
العدد العدد 02
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
غرب ا
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
غرب العربي ا

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّن السّابقة : حسب التّسعيرة.
. وتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 7  صفر عام  صفر عام 1432 هـهـ
وافق 12  يناير سنة   يناير سنة 2011 م وافق ا ا

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
طبعة الرّسميسمّية طبعة الرا ا

حي البسات بئر مراد رايس 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 للمشترك خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
رسـوم التـنفـيذي رقم وافق 9 يـنـاير سـنة 2011 يـعدل ويـتـمم ا مـرسوم تـنفـيذي رقم 11 - 04  مؤرخ في 4 صفـر عام 1432 ا
ــركـزيـة في وزارة ـتــضـمن تــنـظـيم اإلدارة ا ـوافق 21 ديـسـمــبـر سـنـة 2002 وا ـؤرّخ في 17 شــوّال عـام 1423 ا 02-454 ا

التجارة.....................................................................................................................................................
رســوم الـتـنـفـيـذي ـوافق 10 يـنـايـر سـنة 2011 يــعــدل ويـتـمـم ا مـرسوم تـنـفـيذي رقم 11 - 05  مـؤرخ في 5 صـفـر عـام 1432 ا
ـوافق 9 يــولــيـــو ســنـة 2006 الــذي يــحــدد اخلـصــائـص الــتـقــنــيــة ـؤرخ في 13 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 ا رقم 06-247 ا
لـلفهـرس الــرسمـي ألنـواع وأصـنـاف البــذور والشتـائـل وشــروط مسكـه ونـشـره وكـذا كـيفيـات وإجـراءات تسجـيلها
فيه...........................................................................................................................................................
وافق 10 يـنـاير سـنة 2011  يحــدد كـيفـيـات اسـتغـالل األراضـي مـرسوم تـنفـيذي رقم 11 - 06  مؤرخ في 5 صفـر عام 1432 ا
ؤسسات العمومية................................. لحقة بالهيئات وا الفالحية التابعة لألمالك اخلاصة للدولة اخملصصة أو ا

مراسيم فردمراسيم فردّيـةيـة
وافق 30 ديسمبر سنة 2010 يتضمنان تغيير ألقاب..................... مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 محرّم عام 1432 ا
وافق 30 سبتمبر سنة 2010 يتضمّنان إنهاء مهام والة.................. مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شوّال عام 1431 ا
ـوافـق 30 سـبـتـمـبـر سـنة 2010 تـتـضـمّن إنهـاء مـهـام والة منـتـدبـ لدى مـراســيم رئـاسـيّــة مـؤرّخــة في 21 شـوّال عام 1431 ا
والي والية اجلزائر......................................................................................................................................
وافق 30 سبتـمبر سنة 2010 يـتضمّنـان إنهاء مهـام كتاب عام في مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 21 شوّال عام 1431 ا
الواليات.....................................................................................................................................................
وافق 30 سـبتـمـبر سـنة 2010 يتـضمّن إنـهاء مـهام مـدير الـتقـن والـشؤون مـرسـوم رئـاسي مؤرّخ في 21 شـوّال عام 1431 ا
نازعات بوالية اجلــزائـر................................................................................................................. العامة وا
ـوافق 30 سـبــتـمــبـر ســنـة 2010 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مـديــر تـهــيـئــة اإلقـلـيم مــرسـوم رئــاسي مـؤرّخ في 21 شــوّال عـام 1431 ا
والتعمير والوقاية من السّكن الوضيع وتقليصه بوالية اجلزائر.........................................................................
ـــوافق 30 ســـبــتـــمــبـــر ســنــة 2010 يــتـــضــمّن إنــهـــاء مــهـــام رؤســاء دوائــر في مــرســـوم رئــاسي مــؤرّخ في 21 شــوّال عــام 1431 ا
الواليات.....................................................................................................................................................
وافق 30 سبتمبر سنة 2010 يتضمّن إنهاء مـهام الكاتبة العامة لدى رئيس مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 ا
دائرة بني معوش في والية بجـايــة................................................................................................................
وافق 30 سبتمبر سنة 2010 يتضمّنان تعي والة........................ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شوّال عام 1431 ا
وافق 30 سبتمبر سنة 2010 يتضمّن تعي األم العام لوالية اجلزائر..... مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 ا
ـوافق 30 سـبـتـمـبـر سـنة 2010 يـتـضمّـنـان تعـيـ والة مـنتـدبـ لدى مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 21 شـوّال عام 1431 ا
والي والية اجلزائر......................................................................................................................................

قرارات مقرقرارات مقرّرات آراءرات آراء
رئاسـة اجلمهوريرئاسـة اجلمهوريّـةـة

وافق 10 أكـتـوبر سـنة 2010 يـتضـمّن وضع بـعض األسالك اخلـاصة قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 2  ذي الـقـعـدة عام 1431 ا
كلّفة بالفالحة في حالة القيام باخلدمة لدى رئاسة اجلمهوريّة..................................................... التابعة لإلدارة ا
وافق 10 أكـتـوبر سـنة 2010 يـتضـمّن وضع بـعض األسالك اخلـاصة قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 2  ذي الـقـعـدة عام 1431 ا
كلّفة بالصناعة وترقية االستثمارات في حالة القيام باخلدمة لدى رئاسة اجلمهوريّة................... التابعة لإلدارة ا

مصالح الوزير األومصالح الوزير األوّل
وافق 29 ديـسمـبر سـنة 2010 يتـضـمّن قائـمة أعـضـاء اجمللس الـوطـني للـبـحث العـلمي مقـرّر مؤرّخ في 23 محـرّم عام 1432 ا
والتقني.....................................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسمرسـوم تنفيذي وم تنفيذي رقم رقم 11 -  - 04  مؤرخ في   مؤرخ في 4 صفر عام  صفر عام 1432
ــــرسرسـوموم ـوافق وافق 9 ي يــــنـايايــــر سر ســــنـة ة 2011  يـعــــدل ويدل ويــــتـمم امم ا اا
ــــــــؤرؤرّخ في خ في 17 ش شــــــوّال عال عــــــامام الالــــــــتــــــنــــــــفــــــــيــــــذي رقم ذي رقم 02-454 ا ا
ــــــتــــــضــــــمنمن ــــوافق وافق 21 دي ديــــــســــــمــــــبــــــر سر ســــــنــــــة ة 2002  واوا 1423 ا ا

ركزية في وزارة التجارة. ركزية في وزارة التجارة.تنظيم اإلدارة ا تنظيم اإلدارة ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول
- بناء على تقرير وزير التجارة

ـــادتـــان 3-85 - وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــور ال ســـيــــمـــا ا
و125 ( الفقرة 2) منه

ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 ا قـتـضى ا - و
ـوافق 28  مـايــو ســنـة في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة 2010 وا

ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 188 ــــقـــتــــضى ا - و
ــوافق 23 يـــونـــيــو ـــؤرّخ في أول ذي احلـــجـــة  عــام 1410 ا ا
ـركزيـة وأجـهـزتـها سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل اإلدارة ا

في الوزارات
ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453 ــــقـــتــــضى ا - و
وافق 21 ديسـمبـر  سنة ؤرّخ في 17 شـوّال  عام 1423 ا ا

2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 454 ــــقـــتــــضى ا - و
وافق 21 ديسـمبـر  سنة ؤرّخ في 17 شـوّال  عام 1423 ا ا
ـــــركــــزيــــة في وزارة ـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة ا 2002 وا

تمّم عدّل وا التجارة ا
- وبعد موافقة  رئيس اجلمهورية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ـــرســـوم ويــــتـــمم أحـــكـــام ــــادّة األولى : ة األولى : يـــعــــدل هـــذا ا ــــادا ا
ــؤرّخ في 17 شــوّال ـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 02 - 454 ا ا
ـتمّم عـدّل وا وافق 21 ديسـمبـر  سنة 2002 ا عام 1423 ا

ذكور أعاله. وا

ــــرســــوم ـــــادة األولى من ا ــــادّة ة 2 :  : تــــعــــدّل أحــــكــــام ا ــــادا ا
ـؤرّخ في 17 شـوّال  عـام 1423 الــتـنــفــيـذي رقم 02 - 454 ا
ـذكور تـمّم وا ـعـدّل وا ـوافق 21 ديـسـمبـر  سـنة 2002 ا ا

أعاله كما يأتي :

ـركــزيـة في وزارة ـادة األولى : تـشــتـمـل اإلدارة ا "ا
وضوعة حتت سلطة الوزير على ما يأتي : التجارة ا

- األم العام- األم العام (بدون تغيير)
- رئيس الديوان- رئيس الديوان (بدون تغيير)

فتشية العامة (بدون تغيير). فتشية العامة- ا - ا

الهياكل اآلتية :الهياكل اآلتية :
ديرية العامة للتجارة اخلارجية - ا

ديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها - ا
ديرية العامة للرقابة االقتصادية وقمع الغش - ا
ــوارد الـبــشــريــة والــتــقــنــيــات احلــديــثـة - مــديــريــة ا

لإلعالم واالتصال
الية والوسائل العامة - مديرية ا

- مديرية التنظيم والشؤون القانونية".  

ــرسـوم ــادة 2 مـن ا ــادّة ة 3 :  : تــعــدّل وتـــتــمم أحــكــام ا ــادا ا
ـؤرّخ في 17 شـوّال  عـام 1423 الــتـنــفــيـذي رقم 02 - 454 ا
ـذكور تـمّم وا ـعـدّل وا ـوافق 21 ديـسـمبـر  سـنة 2002 ا ا

أعاله كما يأتي : 

ـــديـــريـــة الــعـــامـــة لـــلـــتـــجـــارة اخلـــارجـــيــة ـــديـــريـــة الــعـــامـــة لـــلـــتـــجـــارة اخلـــارجـــيــة ا ــادة 2 : ا "ا
ا يأتي : وتكلف 

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

وتضم أربع (4) مديريات :

ــبـادالت الـتــجـاريـة ــبـادالت الـتــجـاريـة - مــديـريـة مــتـابــعـة وتـرقــيـة ا 1 - مــديـريـة مــتـابــعـة وتـرقــيـة ا
ا يأتي : وتكلّف 

- متابعة الصادرات وترقيتها
- متابعة عمليات االستيراد وتأطيرها

ـــبـــادرة بـــاقـــتـــراح  كـل الـــتـــدابـــيـــر الـــرامـــيـــة إلى - ا
ترقية الصادرات وتنويعها

- تـــــنــــــظـــــيم الـــــتــــــنـــــســـــيق فـي وضع ســــــيـــــاســـــات دعم
الصادرات خارج احملروقات حيز التنفيذ

- الــــتـــــوســــيع الــــتــــجــــاري بـــــإعــــداد بــــرنــــامج ســــنــــوي
لــلـــمــعــارض والـــتــظـــاهــرات االقــتـــصــاديــة بـــالــتــنـــســيق مع

الوكالة الوطنية لترقية الصادرات
ــمــثــلــيـات ــوظــفــة لــدى ا ــعــنــيــة ا ــصــالح ا - إعالم ا
الـــدبـــلـــومــاســـيـــة اجلـــزائـــريـــة بـــاخلــارج بـــاالســـتـــراتـــيـــجـــيــة

الوطنية لترقية الصادرات.
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ـــديــــريـــة الــــعـــامـــة لــــضـــبـط الـــنــــشـــاطـــات ـــديــــريـــة الــــعـــامـــة لــــضـــبـط الـــنــــشـــاطـــات ا ــــادة 3 : ا "ا
ا يأتي : وتنظيمهاوتنظيمها وتكلّف 

- الـسـهـر علـى السـيـر الـتنـافـسي لألسـواق واقـتراح
كـل الــتـــدابــيـــر ذات الــطـــابع الـــتــشـــريــعـي أو الــتـــنــظـــيــمي
الــرامــيــة إلى تــطــويــر قــواعــد وشــروط مـنــافــســة ســلــيــمـة

تعامل االقتصادي ونزيهة ب ا

الحظة ومراقبة األسواق ووضعه - حتديد جهاز ا

ـــــتـــــصـــــلـــــة بــــــالـــــضـــــبط - اقـــــتــــــراح كل الـــــتـــــدابــــــيـــــر ا
االقـــتـــصــادي ال ســـيـــمــا فـي مــجـــال الـــتــســـعـــيــرة وتـــنـــظــيم

األسعار وهوامش الربح

ــشـــاركــة في حتـــديــد الـــســيــاســـة الــوطــنـــيــة وكــذا - ا
ـتـعــلـقــة بـتـرقــيـة جـودة الــتـنــظـيـمــات الـعــامـة والـنــوعـيــة ا

ستهلك وتنفيذ ذلك السلع واخلدمات وبحماية ا

ــبــادرة بــكل الــدراســـات واقــتــراح كل الــتــدابــيــر - ا
ذات الصـلـة بـتحـسـ شـروط تنـظـيم األنـشـطة الـتـجـارية

قننة وسيرها هن ا وا

ــؤســـســات الــتــابـــعــة لــقــطــاع - تـــنــشــيط نـــشــاطــات ا
الــتــجـارة والــتـي لـديــهــا مــهــام في مــجــال تــنــظــيم الــسـوق

وضبطه وتوجيه هذه النشاطات وترقيتها

ــعــطــيــات ونـــظــام اإلعالم االقــتــصــادي - وضع بـــنك ا
وتسييره.

وتضم أربع (4) مديريات :

ا يأتي : نافسة وتكلف  نافسة  - مديرية ا 1 - مديرية ا

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

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

ــنــافــســة ــديـــريــة الــفــرعــيــة لــتــرقـــيــة قــانــون ا ــنــافــســةأ - ا ــديـــريــة الــفــرعــيــة لــتــرقـــيــة قــانــون ا أ - ا
ا يأتي : وتكلّف 

وجهة - إجناز كل الدراسات وتـرقية كل التدابير ا
ــنــافـســة ومــبــادئــهــا فـي ســيــر سـوق إلـى تــعــزيــز قــواعــد ا

السلع واخلدمات

ــتــعــلــقـــة بــتــكــريس - اقــتــراح األدوات الـــقــانــونــيـــة ا
نافسة. قانون ا

الحــظـة األسـواق وتـكـلّف ـديـريـــة الــفـرعــيـة  الحــظـة األسـواقب - ا ـديـريـــة الــفـرعــيـة  ب - ا
ا يأتي :

الحــظـة ســوق الــسـلع واخلــدمـات - اقــتــراح تـرتــيب 
ووضعه

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :

ـتــابـعــة الـصـادرات ودعــمـهـا ــديـريـة الــفـرعــيـة  ـتــابـعــة الـصـادرات ودعــمـهـاأ - ا ــديـريـة الــفـرعــيـة  أ - ا
ا يأتي : وتكلّف 

ـتـعـلـقة ـعطـيـات الـقـانـونـيـة واالقتـصـاديـة ا - جـمع ا
باالستراتيجيات الدولية للتصدير وحتليلها
- ضمان متابعة الصادرات وترقيتها

- اقـــــتــــراح كـل الــــتـــــدابــــيـــــر الـــــرامــــيـــــة إلى حتـــــســــ
وجه للتصدير تنافسية اإلنتاج الوطني ا

- الـــســـهـــر عــــلى وضع اإلجـــراءات الــــرامـــيـــة إلى دعم
الصـادرات حيـز التـنفـيذ واقـتراح كل الـتدابـير لـتنـسيق
وتـــكـــيـــيـف االســـتـــراتـــيــــجـــيـــة الــــوطـــنـــيـــة لــــلـــصـــادرات مع

متطلبات السوق اخلارجية.

ـتـابـعــة وتـأطـيـر الـواردات ــديـريـة الـفـرعــيـة  ـتـابـعــة وتـأطـيـر الـوارداتب - ا ــديـريـة الـفـرعــيـة  ب - ا
ا يأتي : وتكلف 

ــتــعــلــقــة بــعــمــلــيــات االســتــيــراد ــعــطــيــات ا - جــمع ا
وحتليلها

-  ضمان متابعة عمليات االستيراد
- اقــتــراح كل الــتــدابــيــر الــهــادفــة إلى تــأطــيــر سـوق

الواردات والتحكم فيها.

ــديــريــة الـفــرعــيــة لــلــتــحـصــيــنــات الــتــجــاريـة ــديــريــة الـفــرعــيــة لــلــتــحـصــيــنــات الــتــجــاريـةج - ا ج - ا
ا يأتي : وتكلف 

- اقـتــراح وإعـداد كل أداة لــلـتـحــصـيــنـات الـتــجـاريـة
ـتــضــمـنــة الــتـدابــيـر ضــد اإلغــراق والـتــدابـيــر الــوقـائــيـة ا
واحلـقـوق الـتـعـويـضـيـة مـطـابـقـة مع االتـفـاقـات الـتـجـاريـة

الدولية

ـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــحـــصـــيـــنــات ـــنـــازعـــات ا - مــعـــاجلـــة ا
التجارية.

