
العدد العدد 25
السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 22 رجب رجب عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 19  أبريل سنة  أبريل سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســوم رئـــاسي رقــم مـــرســوم رئـــاسي رقــم 17 -  - 141 مــؤرخ في  مــؤرخ في 21 رجب عــام رجب عــام
1438 اHــوافـق  اHــوافـق 18 أبــريل ســنــة  أبــريل ســنــة r2017 يـــحــدد تــنــظــيمr يـــحــدد تــنــظــيم

اجمللس اإلسالمي األعلى وسيره.اجمللس اإلسالمي األعلى وسيره.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بـنــاء عــلى الــدسـتــورr ال ســيـمــا اHـواد 91 - 6 و143
r(الفقرة األولى) و195 و196 منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اHــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rباحملاسبة العمومية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 10 اHــؤرّخ في 12
شـــوّال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rباألوقاف

- و�ــقــتــضــــى األمـــــر رقـــم 06 - 03 اHــــؤرّخ فـــي
19 جــمــــــادى الــثــانــيـــــة عـــــام 1427 اHــوافـــق 15 يــولــيـــــو

ســـنــــــة 2006 واHـــتــــضـــمــن الــــقـــانـــــون األســــاســي الـــعـــــام
rللوظيفــة العموميــة

- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 98 - 33 اHـؤرّخ
في 26 رمــضــان عــام 1418 اHــوافق 24  يـــنــايــر ســنــة 1998

rتعلق باجمللس اإلسالمي األعلىHوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : يــحـــدد هـــذا اHــرســـوم تــنـــظــيـم اجملــلس
اإلسالمـي األعــــــلـى وســــــيــــــرهr  ويـــــــدعى فـي صــــــلـب الــــــنص

"اجمللس".

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــاداHــادّة ة 2 :  : اجملــلس مـــؤســســة اســـتــشــاريـــة تــوضع لــدى
رئيس اجلمهورية.

يكون مقر اجمللس في مدينة اجلزائر.

اHــــاداHــــادّة ة 3 : : يـــتــــمــــتع اجملــــلس بــــاالســــتـــقـاللــــيـــة اHــــالــــيـــة
واالستقاللية في التسيير.

الفصل الثانيالفصل الثاني
مهام اجمللسمهام اجمللس

اHــاداHــادّة ة 4 : :  يــتـــولى اجملــلـس في إطــار اHــهـــام اHــذكــورة
في اHادة 195 من الـدستـورr احلث على االجتـهاد وتـرقيته

وإبداء احلكم الشرعي فيما يعرض عليه.

وبهذه الصفةr يكلف بـما يأتي :

- تــــطـــــويــــر كل عـــــمل من شـــــأنه أن يــــشــــجـع ويــــرقي
مجهود الـتفكير واالجتهادr مع جعل اإلسالم في مأمن من
rــيـةHكـل تـوظــيف سـيــاسي وذلك بــالـتــذكـيــر �ـهــمـته الــعـا
والـــتــمــسك �ـــبــادئه األصــيــلـــةr إذ هي تــنــســجـم تــمــامــا مع
اHكونات األساسيـة للهوية الوطنية والطابع الد�قراطي

rواجلمهوري للدولة

- التـكفلr بـاعتـبـاره مؤسـسة وطـنيـة مرجـعيـةr بكل
اHـــســـائـل اHـــتـــصــــلـــة بـــاإلسـالم الـــتي تـــمــــكن من تــــصـــحـــيح
اإلدراكـــات اخلـــاطـــئــةr وإبـــراز أســـسه احلـــقـــيــقـــيـــةr وفــهـــمه
الـــصـــحــيح والـــوفي والـــتــوجـــيه الـــديــني ونـــشــر الـــثــقـــافــة

rاإلسالمية من أجل إشعاعها داخل البالد وخارجها

- تـــشـــجـــيـع تـــبـــادل اHـــعــــلـــومـــات اHـــتـــعـــلــــقـــة بـــالـــدين
اإلسالمي وحـوار الـديـانـات �ـخـتلـف وسائـل االتصـال مع

rؤسسات والبلدان األجنبيةHا

- تـوطيد عالقـات التعاون مع اHـؤسسات والـهيئات
rماثلة عبر العالمHا

- تـــنــــظـــيم اHــــؤتـــمــــرات واHـــوائـــد اHــــســـتـــديــــرة عـــلى
الصعيـدين الوطني واحمللي حول الفكر اإلسالمي وتاريخ

rاإلسالم

- تـــصـــور وتـــطـــبـــيـق بـــرامج ســـمـــعـــيـــة بـــصـــريـــة عن
rاإلسالم عامة واجملتمع اإلسالمي خاصة

- فـتح فضـاءات لـلتـواصل عـبر شـبـكة اإلنـترنت من
أجل الـــتـــكـــفل بـــاHـــســـتـــجـــدات الـــتـي تـــهم األمـــة عن طـــريق
تـسـخــيـر الـوسـائل اHـنــاسـبـة لـلـمــتـابـعـة والـتــصـحـيح عـنـد

rاالقتضاء

- إعداد الدالئل والكـتيبات التي تسمح بفهم أفضل
Hــمـــارســة اHـــنــاسك الـــديــنـــيــةr وإصـــدارهــا عـــلى مــخـــتــلف

rالدعائم وتوزيعها
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- تـــــصـــــور والـــــقـــــيـــــام بـــــإصـــــدار دوريـــــة عن الـــــفـــــكـــــر
 rوتوزيعها rاإلسالمي واالجتهاد

- اHـشـاركة و/أو تـشـجيع إعـداد اHـؤلفـات في مـجال
الثقافة اإلسالمية األصيلة وترجمتها.

اHاداHادّة ة 5 : : يشارك اجمللس ويساهم فيما يأتي :

- تقو� ومراجعـة برامج التعليم الديني واندماجها
rنظومة التربويةHنسجم في اHا

- الـدورات الـتـكـويـنـيـة الـتي تـنـظمr بـالـتـنـسـيق مع
الــقــطــاعـات اHــعــنــيــةr لــتــعـزيــز الــكــفــاءات واHــهــارات لـدى
األئـــمــــة ومـــدرسي الــــتـــربـــيــــة اإلسالمــــيـــة في مــــؤســـســـات

rالتربية والتعليم العمومية واخلاصة

- اHــلــتــقــيــات الــدوريــة الــتي تــنــظم لــفــائــدة مــديـري
الـشــؤون الــديــنـيــة واألوقــاف واHـفــتــشــX بـالــتــنـســيق مع

الوزارة اHكلفة بالشؤون الدينية واألوقاف.

اHاداHادّة ة 6 : :  �كن إخطـار اجمللس من رئيس اجلمهورية
لــكي يـصــدر فـتــاوى شـرعـيــة في مــخـتـلـف مـجـاالت الــفـقه

ويبدي رأيه كتابيا بالنظر إلى التعاليم الدينية.

اHاداHادّة ة 7 : : يرفع اجملـلس  تقـريـرا سنـويـا عن نشـاطاته
إلى رئيس اجلمهورية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
تشكيل اجمللس وكيفيات تعيX األعضاءتشكيل اجمللس وكيفيات تعيX األعضاء

rـــادة 196 مـن الـــدســــتـــورHــــادّة ة 8 : : طـــبــــقـــا ألحــــكـــام اHــــاداHا
يــــتــــشــــكل اجملــــلـس من خــــمــــســــة عــــشـــر (15) عــــضــــوا مـــنــــهم
الـرئـيسr يعـيّنـون من بـX الكـفـاءات الوطـنيـة الـعلـيا في

مختلف العلوم Hدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.

9 : : يــــعــــX الــــرئـــــيس وكــــذا األعـــــضــــاء �ــــوجب اHــــاداHــــادّة ة 
مرسوم رئاسي وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

اHاداHادّة ة 10 : : تفـقد صـفة الـعضـوية في اجملـلس لألسباب
اآلتية :

rاالستقالة احملررة كتابيا -

- الــعــجـــز عن �ــارســـة اHــهــام بـــســبب اHــرض أو ألي
rسبب آخر

- الوفاة.

يـسـتـخــلف األعـضـاء حـسب األشـكـال نــفـسـهـا اHـتـبـعـة
في تعيينهم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
تنظيم اجمللس وسيرهتنظيم اجمللس وسيره

اHاداHادّة ة 11 : : يضم اجمللسr حتت سلطة الرئيس :

rمكتب اجمللس -

- جلانا متخصصة.

12 : : يـــرأس اHـــكـــتـب رئـــيس اجملـــلس ويـــشـــرف اHــاداHــادّة ة 
عـــلـى األشـــغـــالr ويــــســـاعـــد الــــرئـــيس مــــكـــلـــفــــان اثـــنـــان (2)

بالدراسات  والتلخيص.

اHــــاداHــــادّة ة 13 : : يــــتــــكــــون مــــكــــتـب اجملــــلس من أربــــعــــة (4)
أعضاء ينتخبون من قبل نظرائهم.

اHــاداHــادّة ة 14 : : �ــكن إحـــداث جلــان مــتــخــصــصـــة لــلــتــكــفل
بــاHــســائل اHــطــروحــة. وتــتــشــكل هــذه الــلــجـان مـن أعــضـاء

اجمللس.

اHـاداHـادّة ة 15 : : �ـكن اجملـلس االسـتـعـانـة بـأي شـخص يـراه
مـــنــاســـبــا بــســـبب كــفـــاءاته لــتـــنــويـــره في أي مــســـألــة تــهم

نشاط اجمللس.

اHــاداHــادّة ة 16 : : يــجــتـــمع اجملــلس في دورة عـــاديــة مــرة كل
ثالثة (3) أشهر.

و�ــكن أن يــجــتــمـع في دورة غــيــر عــاديــة بــنــاء عــلى
استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.

اHاداHادّة ة 17 : : يحدد رئـيس اجمللس جدول أعمال وتاريخ
اجتماعات اجمللس.

تــرسل اسـتــدعـاءات فـرديــة مـرفــقـة بـجــدول األعـمـال
إلى كل عــضــو من أعــضـاء اجملــلس قــبل خــمـســة عــشـر (15)
يــومــا عـــلى األقل من تــاريـخ االجــتــمــاعr و�ـــكن أن يــقــلص
هـذا األجل في الــدورات غـيــر الـعــاديـةr عــلى أن ال يـقل عن

ثمانية (8) أيام.

اHـــــاداHـــــادّة ة 18 : : تــــــدون مــــــداوالت اجملــــــلس فـي مــــــحــــــاضـــــر
وتـسـجل فـي سـجل خـاص مـرقم ومـؤشــر عـلـيه من رئـيس

اجمللس.

اHــاداHــادّة ة 19 : : يـــعـــد اجملـــلس نـــظـــامه الـــداخـــلـي ويـــصــادق
عليه بعد التداول.

اHـاداHـادّة ة 20 : : يـســتــفـيــد أعــضــاء اجملـلس مـن تـعــويــضـات
حتدد �وجب نص تنظيمي.

21 : : يـــــــــــزود اجملـــــــلـــــس بــــــــأمـــــــانــــــــــة عـــــــامـــــــــة اHــــــاداHــــــادّة ة 
والهياكــل اآلتيــة :
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*  مديرية الدراسات والتعاونr *  مديرية الدراسات والتعاونr وتضم :
rديرية الفرعية للدراسات واالستشرافHا -

- اHديرية الفرعية للتعاون والتنسيق.
* *  مديرية التوثيق واإلعالمrمديرية التوثيق واإلعالمr وتضم :

rتابعةHديرية الفرعية للتوثيق واHا -
- اHديرية الفرعية لإلعالم والنشر.

*  مديرية اHوارد البشرية والوسائلr*  مديرية اHوارد البشرية والوسائلr وتضم :
rXوظفHديرية الفرعية للتكوين واHا -

- اHديرية الفرعية للوسائل العامة واحملاسبة.
يـنشط األمـX الـعام ويـتابع ويـنسـق أعمـال الهـياكل

اHذكورة أعاله.
اHـــــــــاداHـــــــــادّة ة 22 : : وظــــــــائــف األمــــــــX الــــــــعـــــــــام واHــــــــكـــــــــلــف
بـالـدراسات والـتلخـيص واHديـــر ونائـب اHديــر وظائف
عـلـيــا فـــي الــدولـة. ويـحــدد تـصـنـيـفـهم ومـرتـبـاتـهم طـبـقـا

للتنظيم اHعمول به.
اHاداHادّة ة 23 : :  يوظف رئـيس اجمللس في حدود اHناصب
اHالـية اHتوفـرة مستـخدمX حـسب حاجات سـير اHصالح

اإلدارية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام مالية وختامية أحكام مالية وختامية 

اHــاداHــادّة ة 24 : : تــســـجل االعــتـــمــادات الـــضــروريــة لـــســيــر
اجمللس في اHيزانية العامة للدولة.

يـــخــــضع الـــتــــســـيـــيــــر اHـــالـي لـــلـــمــــجـــلس إلـى قـــواعـــد
احملاسبة العمومية.

يتـولى الـرقابـة اHـاليـة مـراقب مالي يـعـيّنه الـوزير
اHكلف باHالية.

25 : : رئــــــيـس اجملــــــلـس هــــــو اآلمــــــر بــــــالــــــصـــــرف اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرئيسي في اجمللس.

اHـاداHـادّة ة 26 : : تـلــغــى أحــكـــام اHــرســــوم الـرئــاســي رقم
98 - 33 اHــــــؤرّخ في 26 رمــــــضـــــــان عــــــام 1418 اHــــــوافق 24

يناير سنة 1998 واHتعلق باجمللس اإلسالمي األعلى.
اHاداHادّة ة 27 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 21 رجـب عـــام 1438 اHــــوافق 18

أبريل سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـــرســوم رئـــاسي رقــم مـــرســوم رئـــاسي رقــم 17 -  - 142 مــؤرخ في  مــؤرخ في 21 رجب عــام رجب عــام
1438 اHـوافق  اHـوافق 18 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة r2017 يــحــدد تـشــكـيــلـةr يــحــدد تـشــكـيــلـة

اجمللس األعلى للشباب وتنظيمه وسيره.اجمللس األعلى للشباب وتنظيمه وسيره.
ــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
- بـنـاء عــلى الـدسـتــورr ال سـيـمـا اHـواد 91 - 6  و200

 rو201 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدّل واHا rباحملاسبة العمومية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95 - 20 اHـؤرّخ في 19 صـفر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

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

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 06 اHــؤرّخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

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

rتعلق بالواليةHوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :  ة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد
تشكيلة اجمللس األعلى للشباب وتنظيمه وسيرهr ويدعى

في صلب النص "اجمللس".

الفصل األول الفصل األول 
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة ة 2 : : اجمللس هيئـة استشارية توضع لدى رئيس
اجلـمــهـوريـة ويــتـمــتع بـالــشـخــصـيــة اHـعــنـويـة واالســتـقالل

اHالي.
يحدد مقر اجمللس في مدينة اجلزائر.

اHاداHادّة ة 3 : : يتولى اجمللسr في إطار مهامه :
- تـــقـــد� آراء وتـــوصــيـــات حـــول اHـــســائـل اHــتـــعـــلـــقــة
بـــحــــاجـــات الـــشــــبـــاب وازدهـــارهـم في اجملـــال االقــــتـــصـــادي

rواالجتماعي والثقافي والرياضي
- اHـســاهـمـة في تــرقـيــة الـقـيم الــوطـنــيـة والـضــمـيـر
الوطني واحلس اHـدني والتضامن االجتماعي في أوساط

الشباب.
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اHاداHادّة ة 4 : : �كن أن يخطر اجمللس :
rمن قبل رئيس اجلمهورية -

- من قبل الوزير األول.
و�ـكن أن يخـطـر �بـادرة مـنه بخـصـوص كل مسـألة

ترتبط �جال نشاطه.

الفصل الثاني الفصل الثاني 
التشكيلة وكيفيات تعيX األعضاءالتشكيلة وكيفيات تعيX األعضاء

القسم األولالقسم األول
التشكيلةالتشكيلة

Xوسـبـعـ Xـادّة ة 5 : : يـتـشـكل اجملــلس من مـائـة واثـنـHـاداHا
(172) عضواr يوزعون كما يأتي :

بعنوان �ثلي الشباب :بعنوان �ثلي الشباب :
- ستـة وتسعون (96) عضوا �ـثلون الشبابr اثنان

r(2) عن كل والية بالتساوي رجل وامرأة
- أربــــــعــــــة وعــــــشــــــرون (24)  عـــــضـــــــواr بــــــعــــــنــــــوان
مــــمــثــــلي جــمــــعــيـــات ومــنـــظــمـــات الــشـــبــاب ذات الـــطــابع

rالوطني من ضمنهم 30 %  من النساء
- ســتـــة عــشــر (16) عــضــواr بــعـــنــوان �ــثـــلي شــبــاب
اجلــالـيـة الـوطـنـيـة اHـقـيــمـة بـاخلـارج من ضـمـنـهم 30 % من

rالنساء
- عشرة (10) أعضاء يعينهم رئيس اجلمهورية.
بعنوان احلكومة واHؤسسات اHكلفة بالشباب :بعنوان احلكومة واHؤسسات اHكلفة بالشباب :
rواحد وعشرون (21) عضوا بعنوان احلكومة -

- خــمــســة (5) أعــضــاء بـــعــنــوان اHــؤســســـات اHــكــلــفــة
بشؤون الشباب.

rـادّة ة 6 : : من أجل الـتـرشح بـعـنـوان �ـثـلي الـشـبابHـاداHا
rأعاله (ـــطـــات 1 إلى 3Hا) ـــادة 5Hـــنـــصــــوص عـــلـــيــــهم في اHا

يجب استيفاء الشروط اآلتية :
rبلوغ سن 18 إلى 35 سنة -
rإثبات مستوى تعليمي -
rدنيةHالتمتع باحلقوق ا -

rأن ال يكون محل عقوبة مخلة بالشرف -
- أن ال �ــارس عـــهــدة انـــتــخــابـــيــة أو تـــمــثـــيــلـــيــة في
مـؤسسة استشـارية أو تمثيـلية و/أو منتـخبة وطنية أو

محلية. 

