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سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................
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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
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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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اتفاقياتفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مـــــرســـــوم رئـــــاسـيمـــــرســـــوم رئـــــاسـيّ رقم  رقم 17-149 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23 رجب عـــــام رجب عـــــام
يـــتـــضـــمّن  rيـــتـــضـــم r2017 ـــوافق 20 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةHـــوافق  عـــام اH1438 عـــام ا

الـتــصـديـق عــلـى مـذكــرة الـتــفـاهـم بــيـن حـكــومةالـتــصـديـق عــلـى مـذكــرة الـتــفـاهـم بــيـن حـكــومة
الـــجــــمــــهــــوريـالـــجــــمــــهــــوريـّـــة الـــجــــزائــــريــــة الـــجــــزائــــريـّـــة الــــدـــة الــــدّيـــمــــقــــراطــــييـــمــــقــــراطــــيّـــةـــة
الـــشالـــشّــعــبــيـــعــبــيـّـة وحـــكــومــة الــجــمـــهــوريــة اإلسـالمــيــةـة وحـــكــومــة الــجــمـــهــوريــة اإلسـالمــيــة
اإليــــرانـــيـــة في مــــجـــال الـــتـــعـــلــــيم الـــعـــالـي والـــبـــحثاإليــــرانـــيـــة في مــــجـــال الـــتـــعـــلــــيم الـــعـــالـي والـــبـــحث
ديــســـمــبــر الـعــلـميr اHــوقالـعــلـميr اHــوقّـعــة بـاجلــزائـر بــتـاريـخ ـعــة بـاجلــزائـر بــتـاريـخ 17 ديــســـمــبــر 

سنة سنة 2015.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

- بــنــاء عـــلى تــقــريــر وزيـــر الــدولــةr وزيــر الــشــؤون
rاخلارجية والتعـاون الدولي

rادّة 91-9 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبــعــد االطّـالع عــلى مــذكــرة الــتـــفــاهم بــX حــكــومــة
اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة الــدّ~ـقـراطــيّـة الـشّــعـبـيّــة وحـكـومـة
اجلمهورية اإلسالمـية اإليرانية في مجـال التعليم العالي
والـبحث الـعـلميr اHـوقّـعـة بـاجلــزائر بـتاريخ 17 ديسـمـبر

r2015 سنـة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يـصـدّق عــلـى مـذكـرة الـتـفـاهـم بيـن
حــكـــومــة الـــجــمـــهـوريّـــة الــجـــزائــريّـــة الــدّيـــمـقـــراطــيّــة
الـشّــعـبـيّــة وحـكـومــة اجلـمــهـوريـة اإلسالمــيـة اإليــرانـيـة في
مـجـال التـعــلـيـم الـعـالـي والـبـحـث الــعـلـمـيr الـموقّعة
بـــاجلــزائــر بــتــاريخ 17 ديــســمــبــر ســنــة r2015 وتــنــشــر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ~ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

2 : : يـــنـــشـــر هـــذا الـــمـــرســـوم فـي الـــجـــريـــدة اHـاداHـادّة ة 
الـرّسـمــيـّة للــجـمـهـوريـّـة الـجـزائــريّـة الـدّيـمــقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 23 رجـب عـــام 1438 اHــــوافق 20
أبريل سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــــذكــــرة تــــفــــاهم بــــX حـــكــــومــــة اجلــــمــــهـــوريمــــذكــــرة تــــفــــاهم بــــX حـــكــــومــــة اجلــــمــــهـــوريّــــة اجلـــــزائــــريــــة اجلـــــزائــــريّـــةـــة
الـــدالـــدّ~ـــقــــراطـــي~ـــقــــراطـــيّـــة الـــشـــة الـــشّــــعـــبـــيــــعـــبـــيّــــة ــــة وحـــكـــومـــة اجلــــمـــهـــوريـــةوحـــكـــومـــة اجلــــمـــهـــوريـــة
اإلسـالمــيـــة اإليـــرانــيـــة اإلسـالمــيـــة اإليـــرانــيـــة في مـــجـــال الــتـــعـــلـــيم الـــعــاليفي مـــجـــال الــتـــعـــلـــيم الـــعــالي

والبحث العلمي.والبحث العلمي.

إنّ وزارة الـــــتـــــعــــلـــــيـم الـــــعـــــالي والـــــبـــــحث الـــــعـــــلـــــمي
باجلـمهـوريـة اجلـــزائـريّـة الـدّ~قـراطيـّـة الشّـعبـيّة ووزارة
الـعلـوم والبـحـوث والتـكـنولـوجيـا بـاجلمـهـورية اإلسالمـية

r("Xشـــار إليهما أدنـاه بـ "الطـرفHا) اإليرانــية

- إدراكــا مـنــهــمـا ألهــمـيــة الـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث
الـــعــــلــــمـي والـــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا في دعم مــــســــار الــــتــــنــــمــــيـــة

rاالقتصادية في البلدين

rورغبـة مـنـهـمـا في تـعـزيز وتـطـويـر هـذا الـتـعاون -
rتبادلةHصالح اHوذلك على أساس مبدأ ا

اتفقتا على مـا يأتي :اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى

يـعـمل الـطـرفـان عـلى تـنمـيـة الـتـعـاون فـيمـا بـيـنـهـما
فـي مــجــال الـــتــعــلـــيم الــعـــالي والــبـــحث الــعــلـــمي من خالل

الوسائل اآلتية :

1 - تــــشــــجــــيع الــــتــــعــــاون اHــــبـــاشــــر بــــX اجلــــامــــعـــات
ومــؤسـســات الــتـعــلـيـم الـعــاليr وعــقـد اتــفـاقــيــات مـبــاشـرة

rبينهما

Xواألكـاد~ي XسـؤولH2 - تشـجيع تـبادل زيـارات ا
واخلــبـــراءr بــهـــدف اإلطالع عــلـى اHــنـــجــــزات والـــتــجــــارب

rالتي حققها كـل طرف في مجال التعليم العالي

3 - تــشــجــيع تــبــادل زيــارات األســاتـذة واحملــاضــرين
بــهـدف إلــقــاء مـحــاضـرات وعــقــد نـدوات حــول مـوضــوعـات
تــهم الــبــلــدينr واHــشــاركــة في اHــؤتــمــرات الــدولـيــة الــتي

rتقام في البلدين

4 - تــــشـــجـــيع تــــبـــادل أســـاتــــذة بـــاحـــثـــX لــــلـــتـــدريس
rؤسسات التعليم العالي بأحد البلدين�

5 - تـــــســــهــــيـل تــــبــــادل اHـــــواد الــــتــــعـــــلــــيــــمـــــيــــة ومــــواد
rــــعــــلــــومـــات والـــــوســـــائـل الــــتــــعـــلــــيــــمــــــيـــةHوا rالــــتــــدريس
بـاإلضـافـــة إلى تـنـظـيم اHـعـارض والـنـدوات ذات الـعالقـــة

rبالتعلـيم العالي
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6 - تــشـجــيع تــبـادل الــوثــائق واHـعــلــومـات اHــتــعـلــقـة
�عادلة الشهادات والدرجات العلمية بكال البلدين.

اHاداHادّة ة 2
يــخـــصص كل طـــرفr طــبــقـــا لألنــظــمـــة اHــعــمـــول بــهــا
XـــرشـــحـــH(30) مــــنـــحـــة دراســـيـــة لـــلــــطالب ا Xثـالثـ rلــديه
رسـمــيــا من قــبل الــطـرف اآلخــر لــلـتــســجـيـل بـاHــؤســسـات
اجلامـعية الـتابعـة لهr وذلك في مختـلف التخـصصات في
الـــدراســات الـــعـــلـــيـــاr عــلـى أن يـــســتـــوفـي الــطـالب شــروط

القبول اخلاصة بكـل تخصص.

اHاداHادّة ة 3
يـــشـــجع الــطـــرفـــان الــتـــعــاون بـــيــنـــهـــمــا في مـــجــاالت
الـبـحث الـعـلـــمـي ذات الـعالقــــة بـالـتـنـمـــيـة في بـلـديـهـمــا

مـن خالل الوسائل اآلتـية :
1 - تـــنـــفــــيـــذr حـــسـب اإلمـــكــانـــيـــات اHـــتـــاحـــةr بـــرامج
بــحـــثــيــة مـــشــتـــركــة فـي اجملــاالت ذات الــفـــائــدة بـــالــنـــســبــة

rللبلدين
2 - الــــتــــعــــريـف بــــنــــظــــام الــــبــــحـث الــــعــــلــــمـي في كال

rالبلدين
3 - تـــــدريب الـــــبـــــاحــــثـــــX والــــفـــــنـــــيــــX فـي اجملـــــاالت

rالعلمـية اخملتلفة
rXالباحث X4 - تنظيم ملتقيات علمية مشتركة ب

5 - أي وسائل أخرى للتعاون يتم االتفاق عليها.

اHاداHادّة ة 4
يتـبادل اجلـانبـان اخلـبرات اHـرتبـطة بـتطـوير مـجال
التعـليم العـالي والبحث الـعلميr ومخـتلف التـخصصات
rـــطــروحـــــة �ـــؤســســـات الــتـــعـــلــيـم الــعـــالي في الـــبـــلــدينHا
وكــذلـك اHــطــبـــوعــات والـــنــشــريـــات الــدوريــة واحلـــولــيــات

والكتب اجلامعـية.
اHاداHادّة ة 5

1 - يـؤسس الـطــرفـان جلـنـة عــمل مـشـتــركـة لـتــنـفـيـذ
هذه اHذكرةr ويعX كل طرف �ثليه فيهاr وتعمل اللجنة

على وضع برامج تنفيذية Hواد هذه اHذكرة.
2 - تعـمـــل اللجـنــة عــلى تنفـيذ هــذه اHـذكـــرة �ــا
في ذلك مــشــاريـع الـبـحــوث اHـشـتــركــةr وتـقـيــيم أنـشـطـة
الـــتــعـــاون اHــنـــجــزة والـــقــائـــمــةr ووضـع مـــخــطـط لألهــداف

اHستقبلـية.
3 - جتتمع الـلجـنة اHـشتركـة بالـتنـاوب في اجلزائر
rXالـــطــرفــ Xـــتــفق عـــلــيـه بــHـــوعــد اHحــسب ا rوفي إيـــران
بـدون أن يـحـول ذلك عن الـتـشـاورr وبدايـة األنـشـطـة عـبر

وسائل االتصال احلديثة والطرق الدبلوماسية.

اHاداHادّة ة 6
يـتم تــنـفـيـذ هــذه اHـذكـرة طــبـقـا لــلـقـوانــX واألنـظـمـة

اHعمول بها في كل من البلدين.

اHاداHادّة ة 7
1 - يــتــفق الــطــرفـان عــلى جــمــيع الــتـفــاصــيل اHــاديـة
اHرتـبطـة بـتنـفيـذ النـشـاطات واHـشاريع الـواردة في هذه

اHذكرةr وذلك قبل الشروع في تنفيذها.
2 - يـتــحـمـل الـطــرف اHـوفــد تـكــالــيف الـســفـر ذهــابـا
وإيــابــاr ويــتــحــمل الــطــرف اHــوفــد إلــيه تــكــالــيف اإلقــامــة

للوفود الرسمية للبلدين.

اHاداHادّة ة 8
يــــتم حل اخلـالفـــات الــــتي قــــد تـــنــــشـــأ عن تــــنـــفــــيـــذ أو
تــفــســيــر أحـكــام هــذه اHــذكــرة وديــاr بــواســطــة اHــفــاوضـات

.Xالطرف Xالثنائية ب

اHاداHادّة ة 9
تـدخل هـذه اHـذكـرة حـيـز الـتـنفـيـذ من تـاريخ اسـتالم
آخر إخطار كتابي يـفيد التصديق عـليها وفقا لإلجراءات
الــقــانــونـــيــة اHــعـــمــول بــهــا لـــدى كل من الــطـــرفــrX وتــظـل
سـاريــة اHــفـعــول Hـدة خـمس (5) ســنـوات وجتــدد تـلـقــــائـيـا
Xمـــا لم يــخـــطــر أحــد الـــطــرفــ rــدة أو مـــدد أخــرى �ـــاثــلــةH
الــطــرف اآلخــر كــتــابـيــا بـرغــبــته في إنــهـائــهــاr وذلك قـبـل
سـتـة (6) أشـهــرr عـلى األقلr مـن تـاريخ إنـهـائـهـا أو انـتـهـاء

مدة سريانها األصلية عبر القنوات الدبلوماسية.

وفي حـال إنهـاء أو انـتـهـاء هذه اHـذكـرةr تـظـل جـميع
االلتزامـات والتـعهـدات التي نـشأت عـنهـا أو أي تعامل ¡
Xإلى ح Xملزمة لـلطرف rفـعولHسارية ا rوفـقا ألحكامهـا
إنهـاء تلك االلتزامـات اHتفق عـليهـاr ما لم يتـفق الطرفان

على خالف ذلك.

حـــررت ووقــعت مــذكـــرة الـــتــفــــاهم هــذه بــاجلـــزائـــر
يـوم 5 ربـيع األول عـام 1437 هـجـريr اHوافق 17 ديـسـمـبـر
Xبــالــلــغــتــ Xأصــلــيـــتــ Xفي نـــســخــتــ rســـنــة 2015 مــيالدي

العربية والفارسيةr ولكل منهما ذات احلجية.

عن اجلانب اجلزائريعن اجلانب اجلزائري
وزير الشؤون اHغاربيةوزير الشؤون اHغاربية
واالحتاد اإلفريقي وجامعةواالحتاد اإلفريقي وجامعة

الدول العربيةالدول العربية
عبد القادر مساهلعبد القادر مساهل

عن اجلانب اإليرانيعن اجلانب اإليراني
وزير الطرق وإنشاء اHدنوزير الطرق وإنشاء اHدن

عباس أخونديعباس أخوندي
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مـــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم رقم 17-150 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23 رجب عـــــام رجب عـــــام
يــــــتـــــــضـــــــمّن  rيــــــتـــــــضـــــــم r2017 ــــــوافق 20 أبــــــريـل ســـــــنــــــة  أبــــــريـل ســـــــنــــــةHــــــوافق  اH1438 ا

التـصديق على مـذكرة التـفاهم للـتعاون بـX حكومةالتـصديق على مـذكرة التـفاهم للـتعاون بـX حكومة
اجلـــمـــهــورياجلـــمـــهــوريّـــة اجلـــزائـــريـــة اجلـــزائـــريّـــة الــدـــة الــدّ~ـــقـــراطـــي~ـــقـــراطـــيّـــة الــشـــة الــشّـــعـــبـــيـــعـــبـــيّــةــة
وحكـومة �ـلكـة هـولنـداr في مجـال حمـاية الـنبـاتاتوحكـومة �ـلكـة هـولنـداr في مجـال حمـاية الـنبـاتات
واحلـــــجــــــر الــــــزراعيr اHـــــوقواحلـــــجــــــر الــــــزراعيr اHـــــوقّـــــعــــــة بـــــاجلــــــزائـــــر في ـــــعــــــة بـــــاجلــــــزائـــــر في 26

سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2016.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بــنــاء عـــلى تــقــريــر وزيـــر الــدولــةr وزيــر الــشــؤون

rاخلارجية والتعاون الدولي
rادّة 91-9 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبــعــد االطّالع عــلى  مــذكــــرة الـتــفــــاهم لــلــتــعـــاون
بــــX حـــكـــومـــــة اجلـــمــــهـــوريّـــة اجلـــــزائـــريّــــة الـــدّ~ـــقــــراطــــيّـــة
الــشّــعــبــــيّــة وحــكــومــة �ــلــكــة هــولـــنــداr في مــجــال حــمــايــة
الـنــبـاتــات واحلــجــر الـــزراعيr اHـوقّــعـــة بـاجلـــزائـر في 26

r2016 سبتمبر سنـة

يـرسم ما يأتي :يـرسم ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يصـدّق على  مـذكرة التفـاهم للتعاون
بX حـكومـة اجلمـهوريّة اجلـزائريّـة الدّ~ـقراطـيّة الـشّعـبيّة
وحــكــومـــة �ــلــكـــة هــولــنــداr فـي مــجــال حـــمــايــة الـــنــبــاتــات
واحلــجـــر الــزراعيr اHــوقّــعــة بــاجلـــزائـر في 26 ســبـتــمــبـر
سـنـة r2016 وتـنــشـر في اجلــريــدة الـرّسـمـيّــة لـلـجــمـهـوريّـة

اجلـزائريّة الدّ~قراطيّـة الشّعبيّـة.

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 23 رجـب عـــام 1438 اHــــوافق 20
أبريل سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مذكـرة تفـاهم للـتعـاون بX حـكومـة اجلمـهوريـة اجلزائـريةمذكـرة تفـاهم للـتعـاون بX حـكومـة اجلمـهوريـة اجلزائـرية
الـد~ـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة وحـكـومـة �ـلـكـة هـولنـدا فيالـد~ـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة وحـكـومـة �ـلـكـة هـولنـدا في

مجال حماية النباتات واحلجـر الزراعي.مجال حماية النباتات واحلجـر الزراعي.

إنّ حـــــــكـــــــومــــــة الـــــــجـــــــمــــــهـــــــوريّـــــــة الــــــجـــــــزائـــــــريّــــــة
الــــدّيــــمـــــقــــراطــــيّــــة الـــــشّــــعــــبــــيّـــــة وحــــكــــومـــة مـــــمــــلــــكــــة

r"Xشار إليهما أدناه بـ "الطرفHوا rهـولـنـدا
- رغبـة منـهمـا في دعم عالقات الـتعـاون في مجالي

rحماية النباتات واحلجر الزراعي

- وحـــرصــا مـــنــهـــمـــا عــلى تـــوفـــيــر حـــمــايـــة مـــتــبـــادلــة
لـلـنـبـاتـات في كال الــبـلـدين ضـد األجـسـام الـضـارة احملـتـمل
إدخـالـها مـع التـجـارة الـدوليـة لـلـنبـاتـات واHـواد النـبـاتـية

rوجهة لالستهالك أو للتكاثرHا
- وعـمال مـنــهـمــا في إطـار احــتـرام مـعــايـيـر الــصـحـة
الــنــبــاتـــيــة بــالــعالقـــة مـع الــتـــجـــارة الــدولـــيــة لــلــنــبــاتــات
واHواد النباتــيـةr طبقـا للمقـاييس اHنصـوص عليهـا في
االتفـاقيـة الدوليـة لوقـاية النـباتات (CIPV) اHنـضم إليـها

rXكال الطرف

اتفقتا على مـا يأتي :اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
السلطات اخملتصةالسلطات اخملتصة

تــتــمـثـل الــسـلــطــات اHــســؤولــة عــلى تــطــبــيق مــذكـرة
الــتــفـــاهم لــلــتــعـــاون هــذه بــالــنـــســبــة حلــكــومـــة اجلــمــهــوريّــة
اجلــزائــريّـــة الــدّ~ــقــراطـــيّــة الــشّـــعــبــيّــة فـي وزارة الــفالحــة
والتـنمـيـة الريـفيـة والـصيـد البـحـريr وبالـنسـبـة حلكـومة

�لكة هولندا في وزارة الشؤون االقتصادية.

