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السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 18 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1437 هـهـ

اHوافق اHوافق 21 غشت سنة  غشت سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتuY بئر مراد رايسu ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 26 شـوّال عام 1437 اHـوافق 31 يـولـيـو سـنة u2016 يـتضـمن جتـديـد انـتـداب قـاض لدى وزارة
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العسكرية ببشار/الناحية العسكرية الثالثة...................................................................................................

وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف
قـــرار وزاري مـشـتــرك مـؤرّخ في 2  شـعـبـان عام 1437 اHـوافق 9  مـايـو سـنة u2016 يتـضـمّن إنـشــاء فــرع للـمـركــز الـثـقـافي
اإلسالمي في والية اHسيلة............................................................................................................................

وزارة األشغال العمومية والنقلوزارة األشغال العمومية والنقل
قــرار مـؤرخ في 12 شـعـبـان عـام 1437 اHـوافق 19 مـايـو سـنـة u2016 يـحـدد شــروط وكـيـفـيــات الـتـكـويـن لـلـحـصــول عـلى شـهـادة
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 16-223 مؤرخ في  مؤرخ في 11 ذي القـعدة عام ذي القـعدة عام
1437 اHـوافق  اHـوافق 14 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة u2016 يـتـضـمن إحـداثu يـتـضـمن إحـداث

بــاب وحتـويل اعــتـمـاد إلـى مـيـزانــيـة تـســيـيـر وزارةبــاب وحتـويل اعــتـمـاد إلـى مـيـزانــيـة تـســيـيـر وزارة
االتصال.االتصال.

ـــــــــــــــــــــــــــ

uإنّ رئيس اجلمهورية
uاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 91-6 و143
u(الفقرة األولى) منه

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

uتمّمHعدّل واHا uاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرّخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

u2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرّخ في 14 ربـيع
الـثـاني عام 1437 اHـوافق 24 يـنـايـر سـنة 2016 واHـتـضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

u2016 لسنة
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 16-44 اHـؤرّخ
في 14 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1437 اHــوافق 24 يــنـــايـــر ســـنــة
2016 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

االتـصــال من مــيـزانــيــة الـتــسـيــيــر �ـوجب قــانــون اHـالــيـة
u2016 لسنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اHـاداHـادّة األولى :  األولى : يــحــدث في جـدول مــيــزانــيـة تــســيــيـر
وزارة االتـصـال لـسـنـة u2016 الـفـرع األولu الـفـرع اجلـزئي
األول - اHــصـالـح اHــركــزيـةu بــاب رقــمه 37-21 وعــنــوانه :
"تــســـويــة الــديـــون الــســـابــقـــة واHــتـــعــلــقـــة بــاإليـــواء األمــني
Hــؤســســة الــتــســيــيــر الــســيــاحي لــســيــدي فــرج عــلى عــاتق

وزارة االتصال واHؤسسة العمومية للتلفزيون".
اHاداHادّة ة 2 :  : يلغى من مـيزانيـة سنة 2016 اعتـماد قدره
أربعمائة واثنـان وثمانون مليونا وأربعمائة ألف دينار
(482.400.000 دج) مـقيد في ميـزانية الـتكاليف اHـشتركة
وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نــفـــقــات مـــحــتــمـــلــة - احــتـــيــاطي

مجمع".
اHاداHادّة ة 3 :  : يخـصص Hـيزانيـة سنة 2016 اعتـماد قدره
أربعمائة واثنـان وثمانون مليونا وأربعمائة ألف دينار
(482.400.000 دج) يــــقــــيـــد في مــــيـــزانــــيـــة تــــســـيــــيـــر وزارة
االتـــصـــالu الـــفــرع األولu الـــفـــرع اجلـــزئي األول - اHـــصــالح
اHـركـزيـةu وفي الـباب رقم 37-21 الـذي عـنوانه : "تـسـوية
الــديـــون الــســـابــقــة واHـــتــعــلـــقــة بــاإليـــواء األمــني Hـــؤســســة
الـــتـــســـيـــيــــر الـــســـيـــاحي لـــســـيــــدي فـــرج عـــلى عـــاتق وزارة

االتصال واHؤسسة العمومية للتلفزيون".
اHاداHادّة  4 : :  يـكلـف وزيـر اHـالـيـة ووزير االتـصالu كـل
فـــيـمـــا يــخـــصـهu بــتــنـفــيـذ هــذا اHـرســوم الـذي يـنــشـر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 11 ذي الـقــعـدة عـام 1437 اHـوافق

14 غشت سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرمــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرّخ في خ في 11 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1437
اHوافق Hوافق 14 غشت سنة  غشت سنة u u2016 يتضمن تغيير ألقاب.يتضمن تغيير ألقاب.

ـــــــــــــــــــــــــــ

uإنّ رئـيـس اجلمهورية

-  بنـاء على الـدسـتورu ال سـيـما اHـادتان 91-6 و143
u(الفقرة األولى) منه

- وبــمــقــتــضـى األمـر رقـم 70-20 الــمــؤرخ فـي 13
ذي احلــــجـــــة عــــام 1389 اHـــــوافق 19  فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 1970
واHتعـلق باحلالـة اHدنـيةu اHعـدّل واHتـمّمu ال سيمـا اHادتان

u55 و56 منه

- و�قـتضى اHرسوم رقم 71-157 اHؤرخ في 10 ربيع
الــثــاني عـام 1391 اHـوافق 3 يــونــيــو ســنـة 1971 واHــتــعـلق

uواد 3 و4 و5 منهHال سيما ا uتممHا uبتغيير اللقب
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يرسم  ما يأتي يرسم  ما يأتي  ::

اHـــــاداHـــــادّة األولى األولى : : يـــــرخص بـــــتـــــغــــيـــــيـــــر الـــــلــــقـبu وفـــــقــــا
لــلــمــرســوم رقم 71-157 اHــؤرخ في 10 ربــيع الــثــانـي عـام
uـذكـور أعالهHـتـمم واHا u1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةH1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم : 

- رخـيــســة بـشــيــرu اHـولــود بــتـاريخ 30 مــارس ســنـة
1965 �ـروانة ( واليـة باتـنـة) شهـادة اHيالد رقم 132 وعـقد

الـــــزواج رقم 100 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 30 غـــــشـت ســـــنــــة 1995
�روانة (والية باتنة) وبناته القاصرات :

* رتــيـبــةu اHــولـودة بــتـاريخ 23 يـونـيــو سـنـة 1999
 u3724 يالد رقمHبباتنة ( والية باتنة) شهادة ا

* آيـــةu اHـــولـــودة بـــتـــاريخ 19 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 2003
u1452 يالد رقمHروانة ( والية باتنة) شهادة ا�

* خــديـجــةu اHــولــودة بــتـاريخ 16 غــشت ســنـة 2009
u1672 يالد رقمHروانة ( والية باتنة) شهادة ا�

* أمــيـرةu اHـولــودة بـتـاريخ 23 أكـتـوبــر سـنـة 2010
u2430 يالد رقمHروانة ( والية باتنة) شهادة ا�

uويــــــدعـــــون مـن اآلن فــــــصـــــاعـــــدا : راشــــدي بـــــشــــيــــر
راشـــدي رتـــيــبـــةu راشـــدي آيــةu راشـــدي خـــديــجـــةu راشــدي

أميرة.

- رخـيسـة سـماحu اHـولودة بـتاريـخ أول يولـيو سـنة
1996 �ــــروانـــــة ( واليــــة بـــــاتــــنــــة) شـــــهــــادة اHـــــيالد رقم 877

وتدعى من اآلن فصاعدا : راشدي سماح.

- رخيسـة الورديu اHولود بتاريخ 11 ديسـمبر سنة
1960 بــكــورنــاي ( واليــة بــاتـنــة) شــهــادة اHــيالد رقم 00147

وعـقـد الزواج رقم 092 احملـرر بـتاريخ 2 غـشت سـنة 1989
�روانة ( والية باتنة ) وابنه القاصر:

* احمد راميu اHولود بتاريخ 5 مارس سنة 1998
u00309 يالد رقمHروانة ( والية باتنة) شهادة ا�

ويدعيـان من اآلن فصاعدا: راشدي الورديu راشدي
احمد رامي.

- رخـــيــســة ســارةu اHـــولــودة بــتــاريخ 2 مــارس ســنــة
1996 �ـــروانـــة ( واليـــة بـــاتــنـــة) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 00356

وتدعى من اآلن فصاعدا: راشدي سارة.

- رخـيــســة إ�ـانu اHــولــودة بــتـاريخ 12 مــارس ســنـة
1992 �ـــروانـــة ( واليـــة بـــاتــنـــة) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 00490

وتدعى من اآلن فصاعدا: راشدي ا�ان.

- رخيسـة سيف الدينu اHولود بتاريخ 22 سبتمبر
ســـنـــة 1990 �ـــروانــــة ( واليـــة بـــاتـــنـــة) شــــهـــادة اHـــيالد رقم

02174 ويدعى من اآلن فصاعدا : راشدي سيف الدين.

- شـــمــبــيـط أحــمـــدu اHــولــود بـــتــاريخ 5 مــارس ســنــة
1982 �ـــســـتـــغـــا� ( واليـــة مـــســـتــــغـــا�) شـــهـــادة اHـــيالد رقم

01284 ويدعى من اآلن فصاعدا: بوزيان أحمد.

- شـمــبـيط هـجـيـرةu اHـولـودة بـتـاريخ 15 مـايـو سـنـة
1979 �ـــســـتـــغـــا� ( واليـــة مـــســـتــــغـــا�) شـــهـــادة اHـــيالد رقم

02677 وعقد الزواج رقم 656 احملرر بتاريخ 28 مايو سنة

2007 �ـــــســــتـــــغـــــا� ( واليـــــة مــــســـــتـــــغـــــا�) وتـــــدعى من اآلن

فصاعدا: بوزيان هجيرة.

- شــمــبــيـط نــور الــدينu اHـــولــود بــتــاريخ 25 يــنــايــر
سـنة 1984 �سـتغـا� ( والية مـسـتغـا�) شهـادة اHيالد رقم

00486 ويدعى من اآلن فصاعدا: بوزيان نور الدين.

- شـمبـيط مـلـيـكـةu اHـولـودة بـتاريخ 25 مـارس سـنة
1974 بــغـــلــيــزان ( واليـــة غــلـــيــزان) شــهـــادة اHــيالد رقم 861

وعـقـد الزواج رقم 102 احملـرر بـتاريخ 8 أبـريل سـنة 2001
�ــسـتــغــا� ( واليــة مــسـتــغــا�) وتــدعى من اآلن فــصــاعـدا :

بوزيان مليكة.

- شـمـبـيط لـعـيـدu اHـولود بـتـاريخ 20 ديـسـمـبـر سـنة
1976 بــغـلــيــزان ( واليــة غـلــيــزان) شــهـادة اHــيالد رقم 3461

وعقد الزواج رقم 19 احملرر بتاريخ 26 فبراير سنة 2007
بالسوافلية ( والية مستغا�) وولداه القاصران:

* خلـــضــرu اHـــولــود بـــتــاريخ 28 يــولـــيــو ســـنــة 2008
u4645 يالد رقمHستغا� ( والية مستغا�) شهادة ا�

* فــاروقu اHـولــود بــتـاريخ 24 فــبـرايــر ســنـة 2012
u1678 يالد رقمHستغا� ( والية مستغا�) شهادة ا�

ويـدعــون من اآلن فـصـاعــدا: بـوزيــان لـعـيــدu بـوزيـان
خلضرu بوزيان فاروق.

- شـــمــــبـــيط حــــاج عـــبــــد الـــقـــادرu اHــــولـــود بــــتـــاريخ 7
فبـراير سنة 1973 بغليـزان ( والية غليزان) شهادة اHيالد
رقـم 348 وعـــــــــقــــــــد الــــــــزواج رقم 053 احملـــــــــرر بــــــــتــــــــاريخ 31
ديــســمــبــر ســنـة 2003 �ــوالي سـلــيــسن ( واليــة مــســتــغـا�)

وأوالده القصر:

* مـــحــمـــدu اHـــولـــود بـــتـــاريخ 17 غـــشت ســـنــة 2006
    u04713 يالد رقمHستغا� ( والية مستغا�) شهادة ا�

* حـــمـــزةu اHـــولـــود بـــتـــاريخ 12 مـــارس ســـنــة 2010
u01969 يالد رقمHستغا� ( والية مستغا�) شهادة ا�
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* باللu اHــــولــــود بــــتــــاريخ 3 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2013
u1189 يالد رقمHستغا� ( والية مستغا�) شهادة ا�

uويدعون من اآلن فصـاعدا: بوزيان حاج عبد القادر
بوزيان محمدu بوزيان حمزةu بوزيان بالل.

- شـمبيط حـليـمةu اHولـودة بتاريخ 26 أكتـوبر سنة
1970 بــغـلــيــزان ( واليــة غـلــيــزان) شــهـادة اHــيالد رقم 2059

وعــقــد الـزواج رقم 677 احملــرر بــتـاريخ 3 ســبــتــمــبــر ســنـة
1992 �ـــــســــتـــــغـــــا� ( واليـــــة مــــســـــتـــــغـــــا�) وتـــــدعى من اآلن

فصاعدا: بوزيان حليمة.

- بـلــقــرون زولـيــخــةu اHـولــودة بــتـاريخ 26 نـوفــمــبـر
سـنة 1972 بعـY الـصـفراء ( واليـة الـنـعامـة) شـهـادة اHيالد
رقـم 1972/00/00993 وعـــــــــــقــــــــــد الــــــــــزواج رقـم 017 احملـــــــــرر
بـــتــاريخ 24 غـــشت ســـنــة 1999 �ـــغـــرار ( واليــة الـــنــعـــامــة)

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن عالل زوليخة.

- بلقـرون خديجةu اHـولودة بتاريخ 22 أكتـوبر سنة
1969 بـعـY الــصـفـراء ( واليـة الـنـعــامـة) شـهـادة اHـيالد رقم

1969/00/00848 وعـــقـــد الـــزواج رقم 04 احملـــرر بـــتـــاريخ 7

أبريل سنة 1988 �غرار ( والية النعامة) وتدعى من اآلن
فصاعدا : بن عالل خديجة.

- بـلـقرون فـطـيـمـةu اHـولـودة بـتاريخ 14 يـنـايـر سـنة
1967 بـعـY الــصـفـراء ( واليـة الـنـعــامـة) شـهـادة اHـيالد رقم

1967/00/00031 وعــقــد الـزواج رقم 10 احملــرر بــتـاريخ 10

يوليو سنة 1984 �غرار ( والية النعامة) وتدعى من اآلن
فصاعدا : بن عالل فطيمة.

- بـلــقـرون عـبــد الـنــاجي مـحـمــدu اHـولــود بـتـاريخ 20
ديـــســمـــبــر ســـنــة 1963 بــعـــY الــصــفــراء ( واليـــة الــنــعــامــة)
شـهادة اHيالد رقم 1963/00/00798 وعـقد الزواج رقم 828
احملــــرر بــــتــــاريخ 12 مــــارس ســــنـــة 1997 بــــوهــــران ( واليـــة

وهران) وأوالده القصر:

* أســــامـــةu اHــــولـــود بــتـــاريخ 31 يــنـــايـــر ســـنــة 1998
بــــعـــY الــــصـــفــــراء ( واليــــة الـــنــــعـــامــــة) شــــهـــادة اHــــيالد رقم

u1998/00/00098

* إيــــمــــانu اHـــولـــودة بـــتـــاريخ 2 مـــايـــو ســـنـــة 1999
بــــعـــY الــــصـــفــــراء ( واليــــة الـــنــــعـــامــــة) شــــهـــادة اHــــيالد رقم

u1999/00/00368

* ســـارةu اHـــولــــودة بـــتـــاريخ 24 غـــشت ســـنـــة 2004
بــــعـــY الــــصـــفــــراء ( واليــــة الـــنــــعـــامــــة) شــــهـــادة اHــــيالد رقم

u2004/00/00842

* هــاجــرu اHــولـــودة بــتــاريخ 7 أكـــتــوبــر ســنــة 2007
بــــعـــY الــــصـــفــــراء ( واليــــة الـــنــــعـــامــــة) شــــهـــادة اHــــيالد رقم

u2007/00/01273

ويــدعــون من اآلن فــصـــاعــدا : بن عالل عـــبــد الــنــاجي
uبن عالل ســارة uبن عـالل إ�ــان uبـن عالل أســامــة uمــحــمــد

بن عالل هاجر.

- بـجاوي خنـفر عـمارu اHولـود بتاريخ 6 غـشت سنة
1963 بـبـرج بن عــزوز ( واليـة بـســكـرة) شــهـادة اHـيالد رقم

1963/70 وعـقـد الزواج رقم 684 احملـرر بـتاريخ 20 يـونـيو

سنة 1990 ببسكرة ( والية بسكرة) وأوالده القصر:

* مــحــمـــدu اHــولــود بــتــاريخ 3 أكـــتــوبــر ســنــة 1999
u04438 يالد رقمHببسكرة ( والية بسكرة) شهادة ا

* �ــيـنــةu اHــولــودة بــتــاريخ 3 أكــتــوبــر ســنـة 1999
u04439 يالد رقمHببسكرة ( والية بسكرة) شهادة ا

* رفـــيقu اHـــولـــود بـــتـــاريخ 12 يـــنـــايـــر ســـنـــة 2009
u00313 يالد رقمHببسكرة ( والية بسكرة) شهادة ا

* هــــبـــــةu اHــــولـــــودة بــــتـــــاريخ 8 غــــشـت ســــنــــة 2011
u05588 يالد رقمHببسكرة ( والية بسكرة) شهادة ا

ويــدعــون من اآلن فــصــاعــدا: بــجــاوي عــمــارu بــجــاوي
محمدu بجاوي �ينةu بجاوي رفيقu بجاوي هبة.

- بـجـاوي خـنـفـر يـسـمـuY اHـولـودة بتـاريخ 9 مـارس
سـنـة 1992  بــبــسـكــرة ( واليـة بــســكـرة) شــهــادة اHـيالد رقم
01329 وعـقد الزواج رقم 2386 احملـرر بتاريخ 23 ديسـمبر

ســـنـــة 2012 بـــبــــســـكـــرة ( واليـــة بـــســــكـــرة) وتـــدعى من اآلن
.Yفصاعدا: بجاوي يسم

- بــجـاوي خـنـفـر وائـلu اHـولـود بـتـاريخ 26 ديـسـمـبـر
سـنـة 1994  بــبــسـكــرة ( واليـة بــســكـرة) شــهــادة اHـيالد رقم

06327 ويدعى من اآلن فصاعدا: بجاوي وائل.