القسم الثاني القسم الثاني 
Xكيفيات التعيXكيفيات التعي

اHـاداHـادّة ة 7 : : يــخـتــار األعـضــاء الـعــشـرة (10) اHـذكـورون
في اHـادة 5 أعـالهr بـحــكم كــفــاءتـهم وخــبــرتــهم في اHــيـادين

اHرتبطة بالشباب أو االهتمام الذي يولونه للشباب.

اHـــــاداHـــــادّة ة 8 : : يـــــعـــــX األعـــــضــــاء اHـــــمـــــثـــــلــــون لـــــلـــــشـــــبــــاب
اHـذكـورون في اHـطـة األولى من اHادة 5 أعاله r عن طـريق
مـــداولـــة تـــتـــخـــذهــا جلـــنـــة خـــاصـــة يـــرأســهـــا رئـــيس اجملـــلس
وتتشكل من األعضاء اHنصوص عليهم في اHادة 7 أعاله.

9 : : يـــعـــX األعـــضــاء األربـــعـــة والـــعــشـــرين (24) اHــاداHــادّة ة 
بعنـوان �ثلي جـمعـيات ومنـظمـات الشبـاب ذات الطابع
الـوطنيr الوزير اHـكلف بالشـباب بالتنـسيق مع الوزير

اHكلف بالداخلية واجلماعات احمللية.

اHـاداHـادّة ة 10 : : يـعـX األعـضـاء الـسـتـة عـشر (16) بـعـنوان
�ثلي شباب اجلالـية الوطنية اHقيمة باخلارجr من طرف

مصالح وزارة اخلارجية.

اHـاداHـادّة ة 11 : : األعضـاء الـسـتـة والـعـشرون (26) بـعـنوان
احلكومة واHؤسسات اHكلفة بالشباب هم :

:XكلفHثلو الوزراء ا� rبعنوان احلكومة  :XكلفHثلو الوزراء ا� rبعنوان احلكومة  �

rبالدفاع الوطني -

rبالشؤون اخلارجية -

rبالداخلية واجلماعات احمللية -

rبالعدل -

rاليةHبا -

rباجملاهدين -

rبالشؤون الدينية واألوقاف -

- بـــالــتـــهــيـــئــة الـــعــمـــرانــيـــة والــســـيــاحـــة والــصـــنــاعــة
rالتقليدية

rبالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري -

rائية والبيئةHوارد اHبا -

rدينةHبالسكن والعمران وا -

rبالتربية الوطنية -

rبالتعليم العالي والبحث العلمي -

rXهنيHبالتكوين والتعليم ا -

rبالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي -
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rبالثقافة -
rرأةHبالتضامن الوطني واألسرة وقضايا ا -

rستشفياتHبالصحة والسكان وإصالح ا -
rبالشباب والرياضة -

rباالتصال -
- بالبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

� بعنوان اHؤسسات اHكلفة بالشباب : بعنوان اHؤسسات اHكلفة بالشباب :
rثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب� -

rصغرHثل الوكالة الوطنية لتسيير القرض ا� -
rثل الوكالة الوطنية للتشغيل� -

- �ـــــثـل الـــــديــــــوان الـــــوطــــــني Hــــــكـــــافــــــحـــــة اخملـــــدرات
rوإدمانها

- �ثل الديوان الوطني لإلحصائيات.
اHـاداHـادّة ة 12 : : �ــكن اجملـلس أن يــسـتـعــX بـكل شـخص أو

مؤسسة من شأنهما تقد� مساهمة مفيدة في أشغاله.
اHــاداHــادّة ة 13 : : يـــحــدد رئــيس اجملـــلس الــقــائـــمــة االســمــيــة
ألعـضاء اجمللس وتنشـر في اجلريدة الرسـمية للـجمهورية

اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
اHـاداHـادّة ة 14 : : �ـارس أعــضـاء اجملــلس عـهــدة مـدتــهـا أربع

(4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حــالـــة انــقــطــاع عــهــدة أحــد أعـــضــاء اجملــلسr يــتم
اسـتـخالفه حـسب أشـكـال تـعـيـينـه نفـسـهـا لـلـمـدة اHـتـبـقـية

من العهدة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
التنظيمالتنظيم

اHاداHادّة ة 15 : : يتشكل اجمللس من األجهزة اآلتية :
rاجلمعية العامة -

rالرئيس -
rكتبHا -

- اللجان اHتخصصة.
�كن اجمللس إحداث جلان خاصةr عند االقتضاء.

16 : : لــلـــمــجــلس أمــانــة إداريــة وتــقــنــيــة تــوضع اHـاداHـادّة ة 
حتت سلطة رئيس اجمللس.

يــحــدد تــنــظـــيم األمــانــة اإلداريــة والــتـــقــنــيــة �ــوجب
مرسوم تنفيذي.

القسم األولالقسم األول
اجلمعية العامةاجلمعية العامة

اHاداHادّة ة 17 : : تـكلف اجلـمعـية الـعامـة للـمجـلس اHتـكونة
من جميع أعضائهr على اخلصوصr �ا يأتي :

rانتخاب مكتب اجمللس -

rصادقة على النظام الداخلي للمجلسHا -

rصادقة عليهHدراسة برنامج نشاط اجمللس وا -

- دراسـة تــقــاريــر الــلــجــان اHـتــخــصــصــة واHــصــادقـة
rعليها

- دراسـة كل اآلراء والتـوصيـات الـتي أخطـر اجمللس
rبـــشـــأنـــهـــا وكـــذا الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لــنـــشـــاطـــات اجملـــلس

واHصادقة على ذلك.

القسم الثانيالقسم الثاني
الرئيسالرئيس

18 : : يــــعــــX رئــــيـس اجملــــلس �ــــوجب مــــرســــوم اHــــاداHــــادّة ة 
رئاسيr وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

ويساعده نائبا (2) رئيس.

اHاداHادّة ة 19 : : يتولى رئيس اجمللسr على اخلصوص :
- �ثل اجمللس في جمـيع أعمال احلياة اHدنية وأمام

rالعدالة
rإدارة أعمال اجلمعية العامة التي يرأسها -

rتسيير أنشطة اجمللس وتنشيطها وتنسيقها -
rأعضائه Xهام بHكتب وتوزيع اHرئاسة ا -

- ضــبط جـدول أعــمـال اجــتـمــاعـات اجلــمـعــيـة الــعـامـة
rكتبHوا

- عرض مـشاريع الـبرامج وتـقـرير نـشاطـات اجمللس
rعلى اجلمعية العامة للمصادقة عليها

- تعيX اHسـتخدمX الذين لم تتقرر طريقة أخرى
rلتعيينهم

- �ــــارســـــة الــــســــلـــــطــــة الــــســـــلــــمــــيـــــة عــــلى مـــــجــــمــــوع
rXستخدمHا

- إرســال اآلراء والــتـــوصــيــات والــتــقـــريــر الــســنــوي
rـادة 17 أعالهHــنــصــوص عــلــيــهـا فـي اHلــنــشــاطــات اجملــلس ا

إلى رئيس اجلمهورية والوزير األول.
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اHـاداHـادّة ة 20 : : في حـالـة حــصـول مـانـع لـلـرئــيسr يـتـولى
أحد نائبي الرئيس رئاسة اجمللس بالنيابة.

القسم الثالثالقسم الثالث
اHكتباHكتب

اHــــاداHــــادّة ة 21 : : يــــتـــشــــكل مــــكـــتـب اجملـــلس بــــاإلضــــافـــة إلى
رئـيس اجمللسr  من �ثل عن كـل فئة منـصوص علـيها في
اHادة 5 أعالهr تنـتخـبهم اجلمـعيـة العامـةr وكذا من رؤساء

اللجان اHتخصصة.
�ــارس األعـــضــاء اHــنـــتــخـــبــون في اHـــكــتب ورؤســاء
الـــلـــجــان اHـــتـــخـــصــصـــة عـــهــدة مـــدتـــهــا ســـنـــتــان (2) قـــابـــلــة

للتجديد.
22 : : يـــحــــدد ¦ط االنـــتــــخـــاب وجتـــديــــد اHـــكـــتب اHــاداHــادّة ة 

�وجب النظام الداخلي للمجلس.
اHاداHادّة ة 23 : : يكلف اHكتبr على اخلصوصr �ا يأتي :

- إعداد الـنظام الـداخلي لـلمجـلس الذي يـعرض على
rاجلمعية العامة للمصادقة عليه

- إعـداد مـشـروع تــنـظـيم األمـانـة اإلداريـة والـتـقـنـيـة
rللمجلس

- حتـضـير مـشـروع بـرنامج الـنـشـاط ومـتابـعـته بـعد
rمصادقة اجلمعية العامة عليه

- تــــوزيع أعــــضــــاء اجملــــلـس بــــX مــــخــــتــــلف الــــلــــجــــان
rتخصصةHا

- تــنــســيق أنــشــطــة الــلــجــان اHــتــخــصــصــة والــلــجـان
rاخلاصة ومتابعتها

- إعـداد الــتـقــريـر الـســنـوي لــنـشــاطـات اجملــلس الـذي
rيعرض على اجلمعية العامة للمصادقة عليه

- دراسة مشروع ميزانية اجمللس واHصادقة عليه.
اHـاداHـادّة ة 24 : : يـنـتــخب اHـكـتب مـن بـX أعـضــائه نـائـبي

(2) رئيس.

القسم الرابعالقسم الرابع
اللجان اHتخصصةاللجان اHتخصصة

اHــاداHــادّة ة 25 : : لـــلـــمـــجـــلسr قـــصـــد حتــقـــيـق أهــدافـهr جلــان
مـتـخـصـصـة تـتـكــون كل جلـنـة مـنـهـاr من عـشـرين (20) إلى

أربعة وثالثX (34) عضوا.
اHاداHادّة ة 26 : : اللجان اHتخصصة للمجلس هي :

- الــلـــجــنــة االقــتــصــاديــة واالجــتــمـــاعــيــة والــتــشــغــيل
rومقاولتية الشباب

- اللجـنة الثـقافيـة والرياضـية والتـرفيهـية واحلياة
rاجلمعوية

rجلنة التربية والتاريخ والعلوم والتكوين -

- جلـنــة الـتــضـامـن واHـواطـنــة واHـشــاركـة فـي احلـيـاة
rالعامة

- جلنة الوقاية واحلماية من اآلفات االجتماعية.

27 : : تـــكــــلف الـــلــــجـــان اHــــتـــخـــصــــصـــة بــــأعـــمـــال اHــاداHــادّة ة 
الـــتـــنـــظـــيـم والـــبـــرمــــجـــة وكـــذلك دراســــة وإعـــداد اHـــلـــفـــات
والتـقاريـر اHتـعلـقة بـصالحيـاتهـا في إطار بـرنامج نـشاط
اجملـلس. وتـعـد مـشاريع اآلراء واالقـتـراحـات اHـرتبـطـة بـها
وتـعرض نـتـائج أعـمـالـها  عـلى اجلـمـعـيـة الـعامـة لـدراسـتـها

واHصادقة عليها.

يــجب عــلـى كل جلــنــة مــتـــخــصــصــة أن تـــتــولى ضــمن
.XعوقHأنشطتها احلاجات اخلاصة باألشخاص ا

اHاداHادّة ة 28 : : تـعX كل جلنـة متخصـصة رئيـسا ومقررا
من ضمنها طبقا للنظام الداخلي.

rكذلك عند احلاجة rادّة ة 29 : : �كن اجمللس أن يـنشئHاداHا
جلــانــا خــاصـــة وأفــواج  الــتــشــاور واخلــبــرة لــلــمــســائل ذات

اHصلحة الوطنية واHتصلة بالشباب.

كما �كنه أن يستعX بأي خبير.

الفصل الرابعالفصل الرابع
السيرالسير

Xـادّة ة 30 : : يـجــتـمع اجملـلس فـي جـمـعـيــة عـامـة مـرتـHـاداHا
(2) في الــســنـةr في دورة عــاديــةr بــنـاء عــلى اســتــدعـاء من
رئيسه. و�كـنه أن يجتمع في دورة غيـر عادية بناء على

استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.

اHــاداHــادّة ة 31 : : يـــجـــتـــمـع مـــكـــتب اجملـــلس مـــرة واحـــدة في
الـشـهــرr بـنـاء عـلى اســتـدعـاء من رئــيـسه في دورة عـاديـة.
و�ـــكــــنه أن يــــجــــتـــمـع فــي دورة غــــيــــر عـــاديــــة بــــنـــاء عــــلى

استدعاء من رئيسه.

اHـاداHـادّة ة 32 : : يـتــوفـر اجملــلسr قـصــد تـأديــة مـهــامهr عـلى
اHـعلومات والـتقارير واHـعطيات الضـرورية ذات العالقة

�جال تدخله.
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rـذكــورة في الــفــقـرة أعالهHــعـلــومــات اHوتـبــلغ إلــيه ا
من اإلدارات واHـــــــؤســــــســـــــات الــــــعــــــمـــــــومــــــيـــــــة وكــــــذلـك من

اجلمعيات اHعنية.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 33 : : يــــــــقــــــــدم اجملـــــــلـسr حــــــــسـب احلـــــــاالتr آراء
وتـوصيـات في مـوضوع اHـسـائل اHتـعـلقـة بـالشـبـاب طبـقا

لصالحياته.
اHـاداHـادّة ة 34 : : تـوضح كــيـفــيـات تــطـبــيق أحــكـام اHـواد 30

إلى 33 �وجب النظام الداخلي للمجلس.
35 : : تـــرسـل األراء والـــتـــوصــــيـــات والـــتــــقـــريـــر اHــاداHــادّة ة 
الــســـنــوي لـــلــنـــشــاطـــات اHــصــادق عـــلــيـــهــا مـن اجملــلسr إلى
رئـيـس اجلـمــهـوريــة والـوزيـر األولr وتــنـشــر في الــنـشـرة
الـــرســـمـــيـــة لـــلـــمـــجـــلس مـــاعـــدا في حـــال رأي مـــخـــالف من

رئيس اجلمهورية.
اHاداHادّة ة 36 : : يوضح الـنظـام الداخلـي للمـجلس الـقواعد
التي حتـكم سـيـر اجمللس ويـحـددr على اخلـصـوصr كيـفـيات
استخالف وجتديـد األعضاء وكذا مهـام وصالحيات اHكتب

واللجان اHنصوص عليها �وجب أحكام هذا اHرسوم.
يوافق عـلى النـظام الـداخلي لـلمـجلس الـذي صادقت

عليه اجلمعية العامة للمجلس �وجب مرسوم رئاسي. 

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام ماليةأحكام مالية

اHــــــاداHــــــادّة ة 37 : : تـــــــضـع الـــــــدولـــــــة حتت تـــــــصـــــــرف اجملـــــــلس
الوسائل البشرية واHالية واHادية الضرورية لسيره.

r38 : : يـــتـــوفـــر اجملـــلس عــــلى مـــيـــزانـــيـــة خـــاصـــة اHــاداHــادّة ة 
ويكون الرئيس هو اآلمر بالصرف لها.
اHاداHادّة ة 39 : : تشمل ميزانية اجمللس :

بعنوان اإليرادات :بعنوان اإليرادات :
rإعانات الدولة -

- الهبات والوصايا طبقا للتشريع اHعمول به.
بعنوان النفقات :بعنوان النفقات :
rنفقات التسيير -
rنفقات التجهيز -

- كل النفقات األخرى الضرورية للقيام �هامه.
اHــاداHــادّة ة 40 : : �ــسك مــحـــاســبــة اجملــلـس  عــون مــحــاسب
يـعـيــنه أو يـعــتـمـده وزيــر اHـالــيـة طـبــقـا لــقـواعـد احملــاسـبـة

العمومية.

اHـاداHـادّة ة 41 : : يـتـولى اHـراقـبـة اHـالـيـة لـلمـجـلس مـراقب
مــالي يــعــيــنه وزيــر اHــالــيــة طــبــقــا لــلـتــشــريـع والـتــنــظــيم

اHعمول بهما.