ية للتجارة نظمة العا ية للتجارة - مديرية العالقات مع ا نظمة العا 2 - مديرية العالقات مع ا
......................(بدون تغيير)............................

3   - مـديـريـة مـتـابـعـة االتـفـاقـات الـتـجـاريـة اجلـهـوية - مـديـريـة مـتـابـعـة االتـفـاقـات الـتـجـاريـة اجلـهـوية
والتعاونوالتعاون

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

4 - مديرية العالقات التجارية الثنائية - مديرية العالقات التجارية الثنائية
..........................(بدون تغيير).....................".

رسـوم التنفيذي ادة 3 من ا ادّة ة 4 :  : تعـدّل أحكام ا ادا ا
ــوافق 21 ــؤرّخ في 17 شــوّال  عــام 1423 ا رقم 02 - 454 ا
ــذكـور أعاله ــتــمّم وا ــعــدّل وا ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 2002 ا

كما يأتي :
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ـــشـــاركــــة في حتـــديــــد األســـعـــار وهــــوامش الـــربح - ا
قننة للسلع واخلدمات. ا

ـــنـــافع الـــعـــامـــة ـــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة ألســـواق ا ـــنـــافع الـــعـــامـــةج - ا ـــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة ألســـواق ا ج - ا
ا يأتي : وتكلّف 

نافع العامة الحظة سير سوق ا - وضع تدبير 
عـلومات مع سلطات - خلق إطار للتـعاون وتبادل ا

الضبط
ــتـابـعــة نـشـاط ســلـطــات الـضـبط في - وضـع آلـيـات 

نافسة مجال ا
ـــشــاركـــة في أشـــغـــال جلـــان الــصـــفـــقــات - تـــنـــســـيق ا

العمومية.

تعلق ـديرية الفرعـية للمـنازعات والتـوثيق ا تعلقد - ا ـديرية الفرعـية للمـنازعات والتـوثيق ا د - ا
ا يأتي :  نافسة وتكلف  نافسةبا با

ـمـارسـات ـتـعـلــقـة بـا ــنـازعـات ا - مـتــابـعـة مـلـفـات ا
ـــنـــافـــســة ـــضـــادة لـــلـــمـــنـــافـــســـة بـــاالتـــصـــال مع مـــجـــلـس ا ا

واجلهات القضائية
ـــنــافـــســة ــتـــعــلـق بــا - إنــشـــاء الــرصـــيـــد الــوثـــائــقـي ا

وحتيينه وتسييره.

2  - مديرية اجلودة واالستهالك : - مديرية اجلودة واالستهالك :
.......................(بدون تغيير)...........................

3  - مديرية تنـظيم األسواق والنشاطات التجارية - مديرية تنـظيم األسواق والنشاطات التجارية
قننة : هن ا قننةوا هن ا وا

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

4 - مــــديــــريــــة الــــدراســـــات واالســــتــــكــــشــــاف واإلعالم - مــــديــــريــــة الــــدراســـــات واالســــتــــكــــشــــاف واإلعالم
االقتصادي :االقتصادي :

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

رسـوم التنفيذي ادة 6 من ا ادّة ة 5 :  : تعـدّل أحكام ا ادا ا
ــوافق 21 ــؤرّخ في 17 شــوّال  عــام 1423 ا رقم 02 - 454 ا
ــذكـور أعاله ــتــمّم وا ــعــدّل وا ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 2002 ا

كما يأتي :

الية والوسائل العامة : الية والوسائل العامة :: مديرية ا ادة 6  : مديرية ا "ا
.........................(بدون تغيير).........................

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

يـزانية واحملـاسبة ديريـة الفرعـية لعـملـيات ا يـزانية واحملـاسبةأ - ا ديريـة الفرعـية لعـملـيات ا أ - ا
ا يأتي : وتكلّف 

- تـصــور مـيـزانـيــة الـتـسـيــيـر والـتـجــهـيـز وإعـدادهـا
وضمان متابعة تنفيذها

ـعـنـيـة - الـعـمل بـاالتــصـال مع الـهـيـاكل واألجــهـزة ا
ـــركــزة وضـــمــان عـــلى تـــوزيع اعــتـــمــادات الـــتـــســيـــيــر الال

متابعتها
يزانية التجهيز تعلقة  - صرف النفقات ا

ــتـــعــلــقـــة بــااللــتـــزامــات بــصــرف - مــسك احملـــاســبــة ا
صاريف التسيير والتجهيز النفقات اخلاصة 

ـصاريف - ضـمان تـسـييـر مـصـلحـة الـتسـبـيقـات وا
ومتابعتها

ـوضـوعة ـالـيـة االسـتـثنـائـيـة ا - تـسـيـيـر الغالفـات ا
حتت تصرف الوزارة وضمان متابعتها.

ــديــريــة الــفــرعــيــة لــلــتــجــهــيــزات والــصــفــقـات ــديــريــة الــفــرعــيــة لــلــتــجــهــيــزات والــصــفــقـاتب - ا ب - ا
ا يأتي : العموميةالعمومية وتكلّف 

- حتديد احـتيـاجات الـقطـاع من التـجهـيزات وإعداد
تعددة السنوات البرامج السنوية وا

عنية - مناقشة هذه البرامج مع الهياكل ا
سـجلـة حلساب الـقطاع - تـنفيـذ عملـيات الـتجهـيز ا
نـاقصـات ومتابـعة إجناز (إعداد دفـاتر الـشروط وإعالن ا

فعول شاريع) طبقا للتظيم الساري ا ا
- متابعة إجناز عمليات جتهيز القطاع وتموقعها

ـشـاريع جتـهـيز ـتـعـلـقة  - إنـشـاء بـنك للـمـعـطـيات ا
القطاع

ـمركـزة في إجناز ـصالح غـير ا - مـتابـعة وتـأطيـر ا
شاريع ا

- اقــتـــراح كل بــرنــامـج يــرمي إلى تـــعــزيــز الـــهــيــاكل
األساسية وجتهيزات القطاع

- ضـمـان األمانـة والـسـهر عـلى سـير جلـنـة الصـفـقات
العمومية للوزارة.

ـديــريــــة الــفـرعـيــة لـلـوســائل الـعـامـة وتـكـلّف ـديــريــــة الــفـرعـيــة لـلـوســائل الـعـامـةج - ا ج - ا
ا يأتي :

- حتديد االحـتيـاجات الـسنـوية من الـوسائل الـعامة
الـضـروريـة لـلـسـيـر احلـسن لـلـمـصـالح والـقـيـام بـعـمـلـيـات
الــتـــمـــوين واقـــتـــنــاء الـــوســـائل والـــتـــجـــهــيـــزات والـــلّــوازم

وتقييمها باالتصال مع كل الهياكل واألجهزة
ـمتـلكات - ضمان عـملـيات الصـيانـة ومسك جرود ا

نقولة العقارية وا
ـلـتـقـيات ادي لـلـمـحـاضرات وا - ضمـان الـتـنـظيـم ا

والتكفل بإقامة الوفود
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- ضــمــان تــنـفــيــذ مــخــطـط الـرقــابــة واألمـن والــســهـر
قر. على نظافة ا

ـديريـة الـفـرعـيـة لـلـوثائـق واألرشيف وتـكلّف ـديريـة الـفـرعـيـة لـلـوثائـق واألرشيفد - ا د - ا
ا يأتي :

- تنـظيم التـسييـر النشيـط واحملافظة عـلى الوثائق
اخلاصة بالقطاع التجاري

- تنظيم نشر الوثائق

- ضمان احملافظة على األرشيف وتسييره".

رسـوم التـنفـيذي رقم ادّة ة 6 :  : تدرج ضـمن أحكـام ا ادا ا
ـــــــــوافق 21 ـــــــــؤرّخ في 17 شــــــــوّال  عــــــــام 1423 ا 02 - 454 ا

ـذكـور أعاله مادة ـتـمّم وا ـعدّل وا ديـسـمبـر سـنة 2002 ا
6 مكرر حترر كما يأتي :

ـادة 6 مـكرر  : : تـنـشأ مـديديـريريـة الة الـتـنـظـيم واليم والـشؤونشؤون "ا
ا يأتي : القانونية القانونية وتكلّف 

- إعــداد اآللــيــات الــقــانــونــيــة لــلــســيــاســة الــتــجــاريـة
ومراعاة انسجامها وتنسيقها

تعلقة - إعداد النصوص التشـريعية والتنظيمية ا
ــقــتــرحــة من طــرف مــخــتـلـف هــيــئـات بــقــطــاع الــتــجــارة ا

ركزية اإلدارة ا

ــتـعـلـقــة بـالـتـجـارة - دراسـة وتـقــيـيم الـتـنــظـيـمـات ا
الدولية وحتليل االتفاقات التجارية الدولية

- دراسـة الـنصـوص التـشـريعـيـة والتـنظـيـميـة التي
تبادر بها مختلف القطاعات.

وتضم مديريت (2) فرعيت :

ا يأتي : ديرية الفرعية للتنظيم وتكلّف  ديرية الفرعية للتنظيمأ - ا أ - ا

تعلقة - إعداد النصوص التشـريعية والتنظيمية ا
ــقــتــرحــة من طــرف مــخــتـلـف هــيــئـات بــقــطــاع الــتــجــارة ا

ركزية اإلدارة ا

- تـقييم  اآلليات الـتشريعيـة والتنظيـمية ومراعاة
انسجامها

- دراسـة الـنصـوص التـشـريعـيـة والتـنظـيـميـة التي
تبادر بها مختلف القطاعات.

ديرية الفـرعية للتحـاليل القانونية وتكلّف ديرية الفـرعية للتحـاليل القانونيةب - ا ب - ا
ا يأتي :

ـــســـاهـــمـــة في وضع آلـــيـــات قـــانـــونــيـــة مـــتـــعـــلـــقــة - ا
بالسياسة التجارية

- دراســـة وتـــقــــيـــيم االتـــفـــاقـــات الـــدولـــيـــة لـــلـــتـــعـــاون
التجاري".

ـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة ـادّة ة 7 :  : يـنشـر هـذا ا ـادا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

وافق 9 يـناير حرر بـاجلزائر في 4 صـفر عام 1432 ا
سنة 2011.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم تنفيذي رقم وم تنفيذي رقم 11 -  - 05   مؤرخ في  مؤرخ في 5 صفر عام  صفر عام 1432
رسـوم رسـوم يـعـدل ويتمـم ا وافق 10 يناير سنة  يناير سنة 2011 يـعـدل ويتمـم ا وافق ا ا
ــــــــــؤرخ في ؤرخ في 13 ج جــــــــــــمــــــــــادىادى الالــــــــــتــــــــــــنــــــــــفــــــــــيـيـــــــــــــذي رقم ذي رقم 06-247 ا ا
ـوافق وافق 9 ي يـولولـيـيــو سو سـنة نة 2006 ال الـذيذي الالـثـانانـيـة عام ة عام 1427 ا ا
يــــــحــــــدد اخلدد اخلــــصــــــائـص الائـص الــــــتــــقــــــنــــيـيـــــــة لة لــــلــــــفــــــهـهـــــرس الـرس الـــــــرسرســــمـيمـي
ألنـألنـــــــواع وأصواع وأصــــــــنـنـــــــــاف الاف الــــــــبـبـــــــــذور والذور والــــــــشــــــتـتـــــــــائـائــل وشـل وشـــــــروطروط
مـسـكـه ونكـه ونـشـره وكـشـره وكــذا كذا كـيفيفـيـيــات وإجراءات تات وإجراءات تـسـجيجيـلـهاها

فيه.فيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة

الريفية
ادتان 85-3 و125 - وبـناء على الـدستـور ال سيمـا ا

( الفقرة 2)  منه
ـؤرخ في 27 ذي ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-03 ا - و
ــتــعـلق ـوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 وا احلــجــة عـام 1425 ا
بــالـبـذور والــشـتـائل وحــمـايـة احلــيـازة الـنــبـاتـيــة السـيـمـا

ادة 9 منه ا
ـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 149-10 ـــــقـــــتـــــضـى ا - و
ــــوافق 28 ــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 ا ا

تضمن تعي أعضاء احلكومـة  مايو سنة 2010 وا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 92-133 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 28 مـــارس ســـنــة 1992 في 23 رمـــضـــان عــام 1412 ا
ــــراقـــبــــة الــــبـــذور ـــركــــز الــــوطـــنـي  ـــتــــضــــمن إنــــشــــاء ا وا

والشتائل وتصديقها
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 06-247 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 9 يــولـيــو ســنـة في 13 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 ا
2006 الـذي يـحــدد اخلـصـائص الـتــقـنـيـة لـلــفـهـرس الـرسـمي

ألنــــواع وأصــــنــــاف الــــبــــذور والـــشــــتــــائـل وشـــروط مــــســــكه
ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه

- وبعد موافقة رئيس اجلمهورية
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

ـــرســـوم أحـــكـــام ــــادة األولى : يـــعـــدل ويـــتـــمـم هـــذا ا ــــادة األولى :ا ا
ــؤرخ في 13 جـــمــادى ـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 06-247 ا ا
ـذكـور ـوافق 9 يـولـيــو سـنـة 2006 وا الـثـانــيـة عـام 1427 ا

أعاله.

ــرسـوم ـادة 2 مـن ا ـادة 2 :   :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام ا ـادة ا ا
ؤرخ في 13 جمـادى الثانـية عام التـنفـيذي رقم 06-247 ا
ـذكـور أعاله وحترر ـوافق 9 يـولـيـو سـنـة 2006 وا 1427 ا

كما يأتي :

ادة 2 :   إن الـفهـرس الرسـمي لألنواع واألصـناف "ا
الـذي يـتضـمن قـائـمـتـ اثـنـت (2) أ  و ب  طـبـقـا ألحـكـام
ـــــــؤرخ فـي 27 ذي ــــــادة 10 من الـــــــقــــــانـــــــون رقـم 05-03 ا ا
ـذكور ـوافـق 6 فـبــرايـر سـنة 2005 وا احلـجــة عـام 1425 ا
أعـاله هــو ســـجـل مـــقــسـم إلى مـــجـــمـــوعـــة أنـــواع تــتـــضـــمن

بالنسبة لكل نوع اخلصائص اآلتية :
شتركة للنوع - التسمية النباتية والتسمية ا
............................................................. -
............................................................. -
............................................................. -

- القائمة التي ينتمي إليها الصنف
............................................................. -

-  تــاريخ تـــســجــيل وإعـــادة تــســجــيـل الــصــنف و/أو
شطبه ".

ـــــــرســـــــوم ـــــــادة 3 مـن ا 3 :  :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام ا ــــــادة  ــــــادة ا ا
ؤرخ في 13 جمـادى الثانـية عام التـنفـيذي رقم 06-247 ا
ـذكور أعاله وحترر وافق 9  يولـيو سـنة 2006 وا 1427 ا

كما يأتي :

ادة 3 : مجموعات األنواع .............................. "ا
................ ( الباقي بدون تغيير) .................".

ــرسـوم ـادة 7 مـن ا ـادة 4 :  :  تــعـدل وتــتــمم أحــكــام ا ـادة ا ا
ؤرخ في 13 جمـادى الثانـية عام التـنفـيذي رقم 06-247 ا
ـذكور أعاله وحترر وافق 9  يولـيو سـنة 2006 وا 1427 ا

كما يأتي :
ــــكن شـــــطب صـــــنف فـي كل وقـت ضــــمن ــــادة 7 :  "ا

نفس الشكل الذي  به تسجيله إذا :
ــــــتـــــحـــــصـل عـــــلــــــيه أو ذوو - طـــــلـب ذلك حــــــائـــــزه أو ا

حقوقهما
- غـــــاب تـــــمــــــيـــــز الــــــصـــــنف و/أو اســــــتـــــقـــــراره و/أو

انسجامه الكافي

ـعــايـيــر الـتــصـديق ـتــعـلــقــة  - تـبــ أن الـبــيـانــات ا
كاذبة أو مزيفة".

ـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم ـادة 5  :  : تـدرج في أحـكــام ا ـادة ا ا
وافق 9 ؤرخ في 13 جمـادى الثانـية عام 1427 ا 06-247 ا

ــذكــور أعاله مـادة 7 مــكــرر وحتـرر يــولــيــو ســنـة 2006 وا
كما يأتي :

ــــادة 7 مـــكـــرر :  :  يـــتـم كل تــــســــجــــيل أو شــــطب من "ا
الـفـهـرس الـرسـمي لألنــواع واألصـنـاف بـقـرار من الـوزيـر

كلف بالفالحة. ا
يـــكــــون تــــســـجــــيل األصــــنــــاف في الــــســـجـل الـــرســــمي
ـدة عــشـر (10) سـنـوات قــابـلـة لألنــواع واألصـنــاف صـاحلــا 

للتجديد كل خمس (5) سنوات.
عدلـة وراثيـا في السجل كن تـسجـيل األصنـاف ا ال

الرسمي".

رسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة ادة 6 :   :  ينـشر هـذا ا ادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــــوافق 10 حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 5 صــــفــــر عــــام 1432 ا
يناير سنة 2011.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم تنفيذي رقم وم تنفيذي رقم 11 -  - 06  مؤرخ في   مؤرخ في 5 صفر عام  صفر عام 1432
ــــــــوافق وافق 10 ي يــــــــنــــــــايايــــــر سر ســــــــنــــــة ة 2011  ي  يــــــحـحـــــــــدد كدد كــــــيــــــــفــــــيـيـــــــاتات اا
اساســــــــــتــــــــغـغــالل األراضـي الالل األراضـي الــــــــــفالحفالحــــــــــيــــــــة الة الــــــــــتــــــــابابــــــــــعــــــــــة لألمالكة لألمالك
ــــــلــــحــــــقــــة بة بــــــالالــــهــــــيــــئــــاتات اخلاخلــــاصاصــــــة لة لــــلــــــدولدولــــة اخملة اخملــــصــــــصــــة أو اة أو ا

ؤسسات العمومية. ؤسسات العمومية.وا وا
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة

الريفية
ادتان 85-3 و125 - وبـناء على الـدستـور ال سيمـا ا

( الفقرة 2)  منه
ــــؤرخ في 12 ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-08 ا - و
ــتــعـلق ـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 وا رمــضــان عـام 1410 ا

تمم بالبلدية ا
ــــؤرخ في 12 ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 ا - و
ــتــعـلق ـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 وا رمــضــان عـام 1410 ا

تمم بالوالية ا
ــــؤرخ في أول ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 ا - و
ـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990 جــمــادى األولى عـام 1411 ا

تمم عدل وا تضمن التوجيه العقاري ا وا
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ــــؤرخ في 14 ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 ا - و
ـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990 جـمـادى األولى عام 1411 ا

تمم عدل وا تضمن قانون األمالك الوطنية ا وا
ــــــــؤرخ في أول ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 08-04 ا - و
وافق أول سـبـتـمـبـر سـنة 2008 الـذي رمـضـان عام 1429 ا
يـــحــدد شـــروط وكـــيـــفـــيــات مـــنـح االمــتـــيـــاز عـــلى األراضي
وجـهة إلجنـاز مشاريع التابـعة لألمالك اخلـاصة لـلدولـة وا

استثمارية
ــــؤرخ في أول ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08-16 ا - و
ــتـضـمن ـوافق 3 غــشت سـنـة 2008 وا شـعــبـان عـام 1429 ا

ادة 19 منه التوجيه الفالحي ال سيما ا
ـــــــــؤرخ في 16 ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 ا - و
ـتضمن وافق 26 غـشت سنة 2010 وا رمـضان عام 1431 ا
ـادة 41 ـالــيــة الـتــكـمــيــلي لـســنـة 2010 السـيــمــا ا قـانــون ا

منه
ـــــؤرخ في 5 ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 10-03 ا - و
ــــوافق 15 غــــشت ســــنــــة 2010 الــــذي رمــــضــــان عــــام 1431 ا
يـــحـــدد شـــروط وكـــيـــفـــيـــات اســـتـــغالل األراضي الـــفـالحـــيــة

التابعة لألمالك اخلاصة للدولة
ــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149 ــــقــــتــــضـى ا - و
ــــوافق 28 ــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 ا ا

تضمن تعي أعضاء احلكومـة  مايو سنة 2010 وا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 91-454 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة في 16 جـمـادى األولى عام 1412 ا
1991 الــذي يــحــدد شــروط إدارة األمـالك اخلــاصــة والــعــامـة

التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة في 16 جـمـادى األولى عام 1412 ا

تعلق بجرد األمالك الوطنية 1991 وا

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 96-87 ا ـقـتـضى ا - و
ــــوافق 24 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 1996 في 6 شــــوال عــــام 1416 ا
ــتـضــمن إنـشــاء الــديـوان الــوطـني لـألراضي الـفالحــيـة وا

تمم عدل وا ا
- وبعد موافقة رئيس اجلمهورية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

ادة 19 من الـقـانون ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ــــوافق 3 ـــؤرخ في أول شــــعـــبـــان عـــام 1429 ا رقم 08-16 ا

ـرسوم إلى ـذكور أعـاله يهـدف هذا ا غـشت سنة 2008 وا
حتــديـــد كــيـــفــيـــات اســتـــغالل األراضي الـــفالحــيـــة الــتـــابــعــة
ــلــحــقــة بــهــيــئـات لـألمالك اخلــاصــة لــلــدولــة اخملــصــصــة أو ا

سندة إليها. هام ا ؤسسات عمومية إلجناز ا و

ــــادة 2 :  : تــــضـع الــــدولـــــة حتت تـــــصــــرف الــــهـــــيــــئــــات ــــادة ا ا
ـــؤســـســــات الـــعـــمـــومـــيـــة أراض فالحـــيـــة إلجنـــاز مـــهـــمـــة وا
ــــادة الـــنــــبـــاتــــيــــة و/ أو احلـــيــــوانـــيــــة والــــبـــحث تــــطـــويــــر ا

والتكوين و/ أو اإلرشاد.

الفصل الثانيالفصل الثاني
كيفيات استغالل األراضي الفالحيةكيفيات استغالل األراضي الفالحية

ادة 3 :  :  تـوضع األراضي الفالحـية الـتابـعة لألمالك ادة ا ا
اخلـــاصـــة لـــلـــدولـــة وكـــذا وســـائل االســـتـــغالل حتـت تـــصــرف
ـــؤســـســات الـــعـــمـــومـــيـــة ذات الـــطــابـع اإلداري والـــعــلـــمي ا
والــتــكــنـولــوجي والــتــقــني عن طــريق الــتـخــصــيص طــبــقـا

عمول بهما. للتشريع والتنظيم ا

ـــــادة 4  :   :  تــــــوضع األراضـي الـــــفالحـــــيــــــة الـــــتـــــابـــــعـــــة ـــــادة ا ا
ـؤســسـات الـعــمـومـيـة ـلـحـقــة بـا لألمالك اخلـاصــة لـلـدولــة ا
ـــــؤســــســــات ذات الــــطــــابـع الــــصــــنـــــاعي والــــتـــــجــــاري أو بــــا
الـعـمـومـيـة االقـتـصـاديـة مـهـمـا كـان طـابـعـهـا وكـذا وسـائل
االســـتــــغالل حتت تـــصــــرفـــهـــا عن طـــريـق االمـــتـــيـــاز حـــسب

عمول به. نصوص عليها في التشريع ا الشروط ا

ـنـصوص عـلـيه في الفـقـرة السـابـقة ـنح االمـتيـاز ا
الية. وجب قانون ا مقابل إتاوة حتدد 

5 :   :  بــالــنــســبــة لــلــمــؤســســات الــعــمــومــيــة ذات ـادة  ـادة ا ا
ـــؤســــســـات الـــعـــمـــومــــيـــة ذات الـــطـــابع الــــطـــابع اإلداري وا
ؤسـسة طـلب الـتخصيص العـلمي والتـكنولـوجي تودع ا
ـــالــيــة بــعــــد أخـــــذ رأي الــوزيــر ـــكــلف بــا لـــــدى الــوزيــر ا

كلف بالفالحة ويجب أن يب فيه : ا
-  وجهة األراضي الفالحية موضوع الطلب

- طبيعة األراضي الفالحية وقوامها وموقعها
- مـخـطط مـسح األراضي أو مـخطط الـتـحـديـد واحلد

الفاصل  عند االقتضاء.

يـكـرس التـخـصـيص بعـقـد إداري تـعده إدارة األمالك
الوطنية اخملتصة إقليميا.

ــادة 6 :  : بــالــنـــســبــة لـــلــمــؤســـســات الــعـــمــومــيــة ذات ــادة ا ا
ــؤســـســات الــعــمــومــيــة الــطــابع الــصــنـــاعي والــتــجــاري وا
االقـتـصـاديـة يــودع طـلب االمـتـيـاز لـدى الـديـوان الـوطـني

لألراضي الفالحية ويجب أن يب فيه :
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ستفيدة ؤسسة العمومية ا -  الهيئة أو ا

عنية وقوامها وموقعها - طبيعة األمالك ا

- االســــــتـــــــخــــــدام الـــــــذي من أجـــــــلـه وضــــــعـت األراضي
الفالحية حتت التصرف.

7 :  : بـــعـــد دراســــة الـــديـــوان الـــوطــــني لألراضي ــادة  ــادة ا ا
الفالحـيـة لـلـطـلبـات تـعـد إدارة األمالك الـوطنـيـة اخملـتـصة

إقليميا عقدا إداريا لالمتياز.

يـجب أن يرفق الـعقد اإلداري بـدفتـر شروط موافق
ـكــلف بــالـفالحــة يـحــدد شـروط عــلـيه بــقــرار من الـوزيــر ا
ـــعــــنـــيـــة ــــادة الـــنـــبــــاتـــيــــة و/ أو احلـــيـــوانــــيـــة ا اســــتـــغالل ا

وإنتاجها وتسويقها.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

ـــــؤســــســــات 8 :  :  يــــتـــــعــــ عــــلـى الــــهـــــيــــئــــات وا ــــادة  ــــادة ا ا
الـــعــمـــومـــيــة والـــشـــركـــات الــعـــمـــومــيـــة الـــتي حتــوز أراض
فالحــيـة تــابــعـة لألمـالك اخلـاصـــة لـلــدولـــة بـأي صــفــة كـانت
ــرســوم في اجلــريــدة الــرســمــيّــة عــنــد تــاريـخ نــشــر هـــذا ا
إيــداع طـلب الــتـخــصــيص أو االمـتــيـاز فــي أجل ال يـتــعـدى

رسوم. ستة (6) أشهر حسب الشروط احملددة في هذا ا

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

ـــــادة 9 :  :  يــــتـــــعــــ عـــــلى صـــــاحب الـــــتــــخـــــصــــيص أو ـــــادة ا ا
ـعــنــيـة وإثــمـارهــا واحملـافــظـة االمــتــيـاز صــيـانــة األراضي ا
ستثمرة على استخدامهـا الفالحي وأال يستعمل مباني ا

إال للغايات التي من أجلها  تخصيصها أو منحها.

ـــــكـن إدارة األمالك ومــــــصـــــالح الـــــوزارة ـــــادة 10 :  :  ـــــادة ا ا
كلفـة بالفالحة في أيّ وقت كل حسب صالحياته إجراء ا
أيـــــة مـــــراقــــبـــــة حـــــول اســــتـــــغـالل األمالك واســـــتــــخـــــدامـــــهــــا

واحملافظة عليها.

ـــكـن أن يـــؤدي كل إخالل بـــأحـــكـــام دفـــتـــر  :  : 11 ــادة  ــادة ا ا
ــادة 7 أعاله إلى ســحب ــنــصــوص عــلــيه في ا الــشــروط ا

االمتياز.

12 :  : تـــلـــغى كل األحـــكـــام اخملـــالـــفـــة ألحـــكـــام هـــذا ــادة  ــادة ا ا
رسوم. ا

ــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة 13 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا ا ـــــادة  ـــــادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــــوافق 10 حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 5 صــــفــــر عــــام 1432 ا
يناير سنة 2011.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســـومــان رئـــاســيــانمــرســـومــان رئـــاســيــان  مـــؤرخــان في مـــؤرخــان في 24 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1432
ـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة 2010  يـيـتـضـمـنـان تـغـيـيـرتـضـمـنـان تـغـيـيـر ـوافق ا ا

ألقاب.ألقاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس اجلمهورية
ـادتان 77- 8 و125 - بنـاء على الـدسـتور ال سـيـما ا

(الفقرة األولى) منه
ـــــؤرخ في13 ذي ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 70- 20 ا - و
ــتـعـلق ـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 وا احلــجـة عـام 1389 ا

ادتان 55 و56 منه دنية السيما ا باحلالة ا
ــؤرخ في 10 ـــرســـوم رقم 71- 157 ا ـــقـــتـــضى ا - و
ــــوافق 3 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1971 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1391  ا
ـواد 3 و4 و5 ـتـمم الســيـمـا ا ـتـعـلـق بـتـغـيــيـر الـلــقب ا وا

منه

يرسم مايأتي :يرسم مايأتي :

ـــــادّة األولى :ة األولى : يــــرخـص بــــتـــــغــــيــــيـــــر األلــــقـــــاب وفــــقــــا ـــــادا ا
ـؤرخ في 10 ربـيع الــثــاني عـام لـلــمــرسـوم رقم 71 -157 ا
تعلق بتغيير اللقب وافق 3 يونيو سنة 1971 وا 1391 ا

تمم لألشخاص اآلتية أسماؤهم : ا
ـولـود في 16 يـنـايـر سـنـة 1965 - حـمـار عـون الـله ا
يالد رقم 11 ويدعى بـع احلجـر (والية سـعيدة) شـهادة ا

من اآلن فصاعدا: عبد احلميد عون الله. 
ــولــود في 14 يـــونــيــو ســنــة 1968 - حــمــار مـــيــلــود ا
ـيالد رقم 103 وعـقد بـع احلـجـر (واليـة سـعـيـدة) شـهادة ا
الــــزواج رقم 547 احملــــرر بــــتـــاريخ 31 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2002

بسعيدة (والية سعيدة) وابنتاه القاصرتان:
ـولودة في 5 ديـسـمـبـر سـنة 2003 بسـعـيدة * نهـاد ا

يالد رقم 4773 (والية سعيدة) شهادة ا
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ـولودة في 31 يـولـيـو سـنة 2006 بسـعـيدة * خيـرة ا
يالد رقم 3541 (والية سعيدة) شهادة ا

ويـــدعــون مــن اآلن فــصــاعــدا: عــبــد احلـمــيــد مــيــلـود
عبد احلميد نهاد عبد احلميد خيرة.

ـولـود في 4 مـايـو سـنـة 1958 بـواد - حـمار مـعـمــر ا
يالد رقم فـاليـط  موالي الـعـربي (والية سـعـيدة) شـهـادة ا
62 وعـقد الزواج رقم 629 احملـرر بتاريخ 29 نوفـمبـر سنة

1984 بسعيدة (والية سعيدة) وولداه القاصران:

ـــــولــــود في 5 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 1994 * خـــــلف الـــــله ا
يالد رقم 453 بسعيدة (والية سعيدة) شهادة ا

ـــولــود في 18 يـــنــايــر ســنــة 2004 * صــهـــيب أيــوب ا
يالد رقم 238 بسعيدة (والية سعيدة) شهادة ا

ويـــدعــــون مـن اآلن فــصــاعـــدا: عــبــد احلــمـــيــد مــعــمــر
عبد احلميد خلف الله عبد احلميد صهيب أيوب .

ـولـودة في 18 غــشت سـنـة 1988 - حــمـار شـهــرزاد ا
ـيالد رقم 2961 وتـدعى بـسـعـيـدة (واليـة سـعـيـدة) شـهـادة ا

من اآلن فصاعدا: عبد احلميد شهرزاد.
ولود في 23 غـشت سنة 1985 - حمار عـبد احللـيم ا
ـيالد رقم 3148 ويـدعى بـسـعـيـدة (واليـة سـعـيـدة) شـهـادة ا

من اآلن فصاعدا: عبد احلميد  عبد احلليم.
ــولـــود في 16 مـــارس ســـنــة - حـــمـــار عــبـــد الـــقـــادر ا
1952 بـــوادي فـــالــــيط  مــــوالي الـــعـــربـي (واليـــة ســــعـــيـــــدة)

ــــيــالد رقم 341 وعــــقــــد الـــزواج رقم 310 احملــرر شــــهـــــادة ا
بــتــاريخ 14 يــولــيــو ســنـة 1976 بــســعــيــدة (واليــة ســعــيــدة)

وابنته القاصرة:
ـــــولـــــودة في 19 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة 1994 * نـــــصـــــيـــــرة ا

يالد رقم 2631 بسعيدة (والية سعيدة) شهادة ا
ويدعيان من اآلن فصـاعدا: عبد احلميد  عبد القادر

عبد احلميد نصيرة .
ــولــود في 25 مــارس ســنــة 1977 - حــمــار مـــحــمـــد ا
ـيالد رقم 1104 ويـدعى بـسـعـيـدة (واليـة سـعـيـدة) شـهـادة ا

من اآلن فصاعدا: عبد احلميد محمد.
ــــولـــودة في 14 مـــارس ســـنـــة 1982 - حـــمـــار وردة ا
ـيالد رقم 903 وتـدعى بـســعـيــدة (واليـة ســعـيــدة) شـهــادة ا

من اآلن فصاعدا: عبد احلميد وردة.
ـولـودة في 14 نـوفـمـبـر سـنـة 1984 - حـمـار خـيـرة ا
ـيالد رقم 4310 وتـدعى بـسـعـيـدة (واليـة سـعـيـدة) شـهـادة ا

من اآلن فصاعدا: عبد احلميد خيرة.
ـــولــود في 14 ديـــســمـــبــر ســـنــة - حــمـــار عـــزالـــدين ا
ــيالد رقم 4294 1987 بــســعــيــدة (واليــة ســـعــيــدة) شــهــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: عبد احلميد عزالدين .

