
العدد العدد 62
السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 21 محرمحرّم م عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 23 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مـرسـوم رئـاسيّ رقم 16-265 مـؤرّخ في 11 مـحـرّم عـام 1438 اHـوافق 13 أكـتـوبـر سـنة r2016 يـتـضـمّن الـتـصـديق عـلـى االتـفاق
بY حـكومة اجلمـهوريّة اجلزائـريّة الدّ{قـراطيّة الشّـعبيّة وحـكومة جمـهورية األرجنـتY حول التعـاون اجلمركيr اHوقّع
ببيونس آيرس بتاريخ 3 ديسمبر سنة 2015...................................................................................................

مـرســوم رئـاسيّ رقم 16-266 مـؤرّخ في 11 مـحـرّم عـام 1438 اHـوافق 13 أكــتـوبـر سـنـة r2016 يـتـضـمّن الـتــصـديق عـلى مـذكـرة
rحـكومـة اجلـمهـوريّـة اجلـزائريّـة الـدّ{قـراطـيّـة الشّـعـبيّـة وحـكـومة جـمـهوريـة كـوبا Yـائيـة بـHـوارد اHالتـفـاهم في مـجال ا
اHوقّعة بهافانا بتاريخ 7 أكتوبر سنة 2015......................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفـيــذي رقم 16-267 مـؤرخ في 15 مـحـــرّم عـام 1438 اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنة r2016 يـعـدل اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
06-348 اHـؤرخ في 12 رمـضـان عـام 1427 اHـوافق 5 أكـتـوبـر سـنـة 2006 واHـتـضـمن تـمـديـد االخـتـصــاص احملـلـي لـبـعــض

احملاكـم ووكـالء اجلمهوريـة وقضـاة التحقيـق...................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 اHوافـق 5 أكتوبر سنة r2016  يتضمن تغيير ألقاب.....................................

مـراسيم رئـاسـيّة مـؤرّخة في 17  ذي احلجّــة عـام 1437 اHوافـق 19  سـبتـمـبر سـنة r2016 تـتـضـمّن إنهـاء مـهـام رؤساء دواوين
والة...........................................................................................................................................................

مـرســوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17  ذي احلجّــة عـام 1437 اHوافـق 19  سـبتـمـبر سـنة r2016 يـتـضمّن إنـهاء مـهـام مفـتش في واليـة
البويرة......................................................................................................................................................

مـرســوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17  ذي احلـجّــة عــام 1437 اHـوافـق 19  سـبـتـمـبـر سـنة r2016 يـتضـمّن إنـهـاء مهـام مـديـر اHواصالت
السلكية والالسلكية الوطنية في والية تندوف.................................................................................................

مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17  ذي احلـجّــة عــام 1437 اHـوافـق 19  سـبـتـمـبـر سـنـة r2016 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـنـدوب احلـرس
البلدي في والية اجلزائر...............................................................................................................................

مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 17  ذي احلجّــة عـام 1437 اHوافـق 19  سـبتـمبـر سنة r2016 يتـضمّن إنهـاء مهـام الكاتب الـعـام لدى
رئيس دائرة بني ونيف في واليـة بشـار........................................................................................................

مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 17  ذي احلجّــة عـام 1437 اHوافـق 19  سبتـمبر سنة r2016 يـتضمّن إنهـاء مهام مكـلّف بالدراسات
والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي.................................................................................

مـرسـومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 17  ذي احلجّــة عـام 1437 اHوافـق 19  سـبتـمبـر سنة r2016 يتـضمّـنان  إنهـاء مهـام مديرين
....................................................................................................................................Yللتشغيل في واليت

مــرســومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 17  ذي احلـجّـــة عــام 1437 اHـوافـق 19  سـبــتـمــبـر ســنـة r2016 يـتــضـمّــنـان  تـعــيـY رؤسـاء
دواوين والة................................................................................................................................................

مـرســوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17  ذي احلـجّــة عــام 1437 اHـوافـق 19  سـبـتـمـبـر سـنة r2016 يـتـضمّن تـعـيY رئـيس ديـوان الوالي
اHنتدب للمقاطعة اإلدارية بإن صالح في والية تامنغست..................................................................................

Yمـديــــر الــتـقــنــ Yيــتــضـمّـن تـعــيــ r2016 ـوافـق 19  ســبــتــمــبــر ســنـةHمــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 17  ذي احلــجّـــة عـــام 1437 ا
والشـؤون العـامــة في واليـة بــرج بوعـريـريج................................................................................................

مــرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 17  ذي احلـجّـــة عــام 1437 اHـوافـق 19  سـبــتـمــبـر ســنـة r2016 يـتــضـمّن تــعـيــY مـديـرين لــلـحــمـايـة
اHدنية في الواليات.....................................................................................................................................
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مـرســومــان رئـاسـيّــان مـؤرّخـان في 17  ذي احلـجّـــة عــام 1437 اHـوافـق 19  ســبـتـمــبـر سـنـة r2016 يـتــضـمّـنـان  تـعــيـY رئـيـسي
.....................................................................................................................................Yفي واليت Yدائرت

مــرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 17  ذي احلـجّـــة عــام 1437 اHـوافـق 19  ســبـتـمــبـر سـنـة r2016 يـتـضـمّن تــعـيـY الـكــاتب الـعــام لـدى
رئيس دائرة فكيرينة في واليـة أم البـواقي....................................................................................................

مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 17  ذي احلجّــة عـام 1437 اHوافـق 19  سـبتـمبـر سنة r2016 يتـضمّن تعـيY اHديـر العام لـلصندوق
الوطـني لـلـعطـل اHـدفـوعـة األجر والـبـطـالة الـنـاجمـة عن سـوء األحـوال اجلويـة في قـطـاعات الـبـناء واألشـغـال الـعمـومـية
والـري.......................................................................................................................................................

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17  ذي احلجّـة عـام 1437 اHوافـق 19  سبتمبر سنة r2016 تتضمّن تعيY مديرين للتشغـيل في
الواليات.....................................................................................................................................................

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
وزارة ا=اليةوزارة ا=الية

قـرار مؤرخ في 9 ذي احلـجّـة عـام 1437 اHـوافق 11 سـبـتـمـبـر سـنة r2016 يـحـدد إطـار تنـظـيم اHـسـابـقـات واالمـتحـانـات اHـهـنـية
لاللتحاق بالرتب اHنتمية لألسالك اخلاصة باإلدارة اHكلفة بأمالك الدولة واحلفظ العقاري ومسح األراضي...............

وزارة السكن والعمران وا=دينةوزارة السكن والعمران وا=دينة

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 24 رمـضــان عـام 1437 اHـوافق 29  يــونــيــو ســنـة r2016  يــحــدّد شـروط وكــيــفــيــات الــتـكــفـــل
بـاالمـتـيـاز على األراضي الـتابـعــة لألمالك اخلــاصـــة للـدولـة اHـوجـهـة إلجنــاز مشـاريع التـرقـية الـعقـارية ذات الـطابع
الـتـجـاري اHــمـنـوح قـبـل نـشـر اHــرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 15-281 اHـؤرّخ في 12 مـحــرّم عــــام 1437 اHـوافـق 26 أكـتـوبـر
سنـة 2015................................................................................................................................................

قـــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرّخ في 9  ذي احلـجــة عـام 1437 اHـوافق 11 ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 يــتــضـمـن كـيــفــيــات حــسـاب ثــمن
التنازل عن السكن الترقوي العمومي............................................................................................................

وزارة التربية وزارة التربية الوطنيةالوطنية

قــرار وزاري مـشتــرك مؤرّخ في 15 محـرّم عــام 1438 اHـوافق 17 أكـتـوبر سـنة r2016 يـتـضمّـن إعادة تـنـظـيم امتـحـان شـهادة
الكفـاءة العليا...........................................................................................................................................

وزارة وزارة البريد وتكنولوجياتالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 2  مـحـرّم عـام 1438 اHـوافق 4  أكـتـوبـر سـنة r 2016 يــتـضـمّن تـعـيـY أعـضـاء الـلـجـنـة اHـكـلـفـة
بـإعــداد اجلـرد الـكــمي والـكــيـفي والــتـقــديـري ألمالك مـركــز الـدراســات والـبــحث في االتـصــاالت الـسـلــكـيــة والالسـلــكـيـة
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وحقوقه والتزاماته ومستخدميه....................................................................

فهرس (تابع)فهرس (تابع)
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مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ رقم  رقم 16-265 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 11 مـــحـــر مـــحـــرّم عـــامم عـــام
1438 اHـــــوافق  اHـــــوافق 13 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة  أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة r2016 يـــــتـــــضـــــمr يـــــتـــــضـــــمّن

الــتـــصــديق عـــلى االتــفـــاق بــY حـــكــومـــة اجلــمـــهــوريالــتـــصــديق عـــلى االتــفـــاق بــY حـــكــومـــة اجلــمـــهــوريّــةــة
اجلزائرياجلزائريّة الدة الدّ{قـراطي{قـراطيّة الشة الشّعبيعبيّة وحكومة جمهوريةة وحكومة جمهورية
األرجـنتY حـول التعـاون اجلمركيr اHوقاألرجـنتY حـول التعـاون اجلمركيr اHوقّـع ببيونسـع ببيونس

آيرس بتاريخ آيرس بتاريخ 3 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

- بــنــاء عـــلى تــقــريــر وزيـــر الــدولــةr وزيــر الــشــؤون
rاخلارجيّة والتعاون الدولي

rادّة 91-9 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبعـد االطّالع على االتـفاق بـY حكومـة اجلمـهوريّة
اجلــزائـريّــة الــدّ{ـقــراطــيّـة الــشّــعـبــيّــة وحـكــومــة جـمــهــوريـة
األرجــنـــتـــY حــول الـــتــعـــاون اجلـــمــركـيr اHــوقّع بـــبـــيــونس

r2015 آيرس بتاريخ 3 ديسمبر سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولـى :ة األولـى : يـــصـــدّق عـــلى االتـــفـــاق بـــY حـــكـــومــة
اجلـــمــــهــــوريّــــة اجلـــــزائـــريّـــــة الـــدّ{ـــقــــراطـــيّـــــة الـــشّـــعـــبـــيـّـــة
rحـول التـعـاون اجلـمركي Yوحـكــومـة جـمـهـورية األرجـنـتـ
r2015 ـوقّـع بــبـيــونـس آيـرس بــتــاريخ 3 ديــســمــبــر ســنـةHا
ويــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمــيّـة لــلــجـمــهــوريّـة اجلــزائــريّـة

الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 11 مــحــرّم عــام 1438 اHــوافق 13
أكتوبر سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفـاق اتفـاق بY حكومة اجلمهوريبY حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
Yوحكومة جمهورية األرجنتYالدالدّ{قراطي{قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـة ـة وحكومة جمهورية األرجنت

حول التعاون اجلمركيحول التعاون اجلمركي

إنّ حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ{ـــقــراطـــيّــة
الـشّـعـبـيّـة وحـكومـة جـمـهـوريـة األرجـنـتـrY اHـشـار إلـيـهـما

r"Yفيمـا يأتي بـ "الطـرف

- واعتبارا منـهما بأن مخالفـات التشريع اجلمركي
تــــضــــر بـــاHــــصــــالـح االقــــتـــصــــاديــــة والــــتــــجــــاريــــة واHــــالــــيـــة

rواالجتماعية والثقافية لبلديهما
- واعـــتـــبـــارا مـــنـــهـــمـــا ألهـــمـــيـــة ضــمـــان الـــتـــحـــصـــيل
والتقييم الدقـيق للحقوق اجلمركـية وغيرها من الرسوم
اجلــمــركـيــة والــضـرائـب األخـرى اHــفــروضــة عـلـى عـمــلــيـات
اسـتـيــراد وتـصـديــر الـبـضـائـع وضـمـان الـتــطـبـيق الــسـلـيم
للـتشريع اجلمركي فـيما يتعـلق بتدابير احلظـر والتقييد

rوالسياسة التجارية
- واعـــتــــبــــارا مــــنـــهــــمــــا بــــأن اجلـــهــــود اHــــبــــذولـــة Hــــنع
اخملالـفـات ضد الـتـشـريعـات اجلـمـركيـة وضـمـان التـحـصيل
الـدقــيق لـلـحــقـوق والـرســوم والـضــرائب األخـرى {ـكن أن
Yتــصـــبح أكـــثـــر فـــعــالـــيـــة من خالل الـــتـــعـــاون الــوطـــيـــد بــ

rYإدارتي اجلمارك لكال الطرف
- ونـــظــرا لـالجتــاه اHـــتـــزايــد لالجتـــار غـــيــر اHـــشــروع
بــاخملـــدرات واHــؤثـــرات الــعـــقــلـــيــة وانـــتــشـــاره عــلـى نــطــاق
واسـعr وأخـذهــمــا بــعـY االعــتــبــار خـطــورته عــلى الــصــحـة

rالعمومية وعلى اجملتمع
- وأخـذا بـعـY االعــتـبـار تـوصـيـات مــجـلس الـتـعـاون

rتبادلةHساعدة اإلدارية اHاجلمركي حول ا

قد اتفقتا على مـا يأتي :قد اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
تعاريفتعاريف

ألغراض هذا االتفـاق :

بــالــنــســبـة  r r"أ) تــعــني عــبــارة " الــســلــطــة الــســلــطــة اجلــمــركــيــة"اجلــمــركــيــة
لـلـجمـهـورية اجلـزائـرية الـد{ـقـراطيـة الـشعـبـية : اHـديـرية
: Yوبــالـنــســبــة جلــمــهــوريــة األرجــنــتـ rالــعــامــة لــلــجــمــارك

rاإلدارة الفدرالية لإليرادات العامة

ب) يــقـصـد بـ"الـتـشــريع بـ"الـتـشــريع اجلـمـركي" : اجلـمـركي" : مـجــمل األحـكـام
الـقـانـونـيـة واإلداريـة الـتي تـطـبـقـهـا الـسـلـطـات اجلـمـركـيـة
واHـتــعـلـقــة بـاالســتـيــراد والـتــصـديــر والـعــبـور والـتــخـزين
وتنقّـل البـضائعr ¡ا في ذلك األحكام القانونية واإلدارية
اHـتـعـلـقـة بــتـدابـيـر احلـظـر والـتـقـيـيـد والـرقـابـةr وكـذا تـلك

rتعلقة ¡كافحة تبييض األموالHا
ج) عـبـارة "مــخــالـفــات الــتـشــريع اجلــمـركي" :"مــخــالـفــات الــتـشــريع اجلــمـركي" : تـعـني

rكـل خرق أو محاولة خرق للتشريع اجلمركي

اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
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د) ""اHعـلـومات"Hعـلـومات"r يـقصـد بـهـا كـل الـبـيـانـات والـوثائق
والـتـقاريـر واHـراسالت األخرى في أي شـكل كـان ¡ا فـيـها

rاإللكترونية أو نسخ منها موثقة أو مصادق عليها

ح) كــلــمـة "شـ"شـخص"خص"r تــشــمـل كـل شــخص طــبــيـعي أو
rما لم ينص السّياق على خالف ذلك rمعنوي

اHطـلـوبة"r إدارة اجلـمـارك الـتي يـطلب خ) "الـسلـطـة اHطـلـوبة"لـسلـطـة 
rساعدةHمنها تقد¢ ا

هـ) "اإلدارة الـطــالــبـة"إلدارة الـطــالــبـة"r إدارة اجلـمــارك الــتي تـتــقـدم
بطلب اHسـاعدة.

اHاداHادّة ة 2
نطاق تطبيق االتفاقنطاق تطبيق االتفاق

1 - يقـوم الطرفـان اHتعـاقدانr من خالل سلـطتيـهما
اجلمركـيتـrY بتبـادل اHعـارف واخلبرات وتـقد¢ اHـساعدة
rاإلداريــة لـبـعــضـهـمــا الـبـعض وفــقــا ألحـكــــام هـذا االتـفــاق
من أجـل ضــمــان الــتــطــبــيق الــســلــيم لــلــتــشــريع اجلــمــركي
rوالوقاية من اخملالفات اجلمركية والبحث عنها وقمعها

r2 - كـل مساعــدة تـقــــدم ¡قتـضـــى هـــذا االتفـــاق
تــكـــون طــبــقـــا لألحــكــام الــقــانـــونــيـــة واإلداريــة وفي حــدود

اختصاص السلطة اجلمركية والوسائـل اHتاحـة لها.

اHاداHادّة ة 3
اHعلوماتاHعلومات

1 - تـتـبــادل الـسـلـطـتـان اجلـمـركـيـتـانr ¡ـوجب طـلب
أو ¡ـبــادرة مـنـهــمـاr كـل اHــعـلـومــات اHـتـاحــة الـتي تــسـاعـد
عـلى ضـمان الـتـطبـيق الـسلـيم لـلتـشريع اجلـمـركي. و{كن

أن تتعلق هذه اHعلومات بـ :

أ) الــتــقــنــيــات احلــديــثــة لـــتــطــبــيق الــتــشــريع والــتي
rأثبتت فعاليتها

ب) الـوسائل أو الطرق احلـديثة اHـستعمـلة الرتكاب
rاخملالفات اجلمركية

2 - بـناء عـلى طـلبr تـقوم الـسـلـطة اHـطـلـوبة بـتـقد¢
كــل اHـــــعـــــلــــومـــــات اHـــــتـــــاحـــــة حــــول الـــــتـــــشـــــريع اجلـــــمـــــركي

واإلجراءات اHتعلقة ¡تابعة اخملالفات اجلمركية.

اHاداHادّة ة 4
اHساعدة التقنيةاHساعدة التقنية

تـقــدم الـســلـطــتــان اجلـمــركـيــتـان لــبـعــضـهــمـا الــبـعض
اHساعدة التقنية في اHسائل اجلمركيةr ¡ا فيها :

أ) تـــــبــــادل مــــوظـــــفي اجلـــــمــــارك أو اخلــــبـــــراء من أجل
اطالع أمـثل علـى التـقـنيـات اجلـمركـيـة للـطـرفY وتـطـوير

rعلوماتية اجلمركيةHا

ب) تــبـادل اHـعـلــومـات اHـهـنــيـة والـعـلــمـيـة والـتــقـنـيـة
اHــتــعــلــقــة بــالــتــشــريع اجلــمــركي وبــاإلجــراءات اجلــمــركــيـة

واHعلوماتية.

اHاداHادّة ة 5
شكل ومضمون طلبات اHساعدةشكل ومضمون طلبات اHساعدة

rــــوجب هــــذا االتــــفــــاق¡ rــــســــاعـــــدةHتــــقـــــدم طــــلــــبــــات ا
مـبـاشـرة إلى الـسـلـطـة اجلـمـركـيـة لـلـطـرف اHـتـعـاقـد اآلخر.

وتعيّن كـل سلطة جمركية نقطة اتصال لهذا الغرض.

rـسـاعـدة من أي سـلـطـة جـمـركـيـةH2 - تـقـدّم طـلـبـات ا
¡ــــوجب هــــذا االتــــفــــاقr كــــتــــابــــيــــا ويــــجـب أن تــــرفق بــــكـل

اHعلومات التي تعتبر ضرورية لتنفيذ تلك الطلبات.

3 - يجب أن تـتضـمن طلـبات اHسـاعدة اHـقدمة وفق
هذا االتفاقr البيانات اآلتية :

rأ) اسم اإلدارة اجلمركية الطالبة

rطلوبةHساعدة اHب) أغراض الطلب وشكـل ا

ج) هـويـة وجـنـســيـة وعـنـوان الـشــخص الـطـبـيـعي أو
اHعنوي الذي يتعلق به الطلبr و

د) عــرض مــوجــز لــلــمــســألــة قـيــد الــنــظــر والــعــنــاصـر
القانونية اHعنية وكذا طبيعة اإلجراء.

4 - تـقـدّم الـطــلـبـات بــالـلّـغــــة اإلجنـلـيــزيـــة. وتـتــرجم
rرفقـة بهذه الطلبات إلى اللّغـة اإلجنليزيةHكـل الوثائق ا

عند الضرورة.

اHاداHادّة ة 6
تنفيذ الطلباتتنفيذ الطلبات

1 - تـتـخـذ الــسـلـطـة اHـطـلـوب مـنــهـاr بـنـاء عـلى طـلب
rكـافة التـدابير الـرسمية rمن السلـطة اجلمركـية الطـالبة

¡ا فيها التدابير القانونية الضرورية لتنفيذ الطلب.

2 - تنفّـذ طلـبات اHسـاعدة اHـنصوص عـليـها في هذا
االتـفـاق طـبـقـا لـلـقـوانـY والقـواعـد الـسـاريـة لـدى الـسـلـطة
اHـطـلـوبة وبـالـشـكـل اHـطلـوب من طـرف الـسـلـطة الـطـالـبة

إالّ إذا كان ذلك يتعارض مع تلك القوانY والقواعد.

r3 - بـــنــــــاء عـــلـى طـــلب مـــن الــســـلــطـــــة الـــطـــالـــبــــة
Yطـلـوبــة أن ترخّص ألعـوانـهـا احلكـومـيHـكـن السـلـطــة ا}
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أو Hوظفيها بـتقد¢ آرائهم في اHسائل اجلـمركية كخبراء
بـتـقـد¢ الـوثـائق اإلثـبـاتـيــةr ¡ـا فـيـهـا اHـتـعـلـقـة بـتـصـنـيف

البضائع وقيمتها ومنشئها.

4 - عــنــدمــا ال تــمــلك الــســلــطــة اجلــمــركــيــة اHــطــلــوبـة
اHـعلومات اHطـلوبة من السلـطة اجلمركية الـطالبةr يجب
عليها احلصـول على تلك اHعلومات من الـسلطة أو الهيئة

اخملتصة من أجـل االمتثال لذلك الطلب.

اHاداHادّة ة 7
الوثائق والوسائل األخرىالوثائق والوسائل األخرى

1 - في حدود أحـكــام الـتشــريــع الـداخـلي للـسلـطــة
rYاجلـمـــركـيــتـــ Yتـــقــدم كال الــسـلــطـتـــ rـطــلـــوب مــنـهـــاHا
عــــنــــد الـــطــــلبr لـــلـــســــلـــطــــة األخــــــرى الـــتـــقــــــاريــــر ونـــسـخ
الـــوثـائق اHــصـــــادق عـلــيـهــــاr وكــــذا الــوســــائـل األخــــرى
¡ـــــا في ذلك اHـــعـــلــومـــات اإللــكـــتـــرونــيـــةr والـــتي تـــعــتـــبــر

أساسية للسلطة األخـرى.

2 - يـــــجـــب إعـــــــــادة الــــــوثــــــائــــق األصـــــلـــــــيــــــــة فــي
أقـــــــرب وقـــت ¥ــــكـــــن. وفــي حـــــالــــــة عـــــــدم إمــــكـــــانــــيــــــة
إرســال الـوثـائــق األصـلـيـــةr يــجــب إرســـال نـسخ مـوثـقـة

أو مصادق عليها.