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام خاصة ونهائيةأحكام خاصة ونهائية

اHـاداHـادّة ة 42 : : يـحــدد الـقــانـون األســاسي ألعـضــاء اجملـلس
والـــنــظـــام الـــتــعـــويــضـي اHــطـــبق عـــلــيـــهم �ـــوجب مـــرســوم

رئاسي.
اHادة اHادة 43 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 21 رجـب عـــام 1438 اHــــوافق 18

أبريل سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــرســــوم رئــــاسي رقم مــــرســــوم رئــــاسي رقم 17 - - 143 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 21 رجـب عـــام رجـب عـــام
1438 اHـوافق  اHـوافق 18 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة r2017 يـحــدد كــيـفــيـاتr يـحــدد كــيـفــيـات

إعـــداد بــــطـــاقـــة الـــتـــعـــريـف الـــوطـــنـــيـــة وتــــســـلـــيـــمـــهـــاإعـــداد بــــطـــاقـــة الـــتـــعـــريـف الـــوطـــنـــيـــة وتــــســـلـــيـــمـــهـــا
وجتديدها.وجتديدها.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس اجلمهورية  

-  بــنـــاء عــلى تـــقــريـــر وزيــر الــداخـــلــيــة واجلـــمــاعــات
rاحمللية

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيّـــمــا اHـــادتــان 91 -6
rو143 (الفقرة األولى)  منه

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 156 اHــــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

rتمّمHعدّل واHا rقانون العقوبات
- و�ـــقـــتــــضــى األمـــــر رقــم 70 - 20 اHـــــؤرّخ في 13
ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1389 اHـــــوافق 19 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 1970

rتمّمHعدّل واHا rدنيةHتعلق باحلالة اHوا
- و�قـتضى األمر رقم 70 - 86 اHؤرّخ في 17 شوّال
عــام 1390 اHــــوافق 15 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1970 واHـــتـــضـــمن

rتمّمHعدّل واHا rقانون اجلنسية اجلزائرية
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 اHــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمHعدّل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اHــؤرّخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يــونــيــو  ســنـة 2011 واHــتــعـلق

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

rتعلق بالواليةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 14 - 03 اHــؤرّخ في 24
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1435 اHــوافق 24 فــبـــرايـــر ســـنــة 2014

rتعلق بسندات ووثائق السفرHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 15 - 04 اHــؤرّخ في 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أوّل فــبــرايــر ســنــة 2015
الذي يحـدد القواعـد العامة اHـتعلقـة بالتوقـيع والتصديق

rXاإللكتروني
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 67 - 126 اHــؤرّخ في 13
ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1387 اHــــوافق 21 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1967

 rتعلق بإحداث بطاقة التعريف الوطنيةHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 02 -405 اHؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rتعلق بالوظيفة القنصليةHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 210
اHـؤرّخ في 7 شـوّال عـام 1431 اHـوافق 16 ســبــتـمــبـر ســنـة
2010 واHــــتــــضـــــمن إحــــداث الـــــرقم الــــتـــــعــــريــــفـي الــــوطــــني

rالوحيد
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 14 - 75 اHؤرّخ
في 17 ربــيع الــثــانـي عـام 1435 اHــوافق 17 فــبــرايــر ســنـة

rدنيةH2014 الذي يحدد قائمة وثائق احلالة ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 15 - 204
اHــؤرّخ في 11 شـــوّال عــام 1436 اHــوافق 27 يــولـــيـــو ســـنــة
2015 واHــتــضــمن إعــفــاء اHــواطن مـن تـقــد� وثــائـق احلــالـة

اHـــدنــيــة اHــتــوفــرة ضــمن الــســجـل الــوطــني اآللي لــلــحــالــة
rدنيةHا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد
كــيــفـيــات إعــداد بــطـاقــة الــتـعــريف الــوطــنـيــة وتــســلـيــمــهـا

وجتديدها.

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة ة 2 :  :  بطـاقة الـتعـريف الوطـنيـة احملدثـة �وجب
اHـــرســوم رقم 67 - 126 اHــؤرّخ في 13 ربـــيع الـــثـــاني عــام
1387 اHـوافق 21  يـولـيــو سـنـة r1967 وثـيـقــة تـثــبت هـويـة

صاحبها.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  بـطــاقـة الـتـعــريف الـوطـنــيـة وثـيــقـة هـويـة
فردية تسلّم لكل مواطن جزائري بدون شرط السن.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : ال �ـكن أيـا كـان أن يـحـوز أكـثـر من بـطـاقة
تعريف وطنية واحدةr في نفس الوقت.

اHــــادة اHــــادة 5 :  :  حتــــدد مـــدة صـالحـــيــــة بـــطــــاقـــة الــــتــــعـــريف
الـوطــنـيـة بـعـشـر (10) سـنـوات لألشـخـاص الـبـالـغـX تـسع
عـــشـــرة (19) ســـنــــة فـــأكـــثـــر. وحتــــدد بـــخـــمس (5) ســـنـــوات

للقصر الذين يقل سنهم عن تسع عشرة (19) سنة.
وتسري مدة صالحيتها ابتداء من تاريخ إعدادها.

اHـادة اHـادة 6 :  : تـكـون بـطـاقـة الـتـعـريف الـوطـنـية مـن نوع
: Xبيومتري إلكتروني و حتتوي على شريحت

- تـــتــــضـــمن الــــشـــريـــحــــة األولى مـــعــــلـــومـــات إداريـــة
rومعلومات تخص صاحبها

- تــتــضـــمن الــشـــريــحــة الـــثــانــيــة تـــطــبــيـــقــة من أجل
التحقق من صاحبها.

اHـادة اHـادة 7 :   :  تــسـلم بـطـاقـة الــتـعـريف الـوطــنـيـة مـرفـقـة
بــــرمـــز ســــري في ظــــرف مـــغــــلق يــــوضع حتت مــــســـؤولــــيـــة

صاحبها أو وليّه الشرعي.
يــــســــتـــــعــــمل الـــــرمــــز الــــســـــري من أجل الـــــولــــوج إلى

اخلدمات اإللكترونية.
اHــــادة اHــــادة 8 :  : حتــــدد اHـــــواصــــفــــات الــــتــــقــــنـــــيــــة لــــبــــطــــاقــــة
الــتـــعــريف الــوطــنــيــة وكــذا اHـــعــلــومــات اHــشــفــرة اخلــاصــة

بصاحبها �وجب قرار من الوزير اHكلف بالداخلية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمهاإعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها

اHـاداHـادّة ة 9 :   :  تــعـد بــطـاقــة الــتـعــريف الـوطــنــيـة مــصـالح
وزارة الداخلية واجلماعات احمللية.

تـودع مـلـفـات طـلب بـطـاقـة الـتـعـريف الـوطـنـيـة عـلى
Xمـستوى إحدى بلـديات والية اإلقامة بـالنسبة لـلمواطن
اHـــــــقـــــــيــــــمـــــــX فـي الـــــــتــــــراب الـــــــوطـــــــني أو لـــــــدى اHـــــــراكــــــز
XـسجلHا Xالدبـلوماسـية والقـنصلـية بالـنسبـة للمـواطن

في اخلارج.
اHـاداHـادّة ة 10 :   :  تسـلم الـسـلـطة اخملـتـصة الـتي أودع لـديـها
مـلف الـطـلبr بـطـاقـة الـتـعـريف الـوطـنـيـة لـصـاحـبـهـا فور

إعدادها.
ويبلغ الطالب بإعدادها بكل وسيلة مالئمة.

تلـغى وتـتـلف كل بطـاقـة تعـريف وطـنيـة © إعـدادها
ولم تسحب من قـبل صاحبهاr في أجل ستة (6) أشهر من
تـاريخ إشــعـاره بـالـســحب. ويـجب عــلى الـسـلـطــة اخملـتـصـة
بـــالــتــســـلــيم أن تــعـــلم مــوقـع تــشــخـــيص الــوثــيـــقــة من أجل

تعطيل اإلمكانيات الوظيفية للبطاقة.
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حتــدد كـــيــفــيــات إلــغــاء بــطــاقــة الـــتــعــريف الــوطــنــيــة
وإتالفها �وجب قرار من الوزير اHكلف بالداخلية.

اHــــاداHــــادّة ة 11 :  :  تــــســــلم بــــطــــاقــــة الــــتــــعــــريـف الــــوطــــنــــيـــة
للمواطنـX اHقيمX في الـتراب الوطني من قبل الوالي
أو أي مـــوظف آخــــر مـــؤهل يــــفـــوضه لــــهـــذا الـــغــــرضr عـــلى
أســاس مـــلف يــحــتـــوي عــلى اســـتــمــارة �ـــلــؤهــا ويـــوقــعــهــا
اHــعـنــيr أو الـولــي الـشــرعــي بـالـنـسـبــة لـلـقـصـرr وتـرفق

�ا يأتي :
rشهادة اجلنسية -

rفعولHشهادة إقامة سارية ا -
- صـــورتـــان (2) شـــمــــســـيــــتـــان لـــلــــهـــويــــة حـــديــــثـــتـــان
وبـــاأللــوان ومــتـــمــاثــلـــتــانr بــخــلـــفــيــة مـــوحــدة بــدون إطــار

وباللون األبيض.
اHــــاداHــــادّة ة 12 : : تــــســــلـم بــــطــــاقـــــة الــــتــــعـــــريف الــــوطـــــنــــيــــة
لـلـمـواطنـX اHـقـيـمـX في اخلـارج من قـبل رؤسـاء اHـراكز
الــدبــلـومــاســيـة والــقــنــصـلــيــة أو أي مـوظـف قـنــصــلي آخـر
مــؤهل يــفــوض لــهــذا الــغــرضr عــلى أســاس مــلـف يــحــتـوي
على اسـتمارة �ـلؤها ويـوقعهـا اHعنيr أو الـولي الشرعي

بالنسبة للقصرr وترفق �ا يأتي :
rشهادة اجلنسية -

rنسخة من بطاقة التسجيل القنصلية -
- صـــورتـــان (2) شـــمـــســـيــــتـــان لـــلـــهـــويــــة  حـــديـــثـــتـــان
وبـــاأللــوان ومــتـــمــاثــلـــتــانr بــخــلـــفــيــة مـــوحــدة بــدون إطــار

وباللون األبيض. 
13 :  : حـضور طـالب بـطاقـة الـتعـريف الـوطنـية اHاداHادّة ة 

إجباري من أجل التقاط اHعطيات البيومترية.
يـعـفى الـقـصـر الـبـالـغـون أقل من اثـنـتي عـشـرة (12)

سنة من التقاط البصمات اإلصبعية.
اHــاداHــادّة ة 14 : : تـــتـــأكـــد اHــصـــالح اخملـــتـــصـــة بــالـــبـــلـــديــة أو
اHراكز الدبلومـاسية والقنصليةr حسب احلالةr من صحة
اHـــعـــلــومـــات اHـــتــعـــلـــقــة بـــاحلـــالـــة اHــدنـــيـــة لــطـــالب بـــطـــاقــة

التعريف الوطنية.
اHــــاداHــــادّة ة 15 : :  يــــعـــفـى كل مــــواطن يــــحـــوز جــــواز ســــفـــر
يــتــضــمن مــعــطــيــات بــيــومــتــريــة من إجــراء الــتــقــاط هــذه

اHعطيات عند طلبه بطاقة التعريف الوطنية.
غـــــيـــــر أنهr �ـــــكن اHـــــواطـن أن يـــــطــــلـب إعـــــادة إجــــراء
الـتـقـاط اHـعـطـيـات الـبـيــومـتـريـة في حـالـة مـا إذا اسـتـلـزم

األمر ذلك.
اHـاداHـادّة ة 16 : :  في حـالــة وفـاة صـاحب بـطــاقـة الـتـعـريف
الوطنيةr تبـلغ البلدية أو اHركز الـدبلوماسي والقنصلي
الـتـي سـجــلـت لـديــهــا الــوفــاةr دون مــهـلــةr ســلــطــة اإلصـدار

بغرض جعل  هذه الوثيقة غير قابلة لالستعمال.

الفصل الثالثالفصل الثالث
جتديد بطاقة التعريف الوطنيةجتديد بطاقة التعريف الوطنية

17 : :  �ـــكن طــــلب جتـــديــــد بـــطــــاقـــة الـــتــــعـــريف اHــاداHــادّة ة 
الوطنية في احلاالت اآلتية :

- خـالل الـــــثـالثـــــة (3) أشـــــهــــــر الـــــتـي تـــــســــــبق تــــــاريخ
rانقضاء صالحيتها

- في حالة تغييـر اHعلومات اHتعلقة باحلالة اHدنية
rلطالبها

- عـــنـــد بـــلـــوغ الــــقـــاصـــر صـــاحب بـــطـــاقـــة الـــتـــعـــريف
rالوطنية سن تسع عشرة (19) سنة

- عند التصريح بضياعها أو إتالفها أو سرقتها.
اHــــاداHــــادّة ة 18 : :  في حــــالـــــة ضــــيـــــاع بـــــطــــاقـــــة الــــتـــــعــــريف
الـوطنية أو إتالفهـا أو سرقتهاr يـلزم صاحبهـا بالتصريح
بـــذلك فــوراr لــدى أقـــرب مــصــلــحــة لـألمن أو لــدى اHــراكــز

الدبلوماسية والقنصلية في اخلارج.
يـــجب عــلى مـــصــالح األمـن واHــراكــز الـــدبــلــومـــاســيــة
والـــقـــنـــصـــلـــيـــة أن تـــعـــلـم دون مـــهـــلـــةr الـــبـــلـــديـــة أو اHـــركـــز
الـــدبــلـــومــاسـي والــقـــنــصـــلي مـــكــان اإلصـــدار بــغـــرض جــعل

بطاقة التعريف الوطنية غير قابلة لالستعمال.
كــمـا يـجب أن تــعـلم هــذه اHـصـالـح مـصـلــحـة صـحــيـفـة
الــسـوابق الـقــضـائــيـة اHـركــزيـة في حــالـة ضـيــاع أو سـرقـة

بطاقة التعريف الوطنية. 
اHـاداHـادّة ة 19  : :  يـتــكــون مـلـف جتـديــد بــطـاقــة الــتــعـريف
الوطـنـيـة من اسـتمـارة �ـلـؤهـا ويـوقعـهـا اHـعـني أو الولي

الشرعي بالنسبة  للقصرr وترفق �ا يأتي :
- بـطاقـة الـتعـريف الـوطـنيـة مـنتـهـية الـصالحـية أو

rالتصريح بالضياع أو اإلتالف أو السرقة
- شــهــادة إقــامــة ســاريــة اHــفــعــولr في حــالــة تــغــيــيـر

rاإلقامة
rصــورة (1) شــمـــســيــة لــلـــهــويــة حــديـــثــة وبــاأللــوان -

بخلفية موحدة وبدون إطار وباللون األبيض.
بالنسبة لـلحالة اHنصوص عليها في النقطة األولى
من اHــادة 17 أعالهr تــســحب بــطــاقــة الــتــعــريف الــوطــنــيـة
الــقـد�ــة من صــاحـبــهـا �ــجــرد اسـتالمـه بـطــاقـة الــتــعـريف

الوطنية اجلديدة.
اHــاداHــادّة ة 20 : :  يـــتـــعــرض كـل شـــخص يـــقـــلـــد أو يــزور أو
يــزيف بــطـــاقــة الــتــعــريـف الــوطــنــيــة أو يــســـتــعــمل عــمــدا
بـطــاقـة تـعـريـف وطـنـيـة مــقـلـدة أو مــزورة أو مـزيـفـةr إلى

العقوبات اHنصوص عليها في التشريع اHعمول به.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHـاداHـادّة ة 21 : :  يــحـدد تــاريخ الـســحب الــنـهـائـي لـبــطـاقـة
التعريف الـوطنية ذات النمـوذج القد� �وجب قرار من

الوزير اHكلف بالداخلية.
اHـــــاداHـــــادّة ة 22 : :  تـــــلـــــغى أحـــــكـــــام اHـــــرســـــوم رقم 67 - 126
اHـؤرّخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام 1387 اHـوافق 21 يــولــيـو

سنة r1967 واHذكور أعالهr باستثناء اHادة األولى منه.
23 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 21 رجـب عـــام 1438 اHــــوافق 18

أبريل سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــرســــوم رئــــاسي رقم مــــرســــوم رئــــاسي رقم 17 - - 144 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 21 رجـب عـــام رجـب عـــام
1438 اHـوافق  اHـوافق 18 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة r2017 يـتـضــمن تـقــلـيـدr يـتـضــمن تـقــلـيـد

رئيسة اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان مهامها.رئيسة اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان مهامها.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية  
-  بــنــاء عــلى الــدســتــورr ال ســيــمــا اHـواد 91-6 و198

rو199 منه

- و�ـقـتضـــى الـقـانـــون رقـــم 16-13 اHــــؤرخ فـــي
3 صـــفـــــر عـــــام 1438 اHــوافـــق 3 نـــوفــمـــبــــــر ســـنــــة 2016
الــــــذي يــــحــــــدد تــــشـــكــــيــــلــــــة اجملــــلــس الــــوطــــــنـي حلــــقـــــوق
اإلنـســـان وكــيـفــيـات تــعــيـX أعــضــائه والـقــواعـد اHــتــعـلــقـة

rادة 13 منهHال سيّما ا rبتنظيمه وسيره

- و�ــــــقـــــتــــــضــى اHـــــرســــــــوم الـــــرئـــــاســـي رقم 76-17
اHــــــــؤرخ فــي 15 جــــــمـــــــادى األولـى عــــــام 1438 اHــــــوافق 12
فـبـرايــر سـنـة 2017 الـذي يـحـدد تــشـكـيـلــة اجملـلس الـوطـني

rحلقوق اإلنسان

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تــقــلــد الــســيـــــدة فــافــــة بـــن زروقــي
في مــهــام رئـــيــســـة اجملــلــــس الــوطــنــي حلـــقــوق اإلنــســـــان
لـــعـــهــــــدة مـــدتـــهــــــا أربـــع (4) ســـنــــــواتr ابـــتـــــداء مـــن 9

مــارس سنة 2017.

