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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

األربعاء األربعاء 29 شعبان عام  شعبان عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 17 يونيو سنة  يونيو 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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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم رئاسي رقم 15-144 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 اHوافق 7 يونـيو سنة r2015 يرخص باكــتتاب اجلـزائر في إعادة
التأسيس السابع عشر Hوارد اجلمعية الدولية للتنمية.....................................................................................

مرسوم رئاسي رقم 15-145 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 اHوافق 7 يونـيو سنة r2015 يتضمن اHـوافقـة على اHلحق رقم 3
بــــالـــعــــقــــد اHـــــؤرخ في 16 أبـــريـل ســـنــــة 2000 لـــلــــبـــحــث عـن احملـــــروقــــات واســــتــــغاللـــهــــا في اHــــســــاحـــة اHــــســـمــــاة "غـــورد
r الـشـركــــة الـوطـنـيـة سـونـاطــراك Yـــبــرم �ـديــنــة اجلـزائــر في 17 ديـسـمــبـر سـنـة 2014 بـHالــروني"(الـكـتـلـة : 401 ج) ا
شـركــة ذات أسهمr والشـركات " هيس (غورد الـروني) ليمـيتـد" و" بتـروناس كريغـالـي أوفرسياس س. د. نr ب.ح. د"
و"سيبسا (غورد الروني) ليميتد".................................................................................................................

مرسوم رئاسي رقم 15-146 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 اHوافق 7 يونـيو سنة r2015 يتضمن اHـوافقـة على اHلحق رقم 3
بالـعقـد اHؤرخ في 10 يولـيو سنة 2002 للـبحث عن احملـروقات وتقـديرهـا واستـغاللهـا في اHسـاحة اHسـماة "تـيمـيمون"
(الـكـتـلـتان: 325أ و329) اHــبــرم �ـديـنـة اجلـزائر في 22 ديـسمـبـر سـنة 2014 بY الـشـركـة الـوطـنيـة سـونـاطـراكr شـركـة
ذات أسهـمr وشركتي "طوطال إ و إ أجليـري" و"كومبانيا إسبانيوال دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا) ".....................

مرسـوم رئاسي رقم 15-147 مؤرخ في 19 شعـبان عام 1436 اHوافق 7 يونـيو سنة r2015 يـتضمن اHــوافقـة عـلى اHلحق رقـم
6 بـالــعـقـــد اHـؤرخ في 25 مــايـو ســنــة 1992 لـلــبـحث عن احملــــروقـات الــسـائـلــة واسـتــغاللـهــا فـي اHـســاحـة اHــسـمـاة "رورد
يـعقـوب" (الـكتـلـة : 406 أ) اHـبرم �ـدينـة اجلـزائر في 22 ديـسمـبـر سـنة 2014 بY الـشـركة الـوطنـيـة سونـاطراكr شـركة
ذات أسهـمr وشركة "كومبانيا إسبا نيوال دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا)".........................................................

مرسوم رئاسي رقم 15-148 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 اHوافق 7 يونـيو سنة r2015 يتضمن اHـوافقة على اHلحق رقـم 1
"II ـسـمـاة "غـورد الـرونيHـسـاحـة اHـؤرخ في 31 مـارس سـنـة 2011 لـلـبـحـث عـن احملــروقـات واســتـغاللـهـا في اHبــالـعـقــد ا
(الـكـتـلــتان : 401 أ و403 ف) اHــبـرم �ــديـنـة اجلـزائـر في 12 يـنـايــر سـنة 2015 بY الـوكـالـة الـوطـنيــة لـتـثـمـــY مـوارد
احملـروقات (ألنفط) والـشـركة الـوطنية ســوناطراك r شـركة ذات أسهـمr وشركــة "كومبـانيا إسـبـانيوال دي بـتروليوس
س. أ. أ (سيبسا) ".......................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1436 اHوافـق 25 مايو سنة r2015 يتضمن تغيير ألقاب......................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1436 اHوافق 23 نوفمبر سنة r2014 يحدد القائمة الوطنـية لألشخاص اHؤهلY للقيام بالـتحـقـيـق
اHسـبق إلثبات اHنفعة العمومية في إطار عمليات نزع اHلكية من أجل اHنفعة العمومية بعنوان سنة 2015....................

وزارة وزارة الصناعة واCناجمالصناعة واCناجم

قـرار مؤرّخ في 8 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHوافق 29  يـنـاير سـنة r2015 يـعـدل القـرار اHؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1434
اHوافق 7  أبريل سنة 2013 واHتضمّن تعيY أعضاء مجلس التوجيه واHراقبة Hركز التسهيل بالنعامة..................

قـرار مؤرّخ في 8 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHوافق 29  يـنـاير سـنة r2015 يـعـدل القـرار اHؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1434
اHوافق 7  أبريل سنة 2013 واHتضمّن تعيY أعضاء مجلس التوجيه واHراقبة Hركز التسهيل بالبليدة..................

قـرار مؤرّخ في 8 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHوافق 29  يـنـاير سـنة r2015 يـعـدل القـرار اHؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1434
اHوافق 7  أبريل سنة 2013 واHتضمّن تعيY أعضاء مجلس التوجيه واHراقبة Hركز التسهيل بأدرار.....................
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قـرار مؤرّخ في 8 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHوافق 29  يـنـاير سـنة r2015 يـعـدل القـرار اHؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1434
اHوافق 7  أبريل سنة 2013 واHتضمّن تعيY أعضاء مجلس التوجيه واHراقبة Hركز التسهيل بإيليزي..................

قـرار مؤرّخ في 8 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHوافق 29  يـنـاير سـنة r2015 يـعـدل القـرار اHؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1434
اHوافق 7  أبريل سنة 2013 واHتضمّن تعيY أعضاء مجلس التوجيه واHراقبة Hركز التسهيل بسيدي بلعباس.......

قـرار مؤرّخ في 8 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHوافق 29  يـنـاير سـنة r2015 يـعـدل القـرار اHؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1434
اHوافق 7  أبريل سنة 2013 واHتضمّن تعيY أعضاء مجلس التوجيه واHراقبة Hركز التسهيل بتندوف..................

قـرار مؤرّخ في 8 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHوافق 29  يـنـاير سـنة r2015 يـعـدل القـرار اHؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1434
اHوافق 7  أبريل سنة 2013 واHتضمّن تعيY أعضاء مجلس التوجيه واHراقبة Hركز التسهيل بخنشلة..................

قـرار مؤرّخ في 8 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHوافق 29  يـنـاير سـنة r2015 يـعـدل القـرار اHؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1434
اHوافق 7  أبريل سنة 2013 واHتضمّن تعيY أعضاء مجلس التوجيه واHراقبة Hركز التسهيل باجللفة....................

قـرار مؤرّخ في 8 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHوافق 29  يـنـاير سـنة r2015 يـعـدل القـرار اHؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1434
اHوافق 7  أبريل سنة 2013 واHتضمّن تعيY أعضاء مجلس التوجيه واHراقبة Hركز التسهيل بجيجل...................

قـرار مؤرّخ في 8 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHوافق 29  يـنـاير سـنة r2015 يـعـدل القـرار اHؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1434
اHوافق 7  أبريل سنة 2013 واHتضمّن تعيY أعضاء مجلس التوجيه واHراقبة Hركز التسهيل ببسكرة...................

قـرار مؤرّخ في 8 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHوافق 29  يـنـاير سـنة r2015 يـعـدل القـرار اHؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1434
اHوافق 7  أبريل سنة 2013 واHتضمّن تعيY أعضاء مجلس التوجيه واHراقبة Hركز التسهيل بالبيض..................

وزارة السكن والعمران واCدينةوزارة السكن والعمران واCدينة

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 24 رجب عـام 1436 اHـوافق 13  مــايـو ســنـة r2015  يـتــمّم قــائــمـة االخــتـصــاصــات لـلــتــوظـيف
والترقية في بعض األسالك التقنـية اخلـاصـة باإلدارة اHكلّفـة بالسّـكن والعمران................................................

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14  مايـو سنة r2015  يـحدّد قـائمـة اHـشاريع الـتي �كن أن تـكون
موضوع استشارة انتقائية في إطار دراسة وإجناز أو إجناز األحياء السكنية اHندمجة.......................................

قــرار مــؤرخ في 29 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1436 اHـوافق 19 أبـــريـل ســنـة r2015 يــعــدل الــقــرار اHــؤرخ في 30 شــوال عــام 1434
اHوافق 9 يوليو سنة 2013 واHتضمن تعيY أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن...................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 15-144 مــؤرخ  مــؤرخ في في 19 شــعـــبــان عــام شــعـــبــان عــام
1436 اHوافق  اHوافق 7 يونـيو سنة  يونـيو سنة r r2015 يرخص بـاكـتتابيرخص بـاكـتتاب

اجلــزائــر في إعــادة الــتــأســيس الــســابع عــشــر Hـوارداجلــزائــر في إعــادة الــتــأســيس الــســابع عــشــر Hـوارد
اجلمعية الدولية للتنمية.اجلمعية الدولية للتنمية.

ـــــــــــــــــــــــــ

 r إن رئيس اجلمهورية
rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

-  وبنـاء على الـدسـتورr ال سـيـما اHـادّتان 77 (3 و8)
rو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 63-320 اHــــؤرخ في 31
غــــشت ســــنـــة 1963 الــــذي يـــرخـص انـــضــــمـــام اجلــــمـــهــــوريـــة
rاجلزائريـة الد�قـراطية الـشعـبية إلى االتـفاقات الـدولية

rادة 3 منهHال سيما ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 82-14 اHــــؤرخ في 14
ربـــيع األول عـــام 1403 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1982
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r1983 ال سـيــمـا اHـادة 26

rمنه
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرّخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

rادة 24 منهHال سيما ا rتممHعدل واHا rاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اHوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واHتضمن

r2014 الية لسنةHقانون ا
- وبـنـاء عـلى الـقـانـون األسـاسي لـلـجـمـعـيـة الـدولـيـة

rالفقرة ج r1 القسم r3 ادةHا rللتنمية
- وبـــــعـــــد االطالع عـــــلى الـالئــــحـــــة رقم 234 اHـــــصــــادق
عـــلـــيـــهـــا من قـــبل مـــجـــلس مـــحـــافـــظي اجلـــمـــعـــيـــة الـــدولـــيــة
لـلــتــنـمــيــة بــتـاريخ 5 مـايــو ســنـة 2014 واHــتــعـلــقــة بــزيـادة
مــــوارد اجلـــمــــعــــيـــة الــــدولـــيــــة لـــلــــتـــنــــمــــيـــة في إطــــار إعـــادة

rواردهاH التأسيس السابع عشر

يرسـم  ما يأتي :يرسـم  ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى :  يـــرخص لــــلـــجــــمـــهــــوريـــة اجلــــزائـــريـــة
الـد�ــقـراطــيـة الــشـعــبـيــة بـاالكـتــتـاب فـي إعـادة الـتــأسـيس

السابع عشر Hوارد اجلمعية الدولية للتنمية.

اHاداHادّة ة 2 : : يـتم دفع االكـتتـاب اHذكـور أعاله من أموال
اخلزينة العموميةr وفق األشكال اHقررة في الالئحة رقم
234  اHصادق عليها بتاريخ 5 مايو سنة 2014 واHذكورة

أعاله.

اHاداHادّة ة 3 :  :  ينشـر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بــاجلــزائــر في 19 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 7
يونيو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 15-145 مــؤرخ في  مــؤرخ في 19 شــعـــبــان عــام شــعـــبــان عــام
1436 اHوافق  اHوافق 7 يونـيو سنة  يونـيو سنة r r2015 يتـضمن اHـوافقـةيتـضمن اHـوافقـة

أبــريل عـــلى اHـــلـــحق رقم عـــلى اHـــلـــحق رقم 3 بــالـــعـــقـــد اHــــؤرخ في  بــالـــعـــقـــد اHــــؤرخ في 16 أبــريل 
سـنـة سـنـة 2000 لـلبـحـث عـن احملـروقــات واستـغاللها في لـلبـحـث عـن احملـروقــات واستـغاللها في
اHـســاحــة اHــسـمــاة "غــورد الـرونـي"(الـكــتــلـة : اHـســاحــة اHــسـمــاة "غــورد الـرونـي"(الـكــتــلـة : 401 ج) ج)
اHــبـرم �ـديــنة اجلـزائـر في اHــبـرم �ـديــنة اجلـزائـر في 17 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة 2014
بـY الـشــركـــة الـوطـنــيـة سـونــاطــراك r شـركـــة ذاتبـY الـشــركـــة الـوطـنــيـة سـونــاطــراك r شـركـــة ذات
أسهمr والـشركـات " هيس (غـورد الروني) لـيمـيتـد"أسهمr والـشركـات " هيس (غـورد الروني) لـيمـيتـد"
و" بترونو" بترونـاس كريغالـي أوفرسياس س. د. نr ب.ح. د"اس كريغالـي أوفرسياس س. د. نr ب.ح. د"

و"سيبسا (غورد الروني) ليميتد".و"سيبسا (غورد الروني) ليميتد".
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية

r بناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHـتــعـلق بــاحملـروقـاتr اHــعـدل واHـتــممr ال سـيّــمـا اHـادة 30

rمنه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

rتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا
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- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHتضـمن القانـون األساسي لـلشركـة الوطـنيــة لـلبحــث
عن احملــروقــات وإنتاجــهـا ونقلــهـا وحتويلـها وتــسويقـها

rتممHعدل واHا r"سوناطـراك"
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 07-74 اHـؤرخ
في 11 صـــفـــر عـــام 1428 اHـــوافق أول مــــارس ســـنـــــة 2007
واHــــتـــضـــمن اHــــوافـــقـــة عـــلـى عـــقــــود اســـتــــغالل احملـــروقـــات
Yــبـــرمــة �ـــديـــنــة اجلـــزائــر في 18 مـــارس ســـنــة 2006 بHا
الـــوكــالــة الــوطـــنــيــة لــتـــثــمــY مــوارد احملـــروقــات (ألــنــفط)

rشركة ذات أسهم rوسوناطراك
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اHؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

rناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
- وبــعـد االطالع عــلى اHــلـحق رقم 3 بــالـعــقـــد اHــؤرخ
فـي 16 أبــــــريـل ســــــنــــــة 2000 لــــــلــــــبــــــحـث عــن احملــــــروقــــــات
واســــتـــغـاللــــهـــا فـي اHـــســاحــة اHـــســمـــاة "غـــورد الـــرونـي"
(الكـتـلة : 401 ج) اHــبـرم �ـديـنـة اجلـزائر في 17 ديسـمـبر
ســنــة 2014 بـY الــشـركــــة الــوطـنــيـة ســونــاطــراكr شــركـة
ذات أسـهمr والشـركـات " هـيس (غـورد الرونـي) ليـمـيـتـد"
و" بــتـــرونـــاس كــريـــغــالـي أوفــرســـيــاس س. د. نr ب.ح. د"

r"و"سيبسا (غورد الروني) ليميتد
rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

  يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى :  يــوافق عــلـى اHــلــحق رقـم 3 بــالــعــقـــد
اHـؤرخ فـي 16 أبريل سنـة 2000 للــبحـث عـن احملروقـات
واســـــتــــغــاللــــهــــا في اHــــســـاحــــة اHـــســــمـــاة "غــــورد الـــروني"
(الكـتـلة : 401 ج) اHــبـرم �ـديـنـة اجلـزائر في 17 ديسـمـبر
ســنــة 2014 بـY الــشـركــــة الــوطـنــيـة ســونــاطــراكr شــركـة
ذات أسهمr والـشركـات " هيس (غـورد الروني)  لـيمـيتـد"
و" بــتـــرونـــاس كــريـــغــالـي أوفــرســـيــاس س. د. نr ب.ح. د"
و"ســـيـــبــســـا (غـــورد الـــروني) لـــيـــمــيـــتـــد"r ويـــنــفـــــذ طـــبـــقــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 19 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 7
يونيو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 15-146 مــؤرخ في  مــؤرخ في 19 شــعـــبــان عــام شــعـــبــان عــام
1436 اHوافق  اHوافق 7 يونـيو سنة  يونـيو سنة r r2015 يتـضمن اHـوافقـةيتـضمن اHـوافقـة

عـــلى اHــلـــحق رقم عـــلى اHــلـــحق رقم 3 بــالـــعــقــــد اHــؤرخ في  بــالـــعــقــــد اHــؤرخ في 10 يـــولـــيــو يـــولـــيــو
2002 لــــلـــــبــــحـث عن احملـــــروقــــات وتـــــقــــديـــــرهــــا لــــلـــــبــــحـث عن احملـــــروقــــات وتـــــقــــديـــــرهــــا ســــنــــة ســــنــــة 
واســـتـــغاللـــهـــا في اHـــســـاحـــة اHـــســـمـــاة "تـــيـــمـــيـــمـــون"واســـتـــغاللـــهـــا في اHـــســـاحـــة اHـــســـمـــاة "تـــيـــمـــيـــمـــون"
325أ وأ و329) اHــبــرم �ــديـنـة اجلـزائـر في) اHــبــرم �ــديـنـة اجلـزائـر في (الـكـتـلـتـان: (الـكـتـلـتـان: 
22 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2014 بـــY الـــشـــركـــة الـــوطـــنـــيــة بـــY الـــشـــركـــة الـــوطـــنـــيــة