ولــود في 19 نـوفـمـبـر سـنة 1946 - حـمـارة عـمـار ا
يالد رقم 3764 بالروسية  فـرجيوة (والية ميلة) شهادة ا
وعــقـد الـزواج رقم 245 احملــرر بـتـاريخ 6 مـايــو سـنـة 1972

بفرجيوة (والية ميلة) وابنته القاصرة :
ـولودة في 9 مـايـو سـنـة 1992 بـفـرجـيـوة * وسـيـلـة ا

يالد رقم 1290 (والية ميلة) شهادة ا
ويــدعــيــان مـن اآلن فـــصــاعـــدا: بـن الـــعـــربي عــمـار

بن العربي وسيلة.
ولود في 29 غشت سنة 1988 - حمـارة نورالدين ا
ـيالد رقم 2091 ويـدعى بـفــرجـيــوة (واليـة مــيـلــة) شـهــادة ا

من اآلن فصاعدا: بن العربي نورالدين.
ـولـود في 2 أبــريل سـنـة 1973 - حــمـارة الـبــشـيـــر ا
ـيالد رقم 525 بـالـروسـية فـرجـيـوة (واليـة مـيـلـة) شـهادة ا
وعـقـد الزواج رقم 91 احملـرر بـتاريخ 26 يولـيو سـنة 2005

بع البيضاء أحريش (والية ميلة) وابنته القاصرة :
ــــولـــــودة في 4 ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2007 * صـــــفـــــاء ا

يالد رقم 2440 بفرجيوة (والية ميلة) شهادة ا
ويـــدعــيــان من اآلن فـصــاعـدا: بـن الـعـربـي الـبــشـيـر

بن العربي صفاء .
ـولـود في 11 مــارس سـنـة 1975 ـــداني ا - حـمـارة ا
يالد رقم 476 بـالروسـية فـرجـيوة (واليـة ميـلـة) شهـادة ا

داني. ويدعى من اآلن فصاعدا: بن العربي ا
ـــولـــود في 28 غـــشت ســـنــة 1977 - حــمـــارة صـــالح ا
ــيالد رقم بــالـــروســيــة  فـــرجــيـــوة (واليــة مــيـــلــة) شــهـــادة ا

1686 ويدعى من اآلن فصاعدا: بن العربي صالح.

ولود في 26 سبـتمبـر سنة 1980 - حمـارة حسـان ا
ـيالد رقم 2569 ويـدعى بـفــرجـيــوة (واليـة مــيـلــة) شـهــادة ا

من اآلن فصاعدا: بن العربي حسان.
ـــولـــود في 2 مـــارس ســـنــة 1985 - حـــمـــارة فـــارس ا
يالد رقم 441 ويدعى من بفرجيـوة (والية ميلـة) شهادة ا

اآلن فصاعدا: بن العربي فارس.
ـولـود في 31 مــارس سـنـة 1957 - حــمـارة عـاشــور ا
يالد بـالـروسيـة الـعـياضي بـربـاس (واليـة مـيلـة) شـهـادة ا
رقم 38 وعــقــد الـزواج رقم 488 احملــرر بــتـاريخ 5 أكــتــوبـر
ســـنـــة 1977 بـــفــــرجــــيــــوة (واليــــة مـــيــــلــــة) ويــــدعى من اآلن

فصاعدا : بن بلقاسم عاشور.
ــولــود فـي أول يــنــايــر ســنـة - حــمــارة نــور الــدين ا
يالد رقم 1979 بالـروسية فـرجيـوة (والية ميـلة) شـهادة ا

9 ويدعى من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم نورالدين.

ـولودة في 4 مـارس سنة 1983 - حـمارة مـسـعودة ا
يالد بـالـروسيـة الـعـياضي بـربـاس (واليـة مـيلـة) شـهـادة ا
رقم 867 وتدعى من اآلن فصاعدا:  بن بلقاسم مسعودة.
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ـــولــود في 18 غــشت ســنــة - حـــمــارة مــحـي الــدين ا
1986 بــالـــســـداري عــ الـــبـــيــضـــاء أحـــريش (واليـــة مــيـــلــة)

ـــيالد رقــم 278 ويـــدعــى مــن اآلن فــــصــــاعــــدا: شـــهــادة ا
بن بلقاسم محي الدين.

ــولــود في 2 يـــنــايــر ســنــة 1977 - حلــمــاري رشــيـــد ا
ــيالد رقم 12 وعـــقــد بـــالــرويـــبــة (واليـــة اجلــزائـــر) شــهـــادة ا
الـزواج رقم 593 احملــرر بــتـاريخ 19 ســبــتـمــبــر ســنـة 2004

بالرويبة (والية اجلزائر) وولداه القاصران:
ـــولــــودة في 25 مـــارس ســـنـــة 2006 * مـــلـــــيــــــســـــة ا

يالد رقم 853 بع طاية (والية اجلزائر) شهادة ا
ــولـود في 25 نـوفــمــبـر ســنـة 2007 * مــحـمــد ولــيـد ا

يالد رقم 3996 بالرويبة (والية اجلزائر) شهادة ا
ـــاري ــــاري رشــــيــــد  ويــــدعــــون مـن اآلن فــــصــــاعــــدا: 

اري محمد وليد. مليسة 
ـولود في 30 يـونـيـو سـنة 1926 - حلـمـاري لونـاس ا
ـيالد رقم 318 وعـقـد بــأزفـون (واليـة تــيـزي وزو) شــهـادة ا
الـــــزواج رقم 919 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 13 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 1957
بــــاجلــــزائــــر الــــوســــطى (واليــــة اجلــــزائــــر) ويــــدعى من اآلن

اري لوناس. فصاعدا: 
ـولود في 4 يـنـايـر سـنة 1958 - حلـماري مـصـطـفى ا
ـيالد رقم 40 وعـقـد بــحـسـ داي (واليـة اجلـزائــر) شـهـادة ا
الــزواج رقم 50 احملــرر بــتـاريخ  20 ســبــتــمــبــر ســنـة 1987

ببني مراد (والية البليدة) وابنته القاصرة:
ـولـودة في 21 غــشت سـنـة 2009 بـالــشـفـة *  هـنــاء ا

يالد رقم 1194 (والية البليدة) شهادة ا
ـاري ـاري مــصـطــفى  ويـدعــيـان من اآلن فــصـاعــدا: 

هناء.
ـولـود في 24 ديـسـمـبـر سـنة 1989 - حلـمـاري رضـا ا
ــيالد رقم 1990 بـــأوالد يــعــيش (واليـــة الــبــلــيــدة) شـــهــادة ا

اري رضا. ويدعى من اآلن فصاعدا:  
ـولـودة في 6 أكـتـوبر - لــحــمـاري فـاطـمـة الـزهـرة ا
يالد رقم سـنة 1959 بـحسـ داي (والية اجلـزائر) شـهادة ا
1895 وعــقـد الـزواج رقم 253 احملــرر بـتـاريخ  28  نـوفـمـبـر

ســـنــة 1979 بــالـــرويــبـــة (واليــة اجلـــزائــر) وتـــدعى من اآلن
اري فاطمة الزهرة. فصاعدا: 

ـولودة في 23 ديـسـمـبـر سـنة - لـحـمـاري نـصـيـرة ا
يالد رقم 6832 1961 بحسـ داي (والية اجلزائر) شهادة ا

وعــقــد الـزواج رقم 107 احملــرر بــتـاريخ  22 فــبــرايــر ســنـة
1984 بـــــبــــاب الـــــوادي (واليـــــة اجلـــــزائـــــر) وتـــــدعى من اآلن

اري نصيرة. فصاعدا: 
ـولـودة في 11 أكـتـوبـر سـنـة - لــحــمــاري جـويــدة  ا
ـــيالد رقم 1963 بـــبـــاب الـــوادي (واليـــة اجلـــزائـــر) شـــهـــادة ا

2360 وعــقــد الـزواج رقم 60 احملــرر بــتـاريخ  23 ســبـتــمــبـر

سـنـة 1990 بـبــني مـراد (واليــة الـبــلـيــدة) وتـدعى من اآلن
اري جويدة. فصاعدا: 

ـولود في 28 أبـريل سـنة 1967 - حلـماري مـحـمــد  ا
ـــيالد رقم 3012 بـــحـــســـ داي  (واليـــة اجلــزائــــر) شـــهـــادة ا
وعـقـد الزواج رقم 105 احملـرر بـتاريخ 9 غـشت سـنة 2005

ببني مراد (والية البليدة) وابنتاه القاصرتان:
ـولـودة في 11 يـونـيـو سـنـة 2006 * أنـفال مـبـاركـة ا

يالد رقم 5357 بالبليدة (والية البليدة) شهادة ا
ـــولــــودة في 28 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 2007 * إخـالص ا

يالد رقم 1270 بأوالد يعيش (والية البليدة) شهادة ا
ـــاري ـــاري مـــحـــمـــد   ويــــدعـــون من اآلن فـــصـــاعــــدا: 

اري إخالص. أنفال مباركة  
ــولــودة في 15 يـــولــيــو ســنــة - حلــمــاري نـــضـــيـــرة ا
يالد رقم 4611 1969 بحسـ داي (والية اجلزائر) شهادة ا

وعــقــد الـزواج رقم 81 احملــرر بــتـاريخ 5 أبــريل ســنـة 1995
بــبـــوزريــعـــة (واليــة اجلـــزائــر) وتـــدعى من اآلن فـــصــاعــدا:

اري نضيرة.
ـولودة في 28 فبـراير سـنة 1973 - حلمـاري مر  ا
ــيالد رقم 494 وعــقــد بـالــقــصــبــة (واليــة اجلــزائــر) شـهــادة ا
الــــزواج رقم 600 احملــــرر بــــتـــاريخ 22 يــــونــــيـــو ســــنـــة 2000
اري بالبليــدة (والية البليـدة) وتدعى من اآلن فصاعدا: 

. مر
ــولــود في 27 فــبــرايـر - حــمــارة مــحــمــد الــســعــيــد ا
ســنــة 1948 بــالــروســيــة الــعــيـــاضي بــربــاس (واليــة مــيــلــة)
ـــــيالد رقم 1361 وعــــقـــــد الــــزواج رقم  54 احملــــرر شــــهــــادة ا
ـعــاويــة (واليـة ســطـيف) بـتـاريخ 20 أكــتـوبــر ســنـة 1972 

وولداه القاصران: 
ــولــود في 16 مــارس ســنــة 1992 بــبــني * يــوسف ا

يالد رقم 323 عزيز (والية سطيف) شهادة ا
ـــولـــودة في 7 مـــايـــو ســـنــة 1995 بـــبــني * قـــرمـــيـــة ا

يالد رقم 337 عزيز (والية سطيف) شهادة ا
ويــــدعــــون من اآلن فــــصــــاعــــدا: بن بــــلــــقــــاسم مــــحــــمـــد

السعيد  بن بلقاسم يوسف بن بلقاسم قرمية.
ـولــودة في 26 مـايــو ســنـة 1989 - حــمــارة صــابــرة ا
ــــيالد رقم 571 بــــبـــنـي عـــزيــــز (واليـــة ســــطـــيف) شــــهـــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم صابرة.
ـولود في 6 ديـسـمـبـر سـنة 1976 - حـمـارة عـيـسى ا
ـيالد رقم 292 ويـدعى ـعــاويـة (واليــة سـطــيف) شـهــادة ا

من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم عيسى.
ــولـودة في 31 مــارس سـنـة 1983 - حـمــارة نــاديــة ا
يالد رقم 440 وعـقد ببـني عـزيز (واليـة سـطيف) شـهـادة ا
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الــزواج رقم 1459 احملـــرر بـــتـــاريخ 29 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2008
بــبـســـكــرة (واليــة بــســكــــرة) وتــدعــى مـن اآلن فـصــاعـدا:

بن بلقاسم نادية.
ولود في 16 ينـاير سنة 1979 - حمارة إسـماعـيل ا
ـيالد رقم بـعــربـاون بـني عـزيــز (واليـة سـطـيـف) شـهـادة ا
54 وعـقـد الزواج رقم 31 احملـرر بـتاريخ 2 سـبـتـمـبـر سـنة

عاوية (والية سطيف) وولداه القاصران :  2004

ـــــــــولــــــــودة فــــي 6 مـــــــارس ســـــــنــــــة 2007 * مــالك ا
يالد رقم 98 ببني عزيز (والية سطيف) شهادة ا

ــــــــولـــود في 22 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 2009 * لـــــــــؤي ا
يالد رقم 718 ببني عزيز (والية سطيف) شهادة ا

ويـــدعــون من اآلن فـصــاعـدا: بـن بـلــقـاسـم إسـمــاعـيل
بن بلقاسم مالك بن بلقاسم لؤي.

ولود في أول ديسمبر سنة 1986 - حمارة عصـام ا
ــــيالد رقم 980 بــــبــــني عــــزيــــز(واليــــة ســــطــــيف) شــــهــــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم عصام.
ـولـودة في 9 مـارس سـنة 1985 - حـمـارة  حــمـيـدة ا
ــــيالد رقم 193 بــــبــــني عــــزيــــز(واليــــة ســــطــــيف) شــــهــــادة ا

وتدعى من اآلن  فصاعدا: بن بلقاسم حميدة.
ـولـودة في 14 فـبـرايــر سـنـة 1981 - حــمـارة حـيــاة ا
ـيالد رقم ـعـاويــة بـبـني عـزيـز (واليـة ســطـيف) شـهـادة ا
179 وعــــقــــد الــــزواج رقم 1223 احملــــرر بــــتــــاريخ  14 غــــشت

ســـنــة 2006 بـــالـــعـــلـــمـــة (واليـــة ســـطـــيف) وتـــدعى من اآلن
فصاعدا: بن بلقاسم حياة.

ـــــولـــود ســنــة 1974 بــعــربــاون - حـــمــــارة كـــمــــال ا
ــيالد رقم 38 وعــقــد بــنـي عـزيــز (واليــة ســطــيف) شــهــادة ا
الــزواج رقم 982 احملــرر بــتـاريخ  9 ســبــتــمــبــر ســنـة 2003

بالعلمة (والية سطيف) وولداه القاصران :
ـــــولـــــودة في 27 غـــــشـت ســـــنــــة 2004 * الـــــشـــــيـــــمــــاء ا

يالد رقم 3792 بالعلمة (والية سطيف) شهادة ا
ـــــولـــــود في 13 مـــــارس ســـــنـــــة 2008 * عالء مـــــهـــــدي ا

يالد رقم 1055 بالعلمة (والية سطيف) شهادة ا
ويـــدعـــون مـن اآلن فـــصـــاعــدا: بـــن بــلــقــاسم كــمـال

بن بلقاسم الشيماء بن بلقاسم عالء مهدي.
ـولـود في 15 نـوفـمـبـر سـنـة - حـمـارة عـبـد الـقـادر ا
يالد 1963 بعـرباون  بـني عزيـز (والية سـطيف) شـهادة ا

رقم 515 وعـقـد الزواج رقم 40 احملـرر بـتاريخ 12 نوفـمـبر
عاوية (والية سطيف) وأوالده القصر: سنة 1987 

ــــــولـــــود فـــي 3 نـــــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1993 * أمــــيــــر ا
يالد رقم 1110 ببني عزيز (والية سطيف) شهادة ا

ــعــاويــة ــولــود في 30 يـــنــايــر ســنــة 1995  * خــالــد ا
يالد رقم 16 (والية سطيف) شهادة ا

ـــولــــودة في 28 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2002 * نــــــســـــريـــن ا
يالد رقم  52 ببني عزيز (والية سطيف) شهادة ا

ويـدعـون من اآلن فصـاعـدا: بن بلـقـاسم عبـد الـقادر 
بن بلقاسم أمير بن بلقاسم خالد بن بلقاسم نسرين.