اHــادة اHــادة 2 :  : يــنـــشـــــر هــــــذا اHـــرســـــوم فـــي اجلـــريـــــدة
الـــرّســمــيّـــــة لــلــجـــمــهــوريّـــــة اجلــزائــريّـــــة الــدّ�ــقــراطــيّـــــة

الشّعبيــّـــة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 21 رجـب عـــام 1438 اHــــوافق 18
أبريل سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 21 رجب عام  رجب عام 1438 اHوافـق  اHوافـق 18

أبريل سنة أبريل سنة r2017 يتضمن تغيير ألقاب.r يتضمن تغيير ألقاب.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئـيـس اجلمهورية
- بــنـاء عـلى الــدسـتــورr السـيـمــا اHـادتـان 91-6 و143

r(الفقرة األولى) منه
- و�ــــقـــتــــضــى األمــــــر رقــم 70- 20 اHــــــؤرخ في 13
ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1389 اHـــــوافق 19 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 1970
واHتعـلق باحلالـة اHدنـيةr اHعـدل واHتـممr ال سيمـا اHادتان

r55 و56 منه

 - و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم رقم 71-157 اHــؤرخ 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 :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يــــرخـص بــــتــــغـــــيــــيـــــر الــــلــــقـبr وفــــقــــا
لــلــمــرســوم رقم 71-157 اHــؤرخ في 10 ربــيع الــثــانـي عـام
rـذكـور أعالهHـتـمم واHا r1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةH1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :

- بـوال نـور الــدينr اHـولـود في 18 مـايــو سـنـة 1993
بــــالــــقــــصــــبــــة (واليــــة اجلــــزائــــر) شــــهــــادة اHــــيالد رقم 00602

ويدعى من اآلن فصاعدا : عبد النور نور الدين.

- نيـقش عـبـد الـقـادرr اHـولود في 13 سـبـتمـبـر سـنة
1986 بــالــقـرارة (واليــة غــردايـة) شــهــادة اHـيالد رقم 01016

وعقد الزواج رقم 00072 احملرر في 28 نوفمبر سنة 2011
بخطوطي سد اجلير  (والية اHسيلة) وابنه القاصر : 
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*  حــا©r اHــولـود في 30 غــشت ســنـة 2012 بــالــقـرارة
  r01445 يالد رقمH(والية غرداية) شهادة ا

rويـدعـيـان من اآلن فـصـاعـدا : بن محـمـد عـبـد الـقادر
بن محمد حا©.

 - قط رضــوانr اHـولــود في أول أكـتــوبـر ســنـة 1970
�ـعــسـكـر (واليـة مــعـسـكـر) شــهـادة اHـيالد رقم 02423 وعـقـد
الـــــزواج رقم 900 احملـــــرر في 12 ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2013
�ـعــسـكــــر (واليـة مــعـســكـــر) ويــدعــى مــن اآلن فــصـاعـدا :

بن سليمان رضوان.
- بـن قـشــار الــشــعـيــر هــشــامr اHــولـود في 21 مـارس
سـنـة 1971 بـقــسـنـطـيـنـة (واليـة قـسـنـطـيـنـة) شـهـادة اHـيالد
رقم 3373 وعــقـد الـزواج رقم 4923 احملـرر في 20 نـوفــمـبـر
سنة 2012 بقسنطينة (والية قسنطينة) وإبنه القاصر : 
* مـحـمــد عـبـد الــرحــمـانr اHـولود في 3 يـنـايـر سـنة
2015 بـقــسـنـطــيـنـة (واليــة قـســنـطـيــنـة) شـهــادة اHـيالد رقم

 r2015/00/00111

rويـــدعـــيـــان من اآلن فـــصــاعـــدا : بـــوالـــشــعـــيـــر هـــشــام
بوالشعير محمد عبد الرحمان.

- بـــــعـــــرة كـــــر�r اHـــــولـــــود في 13 أبـــــريـل ســـــنــــة 1995
باحلراش (والية اجلزائر) شهادة اHيالد رقم 01831 ويدعى

من اآلن فصاعدا :  بارة كر�.
- بعرة أحمدr اHولود في 7 يوليو سنة 1965 �حمد
بــلـــوزداد (واليــة اجلـــزائــر) شــهـــادة اHــيالد رقم 2003 وعــقــد
الــــــزواج رقم 369 احملــــــرر في 16 نـــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 1993

بالكاليتوس (والية اجلزائر) وولداه القاصران : 
* أميرةr اHـولودة في أول مايو سنة 1998 باحلراش

r02238 يالد رقمH(والية اجلزائر) شهادة ا
* عـبــد احلـفــيظr اHـولـود في 13 ديــسـمـبــر سـنـة 2004

 r06753 يالد رقمHباحلراش (والية اجلزائر) شهادة ا
rبارة أميرة rويدعون من اآلن فصـاعدا : بارة أحمـد

بارة عبد احلفيظ.
- قعـري عـبـد الـرحـيمr اHـولود في 25 ديـسـمـبـر سـنة
1979 بـــالـــوادي (واليـــة الــــوادي) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 05345

وعــقـد الـزواج رقم 00059 احملـرر في 22 مــارس سـنـة 2003
بالرقيبة (والية الوادي) وأوالده القصر : 

* داودr اHـولـود في 24 يــنـايــر ســنـة 2005 بــالـرقــيــبـة
 r00051 يالد رقمH(والية الوادي) شهادة ا

*  إشــــــراقr اHـــــــولــــــودة في 13 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 2006
 r00028 يالد رقمHبالرقيبة (والية الوادي) شهادة ا

*  مـر�r اHـولودة في 4 أبـريل سـنة 2010 بـالـرقـيـبـة
 r00262 يالد رقمH(والية الوادي) شهادة ا

rويـــدعـــون من اآلن فـــصـــاعـــدا : قـــوري عـــبــد الـــرحـــيم
قوري داودr قوري إشراقr قوري مر�.

- قـــعـــري عـــبــــد اخلـــالقr اHـــولـــود في 29 غـــشت ســـنـــة
1980 بـــالـــوادي (واليـــة الــــوادي) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 03973

وعــــقــــد الـــزواج رقم 182 احملــــرر في 27 غــــشت ســــنـــة 2005
بالبياضة (والية الوادي) وإبنه القاصر : 

*  عــبـــد احلـــفـــيظr اHـــولــود في 28 يــنـــايــر ســـنــة 2011
 r01126 يالد رقمHبالوادي (والية الوادي) شهادة ا

rويـــدعـــيـــان من اآلن فـــصـــاعـــدا : قـــوري عـــبـــد اخلـــالق
قوري عبد احلفيظ.

- قــعـــري نـــورةr اHــولـــودة في 12 يــنـــايـــر ســـنــة 1975
بــالــوادي (واليـــة الــوادي) شــهـــادة اHــيالد رقم 00213 وعــقــد
الـــــــــزواج رقم 0034 احملـــــــــرر في 15 مـــــــــارس ســـــــــنـــــــــة 1994
بــــالـــبـــيـــاضـــة (واليــــة الـــوادي) وتـــدعى مـن اآلن فـــصـــاعـــدا :

قوري نورة.
- قـعــبــور عــقـيــلـةr اHــولـودة في 4 يــنـايــر ســنـة 1979
بــأم الـــطــوب (واليـــة ســكـــيــكـــدة) شــهـــادة اHــيالد رقم 00015

وتدعى من اآلن فصاعدا : بودربال عقيلة. 
- قعبـور خميسةr اHولودة في 30 مارس سنة 1976
بـأم الــطــوب (واليــة ســكــيــكــدة) شـهــادة اHــيالد رقم 000247

وتدعى من اآلن فصاعدا :  بودربال خميسة.
- قــعـبــــور جــابـــرr اHــولـــود في 16 مــايــو ســنــة 1983
بــأم الـــطــوب (واليـــة ســكـــيــكـــدة) شــهـــادة اHــيالد رقم 00454
وعـقـد الزواج رقم 00242 احملـرر في 8 نـوفـمبـر سـنة 2006

بأم الطوب (والية سكيكدة) وأوالده القصر : 
*  آدمr اHــولــود في 3 فــبــرايــر ســنـة 2012 بــاحلــروش

r00274 يالد رقمH(والية سكيكدة) شهادة ا
*  وهـــــــيــــــبــــــةr اHـــــــولــــــودة في 13 غــــــشـت ســــــنــــــة 2010

r01950 يالد رقمHباحلروش (والية سكيكدة) شهادة ا
*  إبـــــراهـــــيمr اHـــــولـــــود في 24 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 2014

 r01636 يالد رقمHباحلروش (والية سكيكدة) شهادة ا
rويـــــدعــــــون مـن اآلن فــــــصـــــاعــــــدا : بــــــودربــــــال جــــــابـــــر

بودربال آدمr بودربال وهيبةr بودربال إبراهيم.
- قــعـبــور مـحــمـدr اHــولـود في 30 يـولـيــو سـنـة 1971
بــأم الـــطــوب (واليـــة ســكـــيــكـــدة) شــهـــادة اHــيالد رقم 00424
وعقد الزواج رقم 00013  احملرر في 16 فبراير سنة 2004

بأم الطوب (والية سكيكدة) وأوالده القصر : 
* ســــــنـــــدسr اHــــــولـــــودة في 24 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 2006

r01383 يالد رقمHباحلروش (والية سكيكدة) شهادة ا
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*  عــبــد الـرؤوفr اHــولــود في 19 يــونــيــو ســنـة 2007
r00118 يالد رقمHبأم الطوب (والية سكيكدة) شهادة ا

*  عــبــد الــوهــابr اHــولــود في 8 أكـــتــوبــر ســنــة 2008
r02856 يالد رقمHباحلروش (والية سكيكدة) شهادة ا

* عــبــــد اإللـــهr اHــولــــود فــي 10 يـــونــيــو ســنــة 2010
بأم الطوب (والية سكيكدة) شهادة اHيالد رقم 00133. 

*  وأبناء أخيه القصر الذين هم حتت كفالته :

*  أســـــامــــةr اHـــــولــــود في 4 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1998
r01672 يالد رقمHباحلروش (والية سكيكدة) شهادة ا

*  أبـــو بــكـــــرr اHــولــــــود فــي 6 مــايــــــو ســنــــة 2000
r00165 يالد رقمHبأم الطوب (والية سكيكدة) شهادة ا

*  يــحــيr اHــولــــود فــــي 23  يـــونــيــــــو ســنــــة 2003
r00177 يالد رقمHبأم الطوب (والية سكيكدة) شهادة ا

* غـادة : اHـولودة في 4 مـارس سـنة 2007 بـاحلـروش
 r00418 يالد رقمH(والية سكيكدة) شهادة ا

rويـــــدعـــــون من اآلن فـــــصــــاعـــــدا : بـــــودربــــال مـــــحـــــمــــد
بـــودربــــال ســنـــــدسr بــودربــــال عــبـــد الــرؤوفr بــودربــال
rبــــودربـــال أســــامـــة rبـــودربــــال عـــبــــد اإلله rعــــبـــد الــــوهــــاب

بودربال أبو بكرr بودربال يحيr بودربال غادة.

- بوخمـخم هالةr اHولودة في 3 سبـتمبر سنة 1991
بـجـيـجل (واليـة جـيـجل) شـهادة اHـيالد رقم 03164  وتـدعى

من اآلن فصاعدا :  هاشم هالة.

- بوخمـخم هندr اHولودة في 21 نوفـمبر سنة 1992
بـجـيـجل (واليـة  جـيـجل) شـهادة اHـيالد رقم 04234 وتـدعى

من اآلن فصاعدا :  هاشم هند.

- بـوخـمــخم خـلـيلr اHـولـود في 26 يـنـايـر سـنـة 1994
بـجــيـجل (واليـة جــيـجل) شــهـادة اHـيالد رقم 00302 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : هاشم خليل.

- بوخمـخم روميسـةr اHولودة في 19 ديسـمبـر سنة
1994 بـــجـــيــجـل (واليــة جـــيـــجل) شـــهــادة اHـــيالد رقم 03874

وتدعى من اآلن فصاعدا : هاشم روميسة.

 - بــوخــمـخم مــحــمـد الــطـاهــرr اHــولـود في 17 أبـريل
ســنــة 1968 بــالـطــاهــيــر (واليـة جــيــجل) شــهـادة اHــيالد رقم
00381 وعقد الزواج رقم 00008 احملرر في 14 مارس سنة

1991 بـــــاألمـــــيــــــر عـــــبـــــد الـــــقـــــادر (واليـــــة جـــــيـــــجـل) وولــــداه

القاصران :   

* عــاصمr اHــولـود في 11 أبــريل ســنـة 1999 بــجــيـجل
r00864 يالد رقمH(والية جيجل) شهادة ا

* رمـــــلــــةr اHـــــولــــودة في 23 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2000
 r02332 يالد رقمHبجيجل (والية جيجل) شهادة ا

rويــدعـون مـن اآلن فـصـاعــدا : هـاشـم مـحــمـد الــطـاهـر
هاشم عاصمr هاشم رملة.

- جــــاجــــة داودr اHــــولــــود في 9 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1966
بــســـيق (واليـــة مـــعــســـكـــر) شـــهــادة اHـــيالد رقم 1401 وعـــقــد
الـزواج رقم 0133 احملـرر في 30 يـولـيـو سـنة 2007 بـتـيزي
(واليـــة مــعـــســـكــر) ويـــدعى من اآلن فـــصــاعـــدا : بن عـــيــسى

داود.

- بـويخـساين فـيصلr اHـولود في 29 سـبـتمـبر سـنة
1976 بـالشـرفـة (واليـة الـبـويـرة) شـهادة اHـيالد رقم 00884

ويدعى من اآلن فصاعدا : سليمان فيصل. 

- بـــويــخــســاين وحـــيــدr اHــولــود في 11 يـــونــيــو ســنــة
1982 بأمـشدالـة (والية الـبويـرة) شهـادة اHيالد رقم 01152

ويدعى من اآلن فصاعدا :  سليمان وحيد.

- بــويــخــســاين ســعــيــدr اHــولــود في 7 فــبــرايــر ســنـة
1991 بأمـشدالـة (والية الـبويـرة) شهـادة اHيالد رقم 00142

ويدعى من اآلن فصاعدا : سليمان سعيد.

- بـــويــخــســاين جـــمــالr اHــولــود في 9 فـــبــرايــر ســنــة
1972 بـــــــأقــــــــبـــــــو (واليــــــــة بـــــــجــــــــايـــــــة) شــــــــهـــــــادة اHــــــــيـالد رقم

1972/00/00285 وعــقـد الـزواج رقم 50 احملـرر في 7 غـشت

سنة 2003 ببوجليل (والية بجاية) وولداه القاصران : 

* ياسـrX اHولود في 19 أكتـوبر سـنة 2005 ببـجـاية
r05014 يالد رقمH(والية بجاية) شهادة ا

*  يـــانيr اHـــولــود في 8 غـــشت ســـنــة 2010 بـــبـــجـــايــة
 r04141 يالد رقمH(والية بجاية) شهادة ا

ويدعون من اآلن فصاعـدا : سليمان جـمالr سليمان
ياسrX سليمان ياني.

- بـــويـــخــــســـايـن وردةr اHــــولــودة فـي 7 ديــســــمــبــر
سـنة 1986 بحـرازة (واليـة برج بـوعـريريج) شـهـادة اHيالد
رقم 1986/00/00156 وعــقــد الــزواج رقم 81 احملــرر في 27
أبــريل ســنــة 2011 بـــاHــنـــصــورة (واليــة بـــرج بــوعـــريــريج)

وتدعى من اآلن فصاعدا : سليمان وردة.

