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اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 9 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 9 أبريل سنة  أبريل سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــــرســـــوم تـــــنــــفـــــيـــــذي رقم مـــــرســـــوم تـــــنــــفـــــيـــــذي رقم 14-131 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 6  جـــــمــــادى  جـــــمــــادى
t2014 ــــوافــق 6 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافــق اIالــــثــــانـــيــــة عـــام الــــثــــانـــيــــة عـــام 1435  ا
يعــــدل توزيـــع نـفقـــات مـيزانـيـة الـدولة لـلتـجهـيزيعــــدل توزيـــع نـفقـــات مـيزانـيـة الـدولة لـلتـجهـيز

لسنة لسنة t2014 حسب كـل  قطـاع.t حسب كـل  قطـاع.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول بالنيابة
tاليةIبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـنـاء على الـدستورt ال سـيــما الــمـادتـان 3-85
tو 125 (الفقرة 2) منه 

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

 tتمّمIعدّل واIا tاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

t2014 الية لسنةIقانون ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيـذي رقـم 98-227 اIؤرخ
في 19 ربـيع األوّل عـام 1419 اIـوافق 13 يـولـيــو سـنـة 1998

   tتممIعدّل واIا tتعلق بنفقات الدولة  للتجهيزIوا
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

   يرسم  ما يأتي :   يرسم  ما يأتي :
اIاIـادادّة األولى : ة األولى :  يلـــغــى مـن مـيـزانـيـة سـنة 2014 اعـتـماد
دفـع قـدره ثالثــة عـشــر مـلـيــارا وتـســعـمــائـة وتــسـعــة وعـشـرون
مــــلــــيــــونـــا وخــــمــــســــمــــائـــة وثــــمــــانــــيــــة وعــــشـــرون ألـف ديــــنـــار
(13.929.528.000 دج)  و رخصـة بـرنامج قـدرهـا ثالثة وستون
مــلـــيــارا ومـــائــة وســـبــعـــة وأربــعـــــون مــلـــيـــونـــــا وأربــعـــمــائــــة
وســـبـــعـــــون ألف ديـــنـــــار (63.147.470.000 دج) مـــــقـــــــيّــــــدان
فــي الـــنــــفــــــقــــات ذات الــــطــــابـــع الـــنـــهــــائــي (الــنــصــــوص
عـليـهـا فــي الـقـانون رقم 13-08 اIـؤرخ في 27 صـفـر عام 1435
اIـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة 2013 واIـتـضـمن قـانـون اIـالـيـة

لسنة t(2014 طبقا للجدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.
2 :   :  يــخـــصــص Iــيـــزانــيـــة ســنــــة 2014 اعــتــمــاد اIـاIــادادّة ة 
دفــع قـــدره ثالثة عـشر مـليـارا وتسـعمـائة وتـسعـة وعشرون
مـــلــــيـــونــــا وخـــمــــســـمــــائـــة وثــــمـــانــــيـــة وعــــشـــرون ألف ديــــنـــار
(13.929.528.000 دج)  ورخــــــصـــــــة بــــــرنـــــــامج قـــــــدرهـــــــا ثالثــــــة
وســـتــــون مــــلــــيـــارا ومــــائــــة وســــبـــعــــة وأربــــعــــــون مـــلــــيـــــونـــــا
وأربـــعــمـــائــــة وســبـــعــــون ألـف ديــنــــار (63.147.470.000 دج)
يـقـيّــدان فــي النـفـــقـات ذات الـطابـع الـنهــائـي (اIنـصــوص
عليـها فــي القانون رقم 13-08 اIؤرخ في 27 صفر عام 1435
اIــوافق 30 ديــســمــبــر ســنـة 2013 واIــتــضــمن قــانــون اIــالــيـة

لسنة t(2014 طبقا للجدول "ب" اIلحق بهذا اIرسوم.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 6  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435
اIوافــق 6 أبريل سنة 2014.

يوسف يوسفييوسف يوسفي
ـــــــــــــــــــــــــ

اIلحـقاIلحـق

 - اIــــــنــــــشــــــآت الــــــقــــــاعــــــديـــــة
االقتصادية واإلدارية

 - احـتــيـاطي لــنـفــقـات غــيـر
متوقعة

 - الــــبـــرنــــامج الــــتـــكــــمــــيـــلي
لفائدة الواليات

الـمـجــمـــــوع الـمـجــمـــــوع 

63.117.470

30.000

ــ

63.147.470

اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاة
رخصة البرنامجرخصة البرنامج اعتماد الدفعاعتماد الدفع

7.745.528

30.000

6.154.000

13.929.528

القطاعاتالقطاعات

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

- الصناعة
- الفالحة والري

- دعم اخلدمات اIنتجة
- اIــــــنـــــــشــــــآت الـــــــقــــــاعـــــــديــــــة

االقتصادية واإلدارية
- التربية والتكوين

- اIــــــنـــــــشــــــآت الـــــــقــــــاعـــــــديــــــة
االجتماعية والثقافية

- دعم احلصول على سكن
- اخملــــــطـــــــطــــــات الــــــبـــــــلــــــديــــــة

للتنمية
- دعم الــنـشــاط االقـتــصـادي
(تـــــخـــــصــــيـــــصـــــات حلـــــســــاب 
الـتـخصـيص اخلـاص وخفض

نسب الفوائد)
الـمـجــمـــــوع الـمـجــمـــــوع 

50.000

14.878.000

1.775.000

10.636.470

4.370.000

10.488.000

15.900.000

5.050.000

-
63.147.470

اIبالغ اخملصصةاIبالغ اخملصصة
رخصة البرنامجرخصة البرنامج اعتماد الدفعاعتماد الدفع

-
-
-

30.000

-

-
-

5.050.000

8.849.528

13.929.528

القطاعاتالقطاعات

اجلدول"ب" مساهمات  نهائيةاجلدول"ب" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)
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مـرسرسـوم توم تـنـفـيـذي رقم ذي رقم 14-132 م مـؤرؤرّخ فيخ في6  ج  جـمـادى الادى الـثـانانـيـة
عـام ام 1435  اIاIـوافــق وافــق 6 أب أبــــريل سريل سـنـة ة t2014 يt يـتــــضــــمن نمن نـقلقل
اعتماد في ميزانيـة تسيير وزارة التربية الوطنية.اعتماد في ميزانيـة تسيير وزارة التربية الوطنية.

ـــــــــــــــــــــــــ
tإنّ الوزير األول بالنيابة

tاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85

tو125 ( الفقرة 2 ) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

t تمّمIعدّل واIا tاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

t2014 الية لسنةIقانون ا
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 14-49 اIؤرخ في 6
ربيع الثاني عام 1435 اIوافق 6 فبراير سنة 2014 واIتضمن
توزيع االعتمادات اخملـصصة لوزير التربية الوطنية من

t2014 الية لسنةIميزانية التسيير �وجب قانون ا
tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مــن مــيـزانــيــــة ســـنــة 2014
اعــتـــمـــــاد قـــــدره ســـبــعــة وعــشــرون مــلـــيــارا وأربــعــمــائــة
وخــمـــســة وســـبــعـــون مــلـــيــون ديـــنــار (27.475.000.000 دج)
مــقـــيّــد في مــيـزانــيــة تــسـيــيـر وزارة الــتـربــيـة الــوطـنــيـة
وفي األبواب اIبينة في اجلدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.
اIـاداIـادّة ة 2 : :  يـخـــصــص Iـيزانيــة سـنة 2014  اعـتـمــاد
قــــدره ســـبـــعــــة وعـــشـــرون مــــلـــيـــارا وأربــــعـــمـــائــــة وخـــمـــســـة
وسـبعـون ملـيــون ديـنــار (27.475.000.000 دج)  يــقـيّـد في
مـيـزانـيــة تـسـييــر وزارة الـتـربـيـة الـوطـنـيـة وفي األبواب

اIبينة في اجلدول "ب" اIلحق بهذا اIرسوم.
اIاداIادّة ة 3 : :  يكـلــــف وزيــــر اIـاليـــة ووزيــر الـتربـية
الــوطـنــيـةt كلّ فــيـــمــا يـخـــصّــهt بــتـنــفـيـــذ هـــذا اIــرســـوم
الـــذي يـــنـــــشــــر فـي اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 6  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435

اIوافــق 6 أبريل سنة 2014.
يوسف يوسفييوسف يوسفي

01 -  31

11 -  31

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العمالاIوظفون - مرتبات العمال
اإلدارة اIركزية - الراتب الرئيسي للنشاط..................................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة للدولةاIصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط........
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

739.000.000

739.000.000

739.000.000

739.000.000

اجلدول "أ"اجلدول "أ"

االعتماداتاالعتمادات
اIلغاة (دج)اIلغاة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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21 -  31

31 -  31

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
مؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقنيمؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقني

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIصـالح الالمـركزيـة الـتابـعـة لـلدولـة - مـؤسسـات الـتعـلـيم األساسي -
الراتب الرئيسي للنشاط...................................................

اIـصــالح الالمـركــزيـة الـتــابـعـة لــلـدولــة - مـؤسـســات الـتـعــلـيم الــثـانـوي
والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط....................................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اIلغاة ..........................................................مجموع االعتمادات اIلغاة ..........................................................

20.420.000.000

6.310.000.000

26.730.000.000

26.730.000.000

26.730.000.000

27.475.000.000

27.475.000.000

اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اIلغاة (دج)اIلغاة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

02 -  31

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العمالاIوظفون - مرتبات العمال

اإلدارة اIركزية - التعويضات واIنح اخملتلفة................................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

اجلدول "ب"اجلدول "ب"

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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12 -  31

22 -  31

32 -  31

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اIصالح الالمركزية التابعة للدولةاIصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واIنح اخملتلفة......

مجموع القسم األول

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث

مؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقنيمؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقني

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIصـالح الالمـركزيـة الـتابـعـة لـلدولـة - مـؤسسـات الـتعـلـيم األساسي -
التعويضات واIنح اخملتلفة..................................................

اIـصــالح الالمـركــزيـة الـتــابـعـة لــلـدولــة - مـؤسـســات الـتـعــلـيم الــثـانـوي
والتقني - التعويضات واIنح اخملتلفة...................................

مجموع القسم األول

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثالث

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة............................................مجموع االعتمادات اخملصصة............................................

739.000.000

739.000.000

739.000.000

739.000.000

20.420.000.000

6.310.000.000

26.730.000.000

26.730.000.000

26.730.000.000

27.475.000.000

27.475.000.000

اجلدول "ب" (تابع)اجلدول "ب" (تابع)

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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مـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرمـــرســـوم رئـــاسي مـــؤرّخ في خ في 24 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1435
اIــــوافـق اIــــوافـق 26 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة t2014 يـــتـــضــــمن تـــغــــيـــيـــرt يـــتـــضــــمن تـــغــــيـــيـــر

ألقاب.ألقاب.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئـيـس اجلمهورية
-  بـناء على الـدستـورt ال سيمـا اIادتان 77-8  و125

t(الفقرة األولى) منه
-  و�ـــــقــــتــــضـى األمــــر رقم 70-20 اIــــؤرخ في 13 ذي
احلـجـة عام 1389 اIـوافق 19  فـبـرايـر سـنة 1970 واIـتـعلق

tادتان 55 و56 منهIال سيما ا tدنيةIباحلالة ا
  - و�ــقـــتــضى اIـــرســوم رقم 71-157 اIــؤرخ في 10
ربـــيع  الــــثـــاني عـــام  1391 اIــــوافق 3 يـــونـــيــــو ســـنـــة 1971
واIـتعـلق  بتـغيـير الـلقبt اIـتممt ال سـيمـا اIواد  3 و4 و5

tمنه

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIـــــاداIـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــرخص بـــــتـــــغــــيـــــيـــــر الـــــلــــقـبt وفـــــقــــا
لــلــمــرســوم رقم 71-157 اIــؤرخ في 10 ربــيع الــثــانـي عـام
tـذكـور أعالهIـتـمم واIا t1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةI1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :
- فـــــار حــــمــــيــــدt اIــــولــــود في 12 مــــارس ســــنــــة 1951
بـقــسـنـطــيـنـة (واليــة قـســنـطـيــنـة) شـهــادة اIـيالد رقم 1011
وعــقــد الــزواج رقم 1126 احملــرر بــتــاريخ 12 يـــولــيــو ســنــة
1974 بــقــســـنــطــيــنـــة (واليــة قــســـنــطــيــنـــة) ويــدعى من اآلن

فصاعدا: بن خليفة حميد.
- فــــــار رجـــــاءt اIــــــولـــــودة في 10 مــــــايـــــو ســــــنـــــة 1978
بـقــسـنـطــيـنـة (واليــة قـســنـطـيــنـة) شـهــادة اIـيالد رقم 6051

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن خليفة رجاء.
- فــــار كــــوثـــرt اIــــولــــودة في 28 يــــنــــايــــر ســــنـــة 1981
بـقــسـنـطــيـنـة (واليــة قـســنـطـيــنـة) شـهــادة اIـيالد رقم 1476

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن خليفة كوثر.
- فـار مـحــمـد رمـزيt اIـولـود في 5 مـايـو سـنـة 1984
بـقــسـنـطــيـنـة (واليــة قـســنـطـيــنـة) شـهــادة اIـيالد رقم 6581

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن خليفة محمد رمزي.
- فـــار أمـــالt اIـــولــودة في 21 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1985
بـقـسـنـطـيـنـة (واليـة قـسـنطـيـنـة) شـهـادة اIـيالد رقم 19025

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن خليفة أمال.

- جـحـيش عـبـد الـقـادرt اIـولـود في 5 ديـسـمـبـر سـنة
1954 بــبـــرهــوم (واليــة اIـــســيـــلــة) شــهـــادة اIــيالد رقم 3721

وعــقــد الـزواج رقــم 129 احملــرر بــتـاريــخ 15 غــشت ســنـــة
1973 بـــــبــــــــرهــــــوم ( واليــــــــة اIـــــســــــيــــــلــــــة) ويـــــدعـى من اآلن

فصاعـدا: شعباني عبـد القادر.

- جـــحـــيش باللt اIـــولــود في 29 يــولـــيــو ســـنــة 1993
�ـقــرة (واليـة اIـسـيـلـة) شـهـادة اIـيالد رقم 812 ويـدعى من

اآلن فصاعدا: شعباني بالل.

- بـوحيـوان محـمدt اIـولود في 26 ينـاير سـنة 1956
بــأوالد مـعــرف (واليــة اIــديــة) شــهـادة اIــيالد رقم 15 وعــقــد
الـــــزواج رقم 08 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 24 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1983
بـــالــــدواودة (واليـــة تـــيـــبــــازة)t ويـــدعى مـن اآلن فـــصـــاعـــدا:

صابر محمد.

- دالعـــة ســـمــــيـــرt اIـــولـــود في 6 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1973
بــــــــــــوهـــــــــــــران (واليـــــــــــــة وهـــــــــــــران) شــــــــــــهـــــــــــــادة اIـــــــــــــيـالد رقـم
1973/00/07012 بـــوهــــران (واليـــة وهـــران) وعـــقـــد الـــزواج

رقم 2365 احملــرر بــتــاريخ 28 يــونــيــو ســنـة 2005 بــوهــران
(والية وهران) وولداه القاصران:

* عــبــد الـــرحــمــانt اIــولــود في 24 أبــريل ســنــة 2006
بـــــــوهـــــــران (واليــــــــة وهـــــــران) شـــــــهــــــــادة اIـــــــيـالد رقم 04706

t2006/00/مكرر

* عــــمـــــاد الــــديـنt اIــــولـــــود في 30 مـــــايــــو ســـــنــــة 2009
بــــــــــــوهـــــــــــــران (واليـــــــــــــة وهـــــــــــــران) شــــــــــــهـــــــــــــادة اIـــــــــــــيـالد رقـم

t2009/00/07061

ويـدعـون مـن اآلن فـصـاعـدا: يـوسـف سـمـيـرt يـوسف
عبد الرحمانt يوسف عماد الدين.

- خمـاجة حـبـيبـةt اIـولودة سـنة 1966 بعـالي الـناس
(والية خـنـشلـة) بـحكم صـادر بـتاريخ 10 أبـريل سـنة 1978
شـهادة اIيالد رقم 18 وتـدعى من اآلن فـصاعـدا: بن محـمد

حبيبة.

- خـــمـــــاجـــة خـــضــــرةt اIـــولــــودة ســـنـــة 1958 بـــاجلـــزار
(واليـة بــاتـنــة) بـحــكم صـادر بــتـاريخ 22 أبــريل سـنـة 1974
شــهـادة اIـيالد رقم 0045 وتـدعى مـن اآلن فـصــاعـدا: درواز

خضرة.

مراسيممراسيم فردي فرديّة
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- خــــمـــاجـــة غـــنـــيــــةt اIـــولـــودة ســــنـــة 1966 بــــاجلـــــزار
(واليــة بــاتــنــة) بــحــكم صــادر بــتــاريخ 6 يــنــايــر ســنـة 1973
شـهادة اIيالد رقم 24 وعـقد الزواج رقم 77 احملـرر بتاريخ
27 سبـتمبـر سنة 1983 باجلزار (واليـة باتـنة) وتدعى من

اآلن فصاعدا: درواز غنية.

- خماجـة مرزاقةt اIـولودة سنة 1971 بـاجلزار (والية
بــاتــنــة) بــحــكم صــادر بـتــاريخ 22 أبــريل ســنـة 1974 شــهــادة

اIيالد رقم47 وتدعى من اآلن فصاعدا: درواز مرزاقة.

- خـمـاجـة صــالحt اIـولـود سـنـة 1973 بـبـريــكـة (واليـة
باتنـة) بحكم صـادر بتاريخ 18 نوفـمبـر سنة 1982 شـهادة
اIــيالد رقم 1392 وعــقــد الــزواج رقم 0089 احملــرر بــتــاريخ
25 مـــارس ســـنــة 2003 بـــبــريـــكـــة (واليـــة بـــاتــنـــة) وابـــنـــتــاه

القاصرتان:

* أســــمــــاءt اIــــولــــودة في 19 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2003
t3590 يالد رقمIببريكة (والية باتنة) شهادة ا

* أنـفــالt اIــولـودة في 3 يــولـيــو ســنـة 2006 بـبــريــكـة
t1592 يالد رقمI(والية باتنة) شهادة ا

ويــــدعـــــون من اآلن فـــــصــــاعـــــدا: درواز صــــالحt درواز
أسماء , درواز أنفال.

- خـمـاجـة حـيـاةt اIـولـودة سـنـة 1976 بـبـريـكـة (واليـة
باتنـة) بحكم صـادر بتاريخ 17 نوفـمبـر سنة 1982 شـهادة

اIيالد رقم 1603 وتدعى من اآلن فصاعدا: درواز حياة.

- خـــمـــاجـــة فـــطـــيـــمـــةt اIـــولـــودة ســـنــة 1931 بـــاجلــزار
(والية بـاتـنـة) بحـكم صـادر بـتاريخ 27 أكـتـوبـر سـنة 1941
شــــــهــــــادة اIــــــيـالد رقم 696 وعــــــقــــــد الــــــزواج رقم 43 احملـــــرر
بــــتــــاريخ 12 أبــــريل ســــنـــة 1974 بــــاجلــــزار (واليـــة بــــاتــــنـــة)

وتدعى من اآلن فصاعدا: درواز فطيمة.

- خـمــاجـة مــوسىt اIـولـود في 20 مــارس سـنـة 1932
بــــاجلــــزار (واليــــة بــــاتــــنــــة) شــــهــــادة اIــــيالد رقم 363 وعــــقــــد
الـــــزواج رقم 44 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 6 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 1963
بــــاجلــــزار  (واليــــة بــــاتـــــنــــة) وعــــقــــد الــــزواج رقم 96 احملــــرر
بتاريخ 2 يونـيو سنة 1992 باجلـزار (والية باتنة) وأوالده

القصر:

* إســــمـــــاعــــيلt اIـــــولــــود في 11 يــــونــــيــــو ســــنــــة 1995
t1905 يالد رقمIببريكة (والية باتنة) شهادة ا

* عــقــبـةt اIــولــود في 11 يــنـايــر ســنـة 1997 بـبــريــكـة
t0165 يالد رقمI(والية باتنة) شهادة ا

* حــيــاةt اIــولــودة في 27 مــايــو ســنــة 1999 بــبــريــكــة
t1418 يالد رقمI(والية باتنة) شهادة ا

ويـــدعـــون مـن اآلن فـــصـــاعــــدا: درواز مـــوسىt درواز
إسماعيلt درواز عقبةt درواز حياة.

- خـماجـة الـشـريفt اIـولـود في 9 يـنـايـر سـنة 1963
بـــاجلــــزار(واليــــة بــــاتــــنـــة) شــــهــــــادة اIــــيالد رقــم 38 وعــــقــــد
الــــــزواج رقم 29 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 27 أبــــــريـل ســــــنـــــة 1986

باجلزار(والية باتنة) وأوالده القصر:

* الـــــشــــيــــمــــاءt اIــــولــــودة في 11 يــــنــــايــــر ســــنــــة 1997
t0163 يالد رقمIببريكة (والية باتنة) شهادة ا

* عالءt اIـــولـــود في 3 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2000 بـــبـــريـــكـــة
t0056 يالد رقمI(والية باتنة) شهادة ا

* مــحــمــد األمــtX اIــولــود في 31 مـــارس ســـنــة 2006
t0848 يالد رقمIببريكة (والية باتنة) شهادة ا

* فـاطـمــة الـزهــرةt اIـولـودة في 13 مـايــو سـنـة 2007
t1224 يالد رقمIببريكة (والية باتنة) شهادة ا

ويـدعـون مـن اآلن فـصـاعـدا: درواز الـشـريفt درواز
الشيمـاءt درواز عالءt درواز محمد األمtX درواز فاطمة

الزهرة.

