
العدد العدد 29
السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 12  شعبان  شعبان عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 31 مايو سنة مايو سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسي رقــم 15 - 140 مؤرخ في 8 شعـبان عام 1436 اHوافـق 27 مايـو سنة r2015 يتـضمن إحـداث مقـاطعـات إدارية
داخل بعض الواليات وحتديد القواعد اخلاصة اHرتبطة بها..................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 15-141 مـؤرخ في 9 شـعـبـان عام 1436 اHـوافـق 28 مـايـو سـنة r2015 يـتضـمـن تـنـظيـم اHـقـاطعـة اإلدارية
وسيرها.....................................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1436 اHوافـق 25 مايو سنة r2015 يتضمن تغيير ألقاب.....................................
مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 5 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 24 مـايـو سـنـة r2015 يـتـضـمن تــعـيـY الـرئـيس اHـديــر الـعـام لـلـشـركـة
الوطنية للبحث عن احملروقات وإنتاجها ونقلها وحتويلها وتسويقها "سوناطراك".................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الداخليةوزارة الداخلية واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 9 ربــيع األوّل عـام 1436 اHـوافق 31  ديـسـمــبـر سـنـة r2014 يـحــدّد كـيـفـيــات تـنـظـيـم الـتـكـوين
اHتخصص لاللتحاق ببعض الرتب اHنتمية لألسالك اخلاصة باحلماية اHدنية ومحتوى برامجه............................

وزارة اDاليةوزارة اDالية

قـــرارمـؤرّخ في 12 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 31 مــايـو ســنـة r2015 يــتــعــلق بــإجـراءات جتــمــيــد و/أو حـجــز أمــوال األشــخـاص
واجملموعات والكيانات اHسجلة في القائمة اHوحدة للجنة العقوبات جمللس األمن لأل� اHتحدة................................
قــرارمؤرّخ في 12 شـعـبـان عام 1436 اHـوافق 31 مـايـو سـنة r2015 يـتـضـمن جتـمـيد و/أو حـجـز أمـوال األشـخـاص واجملـمـوعات
والكيانات اHسجلة في القائمة اHوحدة للجنة العقوبات جمللس األمن لأل� اHتحدة.................................................

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 20 محـرّم عام 1436 اHوافق 13 نـوفمـبـر سـنة r2014 يـعـدّل القـرار الـوزاري اHشـتـرك اHؤرخ
في 10 جـمـادى األولـى عام 1430 اHـوافق 5 مـايـو سـنـة 2009 الـذي يـحـدد تـعـداد مــنـاصب الـشـغل وتـصـنــيـفـهـا ومـدة الـعـقـد
اخلــاص بـاألعــوان الـعــامـلــY في نـشــاطـات احلــفظ أو الـصــيـانــة أو اخلـدمــاتr بـعـنــوان اإلدارة اHـركــزيـة في وزارة الــعـمل
والتشغيل والضمان االجتماعي.....................................................................................................................

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 20 محـرّم عام 1436 اHوافق 13 نـوفمـبـر سـنة r2014 يـعـدّل القـرار الـوزاري اHشـتـرك اHؤرخ
في 25 رمضان عام 1433 اHوافق 13  غشت سنة 2012 الذي يحـدد تعداد مناصب الـشغل وتصنـيفها ومـدة العقد اخلاص
باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات على مستوى مديريات التشغيل الوالئية...................

قرار مؤرّخ في 14  صفر عام 1436 اHوافق 7  ديسمـبر سنة r2014 يـتضمّن تعيY أعضـاء اللجنة الوزارية اHـشتركة العتماد
الهيئات اخلاصة لتنصيب العمال.................................................................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قــرار مــؤرّخ في أوّل رجـب عـام 1436 اHـوافق 20  أبــريـل ســنـة r2015 يــحــدّد قــائــمــة اHـؤســســات حتـت وصــايــة وزارة الــثــقــافـة
اHستفيدة من مخصصاتr بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي إلجناز العمليات اHعهودة إليها...................
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مــرسـوم رئـاسي رقــم مــرسـوم رئـاسي رقــم 15 -  - 140 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1436 اHـوافـق  اHـوافـق 27 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة r2015 يـتــضـمن إحـداثr يـتــضـمن إحـداث

مــــقـــاطـــعـــات إداريـــة داخل بــــعض الـــواليـــات وحتـــديـــدمــــقـــاطـــعـــات إداريـــة داخل بــــعض الـــواليـــات وحتـــديـــد
القواعد اخلاصة اHرتبطة بها.القواعد اخلاصة اHرتبطة بها.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

rاحمللية
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيّـــمــا اHـــادتــان 77 - 8

rو125 (الفقرة األولى) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 09 اHــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

 rتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404  اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rاليةHا Yبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اHــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rباحملاسبة العمومية
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

 rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 10 - 02 اHــؤرخ في 16
رجب عـام 1431 اHـوافق 29 يـونـيــو سـنـة 2010 واHــتـضـمن

rصادقة على اخملطط الوطني لتهيئة اإلقليمHا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اHــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

rبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 اHــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةHوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يــــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســــــوم إلـى إنـــــشـــــاء
مـقـاطــعـات إداريـة داخل بـعض الــواليـات وحتـديـد الـقـواعـد
اخلاصة اHطبقـة على تنظيمهـا وسيرها وكذا مهام الوالي

اHنتدب.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
اHـاداHـادّة ة 2 :  : حتــدث داخــل بـعـض الــواليـــات مـقــاطـعــات
إدارية يسـيــرهـا والة منتـدبونr وحتـــدد قائمـة البـلديات

التابعة لها فـي اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.

r نـتـدب وينـسق ويراقبHادّة ة 3 : :  يـنشط الـوالي اHاداHا
حتت ســلــطــة والـي الــواليــةr أنــشــطــة الــبـــلــديــات الــتــابــعــة

للمقاطعة اإلدارية وكذا مصالح الدولة اHوجودة بها.

اHــاداHــادّة ة 4 : :  يـــبــادر الـــوالي اHـــنـــتــدب بـــأعــمـــال تـــأهــيل
اHـصـالـح واHـؤسـسـات الــعـمـومــيـة عـلى مــسـتـوى اHــقـاطـعـة

اإلدارية  ويتابعها ويقودها.

وبهـذه الـصـفةr يـجب عـلى مـصالـح الدولـة أن تـكيف
تــــوزيع اHــــرافق الــــعـــمــــومـــيــــة الـــتــــابـــعــــة لـــهــــا وتـــزويــــدهـــا

بالوسائل اHالية والبشرية واHادية الضرورية.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـسـهــر الـوالي اHـنـتــدبr حتت سـلـطـة والي
الـواليةr  عـلى تـنفـيذ الـقوانـY والتـنظـيمـات اHعـمول بـها
وقـرارات احلكومـة ومجـلس الوالية وكـذا مداوالت اجمللس

الشعبي الوالئيr على مستوى اHقاطعة اإلدارية.

اHـاداHـادّة ة 6 : : يـسـهــر الـوالي اHـنـتــدبr حتت سـلـطـة والي
الــــواليــــةr و�ــــســــاهـــمــــة مــــصــــالح أمـن اHـــقــــاطــــعــــة اإلداريـــة
وبـــالـــتـــنـــســــيق مـــعـــهـــاr عـــلى حــــفظ الـــنـــظـــام الـــعـــام واألمن

   .Yالعمومي

وبـهـذه الـصفـةr يـقـتـرح عـلى والي الـواليـة أي تـدبـير
يــــــراه ضــــــروريـــــــا من أجـل حــــــفـظ الــــــنــــــظــــــام الـــــــعــــــام وأمن

األشخاص واHمتلكات ويسهر على تنفيذه ومتابعته. 

اHـاداHـادّة ة 7 : : يـكــلف الـوالي اHــنـتـدبr حتت ســلـطـة والي
الواليةr على اخلصوص �ا يأتي :

- حتضـيـر بـرامج التـجـهـيـز واالستـثـمـار العـمـومـية
rوتنفيذها ومتابعتها

- الـسـهـر على الـسـيـر احلسن لـلـمـصالح واHـؤسـسات
Yوتـنـشـيط ومراقـبـة أنـشطـتـها طـبـقـا للـقـوان rالـعمـومـية

rعمول بهاHوالتنظيمات ا

- السهـر على احتـرام الشروط التـنظيـمية اHتـعلقة
rبالبناء والتهيئة والتعمير

- الــســهــر عــلـى تــنــفــيــذ الـــتــدابــيــر اHــتــعـــلــقــة بــحــفظ
rالبيئة وحمايتها
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- تـــنــســيـق اHــهــام اHــتـــعــلــقــة بـــالــنــشــاط االجـــتــمــاعي
rوبالصحة العمومية

rترقية األنشطة الثقافية والرياضية والشبابية -

- السـهر عـلى تـطبـيق القـوانY والـتـنظـيمـات التي
rحتكم األنشطة التجارية

- اHــبــادرة بـكـل إجـراء حتــفـيــزي لــتـرقــيــة الـتــشــغـيل
rهني واالجتماعيHواإلدماج ا

rبادرة بكل عمل يحفز التنمية االقتصاديةHا -

- تــرقـيــة األنـشــطــة الـفالحــيـة وتــشــجـيع كل مــبـادرة
حتفز االستثمار.

اHاداHادّة ة 8 : :  يزود الوالي اHنتدب بإدارة تتشكل من :

rعام Yيديرها أم rأمانة عامة -

rيديره رئيس ديوان rديوان -

- مــديـــريــة مــنـــتــدبـــة لــلـــتــنـــظــيم والـــشــؤون الـــعــامــة
واإلدارة احملـــلــيـــة يـــديـــرهـــا مــديـــر مـــنـــتـــدبr تــتـــفـــرع عـــنــد

.Yمنتدبت Yاالقتضاء إلى مديريت

حتــدد مـهــام هــذه الـهــيـاكـل وتـنــظــيـمــهـا وســيــرهـا عن
طريق التنظيم.

9 : :  تــنـــظــــم اHــصــالح غــيــر اHــمــركــزة لــلــدولــة اHـاداHـادّة ة 
عـــلـى مـــســـتــــوى اHـــقـــاطــــعـــة اإلداريـــة فـي شـــكل مــــديـــريـــات

منتدبة.

حتدد قائـمة اHديـريات اHنـتدبة وتـنظيـمها ومـهامها
وتسييرها عن طريق التنظيم.

اHــــاداHــــادّة ة 10 : :  تــــنـــــشــــأ لــــدى الــــوالـي اHــــنــــتـــــدب هــــيــــئــــة
تـنـفــيـذيـة تـدعى "مـجــلس اHـقـاطـعــة اإلداريـة"r تـتـشـكل من

اHديرين اHنتدبY التابعY للمقاطعة اإلدارية.

يـشـارك رؤسـاء اجملـالـس الـشـعـبــيـة الـبـلـديــة اHـعـنـيـة
في أشغال مجلس اHقاطعة اإلدارية مشاركة استشارية.

 ـــثل اجملــلس الـــذي يــرأسه الـــوالي اHــنـــتــدبr إطــارا
تـنــســيـقــيـا وتــشــاوريـا لــلـمــصــالح اHـوجــودة عــلى مـســتـوى

اHقاطعة اإلدارية.

حتـــدد مــهـــام مــجـــلس اHـــقــاطـــعــة اإلداريـــة وتـــنــظـــيــمه
وسيره عن طريق التنظيم. 

اHــــاداHــــادّة ة 11 : :  يـــــتــــلـــــقى الـــــوالي اHـــــنــــتـــــدب تـــــفــــويـــــضــــا
بــاإلمـضــاء من والي الــواليـة لــلـتــوقـيـع عـلى كل الــقـرارات

واHقرارات ذات الصلة �هامه.

اHــــاداHــــادّة ة 12 : :  يــــتـــلــــقــــى الــــوالـــــي اHــــنــــتــــــــدبr فـــي
rتـفـويضـا بـاإلمضـاء من والي الـوالية rحدود اخـتـصاصـاته
 ــنـــحه صــفـــة آمــر بـــالــصـــرف طــبـــقــا ألحـــكــام اHــادة 29 من
الــــقـــــانــــون رقم 90 - 21 اHـــــؤرخ في 24 مــــحـــــرم عــــام 1411
اHــوافق 15 غـــشت ســـنــة r1990 اHـــعــدّل واHـــتـــمّم واHـــذكــور

أعاله.

 ـــكن أن يـــتــــلـــقى اHـــديــــرون اHـــنـــتـــدبــــون تـــفـــويـــضـــا
بـــــــاإلمـــــــضـــــــاء من والـي الـــــــواليـــــــةr وفق نـــــــفـس الـــــــشــــــروط

والكيفيات.

وبـهـذه الــصـفــةr يـعـتــمـد الـوالـي اHـنـتــدب واHـديـرون
اHـنـتـدبـون لدى احملـاسب الـعـمـومي اHـعـتمـدr طـبـقـا ألحـكام
اHــادة 24 من الــقــانــون رقم 90 - 21 اHــؤرّخ في 24 مــحــرم
عــام 1411 اHــوافق 15 غـــشت ســـنــة r1990 اHـــعـــدّل واHـــتــمّم

واHذكور أعالهr والتنظيم اHعمول به.

يـلـزم الــوالي اHـنـتـدب واHـديــرون اHـنـتـدبـون بـإعالم
والي الـــواليــــة عن الــــعـــمـــلــــيـــات الــــتي يـــبــــاشـــرونـــهــــا عـــلى

مستوى اHقاطعة اإلدارية.  

اHــاداHــادّة ة 13 : :  يـــرســــل الــوالـــــي اHـــنــتـــــــدب لـــوالـــــي
الــــواليــــــــة تــــقــــريـــــــــرا شــــهــــريــــــــا عـــــن مـــــــــدى تــــطــــور
الــوضــعــيـــــة الــعــامـــة لــلـــمــقــاطــعـــة اإلداريـــة فــي مــخــتــلف

قطاعات األنشطة. 

Yنـتـدب واألمHـادّة ة 14 : :  تصـنف وظـيفـة الـوالي اHـاداHا
الـعـام للـمـقـاطـعـة اإلدارية ورئـيس ديـوان الـوالي اHـنـتدب
Yيــتم الـتـعـيـ rــنـتـدب وظـائف عـلــيـا في الـدولـةHـديـر اHوا

فيها �وجب مرسوم رئاسي.

اHاداHادّة ة 15 : : يـحدد تنـظيم اHقاطـعات اإلدارية اHـنصّبة
قـــبل نــــشـــر هـــذا اHـــرســـوم وقـــواعـــد ســـيــــرهـــاr كـــلـــمـــا دعت

احلاجةr �وجب نص خاص.

اHاداHادّة ة 16 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافـق 27
مايو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقة    عبد العزيز بوتفليقة    
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قائمة اHقاطعات اإلدارية التي يسيرها الوالة اHنتدبونقائمة اHقاطعات اإلدارية التي يسيرها الوالة اHنتدبون
 والدوائر والبلديات التابعة لها والدوائر والبلديات التابعة لها
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مشتمالتهامشتمالتها

البلديةالبلديةالدائرةالدائرة
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أوقروتr دلدولr اHطارفة

تينركوكr قصر قدور
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برج باجي مختارr تيمياوين

سيدي خالدr رأس اHيعادr بسباس 
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بني عباسr تامترت

كرزازr تيموديr بني يخلف
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Yزوات Yت
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تماسrY بليدة عامر

اHقارينr سيدي سليمان

الطيباتr اHنقرr بن ناصر

جانتr برج احلواس

اHغيرr سيدي خليلr أم الطيورr سطيل

جامعة r سيدي عمرانr تندلةr مرارة
اHنيعةr حاسي القارة

اHنصورةr حاسي الفحل
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بسكرة
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ورقلة
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غرداية
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اHغير
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مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 15-141 مــؤرخ فيمــؤرخ في 9 شــعــبــان عــام شــعــبــان عــام
1436 اHوافـق  اHوافـق 28 مايـو سـنة  مايـو سـنة r2015 يـتـضمـن تـنـظيـمr يـتـضمـن تـنـظيـم

اHقاطعة اإلدارية وسيرها.اHقاطعة اإلدارية وسيرها.
ــــــــــــــــــــ

rإن الوزيــر األول
- بـــنــاء عــلـى تــقــريـــر وزيــــر الــداخــلــيـــة واجلــمــاعــات

rاحمللية
- وبـــنـــاء عـــلـى الـــدســـتــــورr ال ســـيـــمــــا اHـــادتـــان 3-85

rو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اHـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

rتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدHوا
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

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

rتعلق بالواليةHوا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـــــقــــتـــــضى اHــــرســـــوم الــــرئـــــاسي رقــــــم 140-15
اHؤرخ في 8 شعـبان عام 1436 اHوافـق 27 مايـو سنة 2015
واHتـضمن إحـداث مقـاطعـات إدارية داخل بـعض الواليات

rرتبطة بهاHويحدد القواعد اخلاصة ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-306 اHؤرخ
في 14 صــفـر عـام 1412 اHـوافق 24 غــشت سـنـة 1991 الـذي
rيـحـدد قـائــمـة الـبـلـديـات الـتي يــنـشـطـهـا كل رئـيس دائـرة

rعدلHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-215 اHؤرخ
في 14 صـفـر عام 1415 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 1994 الـذي

rيحدد أجهزة اإلدارة العامة في الوالية وهياكلها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اHؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـذي يـحدد صالحـيـات وزيـر الداخـلـيـة واجلـماعـات احملـلـية

rعدلHا rوالبيئة واإلصالح اإلداري
   rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى :  يــــهــــدف هــــذا اHــــرســــوم إلى حتــــديـــــد
تـــنــظـــيم اHــقـــاطــعـــــة اإلداريــــة وســـيـــرهـــاr طــبـــقــا ألحـــــكــام
اHـرســــوم الـرئـاســـي رقــم 15-140  اHـؤرخ في 8 شــعـبـان

عام 1436 اHوافـق 27 مايو سنة 2015 واHذكور أعاله.