اHاداHادّة ة 8
السريةالسرية

1 - تـــعـــتـــبـــر اHـــعـــلـــومـــات والـــوثـــائـق واإلرســـالـــيــات
األخـــرى احملــــصّـل عــــلــــيــــهــــاr ¡ـــوجـب هـــذا االتــــفــــاقr ســــريـــة
وتـــســـتــفـــيــد مـن نــفـس احلــمـــايــة اHـــمـــنــوحـــة لــلـــمـــعــلـــومــات
والـــوثــائـق واإلرســالــيـــات األخــرى اHـــنــصـــوص عــلــيـــهــا في

القوانY والقواعد السارية لدى السلطة اHطلوبة.

2 - ال {ـــــكـن اســـــتـــــعـــــمــــــال اHـــــعـــــلـــــومــــــات والـــــوثـــــائق
واإلرسـالــيـات احملـصّـل عــلـيـهـا ¡ــوجب هـذا االتـفــاقr لـغـيـر

األغراض اHنصوص عليها في االتفـاق.

اHاداHادّة ة 9
استثناءات اHساعدةاستثناءات اHساعدة

1 - إذا كــان من شــأن أي مــســاعــدة مــطــلـوبــة ¡ــوجب
هذا االتفاق اHسـاس بالسيادة أو بالـنظام العامّ أو باألمن
أو بـأي مـصلـحـة وطـنـيـة أسـاسـية أخـرى لـلـطـرف اHـتـعـاقد
اHـــطـــلـــوب مـــنهr أو عـــنـــدمــا تـــلـــحق ضـــررا بـــأي مـــصـــلـــحـــة
Yجتــاريــة أو مــهــنــيــة مــشــروعــة أو تــتــعــارض مع الــقــوانــ
والقـواعـد الـساريـةr {ـكن لـهـذا الطـرف اHـتـعاقـد االمـتـناع
عـن تـــقــد¢ اHــســـاعــدة أو تـقــد{ــهـــا حتت أحــكـــام وشــروط

{كن أن يحددهـا.

2 - عنـد رفض تـقـد¢ اHـسـاعـدة لـلسـلـطـة الـطـالـبة أو
عند تأجيـلهاr يجب تقد¢ أسـباب هذا الرفض أو التأجيل

في أقرب اآلجال.

اHاداHادّة ة 10
تنفيذ االتفاقتنفيذ االتفاق

1 - يـتم الـتـعـــاون واHـســـاعـدة اHـنـصـــوص عـلـيـهـمـــا
في هـذا االتـفـاق مــبـاشـرة بـY سـلـطــتي اجلـمـارك. وتـتـفق
السلطـتان بشـأن التدابـير العـلميـة والترتـيبات الالزمـة

لهذا الغرض.

2 - يـجب أن يــســــوى أي نــــزاع مــتـعــلـــق بـتـأويـــل
Yاجلـمـركـيـتـــ Yالـسـلــطـتـــ Yأو تـطـبــيـق هـذا االتـفـــاق بـ

في أقرب اآلجال عن طريق اHفاوضات بينهما.

3 - الـــنــــزاعــــات الـــتـي لم يــــتم الـــتــــوصـل إلـى حـــلــــهـــا
تــــســــــوى من قـــــبـل الـــــطـــــرفـــــY اHــــتـــــعــــاقـــــدين عـن طـــــريق

القنـوات الدبلوماسية.

اHاداHادّة ة 11
التكاليفالتكاليف

rـــــادّةH2 و3 مـن هــــــذه ا Y1 - مع مـــــراعـــــاة الـــــفـــــقـــــرتـــــ
يـــتـــحـــمّـل الـــطـــرف اHـــتـــعـــاقـــد اHـــطـــلــوب مـــنـه الـــتــكـــالـــيف

اHترتبة عن تطبيق هذا االتفاق.

2 - يــتــحـــمّـل الــطــرف اHـــتــعــاقـــد الــطــالب الـــنــفــقــات
واHــصـاريف اHـدفـوعـة لـلـخـبــراء والـشـهـودr وكـذا تـكـالـيف
اHـــتــرجـــمـــY الــكـــتـــابــيـــY واHــتـــرجـــمــY الـــفـــوريــrY غـــيــر

موظفي القطاع العامّ.

3 - إذا تـــطـــلّب تـــنـــفـــيــذ الـــطـــلب نـــفـــقـــات بـــاهـــظــة أو
اســتــثــنـــائــيــةr يـــتــشــاور الـــطــرفــان اHــتـــعــاقــدان لـــتــحــديــد
rالـشروط والـكيـفيات الـتي يتـم من خاللهـا تنـفيذ الـطلب

وكذا كيفية حتمّـل هذه النفقات.

اHاداHادّة ة 12
التطبيق اإلقليمي لالتفاقالتطبيق اإلقليمي لالتفاق

يـطبّق هذا االتفـاق في إقليـمي الطرفY اHـتعاقدين
كما هما محدّدان في قوانينهما الوطنية.

اHاداHادّة ة 13
دخول االتفاق حيدخول االتفاق حيّز التنفيذز التنفيذ

يدخل هذا االتفـاق حيّز التنـفيذ في اليوم األوّل من
الـــشــهـــر الـــثـــاني بـــعـــد أن يـــخـــطـــر الــطـــرفـــان اHـــتـــعـــاقــدان
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rبـعـضـهـمـا الـبـعض كـتـابـيـا وعـبـر الـقـنـوات الـدبـلـومـاسـيـة
بـــإتــمــام اإلجــراءات الـــدســتــوريــة أو الـــداخــلــيــة اHـــطــلــوبــة

لدخول هذا االتفاق حيّز التنفيذ.

اHاداHادّة ة 14
اHدة واإلنهاءاHدة واإلنهاء

1 - يـسـري هـذا االتـفـاق Hـدة غـيـر مـحددةr لـكن {ـكن
ألي من الطـرفY اHـتـعاقـدين إنـهاؤه في أي وقت بـإرسال

إخطار عبر القناة الدبلوماسية.

r2 - يـسـري مفـعـول اإلنـهاء بـعـد مـدة ثالثة (3) أشـهر
ابتداء من تـاريخ إخطـار الطـرف اHتـعاقـد اآلخـر بـإنهائه.
غــيــر أنـه يــجـب إتـمــام اإلجــراءات الــســاريـــة عــنــد اإلنــهـاء

وفقـا ألحكـام هذا االتفـاق.

وإثـبـاتا لـذلكr قـام اHـوقـعـان أدنـاه اHفـوضـان قـانـونا
بتوقيع هذا االتفاق.

حـرر ببـيـونس آيـرسr في الثـالث ديـسمـبـر من عام
ألفـY وخمـسة عـشرr في نـسخـتY (2) أصـليـتY بـاللـغات
الـعربـية واإلسـبانـية واإلجنـليزيـةr ولكــل النصـوص نفس
احلـجـيــة. وفي حـالـة حـدوث اخــتالف في الـتـفــسـيـرr يـرجح

النص اإلجنليزي.

- وبــــعـــد االطّـالع عـــلى مــــذكـــرة الــــتـــفــــاهم فـي مـــجـــال
اHـــوارد اHــــائــــيــــة بـــY حــــكــــومـــة اجلــــمــــهــــوريّـــة اجلــــزائــــريّـــة
الـدّ{قـراطيّـة الشّـعبـيّة وحـكومـة جمـهوريـة كوبـاr اHوقّـعـة

r2015 بهافانا بتاريخ 7 أكتوبر سنة

يـرسم مــا يأتي :يـرسم مــا يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يصدّق عـلى مذكرة التفاهم في مجال
اHـــوارد اHــــائــــيــــة بـــY حــــكــــومـــة اجلــــمــــهــــوريّـــة اجلــــزائــــريّـــة
rالـــدّ{ـــقــراطـــيّـــة الــشّـــعــبـــيّـــة وحــكـــومـــة جــمـــهـــوريـــة كــــوبـــا
اHـوقّـعـــة بـهـافـانـا بتـاريخ 7 أكـتـوبـر سـنـة r2015 وتـنـشــر
في اجلــــــريـــــدة الــــرّســـــمــــيّـــــة لـــــلــــجـــــمــــهـــــوريّـــــة اجلـــــزائـــــريّــــة

الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 11 مــحــرّم عــام 1438 اHــوافق 13
أكتوبر سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذكرة تفاهم في مجال اHوارد اHائية مذكرة تفاهم في مجال اHوارد اHائية بY حكومةبY حكومة
اجلمهورية اجلزائرية اجلمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبيةالد{قراطية الشعبية

وحكومة جمهورية كوباوحكومة جمهورية كوبا

إنّ حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ{ـــقــراطـــيّــة
rـــائـــيـــة والـــبــيـــئـــةHــوارد اHـــثــلــــة بـــوزارة ا¥ rالـــشّــعـــبــيّــــة
وحــكـــومـــة جـــمــهـــوريــة كــــوبــاr ¥ـــثــلــــة بـــاHــعـــهـــد الــــوطــني

."Yشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفHوا rائيةHللموارد ا
- رغـبـة رغـبـة مـنـهـمـا في إقـامـة تــعـاون ثـنـائي في مـيـدان

rائيةHوارد اHا
- إذ تـبديـان اسـتعـدادهـما إذ تـبديـان اسـتعـدادهـما لتـعـزيز الـتـعاون لـضـمان

rائيةHستدامة للموارد اHالتنمية ا
مــنـهــمــا أن كـال الـطــــرفــY يــتـطــلـعــــان - واعــتـرافــا واعــتـرافــا 
إلى تعزيـز تعاونـهما الـثنائي في مـجاالت حمـاية البـيئة

rائيةHوارد اHوإدارة ا
-  واقــتــنــاعــا واقــتــنــاعــا بــاالهـــتــمــام اHــتــبـــادل الــذي يــولــيه كال
الــطـرفــY لــلـتــعــاون في مــجـاالتــهــمـا الــعــلــمـيــة والــتـقــنــيـة

rوإقامة شراكات اقتصادية

قد اتفقتا على مـا يأتي :قد اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
الهدفالهدف

Yتـهدف مـذكرة الـتفـاهم هـذه إلى ترقـية الـتعـاون ب
الطرفY في مجال إدارةr تنمية وحماية اHوارد اHائية.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد{قراطية الشعبيةالد{قراطية الشعبية
قدور بن الطاهرقدور بن الطاهر

اHدير العام للجماركاHدير العام للجمارك

عن حكومةعن حكومة
Yجمهورية األرجنتYجمهورية األرجنت
ريكاردو اشقرايريكاردو اشقراي
اHسؤول االحتادياHسؤول االحتادي
لإليرادات العامةلإليرادات العامة

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ  رقم رقم 16-266 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 11 مـــحـــر مـــحـــرّم عـــامم عـــام
1438 اHـــــوافق  اHـــــوافق 13 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة  أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة r r2016 يـــــتـــــضـــــميـــــتـــــضـــــمّن

الــتــصــديق عــلى مــذكــرة الــتـفــاهـم في مــجــال اHـواردالــتــصــديق عــلى مــذكــرة الــتـفــاهـم في مــجــال اHـوارد
اHــــائـــــيـــــة بـــــY حـــــكــــومـــــة اجلـــــمـــــهــــورياHــــائـــــيـــــة بـــــY حـــــكــــومـــــة اجلـــــمـــــهــــوريّـــــة اجلـــــزائـــــريـــــة اجلـــــزائـــــريّــــةــــة
rـة وحـكــومـة جــمـهـوريــة كـوبـاrالـدالـدّ{ــقـراطــي{ــقـراطــيّـة الـشـة الـشّــعـبــيــعـبــيّـة وحـكــومـة جــمـهـوريــة كـوبـا

اHوقاHوقّعة بهافانا بتاريخ عة بهافانا بتاريخ 7 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

- بــنــاء عـــلى تــقــريــر وزيـــر الــدولــةr وزيــر الــشــؤون
rاخلارجية والتعاون الدولي

rادّة 91 - 9 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -
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اHاداHادّة ة 2
السلطات اخملتصةالسلطات اخملتصة

يقرر الـطرفـان على أن اجلـهات اHـسؤولـة عن تنـفيذ
مذكرة التفاهم هي كـاآلتي :.

عن حــكـــومــة اجلــمــهـــوريّــة اجلــزائـــريّــة الــدّ{ـــقــراطــيّــة
الـشّـعـبـيّــة : وزارة اHـوارد اHـائـيـة والـبـيـئـةr وعن حـكـومـة

جمهورية كوبا : اHعهد الوطني للموارد اHائية.

اHاداHادّة ة 3
مجاالت التعاونمجاالت التعاون

تــشــتــمــل مــجـــاالت الــتــعــــاون الـــرئــيــســيــةr ¡ــوجب
مـذكــرة الــتـفــاهم هــذهr عـلـى تـبـــادل اخلـبـــراء واخلـبـــرات

في اجملـاالت اآلتـية :
r1 - إدارة وصيانة السدود

r2 - الوقاية من تلوث السدود
r3 - تقنيات جتريف السدود

r4 - إنشاء التحويالت الكبرى
rدنH5 - تقنيات مكافحة الفيضانات وحماية ا

rائيةHستدامة للموارد اH6 - اإلدارة ا
rذكورة أعالهH7 - تكوين اإلطارات في اجملاالت ا

r8 - تنظيم أسابيع تقنية وتعليمية
9 - مــجــاالت الـــتــعــاون األخــرى اHــصـــادق عــلــيــهــا من

.Yالطرف Yخالل اتفاق مشترك ب

اHاداHادّة ة 4
كيفيات التعاونكيفيات التعاون

يـسعى الـطرفان لـترقـية وتـطويـر التـعاون الـثنائي
من خالل األنشطة اآلتـية : 

1 - تـنظيم زيـارات تقنيـةr أيام دراسيـةr مؤتمرات
واجـــتــمــاعــات بـــغــرض تــعــزيـــز تــبــادل اخلــبـــرات وتــعــمــيق
اHـــعــــارف ذات االهـــتـــمـــام اHــــشـــتـــركr وفـي جـــوانب أخـــرى

rيراها الطرفان مناسبة
rحتت تصرف اجلزائر Y2 - وضع خبراء كوبي

rمؤسسات البحث Y3 - تعزيز التعاون ب
4 - تـــعـــزيـــز الـــتــــعـــاون في مـــجـــاالت مـــعـــاجلـــة اHـــيـــاه
الـصاحلة للـشربr الصرف الـصحيr حمايـة اHوارد اHائية

rومكافحة الفيضانات
Y5 - وضع بــرنــامج تــكــوين من قــبـل خــبــراء كــوبــيـ
في إطــــــار الـــتــــعــــــاون الـــتــــقـــــنـي والـــعـــــلــــمي في مــــجـــــال

rائـيةHـوارد اHا

6 - تـــبــــادل اإلطـــارات واخلــــبـــراء لـــضــــمـــان أنــــشـــطـــة
rساعدة التقنيةHا

7 - تــبــادل اHــعــلــومــات الــعــامــة والــوثــائـق الــتــقــنــيـة
والـعلـميـةr مكـتـوبة أو مـرئيـةr اHتـعـلقـة ¡جـاالت التـعاون

rذكورة أعالهHا
8 - تــــبــــادل ونـــقـــل الــــتـــكـــنـــولـــوجــــيـــات في مـــجـــــال

rائـيةHوارد اHا
9 - جـمـيع أنـشـطـة الـتـعـاون األخـرى اHـصـادق عـلـيـهـا

.Yالطرف Yمن خالل اتفاق مشترك ب

اHاداHادّة ة 5
اللجنة التقنية اHشتركةاللجنة التقنية اHشتركة

بـغــرض ضـمـان مـتـابــعــة بـرامج نـشـاطـات الـتـعـــاون
Yبتـعي Yيـقوم كال الطـرف rفي إطار مـذكرة التـفاهم هذه
نـقــاط اتـصال مـع إنـشــاء جلـنــة تقـنــيـة مـشتـركــة مـكـونـة

rعن كال البلدين Yمن ¥ثل
1 - يتفق الطرفان عـلى إنشاء جلنة تقـنية مشتركة

rائيةHللموارد ا
Yثالثـة (3) ¥ـثـل Y2 - يــنـبـغي عـلى كـل طــرف تـعـيـ

rفي اللّجنـة
r3 - في إطــار تــطـــبــيق بــنـــود مــذكــرة الــتـــفــاهم هــذه
تـقـوم اللّـجـنـة اHشـتـركـة بـوضع برنـامج لـلـتبـادلr لـضـمان

rتسيير أنشطة التعـاون
r4 - جتـتـمع الــلّـجــنـة الـتــقـنـيــة مـرة واحــدة كـل سـنـة
بــنـاء عـلى مـوافـقــة كال الـطـرفـY وبـالــتـنـاوب في اجلـزائـر
وفي كــوبـاr لـتـقـيـيم سـيـر أنــشـطـة الـتـعـاون والقـتـراح كـل

rالتدابير الرامية إلى تعـزيـز التعـاون
rكـتابـيا r5 - يـقوم كـل طـرف بـإخطـار الـطرف اآلخـر

بكـل تغيير {س اHمثل اHعيّن من قبل كـل طرف.

اHاداHادّة ة 6
برامج العملبرامج العمل

يـقـوم الـطــرفـانr بـاتــفـاق مـشــتـركr بـصـيــاغـة بـرامج
عـمل سنوية أو دورية مـتعلقـة بنشاطات الـتعـاون اHتفق

.Yعليها من كال الطرف

يــقـــــوم الــطــــرفـــان بـــاHــصـــادقــــة عـــلى كــل بــــرنـــامج
عمـل وإقـراره.

تشمـل مختلف البرامج على مـا يأتي :
- األهــــــداف اHـــنــــشــــــودة واألنـــشــــطــــــة الـــتـي ســـيــــتم

rالقيـام بهـا
rبرنامج العمـل -
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YــعــيــنـــHالــســيـــرة الــذاتـــيــة وعــــدد األشــخـــــاص ا *
rشتركة ومدة إقامتهمHفـي اللّجنة التقنية ا

* مسؤولية كـل طرف وحتدد باتفاق مشترك.

يـتــفـق الــطــرفـــان عــلى كــل نــشــاط يــتم الــقــيــام بـه
Yيــجب أن يــتـــطــابق مـع الــقــوانــ rــذكـــرةHفي إطـــار هــذه ا
واألنــــظــــمــــة اHــــعـــمــــول بــــهــــا في اجلــــمــــهـــوريــــة اجلــــزائــــريـــة

الد{قراطية الشعبية وجمهورية كوبا.

اHاداHادّة ة 7
السرية واHلكية الفكريةالسرية واHلكية الفكرية

1 - تــصـبح كــل مــعـلــومــة فــكــريــــة مـحــصّــل عـلــيـهــا
في إطـــار تـــنـــفــيـــذ مـــذكـــرة الــتـــفـــاهم هـــذه بـــعــد اســـتـــيـــفــاء

rYملكية فكرية للطرف rناسبةHاإلجراءات القانونية ا
2 - في غياب اتفـاقات كتابية أخرىr على كل طرف
حـمـايــة حـقــوق اHـلـكــيـة الـفكـريــة اHـنـبـثـقــة عــن الـتـعـاون

rفي إطار مذكرة التفاهم هذه
3 - يــتـــعــيّن عـــلى كـل طــرف احلـــصــول عــلـى مــوافــقــة
الــــطــــرف اآلخــــر لــــنــــشــــر أي مـــعــــلــــومــــة حــــول الــــوثــــائق أو
الـتكـنـولـوجـيـات أو اHمـتـلـكـات اHـادية اHـكـتـسـبـة في إطار

تنفيذ مذكرة التفاهم هذه لطرف ثالث.

اHاداHادّة ة 8
التمويل ومخصصات اHيزانيةالتمويل ومخصصات اHيزانية

مـــا لم يــتـــفق عــلى خـالف ذلكr يــجب عـــلى كـل طــرف
rـرتبـطـة بـتـنـفـيذ مـذكـرة الـتـفـاهم هذهHتـغـطـية الـنـفـقـات ا
YـــســـتـــخـــدمـــHاالعـــتـــبـــار تـــوفـــر األمـــوال وا Yواألخـــذ بـــعــــ
وموارد أخرىr إضافة للقوانY والتنظيمات اHعمول بها

.Yفي كال الطرف

rعــنـــدمـــا حتــتـــاج األنـــشــطــــة إلى تـــمــويـــل مــشـــتـــرك
Yالـطـرفـ Yســوف يـتم االتـفــاق عـلى تـوزيع الــتـكـالـيف بــ

ويتم إدراجها في برنامج العمل ذي الصلة.

فـي حــــالـــــــة إعـــــــراب أحــــــد الـــــطــــــرفــــــY عن قـــــدرتـه
اHالــيـة وقــرر حتمــل الـتـكـلـفـة الـكـامـلــة Hـشـــروع مـعيّــن
أو تـبـادل تـكــوين خـبـراء تــقـنـيـY وعــلـمـيــrY عـلـيه إعالمه
r(45) يـــومــــا مـــســــبـــقـــا Yخـــمـــســـة وأربـــعــ rلـــلـــطـــرف اآلخـــر

بواسطة مراسلـة رسمـية.