ولودة في 27 أكتـوبر سنة 1991 - حمارة مـديحة ا
ـــيالد رقم  1098 بـــبــني عـــزيــز (واليـــة ســـطــيف) شـــهــادة ا

وتدعى  من اآلن  فصاعدا: بن بلقاسم  مديحة.
ــولــود في 11 يـــنــايــر ســنــة 1989 - حــمــارة هــشـــام ا
ــــيالد رقم 41 بــــبـــــني عــــزيــــز (واليــــة ســـــطــــيف) شــــهـــــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم هشام.
ـولود في 10 مـارس سـنة - حمـارة عـبـد الرحـمـان ا
ـيالد رقم 180 1989 ببـودواو  (واليـة بـومـرداس) شـهادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم عبد الرحمان.
ــولــود في 9 يــونـــيــو ســـنــة - حــمــارة عـــبــد الــسـالم ا
ـيالد رقم 680 1984 بــبـودواو (واليـة بــومـرداس) شــهـادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم  عبد السالم.
ـولـود في 18 فـبـرايـر سـنـة 1986 - حـمـارة مــحـمـد ا
يالد رقم 203 ويدعى بالثنـية (والية بومرداس) شهادة ا

من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم محمد.
ــولــودة في 25 أبــريل ســنــة 1987 - حــمــارة حــنــان ا
ـــــيـالد رقم 335 بــــــبـــــودواو (واليـــــة بـــــومــــــرداس) شـــــهـــــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم حنان.
ـولـود في 19 سـبــتـمـبـر سـنـة 1982 - حـمـارة عــلي ا
ـــيالد رقم 3382 بــبـــاب الـــوادي (واليــة اجلـــزائــر) شـــهــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم علي.
ـولـودة في 23 يـونـيـو سـنـة 1993 - حـمـارة ســمـيـة ا
ـــيالد رقم 2256 بـــحــــســـ داي (واليـــة اجلـــزائـــر) شــــهـــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم سمية.
ــولــودة في 4 يــنــايــر ســنـة 1980 - حــمــارة فــريــدة ا
يالد رقم 48 بـالـروسـية فـرجـيـوة  (واليـة ميـلـة) شـهـادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم فريدة.
ولودة في أول مايو سنة 1984 - حمارة مسـعودة ا
يالد رقم براس فـرجـيوة  فـرجـيـوة (والية مـيـلة) شـهـادة ا

1720 وتدعى من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم مسعودة.

ــولــود في 20 يــولــيــو ســنـة 1986 - حــمــارة طــارق ا
ــيالد رقم بــتـــيــركــاف  فـــرجــيــــوة (واليــة مـــيــلـــة) شــهـــادة ا

1451 ويدعى من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم طارق.

ــولـودة في 2 ســبــتـمــبــر ســنـة - حـمــارة فــاطـيــمـــة ا
يالد رقم 1988 بتـيـركاف فـرجـيـوة (والية مـيـلة) شـهـادة ا

2125 وتدعى من اآلن فصاعدا: بن بلقاسم فاطيمة.

ـولـود في 5 يـونـيـو سـنـة 1944 - حـمـارة الــسـبـتي ا
يالد بـالـروسيـة الـعـياضي بـربـاس (واليـة مـيلـة) شـهـادة ا
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رقم 2815 وعقد الزواج رقم 528 احملرر بتاريخ 8 نوفمبر
ســـنـــة 1970 بـــفــــرجــــيــــوة (واليــــة مـــيــــلــــة) ويــــدعى من اآلن

فصاعدا: مرواني السبتي.

ــولــود في 30 أبــريل ســنــة - حـــمــارة عــبــد اجلــلـــيل ا
ـــيالد رقم 1080 1988 بـــفــرجـــيـــوة (واليــة مـــيـــلــة) شـــهــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: مرواني عبد اجلليل.

ولودة في 17 فبراير سنة 1979 - حمارة حـفيظة ا
يالد رقم براس فـرجـيوة فـرجـيـوة (والية مـيـلة) شـهـادة ا

444 وتدعى من اآلن فصاعدا: مرواني حفيظة.

ــولـــود في 31 غـــشت ســـنــة 1983 - حـــمــارة حـــمـــزة ا
ـيالد رقم 2891 ويـدعى بـفــرجـيــوة (واليـة مــيـلــة) شـهــادة ا

من اآلن فصاعدا: مرواني حمزة.

ـولـود في 17 ديـسـمـبـر سـنـة 1976 - حـمـارة فـريـد ا
يالد رقم براس فـرجيوة  فـرجيـوة (والية ميـلة) شـهادة ا
1975 وعـقد الزواج رقم 144 احملـرر بتاريخ 30 غـشت سنة

2004 بـعــ الـبـيــضـاء أحـريش (واليــة مـيــلـة)  ويـدعى من

اآلن فصاعدا: مرواني فريد.

ـــولــود في 2 مـــارس ســـنــة - حـــمـــارة عــبـــد الـــغـــني ا
يالد 1981 بـراس فرجيـوة  فرجيوة (واليـة ميلـة) شهادة ا

رقم 684 ويدعى من اآلن فصاعدا: مرواني عبد الغني.

ــولـود في 10 مـايــو ســنـة - بـوحــمـار عــبـد الــكـر  ا
ــيالد رقم 57 1932 بــتــوســـنــيــنــة (واليــة تــيـــارت) شــهــادة ا

الكـو وعـقـد الزواج رقم 9 احملـرر في أكـتـوبـر سـنـة 1961 
(واليـــة تـــــيـــــارت) ويــــدعـــى مــن اآلن فــــصــاعـــدا: خـــالــدي

. عبد الكر

ـولــودة في 28 مـايــو ســنـة 1972 - بــوحــمــار روبــة ا
ـــــيالد رقم 134 وعـــــقــــد الكـــــو (واليـــــة تــــيـــــارت) شـــــهـــــادة ا
الــزواج رقم 99 احملــرر بــتــاريخ 25 ســبـــتــمــبــر ســنـــة 1991
شـرع الصـفاء (واليـة تيـارت) وتدعى من اآلن فـصاعدا:

خالدي روبة.

ــولـودة في 7 ســبــتـمــبـر ســنـة - بــوحــمـار فــتــيـحــة ا
ـــــيـالد رقم 193 الكــــــو (واليــــــة تـــــيــــــارت) شــــــهــــــادة ا  1978

وتدعى من اآلن فصاعدا: خالدي فتيحة.

ـــولـــود في 6 مـــايـــو ســـنــة 1975 - بـــوحــمـــار أحـــمـــد ا
ـــــيالد رقم 127 وعـــــقــــد الكـــــو (واليـــــة تــــيـــــارت) شـــــهـــــادة ا
الكو الزواج رقم 55 احملـرر بتاريخ 30 غـشت سنة 2004 

(والية تيارت) وولداه القاصران:

الكـو ــولـود في 11 يــونـيــو ســنـة 2005  * يــوسف ا
يالد رقم 14 (والية تيارت) شهادة ا

ـــولـــودة في 13 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2006 * رشـــيـــدة ا
يالد رقم 10 الكو (والية تيارت) شهادة ا

ويــدعــون من اآلن فــصـــاعــدا: خــالــدي أحــمــد  خــالــدي
يوسف خالدي رشيدة.

ـولـود في 23 نـوفـمـبـر سـنة - بـوحـمـارة بـوجـمـعـة ا
ـيالد رقم 154 وعـقـد الكـو (واليــة تـيـارت) شــهـادة ا  1963

الــزواج رقم 326 احملــرر بــتــاريخ 23 ديــســمــبــر ســنــة 1993
بفرندة (والية تيارت) وأوالده القصر:

دروسة ولود في 16 نوفـمبر سنة 1992  * خالـد ا
يالد رقم 402 (والية تيارت) شهادة ا

ولودة في 20 غـشت سنة 1994 بـفرندة * فاطـيمة ا
يالد رقم 1623 (والية تيارت) شهادة ا

ـولـود في 11 فـبـرايــر سـنـة 2005 بــفـرنـدة * أحـمــد ا
يالد رقم 271 (والية تيارت) شهادة ا

ويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا: خـالدي بـوجـمـعـة خـالدي
خالد خالدي فاطيمة خالدي أحمد.

ـولودة في 20 غـشت سنة 1989 - بـوحمـارة حـنان ا
ــيالد رقم 83 وتـدعى من الكــو (واليــة تـيــارت) شــهـادة ا

اآلن فصاعدا: خالدي حنان.

ـــولــودة في 27 ديــســـمــبــر - بــوحـــمــارة مـــســعـــودة  ا
ــيالد رقم ــدروســـة (واليــة تـــيــارت) شــهـــادة ا ســنــة 1986 

270 وتدعى من اآلن فصاعدا: خالدي مسعودة.

ـولــودة في 5 أكــتــوبــر ســنـة - بــوحــمــارة نــصــيــرة ا
ـــيالد رقم 1924 1985 بـــفـــرنـــدة (واليـــة تـــيـــارت) شـــهـــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا: خالدي نصيرة.

ـرســوم رقـم ــادة 5  مـن ا ــادّة ة 2 :  : عــــمـال بـــأحــكــام ا ــادا ا
ـوافق3 ــؤرخ في 10 ربـيع الــثـاني عـام 1391 ا 71 - 157 ا

ـذكــور أعـاله  يـؤشــر عــلى ـتــمّـم وا يــونــيــو ســنـة  1971 ا
ـدنـية لـلـمعـنـي بـاأللـقاب اجلـديدة هـوامش عقـود احلـالة ا
ـرســوم  وذلك بــنـاء عــلى طـلب ــقـتــضى هــذا ا ــمـنــوحـة  ا

وكيل اجلمهورية.

رسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة ادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا ا ادا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافق 30 حــرّر بـــاجلــزائــر في 24 مــحــرّم عــام 1432 ا
ديسمبر سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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إنّ رئيس اجلمهورية
ـادتـان 77- 8 و125 - بـنـاء عـلى الـدسـتـور السـيـمـا ا

(الفقرة األولى) منه
ـــــؤرخ في13 ذي ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 70- 20 ا - و
ــتـعـلق ـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 وا احلــجـة عـام 1389 ا

ادتان 55 و56 منه دنية السيما ا باحلالة ا
ــؤرخ في 10 ــرســوم رقــم 71- 157 ا ــقـــتــضى ا - و
ــــوافق 3   يــــونــــيـــو ســــنـــة 1971 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1391 ا
ـواد 3 و4 و5 ـتـمم الســيـمـا ا ـتـعـلـق بـتـغـيــيـر الـلــقب ا وا

منه

يرسم مايأتي :يرسم مايأتي :

ـــــادّة األولى :ة األولى : يــــرخـص بــــتـــــغــــيــــيـــــر األلــــقـــــاب وفــــقــــا ـــــادا ا
ـؤرخ في 10 ربـيع الــثــاني عـام لـلــمــرسـوم رقم 71 -157 ا
تعلق بتغيير اللقب وافق 3 يونيو سنة 1971 وا 1391 ا

تمم لألشخاص اآلتية أسماؤهم : ا
ـولـود في 26 يـولـيـو سـنـة 1941 - بـوكلـبـة هـواري ا
ـيــالد رقم 636 وعـقــد ـعـسـكـر (واليـــة مـعـسـكـر) شـهـادة ا
الــــــزواج رقم 13 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 11 أبــــــريـل ســــــنـــــة 1968
بـبـوحـنــيـفـيــة (واليـة مـعــسـكـر) ويـدعـى من اآلن فـصـاعـدا:

بوخالفة هواري.
ــولــود في 17 يــنـــايــر ســـنــة 1969 - بــوكــلـــبــة رضـــا ا
ـــيالد رقم 113 وعـــقـــد بـــســــيق (واليـــة مـــعــــســـكـــر) شـــهــــادة ا
الــــــزواج رقم 42 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 27 غــــــشـت ســــــنـــــة 1997

ببوحنيفية (والية معسكر) وأوالده القصر:
ـــولــود في 26 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2000 * مــصـــطـــفى ا

يالد رقم 172 ببوحنيفية (والية معسكر) شهادة ا
ــــولــــود في 24 ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 2003 * هــــواري ا

يالد رقم 171 ببوحنيفية (والية معسكر) شهادة ا
ــــولــــودة في 2 غــــشت ســــنــــة 2009 ــــان خــــيـــرة ا * ر

يالد رقم 086 ببوحنيفية (والية معسكر) شهادة ا
ويدعـون من اآلن فـصـاعدا: بـوخـالفـة رضـا بوخـالـفة

ان خيرة. مصطفى بوخالفة هواري بوخالفة ر
ولودة في 27 سبـتمبـر سنــة - بـوكلـبة محـجوبـة ا
ـيــالد رقم 1264 1970 بــسـيـــق (واليــة مـعــسـكــر) شـــهــادة ا

وعــقــد الـزواج رقم 386 احملــرر بــتـاريخ 27 نــوفــمــبــر ســنـة
1988 بــسـيـق (واليـة مــعــســكـر) وتــدعى من اآلن فــصــاعـدا:

بوخالفة محجوبة.
ـولـود في 22 أبـريل سـنة 1972 - بـوكـلـبـة حـنـيـفي ا
ـــيالد رقم 564 وعـــقـــد بـــســــيق (واليـــة مـــعــــســـكـــر) شـــهــــادة ا
الـــــزواج رقم 43 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 27 مـــــارس ســــــنـــــة 2006

ببوحنيفية (والية معسكر) وولده القاصر:

ولود في 7 فبـراير سـنة 2008 بـسيدي *  بـوجالل ا
يالد رقم 896 بلعباس (واليــة سيــدي بلعــباس) شهادة ا

ويـــدعـــيـــان مـن اآلن فـــصـــاعـــدا: بــوخـــالـــفـــة حـــنـــيـــفي 
بوخالفة بوجالل.

ـولودة في 2 ديـسـمـبـر سـنة 1974 - بوكـلـبـة مـامـة ا
يالد رقـــم 1869 وعـقــد بـســيــق (واليـة معـسـكـر) شـهـادة ا
الــــزواج رقم 427 احملــــرر بــــتـــاريخ 27 يــــولــــيـــو ســــنـــة 1994
بــغــيــلـيــزان (واليــة غــيــلـيــزان) وتــدعى من اآلن فــصــاعـدا:

بوخالفة مامة.

ـولــودة في 6 يــونــيــو ســنـة 1979 - بــوكــلــبــة لــيـلـى ا
ـيالد رقم 1212 وتـدعى بـســيق (واليــة مـعــســكـر) شــهــادة ا

من اآلن فصاعدا: بوخالفة ليلى.

ـولـود في 13 أكـتـوبـر سـنـة 1955 - بـوكـلـبــة أحـمـد ا
ـــيالد رقم 2693 وعـــقـــد بـــتــــقـــرت (واليـــة ورقـــلـــة) شــــهـــادة ا
الــزواج رقم 177 احملـــرر بـــتـــاريخ 27 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1980

بالبليدة (والية البليدة) وولده القاصر:

ـــــولـــــود في 12 غـــــشـت ســـــنـــــة 1992 * ضـــــيـف الـــــلـه ا
يالد رقم 155 قارين (والية ورقلة) شهادة ا با

ويـــدعــيـــان مـن اآلن فـــصــاعــدا: بن عـبــد الــله أحــمـد
بن عبد الله ضيف الله .

ــولــودة في 3 أكـــتــوبــر ســنــة 1982 - بــوكـــلــبه دالل ا
يالد رقم 687 وتدعى من بـتقـرت (والية ورقـلـة) شهـادة ا

اآلن فصاعدا: بن عبد الله دالل.

ولود في 28 فبـراير سـنة - بـوكلـبه عبـد الوهـاب ا
ـــــيالد رقم 115 1986 بـــــتــــقــــرت (واليــــة ورقـــــلــــة) شــــهــــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن عبد الله عبد الوهاب.

ـولـودة في 8 غــشت سـنـة 1981 - بـوكـلـبه فــطـومـة ا
يالد رقم 572 وتدعى من بـتقـرت (والية ورقـلـة) شهـادة ا

اآلن فصاعدا: بن عبد الله فطومة.

ـــولــودة في 17 فــبـــرايــر ســـنــة - بـــوكــلـــبه شـــاذلــيه ا
ـــــيالد رقم 152 1984 بـــــتــــقــــرت (واليــــة ورقـــــلــــة) شــــهــــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن عبد الله شاذليه.

ـولــودة في 25 يــنـايــر ســنـة 1988 - بــوكـلــبه أحـالم ا
ـيالد رقم 47 وتـدعى من بــتـقـرت (واليـة ورقـلــة) شـهـادة ا

اآلن فصاعدا: بن عبد الله أحالم.