- تــــاريـــولــت يــــوسفu اHـــولـــود ســـنــة u1977 بـــحــكم
صادر بتاريخ 28 سبتمبر سنة u1983 بعY كرشة ( والية
ام الـبـواقي) شـهـادة اHـيالد رقم 27 وعــقـد الـزواج رقم 103
الـــمــــحـــرر بــتـــاريخ 13 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2000 بــهـــنـــشـــيــر

تومغني ( والية ام البواقي) وأوالده القصر:

* رهــامu اHــولـودة بــتــاريخ 20 فــبــرايــر ســنـة 2002
u100 يالد رقمHكرشة ( والية ام البواقي) شهادة ا Yبع

* ســـفــيـــانu اHـــولـــود بــتـــاريخ 21 مـــايـــو ســـنــة 2005
u254 يالد رقمHكرشة ( والية ام البواقي) شهادة ا Yبع
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* صــارةu اHـولــودة بــتـاريخ 20 أكــتـوبــر ســنـة 2007
u495 يالد رقمHكرشة ( والية أم البواقي) شهادة ا Yبع

ويــــدعــــون مـن اآلن فــــصـــاعــــدا: صـالح يــــوسفu صالح
رهامu صالح سفيانu صالح صارة.

- بــصـيــلـة مـحــمـد اHـهــديu اHـولــود بـتـاريخ 29 غـشت
سـنـة 1986 بـالــطـاهــيـر ( واليــة جـيــجل) شـهــادة اHـيالد رقم
02274 ويـــدعـى من اآلن فـــصـــاعــدا: عـــبـــد الـــرحـــمن مـــحـــمــد

اHهدي.
- بـوحـلـوفـة مــحـمـدu اHـولـود بـتـاريخ 25 يـنـايـر سـنـة
1985  بـبــوحــلــيم ( واليــة مــيــلــة) شـهــادة اHــيالد رقم 00083

ويدعى من اآلن فصاعدا: حنيفي محمد.
- بـعـرة بــوعـبـد الــلهu اHـولــود بـتـاريخ 2 يـنـايــر سـنـة
1979 بـــوهـــران ( واليــــة وهـــران) شـــهــــادة اHـــيالد رقم 0082

وعـــقـــد الـــزواج رقم 00148 احملـــرر بـــتـــاريخ 9 غـــشت ســـنـــة
2005 بعY البية ( والية وهران) وأوالده القصر:

* مــنــالu اHــولـــودة بــتــاريخ 10 يــولـــيــو ســـنــة 2006
u00260 يالد رقمHببطيوة ( والية وهران) شهادة ا

* اســـيـــاu اHــــولـــودة بـــتـــاريخ 11 غـــشت ســـنـــة 2009
u00224 يالد رقمHببطيوة ( والية وهران) شهادة ا

* مــحـمــد نــديـرu اHــولـود بــتـاريـخ أول يـنــايـر ســنـة
u00001 يالد رقمH2015 ببطيوة ( والية وهران) شهادة ا

uـومن بـوعـبـد اللهHويـدعون من اآلن فـصـاعـدا: عـبد ا
عـبـد اHـومن مـنـالu عـبـد اHـومن اسـيـاu عـبـد اHـومن مـحـمـد

ندير.
- جلرب أحمـدu اHولـود بتاريخ 27 يونـيو سـنة 1978
بـــــاألغـــــواط ( واليـــــة األغـــــواط) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم 01191

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن عبد النور أحمد.
- جلرب سـفـيـانu اHـولـود بـتاريخ 18 سـبـتـمـبـر سـنة
1977 بـاألغواط ( واليـة األغـواط) شهـادة اHيالد رقم 01499

وعـقـد الزواج رقم  1070 احملـرر بـتاريخ 13 نـوفـمـبـر سـنة
2007  باألغواط ( والية األغواط ) وولداه القاصران : 

* وائل سـيـد علـيu اHـولود بـتـاريخ 28 يـنـايـر سـنة
2009 بــــــاألغـــــواط ( واليــــــة األغـــــواط ) شــــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم

u00423

* سـامي عبـد النـور u اHولـود بتاريخ 14 سبـتمبر
سـنة 2011  بـاألغواط ( واليـة األغـواط ) شهـادة اHيالد رقم

u03901

uويـدعـون من اآلن فـصـاعـدا : بن عـبـد الـنـور سـفـيان
بـن عـــبـــد الــنــور وائل سـيــد عــليu بن عــبــد الــنــور سـامي

عبد النور.

- جلـرب خـيـرة سـمـيـرةu اHـولودة  بـتـاريخ 18 يـنـاير
سـنة 1984  بـاألغواط ( واليـة األغـواط) شـهـادة اHـيالد رقم
00164 وتــدعى مـن اآلن فــصــاعــدا : بـن عــبــد الـــنــور خــيــرة

سميرة .

- جلـــرب عـــيـــاط مـــحـــمـــد HـــuY اHـــولــود  بـــتـــاريخ  28
غـشـت سنة 1976 باألغواط (واليـة األغواط) شهادة اHيالد
رقم 01297 ويــــدعـى من اآلن فــــصــــاعــــدا : بن عــــبــــد الــــنـــور

.YH عياط محمد

- جلـــــــرب حــــــاج عـــــــيـــــــسـىu اHــــــولـــــــود  بـــــــتـــــــاريخ  أول
ديـسـمبـر سـنة 1986 بـآفلـو ( واليـة األغواط) شـهـادة اHيالد
رقم 1594 ويــدعى من اآلن فـصـاعـدا : بـن عـبـد الـنـور حـاج

عيسى.

- جـاجة سـماعـيلu اHـولود بـتاريخ 29 ديـسـمبـر سـنة
1973 بــوهـران ( واليــة وهــران ) شــهـادة اHــيالد رقم 12663

وعـقـد الزواج رقم 04485 احملـرر بـتاريخ 23 نـوفـمبـر سـنة
2010 بوهران ( والية وهران) وولده القاصر:

* أنـس إيــــادu اHـــــولـــــود في 31  غـــــشـت ســـــنــــة 2012
u15526 يالد رقمHبوهران ( والية وهران )  شهادة ا

uويـــدعــــيـــان من اآلن فـــصــــاعـــدا : حـــســـانـي ســـمـــاعـــيل
حساني أنس إياد.

- قط الـزهـراءu اHـولـودة  بـتاريخ 21 سـبـتمـبـر سـنة
1958 �ـــعــــســــكــــر ( واليـــة  مــــعــــســــكـــر ) شــــهــــادة اHــــيالد رقم

1958/00/01210 وعـقد الزواج رقم 384  احملـرر بتاريخ 24

يـولـيـو سـنـة 1984 �ـعـســكـر ( واليـة  مـعــسـكـر) وتـدعى من
اآلن فصاعدا : بن سليمان  الزهراء.

- قـط بــــوعــــزةu اHـــــولــــود في 18 يــــنــــايــــر ســــنــــة 1965
�ـــــــعـــــــســـــــكـــــــر ( واليــــــــة مـــــــعـــــــســـــــكـــــــر) شـــــــهـــــــادة اHـــــــيـالد رقم
1965/00/00116 وعــقــد الـزواج رقم 86 احملــرر بــتـاريخ 24

مـــارس ســـنـــة 1996 �ـــعـــســـكـــر ( واليـــة  مـــعـــســـكـــر) وأوالده
القصر : 

* عـبـد الــرحـمــان u اHـولـود في 9 غــشت سـنـة 1997
u02242 يالد رقمHعسكر ( والية معسكر) شهادة ا�

* أمــــيـــــنــــة u اHـــــولـــــودة في أول مـــــايــــو ســـــنــــة 2001
u01214 يالد رقمHعسكر ( والية معسكر) شهادة ا�

* عبـيرu اHولودة في 14 ينـاير سنة 2003 �عـسكر
 u00162 يالد رقمH( والية معسكر) شهادة ا

* يــــوسفu اHـــــولــــود في 4 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2004
u03996 يالد رقمHعسكر ( والية معسكر) شهادة ا�
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* محـمدu اHولود في 28 أبريل سنة 2008 �عـسكر
 u01524 يالد رقمH( والية معسكر) شهادة ا

* أيـــــةu اHـــــولـــــودة  في 19 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2010
u04820 يالد رقمHعسكر ( والية معسكر) شهادة ا�

 ويــــــدعـــــون مـن اآلن فــــــصـــــاعـــــدا : بـن ســــلــــيــــمــــان
uبن سـلـيـمـان أمـيـنـة uبن سـلـيـمــان عـبـد الـرحـمـان uبـوعـزة
بن ســلــيــمــان  عـبــيــرu بن ســلــيـمــان يــوسفu بن ســلــيــمـان

محمدu بن سليمان أية. 

- قط بن عـــمـــرu اHــولـــود بـــتــاريخ 20 أكــتـــوبـــر ســـنــة
1967  �ـــعــــســــكــــر ( واليـــة  مــــعــــســــكـــر) شــــهــــادة اHــــيالد رقم

1967/00/01970 وعـقـد الزواج رقم 257 احملـرر بـتاريخ 15

مـــايـــو ســـنـــة 2008  �ــــعـــســـكـــر ( واليـــة  مــــعـــســـكـــر) وولـــداه
القاصران : 

* عـــبـــد الـــنـــورu اHـــولـــود في 23 أبـــريل ســـنــة 2009
بــــوادي الـــتــــاغـــيــــة ( واليــــة مـــعــــســـكــــر) شــــهـــادة اHــــيالد رقم

u2009/00/00085

* مـحـمــد لـطــفيu اHـولـود في 17 يـنـايــر سـنـة 2011
بــــوادي الـــتــــاغـــيــــة ( واليــــة مـــعــــســـكــــر) شــــهـــادة اHــــيالد رقم

u2011/00/00014

uويــدعــون من اآلن فــصــاعـــدا: بن ســلــيــمــان بن عــمــر
بن سليمان عبد النورu بن سليمان محمد لطفي.

-  بوال عومـرu اHولود  بتاريخ 28 ينـاير سنة 1953
بـــــــــغــــــــردايـــــــــة ( واليـــــــــة  غــــــــردايـــــــــة ) شـــــــــهــــــــادة اHـــــــــيـالد رقم
1953/00/00071 وعـقـد الزواج رقم 146 احملـرر بـتاريخ 14

مـــايــــو ســـنـــة 1973 بـــغــــردايـــة  ( واليـــة  غــــردايـــة ) وابــــنـــته
القاصرة :

* آســــيــــا u اHـــولــــودة في 9  نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2000
u01758 يالد رقمHبسيدي أعباز ( والية غرداية ) شهادة ا

uويــدعـــيــان من اآلن فـصــاعـدا : بن سـلـيــمـان عـومـر 
بن سليمان آسيا.

-  بـوال  مـحـمـدu اHـولـود  بـتـاريخ 25 نـوفـمـبـر سـنـة
1988 بــغــردايـة ( واليــة  غــردايـة ) شــهــادة اHـيالد رقم 2019

وعــقـد الـزواج رقم 95 احملــرر بـتـاريخ 3 مــارس سـنـة 2010
بغرداية ( والية غرداية ) وولده القاصر : 

* أنسu اHولـود في أول يوليو سنة 2013 بغرداية
u1949 يالد رقمH( والية غرداية ) شهادة ا

uويــدعــيــان من اآلن فـصـاعـدا : بن سـلـيـمـان  مـحـمد
بن سليمان أنس.

-  بـوال حـســuY اHـولــود  بـتـاريخ  24 فــبـرايــر ســنـة
1991 بـــغــردايــة ( واليـــة  غــردايـــة ) شــهـــادة اHــيالد رقم 328

وعــقــد الـزواج رقم 785 احملــرر بــتـاريخ 4 ســبــتــمــبــر ســنـة
2013 بـغردايـة ( والية غردايـة ) ويدعى من اآلن فـصاعدا :

. Yبن سليمان حس
-  بـوال نـصـيـرةu اHـولـودة  بـتـاريخ  21 يـنـايـر سـنـة
1984 بـــغــــردايـــة ( واليـــة  غـــردايـــة ) شــــهـــادة اHـــيالد رقم 99

وعــــقـــد الــزواج رقم 93 احملـــرر بـــتــاريخ 29 فــبـــرايـــر ســـنــة
2010 بـغردايـة ( والية غردايـة ) وتدعى من اآلن فـصاعدا :

بن سليمان نصيرة.
-  بوال زينبu اHولـودة  بتاريخ أول سبتمبر سنة
1981 بـــــغـــــردايــــــة ( واليـــــة  غـــــردايـــــة ) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم

1981/00/00992 وعــقــد الـزواج رقم 569 احملــرر بــتـاريخ 4

سبتمبر سنة 2000 بغرداية ( والية  غرداية ) وتدعى من
اآلن فصاعدا : بن سليمان زينب.

-  بوال خـديـجـةu اHـولـودة  بـتاريخ 7 ديـسـمـبـر سـنة
1977  بـــــغـــــردايــــة ( واليـــــة  غـــــردايــــة ) شـــــهـــــادة اHـــــيالد رقم

1977/00/01427 وعـقـد الزواج رقم 497 احملـرر بـتاريخ 10

غــشت ســنـة 1999 بــغـردايــة ( واليــة  غــردايـة ) وتــدعى من
اآلن فصاعدا : بن سليمان  خديجة.

-  بــوال بـايــةu اHــولــودة بــتــاريخ 24 ديــســمــبــر ســنـة
1973 بـغـردايـة ( واليـة  غـردايـة ) شـهادة اHـيالد رقم 01456

وعـــقـــد الــزواج رقم 159 احملـــرر بـــتــاريخ  16 مـــارس ســـنــة
1989 بغرداية ( والية  غرداية ) وتدعى من اآلن فصاعدا :

بن سليمان باية.
- بعرة الـطاهرu اHولود بتاريخ 22 غشت سنة 1976
بــأوالد سـاسـي ( واليـة بــســكـرة ) شــهــادة اHـيالد رقم 00138
وعـقد الزواج رقم 22 احملـرر بتاريخ 18 مـارس سنة 2012

برأس اHيعاد ( والية  بسكرة ) وابنته القاصرة : 

* رؤىu اHـــولــودة في 8 يــولـــيـــو ســـنــة 2013 بــأوالد
u1935 يالد رقمHجالل ( والية  بسكرة ) شهادة ا

ويدعيان من اآلن فصاعدا :  طالبي الطاهرu طالبي
رؤى.

- بــعـــرة عــز الـــدينu اHـــولــود بـــتــاريخ 3 غـــشت ســـنــة
1994 بــــأوالد جـالل ( واليــــة بـــســــكــــرة ) شــــهــــادة اHــــيالد رقم

01423  ويدعى من اآلن فصاعدا : فايزي عز الدين.

- بــعــرة مـــحــمــدu اHــولـــود بــتــاريـخ أول مــارس ســنــة
1963 بـأوالد جالل ( واليــة بــسـكــرة ) شــهـادة اHــيالد رقم 14

وعــقــد الــزواج رقم 350 احملــرر بــتــاريخ 4 نــوفــمـــبــر ســنــة
1992 بأوالد جالل ( والية بسكرة ) وولداه القاصران : 
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* فـاطمـة الـزهـراءu اHـولـودة في 28 نـوفـمـبـر سـنة
1997  بـــأوالد جالل ( واليــــة بـــســـكــــرة ) شـــهـــادة اHــــيالد رقم

u02108

* عـبد الـرحـمـانu اHـولود في 6 أكـتـوبـر سـنة 2001
u01537 يالد رقمHبأوالد جالل ( والية بسكرة ) شهادة ا

 ويـدعــون من اآلن فـصـاعــدا : فـايـزي مـحــمـدu فـايـزي
فاطمة الزهراءu فايزي عبد الرحمان.

-  بــعــرة  فــتــيـحــةu اHــولــودة  بــتـاريخ 4 غــشت ســنـة
1993 بــــأوالد جـالل ( واليــــة بـــســــكــــرة ) شــــهــــادة اHــــيالد رقم

01367 وتدعى من اآلن فصاعدا :  فايزي  فتيحة.

-  بن حتـشي مـحـمدu اHـولـود بـتاريخ 16 مايـو سـنة
1936  بــتــلـــمــســان ( واليـــة  تــلــمـــســان ) شــهـــادة اHــيالد رقم

1936/00/00894 وعـقـد الزواج رقم 218 احملـرر بـتاريخ 27

مــارس سـنـة 1958 بــتـلـمــسـان ( واليـة  تــلـمــسـان )  ويـدعى
من اآلن فصاعدا : بن حجي محمد.

-  بـن حــــتـــشـي عـــبــــد الــــرحــــيمu اHــــولــــود بـــتــــاريخ 15
نـوفـمـبـر سـنـة 1961 بـتـلـمـسـان ( واليـة  تـلـمـسـان ) شـهـادة
اHــــــــيـالد رقم 1961/00/03595 وعـــــــــقــــــــد الـــــــــزواج رقم 1084
احملـرر بـتاريخ 21 سـبـتمـبـر سـنة 1993  بـتـلمـسـان ( والية

تلمسان ) وولداه القاصران :

* وســـــيـــــلـــــة u اHـــــولـــــودة في 10 غـــــشـت ســـــنــــة 1998
بـــــتـــــلـــــمـــــســـــان ( واليـــــة  تـــــلـــــمـــــســـــان ) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم

u1998/00/04161

* إبـــــراهــــيـم u اHــــولـــــود في 14 مــــارس ســـــنــــة 2005
بـــــتـــــلـــــمـــــســـــان ( واليـــــة  تـــــلـــــمـــــســـــان ) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم

u2005/00/01500

uويـدعون من اآلن فـصاعدا :  بن حـجي  عبـد الرحيم
بن حجي وسيلةu  بن حجي إبراهيم. 

-  بـن حـــتــشـي ســـيــدي مـــحـــمـــدu اHـــولـــود بــتـــاريخ 21
يــنــايــر ســنـة 1995 بــتــلــمــسـان ( واليــة  تــلــمــســان ) شــهـادة
الــمـيـالد رقم 1995/00/00389 ويـدعى مـن اآلن فـصـاعدا :

بن حجي سيدي محمد. 

-  بن حـــتـــشي إ�ـــانu اHــولـــودة بـــتــاريخ  22 يـــولـــيــو
سنة 1990 بـتلمـسان ( والية  تـلمسان ) شـهادة اHيالد رقم
1990/00/03520 وتــــــدعى مـن اآلن فـــــصــــــاعــــــدا : بن حــــــجي

إ�ان.

-  بـن حـــتــشـي عــبـــد الـــلـــطـــيفu اHـــولـــود  بــتـــاريخ  2
يـــنــايــر ســنــة 1963 بــتــلـــمــســان ( واليــة  تــلـــمــســان) شــهــادة

اHـيالد رقم 1963/00/00048 وعـقـد الزواج رقم 476 احملـرر
بـتاريخ 15 يونـيو سـنة 1989 بتـلـمسـان ( والية تـلمـسان )
وعقد الزواج رقم 116 احملرر بتاريخ 20 أبريل سنة 2007

بتلمسان ( والية  تلمسان ) وولده القاصر :

* وســــيم u اHــــولــــود في 19 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 2011
بـــــتـــــلـــــمـــــســـــان ( واليـــــة  تـــــلـــــمـــــســـــان ) شـــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم

u2011/00/10580

uويـدعيان من اآلن فـصاعدا : بن حـجي عبد  الـلطيف
بن حجي وسيم.