اHـــادةاHـــادة 2 : : تــشــتــمل اHــقـــاطــعــة اإلداريــةr حتت ســلــطــة
الوالي اHنتدبr على األجهزة والهياكل اآلتية :

rهياكل اإلدارة العامة -

rنتدبةHديريات اHا -

- مجلس اHقاطعة اإلدارية.

الباب األولالباب األول

اإلدارة العامة للمقاطعة اإلداريةاإلدارة العامة للمقاطعة اإلدارية

اHــــادةاHــــادة 3 : : تـــــشــــتــــمل اإلدارة الـــــعــــامــــة فـي اHــــقــــاطــــعــــة
اإلداريــةr اHــوضــوعـــة حتت ســلــطــة الــوالـي اHــنــتــدبr عــلى

الهياكل اآلتية :

rاألمانة العامة -

rالديوان -

- مــــصـــالـح الـــتــــنـــظــــيم والــــشــــؤون الـــعــــامـــة واإلدارة
احمللية.

الفصل األولالفصل األول

األمانة العامةاألمانة العامة

اHــــــادةاHــــــادة 4 : : حتت ســــلــــطـــة الــــوالي اHــــنــــتــــدبr يـــنــــسق
األمــY الــعــام لـــلــمــقـــاطــعــة اإلداريــة ويـــنــشط عــمـل هــيــاكل

اHقاطعة اإلدارية.

اHـــــادةاHـــــادة 5 :  : تـــــتــــمــــثـل مــــهــــام األمــــY الـــــعــــام في حــــدود
اHـــقـــاطـــعـــة اإلداريـــة حتت ســـلـــطـــة الـــوالي اHـــنـــتـــدبr عـــلى

اخلصوص فيما يأتي :

rيحرص على العمل اإلداري ويضمن استمراره -

- يـنـسق أنشـطـة مـصالـح وأجهـزة الـدولـة وينـشـطـها
rويتابعها

rYنتدبHديرين اHينسق ويتابع أنشطة ا -

- يــــنــــشط ويــــتــــابع تــــنــــفــــيـــذ بــــرامـج الـــتــــجــــهــــيـــزات
rالعمومية
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- يـنـظم اجـتــمـاعـات مـجـلس اHـقـاطـعـة اإلداريـة الـتي
يـــتــولى أمـــانــتــهـــاr ويــكـــوّن رصــيــد الـــوثــائق واحملـــفــوظــات

rويسيره

- يـنـشط ويــنـسق أعــمـال وأنـشــطـة اHــصـالح اHـكــلـفـة
بالتنشيط البلدي وبالتنظيم والشؤون العامة.

اHـــــادةاHـــــادة 6 : :  ــــكن تــــنــــظــــيم هــــيــــاكـل األمــــانــــة الــــعــــامـــة
لــــلــــمــــقــــاطــــعــــة اإلداريــــة في مــــصــــلــــحــــتـــY (2) أو ثالث (3)
مــصـــالحr تـــضم كل واحـــدة مــنـــهــا أربـــعــة (4) مـــكــاتـب عــلى

األكثر.

يـحـدد تنـظـيم األمانـة الـعامـة لـلمـقاطـعـة اإلدارية في
مــصـــالح ومــكـــاتب بــقـــرار مــشـــتــرك بـــY الــوزيــر اHـــكــلف
بــالـداخـلــيـة واجلـمــاعـات احملـلــيـة والـوزيـر اHــكـلف بــاHـالـيـة

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

اHــادة اHــادة 7 :  :  ــكن أن يــتــلــقى األمــY الــعــام لــلــمــقــاطــعــة
اإلداريــةr في حـــدود صالحــيـــاتهr تـــفــويــضـــا بــاإلمـــضــاء من

الوالي.

الفصل الثانيالفصل الثاني

الديوانالديوان

اHــادةاHــادة 8 :  : يـــســاعـــد الـــديــوانr اHـــوضــوع حتـت ســلـــطـــة
الـــــــوالي اHـــــنــــتـــــدب مــــبـــــاشـــــــرة والـــــذي يــــديـــــره رئــــيــس

الديوانr الوالي اHنتــدب فـي ¤ارسة مهامه.

وبهذه الصفةr يكلف على اخلصوصr �ا يأتي :

rالعالقات اخلارجية والتشريفات -

rالعالقات مع أجهزة الصحافة واإلعالم -

- الـتـنسـيق ومـتابـعـة تنـفـيذ اإلجـراءات التـي تتـخذ
في إطـار الـتـنـسـيق مع مـصـالح األمن اHـوجـودة في إقـلـيم

rقاطعة اإلداريةHبلديات ا

rينشط أنشطة مصلحة البريد ويراقبها -

- يــــراقب أنـــشـــطــــة الـــهـــيـــاكـل اHـــكـــلـــفــــة بـــاHـــواصالت
السلكية والالسلكية الوطنية وينشطها.

يضم الديوان ستة (6) ملحقY بالديوان.

الفصل الثالثالفصل الثالث

مصالح التنظيم والشؤون العامة واإلدارة احملليةمصالح التنظيم والشؤون العامة واإلدارة احمللية

اHـادةاHـادة 9 :  : جتـمـع مـصـالح الـتــنـظـيم والــشـؤون الـعـامـة
واإلدارة احملــلـــيــة في مـــديــريـــة مــنــتـــدبــة واحــدةr  يـــديــرهــا

مـــديـــر مــــنـــتـــدبr  وتــــضم ست (6)  مــــصـــالـح تـــشـــتــــمل كل
مصلحة على أربعة (4) مكاتب.

غـيـر أنهr  ـكن تنـظـيم هـذه اHصـالح عـنـدما يـقـتضي
(2) Yفي مـديــريـتـ rحــجم أعـمــالـهــا وطـبــيـعــة مـهــامـهـا ذلـك

:Yمنتدبت

rمــديــريــة مـــنــتــدبــة لــلـــتــنــظــيـم والــشــؤون الــعــامــة -
وتـضم أربع (4) مـصـالـحr تـشـمل كـل مـصـلــحـة مـنــهـا ثالثـة

r(3) مكاتب على األكثر

rYمــديـــريــة مــنـــتــدبـــة لإلدارة والــتــنـــشــيط احملـــلــيــ -
وتـضم أربع (4) مـصـالـحr تـشـمل كـل مـصـلــحـة مـنــهـا ثالثـة

(3) مكاتب على األكثر.

10 :  : تـــمــــارس مـــصـــالـح الـــتـــنـــظــــيم والـــشـــؤون اHــادة اHــادة 
rـــنــتــدبHحتت ســـلــطـــة الــوالي ا rالـــعــامـــة واإلدارة احملــلـــيــة
اHـهـام اخملـولة Hـصـالح الـتنـظـيم والـشؤون الـعـامة واإلدارة

احمللية للوالية على مستوى اHقاطعة اإلدارية.

 ــــكـن أن يــــتـــــلـــــقى اHـــــديـــــر اHـــــنــــتـــــدب أو اHـــــديــــرون
اHــــــنـــــتــــــدبــــــون اHــــــذكــــــورون فـي اHـــــادة 9 أعالهr فـي حـــــدود

صالحياتهمr تفويضا باإلمضاء من الوالي.

اHادة اHادة 11 :  :  يـحدد تنـظيم مصـالح التنـظيم والشؤون
الــــعـــامــــة واإلدارة احملـــلــــيــــة في مــــصـــالـح ومـــكــــاتب بــــقـــرار
مشترك بY الوزيـر اHكلف بالداخليـة واجلماعات احمللية
والــوزيــر اHـكــلف بــاHــالـيــة والــســلـطــة اHــكـلــفــة بــالـوظــيــفـة

العمومية.

الباب الثانيالباب الثاني

اHديريات اHنتدبةاHديريات اHنتدبة

12 : : حتــــدد اHـــصـــالح غــــيـــر اHـــمـــركــــزة لـــلـــدولـــة اHــادة اHــادة 
اHـــنـــظـــمـــة في شـــكل مـــديـــريـــات مـــنـــتـــدبـــة عـــلـى مـــســـتــوى

اHقاطعة اإلدارية كاآلتي :

rنتدبة للطاقةHديرية اHا -

rنتدبة لترقية االستثمارHديرية اHا -

rنتدبة للمصالح الفالحيةHديرية اHا -

rنتدبة للتجارةHديرية اHا -

rائية والبيئةHنتدبة للموارد اHديرية اHا -

rنتدبة لألشغال العموميةHديرية اHا -
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- اHديريـة اHنتـدبة لـلسكن والـعمـران والتجـهيزات
rالعمومية

rنتدبة للتشغيلHديرية اHا -
rنتدبة للنشاط االجتماعيHديرية اHا -
rنتدبة للشباب والرياضةHديرية اHا -

- اHـديريـة اHنـتدبـة لـلسـياحـة والصـنـاعة الـتقـليـدية
والتكوين اHهني.

 ــكن إنــشــاء مــديــريـات مــنــتــدبــة أخــرىr كــلـمــا دعت
YـعـنـيHبـنـاء عـلى اقـتـراح من الـوزراء ا rاحلـاجـة إلى ذلك

وبعد أخذ رأي والي الوالية.
13 : :  ـــارس اHــــديـــر اHـــنــــتـــدب اHـــهــــام اخملـــولـــة اHــادة اHــادة 

للمدير الوالئيr على مستوى اHقاطعة اإلدارية.
 ــكن والـي الـواليــة تــكــلـيف اHــديــر اHــنـتــدب �ــهــمـة
مـــنــــوطــــة بـــقــــطــــاع آخـــرr بــــنــــاء عـــلـى اقـــتــــراح من الــــوالي

.YعنيHنتدب وبعد التشاور مع الوزراء اHا
اHـادة اHـادة 14 : :  ـكن أن يــتـلـقى اHـديـر اHــنـتـدب تـفـويـضـا

باإلمضاء في حدود صالحياته.
اHـادة اHـادة 15 : : يـحـدد تـنـظــيم كل مـديـريــة من اHـديـريـات
Yـنـتـدبة فـي مصـالح ومـكـاتب �ـوجب قرار مـشـتـرك بHا
كل من الـوزير اHعـني أو الوزراء اHعـنيY ووزيـر اHالية

والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب الثالثالباب الثالث

مجلس اHقاطعة اإلداريةمجلس اHقاطعة اإلدارية
16 : : يــشــكل مــجــلس اHــقـاطــعــة اإلداريــة اإلطـار اHـادة اHـادة 
rقاطعة اإلداريةHصـالح الدولة على مستـوى اH التشاوري
واإلطــار الــتــنـســيــقي ألنــشــطـتــهــا وأعــمــالـهــاr ال ســيــمـا في

مجال تنفيذ قرارات مجلس الوالية.
17 : دون اإلخالل بــاألحــكــام اHــنــصــوص عــلــيــهـا اHـادة اHـادة 
في هـذا اHـرسـومr يـخضـع سيـر مـجـلس اHـقـاطـعـة اإلدارية
لنـفس القواعد اHـطبقـة على مجـلس الواليةr ال سـيما تلك
اHـنصـوص علـيهـا �ـوجب اHرسـوم التـنفـيذي رقم 215-94
اHــؤرخ في 14 صـــفـــر عـــام 1415 اHــوافق 23 يـــولـــيـــو ســـنـــة

1994 واHذكور أعاله.

18 : يــحــدد الــنــظــام الـداخــلـي جملــلس اHــقــاطــعـة اHـادة اHـادة 
اإلدارية بـقـرار من الوزيـر اHـكلف بـالـداخلـيـة واجلمـاعات

احمللية.
اHــادة اHــادة 19 : يـــجـــتـــمع مـــجـــلس اHـــقـــاطـــعــة اإلداريـــة في
دورة عـــاديـــةr مـــرتـــY (2) في الـــــشــــهــــر بــــرئـــــاســــة الــــوالي

اHنتدب.

 ـكن مـجـلس اHقـاطـعـة اإلداريـة أن يـعقـد اجـتـمـاعات
rــنـــتــدبHبـــنــاء عـــلى اســـتــدعـــاء من الـــوالي ا rغـــيــر عـــاديــة

عندما يقتضي الوضع ذلك.

اHــادة اHــادة 20 : يــزود مــجــلس اHـــقــاطــعــة اإلداريــة بــأمــانــة
تــقــنــيـة تــوضع حتـت مـســؤولــيــة األمــY الــعـام لــلــمــقــاطــعـة

اإلدارية.

اHــادة اHــادة 21 : يــلــزم أعــضــاء مــجـــلس اHــقــاطــعــة اإلداريــة
YــعــنــيـHا Yــديـريـن الـوالئــيــHــنــتــدب واHبــإطالع الــوالي ا

بانتظام بالشؤون التي يضطلعون بها.

ويــبــلــغــون الــوالي اHــنــتــدب بــجــمــيع اHــعــلــومــات أو
الــتـــقــاريـــر أو الــدراســـات أو اإلحــصـــائــيـــات الالزمــة ألداء

مهام مجلس اHقاطعة اإلدارية.

الباب الرابعالباب الرابع

أحكام خاصةأحكام خاصة

اHـادة اHـادة 22 : : يـصــنف مـنــصب كل من رئـيـس مـصــلـحـة
ورئــــيس مــــكـــتب عــــلى مــــســـتــــوى هـــيــــاكل اإلدارة الــــعـــامـــة
لــــلــــمــــقــــاطــــعـــــة اإلداريــــة واHــــديــــريــــات اHــــنــــتــــدبــــةr وتــــدفع
مرتـبـاتـهـمـاr علـى التـواليr اسـتـنـادا إلى مـنـصبـي رئيس

مصلحة ورئيس مكتب في الوالية.

rــنــتــدبHيــصــنـف مــنــصب مــلــحق بـــديــوان الــوالي ا
ويـــدفـع مـــرتــــبه اســــتــــنـــادا إلـى مـــنــــصب مــــلــــحق بــــديـــوان

الوالي.

اHــــادة اHــــادة 23 : : تــــزود أجــــهـــــزة وهــــيــــاكـل اإلدارة الــــعــــامــــة
لـلـمقـاطـعـة اإلداريـة بـالـوسـائل البـشـريـة واHـالـيـة واHـادية

الضرورية لسيرها.

اHادة اHادة 24 : : يتـولى والة الواليـات اHعـنيـة باسـتحداث
مــقــاطــعــات إداريــة تــنــصــيب أجــهــزة وهــيــاكـل اHــقــاطــعـات

اإلدارية التابعة لها.

rعـنـد احلـاجة rـرسـومHـادة 25 : :  تـوضح أحـكـام هـذا اHـادة اHا
�وجب نص خاص.

26 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شـعــبــان عـام 1436 اHـوافـق 28
مايو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مراسيم فردمراسيم فردّيةية
مرسوم رئاسي مؤرمرسوم رئاسي مؤرّخ في خ في 6 شعبان عام  شعبان عام 1436 اHوافـق  اHوافـق 25

مايو سنة مايو سنة r2015 يتضمن تغيير ألقاب.r يتضمن تغيير ألقاب.
ــــــــــــــــــــ

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

r(الفقرة األولى) منه
-  و�ـــقـــتـــضى األمـــر رقــم 70-20 اHــــــؤرخ فـــي 13
ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1389 اHـــــوافق 19 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 1970
واHـــتــعـــلق بـــاحلـــالـــة اHــدنـــيـــة r اHـــعــدل واHـــتـــمم r ال ســـيـــمــا

rادتان 55 و56 منهHا
  - و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 71-157 اHــؤرخ في 10
ربـــيع  الـــثـــانـي عــام  1391  اHــوافق 3 يــونـــيـــو ســـنــة 1971
واHـتـعـلق  بـتـغـيـيـر الـلـقب r اHـتـممr  ال سـيـمـا اHواد 3  و 4

rو5  منه
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــرخص بـــــتـــــغــــيـــــيـــــر الـــــلــــقـبr وفـــــقــــا
لــلــمــرســوم رقم 71-157 اHــؤرخ في 10 ربــيع الــثــانـي عـام
rـذكـور أعالهHـتـمم واHا r1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةH1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :
- بـوشــلــيـقــة شــوقيr اHــولـود في 23 نــوفــمــبــر ســنـة
1984 بثنـية األحـد (والية تـيسـمسـيلت) شهـادة اHيالد رقم

1183 ويدعى من اآلن فصاعدا: حساني شوقي.

- بـوشــلــيـقــة عــادلr اHــولـود في 29 مـايــو ســنـة 1989
بثنـية األحـد (والية تـيسـمسـيلت) شهـادة اHيالد رقم 0420

ويدعى من اآلن فصاعدا: حساني عادل.
- خـــمــاج عـــاشـــورr اHــولـــود في 6 مـــارس ســـنــة 1947
بـــالــقــلـــة (واليــة بـــرج بــوعــريـــريج) شــهـــادة اHــيالد رقم 785
وعــقـد الـزواج رقم 28 احملــرر بـتـاريخ 13 مـايــو سـنـة 1991
بـالـقـلـة (واليـة برج بـوعـريـريج) ويـدعى من اآلن فـصـاعدا:

بن عطية عاشور.
- خــمــاج شـــافــيــةr اHــولــودة في 3 يـــنــايــر ســنــة 1985
بـــالـــقـــلـــة (واليـــة بـــرج بـــوعـــريـــريج) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 08

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن عطية شافية.
- خــمـــاج وزنــةr اHــولــودة ســنــة 1988 بـــالــقــلــة (واليــة
بــرج بـوعــريــريج) بــحـكم صــادر بــتـاريخ 28 أكــتـوبــر ســنـة
r1991 شـــهــادة اHـــيالد رقم 101 وتــدعى مـن اآلن فــصــاعـــدا:

بن عطية وزنة.