- بــــويـــــخــــســـــاين نــــورةr اHـــــولــــودة خـالل ســــنــــة 1971
بـاHـهـيـر (واليـة بـرج بـوعـريـريج) بـحكـم صادر في 6 غـشت
ســنــة r1974 شـــهــادة اHـــيالد رقم 00679 وعــقــد الــزواج رقم
131 احملــــــــرر فــي 7 نـــوفـــمــــبـــــر ســـنـــــة 1990 بـــالـــشـــرفـــــة

(والية البويرة) وتدعى من اآلن فصاعدا : سليمان نورة.
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- بــــويـــخــــســـايـن الـــويــــزةr اHـــولــــودة خالل ســــنـــة 1969
بـاHــهـيـر (واليــة بـرج بـوعــريـريج) بــحـكم صـادر في 6 غـشت
سـنة r1974 شـهادة اHـيالد رقم 00678 وعـقـد الزواج رقم 15
احملـــرر فـــي 18 مـارس سنــة 1996 بـــآث منصــور (والية

البويرة) وتدعى من اآلن فصاعدا : سليمان الويزة.
- بويخــساين نعيـمةr اHولودة في 29 نوفـمبر سنة
1977 بـحــرازة (واليـة بـرج بـوعـريـريج) شـهـادة اHـيالد رقم

1977/00/01140 وعـــــــــقــــــــد الـــــــــزواج رقم 18 احملـــــــــرر في 29

يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003 بـــحـــرازة   (واليــــة بـــرج بـــوعـــريـــريج)
وتدعى من اآلن فصاعدا : سليمان  نعيمة.

- بـويـخــسايـن صـلـيـحةr اHـولودة في 23 مايـو سـنة
1980 بـحــرازة (واليـة بـرج بـوعـريـريج) شـهـادة اHـيالد رقم

1980/00/00475 وتــــدعى مـن اآلن فــــصــــاعـــــدا : ســــلــــيــــمــــان

صليحة.
- بـوخلصـاين حسـينـةr اHولودة في 8 سبـتمبـر سنة
1984 بـحــرازة (واليـة بـرج بـوعـريـريج) شـهـادة اHـيالد رقم

1984/00/00971 وتــــدعى مـن اآلن فــــصــــاعـــــدا : ســــلــــيــــمــــان

حسينة.
- بــوخلـــصــاين الـــنــذيـــرr اHــولــود في 26 غــشت ســنــة
1969 بـحــرازة (واليـة بـرج بـوعـريـريج) شـهـادة اHـيالد رقم

00383 وعــقـد الـزواج رقم 43 احملـرر في19 سـبــتـمـبـر سـنـة

1996 بحرازة (والية برج بوعريريج) وأوالده القصر : 

*  إدريـسr اHــــــــــولــــــــــود فـي 14 أبــــــــــريـل ســــــــــنـــــــــة 1999
بــاHــنــصـــورة (واليــة بــرج بــوعــريــريـج) شــهــادة اHــيالد رقم

r00195

*  ر�r اHــــولــــودة في 8  يــــولــــيــــو ســــنـــة 2005 بــــبــــرج
بــوعـــريــريج (واليـــة بــرج بـــوعــريــريـج) شــهـــادة اHــيالد رقم

 r02357

*  أيــوبr اHــولـود في 15 غــشت ســنـة 2009 بــاHــهــيــر
 r00212 يالد رقمH(والية برج بوعريريج) شهادة ا

rويـــدعــــون مـن اآلن فـــصــــاعــــدا : ســــلــــيـــمــــان الــــنــــذيـــر
سليمان إدريسr سليمان ر�r سليمان أيوب. 

- بـوخلصـاين تـسعـديتr اHـولودة في 20 ينـاير سـنة
1991 بـحــرازة (واليـة بـرج بـوعـريـريج) شـهـادة اHـيالد رقم

1991/00/00007 وتــــدعى مـن اآلن فــــصــــاعـــــدا : ســــلــــيــــمــــان

تسعديت.

- بـوخلـصـاين عـثـمـانr اHـولـود في 21 ديـسـمـبـر سـنة
1997 بــبـــرج بــوعــريــريج (واليــة بــرج بــوعــريــريج) شــهــادة

اHــيالد رقم 05898  ويــدعى مـن اآلن فــصـــاعــدا : ســـلــيـــمــان
عثمان. 

- بـــوخلـــصـــاين رابحr اHـــولـــود في 17 أكــتـــوبـــر ســـنــة
1961 ب¯ داود (واليـة بـرج بـوعريـريج) شـهـادة اHيالد رقم

00367 وعـــقـــد الــزواج رقم 11 احملــرر في 3 فــبـــرايـــر ســـنــة

1991 بــــاHـــــنــــصــــورة (واليــــة بــــرج بــــوعـــــريــــريج) وإبــــنــــتــــاه

القاصرتان : 
*  أمـــالr اHـــولــودة في 8  يــولـــيـــو ســـنــة 2000 بـــبــرج
بــوعـــريــريج (واليـــة بــرج بـــوعــريــريـج) شــهـــادة اHــيالد رقم

 r02443

*  أســـــمـــــاءr اHــــولـــــودة في 14 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 2006
بــاHــنــصـــورة (واليــة بــرج بــوعــريــريـج) شــهــادة اHــيالد رقم

 r00076

ويدعـون من اآلن فصـاعدا : سـليمـان رابحr سلـيمان
أمالr سليمان أسماء. 

- بــوخلــصــاين كــر�ـــة r اHــولـودة في 6 أبــريل سـنـة
1995 بـحــرازة (واليـة بـرج بـوعـريـريج) شـهـادة اHـيالد رقم

1995/00/00045 وتــــدعى مـن اآلن فــــصــــاعـــــدا : ســــلــــيــــمــــان

كر�ة.
- بــوخلــصــايـن كــر� r اHـولـود في 28 فـبـرايـر سـنـة
1993 بـحــرازة (واليـة بـرج بـوعـريـريج) شـهـادة اHـيالد رقم

1993/00/00030  ويــــدعى من اآلن فــــصــــاعــــدا : ســـلــــيــــمـــان

كر�.
- بـويـخـسـاين مـحـمـد الـشـريف r اHـولـود خالل سـنـة
1947 بـحرازة (واليـة برج بوعـريريج) بـحكم صادر في 12

أكـــتــوبــر ســنــة 1965 شــهــادة اHــيالد رقم 18 وعــقــد الــزواج
رقــم 08 احملـــــرر في أول مـــــارس ســــنــــة 1969 بـــــبــــوجـــــلــــيل
(والية بـجـاية) ويـدعى من اآلن فـصاعـدا : سـليـمـان محـمد

الشريف.
- بــــوخلــصـــاين نــســيمr اHــولـود في 26 يـولـيــو سـنـة
1988 بـاHــهـيـر (واليــة بـرج بـوعــريـريج) شــهـادة اHـيالد رقم

1988/00/00383 ويــــدعى مـن اآلن فــــصــــاعـــــدا : ســــلــــيــــمــــان

نسيم.
- بـويــخــسـاين حــيـاةr اHــولـودة في 20 فــبـرايــر ســنـة
1989 بــأمـشــدالــة (واليــة الـبــويــرة) شــهـادة اHــيالد رقم 209

وعـــــقـــــد الـــــزواج رقم 25 احملـــــرر في 17 مـــــايـــــو ســـــنــــة 2012
بــــبـــوجـــلـــيل (واليــــة بـــجـــايـــة)  وتـــدعـى من اآلن فـــصـــاعـــدا :

سليمان حياة.
- بـويـخـسـاين نـعـيـمـةr اHـولودة فـي أول غـشت سـنة
1978 بــبـوجــلــيل (واليــة بــجـايــة) شــهـادة اHــيالد رقم 00106

وعــقـد الـزواج رقم 49 احملـرر في 27 ســبــتـمــبـر ســنـة 1999
بــــبـــوجــــلـــيـل (واليـــة بــــجـــايــــة) وتـــدعـى من اآلن فـــصــــاعـــدا :

سليمان نعيمة.
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- بويخـساين فتيحةr اHولودة في 26 ديسـمبر سنة
1974 بــبـوجــلــيل (واليــة بــجـايــة) شــهـادة اHــيالد رقم 00195

وعــقــد الـزواج رقم 99 احملـرر في 2  ســبــتـمــبــر ســنـة 2003
بـــــأوزالقن (واليـــــة بـــــجــــايـــــة) وتـــــدعى مـن اآلن فــــصـــــاعــــدا :

سليمان  فتيحة.

- بــويـخــســاين مـخــلـوفr اHـولـود في 29 غــشت سـنـة
1973 بـحــرازة (واليـة بـرج بـوعـريـريج) شـهـادة اHـيالد رقم

00649 وعـــقـــد الــزواج رقم 26 احملــرر في 15 يــونـــيــو ســـنــة

2005 بأغبالو (والية البويرة) وأوالده القصر : 

*  عــبـــد الـــرحـــيمr اHـــولــود في 26 مـــارس ســـنــة 2006
بــاHــنــصـــورة (واليــة بــرج بــوعــريــريـج) شــهــادة اHــيالد رقم

r00136

*  لعـيدr اHـولود في 19 يولـيو سـنة 2008 بأمـشـدالة
r00654 يالد رقمH(والية البويرة) شهادة ا

*  هــدىr اHـولـودة في 22 يـونـيــو سـنـة 2010 بـاHــهـيـر
r00209 يالد رقمH(والية برج بوعريريج) شهادة ا

*  ســـــــــارةr اHـــــــــولـــــــــودة في 16 أبـــــــــريـل ســـــــــنــــــــة 2012
بــاHــنــصـــورة (واليــة بــرج بــوعــريــريـج) شــهــادة اHــيالد رقم

 r00190

rويــــدعـــون من اآلن فـــصــــاعـــدا : ســـلـــيــــمـــان مـــخـــلـــوف
rســلــيــمــان هـدى rســلـيــمــان لــعــيـد rســلــيــمـان عــبــد الــرحــيم

سليمان سارة.

- بـويــخسـاين وردةr اHـولودة في 18 سـبـتمـبر سـنة
1994 بـحــرازة (واليـة بـرج بـوعـريـريج) شـهـادة اHـيالد رقم

1994/00/00112 وعــــــقـــــــد الـــــــزواج رقم 173 احملــــــرر في 24

أكتوبر سنة 2013 باHهير (والية برج بوعريريج) وتدعى
من اآلن فصاعدا : سليمان وردة.

- بــويـخــساين فــاطــمـةr اHـولودة في 8 ينـاير سـنة
1978 بـحــرازة (واليـة بـرج بـوعـريـريج) شـهـادة اHـيالد رقم

1978/00/00012 وعــــــقـــــــد الـــــــزواج رقم 439 احملــــــرر في 30

ديسـمبر سنة 1999  ببوروبـة (والية اجلزائر) وتدعى من
اآلن فصاعدا : سليمان  فاطمة.

- بـويـخـسـاين مـحـمـد أرزقيr اHـولـود في 9 أكـتـوبر
سـنة 1982 بحـرازة (واليـة برج بـوعـريريج) شـهـادة اHيالد
رقم 1982/00/01252 وعــــقــــد الــــزواج رقم 02 احملــــرر في 7
فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2010 بـــحـــرازة (واليــــة بـــرج بـــوعــــريـــريج)

وولداه القاصران : 

*  إلهـامr اHولودة في 24 ينـاير سنة 2011 بأمـشدالة
r00087 يالد رقمH(والية البويرة) شهادة ا

* حـــســـامr اHــــولـــود في 12 غــــشت ســــنـــة 2013 بـــبـــرج
بـــوعــريــريــج (واليـــــة بــــرج بــــوعــريــريـــج) شــهــادة اHــيالد

 r5008 رقم
rويدعـون من اآلن فصـاعدا : سـليـمان مـحمد أرزقي

سليمان إلهامr سليمان حسام. 
- بـــويـــخــــســـايـن لـــويـــزةr اHــــولـــودة خـالل ســـنـــة 1974
بـــاHــــهـــيـــر (واليــــة بـــرج بـــوعــــريـــريـج) بـــحـــكـم صـــادر في 28
فـبـرايــر سـنـة r1978 شــهـادة اHـيالد رقم 320 وعــقـد الـزواج
رقـم 91 احملـــــرر فـي 29 ديـــســــمـــبـــــر ســـنــــة 1994 بـــاHــــهـــيـــر
(واليــــة بـــــرج بـــــوعـــــريـــــريـج) وتـــــدعى مـن اآلن فـــــصـــــاعــــدا :

سليمان لويزة.
- بوعكـساين فتيحةr  اHولودة في 17 نوفـمبر سنة
1964 بــبـــرج بــوعــريــريج (واليــة بــرج بــوعــريــريج) شــهــادة

اHـــــيـالد رقم 01532 وعـــــقــــــد الـــــزواج رقم 11 احملـــــرر في 30
ســبــتــمــبــر ســنـة 1985 بــحـرازة  (واليــة بــرج بــوعــريــريج)

وتدعى من اآلن فصاعدا : سليمان فتيحة.
- بويخـساين فاطـمةr اHولودة في 10 ديسـمبر سنة
1951 بـحــرازة (واليـة بـرج بـوعـريـريج) شـهـادة اHـيالد رقم

1951/00/03724 وعـــــــــــقــــــــــد الــــــــــزواج رقـم 22 احملــــــــــرر فـي 7

فبراير سنة 1978 باHهير (والية برج بوعريريج) وتدعى
من اآلن فصاعدا : سليمان فاطمة. 

- بـوخلــصــاين صـافــيـةr اHــولـودة في 8 أكـتـوبــر سـنـة
1993 بـحــرازة (واليـة بـرج بـوعـريـريج) شـهـادة اHـيالد رقم

1993/00/00109 وتــــدعى مـن اآلن فــــصــــاعـــــدا : ســــلــــيــــمــــان

صافية.
- بـوخلـســاين رمـطـانr اHـولـود في 14 نـوفـمـبـر سـنـة
1995 بـــــــأقــــــــبـــــــو (واليــــــــة بـــــــجــــــــايـــــــة) شــــــــهـــــــادة اHــــــــيـالد رقم

1995/00/03018 ويــــدعى مـن اآلن فــــصــــاعـــــدا : ســــلــــيــــمــــان

رمطان. 
- بــويـخـسـاين مــحـمـودr اHـولـود في 13 يـونـيــو سـنـة
1994 بـالشـرفـة (واليـة الـبـويـرة) شـهادة اHـيالد رقم 00162

ويدعى من اآلن فصاعدا : سليمان  محمود. 
- بـويخــساين فـازيــةr اHـولـودة فــي 9 غــشت سنة
1979 بـــحــرازة (واليـــة بــرج بـــوعــريـــريـج) شـهــادة اHـيالد

رقم 1979/00/00767 وعــقــد الــزواج رقم 35 احملــرر في 25
غـشت سنة 1997 بحرازة (واليـة برج بوعـريريج) وتدعى

من اآلن فصاعدا : سليمان  فازية.
- ســوة صـلــيــحــةr اHــولــودة في 2 يــونــيــو ســنـة 1975
بــــــبـــــــني عـــــــمــــــار (واليــــــة الـــــــطــــــارف) شـــــــهــــــادة اHــــــيـالد رقم
1975/00/00233 وعــــــقـــــــد الـــــــزواج رقم 110 احملــــــرر في 13

مــارس ســنـة 2002 بــالــبــوني   (واليــة عــنـابــة) وتــدعى من
اآلن فصاعدا : سوحة  صليحة.
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- ســوة سـاسـيـةr اHـولــودة في أول مـارس سـنـة 1973
بـــــــبــــــوثــــــلـــــجــــــــة (واليــــــــة الــــــطـــــــارف) شــــــهـــــادة اHــــــيـالد رقم
00/00113/ 1973 وتـــــــدعى مـن اآلن فــــــصـــــــاعــــــدا :  ســـــــوحــــــة

ساسية. 
- ســــوة شــــوقيr اHــــولــــود في 21 أبــــريل ســــنــــة 1980
بــــبـــوثــــلــــجـــة (واليــــة الـــطــــارف) شــــهـــادة اHــــيالد رقم 00186

ويدعى من اآلن فصاعدا : سوحة شوقي. 
- ســوة الـعــارمr اHــولـودة في 24 فــبـرايــر ســنـة 1987
بــــبـــريــــحــــان (واليـــة الــــطــــارف) شـــهــــادة اHــــيالد رقم 00005

وتدعى من اآلن فصاعدا : سوحة العارم.
- سوة عبـد الناصرr اHولود في 8 مـارس سنة 1982
بــــبـــوثــــلــــجـــة (واليــــة الـــطــــارف) شــــهـــادة اHــــيالد رقم 00123

ويدعى من اآلن فصاعدا : سوحة عبد الناصر. 
- ســـوة رضـــوانr اHـــولـــود في 20 مـــارس ســـنــة 1978
بـــــــبـــــــوثـــــــلـــــــجــــــــة (واليـــــــة الـــــــطـــــــارف) شـــــــهـــــــادة اHـــــــيـالد رقم
1978/00/00159 ويـــــــدعـى من اآلن فــــــــصـــــــاعــــــــدا : ســـــــوحـــــــة

رضوان. 
- ســـــوة وردةr اHــــــولـــــودة في 17 غـــــشـت ســـــنـــــة 1984
بـــــــبـــــــوثـــــــلـــــــجــــــــة (واليـــــــة الـــــــطـــــــارف) شـــــــهـــــــادة اHـــــــيـالد رقم
1984/00/00565 وعـقد الزواج رقم 52 احملرر في 7 يـونيو

ســـنــة 2010 بــبـــريــحـــان (واليــة الـــطــارف) وتـــدعى من اآلن
فصاعدا : سوحة وردة. 