اHاداHادّة ة 2
مجال التعاونمجال التعاون

يـعــمــل الــطــرفـــان عــلى دعــم وتــشــجـــيع الــتــعــــاون
في مجال حماية النباتات واحلجر الزراعي.

تغطي مذكرة التفاهم للتعاون هذهr اجملاالت اآلتية :

1 - تبادل اHعلومات حول : - تبادل اHعلومات حول :
- القـوانـX ومـواصـفات الـصـحـة الـنـباتـيـة الـسـارية
اHــفـــعــول في إقـــلــيـم كال الــطـــرفــX بـــالــنــســـبــة لـــلــتـــصــديــر

rنتجات النباتيةHواالستيراد وعبور النباتات أو ا
- الـــتــــغـــيـــرات الـــتـي يـــحـــدثـــهـــا أي طــــرف في قـــوائم
األجــــســـام الـــضــــارة اHـــقـــنــــنـــة و/ أو مــــواصـــفـــات الــــصـــحـــة

rالنباتية
- ظـهـــور أي جـسـم جــديـــد وكـذا الــتـدابـــيـر اHــتـخــذة

في اHنطقـة اHتضررة.

2 - تــبــادل اخلــبــرات واHــعـرفــة الــتــقــنــيــة فـي مــجـال - تــبــادل اخلــبــرات واHــعـرفــة الــتــقــنــيــة فـي مــجـال
حماية النباتات واحلجر الزراعيr من خالل :حماية النباتات واحلجر الزراعيr من خالل :

rزيارات اخلبراء -
- عـقــد مـلــتـقــيـات و/ أو ورشــات تـقــنـيــة بـالــتـنـاوب
بX الـطرفـX حــول مواضـــيع أو مـجــال مـحدد بـاالتفـاق

اHتبادل.
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3 - الـــــــتــــــعــــــاون مـــــــا بــــــX اخملـــــــتــــــبـــــــرات فـي مــــــجــــــال - الـــــــتــــــعــــــاون مـــــــا بــــــX اخملـــــــتــــــبـــــــرات فـي مــــــجــــــال
الــتـــشــخــيص ومــراقــبــة مــواد الـــصــحــة الــنــبــاتــيــةr واHــادةالــتـــشــخــيص ومــراقــبــة مــواد الـــصــحــة الــنــبــاتــيــةr واHــادة

النباتية واHنتجات النباتيةr من خالل :النباتية واHنتجات النباتيةr من خالل :
- تـــبـــادل اHـــعــــلـــومـــات حـــول اخملـــتــــبـــرات اHـــرجـــعـــيـــة

rراقبةHوا
- إجـراءات التشـخيص واHراقـبة على مـواد الصحة

rنتجات النباتيةHادة النباتية واHالنباتية وا
- تعزيز القدرات التقنية ومخابر التحاليل.

4 - تـــعـــزيــز وحتـــديـث نــظـــام الـــســـهـــر عـــلى الـــصـــحــة - تـــعـــزيــز وحتـــديـث نــظـــام الـــســـهـــر عـــلى الـــصـــحــة
النباتيةr من خالل دعم تقني Hا يأتي :النباتيةr من خالل دعم تقني Hا يأتي :

- تــــطــــويــــر ¤ــــاذج في نــــظم الــــســــهــــر عــــلى الــــصــــحـــة
rالنباتية

- إدخال تكنـولوجيات جديدة في اإلرشاد واالتصال
في نقـل التحذيرات الزراعية.

5 - تــطـــويــر أســالــيب مـــكــافــحــة بـــديــلــة لــلـــمــكــافــحــة - تــطـــويــر أســالــيب مـــكــافــحــة بـــديــلــة لــلـــمــكــافــحــة
الكيميائية.الكيميائية.

6 - تــدعــيم الــقــدرات الــتــقــنــيــةr من خالل الــتــدريب - تــدعــيم الــقــدرات الــتــقــنــيــةr من خالل الــتــدريب
وحتسX القدرات في اجملاالت اآلتية :وحتسX القدرات في اجملاالت اآلتية :

rتقنيات التشخيصات لألجسام الضارة -
- اHبيدات احلشـرية : التحاليل واHـراقبة والتقييم

rالبيولوجي
- تـقـنـيـات حـول ¤ـاذج الـنـظم والـسـهـر عـلى الـصـحـة

النباتية.

اHاداHادّة ة 3
شروط التطبيقشروط التطبيق

يـتحـمل كل طرف الـتكـاليف اHـرتبـطة بـنقل الـوفود
الـتـي سـتـتـوجه إلى إقـلـيم الـطـرف اآلخـرr وذلك في حـدود
اHــيـزانــيــة اHـتــاحـة لـهr ووفـقــا لـلــقــوانـX الــســاريـة في كال
الـبـلديـن. أما بـالـنـسـبـة لـتـكـالـيف الـسكـن فهـي علـى عاتق

الطرف اHتلقي على أراضيه.

rوال تـؤثــــر أحـكــــام مـذكــرة الــتـفــاهـم لـلـتــعــاون هـذه
عـــلى احلـــقــــوق وااللـــتـــزامـــات الـــنـــاشــئـــة عـن االتـــفـــاقـــيــات
األخـرى اHـبـرمـة من أي طـرف مـع بـلـدان أخـرى أو هـيـئات
دولـــيـــة و/ أو إقــلــيـــمـــيـــة مــتـــعــلـــقـــة بــحـــمــايــــة الــنـــبــاتــات

واحلجـر الزراعي.

اHاداHادّة ة 4
وضع حيوضع حيّز التنفيذ واHتابعةز التنفيذ واHتابعة

تـنــجـز خـطــة عـمل بــX الـطـرفــX عـلى أســاس اتـفـاق
مـــتــبـــادل لــتــنـــفــيـــذ الــنـــشــاطـــات اHــبـــرمــجـــة في مــخـــتــلف

مجـاالت التعـاون.

Xالـطـرف Xتـنـظم اجتـمـاعـات ب rوإذا اقتـضى األمـر
Hــتــابـعــة تــقـدم بــرنــامج الــتـعــاون وحل اHــشــاكـل احملـتــمــلــة
الـــتي ~ـــكن أن تـــنـــشـــأ أثـــنــــاء تـــنـــفـــيـــذ مـــذكـــــرة الـــتـــفـــاهم

للتعـاون هذه.
اHاداHادّة ة 5

تاريخ الدخول حيتاريخ الدخول حيّز التنفيذز التنفيذ

تـدخل مـذكـرة الـتـفــاهم لـلـتـعـاون هـذه حــيـز الـتـنـفـيـذ
ابــتـداء مـن تـاريخ اســتالم آخــر إشـعــار خـطـي وعن طـريق
الـقـناة الـدبلـوماسـيـةr حيث يـخطـر أحـد الطـرفX الـطرف
اآلخـر بـاستـكـمال اإلجـراءات الـقانـونـية الـداخلـيـة الالزمة

لهذا الغـرض.

وتـظل مذكرة التـفاهم للتـعاون هذهr ساريـة اHفعول
Hدة سنتr(2) X ويتم جتديدها تلقائيا لفترات �اثلة.

اHاداHادّة ة 6
التعديالتالتعديالت

~ـــــكن إجـــــراء تـــــعــــديـلr إذا اقــــتـــــضـى األمــــرH rـــــذكــــرة
Xالـطـرف Xـتـبادلـة بـHـوافـقـة اHبا rالـتفـاهم لـلـتـعـاون هـذه
بتـبـادل رسـائل عن طـريق الـقـنـاة الـدبلـومـاسـيـةr ويـسري
مـفــعـولـهــا طـبــقـا لإلجــراء اHـقــرر لـســريـان مــفـعــول مـذكـرة

التفاهم للتعاون هذه.

اHاداHادّة ة 7
اإلنهاءاإلنهاء

يــجـوز ألي من الــطـرفــX إخـطــار الـطــرف اآلخـرr عن
طـريق الــقــنـاة الــدبـلــومــاسـيــةr بــرغـبــته في إنــهـاء مــذكـرة
التفـاهم للـتعـاون هذهr مع إشعـار كتـابي مسـبقr ستة (6)

أشهر على األقلr قبل نهاية مدة فترة صالحيتها.

rوال يـؤثر إنهاء الـعمل �ذكرة الـتفاهم للـتعاون هذه
عـلى اHشاريع والبـرامج التي شُرع فـيها إالّ بقـرار مغاير

.Xمن الطرف

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 26 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2016 في
نـــســخـــتــX أصــلـــيــتــrX بـــالــلـــغــات الــعـــربــيّـــة والــهــولـــنــديــة
والــفــرنــسـيــةr وتــتــســاوى الـنــصــوص الــثالثــة في احلــجّــيـة
الــقــانــونــيــة. وفي حــالــة االخــتالف في الــتــفــســيــرr يــشــكـل

النص الفرنسي النص اHرجعي.

عن حكومة اجلمهورية اجلزائريةعن حكومة اجلمهورية اجلزائرية
الد~قراطية الشعبيةالد~قراطية الشعبية

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري
عبد السالم شلغومعبد السالم شلغوم

عن حكومة �لكةعن حكومة �لكة
هولنداهولندا

وزير الشؤونوزير الشؤون
االقتصاديةاالقتصادية
هنك كامبهنك كامب
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- اعــتـبــارا مــنـهــمــا التـفــاقـيــة الــشـراكــة بــX حـكــومـة
اجلـمــهـوريـة اجلــزائـريـة الــد~ـقـراطــيـة الـشــعـبـيــة وحـكـومـة
اجلـــمــــهـــوريـــــة الـــفـــــرنـــســــيـــةr اHــــوقّـــعـــــة بـــاجلــــــزائــــر في 4

r2007 ديسمبـر سنـة
- واعـــتـــبـــارا مـــنــــهـــمـــا أنهr مـــنـــذ إنــــشـــائـــهـــاr جنـــحت
اHـدرسـة الـعـلـيـا اجلـزائـريـة لألعـمـالr واHـشـار إلـيـهـا فـيـمـا
يـــــأتي بـ"م ع ج أ"r فـي أن جتــــعـل من نـــــفـــــســــهـــــا مــــؤســـــســــة

rامتياز للتعليم العالي في مجال اإلدارة والتسيير
- واعتـبارا منـهما إلرادة الـطرفـX للعـمل على جعل
اHــدرســة الــعــلـــيــا اجلــزائــريــة لألعـــمــال مــدرســة رائــدة في
تـــــــكــــــويـن إطـــــــارات رفـــــــيــــــعـي اHـــــــســـــــتــــــوى فـي الـــــــفـــــــضــــــاء

rاألورومتوسطي
- واعـتـبـارا مــنـهـمـا إلرادة الـطـرفــيـن لـمـواصـلة
الــتــعــاون من أجل حتــســX وتـطــويــر تــنــظــيم وســيـر عــمل
اHــدرسـة الــعـلــيـا اجلــزائـريــة لألعــمـال بــهـدف تــكـيــيـفــهـا مع
حتـوالت االقــتـصــاد اجلـزائـري ومع مــتـطــلـبـات اHــؤسـسـات

rاجلزائرية

اتـفـقــتــا عــلى األحـكـام اآلتــيـةr طــبـقـا ألحــكـام اHـادة 21
مـن االتـــــفــــــاق بـــــX حــــــكـــــومــــــة اجلـــــمـــــهــــــوريـــــة اجلــــــزائـــــريـــــة
الـد~ـقــراطـيـة الـشـعــبـيـة وحـكـومــة اجلـمـهـوريـة الــفـرنـسـيـة
rــدرســـة الــعــلـــيــا اجلـــزائــريــة لـألعــمــالHـــتــضـــمّن إنــشـــاء اHا
اHــوقّـع بــاجلــزائــر في 13 يــولــيــو ســنـة r2004 اHــشــار إلـيه

أدناه بـ "االتفاق" :

اHاداHادّة األولىة األولى

تعدل اHادة األولى من االتفاق على النحو اآلتي :
يــقــرر الــطـرفــان إنــشــاء مــؤســســة امـتــيــاز لــلــتــعـلــيم
العالي يشار إليـها بـ "اHدرسة العلـيا اجلزائرية لألعمال"
واخــــتـــصــــارا بــــالـــرمــــز "م ع ج أ"r الــــواقـــعــــة حتت وصــــايـــة

الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة.
يـــحـــدد مـــقـــر اHـــدرســة الـــعـــلـــيـــا اجلـــزائـــريــة لـألعـــمــال

باجلـزائر العاصمة.

اHاداHادّة ة 2

تعدل اHادة 3 من االتفاق على النحو اآلتي :

تـــضـــطـــلــع اHـــدرســـــة الــعـــلــــيــا اجلــــزائـــريـــة لألعـــمــال
باHهـام اآلتـية :

- تقـد§ دورات تـكويـنـيـة تسـلّم عـلى إثرهـا شـهادات
فـي الــتـــســيـــيــر واإلدارة فـي جــمـــيع الـــشــهـــادات واألطــوار

مـــــرســـــوم رئـــــاسـيمـــــرســـــوم رئـــــاسـيّ رقم  رقم 17-151 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23 رجب عـــــام رجب عـــــام
يــــــتـــــــضـــــــمّن  rيــــــتـــــــضـــــــم r2017 ــــــوافق 20 أبــــــريـل ســـــــنــــــة  أبــــــريـل ســـــــنــــــةHــــــوافق  اH1438 ا

التـصـديق عـلى اHلـحق بـاتـفاق التـصـديق عـلى اHلـحق بـاتـفاق 13 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة 2004
بــX حــكــومــة اجلــمــهــوريــة اجلــزائــريــة الــد~ــقــراطــيــةبــX حــكــومــة اجلــمــهــوريــة اجلــزائــريــة الــد~ــقــراطــيــة
الــشـعـبـيــة وحـكـومـة اجلــمـهـوريـة الــفـرنـسـيــة اHـتـعـلقالــشـعـبـيــة وحـكـومـة اجلــمـهـوريـة الــفـرنـسـيــة اHـتـعـلق
بــإنـشـاء اHـدرسـة الــعـلـيـا اجلـزائـريــة لألعـمـالr اHـوقعبــإنـشـاء اHـدرسـة الــعـلـيـا اجلـزائـريــة لألعـمـالr اHـوقع

باجلزائر في باجلزائر في 10 أبريل سنة أبريل سنة 2016.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بــنــاء عـــلى تــقــريــر وزيـــر الــدولــةr وزيــر الــشــؤون

rاخلارجية والتعـاون الدولي
rادّة 91-9 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبـعـد االطّالع عـلى اHـلـحق بـاتـفـاق 13 يـولـيـو سـنة
2004 بــX حــكــومــة اجلــمــهــوريــة اجلــزائــريــة الــد~ــقــراطــيــة

الـشعـبيـة وحكـومة اجلـمهـورية الـفـرنسـية اHـتعـلق بإنـشاء
اHـدرســـة الـعـلـيـــا اجلــزائـريـــة لألعــمـالr اHــوقـع بـاجلــزائـر

r2016 في 10 أبريل سنة

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـصدّق عـلى اHـلحق بـاتـفاق 13 يـوليو
سنة 2004 بX حكومة اجلـمهورية اجلزائرية الد~قراطية
الـشعـبيـة وحكـومة اجلـمهـورية الـفـرنسـية اHـتعـلق بإنـشاء
اHدرسـة العلـيـا اجلـزائريـة لألعــمالr اHوقّع باجلزائر في
10 أبـــريل ســـنـــة r2016 ويـــنــــشـــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّـة الشّعبيّـة.

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 23 رجـب عـــام 1438 اHــــوافق 20
أبريل سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملحق اتفاق ملحق اتفاق 13 يوليو سنة  يوليو سنة 2004 بX حكـومة اجلمهوري بX حكـومة اجلمهوريّـةـة
اجلــــزائـــرياجلــــزائـــريّــــة الـــدــــة الـــدّ~ـــقـــراطـــي~ـــقـــراطـــيّــــة الـــشــــة الـــشّـــعـــبـــيـــعـــبـــيّــــة وحـــكـــومـــةــــة وحـــكـــومـــة
اجلــمــهــوريـــة الــفــرنــســيـــة اHــتــعــلـق بــإنــشــاء اHــدرســةاجلــمــهــوريـــة الــفــرنــســيـــة اHــتــعــلـق بــإنــشــاء اHــدرســة
الــعـلــيا اجلــزائــريــة لـألعــمــالr الــمــوقـع بــاجلــزائرالــعـلــيا اجلــزائــريــة لـألعــمــالr الــمــوقـع بــاجلــزائر

في في 10 أبريل سنة أبريل سنة 2016.