- خـمـاج سـاميr اHـولود في 25 سـبـتمـبـر سـنة 1989
بـثـنـية الـنـصر (واليـة بـرج بـوعريـريج) شـهـادة اHيالد رقم

426 ويدعى من اآلن فصاعدا: بن عطية سامي.

- خــمــاج حــســـانr اHــولــود في 18 يـــولــيــو ســنــة 1992
بـثـنـية الـنـصر (واليـة بـرج بـوعريـريج) شـهـادة اHيالد رقم

369 ويدعى من اآلن فصاعدا: بن عطية حسان.

- عـوج النـيف خلـضـرr اHـولود في 22 نـوفـمـبـر سـنة
1947 بـــالــربــيـــعــيـــة (واليــة اHــديـــة) شــهـــادة اHــيالد رقم 202

وعـــقـــد الــزواج رقم 055 احملـــرر بـــتــاريخ 13 يــونـــيـــو ســـنــة
1970 بالـبرواقـية (واليـة اHديـة) ويدعى من اآلن فـصاعدا:

آدم خلضر.
- عـوج الــنـيف حـوريــةr اHـولــودة في أول سـبـتــمـبـر
سـنـة 1972 بـالــربــيـعــيــة (واليــة اHـديــة) شــهـادة اHــيالد رقم

208 وتدعى من اآلن فصاعدا: آدم حورية.

- عوج النـيف فضيلةr اHولودة في 16 فبـراير سنة
1975 بــــزرالـــــدة (واليـــــة اجلــــزائـــــر) شــــهـــــادة اHـــــيالد رقم 39

وتدعى من اآلن فصاعدا: آدم فضيلة.
- عــوج الـنــيف ســعــادr اHــولـودة في 14 يــنــايــر ســنـة
1979 بــــزرالـــــدة (واليـــــة اجلــــزائـــــر) شــــهـــــادة اHـــــيالد رقم 13

وتدعى من اآلن فصاعدا: آدم سعاد.
- عـوج النـيف رتيـبةr اHـولودة في 7 ديسـمبـر سنة
1983 بــاحلـمــاديـة (واليــة اجلـزائــر) شـهــادة اHـيالد رقم 2711

وتدعى من اآلن فصاعدا: آدم رتيبة.
- عــوج الــنــيف زهــرةr اHــولـودة في 15 يــنـايــر ســنـة
1987 بــــزرالـــــدة (واليـــــة اجلــــزائـــــر) شــــهـــــادة اHـــــيالد رقم 89

وتدعى من اآلن فصاعدا: آدم زهرة.
- عوج الـنيف فـارسr اHولود في 16 سبـتمبـر سنة
1989 بـــزرالـــدة (واليــة اجلـــزائـــر) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 1501

ويدعى من اآلن فصاعدا: آدم فارس.
- عــوج الـــنــيف يـــاســمـــrY اHــولــودة في 4 نـــوفـــمـــبــر
سـنة 1992 بـاسطـاوالي (والية اجلـزائـر) شهـادة اHيالد رقم

.Y471 وتدعى من اآلن فصاعدا: آدم ياسم

- منـقـوزة مـحـمـدr اHـولود في 18 يـونـيـو سـنة 1959
بــعــY الــصــفــراء (واليــة الــنــعــامــة) شــهــادة اHــيالد رقم 323
وعــقــد الـزواج رقم 260 احملــرر بــتـاريخ 30 نــوفــمــبــر ســنـة

1985 بعY الصفراء (والية النعامة) وابنته القاصرة:
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* إكـرامr اHـولودة في 17 يـونـيـو سـنـة 1999 �ـشـرية
r812 يالد رقمH(والية النعامة) شهادة ا

ويـدعــيـان من اآلن فـصــاعـدا: بـوبـكــر مـحـمــدr بـوبـكـر
إكرام.

- مــنــقــوزة نـــوالr اHــولــودة في 28 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
1986 �ـــشــريــة (واليــة الـــنــعــامــة) شـــهــادة اHــيالد رقم 1159

وتدعى من اآلن فصاعدا: بوبكر نوال.
- منقـوزة سفيانr اHولود في 25 أكتوبر سنة 1987
�ـشـريـة (واليـة الــنـعـامـة) شـهـادة اHـيالد رقم 1258 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: بوبكر سفيان.
- مـنقوزة سـهامr اHولـودة في أول يوليـو سنة 1990
�ــشـريــة (واليــة الــنـعــامــة) شــهـادة اHــيالد رقم 861 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: بوبكر سهام.
- مـنـقـوزة رضـوانr اHـولـود في 12 مـايـو سـنـة 1994
بــأدرار (واليـــة أدرار) شــهـــادة اHــيالد رقم 449 ويــدعى من

اآلن فصاعدا: بوبكر رضوان.
- هــايــشـــة إلــيــاسr اHــولــود في 3 يـــنــايــر ســنــة 1987
بــقــمــار (واليــة الــوادي) شــهــادة اHــيالد رقم 03 ويــدعى من

اآلن فصاعدا: فرحات إلياس.
- هـايـشـة مـصـطـفىr اHـولـود في 8 يـنـايـر سـنـة 1989
بــقــمــار (واليــة الــوادي) شــهــادة اHــيالد رقم 37 ويــدعى من

اآلن فصاعدا: فرحات مصطفى.
- هـايشـة الـزهـرةr اHـولودة في 30 أبـريل سـنة 1991
بــقـمـار (واليــة الـوادي) شــهـادة اHـيالد رقم 685 وتـدعى من

اآلن فصاعدا: فرحات الزهرة.
- هـايـشــة حـســrY اHـولـود في 23 يــونـيــو ســنـة 1954
بـتـلـمـسـان (والية تـلـمـسـان) شـهادة اHـيالد رقم 1667 وعـقد
الــزواج رقم 89 احملـــرر بـــتـــاريخ 24 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1980
بسـيـدي بلـعـباس (واليـة سـيدي بـلعـبـاس) ويدعى من اآلن

.Yفصاعدا: حجاج حس
- هـايـشــة داوديr اHـولـود في 24 فـبـرايــر سـنـة 1981
بــتـلــمـسـان (واليــة تـلـمــسـان) شـهــادة اHـيالد رقم 970 وعـقـد
الــزواج رقم 1027 احملـــرر بـــتـــاريخ 10 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2008

بتلمسان (والية تلمسان) وولده القاصر:
* حـــســـY ريــــانr اHـــولـــود في 29 أبــــريل ســــنــــة 2009

 r3101 يالد رقمHبتلمسان (والية تلمسان) شهادة ا
ويــدعـــيــان من اآلن فــصـــاعــدا: حــجـــاج داوديr حــجــاج

حسY ريان.
- هــايـشــة كــمــالr اHــولـود في 19 يــنـايــــر ســنـة 1984
بــ§ بــاديس (واليـــة ســيــدي بــلـــعــبــاس) شـــهــادة اHــيالد رقم

00076 ويدعى من اآلن فصاعدا: حجاج كمال.

- هايشـة إلياسr اHولود في 10 سبـتمبر سنة 1985
بــ§ بــاديس (واليـــة ســيــدي بــلـــعــبــاس) شـــهــادة اHــيالد رقم

00807 ويدعى من اآلن فصاعدا: حجاج إلياس.

- هــايــشــة بــشــيــرr اHـولــود في 11 أبــريل ســنـة 1962
بــقــمــار(واليــة الــوادي) شـهـــادة اHــيالد رقــم 68/988 وعــقــد
الزواج رقم 25 احملـرر بتاريخ 24 ينـاير سـنة 1993 بـقمار

(والية الوادي) وأوالده القصر:
* ريـاض نــور اإلسالمr اHــولـود في 2 نـوفــمــبـر ســنـة

 r970 يالد رقمH1999 بقمار(والية الوادي) شهادة ا

* هـاجر نـور اليـقrY اHـولودة في 4 مايـو سنة 2002
r367 يالد رقمHبقمار(والية الوادي) شهادة ا

* صالح نـــصـــر اإلسالمr اHـــولـــود في 20 غـــشت ســـنـــة
r2005 يالد رقمH2005 بقمار(والية الوادي) شهادة ا

* اآلء ســـارةr اHـــولــودة في 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2009
 r880 يالد رقمHبقمار(والية الوادي) شهادة ا

ويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا: فـرحـات بـشـيـرr فـرحـات
ريـاض نـور اإلسالمr فـرحـات هـاجــر نـور الـيـقـrY فـرحـات

صالح نصر اإلسالمr فرحات اآلء سارة.
- هايشـة مسعودةr اHولودة في 8 فبراير سنة 1996
بــقــمــار(واليــة الــوادي) شـهــادة اHــيالد رقم 147 وتــدعى من

اآلن فصاعدا: فرحات مسعودة. 
- هـايشـة فـتـحيr اHـولـود في 18 فـبـرايـر سـنـة 1994
بــقــمــار(واليــة الــوادي) شـهــادة اHــيالد رقم 234 ويــدعى من

اآلن فصاعدا: فرحات فتحي.
- بــوكـلــبــة رفـيقr اHــولـود في 23 يـونـيــو سـنـة 1975
بـــتــقــرت (واليـــة ورقــلـــة) شــهـــادة اHــيـالد رقم 1190 وعــــقــد
الـــــزواج رقم 130 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 26 أبـــــريـل ســـــنــــة 2006

بتقرت (والية ورقلة) وأوالده القصر:
* أ ن اHــعـــتــز بــالــلـهr اHــولــود في 28 أكـــتــوبــر ســنــة

r1144 يالد رقمH2003 بتقرت (والية ورقلة) شهادة ا

* عـــبـــد الــــقـــادرr اHـــولـــود في 2 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2007
r137 يالد رقمHبتقرت (والية ورقلة) شهادة ا

* إينـاسr اHـولودة في 8 أكتـوبر سـنة 2011 بـتقرت
 r2373 يالد رقمH(والية ورقلة) شهادة ا

rويــدعــون من اآلن فــصـــاعــدا: بن عــبـــد الــله رفــيــــق
rبـن عـبد الـلـه عـبـد الـقادر rـعـتـز بـالـلهHبن عـبـد الـله أ ن ا

بن عبد الله إيناس.
- بــــعــــرة فـــؤادr اHــــولــــود في 31 مــــايــــو ســــنـــــــة 1981
بــــأوالد جـالل (واليــــة بـــســــكــــرة) شــــهــــــادة اHــــيالد رقـم 0658
وعــقـد الـزواج رقم 0522 احملــرر بـتـاريخ 19 نـوفـمـبـر سـنـة

2007 بأوالد جالل (والية بسكرة) وولداه القاصران:
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* هيـثمr اHولود في 11 ديسـمبر سنة 2008 ببـسكرة
r8000 يالد رقمH(والية بسكرة) شهادة ا

*  تــــســـنــــيـمr اHـــولــــودة في 3 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 2012
 r09582 يالد رقمHببسكرة (والية بسكرة) شهادة ا

ويــــدعـــون من اآلن فـــصـــاعــــدا: فـــايـــزي فـــؤادr فـــايـــزي
هيثمr فايزي تسنيم.

- قط عــليr اHــولـود في 8 يــنـايــر ســنـة 1964 �ــســعـد
(والية اجللفة) شهادة اHيالد رقم 06 وعقد الزواج رقم 549
احملـــرر بـــتــاريخ 31  ديـــســمـــبــر ســـنــة 1985 �ــســـعــد (واليــة

اجللفة) وأوالده القصر:
* طه إســمـاعــيلr اHــولـود في 16 أكــتـوبــر ســنـة 1997

r4587 يالد رقمHباجللفة (والية اجللفة) شهادة ا
* صـالحr اHـولــود في 19 فــبــرايــر ســنـة 2000 �ــســعـد

r359 يالد رقمH(والية اجللفة) شهادة ا
* عـمــرr اHـولـود في 22 سـبــتـمـبـر سـنـة 2002 �ــسـعـد

r1738 يالد رقمH(والية اجللفة) شهادة ا
* تـغـريــدr اHـولـودة في 23 يـنـايــر سـنـة 2009 �ــسـعـد

 r209 يالد رقمH(والية اجللفة) شهادة ا
ويدعـون من اآلن فـصـاعـدا: سي عـلي علـيr سي علي
طه إسـمــاعـيـلr سي عـلي صـالحr سي عـلي عــمــرr سي عـلي

تغريد. 
- قـط خـــديــــجـــةr اHــــولـــودة في 3 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1996
�ــســعــد (واليــة اجلــلــفــة) شــهــادة اHــيالد رقم 60 وتــدعى من

اآلن فصاعدا : سي علي خديجة.
- قط إ ـــانr اHـــولـــودة في 23 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1987
�ـــســعـــد (واليــة اجلـــلــفـــة) شــهـــادة اHــيالد رقــم 1869 وعــقــــد
الــــــزواج رقم 24 احملــــــرر بـــــــتـــــــاريخ 5 أبــــــريـل ســـــــنــــــة 2008
بـاجملــبــارة (واليــة اجلــلــفــة) وتــدعــى مــــن اآلن فــصــاعـــــدا:

سي علي إ ان. 
- قط مجـيدةr اHـولودة في أول سـبتـمبـر سنة 1989
�ـــســـعــــد (واليـــة اجلــــلـــفــــة) شـــهـــادة اHــــيالد رقم 1534 وعـــقـــد
الــــزواج رقم 54 احملــــرر بــــتـــاريخ 10 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2009
�ـسعـد (واليـة اجلـلفـة) وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا: سي علي

مجيدة. 
- قط أحــمــد احلــبــيبr اHــولــود في 15 أكــتــوبــر ســنـة
1991 �ــــــــســـــــعـــــــد (واليــــــــة اجلـــــــلــــــــفـــــــة) شـــــــهــــــــادة اHـــــــيـالد رقم

1991/00/02104 ويدعى من اآلن فـصاعدا: سي علي أحمد

احلبيب. 
- قط بثينةr اHولودة في 4 أبريل سنة 1994 �سعد
(واليـة اجللـفـة) شـهـادة اHيالد رقم 1994/00/00766 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: سي علي بثينة. 

- خـراخريـة جـمالr اHـولود في 15 يونـيو سـنة 1977
بـــقـــاHـــة (واليـــة قـــاHـــة) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 77/1928 وعـــقــد
الـزواج رقم 2011/398 احملـرر بـتاريخ 11 مايـو سـنة 2011

بقاHة (والية قاHة) وابنته القاصرة:
* أســيلr اHـولـودة في 23 يـولـيــو سـنـة 2012 بـتــبـسـة

 r5413 يالد رقمH(والية تبسة) شهادة ا
ويـدعــيــان من اآلن فــصـاعــدا: دزيــري جـمــالr دزيـري

أسيل.
- زاني مسـعودr اHولـود  سنة 1954 بجـمورة (والية
بــــســـكــــرة) شــــهـــادة اHــــيالد رقم 715 وعــــقــــد الـــزواج رقم 06
احملـرر بتاريخ 1973 بـجمـورة (والية بسـكرة) بـحكم صادر

في 22 يناير سنة r1978 وولده القاصر:
* حمـاديr اHولود في 29 يونـيو سنة 1999 بـجمورة

 r00053 يالد رقمH(والية بسكرة) شهادة ا
ويـدعـيـان من اآلن فـصـاعـدا: وزاني مـسـعـودr وزاني

حمادي.
- زانـي مـــحــــمـــدr اHــــولـــود في 10 غــــشت ســــنـــة 1974
بقديلـة (والية بسكـرة) شهادة اHيالد رقم 51 وعـقد الزواج
رقم 62 احملــرر بــتـاريخ 7 ســبــتـمــبــر ســنـة 2004 بــجــمـورة

(والية بسكرة) وولداه القاصران:
* عــــبـــــد الـــــرزاقr اHــــولـــــود في 4 أبــــريـل ســــنــــة 2006

r01951 يالد رقمHببسكرة (والية بسكرة) شهادة ا
*  إســـــــــراءr اHــــــــولــــــــودة في 13 مــــــــارس ســــــــنـــــــة 2009

 r01800 يالد رقمHببسكرة (والية بسكرة) شهادة ا
ويــدعـــون من اآلن فــصـــاعــدا: وزاني مـــحــمــدr وزاني

عبد الرزاقr وزاني إسراء.
- زاني نـور الــدينr اHـولـود في 3 يـنـايــر سـنـة 1976
بــقـــديــلـــة (واليـــة بــــســـكــرة) شــهـــادة اHــيالد رقـــم 52 وعــقــد
الـــــزواج رقم 29 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 19 مـــــارس ســــــنـــــة 2009

بجمورة (والية بسكرة) وابنته القاصرة:
* مـر©r اHولودة في 16 فبـراير سـنة 2010 ببـسـكرة

 r2010/00/01328 يالد رقمH(والية بسكرة) شهادة ا
rويــــدعــــيــــان مـن اآلن فــــصــــاعــــدا: وزاني نــــور الــــدين

وزاني مر©.
- زانـي لــزهـــرr اHـــولــود في 17 فــبـــرايـــر ســـنــة 1978
بــقـديـلــة (واليـة بـســكـرة) شـهــادة اHـيالد رقم 00072 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: وزاني لزهر.
- زاني مرادr اHولود في 20 مايو سنة 1979 بقديلة
(واليـة بـســكـرة) شـهـادة اHـيالد رقم 00202 ويـدعى من اآلن

فصاعدا : وزاني مراد.
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- زاني نـــوالr اHـــولــودة في 17 فــبـــرايـــر ســـنــة 1981
بــقـديـلــة (واليـة بـســكـرة) شـهــادة اHـيالد رقم 00072 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: وزاني نوال.
- زاني ســمــيـــحــةr اHــولــودة في 6 غــشت ســنــة 1983
بــــــــبــــــــســــــــكــــــــرة (واليــــــــة بــــــــســـــــــكــــــــرة) شــــــــهــــــــادة اHــــــــيـالد رقم
1983/00/03297 وعـــقـــد الـــزواج رقم 11 احملـــرر بـــتـــاريخ 6

فـبـرايــر سـنـة 2007 بــجـمـورة (واليــة بـســكـرة) وتـدعى من
اآلن فصاعدا: وزاني سميحة.