-  بن حتـشي فـتـحيu اHـولـود بـتاريخ 4 يـنـايـر سـنة
1965 بــتـــلـــمــســـان ( واليـــة  تــلـــمــســـان ) شـــهــادة اHـــيالد رقم

1965/00/00065 وعــــقــــد الـــزواج رقم 987 احملــــرر بــــتـــاريخ

أول ســبــتـمــبــر ســنـة 1969 بـتــلــمـســان ( واليــة  تـلــمــسـان )
وولداه القاصران : 

* ر� يــاســمـــيــنــة : اHــولــودة في 10 أكـــتــوبــر ســنــة
2001 بـــتـــلـــمـــســـان ( واليـــة تـــلـــمـــســـان ) شـــهـــادة اHـــيالد رقم

u2001/00/05664

* ولـــــيــــدu اHـــــولــــود في 12 ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة 2010
بـــــــشــــــتــــــوان ( واليـــــــة  تــــــلـــــــمــــــســـــــان ) شــــــهـــــــادة اHــــــيـالد رقم

u2010/00/00668

uويــدعــون مـن اآلن فــصــاعــدا : بـن حــجـي فــتــحـي
بن حجي ر� ياسمينةu بن حجي وليد.

- بن حـــتــشي ســلــيــمـــةu اHــولــودة بــتــاريخ 14 يــنــايــر
سنة 1964 بـتلمـسان ( والية  تـلمسان ) شـهادة اHيالد رقم
1964/00/00293 وتــــــدعى مـن اآلن فـــــصــــــاعــــــدا : بن حــــــجي

سليمة.

-  بن حــتــشي أمـيــنــةu اHــولـودة في 17 يــولـيــو ســنـة
1997 بــــتـــلـــمـــســــان (واليـــة  تـــلـــمــــســـان) شـــهــــادة اHـــيالد رقم

1997/00/03730 وتــــــدعى مـن األن فـــــصــــــاعــــــدا : بن حــــــجي

أمينة.

- زبوجة عـليu اHولـود  بتاريخ 15 ينـاير سنة 1988
بـــاحلــــمـــادنـــة ( واليــــة غـــلـــيــــزان) شـــهـــادة اHــــيالد رقم 00022

ويدعى من اآلن فصاعدا :  بختي علي. 

- بــــــــوحــــــــمــــــــار احلــــــــاجu اHــــــــولــــــــود خـالل ســــــــنـــــــة 1972
بـاحلــسـاسـنـة ( واليــة سـعـيـدة) شــهـادة اHـيالد رقم 36 وعـقـد
الــــزواج رقم 500 احملــــرر بــــتــــاريخ 21 أبــــريل  ســــنــــة 1999

بوهران ( والية وهران) وولداه القاصران : 

* إلـيـاس شــهـر الــدين u اHـولـود في 18 مـايــو سـنـة
u2783 يالد رقمH2002 بالقبة ( والية اجلزائر) شهادة ا
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* إيـاد مـحــمـد الـبـشــيـرu اHـولـود في 20 مـايـو سـنـة
u4605 يالد رقمH2008 بالقبة ( والية اجلزائر) شهادة ا

ويــدعـــون من اآلن فــصـــاعــدا : بـــوداود احلــاجu بــوداود
إلياس شهر الدينu  بوداود إياد محمد البشير.

- نـــاوي صــالحu اHـــولــود بـــتــاريخ 15 نـــوفــمـــبــر ســـنــة
1986 بــلــرجـام ( واليــة  تــيـســمــسـيــلت ) شــهـادة اHــيالد رقم

1986/00/00550 ويـــــــدعى مـن اآلن فــــــصــــــاعــــــدا : بن زيــــــ�

صالح.

- بــورخـــيـس أحــسـنu اHـــولــود  بـــتـــاريخ 16 فـــبـــرايــر
ســنــة 1953 بــاجلــزائــر الــوســطى ( واليــة اجلــزائــر ) شــهـادة
اHـيالد رقم 1218 وعــقـد الـزواج رقم 22  احملــرر بـتـاريخ 10
فـبـرايــر سـنـة 1987 بـالــشـراقـة  ( واليــة  اجلـزائــر) وابـنـته

القاصرة : 

* شيمـاءu اHولودة بتاريخ 25 سبـتمبر سنة 2001
u1890 يالد رقمHبزرالدة ( والية اجلزائر) شهادة ا

uويـــــدعــــيــــان من اآلن فـــــصــــاعــــدا : بــــوركــــيـس أحــــسن
بوركيس شيماء. 

- بورخـيس عـبد الـوهابu اHـولود بـتاريخ 18 أبريل
ســنــة 1956 بــاجلـــزائــر الــوســـطى ( واليــة اجلــزائـــر) شــهــادة
اHـيالد رقم 3146 وعــقــد الـزواج رقم 152 احملــرر بــتـاريخ 8
يـــولـــيــــو ســـنـــة 1997 بـــاHــــدنـــيــــة ( واليـــة اجلــــزائـــر) وولـــداه

القاصران :

* عـقــبــة u اHــولـود بــتــاريخ أول يــونـيــو ســنـة 1998
u01967 يالد رقمHداي ( والية اجلزائر) شهادة ا Yبحس

* مـحــمـد أمــuY اHـولــود بـتــاريخ أول يــولـيــو سـنـة
2004  بـــحـــســـY داي ( واليـــة اجلــزائـــر) شـــهـــادة اHـــيالد رقم

u03043

uويدعـون من اآلن فصـاعـدا : بوركـيس عـبد الـوهاب
.Yبوركيس محمد أم uبوركيس عقبة

- فـار مـحـمــدu اHـولـود بـتـاريخ 26 يـنـايـر سـنـة 1964
بـــالــوادي ( واليـــة  الــوادي ) شـــهــادة اHـــيالد رقم 166 وعـــقــد
الــــزواج رقم 62 احملــــرر بـــــتــــاريخ 30 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 1990

بالدبيلة ( والية الوادي ) وولداه القاصران : 

* وهــيـبــةu اHــولــودة  بــتـاريخ 9 مــارس ســنـة 2002
بــــــــالــــــــدبــــــــيـــــــــلــــــــة ( واليــــــــة الــــــــوادي ) شــــــــهــــــــادة اHــــــــيـالد رقم

u2002/00/00167

* أحمد السعيدu اHولود  بتاريخ 28 ديسمبر سنة
2005  بــــالـــــدبــــيـــــلــــة ( واليـــــة الــــوادي ) شـــــهــــادة اHـــــيالد رقم

u2005/00/01023

ويــدعــون من اآلن فــصــاعــدا : فــارس مــحــمــدu فـارس
وهيبةu فارس أحمد السعيد.

- فـار نــصــر الـلـهu اHـولــود بــتـاريخ 6 نـوفــمــبـر ســنـة
1993 بـــــالــــــدبـــــيـــــلــــــة ( واليـــــة الـــــوادي) شــــــهـــــادة اHـــــيـالد رقم

1993/00/01652 ويـــــــدعـى مــن اآلن فــــــصــــــــاعــــــدا : فـــــــارس

نصـر الله.

- فـار نـبـيـهـةu اHـولـودة  بتـاريخ 21 مـايـو سـنـة 1996
بـــــــــالــــــــدبـــــــــيــــــــلــــــــة ( واليـــــــــة الــــــــوادي) شـــــــــهــــــــادة اHـــــــــيـالد رقم
1996/00/00589 وتدعى من اآلن فصاعدا : فارس نبيهة.

- بن قــمـجـة الــصـغــيـرu اHـولــود بـتـاريخ 25 نـوفــمـبـر
سـنة 1966 بلـفريـقات ( واليـة سطـيف ) شهـادة اHيالد رقم
01429 وعـــقـــد الـــزواج رقم 43 احملـــرر بـــتـــاريخ 12 يـــونـــيـــو

سنة 2002 بقالل ( والية  سطيف ) وولداه القاصران : 

* لـــمــــيـسu الــــمــــولـــودة  في 7 أبـــريل ســـنــة 2003
u00655 يالد رقمHان ( والية سطيف ) شهادة اHو Yبع

* يـــــونسu الـــــمـــــولـــــود فـي 17 غــــشت ســــنــــة 2006
u02062 يالد رقمHان ( والية سطيف ) شهادة اHو Yبع

ويـدعــون من اآلن فـصـاعـدا : مـهـدي الــصـغـيـرu مـهـدي
Hيسu مهدي يونس.

- حلوفة فاطمةu اHولودة خالل سنة 1945 باHفتاحة
u1956 بـحكم صـادر بـتاريخ 27 يونـيو سـنة (ديـةHواليـة ا )
شــــــهــــــادة اHــــــيـالد رقم 205 وعــــــقــــــد الــــــزواج رقم 35 احملـــــرر
بـتـاريخ 18 أكـتـوبـر سـنـة 1960 بـبـوغـزول ( واليـة اHـديـة )

وتدعى من اآلن فصاعدا : حبيب فاطمة.

- دايخ أحــسـنu اHــولـــود بـــتــاريخ 19 نـــوفــمـــبــر ســـنــة
1917  بـقــاوس ( واليـة  جــيــجل ) شـهــادة اHـيالد رقم 00092

وعقد الزواج رقم 958 احملرر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1950
بـــالــطــاهـــيــر ( واليـــة جــيــجـل ) ويــدعى من اآلن فـــصــاعــدا :

دايك أحسن.

- دايـخ  مــحـــمــدu اHـــولــود بـــتــاريخ 17 فــبـــرايــر ســـنــة
1954 بــالـطـاهــيـر ( واليـة  جــيـجل ) شــهـادة اHـيالد رقم 448

وعـــقـــد الــزواج رقم 346  احملـــرر بـــتــاريخ 13 يــونـــيــو ســـنــة
1993 ببشار ( والية بشار) وأوالده القصر :

* أمـu Y اHـولـود بـتـاريخ 11 سـبــتـمـبــر سـنـة 1999
بــــــــــبـــــــــــشـــــــــــار ( واليـــــــــــة  بــــــــــشـــــــــــار) شـــــــــــهـــــــــــادة اHــــــــــيـالد رقـم

u1999/00/02270



18 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1049
21 غشت غشت سنة  سنة 2016 م م

* نايلة عبيرu اHولودة بتاريخ 7 أبريل سنة 2005
u2005/00/01061 يالد رقمHببشار ( والية بشار) شهادة ا

* مــروة u اHـولــودة بــتـاريخ 8 نـوفــمــبـر ســنـة 2008
u2008/00/04078 يالد رقمHببشار ( والية بشار) شهادة ا

ويـــــدعــــون من اآلن فـــــصــــاعـــــدا : دايك مــــحـــــمــــدu دايك
أمuY دايك نايلة عبيرu دايك مروة.

- دايخ مـحمـد وليـدu اHـولود بـتاريخ 20 مـارس سنة
1995 بـــــــبـــــــشـــــــار ( واليــــــــة  بـــــــشـــــــار) شــــــــهـــــــادة اHـــــــيـالد رقم

1995/00/00836 ويــدعى من اآلن فــصـاعــدا : دايك  مـحــمـد

وليد.

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

يـــونــيــو ســنــة u1971 اHــتــمـم  واHــذكــور أعالهu يـــؤشــر عــلى
هـوامش عقـود احلـالة اHـدنـية لـلـمعـنـيY بـاأللـقاب اجلـديدة
اHــمــنــوحـة �ــقــتــضى هــذا اHــرســوم وذلك بــنـاء عــلى طــلب

وكيل اجلمهورية.

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 11 ذي الـقــعـدة عـام 1437 اHـوافق
14 غشت سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 رمــــــضــــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــــان عــــــــام 1437
اHـوافق اHـوافق 28 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة u2016 يـتـضــمu يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

رؤسـاء دواوين والة.رؤسـاء دواوين والة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 الـــمـــوافـق 28 يـــونـــيـــو ســـنــة u2016 تـــــنـــهـى
مــــهــــام الــــسّــــادة اآلتــــــيــــة أســــمــــاؤهم بـــصـــفـــتـــهم رؤســــاء
دواوين والة في الـــواليــات اآلتـــيــةu لـــتــكـــلــيـــفــهم بـــوظــائف

أخـرى :
uفي والية البليدة u محمد طالب -

uفي والية جيجـل uإبراهيم بهلولي -
uفي والية البيض uجموعي مدوح -

uفي والية إيليزي uمحمد عبد القادر بكادي -
uفي والية برج بوعريريج uيوسف بهون -

uفي والية تندوف uيحيى بن زين -

uفي والية الوادي uبلقاسم عازب -

uفي والية تيبازة uمحفوظ بوزرطيط -

uالدفلى Yفي والية ع uرشيد خلوي -

uتموشنت Yفي والية ع uعبد الهادي حاج قدور -

- توهامي قوقةu في والية غرداية.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 رمــــــضــــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــــان عــــــــام 1437
اHـوافق اHـوافق 28 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة u2016 يـتـضــمu يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

اHفتش العام في والية اHدية.اHفتش العام في والية اHدية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــــوافق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــة u2016 تـــنـــهـى مـــهـــام
الــسّــيــد عــيــاش هــواريu بــصــفــته مــفــتــشــا عــامــا فـي واليـة

اHديةu لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 23 رمـضــان عــام  رمـضــان عــام 1437
اHوافق اHوافق 28 يونـيو سنة  يونـيو سنة u2016 يـتضـمu يـتضـمّنـان إنهـاء مهامنـان إنهـاء مهام

مفتشY في الواليات.مفتشY في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــــوافق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــة u2016 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـسّـادة اآلتـيـة أسـمـاؤهم بـصـفـتـهم مـفـتـشـY في الـواليات

اآلتيةu لتكليفهم بوظائف أخـرى :

uفي والية البليدة uمنور صادق -

uفي والية برج بوعريريج uعبد الكر� كوشيت -

uفي والية النعامة uزين الدين عيساوي -

uفي والية النعامة uالعيد طيبي -

- الشيخ زرقاطu في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــــوافق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــة u2016 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـسّـيـد جـمـال سـلـسالت عـتـوu بـصـفـته مـفـتـشـا بـاHـفـتـشـيـة
الـــعــــامــة في واليـــة عــY تــمـــوشــنـتu لــتــكـــلــيـــفه بــوظـــيــفــة

أخـرى.
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مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 رمــــــضــــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــــان عــــــــام 1437
اHـوافق اHـوافق 28 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة u2016 يـتـضــمu يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

مديرين لإلدارة احمللية في الواليات.مديرين لإلدارة احمللية في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

بــــــــــمـــــــــوجــب مـــــــــرســـــــــوم رئـــــــــاســيّ مـــــــــؤرّخ فـي 23
u2016 رمـــضـــــان عــــام 1437 الــــمــــوافـق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــة
تــنـهى مـهــام الـسّــادة اآلتــيـة أســمــاؤهم بـصــفـتــهم مـديـرين
لإلدارة احملـلـيــة في الـواليــات اآلتـيـةu لــتـكـلــيـفــهم بـوظـائف

أخـرى :

uفي والية أدرار uمصطفى حمداوي -

uفي والية بجاية uأحمد بوأحمد -

uفي والية البليدة uعبد الله أبي نوار -

uفي والية اجللفة uعبد احلكيم بوفروة -

uفي والية جيجل uفريد عكمون -

uفي والية مستغا� uعبد القادر بختي -

uفي والية تيسمسيلت uمصطفى خرباش -

uفي والية الطارف uنصر الدين قدوري -

- محمد بن كلثومu في والية تيبازة.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 رمــــــضــــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــــان عــــــــام 1437
يـــــتـــــضــــمّـنـن  uيـــــتـــــضــــم u2016 الـــــمـــــوافـق الـــــمـــــوافـق 28 يـــــونـــــيـــــو ســـــنــــة  يـــــونـــــيـــــو ســـــنــــة
إنـهــاء مـهام مـديرين لـلـتقـنY والـشـؤون العـامة فيإنـهــاء مـهام مـديرين لـلـتقـنY والـشـؤون العـامة في

الواليات.الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــــوافق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــة u2016 تـــنـــهـى مـــهـــام
Yالـــسّــادة اآلتـــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفــتــهم مـــديــرين لــلـــتــقــنــ
والـــشــــؤون الـــعـــامـــــة في الــــواليــــات اآلتــــيـــةu لــــتـــكــــلـــيــــفـــهم

بـوظـائف أخـرى :

uفي والية الشلف uفوضيل دويفي -

uفي والية تبسة uمحمد عاللو -

uفي والية تيارت uفيصل بن شعيب -

uفي والية البيض uرابح علي -

- بن عمر سونهu في والية برج بوعريريج.

مــــرســــوم رئـــاســيمــــرســــوم رئـــاســيّ مـــؤر مـــؤرّخ فـي خ فـي 23 رمــــضــــــان عــــام  رمــــضــــــان عــــام 1437
يـــــتـــــضــــمـّن  uيـــــتـــــضــــمـ u2016 الـــــمـــــوافـق الـــــمـــــوافـق 28 يـــــونـــــيـــــو ســـــنــــة  يـــــونـــــيـــــو ســـــنــــة
إنـــــهــــاء مــــهــــام كـــاتـــــبــــيـن عـــامـــيــن لــــدى رئــــيــــسـيإنـــــهــــاء مــــهــــام كـــاتـــــبــــيـن عـــامـــيــن لــــدى رئــــيــــسـي

.Yفي واليت Yدائرت.Yفي واليت Yدائرت
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــــوافق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــة u2016 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـسّـيدين اآلتــي اسمـاهـمـا بـصـفـتـهمـا كـاتـبـY عـامـY لدى
رئـيــسي دائــــرتـY في الــــواليـتــY اآلتــيـتــuY إلحـالــتـهــمــا

على التّقـاعد :

- صـــالـح مــنــــصــوريu بــدائــرة الــعــــقـــلـــة فــي واليــة
uتبسة

- مـــخــــتـــــار بـــــوقطu بــــدائـــــرة تـــــرعي بــــيـــنـــــان في
واليـة ميلـة.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 رمــــــضــــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــــان عــــــــام 1437
Yن تـــعـــيـــYيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ uيـــتـــضــــم u2016 ــــوافق 28 يــــونــــيـــو ســــنـــة  يــــونــــيـــو ســــنـــةHــــوافق اHا

مديرين لإلدارة احمللية في الواليات.مديرين لإلدارة احمللية في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة u2016 يــعـــيّن الــسّــادة
اآلتـــــــيــــــة أســــــــمـــــــاؤهـم مــــــديــــــــريـن لإلدارة احملــــــلــــــــــيــــــة في

الــواليات اآلتـية :

uفي والية بجاية uمصطفى خرباش -

uفي والية بشار uعبد الله أبي نوار -

uفي والية البليدة uعياش هواري -

uفي والية اجلـزائر uأحمد بوأحمد -

uفي والية قسنطينة uعبد احلكيم بوفروة -

uفي والية مستغا� uفريد عكمون -

uفي والية معسكر uنصر الدين قدوري -

uفي والية وهران uمحمد بن كلثوم -

uفي والية تيبازة uعبد القادر بختي -

- مصطفى حمداويu في والية عY تموشنت.
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مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 رمــــــضــــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــــان عــــــــام 1437
Yن تـــعـــيـــYيـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــ uيـــتـــضــــم u2016 ــــوافق 28 يــــونــــيـــو ســــنـــة  يــــونــــيـــو ســــنـــةHــــوافق اHا

مديرين للتقنY والشؤون العامة في الواليات.مديرين للتقنY والشؤون العامة في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة u2016 يــعـــيّن الــسّــادة
اآلتــيـة أســمــاؤهمu مـديـــرين لـلـتـقـنـY والـشـؤون الـعـامــة