سوناطـراكr شركـة ذات أسهـمr وشركتي "طوطال إسوناطـراكr شركـة ذات أسهـمr وشركتي "طوطال إ
و إ أجلـيـري" و"كومبـانيا إسـبانيوال دي بـتروليوسو إ أجلـيـري" و"كومبـانيا إسـبانيوال دي بـتروليوس

س. أ. أ (سيبسا) ".س. أ. أ (سيبسا) ".
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية

r بناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جــــمــــادى األولـى عـــام 1411 اHـــوافـق أوّل ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة
1990 والــــمــــتـــضــــمـن قـــانـــون األمالك الـــوطـــنــيـــةr اHـــعــدل

rتممHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHـتــعـلق بــاحملـروقـاتr اHــعـدل واHـتــممr ال سـيّــمـا اHـادة 30

rمنه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

rتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا

- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHتضـمن القانـون األساسي لـلشركـة الوطـنيــة لـلبحــث
عن احملــروقــات وإنتاجــهـا ونقلــهـا وحتويلـها وتــسويقـها

rتممHعدل واHا r"سوناطـراك"

- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 07-73 اHـؤرخ
في 11 صـــفـــر عـــام 1428 اHـــوافق أول مــــارس ســـنـــــة 2007
واHــتـــضــمن اHــوافــقـــة عــلى عــقـــود الـــبــحث عن احملــروقــات
واسـتـغاللـهـا اHـبــرمـة �ـديـنـة اجلـزائـر في 18 مــارس سـنـة
2006 بـY الــوكــالــة الــوطــنــيـة لــتــثــمــY مــوارد احملــروقـات

rشركة ذات أسهم r(ألنفط) وسوناطراك

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اHؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

rناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبــعـد االطالع عــلى اHــلـحق رقم 3 بــالـعــقـــد اHــؤرخ
في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عـن احملروقات وتقديرها
واستـغاللهـا في اHسـاحة اHـسمـاة "تيـميـمون" (الـكتـلتان :
325أ و329) اHـبـرم �ــديـنـة اجلـزائـر في 22 ديـسـمـبـر سـنـة

2014 بـــY الــشـــركــة الـــوطــنـــيــة ســـونــاطــــراكr شــركــة ذات

أســـهـمr وشـــركــتـي "طـــوطـــال إ و إ أجلـــيـــري" و"كـــومـــبـــانـــيــا
r"(سيبسا) إسبانيـوال دي بتروليوس س. أ. أ
rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

  يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى :  يــوافق عــلـى اHــلــحق رقـم 3 بــالــعــقـــد
اHـؤرخ فـي 10 يولـيو سنـة 2002 للـبحـث عـن احملروقـات
وتـــــقــــــديــــــرهــــــا واســــــتــــــغـاللــــــهــــــا فـي اHــــــســــــاحــــــة اHــــــســــــمــــــاة
"تـــيـــمـــيـــمــــون"(الـــكـــتـــلـــتــان : 325أ و329) اHـــبــــرم �ـــديـــنــة
اجلــــزائـــــر في 22 ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة 2014 بـــY الــــشـــركـــــة
الـوطــنـيــة ســونـاطـــراكr شــركـــة ذات أسـهــــمr وشـركـتــي
"طــوطـــــال إ و إ أجلــيـــــري" و"كـــومــبــانـــيــا إســبـــانــيـــوال دي
بتـرولـيـوس س. أ. أ (سيـبـسـا) "r وينـفـــذ طـبـقا لـلـتـشريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 19 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 7
يونيو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 15-147 مــؤرخ في  مــؤرخ في 19 شــعـــبــان عــام شــعـــبــان عــام
1436 اHوافق  اHوافق 7 يونـيو سنة  يونـيو سنة r2015 يتـضمن r يتـضمن اHـوافقـةاHـوافقـة

على اHلحق رقـم على اHلحق رقـم 6 بالعقـد اHؤرخ في  بالعقـد اHؤرخ في 25 مايو سنـة مايو سنـة
1992 ل لــــلـبــــحث عحث عـن احملــن احملـــروقروقــــات الات الــــســــائائـلــــة واسة واســــتــــغاللغاللــــهـا

فـي اHساحة اHفـي اHساحة اHـسماة "رورد يعقوب" (الكتلـة : سماة "رورد يعقوب" (الكتلـة : 406 أ) أ)
اHــبـرم �ــديــنـة اجلــزائـر في اHــبـرم �ــديــنـة اجلــزائـر في 22 ديـســمــبـر ســنـة  ديـســمــبـر ســنـة 2014
بـــY الـــشـــركــة الـــوطـــنـــيـــة ســونـــاطـــراكr شـــركــة ذاتبـــY الـــشـــركــة الـــوطـــنـــيـــة ســونـــاطـــراكr شـــركــة ذات
أســـــهــمr وشـــــركــــــة "كـــــومــــــبـــــانـــــيــــــا إســـــبــــــا نـــــيـــــوال ديأســـــهــمr وشـــــركــــــة "كـــــومــــــبـــــانـــــيــــــا إســـــبــــــا نـــــيـــــوال دي

بتروليوس س. أ. أ (سيبسا)".بتروليوس س. أ. أ (سيبسا)".
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
r بناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 8-77
rو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHـتــعـلق بــاحملـروقـاتr اHــعـدل واHـتــممr ال سـيّــمـا اHـادة 30

rمنه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

rتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا

- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHتضـمن القانـون األساسي لـلشركـة الوطـنيــة لـلبحــث
عن احملــروقــات وإنتاجــهـا ونقلــهـا وحتويلـها وتــسويقـها

rتممHعدل واHا r"سوناطـراك"

- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 07-74 اHـؤرخ
في 11 صـــفـــر عـــام 1428 اHـــوافق أول مــــارس ســـنـــــة 2007
واHــــتـــضـــمن اHــــوافـــقـــة عـــلـى عـــقــــود اســـتــــغالل احملـــروقـــات
Yــبـــرمــة �ـــديـــنــة اجلـــزائــر في 18 مـــارس ســـنــة 2006 بHا
الـــوكــالــة الــوطـــنــيــة لــتـــثــمــY مــوارد احملـــروقــات (ألــنــفط)

rشركة ذات أسهم rوسوناطراك

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اHؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

rناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبـعـد االطالع عـلى اHـلحق رقم 6  بـالـعـقـــد اHـؤرخ
فـي 25 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 1992 لـــــلـــــبـــــحـث عــــن احملـــــــروقـــــات
الــســائــلـــــة واســـتــغاللــــهــا فــي اHــســاحــــة اHــســمــــاة "رورد
يـعـقـوب" (الـكـتـلـة : 406 أ) اHــبـرم �ـديـنـة اجلـزائـر في 22
rالشركــة الوطـنية سـوناطـــراك Yديسـمبـر سنة 2014 بـ
شركـــة ذات أسـهـمr وشـركــــة "كومـبانـيا إسبـا نيــوال دي

r" (سيبسا) بتـروليــوس س. أ. أ

rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

  يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى :  يــوافق عــلى اHــلــحق رقم 6  بـالــعــقـــد
اHـؤرخ فـي 25 مايـو سنـة 1992 للـبحـث عـــن احملـروقـات
السـائلة واسـتغاللهـا فـي اHساحـة اHسمـاة "رورد يعقوب"
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(الكـتـلـة : 406 أ) اHــبـرم �ـديـنـة اجلـزائر في 22 ديسـمـبر
ســنــــة 2014 بـY الــشـركــة الــوطـنــيـة ســونــاطـراكr شــركــة
ذات أســـــهـمr وشـــــركـــــــة "كـــــومــــــبـــــانــــــيــــــا إســــــبـــــا نــــــيـــــوال دي
بــــتــــــرولــــيـــــــوس س. أ. أ (ســــيـــبــــســــا) "r ويــــنــــفــــــذ طــــبــــقـــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 19 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 7
يونيو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 15-148 مــؤرخ في  مــؤرخ في 19 شــعـــبــان عــام شــعـــبــان عــام
1436 اHوافق  اHوافق 7 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة r r2015 يـتـضمن اHـوافـقةيـتـضمن اHـوافـقة

عـــلى اHــلـــحق رقـم عـــلى اHــلـــحق رقـم 1 بــالـــعــقــــد اHــؤرخ في  بــالـــعــقــــد اHــؤرخ في 31 مــارس مــارس
2011 لـلـبـحـث عـن احملــروقـات واسـتـغاللـهـا في لـلـبـحـث عـن احملــروقـات واسـتـغاللـهـا في سـنة سـنة 
الــمــسـاحـة اHــسـمــاة "غـورد الـروني الــمــسـاحـة اHــسـمــاة "غـورد الـروني II" (الـكـتــلــتـان :" (الـكـتــلــتـان :
401 أ و أ و403 ف) اHـ ف) اHــبرم �ـبرم �ــديديـنة اجلنة اجلـزائر في زائر في 12 ي يـنايـرنايـر

سـنـة سـنـة 2015 بـY الـوكـالـة الـوطـنـيــة لـتـثـمـــY مــوارد بـY الـوكـالـة الـوطـنـيــة لـتـثـمـــY مــوارد
rاحملروقات (ألنـفط) والشـركة الوطنية سـوناطراكrاحملروقات (ألنـفط) والشـركة الوطنية سـوناطراك
شــركـة ذات أسـهـمr وشــركــة "كـومــبـانـيـا إســـبـانـيـوالشــركـة ذات أسـهـمr وشــركــة "كـومــبـانـيـا إســـبـانـيـوال

دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا) ".دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا) ".
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهوريـة
r بناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 8-77
rو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHـتــعـلق بــاحملـروقـاتr اHــعـدل واHـتــممr ال سـيّــمـا اHـادة 30

rمنه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

rتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتـاجـهـا ونـقــلـهـا وحتـويـلــهــا وتــسـويـقــهـا

rتممHعدل واHا r"سوناطـراك"

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 11-268 اHـؤرخ
في 2 رمــــضـــــان عــــام 1432 اHـــــوافق 2 غــــشـت ســــنــــــة 2011
واHـــتـــضــمـن اHــوافـــقـــة عــلـى عــقــــد الـــبـــحث عن احملـــروقــات
"II ــســـمــــاة "غـــورد الــرونيHـــســـاحــــة اHواســـتـــغاللــهـــا فـي ا
(الـــكــتــلـــتــان : 401 أ و403 ف) اHـــبــــرم �ـــديــنــــة اجلــزائــــر
فــي 31 مــــارس ســـــنــــة 2011 بــــY الــــوكـــــالــــــة الــــوطــــنــــيــــــة
لتثمــY موارد احملروقــات (ألنفــط) والشـركـة الوطنيـة
ســـــونــاطــــراكr شــركـــة ذات أســهـمr وشـــركـــة "كـــومــبـــانــيــا

r" (سيبسا) إسـبا نيـوال دي بتروليوس س. أ. أ

- و�قتـضى اHرسـوم الرئـاسي رقم 15-125 اHؤرخ
فـي 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق  14 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 2015

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اHؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

rناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبــعـد االطالع عــلى اHــلـحق رقـم 1 بــالـعــقـــد اHـؤرخ
في 31 مـــــــارس ســـــــنــــــة 2011 لـــــــلـــــــبـــــــحـث عـن احملــــــــروقــــــات
"II ـــســــمـــاة "غـــورد الـــرونيHـــســـاحـــة اHواســــتـــغاللـــهـــا فــي ا
(الـكـتـلــتان : 401 أ و403 ف) اHــبـرم �ــديـنـــة اجلـزائر في
Yالـوكــالـــة الــوطـنــيـة لــتـثــمـــ Y12 يــنــايـــر ســنــة 2015 بــ

مــــوارد احملـــــروقــــــات (ألــــنــــفــط) والـــــشـــــركــــــة الــــوطــــنــــيـــــة
ســـونــاطــــراكr شــركــــة ذات أســهـمr وشــركـــة "كــومــبــانــيــا

 r" (سيبسا)  إسـبانيـوال دي بتروليوس س. أ.أ

rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

  يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى :  يـــوافق عـــلى اHــلـــحق رقم 1 بــالـــعــقـــد
اHـؤرخ في 31 مــارس ســنـة 2011 لــلـبــحـث عن احملـــروقـات
"II ـــســــمـــاة "غـــورد الـــرونيHـــســـاحـــة اHواســــتـــغاللـــهـــا فــي ا
(الكـتلـتان : 401 أ و403 ف) اHبرم �ــدينة اجلزائر في 12
يـنـايـر سـنـة 2015 بـY الـوكـالـــة الـوطـنـيـة لـتـثـمـY موارد
rاحملـــروقــات (ألـــنـــفط) والــشــــركـــة الــوطـــنــيـــة ســونـــاطــراك
شـــركــة ذات أســهـمr وشــركــة "كــومـــبــانــيــا إســـبــا نــيـــوال دي
بـتـرولـيوس س. أ.أ  (سـيـبـسـا) "r ويـنـفــذ طـبـقـا لـلـتشـريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 19 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 7
يونيو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرمرسوم رئاسي مؤرّخ في خ في 6 شعبان عام  شعبان عام 1436 ا اHوافـق Hوافـق 25

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

rإنّ رئـيـس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الـدسـتـورr ال سـيـمـا اHـادتـان 77-8 و125

r(الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 70-20 اHـــــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اHـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واHــتـعـلق
باحلالـة اHدنـية r اHـعدل واHـتمم r ال سـيمـا اHادتان 55 و56

rمنه
 - و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم رقم 71-157 اHــؤرخ في 10
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1391 اHــــوافق 3 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1971
واHـتعـلق بـتـغـييـر الـلـقب r اHـتممr ال سـيـمـا اHواد 3 و4 و5

rمنه

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : 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:
- خـرقـاق عـثـمـانr اHـولـود سـنـة 1921 بـأوالد رشـاش
(واليــــة خـــــنـــــشــــلــــة) شــــهــــادة الـــمــــيـالد رقم 3081 وعـــقــد
الــــزواج رقم 82 احملــــرر بــــتـــاريخ 11 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1980
بـأوالد رشــاش (واليـة خــنـشــلـة) ويــدعى من اآلن فــصـاعـدا:

بن عثمان عثمان.
- خــرقــاق عـــثــمـــانr اHــولــود في 20 ســبـــتــمــبــر ســنــة
1979 بأوالد رشاش (واليـة خنشلـة) شهادة اHيالد رقم 414

وعـقد الزواج رقم 116 احملـرر بتاريخ 22 غـشت سنة 2004
بأوالد رشاش (والية خنشلة) وأوالده القصر: 

* نــور الــدينr اHــولــود في 23 أكــتــوبــر ســنـة 2004
 r9166 يالد رقمHبباتنة (والية باتنة) شهادة ا

* أحـمـد أمـrY اHـولـود في 27 نــوفـمـبــر سـنـة 2006
r415 يالد رقمHبأوالد رشاش (والية خنشلة) شهادة ا

* مـالكr الـــــمــــــولــــودة في 10 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2009
بــــأوالد رشــــاش (واليــــة خــــنــــشــــلــــة) شــــهـــــادة اHــــيالد رقم 11
ويـدعون من اآلن فـصـاعدا: بن عـثمـان عـثمـانr بن عثـمان

نور الدينr بن عثمان أحمد أمrY بن عثمان مالك.