- زاني ريـــاضr اHـــولـــود في 24 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1993
بــــــــبــــــــســــــــكــــــــرة (واليــــــــة بــــــــســـــــــكــــــــرة) شــــــــهــــــــادة اHــــــــيـالد رقم
1993/00/03451 ويدعى من اآلن فصاعدا: وزاني رياض.

- خــرالـــد يـــخـــلفr اHـــولــود في 24 مـــايـــو ســـنــة 1943
بشـفة (واليـة البـليـدة) شهـادة اHيالد رقم 84 وعـقد الزواج
رقم 47 احملــرر بـتـاريخ 20 غــشت سـنـة 1966 بـشــفـة (واليـة

البليدة) ويدعى من اآلن فصاعدا: خالد يخلف.
- خــرالــد مـــحــمــدr اHــولــود في 21 مــارس ســنـة 1967
بــالـبــلـيـدة (واليــة الـبـلــيـدة) شـهــادة اHـيالد رقم 1397 وعـقـد
الـزواج رقم 911 احملــرر بــتـاريخ 25 ســبــتـمــبــر ســنـة 1994

بالبليدة (والية البليدة) وأوالده القصر:
* أ نr اHـولود في 29 سبـتمبـر سنة 1997 بالـبليدة

r5113 يالد رقمH(والية البليدة) شهادة ا
*  عـبـد الــرحـمــانr اHـولـود في 31 مــارس سـنـة 2002

r2125 يالد رقمHبالبليدة (والية البليدة) شهادة ا
* شروقr اHولودة في 5 أكتوبر سنة 2005 بالبليدة

 r9739 يالد رقمH(والية البليدة) شهادة ا
rخـالد أ ن rويـدعون من اآلن فـصـاعـدا: خـالد مـحـمـد

خالد عبد الرحمانr خالد شروق.
- خــرالـد أحــمــد شـوقيr اHــولـود في 27 يـولـيــو سـنـة
1995 بــالــبـلــيــدة (واليـة الــبــلـيــدة) شــهـادة اHــيالد رقم 3929

ويدعى من اآلن فصاعدا: خالد أحمد شوقي.
- خــرالــد عــبــد الــقـــادرr اHــولــود في أول غــشت ســنــة
1971 بــالــبـلــيــدة (واليـة الــبــلـيــدة) شــهـادة اHــيالد رقم 3997

ويدعى من اآلن فصاعدا: خالد عبد القادر.
- خـــرالـــد فــــتـــحيr اHــــولـــود في 9 غـــشت ســـنـــة 1974
بـالـبـلـيـدة (والية الـبـلـيـدة) شـهادة اHـيالد رقـم 3654 وعـــقد
الـــــزواج رقم 158 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 27 غـــــشـت ســـــنــــة 2003

بالبليدة (والية البليدة) وولداه القاصران:
* أحـــمـــد يـــاســـrY اHـــولـــود في 16 غــــشت ســــنـــة 2004

r7665 يالد رقمHبالبليدة (والية البليدة) شهادة ا

* صالح الـــدينr اHـــولــود في 8 ديــســمـــبــر ســنــة 2008
 r1273 يالد رقمHوزاية (والية البليدة) شهادة ا�

ويدعـون من اآلن فصـاعدا: خـالد فـتحيr خـالد أحـمد
ياسrY خالد صالح الدين.

- خــرالـد فـريــدةr اHـولـودة في 12 يـونـيــو سـنـة 1977
بالـبـلـيدة (واليـة الـبـليـدة) شـهـادة اHيالد رقم 3246 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: خالد فريدة.
- خرالد فـتيحةr اHولودة في 25 نوفـمبر سنة 1978
بالـبـلـيدة (واليـة الـبـليـدة) شـهـادة اHيالد رقم 5882 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: خالد فتيحة.
- خـرالـد يـوسفr اHـولود في 5 سـبـتمـبـر سـنة 1981
بالـبـلـيدة (واليـة الـبـليـدة) شـهـادة اHيالد رقم 4902 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: خالد يوسف.
- خرالد اسـماعـيلr اHولود في 3 أكتـوبر سـنة 1983
بــالـبــلـيـدة (واليــة الـبـلــيـدة) شـهــادة اHـيالد رقم 5956 وعـقـد
الزواج رقم 225 احملـرر بتاريخ 7 يولـيو سـنة 2009 بـشفة

(والية البليدة) وابنته القاصرة:
* نــــور االمــــانr اHــــولــــودة في 4 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2011

 r113 يالد رقمHبالبليدة (والية البليدة) شهادة ا
ويـدعــيـان مـن اآلن فـصــاعـدا: خــالـد اســمــاعـيلr خــالـد

نور االمان.
- خــرالــد عــيــسىr اHــولـود في 30 يــونـيــو ســنـة 1986
�ــوزايــة (واليــة الــبــلـيــدة) شــهــادة اHــيالد رقم 512 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: خالد عيسى.
- بــواجلــوع لــبــيـض مــحــمــودr اHــولــود في 9 فــبــرايـر
ســـنــة 1977 بــأوالد يـــحي خـــدروش (واليــة جـــيــجل) شـــهــادة
اHـيالد رقم 0428 وعـقـد الزواج رقم 019 احملـرر بـتاريخ 30
مـــايـــو ســـنـــة 2004 بـــأوالد يـــحـي خـــدروش (واليـــة جـــيـــجل)

وولداه القاصران:
* إسحـاقr اHـولود في 15 أبـريل سـنة 2006 بـجـيجل

 r1111 يالد رقمH(والية جيجل) شهادة ا
* ســــــمــــــيـــــةr اHــــــولــــــودة في 9 فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة 2009

 r0265 يالد رقمHيلية(والية جيجل) شهادة اHبا
ويـدعــون من اآلن فـصـاعــدا: لـبـيض مـحــمـودr لـبـيض

إسحاقr لبيض سمية.
- عـتـروس هـشـامr اHـولـود في 28 يـولـيـو سـنـة 1983
بـعــY تـوتــة (واليـة بــاتـنــة) شـهــادة اHـيالد رقم 0970 وعـقـد
الــزواج رقم 095 احملــرر بــتــاريخ 22 ديــســمــبــر ســنــة 2008

بالقنطرة (والية بسكرة) وولده القاصر:
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*  عــبــد الــرحــمنr اHــولـود في 20 يــولــيــو ســنـة 2010
 r5024 يالد رقمHبالقنطرة (والية بسكرة) شهادة ا

ويـــدعـــيــــان من اآلن فـــصـــاعـــدا: إسـالم هـــشــــامr إسالم
عبد الرحمن.

- زليط عـبد القادرr اHولود في 12 غشت سنة 1966
بـــــســـــيـــــدي أحـــــمـــــد (واليـــــة ســـــعـــــيـــــدة) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم
1966/00/00144 وعــقــد الـزواج رقم 42 احملــرر بــتـاريخ 28

غــــشـت ســــنــــة 1995 بـــــتـــــافــــراوة (واليـــــة ســــعـــــيــــدة) وأوالده
القصر:

* نر انr اHولودة في 26 يولـيو سنة 1998 بسعيدة
 r1998/00/02543 يالد رقمH(والية سعيدة) شهادة ا

*  مـــحــمــد خــيــر الـــدينr اHــولــود فــي 20 مــايــو ســنــة
2001  بــــســـــعـــــيــــدة (واليـــــة ســـــعـــــيــــدة) شـــــهــــــادة اHـــــيالد رقم

 .2001/00/01638

*  عـــبــد الـــكـــر©r اHــولـــود في 17 يــولـــيـــو ســـنــة 2004
بــــــــســــــــعــــــــيــــــــدة (واليـــــــــة ســــــــعــــــــيــــــــدة) شــــــــهـــــــــادة اHــــــــيـالد رقم

.2004/00/02832

* ريــان عــبــد الــســمــيعr اHــولــود في 30 يــنــايــر ســنـة
2006 بـــــســـــعــــــيـــــدة (واليـــــة ســــــعـــــيـــــدة) شــــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم

r2006/00/00403

* جياللـي عبـد الـصـمـدr اHـولود في 11 أكـتـوبـر سـنة
2008 بـــــســـــعــــــيـــــدة (واليـــــة ســــــعـــــيـــــدة) شــــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم

 r2008/00/05390

ويـــــــدعــــــــــــون مــــــن اآلن فـــــصـــــاعــــــــــدا: جـــــيــاللــي
عـــبـــــد الــقـــــادرr جـــيـاللي نـــر ـــانr جــيـاللي مـــحــمـــد خـــيـــر
rجـياللي ريـان عـبد الـسـميع r©جيــاللي عـبـد الـكر rالديـن

جياللي جياللي عبد الصمد.
- فـار عـدةr اHـولـود في 3 غـشت سـنة 1968 بـتـيارت
(والية تـيارت) شهادة اHيالد رقم 1313 وعـقد الزواج رقـم
444 احملرر بتاريخ 7 سبـتمبر سنة 2003 بالـسوقر (والية

تيارت) وولداه القاصران:
* فـــاطــيــمــة الـــزهــراءr اHــولــودة في 15 يـــولــيــو ســنــة

r1676 يالد رقمH2006 بالسوقر (والية تيارت) شهادة ا

*  مــحــمــد أمـــrY اHــولــود في 4 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2008
 r2347 يالد رقمHبالسوقر (والية تيارت) شهادة ا

ويـــــدعــــون مـن اآلن فــــصـــــاعـــــدا: فــــارس عـــــدةr فــــارس
.Yفارس محمد أم rفاطيمة الزهراء

- فـار الـشـريفr اHـولود في 30 ديـسـمبـر سـنة 1968
بـالقـصـور (واليـة بـرج بوعـريـريج) شـهـادة اHيالد رقم 980

وعـــقـــد الـــزواج رقم 1292 احملـــرر بـــتـــاريخ 15 غـــشت ســـنـــة
2010 بـــبــرج بــوعــريـــريج (واليــة بــرج بـــوعــريــريج) وولــده

القاصر:
* مـحـمـدr اHـولـود في 8 غـشت سـنة 2011 بـالـعـنـصـر

(والية برج بوعريريج) شهادة اHيالد رقم 919.
 ويـدعـيـان من اآلن فـصـاعـدا: أحـمـد الـشـريفr أحـمـد

محمد.
- زيـزي مــحــمـدr اHــولـود في 5 ديـســمــبـر ســنـة 1971
بــسـيــدي بـلــعـبــاس (واليـة ســيـدي بــلـعـبــاس) شـهــادة اHـيالد
رقم 5112 وعـقد الزواج رقم 539 احملـرر بتاريخ 15 يـوليو
ســـنــة 2009 بـــالـــشــراقـــة (واليـــة اجلـــزائــر) ويـــدعى من اآلن

فصاعدا: عبدون محمد.
- بــوخـنــونــة بـن عـودةr اHــولــود في 11 يــولــيــو ســنـة
1965 بــوادي األبـطــال (واليــة مــعـســكــر) شــهـادة اHــيالد رقم

00317 وعـــقـــد الـــزواج رقم 027 احملـــرر بـــتـــاريخ 26 أبــــريل

ســـــنــــة 1986 بــــوادي األبـــــطـــــال (واليــــة مـــــعـــــســــكـــــر) وولــــداه
القاصران:

* حــــمـــــيــــــــدةr اHــــولــــــــودة في 29 غــــشـت ســــنــــة 1998
r282 يالد رقمHبوادي األبطال (والية معسكر) شهادة ا

* مــحــمــد األمـــrY اHــولــود في 23 أبـــريل ســـنــة 2010
 r1219 يالد رقمHبتغنيف (والية معسكر) شهادة ا

ويدعون من اآلن فـصاعدا: محسن بن عودةr محسن
.Yمحسن محمد األم rحميدة

- بـوخــنــونـة الــعــونيr اHــولـود في 22 أكــتـوبــر ســنـة
1995 بــوادي األبـطــال (واليــة مــعـســكــر) شــهـادة اHــيالد رقم

385 ويدعى من اآلن فصاعدا: محسن العوني.

- بــوخــنــونـــة أمــيــنــةr اHــولــودة في 24 يـــونــيــو ســنــة
1987 بـتــغــنـيـف (واليـة مــعــسـكــر) شــهـادة اHــيالد رقم 1530

وعــقــد الـزواج رقم 335 احملــرر بــتـاريخ 30 ديـســمــبـر ســنـة
2010 بـــوادي األبــــطـــال (واليـــة مــــعـــســـكــــر) وتـــدعى من اآلن

فصاعدا: محسن أمينة.
- بـوخـنـونة عـبـد الـقـادرr اHـولود في 17 يـنـايـر سـنة
1990 بوادي األبطال (واليـة معسكر) شهادة اHيالد رقم 32

ويدعى من اآلن فصاعدا: محسن عبد القادر.
- بـــوخــنــونــة نـــذيــرr اHــولــود في 22 ديــســمـــبــر ســنــة
1992 بوادي األبطال (واليـة معسكر) شهادة اHيالد رقم 22

ويدعى من اآلن فصاعدا: محسن نذير.
- بــوخــنــونــة عـبــد الــقــادرr اHــولـود في 5 مـايــو ســنـة
1974 بــوادي األبـطــال (واليــة مــعـســكــر) شــهـادة اHــيالد رقم

279 وعقد الـزواج رقـم 48 احملرر بتاريــخ 14 مارس سنة

2010 بــوادي األبطـــال (والية معســكر) ويدعــى مــن اآلن

فصــاعدا: محسن عبد القادر.
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- بــوخــنــونــة عــبــد الــسالمr اHــولــود في 22 ديـســمــبـر
سـنـة 1965 بــسـوق أهــــراس (واليـة سـوق أهــراس) شـهـادة
اHـيالد رقم 2104 وعـقـد الزواج رقم 350 احملـرر بـتاريخ 11
غـــشت ســـنــة 1993 بـــســوق أهـــراس (واليــة ســـوق أهــراس)

وولداه  القاصران: 
* عــبــد الـــرحــيم اركــانr اHــولــود في 14 مــارس ســنــة
1999 بسوق أهراس (والية سوق أهراس) شهــادة اHيــالد

رقم 681.
*  إ ـان ســمــاء إكـرامr اHــولـودة في 19 يــولـيــو ســنـة
2006 بـسوق أهـــراس (والية سـوق أهـراس) شهـادة اHيالد

 r2584 رقم
rويـــدعــون مـن اآلن فــصـــاعــدا: لـــطـــيــفي عـــبـــد الــسالم

لطيفي عبد الرحيم اركانr لطيفي إ ان سماء إكرام.
- خماجـة حشانيr اHـولود سنة 1940 بـاجلزار (والية
باتنـة) بحكم صـادر بتاريــخ 28 غـشت سنة r1953 شهــادة
اHــيــالد رقم 56 وعــقــد الـزواج رقم 194 احملــرر بــتـاريخ 26
نـوفـمبـر سـنــة 1968 بـوادي الزنـاتي (واليـة قاHـة) ويدعى

من اآلن فصاعدا: بن عبد الله حشاني.
- خـمـاجـة حــلـيـمــةr اHـولـودة في أول ســبـتـمــبـر سـنـة
1963 بــوادي الـزنـاتــي (واليـــة قـاHــــة) شـهـادة اHـيالد رقــم

868 وعـقــد الزواج رقم 188 احملـرر بـتـاريخ أول سـبـتـمـبـر

سـنــة 1963 بـوادي الزنـاتي (واليـة قـاHــة) وتدعى من اآلن
فصاعدا: بن عبد الله حليمة.