اHاداHادّة ة 9
دخول وخروج اHعدات واألشخاصدخول وخروج اHعدات واألشخاص

طبـقا لقـوانY وتنـظيمـات كال البلـدينr يحرص كـل
YـــــســـــتــــــخـــــدمـــــHطـــــرف عــــــلى تــــــســـــهـــــيـل دخـــــول وخــــــروج ا

rوالـــتـــجـــهـــيـــزات من إقـــلــــيـــمه إلى إقـــلـــيم الـــطـــرف اآلخــــر
لــضـــمــان تــنـــفــيــذ الــنـــشــاطــات اHـــتــفق عـــلــيــهـــا في مــذكــرة

التفـاهم هذه.
اHاداHادّة ة 10

االلتزامات وحل اخلالفاتااللتزامات وحل اخلالفات
أي نزاع بـY الـطرفـY يـنـتج عن تفـسـير أو تـطـبيق
rيتم طرحه عبر القناة الدبلوماسية rمذكرة التفاهم هـذه
وتـتم تـسـويــته وديـا عن طـريق اHــشـاورات أو اHـفـاوضـات

 .Yالطـرفـ Yب
اHاداHادّة ة 11

التعديل واإلبطالالتعديل واإلبطال
{ــكن تـــعــديل مــذكــرة الـــتــفــاهم هــذه كـــتــابــيــاr وعــبــر
الــــقــــنــــاة الـــدبــــلــــومــــاســــيــــة بــــY الــــطـــرفــــrY وتــــدخــل هـــذه
الــتــعـــديالت حــيّــز الــتــنــفــيــذ وفــقـــا لإلجـــراءات الــــواردة

فـي الفقـرة األولى من اHادّة 12 أدناه.
{ــكن أي طـرف إبــطـال مــذكـرة الــتـفــاهم هـذهr في أي
وقت من خالل إشـعار كـتابي مـسبق مـوجه للـطرف اآلخر

عبر القناة الدبلوماسيةr وذلك ستة (6) أشهر مسبقا.
فـي غـيــاب اتـفـاق مــشـتــرك في هــذا الـشــأنr ال يـؤثـر
إبــطـــال مـــذكـــرة الــتـــفـــاهم هـــذهr عـــلى مـــواصـــلــة نـــشـــاطــات
الـــتــعـــاون الــتـي شــرع فـــيــهـــا عــنـــد إبــطـــالــهـــاr مــا لم يـــتــفق

الطرفان على خالف ذلك. 
اHاداHادّة ة 12

أحكام نهائيةأحكام نهائية
تدخل مذكرة التـفاهم هذه حيّز التنفيذ اعتبارا من
rعـبـر الـقنـوات الـدبـلـومـاسـية rتاريـخ استالم آخـر إشـعـار
والــــذي يــــبـــــلغ أحــــد الــــطــــرفــــY الــــطــــرف اآلخــــرr كــــتــــابــــيــــا

الستكمال اإلجراءات القانونية الداخلية لهذا الغرض.
وتـظـل سـاريـة اHـفعـول Hـدة ثالث (3) سـنـوات قـابـلـة

للتجديد لفترات ¥اثلة. 
وُقّع بـــهــــافـــانـــا بــــتـــاريخ 7 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة r2015 من
نـــســــخـــتــــY أصـــلــــيـــتــــY بـــالــــلـــغــــة الـــعــــربـــيــــةr اإلســـبــــانـــيـــة
والفرنسيةr وللنصوص الثالثة نفس احلجية القانونية.
وفي حـــالـــة االخـــتالف في الـــتـــرجـــمـــةr يـــرجح الـــنص

باللغة الفرنسية.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد{قراطية الشعبيةالد{قراطية الشعبية
عبد الوهاب نوريعبد الوهاب نوري
وزير اHوارد اHائيةوزير اHوارد اHائية

والبيئةوالبيئة

عن حكومةعن حكومة
جمهورية كوباجمهورية كوبا

ايناس ماريا شبمانايناس ماريا شبمان
رئيسة اHعهد الوطنيرئيسة اHعهد الوطني

للموارد اHائيةللموارد اHائية
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يـرسم  ما يأتـي :يـرسم  ما يأتـي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : يهدف هـذا اHرسوم إلى تعديل أحكام
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 06-348 اHـؤرخ في 12 رمــضــان
عـام 1427 اHـوافق 5 أكـتـوبـر سـنة 2006 واHـتـضمن تـمـديد
االخـــتـــصـــاص احملـــلي لـــبـــعض احملـــاكم  ووكـالء اجلـــمـــهـــوريــة

وقضاة التحقيق.

اHـــــــــادة اHـــــــــادة 2 :   :  تـــــــــعـــــــــدل اHـــــــــواد 3 و4 و5 مـن اHـــــــــرســـــــــوم
الـتـنــفـيـذي رقم 06-348 اHـؤرخ في 12 رمــضـان عـام 1427
اHــوافـــق 5 أكـــتــوبــــر ســنــة 2006 واHــذكــور أعالهr وحتــرر

كما يأتي :

"اHادة 3 : {ـتد االخـتصـاص احمللـي حملكـمة قـسنـطيـنة
ووكــيـل اجلــمــهـــوريــة وقــاضي الـــتــحــقـــيق بــهــا إلـى مــحــاكم
اجملـالس الـقـضــائـيـة لـ : قـسـنــطـيـنـة  وأم الــبـواقي وبـاتـنـة
وبــجــايــة وتــبــســة وجــيــجل وســطــيف وســكــيــكــدة وعــنــابـة
وقـــاHـــة وبـــرج بـــوعــــريـــريج والـــطــــارف وخـــنـــشـــلـــة وســـوق

أهراس وميلة ".

"اHــادة 4 : {ــتـــــــد االخـــتــصـــــــاص احملــلـــــي حملــكـــمـــــة
ورقــلــــــة ووكــيــــل اجلــمــهــوريـــــة وقــاضـــــي الــتـحــقــيــــق
بــــهــــــــــا إلـــــى مــــحـــــاكــــــم اجملـــــالـــــس الـــــقــــضـــــائــــيـــــــة لـ :
ورقـــلـــــة  وأدرار وتـــامـــنـــغـــســـت وإيـــلـــيــــــزي وبـــســـكـــــرة

والـــوادي وغردايـــة ".

"اHــادة 5 : {ـــتــد االخـــتــصـــاص احملــلـي حملــكـــمــة وهــران
ووكــيـل اجلــمــهـــوريــة وقــاضي الـــتــحــقـــيق بــهــا إلـى مــحــاكم
اجملالس الـقـضائـيـة لـ : وهران وبـشـار وتلـمـسان وتـيارت
وتنـدوف وسعـيدة وسـيدي بـلعـباس ومـستـغاª  ومـعسـكر
والـــبـــيض وتـــيـــســـمـــســـيـــلت والـــنـــعـــامـــة وعــY تـــمـــوشـــنت

وغليزان ".

اHادة اHادة 3 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 15 مــحــرّم عــام 1438 اHــوافق 17
أكتوبر سنة 2016.

عبد عبد اHالك ساللاHالك سالل

 مـرسـوم تـنـفـيــذي رقم  مـرسـوم تـنـفـيــذي رقم 16-267 مـؤرخ في  مـؤرخ في 15 مـحـر مـحـرّم  عـام عـام
1438  اHـوافق اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة r2016 يـعـدل اHـرسـومr يـعـدل اHـرسـوم

الــتـنــفــيـذي رقم الــتـنــفــيـذي رقم 06-348 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 12 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
واHــــتــــضــــمن 1427 اHــــوافق  اHــــوافق 5 أكــــتــــوبــــر ســــنـــــة  أكــــتــــوبــــر ســــنـــــة 2006 واHــــتــــضــــمن 

تـمـديــد االخـتـصـــاص احملـلـي لـبــعــض احملـاكـم ووكـالءتـمـديــد االخـتـصـــاص احملـلـي لـبــعــض احملـاكـم ووكـالء
اجلمهوريـة وقضـاة التحقيـق.اجلمهوريـة وقضـاة التحقيـق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيـر األول

rحافظ األختام rبناء على تقريـر  وزيـر العدل  -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r( الفقرة 2) منه

- و¡قـتـضى األمر رقم 66 -155 اHؤرخ في 18 صـفر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

rتمّمHعدّل واHا rاإلجراءات اجلزائية

- و¡قـتـضى األمر رقم 66 -156 اHؤرخ في 18 صـفر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

rتمّمHعدّل واHا rالعقوبات

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و¡ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 98-63 اHـؤرخ
في 19 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 16 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
الــذي يـــحــدد اخـــتـــصــاص اجملـــالس الـــقــضـــائـــيــة وكـــيــفـــيــات
تـطــبـيق األمـر رقـم 97-11 اHـؤرخ فــي 11 ذي الـقــعـدة عـام
1417 اHـوافق 19 مــارس سـنـة 1997 واHــتـضــمن الــتـقــسـيم

   rتممHعدل واHا rالقضائي

- و¡ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-348 اHؤرخ
في 12 رمــضــان عــام 1427 اHــوافق 5 أكــتـــوبــر ســـنــة 2006
واHــــتـــضـــمن تــــمـــديـــد االخـــتـــصــــاص احملـــلي لـــبــــعض احملـــاكم

rووكالء اجلمهورية وقضاة التحقيق

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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- بــوحـمــار عــمــرr اHــولــود في 27 مــارس ســنـة 1959
بــــالـــســـحـــاري (واليـــة تـــيـــارت)r شــــهـــادة اHـــيالد رقم 00083
وعـقـد الزواج رقم 96 احملـرر بـتاريخ 10 أبـريل سـنة 2013
بــاHــهــديــــة (واليــــة  تـــيــــارت)r ويــدعى من اآلن فــصــاعــدا:

بن أحمد عمر.

- بــوحــمــار قــويــدرr اHــولــود خـالل ســنـة 1955 بــحــكم
صــادر بـتـاريخ 15 فــبـرايــر ســنـة 1960 بــالـســحــاري (واليـة
تـيـارت)r شــهـادة اHـيالد رقم r00123 وعــقـد الـزواج رقم 94
احملــــرر بــــتـــاريخ 16 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 1983 بــعــY دزاريت

(والية تيارت)r وابنته القاصرة : 

* شـــيـــمــــاءr اHـــولـــودة بــــتـــاريخ 22 مـــايـــو ســـنـــة 1998
r00588 يالد رقمHشهادة ا r(والية تيارت) هديةHبا

rويــدعــيــــان مــن اآلن فــصـاعــــدا :  بن أحــمــد قــويـدر
بن أحمد شيماء.

- بــوحـمــار هــواريــةr اHــولــودة في 12 فــبــرايــر ســنـة
r00180 ـيالد رقمHشـهــادة ا r(واليـة تــيـارت) ـهــديـةH1988 بـا

وعـقـد الزواج رقم 000464 احملـرر بـتاريخ 15 يـونـيـو سـنـة
2011 بالسانـية (والية وهران )r وتدعى من اآلن فصاعدا:

بن أحمد هوارية. 

- بوحمـار عبد الرحمانr اHولود في 21 يولـيو سنة
r00739 ـيالد رقمHشـهــادة ا r(واليـة تــيـارت) ـهــديـةH1985 بـا

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن أحمد  عبد الرحمان. 

- بـوحــمـار عــليr اHــولـود في 19 فــبـرايــر ســنـة 1961
r00060 ـــيالد رقمHشــهـــادة ا r(واليــة تـــيـــارت) بــالـــســـحـــاري
وعـقـد الزواج رقم 011 احملـرر بـتاريخ 7 يـنـايـر سـنة 1996

باHهدية (والية تيارت)r وابنته القاصرة : 

* خـالـديــةr اHـولـودة في 5 مـايــو سـنـة 2000 بـاHــهـديـة
r00438 يالد رقمHشهادة ا r(والية تيارت)

rويــدعــيــــان مــن اآلن فــصــاعــــدا : بــن أحــمــــد عــلــي
بن أحمد خالدية.

- بـــوحــــمـــار بـــنت يـــحـيr اHـــولـــودة خالل ســـنـــة 1956
بــحـكـم صـادر بــتـاريخ 15 فــبـرايــر ســنـة 1960 بـالــســحـاري
(والية تـيارت)r شـهادة اHيالد رقم r124 وعـقد الزواج رقم
56 احملــــرر بــــتـــاريخ  27 غــــشت ســــنـــة 1978 بــعــY دزاريت

(واليـــة تــــيــــارت)r وتـــــدعى من اآلن فـــصــاعــدا: بـن أحــمــد
بنت يحي. 

مراسيم مراسيم فرديةفردية
مـرســوم رئــاسي مـؤرمـرســوم رئــاسي مـؤرّخ في خ في 3 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1438 اHـوافـق  اHـوافـق 5

أكتوبر سنة أكتوبر سنة r2016  يتضمن تغيير ألقاب.r  يتضمن تغيير ألقاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئـيـس اجلمهورية

- بـنـاء عـلى الـدسـتـورr ال سـيـمـا اHـادتـان 91-6 و143
r(الفقرة األولى) منه

- و¡ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 70-20 اHـــــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اHـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واHــتـعـلق
بـاحلـالـة اHـدنـيـةr اHـعـدّل واHـتـمّمr ال سـيـمـا اHـادتـان 55 و56

rمنه

- و¡ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 71-157 اHــــؤرخ في 10
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1391 اHــــوافق 3 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1971
واHـتـعـلق بـتـغـيـيـر الـلـقبr اHـتـممr ال سـيـمـا اHـواد 3 و4 و5

rمنه

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

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

لألشخاص اآلتية أسماؤهم:

- بـوحـمــار عـائـشـةr اHــولـودة خالل سـنـة 1947 بـحـكم
صــادر بـتـاريخ 15 فــبـرايــر ســنـة 1960 بــالـســحــاري (واليـة
تيـارت)r شهـادة اHيالد رقم r00120 وعـقد الزواج رقم 194
احملـــرر بـــتـــاريخ 25 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1976 بــعــY دزاريت
(واليــــة تــــيــــارت)r وتــــدعى مـن اآلن فــــصـــاعــــدا : بـن أحــــمـــد

عائشة.

- بـوحـمـار عـائـشـةr اHـولـودة في 9 أبـريل سـنة 1973
بــعــY دزاريت (واليــة تــيــارت)r شـهــادة اHــيالد رقم 00189
وعــقـد الـزواج رقم 72 احملــرر بـتـاريخ 22 مـايــو سـنـة 1995
بـاHـهـديـة (واليـة تـــيـــارت)r وتـــدعــى مـــن اآلن فـــصـاعدا:

بن أحمد عائشة.

- بـوحمـار خـيـرةr اHـولودة في 12 مـارس سـنة 1963
r00081 ـــيالد رقمHشــهـــادة ا r(واليــة تـــيـــارت) بــالـــســـحـــاري
وعــقـد الـزواج رقم 41 احملــرر بـتـاريخ 3 يـونـيـو سـنـة 1981
بــــــــعـــــــY دزاريـت (واليـــــــــة تــــــــيـــــــارت)r وتــــــــــدعـى مــن اآلن

فــصــاعدا: بن أحمد خيرة.
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- بــوحـــمـــار أحــمـــدr اHــولـــود خالل ســـنــة 1951 بـــحــكم
صــادر بـتـاريخ 15 فــبـرايــر ســنـة 1960 بــالـســحــاري (واليـة
تــيـــارت)r شــهــادة اHــيالد رقم r121 وعــقــد الــزواج رقم 102
احملـــرر بـــتـــاريخ 12 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1978 بـــاHـــهـــديـــة (واليـــة

تيارت)r ويدعى من اآلن فصاعدا: بن أحمد أحمد.
- بــوحــمــار مــحــمــدr اHــولـود خـالل ســنـة 1975 بــحــكم
صـادر بـتاريخ 2 مايـو سـنة 1978 بـاHـهديـة (واليـة تـيارت)
شــــهــــادة اHـــــيالد رقم  r2 c وعــــقـــــد الــــزواج رقم 170 احملــــرر
بــتــاريخ 9 نــوفــمــبــر ســنــة 2011 بــحــاسي مــفــســوخ (واليــة
وهران)r وعـقـد الزواج رقم 94 احملـرر بـتاريخ 2 سـبـتـمـبر
ســــنــــة 2007 بــــحــــاسـي مــــفــــســـــوخ (واليــــة وهــــران)r وولــــده

القاصر : 
* هــــــــــيـــــــــثـمr اHـــــــــولــــــــــود في 20 أبــــــــــريـل ســـــــــنـــــــــة 2010

r01238 يالد رقمHشهادة ا r(والية تيارت)بالسوقر
rويـــدعـــيـــان مــن اآلن فــــصـاعـدا : بن أحـمـد مـحـمـد

بن أحمد هيثم. 
- بوحـمار فـاطـيمـةr اHـولودة خالل سـنة 1976 بـحكم
صـادر بتاريخ 2 مايـو سنة 1978 باHـهدية  (واليـة تيارت)
شــــهــــادة اHــــيالد رقم r01 c وعــــقــــد الــــزواج رقم 538 احملــــرر
r(واليـة وهـران) بـتـاريخ 20 سـبــتـمـبـر سـنـة 2004 بـأرزيـو

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن أحمد فاطيمة. 
- بـوحمـار بـن عـيادr اHـولـود في 9 أبـريل سـنة 1969
r00163 ـيالد رقمHشــهـادة ا r(واليــة تـيـارت) دزاريت Yبــعـ
وعـقـد الزواج رقم 11 احملـرر بـتاريخ 17 أبـريل سـنة 1995

بعY دزاريت (والية تيارت)r وولده القاصر : 
* خالـدr اHـولود في 24 سـبـتمـبـر سـنة 2011 بـأرزيو

r01897 يالد رقمHشهادة ا r(والية وهران)
rويــدعــيـــان مــن اآلن فــصاعدا : بن أحـمد بن عياد

بن أحمد خالد.
- بــوحـمــار هــشــامr اHــولـود في 29 غــشت ســنـة 1992
r01815 يالد رقمHشـهادة ا r(ـسيلةHوالية ا) بـسيدي عـيسى

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن أحمد هشام. 
- بــوحــمــار حــاج امــحــمــدr اHــولــود في 9 مــايــو ســنــة
r00512 ـيالد رقمHشـهــادة ا r(واليـة تــيـارت) ـهــديـةH1978 بـا

وعـقـد الزواج رقم 25 احملـرر بـتاريخ 12 أبـريل سـنة 2010
بحاسي مفسوخ (والية وهران) وابنته القاصرة : 

* لــيــلــيــاr اHـولــودة في 5 غــشت ســنـة 2011 بــتــيـارت
r5926 يالد رقمHشهادة ا r(والية تيارت)

rويـدعـيـان من اآلن فـصـاعــدا: بن أحـمـد حـاج أمـحـمـد
بن أحمد ليليا. 

- بوحمـار سوميةr اHولودة في 30 يناير سنة 1989
باHهـدية (والية تيارت)r شهادة اHيالد رقم r00162 وتدعى

من اآلن فصاعدا: بن أحمد سومية. 

- بــوحـمــار فـاطــمـةr اHــولـودة في 31 ديـســمــبـر ســنـة
1981 بـــعـــY دزاريت (واليـــة تــيـــارت)r شـــهــادة اHـــيالد رقم

r00162 وعــقـد الـزواج رقم 511 احملــرر بـتـاريخ 3 ديـســمـبـر

ســــــنـــــة 2003 بــــــأرزيـــــو (واليــــــة وهــــــران)r وتـــــدعـى من اآلن
فصاعدا: بن أحمد فاطمة. 

- بوحمـار عربيةr اHولودة في 22 مارس سنة 1981
بـاHـهـديـة (واليـة تيـارت)r شـهـادة اHـيالد رقم r00386 وعـقد
الـــــزواج رقم 97  احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 18 مــــارس ســـــنــــة 2007
بـأرزيــو (واليــة وهـــران)r وتــــدعــى مــن اآلن فــــصــــاعـدا:

بن أحمد عربية. 

- بـوحـمــار رابحr اHـولـود في 26 فـبـرايـر سـنـة 1984
باHهـدية (والية تيارت)r شهادة اHيالد رقم r00277 ويدعى

من اآلن فصاعدا: بن أحمد رابح.

- بوحمـار هشامr اHولود في 12 ديسـمبر سنة 1992
باHهـدية (والية تيارت)r شهادة اHيالد رقم r01520 ويدعى

من اآلن فصاعدا: بن أحمد هشام.

- بـوحــمــار الـطــاهــرr اHــولـود في 31 ديـســمــبـر ســنـة
r01445 ـيالد رقمHشـهــادة ا r(واليـة تــيـارت) ـهــديـةH1982 بـا

وعقد الزواج رقم 158 احملرر بتاريخ 11 أبريل سنة 2010
بأرزيو (والية وهران) وابنتاه القاصرتان : 

* ريـهام فـتـيحـةr اHـولودة في 24 أكتـوبر سـنة 2010
 r01711 يالد رقمHشهادة ا r(والية تيارت) هديةHبا

* فــــرح مــــنـــالr اHــــولــــودة في 5 يــــونــــيــــو ســــنـــة 2014
r00909 يالد رقمHشهادة ا r(والية وهران) بأرزيو

rويــدعــــون مــن اآلن فــصــاعــــدا: بــن أحــمــد الــطــاهـر
بن أحمد ريهام فتيحةr بن أحمد فرح منال. 

- بـوحـمــار فـاطـمـةr اHــولـودة خالل سـنـة 1982 بـحـكم
صــــادر بـــــتــــاريخ 3 أبــــريـل ســــنــــة 1990 بـــــاHــــهـــــديـــــة (واليــــة
تيـارت)r شهادة اHيالد رقم 15 مكـررr وعقد الزواج رقم 6
احملـرر بـتاريخ 22 يـنـايـر سـنة 2002 بحـاسي فـدول (والية

اجللفة)r وتدعى من اآلن فصاعدا : بن أحمد فاطمة .

- بــوحـمــار مــيــمــونــةr اHـولــودة في 20 يــونــيــو ســنـة
r00183 يالد رقمHشـهادة ا r(والية تـيارت) 1986 بـاحلمـادية

وعـقد الزواج رقم 544 احملـرر بتاريخ 16 غـشت سنة 2006
بـتــيـغـنــيـف (واليـة  مــعـسـكــر)r وتـدعى من اآلن فــصـاعـدا :

بن أحمد ميمونة. 
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- بـوحمـار الصـحراويr اHـولود في 16 اكتـوبر سـنة
r01268 ـيالد رقمHشـهــادة ا r(واليـة تــيـارت) ـهــديـةH1993 بـا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن أحمد  الصحراوي.

- بـــوحــمــار مــحـــمــدr اHــولــود في 18 ديــســمـــبــر ســنــة
r01572 ـيالد رقمHشـهــادة ا r(واليـة تــيـارت) ـهــديـةH1990 بـا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن أحمد محمد.

- بـــوحــمــار مــحـــمــدr اHــولــود في 12 ديــســمـــبــر ســنــة
r01519 ـيالد رقمHشـهــادة ا r(واليـة تــيـارت) ـهــديـةH1992 بـا

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن أحمد محمد.

- بوحمـار محمـدr اHولود في 6 سبـتمبر سنة 1996
r01420 يالد رقمHشـهادة ا r(ـسيلةHوالية ا) بـسيدي عـيسى

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن أحمد محمد.

- زبــيـــدور صــالحr اHــولــود في 26 غــشت ســنــة 1974
r00785 ـــيالد رقمHشـــهــــادة ا r(واليـــة الــــشـــلف) بـــقــــربـــوصـــة
وعــقـد الـزواج رقم 048 احملــرر بـتـاريخ 18 سـبــتـمـبــر سـنـة

2007 باحلجاج (والية الشلف)r وأوالده القصر : 

* مـحـمـدr اHـولود في 27 مايـو سـنة 2010 بـالـصـبـحة
r01322 يالد رقمHشهادة ا r(والية الشلف)

* فاطمـة الزهراءr اHولودة في 19 مارس سنة 2012
بــأوالد بــن عــــبــــد الــقــادر (واليــة الــشــلف)r شــهــادة اHــيالد

r00071 رقم

* عــبــد الــغــنيr اHــولــود في 29 نــوفــمــبــر ســنــة 2013
r11194 يالد رقمHشهادة ا r(والية الشلف) بالشلف

ويـــدعـــون من اآلن فـــصــاعـــداr زيـــدور صـــالحr زيــدور
محمدr زيدور فاطمة الزهراءr زيدور عبد الغني.

- بــوقـــزوحـــة بـــاديسr اHـــولــود في 30 يــونـــيـــو ســـنــة
r00141 ـيالد رقمHشـهـادة ا r(واليـة جـيـجـل) 1989 بـالـعــوانـة

ويدعى من اآلن فصاعدا : شكيرو باديس.