إنّ حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ~ـــقــراطـــيّــة
الشّعبـيّـة وحكـومـة اجلمـهورية الفـرنسيـةr اHشـار إلـيهما

r"Xأدناه بـ "الطرف
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"م ع ج أ" تـــــدخل ضـــــمـن مـــــنـــــظـــــومـــــة الـــــتـــــعـــــلـــــيـم الـــــعـــــالي
اجلــــــزائـــــريــــــةr وتـــــأخـــــذ بــــعـــــX االعــــتــــبـــــار احـــــتــــيــــاجــــات

اHؤسسـات اجلـزائريـة.
وحتدد طـبيعـة الشـهادات التي سـتمنـحها  "م ع ج أ"
rـدرسة بـاقتـراح اجمللس الـعلميHمن طرف مـجلس إدارة ا
طـبـقـا Hـدونــة الـشـهـادات احملـددة من طــرف وزارة الـتـعـلـيم

العالي والبحث العلمي.
تتضمن هذه الدورات البرامج اآلتية :

rدورات تكوينـية أولية في الـتسيير وفي اإلدارة -
يــــتـم إخـــــضـــــاعــــهـــــا الحـــــقـــــا لـــــوحـــــداتr وتــــنـــــظـم عن طـــــريق
الـتـوظـيف عـلى أسـاس اHـسـابـقـةr وتـكـون مـوجـهـة حلـامـلي
شـهــادة الــبــكـالــوريــا أو شــهـادة جــامــعــيـة أجــنــبــيـة مــعــادلـة

rمعترف بها
- دورات تـــكــويــنـــيــة تـــأهــيــلـــيــة في الـــتــســيـــيــر وفي
اإلدارةr مــنـظـمــة لـوقت كـامـل أو جلـزء من الـوقت مــوجـهـة

rؤسساتHإلطارات ا
- أيــــام دراســـيـــة قــــصـــيـــرة اHــــدى مـــوجـــهــــة Hـــســـيـــري

اHؤسسات.
rفي إطـار النـهج اخلاص بـالـنوعـية r"تسـعى "م ع ج أ
لـلـحـصول عـلى اHـدى اHتـوسطr عـلى اعـتـمادات من شـأنـها
أن تـرقي االمتيـاز واإلشعاع الـوطني والدولي لـلشهادات

الصادرة عن "م ع ج أ".
يـــصـــادق اجملـــلس الـــعـــلـــمي بـــاإلجـــمـــاع عـــلى الـــبـــرامج
والـــــشــــهــــادات الـــــتي تـــــســــلّــــمـــــهــــا "م ع ج أ" وفــــقـــــا Hــــدونـــــة
الـــشــهـــادات والـــشـــعب والـــتـــخـــصـــصـــات احملــددة مـن طــرف
وزارة الــتــعـــلــيم الــعــالي والــبــحـث الــعــلــمي لــلــجــمــهــوريــة
اجلـزائريــة الد~ـقراطيـة الشـعبيـة. يصـبح مجلس اإلدارة
مـــخـــتـــصــــــا عـــنـــدمــــا يــــتـــعـــذر عـــلـى اجملـــلس الـــعــــلـــمي عـــقـــد

مداوالتــه باإلجمـاع.
اHاداHادّة ة 5

تعدل اHادة 7 من االتفاق على النحو اآلتي :
يــتــرأس مــجــلس اإلدارة رئـــيس الــغــرفــة اجلــزائــريــة

للتجـارة والصناعة.
ويتـكوّن من :

بالنسبة للطرف اجلـزائري :بالنسبة للطرف اجلـزائري :
rرئيس الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة -

rثل عن وزارة الشؤون اخلارجية� -
rـثل عن وزارة التعـليم العـالي والبحث الـعلمي� -

rمكلّف بالتعـاون
rثل عن وزارة التجـارة� -

- �ثل عن اHؤسسات اجلزائرية.

اجلـامعيـة اجلزائـرية حلامـلي شهـادة البـكالوريـا وللـتالميذ
اHــتــخــرجـX مـن اHـدارس الــعــلــيــاr وكـذا لــلــشــبــاب حــامـلي

rشهادات التعلـيم العالي
- تـقــديـم دورات تــكـويــنــيـة تــأهــيـلــيــة (مـاســتـر
في األعـــــــمــــــال واإلدارةr مــــــاســـــــتــــــر فـي األعــــــمــــــال واإلدارة
الــتـــنـــفـــيــذيـــةr الـــتـــكــويـن اHــتـــواصـل...) لــفـــائـــدة اإلطــارات

rالناشطة
- إنـشـاء مـركـز لـلـمـوارد الـوثـائـقـيـة والـبـيـداغـوجـيـة
لــلــمـــســاهــمــة في تــكــوين اHـــكــونــX ونــشــر اHــعــرفــة ضــمن

مؤسسات التعليم العالي اجلزائرية.
ال يتم تعديل ما تبقى من اHادة 3.

اHاداHادّة ة 3
تعدل اHادة 4 من االتفاق على النحو اآلتي :

لتحقيق أهدافهاr تستفيد "م ع ج أ" من دعم :
بالنسبـة للطـرف اجلـزائري :بالنسبـة للطـرف اجلـزائري :

- من الـغرفة اجلزائـرية للتـجارة والصنـاعةr جامعة
rدرسـة الوطنـية العـليا لألشـغال العـموميةHوا r3 اجلزائر
واHـدرســة الـوطـنـيـة الـعــلـيـا لـلـفالحـةr واHــدرسـة الـوطـنـيـة
اHـتـعـددة الـتقـنـيـات لـلـجـزائـرr واHـدرسة الـوطـنـيـة الـعـلـيا

لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي.
تــكـــلـف الــغـــرفـــة اجلـــزائـــريـــة لـــلــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعــة

.Xاجلزائري XتدخلHا Xبالتنسيق ب
بالنسبة للطرف الفرنسي :بالنسبة للطرف الفرنسي :

- من غرفـة التجـارة والصنـاعة حملافـظة مرسـيليا -
r(CCIMP) بروفنس

- مـن اHـــؤســـســـات اآلتــــيـــة : مـــعـــهـــد كــــيـــدج لألعـــمـــال
r(Kedge Business School) وجــــامــــعـــــة لــــــيل r2 وجــــامــــعـــــة

ليـون 3.
تتكفـل غرفة الـتجارة والصناعة حملـافظة مرسيليا -

بروفنس بتنسيق هذا االحتاد.
~ـكن تـوسـيع مـجـمـع اHـؤسـسـات اجلـزائـريـة واجملـمع
الـفـرنـسي إلى مـؤســسـات جـزائـريـة أو فـرنـسـيـة لـلـتـعـلـيم
الــعــاليr عـامــة أو خــاصـةr والــتي تــرغب في تــقــد§ دعـمــهـا

لنشاطات "م ع ج أ".
~ــكن لــلــطّـــرفــX اقــتــراح كل مــؤســســـة تــعــلــيم عــالي
أخرى للمساهـمة من الناحية التـقنية في تأسيس وسير

عمل هذه اHدرسة.
ال يــتم تـــغــيــيــر مــجــمل األحـــكــام األخــرى الــتي تــنص

عليها اHادة 4 من االتفـاق.
اHاداHادّة ة 4

تعدل اHادة 5 من االتفاق على النحو اآلتي :
دورات تــــــكــــــويــــــنــــــيـــــة فـي األطــــــوار األول والــــــثــــــاني
والـثـــالث في تـسـيــير اHـؤسـســـات اHـقـتـرحـــة من طــرف
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ويـقـوم اجملـلـس �ـراقـبـة تـنـفـيــذ اHـيـزانــيـةr والـنـظــر
في تقرير مفتش احلسابات واHوافقة عليه.

يـعــتـمــد مــجـلس اإلدارة الــنـظــام الــداخـلي لــلـمــدرسـة
اجلـزائرية العليا لألعمال.

ويــعــتــمــد الــنــظــام الـــداخــلي جملــلس اإلدارة والــنــظــام
الــداخـلي Hـســتـخــدمي اHـؤسـســة وكـذا اخملـطـط الـتـنــظـيـمي

لهذه األخيرة.
اHاداHادّة ة 7

تضاف اHادة 7 مكرر لالتفاقr وتتضمن مـا يأتي :
يـــــتــــولـى الــــعـــــون احملــــاسب الـــــذي تــــعـــــيــــنـه اHــــدرســــة
اجلـــزائــــريــــة الـــعــــلــــيــــا لألعــــمـــال مــــهــــام احملــــاســـبــــة اخلــــاصـــة

باHؤسسة وفقا للتنظيم اجلزائري الساري اHفعول.
اHاداHادّة ة 8

تعدل اHادة 9 من االتفاق على النحو اآلتي :
يتكون اجمللس العلمي من :

بالنسبة للطرف اجلـزائري :بالنسبة للطرف اجلـزائري :
rـثل عن وزارة التعـليم العـالي والبحث الـعلمي� -

r(مدير عام) Xمكلفا بالتعليم والتكوين العالي
- رئـــيس اجملـــلس الـــعـــلــمـي لـــلــمـــدرســــة اجلــــزائـــريـــة

rالعليا لألعمال
rثـل عن الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة� -

- �ــثـل بــرتـــبــة أســتــاذ تــابع لـــلــمــدرســة اجلــزائــريــة
rالعليا لألعمال

- �ـثل عن كـل مـؤسـسـة شـريـكـة ¡ ذكـرها فـي اHادة
r3 أعاله

- �ثل عن اHؤسسات اجلـزائريـة.
بالنسبة للطرف الفرنسي :بالنسبة للطرف الفرنسي :

- مــسـتــشــار الـتــعــاون والـنــشـاط الــثــقـافـي بـســفـارة
rفرنسا في اجلزائر أو �ثله

- �ـــثل عـن غـــرفـــة الـــتـــجـــارة والــــصـــنـــاعـــة حملـــافـــظـــة
rمرسيليا - بروفنس

- �ــثـــل عـن كــل مـــؤســســـــة شـــريـــكــــة تـم ذكــــرهــــا
rادة 3 أعالهHفـي ا

- �ثل عن اHؤسسات الفرنسية العاملة باجلزائر.
يـصادق اجمللس الـعلميr في ظل احـترام التـوجيهات
االستـراتـيـجيـة احملـددة من قـبل مجـلس اإلدارةr وال سـيـما
الـهدف مـن االعتـمـاد اHـشـار إلـيه في الـفـقرة 6 من اHـادة 4
Xويـقوم بـتـحـي rعلى الـبـرامج الـتـعلـيـمـية اجلـديـدة rأعاله
الـبـرامـج الـقـائـمـــة بـاقـتـراح من اHـديــر الـعــام لـلـمـدرسـة.
كـمــا يـضـمن مـواءمــة الـتـكـويــنـات اHـقـدمـة مـع احـتـيـاجـات

اHؤسسات والقدرة التنافسية للمدرسة.

بالنسبة للطرف الفرنسي :بالنسبة للطرف الفرنسي :
rسفير فرنسا باجلزائر أو �ثله -

- �ـــثل عن وزارة الـــشـــؤون اخلــارجـــيــة والـــتـــنــمـــيــة
rالدولية

- �ـــثل عـن غـــرفـــة الـــتـــجـــارة والــــصـــنـــاعـــة حملـــافـــظـــة
rمرسيليا - بروفنس

rمدير بيزنس فرانس اجلزائر -
- �ثل عن اHؤسسات الفرنسية العاملة باجلزائر.

وعـالوة عـــلى ذلكr يـــجـــــوز جملـــلس اإلدارة أن يـــدعــــو
أي شـــخص مـــؤهـل لــلـــمــشـــاركــة فـي اجــتـــمــاعـــاته بــصـــفــته

عضوا استشاريا.
ويـعـتــبـر كـذلك عـضــوا اسـتـشـاريــا في مـجـلس إدارة
اHــدرسـة اجلـزائـريـة الـعــلـيـا لألعـمــال كـل من اHـديـر الـعــامّ
لـــلــغــرفـــة اجلـــزائــريــة لــلـــتــجــارة والـــصــنــاعــةr ومـــســتــشــار
rالتـعـاون والنـشاط الثـقافي بسـفارة فرنسـا في اجلـزائر
واHـــديــــر الـــعـــامّ لـــغـــرفــــة الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة حملـــافـــظــة
مـرسـيلـيـا - بروفـنسr ورئـيس اجملـلس العـلـمي للـمـدرسة

اجلـزائرية العليا لألعمال.
.Xالطرف Xثلي الشركات باالتفاق ب� Xيتم تعي
تـســنــد األمـانــة الـعــامـة جملــلس اإلدارة لــلـمــديـر الــعـامّ

الذي يشارك في اجتماعاته بصوت استشاري.
ويتخـذ مجـلس اإلدارة قراراته بـاألغلبـية الـبسـيطة
ألصوات أعـضائه. يـرجح صوت الـرئيس فـي حالـة تساوي
عـــدد األصــــوات. في حـــالـــة غــــيـــابهr ~ــــكن لـــعـــضــــو مـــجـــلس
اإلدارة اHــمــثل ألحــد الــطــرفــrX أن يــوكل عــضــوا آخــر من
نـفس الـطـرف لتـمـثـيـله. ال يـجوز ألحـد األعـضـاء أن يـحوز

أكثر من وكالة واحدة.
ال يطرأ أي تغيير على باقي أحكام اHادة 7.

اHاداHادّة ة 6
تعدل اHادة 8 من االتفاق على النحو اآلتي :

مجلس اإلدارة هو الهيئة العليا لتسيير اHدرسة.
يــجــتــمع مــجــلس اإلدارةr عــلى األقـلr مــرتـX (2) كـل
ســــنـــة فـي دورة عـــاديــــة بـــدعــــوة من رئـــيــــسهr و~ــــكـــنـه أن

.Xيجتمـع في دورة استثنائية بطلب من أحد الطرف
يـــكــلّف مــجــلس اإلدارة بــتـــحــديــد الــســيــاســة الــعــامــة
لــلــمــدرســـة اجلــــزائـــريــــة الــعــلــيـــا لألعــمـــــالr وال ســيــمـــا
عــــلى الـــصــعـــيــد االســـتــراتـــيــجي والـــبــيـــداغــوجـي واHــالي.
ويــــتــــولى اHــــوافــــقـــــةr ســـنــــويــــاr عــــلى تــــقـــــريـــــر الــــنــــشـــاط
واHــيــزانـيــة الــذي يـعــرضـه عــلــيه اHــديـر الــعـــامّ لـلــمــدرسـة

اجلـزائريـة العليا لألعمال.
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اHاداHادّة ة 11
تعدل اHادة 14 من االتفاق على النحو اآلتي :

تــتـــكــــون مــداخــــيل اHــدرســة من حــقــوق الــتــمــدرس
ومـن أي دخــل مـتــعـلـق بــتـكـــوين خـــاص كــمــا هــــو مـحــدد

في اHادة 13 من االتفـاق.
يـمـكـن الــمـدرســة الـعــلـيــا الـجــزائـريــة لـألعـمـال
أن تــــــقـــــبـلr تــــــحـت إشــــــراف مـــــجـــــلــس اإلدارةr هـــــبـــــات
ووصــــايـــــا وأي مـــــســـــاهـــــمــــة مـــــالــــــيـــــة تـــــقـــــدم مـن طـــــرف
مـؤسـسـات دولــيـة مـتـعـددة األطـراف أو شـركـات جـزائـريـة
أو فـــرنــســـيــة أو جـــمـــعــيـــات غـــيــر حـــكــومـــيـــة جــزائـــريــة أو

فرنسية.
يعد اHدير العام اآلمر بالصرف الرئيسي.

وإلبـــرام الــــصـــفـــقــــاتr يـــمـــتــــثـل الـــمـــديــــر الـــعـــام
إلجـراء إبــرام الـصـفـقـات اHـتـضـمـنـة في قـانـون الـصـفـقـات
الـعـمـومــيـة اجلـزائــري واHـصـادق عــلـيـهـا مـن طـرف مـجـلس

اإلدارة.
يـــــتـم تـــــعــــيـــــيـن مــــحـــــافـظ حـــــســــابـــــات مـن طــــرف
مــــــجــــــلـس اإلدارةr وفــــــقــــــا لــــلــــــتــــــنــــــظــــــيـم الــــــجــــــزائـــــري

الـمـعمول به.
اHاداHادّة ة 12

تعدل اHادة 15 من االتفاق على النحو اآلتي :
XــعـلّــمـHمن ا XــســتـخــدمـHيــتم تــوظـيف وتــسـيــيـر ا
واإلداريـX اجلــزائـريـX الــدائـمـX مـن طـرف اHـديــر الـعـام
لــلــمــدرسـة الــعــلــيــا اجلـزائــريــة لألعــمــالr طــبـقــا لــلــتــشـريع

اجلزائري السـاري اHفعول.
وبـهـدف اكسـابهـا طـابعـا دولـياr ~ـكن اHدرسـة الـعلـيا
Xإداريــ Xاجلــزائـــريــة لألعـــمــال الــلـــجــوء إلى مـــســتــخـــدمــ

ومعلّمX أجـانب.
دون اHــــــــســـــــــاس بـــــــــأحـــــــــكـــــــــام اHــــــــادة r16 ال يـــــــــخـــــــــضع
اHــــســـــتــــخـــــدمــــــون اإلداريـــــــون واHــــعــــلّـــــمـــــــون األجــــــــانب
لـلــنـظـــام اجلـــزائــري لـلـضـمـــان االجـتـمـــاعي والـتـقـــاعـــد.
وتـــكـــــون "م ع ج أ" غــــيــر خــــاضــعـــــة لــدفـــع اشــتــراكــــات
هــــذه الـــفــــئـــات مـن اHـــســــتــــخـــدمــــX لـــصــــنـــاديـق الـــضــــمـــان

االجتماعي والتقـاعد.
rــــديــــر الــــعــــامHــــســــتــــخــــدمــــون لــــســــلــــطــــة اHيــــخــــضـع ا

ويتقاضون أجورهم من "م ع ج أ".
اHاداHادّة ة 13

تعدل اHادة 16 من االتفاق على النحو اآلتي :
يـــــخـــــضع اHـــــســـــتــــخـــــدمـــــون اHـــــعــــلّـــــمـــــون واإلداريــــون
الـفـرنـسـيـون ألحـكــــام االتـفــاقــات اجلــزائــريــة الـفـرنـسـيـة
في مــجـال الــضــمـان االجــتـمــاعي والـضــريــبـة عــلى الـدخـل

السارية اHفعـول.