- خماجـة مسعـودةr اHولودة في 2 مـارس سنة 1966
بوادي الـزنـاتي (واليـة قاHـة) شـهـادة اHيالد رقم 270 وعـقد
الـزواج رقم 1523 احملــرر بـتـاريخ 18 سـبــتـمـبـر سـنـة 2000
بــســطــيــــف (واليــة سـطــيـــف) وتــدعى من اآلن فــصــاعـدا:

بن عبد الله مسعودة.
- خـماجـة عبـد الـوهابr اHـولود في 11 أكتـوبر سـنة
1967 بـوادي الـزنـاتي (واليـة قـاHـة) شـهـادة اHـيالد رقم 848

وعـــقـــد الـــزواج رقم 265 احملـــرر بـــتـــاريخ 26 مـــارس ســـنـــة
1997 بسطيف (والية سطيف) وأوالده القصر:

*  صـهيـب بهـاء الدينr اHـولود في 15 ديـسـمبـر سـنة
r7882 يالد رقمH1997 بسطيف (والية سطيف) شهادة ا

* حـواءr اHـولودة في 8 أكتـوبر سـنة 2000 بـسـطيف
r6668 يالد رقمH(والية سطيف) شهادة ا

*  وصـالr اHولودة في 3 مـارس سنة 2004 بـسطيف
r1656 يالد رقمH(والية سطيف) شهادة ا

* رملةr اHولودة في 23 أكتوبر سنة 2009 بسطيف
 r15493 يالد رقمH(والية سطيف) شهادة ا

ويـــدعـــــــون مـــــن اآلن فـــصـــاعــــــــدا: بــــن عـــبـــد الـــله
عــبـد الــوهـابr بـن عـبــد الـله صــهـيـب بـهــاء الـدينr بن عــبـد

الله حواءr بن عبد الله وصالr بن عبد الله رملة.
- خـماجـة عبد الـلطـيفr اHولود في 11 أكتـوبر سنة
1967 بـوادي الـزنـاتي (واليـة قـاHـة) شـهـادة اHـيالد رقم 849

وعـقد الزواج رقم 850 احملـرر بتاريخ 16 غـشت سنة 1999
بسطيف (والية سطيف) وأوالده القصر:

* أنسr اHـولـود في 14 يـونـيــو سـنـة 2000 بــسـطـيف
r3741 يالد رقمH(والية سطيف) شهادة ا

* أحـمـد عـبـد االلهr اHـولـود في 23 يـولـيـو سـنـة 2002
r5527 يالد رقمHبسطيف (والية سطيف) شهادة ا

*  مـنيـب عبـد اHـؤمنr اHـولود في 21 ديـسـمبـر سـنة
r14130 يالد رقمH2006 بسطيف (والية سطيف) شهادة ا

*  اروى هدايـةr اHـولودة في 22 نـوفـمبـر سـنة 2010
r18059 يالد رقمHبسطيف (والية سطيف) شهادة ا

*  عـــبـــد الـــرحـــيمr اHـــولـــود في 30 أبـــريل ســـنــة 2013
 r6484 يالد رقمHبسطيف (والية سطيف) شهادة ا

ويـــدعــــــــون مـــــن اآلن فـــصــاعــــــــدا: بـــن عـــبـــد الــله
عـبـد اللـطـيفr بن عـبد الـله أنسr بن عـبـد الـله أحمـد عـبد
االلهr بن عـبـد الله مـنـيب عـبد اHـؤمنr بن عـبـد الله اروى

هدايةr بن عبد الله عبد الرحيم.
- خــمــاجــة يــوسفr اHــولـود في 2 مــارس ســنـة 1970
بوادي الـزنـاتي (واليـة قاHـة) شـهـادة اHيالد رقم 216 وعـقد
الـــــزواج رقم 811 احملــــرر بـــــتــــاريخ 9 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2001

بسطيف (والية سطيف) وأوالده القصر:
* محـمدr اHـولود في 17 يولـيو سـنة 2003 بـسطيف

r6075 يالد رقمH(والية سطيف) شهادة ا
*  لـيـنـاr اHـولودة في 24 يـنـايـر سـنة 2005 بـسـطيف

r789 يالد رقمH(والية سطيف) شهادة ا

*  عـــبـــد الـــلهr اHـــولـــود في 16 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2012
  r23344 يالد رقمHبسطيف (والية سطيف) شهادة ا

ويدعـــون من اآلن فـصاعدا: بن عـبد الله يوسفr بن
عبد الله محمدr بن عبد الله ليناr بن عبد الله عبد الله.

- خماجـة براهيمr اHولود في 11 نوفـمبر سنة 1973
بـســطـيف (واليـة ســطـيف) شــهـادة اHـيالد رقم 6036 وعـقـد
الـــــزواج رقم 873 احملــــرر بـــــتــــاريخ 8 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2002

بسطيف (والية سطيف) وأوالده القصر:

* أبـو بكـر الـصـديقr اHـولود في 30 مايـو سـنة 2003
r4160 يالد رقمHبسطيف (والية سطيف) شهادة ا
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* سـارةr اHولودة في 2 فبـراير سـنة 2005 بـسطيف
r1082 يالد رقمH(والية سطيف) شهادة ا

* اســــــمـــــــاعــــــيـلr اHــــــولـــــــود في 9 غــــــشـت ســــــنــــــة 2006
r9052 يالد رقمHبسطيف (والية سطيف) شهادة ا

* عــبـد الــرحــمـانr اHــولـود في 13 يــونـيــو ســنـة 2011
 r10083 يالد رقمHبسطيف (والية سطيف) شهادة ا

rويـدعـون مـن اآلن فـصاعــدا: بـن عـبـد الـلــه بـراهيـم
rبــن عـبــد الــله ســــارة rبـن عـبــد الــلـه أبـو بـــكـر الــصـديـق

بن عبـد الله اسمـاعـيلr بن عبد الله عبد الرحمان.
- خـماجـة حـوريةr اHـولودة في 28 يونـيو سـنة 1977
بـسطـيف (والية سـطيف) شـهادة اHيالد رقم 4550 وتدعى

من اآلن فصاعدا: بن عبد الله حورية.
- خماجة العربيr اHولود في 18 نوفمبر سنة 1980
بـســطـيف (واليـة ســطـيف) شــهـادة اHـيالد رقم 7650 وعـقـد
الــــزواج رقم 1318 احملــــرر بــــتـــاريخ 6 يــــونــــيـــو ســــنـــة 2006

بسطيف (والية سطيف) وولداه القاصران:
*  عـثـمـان عــبـد الـرؤوفr اHـولـود في 16 غــشت سـنـة
r10360 يالد رقمH2007 بسطيف (والية سطيف) شهادة ا

*  معاذ عـبد اجلليلr اHولود في 24 أبريل سنة 2012
 r7234 يالد رقمHبسطيف (والية سطيف) شهادة ا

rويـدعـــــون من اآلن فــصـاعـدا: بن عـبــد الـله الـعـربي
بن عـبــد الـله عــثـمــان عـبــد الـرؤوفr بن عــبـد الـلـه مـعــــــاذ

عبد اجلليل.
- خمـاجـة خـيـر الـدينr اHـولود في 31 ديـسـمبـر سـنة
1983 بــسـطــيف (واليــة ســطــيف) شــهـادة اHــيالد رقم 9402

وعــقــد الـزواج رقم 2757 احملــرر بــتـاريخ 20 أكــتـوبــر ســنـة
2008 بسطيف (والية سطيف) وولداه القاصران:

* زكـــــريــــاr اHـــــولــــود في 22 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2009
r13933 يالد رقمHبسطيف (والية سطيف) شهادة ا

*  إسحـاقr اHولود في 4 يولـيو سنة 2012 بسطيف
 r12223 يالد رقمH(والية سطيف) شهادة ا

rويدعـون من اآلن فصـاعدا: بن عـبد الـله خيـر الدين
بن عبد الله زكرياr بن عبد الله إسحاق.

- قــراروبي لـــقـــواس مــحـــمــدr اHـــولــود في 5 يــولــيــو
ســنــة 1919 بــوادي الــفــضــة (واليــة الـشــلـف) شـهــادة اHــيالد
رقم 97 وعـقـد الزواج رقم 54 احملـرر بـتاريخ 19 سـبـتـمـبر
سـنة 1951 بوادي الـفـضـة (واليـة الـشلف) ويـدعى من اآلن

فصاعدا: خروبي محمد.
- قــراروبي لـقــواس مـحـمــدr اHـولـود في 2 ديـســمـبـر
سـنـة 1952 بـبــورقـيـقـة (واليــة تـيـبـازة) شــهـادة اHـيالد رقم

146 وعـقـد الزواج رقم 170 احملـرر بـتاريخ 27 غـشت سـنة

1987 بـشـرشـال (واليـة تـيـبـازة) ويـدعى مـن اآلن فـصـاعدا:

خروبي محمد.
- قــــراروبي لــــقـــواس حــــكـــيمr اHــــولـــود في 30 غــــشت
سـنـة 1990 بـسـيـدي غـيـالس (واليـة تـيـبـازة) شـهـادة اHـيالد

رقم 755 ويدعى من اآلن فصاعدا: خروبي حكيم.
- قـــــــراروبي لـــــــقــــــواس نـــــــســــــريـنr اHــــــولـــــــودة في 25
نوفمبر سنة 1993 بشرشال (والية تيبازة) شهادة اHيالد

رقم 475 وتدعى من اآلن فصاعدا: خروبي نسرين.
- قــــراروبي لــــقـــواس عــــبــــد الـــقــــادرr اHــــولـــود في 24
مارس سنة 1954 ببورقيـقة (والية تيـبازة) شهادة اHيالد

رقم 50 ويدعى من اآلن فصاعدا: خروبي عبد القادر.
- قـراروبـي لـقــواس فـاطــمـةr اHــولـودة في 29 أبـريل
سـنـة 1956 بـبــورقـيـقـة (واليــة تـيـبـازة) شــهـادة اHـيالد رقم

71 وتدعى من اآلن فصاعدا: خروبي فاطمة.

- قـراروبي لـقواس مـر©r اHـولودة في 22 سـبـتـمـبر
سنة 1957 بتيبـازة (والية تيبـازة) شهادة اHيالد رقم 224
وعــقــد الـزواج رقم 8 احملــرر بــتـاريخ 19 أبــريل ســنـة 1980
بتيبازة (والية تيبازة) وتدعى من اآلن فصاعدا: خروبي

مر©.
- قـــراروبي لـــقــواس أحـــمـــدr اHـــولــود في 13 يـــولـــيــو
سنة 1961 بتيبـازة (والية تيبـازة) شهادة اHيالد رقم 185
وعـقـد الزواج رقم 8 احملـرر بـتاريخ 28 فـبـرايـر سـنة 1989

بعY تاقورايت (والية تيبازة) وولداه القاصران:
*  خـلــيلr اHــولـود في 18 مـايــو ســنـة 1998 بـتــيــبـازة

r129 يالد رقمH(والية تيبازة) شهادة ا
*  فوزيr اHولود في 4 نوفـمبر سنة 2003 بالـقليعة

 r3013 يالد رقمH(والية تيبازة) شهادة ا
ويــدعـون مـن اآلن فـصــاعــدا: خـروبي أحــمــدr خـروبي

خليلr خروبي فوزي.
- قـــراروبي لــقــواس مــحـــمــدr اHــولــود في 20 مــارس
سنة 1992 بأوالد يعيش (والية البليدة) شهادة اHيالد رقم

494 ويدعى من اآلن فصاعدا: خروبي محمد.

- قــراروبي لــقـواس إلــهـامr اHــولـودة في 20 فــبـرايـر
سنة 1993 بحجـوط (والية تيبازة) شهادة اHيالد رقم 247

وتدعى من اآلن فصاعدا: خروبي إلهام.
- قــراروبـي لــقـواس جــمــيــلــةr اHــولــودة في 20 مــايــو
سنة 1965 بتيبـازة (والية تيبـازة) شهادة اHيالد رقم 478

وتدعى من اآلن فصاعدا: خروبي جميلة.
- قــنــفــود احلــاجr اHــولــود ســنــة 1959 بـعــY بـوسـيف
(واليـة اHديـة) بـحكم صـادر بـتاريخ أول يـونـيو سـنة 1966
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وزارة الداخليةوزارة الداخلية واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرّخ في خ في 9 ربـيع األو ربـيع األوّل عـام ل عـام 1436
31  ديــســمــبــر ســنـة   ديــســمــبــر ســنـة r2014 يــحــدr يــحــدّد كــيــفــيـاتد كــيــفــيـات اHـوافق اHـوافق 
تــنـــظــيم الـــتــكــوين اHـــتــخــصـص لاللــتــحـــاق بــبــعضتــنـــظــيم الـــتــكــوين اHـــتــخــصـص لاللــتــحـــاق بــبــعض
الـرتب اHنـتمـية لـألسالك اخلاصـة باحلـمايـة اHدنـيةالـرتب اHنـتمـية لـألسالك اخلاصـة باحلـمايـة اHدنـية

ومحتوى برامجه.ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األوّل
rوزير الداخلية واجلماعات احمللية rووزير الدولة

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتمّمHعدّل واHا rYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 83-108 اHــــؤرّخ في 22
ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1403 اHــــوافق 5 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 1983
واHـتــضــمّن إنــشــاء اHــدرســة الـوطــنــيــة لــلــحـمــايــة اHــدنــيـة

rتمّمHعدّل واHا rوتنظيمها وسيرها

شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم 129 وعـــــقـــــد الـــــزواج رقم 588 احملـــــرر
بتاريخ 30 غشت سنة 1984 ببـاب الوادي (والية اجلزائر)

وولده القاصر: 
* عــبــد الـــرحــمـــانr اHــولــود في 26 غــشت ســنــة 1996

 r655 يالد رقمH(والية اجلزائر) شهادة ا Yببولوغ
ويــدعـــيــان مـن اآلن فــصـــاعـــــــدا: مـــالك احلـــاجr مــالك

عبد الرحمان.
- قـنــفـود نـســيـمــةr اHـولـودة في 2 يـنـايــر سـنـة 1986
بـاألبيـار (والية اجلـزائر) شـهادة اHيالد رقم 11 وتدعى من

اآلن فصاعدا: مالك نسيمة.
- قـنـفـود مــحـمـدr اHـولـود في 27 أكـتـوبـر سـنـة 1989
بالـقصـبـة (والية اجلـزائـر) شهـادة اHيالد رقم 1254 ويدعى

من اآلن فصاعدا: مالك محمد.
- قنفـود فاطمة الزهراءr اHولودة في 7 يونيو سنة
1994 بــبــولـــوغــY(واليــة اجلـــزائــر) شــهـــادة اHــيالد رقم 514

وتدعى من اآلن فصاعدا: مالك فاطمة الزهراء.
اHــاداHــادّة ة 2 :  :  عـــمــال بـــأحـــكـــام اHـــادة 5 من اHـــرســـوم رقم
71-157 اHـؤرخ في 10  ربـيع الــثــاني عـام 1391 اHـوافق 3

يــونـــيــو ســـنــة r1971 اHـــتــمّـم واHــذكـــور أعالهr يـــؤشـــر عــلى

هـوامش عقـود احلـالة اHـدنـية لـلـمعـنـيY بـاأللـقاب اجلـديدة
اHــمــنــوحـة �ــقــتــضى هــذا اHــرســوم وذلك بــنـاء عــلى طــلب

وكيل اجلمهورية.

اHـاداHـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 6 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 25
مايو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 5 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 24
مــايــو ســنــة مــايــو ســنــة r2015 يــتــضــمن تــعـيــY الــرئــيس اHــديـرr يــتــضــمن تــعـيــY الــرئــيس اHــديـر
الــعـــام لــلـــشــركـــة الــوطـــنــيـــة لــلـــبــحث عـن احملــروقــاتالــعـــام لــلـــشــركـــة الــوطـــنــيـــة لــلـــبــحث عـن احملــروقــات
وإنتاجها ونقلها وحتويلها وتسويقها "سوناطراك".وإنتاجها ونقلها وحتويلها وتسويقها "سوناطراك".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسي مــؤرخ في 5 شــعـــبــان عــام
Yالـــســـيـــد أمـــ Yــــوافق 24 مـــــايــــو ســـــنــــة 2015 يـــعـــH1436 ا

مـعزوزيr رئـيسـا مـديرا عـامـا  للـشركـة الـوطنـيـة للـبحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

"سوناطراك".

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-145 اHـؤرّخ
في 28 جـــمـــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1435 اHــوافـق 28 أبـــريــل

rالوزير األوّل Yتضمّن تعيHسنـة 2014 وا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-106 اHؤرّخ
فـي  أوّل ربــيع الـــثـــاني عــام 1432 اHــوافق 6 مــارس ســنــة
YــوظـــفــHــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2011 وا

rدنيةHلألسالك اخلاصة باحلماية ا YنتمHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اHؤرّخ
في 3 جــــمـــــادى الـــثــــانـــــيــــة عــــام 1433 اHــــوافـق 25 أبــــريــل
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحــــدّد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم اHـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اHــــهــــنــــيـــــة في اHــــؤســــســــات

rواإلدارات العمومية وإجرائها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدّد صالحـــيـــات اHــديـــر الـــعــــامّ لـــلـــوظـــيــفـــة الـــعـــمـــومـــيــة

rواإلصالح اإلداري
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- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 25 شـعــبـان عـام 1421 اHـوافق 21 نـوفــمــبـر ســنـة 2000
الــذي يــحــدّد عــدد مــلــحــقــات اHـدرســة الــوطــنــيــة لــلــحــمــايـة

rتمّمHعدّل واHا rدنية وتنظيمها الداخليHا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : تـــــطـــــبـــــيــــــقــــــا ألحـــــكــــــام اHـــــوادّ 76 و92
(الــفــقـــرة 1) و94 (الــفــقــــرة 1) مـن اHــرســـــوم الــتّــنـــفــيــذيّ
رقـم 11-106 اHــــــؤرّخ في أوّل ربــــــيـع الـــــثــــــانـي عــــــام 1432
اHــوافق 6 مــارس ســنــة 2011 واHـــذكــور أعالهr يــهــدف هــذا
القـرار إلى  حتـديـد كـيفـيـات تـنـظيـم التـكـوين اHـتـخصص
ومــحــتــوى بــرامــجه لـاللــتــحــاق بــبــعض الــرتب اHــنــتــمــيــة

لألسالك اخلاصة باحلماية اHدنية اHذكورة أدناه :

سلك أعوان احلماية اHدنية :سلك أعوان احلماية اHدنية :

- رتبة عون احلماية اHدنية.

سلك الضباط اHرؤوسY للحماية اHدنية :سلك الضباط اHرؤوسY للحماية اHدنية :

rدنيةHرتبة مالزم احلماية ا -

- رتبة مالزم أوّل للحماية اHدنية.