- خــمــاجــة وفــاءt اIــولــودة في 3 أكــتــوبــر ســنـة 1992
ببـريكـة (والية بـاتنـة) شهـادة اIيالد رقم 3455 وتدعى من

اآلن فصاعدا: درواز وفاء.

- خمـاجـة عـائـشـةt اIـولودة في 2 أكـتـوبـر سـنة 1936
بـــاجلــــزار (واليـــة بـــاتــــنـــة) شـــهــــادة اIـــيالد رقم 1965 وعـــقـــد
الزواج رقم 63 احملـرر بتاريخ 1952 اIـسجل في 24 غشت
ســــــنـــــة 1963 بــــــاجلـــــزار (واليــــــة بــــــاتـــــنــــــة) وتـــــدعـى من اآلن

فصاعدا: درواز عائشة.

- خــــــــمـــــــــاجــــــــة نـــــــــعــــــــمــــــــــانt اIــــــــولــــــــــود ســـــــــنـــــــــة 1960
باجلـزار(والية بـاتنة) بحكم صادر بتاريخ 22 أبريل 1974
شــــهــــادة اIــــيالد رقم 0046 وعــــقــــد الــــزواج رقم 114 احملــــرر
بـــتــاريخ 9 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 1983 بـــاجلــزار(واليـــة بـــاتـــنــة)

وأوالده القصر:

* هجـيرةt اIولودة في 5 فبـراير سنة 1995 ببـريكة
t0494 يالد رقمI(والية باتنة) شهادة ا

* مــحــمـدt اIــولــود في 26 مـايــو ســنـة 1999 بـبــريــكـة
t1414 يالد رقمI(والية باتنة) شهادة ا

* عـــبــد اIـــالكt اIـــولــود في أول فـــبــرايـــر ســنــة 2002
t0338 يالد رقمIببريكة (والية باتنة) شهادة ا

* غــديـــرt اIــولــودة في 7 مــايـــو ســنــة 2005 بــبـــريــكــة
t1216 يالد رقمI(والية باتنة) شهادة ا
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ويـــدعـــون من اآلن فـــصـــاعـــدا: درواز نـــعـــمــانt درواز
هجيرةt درواز محمدt درواز عبد اIالكt درواز غدير.

- خـمـاجــة حـنــانt اIـولـودة في 31 مــارس سـنـة 1986
ببريكـة (والية باتنة) شهادة اIيالد رقم 0931  وتدعى من

اآلن فصاعدا: درواز حنان.

- خـمـاجـة سـارةt اIولـودة في 28 أكـتـوبـر سـنة 1987
ببريكـة (والية باتنة) شهادة اIيالد رقم 3156  وتدعى من

اآلن فصاعدا: درواز سارة.

- خــــمـــاجــــة عــــليt اIــــولـــود في 8 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1991
ببريكـة (والية باتنة) شهادة اIيالد رقم 0144  ويدعى من

اآلن فصاعدا: درواز علي.

- خـــمــاجـــة إ�ــانt اIـــولــودة في 11 مــايـــو ســنــة 1992
ببـريكـة (والية بـاتنـة) شهـادة اIيالد رقم 1664 وتدعى من

اآلن فصاعدا: درواز إ�ان.

- خمـاجة يـوسفt اIولود في 15 فبـراير سـنة 1987
ببـريكـة (والية بـاتنـة) شهـادة اIيالد رقم 0579 ويدعى من

اآلن فصاعدا: درواز يوسف.

- خــمـاجــة عــمـارt اIــولـود في 8 نـوفــمــبـر ســنـة 1988
ببريكـة (والية باتنة) شهادة اIيالد رقم 3609  ويدعى من

اآلن فصاعدا: درواز عمار.

- خـماجـة حـسـtX اIـولـود في 18 فـبـرايـر سـنـة 1991
ببريكـة (والية باتنة) شهادة اIيالد رقم 0722  ويدعى من

.Xاآلن فصاعدا: درواز حس

- خــمـاجــة نـور الــهـدىt اIــولـودة في 29 مــارس سـنـة
1994 بــــبـــريــــكــــة (واليـــة بــــاتـــنــــة) شــــهـــادة اIــــيالد رقم 1219

وتدعى من اآلن فصاعدا: درواز نور الهدى.

- خـــــوافــــة بــــلــــقــــاسـمt اIـــــولـــود ســــنـــة 1953 بـــاحملـــرة
(واليـــة الــبــيـض) شــهـــادة اIــيالد رقم 01965 وعــقــد الــزواج
رقم 036 احملـرر بـتاريخ 13 سـبـتمـبر سـنة 1973 بـاربوات
(واليـة الــبـيض) وعــقـد الـزواج رقم 061 احملــرر بـتـاريخ 25
غـشت سـنة 1982 بـاربـوات (واليـة الـبـيض) وعـقـد الـزواج
رقم 011 احملــــرر بــــتـــاريخ 23 يـــونـــيــــو ســـنـــة 1986 بـــاحملـــرة

(والية البيض) وأوالده القصر:

* الـشــيخt اIــولـود في 3 غــشت ســنـة 1995 بــالــبـيض
t1509 يالد رقمI(والية البيض) شهادة ا

* حلــسنt اIــولـود في 4 يــنــايــر ســنـة 1997 بــالــبـيض
t037 يالد رقمI(والية البيض) شهادة ا

* فـوزيـةt اIـولـودة في 11 مـايـو سـنـة 2000 بـالـبيض
t880 يالد رقمI(والية البيض) شهادة ا

* عــــائـــشــــةt اIــــولـــودة في 31 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 2000
t2508 يالد رقمIبالبيض (والية البيض) شهادة ا

* فــوزيt اIــولـود في 10 مـايــو ســنـة 2002 بــالــبـيض
t854 يالد رقمI(والية البيض) شهادة ا

* بــــشــــرىt اIــــولــــودة في 6 ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 2008
t2433 يالد رقمIبالبيض (والية البيض) شهادة ا

tويـــــدعــــون مـن اآلن فــــصـــــاعـــــدا: مــــبـــــاركي بـــــلــــقـــــاسم
tمــــبـــــاركي فــــوزيــــة tمــــبــــاركي حلـــــسن tمــــبــــاركـي الــــشــــيـخ

مباركي عائشةt مباركي فوزيt مباركي بشرى.
- خــوافـــة فــاطـــيــمــةt اIـــولــودة في 16 فــبـــرايــر ســـنــة
1956 بـــاحملـــرة (واليــــة الـــبـــيض) شـــهــــادة اIـــيالد رقم 03513

وتدعى من اآلن فصاعدا: مباركي فاطيمة.
- خـوافة عـليt اIـولـود سـنة 1963 بـأوالد عـبـد الـكر 
(واليـة البـيض) بـحكم صـادر بـتاريخ 10 يـنـايـر سـنة 1967
حتت رقم 0/13 شـهادة اIيالد رقم 0236 وعـقد الزواج رقم
070 احملـــرر بـــتــاريخ 16 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 1983 بـــأربــوات

(والية البيض) وأوالده القصر:
* الـــــزانــــةt اIـــــولــــودة في 21 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1996

t1983 يالد رقمIبالبيض (والية البيض) شهادة ا
* أمــيـنــة ابـتــسـامt اIــولـودة في 5 يــنـايــر ســنـة 2000

t035 يالد رقمIبالبيض (والية البيض) شهادة ا
* إكـرامt اIولودة في 30 مـارس سنة 2003 بـالبيض

t585 يالد رقمI(والية البيض) شهادة ا
* مــــــصـــــطــــــفـىt اIـــــولــــــود في 10 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2007

t959 يالد رقمIبالبيض (والية البيض) شهادة ا
ويـدعـون من اآلن فــصـاعـدا: مــبـاركي عــليt مـبـاركي
الزانـةt مـباركي أمـيـنة ابـتـسامt مـباركـي إكرامt مـباركي

مصطفى.
- خــوافــة فــتــيــحــةt اIـولــودة في 28 ســبــتـمــبــر ســنـة
1966 بأوالد عـبد الـكر  (واليـة البـيض) شهـادة اIيالد رقم

0139 وعـقد الزواج رقم 025 احملـرر بتاريخ 5 يونـيو سـنة

1972 بـأربـوات (واليـة الـبـيض) وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا:

مباركي فتيحة.
- خــوافـة مــحــمــدt اIــولــود في 20 يــنــايــر ســنـة 1989
بــالـبــيض (واليــة الــبــيض) شــهـادة اIــيالد رقم 117 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: مباركي محمد.
- خـوافـة سـعـادt اIـولـودة في 4 ديـسـمـبـر سـنـة 1993
بـالـبـيض (واليـة الـبـيض) شـهـادة اIـيالد رقم 2306 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: مباركي سعاد.
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- خـوافـة نـور الـدينt اIـولـود في 12 سـبـتـمـبـر سـنة
1984 بــالـــبــيـض (واليــة الـــبــيض) شـــهــادة اIـــيالد رقم 1426

ويدعى من اآلن فصاعدا: مباركي نور الدين.
- خـــوافــة هـــنـــيــةt اIـــولــودة في 23 مــايـــو ســنــة 1987
بــالـبــيض (واليــة الــبــيض) شــهـادة اIــيالد رقم 771 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: مباركي هنية.
- خـــوافـــة جنــــاةt اIـــولـــودة في 25 غـــشت ســـنـــة 1988
بـالـبـيض (واليـة الـبـيض) شـهـادة اIـيالد رقم 1278 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: مباركي جناة.
- خــــوافــــة فــــضــــيـــلــــةt اIـــولـــودة ســـنـــة 1942 بـــاحملـــرة
(واليـة الـبـيض) شـهـادة اIـيالد رقم 01962 وتـدعى من اآلن

فصاعدا: مباركي فضيلة.
- خـــوافــة عـــيـدةt اIـولــودة ســنــة 1944 بـالـــمـــحـــرة
(واليـة الـبـيض) شـهـادة اIـيالد رقم 01963 وتـدعى من اآلن

فصاعدا: مباركي عيدة.
- خـــوافــة ربـــيــعـــةt اIــولـــودة ســنــة 1948 بــأوالد عــبــد
الــكــر  (واليــة الــبـيـض) شـهــادة اIــيالد رقم 01964 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: مباركي ربيعة.
- خـــوافـــة مـــحـــمـــدt اIـــولـــود ســـنـــة 1961 بـــأوالد عـــبـــد
الـكـر  (واليــة الـبـيض) بــحـكم صــادر بـتـاريخ 28 نـوفــمـبـر
سـنـة 1972 حتت رقم 72/46 شــهـادة اIـيالد رقم 068 وعـقـد
الــزواج رقم 032 احملـــرر بـــتـــاريخ 9 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1989
بـاحملرة (والية الـبيض) ويـدعى من اآلن فصاعـدا: مباركي

محمد.
- خـوافــة ر t اIـولـودة في 29 ســبــتـمــبـر ســنـة 1987
بــاحملـــرة (واليــة الــبـــيض) شــهـــادة اIــيالد رقم 0148 وتــدعى

من اآلن فصاعدا: مباركي ر .
- خـوافـة طاهـرt اIـولود في 29 سـبـتمـبـر سـنة 1987
بــاحملـــرة (واليــة الــبـــيض) شــهـــادة اIــيالد رقم 0149 ويــدعى

من اآلن فصاعدا: مباركي طاهر.
- خـــوافــة عــبــد الـــكــر t اIــولــود في 13 مــارس ســنــة
1989 بـــــاحملـــــرة (واليـــــة الـــــبــــيـض) شـــــهـــــادة اIـــــيالد رقم 034

ويدعى من اآلن فصاعدا: مباركي عبد الكر .
- خـوافة فـضـيلـةt اIـولودة في 15 مـارس سـنة 1992
بـاحملرة (واليـة الـبيض) شـهـادة اIيالد رقم 030 وتـدعى من

اآلن فصاعدا: مباركي فضيلة.
- خـــوافــة عـــائــشـــةt اIــولـــودة ســنــة 1966 بــأوالد عــبــد
الـكـر  (واليـة الـبيـض) بـحكـم صـادر بتـاريخ 11 سـبـتـمـبر
سنة 1977 حتت رقم 77/31 شهادة اIيالد رقم 042 وتدعى

من اآلن فصاعدا: مباركي عائشة.

- خــوافــة بــوجــمــعــةt اIــولــود ســنـة 1969 بــأوالد عــبـد
الكـر  (واليـة البـيض) بـحكم صـادر بـتاريخ 8 غـشت سـنة
1977 حتـت رقم 77/21 شـــــــهــــــــادة اIـــــــيـالد رقم 070 وعــــــــقـــــــد

الــــــزواج رقم 06 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 28 أبــــــريـل ســــــنـــــة 1997
بالشاللة (والية البيض) وأوالده القصر:

* عـــــــبــــــد الــــــلـهt اIــــــولــــــود في 17 أبــــــريـل ســــــنـــــة 1998
t713 يالد رقمIبالبيض (والية البيض) شهادة ا

* مـــحــــجـــوبـــةt اIـــولــــودة في أول مـــارس ســـنـــة 2001
t382 يالد رقمIبالبيض (والية البيض) شهادة ا

* صفـيةt اIـولودة في 16 أبـريل سنة 2004 بـالبيض
t772 يالد رقمI(والية البيض) شهادة ا

* نــورةt اIــولـودة في 25 مـايــو ســنـة 2007 بــالــبـيض
t1396 يالد رقمI(والية البيض) شهادة ا

* فلـةt اIـولودة في 14 ديـسـمبـر سـنة 2008 بـالبيض
t3118 يالد رقمI(والية البيض) شهادة ا

tويـــدعــــون مـن اآلن فـــصــــاعــــدا: مـــبــــاركـي بـــوجــــمــــعـــة
tمــبـاركي صــفـيـة tمــبـاركي مــحـجــوبـة tمـبــاركي عـبــد الـله

مباركي نورةt مباركي فلة.

- خــوافــة خــديـــجــةt اIــولــودة ســنــة 1971 بــأوالد عــبــد
الكر  (والية البيض) بحكم صادر بتاريخ 11 أبريل سنة
1977 حتت رقم 77/14 شــهـادة اIــيالد رقم 041 وتــدعى من

اآلن فصاعدا: مباركي خديجة.

- خـــوافــة فـــاطــمـــةt اIــولـــودة ســنــة 1965 بــأوالد عــبــد
الكر  (والية البيض) بحكم صادر بتاريخ 11 أبريل سنة
1977 حتت رقم 77/10 شــهـادة اIــيالد رقم 043 وتــدعى من

اآلن فصاعدا: مباركي فاطمة.

- خــابط فــاطــمــةt اIــولــودة في 29 غــشت ســنــة 1942
بـــفــــرنـــدة (واليـــة تــــيـــارت) شـــهــــادة اIـــيالد رقم 136 وعـــقـــد
الــزواج رقم 295 احملـــرر بـــتـــاريخ 15 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1965
بـوهـران (واليــة وهـران) وتـدعى من اآلن فــصـاعـدا: جـبـلي

فاطمة.

- خــابـط نــاديـــةt اIـــولــودة في 22 يــنـــايـــر ســـنــة 1970
بفرنـدة (والية تيارت) شهادة اIيالد رقم 67 وعقد الزواج
رقم 274 احملــرر بـتـاريخ 23 سـبــتـمـبــر سـنـة 1999 بــفـرنـدة

(والية تيارت) وتدعى من اآلن فصاعدا: جبلي نادية.

- خــابـط أحــمــدt اIـــولــود في 6 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 1973
بـفرنـدة (والية تـيـارت) شهـادة اIيالد رقم 996 ويدعى من

اآلن فصاعدا: جبلي أحمد.
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- خــابط تـــوفــيق مــحــمــد عـــبــد الــقــويt اIــولــود في 7
أكـتـوبـر سـنـة 1980 بـفـرنـدة (واليـة تـيـارت) شـهـادة اIـيالد
رقم 1391 وعــــــقـــــــد الـــــــزواج رقم 149 احملــــــرر بـــــــتـــــــاريخ 27
فـبـرايـر سـنـة 2007 بــغـلـيـزان (واليـة غــلـيـزان) ويـدعى من

اآلن فصاعدا: جبلي توفيق محمد عبد القوي.

- خــابط خــالــد يــاسـtX اIــولــود في 22 يـــولــيــو ســنــة
1985 بــــفـــرنــــدة (واليـــة تــــيـــارت) شــــهـــادة اIــــيالد رقم 1424

.Xويدعى من اآلن فصاعدا: جبلي خالد ياس

- هـايـشــة جـمـيلt اIـولـود في 24 أكـتـوبـر سـنـة 1977
بـتـلـمـسـان (والية تـلـمـسـان) شـهادة اIـيالد رقم 5360 وعـقد
الـزواج رقم 1792 احملــرر بــتـاريخ 14 نـوفــمــبـر ســنـة 2006

بتلمسان (والية تلمسان) وابنته القاصرة:

* بـــــشــــرىt اIـــــولــــودة في 12 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 2007
t9236 يالد رقمIبتلمسان (والية تلمسان) شهادة ا

 ويــدعـيــان من اآلن فــصـاعــدا: حـجــاج جــمـيلt حــجـاج
بشرى.

- وسخ حــفــنـاويt اIــولـود في 14 يــونـيــو ســنـة 1961
بحاسي الـعش (والية اجللفـة) شهادة اIيالد رقم 102 وعقد
الـــــزواج رقم 227 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 1986 اIـــــســـــجـل في 19
يــولــيــو ســنـة 2003 بــحــاسي بــحــبـح (واليــة اجلـلــفــة) وابــنه

القاصر:

* إســــمــــاعــــيلt اIــــولــــود في أول يــــنــــايــــر ســــنـــة 1999
t27 يالد رقمIبحاسي بحبح (والية اجللفة) شهادة ا

tويـــدعــيـــان مـن اآلن فـصــاعـدا: بـن مـحــمـد حــفـنـاوي
بن محمد إسماعيل.

- وسخ مـخـتـارt اIـولود في 23 سـبـتمـبـر سـنة 1992
بـــحــاسـي بــحـــبح (واليـــة اجلــلـــفــة) شـــهــادة اIـــيالد رقم 2183

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن محمد مختار.

- وســخ بـــــرابـحt اIــــولـــــود في 5 مــــارس ســـــنــــة 1943
بدار الـشيـوخ (واليـة اجللـفـة) شهـادة اIيالد رقم 358 وعـقد
الـــــزواج رقم 26 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 18 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1994

بحاسي بحبح (والية اجللفة) وأوالده القصر:

* نــــــســــــيــــــبـــــةt اIــــــولـــــودة في 8 مـــــارس ســــــنـــــة 1996
t477 يالد رقمIبحاسي بحبح (والية اجللفة) شهادة ا

* مــــــحـــــــمـــــدt اIــــــولـــــــود في 20 غـــــــشــت ســـــــنــــــة 1999
t1306 يالد رقمIبحاسي بحبح (والية اجللفة) شهادة ا

* يـــــــوسـفt اIـــــــولــــــــود في 24 غــــــــشــت ســــــــنــــــــة 2002
t1086 يالد رقمIبحاسي بحبح (والية اجللفة) شهادة ا

tويــدعـــون مـن اآلن فـــصــــاعـــدا: بـن مــــحــمـــد بــرابح
بن محمد نسيبةt بن محمد محمدt بن محمد يوسف.