- ســوة حـيــاة r اHــولـودة في 25 نـوفــمــبـر ســنـة 1978
بــعـــنــابـــة (واليــة عـــنــابـــة) شــهـــادة اHــيالد رقم 11504 وعـــقــد
الــــزواج رقم 1132 احملــــرر في 16 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 2013
بـالبوني (واليـة عنابـة)  وتدعى من اآلن فصـاعدا : سوحة

حياة. 
- زوليخـة محمدr اHولود في 5 سبـتمبر سنة 1972
بــــــــالــــــــزبـــــــيــــــــريــــــــة (واليـــــــة اHــــــــديــــــــة) شــــــــهـــــــادة اHــــــــيـالد رقم
1972/00/00308 وعــــقــــد الـــزواج رقم 00159 احملــــرر في 27

يـونـيــو سـنـة 2005 بــقـصــر الـشاللــة (واليـة تــيـارت) وعــقـد
الزواج رقم 00074 احملرر في 11 مـارس سنة 2007 بـقصر

الشاللة (والية تيارت) وأوالده القصر : 
*  أنس صـــبــــري r اHـــولـــود في 10 مـــايــــو ســـنـــة 2006
r00637 يالد رقمHبقصر الشاللة (والية تيارت) شهادة ا

*  عــمـاد الــدينr اHـولــود في أول فـبــرايـر ســنـة 2008
r00186يالد رقمHبقصر الشاللة (والية تيارت) شهادة ا

*  أســـــامــــــةr اHـــــولــــــود في 23 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2010
r00485 يالد رقمHبقصر الشاللة (والية تيارت) شهادة ا

*  إلــــيــــــاسr اHـــولـــــود في 25 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2012
 r02138 يالد رقمHبقصر الشاللة (والية تيارت) شهادة ا

rويـــدعــــون مـن اآلن فـــصــــاعــــدا : حـــوســــيــــني مــــحــــمـــد
حوسيـني أنس صـبريr حـوسينـي عماد الـدينr حوسـيني

أسامةr حوسيني إلياس.

- سي قدور أمـحمـدr اHولود في 10 مايـو سنة 1966
بـــــــــاHـــــــــهــــــــــديـــــــــة (واليـــــــــة تـــــــــيـــــــــارت) شـــــــــهــــــــــادة اHـــــــــيـالد رقم
1966/00/00315 وعـــــقــــــد الـــــزواج رقم 00292 احملـــــرر في 4

ديـــســمـــبــر ســـنــة 1992 بــاHـــهــديـــة  (واليـــة تــيـــارت) وولــداه
القاصران : 

*  مــحـمـد بـكــر الـديـنr الـــمولـود فــي 13 أكــتوبـر
ســـنــة 1999 بــاHــهـــديــة (واليــة تـــيــارت) شــهـــادة اHــيالد رقم

r1999/00/01126

*  أمحـمـد فـتح الـنـورr اHـولود في 25 نـوفـمبـر سـنة
 r01667 يالد رقمHهدية (والية تيارت) شهادة اH2007 با

rويــدعــــون مــن اآلن فـصــاعــــدا : بن غـزلــيــة أمـحــمـــد
بن غزلية محمد بكر الدينr بن غزلية أمحمد فتح النور.
- سـي قــــدور إ�ــــانr اHــــولــــودة فـي 10 ســـبـــتـــمـــبــر
ســنة 1993 بــاHهـدية (واليـة تــيـارت) شــهــادة اHـيالد رقم
1993/00/01115 وتــــدعى مـن اآلن فـــصـــاعــــدا : بن غــــزلـــيـــة

إ�ان.
- سي قدور منالr اHولودة في 4  سبتمبر سنة 1995
بـاHـهـديـة (واليـة تيـارت) شـهـادة اHـيالد رقم 1995/00/01094

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن غزلية منال. 
- حلماري بـوجمعـةr اHولود في 23 أبـريل سنة 1962
بـــــــــأزفـــــــــون (واليـــــــــة تــــــــيـــــــــزي وزو) شـــــــــهـــــــــادة اHـــــــــيـالد رقم
1962/00/00033 وعــــــقـــــــد الــــــزواج رقـم 00228 احملــــــرر فـي

أول غـشت سنـة 2002 بـالرويـبة  (والية اجلـزائر) وإبـنتاه
القاصرتان : 

*  أمـــيـــنـــــةr اHـــولـــــودة فــي 7 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 2005
بـــــــعـــــــX طـــــــايــــــــة (واليـــــــة اجلـــــــزائـــــــر) شــــــــهـــــــادة اHـــــــيـالد رقم

r2005/00/03893

Xولودة في 16 سبـتمبـر سنة 2009 بعHا rسـرين  *
 r2009/00/03291 يالد رقمHطاية (والية اجلزائر) شهادة ا
rــــاري بــــوجـــمـــعـــةH : ويـــدعــــــون مــن اآلن فـــصــــاعـــــدا

Hاري أمينةH rاري سرين. 
- بــوكـلــبـة عــبـد الــقـادرr اHــولـود في 17 يـولـيــو سـنـة
1980 �ـــــعـــــســــكـــــر (واليـــــة مـــــعـــــســــكـــــر) شـــــهـــــادة اHـــــيالد رقم

1980/00/02425 وعـــــقـــــد الـــــزواج رقم 214 احملـــــرر في أول

ديـسـمـبـر سـنـة 2010 بـاHـامـونـيـة (واليـة مــعـسـكـر) وإبـنـته
القاصرة : 

*  وسـامr اHـولودة في 10 أبـريل سـنة 2012 �عـسـكر
 r01916 يالد رقمH(والية معسكر) شهادة ا

ويـــدعــيــــان مــن اآلن فـــصــاعــــدا : بــن عـــبــد الــعــزيــز
عبد القادرr بن عبد العزيز وسام. 
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- بن خــرارة عــبـد احلــفــيظr اHــولـود في 16 نـوفــمــبـر
سـنة 1970 بـأوالد رحمـة (والية بسـكرة) شـهادة اHيالد رقم
00455 وعـقـد الزواج رقم 1230 احملـرر في 5 نـوفـمبـر سـنة

1997 بالبليدة  (والية البليدة) وأوالده القصر : 

*  نــــــســـــــرينr اHـــــــولــــــودة في 31 غــــــشـت ســــــنــــــة 1998
بـــــــالــــــبـــــــلــــــيـــــــدة (واليــــــة الـــــــبــــــلـــــــيـــــــدة) شــــــهـــــــادة اHــــــيـالد رقم

r1998/00/04600

*  إ�ـــــانr اHــــــولـــــودة في 22 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2002
بـــــــالــــــبـــــــلــــــيـــــــدة (واليــــــة الـــــــبــــــلـــــــيـــــــدة) شــــــهـــــــادة اHــــــيـالد رقم

r2002/00/08997

*  عــــبـــد اHــــالـكr اHـــولــــود في 30 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2008
بــــــــالـــــــشــــــــفــــــــة (واليـــــــة الــــــــبــــــــلـــــــيــــــــدة) شــــــــهـــــــادة اHــــــــيـالد رقم

r2008/00/00151

*  عــــبـــد اجلــــلــــيلr اHــــولـــود في 12 غــــشت ســــنـــة 2011
بــــــــالـــــــشــــــــفــــــــة (واليـــــــة الــــــــبــــــــلـــــــيــــــــدة) شــــــــهـــــــادة اHــــــــيـالد رقم

 r2011/00/01679

rويـدعـون من اآلن فـصاعـدا : بن كـرارة عـبـد احلـفيظ
rالكHبن كرارة عبد ا rبن كرارة إ�ان rبن كرارة نسـرين

بن كرارة عبد اجلليل. 
- قردة عمرr اHولود في 20 يونيو سنة 1976 بقمار
(واليــة الـوادي) شــهــادة اHــيالد رقم 1976/00/00252 وعــقــد
الــــــزواج رقم 00039  احملــــــرر في أول مــــــارس ســــــنـــــة 2004

بقمار (والية الوادي) وأوالده القصر : 
*  عـــــبـــــد الــــــلهr اHــــــولـــــود في 20 مـــــارس ســـــنـــــة 2005

r01546 يالد رقمHبالوادي (والية الوادي) شهادة ا
*  مـروانr اHولود في 26 نوفـمبـر سنة 2007 بـقمار

r01178 يالد رقمH(والية الوادي) شهادة ا
*  ولـيـدr اHـولـود في 27 فـبـرايـر سـنـة 2012 بـالوادي

 r01750 يالد رقمH(والية الوادي) شهادة ا
ويـدعــون من اآلن فـصــاعـدا : درقــيش عـمــرr درقـيش

عبد اللهr درقيش مروانr درقيش وليد. 
- رخــيس مــحــمــدr اHــولــود في 19 غــشت ســنــة 1977
�ـحمـد بـلـوزداد (واليـة اجلـزائـر) شـهادة اHـيالد رقم 03255
وعـــقـــد الــزواج رقم 00768 احملــرر في 5 غـــشت ســـنــة 2003

بالشلف (والية الشلف) وأوالده القصر : 
*  عـبد الـرحـمـانr اHـولود في 5 ديـسـمـبـر سـنة 2004

بالشلف (والية الشلف) شهادة اHيالد رقم 07537.
*  هاجـرr اHـولودة في 28 غـشت سنة 2006 بـالشلف

 r05072 يالد رقمH(والية الشلف) شهادة ا
*  أيــوبr اHـولـود في 28 غــشت سـنـة 2006 بــالـشـلف

 r05073 يالد رقمH(والية الشلف) شهادة ا
ويــدعـون من اآلن فــصـاعــدا : ركـيس مــحـمــدr ركـيس

عبد الرحمانr ركيس هاجرr ركيس أيوب.

اHــاداHــادّة ة 2 :  :  عـــمــال بــأحــكـــام اHـــادة 5 مـن اHـرســوم رقم
71- 157 اHـؤرخ في 10 ربـيع الــثــاني عـام 1391 اHـوافق 3

يــونـــيــو ســـنــة r1971 اHـــتــمـم واHــذكـــور أعالهr يـــؤشـــر عــلى
هـوامش عقـود احلـالة اHـدنـية لـلـمعـنـيX بـاأللـقاب اجلـديدة
اHــمــنــوحـة �ــقــتــضى هــذا اHــرســوم وذلك بــنـاء عــلى طــلب

وكيل اجلمهورية.
اHـاداHـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 21  رجب عــام 1438 اHــوافق 18

أبريل سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 21 رجب عـام  رجب عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 18
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة r2017 يـــتــضــمن الـــتــجــنس بـــاجلــنــســيــةr يـــتــضــمن الـــتــجــنس بـــاجلــنــســيــة

اجلزائرية.اجلزائرية.
ــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرخ في 21 رجـب عـــام
1438 اHـوافق 18 أبــريل ســنـة r2017 يـتــجــنس بــاجلـنــســيـة

اجلـــزائــريــــةr ضــمن شـــروط اHــادة 9 مـــكــرر مـن األمــر رقم
ديسـمبر 70-86 اHؤرخ في17 شـوال عام 1390 اHوافق 15  

سـنة 1970 واHـتـضـمن قـانون اجلـنـسـيـة اجلزائـريـةr اHـعدل
واHـتـممr اHــسـمـاة : احلــنـطي آيــةr اHـولـودة في 29 أكــتـوبـر

سنة 1979 بالقبة (والية اجلزائر).
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 21 رجب عـام  رجب عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 18
أبــــريل ســــنـــة أبــــريل ســــنـــة r2017 يــــتـــضــــمن إنــــهـــاء مــــهــــام رئـــيسr يــــتـــضــــمن إنــــهـــاء مــــهــــام رئـــيس
الــلـــجــنـــة الــوطـــنــيـــة االســـتــشـــاريــة لـــتــرقـــيــة حـــقــوقالــلـــجــنـــة الــوطـــنــيـــة االســـتــشـــاريــة لـــتــرقـــيــة حـــقــوق

اإلنسان وحمايتها.اإلنسان وحمايتها.
ــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرخ في 21 رجـب عـــام
1438 اHــوافق 18 أبـــريل ســـنــة 2017 تـــنـــهىr ابـــتـــداء من 3

نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة r2016 مـــهــــام الـــســـيـــد مــــصـــطـــفى فـــاروق
قـسنطـينيr بصـفته رئيـسا لـلجنـة الوطنـية االستـشارية

لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 21 رجب عـام  رجب عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 18
أبـــريل ســـنــة أبـــريل ســـنــة r2017 يـــتـــضـــمن إنـــهـــاء مـــهـــام رئـــيـــســةr يـــتـــضـــمن إنـــهـــاء مـــهـــام رئـــيـــســة

احملكمة اإلدارية باجلزائر.احملكمة اإلدارية باجلزائر.
ــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرخ في 21 رجـب عـــام
1438 اHـوافق 18 أبــريل ســنـة r2017 تــنـهـى مـهــام الــســيـدة

فـــافـــة بـن زروقيr بـــصـــفـــتـــهــــا رئـــيـــســـة احملـــكـــمـــة اإلداريـــة
باجلزائرr لتكليفها بوظيفة أخرى.
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وزارة الدفاع الوطني وزارة الدفاع الوطني 
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 13 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1438
اHـوافق اHـوافق 10 أبـريل سنة  أبـريل سنة r2017 يـتضـمن مـهام اHـفرزةr يـتضـمن مـهام اHـفرزة

العسكرية للتنسيق وتنظيمهاالعسكرية للتنسيق وتنظيمها.
ــــــــــــــــــــ

rإن وزير الدفاع الوطني
rووزير األشغال العمومية والنقل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 06-151 اHـؤرخ
في 2 ربيع الـثاني عام 1427 اHوافق 30 أبـريل سنة 2006
الــذي يــؤسس الـتــنــسـيـق اHـدنـي الـعــســكـري فــيــمـا يــتــعـلق

rبتسيير اجملال اجلوي
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-317 اHـؤرخ
في 10 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
 2013  الـــذي يـــحـــدد مـــهـــام نـــائـب وزيـــر الـــدفـــاع الـــوطـــني

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-311 اHؤرخ
في أول ربـيع األول عام 1438 اHـوافق أول ديـسـمـبـر سـنة
2016 الــذي يـــحــدد صالحــيـــات وزيــر األشــغــال الـــعــمــومــيــة

rوالنقل
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
18 يــونـيــو ســنـة 1988 واHـتــضــمن مــهـام وتــنـظــيم اHــفـرزة

rالعسكرية للتنسيق ومكوناتها
- و�ــقــتــضى مــجــمــوع الــنــصــوص اHــســيّــرة لـوزارة

rالدفاع الوطني
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

الفصل األول الفصل األول 
أحكام عامة أحكام عامة 

اHـادة األولى :اHـادة األولى : اHـفــرزة الـعـسـكــريـة لـلــتـنـسـيـق هـيـئـة
تـابــعـة لـقــيـادة قــوات الـدفـاع اجلــوي عن اإلقـلـيـمr يـخـصص

مقرها على مستوى مركز للمراقبة اجلهوية.
اHـادة اHـادة 2 : : تـتـبع اHـفـرزة الـعـسـكـريـة لـلـتـنـسـيق مـركز
الـعـمـلـيـات لـلـدفـاع اجلـوي عن اإلقـلـيمr كـمـا �ـكن أن تـكـون
لـها مـلـحـقـات عسـكـريـة للـتـنـسـيق علـى مسـتـوى اHـطارات

اHدنية.

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء

وزير األشغالوزير األشغال
العمومية والنقلالعمومية والنقل

بوجمعة طلعي بوجمعة طلعي 

الفصل الثانيالفصل الثاني
اHهام والتنظيماHهام والتنظيم

اHـادة اHـادة 3 : : يـكـون نـظـام اHـداومـة لــلـمـفـرزة الـعـسـكـريـة
للتنسيق 24 ساعة على 24 ساعة.