2 :  : يــــتـم االلــــتـــحــــاق بـــالــــتـــكـــويـن اHـــتــــخـــصص اHــاداHــادّة ة 
بــــــالــــــرتـب اHــــــذكــــــورة في اHــــــادّة األولـى أعالهr عـن طــــــريق

مسابقة وفقا للتنظيم اHعمول به.

اHــــاداHــــادّة ة 3  :   : يـــــتـم فــــتـح دورة الــــتـــــكـــــوين اHـــــتــــخـــــصص
rـــــادّة األولـى أعالهHـــــذكـــــورة في اHلـاللـــــتـــــحـــــاق بـــــالـــــرتـب ا
rYــوجب قــرار من الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيـ�

والذي يحدّد فيه على اخلصوصr مـا يأتي :

rعينةHالرتبة أو الرتب ا -

- عــــدد اHــنـــــاصب اHــفــتــوحــــة لــلــتــكــــويـن واحملــددة
في اخملطط الـسـنوي لـتسـييـر اHـوارد البـشريـة أو اHتـعدد
الـســنـوات لــلـتــكـوين وحتــسـY اHــسـتــوى وجتـديــد مـعـارف
اHوظـفY واألعـوان اHتـعـاقدين واHـصادق عـليـهمـا بعـنوان

rقررةHقصودة طبقا لإلجراءات اHالسنة ا

rتخصصHمدة التكوين ا -

rتخصصHتاريخ بداية التكوين ا -

rعنيةHتخصص اHمؤسسة التكوين ا -

YــــعــــنــــيـــHا Yالــــنــــاجـــحــــ YــــتــــرشــــحــــــHقــــائــــمــــــة ا -
بالتكـوين اHتخصص.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــجب أن تـبــلغ نـســخـة مـن الـقــرار اHـذكـور
في اHـادّة 3 أعالهr إلى مـصـالح الــوظـيـفـة الـعــمـومـيـة خالل

أجـل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.

5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اHـاداHـادّة ة 
إبــداء رأي اHــطـــابــقـــة خالل أجـل عــشـــرة (10) أيــام ابــتـداء

من تاريخ استالم القرار.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـلــــزم اHـتــرشـحـــون الــنـاجــحـــون نـهـــائـيــا
في اHـسـابـقـة لاللـتـحاق بـإحـدى الـرتب اHـذكـورة في اHادّة

األولى أعالهr �تابعة دورة تكوين متخصص.

YــــتـــرشــــحـــHـــســــتـــخــــدمـــة اHــــادّة ة 7 :  : تــــعــــلم اإلدارة اHــــاداHا
الـــنـــاجـــحـــــY بــــتـــــاريـخ بــــدايـــــة الـــتـــكــــــوين اHـــتـــخـــصص
�ــــوجب اســتـدعـــاء فــردي أو بـأي وســيـلـــة أخــرى مـالئـمـة

عند الضـرورة.

اHــاداHــادّة ة 8 :  : تـــضــمن الــتـــكــوين اHــتــخـــصص مــؤســســات
التكوين التابعة للحماية اHدنيةr اآلتـية :

- اHــدرسـة الــوطــنــيــة لــلـحــمــايــة اHــدنــيـةr بــالــنــســبـة
rدنيةHلتكوين مالزم ومالزم أوّل للحماية ا

- مــلــحــقـــات اHــدرســة الـــوطــنــيــة لــلــحــمــايــة اHــدنــيــة
اHــتــواجــدة بــالــواليـــات (األغــواط و أم الــبــواقي واجلــزائــر
وسـيدي بـلعـباس وعـنـابة ومـستـغا)r بـالنـسـبة لـلتـكوين

في رتبة عون احلماية اHدنية.

rتخصص بشكل متواصلHادّة ة 9 :  : ينظم التـكوين اHاداHا
ويـــــشـــــمــل دروســــــا نـــــظــــــريـــــــة وأعـــــمــــــاال تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــــيــــة

وتـربصـات تطبيقـية.

جترى التربصـات التطبيقية في مصالح اHديريات
الــوالئــيـة لــلــحــمـايــة اHــدنــيـة ووحــدات الــتــدخل بـالــنــســبـة
لـرتـبـة مالزم  ومالزم أول لـلـحـمـايـة اHـدنـيـة وفي وحـدات

التدخـل بالنسبة لرتبة عون احلماية اHدنية.

اHــاداHــادّة ة 10 :  : يــخــضع الــتـالمــيــذ اHــتـــربــصــون في رتب
عــــون ومالزم ومالزم أول لـــــلــــحــــمــــايـــــة اHــــدنـــــيــــةr أثــــنـــــاء
تـكويـنـهمr للـنـظــام الداخـلي لـلـمدرسـة الـوطنـيـة لـلحـمـاية

اHدنـية وملحقاتها.

اHاداHادّة ة 11 :  : حتدّد مـدة التـكـوين اHتـخـصص لاللتـحـاق
بـــالــرتب اHـــذكــورة فـي اHــادّة األولـى أعالهr طــبـــقــا ألحـــكــام
اHـــرســوم الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 11-106 اHـــؤرّخ في أوّل ربـــيع
الــثــاني عـام 1432 اHـوافق 6 مــارس ســنـة 2011 واHــذكـــور

أعالهr كما يأتي :
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عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

rوزير الدولةrوزير الدولة
وزير الداخليةوزير الداخلية

واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

- اثنـا عشر (12) شهـرا بالـنسبـة للـتكـوين في رتبة
rدنيةHدنية ومالزم أوّل للحماية اHعون احلماية ا

- أربـعــة وعـشــرون (24) شـهــرا بـالـنــسـبـة لـلـتـكـوين
في رتب مالزم للحماية اHدنية.

اHــــاداHــــادّة ة 12 :  : تــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بـــرامـج الــــتـــكــــوين
اHـتـخـصص لاللــتـحـاق بـالــرتب اHـذكـورة في اHـادّة األولى
أعالهr ويـــــتم تـــــفــــصـــــيـل مــــحـــــتــــواهـــــا مـن طــــرف اHـــــدرســــة

الوطنية للحماية اHدنية.

اHــــاداHــــادّة ة 13 :  : يــــضـــــمن تــــأطــــيــــر ومــــتـــــابــــعــــة الــــتالمــــيــــذ
اHــتـربــصـY أثــنـاء الــتـكــوين اHـتــخـصص مــكـوّنــو اHـدرسـة
الـوطــنـيــة لـلـحــمـايــة اHـدنـيــة ومـلــحـقـاتــهـا و/ أو اإلطـارات

اHؤهلة للمؤسسات واإلدارات العمومية.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : يـلـزم الـتالمـيـذ اHـتـربـصـون بـرتـبـة مالزم
ومـالزم أوّل لـــلـــحــــمـــايـــة اHــــدنـــيـــة بــــإعـــداد مـــذكــــرة نـــهـــايـــة

التكوين حول مواضيع لها صلة ببرنامج التكوين.

يــلــزم الــتـالمــيــذ اHــتــربــصــون بــرتــبــة عــون احلــمــايــة
اHـدنـيـة بـإعـداد تـقـريـر نـهـايـة الـتـكـوين حـول مـواضـيع لـها

صلـة ببرنامج التكوين.

اHـاداHـادّة ة 15 :  : يـتم تـقيـيم اHـعارف حـسب مـبدأ اHـراقـبـة
الـبــيـداغـوجــيـة اHـسـتـمــرةr ويـشـمــل امـتـحــانــات دوريـــة

في اجلانب النظري والتطبيقي.

YــتــربــصـHـادّة ة 16 :  : يــتـوقف انــتــقـــال الــتالمـــيـذ اHـاداHا
في رتـبــة مـالزم احلـمـايـــة اHـدنــيــة إلى الـســنــة الـثـــانـــيـة
مـن الـتكــوينr عـلى احلصــول عـلى معــدل سـنـوي يـسـاوي

أو يفوق 20/10 في اHراقبة البيداغوجية اHستمرة.

اHاداHادّة ة 17 :  : عنـد نهايـة التـكوين اHتـخصص لاللـتحاق
بـالــرتب اHــذكـورة في اHــادّة األولى أعالهr يــنــظم امـتــحـان

نهائي يتضمن مـا يأتي :

- اخـــتـــبــاران (2) كـــتـــابـــيـــان لـــهـــمــا عـالقـــة بــبـــرنـــامج
r3 : عاملHا rدة ثالث (3) ساعاتHالتكوين : ا

rــدة عـــشــرون (20) دقـــيـــقــةHاخـــتــبـــار تـــطــبـــيــقـي : ا -
اHعامل : 2.

تـــــعــــــد إقـــــصـــــائــــــيـــــة كـــل نـــــقــــــطـــــة تـــــقـــل عن 20/6 في
االختبارين الكتابيY و20/7 في االختبار التطبيقي.

اHــــاداHــــادّة ة 18 :  : تـــتـم كـــيــــفــــيــــات تـــقــــيــــيم دورة الــــتـــكــــوين
اHتـخصص لاللـتحــاق بالــرتب اHذكــورة في اHادّة األولى

أعالهr كما يأتي :

- مــعـدل اHــراقـبــة الـبــيـداغــوجـيــة اHـســتـمــرة جملـمـوع
r3 عاملHدرسة : اHالوحدات ا

r2 عاملHعالمة االمتحان النهائي : ا -

- عالمة تقرير أو مذكرة نهاية التكوين : اHعامل 1.

اHــاداHــادّة ة 19 :  : يـــتـــم اإلعالن عــن الـــنـــجــــــاح الـــنـــهـــــائي
فـي التكـويـن اHتخصص للمتـربصــY احلـائــزين معـدال
عــامـــا يــســــاوي أو يــفــــوق 20/10 فـي الـتــقــيـــيم اHــذكـــور

في اHادّة  18 أعاله.

Yالـنــاجـحـ YـتــرشـحــHــادّة ة 20 :  : تــضـــبـط قــائـمــة اHــاداHا
فـي دورة الـــــــتـــــــكـــــــويــن الـــــــمـــــــتــــــخـــــصـصr حــــــسـب درجـــــة
rعــلى أسـاس مـحــضـر جلـنــة نـهـايـة الــتـكــوين rاالســتـحـقـاق

والتي تتكـون من :

- الــسـلــطـة اخملــول لـهــا صالحــيـة الــتـعــيـY أو ¤ــثـلــهـا
rرئيسا rؤهـل قانوناHا

rعضوا rكلفة بالوظيفة العموميةHثل السلطة ا¤ -

rعضوا rعنية أو ¤ثلهHمدير مؤسسة التكوين ا -

- ¤ـثـلY (2) عن ســلك اHـكــونـY الـتــابـعـH Yــؤسـسـة
التكوين اHعنيةr عضوين.

rــتــخــصصHــادّة ة 21 :  : عـــنــد نــهــايـــة دورة الــتــكــويـن اHــادHا
يـسـلم مديـر مؤسـسة الـتـكوين شـهادة لـلـمتـرشحـY الذين
تابـعـوا الدورة الـتـكويـنـيةr بـناء عـلى مـحـضر جلـنـة نهـاية

التكوين.

اHـاداHـادّة ة 22 :  : يـعـY اHــتـرشـحـون الــذين تـابـعــوا بـنـجـاح
دورة الــتـــكــوين اHـــتــخــصص فـي الــرتب اHـــعــنــيـــةr بــصــفــة

.Yمتربص

اHـاداHـادّة ة 23 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـية
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 9 ربــيـع األول عـام 1436 اHــوافق
31 ديسمبر سنة 2014.
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اHلحق األولاHلحق األول

برنامج التكوين اHتخصص لاللتحاق برتبة عون احلماية اHدنيةبرنامج التكوين اHتخصص لاللتحاق برتبة عون احلماية اHدنية
اHدة :اHدة : اثنا عشر (12) شهرا.

1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

تقد© عام عن احلماية اHدنية

أخالقيات اHهنة

عروض وأنشطة ثقافية

اإلسعاف

اإلطفاء

اإلنقـاذ

التنظيم والتسيير اإلداري

علم النفس

اإلشارة العملية

حرائق الغابات

حرائق احملروقات

اإلطفاء في األوساط اHغلقة ونصف اHفتوحة

اإلنقاذ وعزل الردوم

اإلسعاف اHستوى الثاني

األخطار النووية واإلشعاعية والكيميائية والبيولوجية

اHناورات التطبيقية اHركبة

الوقاية

التلوث

اإلسعاف عبر الطرقات

التحرير اإلداري

التربية البدنية والرياضية

التدريب العسكري

الــمــجــمـــوعالــمــجــمـــوع

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :
يجرى التربص التطبيقي على مستوى وحدات التدخل للحماية اHدنية Hدة أربعة (4) أسابيع.

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعي الوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

1

1

3

3

3

1

1

2

2

2

1

2

2

1

3

3

1

2

1

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

5 سا

5 سا

10 سا

90 سا

90 سا

67 سا

22 سا

37 سا

25 سا

30 سا

30 سا

15 سا

30 سا

30 سا

15 سا

144 سا

24 سا

24 سا

24 سا

12 سا

183 سا

168 سا

1080 سا سا
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اHلحق الثانياHلحق الثاني

برنامج التكوين اHتخصص لاللتحاق برتبة مالزم احلماية اHدنيةبرنامج التكوين اHتخصص لاللتحاق برتبة مالزم احلماية اHدنية

اHدة :اHدة : أربعة وعشرون (24) شهرا.
السنة األولىالسنة األولى

1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

تقد© عام عن احلماية اHدنية
أخالقيات اHهنة

عروض وأنشطة ثقافية
اإلسعاف
اإلطفاء
اإلنقـاذ

اإلسعاف عبر الطرقات
الري التطبيقي
اإلشارة العملية

اإلعالم اآللي
الرصد اجلوي اHطبق

اHصطلحـات
اHبادىء والقواعد اHسيرة لسلك احلماية اHدنية

اللغة األجنبية (اإلجنليزية التقنية)
القيادة وتسيير العمليات

الطبوغرافيا وأنظمة اإلعالم اجلغرافي
علم النفس

البيداغوجيا اHطبقة
التحرير اإلداري واHنهجية

حرائق الغابات
حرائق احملروقات

اإلنقاذ وعزل الردوم
التربية البدنية والرياضية

التدريب العسكري

الــمــجــمـــوعالــمــجــمـــوع

1

1

1

3

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

5 سا
5 سا
10 سا

50 سا

60 سا

53 سا

26 سا

18 سا

15 سا

34 سا

15 سا

12 سا

12 سا

24 سا

32 سا

24 سا

42 سا

18 سا

18 سا

32 سا

32 سا

26 سا

125 سا

98 سا

786 سا سا

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعي الوحداتالوحداتالرقمالرقم
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2 - التربص  التطبيقي : - التربص  التطبيقي :

بـجـرى التـربص الـتـطـبـيـقي عـلى مـستـوى مـصـالح اHـديـريـات الـوالئيـة لـلـحـمـايـة اHـدنيـة ووحـدات الـتـدخل Hـدة سـتة
عشر (16) أسبوعا.

السنة الثانية :السنة الثانية :
1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

الوقاية

األخطار الكبرى وتنظيم اإلسعافات

اإلحصائيات

العمران والبناء ودراسة اخملططات

تسيير الوسائل

التلوث

مدخل إلى القانون اإلداري

اHصطلحات

اللغة األجنبية (اإلجنليزية التقنية)

الرجوع باخلبرة

تقنيات اإلعالم واالتصال

الوثائق العملية اخلاصة بوحدات احلماية اHدنية

األخطار النووية واإلشعاعية

األخطار الكيمياوية والبيولوجية

القانون الدولي اإلنساني واHنظمات الدولية

التمارين واHناورات اHركبة

التربية البدنية والرياضية

التدريب العسكري

الــمــجــمـــوعالــمــجــمـــوع

3

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

85  سا

35 سا

28 سا

17 سا

28 سا

18 سا

24 سا

32 سا

12 سا

30 سا

20 سا

15 سا

28 سا

28 سا

18 سا

85 سا

129 سا

76 سا

708 سا سا

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي :

يـجـــرى التــربص الـتـطـبــيقـي عـلى مـسـتــوى مـصــالـح اHديــريــات الــوالئـــية لـلـحـمـايــة اHدنـــيـة ووحـــدات الـتدخــل
Hـدة ستة عشر (16) أسبوعا.

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم
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اHلحق الثالثاHلحق الثالث

برنامج التكوين اHتخصص لاللتحاق برتبة مالزم أول للحماية اHدنيةبرنامج التكوين اHتخصص لاللتحاق برتبة مالزم أول للحماية اHدنية

اHدة : اHدة : اثنا عشر (12) شهرا.

1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :

تقدم عام عن احلماية اHدنية

أخالقيات اHهنة

عروض وأنشطة ثقافية

اإلسعاف

اإلطفاء

اإلنقاذ

الري التطبيقي

علم النفس

اإلعالم اآللي

التنظيم والتسيير اإلداري

اللغة األجنبية

القيادة وتسيير العمليات

اإلشارة العملية

حرائق احملروقات

األخطار النووية واإلشعاعية

األخطار الكيمياوية والبيولوجية

اإلسعاف اHستوى الثاني

اإلنقاذ وعزل الردوم

مخططات وتقارير التدخل

مدخل إلى القانون اإلداري

الوقاية

البناء والرسم اHعماري

أدوات ووثائق التعمير

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

3

1

2

1

1

2

2

1

1

3

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

5  سا

5 سا

10 سا

90 سا

76 سا

72 سا

18 سا

34 سا

45 سا

18 سا

42 سا

54 سا

18 سا

25 سا

18 سا

18 سا

30 سا

30 سا

18 سا

12 سا

96 سا

12 سا

12 سا

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم
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2 - التكوين التطبيقي : - التكوين التطبيقي :

يـجـــرى التــربص الـتـطـبــيقـي عـلى مـسـتــوى مـصــالـح اHديــريــات الــوالئـــية لـلـحـمـايــة اHدنـــيـة ووحـــدات الـتدخــل
Hـدة ثمانية (8) أسابيع.