يـــتم اعــتـــمـــاد مــداوالت اجملـــلس الـــعــلـــمي بـــاألغـــلــبـــيــة
الــبـــســيـــطــةr مـــا عــدا اHـــداوالت اHــتـــعــلــقـــة بــاHـــوافــقـــة عــلى
الـبـرامج اجلـديـدة والشـهـادات اHـمـنـوحـة من قـبل اHـدرسة
rوالــتي يـكـون فـيـهـا اإلجـمـاع مــطـلـوبـا. في غـيـاب اإلجـمـاع
يـكـون مــجـلس اإلدارة اHـسـؤول الـوحــيـد عن اHـوافـقـة عـلى
البرامج اجلديدة للـمدرسة وعلى الشهـادات التي تمنحها

اHدرسة العليا اجلزائرية لألعمال.
~كن للمجـلس العلمي إشراك اHؤسسات اجلزائرية
والـــفـــرنــــســـيــــة الـــتي مـن شـــأنــــهـــا تــــقـــد§ الـــدعـم األكـــاد~ي
لــلــمــدرسـة الــعــلــيــا اجلـزائــريــة لألعــمــالr بــصـفــتــهــا عــضـوا

استشاريا.
إذا ¡ تــغـيـيــر اHـؤســسـات الـشــريـكــة أو ¡ تـوسـيــعـهـا
إلى مؤسسات أخرى للتعليم العاليr يتفق الطرفان على
اHـوافقـة على الـتغـييرات الـتي تطـرأ على اجملـلس العـلمي

بواسطة تبادل الرسائل.
يــتم تــوســيع تــشــكـيــلــة اجملــلس الــعــلـمـيr إذا اقـتــضى

.Xالطرف Xساواة بHباحترام ا rاألمر
تُسـنَد أمـانة اجملـلس العـلمي لـلمـدير الـعام لـلمـدرسة

العليا اجلـزائرية لألعمال.
اHاداHادّة ة 9

تعدل اHادة 10 من االتفاق على النحو اآلتي :
يـتم تعـيـX اHديـر الـعام لـلـمدرسـة الـعلـيـا اجلزائـرية
لألعــمـال من طــرف مـجــلس اإلدارةr بـاقــتـراح مـن الـطـرف

الفرنسي أو من الطرف اجلزائري.
ويـخـضع اHـديـر الـعـام لـسـلـطـة مـجـلس اإلدارة. ويـتم
الـتـوقـيع عــلى أي قـرار إداري يـهم اHـديــر الـعـام من طـرف

رئيس مجلس اإلدارة.
يــسـاعــد نـائب اHــديـر اHــكـلف بــالـبــيـداغــوجـيــا اHـديـر
الــعـامr ويــتم تـعــيــيـنــهـمــا طـبــقــا لألحـكــام الـقــانــونـيــة الـتي
تــنــظم شــروط الـــتــعــيــX في مــهـــام اHــديــر في مــؤســســات

التعليم العالي في اجلـزائر.
اHاداHادّة ة 10

تعدل اHادة 12 من االتفاق على النحو اآلتي :
تــســتـفــيـد اHــدرســـة الــعـلــيـــا اجلـــزائـــريـــة لألعــمـــال
مـن مسـاهمــة مـالـيـة فرنـسيـة مـحتـملــةr وذلك في حـدود

ما تسمح به اHوارد اHالية لهذه األخيرة.
وتضمن هذه اHساهـمة التغطية احملـتملة في فرنسا
لــتـــكــالـــيف اHـــســاعـــدة الــتـــقــنـــيــة الـــتي ~ـــكن أن تــطـــلــبـــهــا
اHـــدرســــة الــــعـــلــــيــــا اجلــــزائـــريــــة لألعــــمــــال من مــــؤســــســـات

فرنسية.
يـــــواصـل الــــطـــــرف اجلــــــزائــــريr من جــــهـــــتهr ضــــمــــان

توفـير اHبـاني.
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rتـــضــمن الــغـــرفــة اجلــزائــريـــة لــلــتــجـــارة والــصــنــاعــة
بـصـفـتـها الـهـيـئـة الـوصيـة عـلى اHـدرسـة الـعلـيـا اجلـزائـرية
لـألعــــــمــــــالr الــــــتـــــرويـج لــــــهــــــذه األخـــــيــــــرة لــــــدى الــــــشــــــركـــــاء
االقتـصـاديrX كـمـا تسـهـر علـى استـدامـة سيـر عـملـهـا لدى

اHؤسسات العمومية والوزارات اجلزائرية.
اHاداHادّة ة 17

1 - تــبـقى جـمــيع األحـكــام األخـرى لـهــذا االتـفـاق دون
تغييرr طاHا أنها ال تتناقض مع أحكام هذا اHلحق.

2 - يـــخـــطـــر كـل طـــرف الـــطـــرف اآلخـــر بـــاســـتـــكـــمـــال
اإلجــراءات اHـــطــلـــوبــة اخلـــاصــة بهr لـــتــنـــفــيـــذ هــذا اHـــلــحق.
ويــدخل هـــذا اHــلــحق حـــيّــز الــتـــنــفــيــذ فـي الــيــوم األول من

الشهر الذي يلي تاريخ استالم آخر هذه اإلشعارات.
3 - يـبـقى هـذا اHـلـحق ســاريـا طـاHـا ظل هـذا االتـفـاق

سـاري اHفعول.
وإثــبــاتــا لــذلكr قــام اHــوقــعــان أدنــاهr اHــرخص لــهــمــا

قانونا لهذا الغرضr بالتوقيع على هذا اHلحق.
حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــرr في 10 أبــــــريـل ســــــنــــــة r2016 في
نـسخـتX أصـليـتX بـاللـغتـX الـعربـية والـفرنـسيـةr ولكال

النصX نفس احلجية القانونية.

اHاداHادّة ة 14
تعدل اHادة 18 من االتفاق على النحو اآلتي :

يــســهـل الطــرف الــجــزائري الــدخــول إلـى اجلـزائر
وإقـامــة الـمـسـتــخـدمـيـن مـن الــجـنـســيـة الـفــرنـسـيـة
وعــائـالتـهـم وكـذا الـخــبـراء الـفـرنــسـيـيـن الـمــكـلـفـيـن

بـالـقـيـام بـمـهـمـات دعـم تـقـنـيـة و/ أو بيداغوجية.
تــسـتـفــيـد اHــدرســـة الـعــلـيـــا اجلــــزائــريــــة لألعـمـــال
من إعـــــفـــــــاء مـن احلـــــقـــــــوق والـــــرســـــوم اجلــــــمـــــركـــــيـــــة ومن
إجـــراءات مـــراقـــبـــة الـــتــجـــارة اخلـــارجـــيـــة والـــصـــرف عـــنــد
اســـتــيــــراد الــتـــجـــهــيـــزات والــعـــتــــاد والــــوثــــائـق الالزمـــة

لسـير عملها.
تعـفى الـتكـوينـات اHقـدمة مـن طرف اHـدرسة الـعلـيا
اجلــــزائــــريـــة لألعــــمـــال من احلــــقـــوق والـــرســــوم الـــســـاريــــة

اHفعول في اجلـزائـر.

اHاداHادّة ة 15

تعدل اHادة 19 من االتفاق على النحو اآلتي :

~ـكـن اHـديــر الــعــامr في حــالــة وجــود خـطــر عــلى أمن
مـرتــادي اHــدرسـة ومــســتـخــدمـيــهــا وبـعــد مـوافــقــة الـغــرفـة
اجلــزائـــريــة لــلـــتــجــارة والـــصــنــاعـــةr إجنــاز أشــغـــال ويــقــدم
تـقــاريـر الحـقـة بـشـأنـهـا جملـلس اإلدارة ولـلـغـرفـة اجلـزائـريـة

للتجارة والصناعة التي تعود ملكية اHباني لها.

اHاداHادّة ة 16

تعدل اHادة 20 من االتفاق على النحو اآلتي :

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد~قراطية الشعبيةالد~قراطية الشعبية
وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
طاهر حجارطاهر حجار

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية الفرنسيةاجلمهورية الفرنسية

وزيرة التربية الوطنيةوزيرة التربية الوطنية
والتعليم العاليوالتعليم العالي

والبحوثوالبحوث
جناة فالو بلقاسمجناة فالو بلقاسم

قوان1قوان1
قـــانـــون رقــم قـــانـــون رقــم 17 -  - 04  مــــؤرخ في مــــؤرخ في 19 جــــمــــادى األولى عـــام جــــمــــادى األولى عـــام
1438 اHـوافـق  اHـوافـق 16 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة r2017 يـعــدل ويـتـمـمr يـعــدل ويـتـمـم

الــقـانــــون رقــم الــقـانــــون رقــم 79-07  اHـؤرخ في   اHـؤرخ في 26  شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام
1399 اHــــوافق  اHــــوافق 21 يــــولــــيــــــو ســــنـــة  يــــولــــيــــــو ســــنـــة 1979 واHــــتــــضــــمن واHــــتــــضــــمن

قانون اجلمارك قانون اجلمارك (استدراك)..
ــــــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الرسمية - العدد اجلريدة الرسمية - العدد 11 الصادر في الصادر في
22 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1438 اHوافق  اHوافق 19 فبراير سنة  فبراير سنة 2017.

r86 ـــــــادةHا rالـــــــــعــــــــمــــــــود األول r29 الــــــــصــــــــــفــــــــــحـــــــــة
السطران 3 و4 :

- بدال من :بدال من : "....... بالقسم التاسع" ..........."
- يقرأ :يقرأ : "........... بالقسم العاشر" ..........."

r88 ـــــادةHا rالــــــعـــــــمـــــــود الــــــثـــــانـي r29 الــــــصــــــــفـــــــحــــــة
السطران 3 و4 :

- بدال من :بدال من : "....... بالقسم العاشر" ................."

- يقرأ :يقرأ : "........... بالقسم احلادي عشر" ..........."

الـصـــفـــحــة r42 الــعـــمـــود األولr اHـادة r319 الـنــقــطـة
"م"r السطر 8 :

- بدال من :بدال من : ".... اHنصوص عليه في النقطة "ي" ..."

- يقرأ :يقرأ : "...... اHنصوص عليه في النقطة "ح" ....."

.................. (الباقي بدون تغيير) ..................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــــرســـــوممـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم  رئـــــاسـي رقم 17-152 مـــــؤر مـــــؤرّخ خ في في 28 رجب عـــــام رجب عـــــام
1438  اHوافق   اHوافق 25 أبـريل سنة  أبـريل سنة r r2017 يتـضـمن حتويليتـضـمن حتويل

اعتماد إلى ميزانية التكاليف اHشتركة.اعتماد إلى ميزانية التكاليف اHشتركة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادّتان 91-6 و143
r(الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 16-14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عـــام 1438 اHــــوافق 28 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2016

r2017 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي اHؤرخ فـي 20 ربيع
الـثاني عام 1438 اHوافق 19  ينـاير سـنة 2017 واHـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2017 لسنة
- و�ـقتـضى اHرسـوم  الـتنـفيذي رقم 17-41 اHؤرخ
في 20 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1438 اHــوافق 19  يــنـــايــر ســـنــة
2017 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

األشـغال العمومـية والنقل من مـيزانية التـسيير �وجب
r2017 الية لسنةHقانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلــــغــى من مــــيــــــزانــــيـــــة ســــنــــة 2017
اعــتــمــاد قــــدره ثــمــانـــيــة وســبـــعــون مــلــيـــونــا وســبـــعــمــائــة
وخمـسون ألف دينار (78.750.000 دج) مقيّـد في ميزانية
تــســيـيــر وزارة األشــغـال الــعــمــومـيــة والــنــقل وفي الــبـاب
رقـم 36-02 "إعانـة لـلمـركـز الـوطني لـلـوقايـة واألمن عـبر

الطرق".

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يخصص Hـيزانية سنة 2017  اعتماد قدره
ثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار
(78.750.000 دج) يـقـيّـد في ميـزانـيــة التـكـاليـف اHشـتـركة
وفـي الـبــاب رقم 37-91 " نــفــقــات مــحــتــمــلــة - احــتــيــاطي

مجمع". 

اHاداHادّة ة 3 : : يـكـلـف وزيــر الـمـالـيــة ووزيــر األشـغـال
الــعــمــومــيـــة والــنــقـلr كـل فـــيــمــا يــخــصـهr بـــتــنــفــيــذ
هـــــــذا الـــــــمـــــــرســـــــوم الـــــــذي يــــــنـــــــشـــــــر فـــي الــــــــجـــــــريــــــدة
الــرّســمـيّـة للــجـمـهـوريّـة الـجـزائــريّـة الـدّيـمقـراطـيّـة

الـشـّعــبـيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 28 رجـب عـــام 1438 اHــــوافق 25
أبريل سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقممـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم 17-153 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 28 رجب عـــــام رجب عـــــام
1438 الــمــوافـق  الــمــوافـق 25 أبـــريـل ســنــة  أبـــريـل ســنــة r2017 يـــتــضــمـنr يـــتــضــمـن

حتـويل اعتماد إلى مـيزانية تـسيير مـصالح الوزيرحتـويل اعتماد إلى مـيزانية تـسيير مـصالح الوزير
األول.األول.

ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادّتان 91-6 و143
r(الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 16-14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عـــام 1438 اHــوافق 28 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2016 

r2017 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي اHؤرخ فـي 20 ربيع
الـثاني عام 1438 اHوافق 19  ينـاير سـنة 2017 واHـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2017 لسنة

- و�ـقتـضى اHرسـوم  الـتنـفيذي رقم 17-28 اHؤرخ
فـي 20 ربــيع الـــثــاني عــام 1438 اHــوافق 19  يـــنــايــر ســنــة
2017 واHــتــضــمن تــوزيع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــلــوزيــر

األول مـن مـــيـــزانـــيـــة الــتــســيــيــر �ــوجب قــانــون اHــالــيــة
r2017 لسنة
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يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يـلغى من مـيـزانيـة سـنة 2017 اعـتماد
قدره مائـة وأربعة ماليـX ديـنار (104.000.000 دج) مـقيّد
في ميـزانيـة التكـاليـف اHشتـركة وفي الـباب رقم 91-37

" نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يـــــخــــــصــص لـــــمـــــيـــــزانـــــيـــــة ســــــنــــة 2017
اعتماد قـدره مائة وأربعة ماليX دينار (104.000.000 دج)

يـقــيّـد فـي مـيــزانـيـــة تـسـيــيـر مـصــالـح الـوزيـر األول
وفـي الـــبــابـــيـن الـــمـــبـــيّــنـــيـن فــي الــجـــدول الـــمـــلـحـق

بهذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اHرسوم في اجلـريدة الرّسـميّـة
للجمهوريّة اجلزائريّـة الدّ~قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 28 رجـب عـــام 1438 اHــــوافق 25
أبريل سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول  اHلحقاجلدول  اHلحق

92 - 34

01 - 42

الفرع األولالفرع األول
الوزير األولالوزير األول

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح  اHركزيةاHصالح  اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

الوزير األول - اإليجار ..............................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثانيالقسم الثاني
النشاط الدوليالنشاط الدولي

مشاركة اجلزائر في اHعرض العاHي بأستانة 2017 (كازاخستان)......
مجموع القسم الثاني
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

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

98.000.000

98.000.000

98.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

104.000.000

104.000.000

104.000.000

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب



3 شعبان عام  شعبان عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1427
30 أبريل سنة  أبريل سنة 2017 م م

اHــاداHــادّة ة 3 : : يـكـلف وزيـر اHـالـيـة ووزيـر الـدولـةr وزير
rكـل فـيـمــا يـخـصه rالـشــؤون اخلـارجـيــة والـتــعـاون الـدولي
بتـنفيذ هــذا اHرسوم الـذي ينـشــر في اجلريدة الـرّسميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ~قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 28 رجـب عـــام 1438 اHــــوافق 25
أبريل سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم 17-155 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 28 رجب عـــــام رجب عـــــام
1438 اHـوافق  اHـوافق 25 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2017 يـتـضـمن إحـداثr يـتـضـمن إحـداث

بــاب وحتـويل اعــتـمـاد إلـى مـيـزانــيـة تـســيـيـر وزارةبــاب وحتـويل اعــتـمـاد إلـى مـيـزانــيـة تـســيـيـر وزارة
الداخلية واجلماعات احمللية.الداخلية واجلماعات احمللية.

ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادّتان 91-6 و143
r(الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 16-14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عــام 1438 اHــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016 

r2017 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي اHؤرخ فـي 20 ربيع
الـثاني عام 1438 اHوافق 19  ينـاير سـنة 2017 واHـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2017 لسنة

- و�ـقتـضى اHرسـوم  الـتنـفيذي رقم 17-29 اHؤرخ
فـي 20 ربــيع الـــثــاني عــام 1438 اHــوافق 19  يـــنــايــر ســنــة
2017 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الـــداخــلــيــة واجلـــمــاعــات احملــلـــيــة من مــيـــزانــيــة الــتـــســيــيــر
r2017 الية لسنةHوجب قانون ا�

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـحــدث في جـدول مــيـزانــيـة تــسـيــيـر
وزارة الـــداخــــلـــيــــة واجلـــمــــاعـــات احملــــلـــيــــة - الـــفـــرع األول :

مـــــرســـــوممـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم رئـــــاسـي رقم 17-154 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 28 رجب عـــــام رجب عـــــام
1438 اHـوافق  اHـوافق 25 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r r2017 يـتـضـمن حتـويليـتـضـمن حتـويل

اعـــتــــمـــاد إلى مــــيـــزانــــيـــة تـــســــيـــيــــر وزارة الـــشـــؤوناعـــتــــمـــاد إلى مــــيـــزانــــيـــة تـــســــيـــيــــر وزارة الـــشـــؤون
اخلارجية.اخلارجية.

ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادّتان 91-6 و143
r(الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 16-14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عــام 1438 اHــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016 

r2017 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي اHؤرخ فـي 20 ربيع
الـثاني عام 1438 اHوافق 19  ينـاير سـنة 2017 واHـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2017 لسنة

- و�ــقـتــضى اHــرســوم الــرئـاسي رقم 17-27 اHـؤرخ
فـي 20 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1438 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
2017 والــمـتــضــمـن تـوزيـع االعــتــمـادات الــمــخـصــصـة

لــــوزيـــر الـــدولــــةr وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجــــيـــة والـــتـــعـــاون
الــدولي مـن مــيــزانــيــة الــتــســيــيــر �ــوجب قــانــون اHــالــيــة

r2017 لسنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يلغى من مـيزانيـة سنة 2017 اعـتماد
قــدره تـــســـعــة ماليـــX وثالثـــمـــائــة وخـــمــســـون ألف ديـــنــار
(9.350.000 دج)  مـقـيّـد في مـيـزانـيـة الـتـكـالـيف اHـشـتـركـة
وفـي الـبــاب رقم 37-91 " نــفــقــات مــحــتــمــلــة - احــتــيــاطي

مجمع". 

اHـــاداHـــادّة ة 2 :  : يــخـــصص Hـــيــزانـــيــة ســــنــة 2017  اعـــتـــمــاد
قـــــــدره تــــــســــــعـــــــة ماليـــــــX وثالثــــــمـــــــائــــــة وخــــــمـــــــســــــون ألف
ديـنـار(9.350.000 دج) يـقــيّـد في مــيـزانــيـة تــسـيــيـر وزارة
الـشؤون اخلـارجـية وفي الـباب رقم 36-02 "إعـانـة للـمعـهد

الدبلوماسي والعالقات الدولية".
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اإلدارة العـامة - الـفرع اجلـزئي األول: اHصـالح اHـركزية -
بـــاب رقـــمه 36-12 وعـــنــــوانه" إعـــانــــة لـــلـــمـــركــــز الـــوطـــني

للوقاية واألمن عبر الطرق".

اHـــاداHـــادّة ة 2 : : يــلـــغـى من مـــيــزانـــيــة ســـنــة 2017 اعـــتـــمــاد
قدره ثمانية وسـبعون مليونا وسـبعمائة وخمسون ألف
ديــنــار (78.750.000 دج) مــقـــيّــد في مـــيــزانــيـــة الــتـــكــالــيف
اHــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 37-91 " نــفــقــات مــحــتــمــلــة -

احتياطي مجمع". 