- خــرقــاق عــمــارr اHــولــود في 19 يــونــيــو ســنـة 1947
بــأوالد رشـــاش (واليـــة خـــنــشـــلـــة) شــهـــادة اHـــيالد رقم 1632
وعــقــد الـزواج رقم 3 احملــرر بــتـاريخ 23 أبــريل ســنـة 1971
بـأوالد رشــاش (واليـة خــنـشــلـة) ويــدعى من اآلن فــصـاعـدا:

بن عثمان عمار.
- خـرقاق مـبـاركةr اHـولودة في 28 ينـاير سـنة 1978
بــــأوالد رشــــاش (واليــــة خــــنــــشــــلــــة) شــــهـــــادة اHــــيالد رقم 21

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن عثمان مباركة.
- خـرقـاق الــورديr اHـولـود في 30 يـنـايـر سـنـة 1979
بــخــنــشــلــة (واليــة خــنـــشــلــة) شــهــادة اHــيالد رقم 284 وعــقــد
الـــــزواج رقم 155 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 19 غـــــشـت ســـــنــــة 2006

بأوالد رشاش (والية خنشلة) وولداه القاصران: 
* أســــــامـــــةr اHــــــولـــــود في 25 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 2008

r2744 يالد رقمHبخنشلة (والية خنشلة) شهادة ا
* رانـــيــــةr الـــمــــولـــودة فـي 31 يـــنــايــر ســنــة 2012
بــــأوالد رشــــاش (واليــــة خــــنــــشــــلــــة) شــــهـــــادة اHــــيالد رقم 48
ويـدعون من اآلن فصـاعدا: بن عثـمان الورديr بن عـثمان

أسامةr بن عثمان رانية.
- خــرقـاق مــســعــودr اHــولـود في 3 يــنـايــر ســنـة 1983
بـأوالد رشاش (واليـة خنشـلة) شـهادة اHيالد رقم 6 ويدعى

من اآلن فصاعدا: بن عثمان مسعود.
- خرقـاق زينبr اHـولودة في 12 فبـراير سـنة 1984
بـخــنـشــلـة (واليــة خـنــشـلــة) شـهــادة اHـيالد رقم 591 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: بن عثمان زينب.
- خـــرقــاق فـــريـــدr اHــولـــود في 9 يــولـــيـــو ســـنــة 1985
بــأوالد رشـــاش (واليـــة خـــنــشـــلـــة) شــهـــادة اHـــيالد رقم 2460

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن عثمان فريد.
- خــرقــاق ســمــرةr اHـولــودة في 14 مـايــو ســنـة 1990
بـــأوالد رشـــاش (واليــــة خـــنــــشـــلــــة) شـــهـــادة اHــــيالد رقم 271

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن عثمان سمرة.
- خـرقاق يـسمـينـةr اHولودة في 18 مايـو سنة 1991
بـــأوالد رشـــاش (واليــــة خـــنــــشـــلــــة) شـــهـــادة اHــــيالد رقم 241

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن عثمان يسمينة.
- خــرقـاق عــمـارةr اHـولــود سـنـة 1955 بـأوالد رشـاش
(والية خنـشلة) شهادة اHيالد رقم 41 وعقد الزواج رقم 91
احملـرر بـتاريخ 6 أكـتـوبـر سـنة 1979 بـأوالد رشـاش (والية
خنشلة) وعقد الزواج رقم 365 احملرر بتاريخ 29 ديسمبر
سنة 2009 بأوالد رشاش (والية خنشلة) وأوالده القصر: 
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* مــــــزيـــــانr اHــــــولـــــود في 18 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 1998
r2328 يالد رقمHبخنشلة (والية خنشلة) شهادة ا

* ســـــمـــــيــــةr اHــــولــــودة ســــنـــة 2000 بـــأوالد رشـــاش
(واليــة خــنــشــلــة) بـحــكـم صـادر بــتــاريخ 23 نــوفــمــبــر ســنـة

r378 يالد رقمHشهادة ا r2009

* جــــهــــيــــنـــةr اHـــولـــودة في 23 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2001
r225 يالد رقمHبأوالد رشاش (والية خنشلة) شهادة ا

* بــــلـــــقــــاسمr اHـــــولــــود في 27 يــــونــــيــــو ســــنــــة 2003
r436 يالد رقمHبزريبة الوادي (والية بسكرة) شهادة ا

* شــــهــــلــــةr اHــــولــــودة في 5 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 2004
r670 يالد رقمHبزريبة الوادي (والية بسكرة) شهادة ا

* عـــــليr اHـــــولـــــود في 9 غـــــشـت ســـــنــــة 2009 بــــأوالد
رشــاش (واليـة خــنــشــلــة) شــهـادة اHــيالد رقم 260 ويــدعــون
rبن عـثــمـان مـزيـان rمن اآلن فـصـاعــدا: بن عـثـمــان عـمـارة
rبن عـثمان بـلقاسم rبن عثمـان جهـينة rبن عثمـان سميــة

بن عثمان شهلـةr بن عثمان علي.
- خرقـاق ربـعـيةr اHـولـودة سـنة 1964 بـأوالد رشاش
(واليـة خـنــشـلـة) بــحـكم صــادر بـتـاريخ 1979 شــهـادة اHـيالد
رقم 3 وعـــقـــد الــزواج رقــم 183 احملـــرر بـــتــاريخ 12 غــشت
سـنــة 2008 بـــأوالد رشــاش (واليـــة خـنشـلـــة) وتدعى من

اآلن فصاعدا: بن عثمان ربعية.
- خـرقاق لـزهاريr اHـولود سـنة 1967 بـأوالد رشاش
(والية خـنـشلـة) بـحكم صـادر سـنة 1968 شـهادة اHـيالد رقم
20 وعـقـد الزواج رقم 207 احملـرر بـتاريخ 21 أكـتـوبـر سـنة

1992 بأوالد رشاش (والية خنشلة) وولداه القاصران: 

* أيــمـنr الــمـــولــود في 26 نـوفـــمــبــر سـنة 1997
r443 يالد رقمHبأوالد رشاش (والية خنشلة) شهادة ا

* يــاســrY اHــولــود في 4 أبـــريل ســـنــة 2004 بــأوالد
رشــاش (واليـة خــنــشــلــة) شــهـادة اHــيالد رقم 107 ويــدعــون
rبن عــثــمـان أ�ن rمن اآلن فــصــاعـدا: بن عــثــمــان لـزهــاري

.Yبن عثمان ياس
- خرقاق الـضاويr اHولـود سنة 1974 بـأوالد رشاش
(والية خـنـشلـة) بـحكم صـادر سـنة 1977 شـهادة اHـيالد رقم
40 وعـــقـــد الــزواج رقم 71 احملـــرر بـــتــاريخ 11 مـــايـــو ســـنــة

2009 بأوالد رشاش (والية خنشلة) وولداه القاصران: 

* بـــدر الـــديـنr اHـــولـــود ســـنــة 2007 بـــأوالد رشــاش
(واليــة خــنــشـلــة) بــحــكم صــادر بــتـاريخ 10 ديــســمــبــر ســنـة

r409 يالد رقمH2009 شهادة ا

*  مــــرامr اHــــولـــودة في 12 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 2011
بـــأوالد رشـــاش (واليــــة خـــنــــشـــلــــة) شـــهـــادة اHــــيالد رقم 405
rويــدعـــون مـن اآلن فـــصــاعـــدا: بـن عــثـــمــان الـــضــــــاوي

بن عثمان بدر الدينr بن عثمان مرام.

- خـــرقــاق رابـحr اHــولـــود ســـنــة 1977 بـــأوالد رشــاش
(والية خـنـشلـة) بـحكم صـادر سـنة 1979 شـهادة اHـيالد رقم
04 وعــقـد الـزواج رقم 23 احملــرر بـتـاريخ 17 فـبـرايــر سـنـة

2007 بأوالد رشاش (والية خنشلة) وأوالده القصر: 

* عـــبـــد الـــنـــورr اHـــولـــود في 15 غـــشت ســـنـــة 2008
r3085 يالد رقمHبخنشلة (والية خنشلة) شهادة ا

* نــــســـــيــــبـــــةr اHــــولـــــودة في 14 غــــشـت ســــنــــة 2009
r3101 يالد رقمHبخنشلة (والية خنشلة) شهادة ا

* آدمr الــــمــــولــــود فـي 22 نــــوفـــمـــــبــــر ســـنـــة 2011
بـــأوالد رشـــاش (واليــــة خـــنــــشـــلــــة) شـــهـــادة اHــــيالد رقم 388
ويــدعــون من اآلن فـصــاعـدا: بـن عـثــمـان رابـحr بن عـثــمـان

عبد النورr بن عثمان نسيبةr بن عثمان آدم.

- خــرقـاق ســمــاعــيلr اHــولـود في 7 مـايــو ســنـة 1977
بأوالد رشاش (واليـة خنشلة) شهادة اHيالد رقم 154 وعقد
الـزواج رقم 265 احملــرر بــتـاريخ 20 ســبــتـمــبــر ســنـة 2011

بأوالد رشاش (والية خنشلة) وابنته القاصرة: 

* هــــــنـــــاديr اHــــــولـــــودة في 3 يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة 2012
بخنشـلة (والية خنشـلة) شهادة اHيالد رقم 2764 ويدعيان
من اآلن فصاعدا: بن عثمان سماعيلr بن عثمان هنادي.

- خــرقــاق أحــمــدr اHــولــود في 7 فـــبــرايــر ســنــة 1982
بــــأوالد رشــــاش (واليــــة خــــنــــشــــلــــة) شــــهـــــادة اHــــيالد رقم 69

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن عثمان أحمد.

- خـرقــاق فـتــحيr اHــولـود في 5 أكـتـوبــر سـنـة 1984
بــــأوالد رشــــاش (واليـــة خـــنـــشـــلـــة) شــــهـــادة اHـــيالد رقم 489
وعـقـد الزواج رقم 209 احملـرر بـتاريخ 8 غـشت سـنة 2011

بأوالد رشاش (والية خنشلة) وولده القاصر: 

* شــرف الــديـنr اHــولــود في 30 أبــريل ســنــة 2012
بــــــــبــــــــســــــــكــــــــرة (واليــــــــة بــــــــســـــــــكــــــــرة) شــــــــهــــــــادة اHــــــــيـالد رقم
2012/00/03459 ويــدعـيــان من اآلن فــصــاعــدا: بن عــثــمـان

فتحيr بن عثمان شرف الدين.

- خـرقـاق فـتــيـحـةr اHـولـودة في 28 مـايــو سـنـة 1988
بـــأوالد رشـــاش (واليــــة خـــنــــشـــلــــة) شـــهـــادة اHــــيالد رقم 318

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن عثمان فتيحة.

- خرقـاق زكيةr اHولودة في 13 ديسـمبر سنة 1989
بــزريـــبــة الــوادي (واليـــة بــســـكــرة) شــهـــادة اHــيالد رقم 751

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن عثمان زكية.

- خرقاق سـميـةr اHولودة في 8 ديسـمبـر سنة 1992
بـــأوالد رشـــاش (واليــــة خـــنــــشـــلــــة) شـــهـــادة اHــــيالد رقم 895

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن عثمان سمية.
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- خـــرقــاق خـــمــيـــسيr اHـــولــود في 10 فــبـــرايــر ســـنــة
1963 بـأوالد رشـاش (واليـة خـنـشلـة) شـهـادة اHـيالد رقم 47

وعــقــد الــزواج رقم 109 احملــرر بــتــاريخ 22 أكـــتــوبــر ســنــة
1990 بأوالد رشاش (والية خنشلة) وأوالده القصر: 

* حــــمــــزةr الـــــمــــولــــود فـي 3 يـــونـــيــــو ســـنـــة 1997
r229 يالد رقمHبأوالد رشاش (والية خنشلة) شهادة ا

* هـــــانـيr اHــــولــــود في 10 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1998
r355 يالد رقمHبأوالد رشاش (والية خنشلة) شهادة ا

* عـالء الـــدينr اHــــولـــود في 25 مــــارس ســــنـــة 2005
r109 يالد رقمHبأوالد رشاش (والية خنشلة) شهادة ا

* ذكــــــرىr اHــــــولــــــودة في 13 يــــــولــــــيــــــو ســــــنـــــة 2011
بخـنشـلة (والية خـنشـلة) شـهادة اHيالد رقم 3084 ويـدعون
rبن عثـمان حـمزة rمن اآلن فـصاعـدا: بن عـثمـان خمـيسـي
بن عـــثــــمـــان هـــانـيr بن عـــثـــمــــان عالء الـــدينr بـن عـــثـــمـــان

ذكرى.
- خرقـاق جـميـلةr اHـولودة سـنة 1965 بـأوالد رشاش
(والية خـنـشلـة) بـحكم صـادر سـنة 1987 شـهادة اHـيالد رقم

449 وتدعى من اآلن فصاعدا: بن عثمان جميلة.

- خـرقاق خلـمـيـسيr اHـولود في 8 يـونـيـو سـنة 1981
بأوالد رشاش (واليـة خنشلة) شهادة اHيالد رقم 281 وعقد
الـــــزواج رقـم 79 احملــــرر بــــتـــاريخ 17 يــــونــــيـــو ســــنـــة 2007

بأوالد رشاش (والية خنشلة) وبناته القاصرات : 
* إكـــــرامr الـــــمــــولــــودة ســــنـــة 2002 بـــأوالد رشـــاش
(والية خـنـشلـة) بـحكم صـادر بـتاريخ 6 أكتـوبر سـنة 2011

r326 يالد رقمHشهادة ا
* ســــمـــــراءr اHـــــولــــودة ســـــنــــة 2004 بـــــأوالد رشــــاش
(والية خـنـشلـة) بـحكم صـادر بـتاريخ 6 أكتـوبر سـنة 2011

r325 يالد رقمHشهادة ا
* هـــــزارr الـــــمـــولــــودة في 28 يــــونــــيــــو ســــنـــة 2007

r229 يالد رقمHبأوالد رشاش (والية خنشلة) شهادة ا
* هــــديـلr الــــــمـــولـــودة في 6 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2009

r327 يالد رقمHبأوالد رشاش (والية خنشلة) شهادة ا
* فـاطـمــة الـزهــراءr اHـولـودة في 19 فـبـرايــر سـنـة
2012 بـــزريـــبـــة الـــوادي (واليـــة بـــســـكـــرة) شــهــادة اHــيالد

rرقم 146 ويـدعون مـن اآلن فصـاعـدا: بن عـثـمـان خـمـيسي
rبن عـثمـان هــزار rبن عثـمـان سمـــراء rبن عـثمـان إكـرام

بن عثمـان هديلr بن عثمان فاطمة الزهراء.
- خـــرقـــاق إسالمr اHـــولــود في 7 يــونـــيـــو ســـنــة 1994
بـخـنـشـلـة (واليـة خـنـشـلة) شـهـادة اHـيالد رقم 1805 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: بن عثمان إسالم.

- خــامـج مــحـــمـــدr اHـــولــود في 16 مـــارس ســـنــة 1965
بـعــY فــكـرون (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اHـيالد رقم 197
وعـقد الزواج رقم 77 احملـرر بتاريخ 24 مـارس سنة 1988

بعY فكرون (والية أم البواقي) وابنته القاصرة: 
Yـولودة في 11 يونـيو سـنة 1999 بعHا rشـيـمـاء *
فــــــكـــــرون (واليــــــة أم الــــــبــــــواقـي) شــــــهـــــادة اHــــــيـالد رقم 399
ويدعيان من اآلن فصاعدا: مبارك محمدr مبارك شيماء.

- خـــامج خـــولـــةr اHـــولـــودة في 27 مـــارس ســـنــة 1995
r293 ـيالد رقمHفــكـرون (واليـة أم الـبـواقـي) شـهـادة ا Yبـعـ

وتدعى من اآلن فصاعدا: مبارك خولة.
- خـــامج ســـارةr اHـــولــودة في 5 فــبـــرايـــر ســـنــة 1989
بــعـــY مــلــيــلــة (واليــة أم الــبــواقي) شــهــادة اHــيالد رقم 379

وتدعى من اآلن فصاعدا: مبارك سارة.
- خــامج مــهـديr اHــولـود في 18 ديــسـمـبــر سـنـة 1991
بـأم البـواقي (والية أم الـبـواقي) شهـادة اHيالد رقم 02715

ويدعى من اآلن فصاعدا: مبارك مهدي.
- خــامج صــوريـاr اHــولــودة ســنـة 1967 بـعــY فـكـرون
(واليـة أم البـواقي) بـحكم صـادر بـتاريخ 9 سـبـتمـبر سـنة
1970 شـــــــهـــــــادة اHـــــيـالد رقم 917 وعــــــقــــــد الــــــزواج رقم 283

احملـــرر بــــتــاريخ 19 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2002 بــعــY فــكــرون
(واليـــة أم الـــبــــواقي) وتـــدعـى من اآلن فـــصــــاعـــدا: مـــبـــارك

صوريا.
- خـــامج تـــوفــيقr اHـــولــود ســـنــة 1973 بـعــY فــكـرون
(واليـة أم الـبـواقي) بـحـكم صـادر بـتـاريخ 5 نـوفـمـبـر سـنة
1983 شــــــهـــــادة الـــــمــــــيالد رقم 96 وعــــقــــد الــــزواج رقم 346

الـــمـــحــرر بــتــاريخ 23 أكــتــوبــر ســنـة 2002 بـعــY فـكـرون
(والية أم الـبواقي) بحكم صادر في 15 أكتـوبر سنة 2002

وأوالده القصر:
* أســــمـــاءr الـــمــولــودة في 6 نــوفــمــبــر ســنــة 2002
r929 يالد رقمHفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Yبع

* مــر r اHــولـودة في 29 ديــســمــبــر ســنـة 2003 بـأم
r1723 يالد رقمHالبواقي (والية أم البواقي) شهادة ا

* آيــــةr الــــمــــولـــودة فـي 2 ديــــســمــــبـــر ســـنــة 2007
r1418 يالد رقمHفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Yبع

* مــحــمــد أمـــrY اHــولــود في 12 غـــشت ســـنــة 2010
بـعـY فـكـرون (والية أم الـبـواقي) شـهـادة اHـيالد رقم 1659
ويــــدعــــون من اآلن فــــصــــاعــــدا: مــــبــــارك تــــوفـــيـقr مــــبـــارك

.Yمبارك محمد أم rمبارك آية r مبارك مر rأسماء
- خـامج الـسـعـيدr اHـولـود في 7 ديـسـمـبـر سـنة 1981
بـعــY فــكـرون (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اHـيالد رقم 985

ويدعى من اآلن فصاعدا: مبارك السعيد.
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- خــامـج رفــيـــقـــةr اHـــولــودة في 29 مـــايـــو ســـنــة 1988
بـعــY فــكـرون (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اHـيالد رقم 564

وتدعى من اآلن فصاعدا: مبارك رفيقة.
- رخـــيس بـــوجـــمـــعـــةr اHـــولـــود ســـنــة 1952 بـــواضـــيــة
(واليـة تيـزي وزو) بحـكم صادر بـتاريخ 16 ديسـمبـر سنة
1963 شــهـــادة الــمــيـالد رقم 147/9918 وعــقـد الـزواج رقم

100 اHــــحــــرر بــــتـــاريخ 20 أبـــــريـل ســـــنـــة 1981 بــــواضــــيـــة

(والية تيزي وزو) وولداه القاصران: 
* إســـــمـــــاعـــــيـلr اHـــــولـــــود في 3 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 1997

r180 يالد رقمHبواضية (والية تيزي وزو) شهادة ا
* ورديــــةr اHـــــولــــودة في 16 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2000
بــــبــــوغــــني (واليــــة تـــــيــــزي وزو) شــــهــــادة اHــــيالد رقم 1587
ويــــدعـــون مـن اآلن فـــصــــاعـــدا: ركــــيس بـــوجــــمـــعــــةr ركـــيس