اHلحق الثالث (تابع)اHلحق الثالث (تابع)

حرائق الغابات

اخلرائط وأنظمة اإلعالم اجلغرافي

الرصد اجلوي

اإلسعاف عبر الطرقات

حتليل األخطار الصناعية

التلوث

التحرير اإلداري

التربية البدنية والرياضية

التدريب العسكري

اجملموعاجملموع

1

1

1

2

1

1

1

2

1

24

25

26

27

28

29

30

31

32

24  سا

12 سا

12 سا

30 سا

18 سا

12 سا

12 سا

119 سا

85 سا

1082 سا سا

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

وزارة اDاليةوزارة اDالية
مـــايــو قــــرارمـــؤرقــــرارمـــؤرّخ في خ في 12 شـــعـــبـــان عـــام  شـــعـــبـــان عـــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 31 مـــايــو 
ســنــة ســنــة r2015 يــتـــعــلق بــإجـــراءات r يــتـــعــلق بــإجـــراءات جتــمــيـــد و/أو حــجــزجتــمــيـــد و/أو حــجــز
أمـوال األشـخـاص واجملــمـوعـات والـكـيــانـات اHـسـجـلـةأمـوال األشـخـاص واجملــمـوعـات والـكـيــانـات اHـسـجـلـة
في الـقـائـمـة اHـوحـدة لـلـجـنـة الـعـقـوبـات جملـلس األمنفي الـقـائـمـة اHـوحـدة لـلـجـنـة الـعـقـوبـات جملـلس األمن

لأل� اHتحدة.لأل� اHتحدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا
- �ــقــتــضى الــقــانــون رقم 05-01 اHـــــؤرخ فـــــي 27
ذي احلجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سنة 2005 واHـتعلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

rتممHعدل واHا rومكافحتهما
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-127 اHؤرخ
في 24 مـــــحــــــرم عـــــام 1423 اHـــــوافق 7 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2002
واHــــتـــــضــــمن إنـــــشــــاء خــــلـــــيــــة مــــعــــاجلـــــة االســــتــــعـالم اHــــالي

rتممHعدل واHا rوتنظيمها وعملها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-364 اHؤرخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
rــالــيــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

rتممHعدل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-113 اHؤرخ
فـي 23 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 12 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015
واHـتـعـلق بـإجـراءات حـجـز و/أو جتـمـيـد األمـوال في إطـار

rالوقاية من تمويل اإلرهاب ومكافحته
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة األولى اHادة األولى : يهدف هذا الـقرار إلى حتديد كـيفيات
تــطــبــيق اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 15-113 اHــؤرخ في 23
رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 12 مـــايــــو ســـنـــة 2015 واHــــتــــعـــلق
بـإجــراءات حـجـز و/أو جتــمـيـد األمــوال في إطـار الــوقـايـة

rمن تمويل اإلرهاب ومكافحته
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اHـادة اHـادة 2 : : تــطـبــيـقـا لــلـمـادة 2 من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي
رقـم 15-113 اHــــــــؤرخ في 23 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 12
Yيــجب عـــلى اخلـــاضــعــ rـــذكــور أعـالهHمـــايـــو ســـنـــة 2015 وا
الـــتــــأكّـــد إن كــــان األشـــخــــاص أواجملـــمــــوعـــات أوالــــكـــيــــانـــات
rـــقــــررة من طــــرف مـــجــــلس األمنHمــــوضـــوع الــــعـــقــــوبــــات ا
اHسجلون في القـائمة اHوحدة اHلحـقة بقرار وزير اHالية
اHـنشـورة عـلى اHـوقع اإللـكتـروني الـرسـمي خلـليـة مـعـاجلة
االســـتـــعالم اHـــالي (CTRF) واHـــنـــشـــورة كـــذلك عـــلى مـــوقع

جلنة العقوبات لأل� اHتحدةr ضمن زبائنهم.

وفي حــــالـــة مــــا إذا أكــــد الـــتــــحـــقـقr الـــتــــســــجـــيـل عـــلى
الــــقــــائـــمــــةr فــــإنه يــــجـب عـــلـى اخلــــاضع تــــطــــبـــيـق إجـــراءات
الــــتـــجــــمــــيـــد و/أو احلــــجــــز فـــوراr وإبـــالغ خـــلــــيــــة مـــعــــاجلـــة

االستعالم اHالـــي (CTRF) دون تأخير.

اHـادة اHـادة 3  :   : تـطـبق إجــراءات الـتـأكــد اHـنـصـوص عــلـيـهـا
في اHـادة 2 أعالهr عـلـى الـزبـائـن اHـوجـوديـن مـثــلـمـا تــطـبق

على الزبائن اجلدد.

اHـادة اHـادة 4 :  : طـبـقا لـلـمادة 6 من اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم
15-113 اHــــؤرخ في 23 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 12 مــــايــــو

سـنـة 2015 واHـذكــور أعالهr تـبـلغ خــلـيـة مـعــاجلـة االسـتـعالم
rاألشـــــخـــــاص واجملـــــمـــــوعـــــات والـــــكـــــيـــــانــــات (CTRF) ـــــاليHا
rـــقــــررة من طــــرف مـــجــــلس األمنHمــــوضـــوع الــــعـــقــــوبــــات ا
بـــاإلجــراءات اHـــتــاحـــة لــهـم �ــوجب قـــرارات مــجـــلس األمن
rتعـلقـة بطـلبـات الشـطــب مـــــن القـائمـــةHـتحـدة اHلأل� ا
ال سـيـمـا قرار مـجـلس األمن رقم 1904 (2009) والـقرارات

ذات الصلة الالحقة له.

 ـــكن كـل شـــخص أو كـــيـــان يـــرغب في شـــطب اســـمه
من قــائـمــة الــعـقــوبــات أن يـقــدم طــلــبـا لــدى مــكـتـب وسـيط

األ� اHتحدة.

اHادة اHادة 5  :   : طبـقا لـلمادة 7 من اHرسـوم التنـفيذي رقم
15-113 اHــــؤرخ في 23 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 12 مــــايــــو

سـنة 2015 واHذكـور أعالهr يـجـوز لـلوزيـر اHـكلـف باHـالـية
السـمـاح لـلـشـخص أو الـكـيـانr مـوضـوع قـرار جتـمـيد و/أو
حجزr بـاستعـمال األموال واHمـتلكـات اجملمدة التي تـعتبر
ضــروريـة لــتـغــطـيــة الـنــفــقـات األســاسـيــة ولـتــسـديــد بـعض
األعــبـاء والـتــكـالـيـف ولـلـتــعـويض عن اخلــدمـات والـنــفـقـات
غير اHتوقعـةr طبقا لإلجراءات اHنـصوص عليها في قرار
مــجـلس األمـن لأل� اHـتــحـدة رقم 1452 (2002) والـقـرارات

ذات الصلة الالحقة له.

اHادة اHادة 6 : : تكلف الـوكالة الـقضـائية لـلخـزينة بـضمان
تـــســـيـــيــر األمـــوال اجملـــمــدة و/أو احملـــجـــوزة الـــتي تـــتــطـــلب

أعمال إدارة.

اHـادة اHـادة 7 : : تــكـون األمـوال اجملــمـدة و/أو احملــجـوزة عـلى
مـسـتـوى احلـسـابــات الـبـنـكـيـة والـبــريـديـة مـوضـوع حتـويل
من طرف الهـيئـات اHاليـة واHؤسـسات واHهن غـير اHـالية
احملـــددة اHــــعــــنــــيـــةr إلـى أمـــY اخلــــزيــــنــــة  اHـــركــــزيــــة قــــصـــد

تسجيلها بصفة دقيقة في دفاتره.

يـتم اتــبـاع نــفس اإلجــراء بـالــنـســبــة لألمـوال اجملــمـدة
و/أو احملـــجـــوزة الــتـي تــأويـــهـــا حــســـابـــات األمــوال اخلـــاصــة

اHفتوحة في كتابات اخلزينة.

Yوتــــبـــــقى هــــذه األمـــــوال مـــــودعــــة في كـــــتــــابـــــات أمــــ
اخلـزيـنــة اHـركـزيــة حـتى يــرفع الـتــجـمـيــد و/أو احلـجـز من

طرف جلنة العقوبات جمللس األمن لأل� اHتحدة.

8 : : تـــخـــضـع كل إدارة حتـــوز مــــعـــلـــومـــات حـــول اHــادة اHــادة 
أمـــوال و¤ـــتـــلـــكـــات األشــخـــاص واجملـــمـــوعـــات والـــكـــيـــانــات
اHـــذكـــورة في اHــادة 2 أعـالهr لــواجب الـــتــأكـــد الــذي يـــســمح

بالتطبيق الفوري إلجراءات التجميد و/أو احلجز.

اHـادة اHـادة 9 : : يـنــشــر هــذا الـقــرار في اجلــريــدة الـرســمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 12 شـعــبــان عـام 1436 اHـوافق 31
مايو سنة 2015.

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرارمؤرقـرارمؤرّخ في خ في 12 شعبان عام  شعبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 31 مايو سنة مايو سنة
r2015 يـتـضـمن جتـمـيـد و/أو حـجـز أمـوال األشـخـاصr يـتـضـمن جتـمـيـد و/أو حـجـز أمـوال األشـخـاص

واجملموعات والكـيانات اHسجلـة في القائمة اHوحدةواجملموعات والكـيانات اHسجلـة في القائمة اHوحدة
للجنة العقوبات جمللس األمن لأل� اHتحدة.للجنة العقوبات جمللس األمن لأل� اHتحدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإن وزير ا
- �ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 05-01 اHــؤرخ فــــي 27 ذي
احلـــجـــة عــام 1425 اHــوافق 6 فــبـــرايــر ســـنــة 2005 واHـــتـــعــلق
بــــــالـــــوقــــــايــــــة مـن تــــــبــــــيــــــيض األمــــــوال وتــــــمــــــويـل اإلرهـــــاب
ومــكــافـحــتــهــمـاr اHــعــدل واHــتـممr ال ســيــمــا اHـادة 18 مـكـرر2

rمنه
- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مــــــــايـــــــو ســــــــنـــــــة 2015

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عــام 1415 اHــوافق 15 فـــبــرايــر ســنــة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
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- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 02-127 اHؤرخ
في 24 مــــــحــــــرم عــــــام 1423 اHــــــوافق 7 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2002
واHتضمن إنشاء خـلية معاجلة االستعالم اHالي وتنظيمها

rتممHعدل واHا rوعملها

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 07-364 اHؤرخ
في 18 ذي القـعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفـمبر سنة 2007
rـــالــيــةHـــركــزيـــة في وزارة اHــتـــضــمـن تــنـــظــيم اإلدارة اHوا

rتممHعدل واHا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 15-113 اHؤرخ
فـي 23 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 12 مــــــــايـــــــو ســــــــنـــــــة 2015
واHـتــعـلق بـإجــراءات حـجـز و/أو جتـمــيـد األمـوال في إطـار

rالوقاية من تمويل اإلرهاب ومكافحته

- و�ـقـتضى الـقـرار اHؤرخ في 12 شعـبـان عام 1436
اHـوافق 31 مـايــو ســنـة 2015 واHـتــعــلق بــإجـراءات جتــمــيـد
و/أو حـــجــز أمـــوال األشـــخـــاص واجملـــمـــوعـــات والـــكـــيـــانــات
اHسجلة في القائمة اHوحّدة للجنة العقوبات جمللس األمن

rتحدةHلأل� ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

: جتـــــــمـــــــد و/أو حتــــــجـــــــز فـــــــورا أمــــــوال اHــــــادة األولى اHــــــادة األولى 
و¤ـتلكات األشـخاص واجملمـوعات والكيـانات اHذكورة في
الــقــائــمــة اHـلــحــقــة بـأصـل هـذا الــقــرار مــوضـوع الــعــقــوبـات
اHـقـررة من طــرف مـجـلس األمن في إطــار الـفـصل الـسـابع
من مــيــثــاق مـنــظــمـة األ� اHــتــحـدة وطــبــقــا لـقــرار مــجـلس

األمن رقم 1267 (1999) والقرارات الالحقة له.

اHـادة اHـادة 2 :  : يـعـتـبـر نـشـر هذا الـقـرار والـقـائـمـة اHـلـحـقة
به عــــلى اHــــوقـع اإللـــكــــتــــرونـي الــــرســــمي خلــــلــــيــــة مــــعــــاجلـــة
االســتـعالم اHـالي (CTRF) �ـثــابـة تـبـلـيغ لـلــخـاضـعـY بـأمـر
الــــتــــجــــمـــــيــــد و/أو احلــــجـــــز الــــفــــوري ألمــــوال و¤ـــــتــــلــــكــــات
األشـخـاص واجملـمـوعــات والـكـيـانــات اHـسـجـلـة فـي الـقـائـمـة

اHذكورة.

اHــــادة اHــــادة 3 :  : تــــكـــلـف خـــلــــيـــة مــــعـــاجلــــة االســــتـــعـالم اHـــالي
(CTRF) بـــتــــنـــفـــيــــذ أحـــكـــام هــــذا الـــقـــرار الـــذي يـــنــــشـــر في
اجلــريـدة الـرسـمــيـة لـلـجــمـهـوريـة اجلــزائـريـة الـد ــقـراطـيـة

الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 12 شـعــبــان عـام 1436 اHـوافق 31
مايو سنة 2015.

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في 20 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1436
اHــــوافق اHــــوافق 13 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة r2014  يــــعــــدr  يــــعــــدّل الــــقــــرارل الــــقــــرار
الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في 10 جـمـادى األولى عام جـمـادى األولى عام
1430 اHــوافق  اHــوافق 5 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة 2009 الـــذي يــحــدد تــعــداد الـــذي يــحــدد تــعــداد

مــنـــاصب الـــشــغل وتـــصــنـــيــفـــهــا ومـــدة الــعـــقــد اخلــاصمــنـــاصب الـــشــغل وتـــصــنـــيــفـــهــا ومـــدة الــعـــقــد اخلــاص
بـاألعـوان الـعامـلـY في نـشـاطـات احلـفظ أو الـصـيـانةبـاألعـوان الـعامـلـY في نـشـاطـات احلـفظ أو الـصـيـانة
أو اخلـــدمــــاتr بـــعـــنـــوان اإلدارة اHــــركـــزيـــة في أو اخلـــدمــــاتr بـــعـــنـــوان اإلدارة اHــــركـــزيـــة في وزارةوزارة

العمل والتشغيل والضمان االجتماعيالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول

rاليةHووزير ا

rووزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 07 - 308  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتـمـبـر سـنة 2007
الــــذي يـــحــــدد كـــيــــفــــيـــات تــــوظـــيف األعــــوان اHــــتـــعــــا قـــديـن
وحـقـوقـهـــم وواجــبـاتـهـــم والـعـنــاصـر اHــشـكّـلــة لـرواتـبـهــم
والـقــواعــد اHــتـعــلــقـة بــتــســيـيــرهم وكــذا الــنـظــام الــتــأديـبي

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهــمHا

- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 14 - 145 اHؤرخ
في 28 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل ســنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 14 - 154 اHؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــــام 1435 اHــــــــــوافـق 5 مــــــــــايــــــــــو ســــــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 95 - 54  اHؤرخ
في 15 رمــضــان عــام 1415 اHــوافق 15 فـــبــرايــر ســنــة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 08 - 124
اHــــؤرخ في 9 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1429 اHــــوافق 15 أبــــريل
سـنة 2008 الـذي يـحدد صالحـيـات وزير الـعـمل والتـشـغيل

rوالضمان االجتماعي
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التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

- عامل مهني من اHستوى األول

- حارس

- سائق سيارة من اHستوى األول

- سائق سيارة من اHستوى الثاني

- عامل مهني من اHستوى الثالث

- عون وقاية من اHستوى األول

- عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

16

14

7

3

1

26

6

73

200

219

240

288

348

1

2

3

5

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

-

-

-

-

15

1

14

7

3

1

26

6

58

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

حرّر باجلزائر في 20 محرّم عام 1436 اHوافق 13 نوفمبر سنة 2014.