- فار عـليr اHولود في 7 فبـراير سنة 1981 ببوقرة
(والية البـليدة)r شهادة اHيالد رقم r1981/00/00110 وعقد
الـــــزواج رقم 31 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 27 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2010

ببوقرة (والية البليدة) وولداه القاصران : 

* عــــــبــــــد الــــــلهr اHــــــولــــــود في 25 مـــــارس ســــــنـــــة 2011
r3028 يالد رقمHشهادة ا r(والية البليدة) بالبليدة

* آيــةr اHــولـودة في 12 غــشت ســنـة 2012 بــالــبــلــيـدة
r8340 يالد رقمHشهادة ا r(والية البليدة)

rويـــــــدعـــــــون مـــن اآلن فـــــــصـــــــاعـــــــدا : فـــــارس عـــــلي
فارس عبد اللهr فارس آية.

- بـويـخـسـاين يـحيr اHـولـود خالل سـنـة 1949 بـحـكم
صـــادر بـــتــاريخ 18 غـــشت ســـنــة 1969 بــبـــني وقــاق (واليــة
بـرج بـوعــريـريج)r وعــقـد الـزواج رقم 22 احملــرر بـتـاريخ 7
r(واليـــة بــرج بـــوعـــريــريج)  ـــهـــيــرHفــبـــرايــر ســـنــة 1978 بــا

ويدعى من اآلن فصاعدا : سليمان يحي.
- بويخـساين محـمدr اHولود في 8 ينـاير سنة 1978
بـــحــــــرازة (واليـــة بـــرج بـــوعــــريـــريج)r شـــهــــادة اHـــيالد رقم
1978/00/00015 وعـــقـــد الـــزواج رقم 62 احملـــرر بـــتـــاريخ 22

نــوفــمـــبــر ســنــة 2007 بــحــرازة  (واليـــة بــرج بـــوعــريــريج)
وولداه القاصران : 

* لـــــــونـــــــيـسr اHـــــــولـــــــود في 2 يـــــــنـــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 2009
بــاHـنــصـورة (واليــــة بــــرج بـــوعــــريـــريـج)r شـهــادة اHـيالد

r00001 رقم
* إلياسr اHولود في 27 سبتمبر سنة 2012 باHهير
(واليــــــــة بــــــــرج بــــوعــــريــــريـــج)r شــــهـــــــادة اHــــيــالد رقـــم

r2012/00/00081

rويــــدعـــــون من اآلن فــــصــــاعــــدا : ســـــلــــيــــمــــان مــــحــــمــــد
سليمان لونيسr سليمان إلياس. 

- بـويــخـسـاين مــحـمــد أرزقيr اHـولـود في 16 غـشت
سـنة 1980 بـحرازة (واليـة برج بوعـريريج)r شـهادة اHيالد
رقـم r1980/00/00680 وعــــــــــقــــــــــــد الــــــــــزواج رقــم 25 احملـــــــــرر
بـــتــاريخ 21 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2005 بـــحـــرازة (واليـــة بــرج

بوعريريج)r وأوالده القصر : 
* فايزr اHولود في 14 ديسـمبر سنة 2006 بالبويرة

r2006/00/02998 يالد رقمHشهادة ا r(والية البويرة)
* ياسـرr اHـولود في 22 ديسـمبـر سنة 2009 ببـجـاية

r06428 يالد رقمHشهادة ا r(والية بجاية)
* سـهــامr اHـولـودة في 5 يـولـيــو سـنـة 2013 ¡ــشـدالـة

r471 يالد رقمH(والية البويرة) شهادة ا
rويدعـون من اآلن فصـاعدا : سـليـمان مـحمد أرزقي

سليمان فايزr سليمان ياسرr سليمان سهام.
- بـــويـــخــســاين رمــضــانr اHـولــود في 24 ســبــتــمــبـر
سـنة 1988 بـحرازة (واليـة برج بوعـريريج)r شـهادة اHيالد
رقم r1988/00/00138 ويـدعـى من اآلن فـصــاعـدا : ســلـيــمـان

رمضان.
- بــويـخــساين مـجـيدr اHــولود فـي 18 يـنــاير سـنة
1992 باHهيـر (والية برج بوعريريج)r شهــادة اHيالد رقــم

r1992/00/00041 ويـــــدعـى من اآلن فـــــصـــــاعــــدا : ســـــلـــــيـــــمــــان

مجيد.
- بـويــخـســاين الـعــيـدr اHــولـود في 3 ديـســمــبـر ســنـة
1946 بــحــــرازة (واليــــة بــرج بــوعـريــريــج)r شـهــادة اHــيالد
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رقم r03020 وعــــــقـــــــد الــــــزواج رقم 64 احملــــــرر بـــــــتــــــاريخ 12
يونـيو سنة 1974 باHهـير (والية برج بوعريريج)r ويدعى

من اآلن فصاعدا : سليمان العيد.
- بـــويـــخـــســــاين ذهـــبـــيــــةr اHـــولــودة في 11 يــنــايــر
سـنة 1983 بـحرازة (واليـة برج بوعـريريج)r شـهادة اHيالد
رقم r1983/00/00054 وعــقـد الـزواج رقم 33 احملــرر بـتـاريخ
r(واليــة بـرج بــوعـريـريج) 12 أكـتـوبــر سـنـة 2003 بـحـرازة

وتدعى من اآلن فصاعدا: سليمان ذهبية .
- بــــويــخـــســـاين ســــعـــادr اHـــولــودة في 11 نــوفــمــبــر
سـنة 1989 بـحرازة (واليـة برج بوعـريريج)r شـهادة اHيالد
رقم r1989/00/00173 وتـدعـى من اآلن فـصــاعـدا : ســلـيــمـان

سعاد.
- بـويـخــساين اليازيدr اHولود في 3 ديسـمبر سنة
1991 بحـرازة (واليـة برج بـوعـريريج)r شـهـادة اHيالد رقم

r1991/00/00141 ويـــــدعـى من اآلن فـــــصـــــاعــــدا : ســـــلـــــيـــــمــــان

اليازيد.
- بــويـخــسـاين عــز الــدينr اHـولــود في أول نــوفـمــبـر
سـنة 1995 بـحرازة (واليـة برج بوعـريريج)r شـهادة اHيالد
رقم r1995/00/00120 ويـدعـى من اآلن فـصــاعـدا : ســلـيــمـان

عز الدين.
- بـويـخـسـاين مـنـصـورr اHـولـود في 4 فـبـرايـر سـنـة
1946 بحـرازة (واليـة برج بـوعـريريج)r شـهـادة اHيالد رقم

r00240 وعـقد الزواج رقم 298 احملـرر بتاريخ 19 ديسـمـبر

سـنة 1977 باHـهيـر (والية بـرج بـوعريـريج)r وعقـد الزواج
رقم 11 احملرر بتاريخ 20 غشت سنة r2000 باHهير (والية

برج بوعريريج) وولداه القاصران : 
* زهـــيـــرr اHـــولــود في 21 يــولـــيــو ســـنــة 2002 بـــبــرج
بـــوعــــريــــريــج (واليــــة بــرج بــوعــريــريج)r شــهـادة اHــيالد

r02885 رقم
* أحــالمr اHـــــــــــولـــــــــــودة فـي 14 أبــــــــــــريـل ســــــــــــنـــــــــــة 2006
بــاHــنــصـورة (واليــة بــرج بــوعــريــريج)r شــهـادة اHــيالد رقم

r00171

rويـــدعـــون من اآلن فــــصـــاعـــدا : ســـلـــيـــمـــان مـــنـــصـــور
سليمان زهيرr سليمان أحالم.

- بـــويـــخـــســـاين صـــفـــيـــانr اHــولــود في 13 أكــتــوبــر
سـنة 1985 بـحرازة (واليـة برج بوعـريريج)r شـهادة اHيالد
رقم r1985/00/00151 ويـدعـى من اآلن فـصــاعـدا : ســلـيــمـان

صفيان.
- بــويــخــســايـن بـاللr اHـــولــود فـي 18 ســـبــتـــمـــبـر
ســنــة 1988 بـــحــرازة (واليــة بـــرج بـــوعـــريـــريــج)r شـــهـادة
اHـــــيالد رقم r1988/00/00134 ويـــــدعى مـن اآلن فــــصـــــاعــــدا :

سليمان  بالل.

- بوخلصـاين محمـدr اHولود في 16 مايـو سنة 1950
بــــحــــرازة (واليــــة بــــرج بـــوعــــريــــريج)r شــــهــــادة اHــــيالد رقم
r1950/00/01462 وعقد الزواج رقم 209 احملرر بتاريخ 20

r(واليــة بـــرج بــوعـــريــريج) ــهـــيــرHنــوفــمـــبــر ســنــة 1983 بـــا
وولده القاصر : 

* ريـــــانr اHــــــولـــــود في 23 ســـــبــــــتـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2006
r00923 يالد رقمHشهادة ا r(والية البويرة) بأمشدالة

rويـــدعـــيـــان مـن اآلن فـــصـــاعـــدا : ســـلــــيـــمـــان  مـــحـــمـــد
سليمان ريان.

- بـوخلــصـاين عــبـد الـوهــابr اHـولـود في 27 فــبـرايـر
سـنة 1988 بـحرازة (واليـة برج بوعـريريج)r شـهادة اHيالد
رقم r1988/00/00039 ويـدعـى من اآلن فـصــاعـدا : ســلـيــمـان

عبد الوهاب.
- بـوخلـصــاين سـمـيـرr اHـولود في 27 فبـراير سنة
1988 بحـرازة (واليـة برج بـوعـريريج)r شـهـادة اHيالد رقم

r1988/00/00040 ويـــــدعـى من اآلن فـــــصـــــاعــــدا : ســـــلـــــيـــــمــــان

سمير.
- بـولـخـصـاين عـنـطرr اHـولود فـي 9 أبـريـل سـنة
1991 بــحرازة (واليـة برج بوعـريريج)r شـهادة اHيالد رقم

r1991/00/00054 ويـــــدعـى من اآلن فـــــصـــــاعــــدا : ســـــلـــــيـــــمــــان

عنطر.
- بــولـــخــصـــايـن ســامـــيــةr اHـــولـودة في 28 مـارس
ســنــة 1996 بـاHــنــصــورة (واليــة بــرج بــوعــريــريج)r شــهـادة
اHــيالد رقم r00195 ويــدعى مـن اآلن فــصـــاعــدا : ســـلــيـــمــان

سامية.
- بــوخلــصـاين الــســعـيــدr اHــولـود في 20 يــنـايــر ســنـة
1959 ب» داود (والية بـرج بوعريـريج)r شهادة اHيالد رقم

r00030 وعـقد الزواج رقم 11 احملرر بتـاريخ أول سبتـمبر

ســـنـــة 1987 بــــحـــرازة  (واليــــة بــــرج بـــوعــــريـــريج)r وأوالده
القصر : 

* ســــــيـــــلــــــيـــــةr اHـــــولــــــودة في 6 يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة 2000
r2000/00/01327 يالد رقمHشهادة ا r(والية بجاية)بأقبو

* يـســrY اHــولـود في 22 يــونـــيــو ســـنــة 2002 بــأقــبــو
r2002/00/01295 يالد رقمHشهادة ا r(والية بجاية)

* أمــrY اHــولـود في 3 يـــنـــايـــر ســـنـــة 2007 بـــبـــجـــايـــة
r00035 يالد رقمHشهادة ا r(والية بجاية)

rويـــدعـــون من اآلن فــــصـــاعـــدا : ســـلـــيــــمـــان الـــســـعـــيـــد
.Yسليمان أم rYسليمان يس rسليمان سيلية

- بــولـــخـــصــايــن رضــاr الـــمــولــود فـي 8 ســبـتــمــبـر
سـنة 1989 بـاHـهيـر (واليـة برج بـوعـريريج)r شـهـادة اHيالد
رقم r1989/00/00418 ويـدعـى من اآلن فـصــاعـدا : ســلـيــمـان

رضا. 
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- بـــولــــخـــصــــاين عــــزيــزr اHــــولــود فــي 21 يـــونـــيــو
سـنة 1992 بحرازة (واليـة برج بوعريريج)r شهادة اHيالد
رقـم r1992/00/00088 ويـدعى من اآلن فـصــاعـدا : سـلـيـمـان

عزيز.
- بــوخلــســاين صــالحr اHــولــود فــي 25 يــولــيــو ســنـــة
1973 بـــحــــرازة (واليـــة بـــرج بـــوعـــريـــريج)r شـــهـــادة اHـــيالد

رقـــم r1973/00/00564 وعــــــــــقـــــــــد الــــــــــزواج رقم 32 احملـــــــــرر
بــــتـــــاريخ 21 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة 1994 بـــــحــــرازة (واليـــــة بــــرج
بــــوعـــريــــريـج)r وعـــقــــد الــــزواج رقم 18 احملــــرر بــــتـــاريخ 29
r(واليــــة بــــرج بـــوعــــريـــريج) يـــولـــيــــو ســـنـــة 2003 بــــحـــرازة

وأوالده القصر : 
* مــوسىr اHــولـود في 23 يــونــيــو ســنـة 2004 بــأقــبـو

r2004/00/01343 يالد رقمHشهادة ا r(والية بجاية)
* ســــــلـــــوىr اHــــــولـــــودة في 20 أكـــــتــــــوبـــــر ســــــنـــــة 2007

r01033 يالد رقمHشهادة ا r(والية البويرة) بأمشدالة
* الميـةr اHـولودة في 26 أكـتـوبـر سـنة 2013 باHـهـير

r352 يالد رقمHشهادة ا r( والية برج بوعريريج)
ويدعون من اآلن فصـاعدا : سليمان صـالحr سليمان

موسىr سليمان سلوىr سليمان المية.
- حــــبل مــــدانيr اHــــولــــود في 6 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1953
بـــدراق (واليــة اHـــديـــة)r شـــهـــادة اHـــيالد رقم r00770 وعـــقــد
الـزواج رقم 32 احملـرر بــتــاريخ أول ســبـتــمــبـر ســنـة 1975
بـعــزيــز (واليــة اHــديــة)r ويــدعى من اآلن فــصــاعـدا :  حــابل

مداني.
- زوبـــيــة عــادلr اHــولــود في 28 أكـــتــوبــر ســنــة 1986
بـبـاتـنــة (واليـة بـاتـنــة)r شـهـادة اHـيالد رقم r06963 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : عبد البار¬ عادل. 
- زوبـــيـــة عــــمـــرr اHـــولـــود في 12 مـــارس ســـنـــة 1969
r00090 ــيالد رقمHشـهــادة ا r(واليــة بــاتــنــة) بـوادي الــطــاقــة
وعـقـد الزواج رقم 01597 احملـرر بـتاريخ 30 أكـتـوبـر سـنـة

2000 بباتنة (والية باتنة)r وأوالده القصر : 

* إلـيــاسr اHــولـود في 7 يــولــيــو ســنـة 2002 بـبــاتــنـة
r04598 يالد رقمHشهادة ا r(والية باتنة)

* زكـريــاءr اHـولـود في 29 غــشت سـنـة 2006 بـبــاتـنـة
 r08593 يالد رقمHشهادة ا r(والية باتنة)

* أسمـاءr اHـولودة في 3 مـارس سـنة 2010 بـالـدوحة
r2010/33 يالد رقمHشهادة ا r(عاصمة قطر)

rويـــدعــــون مــن اآلن فــصـــاعـــدا : عــبــد الـــبــار¬ عــمــر
عــبـد الـبــار¬  إلـيــاسr عـبـد الــبـار¬ زكــريـاءr عـبــد الـبـار¬

أسماء.

- قـــاع الــكـــاف لــطـــفيr اHـــولــود في 29 يــونـــيــو ســـنــة
r02912 ـيالد رقمHشـهادة ا r(واليـة سـطـيف) 1990 بـالعـلـمـة

ويدعى من اآلن فصاعدا : مراد لطفي.

- قـاع الـكاف عـادلr اHـولود في 14 يـنـايـر سـنة 1979
بالـعلـمـة (والية سـطيـف)r شهـادة اHيالد رقم r00173 وعـقد
الـزواج رقم 2009/1743 احملــرر بـتـاريخ 18 نــوفـمـبــر سـنـة

2009 بالعلمة (والية سطيف)r وولداه القاصران : 

* قــصيr اHـولـود في 14 مــارس سـنـة 2011 بـالـعــلـمـة
r01269 يالد رقمHشهادة ا r(والية سطيف)

* هيـثمr اHولود في 29 ديسـمبـر سنة 2013 بالـعلـمة
r09779 يالد رقمHشهادة ا r(والية سطيف)

ويـــدعـــون من اآلن فـــصـــاعـــدا :  عـــكـــاف عـــادلr عـــكــاف
قصيr عكاف هيثم.

- بــهــيم رابحr اHــولــود في أول نــوفــمــبــر ســنـة 1967
بــبـايــنــان (واليــة مـيــلــة)r شــهـادة اHــيالد رقم r01127 وعــقــد
الــزواج رقم 50 احملــرر بــتــاريخ 23 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1993

بترعة باينان (والية  ميلة)r وأوالده القصر : 

* أنــيسr اHــولـود في 12 نـوفــمــبـر ســنـة 2000 ¡ــيــلـة
r02674 يالد رقمHشهادة ا r(والية ميلة)

* وســيمr اHــولــود في 20 أكـــتــوبــر ســنــة 2005 ¡ــيــلــة
 r02819 يالد رقمHشهادة ا r(والية ميلة)

* أ{ـنr اHـولــود في 18 غــشت ســنـة 2009 بــفــرجــيــوة
r02631 يالد رقمHشهادة ا r(والية ميلة)

rويــدعـــــون مــن اآلن فــصـــاعــــدا : بن مـــخــلــوف رابح
بن مخلوف أنيسr بن مخلوف وسيمr بن مخلوف أ{ن. 

- بــهــيم شــهــرزادr اHــولــودة في 5 يـــنــايــر ســنــة 1997
¡يـلـة (والية مـيـلة)r شـهـادة اHيالد رقم r00042 وتـدعى من

اآلن فصاعدا : بن مخلوف شهرزاد.

- بــــهــــيـم ســــلــــيـمr اHــــولــــود في 25 مــــايــــو ســــنــــة 1970
بــبـايــنــان (واليــة مـيــلــة)r شــهـادة اHــيالد رقم r00482 وعــقــد
الــزواج رقم 69 احملــرر بــتــاريخ 23 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1998

بترعى باينان (والية ميلة)r وأوالده القصر : 

* أســــــامـــــــةr اHــــــولـــــــود في 19 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2007
r10157 يالد رقمHشهادة ا r(والية قسنطينة) بقسنطينة

* رتـــاجr اHـــولــودة في 26 يــنـــايـــر ســـنــة 2011 بــوادي
r00075 يالد رقمHشهادة ا r(والية ميلة) النجاء

rويــــدعــــون مــن اآلن فــصــاعـدا : بـن مـخــلــوف ســلـيم
بن مخلوف أسامةr بن مخلوف رتاج. 



21 محر محرّم عام م عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1662
23 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2016 م

- بـــوحــلــوفــة إبــراهـــيمr اHــولــود في 18 يـــنــايــر ســنــة
r00014 يالد رقمHشهادة ا r(واليـة سكيكدة) 1966 باحلدائق

وعـقد الزواج رقم 552 احملـرر بتاريخ 14 غـشت سنة 1995
بسكيكدة (والية سكيكدة)r وأوالده القصر : 

* مـحـمـد عـبـد الـبـاسطr اHـولود في 15 أكـتـوبـر سـنة
1997 بــــتـــمـــالـــوس (واليـــة ســــكـــيـــكـــدة)r شـــهــــادة اHـــيالد رقم

r01235

* شـــــمـــــيـــــســــاءr اHـــــولـــــودة في 18 غــــشـت ســــنــــة 2000
r00857 يالد رقمHشهادة ا r(والية سكيكدة) بتمالوس

* أمـــــجــــد إسـالمr اHــــولـــــود في 22 مـــــايــــو ســـــنــــة 2004
r00498 يالد رقمHشهادة ا r(والية سكيكدة) بتمالوس

* لـقــمـان عـبـد الـغـفـورr اHـولـود في 24 فـبـرايـر سـنـة
2010 بـــســـكـــيـــكــــدة (واليـــة ســـكـــيـــكـــدة)r شــــهـــادة اHـــيالد رقم

r00946

* مـــاريـــاr اHـــولــودة في 20 غـــشت ســـنــة 2012 بـــالــقل
r01758 يالد رقمHشهادة ا r(والية سكيكدة)

ويـدعــون مـن اآلن فـصــاعــدا : حــامــد إبــراهــيمr حــامـد
rحامـد أمـجد إسالم rحـامـد شمـيـسـاء rمـحمـد عـبـد البـاسط

حامد لقمان عبد الغفورr حامد ماريا.

- جحيـش الضاويةr اHولودة في 4 ينـاير سنة 1949
ببـرهوم (واليـة اHـسيـلـة)r شهـادة اHيالد رقم r00032 وعـقد
الــــزواج رقم 79 احملــــرر بــــتـــاريخ 23 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1974
بــــبـــرهـــوم (واليـــة اHـــســــيـــلـــة)r وتـــدعـى من اآلن فـــصـــاعـــدا :

شعباني الضاوية.

- جـــحــيش ســـاعــدr اHـــولــود في 26 مــايـــو ســنــة 1974
r00165 ــــيالد رقمHشـــهــــادة ا r(ـــســــيــــلــــةHواليــــة ا) بـــبــــرهــــوم

ويدعى من اآلن فصاعدا : شعباني ساعد.

- جـحـيش عـادلr اHـولود في أول أكـتـوبـر سـنة 1985
r00307 ــــيالد رقمHشـــهــــادة ا r(ـــســــيــــلــــةHواليــــة ا) بـــبــــرهــــوم

ويدعى من اآلن فصاعدا : شعباني عادل.

- جــحــيـش ســفــيــانr اHــولــود في 14 ديــســمـــبــر ســنــة
r01205 ــيالد رقمHشــهـــادة ا r(ــســـيــلـــةHواليـــة ا) 1991 ¡ـــقــرة

ويدعى من اآلن فصاعدا : شعباني سفيان.

- جـحـيش زويـنـةr اHـولودة في 23 يـنـايـر سـنة 1972
r00028 ــــيالد رقمHشـــهــــادة ا r(ـــســــيــــلــــةHواليــــة ا) بـــبــــرهــــوم

وتدعى من اآلن فصاعدا : شعباني زوينة.

- جـحـيش حـيـاةr اHـولودة في 19 أكـتـوبـر سـنة 1970
r00272 ــــيالد رقمHشـــهــــادة ا r(ـــســــيــــلــــةHواليــــة ا) بـــبــــرهــــوم

وتدعى من اآلن فصاعدا : شعباني حياة.