إسماعيلr ركيس وردية.
- رخــيـس فــريـــدr اHـــولــود في 15 مــارس ســنــة 1983
بواضيـة (والية تيزي وزو) شهادة اHيالد رقم 480 ويدعى

من اآلن فصاعدا: ركيس فريد.
- رخـيس محـمد سـعيـدr اHولود في 10 فبـراير سنة
1986 بــواضــيــة (واليـــة تــيــزي وزو) شـــهــادة اHــيالد رقم 62

ويدعى من اآلن فصاعدا: ركيس محمد سعيد.
- رخــيس جــجـــيــقــةr اHـــولــودة في أول يــونـــيــو ســنــة
1987 بـواضــيـة (واليــة تـيــزي وزو) شـهــادة اHـيالد رقم 200

وتدعى من اآلن فصاعدا: ركيس ججيقة.
- مــخـلـخـل مـبـاركــةr اHـولـودة في 22 ديــسـمـبــر سـنـة
1959 بــبـســكــرة (واليــة بـســكــرة) شــهـادة اHــيالد رقم 00118

وعــــقــــد الــــزواج رقم 287 احملـــرر بـــتـــاريخ 24 مـــايـــو ســـنـــة
1978 بـبــسـكـرة (واليـة بــسـكـرة) وتـدعـى من اآلن فـصـاعـدا:

بن سالم مباركة.
- مـخلـخـل لـزهرr اHـولـود في 15 أكـتـوبـر سـنـة 1979
بــبـسـكــرة (واليـة بـســكـرة) شـهــادة اHـيالد رقم 04108 وعـقـد
الــزواج رقـم 504 الـــمــــحـرر بــتــاريخ 15 ســبــتـمــبــر ســنـة
2011 بـبــسـكـرة (واليـة بــسـكـرة) ويـدعـى من اآلن فـصـاعـدا:

بن سالم لزهر.
- مــخــلـــخل هــاجـــرr اHــولــودة في 19 ديــســمـــبــر ســنــة
1982 بــبـســكــرة (واليــة بـســكــرة) شــهـادة اHــيالد رقم 04994

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن سالم هاجر. 
- مـخـلخل سـارةr اHـولودة في 7 نـوفـمبـر سـنة 1988
ببـسكـرة (واليـة بسـكـرة) شهـادة اHيالد رقم 05254 وتدعى

من اآلن فصاعدا: بن سالم سارة.
- مـخلـخل جهـينـةr اHولودة في 3 أكتـوبر سـنة 1995
ببـسكـرة (واليـة بسـكـرة) شهـادة اHيالد رقم 04328 وتدعى

من اآلن فصاعدا: بن سالم جهينة.

- بــوال سـلــيــمــانr اHــولـود في 13 يــنـايــر ســنـة 1949
بغردايـة (والية غردايـة) شهادة اHيالد رقم 1949/00/00027
وعـقد الزواج رقم 187 احملـرر بتاريخ 8 يونـيو سـنة 1972

بغرداية (والية غرداية) وولده القاصر: 
* إليـاسr اHـولود في 4 أبـريل سنة 1999 بـغرداية
(واليـة غــردايـة) شــهـادة اHـيالد رقم 594 ويــدعـيـان من اآلن

فصاعدا: عبد النور سليمانr عبد النور إلياس.
- بـــــوال يــــــحـيr اHـــــولــــــود في 7 مـــــارس ســــــنـــــة 1973
بغردايـة (والية غردايـة) شهادة اHيالد رقم 1973/00/00303
وعـقد الزواج رقم 512 احملـرر بتاريخ 14 غـشت سنة 1995

بغرداية (والية غرداية) وأوالده القصر: 
* كمالr اHولود في 21 فبراير سنة 1999 بغرداية

r392 يالد رقمH(والية غرداية) شهادة ا
* دلــــيـــلــــةr اHــــولـــودة في 4 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2006

r1161 يالد رقمHبغرداية (والية غرداية) شهادة ا
* جنـيبr اHولود في 12 غـشت سنة 2011 بـغرداية
(واليـة غـردايـة) شـهـادة اHـيالد رقم 2704 ويـدعـون من اآلن
فـصاعـدا: عـبد الـنـور يـحيr عبـد الـنور كـمـالr عبـد الـنور

دليلةr عبد النور جنيب.
- بـوال مــصـطــفىr اHــولـود في 21 أبــريل ســنـة 1975
بغردايـة (والية غردايـة) شهادة اHيالد رقم 1975/00/00505
وعــقــد الــزواج رقم 664 احملــرر بــتــاريخ 11 أكـــتــوبــر ســنــة

1995 بغرداية (والية غرداية) وأوالده القصر:

* مـامـة اللــةr اHـولـودة في 15 ديـسـمـبـر سـنـة 2000
r1793 يالد رقمHبغرداية (والية غرداية) شهادة ا

* مـحـمـد األمـrY اHـولـود في 10 أبــريل سـنـة 2006
r535 يالد رقمHبغرداية (والية غرداية) شهادة ا

* رمـــيـــسـهr اHـــولـــودة في 24 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2011
بـغــردايـة (واليـة غــردايـة) شــهـادة اHـيالد رقم 784 ويـدعـون
من اآلن فـصـاعدا: عـبـد الـنور مـصـطفىr عـبـد النـور مـامة

اللةr عبد النور محمد األمrY عبد النور رميسه.
- بـــوال فــــطـــيــــمـــةr الـــمــــولــودة في 3 يــنـــايــر ســـنــة
1977 بـــــغــــــردايـــــة (واليــــــة غـــــردايــــــة) شـــــهــــادة اHـــــيالد رقم

1977/00/00007 وعـقـد الزواج رقم 279 احملـرر بـتاريخ 16

يونيو سنة 1996 بغرداية (والية غرداية) وتدعى من اآلن
فصاعدا: عبد النور فطيمة.

- بـــوال زيـــنبr اHـــولـــودة في 26 مـــارس ســـنــة 1979
بغردايـة (والية غردايـة) شهادة اHيالد رقم 1979/00/00385
وعــقــد الـزواج رقم 690 احملــرر بــتـاريخ 9 ســبــتــمــبــر ســنـة
2003 بـغــردايــة (واليـة غــردايــة) وتـدعى مـن اآلن فـصــاعـدا:

عبد النور زينب.



29 شعبان عام  شعبان عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1232
17 يونيو يونيو سنة  سنة 2015 م م

- بــوال ســعــيـــدr اHــولــود في 11 أكـــتــوبــر ســنــة 1980
بغردايـة (والية غردايـة) شهادة اHيالد رقم 1980/00/01060
وعـقد الزواج رقم 574 احملـرر بتاريخ 23 غـشت سنة 2003

بغرداية (والية غرداية) وأوالده القصر: 
* ســـــرورr اHــــــولـــــودة في 18 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 2006

r998 يالد رقمHبغرداية (والية غرداية) شهادة ا
* ســيـرينr اHــولـودة في أول ديــسـمــبـر ســنـة 2009

r4334 يالد رقمHبغرداية (والية غرداية) شهادة ا
* إحـــــســــانr اHـــــولــــودة في 27 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2011

r2692 يالد رقمHبغرداية (والية غرداية) شهادة ا
* أنسr اHولود في 26 أكتـوبر سنة 2012 بـغرداية
(واليـة غـردايـة) شـهـادة اHـيالد رقم 3872 ويـدعـون من اآلن
فصاعدا: عبد الـنور سعيدr عبد النور سرورr عبد النور

سيرينr عبد النور إحسانr عبد النور أنس.
- بـــوال مـــنـــةr اHـــولـــودة في 20 أكــتـــوبـــر ســـنــة 1982
بغردايـة (والية غردايـة) شهادة اHيالد رقم 1982/00/01282

وتدعى من اآلن فصاعدا: عبد النور منة.
- بــــوال عـــــمـــــرr اHــــولـــــود في 28 مــــارس ســـــنــــة 1984
بغردايـة (والية غردايـة) شهادة اHيالد رقم 1984/00/00371
وعــقــد الـزواج رقم 994 احملــرر بــتـاريخ 16 ديـســمــبـر ســنـة

2009 بغرداية (والية غرداية) وابنته القاصرة: 

* ودادr اHـولودة في 25 يونـيو سـنة 2011 بـغرداية
(واليـة غـرداية) شـهـادة اHيالد رقم 2044 ويـدعيان من اآلن

فصاعدا: عبد النور عمرr عبد النور وداد.
- بــوال مـسـعــودهr اHـولـودة في 14 غــشت سـنـة 1987
بغردايـة (والية غردايـة) شهادة اHيالد رقم 1987/00/01314
وعــقـد الـزواج رقم 769 احملــرر بـتـاريخ 10 سـبــتـمـبــر سـنـة

2012 وتدعى من اآلن فصاعدا: عبد النور مسعوده.

- بــــــوال داودr اHــــــولــــــود في 4 يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة 1991
بغردايـة (والية غردايـة) شهادة اHيالد رقم 1991/00/00833

ويدعى من اآلن فصاعدا: عبد النور داود.
- بـــــوال بــــكــــيــــرr اHــــولــــود في 20 غــــشت ســــنــــة 1950
بـــغـــردايـــة (واليـــة غـــردايـــة) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 311 وعـــقــد
الــزواج رقم 121 احملـــرر بـــتـــاريخ 28 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1985
بــبــاب الــوادي (واليـة اجلــزائــر) ويــدعى من اآلن فــصــاعـدا:

عبد النور بكير.
- بـوال بـلـقـاسمr اHـولـود في 23 نـوفـمـبـر سـنـة 1986
بــــالــــقــــصــــبــــة (واليــــة اجلــــزائــــر) شــــهــــادة اHــــيالد رقم 01458

ويدعى من اآلن فصاعدا: عبد النور بلقاسم.
- بــوال عــائــشــةr اHــولــودة في 24 يـــنــايــر ســنــة 1988
بــــالــــقــــصــــبــــة (واليــــة اجلــــزائــــر) شــــهــــادة اHــــيالد رقم 00120

وتدعى من اآلن فصاعدا: عبد النور عائشة.

- بــوال إ�ـــانr اHــولــودة في 5 ديــســمـــبــر ســنــة 1990
بــــالــــقــــصــــبــــة (واليــــة اجلــــزائــــر) شــــهــــادة اHــــيالد رقم 01351

وتدعى من اآلن فصاعدا: عبد النور إ�ان.

- بــــوال فـــــافـــــةr اHــــولـــــودة في 2 مــــارس ســـــنــــة 1959
بغردايـة (والية غردايـة) شهادة اHيالد رقم 1959/00/00203
وعـــقـــد الــزواج رقم 83 احملــرر بــتــاريخ 14 فــبـــرايــر ســـنــة
1989 بـــغــردايـــة واليــة غــردايـة وتــدعى من اآلن فـصــاعـدا:

عبد النور فافة.

- بــــوال بـــــيـــــةr اHــــولـــــودة في 12 أبــــريـل ســــنــــة 1961
بغردايـة (والية غردايـة) شهادة اHيالد رقم 1961/00/00368
وعـقـد الزواج رقم 113 احملـرر بـتاريخ 8 أبـريل سـنة 1979

وتدعى من اآلن فصاعدا: عبد النور بية.

- بـــوال الــزهــرةr اHــولــودة في 14 أبــريل ســنــة 1963
بغردايـة (والية غردايـة) شهادة اHيالد رقم 1963/00/00445
وعــقـد الـزواج رقـم 158 الـمـــحـرر بتاريخ 13 مايـو سنة
1979 بــغـردايــة (واليـة غـردايــة) وتـدعى من اآلن فــصـاعـدا:

عبد النور الزهرة.

- بــوال الـنـاصــرr اHـولـود في 14 أكـتـوبــر سـنـة 1965
بغردايـة (والية غردايـة) شهادة اHيالد رقم 1965/00/00987
وعـقد الزواج رقم 93 احملـرر بتاريخ 15 مـارس سنة 1986

بغرداية (والية غرداية) وأوالده القصر: 

* مر r اHولودة في 17 أكتـوبر سنة 1997 بغرداية
(والية غرداية) شهادة اHيالد رقم 1997/00/01767.

* إبــــراهــــيمr اHــــولــــود في 8 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة 2000
بغرداية (والية غرداية) شهادة اHيالد رقم 2000/00/01574.

* ياسrY اHولود في 24 يناير سنة 2003 بغرداية
(والية غرداية) شهادة اHيالد رقم 2003/00/00095.

* حفصةr اHولودة في 13 مايو سنة 2005 بغرداية
(والية غـرداية) شهادة اHيالد رقم 2005/00/00900 ويدعون
r عــبـد الــنــور مـر rمـن اآلن فــصـاعــدا: عــبـد الــنــور نـاصــر
عبد النور إبراهيمr عبد النور ياسrY عبد النور حفصة.

- بــوال اللـــةr اHــولــودة في 28 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1967
بغردايـة (والية غردايـة) شهادة اHيالد رقم 1967/00/01428

وتدعى من اآلن فصاعدا: عبد النور اللة.

- بــــوال ســــعـــيــــدr اHـــولــــود في 28 غــــشت ســــنـــة 1973
بغردايـة (والية غردايـة) شهادة اHيالد رقم 1973/00/01012
وعــقــد الـزواج رقم 810 احملــرر بــتـاريخ 27 نــوفــمــبــر ســنـة

1994 بغرداية (والية غرداية) وأوالده القصر: 
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* عـمـرr اHـولـود في 11 أبــريل سـنـة 2005 بــغـردايـة
r2005/00/00587 يالد رقمH(والية غرداية) شهادة ا

* مـــــحـــــسنr اHـــــولـــــود في 16 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 2009
بغرداية (والية غرداية) شهادة اHيالد رقم 2009/00/00614.

*  مـــــنـــــيبr اHـــــولـــــود في 15 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2012
بــــــغــــــردايـــــــة (واليــــــة غـــــردايـــــة) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم 2271
ويدعـون من اآلن فـصاعـدا: عبـد الـنور سـعيـدr عـبد الـنور

عمرr عبد النور محسنr عبد النور منيب.
- بــوال فـاطـمــةr اHـولـودة فـي أول يـنـايــر سـنـة 1996
بغردايـة (والية غردايـة) شهادة اHيالد رقم 1996/00/00069

وتدعى من اآلن فصاعدا: عبد النور فاطمة.
- بـوال وهـيـبـةr اHولـودة في 30 نـوفـمـبـر سـنة 1990
بـــغــردايــة (واليـــة غــردايـــة) شــهـــادة اHــيالد رقم 1480 وعــقــد
الـــــزواج رقم 157 احملــــرر بـــــتــــاريخ 16 مــــارس ســـــنــــة 2009
بــــغـــردايــــة (واليـــة غــــردايـــة) وتــــدعـى من اآلن فـــصــاعــدا:

عبد النور وهيبة.
- بـوال الـضاويـةr اHـولودة في 17 مـارس سـنة 1994
بغردايـة (والية غردايـة) شهادة اHيالد رقم 1994/00/00408
وعـــقـــد الــزواج رقم 495 احملـــرر بـــتــاريخ 21 يــونـــيـــو ســـنــة
2012 بـغــردايــة (واليـة غــردايــة) وتـدعى مـن اآلن فـصــاعـدا:

عبد النور الضاوية.
- خــوافــة عــبــد اHــالـكr اHــولــود ســنـة 1958 بــأربــوات
(والية الـبـيض) بـحـكم صـادر بـتاريخ 22 غـشت سـنة 1973
شـــهـــادة اHـــيالد رقم 0601 وعـــقـــد الـــزواج رقم 0164 احملــرر
بــتــاريخ 4 أكــتــوبــر ســنـة 1977 بــأربــوات (واليـة الــبــيض)

وولداه القاصران: 
* جــــمــــعـــةr اHــــولــــودة في 8 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة 1997

r2085 يالد رقمHبأربوات (والية البيض) شهادة ا
* احلاجr اHولود في 16 أبريل سنة 2001 بأربوات
(واليــة الــبــيض) شــهـادة اHــيالد رقم 709 ويــدعــون من اآلن
فـصــاعـدا: مـبـاركي عــبـد اHـالكr مــبـاركي جـمــعـةr مـبـاركي

احلاج.
- خـوافــة بن عــامـرr اHــولـود في 5 أبــريل ســنـة 1995
بـأربــوات (واليــة الـبــيض) شــهـادة اHــيالد رقم 660 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: مباركي بن عامر.
- خــوافـة عــائــشــةr اHــولـودة في 27 مـايــو ســنـة 1981
بسيق (واليـة معسكر) شهادة اHيالد رقم 1159 وتدعى من

اآلن فصاعدا: مباركي عائشة.
- خوافة مـليكـةr اHولودة في 28 نوفـمبـر سنة 1982
بأوالد عـبد الـكر  (واليـة البـيض) شهـادة اHيالد رقم 0309
وعــــقـــــد الــــزواج رقم 406 احملـــــرر في 8 غــــشـت ســــنــــة 2004
بــــالــــبـــــيض (واليــــة الـــــبــــيض) وتـــــدعى مـن اآلن فــــصــــاعــــدا:

مباركي مليكة.