ـــولــــود في 19 يــولــيــو - بـــوكــلــبـــه عــبـــد الـــكــريــم ا
ـيالد رقم 277 سـنة 1981 بـتـقـرت (واليـة ورقـلـة) شـهادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن عبد الله عبد الكر .
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ـــولـــود ســـنـــة 1962 بــعــ الــريش - مـــشـــكـل صـــالح ا
ـيالد رقم 156 وعـقـد الزواج رقم ـسـيـلـة) شـهـادة ا (واليـة ا
191 احملــرر بـتـاريخ 15 مـايــو سـنـة 1982 بـالـبــويـرة (واليـة

البويرة) وأوالده القصر:
ـولودة في 9 ينـاير سـنة 1992 ببـشـلول * خديـجة ا

يالد رقم  17 (والية البويرة) شهادة ا
ـولودة في 21 غـشت سنة 1994 بالـبويرة يـنة ا  *

يالد رقم 2118 (والية البويرة) شهادة ا
ـــــولـــــودة في 10 يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 1997 * حـــــلـــــيـــــمـــــة ا

يالد رقم 90 بالبويرة (والية البويرة) شهادة ا
ـولودة في 27 يـنـايـر سـنة 2001 بـالـبـويـرة * هـدى ا

يالد رقم 217 (والية البويرة) شهادة ا
ويـدعون من اآلن فـصـاعـدا: عـبد الـرحـيم صـالح عـبد
ـينـة عبـد الرحـيم حلـيمة الرحـيم خديـجة عـبد الـرحيم 

عبد الرحيم هدى.
ــــولــــود في 24 مــــايــــو ســــنـــة 1982 - مــــشـــكـل عــــمـــر ا
ـيالد رقم 326 ويـدعى بـبشـلـول (واليـة الـبـويـرة) شـهادة ا

من اآلن فصاعدا: عبد الرحيم عمر.
ــولـود في 24 يـولـيــو سـنـة 1985 - مــشـكل يــوسف ا
ــــيالد رقم 1932 بـــالــــبــــويــــرة (واليـــة الــــبــــويــــرة) شـــهــــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: عبد الرحيم يوسف .
ولودة في 18 ديسـمبر سنة 1988 - مشـكل وردية ا
ـيالد رقم 506 وتـدعى بـبشـلـول (واليـة الـبـويـرة) شـهادة ا

من اآلن فصاعدا: عبد الرحيم وردية .
ـــولـــود ســـنــة 1934 بــعــ الـريش - مـــشـــكل أحـــمـــد ا
يالد رقم 4456 وعـقد الزواج رقم سـيلة) شـهادة ا (والية ا
117 احملــرر بــتـاريخ 2 يــونـيــو ســنـة 1975 بــبـشــلــول (واليـة

البويرة) ويدعى من اآلن فصاعدا: عبد الرحيم أحمد.
ـولـودة في 30 أكـتـوبــر سـنـة 1980 - مـشـكل نــورة ا
ــــيالد رقم 2474 بـــالــــبــــويــــرة (واليـــة الــــبــــويــــرة) شـــهــــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا: عبد الرحيم نورة .
ـولـود في 30 يـولـيــو سـنـة 1975 - مـشـكـل مـسـعــود ا
ــيالد رقم 513 وعــقــد بــبــشــلــول (واليــة الــبــويــرة) شــهــادة ا
الــــــزواج رقم 30 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 24 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 2006

باألسنام (والية البويرة) و إبنته القاصرة :
ــــــولـــــودة في 22 نــــــوفـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2009 *  هــــــبـــــة ا

يالد رقم 4227 بالبويرة (والية البويرة) شهادة ا
ويــدعـيــان من اآلن فـصـاعــدا: عـبــد الـرحـيم مــسـعـود 

عبد الرحيم هبة.

ـولود في 29 سـبـتمـبـر سـنة 1984 - مـشـكل ناصـر ا
ـيالد رقم 571 ويـدعى بـبشـلـول (واليـة الـبـويـرة) شـهادة ا

من اآلن فصاعدا: عبد الرحيم ناصر.

ــولــود ســنــة 1964 بــعـ الـريش - مـــشــكل عــيــسـى ا
ـيالد رقم 158 وعـقـد الزواج رقم ـسـيـلـة) شـهـادة ا (واليـة ا
37 احملــرر بــتــاريخ 5 مــارس ســنــة 1984 بــبـــشــلـــول (واليــة

الـبـويـرة) وعـقـد الـزواج رقم 76 احملــرر بـتـاريخ 15 يــولـيـو
سنة 2008 باألسنام (والية البويرة) وإبنته القاصرة:

ولودة في 23 غـشت سنة 2009 بالـبـويرة *  مـر ا
يالد رقم 3011 (والية البويرة) شهادة ا

ويــدعــيــان مـن اآلن فــصــاعــدا: عــبــد الـــرحــيم عــيــسى
. عبد الرحيم مر

ــولـود في 30 يــولـيــو ســنـة 1975 - مــشـكـل مـحــمــد ا
ــيالد رقم 512 وعــقــد بــبــشــلــول (واليــة الــبــويــرة) شــهــادة ا
الــزواج رقم 83 احملـــرر بـــتـــاريخ أول أكـــتـــوبـــر ســـنــة 2007

باألسنام ( والية البويرة) و ولده القاصر:

ــــولـــــود في 23 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2008 *  عـــــصـــــام ا
يالد رقم 3913 بالبويرة (والية البويرة) شهادة ا

ويـــدعــيــان من اآلن فــصــاعــدا: عــبــد الــرحــيم مــحــمــد
عبد الرحيم عصام .

ـولودة في 28 أبـريل سـنة 1978 - مـشـكل صـوريـة ا
ــيالد رقم 294 وعــقــد بــبــشــلــول (واليــة الــبــويــرة) شــهــادة ا
الـــــزواج رقم 2 احملـــــرر بــــــتـــــاريخ 24 يـــــنــــــايـــــر ســــــنـــــة 1998
بــاألســـنـــام (واليـــة الــبــــويـــرة) وتــدعى من اآلن فــصــاعــدا:

عبد الرحيم صورية.

ــولــودة في 8 أبــريل ســنــة 1969 - مــشــكل الــويــزة ا
ـــيالد رقم 165 وعـــقــد بـــحــيـــزر (واليــة الـــبـــويــرة) شـــهــادة ا
الــزواج رقم 374 احملــرر بــتــاريخ 21 نــوفــمـــبــر ســنــة 1987
بــالــــبـــويــرة (واليــة الــبــويــرة) وتــدعى من اآلن فــصــاعــدا:

عبد الرحيم الويزة.

ـلح ـــولـــودة ســـنــة 1966 بــعــ ا - مـــشـــكل خـــضـــرة ا
يالد رقم 729 وعـقد الزواج رقم سـيلـة)  شهـادة ا (واليـة ا
2 احملـرر بتاريخ 13 فبـراير سنة 1985 بعـ تسرة (والية
بـرج بـوعـريـريج) وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا: عـبـد الـرحـيم

خضرة.

ـــولـــود في 8 أبـــريل ســـنــة 1969 - مـــشـــكل فـــضـــيل ا
ـــيالد رقم 164 وعـــقــد بـــحــيـــزر (واليــة الـــبـــويــرة) شـــهــادة ا
الــزواج رقم 53 احملــرر بــتــاريخ 15 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2002

باألسنام (والية البويرة) وابنته القاصرة :
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ــــــولـــــــودة في 13 غــــــشـت ســـــــنــــــة 2003 * صـــــــافــــــيـــــــة ا
يالد رقم 1897 بالبويرة (والية البويرة) شهادة ا

ويــدعــيــان مـن اآلن فــصــاعــدا: عــبــد الـــرحــيم فــضــيل
عبد الرحيم صافية.

ولودة في 18 سبـتمبـر سنة 1976 - مشكـل دليلـة ا
ـيالد رقم 534 وعـقـد بــبــشـلــول (واليـة الــبــويـرة)  شــهــادة ا
الــزواج رقم 75 احملــرر بــتــاريخ 29 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2003
بـــاألســـنـــام (واليـــة الـــبــويــرة) وتــدعـى من اآلن فــصــاعــدا:

عبد الرحيم دليلة .
ــولــود ســنـة 1944 بــعـ الـريش - مــشـكـل مـخــتــار ا
يالد رقم 4457 وعـقد الزواج رقم سـيلة) شـهادة ا (والية ا
88 احملــرر بــتــاريخ 29 مــايــو ســنــة 1974 بــحـــمــام الــضــلــعــة

سيلة) وابنته القاصرة: (والية ا
ـــــولــــودة في 15 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1994 * بـــــشــــرى ا

يالد رقم 4504 سيلة) شهادة ا سيلة (والية ا با
ويــدعـيــان من اآلن فــصــاعــدا: عــبـد الــرحــيم مــخــتـار

عبد الرحيم بشرى .
ــولــودة في 19 يــولــيـو - مــشــكـل فـاطــمــة الــزهــراء ا
ــيالد رقم ــســيـلــة) شــهـادة ا ــسـيــلــة (واليـة ا سـنـة 1991 بــا
3056 وتـــدعـى من اآلن فـــصــــاعـــدا: عـــبـــد الـــرحــــيم فـــاطـــمـــة

الزهراء.
ـــولــــود في 15 ســـبـــتـــمــــبـــر - أمـــشـــكــل عــــزالـــديـن ا
ـيالد رقم ـسـيــلـة) شـهــادة ا ـســيـلـة (واليــة ا سـنـــة 1989 بــا
3670 ويدعى من اآلن فصاعدا: عبد الرحيم  عز الدين .

ـولـود في 24 يـونـيــو سـنـة 1968 - مـشــكل الـطــيب ا
ـيالد ـسـيـلـة) شـهادة ا بـاخلـرابـشة حـمـام الـضـلـعـة (واليـة ا
رقم 19 وعــقـد الـزواج رقم 643 احملــرر بـتـاريخ 28 أكــتـوبـر

سيلة) وأوالده القصر: سيلة (والية ا سنة 1999 با
ــولـودة في 11 ســبــتـمــبـر ســنـة 2000 * نــورالـهــدى ا

يالد رقم 1777 بالرويبة (والية اجلزائر) شهادة ا
ـسـيـلة ـولودة في 11 يـنـايـر سـنة 2004 بـا * هـديل ا

يالد رقم 176 سيلة) شهادة ا (والية ا
ـــــولـــــود في 18 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2008 * خـــــلـــــيل  ا

يالد رقم 8308 سيلة) شهادة ا سيلة (والية ا با
ويــدعـــون من اآلن فــصـــاعــدا: عــبـــد الــرحــيـم الــطــيب
عـبد الـرحيم نـورالهـدى عبـد الرحـيم هديل  عـبد الـرحيم

خليل .
ــولــودة ســنـة 1971 بـاخلــرابــشـة - مــشــكل حــوريــة ا
يالد رقم 84 وعـقد سـيلـة) شهـادة ا حمـام الضلـعة (واليـة ا

الــــزواج رقم 50 احملــــرر بــــتـــاريخ 14 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 1990
ــســيـلــة) وتــدعى من اآلن فــصــاعـدا: ـــســـيــلـــة (واليـــة ا بــا

عبد الرحيم حورية.
ـولـودة في 4 فـبـرايـر سـنـة 1973 - مـشـكل جـمـيـلـة ا
ــيالد رقم 82 ــسـيــلــة) شــهــادة ا بــحــمــام الــضــلــعــة (واليــة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا: عبد الرحيم جميلة.
ــولــود في 29 يــنــايــر ســنـة 1977 - مــشـكـل مــحــمـد ا
ــيالد رقم 81 ــسـيــلــة) شــهــادة ا بــحــمــام الــضــلــعــة (واليــة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: عبد الرحيم محمد.
ـولـودة في 11 مـارس سـنة 1979 - مـشـكل نـعـيـمـة ا
يالد رقم 236 سيلــة) شهادة ا بـحــمام الضـلعــة (واليــة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا: عبد الرحيم نعيمة.
ـولـودة في 11 أكـتـوبـر سـنـة 1982 - مـشـكل خـيـرة ا
ـيالد رقم 1132 ــسـيـلـة) شــهـادة ا بـحــمـام الـضـلــعـة (واليـة ا
وعــقــد الــزواج رقم 1228 احملــرر بــتــاريخ 11 أكـــتــوبــرســنــة
سـيلـة) وتـدعى من اآلن فصـاعدا: سـيلـة (واليـة ا 2009 بـا

عبد الرحيم خيرة.
ــــولــــود في 23 مــــايــــو ســــنـــة 1985 - مــــشــــكل صالح ا
يالد رقم 1993 ويدعى سـيلـة) شهـادة ا ـسيـلة (واليـة ا با

من اآلن فصاعدا: عبد الرحيم صالح .
ـولودة في 10 ينـاير سـنة 1988 - امـشكل حـفيـظة ا
ـيالد رقم 183 وتـدعى ـسـيـلة) شـهـادة ا ـسـيـلـة (واليـة ا بـا

من اآلن فصاعدا: عبد الرحيم حفيظة . 
ــولــود في 26 أكــتـــوبــر ســـنــة 1973 - مــشــكـل رابح ا
ـيالد رقم 1834 وعـقـد ـســيـلــة) شـهــادة ا ــسـيــلـة (واليــة ا بـا
الــزواج رقم 839 احملــرر بــتــاريخ 27 نــوفــمـــبــر ســنــة 2001

سيلة) وأوالده القصر: سيلة (والية ا با
ـسيلة ولودة في 17 أبـريل سنة 2002 با * أسمـاء ا

يالد رقم 1427 سيلة) شهادة ا (والية ا
ــــــولــــــودة في 25 فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة 2004 * رحــــــمـــــة ا

يالد رقم 884 سيلة) شهادة ا سيلة (والية ا با
ـسيـلة ـولودة في 2 فبـراير سـنة 2007 با * مـروة ا

يالد رقم 724 سيلة) شهادة ا (والية ا
ــولـودة في 6 فــبـرايــر ســنـة 2010 * هــبــة الــرحــمن ا

يالد رقم 963 سيلة) شهادة ا سيلة (والية ا با
ويــــدعــــون مـن اآلن فـــصـــاعـــدا: عــبـــد الـــرحـــيم رابح 
عــبــد الــرحــيـم أسـمــاء عــبــد الــرحــيـم رحـمــة عــبــد الــرحــيم

مروة عبد الرحيم هبة الرحمن .
ـولودة في 22 يـولـيـو سـنة 1970 - مـشـكل الـزهـرة ا
ـيالد ـسـيـلـة) شـهادة ا بـاخلـرابـشة حـمـام الـضـلـعـة (واليـة ا
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رقم 486 وعــقــد الـزواج رقم 20 احملــرر بــتـاريخ 2 أكــتــوبـر
ــــســــيـــــلــــة) وتـــــدعى من اآلن ســــنــــة 1996 بـــــنــــزوه (واليـــــة ا

فصاعدا: عبد الرحيم الزهرة .

ــولـود في 5 فـبـرايــر سـنـة 1963 - مـشــكل عــاشـور ا
ـيالد ـسـيـلـة) شـهادة ا بـاخلـرابـشة حـمـام الـضـلـعـة (واليـة ا
رقم 8 وعـــقـــد الــزواج رقم 199 احملـــرر بـــتــاريخ 24 يـــونـــيــو

سيلة) وأوالده القصر: سيلة (والية ا سنة 1986 با

ـسيـلة ولودة في 13 أكتـوبر سـنة 1993 با * أمـال ا
يالد رقم 4378 سيلة) شهادة ا (والية ا

ـــولـــودة في 4 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 1995 * ســـمـــيـــحـــة ا
يالد رقم 3484 سيلة) شهادة ا سيلة (والية ا با

ـسـيـلـة ـولـود في 2 ديـسـمـبـر سـنـة 1997 بـا * بالل ا
يالد رقم 3920 سيلة) شهادة ا (والية ا

ـــــولـــــود في أول ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2002 * أيـــــوب ا
يالد رقم 4921 سيلة) شهادة ا سيلة (والية ا با

ويــدعــون من اآلن فــصــاعــدا: عــبــد الــرحــيـم عــاشـور 
عــبـد الــرحـيم أمــال  عـبــد الـرحــيم سـمــيـحــة عـبـد الــرحـيم

بالل عبد الرحيم أيوب.

ـولــودة في 16 يــولــيــو ســنـة 1991 - مــشـكـل مــر  ا
يالد رقم 3003 وتدعى سـيلـة) شهـادة ا ـسيـلة (واليـة ا با

. من اآلن فصاعدا: عبد الرحيم مر

ـــولــود في 30 يــونـــيــو ســـنــة 1986 - مـــشــكل فـــريــد ا
يالد رقم 2684 ويدعى سـيلـة) شهـادة ا ـسيـلة (واليـة ا با

من اآلن فصاعدا: عبد الرحيم فريد.