- جـحـيـش مـحـمـدr اHـولـود في 30 يـونـيـو سـنـة 1982
r00306 ــــيالد رقمHشـــهــــادة ا r(ـــســــيــــلــــةHواليــــة ا) بـــبــــرهــــوم

ويدعى من اآلن فصاعدا : شعباني محمد.
- جحيش ربيعةr اHولودة في 23 فبراير سنة 1977
r00092 ــــيالد رقمHشـــهــــادة ا r(ـــســــيــــلــــةHواليــــة ا) بـــبــــرهــــوم

وتدعى من اآلن فصاعدا : شعباني ربيعة.
- جـحيش حـبيـبةr اHـولودة في 29 أبـريل سنة 1969
r00148 ــــيالد رقمHشـــهــــادة ا r(ـــســــيــــلــــةHواليــــة ا) بـــبــــرهــــوم

وتدعى من اآلن فصاعدا : شعباني حبيبة.
- عـمــيــة مـيــســومr اHــولـود في 20 يــنـايــر ســنـة 1955
r00027 يالد رقمHشهـادة ا r(ديـةHواليـة ا) بقـصر الـبخـاري
وعـقد الزواج رقم 291 احملـرر بتاريخ 22 غـشت سنة 1979

بقصر البخاري (والية اHدية)r وولده القاصر : 
* مـــحــمـــد رشـــيـــدr اHـــولـــود في 28 مـــايـــو ســـنــة 1998
r00717 يالد رقمHشهادة ا r(ديةHوالية ا) بقصر البخاري

ويـدعـيــان من اآلن فـصــاعـداr حـمــيـة مــيـسـومr حــمـيـة
محمد رشيد.

- عـمـيــة هـشـامr اHـولـود في 22 سـبــتـمـبـر سـنـة 1980
بالدويـرة (والية اجلزائر)r شهادة اHيالد رقم r02038 وعقد
الـزواج رقم 51 احملـرر بتاريخ 6 مـارس سنة 2006 بـقصر
البـخاري (واليـة اHديـة)r ويدعى من اآلن فـصاعـدا : حمـية

هشام.
- عـمـيـة مـحـمـد األمـrY اHولـود في 21 فـبـرايـر سـنـة
1985 بــقـصــر الـبــخــاري (واليـة اHــديـة)r شــهــادة اHـيالد رقم

 .Yويدعى من اآلن فصاعدا : حمية محمد األم  r00432

- عميـة فاطمـةr اHولودة في 17 سبـتمبر سنة 1989
بـقــصـر الـبــخـاري (واليـة اHــديـة) شـهــادة اHـيالد رقم 01919

وتدعى من اآلن فصاعدا : حمية فاطمة.

اHــاداHــادّة ة 2 :  :  عـــمال بـــأحـــكـــام اHـــادة 5 من اHـــرســـــوم رقم
71-157 اHـؤرخ في 10 ربـيع الــثــاني عـام  1391 اHـوافق 3

يــونـــيــو ســـنــة r1971 اHـــتــمـم واHــذكـــور أعالهr يـــؤشـــر عــلى
هـوامش عقـود احلـالة اHـدنـية لـلـمعـنـيY بـاأللـقاب اجلـديدة
اHــمـنــوحـة ¡ــقـتــضى هــذا اHـرســومr وذلك بــنـاء عــلى طـلب

وكيل اجلمهورية.

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

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 3 مــــحــــرّم عــــام 1438 اHــــوافق 5
أكتوبر سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مــراســيـم رئــاســيمــراســيـم رئــاســيّـــة مــؤرـــة مــؤرّخــة في خــة في 17  ذي احلــج  ذي احلــجّـــة عـــام ـــة عـــام 1437
اHـوافـق اHـوافـق 19  سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة r2016 تـتـضــمr تـتـضــمّن إنـهـاءن إنـهـاء

مهام رؤساء دواوين والةمهام رؤساء دواوين والة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 تــنــهى مــهــام
الــسّــيـديـن اآلتي اســمــاهـمــاr بــصــفــتــهــمــا رئـيــسي ديــواني
والـــيــY فـي الــواليــتـــY اآلتــيــتـــrY لــتـــكــلــيـف كـل مــنـــهــمــا

بوظيفـة أخـرى :
rفي واليـة بجايـة rغـالم بن سونـة -

- عبد الوهاب رمضانيr في والية قاHة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 تــنــهى مــهــام
الـسّـيـد عـمـار غـيـوطr بـصـفـته رئـيـسـا لـديـوان والي واليـة

غليزانr لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 سـبــتـمـبـر سـنـة 2016 تـنـهىr ابـتـداء
من أول يـــونــيـــو ســنــة r2015  مـــهــام الـــسّــيـــد عــبـــد الــكـــر¢
rبـــصـــفـــته رئـــيــســـا لـــديـــوان والي واليـــة الــنـــعـــامــة rقـــاسي

إلحالتــه على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم رئـــــاسيمـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17  ذي احلــــج  ذي احلــــجّــــــة عـــــام ــــــة عـــــام 1437
اHـوافـق اHـوافـق 19  سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة r2016 يـتـضــمr يـتـضــمّن إنـهـاءن إنـهـاء

مهام مفتش في واليـة البويرة.مهام مفتش في واليـة البويرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 تــنــهى مــهــام
rبـصـفـته مفـتـشـا في والية الـبـويرة rالسّـيـد صغـيـر سـعود

إلحالتـه على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم رئـــــاسيمـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17  ذي احلــــج  ذي احلــــجّــــــة عـــــام ــــــة عـــــام 1437
اHـوافـق اHـوافـق 19  سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة r2016 يـتـضــمr يـتـضــمّن إنـهـاءن إنـهـاء
مـــهـــام مـــديـــر اHــــواصالت الـــســـلـــكـــيــــة والالســـلـــكـــيـــةمـــهـــام مـــديـــر اHــــواصالت الـــســـلـــكـــيــــة والالســـلـــكـــيـــة

الوطنية في والية تندوفالوطنية في والية تندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 تــنــهى مــهــام
الــسّــيــد عــبــد الــقــادر جــايــزr بــصــفــته مــديــرا لــلــمــواصالت
rالــســـلــكــــيـــة والالســلـــكــــيــة الـــوطــنــــيـــة في واليـــة تـــنــدوف

إلحالتـه على التّقـاعد.

مـــــرســـــوم رئـــــاسيمـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17  ذي احلــــج  ذي احلــــجّــــــة عـــــام ــــــة عـــــام 1437
اHـوافـق اHـوافـق 19  سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة r2016 يـتـضــمr يـتـضــمّن إنـهـاءن إنـهـاء

مهام مندوب احلرس البلدي في والية اجلزائرمهام مندوب احلرس البلدي في والية اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 تــنــهى مــهــام
السّيد محمـد بن يوسفr بصفته مندوبا للحرس البلدي

في واليـة اجلـزائرr إلحالتـه على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم رئـــــاسيمـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17  ذي احلــــج  ذي احلــــجّــــــة عـــــام ــــــة عـــــام 1437
اHـوافـق اHـوافـق 19  سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة r2016 يـتـضــمr يـتـضــمّن إنـهـاءن إنـهـاء
مـهـام الكـاتب الـعــام لدى رئـيس دائـرة بـني ونيفمـهـام الكـاتب الـعــام لدى رئـيس دائـرة بـني ونيف

في واليـة بشـارفي واليـة بشـار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 تــنــهى مــهــام
الـــسّــيـــد نــذيــــــر حــســـنـيr بــصــفـــتـه كـــاتـــبـــا عــــامــــا لـــــدى
رئــيـس دائــــرة بــني ونــيف في واليـــة بــشـــارr لــتــكـــلــيــفـه

بوظيفــة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم رئـــــاسيمـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17  ذي احلــــج  ذي احلــــجّــــــة عـــــام ــــــة عـــــام 1437
اHـوافـق اHـوافـق 19  سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة r2016 يـتـضــمr يـتـضــمّن إنـهـاءن إنـهـاء
مـــهـــام مـــكـــلمـــهـــام مـــكـــلّـف بـــالـــدراســـات والـــتـــلـــخـــيص بـــوزارةـف بـــالـــدراســـات والـــتـــلـــخـــيص بـــوزارة

العمل والتشغيل والضمان االجتماعيالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 تــنــهى مــهــام
الــــسّــــيــــد جـــمــــال شــــعاللr بــــصــــفــــته مــــكــــلّـــفــــا بــــالــــدراســـات
والــــتــــلـــخــــيـص بــــوزارة الــــعـــمـل والــــتــــشــــغـــيـل والــــضــــمـــان

االجتماعيr بنـاء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســــومــان رئـــاســيمــرســــومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 17  ذي احلــج  ذي احلــجّـــة عـــامـــة عـــام
يتـضمّـنانـنان  rيتـضم r2016 ـوافـق 19  سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنةHـوافـق  اH1437 ا

.Yإنهاء مهام مديرين للتشغيل في واليتYإنهاء مهام مديرين للتشغيل في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 تــنــهى مــهــام
الـسّـيـد كـمـــال بـن عـلـــواشr بـصــفـتــه مـديـــرا لــلـتـشـغـــيل

في واليـة عنابةr لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
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¡ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 سـبــتـمـبـر سـنـة 2016 تـنـهىr ابـتـداء
rمـــهـــام الــــسّـــيـــد الـــزيـن خـــلـــيل r2016 من 10 يـــنـــايـــر ســـنـــة

بصفته مديرا للتشغيل في والية قسنطينـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســــومــان رئـــاســيمــرســــومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 17  ذي احلــج  ذي احلــجّـــة عـــامـــة عـــام
يتـضمّـنانـنان  rيتـضم r2016 ـوافـق 19  سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنةHـوافـق  اH1437 ا

تعيY رؤساء دواوين والة.تعيY رؤساء دواوين والة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 سـبـتـمـبـر سـنة r2016 يـعـيّن الـسّـادة
اآلتـــــيـــــــة أســـــمـــــاؤهـمr رؤســـــاء دواوين والة فـي الـــــواليــــات

اآلتية :
rفي والية البليدة rمحمد الطاهر آيت أحمد -

rفي والية جيجـل rعبد الوهاب رمضاني -
rفي والية برج بوعريريج rعبد الكر¢ بطيوي -

- غالم بن سونةr في والية عY تموشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 سـبــتـمـبـر سـنـة r2016 يـعـيّن الـسّـيـد

عمار غيوطr رئيسا لديوان والي واليـة تيبـازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم رئـــــاسيمـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17  ذي احلــــج  ذي احلــــجّــــــة عـــــام ــــــة عـــــام 1437
Yن تـعـيYيـتـضـمّن تـعـي rيـتـضـم r2016 ـوافـق 19  سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنةHـوافـق اHا
رئـيس ديـوان الـوالي اHـنـتـدب لـلـمـقـاطـعـة اإلداريةرئـيس ديـوان الـوالي اHـنـتـدب لـلـمـقـاطـعـة اإلدارية

بإن صالح في والية تامنغست.بإن صالح في والية تامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 سـبــتـمـبـر سـنـة r2016 يـعـيّن الـسّـيـد
نـذيـر حـسنيr رئـيـسـا لـديوان الـوالي اHـنـتـدب لـلمـقـاطـعة

اإلدارية بإن صالح في والية تامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم رئـــــاسيمـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17  ذي احلــــج  ذي احلــــجّــــــة عـــــام ــــــة عـــــام 1437
Yن تـعـيYيـتـضـمّن تـعـي rيـتـضـم r2016 ـوافـق 19  سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنةHـوافـق اHا
مــديـــــر الــتـــقـــنـــY والـــشـــؤون الـــعـــامـــــة في واليـــةمــديـــــر الــتـــقـــنـــY والـــشـــؤون الـــعـــامـــــة في واليـــة

بــرج بوعـريـريج.بــرج بوعـريـريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 سـبــتـمـبـر سـنـة r2016 يـعـيّن الـسّـيـد
شاللي دقـيشr مديرا لـلتقنـY والشؤون الـعامة في والية

بـرج بوعـريـريج.

مـــــرســـــوم رئـــــاسيمـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17  ذي احلــــج  ذي احلــــجّــــــة عـــــام ــــــة عـــــام 1437
Yن تـعـيYيـتـضـمّن تـعـي rيـتـضـم r2016 ـوافـق 19  سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنةHـوافـق اHا

مديرين للحماية اHدنية في الواليات.مديرين للحماية اHدنية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 سـبـتـمـبـر سـنة r2016 يـعـيّن الـسّـادة
اآلتــــيــــة أسـمـــاؤهـــمr مـــديـــريـن لـلـحــمـــايــــــة اHــدنــــيــة

فـي الـواليـات اآلتـية :

rفي والية بجاية rرشيد لعطاوي -

rفي والية تيسمسيلت rمـراد بن سالم -

- عبد الرزاق بواجلاجr في والية عY الدفلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســــومــان رئـــاســيمــرســــومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 17  ذي احلــج  ذي احلــجّـــة عـــامـــة عـــام
يتـضمّـنانـنان  rيتـضم r2016 ـوافـق 19  سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنةHـوافـق  اH1437 ا

.Yفي واليت Yرئيسي دائرت Yتعي.Yفي واليت Yرئيسي دائرت Yتعي
ــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 سـبــتـمـبـر سـنـة r2016 يـعـيّن الـسّـيـد
تــــوفـــيق داوديr رئـــيــــســـا لـــدائــــرة بـــئـــر غـــبــــالـــو في واليـــة

البـويـرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 سـبــتـمـبـر سـنـة r2016 يـعـيّن الـسّـيـد
بـودربــالـــة بــن الــزايـــرr رئـيــســـا لـدائــــرة وادي طــاغــــيـة

في واليـة معسكـر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم رئـــــاسيمـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17  ذي احلــــج  ذي احلــــجّــــــة عـــــام ــــــة عـــــام 1437
Yن تـعـيYيـتـضـمّن تـعـي rيـتـضـم r2016 ـوافـق 19  سـبـتـمـبـر سـنة   سـبـتـمـبـر سـنةHـوافـق اHا
الـــكـــاتب الـــعـــام لـــدى رئــيـس دائــرة فـــكــيـــريـــنــة فيالـــكـــاتب الـــعـــام لـــدى رئــيـس دائــرة فـــكــيـــريـــنــة في

واليـة أم البـواقي.واليـة أم البـواقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 سـبــتـمـبـر سـنـة r2016 يـعـيّن الـسّـيـد
أمY عيـــاديr كـاتـبـا عــامـا لـدى رئـيس دائـرة فـكيــرينـة

في واليـة أم البـواقي.
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مـــــرســـــوم رئـــــاسيمـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17  ذي احلــــج  ذي احلــــجّــــــة عـــــام ــــــة عـــــام 1437
Yن تـعـيYيـتـضـمّن تـعـي rيـتـضـم r2016 ـوافـق 19  سـبـتـمـبـر سـنة   سـبـتـمـبـر سـنةHـوافـق اHا
اHـديـر الـعـام لـلـصـنـدوق الـوطـني لـلـعـطـل اHـدفـوعةاHـديـر الـعـام لـلـصـنـدوق الـوطـني لـلـعـطـل اHـدفـوعة
األجــــــر والــــبـــطــــــالـــة الــــنـــاجــــمـــة عن ســــوء األحـــوالاألجــــــر والــــبـــطــــــالـــة الــــنـــاجــــمـــة عن ســــوء األحـــوال
اجلـويـة فـي قـطـاعــات الـبـنــاء واألشـغــال الـعـمــومـيـةاجلـويـة فـي قـطـاعــات الـبـنــاء واألشـغــال الـعـمــومـيـة

والـري.والـري.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 سـبــتـمـبـر سـنـة r2016 يـعـيّن الـسّـيـد
عــبــد اجملــيــد شــكــاكــريr مــديــرا عــامــا لــلــصــنــدوق الــوطــني
لـــلــعــطـل اHــدفـــوعـــة األجـــر والــبـــطــالــة الــنـــاجــمــة عن ســوء
األحــــــوال اجلـــــــويــــــة في قــــــطـــــاعـــــات الـــــبــــــنــــــاء واألشـــــغــــــال

العمـومـية والـري.

مــراســيـم رئــاســيمــراســيـم رئــاســيّـــة مــؤرـــة مــؤرّخــة في خــة في 17  ذي احلــج  ذي احلــجّـــة عـــام ـــة عـــام 1437
Yن تـعـيYتـتـضـمّن تـعـي rتـتـضـم r2016 ـوافـق 19  سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنةHـوافـق اHا

مديرين للتشغـيل في الواليات.مديرين للتشغـيل في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 سـبــتـمـبـر سـنـة r2016 يـعـيّن الـسّـيـد

كمال بن علواشr مديرا للتشغيل في والية البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 سـبــتـمـبـر سـنـة r2016 يـعـيّن الـسّـيـد

محمد يعقوبيr مديرا للتشغيل في والية سعيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 سـبــتـمـبـر سـنـة r2016 يـعـيّن الـسّـيـد
عبد القادر مكيr مديرا للتشغيل في والية عY الدفلى.

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
وزارة ا=اليةوزارة ا=الية

قــــــــرار مــــــــؤرخ في قــــــــرار مــــــــؤرخ في 9 ذي احلـــــــــج ذي احلـــــــــجّــــــــة عــــــــام ــــــــة عــــــــام 1437 اHـــــــــوافق  اHـــــــــوافق 11
سـبـتمـبر سـنة سـبـتمـبر سـنة r2016 يحـدد إطـار تنـظيم اHـسابـقاتr يحـدد إطـار تنـظيم اHـسابـقات
واالمـتـحـانـات اHـهـنــيـة لاللـتـحـاق بـالــرتب اHـنـتـمـيـةواالمـتـحـانـات اHـهـنــيـة لاللـتـحـاق بـالــرتب اHـنـتـمـيـة
لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفـــة بـــأمـالك الـــدولــةلألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفـــة بـــأمـالك الـــدولــة

واحلفظ العقاري ومسح األراضي.واحلفظ العقاري ومسح األراضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا

- ¡ـقـتـضـــى اHـرســـوم رقـــم 66-145 اHــــؤرخ فـــي
12 صــــفـــــــر عـــــــام 1386 اHــــوافـــق 2 يــــونــــيــــو ســــنـــــة 1966

واHـــتــــعـــلــق بــــتـــحــــريـــــر ونـــشــــــر بـــعــــض الـــقـــرارات ذات
rYوظفHالطابع التنـظيمي أو الفردي التي تهم وضعية ا

rتممHعدل واHا

- و¡قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و¡ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-99 اHـؤرخ
في أول رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـY والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـY وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا

- و¡ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و¡ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-300 اHؤرخ
في 23 ذي احلـجة عام 1431 اHوافق 29 نوفـمبـر سنة 2010
YـــنـــتـــمـــHا Yـــتــــضـــمن الـــقـــانـــون األســـاسـي لـــلـــمـــوظـــفـــHوا
لألسالك اخلــاصـة بـاإلدارة اHــكـلــفـة بــأمالك الـدولــة واحلـفظ

rالعقاري ومسح األراضي
- و¡ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-194 اHؤرخ
في 3 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق 25 أبــريل ســنــة
2012 الذي يحدد كيفـيات تنظيم اHسابقات واالمتحانات

والـفـحـوص اHـهـنـيــة في اHـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـة
rوإجرائها

- وبــعـد الـرأي اHــطـابق لـلــسـلـطــة اHـكـلــفـة بـالــوظـيـفـة
rالعمومية واإلصالح اإلداري

يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 12-194 اHـؤرخ في 3 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1433 اHـوافق 25 أبـريل سـنة 2012 واHـذكـور أعالهr يـهـدف

هـــــذا الـــــقـــــرار إلى حتـــــديـــــد إطـــــار تـــــنـــــظـــــيـم اHـــــســـــابـــــقــــات
واالمتحانات اHهنية لاللتحاق بالرتب اHنتمية لألسالك
اخلــاصـة بـاإلدارة اHـكــلـفـة بــأمالك الـدولـة واحلــفظ الـعـقـاري

ومسح األراضي.
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اHــــــادة اHــــــادة 2 : : تـــــــتـــــــضــــــمـن اHـــــــســــــابـــــــقـــــــات عــــــلـى أســــــاس
االختبارات واالمتحانات اHهنيةr االختبارات اآلتية :

* شعبة أمالك الدولة واحلفظ العقاري : شعبة أمالك الدولة واحلفظ العقاري :
- رتبة مفتش (مسابقة على أساس االختبارات) :- رتبة مفتش (مسابقة على أساس االختبارات) :

r(2) ـدة ســاعــتـانHا rاخـتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة -
r2 عاملHا

- اختبار اختياري في أحد اHواضيع اآلتية :
1) القـانون الـعام : الـقانـون اإلداري أو القـانون

rالدستوري
rالية العامةH2) االقتصاد وا

3) التشريع العقاري.
اHدة 3 ساعاتr اHعامل 3.

- اختـبار اختـياري في اللـغة األجنـبية (فـرنسية أو
إجنليزية)r اHدة ساعتان r(2) اHعامل 1.
- رتبة مفتش (امتحان مهني) :- رتبة مفتش (امتحان مهني) :

r(2) ــدة ســاعــتـانHا rاخــتــبــار في الــثــقـافــة الــعــامــة -
اHعامل 2.

- اختبار اختياري في أحد اHواضيع اآلتية :
r1) قانون األمالك الوطنية

r2) القانون العقاري
3) تقييمات أمالك الدولة.

اHدة 3 ساعاتr اHعامل 3.
r(2) ـدة سـاعـتـانHا rاخـتـبـار في الــتـحـريـر اإلداري -

اHعامل 2.
- رتــــبـــة مــــفـــتـش رئـــيــــسي (مــــســــابـــقــــة عــــلى أســـاس- رتــــبـــة مــــفـــتـش رئـــيــــسي (مــــســــابـــقــــة عــــلى أســـاس

االختبارات) :االختبارات) :
r(2) ــدة ســاعــتـانHا rاخــتــبــار في الــثــقـافــة الــعــامــة -

اHعامل 2.
- اختبار اختياري في أحد اHواضيع اآلتية :

1) الـقـانون الـعـام: الـقـانـون اإلداري أو الـقـانون
rالدستوري

r2) التشريع العقاري
rنازعات اإلداريةH3) ا
r4) احملاسبة العمومية

rالية العامةH5) االقتصاد وا
6) اHناجمنت العمومي.

اHدة 3 ساعاتr اHعامل 3.

اخـتــبـار اخـتـيـاري في الـلـغـة األجـنـبـيـة (فـرنـسـيـة أو
إجنليزية)r اHدة ساعتان r(2) اHعامل 1.

- رتبة مفتش رئيسي (امتحان مهني) :- رتبة مفتش رئيسي (امتحان مهني) :
r(2) ــدة ســاعــتـانHا rاخــتــبــار في الــثــقـافــة الــعــامــة -

اHعامل 2.
- اختبار اختياري في أحد اHواضيع اآلتية :

r1) قانون األمالك الوطنية
r2) القانون العقاري

r3) تقييمات أمالك الدولة
4) اHنازعات اإلدارية.

اHدة 3 ساعاتr اHعامل 3.
r(2) ـدة سـاعـتـانHا rاخـتـبـار في الــتـحـريـر اإلداري -

اHعامل 2.
- رتــــبــــة مــــفــــتش مــــركــــزي (مــــســــابـــقــــة عــــلـى أســـاس- رتــــبــــة مــــفــــتش مــــركــــزي (مــــســــابـــقــــة عــــلـى أســـاس

االختبارات لاللتحاق بالتكوين اHتخصص) :االختبارات لاللتحاق بالتكوين اHتخصص) :
r(2) ــدة ســاعــتـانHا rاخــتــبــار في الــثــقـافــة الــعــامــة -

اHعامل 2.
- اختبار اختياري في أحد اHواضيع اآلتية :

1) الــــــقـــــانــــــون الـــــعـــــام : الــــــقـــــانـــــون اإلداري أو

rالقانون الدستوري
r2) التشريع العقاري
rنازعات اإلداريةH3) ا
r4) احملاسبة العمومية

rالية العامةH5) االقتصاد وا
6) اHناجمنت العمومي.