- وسخ مــر t اIــولـودة في 29 ســبــتـمــبـر ســنـة 1989
بـــحــاسـي بــحـــبح (واليـــة اجلــلـــفــة) شـــهــادة اIـــيالد رقم 1773

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن محمد مر .
- وسخ امباركةt اIولودة في 28 نوفمبر سنة 1993
بـــحــاسـي بــحـــبح (واليـــة اجلــلـــفــة) شـــهــادة اIـــيالد رقم 2765

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن محمد امباركة.
- وسخ ســـمــيـــةt اIـــولــودة في 12 يــنـــايــر ســـنــة 1992
بــــحــــاسي بــــحــــبح (واليــــة اجلــــلــــفـــة) شــــهــــادة اIــــيالد رقم 47

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن محمد سمية.
- وسـخ اIــســعــودt اIــولــود في 27 يـــنــايــر ســنــة 1945
بدار الـشـيـوخ (والية اجلـلـفـة) بحـكم صـادر بـتاريخ 7 مـايو
سـنة 1985 حتت رقــم 567 شـهادة اIـيـالد رقم 267  وعـقــد
الــــزواج رقــم 151 احملـــــرر بــــتــــاريـخ 4 مــــايـــــو ســــنــــة 1986

بحـاسي بحبح (والية اجللفة) وأوالده القصر:
* عـــــائــــــشــــــةt اIـــــولــــــودة في 7 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1995

بحاسي بحبح (والية اجللفة) شهادة اIيالد رقم 1368.
* ســـــــاعــــــدt اIـــــــولـــــــود في 16 مـــــــايــــــــو ســـــــنــــــة 2001

بحاسي بحبح (والية اجللفة) شهادة اIيالد رقم 651.
* أمـــــيــــــنــــــةt اIـــــولـــــودة في 23 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2005

t166 يالد رقمIبحاسي بحبح (والية اجللفة) شهادة ا
tـســعـودIويـــدعـــون مـن اآلن فــصـــاعـــدا: بن مـحــمــد ا

بن محمد عائشةt بن محمد ساعدt بن محمد أمينة.
- وسخ مــحــمــدt اIــولــود ســنـة 1979 بــحــاسي بــحــبح
(واليـــة اجلــلـــفـــة) شـــهــادة اIـــيالد رقم 3150 ويــدعى من اآلن

فصاعدا: بن محمد محمد.
- وسخ الــسـعــيـدt اIــولـود ســنـة 1980 بـدار الــشــيـوخ
(واليــة اجلــلــفـــة) بــحــكم صـــادر بــتــاريخ 7 مــايــو ســنــة 1985
حتت رقم 567 شــهـادة اIـيالد رقم 26/304 ويـدعى من اآلن

فصاعدا: بن محمد السعيد.
- وسخ ربـــيــحــةt اIـــولــودة في 12 أبــريل ســنــة 1984
بـــحــــاسي بـــحـــبـح (واليـــة اجلـــلـــفـــة) شــــهـــادة اIـــيالد رقم 687

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن محمد ربيحة.
- وسخ امبـاركةt اIـولودة في 14 فبـراير سـنة 1986
بـــحــــاسي بـــحـــبـح (واليـــة اجلـــلـــفـــة) شــــهـــادة اIـــيالد رقم 258

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن محمد امباركة.
- وسخ إبراهـيم اخلليلt اIولود في 19 ديسـمبر سنة
1988 بـحاسي بحـبح (والية اجلـلفة) شـهادة اIيالد رقم 2212

وتدعى من اآلن فصاعدا:  بن محمد إبراهيم اخلليل.
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- وسخ بـــوبـــكـــرt اIـــولـــود في 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1991
بـــحــــاسي بـــحـــبـح (واليـــة اجلـــلـــفـــة) شــــهـــادة اIـــيالد رقم 191

وتدعى من اآلن فصاعدا:  بن محمد بوبكر.
- وسخ خـــديــجــةt اIـــولــودة في 19 غــشت ســنــة 1993
بـــحــاسـي بــحـــبح (واليـــة اجلــلـــفــة) شـــهــادة اIـــيالد رقم 1929

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن محمد خديجة.
- قـراروبي لـقواس كـر t اIـولود في 3 يونـيو سـنة
1976 بـــحـــجـــوط (واليـــة تـــيـــبـــازة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 878

ويدعى من اآلن فصاعدا : خروبي لقواس كر .
- بـوبغـل مـحـمدt اIـولـود في 8 سـبـتـمـبـر سـنة 1930
بـبـني تــلـيالن الـسـطــرة (واليـة جـيـجـل) شـهـادة اIـيالد رقم

1740 ويدعى من اآلن فصاعدا: شقري محمد.

- ســـراق قـــويــــدرt اIـــولـــود في 3 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1963
بـتـيــسـمـسـيـلت (واليـة تـيـسـمـسـيـلت) شـهـادة اIـيالد رقم 193
وعقد الزواج رقم 312 احملرر بتاريخ 12 ديسـمبر سنة 1994

بتيسمسيلت (والية تيسمسيلت) وابنتاه القاصرتان:
* مـــــــــــــر t اIـــــــــــــولــــــــــــودة فـي 9 غـــــــــــــشـت ســـــــــــــنــــــــــــة 2009
t1909 يالد رقمIبتيسمسيلت (والية تيسمسيلت) شهادة ا
* خــديـجــة أســمـاءt اIــولـودة في 23 مـايــو ســنـة 2011
t544 يالد رقمIبتيسمسيلت (والية تيسمسيلت) شهادة ا
tويــــدعـــــون من اآلن فـــــصــــاعـــــدا: ســــرحـــــاني قـــــويــــدر 

سرحاني مر t سرحاني خديجة أسماء.
- ســــراق رشــــيــــدt اIــــولــــود في 4 مــــايــــو ســــنــــة 1965
بتـيسمـسيلت (واليـة تيسمـسيلت) شـهادة اIيالد رقم 289
وعــقــد الــزواج رقم 025 احملــرر بــتــاريخ 12 فـــبــرايــر ســنــة

2002 �هدية (والية تيارت) وأوالده القصر:

* فـــتـــيــــحـــةt اIـــولـــودة في 25 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2003
t1857 يالد رقمIبتيسمسيلت (والية تيسمسيلت) شهادة ا
* حــــــــــمــــــــــزةt اIــــــــــولــــــــــود فـي 2 أبــــــــــريـل ســــــــــنـــــــــة 2006
t602 يالد رقمIبتيسمسيلت (والية تيسمسيلت) شهادة ا
* مـــحــمـــد أمــtX اIـــولــود في 8 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2011
t438 يالد رقمIبتيسمسيلت (والية تيسمسيلت) شهادة ا
tويـــــدعـــــون من اآلن فـــــصـــــاعـــــدا: ســــرحـــــانـي رشـــــيــــد 
.Xسرحاني محمد أم tسرحاني حمزة tسرحاني فتيحة

- ســراق الـزهــرةt اIــولـودة في 4 أبــريل  ســنـة 1967
بتـيسمـسيلت (واليـة تيسمـسيلت) شـهادة اIيالد رقم 241
وعــقــد الـزواج رقم 227 احملــرر بــتـاريخ 8 ســبــتــمــبــر ســنـة
1987 بـتيـسمـسيـلت (واليـة تيـسمـسيـلت) وتدعى من اآلن

فصاعدا: سرحاني الزهرة.

- ســراق الـــطـــيبt اIـــولــود في 9 مـــارس ســـنــة 1973
بتـيسمـسيلت (واليـة تيسمـسيلت) شـهادة اIيالد رقم 209
وعـقد الزواج رقم 29 احملـرر بتاريخ 13 مـارس سنة 2004

بتيسمسيلت (والية تيسمسيلت) وأوالده القصر:

* عــــــبــــــد الــــــلهt اIــــــولــــــود في 9 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 2005
t47 يالد رقمIبتيسمسيلت (والية تيسمسيلت) شهادة ا

* يــــــوسـفt اIــــــولــــــود في 24 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2006
t372 يالد رقمIبتيسمسيلت (والية تيسمسيلت) شهادة ا

* يـــــاســـــtX اIـــــولـــــود في 3 نـــــــوفـــــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2009
t2546 يالد رقمIبتيسمسيلت (والية تيسمسيلت) شهادة ا

tويـــــدعـــــون من اآلن فـــــصــــاعـــــدا: ســـــرحــــانـي الــــطـــــيب
.Xسرحاني ياس tسرحاني يوسف tسرحاني عبد الله

- سـراق مـحمـدt اIـولود في 14 سـبـتمـبر سـنة 1989
�هديـة (والية تيارت) شهادة اIيالد رقم 1132 وتدعى من

اآلن فصاعدا: سرحاني محمد.

- بـــوال اللـــةt اIـــولــودة في 21 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 1961
بـــغــردايــة (واليـــة غــردايـــة) شــهـــادة اIــيالد رقم 1029 وعــقــد
الــــــزواج رقم 270 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 9 غــــــشـت ســــــنـــــة 1978
بــــغــردايــــة (واليـــة غــــردايـــة) وتــــدعـى مـن اآلن فـــصــاعــدا:

عبد النور اللة.

- بـــوال نـــانــــةt اIـــولـــودة في 24 يـــونـــيــــو ســـنـــة 1954
بـــغـــردايـــة (واليـــة غـــردايـــة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 332 وعـــقــد
الــــزواج رقم 258 احملــــرر بــــتـــاريخ 30 يــــولــــيـــو ســــنـــة 1970
بـــغــردايــــة (واليــة غـــردايـــة) وتــــدعـى مـن اآلن فــــصـــاعـــدا:

عبد النور نانة.

- بوال سلـيمـانt اIولود في 31 ديسـمبـر سنة 1956
بـــغـــردايـــة (واليـــة غـــردايـــة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 784 وعـــقــد
الـــــزواج رقم 224 احملــــرر بـــــتــــاريخ 8 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1999

بغرداية (والية غرداية) وأوالده القصر: 

* فـــــوزيـــــةt اIـــــولـــــودة في 21 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 1995
t296 يالد رقمIبغرداية (والية غرداية) شهادة ا

* إبــــــراهـــــــيـمt اIــــــولـــــــود في 31 مـــــــارس ســـــــنــــــة 2002
t492 يالد رقمIبغرداية (والية غرداية) شهادة ا

ويدعون من اآلن فصاعـدا: عبد النور سـليمانt عبد
النور فوزيةt عبد النور إبراهيم.

- بـــوال مـــحــــمـــدt اIـــولـــود في 9 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1983
بـــغـــردايـــة (واليـــة غـــردايـــة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 924 وعـــقــد
الـــــزواج رقم 328 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 27 أبـــــريـل ســـــنــــة 2005

بغرداية (والية غرداية) وولداه القاصران: 
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* أســـــمــــاءt اIـــــولــــودة في 13 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 2008
بغرداية (والية غرداية) شهادة اIيالد رقم 3813.

* نـاصــرt اIـولـود في 16 يـنـايــر سـنـة 2012 بــغـردايـة
t229 يالد رقمI(والية غرداية) شهادة ا

tويـدعــون من اآلن فـصـاعــدا :  عــبـــد الــنــور مـــحـمـد
عبد النور أسماءt عبد النور ناصر.

- بـوال خـديـجـةt اIولـودة في 27 أكـتـوبـر سـنـة 1984
بـــغــردايــة (واليـــة غــردايـــة) شــهـــادة اIــيالد رقم 1364 وعــقــد
الــــزواج رقم 377 احملــــرر بــــتـــاريخ 20 يــــونــــيـــو ســــنـــة 2000
بــغــردايــة (واليــة غـردايــة) وتــدعى من اآلن فــصــاعــدا: عــبـد

النور خديجة.

- بــــوال صــــالحt اIــــولــــود في 13 يــــنــــايــــر ســــنـــة 1986
بــــغـــردايــــة (واليــــة غـــردايــــة) شــــهـــادة اIــــيالد رقم 59 وعـــقـــد
الــــزواج رقم 459 احملــــرر بــــتـــاريخ 18 يــــونــــيـــو ســــنـــة 2007

بغرداية (والية غرداية) وولده القاصر: 

* عـمــرt اIـولـود في 3 ديــسـمـبــر سـنـة 2010 بــغـردايـة
t4409 يالد رقمI(والية غرداية) شهادة ا

tويـــدعـــيـــان مـن اآلن فـــصــاعـــدا: عــبــد الــنــور صــالح
عبد النور عمر.

- بوال زيـنبt اIـولودة في 25 سـبـتمـبـر سـنة 1989
بـــغــردايــة (واليـــة غــردايـــة) شــهـــادة اIــيالد رقم 1410 وعــقــد
الــزواج رقم 847 احملــرر بــتــاريخ 15 نــوفــمـــبــر ســنــة 2006
بـــــغـــردايــــة (واليـــة غــــردايـــة) وتــــدعى من اآلن فـــصــاعــدا:

عبد النور زينب.

- بـــوال مـــنــــيـــرt اIـــولـــود في 5 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1993
بغرداية (والية غرداية) شهادة اIيالد رقم 255 ويدعى من

اآلن فصاعدا: عبد النور منير.

- بوال سلـيمانt اIولود في 27 سبـتمبر سنة 1963
بـــغــردايــة (واليـــة غــردايـــة) شــهـــادة اIــيالد رقم 1052 وعــقــد
الـــــزواج رقم 25 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 18 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 1983

بغرداية (والية غرداية) وولداه القاصران: 

* يــحيt اIـولـود في 12 أكـتـوبـر سـنـة 1997 بــغـردايـة
(والية غرداية) شهادة اIيالد رقم 1692.

* رسـتمt اIولود في 20 نوفـميـر سنة 2003 بـبنورة
t3057 يالد رقمI(والية غرداية) شهادة ا

tويــدعـــون من اآلن فــصــاعــدا: عــبــد الــنــور ســلــيــمــان
عبد النور يحيt عبد النور رستم.

- بوال عبـد العزيـزt اIولود في 4 مـارس سنة 1985
بـــغـــردايـــة (واليـــة غـــردايـــة) شـــهـــادة اIـــيالد رقم 339 وعـــقــد
الــزواج رقم 796 احملـــرر بـــتـــاريخ 31 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 2007

بغرداية (والية غرداية) وابنته القاصرة:

* فـــــــردوسt اIــــــــولــــــــودة في 21 غـــــــشـت ســــــــنـــــــة 2010
t2953 يالد رقمIبغرداية (والية غرداية) شهادة ا

tويدعـيان من اآلن فصـاعدا: عـبد النـور عبد الـعزيز
عبد النور فردوس.

- بــوال صـفـيــةt اIـولـودة في 9 سـبــتـمـبــر سـنـة 1987
بـغــردايـة (واليــة غـردايــة) شـهــادة اIـيالد رقم 1442 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: عبد النور صفية.

- بـوال خـديـجـةt اIــولـودة في أول يـنـايـر سـنـة 1991
بغـردايـة (واليـة غردايـة) شـهـادة اIيالد رقم 14 وتـدعى من

اآلن فصاعدا: عبد النور خديجة.

- بــــوال أحـــمـــدt اIـــولـــود في أول مـــارس ســـنـــة 1994
بغرداية (والية غرداية) شهادة اIيالد رقم 338 ويدعى من

اآلن فصاعدا: عبد النور أحمد.

- Iــعــرق ثــامـــرt اIــولــود في 19 فـــبــرايــر ســنــة 1952
بـبــوسـعـادة (واليــة اIـسـيــلـة) شـهــادة اIـيالد رقم 270 وعـقـد
الــزواج رقم 378 احملــرر بــتــاريخ 26 ديــســمــبــر ســنــة 1981

ببوسعادة (والية اIسيلة) وولداه القاصران: 

* عــــــادلt اIـــــــولــــــود في 13 ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة 2002
t3651 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا) ببوسعادة

* إبـراهـيم اخلـلـيلt اIـولود في 19 مـارس سـنة 2007
t1106 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا) ببوسعادة

 ويـــــدعـــــون مـــن اآلن فـــــصـــــاعـــــدا: عـــــبـــــد الـــــوهــــاب
ثـــــــامـــــرt عـــبــــد الــــوهـــاب عـــادلt عــــبـــد الـــوهــــاب إبـــراهـــيم

اخلليل.

- Iــعــرق ســـمــيـــةt اIــولــودة في 9 مــارس ســنــة 1983
بـبــوسـعـادة (واليــة اIـسـيــلـة) شـهــادة اIـيالد رقم 820 وعـقـد
الـــــزواج رقم 708 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 30 غـــــشـت ســـــنــــة 2005
بـبـوسـعــادة (واليـة اIـسـيـلــة) وتـدعى مـن اآلن فصاعدا:

عبد الوهاب سمية.

- Iــعــــرق أحـــمــــد أســـامـــةt اIــــولــود في 28 فــبــرايــر
ســنـة 1985 بــبـوســـعــادة (واليــة الـــمـسـيــلـة) شــهـادة اIـيالد
رقم 875 ويـــدعى من اآلن فـــصــاعـــدا: عــبـــد الــوهـــاب أحــمــد

أسامة.
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- Iعـرق مـحـمـد األمـtX اIـولود في 20 أكـتـوبـر سـنة
1988 بـبـوسـعـادة (واليـة اIـســيـلـة) شـهـادة اIـيالد رقم 3399

.Xويدعى من اآلن فصاعدا: عبد الوهاب محمد األم

- Iــعــرق عــبـــد الــرحــمـــانt اIــولــود في 7 مــايـــو ســنــة
1991 بـبـوسـعـادة (واليـة اIـســيـلـة) شـهـادة اIـيالد رقم 1646

ويدعى من اآلن فصاعدا: عبد الوهاب عبد الرحمان.

- Iــعـــرق يـــونسt اIــولـــود في أول مـــايــو ســـنــة 1993
ببوسعـادة (والية اIسيلة) شهادة اIيالد رقم 1534 ويدعى

من اآلن فصاعدا: عبد الوهاب يونس.

- Iــعـرق عــمـرt اIـولــود سـنـة 1942 بـعـX اIـلح (واليـة
اIــســيـــلــة) شــهـــادة اIــيالد رقم 3249 وعــقــد الــزواج رقم 34
احملـــرر بـــتـــاريخ 21 فـــــبــــرايــــر ســــنــــة 1964 بــــبــــوســــعــادة
(واليــة اIــسـيــلــة) ويـدعـى من اآلن فـصــاعــدا: عـبــد الــوهـاب

عمر.

- Iـعرق مـحـمـدt اIـولـود في 30 ديـسـمـبـر سـنة 1963
بـبــوسـعـادة (واليــة اIـسـيــلـة) شـهــادة اIـيالد رقم 953 وعـقـد
الــــزواج رقم 229 احملــــرر بــــتـــاريخ 13 يــــولــــيـــو ســــنـــة 1993

ببوسعادة (والية اIسيلة) وأوالده القصر: 

* إ�ـانt اIولودة في 17 ينـاير سنة 1995 ببـوسعادة
t206 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا)

* أشــــــرفt اIـــــــولـــــــود في 21 فـــــــبــــــرايـــــــر ســـــــنــــــة 2000
t478 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا) ببوسعادة

*  عــــــمــــــرt اIــــــولــــــود فـي أول فــــــبــــــرايــــــر ســــــنـــــة 2006
t412 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا) ببوسعادة

ويدعون من اآلن فصـاعدا: عبد الوهـاب محمدt عبد
الوهاب إ�انt عبد الوهاب أشرفt عبد الوهاب عمر.

- Iـــعـــرق فــــاروقt اIـــولـــود في 2 مـــارس ســـنـــة 1966
بـبــوسـعـادة (واليــة اIـسـيــلـة) شـهــادة اIـيالد رقم 231 وعـقـد
الــــزواج رقم 322 احملــــرر بـــــتــــاريخ 6 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 2001

ببوسعادة (والية اIسيلة) وولداه القاصران: 

* هـــــــدىt اIــــــولــــــودة فـي أول أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة 2006
t3427 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا) ببوسعادة

* هيـثمt اIولود في 18 مـارس سنة 2009 ببـوسعادة
t1073 يالد رقمIشهادة ا (سيلةIوالية ا)

tويـــدعــون مـن اآلن فــصـــاعــدا: عـــبــد الـــوهــاب فــاروق
عبد الوهاب هدىt عبد الوهاب هيثم.

- Iــعـرق وســيــلــةt اIــولــودة في 3 يــنــايــر ســنـة 1969
بــبــوســعــادة (واليـة اIــســيــلــة) شـهــادة اIــيالد رقم 29 وعــقــد
الــزواج رقم 473 احملـــرر بـــتـــاريخ 27 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1998
بــبــوســعـــادة (واليـــة اIـــسـيــلــة) وتــدعى من اآلن فــصــاعـدا:

عبد الوهاب وسيلة.

- Iـعرق سـلـيـمـةt اIـولـودة في أول غـشت سـنة 1971
بـبـوسعـادة (واليـة اIسـيـلة) شـهـادة اIيالد رقم 887 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: عبد الوهاب سليمة.

- Iـعرق حـفـيظـةt اIـولودة في 8 نـوفـمبـر سـنة 1972
بـبـوسـعـادة (واليـة اIـسـيـلـة) شهـادة اIـيالد رقم 1258 وعـقد
الــزواج رقم 1188 احملــرر بــتــاريخ 9 ديــســمــبــر ســنــة 2009
بــبــوســـعـــادة (واليـــة اIــسـيــلــة) وتــدعى من اآلن فــصــاعـدا:

عبد الوهاب حفيظة.

- Iــعــرق ســـمــيـــةt اIــولــودة في 3 يــنـــايــر ســـنــة 1975
بــبــوســعــادة (واليـة اIــســيــلــة) شـهــادة اIــيالد رقم 24 وعــقــد
الــــزواج رقم 569 احملــــرر بــــتـــاريخ 29 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2004
بـــبــوســـعـــادة (واليــة اIــسـيــلــة) وتــدعى من اآلن فــصــاعـدا:

عبد الوهاب سمية.

- Iــعـرق حـيــاةt اIـولـودة في 9 سـبــتـمـبــر سـنـة 1978
ببوسعـادة (والية اIسيلة) شهادة اIيالد رقم 1756 وتدعى

من اآلن فصاعدا: عبد الوهاب حياة.

- Iــعـرق �ــيــنــةt اIــولـودة في 25 يــونـيــو ســنـة 1981
ببوسعـادة (والية اIسيلة) شهادة اIيالد رقم 1809 وتدعى

من اآلن فصاعدا: عبد الوهاب �ينة.

- Iـــعـــرق حــــمـــزةt اIــــولـــود في 15 مـــايــــو ســـنـــة 1986
ببوسعـادة (والية اIسيلة) شهادة اIيالد رقم 1682 ويدعى

من اآلن فصاعدا: عبد الوهاب حمزة.