في الــواليات اآلتـية :

uفي والية الشلف uفيصل بن شعيب -

uفي والية بجاية uرابح علي -

uفي والية تلمسان uبن عمر سونه -

uفي والية سطيف uمحمد عاللو -

- فوضيل دويفيu في والية تيبازة.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 23 رمـضــان عــام  رمـضــان عــام 1437
Yــنــان تــعــيــYيــتــضــمّــنــان تــعــيــ uيــتــضــم u2016 ــوافق 28 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــةHــوافق اHا

مفتشY باHفتشيات العامة في الواليات.مفتشY باHفتشيات العامة في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عــام 1437 اHــوافق 28 يــونــيــو ســنـة u2016 تــعــيّن الــسّــيـدة
واألوانس والسّادة اآلتية أسـماؤهمu مفتشY باHفتشيات

العامة في الواليات اآلتية :

uفي والية األغواط uمحمد بوعزارة -

uفي والية األغواط uأحمد براهيمي -

uفي والية باتنة uجميلة بوخالفة -

uفي والية بجاية uسعيدة تواتي -

uفي والية بسكرة uيس بن شعيرةH -

uفي والية تامنغست uعبد الرحمان احلساوي -

uسيلةHفي والية ا uنصيرة سالم -

uفي والية معسكر uقادة مزاري -

uفي والية ورقلة uطارق سيبوكر -

uفي والية البيض uالشيخ قادري -

uفي والية تيبازة uحاليمي Yحس -

uالدفلى Yفي والية ع uآمال سد علي -

- هواري بخدةu في والية غليزان.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عــام 1437 اHــوافق 28 يــونــيــو ســنـة u2016 تــعــيّن الــسّــيـدة
والـسّـادة اآلتـيـة أسمـاؤهمu مـفتـشـY باHـفـتشـيـات العـامـة

في الواليات اآلتـية :
uفي والية أم البواقي uآمال أونيس -

uفي والية تلمسان uالك أمبوعزةHعبد ا -
uفي والية اجللفة uعقبة رقيق -

- بلخير خالديu في والية تندوف.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 23 رمـضــان عــام  رمـضــان عــام 1437
Yــنــان تــعــيــYيــتــضــمّــنــان تــعــيــ uيــتــضــم u2016 ــوافق 28 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــةHــوافق اHا

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة u2016 يــعـــيّن الــسّــادة

اآلتية أسماؤهمu رؤساء دوائر في الواليات اآلتية :
- والية باتنة :- والية باتنة :

- دائرة أوالد سي سليمان : عبد الكر� كوشيت.
- والية بشار :- والية بشار :

- دائرة أوالد خضير : زين الدين عيساوي.
- والية تيارت :- والية تيارت :

- دائرة مشرع الصفا : العيد طيبي.
- والية سيدي بلعباس :- والية سيدي بلعباس :

- دائرة عY البرد : منور صادق.
- والية تيبازة :- والية تيبازة :

- دائرة سيدي عمرو : الشيخ زرقاط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة u2016 يــعـــيّن الــسّــادة

اآلتية أسماؤهمu رؤساء دوائر في الواليات اآلتية :
- والية تيـزي وزو :- والية تيـزي وزو :

- دائرة واقنون : توهامي قوقة.
- والية سطيف :- والية سطيف :

- دائرة بوعنداس : يوسف بهون.
- والية سكيكدة :- والية سكيكدة :

- دائرة أم الطوب: إبراهيم بهلولي.
- والية سيدي بلعباس :- والية سيدي بلعباس :

- دائرة تالغ : رشيد خلوي.
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- والية قسنطينة :- والية قسنطينة :
- دائرة قسنطينة : محمد طالب.

- والية اHدية :- والية اHدية :
- دائرة عوامري : محفوظ بوزرطيط.

- والية مستغا� :- والية مستغا� :
- دائرة عشعاشة : بلقاسم عازب.

- والية اHسيلة :- والية اHسيلة :
- دائرة حمام الضلعة : يحي بن زين.

- والية تيسمسيلت :- والية تيسمسيلت :
- دائرة عماري : عبد الهادي حاج قدور.

- والية الوادي :- والية الوادي :
- دائرة جامعة : محمد عبد القادر بكادي.

- والية غرداية :- والية غرداية :
- دائرة ضاية بن ضحوة : جموعي مدوح.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 23 رمـضــان عــام  رمـضــان عــام 1437
Yــنــان تــعــيــYيــتــضــمّــنــان تــعــيــ uيــتــضــم u2016 ــوافق 28 يـــونــيــو ســنــة  يـــونــيــو ســنــةHــوافق اHا

كتاب عامY لدى رؤساء دوائر في الواليات.كتاب عامY لدى رؤساء دوائر في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عــام 1437 اHـوافق 28 يـونـيـو سـنة u2016 تـعـيّن السّـيـدتان
والـــسّــــادة اآلتــيـــة أســـمـــاؤهمu كـــتـــابـــا عـــامـــY لـــدى رؤســاء

الدوائر في الواليات اآلتـية :
uبدائرة فنوغيل في والية أدرار uأحمد عسري -

- ســـيـــدي عـــلـي أدجـــرفـــورu بـــدائـــرة أولف في واليـــة
uأدرار

uبدائرة أوقروت في والية أدرار uأحمد عمراني -
uبدائرة بريدة في والية األغواط uعيسى عزيزي -

- أحـــــمــــد عـــــطـــــيـــــةu بــــدائـــــرة عـــــY مـــــاضي فـي واليــــة
uاألغواط

- صوفـيـــان مـعمـــريu بــدائـرة مـسـكيـانـة في واليـة
uأم البـواقي

- عبـد الغـني روابحu بدائـرة سوق نـعمـان في والية
uأم البواقي

uبدائرة تيمڤاد في والية باتنة uعلي بلغوار -

uبدائرة سقانة في والية باتنة uنصير يوسفي -
uبدائرة برباشة في والية بجاية uجياللي عكورة -
uبدائرة إيقلي في والية بشار uحبيبة بحوصي -

- مــحـــمـــد رابـــحيu بـــدائــرة أوالد خـــضـــيــر فـي واليــة
uبشار

uبدائرة إن قزام في والية تامنغست uعمر ديرغ -
- عـــبـــد الـــرزاق بـــعـــوشu بـــدائـــرة بـــني ســـنـــوس في

uوالية تلمسان
- عبد الناصر بلفاطميu بدائرة الرمشيu في والية

uتلمسان
uبدائرة فرندة في والية تيارت uعمر جبور -

- رابح فـــلـــيـــسيu بـــدائـــرة تـــيـــزي غـــنـــيف فـي واليــة
uتيزي وزو

uبدائرة البيرين في والية اجللفة uعيسى بن زين -
- صـــالح صـــحـــبيu بـــدائـــرة ســـيـــدي حلـــسن فـي واليــة

uسيدي بلعباس
- جــــمـــال ضــــيــــافu بـــدائــــرة عـــY الــــبــــاردة في واليـــة

uعنابة
uديةHبدائرة وزرة في والية ا uحميد خوالد -

- اخملــــتــــار مــــرزوقيu بــــدائــــرة الــــعــــمـــريــــة فـي واليـــة
uديةHا

- عـبد اHالك ابـراهيـميu بدائرة الـسواقي في والية
uديةHا

- مـــحــــفـــوظ زيـــتـــونـيu بـــدائـــرة عــــوامـــري في واليـــة
uديةHا

- عـبد القـادر بلعـربيu بدائرة عـY تادلس في والية
uمستغا�

- تــــواتـي بن شـــــهــــيــــدةu بـــــدائــــرة مــــاســـــرة في واليــــة
uمستغا�

uبدائرة الطيبات في والية ورقلة uYالعيد الش -
- مــحـــمـــد تــفـــاحيu بـــدائـــرة وادي تـــلــيـالت في واليــة

uوهران
uبدائرة شاللة في والية البيض uمحمد سماحي -

- عـــبـــد الــــقـــادر آيت بـــتهu بــــدائـــرة جـــانت في واليـــة
uإيليزي

- احلـــبــيـب بن مـــبــاركu بـــدائــرة الـــدبــيـــلـــة في واليــة
uالوادي
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- أحـــمـــد بـــاسيu بـــدائـــرة حـــاسـي خـــلـــيـــفـــة في واليـــة
uالوادي

- بـن عــمـــر بــوجــعــبــةu بــدائـــرة بـطـحـيـة في واليـة
uالدفلى Yع

- عـــبــــد الـــكـــر� مــــوريـــدu بــــدائـــرة مـــغــــرار في واليـــة
uالنعامة

- مــــيـــلــــود حــــمـــانu بــــدائـــرة ســــفـــيــــســـيــــفــــة في واليـــة
uالنعامة

uبدائرة احلمادنة في والية غليزان uحفصة قندوز -
- مسعود نزليu بدائرة الوادي في والية الوادي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عــام 1437 اHـوافق 28 يـونـيـو سـنة u2016 تـعـيّن السّـيـدتان
والـــسّـــادة اآلتـــيـــة أســــمـــاؤهمu كـــتـــابـــا عـــامـــY لـــدى رؤســـاء

الدوائر في الواليات اآلتية :
uبدائرة أدرار في والية أدرار uأحمد عباسي -

- عـبـد اHـالك نــبقu بـدائـرة قـصـر احلـيـران في واليـة
uاألغواط

- الـــطـــاهــــر بن زيــــانu بـــدائـــرة وادي مــــرة في واليـــة
uاألغواط

- إبــراهــيم بــخــوشu بــدائــرة عــY الــتــوتــة فـي واليـة
uباتنة

uبدائرة باتنة في والية باتنة uعمر زروال -
- عــبــد الـــرزاق طــالــبـيu بــدائــرة أمـــيــزور في واليــة

uبجاية
- مـــــراد لــــعــــريــــدu بــــدائــــرة بــــنـي مــــعــــوش في واليــــة

uبجاية
- مـــــحـــــمـــــد شــــافــــعــــةu بــــدائـــرة الــــوطــــايــــة فـي واليـــة

uبسكرة
- مــــحـــــمــــد قــــيـــصـــرانu بــــدائـــرة طــــولـــقــــة في واليـــة

uبسكرة
- مـصــطـفى مـحــمـد عـليu بـدائــرة األربـعـاء في واليـة

uالبليدة
- أحـــــمــــد ســـــــايبu بــــدائـــــــرة عــــــزازڤـــــــة في واليــــــة

uتـيـزي وزو
- دلـــيــلــة بن عــيشu بـــدائــرة ذراع بن خــدة في واليــة

uتـيزي وزو
- رضــــــا زبـــــــيــــــريu بــــــدائــــــرة صـــــــالح بـــــــاي في واليــــــة

uسطيف

uبدائرة بابور في والية سطيف uخالد خليفت -
- عـــبــــد الــــعــــزيـــز بـاللu بــــدائـــرة جــــمــــيــــلـــة فـي واليـــة

uسطيف
- بــخـتـــة كــرفــاحu بـــدائــرة ســيـــدي عــلـي بــوسـيـدي

uفي والية سيدي بلعباس
- عـبــد اHــالك بن عــزيـزةu بــدائـرة الــبــوني في واليـة

uعنابة
- يــاســY حلــمــديu بــدائـــرة حــامــة بــوزيــان في واليــة

uقسنطينة
uبدائرة تيزي في والية معسكر uبلهاشمي مهني -
- مـحـمـد الـصـغـيـر قـدريu بـدائـرة توقـرت فـي والية

uورقلة
uبدائرة وهران في والية وهران uكروم رحو -

- يـــوسـف زهـــــريــــرu بــــدائــــرة اجلــــعـــــافـــرة فـي واليـــة
uبــرج بوعريريج

- أحــــمـــد ســــمــــغـــونu بــــدائـــرة خــــمــــيـــســــتي فـي واليـــة
uتيسمسيلت

- جــــــلـــــول ديــــــلـمu بــــــدائـــــرة ثــــــنــــــيـــــة األحــــــد فـي واليـــــة
uتيسمسيلت

- عــصـــام بـــاويــةu بـــدائـــرة طـــالب الـــعــربـي في واليــة
uالوادي

uبدائرة خنشلة في والية خنشلة uسالم مرجان -
- حـــســــان تـــيـــتــــوامـــانu بــــدائـــرة شـــرشــــال في واليـــة

uتيبازة
- يـــزيــد Hـــهـــشــهـشu بــدائـــرة ڤــرارم ڤـــوڤـــة في واليــة

uميلة
uبدائرة فرجيوة في والية ميلة uعمار بوعجل -

- نـصـر الـدين بــوهـراوةu بـدائـرة الـعـطـاف في واليـة
uالدفلى Yع

- مــحـــفــوظ حــمـــديu بــدائـــرة عــY الــدفـــلى في واليــة
uالدفلى Yع

- جمـال سلـسالت عتـوu بدائـرة بني صـاف في والية
uتموشنت Yع

- عــمــر شـــيخ بــقـــادةu بــدائــرة ولـــهــاصــة الـــغــرابــة في
uتموشنت Yوالية ع

- قــــادري بـن فـــضــــةu بـــدائــرة الـــعــامـــريـــة في واليــة
uتموشنت Yع

- الــشـــيخ أوالد عــمـــرانu بــدائـــرة اHــنـــيــعـــة في واليــة
غرداية.
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قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 26 شـــــو شـــــوّال عــــام ال عــــام 1437
اHــــوافق اHــــوافق 31 يــــولــــيــــو ســــنـــة  يــــولــــيــــو ســــنـــة u2016 يــــتــــضـــمـن جتــــديـــدu يــــتــــضـــمـن جتــــديـــد
انــتــداب قـاض لــدى وزارة الـدفــاع الــوطـني بــصــفـتهانــتــداب قـاض لــدى وزارة الـدفــاع الــوطـني بــصــفـته
رئــــــيـــــســــــا لـــــلــــــمـــــحــــــكـــــمــــــة الـــــعــــــســـــكــــــريـــــة الــــــدائـــــمـــــةرئــــــيـــــســــــا لـــــلــــــمـــــحــــــكـــــمــــــة الـــــعــــــســـــكــــــريـــــة الــــــدائـــــمـــــة

بوهران/الناحية العسكرية الثانية.بوهران/الناحية العسكرية الثانية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار وزاري مــشــتــرك مـؤرخ في 26 شـوّال
عــام 1437 اHــوافق 31 يــولـــيــو ســـنــة u2016 يــجـــدد انــتــداب
uلــدى وزارة الــدفــاع الــوطــني uالــســيــد اجلــياللي بــوخــاري
بـصـفـته رئـيـسـا لـلـمـحـكـمـة الـعـسـكـريـة الـدائـمـة بـوهـران/
الـنـاحيـة الـعسـكـرية الـثـانيـةH uـدة سنـة واحدة u(1) ابـتداء

من أول سبتمبر سنة 2016.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

غـــــشت قـــــرارقـــــرار مـــــؤرخ في مـــــؤرخ في 29 شــــــو شــــــوّال عـــــام ال عـــــام 1437 اHـــــوافق  اHـــــوافق 3 غـــــشت 
ســـنــــة ســـنــــة u2016 يــتـــضــمـن تــعـــيــY الـــوكــيل الـــعــســـكــريu يــتـــضــمـن تــعـــيــY الـــوكــيل الـــعــســـكــري
لـلجمهورية لـدى احملكمة العـسكرية ببـشار/الناحيةلـلجمهورية لـدى احملكمة العـسكرية ببـشار/الناحية

العسكرية الثالثة.العسكرية الثالثة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــــوجـب قــــــــــرار مــــــــــؤرخ فـي 29 شــــــــــوّال عـــــــــام 1437
اHــــوافــق 3 غــــشت ســــنــــة u2016 يـــعــــY الـــعـــقــــيـــد فــــوضـــيل
حـــقــــانيu وكـــيـال عـــســــكـــريــــا لـــلــــجـــمــــهـــوريــــة لـــدى احملــــكـــمـــة
الـعسـكـريـة بـبـشـار/ الـنـاحـيـة العـسـكـريـة الـثـالـثـةu ابـتداء

من 16 يوليو سنة 2016.

وزارة الشؤون وزارة الشؤون الدينية واألوقافالدينية واألوقاف
قــــرار وزاري مــشـتــــرك مــؤرقــــرار وزاري مــشـتــــرك مــؤرّخ في خ في 2  شــعــبــان عــام   شــعــبــان عــام 1437
اHــوافق اHــوافق 9  مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة u2016 يــتــضــمu يــتــضــمّن إنــشـــاء فــرعن إنــشـــاء فــرع

للمركـز الثقـافي اإلسالمي في والية اHسيلة.للمركـز الثقـافي اإلسالمي في والية اHسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

uإنّ الوزير األول
uاليةHووزير ا

uووزير الشؤون الدينية واألوقاف
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14  مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 89-99 اHـؤرّخ
في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1409 اHـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1989

uالذي يحدّد صالحيات وزير الشؤون الدينية

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

uاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 01-316 اHؤرّخ
في 28 رجـب عـــام 1422 اHــــوافق 16 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2001
واHـــتـــضـــمّن إحـــداث اHـــركـــز الـــثـــقـــافي اإلسالمـي وحتـــديــد

uادّة 4 منـهHال سيّما ا uقانونه األساسي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-04 اHـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
uؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-411 اHؤرّخ
في 26 ذي احلـجّة عام 1429 اHوافق 24 ديسـمبر سنة 2008
YــــوظــــفـــــHــــتـــــضــــمّن الــــقــــانـــــون األســــــاسي اخلـــــاص بــــاHوا
اHـــنــتـــمــY لـألسالك اخلـــاصــة بـــاإلدارة اHـــكــلّـــفـــة بــالـــشــؤون

uالدينـية واألوقــاف
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 30 صــفــر عـام 1423 اHـوافق 13 مـايــو ســنـة 2002 الـذي
uركز الثقافي اإلسالميHيحدد التنظيم اإلداري لفروع ا

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 4 من اHـرسـوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 01-316 اHــــؤرّخ في 28 رجـب عـــام 1422
اHــوافق 16 أكـــتـــوبـــر ســنــة 2001 واHــذكــــور أعالهu يــهــدف
هذا الـقـــرار إلى إنـشـاء فــرع لـلـمركـز الـثـقافي اإلسالمي

في واليـة اHسيلـة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 2 شـــعـــبـــان عــام 1437 اHــوافق 9
مايو سنة 2016.