اHدة 3 ساعاتr اHعامل 3.
- اختـبار اختـياري في اللـغة األجنـبية (فـرنسية أو

إجنليزية)r اHدة ساعتان r(2) اHعامل 1.
- رتبة مفتش مركزي (امتحان مهني) :- رتبة مفتش مركزي (امتحان مهني) :

r(2) ــدة ســاعــتـانHا rاخــتــبــار في الــثــقـافــة الــعــامــة -
r2 عاملHا

- اختبار اختياري في أحد اHواضيع اآلتية : 
r1) قانون األمالك الوطنية

r2) القانون العقاري
r3) تقييمات أمالك الدولة

4) اHنازعات اإلدارية.
اHدة 4 ساعاتr اHعامل 3.

r(2) ـدة سـاعـتـانHا rاخـتـبـار في الــتـحـريـر اإلداري -
r2 عاملHا
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- رتـــــبــــــة مـــــفــــــتـش قـــــسـم (مـــــســــــابـــــقــــــة عـــــلـى أســـــاس- رتـــــبــــــة مـــــفــــــتـش قـــــسـم (مـــــســــــابـــــقــــــة عـــــلـى أســـــاس
االختبارات) :االختبارات) :

r(2) ــدة ســاعــتـانHا rاخــتــبــار في الــثــقـافــة الــعــامــة -
r2 عاملHا

- اختبار اختياري في أحد اHواضيع اآلتية :
1) الـقـانون الـعـام: الـقـانـون اإلداري أو الـقـانون

rالدستوري
r2) التشريع العقاري
rنازعات اإلداريةH3) ا
r4) احملاسبة العمومية

rالية العامةH5) االقتصاد وا
6) اHناجمنت العمومي.

اHدة 3 ساعاتr اHعامل 3.
- اختـبار اختـياري في اللـغة األجنـبية (فـرنسية أو

إجنليزية)r اHدة ساعتان r(2) اHعامل 1.
- رتبة مفتش قسم (امتحان مهني) :- رتبة مفتش قسم (امتحان مهني) :

r(2) ــدة ســاعــتـانHا rاخــتــبــار في الــثــقـافــة الــعــامــة -
r2 عاملHا

- اختبار اختياري في أحد اHواضيع اآلتية :
r1) قانون األمالك الوطنية

r2) القانون العقاري
r3) تقييمات أمالك الدولة

4) اHنازعات اإلدارية.
اHدة 4 ساعاتr اHعامل 3.

r(2) ـدة سـاعـتـانHا rاخـتـبـار في الــتـحـريـر اإلداري -
اHعامل 2.

- رتبة مفتش رئيس (امتحان مهني) :- رتبة مفتش رئيس (امتحان مهني) :
r(2) ــدة ســاعــتـانHا rاخــتــبــار في الــثــقـافــة الــعــامــة -

r2 عاملHا
- اختبار اختياري في أحد اHواضيع اآلتية :

r1) قانون األمالك الوطنية
r2) القانون العقاري

r3) تقييمات أمالك الدولة
4) اHنازعات اإلدارية.

اHدة 4 ساعاتr اHعامل 3.
r(2) ـدة سـاعـتـانHا rاخـتـبـار في الــتـحـريـر اإلداري -

r2 عاملHا

- رتــبـة مــراقب (مـســابـقــة عـلـى أسـاس االخــتـبـارات- رتــبـة مــراقب (مـســابـقــة عـلـى أسـاس االخــتـبـارات
لاللتحاق بالتكوين اHتخصص) :لاللتحاق بالتكوين اHتخصص) :

r(2) ــدة سـاعــتـانHا rاخــتـبــار في الــثـقــافـة الــعــامـة - 
r2 عاملHا

: Yاآلتيت YادتHاختبار اختياري في إحدى ا -
r1) رياضيات

2) تاريخ و جغرافيا.
اHدة 3 ساعاتr اHعامل 3.

- اختـبار اختـياري في اللـغة األجنـبية (فـرنسية أو
إجنليزية)r اHدة ساعتان r(2) اHعامل 1.
- رتبة مراقب (امتحان مهني) :- رتبة مراقب (امتحان مهني) :

r(2) ــدة ســاعــتـانHا rاخــتــبــار في الــثــقـافــة الــعــامــة -
r2 عاملHا

- اختبار اختياري في إحدى اHواد اآلتية :
r1) قانون األمالك الوطنية

r2) القانون العقاري
3) تقييمات أمالك الدولة. 

اHدة 3 ساعاتr اHعامل 3.
r(2) ـدة سـاعـتـانHا rاخـتـبـار في الــتـحـريـر اإلداري -

r2 عاملHا
- رتــــبـــــة عــــون مـــــعــــايـــــنـــــة (مــــســـــابــــقـــــة عــــلـى أســــاس- رتــــبـــــة عــــون مـــــعــــايـــــنـــــة (مــــســـــابــــقـــــة عــــلـى أســــاس

االختبارات) :االختبارات) :
r(2) ــدة ســاعــتـانHا rاخــتــبــار في الــثــقـافــة الــعــامــة -

اHعامل 2.
: Yاآلتيت YادتHاختبار اختياري في إحدى ا -

r1) رياضيات
2) تاريخ وجغرافيا.
اHدة 3 ساعاتr اHعامل 3.

r(2) ـــــدة ســــــاعـــــتـــــانHا rاخـــــتــــــبـــــار فـي دراســـــة نـص -
اHعامل 2.

* شعبة مسح األراضي : شعبة مسح األراضي :
- رتــــبـــة مــــهـــنــــدس مــــسح األراضي (مــــســـابــــقــــة عـــلى- رتــــبـــة مــــهـــنــــدس مــــسح األراضي (مــــســـابــــقــــة عـــلى

أساس االختبارات) :أساس االختبارات) :
r(2) ــدة ســاعــتـانHا rاخــتــبــار في الــثــقـافــة الــعــامــة -

r2 عاملHا
- اختبار اختياري في أحد اHواضيع اآلتية :
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r1) مسح األراضي
r2) علوم األرض
r3) الطبوغرافيا

rتريH4) التخطيط ا
r5) علم اخلرائط

rساحي الضوئيH6) التصوير ا
r7) اجليوديزيا

8) علوم الهندسة.
اHدة 3 ساعاتr اHعامل 3.

-  اختبار اختـياري في اللغة األجنـبية (فرنسية أو
إجنليزية)r اHدة ساعتان r(2) اHعامل 1.

- رتبة مهندس مسح األراضي (امتحان مهني) :- رتبة مهندس مسح األراضي (امتحان مهني) :
r(2) ــدة ســاعــتـانHا rاخــتــبــار في الــثــقـافــة الــعــامــة -

r2 عاملHا
- اختبار اختياري في أحد اHواضيع اآلتية :

 r1) مسح األراضي
r2) الطبوغرافيا

rتريH3) التخطيط ا
rساحي الضوئيH4) التصوير ا

r5) علوم الهندسة
r6) اجليوديزيا

7) علم اخلرائط.
اHدة 3 ساعاتr اHعامل 3.

r(2) ـدة سـاعـتـانHاخـتـبـار في الــتـحـريـر اإلداري. ا -
r2 عاملHا

- رتـبــة مــهـنــدس رئــيـسـي Hـسـح األراضي (مـســابــقـة- رتـبــة مــهـنــدس رئــيـسـي Hـسـح األراضي (مـســابــقـة
على أساس االختبارات) :على أساس االختبارات) :

r(2) ــدة ســاعــتـانHا rاخــتــبــار في الــثــقـافــة الــعــامــة -
r2 عاملHا

- اختبار اختياري في أحد اHواضيع اآلتية :
r1) مسح األراضي

       r2) علوم األرض
r3) الطبوغرافيا

rتريH4) التخطيط ا
r5) علم اخلرائط

 rساحي الضوئيH6) التصوير ا
r7) اجليوديزيا

8)  علوم الهندسة.
اHدة 3 ساعاتr اHعامل 3.

- اختـبار اختـياري في اللـغة األجنـبية (فـرنسية أو
إجنليزية)r اHدة ساعتان r(2) اHعامل 1.

- رتــبـة مــهــنــدس رئـيــسي Hــسح األراضي (امــتــحـان- رتــبـة مــهــنــدس رئـيــسي Hــسح األراضي (امــتــحـان
مهني) :مهني) :

r(2) ــدة ســاعــتـانHا rاخــتــبــار في الــثــقـافــة الــعــامــة -
r2 عاملHا

- اختبار اختياري في أحد اHواضيع اآلتية :
 r1) مسح األراضي
r2) الطبوغرافيا

  rتريH3) التخطيط ا
rساحي الضوئيH4) التصوير ا

 r5) علوم الهندسة
r6) اجليوديزيا

7) علم اخلرائط.     
اHدة 3 ساعاتr اHعامل 3.

r(2) ـدة سـاعـتـانHا rاخـتـبـار في الــتـحـريـر اإلداري -
r2 عاملHا

- رتـبة مـهـنـدس قسـم مسح األراضي (مـسـابـقـة على- رتـبة مـهـنـدس قسـم مسح األراضي (مـسـابـقـة على
أساس االختبارات) :أساس االختبارات) :

r(2) ــدة ســاعــتـانHا rاخــتــبــار في الــثــقـافــة الــعــامــة -
r2 عاملHا

- اختبار اختياري في أحد اHواضيع اآلتية :
r1) مسح األراضي
r2) علوم األرض
r3) الطبوغرافيا

  rتريH4) التخطيط ا
5) علم اخلرائط.     

rساحي الضوئيH6) التصوير ا
r7) اجليوديزيا

8)  علوم الهندسة.
اHدة 3 ساعاتr اHعامل 3.

- اختـبار اختـياري في اللـغة األجنـبية (فـرنسية أو
إجنليزية)r اHدة ساعتان r(2) اHعامل 1.
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- رتــــبـــة مــــهـــنــــدس قــــسم مــــسح األراضـي (امـــتــــحـــان- رتــــبـــة مــــهـــنــــدس قــــسم مــــسح األراضـي (امـــتــــحـــان
مهني) :مهني) :

r(2) ــدة ســاعــتـانHا rاخــتــبــار في الــثــقـافــة الــعــامــة -
r2 عاملHا

- اختبار اختياري في أحد اHواضيع اآلتية :
 r1) مسح األراضي
r2) الطبوغرافيا

  rتريH3) التخطيط ا
rساحي الضوئيH4) التصوير ا

 r5) علوم الهندسة
r6) اجليوديزيا

7) علم اخلرائط.     
اHدة 3 ساعاتr اHعامل 3.

r(2) ـدة سـاعـتـانHا rاخـتـبـار في الــتـحـريـر اإلداري -
اHعامل 2.

- رتـــبــة مـــهــنـــدس رئــيـس Hــسـح األراضي (امــتـــحــان- رتـــبــة مـــهــنـــدس رئــيـس Hــسـح األراضي (امــتـــحــان
مهني) :مهني) :

r(2) ــدة ســاعــتـانHا rاخــتــبــار في الــثــقـافــة الــعــامــة -
r2 عاملHا

- اختبار اختياري في أحد اHواضيع اآلتية :
 r1) مسح األراضي
r2) الطبوغرافيا

  rتريH3) التخطيط ا
rساحي الضوئيH4) التصوير ا

 r5) علوم الهندسة
r6) اجليوديزيا

7) علم اخلرائط.     
اHدة 3 ساعاتr اHعامل 3.

r(2) ـدة سـاعـتـانHا rاخـتـبـار في الــتـحـريـر اإلداري -
r2 عاملHا

- رتبـة مفـتش مـسح األراضي (مسـابـقة عـلى أساس- رتبـة مفـتش مـسح األراضي (مسـابـقة عـلى أساس
االختبارات) :االختبارات) :

r(2) ــدة ســاعــتـانHا rاخــتــبــار في الــثــقـافــة الــعــامــة -
r2 عاملHا

- اختبار اختياري في أحد اHواضيع اآلتية :

 r1) مسح األراضي
r2) علوم األرض

  r3) الطبوغرافيا
rتريH4) التخطيط ا

 r5) علم اخلرائط
rساحي الضوئيH6) التصوير ا

7) اجليوديزيا.     
8) علوم الهندسة.

اHدة 3 ساعاتr اHعامل 3.
-  اختبار اختـياري في اللغة األجنـبية (فرنسية أو

إجنليزية)r اHدة ساعتان r(2) اHعامل 1.
- رتبة مفتش مسح األراضي (امتحان مهني) :- رتبة مفتش مسح األراضي (امتحان مهني) :

r(2) ــدة ســاعــتـانHا rاخــتــبــار في الــثــقـافــة الــعــامــة -
r2 عاملHا

- اختبار اختياري في أحد اHواضيع اآلتية :
 r1) مسح األراضي
r2) الطبوغرافيا

  rتريH3) التخطيط ا
r4) علوم الهندسة

rساحي الضوئيH5) التصوير ا
6) علم اخلرائط. 

اHدة 3 ساعاتr اHعامل 3.
r(2) ـدة سـاعـتـانHا rاخـتـبـار في الــتـحـريـر اإلداري -

r2 عاملHا
- رتبة مـراقب مسح األراضي (مسابـقة على أساس- رتبة مـراقب مسح األراضي (مسابـقة على أساس

االختبارات لاللتحاق بالتكوين اHتخصص) :االختبارات لاللتحاق بالتكوين اHتخصص) :
r(2) ــدة ســاعــتـانHا rاخــتــبــار في الــثــقـافــة الــعــامــة -

اHعامل 2.
rــــدة 3 ســــاعــــاتHا rاخـــــتـــــبــــــار فــي الــــريــــاضــــيــــات -

r3 عاملHا
- اخـــــتــــبــــار فـي الــــلــــغـــــة األجــــنــــبـــــيــــة (فــــرنـــــســــيــــة أو

إجنليزية)r اHدة ساعتان r(2) اHعامل 1.
- رتبة مراقب مسح األراضي (امتحان مهني) :- رتبة مراقب مسح األراضي (امتحان مهني) :

r(2) ــدة ســاعــتـانHا rاخــتــبــار في الــثــقـافــة الــعــامــة -
r2 عاملHا

- اختبار اختياري في أحد اHواضيع اآلتية :
 r1) مسح األراضي
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r2) الطبوغرافيا
  rتريH3) التخطيط ا

rساحي الضوئيH4) التصوير ا
 r5) علم اخلرائط

اHدة 3 ساعاتr اHعامل 3.
r(2) ـدة سـاعـتـانHا rاخـتـبـار في الــتـحـريـر اإلداري -

اHعامل 2.
- رتـبـة عــون مـعـايـنــة Hـسح األراضي (مـســابـقـة عـلى- رتـبـة عــون مـعـايـنــة Hـسح األراضي (مـســابـقـة عـلى

أساس االختبارات) :أساس االختبارات) :
r(2) ـــــدة ســــــاعـــــتـــــانHا rاخـــــتــــــبـــــار فـي دراســـــة نـص -

r2 عاملHا
rــــدة 3 ســــاعــــاتHا rاخـــــتـــــبــــــار فــي الــــريــــاضــــيــــات -

r3 عاملHا
- اخـــــتــــبــــار فـي الــــلــــغـــــة األجــــنــــبـــــيــــة (فــــرنـــــســــيــــة أو

إجنليزية)r اHدة ساعتان r(2) اHعامل 1.
3 : : تــــــعــــــد كـل عالمــــــة تــــــقـل عن 20/5 في أحــــــد اHـــــادة اHـــــادة 

االختبارات الكتابية اHذكورة أعالهr إقصائية.
4 : : تلـحق بأصـل هذا الـقرار بـرامج اHـسابـقات اHادة اHادة 
على أساس االختبارات واالمتحانات اHهنية لكل رتبة.

اHــادة اHــادة 5 : : تــشـــمل اHــســـابــقـــة عــلـى أســاس الـــشــهــادات
لـاللـــتـــحـــاق بـــبــــعض الـــرتب اHــــنـــتـــمـــيـــة لـألسالك اخلـــاصـــة
بـاإلدارة اHــكـلــفـة بــأمالك الــدولـة واحلــفظ الــعـقــاري ومـسح
األراضي مـعــايـيــر االنـتـقــاءr وكـذا الـتــنـقـيـط اخملـصص لـكل

واحد منهاr حسب األولوية اآلتية :
1 - مالءمـة مـؤهالت تكـوين اHـتـرشح مع مـتـطـلـبات - مالءمـة مـؤهالت تكـوين اHـتـرشح مع مـتـطـلـبات
الـســلك أو الــرتـــبـة اHــطـلــوبـY لــلـمــشـاركــــة في اHـســابـقـةالـســلك أو الــرتـــبـة اHــطـلــوبـY لــلـمــشـاركــــة في اHـســابـقـة

(من (من 0 إلى  إلى 13 نقطة) نقطة)
1 -  - 1 تـــطــــابق تـــخــــصص الـــشــــهـــادة مـع مـــتـــطــــلـــبـــات تـــطــــابق تـــخــــصص الـــشــــهـــادة مـع مـــتـــطــــلـــبـــات

الرتبة (من الرتبة (من 0 إلى  إلى 6 نقاط) : نقاط) :
ترتب تـخصـصات اHتـرشحـY حسب األولـوية التي
حتددها السلـطة التي لها صالحية التعيrY واHذكورة في
rــســـابـــقـــة عــلـى أســاس الـــشـــهــاداتHقـــرار أو مـــقـــرر فــتـح ا

وتنقط كما يأتي :
rالتخصص (ت) 1 : 6 نقاط -
rالتخصص (ت) 2 : 4 نقاط -
rالتخصص (ت) 3 : 3 نقاط -

r(2) التخصص (ت) 4 : نقطتان -
- التخصص (ت) 5 : نقطة واحدة (1).

1 -  - 2 مـــــــســــــــار الــــدراســـــــــــة أو الـــــتــــــكـــــويــــــن مـــــــســــــــار الــــدراســـــــــــة أو الـــــتــــــكـــــويــــــن
(من (من 0 إلى  إلى 7 نقاط) : نقاط) :

يتم تنقـيط مسار الدراسة أو التكـوين على أسـاس
اHـــعــــدل الـــعـــام لــــلـــمـــســــار الـــدراسي أو الــــتـــكـــويـن اHـــتـــوج

بالشهادة أو اHؤهلr كما يأتي : 
-  نقـطة واحدة (1) بـالنسـبة لـلمتـرشح الذي حتصل

r20/10,9920/10,50 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب
-  نقـطتان (2) بالنسـبة للمـترشح الذي حتصل على

r20/11,9920/11 و Yمعدل عام يتراوح ما ب

-  3 نــقــاط بـالــنــســبــة لــلــمــتــرشح الــذي حتــصل عــلى
r20/12,9920/12 و Yمعدل عام يتراوح ما ب

-  4 نــقــاط بـالــنــســبــة لــلــمــتــرشح الــذي حتــصل عــلى
r20/13,9920/13 و Yمعدل عام يتراوح ما ب

-  5 نــقــاط بـالــنــســبــة لــلــمــتــرشح الــذي حتــصل عــلى
r20/14,9920/14 و Yمعدل عام يتراوح ما ب

-  6 نــقــاط بـالــنــســبــة لــلــمــتــرشح الــذي حتــصل عــلى
r20/15,9920/15 و Yمعدل عام يتراوح ما ب

-  7 نــقــاط بـالــنــســبــة لــلــمــتــرشح الــذي حتــصل عــلى
معدل عام يساوي أو يفوق 20/16.

* يـــســـتـــفـــيـــد خـــريـــجـــو اHـــدارس الـــكـــبـــرى (اHـــدارس
.Y(2) إضافيت Yالوطنية للتكوين العالي) من نقطت

* يـستـفيـد األوائل في دفـعاتـهمr خـريجـو اHؤسـسات
العمومية للتكوين العاليr من نقطة إضافية واحدة (1).

يتم تنقيط حاملي شهادة اHاجستيرr كما يأتي :

r"3 نقاط لتقدير "حسن جدا" أو "مشرف جدا  -

r"2,5 نقطة لتقدير "حسن" أو "مشرف  -

r"نقطتان (2) لتقدير "قريب من احلسن  -

-  نقطة ونصف (1,5) لتقدير "مقبول".

2 - الــتــكــوين اHــكــمل لــلــشــهــادة أو اHــؤهـل اHــطــلـوب - الــتــكــوين اHــكــمل لــلــشــهــادة أو اHــؤهـل اHــطــلـوب
لـــلـــمـــشـــاركــــة في اHـــســـابـــقــــة في نـــفس الــــتـــخـــصصr عـــنـــدلـــلـــمـــشـــاركــــة في اHـــســـابـــقــــة في نـــفس الــــتـــخـــصصr عـــنـــد

: (Yإلى نقطت : (Yمن 0 إلى نقطت) rمن االقتضاء) rاالقتضاء

يـتم تـنـقـيط الـتـكـوين اHـكـمل األعـلى من الـشـهـادة أو
اHؤهل اHطلـوبr في نفس التخصص الذي له صلة باHهام
اHـرتــبــطــــة بـالــرتــبـــة اHــــراد االلــتــحـاق بــهــاr عــلى أسـاس
0,25 نــقـطـة عن كل ســداسي دراسي أو تـكــوين مـكـملr في

.(2) Yحدود نقطت



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 62 21 محر محرّم عام م عام  1438 هـ هـ
23 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2016 م

3 - األشــــــغـــــال أو الـــــدراســــــات اHـــــنـــــجــــــزة من طـــــرف - األشــــــغـــــال أو الـــــدراســــــات اHـــــنـــــجــــــزة من طـــــرف
اHـتــرشح في نـفس الـتـخـصصr عــنـد االقـتـضـاءr بـالـنـسـبـةاHـتــرشح في نـفس الـتـخـصصr عــنـد االقـتـضـاءr بـالـنـسـبـة
Hسـابقات االلـتحاق بـالرتب اHـصنفـة في الصنف Hسـابقات االلـتحاق بـالرتب اHـصنفـة في الصنف 11 فـما فـما

فوق (من فوق (من 0 إلى نقطة واحدة) : إلى نقطة واحدة) :

يــتم تــنــقــيط الــبـحــوث أو الــدراســات اHــنــشـورة في
مـجــلـــة مـتـخـصـصـــة وطـنـيـــة أو أجـنـبـيـــةr عـلــى أســـاس

0,5 نقطة عن كل إصدارr في حدود نقطة واحدة.

4 - اخلـــبـــرة اHــهــنـــيــة اHــكــتــســبـة مـن قـبـل اHـتــرشح - اخلـــبـــرة اHــهــنـــيــة اHــكــتــســبـة مـن قـبـل اHـتــرشح
(من (من 0 إلى  إلى 6 نقاط): نقاط):

يـــتم تـــنــقـــيط اخلـــبـــرة اHــهـــنـــيـــة اHــكـــتـــســـبــة مـن قــبل
اHترشحr ال سيما في إطار :

rعقود ما قبل التشغيل *
rاإلدماج االجتماعي للشباب حاملي الشهادات *

rهنيHاإلدماج ا *
* صفة متعاقد.