وتكلّف بهذه الصفةr �ا يأتي : 
- مــهـــمــة اHـــســاعــدة عـــلى الــتـــعــرّف لــفـــائــدة ســلـــســلــة

rراقبة لقوات الدفاع اجلوي عن اإلقليمHالكشف وا
- مـهــمـة الـتـنــسـيق من أجل ضـمــان تـوافق احلـركـات

اجلوية العامة والعسكرية.
اHـادة اHـادة 4 : : تـمـثل اHـفـرزة الـعـسـكريـة لـلـتـنـسـيق نـقـطة
اتصـال وطـنـيةr في اطـار الـتـعاون "5+5 دفـاع " في مـجال

محاربة التهديد اجلوي من نوع "رونيقاد".
وتكلّف �ا يأتي : 

- تبـادل اHـعـلومـات في وقـتـها عن احلـالـة اجلـوية في
rشتركHمنطقة االهتمام ا

- اإلبـالغ الـفــوري لـنــقـاط االتــصـال لــلـبــلـدان األخـرى
األعـضــاء Hــبـادرة "5+5  دفــاع" بــكل حــدث جــوي خــاص يـهم

rاألمن اجلوي
- ضـمان تـنـسيق الـوسـائل وخاصـة الـوسائل اجلـوية

اHقحمة أثناء التدخالت في منطقة االهتمام اHشترك.
rـــفــرزة الـــعــســكـــريــة لـــلــتــنـــســيقHــادة 5 : : تـــتــكــون اHــادة اHا

لتنفيذ مهامها من أربعة (4) أرباع عملياتية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام نهائية أحكام نهائية 

اHــادة اHــادة 6 : : يــلــغي هـــذا الــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك كل
األحـكـام السـابقـة اخملـالفـةr والسـيمـا منـهـا القـرار الوزاري
اHـــشـــتــــرك اHــــؤرخ في 18 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1988 واHـــذكـــور

أعاله.
اHـادة اHـادة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 13 رجـب عـــام 1438 اHــــوافق 10

أبريل سنة 2017.

عن وزير الدفاع الوطني عن وزير الدفاع الوطني 
نائب وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني 

رئيس أركان اجليش الوطني الشعبيرئيس أركان اجليش الوطني الشعبي
الفريق أحمد قايد صالحالفريق أحمد قايد صالح
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وزارة اCالية وزارة اCالية 
قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 22 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1438 اHــوافق  اHــوافق 19
فبراير سنة فبراير سنة r2017 يتضمن اHـوافقة على نظام جلنةr يتضمن اHـوافقة على نظام جلنة
تـنــظـيم عـمــلـيـات الـبــورصـة ومـراقــبـتـهـا رقم تـنــظـيم عـمــلـيـات الـبــورصـة ومـراقــبـتـهـا رقم 03-16
اHـــــؤرخ في اHـــــؤرخ في 28 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1437 اHـــــوافق أول اHـــــوافق أول
ســبــتـمــبـر ســنـة ســبــتـمــبـر ســنـة 2016  واHـتــعـلق بــالـضــمـانــات الـتياHـتــعـلق بــالـضــمـانــات الـتي
يـــجب عـــلى شـــركـــة تـــســـيــيـــر صـــنـــاديق االســـتـــثـــمــاريـــجب عـــلى شـــركـــة تـــســـيــيـــر صـــنـــاديق االســـتـــثـــمــار
تـقد�ـهـا فيـما يـتعـلق بـتنـظيـمـها ووسـائلـهـا التـقنـيةتـقد�ـهـا فيـما يـتعـلق بـتنـظيـمـها ووسـائلـهـا التـقنـية

واHالية واHهارات اHهنية.واHالية واHهارات اHهنية.
ــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا
- �ــقـتـضى اHـرسـوم الــتـشـريـعي رقم 93-10 اHـؤرخ
في 2 ذي احلــــجــــة عـــام 1413 اHــــوافق 23 مـــايــــو ســـنـــة 1993

rتمّمHعدل واHا rنقولةHتعلق ببورصة القيم اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-11 اHــــؤرخ في 28
جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اHــوافق 24 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2006
rتمّمHعدّل واHا rتعلق بشركة الرأسمال االستثماريHوا

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمـــضـــان عــام 1415 اHــوافق 15 يــنـــايـــر ســـنــة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-102 اHؤرخ
في 22 شــــــوال عـــــام 1416 اHـــــوافق 11 مـــــارس ســـــنـــــة 1996
واHــتـضــمــن تــطــبــيــق اHـادة 32 مـن اHـرســوم الــتــشــريـعي
رقم 93-10 اHـــــؤرخ في 23 مـــــايـــــو ســـــنــــة 1993 واHــــتـــــعــــلق

rتممHعدّل واHا rنقولةHببورصة القيم ا
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يــــوافـق عــــلـى نــــظـــــام جلــــنـــــة تــــنـــــظــــيم
عـمـلـيـات الـبـورصـة ومـراقـبـتهـا رقم 16-03 اHـؤرخ في 28
ذي الــقـــعــدة عــام 1437 اHــوافـق أول ســبــتـــمــبـــر ســنــة 2016
واHــتــعــلق بــالــضــمــانـات الــتي يــجب عــلى شــركــة تــســيــيـر
صــنـاديق االســتـثـمــار تـقــد�ـهــا  فـيــمـا يـتــعـلق بــتـنــظـيــمـهـا
ووسائلـها التـقنيـة واHالية واHـهارات اHهـنية الـذي يلحق

نصه بهذا القرار.
اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438

اHوافق 19 فبراير سنة 2017.
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

اHلحقاHلحق

نــــــنــــــظـــــام رقم ظـــــام رقم 16-03 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 28 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1437
واHـــــتــــــعـــــلق اHـــــوافـق أول ســـــبــــــتـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة اHـــــوافـق أول ســـــبــــــتـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2016 واHـــــتــــــعـــــلق 
بالضمانـات التي يجب على شركة تسيير صناديقبالضمانـات التي يجب على شركة تسيير صناديق
االســـتـــثـــمــار تـــقـــد�ــهـــا فـــيــمـــا يـــتـــعــلـق بــتـــنـــظــيـــمـــهــااالســـتـــثـــمــار تـــقـــد�ــهـــا فـــيــمـــا يـــتـــعــلـق بــتـــنـــظــيـــمـــهــا

ووسائلها التقنية واHالية واHهارات اHهنية.ووسائلها التقنية واHالية واHهارات اHهنية.
ــــــــــــــــــــ

إنّ رئـــــيس جلـــــنـــــة تــــنـــــظـــــيم عـــــمــــلـــــيـــــات الــــبـــــورصــــة
r(ل.ت.ع.ب.م) ومراقبتها

- �ــقـتـضى اHـرسـوم الــتـشـريـعي رقم 93-10 اHـؤرخ
في 2 ذي احلــــجــــة عـــام 1413 اHــــوافق 23 مـــايــــو ســـنـــة 1993

rتممHعدل واHا rنقولةHتعلق ببورصة القيم اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-11 اHــــؤرخ في 28
جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اHــوافق 24 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2006
rــــتـــعـــلـــــق بـــشـــركـــــــــة الــــرأســـمـــــــال االســــتـــثـــمـــــــاريHوا

rتمــمHعــــدل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-205 اHؤرخ
في 20 شــــوال عــــام 1437 اHــــوافق 25 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2016
واHتعلق بكيـفيات إنشاء وتسيير و�ارسة نشاط شركة

 rتسيير صناديق االستثمار

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 3 ربـيع
األول عــــــــــام 1434 اHــــــــوافــق 15 يــــــــنــــــــايــــــــــر ســــــــنــــــــــة 2013
واHتـضمن تـعيـX رئيس جلـنة تـنظـيم عمـليـات البـورصة

rومراقبتها

- و�ـقــتـضـى الـقــرار اHـؤرخ في 23 صــفـر عـام 1438
اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2016 واHـتـعـلق بـتـعـيـX أعـضاء

rجلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

- و�ـقـتـضى نـظـام جلـنـة تـنـظـيم عـمـلـيـات الـبـورصة
ومــراقـبــتــــهـا رقــم 15-01 اHـؤرخ في 25 جـمــادى الــثـانــيـة
عام 1436 اHـوافق 15 أبـريل سنة  2015 واHتـعلق بـشروط
اعــتـمــاد الــوســطــاء في عــمـلــيــات الــبـورصــة والــتــزامــاتـهم

rومراقبتهم

- وبــعـد مــصـادقــة جلـنــة تـنــظــيم عـمــلـيــات الـبــورصـة
r2016 ومراقبتها بتاريخ أول سبتمبر سنة

يصدر النظام اآلتي نصه :يصدر النظام اآلتي نصه :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 5 من اHـرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 16-205 اHــؤرخ في 20 شـــوال عــام 1437
اHـوافق 25 يـولـيــو سـنـة 2016 واHـتـعــلق بـكــيـفـيــات إنـشـاء
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وتسييــر و�ـارســـة نشـــاط شركـــة تـسييـــر صناديـــق
االســــتـــثــــمـــــــارr يــــــهــــدف هـــــــذا الـــنــــظـــــــام إلـــى حتــــديـــــد
الـضـمـانــــات الـتــي يـجـــب أن تـقـدّمـهــــا شـركـــة تــسـيـيـــر
صـنـاديق االسـتـثـمـار واHـشـار إلـيـهـا فـيـما يـأتـي بـ "شـركة
الـتسـييـر" عنـد إيـداع طلـبهـا بالـترخـيص Hـزاولة نـشاطـها
فــيـمــا يــتــعــلق بــتـنــظــيــمـهــا ووســائــلــهـا الــتــقــنـيــة واHــالــيـة

واHهارات اHهنية Hسيّريها.

اHادة اHادة 2 : : يجب عـلى شركـة التسـييـر أن يكون لـديها
كافة الـوسائل البـشرية والتـنظيمـية واHاليـة الضرورية
التي تمكنها من القيام بالنشاطr موضوع الرخصةr على

الشكل الصحيح.

يجب أن تكون لدى شـركة التسيـير محالت مجهزة
بـجــمـيع الـوســائل الـتـقــنـيـة واخملــصـصـة حــصـرا لـنــشـاطـهـا

الرئيسي.

ويــجب عــلى شــركــة الــتـســيــيــر أن تــضــبط مــحالتــهـا
وفقا حلجم نشاطها.

اHــــادة اHــــادة 3 : : يـــجـب عـــلـى شــــركـــة الــــتــــســـيــــيــــر أن تـــقــــيم
تــنـــظــيــمـــا وأن تــتـــخــذ نــظـــامــا مـــعــلـــومــاتــيـــا يــشـــملr عــلى
اخلـصـوصr جتـهـيـزات اإلعالم اآللي والــبـرمـجـيـاتr بـشـكل
يــتــوافـق مع حــجـــمــهــا وحــجـم نــشــاطـــهــاr و�ــا يــضـــمن لــهــا

احترام التنظيم اHعمول به.

وبـاإلضافـة إلى ذلكr يـجب عـلى شـركـة التـسـيـير أن
تــضع مــخـتــلف إجــراءات الــعــمل الـكــفــيــلــة بـتــأطــيــرr عـلى

اخلصوصr �ا يأتي : 

rنجزةHتسيير ومتابعة العمليات ا -

- إدارة ومــراقــبــة اخملـــاطــر اHــرتــبــطـــة بــالــنــشــاطــات
rمارسةHا

rصالحHحتديد وتسيير تضارب ا -

rمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب -

- وظيفة االمتثال.

4 : : يجب أن يـبـرز الـهيـكل الـتنـظـيمي لـشـركة اHادة اHادة 
التسييرr خصوصاr اHسؤوليات اآلتية :

rسؤول القائم على تنفيذ سياسة االستثمارHا -

rسؤول القائم على مراقبة االمتثالHا -

rسؤول القائم على مراقبة اخملاطرHا -

اHادة اHادة 5 : : يجب عـلى الوسـيط في عـملـيات الـبورصة
اHرخص له �زاولة نشاط شركة التسيير أن يقيم هيكال
مـزودا بالـوسائـل البـشريـة والـتقـنـية الـكافـيـة واخملصـصة
حصـرا Hزاولة نـشاط شركـة التسيـير. ويجب عـليه بذلك
وضع اإلجـراءات الــضـروريــة لـلــوقـايــة وتـســيـيــر تـضـارب
اHـصالح بX نشاطـه كشركة للـتسييـر ونشاطاته  األخرى

اHتعلقة بالوساطة في عمليات البورصة.

6 : : يـــجـب عـــلى شــــركـــة الـــتــــســـيـــيــــر أن تـــعـــيّن اHــادة اHــادة 
مـسؤوال Hـراقـبـة االمتـثـالr يـسهـر عـلى احـترام الـنـصوص

التشريعية والتنظيمية اخلاصة بشركة التسيير. 

تــعـــتــبـــر األحــكـــام اHــتـــعــلـــقــة بـــرقــابـــة االمــتـــثــال لــدى
الـــوســـطـــاء فـي عـــمـــلـــيـــات الـــبـــورصــــة نـــافـــذة عـــلى شـــركـــة

التسيير.

اHــادة اHــادة 7 : : ال�ــكـن في أي حــال من األحــوالr أن يــكــون
مــجـمـوع رؤوس األمــوال اخلـاصـة لـشــركـة الـتــسـيـيـر أدنى
�ــــا نـــصــت عــلــيــه اHــــادة 5 مــن اHـــرســــوم الــتــنــفــيــــذي
رقـم 16-205  اHــــؤرخ في 20 شـــوال عـــام 1437 اHــــوافق 25

يوليو سنة 2016 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 8 : : يـجب عـلـى شـركـة الـتــسـيـيـر أن تــبـرم عـقـد
تــأمـX عــلى اHــسـؤولــيـة اHــدنـيــة اHـهــنـيــةr كـفــيال بـتــغـطــيـة

جميع اخملاطر اHرتبطة بنشاطها.

اHـادة اHـادة 9 : : يــجب عــلى شــركـة الــتـســيــيـر أن تــبـرز في
كل عقـودهـا وفواتـيـرها وإعالنـاتـها ومـنشـوراتـها وفي كل
الـــوثـــائـق احملـــررة مع الــــغـــيـــرr إضـــافــــة إلى مـــا نـص عـــلـــيه
الــقـانـون الــتـجـاريr كل اHــعـلـومــات اHـتـعــلـقـة بـالــتـرخـيص

�زاولة نشاط شركة التسيير.

اHـادة اHـادة 10 : : يـجب عـلى كل من مـديـر شركـة الـتـسـيـير
وعــــلى الــــشــــخص اHــــســــؤول الــــقــــائم عــــلـى نــــشــــاط شــــركـــة
التـسيير لـدى شركة الـوساطة في عـمليـات البورصةr أن
يـزاوال تـكـويـنـا تـنـظـمه مـؤسـسـة لـلـتـكـوين يـحـدد مـحـتوى
مـقــرره بـالـتــنـســيق مع جلـنــة تـنــظـيم عــمـلــيـات الــبـورصـة

ومراقبتها.

اHـادة اHـادة 11 : : ينـشـر هـذا النـظـام في اجلـريـدة الرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 28 ذي الـقــعـدة عـام 1437 اHـوافق
أول سبتمبر سنة 2016.

عبد احلكيم براحعبد احلكيم براح
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قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 22 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1438 اHــوافق  اHــوافق 19
فبراير سنة فبراير سنة r2017 يتضمن اHـوافقة على نظام جلنةr يتضمن اHـوافقة على نظام جلنة
تـنــظـيم عـمــلـيـات الـبــورصـة ومـراقــبـتـهـا رقم تـنــظـيم عـمــلـيـات الـبــورصـة ومـراقــبـتـهـا رقم 04-16
اHـؤرخ في اHـؤرخ في 23 مــحــرم عـام  مــحــرم عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 25 أكــتــوبـر أكــتــوبـر
سـنـة سـنـة 2016 واHـتـعـلق بــقـواعـد األخالقــيـات األسـاسـيـة واHـتـعـلق بــقـواعـد األخالقــيـات األسـاسـيـة
الـتـي يـجب أن تــلـتــزم بـهــا شــركـة تــسـيــيـر صــنـاديقالـتـي يـجب أن تــلـتــزم بـهــا شــركـة تــسـيــيـر صــنـاديق

االستثمار.االستثمار.
ــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا

- �ــقـتـضى اHـرسـوم الــتـشـريـعي رقم 93-10 اHـؤرخ
في 2 ذي احلــــجــــة عـــام 1413 اHــــوافق 23 مـــايــــو ســـنـــة 1993

rتمّمHعدل واHا rنقولةHتعلق ببورصة القيم اHوا

- و�ـقــتـضــــى الـقــانــــون رقـــم 06-11 اHـــؤرخ فــي
28 جــــمـــــــادى األولــى عـــــــام 1427 اHـــــوافـــق 24 يــــونـــــيـــــــو

rـتــعـلــق بـشـركـــة الـرأســمـال االسـتـثـمـاريHسـنـــة 2006 وا
rتمّمHعدّل واHا

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-102 اHؤرخ
في 22 شــــــوال عـــــام 1416 اHـــــوافق 11 مـــــارس ســـــنـــــة 1996
واHـتضـمن تـطـبـيق اHادة 32 من اHـرسـوم التـشـريعي رقم
93-10 اHـؤرخ في 23 مـايـو سـنـة 1993 واHـتـعـلق بـبـورصـة

rتممHعدل واHا rنقولةHالقيم ا
 يقرر ما يأتي : يقرر ما يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يــــوافـق عــــلـى نــــظـــــام جلــــنـــــة تــــنـــــظــــيم
عـمـلـيـات الـبـورصـة ومـراقـبـتهـا رقم 16-04 اHـؤرخ في 23
مــحـرم عـام 1438 اHـوافق 25 أكـتـوبـر سـنـة 2016 واHــتـعـلق
بــقـواعـد األخالقـيـات األســاسـيـة الـتي يـجـب أن تـلـتـزم بـهـا
شركة تـسييـر صنـاديق االستثـمار الـذي يلحق نـصه بهذا

القرار.
اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 22 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438

اHوافق 19 فبراير سنة 2017.
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

اHلحقاHلحق

نــظــام رقم نــظــام رقم 16-04 مــؤرخ في  مــؤرخ في 23 مــحــرم عـام  مــحــرم عـام 1438 اHــوافق اHــوافق
25 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة 2016 واHتـعـلق بـقـواعـد األخالقـيات واHتـعـلق بـقـواعـد األخالقـيات

األسـاسـيـة الـتي يـجب أن تـلـتـزم بـهـا شـركـة تـسـيـيراألسـاسـيـة الـتي يـجب أن تـلـتـزم بـهـا شـركـة تـسـيـير
صناديق االستثمار.صناديق االستثمار.