وزير الشؤون الدينيةوزير الشؤون الدينية
واألوقافواألوقاف

محمد عيسىمحمد عيسى

وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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وزارة األشغال العمومية والنقلوزارة األشغال العمومية والنقل
قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 12 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 19 مـــايــو مـــايــو
ســــنــــة ســــنــــة u2016 يــــحــــدد شــــروط وكــــيــــفــــيــــات الـــتــــكــــوينu يــــحــــدد شــــروط وكــــيــــفــــيــــات الـــتــــكــــوين
لــلـــحــصــول عـــلى شــهـــادة الــكــفـــاءة اHــهـــنــيــة لـــســائــقيلــلـــحــصــول عـــلى شــهـــادة الــكــفـــاءة اHــهـــنــيــة لـــســائــقي

مركبات نقل األشخاص والبضائع.مركبات نقل األشخاص والبضائع.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

uإنّ وزير النقل
- �قـتضى الـقانون رقم 88-07 اHؤرخ في 7 جمادى
الـثـانـيـة عـام 1408 اHـوافق 26 يـنـايـر سـنـة 1988 واHــتـعـلق

uبالوقاية الصحية واألمن وطب العمل
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
uتمَّمHعدَّل واHا uتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اHــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

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

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-165 اHؤرخ
في 27 مـحرم عام 1410 اHوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

uتمّمHعدّل واHا uيحد¬د صالحيات وزير النقل
و�ـقـتــضى اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 90-381 اHـؤرخ
في 7 جــمــادى األولى عـام 1411 اHـوافق 24 نـوفــمــبـر ســنـة
1990 واHــتــعـلـق بــتــنـظــيـم مــديـريــات الــنــقل فـي الــواليـات

uوعملها
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي 03-262 اHـؤرخ في
23 جــمـادى األولى عـام 1424 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنـة 2003

الـــذي يــحـــدد تـــنــظـــيم اHـــركــز الـــوطـــني لـــرخص الـــســيـــاقــة
uتمَّمHعدَّل واHا uوسيره

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-452 اHؤرخ
في 7 شــوال عــام 1424 اHــوافق أول ديـــســمــبـــر ســنــة 2003
الـذي يحـد¬د الشـروط اخلاصـة اHتـعلـقة بنـقل اHـواد اخلطرة

uعبر الطرقات
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-381 اHؤرخ
في 15 شـــوال عــام 1425 اHــوافق 28 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2004
الـــذي يـــحـــدّد قـــواعــد حـــركـــة اHـــرور عـــبــر الـــطـــرقu اHـــعــدَّل

uتمَّمHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-415 اHؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1425 اHوافق 20 ديسـمبـر سنة 2004
الـذي يـحــد¬د شـروط تـسـلـيم رخص ــارسـة نـشـاطـات نـقل

uتممHعدل واHا uاألشخاص والبضائع عبر الطرق

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 191 مـكـرّر من
اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 04-381 اHـؤرخ في 15 شـوال عام
uــــذكــــور أعالهHــــوافق 28 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2004 واH1425 ا

يـهـدف هـذا القـرار إلى حتـديـد شروط وكـيـفيـات الـتـكوين
لـلـحـصـول عـلى شـهـادة الـكـفـاءة اHـهـنـيـة لـسـائـقي مـركـبات

نقل األشخاص والبضائع.

اHــادة اHــادة 2 : : يــقـــصــدu في مــفــهــوم هــذا الــقــرارu بــشــهــادة
الـــكــــفـــاءة اHــــهـــنـــيــــة لـــســــائـــقـي مـــركـــبــــات نـــقـل األشـــخـــاص
والــبـضــائعu شـهــادة األهـلـيــة الـتي تــسـلَّم لــكل سـائـق حـائـز
أحـــــد أصـــــنـــــاف رخـص الـــــســـــيـــــاقـــــة "ج" و"د" و"هـ"u وتـــــابع
Yبــنــجـــاح تــكــويــنــا أولـيـا تـأهـيــلـيـا في أحـد الـتـخـصـصـ

أدناه :

uنقل األشخاص -

- نقل البضائع.

غيـر أن نـقل اHواد اخلـطرةu ال �ـكن أن يقـوم به سوى
uـهـنـيـة لـنقـل الـبضـائعHحـائـزين شـهـادة الـكـفـاءة ا Yسـائـقـ
ويـكون ذلك مشروطـا باحلصـول على شهادة تـثبت تكوين
هــؤالء الــســائــقـY فـي مــيـدان نــقـل اHــواد اخلـطــرة. ويــرفق

®وذج الشهادة في اHلحق اخلامس بهذا القرار.

اHـادة اHـادة 3 : : يــتم جتــديــد شــهـادة الــكــفــاءة اHـهــنــيــة لــنـقل
األشـخـاص والـبضـائع والـشـهـادة في الـنقل اخلـاص لـلـمواد
اخلـــــطـــــرة مـن خالل تـــــأهـــــيـل اHـــــعـــــارف فـي إطـــــار تـــــكـــــوين

متواصل كل خمس (5) سنوات.

�ـــكن أن يــجـــرى الــتـــكـــوين اHــتـــواصل خالل األشـــهــر
الستة (6) األخيرة قبل انتهاء صالحية الوثائق اHذكورة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط وكيفيات إجراء التكوين واالمتحاناتشروط وكيفيات إجراء التكوين واالمتحانات

اHــادة اHــادة 4 : : يُـــجـــرى الــتـــكـــوين لــلـــحـــصــول عـــلى شـــهــادة
الكفاءة اHـهنيـة على أساس اتـفاقيـة قابلـة للتـجديد يرفق
®ــوذجـــهــا في اHــلــحـق الــثــالث بـــهــذا الــقــرار حتــد¬د شــروط



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 49 18 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1437 هـ هـ
21 غشت غشت سنة  سنة 2016 م م

Yـتـواصل لـلـسـائـقـHوكـيـفــيـات تـنـظـيم الـتـكـوين األولي وا
احملـــتــرفـــY في نـــقل األشـــخـــاص ونــقـل الــبـــضـــائع والـــنــقل

اخلاص للمواد اخلطرة.

5 : : يـــجب عـــلـى مـــركــز الـــتـــكـــويـن اHـــعـــتـــمــد أو اHــادة اHــادة 
اHـــرخص له مـن طـــرف الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالـــنـــقل مـــوافـــاة
الـــفـــرع احملـــلي لـــلــمـــركـــز الـــوطـــني لـــرخص الـــســـيــاقـــةu في
نـــســـخـــتـه الـــورقـــيـــة و/أو اإللــــكـــتـــرونـــيـــةu �ــــحـــضـــر فـــتح
يتـضـمن قـائـمـة اHـتربـصـY فـيـمـا يـخص كل دورة تـكوين
(نــقل األشــخــاص ونــقل الــبــضــائع والــنــقل اخلــاص لــلــمـواد

اخلطرة).

اHــادة اHــادة 6 : : فـي حـــالـــة فـــتح  دورة جـــديـــدةu فـــإنّه يـــجب
عـــلـى مـــركـــز الــــتـــكــــوين إعـــداد مــــحـــضــــر اخـــتــــتـــام الـــدورة

السابقةu طبقا ألحكام اHادتY 13 و22 من هذا القرار. 

اHــــادة اHــــادة 7 : : يــــحـــدد الــــفــــرع احملـــلي لــــلــــمـــركــــز الــــوطـــني
لــرخص الــســيـاقــة رزنـامــة لــتـنــظــيم دورات االمــتـحــانـات
الــــنـــهــــائـــيــــةu عــــلى أن تــــنـــشــــر هـــذه الــــرزنــــامـــة فـي مـــوقع
اإلنتـرنت لـهذا الـفرع وبـكل وسـيلـة منـاسـبة أخـرىu حيث
تــــبــــيّـن تــــاريخ إجــــراء االمــــتـــــحــــانــــات لــــكل تــــكـــــوين (نــــقل
األشخاص ونقل البضائع والنقل اخلاص للمواد اخلطرة).

القسم األولالقسم األول
التكوين األوليالتكوين األولي

اHــادة اHــادة 8 : : يــودع اHــتـــرشــحــون لــلـــتــكــويـن لــدى مــركــز
التكوين ملفا يتضمن الوثائق اآلتية : 

u1 - طلب خطي يذكر فيه التخصص اخملتار

u2 - صورتان (2) شمسيتان حديثتان

u3 - نسخة من رخصة السياقة

4 - إثـبات مـسـتوى دراسي وشـهادة الـكـفاءة اHـهنـية
لــنـقل الـبـضـائع قــيـد الـصالحـيـة في تــكـوين الـنـقل اخلـاص

uللمواد اخلطرة

5 - شــهـــادات طــبـــيــة تــثـــبت بـــنــيـــة جــســـديــة ودرجــة
إبــصــار جــيــدةu يــعــدهــا طــبـــيب عــام وطــبــيب مــخــتص في

uأمراض الصدر وطبيب مختص في أمراض العيون

6 - بـــــطــــاقـــــة اإلقــــامـــــة قــــيـــــد الــــصـالحــــيـــــة خالل مــــدة
التكوين كلها بالنسبة لألجانب. 

اHــادة اHــادة 9 :  : تـــقع مــصـــاريف الـــتــســـجــيل فـي الــتـــكــوين
األولـي عـلى عــاتق اHــتــرشحu وتــدفع إلى مــركـز الــتــكـوين.

وتسلَّم له مقابل ذلك شهادة تسجيل.

10 :  : حتـــــــدد مـــــــدة الـــــــتــــــــكـــــــويـن األولي لــــــــنـــــــقل اHــــــادة اHــــــادة 
األشـخـاص بـخــمـسـة عـشـر (15) يـومـاu أي إحـدى وسـبـعـون

(71) ساعة وفقا لبرنامج اHلحق الرابع بهذا القرار.

اHادة اHادة 11 : : حتدد مـدة الـتكـوين األولي لنـقل البـضائع
uأي اثـنتان وسبعون (72) ساعة uبخـمسة عشر (15) يوما

وفقا لبرنامج اHلحق الرابع بهذا القرار. 

�ـــكن الـــســائـــقــY الـــذين تـــابــعـــوا بــنـــجـــاح الــتـــكــوين
األولي لـنـقل الـبـضـائع الــقـيـام بـتـكـوين خـاص لـنـقل اHـواد
اخلـــــطـــــرة يـــــجـــــرى عـــــلى مـــــدى تـــــســـــعـــــة (9)  أيـــــامu أي ست
وأربـعـون (46) سـاعـةu وفـقـا لـبـرنـامج اHـلـحق الـرابع بـهـذا

القرار.

اHـادة اHـادة 12 : : يجب أالّ يـتـجـاوز عدد اHـتـربـصY في كل
قسم خمسة عشر(15) شخصاu ويجب تأطيرهم من طرف
مـكـونـY لـديـهم اHـؤهـالت اHـطـلـوبـة طـبـقـا لـلـمـلـحق الـرابع

بهذا القرار قصد تنفيذ البرنامج.

اHادة اHادة 13 : : يقـوم اHركـز بإعداد مـحضـر فتح واخـتتام
دورة الــــتــــكـــــوين وإرســــالـه إلى الــــفـــــرع احملــــلي لـــــلــــمــــركــــز
الـــوطـــني لــــرخص الـــســـيـــاقـــة مـــوقـــعـــا من طـــرف مـــســـؤول

التكوين.

اHـادة اHـادة  14 : : تـتــضـمن دورة امـتــحـان الــتـكـوين األولي
اختبارات نظرية وتطبيقية.

1 - فيما يخص نقل األشخاص : - فيما يخص نقل األشخاص :

- االخـــتــــبـــارات الـــنــــظـــريـــة االخـــتــــبـــارات الـــنــــظـــريـــة : يـــتم تــــقـــيـــيـم اHـــعـــارف
الــنـــظـــريـــة لــلـــمـــتــربـــصـــY لــشـــهـــادة الــكـــفـــاءة عـــلى أســاس
االخــــتــــبــــارات الـــكــــتــــابــــيـــة أو الــــشــــفــــهـــيــــةu الــــتي يــــعــــدهـــا
ويـصـحـحـهـا مـركـز التـكـوين اسـتـنـادا إلى بـرنـامج اHـلـحق
الرابع. وحتدد كل مـادة تحن فيها بساعة (1) واحدةu أي

مجموع أربع (4) ساعات.

- االخــــتــــبـــــار الــــتــــطــــبـــــيــــقياالخــــتــــبـــــار الــــتــــطــــبـــــيــــقي : يــــتـم تــــقــــيــــيـم اجلــــانب
الــتــطــبــيــقي عــلـى مــضـمــار امــتــحــان رخص الــســيــاقــة من

طرف مفتشي رخص السياقة واألمن في الطرق.

2 - فيما يخص نقل البضائع : - فيما يخص نقل البضائع :

الـــنــــظـــريـــة : يـــتم تــــقـــيـــيـم اHـــعـــارف - االخـــتــــبـــارات الـــنــــظـــريـــةاالخـــتــــبـــارات 
الــنـــظـــريـــة لــلـــمـــتــربـــصـــY لــشـــهـــادة الــكـــفـــاءة عـــلى أســاس
االخــــتــــبــــارات الـــكــــتــــابــــيـــة أو الــــشــــفــــهـــيــــةu الــــتي يــــعــــدهـــا
ويـصـحـحـهــا مـركـز الـتـكــوين اسـتـنـاد إلى بــرنـامج اHـلـحق
الـــرابـع. وحتــدد مـــدة كـل مـــادة ـــتـــحن فـــيـــهـــا بـــســـاعــة (1)

واحدةu أي مجموع ثالث (3) ساعات.
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ويــتم تــقــيــيـم اHــعــارف الــنــظــريــة لــلــمــتــربــصــY في
الــنـــقل اخلــاص لــلـــمــواد اخلــطــرة عــلـى أســاس االخــتــبــارات
الــكــتــابــيــة أو الــشـفــهــيــة الــتي يــعــدهــا ويـصــحــحــهــا مــركـز
الـتـكـوين اسـتـنـادا إلى بــرنـامج اHـلـحق الـرابع. وحتـدّد كل
مادة تـحن فيهـا بساعة (1) واحدةu أي مـجموع أربع (4)

ساعات.

- االخــــتــــبـــــار الــــتــــطــــبـــــيــــقياالخــــتــــبـــــار الــــتــــطــــبـــــيــــقي : يــــتـم تــــقــــيــــيـم اجلــــانب
الـتــطـبــيـقي لــلـمــتـربـصــY لـشــهـادة الــكـفــاءة عـلى مــضـمـار
امــــتــــحــــان رخص الــــســــيــــاقــــة مـن طــــرف مــــفــــتــــشي رخص

السياقة واألمن في الطرق.

يـــتم تـــنـــقـــيط كل اخـــتـــبـــار نـــظـــري وتــطـــبـــيـــقي عـــلى
عشرين (20) نقطة.

كل عالمـة أقل من خـمس (5) نـقـاط تـعـتـبـر مـقـصـية.
ويجب أن يساوي اHعدل العام 10 أو يفوقه.

اHادة اHادة 15 : : جتتمع جلـنة اHداوالتu على إثر االمتحان
وتــدرس اHــلــفــات الـبــيــداغــوجـيــة لــلــمــتـربــصــY وتــتـداول

بشأنها وتصدر قراراتها كما يأتي :

- قـبـول كل متـربص حتـصل عـلى مـعدل عـام يـساوي
u20/10 أو يفوقه دون عالمة إقصائية

- التـحاق كل مـتربص حتـصل على مـعدل عـام يفوق
20/10 أو يــــــعــــــادلـه مـع عالمــــــة إقــــــصــــــائــــــيــــــة بــــــامــــــتــــــحــــــان

االســتـدراك. ويــخص امـتــحـان االســتـدراك اHــادة أو اHـواد
uالتي حتصل فيها على عالمة إقصائية

- الـتــحــاق كل مـتــربص حتــصل عـلـى مـعــدل عـام أقل
من 20/10 بـــــامـــــتــــحـــــان االســـــتــــدراك. ويـــــخص امـــــتـــــحــــان
االســتــدراك اHــادة أو اHـــواد الــتي لم يــتــحــصل فــيــهــا عــلى

اHعدل.

اHادة اHادة 16 : : فيـما يـخص احلاالت اHـنـصوص عـليـها في
Yوبـــــعـــــد األخـــــد بـــــعـــــ uــــــادة 15 أعـالهH2 و3 من ا YــــطــــتــــHا
االعـــــتـــــبــــار الــــنــــتـــــائج احملــــصـل عــــلــــيـــــهــــا في امـــــتــــحــــانــــات

االستدراك :

- يـــتم قـــبـــول كل مـــتـــربص حتـــصل عـــلى مـــعـــدل عــام
uيعادل 20/10 أو يفوقه دون عالمة إقصائية

- يـــتم تــأجـــيل كل مـــتــربص حتـــصل عــلى مـــعــدل عــام
أقل من 20/10.

اHـادة اHـادة 17 : : �ـكن اHـتـربص الـذي ² تـأجـيـله أن يـتـقدم
ثانيـة في كلّ االختـبارات الـنهائـية اHـنظـمة عقب دورات

االمتحانات القادمة.

وفـي حـــــالــــــة رســــــوب ثــــــانu �ـــــكـن اHــــــتـــــربـص إعـــــادة
التكوين كله حتت نفقته.

القسم الثانيالقسم الثاني
التكوين اHتواصلالتكوين اHتواصل

اHادة اHادة 18 : : يجب على اHتـرشحY للـتكوين اHتواصل
إيـــداع طـــلــبـــهـم لــــدى مــركــز الــتــكـــوين مــرفــقـــا بــالــوثــائق

اآلتية :
uطلوبH1. طلب خطي يذكر فيه التكوين ا

u2. نسخة من رخصة السياقة
u3. صورتان (2) شمسيتان حديثتان

4. بالنـسبـة لنـقل األشخـاص والبـضائع : نـسخة من
uهنيةHشهادة الكفاءة ا

5. بـالـنـســبـة لـلـنـقل اخلـاص لــلـمـواد اخلـطـرة : نـسـخـة
من شهـادة الكفاءة اHـهنيـة لنقل البـضائعu قيـد الصالحية

uوشهادة في النقل اخلاص للمواد اخلطرة
6. شـهادات طـبيـة تثـبت بنـية جـسديـة وحدّة إبـصار
جــيـــدة يــعــدهــا طــبـــيب عــام وطــبــيـب مــخــتص في أمــراض

uالصدر وطبيب مختص في أمراض العيون
7. بـطـاقة إقـامـة قـيـد الـصالحـيـة خـالل مدة الـتـكـوين

كلها لألجانب.

اHادة اHادة 19 : : يجرى التـكوين اHتواصل اHنصوص عليه
في اHادة 3 أعالهu بـالنسـبة إلى تخـصصات نـقل األشخاص
والـــبـــضــائـع عـــلى مـــدى خـــمـــســة (5) أيـــامu أي ثالثــون (30)
سـاعـة. وفـيـمـا يـخص الـنـقل اخلـاص لـلـمـواد اخلـطـرةu حتـدد

مدة التكوين بيومuY أي عشر (10) ساعات.

20 :  : تــقع مــصــاريف الــتــســجـيـل في الــتـكــوين اHـادة اHـادة 
اHـتـواصل عـلى عـاتق اHـتـرشـحu تـدفع إلى مـركـز الـتـكـوين

وتسلّم له مقابل ذلك شهادة تسجيل.

اHـادة اHـادة 21 : : يجب أالّ يـتـجـاوز عدد اHـتـربـصY في كل
قــسم خــمــســة عــشــر(15) مــتــربــصــا. ويــجب تــأطــيــرهم من
طـرف مـكــونـY لـديــهم اHـؤهالت اHـطــلـوبـة طــبـقـا لـلــمـلـحق

الرابع بهذا القرار قصد تنفيذ البرنامج.