- خــوافــة نــعــيــمــةr اHــولــودة في 8 غــشت ســنــة 1986
بــاحملـــرة (واليــة الــبـــيض) شــهـــادة اHــيالد رقم 0142 وتــدعى

من اآلن فصاعدا: مباركي نعيمة.
- خــوافـة حـوريــةr اHـولـودة في 31 غــشت سـنـة 1992
بـالـبـيض (واليـة الـبـيض) شـهـادة اHـيالد رقم 1713 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: مباركي حورية.
- خـــوافــة بـــشـــيــرr اHـــولــود في 2 يــولـــيــو ســـنــة 1974
بأوالد عـبد الـكر  (واليـة البـيض) شهـادة اHيالد رقم 0151
وعـقد الزواج رقم 533 احملـرر بتاريخ 30 غـشت سنة 2004

بالبيض (والية البيض) وولداه القاصران: 
* ولـــــيـــــدr اHــــولـــــود في 13 نــــوفـــــمـــــبــــر ســـــنــــة 2006

r3027 يالد رقمHبالبيض (والية البيض) شهادة ا
* فــدوى مــلـكr اHــولــودة في 27 مــارس ســنــة 2009
بـالـبـيض (واليـة الـبـيض) شـهـادة اHـيالد رقم 763 ويـدعون
من اآلن فصاعدا: مـباركي بشيرr مباركي وليدr مباركي

فدوى ملك.
- خـوافـة أحـمـدr اHولـود في 11 سـبـتـمـبـر سـنة 1975
بأوالد عـبد الـكر  (واليـة البـيض) شهـادة اHيالد رقم 0231
وعـقد الزواج رقم 535 احملـرر بتاريخ 30 غـشت سنة 2004

بالبيض (والية البيض) وولداه القاصران: 
* عـــــائــــــشـــــةr اHـــــولــــــودة في 16 غـــــشـت ســـــنـــــة 2005

r1978 يالد رقمHبالبيض (والية البيض) شهادة ا
* الــبــشــيــرr اHــولــود في 15 ســبــتــمــبــر ســنـة 2008
بـالبـيض (والية الـبيض) شـهادة اHيالد رقم 2517 ويـدعون
rمــــبـــاركـي عـــائــــشـــة rمن اآلن فــــصــــاعـــدا: مــــبـــاركـي أحـــمــــد

مباركي البشير.
- خــوافـة الــعــيـدr اHــولـود في 2 ديــسـمـبــر سـنـة 1977
بأوالد عـبد الـكر  (واليـة البـيض) شهـادة اHيالد رقم 0312
وعــقــد الــزواج رقم 616 احملــرر بــتــاريخ 14 أكـــتــوبــر ســنــة

2003 بالبيض (والية البيض) وولداه القاصران: 

* أسـامـة صالح الـدينr اHـولـود في 19 يـنـايـر سـنـة
r141 يالد رقمH2005 بالبيض (والية البيض) شهادة ا

* هــدى إكــرامr اHــولــودة في 16 يــولــيــو ســنـة 2008
بـالبـيض (والية الـبيض) شـهادة اHيالد رقم 1891 ويـدعون
مــن اآلن فـــصــــاعــــدا: مـــبــــاركي الـــعــيـــدr مــبـــاركي أســـامــة

صالح الدينr مباركي هدى إكرام.
- خـوافـة مــيـلـودr الـمـولـود سـنـة 1987 بـالـمـحرة
(واليـة الــبــيض) بـحــكم صــادر بــتـاريخ 28 ســبــتـمــبـر ســنـة
r1996 شــهـادة اHــيالد رقم 0125 ويــدعى مـن اآلن فــصــاعـدا:

مباركي ميلود.
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- خـــوافــة فـــاطــمــة الـــزهــرةr اHـــولــودة في 23 يــولــيــو
ســـنـــة 1987 بـــالـــبـــيـض (واليــــة الـــبـــيـض) شــهــادة اHــيالد
رقم 1078 وتـــدعـى من اآلن فــــصــــاعـــدا: مــــبــــاركي فــــاطــــمـــة

الزهرة.

- خوافة سـليمـانr اHولود في 21 فبـراير سنة 1988
بـاحملرة (واليـة الـبيض) شـهـادة اHيالد رقم 033 ويـدعى من

اآلن فصاعدا: مباركي سليمان.

- خــوافـة وهــيــبــةr اHــولــودة في 8 أبــريل ســنـة 1990
بـاحملرة (واليـة الـبيض) شـهـادة اHيالد رقم 042 وتـدعى من

اآلن فصاعدا: مباركي وهيبة.

- خوافـة عـبـد احلمـيـدr اHـولود في 17 ديـسـمبـر سـنة
1990 بــــاحملــــرة (واليــــة الــــبــــيـض) شــــهــــادة اHــــيالد رقم 0172

ويدعى من اآلن فصاعدا: مباركي عبد احلميد.

- خـوافة خديـجةr اHولـودة في أول ينايـر سنة 1991
بـالـبـيض (واليـة الـبـيض) شـهـادة اHـيالد رقم 6 وتـدعى من

اآلن فصاعدا: مباركي خديجة.

- خـوافة نـصـيرةr اHـولودة في 24 يولـيو سـنة 1991
بـالـبـيض (واليـة الـبـيض) شـهـادة اHـيالد رقم 1224 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: مباركي نصيرة.

- قـط الــــدراجـيr اHــــولـــــود في 3 مــــارس ســـــنــــة 1970
بــبـــســكـــرة (واليــة بـــســكـــرة) شــهـــادة اHــيالد رقم 683 وعــقــد
الــــزواج رقم 1559 احملــــرر بــــتــــاريخ 16 غــــشت ســــنــــة 2007

ببسكرة (والية بسكرة) وابنتاه القاصرتان: 

* هــــديلr اHــــولـــودة في 28 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2008
r 6131 يالد رقمHببسكرة (والية بسكرة) شهادة ا

* آيــة الـرحـمــانr اHـولـودة في 2 يـنـايــر سـنـة 2010
بــبــسـكــرة (واليـة بــســكـرة) شــهــادة اHـيالد رقم 42 ويـدعـون
من اآلن فصـاعدا: قـطاس الـدراجيr قطـاس هديـلr قطاس

آية الرحمان.

- قط عــــمــــرr اHــــولــــود في 30 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 1971
بـبـسـكــرة (واليـة بـسـكــرة) شـهـادة اHـيالد رقم 3265 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: قطاس عمر.

- قط ثـــوريــــةr اHـــولـــودة في 17 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1973
بـبـسـكــرة (واليـة بـسـكــرة) شـهـادة اHـيالد رقم 2194 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: قطاس ثورية.

- قص العـود عمـارr اHولود في 10 أبـريل سنة 1961
باألغواط (والية األغواط) شهادة اHيالد رقم 1961/00/00293
وعــقــد الــزواج رقم 962 احملــرر بــتــاريخ 4 ديــســمـــبــر ســنــة

1990 بـاألغواط (والية األغواط) وابنتاه القاصرتان:

* اسراءr اHولودة في 8 مارس سنة 2000 باألغواط
r2000/00/00651 يالد رقمH(والية األغواط) شهادة ا

* أنـوار الـهـدىr اHـولـودة في 25 يـنـايـر سـنـة 2011
باألغواط (والية األغواط) شهادة اHيالد رقم 2011/00/00404
ويـدعـون مـن اآلن فصـاعدا: عبد الودود عـمارr عبد الودود

اسراءr عبد الودود أنوار الهدى.
- قـص الـــــــعــــــود مـــــــحـــــــمــــــد جنــــــيبr اHــــــولــــــود في 30
ديـــســمـــبــر ســـنــة 1991 بـــاألغــواط (واليـــة األغــواط) شـــهــادة
الـــمـــيـالد رقـم 1991/00/03406 ويــدعى مـن اآلن فـصــاعـدا:

عبد الودود محمد جنيب.
- قص الـعـود أحمـدr اHـولود في 13 غـشت سنة 1993
باألغواط (والية األغواط) شهادة اHيالد رقم 1993/00/02198

ويدعى من اآلن فصاعدا: عبد الودود أحمد.
- بــــوشـــحــــمــــة مــــحــــمـــدr اHــــولــــود ســــنـــة 1935 بــــوادي
الـــشـــرفــاء (واليـــة عــY الـــدفـــلى) بـــحــكم صـــادر بـــتــاريخ 18
نــــوفــــمـــــبــــر ســــنــــة r1957 شــــهـــادة اHــــيالد رقم 390 وعـــقـــد
الـزواج رقم 76 احملــرر بـــتــاريـخ 18 ســبــتـمــبـر ســنـة 1961
بـــوادي الــــشــــرفــــاء (واليـــة عــــY الــــدفــــلى) ويــــدعى من اآلن

فصاعدا: بوشامة محمد.
- بــــوشــــحــــمــــة ســــعــــيــــدr اHــــولــــود ســــنـــة 1954 بــــوادي
الـــشـــرفــاء (واليـــة عــY الـــدفـــلى) بـــحــكم صـــادر بـــتــاريخ 13
يـنـايـر سـنة r1960 شـهادة اHـيالد رقم 155 ويـدعى من اآلن

فصاعدا: بوشامة سعيد.
- بـوشـحـمـة مـعـمـرr اHـولـود بـتـاريخ 9 فـبـرايـر سـنـة
1956 بــوادي الــشـرفــاء (واليـة عــY الــدفـلى) شــهــادة اHـيالد

رقم 182 ويدعى من اآلن فصاعدا: بوشامة معمر.
- بوشحمـة محفوظr اHـولود بتاريخ 19 أبريل سنة
1977 بــوادي الــشـرفــاء (واليـة عــY الــدفـلى) شــهــادة اHـيالد

رقم 281 ويدعى من اآلن فصاعدا: بوشامة محفوظ.

2 :  : عــمال بــأحــكــام اHـادة 5 مـن الـــمـــرسـوم رقم اHـاداHـادّة ة 
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  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
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01 - أدرار - أدرار
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مهندس دولة
مهندس دولة

Yرئيس مهندس
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس دولة رئيسي
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس دولة
متصرف إقليمي

متصرف
مهندس دولة

تقني سام
مهندس معماري

مهندس دولة
تقني سام

مهندس دولة
تقني سام

مهندس دولة
مهندس تطبيقي

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية

طرباقو علي
عيشاوي عبد القادر
قربوز عبد الرحيم

حاج أحمد عبد القادر
قيدوم محمد

حفصي مختار
حرماوي عبد السالم

دليل حلسن
صابرو ناجم

حمودي ناصر
صديقي محمد

بونداري عبد القادر

تسابت ميلود
دحمان علي

بوخا¤ معمر
براهيمي خيرة

عباد علي
مقداد بواعلي
صداقي داوود
مناصري أحمد

دريزة فاطمة الزهراء
معمر احلاج رشيد

Yحنان ياس
عبو عيسى

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 30 مـحـرم عام  مـحـرم عام 1436 اHـوافق  اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة  نـوفـمـبـر سـنة r2014 يـحـدد القـائـمـة الـوطـنـيـة لألشخـاص اHـؤهـلـY لـلـقـيامr يـحـدد القـائـمـة الـوطـنـيـة لألشخـاص اHـؤهـلـY لـلـقـيام
بـالـتـحــقــيـق اHســبق إلثـبـات اHـنفـعـة الـعمـومـيـة في إطار عـمـلـيات نـزع اHـلـكـية من أجل اHـنـفـعة الـعـمـوميـة بـعـنوانبـالـتـحــقــيـق اHســبق إلثـبـات اHـنفـعـة الـعمـومـيـة في إطار عـمـلـيات نـزع اHـلـكـية من أجل اHـنـفـعة الـعـمـوميـة بـعـنوان

سنة سنة 2015.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قــرار مــؤرخ في 30 مــحــرم عـام 1436 اHـوافق 23 نــوفــمــبــر ســنـة r2014 حتـدد الــقــائــمــة الــوطــنــيــة لألشــخـاص
rنـفعـة العـمومـيةHـلـكيـة من أجل اHفي إطـار عمـليـات نزع ا rـنـفعـة العـمومـيةHـسبق إلثـبات اHلـلقـيـام بالـتحـقيق ا YؤهـلHا
بعـنوان سنة r2015 تطبـيقا ألحكام اHادتY 3 و4 من اHرسـوم التنفيذي رقم 93 - 186 اHؤرخ في 7 صفر عام 1414 اHوافق
27 يـولـيــو سـنـة 1993 الــذي يـحــدّد كـيـفــيـات تـطــبـيق الــقـانـون رقم 91 - 11 اHــؤرخ فـي 27 أبـــريـل سـنـة 1991 الــذي يـحــدّد

القواعد اHتعلقة بنزع اHلكية من أجل اHنفعة العموميةr اHتمّمr كما يأتي :
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03 - األغواط - األغواط

04 - أم البواقي - أم البواقي

05 -  باتنة -  باتنة

مهندس دولة
مهندس دولة

مفتش مركزي
مفتش قسم

مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس معماري
متصرف رئيسي
خبير في الزراعة

تقني سام

Yرئيس مهندس
Yرئيس مهندس

مهندس دولة
مهندس رئيسي
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مهندس معماري

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس دولة
مهندس معماري
مهندس رئيسي
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

YهندسHرئيس ا
مهندس معماري

مهندس دولة
مهندس معماري

مهندس دولة

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية

بدرينة قدور
Yغزالن حس

فارسي عبد القادر
ستت بشير

قدراوي محمد
مسكول محمود

مريقي جمال
بلمشري الشيخ
بدرينة إبراهيم

الشول علي

خليفي عبد الوهاب
تادرنت الصادق

جالل الطيب
بوشوارب مراد
بركاني حسان
Yسابق ياس

عبابسة الوردي
ازروال كر 
جالب لطفي
مصباح رابح

بوشارب عبد الرحمان
Yمومن حس

بري حمودي
قرفي كمال
حفيظ خلضر

الواعي الطاهر
بن حصير عبد الوهاب

كعنيت عمار
عماري عمر
عثمان خالد

بوتيطاو عالء الدين
Yأمداح ليم

فرحات محمد األزهر
زروال عبد الناصر
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06 - بجاية - بجاية

07 - بسكرة - بسكرة

08 - بشار - بشار

Yرئيس مهندس
مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 

مهندس رئيسي
مهندس رئيسي

تقني سام
مهندس دولة 

مهندس معماري
مهندس دولة 

مهندسة رئيسية

مفتش
مهندس رئيسي
مهندس رئيسي

مهندس 
مهندس دولة

مفتش
رئيس قسم فرعي
رئيس قسم فرعي

مهندس دولة
مهندس دولة

رئيس قسم فرعي
مفتش رئيسي

مفتش قسم
مفتش قسم

متصرفة
مفتش مركزي
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مفتش رئيسي
مهندس دولة
مهندس دولة

حايل علي
والي كمال

هارون مولود
معاوي قدور

طهير عز الدين
ياسه عيسى
عمارة عمر

شرناي سيد علي
بنور سمير
جامة اليزيد

سمعون عبد الوهاب
بلعيطوش فطيمة

جفال يوسف
حمزة عبد العزيز

قاسمي شعبان
Yبوحلية ياس

خالدي محمد الطاهر
كرفة محمد

سماتي سعيد
مسعودي يوسف

عوبيد نصر الدين
جيماوي خالد
عثماني مراد

رحموني خلضر

رايس عبد اللطيف
بيان أحمد

بن كابو حنان
سويدي رمضان

بحافي عبد القادر
تيزاوي مصطفى

امرازن فريد
لعيرج عبد العزيز

عماري أ�ن
ساHي عبد اجمليد

حمداوي نور الدين
Yبن دحان محمد أم

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية
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09 - البليدة - البليدة

10 -  البويرة -  البويرة

11- تامنغست- تامنغست

مهندس دولة
مهندسة دولة 

مهندس تطبيقي
مفتش

مهندسة دولة 
مفتش رئيسي
مهندس دولة 

مهندسة رئيسية
مهندسة دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة
مهندس دولة

متصرف
مهندس دولة
مهندسة دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندسة رئيسية
مهندسة دولة

مهندس تطبيقي

مهندسة دولة رئيسية
مهندس دولة

متصرف إقليمي رئيسي
متصرف إقليمي مستشار

مساعد مهندس
متصرف إقليمي
متصرف إقليمي
متصرف إقليمي

تقني سام
متصرف

متصرف رئيسي
متصرف إقليمي رئيسي

ساHي عمر
ريغي جميلة

ماجن نور الدين
بن كسيرات عبد اجمليد

يربود جميلة
مالح عبد القادر

بورنان أحمد
روابح فتيحة

بوحميدي نوارة
بولرياح محمد

قارة محمد
بن طيبة يخلف

عبيدي بوعالم
حمداش احلسن
بوعبيد فريد

معقاسي  عبد اجمليد
بريش جمال
جربي بوعالم
سعدون حسن

كروغلي مولود
بيهاني العكروت

قاسمي دليلة
حميطوش مهنة
مدربل مولود

جوماد فاطمة
زومالي علي

بالمY عبد النبي
رقاني عبد الرحمان

الساقني محمد
بن عزوز العربي

طاهري سعيد
شمباع خلضر

جكال ايكن
عبد السالمي أحمد

بويبة ناجم
ساHي محمد صالح

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية
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12 - تبسة - تبسة

13 - تلمسان - تلمسان

14 - تيارت - تيارت

مهندس رئيسي
مهندس دولة 

مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي

تقني سام 
مهندس تطبيقي

مهندس دولة 
مهندس دولة

تقني
مهندس دولة

مهندس دولة 
مهندس دولة 

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندسة دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندسة دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