اIــاداIــادّة ة 2 : : عـــمــال بـــأحـــكــــام اIــادة 5 من اIـــرســوم رقم
71-157 اIــؤرخ في 10 ربــيع الـــثــاني عــام 1391 اIــوافق 3

يـــونـــيـــو ســـنـــة 1971 اIــتـــمـم واIــذكـــور أعـالهt يــؤشـــر عـــلى
هـوامش عقـود احلـالة اIـدنـية لـلـمعـنـيX بـاأللـقاب اجلـديدة
اIــمــنــوحـة �ــقــتــضى هــذا اIــرســوم وذلك بــنـاء عــلى طــلب

وكيل اجلمهورية.

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

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

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 17  مـارس سنة   مـارس سنة t2014 يتضـمt يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
مـــــكــــــلمـــــكــــــلّف بــــــالـــــدف بــــــالـــــدّراســــــات والـــــتــــــلـــــخــــــيص بــــــرئـــــاســـــةراســــــات والـــــتــــــلـــــخــــــيص بــــــرئـــــاســـــة

اجلمهورية.اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
tــــوافق 17 مــــارس ســــنــــة 2014 تــــنــــهىIاألولـى عـــام 1435 ا
ابـتداء من 19 يونـيو سـنة t2013 مـهـام الـسّيـد عبـد القادر
بن شاعـةt بصفته مـكلّفـا بالدّراسات والـتلخـيص برئاسة

اجلمهوريةt لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســومـــان رئــاســيمــرســومـــان رئــاســيّـــان مــؤرـــان مــؤرّخـــان في خـــان في 15  جــمـــادى األولى  جــمـــادى األولى
عام عام 1435 اIوافق  اIوافق 17  مارس سنة  مارس سنة t2014 يتضمt يتضمّناننان
إنـــهـــاء مـــهـــام مـــكـــلإنـــهـــاء مـــهـــام مـــكـــلّـــفـــX بـــالـــدـــفـــX بـــالـــدّراســـات والـــتـــلـــخـــيصراســـات والـــتـــلـــخـــيص
بــــديــــوان الـــوزيــــر اIـــنــــتـــدب لــــدى وزيـــر الــــشـــؤونبــــديــــوان الـــوزيــــر اIـــنــــتـــدب لــــدى وزيـــر الــــشـــؤون
اخلارجيةt اIكلاخلارجيةt اIكلّف بالشؤون اIغاربية واإلفريقية.ف بالشؤون اIغاربية واإلفريقية.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
tـــــوافق 17 مــــارس ســـــنـــــة 2014 تــــنـــــهىIاألولى عـــــام 1435 ا
ابـــتــداء من 27 أبـــريل ســـنــة t2013 مـــهــــام الــسّـــيـــد بـــلــقـــاسم
سمـاعيـليt بصـفته مـكلّـفا بـالدّراسـات والتـلخيـص بديوان
الـوزيــر اIنـتدب لـدى وزيـــر الشؤون اخلـــارجـيـةt اIكلّف
بالشؤون اIغاربـية واإلفريقـيةt لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
tـــــوافق 17 مـــــارس ســـــنـــــة 2014 تــــنـــــهىIاألولى عـــــام 1435 ا
ابـتــداء مـن 28 مايـــو سنة t2013 مهــام الـسّـيـد رشـيد بن
لــونـاسt بــصـفـته مــكـلّــفـا بـالــدّراسـات والـتــلـخــيص بـديـوان
الــوزيــر اIــنــتــدب لـدى وزيــر الــشــؤون اخلــارجــيــةt اIــكــلّف
بالشؤون اIغاربـية واإلفريقـيةt لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

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

نائبة مدير بوزارة الشؤون اخلارجية.نائبة مدير بوزارة الشؤون اخلارجية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 17 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
اآلنــســة كــنــزة بن عــلـيt بــصــفــتـهــا نــائــبــة مــديــر لــلــبــرامج
والــشـــؤون االجـــتـــمــاعـــيـــة بـــاIـــديـــريــــة الـــعـــامـــة لــلـــجـــالـــيــة
tالــــوطـــــنـــــيــــة فـي اخلـــــارج بــــوزارة الــــشـــــؤون اخلــــارجـــــيــــة

لتكليفها بوظيفـة أخـرى.

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 15  جـمادى األولى عام   جـمادى األولى عام 1435
اIوافق اIوافق 17  مـارس سنة   مـارس سنة t2014 تتضـمt تتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
ســــفـــراء فــــوق الــــعـــادة ومــــفــــوضـــX لــــلــــجـــمــــهــــوريـــةســــفـــراء فــــوق الــــعـــادة ومــــفــــوضـــX لــــلــــجـــمــــهــــوريـــة

اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
tــــوافق 17 مــــارس ســــنــــة 2014 تــــنــــهىIاألولـى عـــام 1435 ا
ابتداء من 15 أبريل سنة t2013 مهـام الـسّيد أحمد خلضر
تـــــازيـــــرt بـــــصـــــفــــتـه ســـــفــــيـــــرا فـــــــوق الـــــعــــــادة ومـــــفـــــوضــــا
لــلـجـمـهـوريـة اجلـزائــريـة الـد�ـقـراطـيـة الــشـعـبـيـة �ـابـوتـو

(جمهورية موزمبيق).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
tــــوافق 17 مــــارس ســــنــــة 2014 تــــنــــهىIاألولـى عـــام 1435 ا
ابــتــداء من 15 أبــريل ســنــة t2013 مــهــــام الــسّـــيــدين اآلتي
Xاسـمــاهــمــا بــصــفـتــهــمــا ســفــيـريـن فـوق الــعــادة ومــفــوضـ
لـلـجـمـهوريـة اجلـزائـرية الـد�ـقـراطـية الـشـعـبـيةt لـتـكـليف

كـل منهما بوظيفة أخـرى :
- عـــبــد الـــنــاصـــر بــلــعـــيــدt بـــأديس أبــابـــا (جــمـــهــوريــة

t(أثيوبيا
- مــحـمــد األمــX الـعــبــاسt بـبــريــتـوريــا (جــمـهــوريـة

جنوب إفريقيا).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
tــــوافق 17 مــــارس ســــنــــة 2014 تــــنــــهىIاألولـى عـــام 1435 ا
ابتداء من 5 نوفمبر سنة t2013 مهـام الـسّيد عبد احلميد
عـــــبـــــروسt بـــــصـــــفـــــته ســـــفـــــيـــــرا فـــــوق الـــــعـــــادة ومـــــفـــــوضــــا
لـلـجـمهـوريـة اجلـزائريـة الـد�ـقراطـيـة الـشعـبـيـة �كـسـيـكو

(الواليات اIتحدة اIكسيكية)t بسبب الوفـاة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 17  مـارس سنة   مـارس سنة t2014 يتضـمt يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
قــنــصــلــX لــلــجــمــهــوريــة اجلــزائــريــة الــد�ــقــراطــيــةقــنــصــلــX لــلــجــمــهــوريــة اجلــزائــريــة الــد�ــقــراطــيــة

الشعبـية.الشعبـية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
tــــوافق 17 مــــارس ســــنــــة 2014 تــــنــــهىIاألولـى عـــام 1435 ا
ابـتداء من 31 ديـسـمبـر سـنة t2013 مـهــام الـسّـيدين اآلتي
اســمـاهــمــا بـصــفـتــهـمــا قــنـصــلـX لــلـجــمــهـوريــة اجلـزائــريـة

الد�قراطية الشعبية :
t(اجلمهورية التونسية) بقفصة tمحمد بومديري -

- محمد طو�رt بأغاديس (جمهورية النيجر).
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مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 15  جـمادى األولى عام   جـمادى األولى عام 1435
XـعــيـXتــتـضــمّن الــتن الــتّـعــيـ tتــتـضــم t2014 17  مــارس ســنـة   مــارس ســنـة اIـوافق اIـوافق 

بوزارة الشؤون اخلارجية.بوزارة الشؤون اخلارجية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الـــــسّـــــادة اآلتــــــيـــــة أســـــمـــــاؤهـم نـــــوّاب مــــديــــــريـن بـــــوزارة

الشؤون اخلارجـية :
- صــــــالـح حتــــــكــــــوبــــــيتt نــــــائـب مــــــديــــــر حلــــــصــــــانــــــات
اIــســتــخـــدمــX الــدبــلــو مـــاســيــX واحملالت الـــدبــلــومــاســيــة

tديرية العامة للتشريفاتIبا
- فـــاحت كــوريt نــائـب مــديــر لـــلــمـــســتــنـــدات ووثــائق

tديرية العامة للتشريفاتIالسفر با
- أحـمـد الـعـمـريt نـائب مـديـر لـلـوضـعـيـة الـقـانـونـيـة
لألشـــخـــاص واIــمـــتـــلــكـــات بـــاIـــديــريـــة الـــعــامــــة لـــلــجـــالـــيــة

الوطنـية باخلارج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الـــــسّـــــادة اآلتــــــيـــــة أســـــمـــــاؤهـم نـــــوّاب مــــديــــــريـن بـــــوزارة

الشؤون اخلارجـية :
- أحـــمـــد هــــاشـــميt نـــائـب مـــديـــر لـالحتـــاد اإلفـــريـــقي

tديرية العامة إلفريقياIبا
- عـــبـــد الــعـــزيـــز مـــوســـاويt نـــائب مـــديـــر لـــلــوســـائل

tديرية العامة للمواردIالعامة با
- توفـيق جـوامعt نـائب مـدير لـبـرمـجة الـتـعاون مع
الصنـاديق والبـرامج والهيـئات اIـتخصـصـة لـنظــام األ¥
اIتحدة باIديـرية العامة للعالقـات االقتصادية والتعـاون

.Xالدولي

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الـــسّـــيـــد عـــمــــر فــــريـــتحt نــــائب مـــديـــــر لـــبـــلـــدان اIـــغــــرب
الـــعـــربي بــاIــديــريـــة الــعــامــة لــلــبـــلــدان الــعــربـــيــة بــوزارة

الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17 مــــارس ســــنـــــة 2014 تــــعـــــيّن
الــسّـــيــدة فــاطـــمــة رمـــيــلـيt نــائــبـــة مــديـــر لــبـــلــدان أوروبــا
اجلــنــوبـــيــة بــاIـــديــريــة الـــعــامــة ألوروبـــا بــوزارة الــشــؤون

اخلارجـية.

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
السّيـد نور الـدين قارة عـليt نائب مـدير آلسيـا الشـرقية
واجلـنوبيـة باIـديريـة العـامة آلسيـا وأوقيـانوسـيا بوزارة

الشؤون اخلارجـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الــسّــيــد مــراد عــجــابـيt نــائب مــديــر لــتـــخــطــيط وبــرمــجــة
الـسـياسـات باIـديريـة الـعامـة للـشـؤون السـياسـية واألمن

الدوليX بوزارة الشؤون اخلارجـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الــــسّــــيــــد بـــشــــيــــر بــــخــــوشt نـــائـب مــــديـــر حلــــفـظ الـــوثــــائق
الــدبــلــومــاســـيــة بــاIــديــريــة الــعــامـــة لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة

والقنصلية بوزارة الشؤون اخلارجـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17 مــــارس ســــنـــــة 2014 تــــعـــــيّن
اآلنـســة كـنـزة بن عـلـيt نـائـبـة مـديــر لالتـفـاقـات الــثـنـائـيـة
بـاIديريـة العامـة للـشؤون القـانونيـة والقـنصلـية بوزارة

الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
السّـيد فـريد بن أوديـنةt نـائب مديـر للـتسـييـر التـقديري
للكفاءات واحلركة الدبلوماسية باIديرية العامة للموارد

بوزارة الشؤون اخلارجية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

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

سفير مستشار بوزارة الشؤون اخلارجية.سفير مستشار بوزارة الشؤون اخلارجية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الــسّــيــد مــصــطـــفى بــوطــورةt ســفــيــرا مــســتــشــارا بــوزارة

الشؤون اخلارجية.
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مـــراســـيـم رئــــاســـيمـــراســـيـم رئــــاســـيّــة مـــؤرــة مـــؤرّخـــة في خـــة في 15  جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام
1435 اIـــــوافق  اIـــــوافق 17  مـــــارس ســـــنـــــة   مـــــارس ســـــنـــــة t2014 تـــــتـــــضـــــمt تـــــتـــــضـــــمّن

Xســـــــفــــــراء فـــــــوق الـــــــعـــــــادة ومـــــــفـــــــوضــــــ XتــــــــعـــــــيــــــــXســـــــفــــــراء فـــــــوق الـــــــعـــــــادة ومـــــــفـــــــوضــــــ Xتــــــــعـــــــيــــــــ
لــــلـــجـــــمـــهــــوريــــة الـــــجــــزائــــريــــة الـــديـــــمـــقـــراطـــيـــةلــــلـــجـــــمـــهــــوريــــة الـــــجــــزائــــريــــة الـــديـــــمـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.الشعبية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الــــسّـــيـــد بــــلـــقـــــاسـم ســـمـــاعـــــيـــليt ســــفــــيـــرا فـــــوق الـــعـــــادة
ومـفـوضــا لـلـجمـهـوريـة اجلـزائريـة الـد�ـقـراطـية الـشـعـبـية
بــأبـوجــا (جــمـهــوريــة نـيــجـيــريــا االحتـاديــة)t ابــتـداء من 27

أبريل سنة 2013.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــمــــوجـب مـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 15  جـــمــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الـــــسـّــــيــــــدان اآلتـي اســــمـــــاهـــــمــــا ســـــفــــيـــــريـن فــــوق الـــــعــــادة
ومــــفـــوضـــX لــلـــجـــمـــهـــوريـــة اجلـــزائــريـــة الـــديــــمــــقـــراطـــيــة

الشعبية :

- عبد الناصر بـلعيدt ببريتـوريا (جمهورية جنوب
t2013 ابتداء من 16 يونيو سنة t(إفريقيا

- مـــحـــمـــد األمــــX الـــعـــبــــاسt �ـــابـــوتـــو (جــــمـــهـــوريـــة
اIوزمبيق)t ابتداء من 4 يوليو سنة 2013.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الــــسّـــــــيـــــد رشـــــيـــــد بـن لـــــونــــاسt ســــفــــيــــرا فــــوق الــــعـــادة
ومـفـوضا لـلـجـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة الـشـعـبـية
بــأديس أبــابـا (جــمــهــوريـة إثــيــوبـيــا)t ابــتـداء من 28 مـايـو

سنة 2013.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الـــسّـــــيــــد عــــبـــد الـــقــــادر بن شــــاعـــةt ســـفــــيـــرا فــــوق الـــعـــادة
ومـفـوضا لـلـجـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة الـشـعـبـية
بــبـــغـــداد (جــمـــهـــوريـــة الـــعـــراق)t ابـــتــداء من 19 يــونــيـو

سنة 2013.

مــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 15  جـــــمـــــادى األولـى عــــام  جـــــمـــــادى األولـى عــــام
1435 اIـــــوافق  اIـــــوافق 17  مـــــارس ســـــنـــــة   مـــــارس ســـــنـــــة t2014 يـــــتـــــضـــــمt يـــــتـــــضـــــمّن

تـــعــــيـــX قــــنـــصـل عـــــامتـــعــــيـــX قــــنـــصـل عـــــامّ لـــلــــجـــمـــهــــوريـــة اجلــــزائـــريـــة لـــلــــجـــمـــهــــوريـــة اجلــــزائـــريـــة
الد�قراطية الشعبـية.الد�قراطية الشعبـية.

ـــــــــــــــــــــــــ

بـــــــــمـــــــــوجــب مــــــــــرســـــــــوم رئـــــــــاســيّ مــــــــــؤرّخ فـي 15
جـــــمـــادى األولى عــام 1435 اIــوافق 17 مــارس ســنـــة 2014
يــــعــــيّن الـــــسّـــــيـــــد عــــبــــد الــــكــــر  بــــلــــواسـعt قــــنــــصال عــــامــــا
لـلــجـمـهــوريـة اجلـزائـــريـة الـد�ــقــراطـيـة الــشـعــبــيـة بــدبي
(اإلمــارات الــعــربــيـة اIــتــحــدة)t ابــتـداء من 7 أبــريل ســنـة

.2013

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 15  جـمادى األولى عام   جـمادى األولى عام 1435
Xن تــعـــيــXتـــتــضـــمّن تــعـــيــ tتـــتــضـــم t2014 17  مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة اIــوافق اIــوافق 
قــنــاصــلـــة لــلــجـــمــهــوريــة اجلــزائــريــة الــد�ــقــراطــيــةقــنــاصــلـــة لــلــجـــمــهــوريــة اجلــزائــريــة الــد�ــقــراطــيــة

الشعبـية.الشعبـية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجـب مـرســــوم رئــاسـيّ مــؤرّخ فـي 15  جــمــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الـسّـيـد عـمـر حـاج خـلـوفt قـنـصال لـلـجـمـهـوريـة اجلـزائـريـة
الد�قراطـية الشـعبيـة بأليكـانت (§لكـة إسبانـيا)t ابتداء

من 8 أبريل سنة 2013.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الـــــسـّــــيــــــد أحــــمـــــد عـــــمـــــارةt قـــــنـــــصـال لـــــلـــــجـــــمـــــهــــوريـــة
الـــــجــــزائـــــريـــــة الــــديـــــمـــقـــــراطــــيـــة الــــشـــعــــبــــيـــة بــــقـــفــــصـــة
(اجلـــمـــهـــوريـــة الــتـــونــســيــة)t ابــتــداء من 13 يـــنــايــر ســنــة

.2014

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب مـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤرّخ في 15  جـــــمــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 17 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الـــــسـّـــــيــــــد مـــــزيــــــان زغـــــدانـيt قــــنــــصـال لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة
الـــــجــــــزائـــــريـــة الــــد�ــــقــــراطــــيـــة الــــشــــعــــبــــيـــة بــــنــــواديــــبـــو
(اجلـمهوريـة اإلسالمية اIـوريتانـية)t ابتداء من 13 يـناير

سنة 2014.
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وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني
قـرار وزاري مشترك مؤرقـرار وزاري مشترك مؤرّخ في خ في 5  ذي احلجة عام   ذي احلجة عام 1434 اIوافق  اIوافق 10 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة t2013 يتضمن تt يتضمن تـعيX قضاة مساعدين لدىعيX قضاة مساعدين لدى

احملاكم العسكرية.احملاكم العسكرية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجـب قــرار وزاري مـشــتـرك مـؤرّخ في 5 ذي احلــجـة عـام 1434 اIـوافق 10 أكـتـوبــر سـنـة t2013 يـعـيّـن الـعـســكـريـون
الـعـاملـون في اجلـيش الـوطـني الشـعـبي اآلتـية أسـمـاؤهمt قـضـاة مسـاعـدين لـدى احملاكـم العـسـكـرية خالل الـسـنـة القـضـائـية

: 2014 - 2013

حفيظ جمعة
تمام محمد
رفاد موسى

عدالة عبد الرحمان
شاشو عبد اللطيف

ناصري محمد
فرحاوي قادري

عواطة عمار
بن أمحمد محمد رضا

هامل إبراهيم
فراوسن محمد

بلغيث محمد الربعي
بن عيسى عمروش

بن حديد فريد
بلعيد عبد احلكيم
دعدوعة رضوان
مزياني شعبان
زغبة بوخميس

صيدي أحمد
بورابعة العيد
يونس رفيق

زياد عبد اجلبار
هني دومة أمحمد

فرج الله سليم
قريد عبد القادر

بختاش علي

شاوش عبد الله
أوكال أمحمد

تاينسة مصطفى
زرقX عبد اجمليد

فراحي فوزي
ميسوم أحمد حاج الله

نواصر فيصل
ميسراوي رضا
غويني بايزيد

بلخوجة مصطفى
أمرار عمر

بورومة باديس
بوشندوقة كمال
بن عمر ناصري
مويسي محند
عروسي ميلود
بن رابح مراد
مزدور طارق

قوارطة رياض
دبي محمد
زورز فاحت

زيادة عبد اIومن
عبد الالوي إبراهيم

بوقبال أعمر
بادي محمد الطاهر

علج سمير

دالوي احمد
قسومة حبيب

سالمي عبد العزيز
بن زيان مختار
بلقاسمي رؤوف

ملزي محمد
Xعكرمي محمد أم

بوعزة مروان
زروقي عبد الرحمان

أوس عابد
بوزادة محمد

غالم الله جمال الدين
شمدون محمد
Xعادل احلس

لعجايلية غزوال
شالغمة فارس
بن زرقة كر 
ساري فاروق

بوزغاية رياض
رقايبي عز الدين

عبايدية جمال
دليس سامي

ساهل محمد سليم
نويشي خالد

العايش محمد
نبيلي فتحي
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XI بن عورة محمد
قرابي محمد