-   نـقــطــة واحـدة (1) عن كل ســنــة خــدمـةr فـي حـدود
ست (6) نـقـاط بــالـنــسـبـة لــلـخـبــرة اHـهــنـيـة اHــكـتــسـبـة في

rنظمة للمسابقةHؤسسة أو اإلدارة العمومية اHا
-  نــقـــطــة واحــدة (1) عن كل ســـنــة خـــدمــةr في حــدود
أربع (4) نــقـاط بـالـنــسـبـة لـلــخـبـرة اHـهــنـيـة اHـكــتـسـبـة في

rمؤسسة أو إدارة عمومية أخرى
-  0,5 نقـطـة عن كل سـنـة خـدمـةr في حدود ثالث (3)
نقـاط بالـنـسبـة للـخـبرة اHـهنـيـة اHكـتسـبـة في اHؤسـسات
واإلدارات العـمومـيـة في منـصب شـغل أدنى مبـاشرة من

rراد شغلهHنصب اHا
Yفي حـدود نـقـطـت r0,5 نـقـطـة عن كل سـنـة خـدمـة  -
(2) بــالــنــســبــة لــلــخــبــرة اHــهــنــيــة اHــكــتــســبــة خــارج قــطـاع
الـوظيـفة الـعمـوميـة مثـبتـة بـشهـادة عملr مـرفقـة بشـهادة
انــتـســاب مـســلّـمــة من  طـرف هــيـئــة الـضــمـان االجـتــمـاعي

اHعنية.
5 - تـــــاريـخ احلـــــصـــــول عـــــلى الـــــشـــــهـــــادة (من  - تـــــاريـخ احلـــــصـــــول عـــــلى الـــــشـــــهـــــادة (من 0 إلى  إلى 5

نقاط) :نقاط) :
يتم حتـديد أقدمـية الشـهادة بـالنظـر إلى تاريخ فتح
اHـسـابــقـةr ويـتم تـنـقــيـطـهـا عـلى أسـاس 0,50 نــقـطـة عن كل

سنةr في حدود خمس (5) نقاط.
 6 - مقابلة مع جلنة االنتقاء (من  - مقابلة مع جلنة االنتقاء (من 0 إلى  إلى 3 نقاط) : نقاط) :

rالقدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة -
rالقدرة على التواصل : نقطة واحدة -

- قدرات و/أو مؤهالت خاصة : نقطة واحدة.

اHــادة اHــادة 6 :  : تــشـــمل اHــســـابــقـــة عــلـى أســاس الـــشــهــادات
لاللــتـحـاق بـالـتــكـوين اHـتـخــصص مـعـايـيــر االنـتـقـاءr وكـذا
التنقيط اخملصص لكل واحد منها حسب األولوية اآلتية :
1 - مالءمـة مـؤهالت تكـوين اHـتـرشح مع مـتـطـلـبات - مالءمـة مـؤهالت تكـوين اHـتـرشح مع مـتـطـلـبات

التكوين اHراد االلتحاق به (من التكوين اHراد االلتحاق به (من 0 إلى  إلى 13 نقطة) : نقطة) :
1 -  - 1 تـطــابق تـخـصص الــشـهـادة مع مــتـطـلـبـات تـطــابق تـخـصص الــشـهـادة مع مــتـطـلـبـات

الرتبة (من الرتبة (من 0 إلى  إلى 6 نقاط) : نقاط) :
ترتب تـخصـصات اHتـرشحـY حسب األولـوية التي
حتـددهـا الـسـلــطـة الـتي لـهــا صالحـيـة الـتــعـيـrY وتـذكـر في
rــســـابـــقـــة عــلـى أســاس الـــشـــهــاداتHقـــرار أو مـــقـــرر فــتـح ا

وتنقط كما يأتـــي:
rالتخصص (ت) 1 : 6 نقاط -
rالتخصص (ت) 2 : 4 نقاط -
rالتخصص (ت) 3 : 3 نقاط -

r(2) التخصص (ت) 4 : نقطتان -
- التخصص (ت) 5 : نقطة واحدة (1).

1 -  - 2 مـــسـار الــدراســـة أو الــــتـــكـــويــن (من  مـــسـار الــدراســـة أو الــــتـــكـــويــن (من 0 إلى إلى
7 نقاط) : نقاط) :

يتم تنقـيط مسار الدراسة أو التكـوين على أسـاس
اHعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين اHتوج باHؤهل

أو الشهادةr كما يأتي : 
-  نقطة واحدة r(1) بالنسـبة للمترشح الذي حتصل

r20/10,9920/10,50 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب
-  نـقــطــتـان r(2) بــالـنــســبــة لـلــمــتــرشح الــذي حتـصل

r20/11,9920/11 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب
-  3 نـقــاطr بــالـنــســبـة لــلــمـتــرشح الــذي حتــصل عـلى

r20/12,9920/12 و Yمعدل عام يتراوح ما ب
-  4 نــقــاط بـالــنــســبــة لــلــمــتــرشح الــذي حتــصل عــلى

r20/13,9920/13 و Yمعدل عام يتراوح ما ب
-  5 نــقــاط بـالــنــســبــة لــلــمــتــرشح الــذي حتــصل عــلى

r20/14,9920/14 و Yمعدل عام يتراوح ما ب
-  6 نــقــاط بـالــنــســبــة لــلــمــتــرشح الــذي حتــصل عــلى

r20/15,9920/15 و Yمعدل عام يتراوح ما ب
-  7 نــقــاط بـالــنــســبــة لــلــمــتــرشح الــذي حتــصل عــلى

معدل عام يساوي أو يفوق 20/16.
*  يــســـتــفــيـــد خــريــجـــو اHــدارس الــكـــبــرى ( اHــدارس

.Y(2) إضافيت Yالوطنية للتكوين العالي) من نقطت
*  يسـتفيـد األوائل في دفعـاتهمr خـريجو اHـؤسسات
العمومية للتكوين العاليr من نقطة (1) إضافية واحدة.
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2 - تـــــاريـخ احلـــــصـــــول عـــــلى الـــــشـــــهـــــادة (من  - تـــــاريـخ احلـــــصـــــول عـــــلى الـــــشـــــهـــــادة (من 0 إلى  إلى 5
نقاط) :نقاط) :

يتم حتـديد أقدمـية الشـهادة بـالنظـر إلى تاريخ فتح
اHـسـابقـةr ويـتـم تـنقـيـطـهـا عـلى أسـاس نـصف (0,5) نـقـطة

عن كل سنةr في حدود خمس (5) نقاط.

3 - مقابلة مع جلنة االنتقاء (من  - مقابلة مع جلنة االنتقاء (من 0 إلى  إلى 3 نقاط) : نقاط) :
- الـــقـــدرة عـــــلى الـــتــحـــــلـــيــل والــتـــلـــخــيـص: نــقـــطــة

r(1) واحدة
r(1) القدرة على التواصل: نقطة واحدة -

r(1) قدرات و/أو مؤهالت خاصة: نقطة واحدة -

اHــادة اHــادة 7 : : يؤدي غـيـاب اHـترشح عن احملـادثـة مع جلـنة
االنتقاء أو عن أحـد االختبارات الكتابية إلى إقصائه من

اHسابقة أو االمتحان اHهني.

اHـادة اHـادة 8 : : يتم الفصل بـY اHترشحY اHتساوين في
اHـرتــبـة بــالـنـســبـة لــلـمـســابـقـات عــلى أسـاس االخــتـبـارات

وفقا  للمقاييس اآلتية :
r(ابن أو ابنة  شهيد) ذوو احلقوق -

- أصـــنــاف األشــخــاص (اHـــعــاقــY الــذيـن لــهم الــقــدرة
r(راد االلتحاق بهاHرتبطة بالرتبة اHهام اHعلى أداء ا

rمعدل االختبارات الكتابية -
- العـالمة احملـصل عـلـيهـا في االخـتـبار الـذي له أكـبر

معامل.
YــتــرشــحــHا Yفـي حــالــة مــا إذا لم يـــتم الــفــصـل بــ *
اHــتـســاوينr رغم تـطــبـيق اHــقـايــيس اHـذكــورة أعالهr فـإنه
يـــتم  حـسب األولـويــةr تـطـبـيـق اHـقـايـيس الــثـانـويـة اآلتي

ذكرها :
rسار الدراسة أو التكوينH عدل العامHا -

rؤهل أو الشهادةHأقدمية ا -
- سن اHترشح (األولوية لألكبر سنا).

اHادة اHادة 9 : : يـتم الفصل بـY اHتـرشحY اHـتساوين في
اHـرتـبـة بـالــنـسـبـة لالمــتـحـانـات اHـهــنـيـة  وفـقـا لــلـمـقـيـاس

اآلتي :
- عالمة االختبار الذي له أكبر معامل.

YــتــرشــحــHا Yفـي حــالــة مــا إذا لم يـــتم الــفــصـل بــ *
rفـإنه يتم rـذكور أعالهHقـياس اHتـساوين رغم تـطبـيق اHا
حسب األولويةr تطبيق اHقاييس الثانوية اآلتي ذكرها :

rاألقدمية في الرتبة -

rاألقدمية العامة -
- سن اHترشح (األولوية لألكبر سنا).

10 : : يـتم الــفـصـل بـY اHـتــرشـحــY اHـتــسـاوين اHـادة اHـادة 
rـرتـبة بـالنـسبـة لـلمـسابـقـات على أسـاس الشـهاداتHفي ا

وفقا للمقاييس اآلتية : 
r(ابن أو ابنة شهيد ) ذوو احلقوق -

- أصـــنــاف األشــخــاص (اHـــعــاقــY الــذيـن لــهم الــقــدرة
r(راد االلتحاق بهاHرتبطة بالرتبة اHهام اHعلى أداء ا

r(األولوية لألكبر سنا) ترشحHسن ا -
rالـوضـعـيــة الـعـائـلـيـة لـلـمــتـرشح (مـتـزوج له أبـنـاء -

متزوج بدون أبناءr متكفل بعائلةr أعزب).

11 : : يـتم الــفـصـل بـY اHـتــرشـحــY اHـتــسـاوين اHـادة اHـادة 
في مــســابــقــات االلــتــحــاق بــالــتـكــويـن اHـتــخــصصr حــسب

احلالةr وفقا للمقاييس اآلتية :
rسار الدراسة أو التكوينH عدل العامHا -

- أقدمية الشهادة أو اHؤهل.

اHــــــادةاHــــــادة 12 : : يـــــجـب أن حتـــــتــــــوي مــــــلـــــفــــــات الـــــتــــــرشح
Hسابقات التوظيف على الوثائق اآلتية :

rطلب خطي -
rنسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية -

- نسخة (1) من اHؤهل أو الشـهادة اHطلوبةr مرفقة
rسار الدراسي أو التكوينيHتعلق باHبكشف النقاط ا

- اســـــتــــمـــــارة مــــعــــلـــــومــــات يـــــتم مـــــلــــؤهـــــا من طــــرف
اHترشح.

اHـادة اHـادة 13 : : يـجب عـلى اHـتـرشـحـY اHـقـبـولـY نـهـائـيا
في مـسـابـقـات التـوظـيفr قـبل الـتعـيـY في الـرتب اHراد
االلـتـحــاق بـهـاr إتـمـام مـلـفـاتـهم اإلداريـة ¡ـجـمـوع الـوثـائق

األخرى اآلتية :
- نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية اHترشح جتاه

 rاخلدمة الوطنية
- مـســتـخـرج (1) من صـحــيـفــة الـســوابق الــقـضــائـيـة

rفعولHسارية ا
- شهادة اإلقـامةr بـالنـسبة Hـسابـقات الـتوظيف في

rناصب احملددة في الواليات أو البلديات البعيدةHا
rيالدHمستخرج من شهادة ا -

- شـــــهـــــادتـــــان (2)  طـــــبــــيـــــتـــــان (الـــــطب الـــــعـــــام وطب
األمـــراض الـــصـــدريـــةr مـــســــلّـــمـــتـــان من طـــبــــيب مـــخـــتص)

rطلوبHنصب اHترشح لشغل اHتثبتان أهلية ا
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rصورتان (2) شمسيتان -
- شـهـادة تــثـبت صـفــة أرمـلـة أو ابن (ة) شـهــيـدr عـنـد

االقتضاء.
زيــــــادة عــــــلـى الــــــوثــــــائـق اHــــــذكــــــورة أعـالهr يــــــجب أن
تـتـضــمن مـلـفــات اHـتـرشــحــY الـنــاجـحـY في اHــســابـقـات

على أساس الشهادات على اخلصوصr ما يأتي:
- شـــهـــادات الــــعـــمـل الـــتي تــــثـــبـت اخلـــبــــرة اHـــهــــنـــيـــة
اHــكــتــسـبــة من قــبل اHــتــرشح في الــتـخــصص في الــقــطـاع
اخلاصr عـند االقـتضـاءr مرفـقة بـشهـادة االنتـساب مـسلّـمة

 rعنيةHمن  طرف هيئة الضمان االجتماعي ا
- شــــــهـــــادة تــــــثـــــبت مــــــدة الـــــعــــــمل اHــــــؤداة من طـــــرف
اHـتـرشح فـي إطـار الـعـقـود اخلـاصـة بـجـهـاز اإلدمـاج اHـهـني
أو االجـتــمـاعـي حلـامــلي الــشـهــاداتr بــصـفــة مـتــعــاقـدr عــنـد

rاالقتضاء
- وثــيـــقـــة تـثــبـت مــتــابــعــة تـكــوين مــكــمل أعــلى من
الـشـهـادة أو اHـؤهل اHـطـلـوب لـلـمـشـاركـة في اHـسـابـقـة في

rعند االقتضاء rنفس التخصص
- وثـيــقـة تـثـبـت األعـمـال أو الـدراســات اHـنـجـزة من

rعند االقتضاء rترشح في التخصصHطرف ا
rYتزوجHا Yشهادة عائلية بالنسبة للمترشح -

- وثــيـــقــة تـــثـــبت تـــفــوق اHـــتــرشـح في دفــعـــتهr عـــنــد
rاالقتضاء

- وثيقة تثبت إعاقة اHترشحr عند االقتضاء.
اHــادة اHــادة 14 : : يـــتــضــمن مــلـف الــتــرشح لــلـــمــشــاركــة في

االمتحانات اHهنية طلبا خطيا يقدمه اHترشح.
YــسـتـوفـHا YــوظـفـHيـتم اسـتــكـمـال مـلــفـات تـرشح ا
الـشروط القانونـية األساسيـة للمشاركـة في االمتحانات
اHـهـنـيـة من طـرف اإلدارة اHـسـتـخـدمـةr ويـجب أن حتـتـوي

على الوثائق اآلتية :
rأو التثبيت Yنسخة من قرار أو مقرر التعي -

- نـــســـخـــة من شــــهـــادة تـــثـــبت صـــفــــة الـــعـــضـــويـــة في
صفوف جيش التحـرير الوطني أو اHنظمـة اHدنية جلبهة
الـــتــــحـــريـــر الــــوطـــنـي أو أرمـــلـــة أو ابـن (ة) شـــهـــيــــدr عـــنـــد

االقتضاء.

اHادة اHادة 15 : : تمنح زيادات لـلمترشـحrY أعضاء جيش
الــتـحـــريـر الــوطـني واHــنـظــمــة اHــدنــيـة جلــبـهــة الـتــحـريـر
الــــوطــــنـي وأرامل وأبــــنــــاء الــــشــــهـــــداءr وفــــقــــا لــــلــــتــــشــــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

16 : : يـــجب عـــلى اHـــتـــرشــحـــY اHـــشـــاركــY في اHــادة اHــادة 
rـهـنــية احملـددة في هـذا الـقرارHـسـابقـات واالمـتـحانـات اHا
أن يـــســــتـــوفـــواr مـــســـبـــقــــاr جـــمـــيع الـــشــــروط الـــقـــانـــونـــيـــة

األسـاســيـة لاللـتـحــاق ¡ـخـتـلـف األســالك والـرتب اخلـاصـة
باإلدارة اHـكلــفة بـأمالك الـدولـة واحلفـظ الـعقـاري ومســح
األراضـي كــمــا حــددتــهـا  أحــكـــام اHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم
10-300 اHـــــؤرخ في 23 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1431 اHـــــوافق 29

نوفمبر سنة 2010 واHذكور أعاله.

اHــادة اHــادة 17 : : ينـشر هـذا القـرار في اجلريـدة الرسـمية
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 9 ذي احلـجّـة عام 1437 اHـوافق 11
سبتمبر سنة 2016.

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمY العاماألمY العام
مولود بوطبةمولود بوطبة

وزارة السكن والعمران وا=دينةوزارة السكن والعمران وا=دينة
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 24 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1437
اHـــــوافق اHـــــوافق 29  يـــــونــــيـــــو ســــنــــة   يـــــونــــيـــــو ســــنــــة r2016 يــــحـــــد يــــحـــــدّد شــــروطد شــــروط
وكـــيــــفـــيـــات الــــتـــكـــفـــل بــــاالمـــتــــيــــاز عـــلى األراضيوكـــيــــفـــيـــات الــــتـــكـــفـــل بــــاالمـــتــــيــــاز عـــلى األراضي
التابعــة لألمالك اخلــاصــة للدولــة اHوجهـة إلجنـازالتابعــة لألمالك اخلــاصــة للدولــة اHوجهـة إلجنـاز
مـشـاريع الـترقـيـة الـعقـاريـة ذات الطـابع الـتـجاريمـشـاريع الـترقـيـة الـعقـاريـة ذات الطـابع الـتـجاري
اHمنوح قـبـل نشر اHرسوم التاHمنوح قـبـل نشر اHرسوم التّنفيذينفيذيّ رقم  رقم 281-15
أكتوبر اHؤراHؤرّخ في خ في 12 محر محرّم عـام م عـام 1437 اHوافـق  اHوافـق 26 أكتوبر 

سنـة سنـة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا
rدينةHووزير السكن والعمران وا

- ¡ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و¡ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و¡ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-189 اHؤرّخ
في 27 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1429 اHـــوافق أوّل يــــولـــيـــو
ســــــنــــــة 2008 الــــــذي يــــــحـــــدّد صـالحــــــيــــــات وزيــــــر الــــــســــــكـن

rتمّمHعدّل واHا rدينـةHوالعمـران وا

- و¡ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-427 اHؤرّخ
في 2 صـــفــــر عـــام 1434 اHــوافق 16 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2012
الـــذي يـــحــدّد شـــروط وكـــيـــفــيـــات إدارة وتـــســـيــيـــر األمالك

rالعمومية واخلاصة التابعة للدولة
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- و¡ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 15-281 اHؤرّخ
في 12 مــحــرّم عـــام 1437 اHــوافق 26 أكـــتــوبــر ســنـــة 2015
الـــذي يـــحـــدّد شـــروط وكــــيـــفـــيـــات مـــنح االمــــتـــيـــاز الـــقـــابل
لـــلـــتــــحـــويل إلـى تـــنـــازل عـــلـى األراضي الـــتـــابــــعـــة لألمالك
اخلــــاصـــة لـــلــــدولـــة واHـــوجــــهـــة إلجنـــاز مــــشـــاريع الــــتـــرقـــيـــة

rالعقارية ذات الطابع التجاري

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 15 من اHـرسوم
الــتّـــنـــفــيـــذيّ رقم 15-281 اHــؤرّخ في 12 مـــحـــرّم عــام 1437
اHـــــوافق 26 أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة 2015 الـــــذي يـــــحـــــدّد شـــــروط
وكــيـفــيــات مـنح االمــتـيــاز الـقــابـل لــلـتــحــويـل إلى تــنـازل
عــلى األراضي الـتــابـعـة لـألمالك اخلـاصـة لــلـدولـة واHــوجـهـة
rإلجناز مشاريع التـرقية العقاريـة ذات الطابـع التجاري
يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديــد شـروط وكـيـفـيـات الـتـكـفـل
بـاالمـتـياز عـلى األراضي الـتـابـعـة لألمالك اخلـاصـة لـلـدولة
اHـوجـهــة إلجنـاز مـشـاريع الــتـرقـيـة الـعــقـاريـة ذات الـطـابع
الــتــجـــاري اHــمـــنــوح قــبل 4 نــوفــمـــبـــر ســنــة r2015 تــاريخ
نـــشـــــر اHـــرســـوم الــــتّـــنـــفــــيـــذيّ رقم 15-281 اHــــؤرّخ في 12
مــحـرّم عـام 1437 اHـوافق 26 أكـتـوبـر سـنـة 2015 واHـذكـور

أعاله.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :  : يــــــخـــــضـع مـــــنح االمــــــتـــــيـــــاز عـــــلـى األراضي
التـابعة لألمالك اخلـاصة لـلدولـة اHـوجهـة إلجنــاز مشاريع
الـتــرقـيـة الـعــقــاريـــة ذات الــطــابــع الـتــجـــاريr اHـذكــــور
في اHـــادة األولى أعـالهr لـــصـــيـــغـــة مـــنح االمـــتـــيـــاز الـــقـــابل
لـــلــتــحـــويـل إلى تــنـــازلr طــبــقــــا لـــلــشـــروط والــكـــيــفــيـــات
احملددة ¡وجب اHـرسوم التّنفيذيّ رقم 15-281 اHؤرّخ في
12 مــــحـــــرّم عـــــام 1437 اHـــــوافق 26 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنـــــة 2015

واHذكور أعالهr وكذا دفتر الشروط اHلحق بـه.

3 :  : إنّ االمـتــيــــاز غـــيــــر الــقـــابــل لــلــتـحـــويــل اHـاداHـادّة ة 
إلـى تــــنــــازل اHــــمــــنــــوح عــــلـى األراضي الــــتــــابـــــعــــة لألمالك
اخلاصة للدولة اHـوجهـة إلجناز مشاريع الترقية العقارية
ذات الـطابع التـجاريr اHكرس بـعقد إداري مـشهرr والتي
¯ االنــتـهــاء من أشـغــال إجنـازهــا مع احلـصــول عـلـى شـهـادة
rطـابقـة بـتاريخ نـشر هـذا القـرار في اجلـريدة الـرسمـيةHا
يـكون مـوضـوع حتـويل إلى تـنـازل عـلى أسـاس عـقد إداري
يُـعِــدُّه مــديــر أمالك الــدولــة اخملــتص إقــلــيـمــيــا دون الــقــيـام

بتعديل قرار الوالي وعقد االمتياز األصلي.