تقني

مفتش 
مهندس دولة 
مهندس دولة 

مفتش رئيسي 
مفتش رئيسي 

مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 

متصرف

بلخيري علي 
دمان خير الدين

معلم نوار
بوحارة محمد إلياس 
زروالي محمد هارون

مشري شعبان
الربعي أ�ن

بوزيدة صالح
قبلة حسان

فياللي جمال
بن مدخن  كمال

منادي عبد السالم 

كريد وليد
بلميلود ميلود

صاحلي عبد الكر 
بن يطو فاطمة

كازي تاني هشام عبد السالم
قزان سعاد

بوكلي حسن محمد إبراهيم
غزواني فاطمة

اومنصور محمد عبد العزيز
بن عياد كر 

شريفي موالي أحمد
مستفتح عبد الرزاق

صغير نور الدين
عزيز خالد

وناس ناصر
لعريبي محمد
بوطيش ساعد

بوزكري أمحمد
مومن عبد اجمليد
مبودي مبروك

عالم أحمد
بصري احلبيب

رحموني عبد الرحمان
براهيمي عبد الرحمان

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية
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15 - تيزي وزو - تيزي وزو

16 - اجلزائر - اجلزائر

17 - اجللفة - اجللفة

18- جيجل- جيجل

مهندس رئيسي
مهندس دولة 
مهندس دولة

مهندس دولة 
مهندس دولة

مهندس دولة 
مهندس تطبيقي

مهندس دولة 
مهندس معماري رئيسي

مهندس دولة
مهندس معماري
مهندس معماري

مهندس دولة
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندسة دولة 

مهندس
مفتش مركزي

مهندسة 
مفتش رئيسي

مهندس
متصرفة

مفتش رئيسي
مفتش رئيسي

متصرف
متصرف 

مهندس دولة
متصرف

متصرف 

مهندس معماري رئيسي
مهندس معماري

مهندس دولة
مهندس رئيسي
متصرف إقليمي
مهندس رئيسي
متصرف إقليمي

مهندس دولة
مهندسة معمارية
مهندس رئيسي

تقني
مهندس رئيسي

شعبان  فريد
زايد محمد

أبشيش محمد علي
بن سليمان رشيد

بازوش محمد
كسيلي كر 
عالم ناصر

Yياياوي احلس
بن علي فريد
لوحي رابح
صايج سمير
مزيان مناد

آيت موسى  اعمر
عزوز السعيد
مقني محمد

حميدي محمد
جرعون مصطفى

برقوق زهور
برغل إبراهيم
بوجالل سعيد

ايت امعمر مسعد
عودية مبروك
عبدات كر 

بوردوز خديجة

قاسم  محمد
خلفاوي عبد العزيز

بن شولة ناصر
بن قيدة زيان
سعود خلضر

بوزيدي عبد القادر
رزيق علي

طوبان نور الدين
حريش فرحات
لعبودي محمد

حجلة أحمد
قنون عمر

العايب حسان
سويسي نور الدين

فاسي سمير
بلمدرك مونية
بن بخمة رشيد
Yقيراط ياس
بومهراز جمال

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية
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19 - سطيف - سطيف

20 - سعيدة - سعيدة

21 - سكيكدة - سكيكدة

تقني
مهندس دولة

تقني
مساعد تقني
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندس دولة رئيسي

مهندس دولة
مهندس دولة

مفتش مركزي

مفتش رئيسي
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

تقني
مهندس معماري

مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس معماري
مفتش رئيسي
مفتش رئيسي

محافظ قسم

مهندس تطبيقي
مهندس دولة

تقني سام
مهندسة معمارية
مهندسة معمارية

مهندسة دولة
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

Yخبيزي اليام
زواوي جمال

Yبلة حس
بلوهري جمال
سالمي بوعالم
أوصيف عماد
بلكبير فريد
رقاد زهير

بوسنات عياش
خالف محمد

جعران نور اإلسالم
صالح عبد اللّه

بوخاري مصطفى
وردي جلول

بشتولة أحمد
عدة حنيفي عبد القادر

دحماني محمد
مباركي نور الدين

شهرة جلول
عيساني بوعالم
قندوزي أحمد

جنادي يزيد
العرفي أحمد

بوشيخي منير

بوشينة ناصر
لكحل رؤوف
بودالعة جمال
العدوي نرجس
بودراع صليحة
بوحلية مباركة
بوعسلة خالد
Yلعور حس
مزدور عزوز
ميهوبي نبيل

بوزوالغ فتحي
سقني عبد الغني

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية
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22 - سيدي بلعباس - سيدي بلعباس

23 - عنابة - عنابة

24 - قاHة- قاHة

مفتش
مفتش

مهندسة دولة
مهندس دولة

تقني
تقني

مراقب
تقني

مهندس دولة
تقنية

مهندس دولة
مهندس دولة

مهندسة دولة
مهندس دولة

مهندس رئيسي
رئيسة قسم

مهندس رئيسي
مهندسة دولة

تقني سام
مهندس رئيسي

مهندسة معمارية
مهندس تطبيقي

مهندس دولة رئيسي
مهندس دولة

مهندس دولة رئيسي
مهندس

مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس معماري
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندس

مهندس دولة
مهندس دولة

طيبي زواوي
هجY عبد احلليم

فضال خديجة
بلحسن كر 
فقير حبيب
برباح مراد

قوميدي حميد
عياش ميسوم
بكري محمد
لكحل ليلى

بن دهنون خلضر
بوسيد جياللي

خشY سليمة
طلعة هشام

سعدي عبد الرحمان
بحورة وناسة

كرمادي عبد اجمليد
سوفي ليديا

عطروش محمد
نواصر عز الدين

عبادة خليصة
بلخيري عبد اجمليد

حيمود سليم
بوشيبة عمار

بن عبده عبد الكر 
بوجريدة بشير
فنيدس الطاهر
بن طالب هشام
زيتوني عمار
فداوي طارق

بن عيسى بوزيد
مجدوب حسان

عفيان عبد احلليم
دبابسية عبد النور

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية
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25 - قسنطينة - قسنطينة

26 - اHدية - اHدية

27 - مستغا§- مستغا§

مهندسة رئيسية
مهندس دولة

مهندس 
مهندس تطبيقي

تقني سام
مفتش رئيسي
مفتش رئيسي

تقني
مفتش رئيسي
مهندس دولة

مهندس رئيسي
تقني سام

مفتش 
مفتش مركزي
مهندسة دولة
مهندس دولة

متصرف إقليمي رئيسي
متصرف

مهندس دولة
مفتش مركزي
مهندس دولة

متصرف إقليمي
مهندسة دولة

مهندس

مهندس دولة 
مهندس دولة 

مهندس رئيسي
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندسة معمارية رئيسية
تقني سام

مفتش
مهندس دولة
مهندس دولة

متصرف إداري

عبادة  أمينة
بن صالح شوقي
زردازي سمير

بوشوشة مشاطي
زغاد بلقاسم

بن علي محمود
بورفع رابح
مساط محمد

بوحالسة مختار
زغبة يوسف

الصيد عبد القادر
خمار محمد

قيرواني عبد احلفيظ
مداوي يوسف

دراوسي فاطمة الزهراء
عيشاوي منصور

منداس عبد القادر
خالفي عبد الغني

مالح محمد
خليف محمد
جعفري ميلود
دروش عمر

بن علية حورية
سلمان توفيق

علولة رضوان
عقبوبي محمد شريف

¨ير خلضر
عويشات احلاج
حبي الطيب

سنوسي العجال
عجال نورية

حدو حدو
ساHة قادة

بلغالي بن ذهيبة
مغالط محمد

قورين عبد القادر
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28 - اHسيلة - اHسيلة

29 - معسكر - معسكر

30 - ورقلة- ورقلة

مفتش مركزي
مفتش رئيسي
مهندس دولة 
رئيس مكتب

متصرف إقليمي
مهندس رئيسي
متصرف إقليمي

مهندس دولة 
مهندس معماري

متصرف
مهندس دولة 
رئيس مكتب

مهندس دولة
مهندس دولة

YهندسHرئيس ا
مهندس رئيسي

مهندس دولة
تقني سام

مفتش مركزي
مهندس دولة

تقني سام
مهندس رئيسي

تقني سام
مهندس رئيسي

مهندس دولة
متصرف رئيسي

مهندس مدني
مهندس مدني

متصرف إقليمي
متصرف

مهندس دولة
مهندس معماري

مهندس مدني 
مهندس دولة

مهندس معماري
مهندس رئيسي

مهندس دولة

عثماني  بلقاسم 
ضربان رشيد
شويرب خلضر

أوصيف بغدادي 
بن طالب النذير 

جغام محمد
جعنون عبد الرزاق

بكري علي
خليلي  أحمد

بن يطو نواري
بن قويدر صالح
شتاح الذوادي

بن يخو قادة 
مومن عبد اإلله

عبابو سيد أحمد
براكليت العيد

قرشي نور الدين
بكارة بن عومر

فرقوق  بغدادي 
شريط عثمان
قايدي حميد

بالحة حاج برزيق
رقيق عبد اللّه
مسلوخ محمد

قزان احلاج
قاجة محمد

زيدي عبد القادر
نعيمي جلول

بن روينة إبراهيم
شاهر نور الدين
شينون فيصل

بوزيد محمد الطاهر
شباح محمد

لعلمي عبد الرفيق
قسوم كمال
تلي مبروك
بوجمعة علي
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31 - وهران - وهران

32 - البيض - البيض

33 - إيليزي - إيليزي

مهندسة رئيسية
مهندسة دولة
مهندس دولة 

مهندس معماري
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس دولة 
مهندس دولة 

مهندس
مفتش 

مهندس رئيسي
مهندسة رئيسية

مفتش رئيسي 
مهندس دولة
مهندس دولة

مفتش
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

متصرف

مهندس معماري
تقنية

مهندس دولة 
مهندس دولة

متصرف رئيسي
متصرف بلدي

مهندس معماري
مهندس دولة

مهندس معماري
مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة

دريزي عائشة
سليماني خضرية

ويتاس حمو
ذهيبة الشيخ

Yشنيني أحمد أم
عشير فاطمة الزهراء

زمالي  حسان 
بوخليف لزرق
بلحاج أمحمد

ناصري هبري 
بوكريريس خدي

بوزادة فاطمة الزهرة

حمداوي محمد
مرسلي محمد

سحنون عبد احلميد
ذو اجلمال اجلياللي
رقاقبة عبد القادر

نقيلي مصطفى
بنقي بن عامر
بوزيد طارق

صلعة اHبروك
بلحية محمد

سوطة  عبد احلميد
بن فرحات نبيهة

مرموري أخان
نقودي جابر

أوالد حيمودة عبد القادر
 Yطلبة  حس

حداد نصر الدين
بن عياش عبد الكر 

فوحة عبد اجلليل
حميتي أحمد

بلدي عبد الوهاب 
بوصوفة  يوسف
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34  - برج بوعريريج - برج بوعريريج

35 - بومرداس - بومرداس

36 - الطارف - الطارف

مهندس معماري
مهندس دولة
مهندس دولة

مساعد مهندس
مهندس دولة
مهندس دولة

تقني سام
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندسة معمارية
مهندسة معمارية

مهندس دولة
مهندس دولة

متصرف إقليمي
مهندسة دولة

مهندس معماري
مهندس معماري

متصرف
مهندس دولة
مهندسة دولة
مهندسة دولة

 
مهندس رئيسي 

مهندس دولة 
مهندس رئيسي

مهندس دولة 
مهندس تطبيقي
مفتش رئيسي

تقني سام
مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 

مهندس معماري 
مهندسة دولة 

Yمخالفية حس
كربوعي رضوان
درارجة يونس
شيحي حلسن
روابح فاحت

شريف مراد
دغاش مراد

بورنان مباركة
عبادة عبد احلليم
بن عريب عمار

بلعباس عبد احلميد
مخالفية طارق

قاسي ويزة
دخلي خليدة

العكروف إبراهيم
بوعراب ساجية

فراحي عبد القادر
دوايدي رشيدة
العافر توفيق

مقدم مراد
حاجي الطاهر
جمعي رشيد

بن مداني سهام
قيش زهيدة

YH زقار محمد
مدلل فيصل

بودليوة عبد اجمليد
عفريد خالد

معتوقي عبد الواحد
لعور عبد الفتاح
فرشيشي منير

سلطاني عبد العزيز
بلهاني عادل
قالتي حامد

بوشايب جمال الدين
لعبيدي آمال
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37  -  تندوف-  تندوف

38  -  تيسمسيلت-  تيسمسيلت

39 - الوادي - الوادي

متصرف رئيسي
مهندس تطبيقي

مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 

مهندس رئيسي
متصرف إداري

مفتش
شبه طبي رئيسي

مهندس دولة 
مستشار

مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 
مدير مدرسة
مهندس دولة 

مهندس دولة 
متصرف إقليمي مستشار

مهندس معماري
مهندس معماري

مهندس دولة 
متصرف إقليمي

مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 

متصرف إقليمي مستشار
متصرف إقليمي

مهندس دولة 

حمو بوطلحة
فارح طاهر

فيجل بلقاسم
عفيان عبد العالي
بن موالي عبد اللّه
شحامي مبروك

بارود محمد
عاجد محمد
ماتن محمد
غالب أمحمد
متان أحمد

فنديل الطيب
ساريج أحمد

YH دادون مصطفى
ميتورني مراد

مالس علي
عواد عبد القادر
مطهري توفيق

لقرع رضا
جديد الطاهر 
بديدة جمال

جاللي إلياس
ثامر لزهر

حوامدي أحمد
ستو عبد الرؤوف

¨وسة محمد رشيد
غمري عمارة
ترشة أحمد

مناني عبد احلفيظ
بن جدو محمد
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40  -  خنشلة-  خنشلة

41  - سوق أهراس - سوق أهراس

42 - تيبازة - تيبازة

مفتش قسم
مفتش

مهندس دولة 
تقني سام

مهندسة معمارية
تقني سام

مهندس دولة 
مفتش
مفتش

مهندس معماري
مهندس دولة 

متصرف إداري

مهندس دولة 
مهندس تطبيقي

تقني
مهندس

مهندس دولة 
مهندس دولة

مهندس دولة 
مهندس دولة

مهندس دولة 
مهندس دولة

مهندس دولة 
مهندسة معمارية

مهندس رئيسي
مهندس رئيسي

مهندس دولة 
مهندس رئيسي

مهندس دولة 
تقني سام

مهندس دولة 
تقني سام

مهندس دولة 
مهندس تطبيقي

مهندسة دولة 
مهندس دولة 

وناس محمد
ساعي كمال

بوقندورة عبد الرؤوف
مباركي  ميلود
شيباني ليندة
حوحة حمودي

بوعزيزي حليم
بركان عبد الوهاب

زروقي سليم
بحري صالح

بوزوادة مروان
بوحزام لزهر

موفق عبد اHالك
شدادي مقداد
قادري الزبير

بارة خلضر
جميل صابر

روايبية فريد
عمارنية عز الدين
طوبال عبد الوهاب

حفصي علي
بوهنشير مراد
عيسات فريد
وناس نسيمة

إزري رضا
جعفري عبد القادر

طاهري جياللي
ملحاني عبد الرحمان
بدروني عبد الهادي

قيطون سليمان
حمودي يوسف
منصور حسان
عموران عمر
إخليف سعيد
نادير جياللي

للوشي عز الدين
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43 - ميلة - ميلة

44 - عY الدفلى - عY الدفلى

45 - النعامة - النعامة

مهندس دولة
مهندس دولة

 YهندسHرئيس ا
مهندس دولة

مهندس معماري
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندس رئيسي
مهندس تطبيقي

مهندس دولة 
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس دولة رئيسي
مهندس دولة 
مهندسة دولة
مهندس دولة
مهندسة دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس تطبيقي
مهندس دولة

مفتش قسم
مهندس معماري رئيسي

مهندس معماري
مهندسة دولة 

تقني سام
متصرف إقليمي

تقني
متصرف إقليمي
متصرف إقليمي

مهندس معماري رئيسي
مهندس دولة 

حناني توهامي
خليفة زهير

قسيطة  معمر 
دقيش حسان
عباس عالوة

برقال محمد الطاهر
عبد الرزاق محمد الصالح

بولقرون أحسن 
سعدوني عمر

Yثابت عبد األم
بلخن مراد

شعيب عبد الهادي 

كر  عبد الرحمان 
كوديل دوداي
عمران عتيقة

بن عامر حميد
خنتاش فضيلة

كاللي علي
سماعيل عبد القادر

يطو عمر
بلقاسمي نور الدين

زحاف عبد القادر

عيداوي الطيب
صدوق  عبد اللّه

لكحل عبد الرحمان
بن دبيش كر�ة

فقير أحمد
عرابي محمد

هبور مصطفى
حافظي عبد الرزاق

كبير مجدوب
زاوي محمد

مقري عبد الرحمان
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46 - عY تموشنت - عY تموشنت