قبزيلي الهواري
بوعزة مروان

جالب علي
بورادو أحمد
بختي كمال
لرقط رمزي

Xكرماني محمد أم
 بوكحول حسام
بن زينة خالد
قرامي ياسر

حلة بن يوسف
بوجفنة السعيد
حليمي إبراهيم
بن عدة سنوسي

حساني عبد القادر
بوشنتوف إبراهيم

جداعي العربي
بوساحة العربي

عامر أحمد
لعروسي خلضر

جهير محمد
صاب ميلود
بورنان مراد

بوشقيقات فريد
طاهري محمد

قاسم بن يوسف
سالوي عز الدين
عبيدات مشري
بوعزيز صالح

بلحواس رشيد
رزايقية رياض

عبدي جلول
عمراني مداني

بحري أحمد
عبد اجمليد عز الدين

عقاب إبراهيم
هبا منور

بوفرمة خلضر
عبد الهادي نور الدين

بودالي خلضر
بن هيدور محمد
تدرس بن يوسف

ختال إسماعيل
مختاري أحمد
مخربش عامر

دوان محمد
بن زرافة الهادي

بكار عبد الله
عكريش منير
طيبة سليمان
كركود محمد

كرامسي ناصر
مكرلوف محمد

مرسلي عبد احلميد
يحياوي رشيد
بن ساعد محمد

حفايضية سفيان
جوادة رياض

بلحسان عز الدين
بطاهر عبد الله

مجاهدي عبد احلكيم
طالبي سمير

حمر العX عبد القادر
عبد الله عبد القادر
زقادة عبد السالم

عبادة أحمد
سمارة مصطفى
عميور صديق

ضيف الله سليم
شرواق جياللي
رحال ابراهيم

معتوق عبد الغاني 

عباسي عقبة
فوضيل رضا

حمادوش مليك
مرين علي

نيشان عبد الله
سرحان زين الدين

بن عمارة محمد
مجقال عبد الرحمان

دمان دبيح عبد اللطيف
شعبان نور الدين
بن عيسى فيصل
مهديد عز الدين

برمضان عبد احلميد
بوطبة فوزي
حناشي محمد

نقار حاج
محجوبي عبد القادر

فوغالي علي
بن كولة ندير

قاسمي عبد القادر
بن قانة سعيد
هنيني مسعود
بلقاسمي أحمد

رزين ميلود
برابح نورالدين
يعالوي سمير

طورش العايش
بوقفة مبروك

بوعريشة محسن رياض
هامل احمد
تومي أحمد

أوراس عبد احلكيم
بن عدة بن عودة

جوامع نسيم
عبد الرزاق سليم

دكاني حنيفي
هزيل براهيم
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قطواش محمد
سعدوني عبد القادر رشيد

مجاهدي كمال
عابد محمد
سجال عمر

مرزوقي محمد
بوشنتوف مصطفى

بوهادي رشيد
سنوسي سمير
بن بو علي علي
فتاح بدر الدين
مسعودي علي

مجاهدي رشيد
عليوي محمد
مسعود كمال

بن دريعة مهدي
عداد نبيل

شراد طارق
Xقروي ياس

مساس إبراهيم
Xمسعودي محمد أم

عصام رضوان
هامل رضوان

سليماني رابح
ميلودي سفيان
بن شاعة محمد

بالل حمزة
زIاط محمد

قيطارني زوهير
مونيس علي
طلحة سعد
بودي زكريا
سعدي هشام

بن عسكر موسى
بكار عمر

بوشقوف أسامة
علواش معمر

Xحميداني محمد األم
حمروش يوسف

بومدين سعيد مجاهد
زواطيط قادة

شطي علي
قارص العيد

عوادي مختار
عاشور عبد الرحمان

بوعام يوسف
بهيليل عبد الرحمان
عدة إبراهيم معاشو
مقدم شريف محمد

مالك أحمد
لعماري طيب
رواص مراد

حساين خليل
عوشيش بوعالم
زموري محمد
موبيان سعيد
لنوار مخطار
شليحة قدور
كيحال أحمد
زياني علي

رميل عبد القادر
غا© عبد الهادي
صمارة محمد
مفتاحي نوار

بعطاش إدريس
بن صالح أحمد

بودالية مصطفى
مديان كمال
بودالل احلاج
مناد موسى
سايح زيان

بلبشير عواد
رحالي أمحمد
بن طراد قدور

طراد محمد
بوكليخة رضا
عبيدة طاهر
دعفور علي

سي مرابط احلاج
مدوني محفوظ

بلعباس عمر
هدية حمزة

قاسمي يوسف
بكاي فيصل

بن دودة رشيد
بلعباسي عبد القادر

وكال سعيد
مريشة ميلود
طويل جمال

بن صالح صالح
بن دلة نور الدين
بن زين بورقعة

فنيك محمد فوزي
زعيتر فريد
العابد مولود
خليف ناجي

بن يعقوب محمد
بن عامر لعجال

لعطوي عبد احلق
شرفي صالح

بلقاسمي عبد القادر
عيسات مصطفى

مكرالدي عبد القادر
رقاب أحمد

بن عياد عبد الصمد
يوسفي جلول
بوزينو رفاس

جدي فخر الدين
مروش مصطفى
بن حرورة خلضر

قلمام عبد الرحمان
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Xشويتي محمد أم
قمامي عمار

بوقرنX حمزة
مرسلي مصطفى
Xعاللي محمد أم

صاحلي اجلودي
ثاليجيت رمضان

عرعار مراد
جوادي السبتي

حيدرة عابد
بن جبار بركان

شافي سيد أحمد
قجالي توفيق
عياش توفيق

عبادة عبد القادر
أدرغال حمودي

بن ترسية عبد احلليم
خضراوي جمال

ناصري علي
نهاري سليمان

إبرير حميد
رماش محمد

لعريبي عبد اللطيف
بوسماحة بوعمامة
بن يوسف محمد

عمارة بلقاسم
رمضة مجيد

عرايبية أحسن
خبرارة عثمان

غزالن نورالدين
بوعزة وحيد
حمبلي عمار
Xلعرج أم

زكريني جمال
بن معمر مسعود
شالبي عاشور
بودواور سليم

تومي بدر الدين
بوستة يوسف
سايغي لسعد
عمران محمد
بلقاضي زهير

حيلة عبد العزيز
شارني فوزي

عبد السالم محمد
بوطويل عكاشة

قايدي ناجي
بوخبزة عبد الرحمان

بوجالل سمير
بيضياف العيد

آدمي حكيم
Xسماعيل خليل األم

سويهر نواري
أبيش عبد اجلبار

بوفولة سفيان
تيموساغ عبد اجمليد

حشاني محمد الصادق
سمارة يوسف

سالم عبد الصمد
حفاف هشام

Xميسوم حس
طبال كمال
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نصري منير
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رماش كمال
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زقعار سعيد
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لعور رفيق
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اIناصري يزيد
سعدون عمارة
ضيف محمد
Xفالح حس
ماضي عامر

شويرف هواري
دراحي نصر الدين

علمي محمد عبد الفتاح
عمراني يوسف

عمرون عبد الوهاب
العيدي يونس

قارة صالح الدين
مداسي جميل
نوري فارس
مزعاش فاحت
العيفة قويدر

بن عودة رشيد
بهلولي منير

بركاني عبد القادر
سويسي غريسي
ولهي عبد العالي

عبيدات عصام
مناوين محمد

جبار يزيد
بزيش شوقي
بريوة عمار
خياري حكيم

محمدي مقداد
زروال رفيق
كرفاوي علي
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بخديجة محمد صادق
بن قسمية رفيق

رخو عمر
بن زاوي رمزي
دريزي إسماعيل

سناني وليد
بن عيسى محمد

هومي محمد
بلعظم عمر

بوIناخر كر 
عناني بلقاسم
لقصير أحمد

حمايدية نور الدين
نايلي كمال

صغيري إسكندر
بوفارس عمر
شرقي فيصل
فكاك منصور
صفوان فاحت

نواورية بلقاسم
بن زطة عبد احلليم

مباركية بالل
زروق عبد اIؤمن - هشام

بن عبد الله هشام
بن عابد منصور
حمزاوي إسحاق

بوغازي نبيل
زهار هشام
رقاب صالح

بن دعاس فوزي
بومهدي شوقي

عماري عالء الدين
بوروبة داود

Xحوامد محمد األم
عزيرة علي

لعروي إسماعيل
غالب العيد

العيشي وليد
بلمجاهد كمال

 بلخروبي مصطفى
مانع سفيان

قريشي طارق
براهمي فريد

دواودة عبد احلق
حنفوق نواري

بن حمو بوجمعة
عميرة محمد

بن طالب محمد احلسن
عكرمي علي

معراج حسيني
أيت صديق سعيد
بن فرحات صادق

مرزوق عمار
صوادقية أحمد

بن حامد محمد رضا
تكوتي فاحت
قرفي رضا

سعيدي عمار
عيسى ديلمي عيسى

لعبيدي لسود
هزهوز إبراهيم
معراف باخلير
قواسم محمد

العيداوي حمزة
شندارلي براهم  شراف

تمكيت كر 
بلحسن عبد الغاني

خيشة حفناوي
رمولي بشير

لقريعي عبد الكر 
بومعزة عيسى
معمور عامر
مذبوح زهير
زروق الفاهم

بوزيد محمد
خليل عبد الباقي
قدوش الصديق

مرغم ساعد
هاني مسعود

بن عباس محمود
بن يوب السعيد

زيدي العيد
Xهامل حس
رفاس العيد
X� عوامري
عزيزي فريد

فوغالي لعموري
راشدي أحمد

بوزعرورة رابح
فناغرة عمار

Iوشي لغريسي
منيع محمد

حمداوي حكيم
بوحلبال جنم الدين

بوري مراد
Xعريف أحس

بوحالسة احلسان
رزاز نور الدين

بوعالق نصر الدين
عرعار حا®
عوف كر 

صحراوي مراد
قدوش عبد الوهاب
معوشي سماعيل

حديبي عبد الفتاح
صيقع عمر

عطوي فتحي
بوزيدي سليم
زرزوري عادل
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Xقحام ياس
عبود عبد اIالي

بوتوت كمال
بن زين شكري

بوحاليس سليمان
عزيزي ربيع

بن فوغال عبد الرزاق
صياد أوسامة

سوالم عبد احلميد
رمضاني حكيم

بوزينة عمر
Xأحمد قايد محمد األم

برايس بوبكر
مسيف سفيان
سعداوي توفيق
فضالوي مبارك
عمامري فيصل

غربي الزين
بخبخ بادر

سناني محمد الصالح
حلواسنية عبد العزيز

راشيدي كمال
لعرافة توفيق

غسمون بلقاسم
دردور لهاللي

بوتمجت عبد احلليم
فرماس صالح
فرداس فاحت

بن اسباع محمد الطاهر
ديب عبد الله
ناصر الباهي
مرابط كر 

بوخناف سمير
بورقبة مصطفى

رحامنية عز الدين

عرار ناجي
بودفع إلياس
قطوش رابح
بوحبيلة علي
بوعناني نعيم

بغور كمال
بوزيان يزيد

بلعيدي توهامي
طراد عبد الكر 
بوربونة خالد
عماري محمد
بوقطاية فريد

برحايل بودودة رفيق
كنون علي

Iوشي محمد رضا
بنور مراد

تماني هاشمي
آيت طيب حنافي

سحنون أحمد
بن ميلود أحمد

ديدة فتحي
هياق صالح

بوعزيز محمد
قليشة سليمان
عزيزي مسعود

خراب نبيل
ماني عبد العزيز
شطبي إبراهيم
مصباح صالح

Xمحمد محمود ياس
بريوات محمد

يعقوب محمد خلضر
عرار نبيل

بن موسى عبد احلكيم
بلحرمة محمد

بن يحي يوسف
عبايدية غالم
خليفي زكي

بن راضية عبد الله
كتاف بالل

بوخذنة بالل
عسال شفيق

بن علي إبراهيم
سالمة محمد عبد الرحمان

قدادرة عبد احلميد
بوطبة مسعود

معروفي مختار
السوفي جمال
شوارفة محمد

اهناني عبد العزيز
زاريف خويلد
مبارك حمزة

جدو الزين
بن عتو إبراهيم

مراح فيصل
درويش رفيق
مساوي مراد

كعبور عبد القادر
زيادي هواين
رحال عيسى

رز  عز الدين
بوفالة بالل

مخلوفي عبد الباقي
بوكليف يوسف
بوشنX العيد

بلهاني علي
Xبلول حس
زياني حمزة
خروفي قيس
شقطمي علي
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وزارة اEاليةوزارة اEالية
قــــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 23  مـــحـــر مـــحـــرّم عــام م عــام 1435
اIــوافق اIــوافق 27  نــوفــمــبــر ســنـة   نــوفــمــبــر ســنـة t2013 يــحــد يــحــدّد كــيــفــيـاتد كــيــفــيـات
Xتطبـيق االلتزام باالسـتثمار بـالنسبـة للمتـعاملXتطبـيق االلتزام باالسـتثمار بـالنسبـة للمتـعامل

االقتصاديX األجانب.االقتصاديX األجانب.
ـــــــــــــــــــــــــ

tاليّةIإنّ وزير ا

tووزير التنمية الصناعية وترقية االستثمار

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-236 اIـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اIــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
tتمّمIعـدّل واIا tتضـمّن تنظــيم الصفـقـات الـعمومــيةIوا

tادة 24 منهIال سيّما ا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمضان عــام 1415 اIوافــق 15 فبـراير سنـة 1995

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-392 اIؤرّخ
في 21 مــحــرّم عــام 1435 اIــوافق 25 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الــــذي يـــحــــدّد صالحـــيـــات وزيــــر الـــتـــنـــمـــيـــة الـــصـــنـــاعــــيــة

tوترقـية االستثمـار

- و�ــقــتــضى الــقـــرار اIــؤرّخ في 23 ربـــيع الــثـــاني
عـام 1432 اIـوافق 28 مـارس سـنة 2011 الذي يـحـدّد وذج

tااللتزام باالستثمار

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى : تطبيقـا ألحكــام اIادّة 24 من اIرسوم
الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10-236 اIـــــؤرّخ في 28 شــــــوّال عـــــام 1431
اIـوافق 7  أكـتـوبـر سـنـة 2010 واIـذكـور أعالهt يـهـدف هـذا
الـقـرار إلى حتديـد كيـفـيات تـطـبيق االلـتزام بـاالسـتثـمار

بالنسبة للمتعاملX االقتصاديX األجانب.

اIـــــاداIـــــادّة ة 2 :  : عــــــنـــــدمـــــا يــــــخـــــضـع اIـــــشـــــروع إلجــــــبـــــاريـــــة
االستثـمار �قـرّر من سلطـة اIؤسسـة الوطنـية السـيادية
في الدولة أو الهيئـة الوطنية اIستقلة أو الوزيرt حسب
tـنــاقـصـة الــدولـيـةIيـجب أن يــنص دفـتــر شـروط ا tاحلـالــة

اIعني على اإلجراء اIتعلق بالتعهد باالستثمار.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : يـتــجــسـد تــنـفــيــذ الـتــعــهـد بــاالسـتــثــمـار عن
طـريق شراكةt تتشـكل طبقا للـتشريع والتنـظيم اIعمول

بهماt في نفس ميدان النشاط موضوع الصفقة.

اIـاداIـادّة ة 4 :  : �ــكن أن يـتــضـمّـن مـلف اIــنــاقـصــة قــائــمـة
غـيـر مـحـدودة Iـؤسـسـات �ـكـنـهـا أن جتـسـد عـمـلـيـة شـراكة

مع اIتعهد األجنبي.

و�ـكن أن يــعـلن اIــتـعــهـد األجــنـبي عن اسم الــشـريك
أو الشركاء اجلزائريX بعد تبليغه الصفقة.

tتـعـهد األجـنبيIادّة ة 5 :  : يجب أن يـتضـمّن عــرض اIاداIا
حتت طـــائـــلـــة رفض عـــرضهt الـــتـــزامـــاt يـــحـــدّد ـــوذجه في
اIلـحق اIـرفق بـهـذا الـقـرارt بـالـقـيـام باالسـتـثـمـارt حسب
الـــشــروط اIـــنــصـــوص عــلـــيــهـــا في اIــادّة 24 من اIـــرســــوم
الــــرّئـــــاسيّ رقـم 10-236 اIــــؤرّخ في 28 شــــوّال عـــــام 1431

اIوافق 7  أكتوبر سنة 2010 واIذكور أعاله.

6 :  : يـــجب عـــلـى اIـــصـــلـــحـــة اIـــتـــعـــاقـــدة ضـــمـــان اIــاداIــادّة ة 
متـابعة سيـر عملـية جتسيـد االستثـمار وإرسال كل ثالثة
أشهر تقريـر مرحلي إلى الوزير اIكلّف باIالية والوزير

اIكلّف باالستثمار.

اIـاداIـادّة ة 7 :  : �ـكن سـلـطـة اIـؤسـسـة الـوطـنـيـة الـسـيـاديـة
في الدولة أو الهيئـة الوطنية اIستقلة أو الوزيرt حسب
احلـــالـــةt إعــــفـــاءt اIـــتـــعــــهـــد األجـــنـــبـي الـــذي جـــســـد عــــمـــلـــيـــة
اسـتـثــمـار أو الـتـزم بـتــجـسـيـدهــاt حـسب الـشـروط احملـددة
tمن االلـــتــزام بـــاالســتـــثــمــار tــادّة 3 مـن هــذا الـــقــرارIفي ا

وإدراج ذلك في دفتر الشروط.

اIـاداIـادّة ة 8 :  : في حـالـة مـا إذا لـم يتـم جتـسـيـد االسـثـتـمار
قــــبل االســــتالم الــــنــــهــــائي لــــلـــصــــفــــقـــة ولـم يـــكـن ذلك راجع
Iــســؤولــيـة اIــتــعــامل اIــتـعــاقــد األجــنــبيt يـقــوم الــطــرفـان

باالتفاق حول كيفيات جتسيده. 

اIــاداIــادّة ة 9 :  : تــلــغـى أحــكــام الـــقــرار اIــؤرّخ في 23 ربــيع
الثاني عام 1432 اIوافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدّد

وذج االلتزام باالستثمار.

اIـاداIـادّة ة 10 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرة الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 23 مــحــرّم عــام 1435 اIــوافق 27
نوفمبر سنة 2013.

وزير اIاليةوزير اIالية
كر  جوديكر  جودي

وزير التنمية الصناعيةوزير التنمية الصناعية
وترقية االستثماروترقية االستثمار
عمارة بن يونسعمارة بن يونس
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اIلحقاIلحق

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة اIالية                                                                        وزارة التنمية الصناعية وترقية االستثماروزارة اIالية                                                                        وزارة التنمية الصناعية وترقية االستثمار

اIصلحة اIتعاقدةاIصلحة اIتعاقدة
وذج االلتزام باالستثماروذج االلتزام باالستثمار

tوقع (ة) أسفلهIأنا ا

االسم واللقب : ........................................................................................................................................

اIهنة : ..................................................................................................................................................

الساكن بـ  : ............................................................................................................................................

اIتصرف باسم وحلساب ...........................................................................................................................

- اIقيد بالسجل التجاري أو سجل احلرف و اIهن أو غير ذلك (يوضح) ...........................................................

بعـد االطالع على أحكام اIادّة 24 من اIرسـوم الرّئاسيّ رقم 10-236 اIؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 اIوافق 7  أكتوبر
سنة 2010 واIتضمّن تنظيم الصفقات العموميةt اIعدّل واIتمّم.

أ - ألتزم جتاه (بذكر اسم اIصلحة اIتعاقدة)................................................................................................

..............................................................................................................................بأنني أجسد استثمارا

.............................................................................................................................................................

في إطــار شــراكــة مع (يــذكــر اسـم الــشــريك أو الــشــركــاء اجلــزائــريــX أو يــذكــر أن تــبـــلــيغ اسم الــشــريك أو الــشــركــاء
اجلزائريX سيتم بعد تبليغ الصفقة)..................................................................................................................

..............في مجـال.................................................................................................................................

ب - اسم رزنامة زمنية ومنهجية مفصلتX لتلبية االلتزام باالستثمارt موقعX باسمي.
أؤكـدt حتت طـائلـة فسخ الـصفـقـة بقـوة القـانون أو وضـعهـا حتت الـتسـييـر اIبـاشر لـإلدارةt على حـساب الـشركـةt بأن

الشركة اIذكورة ال تنطبق عليها اIمنوعات اIنصوص عليها في التشريع والتنظيم اIعمول بهما.
أشهد بأن اIعلومات اIذكورة أعاله صـحيحة حتت طائلة التعرض لتطبـيق العقوبات اIنصوص عليها في اIادّة 216

من األمر رقم 66-156 اIؤرّخ في  8 يونيو سنة 1966 واIتضمّن قانون العقوباتt اIعدّل واIتمّم.

حرّر بـ................................................................ في.........................................

اسم وصفقة اIوقع وختم اIتعهد.