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يخصص Hـيزانيـة سنة 2017 اعتـماد قدره
ثمانية وسبعون مليونا وسبعمائة وخمسون ألف دينار
(78.750.000 دج) يــــقــــيّــــد في مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيـــر وزارة
الداخلية والــجمـاعات الـمــحـلـية وفي الباب رقم 12-36

" إعانة للمركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرق".

4 : : يـــكـــلف وزيـــر اHــــالـــيـــة ووزيـــر الـــداخـــلـــيـــة اHـــاداHـــادّة ة 
واجلماعات احملليـةr كل فيما يخصهr بتنفيذ هـذا اHرسوم
الـــذي يــــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ~قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 28 رجـب عـــام 1438 اHــــوافق 25
أبريل سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم 17-156 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 28 رجب عـــــام رجب عـــــام
1438 اHـوافق  اHـوافق 25 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2017 يـتـضـمن إحـداثr يـتـضـمن إحـداث

بــاب وحتـويل اعــتـمـاد إلـى مـيـزانــيـة تـســيـيـر وزارةبــاب وحتـويل اعــتـمـاد إلـى مـيـزانــيـة تـســيـيـر وزارة
الداخلية واجلماعات احمللية.الداخلية واجلماعات احمللية.

ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادّتان 91-6 و143
r(الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 16-14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عــام 1438 اHــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016 

r2017 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�ـقتـضى اHرســوم الرئـاسي اHؤرخ في 20 ربيع
الـثاني عام 1438 اHوافق 19  ينـاير سـنة 2017 واHـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2017 لسنة

- وبـمـقـتــضـى الـمـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 29-17
الــــمـــؤرخ فــي 20 ربـــيـع الــــثـــانـي عـــام 1438 الــــمـــوافـق
19 يناير سـنـة 2017 والـمـتــضـمـن تـوزيـع االعـتـمـادات

الـــــمــــخـــــصـــــصــــة لـــــوزيـــــر الــــداخـــــلــــيـــــة والـــــجــــمـــــاعــــات
الـمـحـلـيـة مـن مــيـزانـيـة الـتـســيـيـر بـمـوجـب قـانـون

r2017 الية لسنةHا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــحــــــدث فــي جــــــدول مــــــيــــــزانــــــيــــــة
تــســيــيـــر وزارة الــداخــلــيــة والـــجــمــاعــات الـــمــحــلــيــة
لـــســـنــة r2017 الـــفـــرع األولr الـــفـــرع الـــجــزئـي الــثـــانـي
"الـــمــــصـــالـح الــالمـــركـــزيــــة الـــتـــابــــعـــة لـــلــــدولــة "r بــاب
رقـمه 37-18 وعـنـوانه " تـسـوية ديـون مـتـعلـقـة بـاسـتهالك

الطاقة الكهربائية".

2 : : يــلــغـى مـن مــيــزانــيــة ســـنــة 2017 اعــتــمـاد اHــاداHــادّة ة 
قـدره تـســعـة وســبـعـون مــلـيــونـا وثـمــا¤ـائــة وسـبـعــة عـشـر
ألف دينار (79.817.000 دج) مقيّد في مـيزانية التكاليف
اHــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 37-91 " نــفــقــات مــحــتــمــلــة -

احتياطي مجمع". 

اHـــاداHـــادّة ة 3 :  : يــخــــصص Hـــيــزانـــيــة ســــنــة 2017 اعـــتـــمــاد
قـدره تـســعـة وســبـعـون مــلـيــونـا وثـمــا¤ـائــة وسـبـعــة عـشـر
ألف ديـنـار (79.817.000 دج) يـقــيّـد في مــيـزانــيـة تــسـيــيـر
وزارة الــداخــلـــيــة والـــجــمـــاعـات الـــمـــحـلــيـة وفي الــبـاب
رقم 37-18 " تــســويــة ديــون مــتــعــلــقــة بــاســتـهـالك الــطــاقـة

الكهربائية ".

4 : : يـــكـــلف وزيـــر اHــــالـــيـــة ووزيـــر الـــداخـــلـــيـــة اHـــاداHـــادّة ة 
والـجـمـاعـات الـمـحـلـيـةr كـل فـيـمـا يــخـصـهr بـتـنـفـيـذ
هـذا الـمـرسـوم الــذي يـنـشــر فـي الـجـريـدة الـرّســميّـة
لـــــلـــــجــــــمـــــهــــــوريّـــــة الــــــجـــــزائـــــريّــــــة الــــــدّيــــــمـــــقــــــراطـــــيّـــــة

الـشـّعـبـيّـة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 28 رجـب عـــام 1438 اHــــوافق 25
أبريل سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



3 شعبان عام  شعبان عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1627
30 أبريل سنة  أبريل سنة 2017 م م

مـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقممـــــرســـــوم رئـــــاسـي رقم 17-157 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 28 رجب عـــــام رجب عـــــام
1438 اHـوافق  اHـوافق 25 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة r2017 يـتـضـمن حتـويلr يـتـضـمن حتـويل

اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانـــــيــــة تــــســـــيــــيــــر وزارة الـــــعــــملاعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانـــــيــــة تــــســـــيــــيــــر وزارة الـــــعــــمل
والتشغيل والضمان االجتماعي.والتشغيل والضمان االجتماعي.

ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادّتان 91-6 و143
r(الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 16-14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عــام 1438 اHــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016 

r2017 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي اHؤرخ فـي 20 ربيع
الـثاني عام 1438 اHوافق 19  ينـاير سـنة 2017 واHـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2017 لسنة
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 17-45 اHـؤرخ
فـي 20 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1438 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة

2017 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الــعــمل والــتــشـغــيل والــضــمــان االجــتــمــاعي من مــيــزانــيـة
r2017 الية لسنةHالتسيير �وجب قانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يلغى من مـيزانيـة سنة 2017 اعـتماد
قـــدره أربـــعـــة مـاليـــX وتـــســـعـــمـــائـــة وســـتـــون ألف ديـــنـــار
(4.960.000 دج) مـقــيّـد في مـيــزانـيـة الـتــكـالـيف اHــشـتـركـة
وفـي الـبــاب رقم 37-91 " نــفــقــات مــحــتــمــلــة - احــتــيــاطي

مجمع". 

اHـــاداHـــادّة ة 2 :  : يــخـــصص Hـــيــزانـــيــة ســــنــة 2017  اعـــتـــمــاد
قـــدره أربـــعـــة مـاليـــX وتـــســـعـــمـــائـــة وســـتـــون ألف ديـــنـــار
(4.960.000 دج) يـقـيّــد في مـيـزانـيـة تــسـيـيـر وزارة الـعـمل
والـتـشغـيل والضـمـان االجتـماعي وفي الـباب رقم 01-37

" اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات ".

اHــــــاداHــــــادّة ة 3 : : يـــــكـــــلـف وزيـــــر اHـــــالـــــيــــــة ووزيـــــر الـــــعـــــمل
rكـل فــيـــمـــا يـــخــصه rوالــتـــشـــغـــيل والـــضــمـــان االجـــتــمـــاعي
بتـنفيذ هــذا اHرسوم الـذي ينـشــر في اجلريدة الـرّسميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ~قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 28 رجـب عـــام 1438 اHــــوافق 25
أبريل سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسي مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـؤرّخ في خ في 21 رجب عـام  رجب عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 18

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

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الـدسـتـورr ال سـيـمـا اHـادتـان 91-6 و143

r(الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 70-20 اHـــــؤرخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اHـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واHــتـعـلق
بـاحلـالـة اHـدنـيـةr اHـعـدّل واHـتـمّمr ال سـيـمـا اHـادتـان 55 و56

rمنه
 - و�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 :   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 :

- خــرقــاق عــمــارةr اHـولــود في 21 أبــريل ســنـة 1969
بـأوالد رشـاش ( واليــة خـنـشـلــة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00175
وعــقــد الــزواج رقم 00084 احملــرر في 27 مــايــو ســنــة 1992

بأوالد رشاش ( والية خنشلة ) وبناته القاصرات:  

* تيـماءr اHولودة في 2 غـشت سنة 2000 بـزريبة
 r00409 يالد رقمHالوادي ( والية بسكرة ) شهادة ا

* بـــشـــرةr اHـــولـــودة في 15 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2004
 r00432 يالد رقمHبأوالد رشاش ( والية خنشلة ) شهادة ا
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* رجـــاءr اHـــولـــودة في أول ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2008
 r00360 يالد رقمHبأوالد رشاش ( والية خنشلة ) شهادة ا

* نــصـيــرةr اHــولـودة في 17 ســبــتـمــبـر ســنـة 2013
r05151 يالد رقمHبخنشلة ( والية خنشلة ) شهادة ا

rويـــدعـــون مـن اآلن فـــصـــاعـــدا : بن عــثــمــان عــمـارة
rبن عثـمان رجاء rبن عـثمان بـشرة rبـن عـثــمـان تـيــمـاء

بن عثمان نصيرة.

- خــرقــاق عــامــرr اHــولــود في 11 يــونــيــو ســنـة 1994
بــــخـــنـــشـــلــــة ( واليـــة خـــنـــشــــلـــة ) شـــهــــادة اHـــيالد رقم 01852

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن عثمان عامر. 

- خــرقـاق رانـيــاr اHـولـودة في 4 أكـتـوبــر سـنـة 1996
بـزريبة الـوادي ( والية بـسكرة ) شـهادة اHيالد رقم 00684

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن عثمان رانيا.

- خـرقـاق كمـالr اHـولود في 21 سـبـتمـبر سـنة 1986
بـأوالد رشـاش ( واليــة خـنـشـلــة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00453

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن عثمان كمال.

- خــرقـــاق ســعـــادr  اHـــولــودة خالل ســـنــة 1988 بــأوالد
رشـاش ( والية خـنشـلـة ) شهـادة اHيالد رقم 00107 وتدعى

من اآلن فصاعدا : بن عثمان سعاد.

- خــرقـــاق نـــور الـــدينr اHـــولــود في 29 أبـــريل ســـنــة
1990 بــأوالد رشــاش ( واليــة خــنــشـلــة ) شــهــادة اHــيالد رقم

00239 ويدعى من اآلن فصاعدا : بن عثمان نور الدين.

- خـرقــاق يــسـrX اHــولـود في 15 يــونــيــو ســنـة 1992
بـأوالد رشـاش ( واليــة خـنـشـلــة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00374

. Xويدعى من اآلن فصاعدا : بن عثمان يس

- خـرقـاق حــيـزيـةr اHـولـودة في 7 يـونـيـو سـنـة 1994
بـأوالد رشـاش ( واليــة خـنـشـلــة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00318

وتدعى من اآلن فصاعدا : بن عثمان حيزية .

- خـــرقــاق زولـــيـــخـــةr اHــولـــودة في 8 أكــتـــوبـــر ســـنــة
1995 بــأوالد رشــاش ( واليــة خــنــشـلــة ) شــهــادة اHــيالد رقم

00487 وتدعى من اآلن فصاعدا : بن عثمان زوليخة. 

- خــرقـــاق الــعــطــراءr  اHــولـــودة في أول غــشت ســنــة
1983 بــأوالد رشــاش ( واليــة خــنــشـلــة ) شــهــادة اHــيالد رقم

00348 وعـقــد الزواج رقــم 00143 احملـرر فــي 27 أكـتـوبر

ســنــة  2001 بــأوالد رشـــاش ( واليــة خـــنــشــلـــة ) وتــدعى من
اآلن فصاعدا :  بن عثمان العطراء.

- خـــرقــاق تـــلـــيـــةr اHــولـــودة في 2 أبـــريل ســـنــة 1967
بـأوالد رشـاش ( واليــة خـنـشـلــة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00070

وعـــقـــد الـــزواج رقم 00150 احملـــرر خـالل أول يـــنـــايـــر ســـنــة
1984 بـأوالد رشـاش ( واليــة خـنـشـلــة ) بـحـكم صـادر في 16

غــشت ســنــة 1989 وتـــدعى من اآلن فـــصــاعـــدا: بن عـــثــمــان
تلية. 

- خــرقــاق تـــفــاحــةr  اHــولــودة في 9 مــايــو ســنــة 1977
بـأوالد رشـاش ( واليــة خـنـشـلــة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00160
وعـــقـــد الـــزواج رقم 00364 احملــرر في 29 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة
  2009 بـــأوالد رشـــاش ( واليــة خـــنـــشـــلــة ) وتـــدعى من اآلن

فصاعدا:  بن عثمان تفاحة.
- خــــرقــــاق الــــزهــــرةr الــــمــــولـــودة خالل ســـنـــة 1967
بـأوالد رشـاش ( واليــة خـنـشـلــة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00383
وعـــقـــد الـــزواج رقم 00036 احملـــرر خالل ســـنــة 1985 بــأوالد
رشــــاش ( واليــــة خــــنــــشــــلــــة ) بـــــحــــكم صــــادر في 27 أبــــريل

سنة  1988 وتدعى من اآلن فصاعدا: بن عثمان الزهرة.
- خـــرقــــاق حــــيــــزيـــةr الــــمــــولـــودة خالل ســـنــة 1972
بـأوالد رشـاش ( واليــة خـنـشـلــة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00022
وعـــقـــد الـــزواج رقم 98 احملــرر في 27  يـــولـــيـــو ســـنـــة 1993
rبـأوالد رشـاش ( والية خـنـشـلة ) وتـدعى من اآلن فـصـاعدا

بن عثمان حيزية.
- خــرقــاق عــبـــد الــعــزيـــزr اHــولــود في 8 غــشت ســنــة
1984 بــأوالد رشــاش ( واليــة خــنــشـلــة ) شــهــادة اHــيالد رقم

00422 وعـقـد الزواج رقم 00231 احملـرر في 29 غـشت سـنة

2009 بأوالد رشاش ( والية خنشلة ) وولده القاصر:  

* زكـــــريـــــاءr اHـــــولـــــود في 3 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 2011
r02439 يالد رقمHبخنشلة ( والية خنشلة ) شهادة ا

rويدعيان من اآلن فـصاعدا : بن عثمـان عبد العزيز
 بن عثمان زكرياء.

- خرقـاق الطيبr اHولود في 3 سبـتمبـر سنة 1985
بـأوالد رشـاش ( واليــة خـنـشـلــة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00419
وعــقـد الـزواج رقم 00157 احملـرر في 26 يـولـيـو سـنـة 2010

بأوالد رشاش ( والية خنشلة ) وابنتاه القاصرتان :  
*  هـــــنـــــاديr اHـــــولـــــودة في 19 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2011
r00343 يالد رقمHبزريبة الوادي ( والية بسكرة ) شهادة ا
* أحـالمr اHـــــولــــــودة في17 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنـــــة 2013
r00166 يالد رقمHبزريبة الوادي ( والية بسكرة ) شهادة ا
rويـــدعـــون مــن اآلن فــصــاعـــدا : بن عــثــمـــان الــطــيب

بن عثمان هناديr بن عثمان أحالم.
- خـــرقــــاق جـــمـــالr اHــــولـــود خـالل ســـنـــة 1971 بــأوالد
رشـاش ( واليــة خـنـشــلـة ) شــهـادة اHـيالد رقم 00084 وعـقـد
الـزواج رقم 00098 احملـرر في 27 يـولـيـو سـنة 1993 بـأوالد

رشاش ( والية خنشلة ) وأوالده القصر:  



3 شعبان عام  شعبان عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1827
30 أبريل سنة  أبريل سنة 2017 م م

* نــــعــــيـمr الــــمـــــولــــود في 15 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1999
 r00213 يالد رقمHبأوالد رشاش ( والية خنشلة ) شهادة ا

* شــــيـــمــــاءr اHــــولـــودة في 27 يــــونــــيـــو ســــنـــة 2003
 r00178 يالد رقمHبأوالد رشاش ( والية خنشلة ) شهادة ا

*  بــصــائـرr اHــولــودة في 23 نــوفــمــبــر ســنـة 2009
r04632 يالد رقمHبخنشلة ( والية خنشلة ) شهادة ا

rويـــدعـــون مــن اآلن فـــصـــاعــــدا : بن عــثـــمــان جــمــال
بن عثمان نعيمr بن عثمان شيماءr بن عثمان بصائر.

- خـرقـاق حــسـام الــدينr اHـولـود في 10 يـنـايــر سـنـة
1992 بـزريـبـة الـوادي ( واليـة بـسـكـرة ) شـهـادة اHـيالد رقم

00033 ويدعى من اآلن فصاعدا : بن عثمان حسام الدين.

- خـــرقــاق ســلــيـــمــانr  اHــولــود في 7 نــوفــمــبــر ســنــة
1993 بـزريـبـة الـوادي ( واليـة بـسـكـرة ) شـهـادة اHـيالد رقم

00836 ويدعى من اآلن فصاعدا : بن عثمان سليمان. 

- خـــرقــاق عـــبـــد الــرزاقr اHـــولــود في 22 ســبـــتــمـــبــر
سـنة 1996 بزريـبة الـوادي ( واليـة بسـكـرة ) شهـادة اHيالد
رقم 00655 ويــــدعـى مــن اآلن فــــصــــاعـــــدا : بـن عـــــثـــــمــــان

عبد الرزاق .
- خــرقــاق مــحـــمــدr  اHــولـــود خالل ســنــة 1966 بــأوالد
رشـاش ( واليــة خـنـشــلـة ) شــهـادة اHـيالد رقم 00026 وعـقـد
الــــزواج رقم  00036 احملـــرر خالل أول يــــنـــايــــر ســـنـــة 1985
بـأوالد رشـاش (واليـة خنـشـلـة) بـحـكم صادر في 27  أبـريل

سنة 1988 وابنتاه القاصرتان :  
* ســنـاءr اHـولـودة خالل سـنة 2003 بـأوالد رشاش
( واليـــة خـــنــشـــلـــة ) بـــحــكـم صــادر في 12 مـــايـــو ســـنــة 2009

  r00133 يالد رقمHشهادة ا
* صـــفــــاءr الـــمــــولــودة في 27 يــولـــيــو ســـنــة 2008
r00203 يالد رقمHبأوالد رشاش ( والية خنشلة ) شهادة ا

rويـــدعـــون مـن اآلن فـــصـــاعـــدا : بن عــثــمــان مــحــمــد
بن عثمان سناءr  بن عثمان صفاء. 