47 - غرداية - غرداية

48 - غليزان - غليزان

مفتش رئيسي
مهندسة دولة 

Yرئيس مهندس
مفتش

مهندس دولة
مهندس دولة

مفتش مركزي
مفتش مركزي

Yرئيس مهندس
مهندس معماري

مهندس دولة 
مهندس دولة 

مهندس
مهندس دولة  
مهندس دولة  
مهندس دولة  
مهندس دولة

مهندس
مهندس دولة رئيسي

مهندس دولة  
مهندس دولة  
مهندس دولة  
مهندس دولة  
مهندس دولة  

مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 

مهندس رئيسي
تقني سام
تقني سام
تقني سام

مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 

تقني سام

العربي مسعود كمال
مغربي عبد احلكيم
بن زرباج يوسف

عتيق بكاي
رحال محمد علي

قهواجي صفا
ميدون قدور

بوحميدي أحمد
بن عاشور عبد القادر

بشير عبد القادر
حاج صافي عز الدين
تواتي نادية تنهينان

بوحميدة محي الدين
موالي إبراهيم محمد

حمزة سليمان
بحورة عبد الكر 
محرزي إبراهيم

احلاج أمحمد إبراهيم
بن عطا اللّه موسى

بوسنان رستم
حجاج باحمد
عراج محمد

بن دومة عبد الغني
احلاج مسعود مصطفى

شيباني عبد الرحمان
صافي أحمد

عيسى باي محمد
بلقاسم مصطفى
بن داودية محمد

بن لفقي رابح
بليلة اجلياللي
سهلي طاهر

شهاب بلعباس
يسعد اجلياللي
موني محمد

سواليلي هني
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وزارة وزارة الصناعة واCناجمالصناعة واCناجم
قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 8 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 29
يـــنـــايــــر ســـنـــة يـــنـــايــــر ســـنـــة r2015 يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرr يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرّخ في خ في 25
جــــمــــادى األولى عـــام جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اHــــوافق  اHــــوافق 7  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــة
2013 واHـتــضـم واHـتــضـمّن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيهن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيه

واHراقبة Hركز التسهيل بالنعامة.واHراقبة Hركز التسهيل بالنعامة.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرّخ في 8 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1436
الــــمـــوافق 29 يــنـــايـــر ســـنــة r2015 تـــعـــدل قــائـــمـــة أعـــضــاء
مـجــلس الــتــوجــيه واHــراقــبـة Hــركــز الــتــسـهــيل بــالــنــعــامـة
احملــددة بـــالـــقــرار اHـــؤرّخ في 25 جـــمـــادى األولى عــام 1434
اHــوافق 7 أبـــريل ســـنــة 2013 واHــتـــضــمن تـــعــيـــY أعــضــاء
مــــجــــلــس الـــتــــوجـــــيــه والــــمـــراقــــبــــة Hــــركــــز الــــتـــســــهــــيل

بالنعامةr كما يأتي :
r...................... (بدون تغيير) ....................... -
r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- زايــر مــحــمــدª rــثل عـن الــوكــالــة الــوطــنــيــة لـــدعم

rعضوا rتشغـيل الشباب
- تـويــوي نــور الــدينª rــثل عن الــغــرفــة اجلــزائــريـة

rعضوا rللتجارة والصناعة
- عالوة إبــــــراهــــــيـمª rــــــثل عـن غــــــرفــــــة الــــــصــــــنــــــاعـــــة

rعضوا rالتقليدية واحلرف
- أوجيت عـزيـزª rثل عن صـنـدوق ضمـان الـقروض

rعضوا rتوسطةHللمؤسسات الصغيرة وا
- مــورصـــو نــور الــديـنª rــثل عن مـــديــريــة الـــبــريــد
rعضـوا rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية النعامة
- دالـي بــــاي رفـــيـقª rـــثـل عن الــــوكــــالـــة الــــوطــــنــــيـــة

لتثمY نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةr عضوا.
ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 8 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 29
يـــنـــايــــر ســـنـــة يـــنـــايــــر ســـنـــة r2015 يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرr يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرّخ في خ في 25
جــــمــــادى األولى عـــام جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اHــــوافق  اHــــوافق 7  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــة
2013 واHـتــضـم واHـتــضـمّن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيهن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيه

واHراقبة Hركز التسهيل بالبليدة.واHراقبة Hركز التسهيل بالبليدة.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرّخ في 8 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1436
الــــمـــوافق 29 يــنـــايـــر ســـنــة r2015 تـــعـــدل قــائـــمـــة أعـــضــاء
مــجــلس الــتــوجــيه واHــراقــبــة Hــركـز الــتــســهــيل بــالــبــلــيـدة
احملــددة بـــالـــقــرار اHـــؤرّخ في 25 جـــمـــادى األولى عــام 1434
اHــوافق 7 أبـــريل ســـنــة 2013 واHــتـــضــمن تـــعــيـــY أعــضــاء
مــــجــــلــس الـــتــــوجـــــيــه والــــمـــراقــــبــــة Hــــركــــز الــــتـــســــهــــيل

بالبليدةr كما يأتي :

r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- بــــوطــــرفــــة صــــبــــريــــنــــةr زوجــــة زروقª rــــثــــلــــة عن

rعضوة rالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
- بوزيرة رضوانª rـثل عن الوكالة الـوطنية لـدعم

rعضوا rتشغـيل الشباب
- حــــمـــدي فـــيـــروزª rــــثـــلـــة عـن الـــغـــرفــــة اجلـــزائـــريـــة

rعضوة rللتجارة والصناعة
- بن ســــــالـم رضــــــاª  rــــــثل عـن غــــــرفــــــة الــــــصــــــنــــــاعـــــة

rعضوا rالتقليدية واحلرف
r...................... (بدون تغيير) ....................... -
r...................... (بدون تغيير) ....................... -
Yثلة عن الوكالة الوطنية لتثمª rإسوالح ليلى -

نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةr عضوة.
ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 8 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 29
يـــنـــايــــر ســـنـــة يـــنـــايــــر ســـنـــة r2015 يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرr يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرّخ في خ في 25
جــــمــــادى األولى عـــام جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اHــــوافق  اHــــوافق 7  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــة
2013 واHـتــضـم واHـتــضـمّن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيهن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيه

واHراقبة Hركز التسهيل بأدرار.واHراقبة Hركز التسهيل بأدرار.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرّخ في 8 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1436
الــــمـــوافق 29 يــنـــايـــر ســـنــة r2015 تـــعـــدل قــائـــمـــة أعـــضــاء
مجلس الـتوجـيه واHراقـبة Hركـز التـسهـيل بأدرار احملددة
بالـقـرار اHؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1434 اHـوافق 7
أبـــريل ســـنــة 2013 واHـــتــضـــمن تـــعــيـــY أعــضـــاء مــــجـــلـس
التوجـيه والـمراقبـة Hركـز التسهـيل بأدرارr كما يأتي :
r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- عـبد اللّه عبـد الرحمنª rـثل عن الوكالة الـوطنية

rعضوا rلتطوير االستثمار
- هيـري بوحـفصª rثل عن الـوكالـة الوطـنيـة لـدعم

rعضوا rتشغـيل الشباب
r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- باوية ميمونª rـثل عن غرفة الصناعة التقليدية

rعضوا rواحلرف
r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- بن شـيخ عــبــد احلـمــيـدª rــثل عن مــديـريــة الـبــريـد

rعضـوا rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية أدرار
Yثلة عن الوكالة الوطنية لتثمª rحليش جميلـة -

نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةr عضوة.
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قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 8 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 29
يـــنـــايــــر ســـنـــة يـــنـــايــــر ســـنـــة r2015 يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرr يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرّخ في خ في 25
جــــمــــادى األولى عـــام جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اHــــوافق  اHــــوافق 7  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــة
2013 واHـتــضـم واHـتــضـمّن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيهن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيه

واHراقبة Hركز التسهيل بإيليزي.واHراقبة Hركز التسهيل بإيليزي.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرّخ في 8 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1436
الــــمـــوافق 29 يــنـــايـــر ســـنــة r2015 تـــعـــدل قــائـــمـــة أعـــضــاء
مــجــلس الــتــوجــيـه واHــراقــبــة Hــركــز الــتــســهــيل بــإيــلــيــزي
احملــددة بـــالـــقــرار اHـــؤرّخ في 25 جـــمـــادى األولى عــام 1434
اHــوافق 7 أبـــريل ســـنــة 2013 واHــتـــضــمن تـــعــيـــY أعــضــاء
مــــجــــلــس الـــتــــوجـــــيــه والــــمـــراقــــبــــة Hــــركــــز الــــتـــســــهــــيل

بإيليزيr كما يأتي :
r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- دغـــاب مــــصـــطـــفـىª rـــثل عـن الـــوكــــالـــة الـــوطــــنـــيـــة

rعضوا rلتطوير االستثمار
r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- ســـويـــسي مـــحـــمـــدª rـــثـل عن الـــغـــرفـــة اجلـــزائـــريــة

rعضوا rللتجارة والصناعة
- غــويـــلــة عــبـــد احلــفــيـظª rــثل عن غـــرفــة الــصـــنــاعــة

rعضوا rالتقليدية واحلرف
- الـعـربـي نـز ª rـثل عن صـنــدوق ضـمـان الـقـروض

rعضوا rتوسطةHللمؤسسات الصغيرة وا
r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- دالـي بــــاي رفـــيـقª rـــثـل عن الــــوكــــالـــة الــــوطــــنــــيـــة

لتثمY نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةr عضوا.
ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 8 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 29
يـــنـــايــــر ســـنـــة يـــنـــايــــر ســـنـــة r2015 يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرr يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرّخ في خ في 25
جــــمــــادى األولى عـــام جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اHــــوافق  اHــــوافق 7  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــة
2013 واHـتــضـم واHـتــضـمّن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيهن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيه

واHراقبة Hركز التسهيل بسيدي بلعباس.واHراقبة Hركز التسهيل بسيدي بلعباس.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرّخ في 8 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1436
الــــمـــوافق 29 يــنـــايـــر ســـنــة r2015 تـــعـــدل قــائـــمـــة أعـــضــاء
مـــجــلـس الــتـــوجــيه واHـــراقــبـــة Hــركـــز الــتـــســهـــيل بـــســيــدي
بـلعـباس احملـددة بالـقرار اHؤرّخ في 25 جـمادى األولى عام
Yــــتــــضـــمـن تـــعــــيـــHـــــوافق 7 أبــــريـل ســــنــــة 2013 واH1434 ا

أعـضـاء مـجــلـس الـتوجـــيـه والــمراقـبــة Hركــز الـتسـهـيل
بسيدي بلعباسr كما يأتي :

r...................... (بدون تغيير) ....................... -

- بــوشــنــاق خالدي مــحـــمــد أمــª rYــثل عن الــوكــالــة
rعضوا rالوطنية لتوطير االستثمار

- هدام عبد الكر ª rثل عن الوكالة الوطنية لـدعم
rعضوا rتشغـيل الشباب

r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- بــــرايح ســـــلــــيــــمـــــانª rــــثل عـن غــــرفــــة الـــــصــــنــــاعــــة

rعضوا rالتقليدية واحلرف
r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- دهــــــاوي تـــــوفــــــيـقª rـــــثـل عن مــــــديـــــريــــــة الـــــبــــــريـــــد
rوتـكـنولـوجـيـات اإلعالم واالتصـال لـوالية سـيـدي بلـعـباس

rعضـوا
Yـثل عن الـوكالـة الـوطـنـيـة لـتـثـمª rنـزلـة مـحـمـد -

نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةr عضوا.
ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 8 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 29
يـــنـــايــــر ســـنـــة يـــنـــايــــر ســـنـــة r2015 يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرr يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرّخ في خ في 25
جــــمــــادى األولى عـــام جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اHــــوافق  اHــــوافق 7  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــة
2013 واHـتــضـم واHـتــضـمّن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيهن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيه

واHراقبة Hركز التسهيل بتندوف.واHراقبة Hركز التسهيل بتندوف.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرّخ في 8 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1436
الــــمـــوافق 29 يــنـــايـــر ســـنــة r2015 تـــعـــدل قــائـــمـــة أعـــضــاء
مــجــلـس الــتــوجــيه واHــراقــبــة Hـــركــز الــتــســهــيل بــتــنــدوف
احملــددة بـــالـــقــرار اHـــؤرّخ في 25 جـــمـــادى األولى عــام 1434
اHــوافق 7 أبـــريل ســـنــة 2013 واHــتـــضــمن تـــعــيـــY أعــضــاء
مــــجــــلــس الـــتــــوجـــــيــه والــــمـــراقــــبــــة Hــــركــــز الــــتـــســــهــــيل

بتندوفr كما يأتي :
r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- بـوعـام خالـدª rـثل عن الـوكـالة الـوطـنـية لـتـطـوير

rعضوا rاالستثمار
- بـوســعــيــد ســمــاعـيـلª rـثـل عن الــوكـالــة الــوطــنــيـة

rعضوا rلـدعم تشغـيل الشباب
r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- يـــحـــيـــاوي فــــاطـــنـــةª rـــثــــلـــة عن غـــرفــــة الـــصـــنـــاعـــة

rعضوة rالتقليدية واحلرف
r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- مــــنـــار عـــبـــد الــــقـــادرª rـــثـل عن مـــديـــريــــة الـــبـــريـــد
rعضوا rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية تندوف

- حــــمـــوش يــــاســــª rYـــثـل عن الــــوكـــالــــة الــــوطـــنــــيـــة
لتثمY نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةr عضوا.
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قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 8 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 29
يـــنـــايــــر ســـنـــة يـــنـــايــــر ســـنـــة r2015 يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرr يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرّخ في خ في 25
جــــمــــادى األولى عـــام جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اHــــوافق  اHــــوافق 7  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــة
2013 واHـتــضـم واHـتــضـمّن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيهن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيه

واHراقبة Hركز التسهيل بخنشلة.واHراقبة Hركز التسهيل بخنشلة.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرّخ في 8 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1436
الــــمـــوافق 29 يــنـــايـــر ســـنــة r2015 تـــعـــدل قــائـــمـــة أعـــضــاء
مــجــلس الــتــوجــيه واHــراقــبــة Hــركــز الــتــســهــيل بــخــنــشــلـة
احملــددة بـــالـــقــرار اHـــؤرّخ في 25 جـــمـــادى األولى عــام 1434
اHــوافق 7 أبـــريل ســـنــة 2013 واHــتـــضــمن تـــعــيـــY أعــضــاء
مــــجــــلــس الـــتــــوجـــــيــه والــــمـــراقــــبــــة Hــــركــــز الــــتـــســــهــــيل

بخنشلةr كما يأتي :
r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- ديـــاب عــبـــد الــقـــادرª rــثل عـن الــوكــالـــة الــوطـــنــيــة

rعضوا rلتطوير االستثمار
- ســحـري عــبـد احلــلــيمª rـثل عـن الـوكــالـة الــوطـنــيـة

rعضوا rلـدعم تشغـيل الشباب
r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- صـيـاد كـمـالª rـثل عن غـرفـة الصـنـاعـة الـتـقـلـيـدية

rعضوا rواحلرف
- زغـيـدي نـذيـرª rـثل عـن صـنـدوق ضـمـان الـقروض

rعضوا rتوسطةHللمؤسسات الصغيرة وا
- نــــــفـــــتـي ســـــعــــــيــــــدª rـــــثـل عـن مـــــديــــــريــــــة الـــــبــــــريـــــد
rعضـوا rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية خنشلة

Yـثل عن الـوكالـة الـوطـنـيـة لـتـثـمª rنـزلـة مـحـمـد -
نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةr عضوا.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 8 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 29
يـــنـــايــــر ســـنـــة يـــنـــايــــر ســـنـــة r2015 يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرr يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرّخ في خ في 25
جــــمــــادى األولى عـــام جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اHــــوافق  اHــــوافق 7  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــة
2013 واHـتــضـم واHـتــضـمّن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيهن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيه

واHراقبة Hركز التسهيل باجللفة.واHراقبة Hركز التسهيل باجللفة.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرّخ في 8 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1436
الــــمـــوافق 29 يــنـــايـــر ســـنــة r2015 تـــعـــدل قــائـــمـــة أعـــضــاء
مـجلس التوجيه واHـراقبة Hركـز التسهيل بـاجللفة احملددة
بالـقـرار اHؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1434 اHـوافق 7
أبــــريل ســــنـــة 2013 واHـــتـــضـــمن تـــعـــيـــY أعـــضـــاء مـــجـــلـس

التوجـيه واHراقبة Hركز التسهيل باجللفةr كما يأتي :
r...................... (بدون تغيير) ....................... -

- مـــســعــودي بــلـــقــاسمª rــثـل عن الــوكــالـــة الــوطــنــيــة
rعضوا rلتطوير االستثمار

- عـزي ســهـيــلـةª rــثـلــة عن الـوكــالـة الــوطـنـيــة لــدعم
rعضوة rتشغـيل الشباب

- مــوهـــون مــصــطــفىª rــثل عن الــغــرفــة اجلــزائــريــة
rعضوا rللتجارة والصناعة

- مـــســـقـــري ســـلــــيـــمـــانª rـــثل عن غـــرفـــة الـــصـــنـــاعـــة
rعضوا rالتقليدية واحلرف

r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- عــبــد الــسالم إبــراهـيـمª rـثـل عن مــديـريــة الــبــريـد

rعضـوا rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية اجللفة
Yـثـل عن الـوكـالـة الـوطـنــيـة لـتـثـمـª rفـراقـا رابح -

نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةr عضوا.
ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 8 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 29
يـــنـــايــــر ســـنـــة يـــنـــايــــر ســـنـــة r2015 يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرr يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرّخ في خ في 25
جــــمــــادى األولى عـــام جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اHــــوافق  اHــــوافق 7  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــة
2013 واHـتــضـم واHـتــضـمّن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيهن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيه

واHراقبة Hركز التسهيل بجيجل.واHراقبة Hركز التسهيل بجيجل.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرّخ في 8 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1436
الــــمـــوافق 29 يــنـــايـــر ســـنــة r2015 تـــعـــدل قــائـــمـــة أعـــضــاء
مجلس التوجيـه واHراقبة Hركز التسهيل بجيجل احملددة
بالـقـرار اHؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1434 اHـوافق 7
أبــــريل ســــنـــة 2013 واHـــتـــضـــمن تـــعـــيـــY أعـــضـــاء مـــجـــلـس

التوجـيه واHراقبة Hركز التسهيل بجيجلr كما يأتي :
r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- دروة سمـيـرª rثل عن الـوكـالة الـوطـنيـة لـتطـوير

rعضوا rاالستثمار
- بـريـغت مـنـيـرª rـثـلـة عن الـوكـالـة الـوطـنـية لــدعم

rعضوة rتشغـيل الشباب
r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- كــــرديـــــد عــــبــــد احلقª rـــــثل عن غـــــرفــــة الــــصــــنــــاعــــة

rعضوا rالتقليدية واحلرف
r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- بــلـقــاسم مـحــمـد عــزيـزª rـثـل عن مـديــريـة الــبـريـد
rعضـوا rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية جيجل

Yثلة عن الوكالة الوطنية لتثمª rحليش جميلـة -
نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةr عضوة.
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قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 8 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 29
يـــنـــايــــر ســـنـــة يـــنـــايــــر ســـنـــة r2015 يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرr يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرّخ في خ في 25
جــــمــــادى األولى عـــام جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اHــــوافق  اHــــوافق 7  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــة
2013 واHـتــضـم واHـتــضـمّن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيهن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيه

واHراقبة Hركز التسهيل ببسكرة.واHراقبة Hركز التسهيل ببسكرة.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرّخ في 8 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1436
الــــمـــوافق 29 يــنـــايـــر ســـنــة r2015 تـــعـــدل قــائـــمـــة أعـــضــاء
مـــجــلس الــتــوجــيـه واHــراقــبــة Hــركــز الــتــســـهــيل بــبــســكــرة
احملــددة بـــالـــقــرار اHـــؤرّخ في 25 جـــمـــادى األولى عــام 1434
اHــوافق 7 أبـــريل ســـنــة 2013 واHــتـــضــمن تـــعــيـــY أعــضــاء
rـركز الـتـسـهيل بـبـسـكرةH راقـبـةHمجـلــس الــتــوجـــيـه وا

كما يأتي :
r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- بـايـسة فـؤادª rـثل عن الـوكـالة الـوطـنـية لـتـطـوير

rعضوا rاالستثمار
- رمضاني رياضª rثل عن الوكالة الوطنية لـدعم

rعضوا rتشغـيل الشباب
r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- سي الــعـابــدي يــوسفª rــثل عـن غـرفــة الــصــنــاعـة

rعضوا rالتقليدية واحلرف
r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- عـــــبـــــدلي شـــــريـفª rـــــثل عـن مـــــديـــــريـــــة الـــــبـــــريـــــد
rعضوا rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية بسكرة

Yـثـل عن الـوكـالـة الـوطـنــيـة لـتـثـمـª rفـراقـا رابح -
نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةr عضوا.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 8 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 29
يـــنـــايــــر ســـنـــة يـــنـــايــــر ســـنـــة r2015 يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرr يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرّخ في خ في 25
جــــمــــادى األولى عـــام جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اHــــوافق  اHــــوافق 7  أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــة
2013 واHـتــضـم واHـتــضـمّن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيهن تــعــيـY أعــضـاء مــجـلـس الـتــوجـيه

واHراقبة Hركز التسهيل بالبيض.واHراقبة Hركز التسهيل بالبيض.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرّخ في 8 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1436
الــــمـــوافق 29 يــنـــايـــر ســـنــة r2015 تـــعـــدل قــائـــمـــة أعـــضــاء
مــجــلس الـــتــوجــيه واHــراقــبـــة Hــركــز الــتــســهـــيل بــالــبــيض
احملــددة بـــالـــقــرار اHـــؤرّخ في 25 جـــمـــادى األولى عــام 1434
اHــوافق 7 أبـــريل ســـنــة 2013 واHــتـــضــمن تـــعــيـــY أعــضــاء
rـركز الـتـسهـيل بـالـبيضH راقـبـةHمـجلــس الــتــوجــــيه وا

كما يأتي :
r...................... (بدون تغيير) ....................... -

r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- شــيــخي فــؤادª rــثل عن الــوكــالــة الــوطــنـيــة لـــدعم

rعضوا rتشغـيل الشباب
r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- لقرب مـيلودª rـثل عن غرفـة الصنـاعة الـتقلـيدية

rعضوا rواحلرف
r...................... (بدون تغيير) ....................... -
- سـالم مـــــصـــــطـــــفـىª rـــــثـل عن مـــــديــــــريـــــة الـــــبـــــريـــــد
rعضوا rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية البيض

- بـوهــالي عـبــد احلـلـيمª rــثل عن الـوكــالـة الـوطــنـيـة
لتثمY نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةr عضوا.

وزارة السكن والعمران واCدينةوزارة السكن والعمران واCدينة
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرقــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 24 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1436
اHـــــوافق اHـــــوافق 13  مـــــايـــــو ســـــنـــــة   مـــــايـــــو ســـــنـــــة r r2015  يـــــتـــــم يـــــتـــــمّـم قـــــائـــــمـــــةـم قـــــائـــــمـــــة
االخـــتــصـــاصــات لـــلــتــوظـــيف والــتـــرقــيـــة في بــعضاالخـــتــصـــاصــات لـــلــتــوظـــيف والــتـــرقــيـــة في بــعض
األسـالك الــــتــــقــــنـــــيــــة اخلــــــاصـــــة بــــاإلدارة اHــــكــــلاألسـالك الــــتــــقــــنـــــيــــة اخلــــــاصـــــة بــــاإلدارة اHــــكــــلّــــفـــــةــــفـــــة

بالسبالسّـكن والعمران.ـكن والعمران.
ـــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األوّل
rدينةHووزير السكن والعمران وا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ 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 08-189 اHؤرّخ
في 27 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1429 اHـــوافق أوّل يــــولـــيـــو
rسنـة 2008 الذي يحدّد صالحيات وزير السكن والعمران

rتمّمHعدّل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-241 اHؤرّخ
في 29 رجب عــــــام 1430 اHـــــوافق 22 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة 2009
YــــوظــــفــــHــــتــــضــــمّـن الــــقـــــانــــون األســـــاسي اخلـــــاص بــــاHوا
اHــنـــتـــمـــY لألسالك الـــتـــقـــنـــيـــة اخلــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلّـــفــة

rبالسّـكن والعمران
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اHؤرّخ
في 3 جـــمـــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــــام 1433 اHــــوافــق 25 أبــــريــل
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحــــدّد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم اHـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اHــــهــــنــــيـــــة في اHــــؤســــســــات

rواإلدارات العمومية وإجرائها
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـــضــــان عــــام 1435 اHــوافـق 3 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2014
الـذي يـحــدّد صالحـيـات اHـديــر الـعـامّ لـلــوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

rواإلصالح اإلداري

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــطــبـــيــقــــا ألحـــكــــام اHــادّتــــY 28 و57
مـن اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 09-241 اHـؤرّخ في 29 رجب
rـــذكــور أعالهHــوافق 22 يـــولــيــو ســنــة 2009 واHعــام 1430 ا
يـــهـــدف هـــذا الـــقـــرار إلى تـــتــمـــيـم قــائـــمـــة االخـــتـــصـــاصــات
Yوالـتـقـنـيـ YـهـنـدسـHلـلـتــوظـيف والـتـرقــيـة في سـلـكي ا

في السّـكن والعمران.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تـــتــمـم قــائــمـــة االخــتـــصــاصـــات لــلــتـــوظــيف
والـتـــرقــيـة فـي سـلك اHـهــنـدسـY فـي الـسّــكـن والــعـمــران

كمـا يأتي :
- شهادة مهندس دولة وشهادة اHاجستير :- شهادة مهندس دولة وشهادة اHاجستير :

rدنية جميع االختصاصاتHفرع الهندسة ا - rدنية جميع االختصاصاتH1 - فرع الهندسة ا
rفرع عمران - r2 - فرع عمران
3 - فرع تهيئة : - فرع تهيئة :

rعمران وتهيئة حضرية -
- تسيير اHدن والتنمية اHستدامة.

4 - فرع تهيئة اإلقلـيم : - فرع تهيئة اإلقلـيم :
- تهيئة اإلقليم وإدارة اخملاطر الكبرى.

rناطق الريفيةHتهيئة وتنمية ا -
rعلومات اجلغرافـيةHطبوغرافية ونظام ا rخرائطية -

rاخملاطر الطبيعية -
- تهيئة وعمران.

5 - فرع جغرافية وتهيئة اإلقلـيم : - فرع جغرافية وتهيئة اإلقلـيم :
rدنHتهيئة ا -

rتهيئة وعمران -
- تهيئة اHناطق الريفية والتنمية اHستدامة.

6 - فرع تسيير التقنيات احلضرية : - فرع تسيير التقنيات احلضرية :
rستدامةHاإلدارة البيئية والتنمية ا -

rدنHتسيير ا -
rإدارة اخملاطر الطبيعية في الوسط احلضري -

rدنHرور في اHدينة وحركة اHا -
- تسيير اHدن والتنمية اHستدامة.

7  - فرع تهيئة حضرية : - فرع تهيئة حضرية :
- اHدينة ومشروع حضري.

8  - فرع بيئة :  - فرع بيئة :
- إدارة البيئة.

9  - فرع علوم األرض :  - فرع علوم األرض :
rستدامةHالتهيئة اإلقليمية والتنمية ا -

rالبيئة اجلغرافية -
rهيدروجيولوجيا -

- تهيئة اإلقلـيم.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تـــتــمـم قــائــمـــة االخــتـــصــاصـــات لــلــتـــوظــيف
rفي الـسّـــكـن والـعــمــران Yوالـتــرقــيــة في ســلك الـتــقـنــيــ

كمـا يأتي :

1  - شهادة تقني :  - شهادة تقني :
rالطبوغرافيا -

rمتابعة اإلجناز في البناء -
rتركيب في التهوية وتكييف الهواء -

rتمتير معدات وعناصر البناء -
rميكانيكا التربة -

rرسم الدراسة/ خيار هندسة معمارية -
rرسم الدراسة/ خيار خرسانة مسلحة -

rالتبريد الصناعي والتكييف -
rمسير مركزي لإلسمنت -

rرسم الدراسات الهندسية -
rالرسم والتصميم الهندسي -

- جيو متر طبوغراف.

2  - شهادة تقني سام :  - شهادة تقني سام :
rاألشغال اجليوتقنية -
rمساح طبوغرافي -

rمتار محقق ودراسة األسعار -
rسلحHرسام مسقط في اإلسمنت ا -

rالتركيب الصحي والتدفئة والتكييف -
rمصمم اجملسمات في البناء واألشغال العمومية -

rعمارية الداخليةHالهندسة ا -
rإعادة تأهـيل وجتديد البنايات -
rالطرق وتنظيم ورشة البناء -

rدراسة واقتصاد البناء -
rأمن وبيئة rنظافة -

rالرسم والتصميم الهندسي -
rالتهيئة العمرانية -

- مسير أشغال البناء.
3  - شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية :  - شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية :

rعماريةHالهندسة ا -
- الهدنسة اHدنية.



اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 24 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 13
مايو سنة 2015.

- دراســـــة وإجنـــــاز أو إجنـــــاز األحــــــيـــــاء الـــــســــــكـــــنـــــيـــــة
اHــنــدمــجــة من 200 وحــدة ســكــنــيــة فــمــا فــوقr مع الــطــرق
والشبكات اخملتلـفة والتجهيزات العمومية اHرافقة التي
تعتمد طريـقة إجنازها على األنظمة اHصنعة في اHصانع
بــقــدرة يــتم حتــديــدهــا �ــوجب دفــتــر شــروط تــعـده وزارة

السكن والعمران واHدينـة.
اHاHـادادّة ة 3 :  : تـبـقـي اHـشـاريع اHـذكـورة في اHـادّة 2 من هـذا
rــنـجــزة في إطـار إجــراء االسـتــشـارة االنــتـقــائـيـةHوا rالــقـرار
خـاضـعـة ألحـكـام اHـادّة 18 من اHـرســوم الـرّئـاسيّ رقم 236-10
اHـؤرّخ في 28 شـوّال عـام 1431 اHـوافق 7 أكـتـوبـر سـنـة 2010

واHتضمّن تنظيم الصفقات العموميةr اHعدّل واHتمّم.
4 :  : تــــلـــغى أحـــكـــام الــــقـــرار الـــوزاري اHـــشـــتـــرك اHاHــــادادّة ة 
اHـؤرّخ في 25 صــفـر عـام 1434 اHـوافق 7 يـنـايــر سـنـة 2013
والــقــرار الـــوزاري اHــشــتــرك اHــؤرّخ في 18 ربــيع الــثــاني
عام 1435 اHوافق 18 فبـرايـر سـنة 2014 الذي يـحدّد قـائمة
اHشاريع التي �كن أن تكون موضوع استشارة انتقائية.
اHـاداHـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 14

مايو سنة 2015.
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والعمران واHدينةوالعمران واHدينة

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقـاسم بوشمالبلقـاسم بوشمال

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرقــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 25 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1436
اHـــــوافق اHـــــوافق 14  مـــــايـــــو ســـــنـــــة   مـــــايـــــو ســـــنـــــة r2015  يـــــحـــــد يـــــحـــــدّد قـــــائـــــمـــــةد قـــــائـــــمـــــة
اHـشـاريع الـتـي �ـكن أن تـكـون مــوضـوع اسـتـشـارةاHـشـاريع الـتـي �ـكن أن تـكـون مــوضـوع اسـتـشـارة
انتقائـية في إطار دراسة وإجنـاز أو إجناز األحياءانتقائـية في إطار دراسة وإجنـاز أو إجناز األحياء

السكنية اHندمجة.السكنية اHندمجة.
ــــــــــــــــــــــــــ

rدينةHإن وزير السكن والعمران وا
rاليةHووزير ا

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

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-236 اHـؤرّخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

rتمّمHعدّل واHا rتضمّن تنظيم الصفقات العموميةHوا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـهـدف هــذا الـقـرار إلى حتــديـد قـائـمـة
اHــــشـــــاريع الـــــتـي �ــــكـن أن تــــكـــــون مـــــوضــــوع اســـــتـــــشــــارة
انـتــقـائــيـةr طــبـقــا ألحـكــام اHـادّة 31 من اHـرســوم الــرّئـاسيّ
رقم 10-236 اHــــــؤرّخ في 28 شــــــوّال عــــــام 1431 اHــــــوافق 7
أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2010 واHــــتــــضــــمّن تــــنــــظــــيـم الــــصــــفــــقـــات

rتمّمHعدّل واHا rالعمومية

2 :  : اHـــشــــاريع اHـــعــــنـــيــــة بـــإجـــراء االســــتـــشـــارة اHــاداHــادّة ة 
االنتقائية هي كـاآلتي :

- دراسة وإجناز أو إجناز األحـياء السكنـية اHندمجة
من 400 إلـى أقل من 2000 وحــــــدة ســـــكــــــنـــــيــــــةr مـع الـــــطـــــرق

rرافقـةHوالشبكات اخملتلفة والتجهيزات العمومـية ا
- دراسـة وإجنـاز أو إجنـاز األحـياء الـسـكـنـية اHـنـدمـجة
الـتي تـفوق 2000 وحـدة سـكـنـيـة إلى 5000 وحـدة سـكـنـيـة مع
rرافقةHالطرق والشبكات اخملتلفة والتجهيزات العمومية ا
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وزير اHاليةوزير اHالية

محمد جالبمحمد جالب

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 29 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 19
أبـــــريـل ســــنــــة أبـــــريـل ســــنــــة r2015 يـــــعــــدل الــــقـــــرار اHــــؤرخ في r يـــــعــــدل الــــقـــــرار اHــــؤرخ في 30
شــــــوال عــــــام شــــــوال عــــــام 1434 اHــــــوافق  اHــــــوافق 9 يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة  يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة 2013
واHــتـضــمن تـعـيــY أعـضــاء مـجـلس إدارة الــصـنـدوقواHــتـضــمن تـعـيــY أعـضــاء مـجـلس إدارة الــصـنـدوق

الوطني للسكن.الوطني للسكن.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 29 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1436 اHـوافق 19 أبــريل ســنـة r2015 يــعـدل الــقــرار اHـؤرخ

في 30 شـــــوال عــــام 1434 اHـــــوافق 9 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2013
واHــــتــــضــــمن تــــعــــيــــY أعـــضــــاء مــــجــــلس إدارة الــــصــــنـــدوق

الوطني للسكنr اHعدّل كما يأتي :
" - الـــســـيــد مـــحـــمـــد احلـــبـــيب زهـــانـــةª rـــثال لـــوزيــر
rخلفا للسيد إلياس بن إيدير rدينةHالسكن والعمران وا
- الــســـيــدة مــلــيــكــة مــعــمــريª rـــثــلــة لــوزيــر الــســكن

rخلفا للسيد محمد رحايبية rدينةHوالعمران وا
.................. (الباقـي بدون تغـيير) ................. ".

29 شعبان عام  شعبان عام 1436 هـ هـ
17 يونيو يونيو سنة  سنة 2015 م م