ـولـودة سـنـة 1965 بـاخلـرابـشـة - مـشـكل مـسـعـودة ا
ـــيالد رقم 23 ـــســيـــلــة) شـــهــادة ا حـــمــام الـــضــلـــعـــة (واليــة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا: عبد الرحيم مسعودة.

ـولــودة في 24 يــونــيــو ســنـة 1968 - مــشـكـل نــورة ا
ـيالد ـسـيـلـة) شـهادة ا بـاخلـرابـشة حـمـام الـضـلـعـة (واليـة ا
رقم 400 وعــقــد الــزواج رقم 58 احملــرر بــتــاريـخ 20 غــشت
سـنـــة 1987 بـاحلـمــاديـة (واليـة بـرج بــوعـريـريج) وتـدعــى

من اآلن فصاعــدا: عبد الرحيم نورة.

ـولـــودة في 24 سـبـتـمـــبـر سـنة - مـشكــل يـامـنــة ا
ـيالد رقم ــسـيـلـة) شــهـادة ا 1972 بـحــمـام الـضـلــعـة (واليـة ا

749 وعـقـد الزواج رقم 152 احملـرر بـتاريخ 24 يـنـايـر سـنة

1995 بــقــســنــطــيــنــة (واليــة قــســنــطــيــنــة) وتــدعى من اآلن

فصاعدا: عبد الرحيم يامنة.

ــولـــود في 20 يــونــيـــو - مــشــكــل عـــبــــد الــعــزيـــــز ا
ــيالد رقم ــســيـلــة) شــهـادة ا ــسـيــلــة (واليـة ا سـنـة 1976 بــا

1266 و عـــقـــد الــزواج رقم 308 احملـــرر بـــتــاريـخ أول أبــريل

ــســيـــلــة) ويــدعـى من اآلن ــســيــلـــة (واليــة ا ســنــة 2009 بـــا
فصاعدا: عبــد الرحيــم عبد العزيز.

ـولودة سـنة 1984 بخـطـوطي سد - مشـكل عـلجـية ا
يالد رقم 10 و عـقد الزواج سيـلة) شـهادة ا اجلـير (واليـة ا
رقم 894 احملرر بتاريخ 14 سبـتمبر سنة 2009 ببـوسعادة
ــسـيــلـة) وتــدعى من اآلن فــصـاعــدا: عــبـد الــرحـيم (واليـة ا

علجية.
ـــرســـوم رقم ـــادة 5 من ا 2 :  : عــــمـال بــــأحـــكـــام ا ــادّة ة  ــادا ا
ــوافق 3 ــؤرخ في 10 ربــيع الـــثــاني عــام 1391 ا 71-157 ا

ــذكـــور أعاله يـــؤشـــر عــلى ـــتــمّـم وا يــونـــيــو ســـنــة 1971 ا
ـدنـية لـلـمعـنـي بـاأللـقاب اجلـديدة هـوامش عقـود احلـالة ا
ــرســوم وذلك بــنـاء عــلى طــلب ــقــتــضى هــذا ا ــمــنــوحـة  ا

وكيل اجلمهورية.
ـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة ـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا ا ـادا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافق 30 حــرّر بـــاجلــزائــر في 24 مــحــرّم عــام 1432 ا
ديسمبر سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومــان رئـــاســـيمـــرســـومــان رئـــاســـيّـــان مــؤرـــان مــؤرّخـــان في خـــان في 21 شـــوشـــوّال عــام ال عــام 1431
ـوافق 30 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنة 2010 يـتـضـم يـتـضـمّـنـان إنـهاءـنـان إنـهاء ـوافق ا ا

مهام والة.مهام والة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 21 شـــوّال عــام
ـوافق 30 سـبـتـمـبـر سـنة 2010 تـنـهى مـهـام اآلنـسة 1431 ا

والـــسّـــادة اآلتــيـــة أســـمــاؤهـم بــصـــفـــتـــهم والة في الـــواليــات
اآلتية لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- مسعود جاري في والية أدرار

- أحمد عدلي في والية األغواط

- عبد الغاني زعالن في والية أم البواقي

- عبد القادر بوعزقي في والية باتنة

- علي بدريسي في والية بجاية

- ساعد أقوجيل في والية بسكرة

- عز الدين مشري في والية بشار

- حس واضح في والية البليدة

- عبد الرحمان بوبكر في والية تامنغست
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- احلس معزوز في والية تيزي وزو
- أحمد التوهامي حمو في والية اجللفة

- أحمد معبد في والية جيجـل
- نور الدين بدوي في والية سطيف

الك بوضياف في والية قسنطينة - عبد ا
دية - عبد القادر زوخ في والية ا

ينة زرهوني في والية مستغا - نورية 
سيلة - محمد الصالح مانع في والية ا
- العربي مرزوق في والية معسكر

- عبد الرحمان كاديد في والية برج بوعريريج
- براهيم مراد في والية بومرداس
- مبروك بليوز في والية خنشلة

- ناصر معسكري في والية تيسمسيلت
- مصطفى لعيادي في والية الوادي
- محمد وشان في والية تيبازة

- عبد القادر قاضي في والية ع الدفلى
- محمد بودربالي في والية ع تموشنت

- يحيى فهيم في والية غرداية
- جلول بوكربيلة في والية غليزان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 21 شـــوّال عــام
ـوافق 30 سـبـتـمـبـر سـنة 2010 تـنـهى مـهـام الـسّادة 1431 ا

اآلتـــيــــة أســـمـــاؤهـم بـــصـــفــــتـــهـم والة في الـــواليــــات اآلتـــيـــة
لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- نور الدين حرفوش في والية تبسة
- الطاهر مليزي في والية سكيكدة

- مختار بن تابت في والية سيدي بلعباس
ة - بلقاسم حمدي في والية قا
- أحمد ملفوف في والية ورقلة

- الطاهر سكران في والية وهران
- محمد زياني في والية البيض
- بوعالم تيفور في والية إيليزي

- جمال الدين صاحلي في والية ميلة
- رشيد فاطمي في والية سوق أهراس

- حسان كانون في والية الطارف.

مـــــراســـــيـم رئــــاســـــيمـــــراســـــيـم رئــــاســـــيّــــــة مــــؤرــــــة مــــؤرّخـــــــة في خـــــــة في 21 شـــــوشـــــوّال عــــام ال عــــام 1431
30 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة 2010 تــتــضـم تــتــضـمّـن إنــهـاءـن إنــهـاء ـوافـق  ـوافـق ا ا

مهام والة منتدب لدى والي والية اجلزائر.مهام والة منتدب لدى والي والية اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 21 شـــوّال عــام
وافق 30 سـبـتمـبر سـنة 2010 تـنهـى مهـام السّـيدة 1431 ا

والـسّــادة اآلتــيــة أســمــاؤهم بــصـفــتــهم والة مــنــتــدبــ لـدى
والي والية اجلزائر لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- صالح شرادي ببئر التوتة
- كمال بلجود بالشراقة

الك أبوبكر بالرويبة - عبد ا
- محمد لبقى ببراقي

- فاطمة الزهراء رايس بزرالدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 21 شـــوّال عــام
ـوافق 30 سـبـتـمـبـر سـنة 2010 تـنـهى مـهـام الـسّادة 1431 ا

اآلتـيـة أسـماؤهـم بصـفـتـهم والة مـنـتـدبـ لـدى والي والية
اجلزائر لتكليفهم بوظائف أخـرى :
- سعيد مزيان بباب الوادي

- أبوبكر الصديق بوستة بحس داي
- عبد الله بن منصور بالدار البيضاء
- محمد العيد خلفي بسيدي أمحمد

- حس بسايح بالدرارية
- معمر عاليلي ببئر مراد رايس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 21 شـــوّال عــام
ـوافق 30 سـبـتـمـبـر سـنة 2010 تـنهـى مـهـام الـسّـيد 1431 ا

مــحــمــد حـطــاب بــصــفــته والــيــا مــنــتــدبــا لـدى والـي واليـة
اجلـزائـر باحلراش لتكليفه بوظيفة أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 21 شـــوّال عــام
ـوافق 30 سـبـتـمـبـر سـنة 2010 تـنهـى مـهـام الـسّـيد 1431 ا

عــمــار روابــحي بــصـفــته والــيــا مــنـتــدبــا لــدى والي واليـة
اجلـزائـر ببوزريعـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســـومــان رئـــاســـيمـــرســـومــان رئـــاســـيّـــان مــؤرـــان مــؤرّخـــان في خـــان في 21 شـــوشـــوّال عــام ال عــام 1431
ـوافق 30 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنة 2010 يـتـضـم يـتـضـمّـنـان إنـهاءـنـان إنـهاء ـوافق ا ا

مهام كتاب عام في الواليات.مهام كتاب عام في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 21 شـــوّال عــام
ـوافق 30 سـبـتـمـبـر سـنة 2010 تـنـهى مـهـام الـسّادة 1431 ا

اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بــصـــفــتـــهم كـــتــابــا عـــامــ فـي الــواليــات
اآلتية لتكليفهم بوظائف أخـرى :
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- سليمان زرقون في والية الشلف

- عمار زرفة في والية تبسة

- محمد سلماني في والية سكيكدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 21 شـــوّال عــام
ـوافق 30 سـبـتـمـبـر سـنة 2010 تـنـهى مـهـام الـسّادة 1431 ا

اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بــصـــفــتـــهم كـــتــابــا عـــامــ فـي الــواليــات
اآلتية لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- عباس كمال في والية تيزي وزو

- زيتوني اوالد صالح في والية اجلزائر

- أحمد عبد احلفيظ ساسي في والية سطيف

- حجري درفوف في والية سعيدة

- يوسف شرفة في والية سوق أهراس

- سليم صمودي في والية ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق 30 وافق  ا مرسـوم رئـاسي مؤرمرسـوم رئـاسي مؤرّخ في خ في 21 شـوشـوّال عام ال عام 1431 ا
ســبــتـمــبـر ســنـة ســبــتـمــبـر ســنـة 2010 يـتــضـم يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــديـرن إنــهـاء مــهـام مــديـر
ـــنــازعـــات بــواليــة ـــنــازعـــات بــواليــةالــتـــقــنـــ والــشـــؤون الــعـــامــة وا الــتـــقــنـــ والــشـــؤون الــعـــامــة وا

اجلــزائـر.اجلــزائـر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 21 شـــوّال عــام
ـوافق 30 سـبـتـمـبـر سـنة 2010 تـنهـى مـهـام الـسّـيد 1431 ا

رابح مــقـداد بــصـفــته مــديـرا لــلـتــقـنــ والـشــؤون الـعــامـة
نازعات بوالية اجلزائر لتكليفه بوظيفة أخـرى. وا

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق 30 وافق  ا مرسـوم رئـاسي مؤرمرسـوم رئـاسي مؤرّخ في خ في 21 شـوشـوّال عام ال عام 1431 ا
ســبــتـمــبـر ســنـة ســبــتـمــبـر ســنـة 2010 يـتــضـم يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــديـرن إنــهـاء مــهـام مــديـر
تــهــيــئــة اإلقــلــيـم والــتــعــمــيــر والــوقــايــة من الــستــهــيــئــة اإلقــلــيـم والــتــعــمــيــر والــوقــايــة من الــسّــكنــكن

الوضيع وتقليصه بوالية اجلزائر.الوضيع وتقليصه بوالية اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 21 شـــوّال عــام
ـوافق 30 سـبـتـمـبـر سـنة 2010 تـنهـى مـهـام الـسّـيد 1431 ا

عـــبـــد الــــقـــادر جالوي بـــصـــفـــته مــــديـــرا لـــتـــهـــيـــئـــة اإلقـــلـــيم
والتـعمير والـوقاية من الـسّكن الوضـيع وتقلـيصه بوالية

اجلزائر لتكليفه بوظيفة أخـرى.

وافق 30 وافق  ا مرسـوم رئـاسي مؤرمرسـوم رئـاسي مؤرّخ في خ في 21 شـوشـوّال عام ال عام 1431 ا
سـبـتـمـبـر سـنة سـبـتـمـبـر سـنة 2010 يـتـضـم يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام رؤسـاءن إنـهـاء مـهـام رؤسـاء

دوائر في الواليات.دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 21 شـــوّال عــام
ـوافق 30 سـبـتـمـبـر سـنة 2010 تـنـهى مـهـام الـسّادة 1431 ا

اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتــهم رؤســـاء دوائــر فـي الــواليــات
اآلتية لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- والية باتنة :- والية باتنة :

- دائــــرة مـــنــــعـــة بــــراهـــيـم عـــشــــاشـــة ابــــتـــداء من 28
يوليو سنة 2009

- والية ورقلة :- والية ورقلة :

- دائرة توقرت عبد القادر كلكال

- والية وهران :- والية وهران :

- دائرة بطيوة صالح العفاني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق 30 وافق  ا مرسـوم رئـاسي مؤرمرسـوم رئـاسي مؤرّخ في خ في 21 شـوشـوّال عام ال عام 1431 ا
سـبـتمـبـر سـنة سـبـتمـبـر سـنة 2010 يـتـضم يـتـضمّن إنـهـاء مـهام الـكـاتـبةن إنـهـاء مـهام الـكـاتـبة
الــعــامــة لــدى رئــيس دائــرة بــني مــعــوش في واليــةالــعــامــة لــدى رئــيس دائــرة بــني مــعــوش في واليــة

بجـايــة.بجـايــة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 21 شـــوّال عــام
وافق 30 سـبـتمـبر سـنة 2010 تـنهـى مهـام السّـيدة 1431 ا

فــطـيــمـــة عــيـنـي زوجـــة أوفــلــة بــصـفــتـهـــا كـاتــبــة عــامــة
لـــدى رئــيس دائــرة بــني مـعــوش في واليــة بــجـايــة بــنــاء

عـلى طلبهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومــان رئـــاســـيمـــرســـومــان رئـــاســـيّـــان مــؤرـــان مــؤرّخـــان في خـــان في 21 شـــوشـــوّال عــام ال عــام 1431
30 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة 2010 يـتضـم يـتضـمّنـان تعـينـان تعـي وافق  وافق ا ا

والة.والة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 21 شـــوّال عــام
وافق 30 سـبـتمـبر سـنة 2010 يعـيّن السّـادة اآلتية 1431 ا

أسماؤهم والة في الواليات اآلتية :

- أحمد عبد احلفيظ ساسي في والية أدرار

- يوسف شرفة في والية األغواط

- سعيد مزيان في والية تامنغست
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- أبوبكر الصديق بوستة في والية اجللفة
سيلة - عبد الله بن منصور في والية ا
- زيتوني اوالد صالح في والية معسكر

- سليم صمودي في والية البيض
- حس بسايح في والية تيسمسيلت
- عباس كمال في والية بومرداس

- محمد العيد خلفي في والية إيليـزي
- معمر عاليلي في والية الوادي

- حجري درفوف في والية ع الدفلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 21 شـــوّال عــام
ــــوافق 30 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة 2010 تــــعــــيّن اآلنــــســـة 1431 ا

والسّادة اآلتية أسماؤهم والة في الواليات اآلتية :
- محمد الصالح مانع في والية أم البواقي

- احلس معزوز في والية باتنة
- أحمد التوهامي حمو في والية بجاية

- مسعود جاري في والية بسكرة
- عبد الغاني زعالن في والية بشار
- محمد وشان في والية البليدة
- مبروك بليوز في والية تبسة

- عبد القادر بوعزقي في والية تيزي وزو
- علي بدريسي في والية جيجـل

- عبد القادر زوخ في والية سطيف
- عبد الرحمان بوبكر في والية سعيدة
- محمد بودربالي في والية سكيكدة
- يحيى فهيم في والية سيدي بلعباس

ة - العربي مرزوق في والية قا
- نور الدين بدوي في والية قسنطينـة

دية - براهيم مراد في والية ا
- حس واضح في والية مستغا
- ناصر معسكري في والية ورقلة

الك بوضياف في والية وهران - عبد ا
- عز الدين مشري في والية برج بوعريريج

- أحمد معبد في والية الطارف
- ساعد أقوجيل في والية سوق أهراس

- جلول بوكربيلة في والية خنشلة.
- مصطفى لعيادي في والية تيبازة
- عبد الرحمان كاديد في والية ميلة

ينة زرهوني في والية ع تموشنت - نورية 
- أحمد عدلي في والية غرداية

- عبد القادر قاضي في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق 30 وافق  ا مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 21 شـوشـوّال عام ال عام 1431 ا
سـبـتمـبـر سـنة سـبـتمـبـر سـنة 2010 يـتضـم يـتضـمّن تعـيـ األم الـعامن تعـيـ األم الـعام

لوالية اجلزائر.لوالية اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 21 شـــوّال عــام
وافق 30 سبـتمبـر سنة 2010 يـعيّن الـسيّـد محـمد 1431 ا