- دجـــال ســلـــيـــمــانr اHـــولــود في 7 أبــريل ســنــة 1969
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00415 وعـقد
الزواج رقم 00022 احملرر في 7 ينـاير سنة 1993 بـغرداية

( والية  غرداية ) وولداه القاصران :  
* ولـــــيـــــدr اHـــــولـــــود في 26 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2003

 r00242 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا
* هـــنـــاءr اHــــولـــودة في 21 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005

r03091 يالد رقمHببنورة ( والية غرداية ) شهادة ا
rويـــدعــــون من اآلن فـــصــــاعـــدا : حــــكـــيـــمـي ســـلــــيـــمـــان

حكيمي وليدr  حكيمي هناء. 

- دجـال رضــوانr اHـولـود فـي أول يـولـيــو سـنـة 1996
بـــــغـــــردايــــة ( واليـــــة غـــــردايـــــة ) شـــــهـــــادة اHـــــيالد رقم 01072

ويدعى من اآلن فصاعدا : حكيمي رضوان .

- دجـــال بــكـــيــرr اHـــولــود في 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 1992
بـغردايـة ( والية غـرداية ) شـهادة اHيالد رقم 01846 وأخوه

rالقاصر

* ريــــــاضr اHــــــولــــــود في 15 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 2000
r00159 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا

ويـدعيـان من اآلن فصـاعدا : حـكـيمي بـكيـرr حكـيمي
رياض .

- دجـال زيـنبr اHـولـودة في 12 ديـسـمـبـر سـنة 1971
بغرداية ( والية غرداية ) شهادة اHيالد رقم 01465 وتدعى

من اآلن فصاعداr  حكيمي زينب.

- دجـــال فـــافـــةr اHـــولـــودة في 28 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1963
بغرداية ( والية غرداية ) شهادة اHيالد رقم 00873 وتدعى

من اآلن فصاعداr  حكيمي فافة.

- دجـال عــائــشـةr اHــولـودة في 26 يــونـيــو ســنـة 1959
بغرداية ( والية غرداية ) شهادة اHيالد رقم 00514 وتدعى

من اآلن فصاعدا:  حكيمي عائشة.

- دجـــال مــامــةr اHــولــودة في 19 أكـــتــوبــر ســنــة 1976
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 01259 وعـقد
الـــــزواج رقم 00630 احملـــــرر في 7  أكـــــتــــــوبـــــر ســــــنـــــة 1993
rبــــغــــردايــــة ( واليــــة غــــردايــــة)  وتــــدعى مـن اآلن فــــصــــاعـــدا

حكيمي مامة. 

- دجـال إبـراهــيمr  اHـولـود في 3 أكـتـوبــر سـنـة 1954
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00493 وعـقد
الزواج رقم 00191 احملرر في 7 يولـيو سنة 1975 بغرداية
 ( واليـــة غـــردايــــة ) ويـــدعـى من اآلن فـــصــــاعـــدا : حـــكــــيـــمي

إبراهيم. 

- دجــال مــحــمــدr اHـولــود في 6 ديــســمــبــر ســنـة 1990
بغرداية ( والية غرداية ) شهادة اHيالد رقم 01956 ويدعى

من اآلن فصاعداr حكيمي محمد.

- دجـــال ريـــاضr اHـــولـــود في 9 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1990
بغرداية ( والية غرداية ) شهادة اHيالد رقم 00288 ويدعى

من اآلن فصاعداr حكيمي رياض. 

- دجـــــال كــــمــــالr اHـــــولــــود في 24 أبــــريل ســــنــــة 1980
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00458 وعـقد
الزواج رقم   410 احملرر في 18 يونيو سنة 2003 بغرداية

( والية غرداية ) وولداه القاصران : 
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*  نـــــدىr اHـــــولـــــودة في 25 أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة 2005
 r02610 يالد رقمHببنورة ( والية غرداية ) شهادة ا

* طــهr الـــــــمــــــولـــــــود فـي 8  يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 2010
r00111 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا

ويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا : حكـيـمي كـمـالr حـكـيمي
ندىr  حكيمي طه . 

- دجـال عبـد احلـكيمr اHـولود في 3 مـارس سنة 1985
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00328 وعـقد
الــــــزواج رقم 00520 احملــــــرر في17 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2009

بغرداية ( والية غرداية ) وابنته القاصرة :  

* هنـدr اHـولودة في 9 مـارس سـنة 2013 بـغـرداية
r00819 يالد رقمH( والية غرداية ) شهادة ا

rويـدعــيـان من اآلن فــصــاعـدا : حــكـيــمي عــبـد احلــكـيم
حكيمي هند.

- دجال فـوزيةr اHـولودة في 20 سبـتمبـر سنة 1986
بــبـنـورة ( واليـة غـردايــة ) شـهـادة اHـيالد رقم 01046 وعـقـد
الــــــزواج رقم 00030 احملــــــرر في 23 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 2005
بــــغـــردايــــة ( واليـــة غــــردايــــة ) وتـــدعى مـن اآلن فـــصــــاعـــدا :

حكيمي فوزية. 

- دجــــال بــــايــــةr اHــــولــــودة في 5 يــــولــــيــــو ســــنـــة 1984
بــــغـــــردايـــــة ( واليـــــة غـــردايــــة ) شــــهـــادة اHــــيالد رقم 00775
وعــقــد الــزواج رقم 00331 احملــرر في 31 مــايــو ســنــة 2000
بــــغـــردايــــة ( واليـــة غــــردايــــة ) وتـــدعى مـن اآلن فـــصــــاعـــدا :

حكيمي باية.

- دجـــال نــصـــيــرةr اHـــولــودة في 20 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
1986 بــبــنــورة ( واليــة غــردايــة) شــهــادة اHــيالد رقم 01047

وعــقـد الـزواج رقم 00029 احملـرر في 23 يـنـايــر سـنـة 2005
بــــغــــردايــــة ( واليــــة غــــردايــــة) وتــــدعى مـن اآلن فــــصــــاعـــدا :

حكيمي نصيرة.

- دجــال سـعـيـدةr اHـولــودة في أول أبـريل سـنـة 1981
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00406 وعـقد
الــــــــزواج رقم 00094 احملــــــــرر في 13 مــــــــارس ســــــــنـــــــة 1997
بــــغــــردايــــة ( واليــــة غــــردايــــة) وتــــدعى مـن اآلن فــــصــــاعـــدا :

حكيمي سعيدة.

- دجـــــال زهــــيــــرr اHـــــولــــود في 27 مــــايــــو ســــنــــة 1986
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00635 وعـقد
الـــــــــزواج رقم 00103  احملـــــــــرر في 5 مـــــــــارس ســـــــــنــــــــة 2013

بغرداية ( والية غرداية ) وإبنه القاصر :  

* عــبـد الــلــطــيفr اHــولـود في 15 ســبــتـمــبــر ســنـة
r02810 يالد رقمH2014 بغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا

rويـــــدعــــيـــــان من اآلن فـــــصــــاعـــــدا : حـــــكــــيـــــمي زهـــــيــــر
حكيمي عبد اللطيف. 

- دجـال حــسنr اHــولـود في 14 ســبــتـمــبـر ســنـة 1983
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 01144 وعـقد
الزواج رقم 00429 احملرر في 26 مايـو سنة 2010 بـغرداية

  r( والية غرداية ) وابنته القاصرة
*  إلـــهـــامr اHـــولـــودة في 2 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2011

r02940 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا
rويــــدعـــيــــان من اآلن فــــصــــاعـــدا : حــــكـــيــــمي حــــسن

حكيمي إلهام.
- دجــال مــصــطـــفىr اHــولــود في 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
1978 بـغــردايـة ( واليـة غــردايـة ) شــهـادة اHـيالد رقم 01138

وعـــقـــد الـــزواج رقم 00355 احملــرر في 9 مـــايـــو ســـنـــة 2005
بغرداية ( والية غرداية ) وبناته القاصرات :  

* مــامـة عــائــشـةr  اHــولـودة في 28 ديـســمــبـر ســنـة
  r03557 يالد رقمH2006 ببنورة ( والية غرداية ) شهادة ا

* ســـــعـــــادr اHـــــولـــــودة في 8 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 2011
 r00516 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا

* رانـــــيـــــاr اHــــولـــــودة في 27 يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة 2014
r01893 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا

rويـــدعــــون من اآلن فـــصــــاعـــدا : حـــكــــيـــمي مــــصـــطـــفى
حكيمي مامة عائشةr حكيمي سعادr حكيمي رانيا. 

- دجـال بـايـوبr اHـولود في 29 سـبـتمـبـر سـنة 1980
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 01030 وعـقد
الــــــزواج رقم 00553 احملــــــرر في 23  يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 1990

  rبغرداية ( والية غرداية ) وولداه القاصران
* رفـــــيــــدةr اHـــــولــــودة فـي أول أبــــريـل ســــنــــة 2010

  r01271 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا
* ضـيـاء الـدينr اHـولود في 11 فبـراير سـنة 2013

r00517 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا
rويـــــدعــــون مـن اآلن فـــــصــــاعـــــدا : حـــــكـــــيــــمـي بـــــايــــوب

حكيمي رفيدةr حكيمي ضياء الدين.
- دجـــــال رســــتمr اHـــــولــــود في 19 غــــشـت ســــنــــة 1987
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 01364 وعـقد
الـــــــــزواج رقم 00104 احملـــــــــرر في 5 مـــــــــارس ســـــــــنـــــــــة 2013
بــــغـــردايــــة ( واليـــة غــــردايــــة ) ويـــدعى مـن اآلن فـــصــــاعـــدا :

حكيمي رستم.
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- دجال مـسعودةr اHولودة في 21 فبـراير سنة 1970
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00228 وعـقد
الزواج رقم 00171 احملرر في 11 مايـو سنة 1985 بـغرداية
( واليــــة غــــردايــــة ) وتــــدعى من اآلن فــــصــــاعــــدا : حــــكـــيــــمي

مسعودة.
- دجـال صـفيـةr اHـولودة في 26 سـبـتمـبـر سـنة 1978
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 01139 وعـقد
الــــــــزواج رقم 00145 احملــــــــرر في 20 مــــــــارس ســــــــنـــــــة 2000
بــــغـــردايــــة ( واليـــة غــــردايــــة ) وتـــدعى مـن اآلن فـــصــــاعـــدا :

حكيمي صفية.
- دجــال حــنـانr اHــولــودة في 17 فــبــرايــر ســنـة 1982
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00230 وعـقد
الزواج رقم 00183 احملرر في 4 أبـريل سنة 1999 بـغرداية
(والية غرداية) وتدعى من اآلن فصاعدا : حكيمي حنان.

- دجـــــال نــــورةr اHـــــولــــودة في 23 مـــــايــــو ســـــنــــة 1972
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00585 وعـقد
الــــزواج رقم 00545 احملــــرر في 11 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 1989
بــــغـــردايــــة ( واليـــة غــــردايــــة ) وتـــدعى مـن اآلن فـــصــــاعـــدا :

حكيمي نورة. 
- دجـال بــاحــمـدr اHــولـود في 7 ســبــتـمــبـر ســنـة 1967
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 00986 وعـقد
الـــــــــزواج رقم 00147 احملـــــــــرر في 7 مـــــــــارس ســـــــــنـــــــــة 1991
بـغردايـة ( والية غـردايـة ) وعقـد الزواج رقم 00613 احملرر
في 4 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1998 بـــــغــــردايــــة ( واليــــة غــــردايــــة )

وأبناؤه القصر :  
*  عـبــد الــنـورr اHــولـود في 6 أكــتـوبــر ســنـة 2001

  r01749 يالد رقمHببنورة ( والية غرداية ) شهادة ا
* احلــاج اHـــهـــديr اHــولـــود في 26 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
 r01962 يالد رقمH2004 بغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا

* ريــــــانr اHــــــولــــــود في 2  فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2010
rيالد رقم 01928 مكررHبوهران(والية وهران) شهادة ا

rويــــدعـــــون من اآلن فــــصــــاعـــــدا :  حــــكــــيــــمـي بــــاحــــمــــد
حـــكــيـــمي عــبـــد الــنــورr حــكــيــمي احلــاج اHــهــديr حـــكـــيــمي

ريان.
- دجـال يـوسفr اHـولـود في 10 نـوفـمـبـر سـنـة 1993
بـــــبـــــنـــــورة ( واليـــــة غـــــردايـــــة ) شـــــهـــــادة اHـــــيالد رقم 01645

ويدعى من اآلن فصاعدا : حكيمي يوسف.
- دجـــال بـــشــــرىr اHـــولـــودة في 10 مـــايـــو ســـنـــة 1996
بغرداية ( والية غرداية ) شهادة اHيالد رقم 00818 وتدعى

من اآلن فصاعدا : حكيمي بشرى.

- دجــال نـذيــرr اHــولـود في 23 ســبــتـمــبــر ســنـة 1997
بــسـيـدي أعــبـاز( واليـة غــردايـة ) شـهــادة اHـيالد رقم 00971

وأخواه القاصران: 

* أمـrX اHـولود في 11 مـايــو سـنـة 2001  بــسـيـدي
 r00871 يالد رقمHأعباز ( والية غرداية ) شهادة ا

* خالـدr اHـولود في 15 أبـريل سـنة 2005 بـبـنورة
r01972 يالد رقمH( والية غرداية ) شهادة ا

ويـدعون من اآلن فـصـاعدا:  حـكـيمي نـذيـرr  حكـيمي
أمrX  حكيمي خالد.

- دجــال ادريسr اHــولـود في 6 ديــســمــبــر ســنـة 1973
بـغـردايـة ( واليـة غـردايـة ) شـهـادة اHـيالد رقم 01382 وعـقد
الــــــزواج رقم 00814 احملــــــرر في 2 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة 2001

بغرداية ( والية غرداية ) وأوالده القصر :  

* إبـــراهـــيمr اHـــولـــود في 19 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2004
 r00239 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية) شهادة ا

* هناءr اHولودة في 12 يناير سنة 2008 بغرداية
 r00186 يالد رقمH( والية غرداية ) شهادة ا

* وفـــــاءr اHــــــولـــــودة في 16 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2013
r00588 يالد رقمHبغرداية ( والية غرداية ) شهادة ا

rويـــــدعــــــون من اآلن فــــــصـــــاعــــــدا : حـــــكــــــيـــــمـي ادريس
حكيمي إبراهيمr حكيمي هناءr حكيمي وفاء.

- جـربـوعـة بـوجـمـعـةr اHـولـود في 9 مـايـو سـنـة 1956
بـسيدي عـيسى ( والية اHـسيلة ) شـهادة اHيالد رقم 00888
وعــــقــــد الـــزواج رقم 28 احملــــرر في 4 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1978
بـــــســــيـــــدي عــــيـــــسى  ( واليــــة اHـــــســــيـــــلــــة ) ويـــــدعى من اآلن

فصاعدا:  أمحمدي بوجمعة. 

- جربوعـة فرحـاتr اHولود في 15 ينـاير سـنة 1979
بـسيدي عـيسى ( والية اHـسيلة ) شـهادة اHيالد رقم 00072
وعــقـد الـزواج رقم 518 احملـرر في 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2012

بسيدي عيسى ( والية اHسيلة ) وابنته القاصرة :  

* ماريـاr اHـولودة في 3 غـشت سنة 2013 بـسيدي
r01486 يالد رقمHشهادة ا ( سيلةHوالية ا ) عيسى

rويـــدعـــيـــان من اآلن فــــصـــاعـــدا : أمـــحـــمـــدي فـــرحـــات
أمحمدي ماريا.

- جــربـوعــة عـبــد الـرزاقr اHــولـود في 8 أبــريل سـنـة
1981 بـسـيـدي عـيـسى ( والية اHـسـيـلـة ) شـهادة اHـيالد رقم

00627 ويدعى من اآلن فصاعداr أمحمدي عبد الرزاق. 
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- جــربـوعــة مــبــاركr اHــولــود في 15 ديــســمــبــر ســنـة
1982 بـسـيـدي عـيـسى ( والية اHـسـيـلـة ) شـهادة اHـيالد رقم

01837 ويدعى من اآلن فصاعدا: أمحمدي مبارك. 

- جــربــوعــة طــاوسr اHـولــودة في 9 ســبــتــمــبــر ســنـة
1984 بسـيدي عـيسى ( والية اHـسيـلة ) شـهادة اHيـالد رقـم

01518 وتدعى من اآلن فصاعدا: أمحمدي طاوس. 

- جـربـوعـة عـليr اHـولـود فــي 25  يـولـيـو سـنـة 1987
بــبــوطـي الــســايح ( واليــة اHـســيــلــة ) شــهــــادة اHــيالد رقــم

00094 ويدعى من اآلن فصاعدا: أمحمدي علي.

- جربـوعة نـورةr اHولودة في 7 نوفـمبـر سنة 1990
بــســـيــدي عــيــســى ( واليـــة اHــســيــلــة ) شـــهــــادة اHــيالد رقـم

02420 وتدعى من اآلن فصاعدا: أمحمدي نورة.

- جـربـوعـة زلــيـخـةr اHـولـودة في 8 سـبــتـمـبـر سـنـــة
1994 بـسـيـدي عـيـسى ( والية اHـسـيـلـة ) شـهادة اHـيالد رقم

01906 وتدعى من اآلن فصاعدا: أمحمدي زليخة. 

- فار مـحـمد الـسـعيـدr اHـولود في 16 نـوفـمبـر سـنة
  1960 بـالوادي ( واليـة الـوادي ) شـهـادة اHـيالد رقم 00880

وعـــقـــد الـــزواج رقم 00376 احملــرر في 2 مـــايـــو ســـنـــة 1982
بالوادي ( والية الوادي ) وابنه القاصر :  

* محمـد شعـيبr اHولود في 29 يولـيو سنة 2006
r03479 يالد رقمHبالوادي ( والية الوادي ) شهادة ا

ويــــدعـــــيــــان من اآلن فــــصــــاعـــــدا:  مــــنــــصــــور مــــحــــمــــد
السعيدr  منصور محمد شعيب .

- فــــــار داللr اHــــــولــــــودة في 3 يــــــونــــــيــــــو ســــــنــــــة 1983
بـالـوادي ( واليــة الـوادي ) شــهـادة اHـيالد رقم 03035 وعـقـد
الــــــــزواج رقم  00435 احملــــــــرر في 12 أبـــــــريـل ســــــــنـــــــة 2005
بـــــالــــــوادي ( واليـــــةالــــــوادي ) وتــــــدعى مـن اآلن فـــــصــــــاعـــــدا:

منصور دالل.

- فـــار آمـــالr اHــــولـــودة في 2 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 1984
بـالـوادي ( واليــة الـوادي ) شــهـادة اHـيالد رقم 05348 وعـقـد
الــــــزواج رقم  00050 احملــــــررفي 13 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 2008
بـــــالـــــوادي ( واليـــــة الـــــوادي ) وتـــــدعـى من اآلن فـــــصـــــاعـــــدا:

منصور آمال.