وفي هـــذه احلــالـــةr يـــســتــفـــــيــد اHـــرقـي تــلــقـــائــيــا من
اHـــزايــا احملــددة ¡ــوجب اHــادة 10 من اHـــرســوم الــتّــنــفــيــذيّ
رقـم 15-281 اHــــؤرّخ في 12 مـــحـــرّم عـــام 1437 اHــــوافق 26

أكتوبر سنة 2015 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 4 : :   إنّ االمـتــيـــاز غـــيـــر الــقــابــل لــلـتــحــويــل
إلـى تــــنــــازل اHــــمــــنــــوح عــــلـى األراضي الــــتــــابـــــعــــة لألمالك
اخلــاصــــة لـــلـــدولـــة واHــوجـــهــــة إلجنــــاز مــشـــاريع الـــتـــرقـــيــة
الـــعــقــاريـــة ذات الــطــابع الـــتــجــاريr اHــكـــرس بــعــقــد إداري
مشهرr والـتي ¯ االنتهاء من أشغـال إجنازها مع احلصول
على شـهادة اHطـابقة والـتي ¯ التنـازلr بتاريخ نـشر هذا
الــقــرارr عن مــلــكـــيــة الــبــنــايــات واحلق الـــعــيــني الــعــقــاري
اHــــتــــعــــلـق بــــهــــا من طــــرف اHــــرقــــY الــــعــــقــــاريــــY لــــفــــائــــدة
اHــــســــتــــفــــيــــديـنr يــــحــــول مــــبــــاشــــرة إلـى تــــنــــازل لــــفــــائــــدة
اHـــســتــفـــدين عــلـى أســاس عــقـــد  إداري يــعـــده مــديــر أمالك
الـــدولــــة اخملـــتص إقــــلـــيـــمــــيـــاr حـــسـب احلـــصـــة مـن مـــســـاحـــة
الـبنايـات التي {ـتلكـونهـا وعلى أساس الـقيـمة التـجارية
لألرضــيــة كــمـــا حــددتــهــا مــصــالح أمـالك الــدولــة عــنــد مــنح

االمتياز مع خصم األتاوى اHدفوعة من طرف اHرقي.
اHاداHادّة ة 5 : : تُمـنح للـمرقY الـعقاريـY الذين اسـتفادوا
من امـتيـاز غيـر قابل لـلتـحويل إلى تـنازل إلجنـاز ترقـية
عـقـاريـة ذات طـابع جتـاري والـتي تـكـون آجـال إجنـازهـا لم
تـــنـــقضِ أو ¯ جتــاوزهـــا بـــتـــاريخ نـــشــر هـــذا الـــقـــرارr عــلى
rأسـاس عـقــد امـتـيـاز قـابل لــلـتـحـويل إلى تــنـازل تـعـديـلي

مدة إمهال إضافية لسنتY (2) قصد إتمام مشاريعهم.
يــبــدأ سـريــان آجــال اإلمــهـال اHــذكــورة أعالهr ابــتـداء
من تـــاريخ إعــداد الـــعــقـــد الــتــعـــديــلـي اHــتــضـــمّن االمـــتــيــاز
الــقـابل لــلـتـحــويل إلى تـنــازل بـالـنــسـبـة لــلـمــشـاريع الـتي
تـكــون آجـال إجنــازهـا قــد ¯ جتـاوزهــاr وابـتــداء من تـاريخ
انقـضـاء األجل األصـلي احملدد في دفـتـر الشـروط بـالنـسـبة

للمشاريع التي لم تنقضِ آجال إجنازها.
وفي حـدود آجال اإلمـهـال هذهr إذا ¯ إجنـاز اHـشروع
فـعلـيـا مع احلصـول عـلى شهـادة اHـطابـقـةr يسـتفـيـد اHرقي
من اHـــزايــا اHــالـــيــة احملـــددة ¡ــوجب اHــادة 10 من اHـــرســوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 15-281 اHــؤرّخ في 12 مــحــرّم عـــام 1437

اHوافق 26 أكتوبر سنـة 2015 واHذكور أعاله.
وبـانـقـضـاءr هـذه اآلجالr وإذا لـم يـتم إجنـاز اHـشروع
فــعـلــيـاr يــحـول االمــتـيــاز إلى تــنـازل عــلى أسـاس الــقـيــمـة
الــتـجــاريـة لألرضــيـةr كــمـا حـدّدتــهـا مــصـالح أمـالك الـدولـة
عـنـد الـتـحـويلr ودون أي خصـم لألتاوى اHـدفـوعـة بـعـنوان

منح االمتياز.
6 : :   إنّ األراضـي الــــتـــــابـــــعــــة لـألمالك اخلـــــاصــــة اHــــاداHــــادّة ة 
لـــلــــدولـــة اHـــمــــنـــوحــــة في إطــــار االمـــتــــيـــاز غـــــيـــــر الــــقـــابل
لـلتـحـويــل إلى تـنازل إلجنـاز مشـاريع التـرقيـة العـقارية
ذات الطـابع الـتجـاري ¡ـوجب قرار من الـوالي ومـوضوع
عــقــود إداريــة لـم تــشــهــر بــعـدr تــكــون مــحـل عــقــود امــتــيـاز
تعديـلية قـابلة لـلتحـويل إلى تنـازل تعدّهـا مصالح أمالك

الدولة دون اللجوء إلى تعديل قرار الوالي األصلي.
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وزير اHاليةوزير اHالية
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير السكن والعمران واHدينةوزير السكن والعمران واHدينة
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزير اHاليةوزير اHالية
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

اHـاداHـادّة ة 7 : : في حـالة مـنح امـتـياز غـيـر قابـل للـتـحويل
إلـى تــــــنــــــازل ¡ـــــوجـب قــــــرار من الــــــوالـي ولم يــــــكـن بــــــعـــــد
مـوضــوع عـقــدr تـقــوم مـصــالح أمالك الــدولـةr دون الــلـجـوء
إلـى تـعـديـل قـرار الــواليr بـإعــداد وتـســلـيم الــعـقـد اإلداري
اHـتـضـمّن االمـتــيـاز الـقـابل لـلـتـحـويل إلى تـنـازل في أجل

ثالثY (30) يوماr ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
اHاداHادّة ة 8 : : يُقـصى االمتـياز غيـر القـابل للـتحويل إلى
تـــنـــازل عـن األراضي الـــتــــابـــعـــة لـألمالك اخلـــاصــــة لـــلـــدولـــة
اHمـنوحـة إلجنـاز مشـاريع التـرقيـة الـعقـارية ذات الـطابع
الــتـــجـــاريr اHــكـــرس بــعـــقـــد إداري مــشـــهــرr والـــتي لـم يــتم
rاالنــطالق في أشـغــال إجنــازهـا بــتـاريـخ نـشــر هـذا الــقـرار

من االستفادة من التحويل إلى تنازل.
9 : : يـــــــجـب عــــــــلى اHــــــــرقـي احـــــــتــــــــرام جـــــــمــــــــيع اHــــــاداHــــــادّة ة 
الــتــزامـــاته. وال {ــكـــنه إقــصــاء مـــكــتــتـــبــY إالّ في احلــاالت

اHنصوص عليها في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.
rحتـت طـائـلــة الـبـطالن rـادّة ة 10 : : ال يـجـوز لــلـمـرقيHـاداHا
تـــغـــيـــيــــر مـــوضـــوع االمــــتـــيـــاز كـــمــــا هـــو مـــحــــدد في دفـــتـــر

الشـروط.
اHـاداHـادّة ة 11 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلــزائر في 24 رمـضان عام 1437 اHـوافق 29

يونيو سنة 2016.

- و¡ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-203 اHؤرخ
في 17 رمــضــان عــام 1435 اHــوافق 15 يــولـــيــو ســـنــة 2014
الــذي يـــحــدد شـــروط وكــيــفـــيــات شــراء الـــســكن الـــتــرقــوي

rالعمومي
- و¡ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
11 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1432 اHـوافق 14 مـايـو سـنـة 2011

الـذي يــحـدد شـروط وكــيـفــيـات الـتــنـازل عن قــطع أرضـيـة
تــابــعــة لألمـالك اخلــاصــة لــلــدولــة ومـــوجــهــة إلنــشــاء بــرامج

rدعمة من طرف الدولةHالسكنات ا
- و¡ـقـتـضى الـقـرار اHـؤرخ في 3 ربـيع الـثـانـي عام
1436 اHــــــــوافق 24 يــــــــنــــــــايــــــــر ســــــــنــــــــة 2015 الــــــــذي يــــــــحـــــــدد

اخلـــصـــوصــــيـــات الـــتـــقــــنـــيـــة اخلـــاصــــة بـــالـــســـكـن الـــتـــرقـــوي
rالعمومي

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :
اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 5 من اHـرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 14-203 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1435
اHـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2014 واHـذكـور أعالهr يــهـدف هـذا
الــقـــرار إلى حتــديـــد كــيــفـــيــات حــســـاب ثــمن الـــتــنــازل عن

السكن الترقوي العمومي.
اHــــادة اHــــادة 2 : : يـــتـم حـــســــاب ثــــمن الــــتــــنـــازل عـن الـــســــكن

الترقوي العمومي حسب اHؤشرات اHرجعية اآلتية :
- تكـلفـة إجنـاز جمـيع األشـغالr ¡ـا في ذلك دراسات
الـتصـميـمr ومتـابعـة األشـغالr وخـدمـات اHراقـبة الـتـقنـية
واخملبريةr ودراسة الـتربةr وأشغال الطـرقات والشبكات

rاخملتلفة من الصنف الثالث وكذا التهيئات اخلارجية
- تكلفة األرض بعـد تطبيق التخفيضات اHنصوص

rعمول بهHعليها في التنظيم ا
- اHصاريف اHالية اHترتبة على تمويل اHشروع.

اHادة اHادة 3 :  : يـعد هـامش الربح اخلاص بـاHرقي الـعقاري
متغيراr وال {كن أن يتجاوز 5% من سعر تكلفة السكن.
4 : : {ـــكـن تـــوضـــيـح أحـــكـــام هـــذا الــــقـــرارr عـــنـــد اHــادة اHــادة 
احلــاجــةr عن طــريـق تــعــلــيــمــات يــتــخـــذهــا الــوزيــر اHــكــلف

بالسكن.
اHـادة اHـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد{قراطية الشعبية.
حــــرر بــاجلــزائـــر في 9 ذي احلــجــة عـام 1437 اHــوافق

11 سبتمبر سنة 2016.

وزير السكن والعمران واHدينةوزير السكن والعمران واHدينة
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرقـــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرّخ في خ في 9  ذي احلــجــة عـام   ذي احلــجــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 11 سـبــتـمـبـر سـنـة  سـبــتـمـبـر سـنـة r2016  يـتـضــمن كـيـفـيـاتيـتـضــمن كـيـفـيـات
حـــــســـــاب ثـــــمـن الـــــتــــــنـــــازل عن الــــــســـــكـن الـــــتـــــرقـــــويحـــــســـــاب ثـــــمـن الـــــتــــــنـــــازل عن الــــــســـــكـن الـــــتـــــرقـــــوي

العمومي.العمومي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا
rدينةHووزير السكن والعمران وا

- ¡ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و¡ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-189 اHؤرّخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أول يـوليـو سـنة
2008 الـــذي يــــحـــدّد صالحــــيـــات وزيـــر الــــســـكن والــــعـــمـــران

rتممHعدل واHا rدينةHوا
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وزارة التربية وزارة التربية الوطنيةالوطنية
قـــرار وزاري مـــشــتــــرك مــؤرقـــرار وزاري مـــشــتــــرك مــؤرّخ في خ في 15 مـــحـــر مـــحـــرّم عــــام م عــــام 1438
اHــــوافق اHــــوافق 17 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــة r2016 يـــتـــضــــم يـــتـــضــــمّن إعـــادةن إعـــادة

تنظيم امتحان شهادة الكفـاءة العليا.تنظيم امتحان شهادة الكفـاءة العليا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rووزيرة التربية الوطنية

- ¡ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 91-05 اHـــــؤرّخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اHــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991
rــتــضــمّــن تــعــمـــــيم اســتــعــمــــــال الــلــغــــــة الــعــــربـــــيـةHوا

rتمّـمHعدّل واHا
- و¡ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 66-145 اHــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتمّمHعدّل واHا rYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و¡ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 68-632 اHــؤرّخ في أول
رمـــــضـــــان عـــــام 1388 اHـــــوافق 21 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 1968
Yتضمّن إحداث بروفي عـال للكفاءة بالنسبة للمعلمHوا

rعدّلHا rساعدين في التعليم االبتدائيHا
- و¡ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 89-94 اHـؤرّخ
في 16 ذي الـقـعـدة عـام 1409 اHـوافق 20 يـونـيـو سـنـة 1989
واHــــتـــــضــــمّـن إنــــشــــاء الـــــديــــوان الـــــوطــــني لـالمــــتـــــحــــانــــات

rتمّمHعدّل واHا rسابقاتHوا
- و¡ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اHـؤرّخ
في  أول رمــضـان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس سـنـة 1990
واHـتـعـلّق بـســلـطـة الـتـعـيـY والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـY وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا

- و¡ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 94-61 اHـؤرّخ
في  25 رمـــضـــان عـــام 1414 اHــــوافق 7 مـــارس ســـنـــة 1994
واHــــتـــضــــمّن تــــطـــبــــيق اHـــادة 36 مـن الـــقــــانـــون رقم 16-91
اHـؤرّخ في 5 ربــيـع األول عـام 1412 اHـوافق 14 ســبـتــمــبـر

rتعلّق باجملاهد والشهيدHسنـة 1991 وا

- و¡ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-265 اHؤرّخ
في 29 ربـــيع األول عــام 1415 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة

r1994 الذي يحدد صالحيات وزير التربية الوطنية

- و¡ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-315 اHؤرّخ
في 11 شـــوّال عـــام 1429 اHــــوافق 11 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rتمّمHعدّل واHا rلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية

- و¡ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اHؤرّخ
في 3 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق 25 أبــريل ســنــة
2012 الذي يحدد كيفـيات تنظيم اHسابقات واالمتحانات

والـفـحـوص اHـهـنـيــة في اHـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـة
rوإجرائها

- و¡ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 13 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1420 اHــوافق 26 يــولـــيــو ســـنــة
1999 واHـــتـــضـــمّـن إعـــــادة تـــنـــظـــــيم امـــتـــحـــــان الـــشـــهـــــادة

rالعلـيا للكفـاءة

يقريقرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : تــــطــــبــــيــــقــــا ألحــــكــــام اHــــادة األولى من
اHــــــرســـــــوم رقـــم 68-632 اHـــــؤرّخ في أول رمـــــضـــــان عـــــام
1388 اHــوافق 21 نـــوفــمـــبــر ســـنــة r1968 اHــعـــدّل واHــذكــور

أعالهr يـهدف هـذا الـقرار إلى إعـادة تنـظـيم شهـادة الكـفاءة
العليا.

2 :  : يـــســـمح بـــاHـــشــــاركـــة في امـــتـــحـــان شـــهـــادة اHــاداHــادّة ة 
الـكــفــاءة الــعـلــيــا لـلــمــعــلـمــY اHــســاعـدين اHــرســمــY الـذين
يـثـبـتـون أقـدمـيـة عـشـر (10) سـنـوات من اخلـدمـة الـفـعـلـيـة

بهذه الصفة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :  : حتـــــدد تـــــواريـخ إجـــــراء امـــــتـــــحـــــان شـــــهــــادة
الـكـفاءة الـعـلـيـا وبـدء الـتسـجـيالت واخـتـتـامـهـاr بـقرار من

الوزير اHكلف بالتربية الوطنية.

rـادّة ة 4 :  : يـتم فــتح امـتــحـان شــهـادة الــكـفــاءة الـعــلـيـاHـاداHا
حـــسب احلـــالــةr بـــقــرار أو مـــقــررr مـن الــســـلــطـــة الــتي لـــهــا

صالحية التعيY أو السلطة الوصية.

5 :  : يـــكـــلـف الـــديــــوان الـــوطـــنـي لالمـــتــــحـــانـــات اHــاداHــادّة ة 
واHسابقات بتنظيم إجراء امتحان شهادة الكفاءة العليا.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يـــتــضـــمّن مـــلف الـــتـــرشح لــلـــمـــشـــاركــة في
امـــتــحـــان شــهـــادة الــكـــفــاءة الـــعـــلــيـــاr طــلـــبــا خـــطـــيــا يـــقــدمه

اHترشح.
YـــوظـــفـــHيـــتـم اســـتـــكـــمـــال تـــكـــوين مـــلـــفـــات تـــرشح ا
اHـستـوفـY الشـروط الـقانـونـية األسـاسيـة لـلمـشـاركة في
امـــــتــــحــــان شـــــهــــادة الـــــكــــفــــاءة الـــــعــــلــــيـــــاr من طــــرف اإلدارة

اHستخدمةr ويجب أن حتتوي على الوثائق اآلتـية :
rأو الترسيم Yنسخة من قرار أو مقرر التعي -

- نـسخة من شـهادة تثبت صـفة العـضوية في جيش
الــتـحــريـر الــوطـني أو اHــنـظـمــة اHـدنــيـة جلــبـهــة الـتــحـريـر

الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيدr عند االقتضاء.
اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــتــضـمّن امــتــحــان شـهــادة الــكــفـاءة الــعــلــيـا

: Yاآلتي Yاالختبارين الكتابي
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1 - اخـــتــــبـــار في تــــعـــلــــيـــمـــيــــة االخـــتــــصـــاصr اHـــدة 3
r3 عاملHا rساعات

rــدة 3 ســـاعــاتHا r2 - اخـــتـــبـــار في عـــلـــوم الـــتـــربـــيـــة
اHعـامل 2.

اHاداHادّة ة 8 :  : تتضمّن اخـتبارات امتحـان شهادة الكفاءة
العليا البرامج اHلحقة بأصـل هذا القرار.

اHاداHادّة ة 9 :  : كل نقـطة تقل عن 5 من 20 في االخـتبارات
اHذكورة أعالهr تُعدّ إقصائية.

اHــاداHــادّة ة 10 :  : يـــعـــــد اHـــتــرشـــحـــــون الـــذيــن حتـــصــلـــــوا
عــــــلـى مــــــعــــــدل عــــــام يــــــســـــاوي 10 من 20 عـــــلـى األقــلr دون
احلـــصــول عـــلى نــقـــطــة إقـــصــائــيـــةr نــاجـــحــY في امـــتــحــان

شهادة الكفـاءة العليا.
Yالــنـــاجــحــ YــتــرشـــحــHــادّة ة 11 :  : تــعــــــدّ قــائــمــــــة اHــاداHا
نــهـائــيـــــا فـــي امـتــحـــــان شـهـــــادة الــكـفــــاءة الـعــلــيـا جلــنـة

تتكون من :
- ¥ـــثل الـــســـلـــطـــة الــتـي لــهـــا صـالحــيـــة الـــتـــعـــيــY أو

rرئيسا rالسلطة الوصية أو ¥ثل إحداهما
rعضوا rمركز االمتحان rؤسسةHمسؤول ا -

- مصححY (2) لالختباراتr عضوين.
12 :  : يــرقّى بــصــفــة مــعـلـم اHـدرســة االبــتــدائــيـة اHـاداHـادّة ة 
اHترشحون الناجحون في امتحان شهادة الكفاءة العليا.
13 :  : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـاداHـادّة ة 
اHـؤرّخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام 1420 اHـوافق 26 يــولــيـو
ســنــة 1999 واHــتـــضــمّن إعــادة تـــنــظــيم امــتـــحــان الــشــهــادة

العليـا للكفـاءة.
اHـاداHـادّة ة 14 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 15 مــحــرّم عــام 1438 اHــوافق 17

أكتـوبـر سنـة 2016.

وزارة وزارة البريد وتكنولوجياتالبريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرقـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرّخ في خ في 2  مــــحــــر  مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1438
Yن تــعــيــYيــتــضــمّن تــعــيــ r يــتــضــم r 2016 ــوافق 4  أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــةHــوافق اHا
أعـــضــــاء الـــلــــجـــنـــة اHــــكـــلــــفـــة بــــإعـــداد اجلـــرد الــــكـــميأعـــضــــاء الـــلــــجـــنـــة اHــــكـــلــــفـــة بــــإعـــداد اجلـــرد الــــكـــمي
والـــكـــيـــفي والـــتـــقـــديـــري ألمالك مـــركـــز الـــدراســاتوالـــكـــيـــفي والـــتـــقـــديـــري ألمالك مـــركـــز الـــدراســات
والــبـــحث في االتـــصـــاالت الــســـلـــكــيـــة والالســـلــكـــيــةوالــبـــحث في االتـــصـــاالت الــســـلـــكــيـــة والالســـلــكـــيــة
وتـــــكــــــنـــــولـــــوجــــــيـــــات اإلعـالم واالتـــــصـــــال وحــــــقـــــوقهوتـــــكــــــنـــــولـــــوجــــــيـــــات اإلعـالم واالتـــــصـــــال وحــــــقـــــوقه

والتزاماته ومستخدميه.والتزاماته ومستخدميه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ــوجب قــرار وزاري مـــشــتــرك مــؤرّخ في 2 مــحــرّم
عــام 1438 اHــوافق 4 أكـــتــوبــر ســنــة r2016 يــعــيّن األعــضــاء
اآلتــيــة أســـمــاؤهمr تــطــبـــيــقــا ألحــكــام اHــادة 2 مـن اHــرسـوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 16-57 اHــؤرّخ في 22 ربــيع الـــثــاني عــام
1437 اHوافق أول فبراير سنة 2016 واHتضمّن نقـل مقـرّ

مــــركـــز الـــدراســـات والــــبـــحث فـي االتـــصـــاالت الـــســــلـــكـــيـــة
والالّسلكية وتـكنولوجيات اإلعالم واالتـصـالr في اللجنة
اHكـلّفة بـإعداد اجلــرد الـكمي والكـيفي والتـقديـري ألمالك
مـــركـــــز الـــدراســات والـــبـــحث في االتـــصــاالت الـــســـلــكـــيــة
والـالسـلــكــيــة وتـكــنــولــوجـيــات اإلعالم واالتــصــال وحــقـوقه

والتزاماته ومستخدميه :
بـــعــــنـــوان وزارة الــــبـــريـــد وتــــكـــنــــولـــوجــــيـــات اإلعالمبـــعــــنـــوان وزارة الــــبـــريـــد وتــــكـــنــــولـــوجــــيـــات اإلعالم

واالتصال :واالتصال :
- الـــــــســـــــيّــــــــد مـــــــراد ســـــــلـــــــمـــــــانـيr مـــــــديـــــــر الـــــــبـــــــريـــــــد
rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية برج بوعريريج

rمديرة دراسات rالسّيدة مايسة موفق -
rنائب مدير rالسيّد مصطفى أحمد شاوش -

- السيّدة باية العاجr نائبة مدير.
بعنوان وزارة اHالية :بعنوان وزارة اHالية :

- السيّدة نـوارة حرز اللّهr مراقبـة مالية لدى والية
rبرج بوعريريج

- الـــــســـــيّــــد مـــــحـــــمــــد أرزقـي مـــــرزوقr مــــديـــــر أمالك
rواليـة اجلـزائر rالدولة

rمــديـر أمالك الــدولـة r الــسـيّــد حـفــيظ خــيـر الــدين -
والية بـرج بوعريريج.

وزيرة التربيةوزيرة التربية
الوطنيةالوطنية

نورية بن غبريطورية بن غبريط