مالحظـة هامـة/ في حالـة جتمعt يـقدم كل عضـو االلتـزام باالسـتثـمار اخلاص به. ويـبيّن رئـيس التـجمع أنه يـتصرف
باسم التجمع مع توضيح طبيعة التجمع (بالشراكة أو بالتضامن).
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نوفـمـبر قـــرار مؤرقـــرار مؤرّخ في خ في 13 مـحـرمـحـرّم عام م عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 17 نوفـمـبر 
t2013 يـحــد يـحــدّد مـحــتــوى الـبــوابـة اإللــكــتـرونــيـةد مـحــتــوى الـبــوابـة اإللــكــتـرونــيـة سـنـة سـنـة 
للصفقات العـمومية وكيفيات تسييرها وكيفياتللصفقات العـمومية وكيفيات تسييرها وكيفيات

تبادل اIعلومات بالطريقة اإللكترونية.تبادل اIعلومات بالطريقة اإللكترونية.
ـــــــــــــــــــــــــ

tاليّةIإنّ وزير ا
- �قـتضى األمر رقم 75-58 اIؤرّخ في 20 رمضـان
عــام 1395 اIــوافق 26 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1975 واIـــتـــضــمّن
القـانون اIـدنيt اIعـدّل واIتـمّمt ال سيّـما اIوادّ 323 مـكرّر

tو323 مكرّر 1 و327 منه
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اIــــؤرّخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اIـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدّد الــقــواعــد الــعـامــة اIــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاIــواصالت

tادّة 39 منهIال سيّما ا tالسلكية والالسلكية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اIـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اIــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
tتمّمIعـدّل واIا tتضـمّن تنظــيم الصفـقـات الـعمومــيةIوا

tادّتان 173 و174 منهIال سيّما ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمضان عــام 1415 اIوافــق 15 فبـراير سنـة 1995

tاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 01-123 اIؤرّخ
في 15 صـفر عام 1422 اIوافق 9 مايـو سنة 2001 واIـتعلّق
بـــــنــــــظـــــام االســـــتـــــغـالل اIـــــطـــــبق عــــــلى كـل نـــــوع من أنـــــواع
الـشبـكات �ـا فيـها الـالسلـكيـة الكـهربـائـية وعـلى مخـتلف
خـدمات اIواصالت السـلكية والالسـلكيةt ال سـيّما اIادّتان

t3 و3 مكـرّر منـه 

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-410 اIؤرّخ
في 23 ذي احلجّة عام 1430 اIوافق 10 ديسـمبر سنة 2009
الـذي يحدّد قواعد األمن اIـطبقة عـلى النشاطـات اIنصبة

tادّة  17 منـهIال سيّما ا tعلى التجهيزات احلساسة

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى : تـطبـيقــا ألحـكــام اIـادّتX 173 و174 من
اIـــرســـوم الــرّئـــاسيّ رقم 10-236 اIــؤرّخ في 28 شـــوّال عــام
1431 اIوافق 7  أكتوبر سنة 2010 اIعدل واIتممt واIذكور

أعالهt يـــهـــدف هــــذا الـــقـــرار إلى حتـــديــــد مـــحـــتـــوى الـــبـــوابـــة
اإللكـترونية للصـفقات العمومـية وكيفيات تـسييرها وكذا
Xـعــلــومــات بـالــطــريـقــة اإللــكــتـرونــيــة بـIكــيــفـيــات تــبــادل ا

.Xاالقتصادي XتعاملIتعاقدة واIصالح اIا

2 :  : تــهــدف الــبــوابــة اإللــكــتــرونــيــة لــلــصــفــقــات اIـاداIـادّة ة 
الــــعـــمــــومـــيــــةt الـــتي تــــدعى فـي مـــا يـــأتـي "الـــبــــوابـــة". إلى
الـســمـاح بــنـشــر ومــبـادلــة الـوثــائق واIـعــلـومــات اIـتــعـلــقـة
بـالصـفقـات الـعمـوميـة وكذلك إبـرام الصـفقـات العـمومـية

بالطريقة اإللكترونية.

الفصل األولالفصل األول
محتوى البوابة وكيفيات تسييرهامحتوى البوابة وكيفيات تسييرها

اIــــاداIــــادّة ة 3 :  : تـــــضــــمـن الــــبـــــوابــــــة نــــشـــــــر اIـــــعــــلــــــومــــات
والـوثـائق اآلتـية :

- الــنــصـوص الــتــشــريـعــيــة والــتـنــظــيـمــيــة اIــتـعــلــقـة
tبالصفقات العمومية

- االســتــشــارات الــقــانــونـــيــة اIــتــعــلــقــة بــالــصــفــقــات
tالعمومـية

- قــائــمــة اIــتـعــامــلــX االقــتـصــاديــX اIــمــنــوعـX من
tشاركة في الصفقات العموميةIا

- قـائـمــة اIـتـعــامـلـX  االقـتـصـاديـX اIـقـصـيــX مـن
tشـاركــة في الصفقـات العموميةIا

- الــبـرامج الــتـقــديـريــة Iـشـاريـع اIـصــالح اIـتــعـاقـدة
وقـوائم الـصـفـقـات اIـبـرمـة أثـنـاء الـسـنـة اIـالـيّـة الـسـابـقـة
وكـــــذا أســـــمــــــاء اIــــؤســـــســـــات أو جتـــــمـــــعـــــات اIـــــؤســـــســـــات

tستفـيدة منهـاIا
- تـــقــاريـــر اIــصـــالح اIــتـــعــاقـــدة اIــتـــعــلـــقــة بـــتــنـــفــيــذ

tالصفقات العمومية
- قـــائـــمـــة اIــؤســـســـات الـــتي ســـحــبـت مـــنــهـــا شـــهــادة

tالتصنيف والكـفاءة
tاألرقـام االستداللية لألسعـار -

- كل وثيقة أو معلومة لها عالقة �وضوع البوابة.

اIاداIادّة ة 4 :  : تضمن البوابة الوظائف اآلتـية :
tتعاقدة عن طريق البوابةIصالح اIتسجيل ا -

- تـــســـجـــيـل اIــتـــعـــامـــلـــX االقـــتــصـــاديـــX عن طـــريق
tالبـوابــة

tعاييرIبحث متعدد ا -
tستجداتIالتنبيه على ا -

tحتميل الوثائق -
tالتعهد عن طريق البوابة -

- تـســيـيـر تـبـادل اIـعـلـومـات بـX اIـصـالح اIـتـعـاقـدة
tXاالقتصادي XتعاملIوا
tترميز الوثائق -

tتاريخ وتوقيت الوثائق -
tالتمرن على التعهد اإللكتروني -
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- اإلمضاء اإللكتروني للوثائق.
tصحيفة األحداث -

tستعملي البوابةI دالئل تفاعلية -
- كل وظيفة أخرى ضرورية للسير احلسن للبوابة.

tـادّة ة 5 :  : حتــدث قـــاعـــدة بــيــايـنــات تــســمـح بــجـمــعIـاداIا
عن طريق البوابةt اIعلومات اIتعلقة �ا يأتي :

tتعاقدةIصالح اIا -
tوملفاتهم اإلدارية Xاالقتصادي XتعاملIا -

tالصفقات العمومية -
tبطاقات اإلحصاء االقتصادي للطلب العمومي -

- تبـادل الوثائق واIـعلـومات بX اIـصالح اIتـعاقدة
tXاالقتصادي XتعامIوا

- منشورات البوابـة.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يتـضـمّن تـسيـيـر البـوابـةt باإلضـافـة إليواء
البنية التحتية اIعلوماتية ما يأتي :

tتسيير األنظـمة والشبكات وقاعدة البيانات -
tتسيير الدخول في البوابة -

- صـيــانــة الـبــوابـةt ال ســيّـمــا بــضـمــان مـســتـوى أمن
tمناسب ضد التهديدات اإللكترونية

- د�ـومة واستمـرارية وإمكانـية الدخول لـلخدمات
tقدمة من طرف البوابةIا

- تـــــســـــيـــــــيـــــر الـــــتـــــطـــــــورات الـــــتـــــقـــــنـــــــيـــــة بــــــإدراج
tالــوظـائف اجلـديـدة

- نـشـــر اIـعـلــومــات والـــوثـائق اIـنـصـــوص عـلـيـهـــا
في اIادّة 3 من هذا القـرار.

اIــــاداIــــادّة ة 7 :  : يـــــجب أن يـــــصــــمـم نــــظـــــام اIــــعـــــلــــومـــــاتــــيــــة
للصفقات العمومية في إطار احترام اIبادىء اآلتية :

1 -  سـالمــــــة الــــــوثـــــائـق اIــــــتــــــبــــــادلــــــة بــــــالــــــطــــــريــــــقـــــة
اإللكتـرونـية :

- يـجـب أن تـضــمن صــيغ وأشــكــال رقــمــنــة الـوثــائق
tساس بسالمتهاIكتوبة عدم اIا

- توقيع الوثائق بالطريقة اإللكترونية اIؤمنة مع
tعمول بهاIاحترام األحكام التشريعية والتنظيمية ا

Xاالقـــتــصـــاديــ XـــتــعـــامـــلــIالـــتـــعــرف عـــلى هـــويــة ا -
والتأكـد منهـا.

2 -  سـرية الوثائق اIتـبادلة بالـطريقة اإللـكترونية :
تـتم حماية الوثـائق اIتبادلـة بـالطريقـة اإللـكترونـية عن
طـــــريق نـــــظـــــام تــــرمـــــيـــــز الـــــوثـــــائق مع احـــــتـــــرام األحـــــكــــام

التشريعية والتنظيمية اIعمول بها.
3 - تتبع األحداث :

- إنــشــاء صــحــيــفـــة لألحــداث تــســمح بــتــعــقب تــبــادل
اIعلومات بالطريقة اإللكترونية.

- تـــاريخ وتـــوقــيت الـــوثــائـق اIــتـــبــادلـــة بــالـــطــريـــقــة
اإللـكـتـرونـيـة : يـسـلم وصل اسـتالم يـبـيّن تـاريخ وتـوقـيت
اســــــتـالم الــــــعــــــروضt لــــــكـل عــــــرض يــــــرسـل بــــــالــــــطــــــريــــــقــــــة

اإللكترونية أو على حامل مادي إلكتروني.
4 -  تـوافقيـة األنظـمة اIعـلومـاتيـة : اعتمـاد معـايير
ومـقايـيس تسـمح ألنظـمـة معـلومـاتيـة مـختـلفـة بالـتواصل

من أجل تبادل اIعطيات.
5 - تــأمـــX أرشــفـــة الــوثـــائق الـــرقــمـــيــة بـــالــطـــريــقــة

اإللكترونية.
الفصل الثانيالفصل الثاني

كيفيات تبادل اIعلومات بالطريقة اإللكترونيةكيفيات تبادل اIعلومات بالطريقة اإللكترونية
Xاالقتصادي XتعاملIتعاقدة واIصالح اIا XبXاالقتصادي XتعاملIتعاقدة واIصالح اIا Xب

اIـــــاداIـــــادّة ة 8 :  : يـــــتـم تـــــبـــــادل اIـــــعـــــلـــــومــــــات بـــــالـــــطـــــريـــــقـــــة
اإللــكــتـــرونــيــة بــواســطـــة الــبــوابــة في ظـل احــتــرام أحــكــام
اIــــرســـــوم الــــرّئـــــاسيّ رقـم 10-236 اIــــؤرّخ في 28 شــــوّال
عـام 1431 اIوافق 7 أكتـوبر سنة 2010 واIتـضمّن تنظـيم

 tتمّمIعدّل واIا tالصفقـات العمومـية
تــــــزويـــــد الـــــبـــــوابــــــة بـــــنـــــظــــــام مالئـم لــــضـــــمـــــان أمن

البيـانـات وحمايتهـا.

اIـــــاداIـــــادّة ة 9 :  : يـــــكــــــون تــــــبـــــادل الــــــوثــــــائق بــــــالــــــطـــــريــــــقـــــة
XـــتــــعـــامــــلـــIــــتـــعــــاقــــدة واIـــصــــالح اIا Xاإللــــكـــتــــرونــــيـــة بــــ

االقتصاديX متعلقا على اخلصوص �ا يأتي :
1 -  بالنسبة للمصالح اIتعاقدة : -  بالنسبة للمصالح اIتعاقدة :

tدفاتر الشروط -
- ـــــــاذج الـــــتــــصــــــــريح بـــــاالكــــتـــــتـــــــاب ورســــــالـــــــة
tالـتـعــهـــد والـتـصــريح بـالـنـزاهــــة والـتـعـهـــد بـاالسـتـثـمـار

tعنـد االقتضـاء
tعند االقتضاء tعلومات اإلضافيةIالوثائق وا -

- اإلعالنـــات عن اIـــنـــاقـــصـــات والـــدعـــوات لـالنـــتـــقــاء
tاألولي ورسائل االستشارات

tعند االقتضاء tإرجاع العروض -
tطـــلــبـــــات اســـتـــكــمــــــال أو تــــوضـــــيح الـــعــــــروض -

tعنــد االقتضـاء
tؤقتة للصفقات العموميةIنح اIا -

tعدم جدوى اإلجراءات -
- إلـــــــغــــــــاء اإلجـــــــراءات أو إلــــــغــــــــاء اIــــــنـح اIــــــؤقــــــتــــــة

tللصفقـات العمومـية
- األجـــوبــــة عن طـــلــبـــات االســـتــفـــســـار حــول أحـــكــــام

tدفاتـر الشـروط
- األجــوبــــة عـن طــلــبــــات نــتـــائـج تــقــيــيم الــعــــروض

وعـن الطعـون.
: Xاالقتصادي Xبالنسبة للمتعامل  - : Xاالقتصادي X2 -  بالنسبة للمتعامل

tالتصريح باالكتتاب -
tرسالة التعهد -
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tالتصريح بالنزاهة -
tعند االقتضاء tالتعهد باالستثمار -

- طـلــبــات مــعـلــومــات إضــافـيــة وتــوضــيـحــات أحــكـام
tعند االقتضاء tدفتر الشروط

tســحب دفــاتــــر الــشــــروط والـــوثـــائق اإلضــافـــيــة -
tعنـد االقتضـاء

- الـتـرشـيـحــات في إطـار اإلجـراءات الــتي تـتـضـمّن
tمرحلـة انتقـاء أولي

tالـيةIالعروض التقنية وا -
tعند االقتضاء tعدلةIالعروض ا -

- طلبات نتائج تقييم العـروض والطعون.

اIــــــاداIــــــادّة ة 10 :  : يــــــكـــــــون دخــــــول اIـــــــصـــــــالح اIـــــــتــــــعـــــــاقــــــدة
tلــلـــوظـــائف اخملـــصـــصــة لـــهم Xاالقــتـــصـــاديـــ XـــتــعـــامـــلـــIوا

متوقف على تسجيلهم في البوابة.
ويـــتم الـــتــســـجــــيل في الـــبــوابـــة بــعـــد ملء وإمـــضـــاء
وإرســــال االســتــمـــارةt اIـرفــقــــة ــاذجــهــا بــهــــذا الــقـــرار
إلـى مــســيّـــر الــبـــوابـــة عـن طــــريق الــبــــريــد اإللــكـــتــروني.

و�كن إيداع االستمارات مباشرة لدى مسيّر البوّابـة.
XــــتــــعـــــامــــلــــIــــتـــــعــــاقـــــدة واIــــصــــالـح اIويــــجـب عــــلـى ا
االقتـصـاديX اIـعنـيـX تعـيX شـخص طـبيـعي مرخّص له
بــــالــــدخـــــول لــــلـــــوظــــائف اIـــــذكــــــورة أعالهt يـــــكــــــون مــــزوّد

بعنـوان إلكتـروني.

اIــــاداIــــادّة ة 11 :  : عــــنــــدمـــــا تــــضــع اIــــصــــــالـح اIــــتــــعــــــاقــــدة
وثـــائـق اإلعالن عــن اIـنـافـســــة في مـتـنـــاول اIــتـعـهـــدين
أو اIــــتـــرشــــحــــX لـــلــــصــــفـــقــــات الــــعـــمــــومــــيـــة بــــالــــطـــريــــقـــة
اإللـــكـــتـــرونــــيـــةt يـــجب عـــلـــيـــهـــا أن حتـــدّد عـــنـــوان حتـــمــــيل

الوثائق في اإلعالن الصحفي.

اIــاداIــادّة ة 12 :  : عــنــدمـــا يــردّ اIــتـــعــهــدون أو اIـــتــرشــحــون
لـلـصـفـقـات الـعمـومـيـة عـلى إعالنـات اIـنـافسـة بـالـطــريـقـة
اإللــكــتـــرونـــيــةt �ــكــنــهم بــاإلضــافــــة إلى ذلكt إيــصــال في
اآلجــال الـقـانـونــيـةt نـســخـة من الـعـرض عــلى حـامـل مــادي

ورقي أو إلكتروني.
توضع نـسخـة العـرض هذه في ظـرف مخـتوم يـحمل

عبارة "نسخة بديلة".
يجب إيـصال النـسخة الـبديلـة في اآلجال القـانونية

إلى اIصلحـة اIتعـاقدة.
ال تفـتح النـسخـة البـديلة إالّ إذا كـان العـرض اIرسل

بالطريقة اإللكترونية :
tيحمـل فـيروس *

tلم يصل في اآلجال القانونية *
* لم يتمكن من فتحه.

يتم إتالف النسخة البديلة التي لم تفتح.

13 :  : في احلـــاالت اIــبـررة قــانــونــا بــاخلــصـوص اIـاداIـادّة ة 
tإذا كــانت الــوثــائـق ذات حــجم كــبـــيــر أو ذات طــابع ســري
Xـــتـــعــاقـــدة تــبـــلــيـــغــهـــا لــلـــمــتـــعــامـــلــIفـــيــمـــكن لـــلــمـــصــالح ا
االقـــتـــصـــاديـــX عـــلى حــــامــل مـــادي ورقي أو إلـــكـــتـــروني.
يــجـب أن يـــحـــدّد اإلعالن عن اIـــنـــاقـــصــــــة أو الــــــدعـــــــوة
إلى االنـــــتـــــقــــــاء األولي أو رســـــالــــــة االســـــتـــــشـــــارة عـــــنـــــوان

استخـراج هـذه الـوثـائـق.
اIاداIادّة ة 14 :  : عندما تكـشف اIصلحة اIتعاقدة فيروسا
في الوثائق اIتعلقة باIلف اإلداريt تطلب من اIتعهد أو
اIترشح القـيام بإرسال آخرt مع احـترام أحكام اIادّة 122
من اIرســوم الـرّئـاسيّ رقـم 10-236 اIؤرّخ في 28 شوّال
عــام 1431 اIــوافق 7 أكــتــوبــر ســنـة 2010 اIــعــدّل و اIــتــمم

واIذكور أعاله.
عـنــدمـــا تـــكـشف اIــصـلـحـــة اIــتـعـــاقـــدة فــيــروســـا
tيتم فتح النسخة البديلـة tتعلـقة بالعرضIفي الوثائق ا

إذا تّم إرسالها.
إذا لم يـتـم إرسـال الــنـســخـة الــبــديـلــة أو ® إرسـالــهـا
وكـانت حتــتـوي عـلى فــيـروسt جتـري اIــصـلـحـة اIــتـعـاقـدة
مــحــاولــة إلصالح الــعــرض أو الــنــســخـة الــبــديــلــة وتــواصل

تقييم العروض إذا جنح اإلصالح.
تـــعـــتـــبـــــر اIـــلـــفـــــات الـــتي حتـــتـــــوي عـــلـى فـــيــــروس
والــتي كــــانت مـحــل مـحـــاولــــة إصالح فـاشـلـــةt مـلـغــــاة
أو غــيــر كــامــلـــة. ويــتم االحــتــفــاظ بــأثــر الــفــيــروس وإبالغ

اIتعامل االقتصادي اIعنيt بذلك.
15 :  : يـــــــتـم نــــــــشـــــــر اإلعـالن عـن اإلعالنــــــــات في اIــــــاداIــــــادّة ة 
اIـــنـــاقـــصـــات والــدعـــوات إلـى االنــتـــقـــاء األولي أو رســـائل
االســــتـــشـــارة عـــلى الـــبـــوابـــة في نـــفـس الـــوقت مع إرســـال
اإلعـالنــات لــلــنـــشــر في اجلــرائـــد وفي الــنــشـــرة الــرســمــيــة
لـــــصــــــفـــــقـــــات اIــــــتـــــعــــــامل الــــــعـــــمــــــومي أو إرســــــال رســـــائل

.XعنيIا Xاالقتصادي Xاالستشارة للمتعامل
tاالعــــتـــبـــار Xــــادّة ة 16 :  : الـــتــــاريخ الـــذي يــــؤخـــذ بــــعـــIــــاداIا
حلــسـاب مــدة حتــضــيــر الـعــروض هــو الــتـاريـخ اIـطــبق في
إطار اإلجراءات اIتبعة بالنسبة للحامل اIادي الورقي.
tــنــافــســةIـادّة ة 17 :  : يــتم نــشـــر وثـــائق اإلعالن عن اIـاداIا
فـي حــــالـــــة جتــــمع طـــــلــــبــــاتt بـــــاسم الـــــتــــجــــمـع ومن طــــرف

اIصلحة اIتعاقدة اIنسقة.
يـتم حتـمــيل دفـتــر الشــروط والـتـعـهــد اإللـكــتروني
فـي حـــالــة جتـــمع مـــؤســـســـاتt بـــاسم الـــتــجـــمع ومـن طــرف

رئيس التجمع.
اIـاداIـادّة ة 18 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرة الد�قراطية الشعبية.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 13 مــحــرّم عــام 1435 اIــوافق 17

نوفمبر سنة 2013.
كر  جوديكر  جودي



9 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3021
9 أبريل سنة  أبريل سنة 2014 م م

اIلحقاIلحق

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

بوابة الصفقات العمومية للجزائربوابة الصفقات العمومية للجزائر
استمارة تسجيل اIصالح اIتعاقدةاستمارة تسجيل اIصالح اIتعاقدة

التسمية الكاملة : ...................................................................................................................................

النص القانوني لإلنشاء أو حتديد اIهامt حسب احلالة : .................................................................................

العنوان الكامل للمقر  : ...........................................................................................................................

الرمز البريدي : .....................................................................................................................................

بلدية : ..................................................................................................................................................

واليـة : ..................................................................................................................................................

الهاتف : ...............................................................................................................................................