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمY العاماألمY العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير العمل والتشغيلعن وزير العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

األمY العاماألمY العام
محمد خياطمحمد خياط

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 14 - 193
اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1435 اHــوافق 3 يـــولـــيـــو ســـنـــة
2014 الــــذي يــــحــــدد صالحــــيــــات اHــــديــــر الـــعــــام لــــلــــوظــــيــــفـــة

rالعمومية واإلصالح اإلداري

- و�ــقــتــضى الــقـرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـؤرخ في
10 جــــمــــادى األولى عـــام 1430 اHــــوافق 5 مـــايــــو ســـنـــة 2009

الذي يـحدد تـعداد مـناصب الـشغل وتـصنـيفـها ومـدة العـقد
اخلاص باألعوان العـاملY في نشاطـات احلفظ أو الصيانة
أو اخلــدمــاتr بــعــنــوان اإلدارة اHـركــزيــة في وزارة الــعــمل

rعدّلHا rوالتشغيل والضمان االجتماعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  يــعـدّل هـذا الـقــرار اجلـدول اHـنـصـوص
عــــلــــيه فـي اHــــادة األولى من الــــقــــرار الــــوزاري اHــــشــــتــــرك
اHــــؤرخ في 10 جــــمــــادى األولى عـــام 1430 اHــــوافق 5 مـــايـــو
سـنة 2009 الـذي يـحـدد تـعـداد مـنـاصب الـشـغل وتـصـنـيـفـهـا
ومـدة العقد اخلـاص باألعوان الـعاملY في نـشاطات احلفظ
أو الــصــيـــانــة أو اخلــدمــاتr بـــعــنــوان اإلدارة اHـــركــزيــة في
rوزارة الـعــمـــل والــتــشـغــيــــل والــضــمــــــان االجــتــمـاعـــي

كما يأتي :
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قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في 20 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1436
13 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة  نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة r2014 يـــــعــــد يـــــعــــدّل الـــــل الـــــقــــرارقــــرار اHــــوافق اHــــوافق 
الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ في الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ في 25 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1433
اHــــوافق اHــــوافق 13  غــــشت ســــنــــة   غــــشت ســــنــــة 2012 الــــذي الــــذي يــــحــــدد تــــعـــداد يــــحــــدد تــــعـــداد
مــنـــاصب الـــشــغل وتـــصــنـــيــفـــهــا ومـــدة الــعـــقــد اخلــاصمــنـــاصب الـــشــغل وتـــصــنـــيــفـــهــا ومـــدة الــعـــقــد اخلــاص
بـاألعـوان الـعامـلـY في نـشـاطـات احلـفظ أو الـصـيـانةبـاألعـوان الـعامـلـY في نـشـاطـات احلـفظ أو الـصـيـانة
أو اخلــــدمـــات عـــلى مــــســـتـــوى مــــديـــريـــات الـــتــــشـــغـــيلأو اخلــــدمـــات عـــلى مــــســـتـــوى مــــديـــريـــات الـــتــــشـــغـــيل

الوالئية.الوالئية.
ـــــــــــــــــــــــــ

 rإن الوزير األول

 rاليةHووزير ا

rووزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 07 - 308  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتـمـبـر سـنة 2007
الــــذي يـــحــــدد كـــيــــفــــيـــات تــــوظـــيف األعــــوان اHــــتـــعــــا قـــديـن
وحـقـوقـهـــم وواجــبـاتـهـــم والـعـنــاصـر اHــشـكّـلــة لـرواتـبـهــم
والـقــواعــد اHــتـعــلــقـة بــتــســيـيــرهم وكــذا الــنـظــام الــتــأديـبي

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهــمHا

- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 14 - 145 اHؤرخ
في 28 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل ســنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 14 - 154 اHؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــــام 1435 اHــــــــــوافـق 5 مــــــــــايــــــــــو ســــــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 95 - 54  اHؤرخ
في 15 رمــضــان عــام 1415 اHــوافق 15 فـــبــرايــر ســنــة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 02 - 50 اHؤرخ
في 7 ذي الــقـــعــدة عــام 1422 اHــوافق 21 يـــنــايــر ســنــة 2002
الذي يـحدد القواعـد اخلاصة بـتنظـيم مصالح الـتشغيل في

rعدلHا rالوالية وعملها
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 08 - 124
اHــــؤرخ في 9 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1429 اHــــوافق 15 أبــــريل
سـنة 2008 الـذي يـحدد صالحـيـات وزير الـعـمل والتـشـغيل

rوالضمان االجتماعي
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 14 - 193
اHــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1435 اHــوافق 3 يـــولـــيـــو ســـنـــة
2014  الــــذي يـــحــــدد صالحــــيـــات اHــــديــــر الـــعــــام لـــلــــوظـــيــــفـــة

rالعمومية واإلصالح اإلداري
- و�ــقــتــضى الــقـرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـؤرخ في
25 رمــضــان عـام 1433 اHـوافق 13  غــشت ســنـة 2012 الـذي

يــحـــدد تــعــداد مــنــاصـب الــشــغل وتـــصــنــيــفــهـــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العـاملY في نشاطـات احلفظ أو الصيانة

rأو اخلدمات على مستوى مديريات التشغيل الوالئية
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولـى : ة األولـى : يـهـدف هـذا الـقـرار إلى تـعـديل أحـكـام
اHـادتـY األولى و2 من الــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـؤرخ
في 25 رمــــضــــان عـــام 1433 اHــــوافق 13 غــــشت ســــنــــة 2012

واHذكور أعالهr كما يأتي :
"اHادة األولى :

.............. (بدون تغيير حتى اجلدول اآلتي : )

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

- عامل مهني من اHستوى األول
- عون خدمة من اHستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اHستوى األول
- عون خدمة من اHستوى الثاني
- عامل مهني من اHستوى الثالث

- عون وقاية من اHستوى األول
اجملموع العاماجملموع العام

55

13

90

29

1

1

38

227

200 1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

35

10

-
-
-
-
-
45

20

3

90

29

1

1

38

182

219 2

240 3

288 5

"
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........................ (بدون تغيير حتى)

"اHادة 2 : يتم توزيع تعداد مناصب الشغل اخلاصة �ديريات التشغيل الوالئية  طبقا للجدول اHلحق بهذا القرار."
اHادة اHادة 2 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد قراطية الشعبية.

حرر باجلزائر في 20 محرّم عام 1436 اHوافق 13 نوفمبر سنة 2014.
عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمY العاماألمY العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير العمل والتشغيلعن وزير العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

األمY العاماألمY العام
محمد خياطمحمد خياط

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل
الصنفالصنف في كل مديرية في كل مديرية

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
التعداد التعداد (1)

( 2+1 )

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

مديرية التشغيل لوالية الشلفمديرية التشغيل لوالية الشلف

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

1

2

3

1200

مديرية التشغيل لوالية أم البواقيمديرية التشغيل لوالية أم البواقي
حارس

عامل مهني من اHستوى الثالث
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

مديرية التشغيل لوالية باتنةمديرية التشغيل لوالية باتنة
عامل مهني من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

2

-
-
-
2

2

1

3

-
2

1

2

5

2

1

3

2

2

1

2

7

1

5

1

2

5

200

288

200

219

288
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل
الصنفالصنف في كل مديرية في كل مديرية

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
التعداد التعداد (1)

( 2+1 )

مديرية التشغيل لوالية بشارمديرية التشغيل لوالية بشار

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

1

2

7

2

2

1

2

7

1

2

5

200

219

288

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

مديرية التشغيل لوالية تامنغستمديرية التشغيل لوالية تامنغست

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

1

2

6

1

2

1

2

6

1

2

5

200

219

288

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

مديرية التشغيل لوالية سطيفمديرية التشغيل لوالية سطيف

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

3

2

1

3

1

2

200

219
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل
الصنفالصنف في كل مديرية في كل مديرية

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
التعداد التعداد (1)

( 2+1 )

مــــــديــــــريــــــة الـــــــتـــــشــــــغـــــيــل لــــواليــــةمــــــديــــــريــــــة الـــــــتـــــشــــــغـــــيــل لــــواليــــة
سيدي بلعباسسيدي بلعباس

عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

حارس
سائق سيارة من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
1

-
-
1

1

-
2

1

4

1

1

2

1

5

1

2

200

219

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

مديرية التشغيل لوالية قاHةمديرية التشغيل لوالية قاHة

عامل مهني من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

1

4

1

2

1

4

1

2

200

219

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

مديرية التشغيل لوالية معسكرمديرية التشغيل لوالية معسكر

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

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

-

-

-

2

1

3

1

2

200

219

-

-

-

-

-

-

2

1

3

مديرية التشغيل لوالية إيليزيمديرية التشغيل لوالية إيليزي

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

عون وقاية من اHستوى األول
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

-
-
-
-

1

2

2

5

1

5

200

288

-
-
-
-

-
-
-
-

1

2

2

5
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التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل
الصنفالصنف في كل مديرية في كل مديرية

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
التعداد التعداد (1)

( 2+1 )

مديرية التشغيل لوالية الطارفمديرية التشغيل لوالية الطارف
حارس

سائق سيارة من اHستوى األول
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

-
-
-

-
-
-

2

1

3

2

1

3

1

2

200

219

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

مـــديــــريـــــة الــــتـــــشــــغـــــيــل لـــــواليـــةمـــديــــريـــــة الــــتـــــشــــغـــــيــل لـــــواليـــة
عY تموشنتعY تموشنت

عامل مهني من اHستوى األول
حارس

عون وقاية من اHستوى األول
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

مديرية التشغيل لوالية غردايةمديرية التشغيل لوالية غرداية
حارس

سائق سيارة من اHستوى األول
اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

-
-
-
-

-
-
-

-
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-
-
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اجلدول اHلحق ( تابع )اجلدول اHلحق ( تابع )

العمومية لـتنصيب العمالr أعـضاء في اللجنة الوزارية
اHشتـركة العتـماد الهـيئات اخلاصـة لتنـصيب الـعمال Hدة

ثالث (3) سنوات :
- مـــــحــــــنـــــد وعــــــلي بـن طهr ¤ــــــثل الــــــوزيـــــر اHــــــكـــــلّف

rرئيسا rبالتشغيل
- قــاسي عــمـرانr ¤ــثل الــوزيــر اHــكـلّـف بـالــداخــلــيـة

rواجلماعات احمللية
- جــــــمــــــال الــــــديـن هاللـيr ¤ــــــثل الــــــوزيــــــر  اHــــــكــــــلّف

rبالطاقة
rكلّف بالتجارةHثل الوزير ا¤ rمحمد لعموري -

- خـالـد لـوصفـانr ¤ـثل الـوزيـر اHـكـلّف بـاHـؤسـسات
rتوسطةHالصغيرة وا

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 14  صــفــر عـام   صــفــر عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 7   ديـســمــبـر ديـســمــبـر
ســــنــــة ســــنــــة r r2014 يــــتـــضــــميــــتـــضــــمّن تــــعــــيـــY أعــــضــــاء الـــلــــجــــنـــةن تــــعــــيـــY أعــــضــــاء الـــلــــجــــنـــة
الـــوزاريــة اHـــشــتــركـــة العــتـــمــاد الــهـــيــئـــات اخلــاصــةالـــوزاريــة اHـــشــتــركـــة العــتـــمــاد الــهـــيــئـــات اخلــاصــة

لتنصيب العماللتنصيب العمال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1436 اHوافق 7
ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة r2014 تـــعـــيّن الـــســـيـــدة والـــســـادة اآلتـــيـــة
أسماؤهمr تـطبيقا ألحكام اHادّة 20 من اHرسـوم التّنفيذيّ
رقم 07-123 اHـؤرّخ في 6 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اHـوافق
24 أبـريل سـنة 2007 الذي يـضـبط شـروط وكيـفـيـات منح

االعـتماد للهيـئات اخلاصة لتـنصيب العمـال وسحبه منها
ويحـدد دفتـر األعـباء الـنمـوذجي اHتـعـلق �مـارسة اخلـدمة

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



وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في أوخ في أوّل رجب عـــام ل رجب عـــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 20  أبــريل  أبــريل
سـنـة سـنـة r2015 يـحـدr يـحـدّد قــائـمـة اHــؤسـســات حتت وصـايـةد قــائـمـة اHــؤسـســات حتت وصـايـة
وزارة الثقافة اHـستفيدة من مخـصصاتr بعنوانوزارة الثقافة اHـستفيدة من مخـصصاتr بعنوان
الــــصـــنــــدوق الــــوطـــنـي لـــلــــتــــراث الـــثــــقـــافـي إلجنـــازالــــصـــنــــدوق الــــوطـــنـي لـــلــــتــــراث الـــثــــقـــافـي إلجنـــاز

العمليات اHعهودة إليها.العمليات اHعهودة إليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزيرة الثقافة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 93-141 اHؤرّخ
في 24 ذي احلــجّـة عـام 1413 اHـوافق 14 يـونـيــو سـنـة 1993
واHتـضـمّن حتويل اHـركز الـوطـني للـدراسـات التـاريخـية
إلى مــركـز وطـنـي لـلــبـحـوث فـي عـصـور مــا قـبل الــتـاريخ

rتمّمHعدّل واHا rوفي علم اإلنسان والتاريخ
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اHـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-356 اHؤرّخ
في 17 شـعـبـان عـام 1426 اHـوافق 21 سـبـتـمـبـر سـنة 2005
واHــــتـــضـــمّن الـــقــــــانــــون األســـــاسي لـــلــــديـــــوان الـــــوطـــني
rـــؤلف واحلــــقـــوق اجملـــاورة وتـــنـــظـــيـــمه وســـيـــرهHحلـــقـــوق ا

rتمّمHعدّل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-488 اHؤرّخ
في 20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اHــوافق 22 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
2005 واHــتــضــمّن تــغــيــيــر الـطــبــيــعــة الــقــانـونــيــة لــلــوكــالـة

الــوطــنــيـة لــآلثــار وحــمــايـة اHــعــالم والــنــصب الـتــاريــخــيـة
rتمّمHعدّل واHا rوتغيير تسميتها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-491 اHؤرّخ
في 20 ذي الـــقــــعــــــدة عـــــام 1426 اHــــوافــق 22 ديـــســــمـــبـــــر
سـنـــة 2005  واHـتــضـمّن إنـشـــاء اHـركـــز الـوطــني لـلـبـحث

rفي علم اآلثـار

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-239 اHؤرّخ
في 8 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1427 اHــوافق 4 يـــولــيــو ســنــة
2006 الـذي يــحــدّد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلــاص رقم 123-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
rتمّمHعدّل واHا r"للتراث الثقافي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-104 اHؤرّخ
في 22 ربـيع األوّل عام 1429 اHوافق 30 مـارس سنة 2008
واHــــتـــضــــمّن إنــــشـــــاء اجملـــمــــوعــــة الـــــوطــــنـــيــــة اجلــــزائــــريـــة

rللموسيقى األندلسـية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-157 اHؤرّخ
في 9 جـــمـــادى األولى عــام 1433 اHـــوافق أوّل أبـــريل ســـنــة
2012 واHــتـضـمّن إنــشـاء الــلـجـنــة اHـتـخــصـصــة في اإلعـانـة

والـتمـويلr بـعـنوان الـصـنـدوق الوطـني لـلـتراث الـثـقافي
rويحدّد كيفيات منحهما

تقـرتقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : تــــطـــبـــيـــقـــا ألحـــكـــام اHـــادّة 2 من دفـــتـــر
الــــشــــروط الــــعــــامــــة الــــذي يــــحــــدّد مــــســــؤولــــيــــات وحــــقـــوق
وواجـــبـــات وزارة الــثـــقـــافــة واHـــؤســـســات حتـت الــوصـــايــة
rعـهودة إلـيهاHـستفـيدة من مـخصص إلجنـاز العـمليـات اHا
اHــلـــحق بــاHــرســوم الـــتّــنــفـــيــذيّ رقم 12-17 اHــؤرّخ في 15
صــفــر عـام 1433 اHــوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الــذي يــعـدّل
ويـــتــــمّم اHـــرســــوم الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 06-239 اHــــؤرّخ في 8
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1427 اHــوافق 4 يـــولــيــو ســنــة 2006
واHـــذكـــور أعالهr يـــهــدف هـــذا الــقـــرار إلى  حتـــديـــد قــائـــمــة
اHــؤســســات حتت وصــايـة وزارة الــثــقــافـة اHــســتــفــيـدة من
مـخصـصات بعـنوان الـصنـدوق الوطـني للـتراث الـثقافي

إلجناز العمليات اHعهودة إليها.
اHاداHادّة ة 2 : : حتدّد قائـمة اHؤسسات حتت وصاية وزارة
الـثـقـافـة اHـسـتـفـيـدة مـن مـخـصـصـاتr بـعـنـوان الـصـنـدوق
الــوطــنـي لــلــتــراث الــثــقــافـي إلجنــاز الــعــمــلــيــات اHــعــهــودة

إليهاr كمـا يأتي :
- الــــــديـــــوان الــــــوطـــــنـي حلــــــقـــــوق اHــــــؤلف واحلــــــقـــــوق

rاجملــاورة
- اHـــركـــز الـــوطـــني لـــلــــبـــحـــوث في عـــصـــور مـــا قـــبل

rالتاريخ وفي علم اإلنسان والتاريخ
- الــديـوان الـوطــني لـتـســيـيـر اHــمـتـلــكـات الـثــقـافـيـة

rاحملمية واستغاللها
rركز الوطني للبحث في علم اآلثارHا -

- اجملـــمــــوعــــة الــــوطـــنــــيــــة اجلـــزائــــريــــة لـــلــــمــــوســـيــــقى
األندلسية.

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

حــرّر بـــاجلــزائـــر في أوّل رجب عــام 1436 اHــوافق 20
أبريل سنة 2015.

نادية لعبيدينادية لعبيدي

- جـــازيــــة أHــــاحــــواســـيـفr ¤ــــثـــلــــة الــــوزيــــر اHـــكــــلّف
rYهنيHبالتكوين والتعليم ا

- عـــبـــد احلـــمـــيــــد بـــلـــعـــبــــاسr ¤ـــثل الـــوزيــــر اHـــكـــلّف
rبالسكن

- عـــــبـــــد الـــــعـــالــي دروةr مـــــمــــثل الـــوزيــــر اHـــكـــلّف
rبالعمل

- مــحـــمـــد الـــطـــاهــر شـــعاللr اHـــديـــر الـــعــام لـــلـــوكـــالــة
الوطنية للتشغيل.

تـتمّـم تشـكـيـلـة الـلجـنـة الـوزاريـة اHـشتـركـة العـتـماد
الهـيئـات اخلاصـة لتنـصيب الـعمـال الحقـا بتـعيـY اHفتش

العام للعمل.
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