اHادة اHادة 22 : : يـقوم مـركـز التـكـوين بإعـداد مـحضـر فتح
واخـــــتـــــتـــــام دورة الـــــتـــــكـــــوين اHـــــوقع مـن طـــــرف مـــــســــؤول
الــتــكـــوين ويـــرســله إلى الـــفــرع احملـــلي لــلـــمــركــز الـــوطــني

لرخص السياقة.

اHــــــادة اHــــــادة 23 : : تــــــتـــــــضــــــمـن دورة االمــــــتــــــحـــــــان اخلــــــاصــــــة
بالتكوين اHتواصل ما يأتي :
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1 - فيما يخص نقل األشخاص : - فيما يخص نقل األشخاص :

- يــــتم تــــقــــيــــيم مــــعــــارف اHــــتــــربــــصـــY عــــلـى أســـاس
االختبارات الكتابـية أو الشفهية التي يـعدها ويصححها
مـركــز الـتـكــوينu تـبـعــا لـلـبــرنـامج اHــرفق بـاHــلـحق الـرابع
بــهـــذا الــقــرار. وحتـــدد كل مــادة ـــتــحن فـــيــهــا بـــســاعــة (1)

.(2) Yأي مجموع ساعت uواحدة

2 - فيما يخص نقل البضائع : - فيما يخص نقل البضائع :

- يــــتم تــــقــــيــــيم مــــعــــارف اHــــتــــربــــصـــY عــــلـى أســـاس
االختبارات الكتابـية أو الشفهية التي يـعدها ويصححها
مـركــز الـتـكــوينu تـبـعــا لـلـبــرنـامج اHــرفق بـاHــلـحق الـرابع
بــهـــذا الــقـــرار. وحتــدد مــدة كـل مــادة ــتـــحــنــة بـــســاعــة (1)

.(2) Yأي مجموع ساعت uواحدة

- يـتـم تـقـيـيم مـعـارف اHـتـربـصـY لـتـجـديـد الـشـهـادة
في النـقل اخلاص لـلمـواد اخلطـرة على أسـاس االختـبارات
الــكــتــابــيــة أو الــشـفــهــيــة الــتي يــعــدهــا ويـصــحــحــهــا مــركـز
الــتـكــوينu تــبــعــا لـلــبــرنــامج اHـرفـق بـاHــلــحق الــرابع بــهـذا
uالـقــرار. وحتـدَّد كل مـادة ــتـحن فــيـهـا بــسـاعـة (1) واحـدة

.(2) Yأي مجموع ساعت

يــتـم تــنــقــيط كل اخــتــبــار نــظــري عــلى عــشــرين (20)
نقطة.

uكل عالمـة أقل من خمس (5) نـقاط تـعتبـر إقصـائية
ويجب أن يساوي اHعدل العام 10 أو يفوقه.

اHادة اHادة 24 : : جتتـمع جلـنة اHـداوالت على إثـر االمتـحان
و تـدرس اHــلـفــات الـبــيـداغــوجــيـة لــلـمــتـربــصـY وتــتـداول

بشأنهاu وتصدر قراراتها كما يأتي :

- قـبـول كل متـربص حتـصل عـلى مـعدل عـام يـساوي
u20/10 أو يفوقه دون عالمة إقصائية

- التـحاق كل مـتربص حتـصل على مـعدل عـام يفوق
20/10 أو يــــــعــــــادلـه مـع عالمــــــة إقــــــصــــــائــــــيــــــة بــــــامــــــتــــــحــــــان

االســتـدراك. ويــخص امـتــحـان االســتـدراك اHــادة أو اHـواد
uالتي حتصل فيها على عالمة إقصائية

- الـتــحــاق كل مـتــربص حتــصل عـلـى مـعــدل عـام أقل
من 20/10 بـــــامـــــتــــحـــــان االســـــتــــدراك. ويـــــخص امـــــتـــــحــــان
االســتــدراك اHــادة أو اHـــواد الــتي لم يــتــحــصل فــيــهــا عــلى

اHعدل.

وفـي حــــالـــة رســــوب ثــــانu يــــحق لــــلــــمــــتـــربـص إعـــادة
التكوين اHتواصل كله على نفقته.

القسم الثالثالقسم الثالث
كيفيات تسليم شهادة الكفاءة اHهنيةكيفيات تسليم شهادة الكفاءة اHهنية

اHادة اHادة 25 : : يوقّع مدير النقل للوالية اخملتص إقليميا
شهادة الـكفاءة اHـهنـية والشـهادة في الـنقل اخلاص لـلمواد

اخلطرة.
يُـــســـلّـم مـــركـــز الـــتـــكــــوين شـــهـــادة الـــكــــفـــاءة اHـــهـــنـــيـــة
 .Yوالشهادة في النقل اخلاص للمواد اخلطرة للمتربص

اHـادة اHـادة 26 : : يـجب تـقـد� شـهـادة الـكـفـاءة اHـهـنـيـةu عـند
كل عـمــلــيـة مــراقــبـة يــقـوم بــهــا األعـوان اHــؤهــلـون إلثــبـات
اخملــالــفــات واجلـــنح اHــتــعـــلــقــة بــقــواعـــد حــركــة اHــرور عــبــر

الطرق.

الفصل الثالثالفصل الثالث
شروط وكيفيات تسليم االعتماد والرخصة وسحبهما شروط وكيفيات تسليم االعتماد والرخصة وسحبهما 

اHــــادة اHــــادة 27 : : تــــقــــدم مــــراكــــز الــــتــــكـــــوين اHــــعــــتــــمــــدة أو
اHـرخص لـهـا من طــرف الـوزيـر اHـكـلف بــالـنـقلu الـتـكـوين
األولي واHــتـواصل لـنـيل شـهـادة الـكــفـاءة اHـهـنـيـة لـسـائـقي
مـركـبـات نـقـل األشـخـاص والـبـضـائع والـشـهـادة في الـنـقل

اخلاص للمواد اخلطرة.
يـلــحق مــركــز الــتــكــوين ومــلـحــقــاته إداريــا بــالــواليـة
الــتـــابع إلــيــهـــا. و حتــدَّد شــروط اعــتــمـــاد أو تــرخــيص هــذه

اHراكز في اHلحق األول بهذا القرار.

اHـادة اHـادة 28 : : يــجب أن تـنــشــر قـائــمـة مــراكــز الـتــكـوين
عـــلى مــوقع اإلنـــتــرنت Hـــديــريــة الـــنــقل لـــلــواليــة اخملـــتــصــة
إقـلـيمـيا والـفرع احملـلي لـلمـركز الـوطنـي لرخص الـسيـاقة

وبكل وسيلة مالئمة أخرى.

اHـــــادة اHـــــادة 29 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة 3 مـن اHــــــرســـــوم
الـتـنــفـيـذي رقم 03-262 اHـؤرخ في 23 جــمـادى األولى عـام
1424 اHـوافق 23 يـولـيــو سـنـة 2003 واHـذكــور أعالهu يـقـوم

الفرع احمللي للمركز الوطني لرخص السياقة �ا يأتي : 
uالتأطير -

uمتابعة نشاطات مراكز التكوين ومراقبتها -
- إعداد رزنامة دورات االمتحانات.

القسم األولالقسم األول
شروط وكيفيات تسليم االعتماد وسحبهشروط وكيفيات تسليم االعتماد وسحبه

30 : : حتــــدد شـــروط اعـــتـــمـــاد مـــركــــز الـــتـــكـــوين اHــادة اHــادة 
اخلاص طبقا ألحكام اHلحق األول بهذا القرار. 

Yيُــــســـــلَّم االعــــتـــــمــــاد لـــــكل األشـــــخــــاص الــــطـــــبــــيـــــعــــيــــ
واHعنويY ذوي اجلنسية اجلزائرية.

يـجـب أن يـرفق طـلب اعـتــمـاد مـركـز الــتـكـوين �ـلف
يتضمن الوثائق اHذكورة في اHلحق األول بهذا القرار.
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Yالـتــابـعـ YــؤهـلــHا YــمـثــلـHـادة  31 : : يـجـب عـلى اHـادة اHا
Hـديـريـة الـنـقل لـلـواليـة اخملـتـصـة إقـلـيـميـاu مـعـايـنـة مـواقع
إقامـة مركز الـتكوين لـلتحـري في عY اHكـان عن وضعية

احملل ومالءمته للقيام بهذا النشاط.
يجب على اHمثـلY اHؤهلY التابعH Yديرية النقل
لـلـواليـة اخملـتـصـة اقـلـيـمـيـاu تـوقـيع مـعـايـنـة يـؤكـدون فـيـهـا
استيفاء اHركز  لشروط تسليم االعتمادu ثم يتم إرسالها

إلى وزارة النقل من أجل إعداد االعتماد.

اHـادة اHـادة 32 : : يُـسـلَّم االعـتـمـاد عـلى أسـاس اHـعـايـنـةH uـدة
عــــشــــر (10) ســــنـــــوات قــــابــــلــــة لــــلــــتـــــجــــديــــد وفق األشــــكــــال
والـــشــروط نــفــســهــا و تــبـــعــا لــلــتــكــويـن اHــصــرح به طــبــقــا

لنموذج اHلحق الثاني بهذا القرار.
االعتماد شخصي ووقتي وقابل لإللغاء.

ال �ـــكن حتـــويل االعـــتـــمـــاد أو الـــتـــنـــازل عـــلـــيهu حتت
طــــائـــلـــة الـــســـحبu وال �ـــكن أن يـــكـــون مــــحل أي شـــكل من

أشكال اإليجار. 

33 : : في حــــالـــة وفـــاة صـــاحب االعــــتـــمـــادu �ـــكن اHــادة اHــادة 
لـذوي احلـقـوق أن يواصـلـوا االسـتغالل شـريـطـة أن يبـلّـغوا
بذلك مدير النقل للوالية اخملتص إقليميا في أجل أقصاه

شهران (2) وأن �تثلوا ألحكام هذا القرار.

اHــادة اHــادة 34 :  : يــجـب عــلى اHــركــز اHــعـــتــمــد في حــالــة أي
تـغيير في قـانونه األساسيu إبالغ الـوزير اHكـلف بالنقل

بذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما.

uــادة 35 : : �ــكـن أن يــكـــون االعــتـــمـــاد حــسب احلـــالــةHــادة اHا
مــحل ســحب مــؤقت أو نــهــائي من طــرف الــوزيــر اHـكــلف

بالنقلu تبعا للحاالت أدناه :

أ) - يــصـــدر قــرار الــســحـب اHـؤقـت لالعـتـمـاد Hـدة
ال تتجاوز ستة (6) أشهرu بعد إعذاره في احلاالت اآلتية :
- عــدم احــتــرام أحــكـام االتــفــاقــيــة احملـدَّدة فـي اHـلــحق

uالثالث بهذا القرار
- غـــلق مـــركــز الـــتـــكــوين Hـــدة تـــفــوق شـــهــرا (1) دون

uتبرير
Yالـتابـع YؤهـلHرفض اخلضـوع لرقـابة األعـوان ا -

لوزارة النقل.

�ـكن إعــادة االعـتــمــاد إلى صـاحــبه عــنـدمــا يـســتـوفي
الشروط التي ترتب على عدم مراعتها سحبه اHؤقت.

ب) - يـصــدر قــرار الــســحب الــنــهـائـي لالعــتـمــاد في
احلاالت اآلتية :

- عـدم امـتـثـال اHــركـز لإلعـذار الـصـادر في حـقه إثـر
uؤقتHالسحب ا

- الــعـود فـي غــضــون اإلثـنـي عــشـر (12) شــهــرا الـتي
uؤقت لالعتمادHتلي استئناف النشاط بعد السحب ا

- اســـتــبـــدال اHــتـــربـــصــY بـــآخــرين لـــلـــحــصـــول عــلى
شهادة الكفاءة اHهنية.

اHــــــادة اHــــــادة 36 : : �ـــــــكـن اHـــــــركـــــــز الـــــــذي كـــــــان مـــــــحـل أحــــــد
ــنـــة فـي اHــادة 35 أعالهu أن يـــقـــد¬م طـــعـــنـــا اإلجـــراءات اHـــبـــيـَّ

موقفا للعقوبة لدى الوزير اHكلف بالنقل.

uيـجب تقـد� الطعن في أجل خـمسـة عشر (15) يـوما
ابتداء من تـاريخ تبلـيغ العقـوبةu ويكـون متمّـما بعـناصر

معلومات جديدة.

ويتم تبليـغه بالرد من طرف الوزيـر اHكلف بالنقل
في أجل ال يــتــجــاوز اخلــمــســة عــشــر (15) يــومــا الــذي يــلي

استالم طلب الطعن.

القسم الثانيالقسم الثاني
شروط وكيفيات تسليم الرخصة وسحبها  شروط وكيفيات تسليم الرخصة وسحبها  

اHادة اHادة 37 : : تسلم الرخصة Hراكز التكوين العمومية.

يـــجب عـــلى مــركـــز الــتـــكــويـن أن يــرفق طـــلــبـه �ــلف
يتضمن الوثائق اHذكورة في اHلحق األول بهذا القرار.

Yالـتــابــعـ YـؤهــلــHا YــمـثــلــHــادة 38 : : يــجب عــلى اHــادة اHا
Hـديـريـة الـنـقل لـلـواليـة اخملـتـصـة إقـلـيـميـاu مـعـايـنـة مـواقع
إقامـة مركز الـتكوين لـلتحـري في عY اHكـان عن وضعية

احملل ومالءمته للقيام بهذا النشاط.

يجب على اHمثـلY اHؤهلY التابعH Yديرية النقل
للواليـة اخملتصـة إقليمـياu توقيع إثـبات اHعايـنةu يؤكدون
فـيـهــا اسـتـيــفـاء اHـركـز لــشـروط تـســلـيم الـرخــصـة. ثم يـتم

إرساله إلى وزارة النقل من أجل إعداد الرخصة.

اHـادة اHـادة 39 : : تُـسلّم رخـصـة عـلى أسـاس اHـعايـنـةH uـركز
الـتكـوين الـعمـومي تـبعـا لـلتـكويـن اHعـتمـد طـبقـا لـلمـلحق

الثاني بهذا القرار.

اHـادة اHـادة 40 : : �ـكن أن تــكـون الــرخـصــة مـوضــوع سـحب
من الــوزيـر اHــكــلف بـالــنــقل وفـقــا لــلـحــاالت اHــذكـورة في

اHادة 35 أعاله.

اHــــــادة اHــــــادة 41 : : �ـــــــكـن اHـــــــركـــــــز الـــــــذي كـــــــان مـــــــحـل أحــــــد
اإلجـــراءات اHـــبـــيـــنـــة فـي اHــادة 35 أعالهu أن يـــقـــدم طـــعـــنـــا

موقفا للعقوبة لدى الوزير اHكلف بالنقل.

uيـجب تقـد� الطعن في أجل خـمسـة عشر (15) يـوما
ابتداء من تـاريخ تبلـيغ العقـوبةu ويكـون متمّـما بعـناصر

معلومات جديدة.
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ويتم تبليـغه بالرد من طرف الوزيـر اHكلف بالنقل
في أجل ال يــتــجــاوز اخلــمــســة عــشــر (15) يــومــا الــذي يــلي

استالم طلب الطعن.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHادة اHادة 42 : : يلـزم كل سائـق حائز رخـصة الـسيـاقة في
أحد األصـناف "ج" و"د" و"هـ" االمـتـثال ألحـكـام هذا الـقرار
u(36) شـــهــرا Yفي أجـل ال �ــكن أن يـــتـــجــاوز ســـتـــة وثالثــ

ابتداء من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

43 : : يــكــلَّف مــديــرو الــنــقـل لــلــواليــات واHــركـز اHـادة اHـادة 
الوطني لـرخص السـياقةu كل فـيمـا يخصهu بـتطـبيق هذا

القرار.

اHـادة اHـادة 44 : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلـزائـر في 12 شـعــبـان عـام 1437 اHـوافق 19
مايو سنة 2016.

بوجمعة طلعيبوجمعة طلعي
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق األولاHلحق األول

شروط اعتماد و ترخيص مراكز التكوينشروط اعتماد و ترخيص مراكز التكوين
للحصول على شهادة الكفاءة اHهنية لسائقيللحصول على شهادة الكفاءة اHهنية لسائقي

مركبات نقل األشخاص والبضائعمركبات نقل األشخاص والبضائع

اHــــــــادة األولى :اHــــــــادة األولى : تـــــــســـــــلـم وزارة الـــــــنـــــــقـل االعـــــــتـــــــمــــــاد
YـادتHفي ا uعـلى الـتـوالي uـنـصـوص علـيـهـماHوالـرخصـة ا
30 و37 مـن هـذا الــقـرارu لــكل شــخص طـبــيــعي أو مـعــنـوي

من جـنـسـية جـزائـرية لـتـقـد� التـكـوين األولي واHـتواصل
لـلـسـائـقـY في نقـل األشخـاص و/أو الـبـضـائع و/أو الـنقل
اخلــاص لـلـمــواد اخلـطــرة مـثـلــمـا هـو مــحـدد في هــذا الـقـرار

Hدة عشر (10) سنواتu ابتداء من تاريخ التسليم.

اHادة اHادة 2 : : يجب على كل مـركز يترشح للحصول على
اعــتـــمــاد أو رخــصــة أن يــرسـل طــلــبــا إلى الـــوزيــر اHــكــلف

بالنقل يتضمن اHعلومات اآلتية :

- اسم وصـــفــة اHـــركــز (الــقـــانــون األســـاسي لــلـــمــركــز
والــــعـــنــــوان الـــبــــريــــدي واإللـــكــــتـــرونـي والـــهــــاتف وجــــهـــاز

u(سؤول الواجب االتصال بهHالتصوير الرقمي وا

- الـــتــكــويـن الــواجب تـــقــد�ه (نـــقل األشــخــاص و/أو
البضائع و/أو النقل اخلاص للمواد اخلطرة).