فاكس : .................................................................................................................................................

رقم التعريف اجلبائي : ...........................................................................................................................

معلومات شخصية عن الشخص اIكلف بتسيير احلساب واIتصرف باسم وحلساب اIصلحة اIتعاقدة.
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إمضاءt طابع وختم اIصلحة اIتعاقدةإمضاءt طابع وختم اIصلحة اIتعاقدة

مالحظـة : مالحظـة : كـل اخلانات واجبة االستعالم
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الشكل القانوني : ....................................................................................................................................

العنوان : ...............................................................................................................................................
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واليـة : ..................................................................................................................................................
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فاكس : ..................................................................................................................................................

رقم التعريف اجلبائي(1) : .......................................................................................................................

رقم السجل التجاري(2) : ........................................................................................................................

اIعرف الوطني (رقم التسجيل الوطنيt رقم tDUNS إلخ)(3).........................................................................

معلومات شخصية عن الشخص اIكلف بتسيير احلساب واIتصرف باسم وحلساب اIؤسسة.

االسم و اللقب : .......................................................................................................................................

البريد اإللكتروني : ................................................................................................................................

الهاتف : ................................................................................................................................................

الفاكس : ................................................................................................................................................

حرّر بـ...............................................................t في...........................................

إمضاءt طابع وختم اIسؤول األول للمؤسسةإمضاءt طابع وختم اIسؤول األول للمؤسسة

مالحظة : مالحظة : كـل اخلانات واجبة االستعالم
tـؤسـســـات األجـنــبــيـة الـتي سـبـق لـهــا الـعـمـل بـاجلــزائــرIـؤسـســـات اخلـاضـعـــة لـلـقـانــون اجلــزائــري واI(1) خــاص بـا

تـرفـق نسخـة من الوثيقـة.
(2) ترفق نسخـة من الوثيقـة.

(3) خاص باIؤسسات األجنبية. ترفق نسخة من الوثيقة.
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وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرّخ فـي خ فـي 14  صــــفــــر عــــام   صــــفــــر عــــام 1434
اIـوافق اIـوافق 27  ديـســمــبـر ســنـة   ديـســمــبـر ســنـة t2012 يــتـضــمt يــتـضــمّن إنــشـاءن إنــشـاء
مــلــحـقــة لــلــمــركــز الــوطــني لــلــمــخــطــوطــات بــواليـةمــلــحـقــة لــلــمــركــز الــوطــني لــلــمــخــطــوطــات بــواليـة

بسكـرة.بسكـرة.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ وزيرة الثقافة
tاليّةIووزير ا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

tاليّةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

tالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 06-10 اIـؤرّخ
في 15 ذي احلــجّــة عـام 1426 اIـوافق 15 يــنــايــر ســنـة 2006

tركز الوطني للمخطوطاتIتضمّن إنشاء اIوا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 3 من اIـرسـوم
التّنفـيذيّ رقم 06-10 اIؤرّخ فـي 15 ذي احلجّة عـام 1426 
اIــوافق 15 يــنــايــر ســنـة 2006 واIــتـضــمّـن إنــشـــاء اIــركــز
الــوطــني لــلـمــخـطــوطــاتt يـهــدف هــذا الـقــرار إلى إنــشـــاء
مــلــحـقــــة لــلـمــركــــز الـــوطــني لــلــمـخــطـــوطـاتt في بــلــديـة

بسكرةt والية بسكرة.

اIاداIادّة ة 2 :  : تضمن ملحـقة اIركز الوطني للمخطوطات
بـوالية بسكـرةt حماية وجـرد التراث اخملطوط الـذي خلفتـه
احلضـارات اإلسالمـيـة الـتي تـركت بـصـمـاتـهـا في اIـنـطــقـة

اجلنوبية الشرقية للبالد وتثمينـه.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 صـــفـــر عـــام 1434 اIــوافق 27
ديسمبر سنة 2012.

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 11  شــعـــبــان عــام   شــعـــبــان عــام 1434
اIـوافق اIـوافق 20  يـونـيـو سـنـة   يـونـيـو سـنـة t2013 يـتـضــمt يـتـضــمّن الـتـنـظـيمن الـتـنـظـيم
الــداخــلـي لــلــمــتــحف الــعــمــومي الــوطــني الــبــحــريالــداخــلـي لــلــمــتــحف الــعــمــومي الــوطــني الــبــحــري

وملحقـاتـه.وملحقـاتـه.
ـــــــــــــــــــــــــ

tالعام للحكومة Xإن األم

tووزيرة الثقافة

tاليةIووزير ا

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

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

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

tاليّةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اIـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

tالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-352 اIؤرّخ
في 7 ذي الـقــعــدة عـام 1432 اIـوافق 5 أكــتـوبــر ســنـة 2011
الـــذي يـــحـــدّد الــقـــانـــون األســـاسي الـــنــمـــوذجي لـــلـــمــتـــاحف
ومـراكــــز الــتــفــســــيـر ذات الــطــــابــع اIــتــحــفيt ال ســيّــمــا

tادّة 9 منـهIا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-233 اIؤرّخ
في 15 رجب عـــــام 1428 اIـــــوافق 30 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2007

tتحف البحري الوطنيIتضمّن إنشاء اIوا

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

tالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اIــشـــتـــرك اIـؤرّخ
فـي 10 جــــمـــــــادى األولى عــــــام 1431 اIــــوافـق  25 أبــــريــل
ســـنـــة 2010 واIـــتـــضـــمّن الـــتــــنـــظـــيم الـــداخـــلـي لـــلـــمـــتـــحف

البحـري الـوطني.

يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادّة 9 من اIـــــرســــوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 11-352 اIـؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام 1432
اIـوافق 5 أكـتـوبــر سـنـة 2011 واIـذكـور أعالهt يــهـدف هـذا
الـقـرار إلى حتديـد الـتنـظـيم الداخـلي لـلمـتحـف العـمومي

الوطني البحري وملحقاته.

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة
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اIاداIادّة ة 2 :  : يضم التنـظيم الداخلي للمتحف العمومي
الوطني البحري وملحقاته حتت سلطة اIديرt مـا يأتي :

tتحفيةIقسم حفظ وترميم اجملموعات ا -
tياه والبحثIغمورة باIقسم اآلثار ا -
tقسم النشاط واالتصال والتوثيق -

tالية والوسائل العامةIقسم اإلدارة وا -
- اIلحقــات.

3 :  : يـــتـــولّـى قـــسم حــــفظ وتـــرمـــيـم اجملـــمـــوعـــات اIــاداIــادّة ة 
اIتحفيةt على اخلصوصt اIهام اآلتـية :

tتحفية ودراستها وإثرائهاIحفظ اجملموعات ا -
tتحفية وتثمينهاIترميم اجملموعات ا -

- إعــــداد بـــــطــــاقــــات اجلـــــرد الــــتـــــقــــنــــيـــــة والــــعــــلـــــمــــيــــة
tتحفيةIللمجموعات ا

tاديةIمتلكات الثقافية اIاقتناء ا -
- تــــنــــظــــيم مــــؤتــــمــــرات عـــلــــمــــيــــة وطــــنــــيــــة ودولــــيـــة

tشاركة فيهاIوا
- ضمان تسيير اخملابر واخملازن و الورشات.

يضم هذا القسم ثالث (3) مصـالح :
tتحفيةIمصلحة حفظ اجملموعات ا -

tتحفيةIمصلحة ترميم اجملموعات ا -
- مصلحة اخملابر واخملازن والورشات.

اIــــاداIــــادّة ة 4 : : يـــــتــــولّى قــــسـم اآلثــــار اIــــغـــــمــــورة بــــاIــــيــــاه
والبحث على اخلصوصt اIهام اآلتـية :

tالتعريف بالتراث الثقافي البحري الوطني -
tياهIغمور باIجرد مواقع التراث الثقافي ا -

- إعــداد بـطـاقــات مـوضـوعـاتــيـة حـول تــنـوع الـتـراث
tالثقـافي البحـري

- إجنــــاز بـــــحــــوث حــــول اآلثـــــار اIــــغـــــمــــورة بـــــاIــــيــــاه
tتخصصةIراكز واجلامعات اIبالتنسيق مع ا
tتوثيق تنوع التراث الثقافي البحري -

- اIبادرة بإجناز الـدراسات اIتعلقـة بحطام السفن
tالتاريخية

- اإلشــــراف عـــلـى الـــبــــحــــوث الـــعــــلــــمـــيــــة اIــــرتـــبــــطـــة
باجملموعات اIتحفية.

يضم هذا القسم ثالث (3) مصـالح :
- مـــصــلـــحــة نـــظــام اIـــعــلـــومــات اجلـــغــرافـــيــة اخلـــاصــة

tياه واخلرائطIغمور باIبالتراث الثقافي ا

tياهIغمورة باIمصلحة دراسة اآلثار ا -
- مــصـلـحـة دراسـة حــطـام الـتـراث الـثــقـافي اIـغـمـور

باIيـاه وجـرده.

5 : : يتـولّى قسـم النـشاط واالتـصـال والتـوثيق اIاداIادّة ة 
على اخلصوصt اIهام اآلتـية :

- تبادل اجملموعـات اIتحفية بX اIتحف واIتاحف
tالوطنية و/ أو األجنبية

- تــعــزيــز الـعـالقـات مـع الـصــحــافــة وتـكــوين مــلــفـات
tتحفIصحفية حول جميع نشاطات ا

tرتبطة بهدفهIعلومات اIنشر ا -

t(...عارضIاحملاضرات وا) إجناز برامج التنشيط -

- إجنـــــاز مـــــجـالت ومـــــنـــــاشــــــيـــــر والـــــدعــــــائم األخـــــرى
tتحفIرتبطة بأنشطة اIا

tنشر نتائج البحوث -

tالبحث عن شركاء من خالل تطوير الرعاية -

tتشكيل رصيد وثائقي -

- إنـــــشــــــاء مـــــوقـع اإلنـــــتـــــرنـــــيـت اخلـــــاص بـــــاIــــــتـــــحف
tوتمـوينـه

- ضمان حفظ أرشيف اIتحف وصيانته.

يضم هذا القسم ثالث (3) مصـالح :

tتحفيIمصلحة النشاط ا -

tمصلحة االتصال والعالقات العامة -

- مــــصــــلــــحــــة اIــــكـــــتــــبــــة والــــتــــوثــــيـق واIــــيــــديــــاتــــيك
واألرشيف.

اIــاداIــادّة ة 6 : : يـــتـــولّى قـــسم اإلدارة واIـــالـــيـــة والــوســـائل
العامة على اخلصوصt اIهام اآلتـية :

- ضـــمـــان الـــتـــســـيـــيـــر اإلداري واIــــالي Iـــســـتـــخـــدمي
tتحفIا

- إعـداد مـخــطط سـنــوي لـتـســيـيــر اIـوارد الـبــشـريـة
tللمتحف

- إعـــــداد اخملــــطـط الــــســـــنـــــوي واIــــتـــــعـــــدد الــــســـــنــــوات
tللتكوين وتنفيذه

tتحف وتنفيذهاIإعداد ميزانية ا -
tتحفIمسك محاسبة ا -

tتحف بوسائل السيرIضمان تزويد هياكل ا -
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- ضـمان تـسيـيـر اIمـتلـكات اIـنقـولة وغـير اIـنقـولة
tللمتحف وصيانتها

- السهر على أمن البناية واجملموعات اIتحفية.
يضم هذا القسم ثالث (3) مصـالح :
tوالتكوين XستخدمIمصلحة ا -

tيزانية واحملاسبةIمصلحة ا -
- مصلحة الوسائل العامة واألمن.

اIـاداIـادّة ة 7 : : تــسـيّــر اIــلــحــقـة اIــنــشــأة �ــوجب الــشـروط
اIــنـصــــوص عـلــيـهــــا في اIـادّة 7 مـن اIـرســــوم الـتّــنـفــيـذيّ
رقم 11-352 اIــؤرّخ في 7 ذي الــقــعــدة عــام 1432 اIــوافق 5
أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2011 واIــــذكــــور أعالهt من طــــرف رئــــيس

اIلحقة وتضم ثالث (3) مصالح :
- مــصـلــحــة حـفظ اجملــمــوعــات اIـتــحــفـيــة وتــرمـيــمــهـا

: (2) Xصلحة فرعIوتضم هذه ا
tفرع احلفظ واخملبر *

* فرع اخملـازن.
- مــصــلــحـــة الــنــشــاط واالتــصـــال والــتــوثــيق وتــضم

ثالثـة (3) فـروع :
* فـــرع تــوثـــيق الـــتــراث الـــثــقـــافي اIـــغــمـــور بــاIـــيــاه

tواألرشيف
tفرع النشاط واالتصال *

tيدياتيكIكتبة واIفرع ا *
- مصلحة الوسائل العامة.

اIــاداIــادّة ة 8 : : تــلـــغى أحـــكـــام الـــقــرار الـــوزاري اIـــشـــتــرك
اIـؤرّخ في 10 جــمــادى األولى عـام 1431 اIـوافق 25 أبـريل

سنة 2010 واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة ة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
tللجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة

حـرّر بــاجلــزائـر في 11 شـعــبــان عـام 1434 اIـوافق 20
يونيو سنة 2013.

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 29  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434 اIــوافق  اIــوافق 11
أبـريل سـنة أبـريل سـنة t2013 يـحـدt يـحـدّد القـائـمـة االسمـيـة ألعـضاءد القـائـمـة االسمـيـة ألعـضاء
اجملـلس الـتـوجـيهـي للـمـكـتـبـة الـرئـيسـيـة لـلـمـطـالـعةاجملـلس الـتـوجـيهـي للـمـكـتـبـة الـرئـيسـيـة لـلـمـطـالـعة

العمومية لوالية بشار.العمومية لوالية بشار.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قـــــرار مـؤرّخ فـي 29 جــمـــادى األولى عـــام
1434 اIوافق 11 أبـريل سنة t2013 حتدّد القـائمة االسمية

ألعـــضـــــاء اجملـــلس الـــتــــوجـــيــــهي لـــلـــمـــكـــتـــبـــة الــــرئـــيـــســــيـــة
لــلـمــطـالــعـة الــعـمــومــيـة لـــواليــة بــشــارt تــطـبــيـقـــا ألحـكــام
اIادّة 11 من اIرسـوم التّنـفيذيّ رقم 12-234 اIؤرّخ في 3
رجب عــام 1433 اIــوافق 24 مــايــو ســنــة 2012 الــذي يــحــدّد
الــقـــانــون األســاسي لـــلــمــكــتـــبــات الــرئــيـــســيــة لــلـــمــطــالــعــة

العموميةt كمـا يأتي :

- الــســـيـــد عـــبـــد الـــقـــادر جــنـــايـــحيt مـــديـــر الـــثـــقـــافــة
tرئيسا tبالوالية

tثلة الوالي§ tالسيدة بختة هواري -

- الـــســيـــد امـــبـــارك بـــلــعـــيـــديt §ـــثل رئـــيس اجملـــلس
tالشعبي الوالئي

- الـسـيـد محـمـد الصـالح عـبـسيt §ـثل وزير اIـالـية
tعلى مستوى الوالية

- الــــســـــيــــد الـــــشــــــيـخ مــــيــــمــنt مــــديـــــــر الــــتــــــربــــــيــــة
tالـوطنـية بالواليـة

- الــــــســــــيـــــد نــــــور الـــــديـن أودنيt مــــــديــــــر الـــــشــــــبـــــاب
tوالرياضة بالوالية

- الـــــســــــيــــــد أحــــــمــــــد بـــــونــــــقــــــاطــــــةt مـــــديــــــر الــــــبــــــريـــــد
tوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بالوالية

tأستاذ جامعي وكاتب tالسيد بركة بوشيبة -

- السيد ناصر برباويt أستاذ محاضر وكاتب.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 29  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434 اIــوافق  اIــوافق 11
أبـريل سـنة أبـريل سـنة t2013 يـحـدt يـحـدّد القـائـمـة د القـائـمـة االسمـيـة االسمـيـة ألعـضاءألعـضاء
اجملـلس الـتـوجـيهـي للـمـكـتـبـة الـرئـيسـيـة لـلـمـطـالـعةاجملـلس الـتـوجـيهـي للـمـكـتـبـة الـرئـيسـيـة لـلـمـطـالـعة

العمومية لوالية تيزي وزو.العمومية لوالية تيزي وزو.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قــــــرار مــؤرّخ فـي 29 جـــمــــادى األولى عــــام
1434 اIوافق 11 أبـريل سنة t2013 حتدّد القـائمة االسمية

ألعـــضـــــاء اجملـــلس الـــتــــوجـــيــــهي لـــلـــمـــكـــتـــبـــة الــــرئـــيـــســــيـــة

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

وزير اIاليةوزير اIالية
كر  جوديكر  جودي

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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لـلمـطالـعة الـعمـومـيـة لواليـة تيـزي وزوt تطـبيـقـا ألحـكـام
اIادّة 11 من اIرسـوم التّنـفيذيّ رقم 12-234 اIؤرّخ في 3
رجب عــام 1433 اIــوافق 24 مــايــو ســنــة 2012 الــذي يــحــدّد
الــقـــانــون األســاسي لـــلــمــكــتـــبــات الــرئــيـــســيــة لــلـــمــطــالــعــة

العموميةt كمـا يأتي :
- الـــســــيــــد الــــهـــــادي ولـــــد عـــــليt مــــديـــــــر الـــثــــقــــافــــة

tرئيسا tبالواليـة
tثلة الوالي§ tالسيدة مليكة طالبي -

- الــســـيــد حــســـX هــارونt رئـــيس اجملـــلس الــشـــعــبي
tالوالئي

- الـســيــد يــوسف شــكالطt §ــثل وزيــر اIــالــيـة عــلى
tمستوى الوالية

- الـــســـيـــد نـــور الــــدين خـــالـــديt مــــديـــــر الـــتــــربـــــيـــة
tالـوطنـية بالواليـة

- الـسـيد دحـمـان إلـطـاشt مـدير الـشـبـاب والـريـاضة
tبالوالية

- الـــــــســـــــيــــــد عـــــــز الـــــــديـن خلــــــمـيt مـــــــديــــــر الـــــــبـــــــريــــــد
tوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بالوالية

tشاعر tالسيد محمد عطاف -
- السيدة فريدة جعطيطt باحثة وكاتبة.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 29  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434 اIــوافق  اIــوافق 11
أبـريل سنة أبـريل سنة t2013 يحـدt يحـدّد القـائمـة اال د القـائمـة اال سمـية سمـية ألعـضاءألعـضاء
اجملـلس الـتـوجـيهـي للـمـكـتـبـة الـرئـيسـيـة لـلـمـطـالـعةاجملـلس الـتـوجـيهـي للـمـكـتـبـة الـرئـيسـيـة لـلـمـطـالـعة

العمومية لوالية تيسمسيلت.العمومية لوالية تيسمسيلت.
ـــــــــــــــــــــــــ

 �ـــوجب قــــرار مؤرّخ فـي 29 جـمــادى األولى عــام
1434 اIوافق 11 أبـريل سنة t2013 حتدّد القـائمة االسمية

ألعـــضـــــاء اجملـــلس الـــتــــوجـــيــــهي لـــلـــمـــكـــتـــبـــة الــــرئـــيـــســــيـــة
للمطالعة العـمومـية لوالية تيسمسيلتt تطبيقـا ألحكـام
اIادّة 11 من اIرسـوم التّنـفيذيّ رقم 12-234 اIؤرّخ في 3
رجب عــام 1433 اIــوافق 24 مــايــو ســنــة 2012 الــذي يــحــدّد
الــقـــانــون األســاسي لـــلــمــكــتـــبــات الــرئــيـــســيــة لــلـــمــطــالــعــة

العموميةt كمـا يأتي :
tمـــديــر الـــثـــقــافـــة بــالـــواليــة tالـــســـيــد مـــحــمـــد داهل -

tرئيسا
tثل الوالي§ tالسيد محمد وزان -

- الـــســـيـــدة أمـــيــــنـــة مـــكـــوارt §ـــثـــلــــة رئـــيس اجملـــلس
tالشعبي الوالئي

- الــــســــيــــد مــــعـــاشـي حلــــاج بن عــــمــــرانt §ـــثـل وزيـــر
tالية على مستوى الواليةIا

- الــســيـــد أحــمــد رزقيt مـــديــر الــتـــربــيــة الـــوطــنــيــة
tبالواليـة

- الـسـيـد عـلي بـودربــالـةt مـديـر الـشـبـاب والـريـاضـة
tبالوالية

- السـيد محمـد شافعt مديـر البريـد وتكنـولوجيات
tاإلعالم واالتصال بالوالية

tفنان تشكيلي tالسيد محمد بوديبة -
- السيد قدور غالبt شاعر.

 وزارة العمل والتشغيل والضمانوزارة العمل والتشغيل والضمان

االجتماعياالجتماعي
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 25 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1433
اIـوافق اIـوافق 13  غـشت سـنة   غـشت سـنة t2012 يـحـدد تـعـداد مـنـاصب يـحـدد تـعـداد مـنـاصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامــــلــــX في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أوالــــعــــامــــلــــX في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أو
اخلدمات على مستوى مديريات التشغيل الوالئية.اخلدمات على مستوى مديريات التشغيل الوالئية.