حطاب أمينا عاما لوالية اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومــان رئـــاســـيمـــرســـومــان رئـــاســـيّـــان مــؤرـــان مــؤرّخـــان في خـــان في 21 شـــوشـــوّال عــام ال عــام 1431
30 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة 2010 يـتضـم يـتضـمّنـان تعـينـان تعـي وافق  وافق ا ا

والة منتدب لدى والي والية اجلزائر.والة منتدب لدى والي والية اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 21 شـــوّال عــام
وافق 30 سـبـتمـبر سـنة 2010 يعـيّن السّـادة اآلتية 1431 ا

أسماؤهم والة منتدب لدى والي والية اجلزائر :
- عبد القادر جالوي بالشراقة
- عبد القادر كلكال بالدرارية

- صالح العفاني ببئر مراد رايس
- عمار زرفة بباب الوادي

- محمد سلماني بحس داي
- رابح مقداد بسيدي أمحمد
- براهيم عشاشة ببوزريعة
- سليمان زرقون ببراقي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 21 شـــوّال عــام
ــوافق 30 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2010 تـــعـــيّن الـــسّـــيـــدة 1431 ا

والـسّـادة اآلتـيـة أسـمـاؤهـم والة مـنـتـدبـ لـدى والي واليـة
اجلــزائـر :

- صالح شرادي بزرالدة
- فاطمة الزهراء رايس ببئر التوتة

- محمد لبقى باحلراش
الك أبوبكر بالدار البيضاء - عبد ا

- كمال بلجود بالرويبة.
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رئاسـة اجلمهوريرئاسـة اجلمهوريّـةـة
قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرّخ في خ في 2  ذي الـقــعـدة عـام   ذي الـقــعـدة عـام 1431
ـوافق 10 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة 2010 يتـضـم يتـضـمّن وضع بعضن وضع بعض ـوافق ا ا
كلّفة بالفالحة فيفة بالفالحة في كلاألسالك اخلاصة التـابعة لإلدارة ا األسالك اخلاصة التـابعة لإلدارة ا

حالة القيام باخلدمة لدى رئاسة اجلمهوريحالة القيام باخلدمة لدى رئاسة اجلمهوريّة.ة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن األم العامّ لرئاسة اجلمهوريّة
واألم العامّ للحكومة

ووزير الفالحة والتنمية الريفية
ـؤرّخ ــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 ا ـقــتــضى ا  -
ــوافق 28 مــايــو ســنــة في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 ا

تضمّن تعي أعضاء احلكومة 2010 وا

ؤرّخ رسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-286 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 17 سـبـتمـبـر سـنة 2008 في 17 رمـضـان عام 1429 ا
ـنتـم ـوظفـ ا تـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص با وا

كلفة بالفالحة لألسالك اخلاصة باإلدارة ا
ـؤرّخ في 7 ربـيع ـرسـوم الــرّئـاسيّ ا ــقـتـضـى ا - و
ـتضمّن وافق 18 يونـيو سـنة 2002 وا الـثاني عام 1423 ا

تعي األم العامّ للحكومة
ؤرّخ في  23 صـفر رسـوم الرّئـاسيّ ا ـقتـضى ا - و
تضمّن تعي وافق أوّل مارس سنة 2008 وا عام 1429 ا

األم العامّ لرئاسة اجلمهوريّة

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

ـرسـوم ـادّة 2 من ا ـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام ا ـادا ا
ـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام 1429 الـتّـنــفـيـذيّ رقم 08-286 ا
ـذكــور أعـاله يوضــع ـوافق 17 سـبـتمـبـر سـنـة 2008 وا ا
فـي حـــالــــة الــقــيــــام بــاخلــدمــــة لــــدى رئــاســة اجلــمــهــوريّـة
ـــوجـب هــذا ـــنـــصــوص عـــلـــيـــهـــا  وفـي حـــدود الـــتـــعـــدادات ا

نتمون ألحد السلك اآلتي : وظفون ا القرار ا

قرارات مقرقرارات مقرّرات آراءرات آراء

التعدادالتعداداألسالكاألسالك

هندسون في الزراعة ا
التقنيون في الفالحة

1

2

2 :  : تـضمن مـصـالح رئاسـة اجلمـهـوريّة تـسيـير ادّة ة  ادا ا
ذكورين في نتم للسلك ا هني للـموظف ا سار ا ا
ــادّة األولى أعـاله طـبــقــا لألحــكـام الــقــانــونـيــة األســاســيـة ا
ـؤرّخ في 17 رسـوم الـتّنـفـيذيّ رقم 08-286 ا احملـدّدة في ا
ــــوافق 17 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2008 رمــــضــــان عــــام 1429 ا

ذكور أعاله. وا

ـوضــوعـون في حـالـة ـوظــفـون ا ـادّة ة 3 :  : يـسـتــفـيـد ا ـادا ا
الـــقـــيـــام بـــاخلــدمـــة مـن احلق في الـــتـــرقـــيــة طـــبـــقـــا ألحـــكــام
ـؤرّخ في 17 رمــضــان ــرسـوم الــتّــنــفــيـذيّ رقم 08-286 ا ا
ذكور أعاله. وافق 17 سبتمبر سنة 2008 وا عام 1429 ا

وظف شـغولة من طـرف ا ادّة ة 4 :  : تـكون الرتـبة ا ادا ا
الــذيـن اســـتــفـــادوا من تـــرقـــيـــة مـــحل حتـــويل إلى الـــرتـــبــة

اجلـديـدة.

ـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

وافق 10 حرّر بـاجلزائر في 2 ذي القـعدة عام 1431 ا
أكتوبر سنة 2010.

األم العاماألم العام
لرئاسة اجلمهوريةلرئاسة اجلمهورية
العقبي حبالعقبي حبّة

عن األم العام للحكومةعن األم العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

دير العام للوظيفة العمومية دير العام للوظيفة العموميةا ا
جمال خرشيجمال خرشي

وزير الفالحةوزير الفالحة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرّخ في خ في 2  ذي الـقــعـدة عـام   ذي الـقــعـدة عـام 1431
وافق 10 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2010 يتضم يتضمّن وضع بعضن وضع بعض وافق ا ا
ـكلّـفة بـالصـناعةـفة بـالصـناعة ـكلاألسالك اخلاصة الـتابـعة لإلدارة ا األسالك اخلاصة الـتابـعة لإلدارة ا
وتـرقــيــة االسـتــثـمــارات في حــالـة الــقـيــام بـاخلــدمـةوتـرقــيــة االسـتــثـمــارات في حــالـة الــقـيــام بـاخلــدمـة

لدى رئاسة اجلمهوريلدى رئاسة اجلمهوريّة.ة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن األم العامّ لرئاسة اجلمهوريّة
واألم العامّ للحكومة

تـوسطة ؤسـسات الصـغيـرة وا ووزير الصـناعـة وا
وترقية االستثمار
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ـؤرّخ ــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 ا ـقــتــضى ا  -
ــوافق 28 مــايــو ســنــة في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 ا

تضمّن تعي أعضاء احلكومة 2010 وا

ؤرّخ رسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-308 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 23 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2009 في 4 شـــوّال عــام 1430 ا
ـنتـم ـوظفـ ا تـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص با وا

ــكـــلّــفـــة بـــالــصـــنــاعـــة وتــرقـــيــة لـألسالك اخلـــاصــة بـــاإلدارة ا
االستثمارات

ـؤرّخ في 7 ربـيع ـرسـوم الــرّئـاسيّ ا ــقـتـضـى ا - و
ـتضمّن وافق 18 يونـيو سـنة 2002 وا الـثاني عام 1423 ا

تعي األم العامّ للحكومة

ؤرّخ في  23صـفر ـرسـوم الـرّئاسـيّ ا قـتـضى ا - و
تضمّن تعي وافق أوّل مارس سنة 2008 وا عام 1429 ا

األم العامّ لرئاسة اجلمهوريّة

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

ـرسـوم ـادّة 2 من ا ـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام ا ـادا ا
ــــؤرّخ في 4 شــــوّال عــــام 1430 ــــنــــفــــيــــذيّ رقم 09-308 ا الــــتّ
ـذكــور أعـاله يوضــع ـوافق 23 سـبـتـمـبـر سـنة 2009 وا ا
في حـــالـــة الــقــيـــام بــاخلــدمـــة لــــدى رئــاســــة اجلــمــهــوريّـــة
ـــوجـب هــذا ـــنـــصــوص عـــلـــيـــهـــا  وفـي حـــدود الـــتـــعـــدادات ا

نتمون ألحد السلك اآلتي : وظفون ا القرار ا

ـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

وافق 10 حرّر بـاجلزائر في 2 ذي القـعدة عام 1431 ا
أكتوبر سنة 2010.

التعدادالتعداداألسالكاألسالك

هندسون ا
التقنيون

5

8

2 :  : تـضمن مـصـالح رئاسـة اجلمـهـوريّة تـسيـير ادّة ة  ادا ا
ـذكــورين ـنـتـمـ لـلـسـلـكـ ا ـهـني لـلـمـوظـفـ ا ـسـار ا ا
ادّة األولى أعاله طبقـا لألحكام القانـونية األساسية في ا
ـؤرّخ في 4 ـرســوم الـتّـنــفـيـذيّ رقم 09-308 ا احملــدّدة في ا
ـذكور وافق 23 سـبـتمـبر سـنة 2009 وا شـوّال عام 1430 ا

أعاله.

ـوضــوعـون في حـالـة ـوظــفـون ا ـادّة ة 3 :  : يـسـتــفـيـد ا ـادا ا
الـــقـــيـــام بـــاخلــدمـــة مـن احلق في الـــتـــرقـــيــة طـــبـــقـــا ألحـــكــام
ـؤرّخ في 4 شـوّال عـام ـرسـوم الــتّـنــفـيـذيّ رقم 09-308 ا ا

ذكور أعاله. وافق 23 سبتمبر سنة 2009 وا 1430 ا

وظف شـغولة من طـرف ا ادّة ة 4 :  : تـكون الرتـبة ا ادا ا
الــذيـن اســـتــفـــادوا من تـــرقـــيـــة مـــحل حتـــويل إلى الـــرتـــبــة

اجلديدة.

األم العاماألم العام
لرئاسة اجلمهوريةلرئاسة اجلمهورية
العقبي حبالعقبي حبّة

عن األم العام للحكومةعن األم العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

دير العام للوظيفة العمومية دير العام للوظيفة العموميةا ا
جمال خرشيجمال خرشي

ؤسسات ؤسساتوزير الصناعة وا وزير الصناعة وا
توسطة توسطةالصغيرة وا الصغيرة وا
وترقية االستثماروترقية االستثمار
محمد بن مراديمحمد بن مرادي

مصالح الوزير األومصالح الوزير األّول

ـوافق 29 ديسـمـبر ديسـمـبر ـوافق  ا مـقـرمـقـرّر مؤرر مؤرّخ في خ في 23 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1432 ا
2010 يـتـضـم يـتـضـمّن قـائـمـة أعـضـاء اجملـلس الـوطـنين قـائـمـة أعـضـاء اجملـلس الـوطـني سـنة سـنة 

للبحث العلمي والتقني.للبحث العلمي والتقني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الوزير األوّل

- بـــنــــاء عـــلى اقـــتـــراح وزيـــــــر الـــتـــعـــلـــــيم الـــعــــــالي
والبحث العلمي

ــــؤرّخ في 29 ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 ا - و
ـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 ا
ـتــضــمّـن الــقــــانــون الـتــوجــيــهي والــبــرنــامج اخلــمـاسي وا
حــــول الــبـــحـث الـــعـــلـــمـي والـتــطــــويــــر الـتــكــنـــولـوجي

تمّـم عـدّل وا 1998 - 2002 ا

ـؤرّخ ـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 ا قـتـضى ا - و
ــوافق 28 مــايــو ســنــة في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 ا

تضمّن تعي أعضاء احلكومة 2010 وا

ؤرّخ رسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-237 ا ـقتـضى ا - و
ــــوافـق 27 يـــــولــــيـــــو ســــنـــة 2008 في 24 رجـب عـــام 1429 ا
الـــذي يــحــدّد تــشــكــيــلــة اجملــلس الــوطــني لــلــبــحث الــعــلــمي

والتقني وعملـه

ـؤرّخ ـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 09-63 ا ـقـتـضى ا - و
ـــــوافق 7 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2009 في 11 صــــفـــــر عــــام 1430 ا

تضمّن مهام ديوان الوزير األوّل وتنظيمه وا



- الشخصيات العلمية :- الشخصيات العلمية :
السيّدات والسادة :

- عايدة محمد صالح أستاذ جامعي
- بلبشير محمد أستاذ جامعي

- بوسك تاج الدين أستاذ جامعي
- بن مونة مصطفى أستاذ جامعي
- فرحي عبد اللّه أستاذ جامعي
- قناشي خديجة أستاذة جامعية
- بويعقوب أحمد أستاذ جامعي
- أومونة مصطفى أستاذ جامعي
- بدراني سليمان أستاذ جامعي
- العقون الوليد أستاذ جامعي
- رباني فوزية أستاذة جامعية
- لزرق مغنية أستاذة جامعية

- حللو محمد أعراب أستاذ جامعي
- مجاني بوبة أستاذة جامعية.

ؤسسات االقتصادية : ؤسسات االقتصادية :- مسيرو ا - مسيرو ا
السادة :

- شرواطي نور الدين سوناطراك
- زواني رشيد صيدال

- دبوز أمحمد اتصاالت اجلزائر
ــؤسـسـة ــراكب الـصــنـاعــيـة (ا - شــهـبــوب مـخــتـار ا

الوطنية للسيارات الصناعية)
- رخروخ خلضر كوسيدار
- ربراب يسعد سيفيتال.

ثلو اجلمعيات العلمية الوطنية : ثلو اجلمعيات العلمية الوطنية :-   -
السيّدة والسادة :

- أرزقي أمقران جمعية "الفيزياء"
- جبار صافية جمعية "الكيمياء"

- بن زاغو بن علي جمعية "الرياضيات"
- ســيـدي الــسـعــيـد عــبـد الــرحــمـان جــمـعــيـة "جــراحـة

األعصاب"
- تيجيزة محمد جمعية "علم النفس الطبي"

- بوجالل محمد جمعية "الكفاءات اجلـزائريّـة".
ـقــرر في اجلــريــدة الـرّســمــيّـة ـادّة ة 2 :  : يـنــشــر هــذا ا ـادا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
ـوافق 29 حـرّر بــاجلــزائـر في 23 مــحــرّم عـام  1432 ا

ديسمبر سنة 2010.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

ـرسـوم ـادّة 3 من ا ـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام ا ـادا ا
ــــؤرّخ في 24 رجـب عـــام 1429 ــــنـــفــــيــــذيّ رقم 08-237 ا الــــتّ
ــذكـــور أعاله تـــتـــمــثل ــوافق 27  يــولـــيـــو ســـنــة 2008 وا ا
قـائـمـة أعــضـاء اجملـلس الـوطـني لـلـبـحث الـعـلـمي والـتـقـني

فيما يأتي :

عنيون : عنيون :- الـوزراء ا - الـوزراء ا
نتدب لدى وزير الدفاع الوطني - الوزير ا

- وزير الداخلية واجلماعات احمللية
- وزير العدل حافظ األختام

الية - وزير ا
ناجم - وزير الطاقة وا

توسطة ؤسسات الصغـيرة وا - وزير الصناعـة وا
وترقية االستثمار

- وزير التجارة
- وزير الشؤون الدينية واألوقاف

- وزير اجملاهدين
- وزير التهيئة العمرانية والبيئة

- وزير النقـل
- وزير التربية الوطنية

- وزير الفالحة والتنمية الريفية
- وزير األشغال العمومية

ستشفيات - وزير الصحة والسكان وإصالح ا
- وزيرة الثقافة

- وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
هني - وزير التكوين والتعليم ا

- وزير السكن والعمران
- وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

وارد الصيدية - وزير الصيد البحري وا
- وزير الشباب والرياضة

ائية وارد ا - وزير ا
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي

كلفة بالبحث العلمي نتدبة ا - الوزيرة ا
دير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي دير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي- ا - ا

- رئ- رئــــــــيس اجمليس اجملــــــــلـس الس الــــــــوطوطــــــــني لني لــــــــتــــــــــقــــــــيــــــــيم اليم الــــــــبــــــــحـث الث الــــــــعــــــــلــــــــميمي
والتطوير التكنولوجيوالتطوير التكنولوجي

23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 02 7 صفر  عام   صفر  عام  1432 هـ هـ
12 يناير سنة   يناير سنة  2011 م م
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