ــــــــــــــــــــ

إنّ رئـــــيس جلـــــنـــــة تــــنـــــظـــــيم عـــــمــــلـــــيـــــات الــــبـــــورصــــة
r(ل.ت.ع.ب.م) ومراقبتها

- �ــقـتـضى اHـرسـوم الــتـشـريـعي رقم 93-10 اHـؤرخ
في 2 ذي احلــــجــــة عـــام 1413 اHــــوافق 23 مـــايــــو ســـنـــة 1993

rتممHعدل واHا rنقولةHتعلق ببورصة القيم اHوا
- و�قـتضى األمر رقم 96-08 اHؤرخ في 19 شـعبان
عـام 1416 اHـوافق 10 يـنـايـر سـنة 1996 واHـتعـلـق بـهـيـئات

rنقولةHالتوظيف اجلماعي للقيم ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-11 اHــــؤرخ في 28
جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اHــوافق 24 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2006
rتممHعدل واHا rتعلق بشركة الرأسمال االستثماريHوا

- و�قـتضى القانون رقم 15-18 اHؤرخ في 18ربيع
األول عام 1437 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2015 واHـتضمن

rادة 70 منهHالسيما ا r2016 الية لسنةHقانون ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-205 اHؤرخ
في 20 شــــوال عــــام 1437 اHــــوافق 25 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2016
واHــتــعـــلق بــإجــراءات إنـــشــاء وتــســـيــيــر و�ـــارســة نــشــاط

 rشركة تسيير صناديق االستثمار
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 3 ربـيع
األول عـام 1434 اHـوافق 15 يــنـايــر ســنـة 2013 واHــتــضـمن
rرئيس جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها Xتعي
- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 23 صــفــر عـام 1438
اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنة 2016 واHتـضـمن تـعـيـX أعـضاء

rجلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
- و�ـقـتـضى نـظـام جلـنـة تـنـظـيم عـمـلـيـات الـبـورصة
ومراقـبتـها رقم 15-01 اHؤرخ في 25 جـمـادى الثـانيـة عام
1436 اHــــوافق 15 أبــــريل ســــنـــة 2015 واHــــتـــعــــلق بــــشـــروط

اعــتـمــاد الــوســطــاء في عــمـلــيــات الــبـورصــة والــتــزامــاتـهم
rومراقبتهم

- وبــعـد مـصـادقــة  جلـنـة تــنـظـيم عــمـلـيــات الـبـورصـة
ومــــراقــــبـــــتــــهــــا بــــتــــاريخ 23 مــــحــــرم عــــام 1438 اHــــوافق 25

r2016 أكتوبر سنة
يصدر النظام اآلتي نصه :يصدر النظام اآلتي نصه :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 9 من اHـرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 16-205 اHــؤرخ في 20 شـــوال عــام 1437
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اHـوافق 25 يـولـيــو سـنـة 2016 واHـذكـور أعالهr يــهـدف هـذا
الــنــظــام إلى حتــديــد قــواعـــد األخالقــيــات األســاســيــة الــتي
يـجـب أن تـلـتـزم بـهــا شـركـة تـســيـيـر صـنـاديـق االسـتـثـمـار

اHشار إليها فيما يأتي بـ "شركة التسيير".

2 : : يـــسن قـــانـــون أخـالقـــيـــات اHـــهـــنـــة لـــشـــركـــة اHــادة اHــادة 
الـــتـــســـيـــيــــر قـــواعـــد األخالقـــيـــات األســـاســــيـــةr الـــتي تـــضم
خـصـوصـا r اHـمـارسـات الـسـلـيـمـة في الـتـسـيـيـر والـوقـايـة
من  وضـعيـات تـضارب اHـصالح الـتي تـنطـبق على شـركة
الـتــسـيـيـر ومــسـتـخـدمــيـهـا اHـشــاركـX في نـشـاط تــسـيـيـر
صـــنــاديق االســتـــثــمــار r �ــا فـي ذلك الــهــنـــدســة اHــالــيــة أو
الــعـالقــة الــتــجــاريــة مع الــشــركـــة الــتي اســتــثــمــرت فــيــهــا
أمـوال صـنــاديـق االسـتــثـمــارr واHشار إلـيهـا فيـما يأتي

بـ "الشركة اHستهدفة".

اHــادة اHــادة 3 :  : حتـــــدد قــواعـــــد األخالقـــيـــــات األســاســيـــــة
الــتـــي يــجـــب أن تــلــتـــــزم بــهــا شــركــة تــســيــيـر صــنــاديق

االستثمار كما يأتي :

- الـتـصـرف في جـميـع الظـروف بـالـكـفـاءة واHـثـابرة
واإلخالصr ســـواء فـــيـــمـــا يـــتـــعــــلق �ـــســـاهـــمي أو �ـــتـــلـــكي
حـصص صـنـدوق االسـتـثـمـار أو فـيـمـا  يـتـعـلق بـالـشـركات

rستهدفة التي استثمرت فيها األموالHا

- االمــتــنـاع عن اســتــخــدام األمـوال اHــوكــلــة ألغـراض
rنصوص عليها في التفويضHأخرى غير تلك ا

- احتـرام مبـدأ الـشفـافيـة نحـو صـناديق االسـتثـمار
وتــــزويــــدهــــاr ضـــمـن الــــتـــزامــــاتــــهــــا بــــاإلفــــصــــاحr بـــجــــمــــيع
اHــــعــــلـــــومــــات ذات صــــلــــة بـــــســــيــــرورة األعـــــمــــال واخملــــاطــــر

rصالح احملتملةHوكيفيات معاجلة تضارب ا

- حتـــقــــيق اHـــســــاواة في اHـــعـــامــــلـــة بـــX الــــصـــنـــاديق
االســتــثـمــاريــة الــتي يــتم اســتــثــمــار أمــوالــهــا مـعــا في آن

rستهدفةHواحد وفي نفس الشركة ا

- االمـــتـــنــــاع عــــن الـــكــشـــف لـــطـــــرف ثـــالــــث دون
مـوافـقـــة األطـراف اHـعنـيـةr �عـلـومات سـريـة أو مالـية أو
فــنـيـة © احلـصـول عــلـيـهـا  سـواء خالل تــقـيـيم اHـشـروعr أو
خالل مـتـابـعــة االسـتـثـمـارات اHـنـجـزة أو بـشـكل عـام خالل

rارستهم لنشاطاتهم�

- إبالغ صندوق االستثـمار بكل مصلـحة شخصيـــة
لها فـي شركة مـستهدفة قبل االنـخراط فيهاr أو حتصلت
عليها خالل مزاولـتها للتفويض. كمـا يجب عليها أن تبلّغ

صــنــدوق االســتــثــمـــار بــجــمــيع الـــتــدابــيــر اHــتــخــذة إلدارة
Xـصالـح التي قـد تـكـون متـواجـدة بHوضـعـيـات تضـارب ا

rمصاحلها الشخصية ومصالح صندوق االستثمار

Xالـســهــر عـلى أن ال يــكـون مــســتـخــدمـوهــا مـوظــفـ -
لشركات تسـيير عدة في آن واحدr أو موظفX في شركة

rتسيير وشركة مستهدفة في نفس الوقت

- الـســهــر عــلى أن ال يــكــون مــديــر شـركــة الــتــســيــيـر
مـديـرا أو مـوظــفـا لـشـركـة تـسـيـيـر أخـرى في آن واحـدr أو
rمديرا لشركة تسيير وشركة مستهدفة في نفس الوقت

- السـهر على أن يـفصح مـستخـدموها عن مـصاحلهم
ومـصــالح كل من أزواجـهم وفــروعـهم وأصـولــهم في شـركـة
مـستهـدفةr وذلك عـند تـوليهـم منصـبهم وأثـناء �ـارستهم

rلنشاطاتهم

- الـــســـهـــر عـــلـى أن يــقــــــوم مـــســـتـــخـــدمـــوهــا بـــإبـالغ
مسؤوليـهـــم اإلداريX قبـل تأديتـهـــم ألي مهمة �كــن أن
جتــعـلـهـم فـي وضـعـيــة تـضـارب لــلـمـصــالح بـX مــصـاحلـهـــم
الـشـخــصـيـةr أو مـصـالح كــل مـــن أزواجـهـــم أو فـروعـهـــم
أو أصـــولــهمr مـن جـــهــةr ومـــصــالـح صــنـــاديـق االســتـــثــمـــار
اHوكـلــة من جـهــة أخــرى. وفي حـالـة مـا إذا تبـX أن ثـمــة
احتماال مؤكـدا لـتضـارب مصالــحr تقوم شـركة التسيير
بــإعـفــاء ذلك اHـســتـخــدم من تــأديـة تــلك اHـهــمـة وتــسـتــبـدل
غـيـره شـخـصا آخـر. وفي حـال مـا بـرزت وضعـيـة تـضارب
اHـــصــالـح خالل تــأديـــته Hـــهــمـــتهr يــقـــوم اHــســـتــخـــدم بــإبالغ
شـــركــة الـــتــســـيــيـــر الــتي تـــقــوم بـــدورهــا بـــإبالغ الـــشــركــة
اHـسـتـهـدفـة وصـندوق االسـتـثـمـار بـالـوضعـيـة وبـالـتـدابـير

rصالحHتخذة إلدارة هذا التضارب في اHا

- الـسـهـر عـلى أن �ـتـنع مـسـتـخـدمـوهـا عن اHـطـالـبة
أو تـســلم أي مـزايـا مــهـمـا كــانت طـبـيــعـتـهـاr خـالل تـأديـتـهم
Hهـامهمr مهداة مـن قبل الشركـة اHستـهدفةr قـد تؤثر على

rاستقالليتهم

- الـسـهـر علـى أن �تـنع مـسـتـخـدمـوهـا عن اسـتغالل
اHـعــلـومــات الـســريـة الــتي حتـصــلــوا عـلــيـهــا خالل تـأديــتـهم
Hهامهم لغرض القيام بتعامالت في البورصة أو احلصول
على مزايا مهـما كانت طبيعتهاr وذلك سواء بشكل فردي

 rأو بالتنسيق مع اجلهات األخرى

- الــــســــهــــر عــــلى أن يــــقــــوم مــــســــتـــخــــدمــــوهــــا بــــإبالغ
مـســؤولــيـهـم اإلداريـX في شــركــة الــتـســيــيـر بــتــعـامـالتـهم
الــــشــــخــــصـــــيــــة وبــــتــــعـــــامالت كـل من أزواجــــهـم وفــــروعــــهم
وأصـولـهمr الــتي تـخص قـيــمـا مـنــقـولـة مـصــدرة لـشـركـات

rمدرجة أو غير مدرجة في البورصة



اHـادة اHـادة 4 : : يـجب عــلى شـركــة الـتــسـيــيـر إبالغ جــمـيــع
مـسـيريـها ومـسـتخـدمـيهـا اHـنخـرطـX في أنـشطـة تـسيـير
الـصــنـاديــق االسـتــثـمــاريـة �ــا في ذلك نــشــاط الــهـنــدســة
rـسـتـهـدفـةHـالـيــة أو في الـعالقـة الـتـجـاريـة مع الـشـركـة اHا
بكل من هـذه القواعـد  وبحتـمية االلـتزام بهـا ودمجها في
الــنــظــام الــداخــلي لــشــركـة الــتــســيــيــر وفي دلــيل مــراقــبـة

االمتثال.
5 : : يـــجـب عـــلـى شـــركــــة الـــتـــســـيـــيـــر أن تـــضع اHــادة اHــادة 
rXـستـخـدمـــHاإلجراءات الـالزمة لـتـدويـــن تـصريـحـات ا
عــلـى أســاس ســنــوي عــلى األقـلr بـــالــتــعــامالت والــروابـط
واHــــصــــالـح الــــتي تــــخــــصــــهم أو الــــتي تــــخص أزواجــــهم أو
فـــــروعـــــهـم أو أصـــــولـــــهمr الـــــتـي لـــــهـــــا عـالقـــــة مع الـــــشـــــركـــــة
اHسـتهـدفةr فـضال عن الهـدايا اHـستـلمـة واHزايـا اHتـحصل

عليها من قبل الشركة اHستهدفة.
اHادةاHادة 6 : : يجب علـى شركـة التسييـر أن تضع نظاما
فـــــعــــاال Hـــــراقـــــبـــــة االمــــتـــــثـــــالr يـــــضــــمــن االلـــــتـــــزام الـــــدائم
لـلـمـسـتـخـدمX  بـكـافـة الـقـواعـد اHنـصـوص عـلـيـهـا في هذا

النظام.
اHــــادة اHــــادة 7 : : يــــقــــوم أعـــــوان جلــــنــــة تـــــنــــظـــــيم عــــمـــــلــــيــــات
الـبــورصــة ومــراقـبــتــهــا اHـفــوضــون بــإجـراء حتــريــات لـدى
rوطـــلـب أي وثـــيـــقـــة يـــرونـــهـــا صـــاحلـــة rشـــركــــة الـــتـــســـيـــيـــر
rـــهـــنــيـــة خالل ســـاعـــات الـــعــملHوالـــولــوج جلـــمـــيع احملالت ا
لـلــتــحــقق من أن شــركــة الــتــسـيــيــر مــلــتـزمــة بــأحــكــام هـذا

النظام.

اHـادة اHـادة 8 : : إن اإلخالل بـأحــكــام هــذا الـنــظــام يـؤدي إلى
صياغة تقرير مفصل يرسل إلى الوزير اHكلف باHالية.

اHـادة اHـادة 9 : : يـنـشــر هـذا الـنـظــام في اجلـريـدة الــرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 23  مــحــرم عـام 1438 اHـوافق 25
أكتوبر سنة 2016.  

عبد احلكيم براحعبد احلكيم براح

اجمللس الوطني االقتصادياجمللس الوطني االقتصادي
واالجتماعيواالجتماعي 

مــــــــقــــــــرر مرر مــــــؤرخ في ؤرخ في 2 ج جــــــــمــــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1438 اH اHــــــــوافق وافق 30
XجنتXي يـتضمن جتديتضمن جتديـد تشكد تشكـيلة الليلة اللـجنت r2017 ينينـاير سنة اير سنة
اHتساويتي اHتساويتي األعاألعـضاء اخملتصتضاء اخملتصتـX بأسالك مستخدميX بأسالك مستخدمي

اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعياجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.
ــــــــــــــــــــ

�ـوجب مــقـرر مـؤرخ في 2 جــمـادى األولى عـام 1438
Xجتــدد تــشـكــيــلـة الــلــجـنــتـ r2017 ـوافق 30 يــنـايــر ســنـةHا
اHـــتــســاويــتي األعــضــاء اخملــتــصـــتــX بــأسالك مــســتــخــدمي
اجملـــــلــس الـــــوطـــــنــي االقـــــتــــصـــــــادي واالجــــتـــــمـــــــاعي وفــق

اجلــدول اآلتــي :

األسالك اHعنيةاألسالك اHعنية
XستخدمHثلو ا�XستخدمHثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة�ثلو ا�

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

الــــــــــلــــــــــجــــــــــنــــــــــة رقـم 1
األسالك اHشتركة

 

الــــــــلـــــــــجـــــــــنــــــــة رقم 2
ســــــــــــلـك الـــــــــــعــــــــــــمـــــــــــال
اHـــهـــنــــيـــX وســــائـــقي
السيارات واحلجاب

- فوزية ولهاصي
- هجيرة وادي
- نادية جيدي

- مراد غوبار
- محمد شريف فوفة
- محمد أمX بن عربة

- خلضر حمصي
- فاطمة الزهراء خلفي

- نصيرة يونس

- سليم بوعيشاوي 
- مرزاق جدعية 

- نــــســــيـــمــــة ســــعــــيـــدي

- أحسن سعيدي 
- محمد فويعل
- مراد عمروش

- أحسن سعيدي
- محمد فويعل
- زهرة منصور

- حسيبة خلفاوي
- عبد الواحد بلبل

- زهرة منصور

- عبد الواحد بلبل
- حسيبة خلفاوي 

- مراد عمروش

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون
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