- فــار عـامـر بــشـيــرr اHـولـود في 2 غــشت سـنـة 1986
بـالوادي ( واليـة الـوادي) شـهـادة اHيالد رقم 02984 ويـدعى

من اآلن فصاعدا:  منصور عامر بشير. 

- فار سـيف الدينr اHولود في 16 ينـاير سنة 1989
بالوادي ( واليـة الوادي ) شـهادة اHيالد رقم 00347 ويدعى

من اآلن فصاعدا:  منصور سيف الدين.

- فـــار حـــا¡r اHــــولـــود في 17 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1992
بالوادي ( واليـة الوادي ) شـهادة اHيالد رقم 05963 ويدعى

من اآلن فصاعدا:  منصور حا¡. 

- فار فاحتr اHولود في 3 نوفـمبر سنة 1974 بباتنة
( واليـــة بــاتـــنــة ) شـــهــادة اHـــيالد رقم 04221 وعــقــد الــزواج
رقم 01911 احملرر في 30 غشت سنة 2004  ببـاتنة ( والية

باتنة) وبناته القاصرات: 

* نور اإل~انr اHولودة في 11 نوفمبر سنة 2007
 r012067 يالد رقمHبباتنة ( والية باتنة ) شهادة ا

* عـــائـــشـــةr اHـــولـــودة في 15 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 2009
 r11429 يالد رقمHبباتنة ( والية باتنة ) شهادة ا

* مـــــر§r اHـــــولـــــودة في 25 أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة 2012
r14562 يالد رقمHبباتنة ( والية باتنة ) شهادة ا

ويــــدعــــون من اآلن فـــصـــاعــــدا : فـــارس فـــاحتr فـــارس
نور اإل~انr  فارس عائشةr  فارس مر§.

- فــــار حـــســــrX  اHــــولـــود في 23 مــــارس ســــنــــة 1976
بــبــاتــنــة ( واليــة بــاتــنــة ) شــهــادة اHــيالد رقم 01459 وعــقــد
الــــــــزواج رقم 00673 احملــــــــرر في 29 مــــــــارس ســــــــنـــــــة 2007

بباتنة ( والية باتنة) وأوالده القصر:  

*  آالءr الـــــــمـــــــولــــــودة في 12 مــــــارس ســـــــنــــــة 2009
 r00321 يالد رقمHبتقرت ( والية ورقلة ) شهادة ا

*  ضيـاء الدينr اHولود في 29 فبـراير سنة 2012
 r01093 يالد رقمHبتقرت ( والية ورقلة ) شهادة ا

* محـمد قصيr اHولود في 2 سبـتمبر سنة 2013
r04468 يالد رقمHبتقرت( والية ورقلة ) شهادة ا

ويـــدعــون من اآلن فـــصــاعـــدا: فــارس حـــســrX فــارس
آالءr فارس ضياء الدينr فارس محمد قصي.

- زبــــالح رابـحr اHــــولــــود في 23 يــــنــــايــــر ســــنـــة 1955
بلقاطة ( والية بومرداس ) شهادة اHيالد رقم 00026 وعقد
الزواج رقم 00009 احملرر في 8 يونـيو سـنة 1980 بلـقـاطة
(واليــــة بـــومـــرداس ) ويـــدعى مـن اآلن فـــصـــاعـــدا : بـــلـــحـــاج

رابح. 

- زبــالح ســوفـــيــانr اHــولــود في 9 غــشت ســنــة 1981
ببرج مـنايل ( والية بومـرداس ) شهادة اHيالد رقم 02933
وعــقــد الـزواج رقم 00098 احملـرر في 12 غــشت ســنـة 2009

بلقاطة (والية بومرداس ) وابنتاه القاصرتان:  

*  أشــــواقr اHــــولــــودة في 9 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2013
 r01545 يالد رقمHبالثنية ( والية بومرداس ) شهادة ا
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*  فـاطمـة الـزهـراءr اHـولودة في 3 ديـسـمبـر سـنة
2015 بـبـرج مـنـايل ( واليـة بـومرداس ) شـهـادة اHـيالد رقم

r1951

ويدعـون من اآلن فصـاعدا: بلـحاج سـوفيانr  بـلحاج
أشواقr بلحاج فاطمة الزهراء.

- زبــالـح لــيـــنـــدةr اHـــولــودة في 7 مـــارس ســـنــة 1989
ببرج مـنايل ( والية بومـرداس ) شهادة اHيالد رقم 00680

وتدعى من اآلن فصاعدا:  بلحاج ليندة. 

- زبـالح مـحمـد أمrX اHـولود في 30 سـبـتمـبـر سـنة
1993 بـبـرج مـنـايل ( واليـة بـومرداس ) شـهـادة اHـيالد رقم

 .X02071 ويدعى من اآلن فصاعدا:  بلحاج محمد أم  

- زبـالح رفـيقr اHـولـود في 10 سـبـتـمـبـر سـنة 1982
ببرج مـنايل ( والية بومـرداس ) شهادة اHيالد رقم 03474

ويدعى من اآلن فصاعدا:  بلحاج رفيق.

- زبــالح رضـــاr  اHــولــود في 24 فــبـــرايــر ســـنــة 1985
ببرج مـنايل ( والية بومـرداس ) شهادة اHيالد رقم 00915
وعــــقـــــد الــــزواج رقم 00108 احملــــرر بـــــتــــاريخ 30 أكــــتـــــوبــــر
سـنـة  2014  بــلـقـاطــة ( واليـة بــومـرداس ) ويـدعى من اآلن

فصاعدا:  بلحاج رضا.

- زبالح بايةr اHولودة في 28 مايو سنة 1987 ببرج
مــــنـــــايل ( واليـــــة بــــومـــــرداس ) شـــــهــــادة اHـــــيالد رقم 02043

وتدعى من اآلن فصاعدا : بلحاج باية. 

- الـــضب عــــبـــد الـــرحــــمنr اHـــولــــود خالل ســـنـــة 1958
بـــــاســـــبع ( واليـــــة أدرار ) شـــــهـــــادة اHـــــيالد رقم 257 وعـــــقــــد
الــزواج رقم   00113 احملــرر في 11 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1989

بأدرار (والية أدرار ) وابنتاه القاصرتان :  

* رحــيــلــة آيــةr اHـولــودة في 2  يــنــايــر ســنـة 2000
 r00011 يالد رقمHبأدرار ( والية أدرار ) شهادة ا

* فـاطـمــة الـزهـراءr اHـولـودة في 28 أكـتـوبـر سـنـة
r01262 يالد رقمH2002 بأدرار ( والية أدرار ) شهادة ا

rويـدعـون من اآلن فصـاعـدا:  بن أحـمد عـبـد الـرحمن
بن أحمد رحيلة آيةr  بن أحمد فاطمة الزهراء. 

- الــضب خــلـيـلr اHـولــود في 15 أكــتــوبــر ســنـة 1990
بــأدرار ( واليـة أدرار ) شــهــادة اHــيالد رقم 00836  ويـدعى

من اآلن فصاعداr  بن أحمد خليل. 

- الضب مـحـمـد الـهـاديr اHـولود في 2 أكـتـوبـر سـنة
1993 بـــــأدرار ( واليـــــة أدرار ) شــــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم 00913

ويدعى من اآلن فصاعدا:  بن أحمد محمد الهادي. 

- الـــضب زيــــنب الـــكـــبــــرىr اHـــولـــودة في 26 مــارس
ســـــنــــة  1995 بــــأدرار ( واليـــــة أدرار ) شــــهـــــادة اHـــــيالد رقم
00343 وتـــــــدعـى مــن اآلن فـــــصــــــاعـــــدا:  بـن أحـــــمـــــد زيــــــنب

الكبرى.

- بـوخنـونـة عـليr  اHـولـود في 10 يـونـيـو سـنة 1969
بـوادي األبـطال ( واليـة مـعـسكـر) شـهـادة اHيالد رقم 00265
وعـقد الزواج رقم 00046 احملرر في5 سـبـتمـبر سـنة 1996

بتنيرة( والية سيدي بلعباس ) وأوالده القصر: 

* مـــــحــــــمـــــدr اHـــــولــــــود في 15 مـــــارس ســــــنـــــة 2002
بـســيـدي بـلـعـبـاس ( واليـة سـيـدي بـلـعـبـاس ) شـهـادة اHـيالد

r01323  رقم

* زكـــــــريـــــاءr اHــــــولـــــود في 23 أبـــــريـل ســـــنـــــة 2005
بـــتـــنـــيــرة ( واليـــة ســـيـــدي بـــلـــعـــبــاس ) شـــهـــادة اHـــيالد رقم

 r00055

* فــاطــمـةr اHــولــودة في 30 ســبــتــمــبــر ســنـة 2011
بـســيـدي بـلـعـبـاس ( واليـة سـيـدي بـلـعـبـاس ) شـهـادة اHـيالد

r08571 رقم

ويــدعــون من اآلن فــصــاعـدا:  مــحــسن عــليr  مــحـسن
محمدr  محسن زكرياءr  محسن فاطمة.

- بوخـنونـة شهـرزادr اHولـودة في أول أكتـوبر سـنة
 1997 بتـنيرة ( واليـة سيـدي بلعـباس ) شـهادة اHيالد رقم

00068 وعقد الزواج رقم 00010 احملرر في 18 مارس سنة

2015  بـتــنـيـرة ( واليـة ســيـدي بـلـعــبـاس ) وتـدعى من اآلن

فصاعدا:  محسن شهرزاد .

- خـامــج الــعـيــاشــيr الـمــولــود فـي 23 ديــســمــبــر
ســنــة 1952 بـــمـــتــلـــيـــلـي الـــشــعـــانـــبــة ( واليــة غــردايـة )
شـــــــهــــــــادة اHــــــيـالد رقم 00148 وعــــــقـــــــد الــــــزواج رقم 00227
الـــمـــحـــرر فـي 19 ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 1981 بــــمـــتـــلـــيـــلـي
الـــشـــعــانـــبـــة ( واليــة غـــردايــة ) ويـــدعى مـن اآلن فــصـــاعــدا:

سانية العياشي.

- خـــامج خلــــضـــرr  اHـــولـــود في 18 غـــشت ســـنـــة 1982
�ــتـلــيــلي الــشــعـانــبــة ( واليــة غـردايــة ) شــهـادة اHــيالد رقم
00578 وعـقد الزواج رقم 00007 احملـرر في 10 ينـاير سـنة

2010 �تـليـلي الشعـانبـة ( والية غـرداية ) ويدعى من اآلن

فصاعدا:  سانية خلضر.

- خـامـج كـلـثــومr اHـولـودة في 11 فـبـرايــر سـنـة 1994
�ــتـلــيــلي الــشــعـانــبــة ( واليــة غـردايــة ) شــهـادة اHــيالد رقم

00157 وتدعى من اآلن فصاعدا:  سانية كلثوم. 
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- خامج جمالr  اHولود فــي 8 سبتمـبر سنـــة 1995
�تـلـيـلي الـشـعانـبـة ( واليـة غـرداية ) شـــهـادة اHيالد رقــم

00762 ويدعى من اآلن فصاعدا : سانية جمال. 

- خـامج محـمد الـطاهـرr اHولود في 23 أكتـوبر سـنة
1976 بـعX مـلـيـلـة ( والية أم الـبـواقي ) شـهـادة اHيالد رقم

02037 وعــــقــــد الـــزواج رقم 00106 احملــــرر في 26 فــــبــــرايـــر

ســــنــــة 2008 بـــعــــX فـــكـــرون ( واليــــة أم الـــبــــواقي) وولـــداه
القاصران:  

* عــبـــد اجلـــلـــيلr اHـــولــود في 2 مـــارس ســـنــة 2009
بـــعــــX فـــكـــرون ( واليـــة أم الــــبـــواقي ) شـــهــــادة اHـــيالد رقم

  r00264

* خـــلــيـل الـــرحـــمــانr اHـــولـــود في 13 أبـــريل ســـنــة
2011 بعX فـكرون ( والية أم البواقي ) شهادة اHيالد رقم

r00360

rويدعـون من اآلن فـصـاعـدا : مبـارك مـحـمد الـطـاهر
مبارك عبد اجلليلr مبارك خليل الرحمان. 

- خـــامج كـــمـــالr اHـــولـــود في 20 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1979
بـــعــــX فـــكـــرون ( واليـــة أم الــــبـــواقي ) شـــهــــادة اHـــيالد رقم
00595 وعـــقـــد الـــزواج رقم 00357 احملـــرر خالل ســـنـــة 2001

بـــعــــX فـــكـــرون( واليـــة أم الــــبـــواقي) بـــحــــكم صـــادر في 15
أكتوبر سنة 2002 وأوالده القصر:  

* شـــيـــمـــاءr اHـــولـــودة في 28 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 2002
بـــعــــX فـــكـــرون ( واليـــة أم الــــبـــواقي ) شـــهــــادة اHـــيالد رقم

  r00900

* مـــنـــارr اHــــولـــودة في 26 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2003
بـــعــــX فـــكـــرون ( واليـــة أم الـــبـــواقي ) شـــهـــادة اHـــيالد رقم

  r01045

* مــــــروانr اHــــــولــــــود في أول أبــــــريـل ســــــنـــــة 2007
بـــعـــيـن فـــكــرون ( واليـــة أم الــبـــواقي ) شــهـــادة اHــيالد رقم

 r00354

* لــقــمـــان الــفــاروقr اHــولــود في 11 يـــولــيــو ســنــة
2012 بعX فـكرون ( والية أم البواقي ) شهادة اHيالد رقم

r00709

* مــغــفــرةr الــمـولــودة فـي 5 يــولــيــو سـنة 2015
بـــعــــX فـــكـــرون ( واليـــة أم الــــبـــواقي ) شـــهــــادة اHـــيالد رقم

r00713

 ويـدعـون من اآلن فـصــاعـدا : مـبـارك كـمـالr مـبـارك
شــيــمــاءr مــبــارك مــنــارr مــبــارك مــروانr مــبــارك لــقــمــان

الفاروقr مبارك مغفرة. 

- طـــمـــاع أحــــمـــدr اHــــولـــود في 12 أبــــريل ســــنـــة 1985
بالـسـبت ( واليـة تيـارت ) شـهـادة اHيالد رقم 00065 وعـقد
الــــــزواج رقم 01205 احملــــــرر في 2  يـــــــولــــــيـــــــو ســــــنــــــة 2012

بتيارت ( والية تيارت) وولده القاصر:  

* محـمـد سـفـاريr الـمـولـود في 23 فبـراير سنة
r01722 يالد رقمH2014 بتيارت ( والية تيارت ) شهادة ا

 ويدعـيان من اآلن فـصاعـدا : سـفاري أحـمدr سـفاري
محمد سفاري.

- رخيسـة أحمدr اHـولود خالل سنة 1975 بأوالد سي
سليمـان ( والية باتنة ) بحكم صادر في 27 ديسـمبر سنة
 1982 شــهـادة اHــيالد رقم 00199 وعــقــد الـزواج رقم 00025

احملرر في 14 غـشت سنة 2006 بتاكـسالنت ( والية بـاتنة)
وأوالده القصر:  

* شـــــهــــرزادr اHـــــولــــودة في 17 غــــشـت ســــنــــة 2007
 r01356 يالد رقمHروانة ( والية باتنة ) شهادة ا�

* ســـــنـــــدسr اHـــــولـــــودة في 12 غـــــشـت ســـــنــــة 2010
 r01788 يالد رقمHروانة ( والية باتنة ) شهادة ا�

* فــــــؤادr اHـــــــولـــــــود في 11 يـــــــولـــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2012
r01371 يالد رقمHبنقاوس ( والية باتنة) شهادة ا

ويــدعــون مـن اآلن فــصــاعــدا : راجــدي أحــمــدr راجـدي
شهرزادr راجدي سندسr راجدي فؤاد. 

- بـلبـهـيم زهيـةr اHـولودة في 13 أكـتـوبـر سـنة 1993
بـاجلمـعـة بـني حـبـيـبي ( واليـة جـيـجل ) شـهـادة اHـيالد رقم

00160 وتدعى من اآلن فصاعدا:  بلحبيب زهية. 

اHــاداHــادّة   2 : : عــــمـال بـــأحـــكـــام اHـــادة 5 من اHـــرســـوم رقم
71-157 اHــؤرخ في 10 ربــيع الـــثــاني عــام 1391 اHــوافق 3

يــونــيــو ســنـة r1971 اHـتــمـم  واHـذكــور أعـالهr  يـؤشــر عــلى
هـوامش عقـود احلـالة اHـدنـية لـلـمعـنـيX بـاأللـقاب اجلـديدة
اHــمـنــوحـة �ــقـتــضى هــذا اHـرســومr وذلك بــنـاء عــلى طـلب

وكيل اجلمهورية.

اHاداHادّة ة 3  : : ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

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

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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قرارات< مقرقرارات< مقرّرات< آراءرات< آراء
وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

والصيد البحريوالصيد البحري
قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 16 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1438 اHــــوافق  اHــــوافق 15
rريج شرقHيحدد جـزءا من غابة ا rريج شرقHيحدد جـزءا من غابة ا r2017 يناير سنة يناير سنة
rالتابعة لألمالك الغـابية الوطنية بوالية قسنطينةrالتابعة لألمالك الغـابية الوطنية بوالية قسنطينة

الستغالله كغابة استجمام.الستغالله كغابة استجمام.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
rالبحري

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- وبـمـقـتــضـى الـمـرسـوم التـنـفـيذي رقم 455-91
اHــــــــــؤرخ فـي 16 جــــــــــمـــــــــادى األولـى عـــــــــام 1412 اHــــــــــوافـق23
نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة1991 والـــــمــــتـــــعـــــلـق بـــــجــــرد األمـالك

rالوطنية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 95-333 اHؤرخ
في أول جمـادى الثانية عام 1416 اHوافق 25 أكتوبر سنة
1995 واHتضمن إنشـاء احملافظة الوالئيـة للغابات وحتديد

rتممHعدل واHا rتنظيمها وعملها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-368 اHؤرخ
26 رمـضـان عام 1427 اHـوافق 19 أكـتـوبـر سـنة 2006 الـذي

يـــحــــدد الــــنـــظــــام الــــقـــانــــوني لــــرخــــصـــة اســــتــــغالل غــــابـــات
  rاالستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اHؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اHوافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي
يـــــحـــــدد  شــــــروط وكـــــيــــــفـــــيـــــات إدارة وتــــــســـــيــــــيـــــر األمالك

rالعمومية واخلاصة التابعة للدولة

- وبــــمــــقــــتــــضـى الــــقــــرار الــــوزاري الــــمــــشــــتـــرك
الـمـؤرخ فـي 24 شـعــبـان عـام 1434 الـمـوافـق 3 يـولـيـو
سـنـة 2013 الـذي يـحـدد تـشـكـيـلـة الــلـجـنـة الـوالئـيـة اHـكـلـفـة
بــــدراســــة طـــلــــبــــات مــــنـح رخــــصـــة اســــتــــغـالل غــــابـــات

rاالستجمام وعملها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 15 من اHـرسوم
الـتـنــفـيـذى رقم 06-368 اHـؤرخ في 26 رمــضـان عـام 1427
اHــــوافق 19 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2006 الــــذي يـــــحــــدد الـــــنــــظــــام
الـــقــانــونـي لــرخــصـــة اســتـــغالل غــابـــات االســتــجـــمــام وكــذا
شروط وكـيـفـيـات مـنـحهـا r يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديد
جــزء مـن غــابـــة اHــريـج شــرقr الـــتــابـــعـــة لألمالك الـــغــابـــيــة

الوطنية بوالية قسنطينةr الستغالله كغابة استجمام.