ويرفق هذا الطلب �لف تبريري يتعلق �ا يأتي :

الوسائل البشرية :الوسائل البشرية :
أ) مـــســـتـــخـــدم بـــيـــداغـــوجي لـــكل مـــادة مـــدرَّســـة عـــلى

أساس الشهادة والتأهيل (الشهادات أو اإلجازات) :
- يـــجب أن تـــتــوفـــر في كل مـــكــو¬ن مـــكـــلَّف بــضـــمــان
الـتــكــوينu اHــتــطــلـبــات اHــذكــورة في اHــلــحق الــرابع بــهـذا

uحسب تخصص التكوين الواجب تدريسه uالقرار
- بالنسبة لتدريس اجلانب التطبيقي :

uمفتش رخص السياقة واألمن في الطرق *
* أو إثـــــبـــــات حـــــيـــــازة شـــــهـــــادة الـــــكـــــفـــــاءة اHـــــهـــــنـــــيـــــة
والبيداغوجـية لكل أصناف رخص الـسياقة مع خمس (5)

سنوات من اخلبرة.
ب) مــــســـؤول الــــتـــكــــوين : يــــجب أن يــــتـــوفــــر مـــركـــز
الـتـكـوين عــلى مـسـؤول تـكـويـن تـتـوفـر فـيه أحــد اHـعـايـيـر
أدناهu وتتمثل مهمته في التنظيم البيداغوجي للمركز :
- حـيازة شـهـادة تسـلّـمهـا اHـؤسسـات الـتابـعـة لقـطاع
النـقل البـري مع خمس (5) سـنـوات من اخلبـرة في الـنقل

uالبري وإثبات خبرة في ميدان التدريس
- أو شـغل منـصب عالuٍ عـلى األقلu في قـطاع الـنقل

uالبري و إثبات خبرة في ميدان التدريس
- حـيــازة شــهـادة جــامــعـيــة في مــيــدان الـنــقل الــبـري
وإثــبـات خـمس (5) ســنـوات من اخلــبـرة في مـيــدان الـنـقل

البري وإثبات خبرة في ميدان التدريس.
الوسائل اHادية :الوسائل اHادية :

- محل تـكوين يـستوفي اHـقايـيس اHطلـوبة في هذا
اجملـــال (نــســخــة من عــقــد مــلـــكــيــة احملل أو عــقــد إيــجــار Hــدة
عــشــر (10) ســنــواتu عــلى األقلu بــالــنــســبــة لــلــمــؤســســات

u(اخلاصة
uYتـرشحHـركز من حيـث عدد اHطاقـة استيـعاب ا -
uالـعدد األدنـى من األقـسام الـبـيـداغـوجـيـة ثالثة (3) أقـسام

uيتسع كل قسم خلمسة عشر (15) متربصا
uركز وموقعه ومواصفاتهHاخملطط البياني حملل ا -

uمــركــبــات ذات مـــحــرك �ــلــكــيـــة كــامــلــة أو إيــجــار -
u(نقل األشخاص والبضائع) حسب التخصص

- عــنــد االقــتــضــاءu مــحــاكـي الــســيــاقــة حــسب صــنف
رخص السياقة.

اHادة اHادة 3 : : يـجب أن تسـتـجيب كل عـملـيـة فتح مـلحـقة
من طرف اHراكز لنفس اHتطلبات اHذكورة أعاله.

اHــادة اHــادة  4 : : يــتـــرتب عـــلى كل تـــعــديل لـــلــشـــروط الــتي
سـمـحت �نح االعـتـماد أو الـرخـصة دون أخـذ رأي الـوزير

اHكلف بالنقل مسبقاu سحب هذه الوثائق.
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اHلحق الثانياHلحق الثاني
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة النقلوزارة النقل

مقرر رقم ........... مؤرخ في ......................... يتضمن اعـتماد (أو ترخيص) مركز التـكوين للحصول على شهادةمقرر رقم ........... مؤرخ في ......................... يتضمن اعـتماد (أو ترخيص) مركز التـكوين للحصول على شهادة
الكفاءة اHهنية لسائقي مركبات نقل األشخاص والبضائع الكفاءة اHهنية لسائقي مركبات نقل األشخاص والبضائع 

uإنّ وزير النقل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHــؤرخ في 25 رجب عــام 1436 اHــوافق 14 مـايــو ســنـة 2015 واHــتــضـمن
uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتعي

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 89-165 اHؤرخ في 27 مـحرم عام 1410 اHوافق 29 غـشت سنة 1989 الـذي يحدد
uصالحيات وزير النقل

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHــؤرخ في 12 شــعــبــان عــام 1437 اHــوافق 19 مــايــو ســنــة 2016 الــذي يــحــدد شــروط وكــيــفــيــات
 uهنية لسائقي مركبات نقل األشخاص والبضائعHالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة ا

- وبناء على طلب االعتماد (أو الرخصة) بتاريخ .......................... الصادر عن ..........................

يقريقر¬ر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : يـتم اعتمـاد أو ترخيص اHـركز الذي يـدعى : ................................ الكائن بـ ................................
 واHمثل من طرف السيدة / اآلنسة / السيد لتكوين ما يأتي :

- سائقو مركبات نقل األشخاص

- سائقو مركبات نقل البضائع

- النقل اخلاص للمواد اخلطرة

اHادة اHادة 2 : : يسلَّم هذا اHقرر على أساس احترام الشروط اHتعلقة بتسليمه.

اHادة اHادة 3 : : يكون هذا اHقرر صاحلا Hدة عشر (10) سنواتu قابلة للتجديدu ابتداء من تاريخ توقيعه.

اHادة اHادة 4 : : يجـدد هذا اHقرر تلقائـيا ولنفس اHدةu ما لم يعـبر اHركز صراحة على خالف ذلكu بـرسالة موصى عليها مع
إشعار باالستالمu ويرسل قبل ستة (6) أشهر من نهاية األجل.

اHادة اHادة 5 : : يترتب على عدم االمتثال للشروط التي سمحت �نح هذا اHقرر إلغاء هذا األخير.

اHادة اHادة 6 : : ينشر هذا اHقرر في النشرة الرسمية لوزارة النقل.

حر¬ر باجلزائر في ........................................................
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اHلحق الثالثاHلحق الثالث

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة النقلوزارة النقل

اتفاقية ®وذجية للتكوين للحصول على شهادة الكفاءة اHهنية لسائقي مركبات نقل األشخاص والبضائعاتفاقية ®وذجية للتكوين للحصول على شهادة الكفاءة اHهنية لسائقي مركبات نقل األشخاص والبضائع

 : Y² االتفاق ب : Y² االتفاق ب

اHركز الوطني لرخص السياقةu اHمثل من طرف رئيس فرعها احمللي التابع لوالية ...........................................

السيد(ة) / اآلنسة ...................................................................................................................................

الكائن بـ ...............................................................................................................................................

رقم الهاتف ...........................................................................................................................................

رقم الفاكس ...........................................................................................................................................

البريد اإللكتروني ..................................................................................................................................

uمن جهةuمن جهة

uو

مركز التكوينu اHمثل من طرف السيد (ة) / اآلنسة .....................................................................................

الكائن بـ ...............................................................................................................................................

رقم الهاتف ...........................................................................................................................................

رقم الفاكس ........................................... البريد اإللكتروني ....................................................................

اHعتمد/ أو اHرخص له �وجب مقرر من طرف الوزير اHكلف بالنقل حتت رقم ...............................................

الصادر بتاريخ ......................................................................................................................................

من جهة أخرىمن جهة أخرى

² االتفاق واإلقرار على ما يأتي :

اHادة األولى : موضوع االتفاقيةاHادة األولى : موضوع االتفاقية

تهـدف هذه االتـفاقيـة إلى حتديـد شروط وكيـفيـات تنظـيم التـكوين األولي واHتـواصل وتنـفيذه ومـراقبـته في مجال
ما يأتي :

uنقل األشخاص -

uنقل البضائع -

- النقل اخلاص للمواد اخلطرة.

اHادة اHادة 2 : فئات األشخاص الواجب تكوينها : فئات األشخاص الواجب تكوينها

يوجه التكوين Hا يأتي :

uترشحون األحرار الذين يقومون بتسديد مصاريف التكوين لفائدة مركز التكوين عن طريق حوالة بريديةHا -

- اHتعاملون أو الشركات على أساس اتفاقية خاصة.
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اHادة اHادة  3 : تنفيذ االتفاقية : : تنفيذ االتفاقية :
يخضع تنفيذ التكوين Hا يأتي :

uمن طرف مركز التكوين YترشحHحتديد وإعالم ا -
uمن طرف مركز التكوين YترشحHالتحقق من وثائق ملفات ا -

- إعداد وتوقيع محضر فتح دورة التكوين.

: Yالتزامات الطرف : : Yادة 4 : التزامات الطرفHادة اHا

التزامات اHركز اHعتمد أو اHرخص :التزامات اHركز اHعتمد أو اHرخص :
uلـحقة بهذه االتفاقيةHوافق 19 مايو سنة 2016 والبرامج اHؤرخ في 12 شعبان عام 1437 اHاحترام أحكام القرار ا -

uحسب كل صنف من أصناف التكوين
uمع احترام شروط االلتحاق بالتكوين YترشحHالتحقق من مختلف وثائق ملفات ا -

- تسـجيل اHتربـصY الذين لـهم احلق في التكوين في الـتخصـصات اخملتارة وتـشكيل أفواج بـيداغوجيـة من خمسة
uعشر (15) متربصا كحد أقصى

- إعداد محضـر فتح دورة بالنسبـة لكل فوج تكوين ومحضـر اختتامها عـند نهاية كل تكـوين وإرسالهما إلى اHركز
uالوطني لرخص السياقة

uالتبليغ برزنامة مختلف دورات التكوين وتعليقها -
uبالتكوين YعنيHا YتربصHضمان إعالم واستدعاء ا -

uطلوبةHقتضيات اHيستوفون ا YكونHمع التأكد من أن ا uضمان تنشيط دورات التكوين وسيرها ومتابعتها -
- تقد� كل مـعلومـة ضرورية تـتعـلق بسريـان التكـوين للمـركز الـوطني لرخص الـسياقـة ليـتسنى له الـقيام �ـهمته

uتابعة والرقابةHتعلقة باHا
uركز التكوينH ركز الوطني لرخص السياقة بالنظام الداخليHموافاة ا -

- إعـداد كــتـيـبـات الـتـكــوين طـبـقـا لـلـبــرامج اHـلـحـقـة بـهــذه االتـفـاقـيـة والـعـمـل عـلى الـتـصـديق عـلــيـهـا من طـرف اHـركـز
uالوطني لرخص السياقة

uYتسليم الكتيبات للمتربص -
uتنظيم التكوين التطبيقي على مستوى مضامير التعلم -

- تـسـليم شـهـادات الكـفـاءة والشـهـادات التي يـتم تـوقيـعـها من طـرف مـدير الـنـقل للـواليـةu لكل مـتـربص مقـبـول على
إثر االمتحان.

التزامات اHركز الوطني لرخص السياقة :التزامات اHركز الوطني لرخص السياقة :
uعتمدةHرخصة أو اHتعليق ونشر قوائم مراكز التكوين ا -

uYتربصHالتصديق على كتيبات التكوين قبل تسليمها إلى ا -
uالتخطيط لدورات االمتحان -

uراكز ومضامير االمتحانات وكذا مفتشي رخص السياقة واألمن في الطرقHا Yتعي -
 uشاركة في جلان مداولة النتائجHا -

uلتوقيعها من طرف مديري النقل للواليات اخملتصة إقليميا uإرسال شهادات الكفاءة والشهادات -
uبعد توقيعها uإرسال شهادات الكفاءة والشهادات إلى مركز التكوين -

- متابعة ومراقبة التكوين.
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اHادة اHادة 5 : مدة وسريان التكوين األولي : مدة وسريان التكوين األولي

uبخـمسـة عشر (15) يـوما uتـخصص نـقل األشخـاص uهنـيةHحتدد مدة الـتكـوين األولي للـحصـول على شـهادة الـكفـاءة ا
أي إحدى وسبعون (71) ساعةu �عدل ست (6) ساعات في اليوم.

حتدد مدة التكوين األولي للحصـول على شهادة الكفاءة اHهنيةu تـخصص نقل البضائعu بخمسة عشر (15) يوماu أي
اثنتان وسبعون (72) ساعةu �عدل ست (6) ساعات في اليوم.

وحتدد مـدة التـكوين األولي لـلحـصول عـلى الشـهادة لـلنـقل اخلاص لـلمـواد اخلطـرة بتـسعة (9) أيـامu أي ست وأربعون
(46) ساعةu �عدل ست (6) ساعات في اليوم.

�كن أن يجرى التكوين في دورة مغلقة أو في دورة تناوبية خالل فترة ال �كن أن تتعدى شهرين (2).

اHادة اHادة 6 : مدة وسريان التكوين اHتواصل : مدة وسريان التكوين اHتواصل

حتـدد مـدة الـتـكـوين اHـتـواصلu في حـالـة نـقل األشـخـاص والـبـضـائعu بـخـمـسـة (5) أيـامu أي ثالثون (30) سـاعـةu �ـعـدل
ست (6) ساعات في اليوم.

وحتـدد مـدة الـتــكـوين اHـتـواصلu في حـالـة الـنــقل اخلـاص لـلـمـواد اخلـطـرةu بـيـومـu(2) Y أي عـشـر (10) سـاعـاتu �ـعـدل
خمس (5) ساعات في اليوم.

اHادة اHادة 7 : الوسائل والتجهيزات الضرورية لسريان التكوين : الوسائل والتجهيزات الضرورية لسريان التكوين

يجب أن يتوفر مركز التكوين على الوسائل اآلتية :

7 -  - 1 - الوسائل اHادية :  - الوسائل اHادية : 
uيتسع كل واحد منها خلمسة عشر (15) مقعدا uعلى األقل uعدد األقسام البيداغوجية ثالثة (3) أقسام -

u(بطاقات الترقيم) ركبات �لكية كاملة أو إيجارHنوع ا -
uتخصص نقل األشخاص : حافلة كبيرة من نوع أتوبيس أو حافلة كبيرة من نوع أوتوكار *

* تخصص نقل البضائع: شاحنة وشاحنة متمفصلة وشاحنة متمفصلة مع صهريج.

7 -  - 2 - الوسائل البشرية :  - الوسائل البشرية : 
uمسؤول التكوين -

- مكونون (النظري والتطبيقي) مؤهلون حسب التخصص. 

اHادة اHادة 8 : االمتحان واHداوالت : االمتحان واHداوالت

تتكـون جلنـة اHداولة في الـنتائج عـلى اخلصـوصu من مسؤول عن مـركز التـكوينu وـثل عن اHركز الـوطني لرخص
السياقةu وثلY عن هيئة التدريس .

اHادة اHادة 9 : متابعة وتقييم التكوين : متابعة وتقييم التكوين

بعـد االنـتـهاء من دورات الـتـكـوينu ترسـل حصـيـلـة التـكـوين األولي واHـتواصـل إلى اHركـز الـوطـني لرخـص السـيـاقة
تتضمن عدد اHتربصY اHقبولY والنتائج احملصل عليها.

اHادة اHادة 10 : تسليم شهادة الكفاءة والشهادة : تسليم شهادة الكفاءة والشهادة

يـجب على مركـز التكويـن موافاة مديـر النقل لـلواليةu اخملتـص إقليمـياu بشـهادة الكفـاءة اHهنـية والشـهادة في النقل
اخلاص للمواد اخلطرة من أجل توقيعهما.
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يتـعـY على مـركز الـتكـوين تـسلـيم اHتـربـصY الـشهـادات اHتـعـلقـة بشـهادة الـكـفاءة اHـهنـية اHـوقـعة قـانونـا من طرف
مدير النقل للوالية اخملتص إقليميا.

اHادة اHادة 11 : تعليق االتفاقية وفسخها : تعليق االتفاقية وفسخها

11 -  - 1 تعليق االتفاقية وفسخها من طرف اHركز الوطني لرخص السياقة : تعليق االتفاقية وفسخها من طرف اHركز الوطني لرخص السياقة :

في حـالة اإلخالل اHـتـكـر¬ر بااللـتـزامـات اHتـضـمنـة في هـذه االتـفاقـيـةu يـقوم اHـركـز الـوطني لـرخص الـسـياقـة بـإجراء
تشـاور لوضع حـد لهـذا اإلخالل. وفي حـالة فـشل مثـبت إلجـراءات التـشاور هـذهu �كن اHـركـز في ظل احتـرام إشعـار مدته

شهران u(2) تعليق االتفاقية أو التبليغ عن فسخها برسالة موصى عليها مع إشعار باالستالم.

11 -  - 2  الفسخ �بادرة من مركز التكوين : الفسخ �بادرة من مركز التكوين : 

�ــكن مــركــز الــتــكــوين وضع حــد Hــشــاركــتـه في هــذه االتــفــاقــيــة من جــانب واحــد بــرســالــة مــوصى عــلــيــهــا مـع إشــعـار
باالستالم ترسل إلى رئيس الفرع احمللي للمركز الوطني لرخص السياقة في ظل احترام إشعار مدته شهران (2).

اHادة اHادة 12 : تسوية النزاعات : : تسوية النزاعات :

تتم تسوية كل نزاع ينجم عن تأويل أو تطبيق أحكام هذه االتفاقية وديا.

وفي غياب حل وديu تفصل احملكمة اخملتصة إقليميا في هذا الشأن.

اHادة اHادة 13 : تعديل بنود االتفاقية : تعديل بنود االتفاقية

.Yكل تعديل لبنود هذه االتفاقية يتم �وجب ملحق بعد اتفاق الطرف

اHادة اHادة 14 : مدة االتفاقية و دخولها حيز التنفيذ : مدة االتفاقية و دخولها حيز التنفيذ

.Yوتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الطرف uدة ثالث (3) سنواتH تبرم هذه االتفاقية

وجتــدَّد تـلــقـائـيــا لـنــفس اHـدةu مــا لم يـعـبــر أحـد اHــوقـعــY صـراحـة عــلى خالف ذلكu بــرسـالـة مــوصى عـلــيـهــا مع إشـعـار
باالستالمu وترسل قبل ستة (6) أشهر من نهاية األجل.

حر¬ر باجلزائر في ........................................................

عن الوزير اHكلف بالنقلعن الوزير اHكلف بالنقل
رئيس الفرع احمللي للمركزرئيس الفرع احمللي للمركز

الوطني لرخص السياقة للواليةالوطني لرخص السياقة للوالية

عن مركز التكوينعن مركز التكوين

اHسياHسي¬ر
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اHلحق الرابع اHلحق الرابع 
برنامج "تخصص نقل األشخاص"برنامج "تخصص نقل األشخاص"

1 - التكوين األولي - التكوين األولي

احلجم الساعياحلجم الساعياHوضوعاHوضوعتخصص األساتذةتخصص األساتذة

أ - التكوين النظريأ - التكوين النظري

- ســلك اHــفــتــشــY أو ســلك الــتــقــنــيــY في
النقل البري 

أو
- سلـك مفـتـش رخص الـسيـاقـة واألمن في

الطرق.
أو

- جــــامــــعي فـي مــــيـــدان الــــنــــقل الــــبــــري مع
خمس (5) سنـوات من اخلبـرة  في قطاع

النقل البري.
أو

- إطار في النـقل شغل على األقلu مـنصبا
عاليا في قطاع النقل البري.

أو
- جــمـــيع اإلطـــارات األخـــرى ذوي اHــؤهالت

في ميدان السالمة عبر الطرق

- سلك مفتشي رخص السياقة واألمن في
الطرق.

أو
uــــيـــكـــانــــيـــكـــاHمـــهــــنـــدس أو تـــقــــني ســـام: ا -

الكهرباءu الصناعة واHناجم.