ـــــــــــــــــــــــــ

 tالعام للحكومة Xإن األم
 tاليةIووزير ا

tووزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �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

tادة 8 منهIال سيما ا tطبق عليهمIا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اIـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اIـوافق 28 مـايـو

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2010 وا
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اIـوافق 15 فبـراير سـنة

tاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 02 - 50 اIؤرخ
في 7 ذي الــقــعــدة عــام 1422 اIــوافق 21 يــنــايــر ســنـة 2002
الذي يحدد القواعـد اخلاصة بتنظـيم مصالح التشغيل في

tعدلIا tالوالية وعملها
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- و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقم 03-190  اIـؤرخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003  الـذي

tدير العام للوظيفة العموميةIيحدد صالحيات ا
- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 08-124 اIـؤرخ
في 9 ربيع الـثـاني عام 1429 اIوافق 15 أبـريل سنة 2008
الـذي يـحـدد صالحيـات وزيـر الـعمل والـتـشـغيل والـضـمان

tاالجتماعي
- و�ـقــتـضـى اIـرســوم الـرئــاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

tالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIــــــاداIــــــادّة األولـى : ة األولـى : تــــــطــــــبـــــــيــــــقــــــا ألحــــــكـــــام اIـــــادة 8 من
اIــرســوم الــرئــاسي رقم 07 - 308 اIــؤرخ في 17 رمــضــان
tـذكور أعالهIوافق 29 سـبـتمـبر سـنة 2007 واIعام 1428 ا
يـــــــحـــــــدد هـــــــذا الــــــقـــــــرار تـــــــعــــــداد مـــــــنـــــــاصـب الــــــــشـــــــغـل
وتــصــنـيــفــهــا ومـدة الــعــقـد اخلــاص بــاألعـوان الــعــامــلـX في
نـشــاطــات احلـفــظ أو الـصـيـانـة أو اخلـدمـات عـلى مـسـتـوى
مــديـريـات الـتـشـغـيل الـوالئــيـةt كـمـا هـو مـبـX في اجلـدول

اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

51

13

90

21

1

32

208

200

219

240

288

1

2

3

5

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)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

10

-

-

-

-

45

16

3

90

21

1

32

163

عامل مهني من اIستوى األول

عون خدمة من اIستوى األول

حارس

سائق سيارة من اIستوى األول

عون خدمة من اIستوى الثاني

عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع العاماجملموع العام

اIادة اIادة 2 : يتم توزيع تعداد مناصب الشغل اخلاصة �ديريات التشغيل الوالئية  طبقا للجداول اIلحقة بهذا القرار.

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

حرر باجلزائر في 25 رمضان عام 1433 اIوافق 13 غشت سنة 2012.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير العمل والتشغيلعن وزير العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

األمX العاماألمX العام

محمد خياطمحمد خياط
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التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل
 في كل مديرية في كل مديرية

200

200

200

219

200

200

288

200

200

219

288

1

1

1

2

1

1

5

1

1

2

5

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)

-
-
-
 
-
-

-
-
-
-

-
-
 
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
 
-
-

-
-
-
-

-
-
 
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

2

-
2

-
-

1

-
-
1

-
-

2

-
-
2

2

-
2

2

-
-
2

-
2

2

2

2

-
2

1

3

2

2

-
2

2

4

-
2

2

2

1

2

5

مديرية التشغيل لوالية أدرارمديرية التشغيل لوالية أدرار
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

مديرية التشغيل لوالية الشلفمديرية التشغيل لوالية الشلف
حارس

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية األغواطمديرية التشغيل لوالية األغواط

عون خدمة من اIستوى األول
حارس

سائق سيارة من اIستوى األول
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

مديرية التشغيل لوالية أم البواقيمديرية التشغيل لوالية أم البواقي
حارس

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية باتنةمديرية التشغيل لوالية باتنة
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية بجايةمديرية التشغيل لوالية بجاية
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

مديرية التشغيل لوالية بسكرةمديرية التشغيل لوالية بسكرة
عامل مهني من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

2

2

4

2

2

1

2

1

4

2

2

2

2

2

6

2

2

4

4

1

2

7

التعداد التعداد 
( 2+1 )

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق
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اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل
 في كل مديرية في كل مديرية

200

288

200

219

200

200

288

200

200

219

200

1

5

1

2

1

1

5

1

1

2

1

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)

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

1

-
-
1

2

-
2

-
-
-
-

-
-
-

2

-
-
2

1

-
-
1

2

2

2

6

-
2

1

3

-
2

2

1

2

2

5

1

2

3

-
2

1

3

-
1

2

3

مديرية التشغيل لوالية بشارمديرية التشغيل لوالية بشار
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية البليدةمديرية التشغيل لوالية البليدة

عون خدمة من اIستوى األول
حارس

سائق سيارة من اIستوى األول
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

مديرية التشغيل لوالية البويرةمديرية التشغيل لوالية البويرة
عون خدمة من اIستوى األول

حارس
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

مديرية التشغيل لوالية تامنغستمديرية التشغيل لوالية تامنغست
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية تبسةمديرية التشغيل لوالية تبسة
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

مديرية التشغيل لوالية تلمسانمديرية التشغيل لوالية تلمسان
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
سائق سيارة من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية تيارتمديرية التشغيل لوالية تيارت
عامل مهني من اIستوى األول
عون خدمة من اIستوى األول

حارس
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

2

2

2

6

1

2

1

4

2

2

4

1

2

2

5

1

2

3

2

2

1

5

1

1

2

4

التعداد التعداد 
( 2+1 )
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اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل
 في كل مديرية في كل مديرية

200

219

288

200

219

288

200

219

288

200

200

200

219

240

1

2

5

1

2

5

1

2

5

1

1

1

2

3

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)

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

2

-
-
-
2

2

-
-
-
2

2

-
-
-
2

1

-
1

-
-

-
-
-
-
-

-
2

1

2

5

-
4

1

2

7

-
2

1

2

5

-
2

2

2

2

1

2

1

1

5

مديرية التشغيل لوالية تيزي وزومديرية التشغيل لوالية تيزي وزو
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
سائق سيارة من اIستوى األول
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية اجلزائرمديرية التشغيل لوالية اجلزائر
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
سائق سيارة من اIستوى األول
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية اجللفةمديرية التشغيل لوالية اجللفة
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
سائق سيارة من اIستوى األول
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية جيجلمديرية التشغيل لوالية جيجل
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

مديرية التشغيل لوالية سطيفمديرية التشغيل لوالية سطيف
حارس

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية سعيدةمديرية التشغيل لوالية سعيدة
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
سائق سيارة من اIستوى األول
عون خدمة من اIستوى الثاني

اجملموع الفرعيجملموع الفرعي

2

2

1

2

7

2

4

1

2

9

2

2

1

2

7

1

2

3

2

2

1

2

1

1

5

التعداد التعداد 
( 2+1 )
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اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل
 في كل مديرية في كل مديرية

200

200

200

288

200

219

200

219

288

200

219

1

1

1

5

1

2

1

2

5

1

2

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)

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

2

-
2

-
1

-
1

2

-
-

2

-
-
-

1

1

-
-
-
2

1

-
-
1

-
2

2

1

-
2

3

-
2

2

4

2

1

3

-
-

3

1

2

6

-
2

1

3

مديرية التشغيل لوالية سكيكدةمديرية التشغيل لوالية سكيكدة
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

مديرية التشغيل لوالية سيدي بلعباسمديرية التشغيل لوالية سيدي بلعباس
عامل مهني من اIستوى األول
عون خدمة من اIستوى األول

حارس
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

مديرية التشغيل لوالية عنابةمديرية التشغيل لوالية عنابة
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية قاIةمديرية التشغيل لوالية قاIة

حارس
سائق من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية قسنطينةمديرية التشغيل لوالية قسنطينة

عامل مهني من اIستوى األول
عون خدمة من اIستوى األول

حارس
سائق سيارة من اIستوى األول
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية اIديةمديرية التشغيل لوالية اIدية
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
سائق سيارة من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

2

2

4

1

1

2

4

2

2

2

6

2

1

3

1

1

3

1

2

8

1

2

1

4

التعداد التعداد 
( 2+1 )
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9 أبريل سنة  أبريل سنة 2014 م م

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل
 في كل مديرية في كل مديرية

200

200

219

288

200

200

219

288

200

219

200

288

1

1

2

5

1

1

2

5

1

2

1

5

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)

-
-

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-

-

2

-
-
-
2

-
-

1

-
-
-
1

2

-
-
2

-
-
-
-
-

2

2

-
2

1

2

5

2

2

-
1

1

2

4

2

1

1

4

1

1

2

2

6

مديرية التشغيل لوالية مستغا©مديرية التشغيل لوالية مستغا©
حارس

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية اIسيلةمديرية التشغيل لوالية اIسيلة
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
سائق سيارة من اIستوى األول
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية معسكرمديرية التشغيل لوالية معسكر

حارس
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

مديرية التشغيل لوالية ورقلةمديرية التشغيل لوالية ورقلة
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
سائق سيارة من اIستوى األول
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية وهرانمديرية التشغيل لوالية وهران
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
سائق سيارة من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية البيضمديرية التشغيل لوالية البيض
عامل مهني من اIستوى األول
عون خدمة من اIستوى األول

حارس
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

2

2

2

2

1

2

7

2

2

1

1

1

2

5

4

1

1

6

1

1

2

2

6

التعداد التعداد 
( 2+1 )



9 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4221
9 أبريل سنة  أبريل سنة 2014 م م

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل
 في كل مديرية في كل مديرية

200

288

200

219

200

219

200

200

200

219

288

200

219

1

5

1

2

1

2

1

1

1

2

5

1

2

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)

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-

-
-

1

-
1

-
-

-

1

-
1

1

-
-
-
1

1

-
-
1

2

2

4

2

1

3

2

1

3

2

2

1

-
2

3

-
2

1

2

5

-
2

1

3

مديرية التشغيل لوالية إيليزيمديرية التشغيل لوالية إيليزي
حارس

عون وقاية من اIستوى األول
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

مديرية التشغيل لوالية برج بوعريريجمديرية التشغيل لوالية برج بوعريريج
حارس

سائق سيارة من اIستوى األول
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

مديرية التشغيل لوالية بومرداسمديرية التشغيل لوالية بومرداس
عامل مهني من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

مديرية التشغيل لوالية الطارفمديرية التشغيل لوالية الطارف
حارس

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية تندوفمديرية التشغيل لوالية تندوف
عامل مهني من اIستوى األول
عون خدمة من الستوى األول

حارس
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

مديرية التشغيل لوالية تيسمسيلتمديرية التشغيل لوالية تيسمسيلت
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
سائق سيارة من اIستوى األول
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية الواديمديرية التشغيل لوالية الوادي
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
سائق سيارة من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

2

2

4

2

1

3

3

1

4

2

2

1

1

2

4

1

2

1

2

6

1

2

1

4

التعداد التعداد 
( 2+1 )
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9 أبريل سنة  أبريل سنة 2014 م م

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل
 في كل مديرية في كل مديرية

200

200

200

219

200

219

200

200

219

288

200

288

1

1

1

2

1

2

1

1

2

5

1

5

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)

-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-

1

-
1

2

-
-
2

-
-
-

1

-
1

1

-
-
-
1

-
-
-

2

2

-
2

2

-
2

1

3

2

1

3

-
1

1

-
2

1

2

5

2

2

4

مديرية التشغيل لوالية خنشلةمديرية التشغيل لوالية خنشلة
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية سوق أهراسمديرية التشغيل لوالية سوق أهراس

عامل مهني من اIستوى األول
حارس

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية تيبازةمديرية التشغيل لوالية تيبازة
عون خدمة من اIستوى األول

حارس
سائق سيارة من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية ميلةمديرية التشغيل لوالية ميلة

حارس
سائق سيارة من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية عX الدفلىمديرية التشغيل لوالية عX الدفلى

عون خدمة من اIستوى األول
حارس

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية النعامةمديرية التشغيل لوالية النعامة
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
سائق سيارة من اIستوى األول
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية عX تموشنتمديرية التشغيل لوالية عX تموشنت

حارس
عون وقاية من اIستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

2

2

1

2

3

2

2

1

5

2

1

3

1

1

2

1

2

1

2

6

2

2

4

التعداد التعداد 
( 2+1 )



9 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4421
9 أبريل سنة  أبريل سنة 2014 م م

اجلدول اIلحق ( تابع )اجلدول اIلحق ( تابع )

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل
 في كل مديرية في كل مديرية

200

200

1

1

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)

-
-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-

-
-

1

-
-
1

2

2

-

1

2

3

مديرية التشغيل لوالية غردايةمديرية التشغيل لوالية غرداية
حارس

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي
مديرية التشغيل لوالية غليزانمديرية التشغيل لوالية غليزان
عامل مهني من اIستوى األول
عون خدمة من اIستوى األول

حارس
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

اجملموع العاماجملموع العام

2

2

1

1

2

4

208

التعداد التعداد 
( 2+1 )

وزارة الصحة والسكان وإصالحوزارة الصحة والسكان وإصالح
اEستشفياتاEستشفيات

قرار وزاري مقرار وزاري مـشترك مؤرخ في شترك مؤرخ في 11 ج جـمادى األولى عام مادى األولى عام 1435
اIاIــــوافق وافق 13  م  مــــارس سارس ســــنــــة ة t2014 يt يــــــتــــمم ممم مــــــلــــحـق الق الــــقــــراررار
الالــــــــــــوزاري اIوزاري اIــــــــــــشــــــــــتــــــــــــرك اIرك اIــــــــــــؤرؤرّخ في خ في 2 رجب ع رجب عــــــــــــام ام 1434 
اIاIـوافق وافق 12 م مـايايــــو سو سـنـة ة 2013 ال الـذي يذي يـحـدد عدد عـدد اIدد اIـنـاصباصب

العليا ألسالك البيولوجيX في الصحة العمومية.العليا ألسالك البيولوجيX في الصحة العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــ

إن الـــــوزيـــــر لـــــدى الـــــوزيــــر األولt اIـــــكـــــلف بـــــإصالح
 tاخلدمة العمومية

 tاليةIووزير ا
tستشفياتIووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 07-307 اIـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــذي يـحــدّد كـيــفـيــات مـنح الــزيـادة االســتـداللــيـة لـشــاغـلي
tـؤسسات واإلدارات العموميةIالـمـنـاصـب الـعـلـيا في ا
- و�ـقـتــضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبـر سنة 2013

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-140 اIؤرّخ
في 2 جـمادى األولى عام 1428 اIوافق 19 مايـو سنة 2007
واIــتـضــمن إنــشـاء اIــؤسـســات الـعــمـومــيـة االســتـشــفـائــيـة
واIــؤســســات الــعـمــومــيــة لــلـصــحــة اجلــواريــة وتـنــظــيــمــهـا

tتممIعدّل واIا tوسيرها

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-152 اIؤرّخ
في 29 ربيع الـثاني عام 1432 اIوافق 3 أبـريل سنة 2011
XـــــوظـــــفـــــIـــــتـــــضـــــمـن الـــــقـــــانـــــون األســـــاسـي اخلـــــاص بـــــاIوا
tفي الـصحـة العمـومية Xنـتــمـيـن ألسالك الـبيولـوجيIا

tادة 41 منهIال سيما ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-381 اIؤرّخ
t2013 ـوافق 19 نــوفــمــبــر ســنـةIفي 15 مــحــرّم عـام 1435 ا
الـذي يـحـدد صالحـيـات الــوزيـر لـدى الـوزيـر األول اIـكـلف

tبإصالح اخلدمة العمومية

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرّخ في 2
رجب عــام 1434 اIــوافق 12 مــايــو ســنــة 2013 الــذي يــحــدد
عـدد اIــنـاصب الــعـلــيـا ألسالك الــبـيــولـوجــيـX في الــصـحـة

tالعمومية
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اIنصب العالياIنصب العالي اIؤسسةاIؤسسة

.................. (بدون تغيير) ..................

مـــــــــــــنـــــــــــــسـق وحــــــــــــدة
البيولوجيا

اIـؤسـسـات الـعـمـومـيـة
للصحة اجلوارية

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير الصحة والسكان وإصالحوزير الصحة والسكان وإصالح
اIستشفياتاIستشفيات

عبد اIالك بوضيافعبد اIالك بوضياف

عن الوزير لدى الوزير األولعن الوزير لدى الوزير األول
اIكلف بإصالح اخلدمة العموميةاIكلف بإصالح اخلدمة العمومية

وبتفويض منهوبتفويض منه
اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

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

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 11 جــــمـــــادى األولى عــــام 1435
اIوافق 13  مارس سنة 2014.

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIــادة األولى :اIــادة األولى :  يــتــمـم هــذا الــقـــرار اIــلــحـق بــالــقــرار
الــوزاري اIــشـتــرك اIــؤرّخ في 2 رجب عــام 1434 اIــوافق

12 مايو سنة 2013 واIذكور أعالهt كما يأتي :

اIلحقاIلحق

العددالعدد

1

اجمللس اإلسالمي األعلىاجمللس اإلسالمي األعلى
قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 11 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1433
يـتمم الـقـرار الوزاريالـقـرار الوزاري اIـوافق اIـوافق 29 غـشت سـنة  غـشت سـنة t2012 يـتمم 
اIـــشـــتـــرك اIــؤرخ في اIـــشـــتـــرك اIــؤرخ في 7 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام  جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1430
31 مـــــايــــو ســـــنــــة  مـــــايــــو ســـــنــــة 2009 الـــــذي يــــحـــــدد تــــعــــداد الـــــذي يــــحـــــدد تــــعــــداد اIــــوافق اIــــوافق 
مـــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيـــفــهـــا ومــدة الــعـــقــد اخلــاصمـــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيـــفــهـــا ومــدة الــعـــقــد اخلــاص
بـاألعـوان الـعـامــلـX في نـشـاطـات احلـفظ أوالـصـيـانـةبـاألعـوان الـعـامــلـX في نـشـاطـات احلـفظ أوالـصـيـانـة

أواخلدمات بعنوان أواخلدمات بعنوان اجمللس اإلسالمي األعلىاجمللس اإلسالمي األعلى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

tالعام للحكومة Xإن األم
tاليةIووزير ا

tورئيس اجمللس اإلسالمي األعلى

- �ـقـتــضى اIـرســوم الـرئـاسي رقم  07-308 اIـؤرخ
في17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبــتـمـبـر سـنـة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اIــــتـــعــــاقــــدين
وحــــقـــــوقــــهـم وواجــــــبـــاتـــــهـم والــــعـــــنــــاصـــــر الــــمــــشـــــكـــلـــة
لــرواتــبـــهــم والـــقــواعـــد الـــمــــتــعـــلــقـــة بــتــســيـيــرهـم وكـذا
الــنــظــام الـــتــأديــبـي الـــمـطـبــق عــلـيـهمt ال ســيـمـا اIـادة 8

tمنه

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اIـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اIــوافق 28 مــايــو ســنــة

 tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2010 وا

- وبــمــقتـــضى الــمـرســوم الــتـنــفــيذي رقم 54-95
الـــــــمـــــــؤرخ فـي 15 رمـــــــضـــــــان عــــــــام 1415 الـــــــمــــــوافق 15
فـــــبـــــرايــــر ســـــنــــة 1995 الـــــذي يـــــحــــدد صـالحـــيــــات وزيـــر

tاليةIا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 03-190 اIؤرخ
في 26 صـــفـــر عـــام 1424 الــــمـــوافق 28 أبــريل ســنــة 2003
الــــذي يــــحـــــدد صـالحــــيــــات الــــمـــديــــر الـــعـــام لـــلـــوظــــيــــفــــة

tالعمومية

- و�ـقتـضى اIرسـوم الرئـاسي  اIؤرخ في 10 ربيع
األول عـام 1422 اIــوافق 2 يــونــيــو ســنـة 2001  واIــتــضــمن

tرئيس اجمللس اإلسالمي األعلى Xتعي

- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

tالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و �ـقــتـضى الـقـرار الـوزاري اIـشـتـرك اIـؤرخ في
7 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1430 اIـوافق 31 مـايــو ســنـة 2009
الــذي يــــحـــدد تـــعـــداد مــنـــاصـب الـــشـــغـل وتـــصـــنــــيــفـــهــا
ومدة العقد اخلـاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ
أوالـــصـــــيــــانــــة أوالـــــخــــدمــــات بـــعــــنــــوان اجملـــلـس اإلسالمي

tاألعلى

يقـريقـرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIــادة األولى : اIــادة األولى : يــتــمم جــدول تـــعــداد مــنــاصب الــشــغل
اIنـصوص عـليه في الـقرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في
7 جـــمـــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1430 اIــوافق 31 مــايـــو ســنــة

2009 و اIذكور أعالهt كما يأتي :
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التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

عون خدمة من اIستوى األول

حارس

سائق سيارة من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى الثاني

عامل مهني من اIستوى الثالث

عون وقاية من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

4

12

4

1

1

8

2

32

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)

4

12

4

1

1

8

2

32

1

2

3

5

7
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240

288

348
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-
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-

-
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-
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-

-

-

-

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

رئيس اجمللس اإلسالمي األعلىرئيس اجمللس اإلسالمي األعلى
الشيخ بوعمرانالشيخ بوعمران

اIاداIادّة ة 2 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 11 شوال عام 1433 اIوافق 29 غشت سنة 2012.