2 : : تـــقـع غـــابـــة االســــتـــجـــمـــامr اجلــــزء من غـــابـــة اHــادة اHــادة 
اHـريج شرقr التابـعة لألمالك الغابـية الوطنـيةr اHذكورة

في اHادة األولى أعالهr في إقليم بلدية اخلروب.

وهي تــــمــــتـــد عــــلى مــــســــاحـــة 30 هــــكــــتــــاراr ومــــحـــددة
باإلحداثيات اHذكورة أدناه :

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

Q

R

698,00

694,00

710,00

733,00

726,00

723,00

710,00

728,00

727,00

724,00

714,00

689,00

705,00

744,00

726,00

712,00

4028267,51

4028387,01

4028444,65

4028341,57

4028130,44

4027948,02

4027896,52

4027800,43

4027753,02

4027697,41

4027638,69

4027380,46

4027347,95

4027560,06

4027836,17

4028114,22

830912,36

831009,54

831154,50

831301,77

831281,67

831287,58

831300,50

831289,33

831300,85

831292,59

831308,82

831349,24

831185,14

830913,17

831028,97

831094,55

االرتفاع (م)االرتفاع (م)ع (م)ع (م)س (م)س (م)ن حدودن حدود

اإلحداثياتاإلحداثيات
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يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تـــطــــبــــيــــقـــا ألحــــكــــام الــــمـــادة 15 من
الـــمـــرســـوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقـم 06-368 الـــمـــؤرخ فـي 26
رمـــضـــان عــام 1427 الـــمـــوافـق 19 أكـــتــوبـــر ســـنــة 2006
الـــذي يــحــدد الــنـــظــام الــقـــانــونـي لــرخـــصــة اســتــغـالل
rغـابـات االسـتجــمـام وكـذا شـروط وكـيـفــيـات مـنـحـهـا
يــــهـــدف هــــذا الـــقــــرار إلى حتــــديــــد جـــزء مـن غـــابــــة شـــبــــكـــة
بــوشـــعــرةr الــتـــابــعـــة لألمالك الـــغــابــيـــة الــوطـــنــيـــة بــواليــة

اHسيلةr الستغالله كغابة استجمام.

اHــادة اHــادة 2 : : تــــقـع غــــابــــة االســــتــــجــــمـــامr الــــجــــزء مـن
غــابــة شــبــكــة بــوشــعــرةr الــتــابــعــة لـألمـالك الــغــابــيــة
الـــوطــــنــــيـــةr اHــــذكــــورة في اHــــادة األولى أعالهr فـي إقـــلــــيم

بلدية مقرة.

وهي تـــمـــتــد عـــلى مـــســـاحــة 10 هــكـــتـــاراتr ومـــحــددة
باإلحداثيات اHذكورة أدناه :

يـحدد اجلـزء من غـابـة اHـريج شرق السـتـغالله كـغـابة
استجمام طبقا للمخطط اHلحق بأصل هذا القرار.

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

 حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 16 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1438
اHوافق 15 يناير سنة 2017.

عبد السالم شلغومعبد السالم شلغوم
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 16 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1438 اHــــوافق  اHــــوافق 15
يـــنـــايــــر ســـنـــة يـــنـــايــــر ســـنـــة r2017 يـــحــــدد جـــزءا من غـــابــــة شـــبـــكـــة يـــحــــدد جـــزءا من غـــابــــة شـــبـــكـــة
بـوشـعرةr الـتـابعـة لألمالك الـغابـيـة الوطـنـية بـواليةبـوشـعرةr الـتـابعـة لألمالك الـغابـيـة الوطـنـية بـوالية

اHسيلةr الستغالله كغابة استجمام.اHسيلةr الستغالله كغابة استجمام.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
rالبحري

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 اHؤرخ
في 16 جـمـادى األولى عام 1412 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة

rتعلق بجرد األمالك الوطنيةH1991 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيدي رقم 95-333 اHؤرخ
في أول جمـادى الثانية عام 1416 اHوافق 25 أكتوبر سنة
1995 واHتضمن إنشـاء احملافظة الوالئيـة للغابات وحتديد

rتممHعدل واHا rتنظيمها وعملها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-368 اHؤرخ
26 رمـضـان عام 1427 اHـوافق 19 أكـتـوبـر سـنة 2006 الـذي

يـــحــــدد الــــنـــظــــام الــــقـــانــــوني لــــرخــــصـــة اســــتــــغالل غــــابـــات
  rاالستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اHؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اHوافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي
يـــــحـــــدد  شــــــروط وكـــــيــــــفـــــيـــــات إدارة وتــــــســـــيــــــيـــــر األمالك

rالعمومية واخلاصة التابعة للدولة

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
24 شــعــبــان عــام 1434 اHــوافق 3 يــولــيـو  ســنــة 2013 الـذي

يـحـدد تـشـكـيـلـة الـلـجـنـة الـوالئـيـة اHـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبـات
rمنح رخصة استغالل غابات االستجمام وعملها

يــحــدد اجلـــزء من غــابـــة شــبــكـــة بــوشــعــرة الســـتــغالله
كغابة استجمام طبقا للمخطط اHلحق بأصل هذا القرار.

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

 حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 16 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1438
اHوافق 15 يناير سنة 2017.

عبد السالم شلغومعبد السالم شلغوم
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قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 16  ربـــيع الـــثـــانـي عــام   ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1438 اHــوافق  اHــوافق 15
يـــــنــــايـــــر ســــنــــة يـــــنــــايـــــر ســــنــــة r2017 يــــحـــــدد جــــزءا مـن غــــابـــــة جــــبلr يــــحـــــدد جــــزءا مـن غــــابـــــة جــــبل
امسـاعـدr الـتـابعـة لألمالك الـغـابـيـة الوطـنـيـة بـواليةامسـاعـدr الـتـابعـة لألمالك الـغـابـيـة الوطـنـيـة بـوالية

اHسيلةr الستغالله كغابة استجمام.اHسيلةr الستغالله كغابة استجمام.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
rالبحري

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 اHؤرخ
في 16 جـمـادى األولى عام 1412 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة

rتعلق بجرد األمالك الوطنيةH1991 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيدي رقم 95-333 اHؤرخ
في أول جمـادى الثانية عام 1416 اHوافق 25 أكتوبر سنة
1995 واHتضمن إنشـاء احملافظة الوالئيـة للغابات وحتديد

rتممHعدل واHا rتنظيمها وعملها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-368 اHؤرخ
26 رمـضـان عام 1427 اHـوافق 19 أكـتـوبـر سـنة 2006 الـذي

يـــحــــدد الــــنـــظــــام الــــقـــانــــوني لــــرخــــصـــة اســــتــــغالل غــــابـــات
  rاالستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اHؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اHوافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

rواخلاصة التابعة للدولة

- وبــــمـــــقــــتــــضــى الـــقـــــرار الــــوزاري الــــمـــــشــــتـــرك
الــــمـــؤرخ فـي 24 شــــعــــبــــان عــام 1434 اHــوافق 3 يـــولـــيــو
سـنـة 2013 الـذي يـحـدد تـشـكـيـلـة الــلـجـنـة الـوالئـيـة اHـكـلـفـة
بـدراسة طـلبـات منح رخـصة اسـتغالل غـابات االسـتجـمام

rوعملها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تـــطـــبــــيـــقـــا ألحــــكـــام الـــمـــادة 15 مـن
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 06-368 اHـؤرخ في 26 رمــضــان
عـــــام 1427 الـــــمـــــوافـق 19 أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة 2006 الـــــذي
يـــــحــــدد الـــنــــظـــام الـــقـــانــــوني لـــرخــــصـــة اســـتــــغالل غـــابـــات
االسـتـجـمــام وكـذا شـروط وكـيـفــيـات مـنـحــهـا r يـهـدف هـذا
الــقـرار إلى حتـديـد جـزء مـن غـابـة جـبل امـســاعـدr الـتـابـعـة
لألمالك الــغــابــيـــة الــوطــنــيــة بــواليــة اHــســـيــلــةr الســتــغالله

كغابة استجمام.

اHادة اHادة 2 : : تقع غابة االسـتجمامr اجلـزء من غابة  جبل
امـساعـد الـتـابعـة لألمالك الـغـابيـة الـوطـنيـةr اHـذكورة في

اHادة األولى أعالهr في إقليم بلدية جبل امساعد.

وهـي تـــمــتــد عــلـى مــســاحـة 23 هــكــتـارا و64 آرا
و4 سنتياراتr ومحددة باإلحداثيات اHذكورة أدناه :
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يحـدد اجلزء من غـابة جبـل امسـاعد الستـغالله كـغابة
استجمام طبقا للمخطط اHلحق بأصل هذا القرار.

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

 حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 16 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1438
اHوافق 15 يناير سنة 2017.

عبد السالم شلغومعبد السالم شلغوم
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 16  ربـــيع الـــثـــانـي عــام   ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1438 اHــوافق  اHــوافق 15
يــــنــــايـــر ســــنـــة يــــنــــايـــر ســــنـــة r2017 يــــحـــدد جــــزءا مـن غـــابــــة جــــنـــانr يــــحـــدد جــــزءا مـن غـــابــــة جــــنـــان
بـلقيزاويr التـابعة لألمالك الغـابية الوطـنية بواليةبـلقيزاويr التـابعة لألمالك الغـابية الوطـنية بوالية

اHسيلةr الستغالله كغابة استجمام.اHسيلةr الستغالله كغابة استجمام.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
rالبحري

- �ــقــتــضـى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
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و�ـقـتــضى اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 91-455 اHـؤرخ
في 16 جـمـادى األولى عام 1412 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة

rتعلق بجرد األمالك الوطنيةH1991 وا

- وبــمـقـتــضـى الـمـرســوم التنـفـيـذي رقم 333-95
الـمـؤرخ فـي أول جــمـادى الـثـانـيـة عـام 1416 الـمـوافـق
25 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1995 واHــــتـــضـــمن إنـــشـــاء احملـــافـــظـــة

الــوالئــيــة لــلــغــابــات وحتــديــد تــنــظــيــمــهــا وعــمــلــهــاr اHــعـدل
rتممHوا

- وبـمـقـتــضـى الـمـرسـوم الـتـنـفيذي رقم 368-06
الــمــؤرخ 26 رمـــضــان عــام 1427 الــمــوافـق 19 أكـــتــوبــر
ســــنــــة 2006 الــــذي يـــحــــدد الــــنـــظــــام الـــقــــانـــونـي لـــرخــــصـــة
اســـتـــغالل غـــابـــات االســـتــجـــمـــام وكـــذا شــروط وكـــيـــفـــيــات

  rمنحها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اHؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اHوافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

rواخلاصة التابعة للدولة

- وبــــمــــقــــتــــضـى الــــقــــرار الــــوزاري الــــمــــشــــتـــرك
اHــؤرخ في 24 شــعــبــان عــام 1434 اHــوافق 3 يــولــيـو  ســنــة
2013 الــــذي يـــحـــدد تــشـــكــيــلــة الـــلــجــنـــة الــوالئــيــة اHـــكــلــفــة

بـدراسة طـلبـات منح رخـصة اسـتغالل غـابات االسـتجـمام
rوعملها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تـــطـــبــــيـــقـــا ألحــــكـــام الـــمـــادة 15 مـن
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 06-368 اHـؤرخ في 26 رمــضــان
عــــام 1427 اHــــوافق 19 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2006 الــــذي يــــحــــدد
الـنــظـام الـقــانـوني لــرخـصـة اســتـغالل غــابـات االسـتــجـمـام
وكــذا شـروط وكــيـفــيـات مــنـحـهــا r يـهــدف هـذا الــقـرار إلى
حتـديـد جــزء من غـابــة جـنـان بــلـقـيــزاويr الـتـابــعـة لألمالك
الــغــابـــيــة الــوطـــنــيـــة بــواليــة اHـــســيـــلــةr الســتـــغالله كـــغــابــة

استجمام.

2 : : تــــقــع غــــابـــة االســــتــــجـــــمــــامr الــــجــــزء مـن اHــادة اHــادة 
غــــابــــة جــــنـــــان بـــلـــقـــيـــزاويr الــــتـــابـــعـــة لألمـالك الـــغـــابـــيـــة
الـــوطـــنــــيـــة واHـــذكـــورة فـي اHـــادة األولى أعالهr فـي إقـــلـــيم

بلدية بوسعادة.

وهــي تـــمــــتـــد عــــلـى مـــســــاحـــة 57 هــكــتــارا و80 آرا
و87 سنتياراr ومحددة باإلحداثيات اHذكورة أدناه :

B01

B02

B03

B04

B05

B06

B07

B08

B09

B10

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

3899031.22

3899023.60

3899054.25

3898159.45

3898063.38

3898045.50

3898033.86

3898020.10

3897754.68

3897701.59

3897810.53

3897838.74

3897730.63

3898602.58

3898725.53

3898853.18

3898848.10

3898840.06

3898861.63

606088.66

606190.79

606312.35

606849.18

606823.79

606888.39

606886.08

606938.56

606886.37

606673.12

606690.34

606510.56

606458.26

606111.70

606233.93

606227.55

606132.72

606124.46

606087.38

ع (م)ع (م)س (م)س (م)النقاطالنقاط

اإلحداثياتاإلحداثيات

يــحــدد اجلــزء من غــابــة جــنــان بــلــقـيــزاوي الســتــغالله
كغابة استجمام طبقا للمخطط اHلحق بأصل هذا القرار.

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 16 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1438
اHوافق 15 يناير سنة 2017.

عبد السالم شلغومعبد السالم شلغوم



2 : : تـــقـع غـــابـــة االســــتـــجـــمـــامr اجلــــزء من غـــابـــة اHــادة اHــادة 
الــــدريـــعـــات اHـــكـــان اHــــســـمى احلـــورانr الـــتــــابـــعـــة لألمالك
الــغـابــيــة الــوطـنــيــة واHـذكــورة في اHــادة األولى أعالهr في

إقليم بلدية حمام الضلعة.

وهـي تـــمــتـــد عــلـى مــســـاحــــة 18 هــــكـــــتــــارا و1 آرا
و34 سنتياراr ومحددة باإلحداثيات اHذكورة أدناه :

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 16  ربـــيع الـــثـــانـي عــام   ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1438 اHــوافق  اHــوافق 15
rيـحـدد جـزءا من غـابـة الـدريـعـات rrيـحـدد جـزءا من غـابـة الـدريـعـات r2017 يـنـايـر سـنـة يـنـايـر سـنـة
rـسـيـلةHالـتـابـعة لـألمالك الـغابـيـة الـوطـنـيـة بـواليـة اrـسـيـلةHالـتـابـعة لـألمالك الـغابـيـة الـوطـنـيـة بـواليـة ا

الستغالله كغابة استجمام.الستغالله كغابة استجمام.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد
rالبحري

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 اHؤرخ
في 16 جـمـادى األولى عام 1412 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة

rتعلق بجرد األمالك الوطنيةH1991 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيدي رقم 95-333 اHؤرخ
في أول جمـادى الثانية عام 1416 اHوافق 25 أكتوبر سنة
1995 واHتضمن إنشـاء احملافظة الوالئيـة للغابات وحتديد

rتممHعدل واHا rتنظيمها وعملها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-368 اHؤرخ
26 رمـضـان عام 1427 اHـوافق 19 أكـتـوبـر سـنة 2006 الـذي

يـــحــــدد الــــنـــظــــام الــــقـــانــــوني لــــرخــــصـــة اســــتــــغالل غــــابـــات
  rاالستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اHؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اHوافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

rواخلاصة التابعة للدولة

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
24 شــعــبــان عــام 1434 اHــوافق 3 يــولــيـو  ســنــة 2013 الـذي

يـحـدد تـشـكـيـلـة الـلـجـنـة الـوالئـيـة اHـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبـات
rمنح رخصة استغالل غابات االستجمام وعملها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تـــطـــبــــيـــقـــا ألحــــكـــام الـــمـــادة 15 مـن
الـــمـــرســـوم الــتـــنـــفـــيـــذي رقـم 06-368 الـــمـــؤرخ فـي 26
رمـــضـــان عــام 1427 اHـوافق 19 أكــتـوبــر ســنـة 2006 الـذي
يـــحــــدد الــــنـــظــــام الــــقـــانــــوني لــــرخــــصـــة اســــتــــغالل غــــابـــات
االســتـجــمـام وكــذا شـروط وكــيـفــيـات مــنـحــهـاr يــهـدف هـذا
الــقـــرار إلى حتــديـــد جــزء من غـــابــة الـــدريــعـــاتr الــتـــابــعــة
لألمالك الــغــابــيـــة الــوطــنــيــة بــواليــة اHــســـيــلــةr الســتــغالله

كغابة استجمام.

B01

B02

B03

B04

B05

B06

B07

B08

B09

625146.21

625769.36

625702.70

625550.56

625474.15

625386.49

625307.83

625174.04

624904.88

3979395.92

3979318.76

3979173.68

3979012.03

3979140.66

3979158.12

3979211.55

3979077.16

3979141.42

ع (م)ع (م)س (م)س (م)النقاطالنقاط

اإلحداثياتاإلحداثيات

يـــحـــدد اجلـــزء من غـــابـــة الـــدريـــعـــات اHـــكـــان اHـــســـمى
احلــورانr الســتــغالله كــغــابــة اســتــجــمــام طــبــقــا لــلــمــخــطط

اHلحق بأصل هذا القرار.

اHـادة اHـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

 حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 16 ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1438
اHوافق 15 يناير سنة 2017.

عبد السالم شلغومعبد السالم شلغوم

3 شعبان عام  شعبان عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2827
30 أبريل سنة  أبريل سنة 2017 م م
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