اHـــــــادة األولـى : أبـــــــعـــــــاد الـــــــنـــــــقـل واجلـــــــانباHـــــــادة األولـى : أبـــــــعـــــــاد الـــــــنـــــــقـل واجلـــــــانب
التنظيمي اHتعلق بنقل األشخاص :التنظيمي اHتعلق بنقل األشخاص :

- قــانـون اHـرور (الــقـواعــد اخلـاصـة بــحـركـة
الــــســـيــــر و إشــــارات اHــــرور في الــــطـــرق
وقواعد السـياقة على مـقربة من األنفاق
وبــــداخـــــلــــهــــا وخـــــصــــوصــــيـــــات اHــــنــــشــــآت

u(الكبرى

uطبق على نقل األشخاصHالتنظيم ا -

- الـتـنــظـيم االجـتــمـاعي الــوطـني والـدولي
اHـــطـــبق عـــلى نـــقل األشـــخــاصu ال ســـيـــمــا
uYأوقــــــات ســـــيــــــاقــــــة وراحـــــة الــــــســـــائــــــقـــــ

u....إلخ uاالتفاقية اجلماعية

- الـــــتـــــنـــــظـــــيـم الـــــوطـــــني والـــــدولـي لـــــنـــــقل
uاألشخاص

uوثائق مركبات نقل األشخاص -

uدنية واجلزائية للسائقHسؤولية اHا -

اHـادة اHـادة 2 : اHــفـاهــيم الــتـقــنـيــة Hــركـبــات نـقل : اHــفـاهــيم الــتـقــنـيــة Hــركـبــات نـقل
األشخاص :األشخاص :

uركباتHيكانيكا وكهرباء اHعناصر ا -

uتشغيل أجهزة السالمة -

uركبةHصيانة ا -

uركبة واإلغاثة البسيطةHتشغيل ا -

- اسـتــعـمـال جـهــاز تـسـجـيـل وقت الـسـرعـة
uيقت واستغاللهHبا

- تـشـغـيل جـهـاز يـسـمح بـصـعـود األشـخاص
ذوي االحتياجات اخلاصة ونزولهم.

ثماني عشرة (18) ساعة
(ثالثة (3) أيام)

ثماني عشرة (18) ساعة
(ثالثة (3) أيام)
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- سلك مفتشي رخص السياقة واألمن في
الطرق 

أو
- عون مؤهل في احلماية اHدنية

- ســلك اHــفــتــشــY أو ســلك الــتــقــنــيــY في
 u النقل البري

أو
 uإطار في قطاع النقل البري -

أو
مــهـــنــدس في الـــنــقـل الــبـــري مع خــمس (5)

سنوات من اخلبرة.

3 : الـــــــوقـــــــايـــــــة والــــــــسالمـــــــة لــــــــنـــــــقل : الـــــــوقـــــــايـــــــة والــــــــسالمـــــــة لــــــــنـــــــقل اHــــــادة اHــــــادة 
األشخاص :األشخاص :

- مــــخــــاطــــر الــــطــــريـقu الــــعــــوامل اHــــشــــددة
uرتبطة �ركبات النقل اجلماعيHا

uجتهيزات وملحقات السالمة -
- عنـاصـر األرغـونومـيـا اHـطبـقـة في مـركز

uالقيادة
uعناصر حماية البيئة -

uإجـــــــراءات الــــــتــــــدخـل في حــــــالـــــــة حــــــريق -
uعارض و/أو حادث

- اHــفـاهـيم الــتـطـبـيــقـيـة لإلســعـاف (تـدلـيك
الــــقــــلب - اســــتــــعــــمــــال جــــهــــاز الــــرجــــفـــان

u(.....اآللي
- سلـوك السـائق في مكـان العـمل (اللـياقة

u (البدنية والعقلية
- احــتـــرام الــتـــعـــلــيـــمــات األمـــنــيـــة و حــسن
استعمـال اHركبة أثناء صعود األشخاص

ونزولهم.

اHادة اHادة 4 : فن حسن التصرف: : فن حسن التصرف:
- سـلــوك الـسـائـق جتـاه األشـخــاص (سـلـوك
يــــســـاهـم في تــــقـــيــــيم وتــــطـــويــــر نـــوعــــيـــة

u(اخلدمة
 uضمان راحة الركاب -

- الـــــــتـــــــحــــــســـــــيـس بــــــاإلعـــــــاقـــــــة والــــــتـــــــكـــــــفل
.YعاقHا YستعملHبا

ثماني عشرة (18) ساعة
(ثالثة (3) أيام)

خمس (5) ساعات
(يوم واحد (1))

ب - التكوين التطبيقيب - التكوين التطبيقي

تقنيات سياقة مركبة نقل األشخاصتقنيات سياقة مركبة نقل األشخاص
التكوين الفردي :التكوين الفردي :

 uاالنطالق في مرتفع -
- ســــهـــولــــة الـــتــــحـــكـم في اHــــنـــاورات (ركن
uـرآبHالـدخـول إلى ا uالـدوران uـنـاورةHا

u( .... ر ضيق إلخ
- سياقة حرفية في وضعية عادية.

التكوين اجلماعي :التكوين اجلماعي :
uمبدأ استعمال علبة السرعة اآللية -

uالتعليمات األمنية أثناء شحن األمتعة -

اجملموعاجملموع

- سلك مفتشي رخص السياقة واألمن في
الطرق

أو
- حـــائـــز شـــهــــادة األهـــلـــيـــة الـــبـــيـــداغـــوجـــيـــة
واHـهـنيـة لـرخص الـسيـاقـة مع عـشر (10)

اثنتا عشرة (12) ساعةسنوات من اخلبرة.
(خمسة (5) أيام)

إحدى وسبعون (71) ساعة
(خمسة عشر (15) يوما)

أ - التكوين النظري (تابع)أ - التكوين النظري (تابع)
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2 - التكوين اHتواصل - التكوين اHتواصل

احلجم الساعياحلجم الساعياHوضوعاHوضوعتخصص األساتذةتخصص األساتذة

- ســلك اHــفــتــشــY أو ســلك الــتــقــنــيــY في
uالنقل البري

أو
- سلك مفتشي رخص السياقة واألمن في

uالطرق
أو

- جــامـعي فـي مـيــدان الــنـقل مـع خـمس (5)
ســــنـــوات مـن اخلـــبــــرة في قــــطـــاع الــــنـــقل

uالبري
أو

- إطـار في الـنـقل شــغل مـنـصـبـا عـالـيـا في
uقطاع النقل البري
أو

- جـــمـــيـع اإلطـــارات األخـــرى ذوي مـــؤهالت
لها عالقة �يدان السالمة عبر الطرق

- سلك مفتشي رخص السياقة واألمن في
uالطرق

أو
- سـلـك اHـفـتـشـY أو تـقـني سـام في الـنـقل
الــــــــبـــــــــري مـع خـــــــــمس (5) ســـــــــنـــــــــوات من

uاخلبرة
و

- عون مؤهل في احلماية اHدنية

اHـــــــادة األولـى : حتـــــــيــــــــY اHـــــــعــــــــارف حـــــــولاHـــــــادة األولـى : حتـــــــيــــــــY اHـــــــعــــــــارف حـــــــول
: Yالتقن: Yالتقن

- قــانـون اHـرور (الــقـواعــد اخلـاصـة بــحـركـة
الــــســــيـــــر وإشــــارات اHــــرور فـي الــــطــــرق
وقواعد السـياقة على مـقربة من األنفاق
وبــــداخـــــلــــهــــا وخـــــصــــوصــــيـــــات اHــــنــــشــــآت

u(الكبرى

uطبق على نقل األشخاصHالتنظيم ا -

- الـتـنــظـيم االجـتــمـاعي الــوطـني والـدولي
اHـــطـــبق عـــلى نـــقل األشـــخــاصu ال ســـيـــمــا
- Yأوقــــات الـــســـيـــاقـــة وراحــــة الـــســـائـــقـــ

u....إلخ uاالتفاقية اجلماعية

- الـــــتـــــنـــــظـــــيـم الـــــوطـــــني والـــــدولـي لـــــنـــــقل
uاألشخاص

uوثائق مركبات نقل األشخاص -

uدنية واجلزائية للسائقHسؤولية اHا -

اHــــادة اHــــادة 2 : : حتـــيـــY اHــــعـــارف حـــول الـــسالمـــة حتـــيـــY اHــــعـــارف حـــول الـــسالمـــة
عبر الطرق :عبر الطرق :

- مـفـهـوم االسـعــاف والـسالمـة عـبـر الـطـرق
وسالمة البيئة

uإجـــــــراءات الــــــتــــــدخـل في حــــــالـــــــة حــــــريق -
uعارض و/أو حادث

- الـــســيــاقـــة الــوقـــائــيـــة و تــقــيـــيم األوضــاع
االسـتــعـجـالـيــةu السـيـمـا مـن خالل الـقـيـام
بـتـمـارين تـطـبـيـقـيـة ودراسـات لـلـحـاالت
التي تـسمح بـاتبـاع مـنهج عـملي و فـعال

uعرضة للخطرHفي الوضعيات ا

- سلـوك السـائق في مكـان العـمل (اللـياقة
البدنية والعقلية).

اجملموعاجملموع

اثنتا عشرة (12) ساعة
(يومان (2))

ثماني عشرة (18) ساعة
(ثالثة أيام (3))

ثالثون (30) ساعة
(خمسة (5) أيام)
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برنامج "تخصص نقل البضائع"برنامج "تخصص نقل البضائع"
1 - التكوين األولي - التكوين األولي

احلجم الساعياحلجم الساعياHوضوعاHوضوعتخصص األساتذةتخصص األساتذة

أ - التكوين النظريأ - التكوين النظري

- ســلك اHــفــتــشــY أو ســلك الــتــقــنــيــY في
uالنقل البري

أو
- سلك مفتشي رخص السياقة واألمن في

uالطرق
أو

- جــامـعي فـي مـيــدان الــنـقل مـع خـمس (5)
ســــنـــوات مـن اخلـــبــــرة في قــــطـــاع الــــنـــقل

uالبري
أو

- إطار في النـقل شغل على األقلu مـنصبا
uعاليا في قطاع النقل البري

أو
- جــمـــيع اإلطـــارات األخـــرى ذوي اHــؤهالت

في ميدان السالمة عبر الطرق.

- سلك مفتشي رخص السياقة واألمن في
uالطرق

أو
- مهندس أو تقني سام :
uالكهرباء uيكانيكاHا *

* الصناعة واHناجم.

اHـــــــادة األولـى : أبـــــــعـــــــاد الـــــــنـــــــقـل واجلـــــــانباHـــــــادة األولـى : أبـــــــعـــــــاد الـــــــنـــــــقـل واجلـــــــانب
التنظيمي اHتعلق بنقل البضائع :التنظيمي اHتعلق بنقل البضائع :

- قــانـون اHـرور (الــقـواعــد اخلـاصـة بــحـركـة
الــــســــيـــــر وإشــــارات اHــــرور فـي الــــطــــرق
وقواعد السـياقة على مـقربة من األنفاق
وبــــداخـــــلــــهــــا وخـــــصــــوصــــيـــــات اHــــنــــشــــآت

u(الكبرى

uطبق على نقل البضائعHالتنظيم ا -

- الـتـنــظـيم االجـتــمـاعي الــوطـني والـدولي
اHــــطـــبق عـــلى نـــقـل الـــبـــضـــائعu ال ســـيـــمـــا
uYأوقــــــات ســـــيــــــاقــــــة وراحـــــة الــــــســـــائــــــقـــــ

u...إلخ uاالتفاقية اجلماعية

- الـــــتـــــنـــــظـــــيـم الـــــوطـــــني والـــــدولـي لـــــنـــــقل
uالبضائع

uوثائق مركبات نقل البضائع -

uدنية واجلزائية للسائقHسؤولية اHا -

- اHـعـلـومات الـواجب ذكـرهـا في سـنـد نقل
البضائع.

اHادة اHادة 2 : اHفـاهيم الـتقـنيـة للـمركـبات ذات : اHفـاهيم الـتقـنيـة للـمركـبات ذات
محرك اخلاصة بنقل البضائع :محرك اخلاصة بنقل البضائع :

uركباتHيكانيكا وكهرباء اHعناصر ا -

uتشغيل أجهزة السالمة -

uركبةHصيانة ا -

uركبة واإلغاثة البسيطةHتشغيل ا -

- اسـتــعـمـال جـهــاز تـسـجـيـل وقت الـسـرعـة
uيقت واستغاللهHبا

- تـشـغـيل جـهـاز يـسـمح بـصـعـود األشـخاص
ذوي االحتياجات اخلاصة ونزولهم.

ثماني عشرة (18) ساعة
(ثالثة (3) أيام)

ثماني عشرة (18) ساعة
(ثالثة (3) أيام)
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- ســـــلـك مــــفـــــتـــــشي رخـص الــــســـــيـــــاقــــة
uواألمن في الطرق
و

- عون مؤهل في احلماية اHدنية.

اHـــــادة اHـــــادة 3 : الــــــوقـــــــايـــــة والــــــسـالمـــــة أثــــــنـــــاء نــــــقل : الــــــوقـــــــايـــــة والــــــسـالمـــــة أثــــــنـــــاء نــــــقل
البضائع :البضائع :

- مخـاطـر الـطريـقu العـوامل اHـشـددة اHرتـبـطة
uركبات نقل البضائع�

uجتهيزات وملحقات السالمة -
- عـــنـــاصـــر األرغــونـــومـــيـــا اHــطـــبـــقـــة في مـــركــز

uالقيادة
uعناصر حماية البيئة -

- إجـــراءات الـــتــــدخل في حـــالــــة حـــريقu عـــارض
uو/أو حادث

- اHفاهيم التطبيقية لإلسعاف (تدليك القلب -
u(.....استعمال جهاز الرجفان اآللي

- ســـلـــوك الــســـائق في مـــكـــان الــعـــمل (الـــلــيـــاقــة
u (البدنية والعقلية

ثماني عشرة (18) ساعة
(ثالثة (3) أيام)

ب - التكوين التطبيقيب - التكوين التطبيقي

تـقــنــيــات سـيــاقــة مـركــبــة الــوزن الـثــقــيل لــنـقلتـقــنــيــات سـيــاقــة مـركــبــة الــوزن الـثــقــيل لــنـقل
البضائع :البضائع :

التكوين الفردي :التكوين الفردي :
uناورةHنـاورات (ركن اHسـهولـة التحـكم في ا -
الـــــــــــدورانu الــــــــــدخـــــــــــول فـي اHـــــــــــرآبu مــــــــــرور

u(ضيق...إلخ
-  مـــــنـــــاورات عـــــلـى مـــــســـــار صـــــعب بـــــدون ومع

uحمولة
- مناورة الركن بـالسير إلى الوراء مع مركبة

uمعبأة
- مناورة الركن بـالسير إلى الوراء مع مركبة

uمتمفصلة معبأة
- مناورة الركن بـالسير إلى الوراء مع مركبة

uذات صهريج
- االنـــطالق في مـــرتـــفع والـــهـــبـــوط مـع مـــركـــبــة

uمتمفصلة معبأة
- االنطالق في مرتفع والهبوط مع مركبة ذات

صهريج.
التكوين اجلماعي :التكوين اجلماعي :

- جـــر وفك مــركـــبـــة مــتـــمـــفــصـــلـــة أو مــجـــمـــوعــة
uمركبات

- شــــحن الــــبـــضــــائع و رصــــهـــا ومــــنـــاولــــتــــهـــا مع
احترام الـتعـليـمات األمنـية وحـسن استـعمال

uركبةHا
- الــوقـايـة من اخملـاطـر وتــطـبـيق اإلجـراءات في
حــال وقـوع عــارض وحـادث أثــنـاء الــتـوقف أو

uالسير
- ضــمـان عــمـلـيــات رقـابـة الــسالمـة قــبل وأثـنـاء

وبعد نقل البضائع.

اجملموعاجملموع

- ســـــلك مـــــفـــــتـــــشـي رخص الـــــســـــيـــــاقــــة
uواألمن في الطرق
أو

- حـائـز شــهـادة األهـلـيــة الـبـيــداغـوجـيـة
واHـهـنـيـة لــرخص الـسـيـاقـة مع عـشـر

(10) سنوات من اخلبرة.

ثماني عشرة (18) ساعة
(ستة (6) أيام)

اثنتان وسبعون (72) ساعة
(خمسة عشر (15) يوما)

أ - التكوين النظري (تابع)أ - التكوين النظري (تابع)
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2 - التكوين اHتواصل - التكوين اHتواصل

احلجم اليومي والساعياحلجم اليومي والساعياHوضوعاHوضوعتخصص األساتذةتخصص األساتذة

- ســلك اHــفــتــشــY أو ســلك الــتــقــنــيــY في
uالنقل البري

أو
- سلك مفتشي رخص السياقة واألمن في

uالطرق
أو

- جــامـعي فـي مـيــدان الــنـقل مـع خـمس (5)
ســــنـــوات مـن اخلـــبــــرة في قــــطـــاع الــــنـــقل

uالبري
أو

- إطـار في الـنـقل شــغل مـنـصـبـا عـالـيـا في
uقطاع النقل البري
أو

- جـــمـــيـع اإلطـــارات األخـــرى ذوي مـــؤهالت
لها عالقة �يدان السالمة عبر الطرق.

- ســلك اHــفــتــشــY أو ســلك الــتــقــنــيــY في
uالنقل البري

أو
- سلك مفتشي رخص السياقة واألمن في

uالطرق
أو

- جــامـعي فـي مـيــدان الــنـقل مـع خـمس (5)
ســــنـــوات مـن اخلـــبــــرة في قــــطـــاع الــــنـــقل

uالبري
أو

- إطـار في الـنـقل شــغل مـنـصـبـا عـالـيـا في
uقطاع النقل البري
و

- عون مؤهل في احلماية اHدنية.

اHـــــــادة األولـى : حتـــــــيــــــــY اHـــــــعــــــــارف حـــــــولاHـــــــادة األولـى : حتـــــــيــــــــY اHـــــــعــــــــارف حـــــــول
التنظيم :التنظيم :

قــانـــون اHــرور (الـــقــواعــد اخلـــاصــة بـــحــركــة
الــــســــيـــــر وإشــــارات اHــــرور فـي الــــطــــرق
وقواعد السـياقة على مـقربة من األنفاق
وبــــداخـــــلــــهــــا وخـــــصــــوصــــيـــــات اHــــنــــشــــآت

u(الكبرى

uطبق على نقل البضائعHالتنظيم ا -

- الـتـنــظـيم االجـتــمـاعي الــوطـني والـدولي
اHــــطـــبـق عـــلى نــــقل الــــبـــضــــائع ال ســــيـــمـــا
- Yأوقــــات الـــســـيـــاقـــة وراحــــة الـــســـائـــقـــ

u(....إلخ uاالتفاقية اجلماعية

- الـــــتـــــنـــــظـــــيـم الـــــوطـــــني والـــــدولـي لـــــنـــــقل
uالبضائع

uوثائق مركبات نقل البضائع -

uدنية واجلزائية للسائقHسؤولية اHا -

- اHـعـلـومات الـواجب ذكـرهـا في سـنـد نقل
البضائع.

اHــــادة اHــــادة 2 : حتـــيـــY اHــــعـــارف حـــول الـــسالمـــة : حتـــيـــY اHــــعـــارف حـــول الـــسالمـــة
عبر الطرق :عبر الطرق :

- مـفـهـوم االسـعــاف والـسالمـة عـبـر الـطـرق
uوسالمة البيئة

uإجـــــــراءات الــــــتــــــدخـل في حــــــالـــــــة حــــــريق -
uعارض و/أو حادث

- الـــســـيــاقـــة الـــوقـــائــيـــة وتـــقـــيــيـم األوضــاع
االسـتـعـجـالـيـةu ال سـيـمـا من خالل الـقـيام
بــتــمـارين تــطــبـيــقــيـة ودراســات احلـاالت
الـتي تـسـمح بـاتـبـاع مـنـهج عـمـلي وفـعال

uعرضة للخطرHفي الوضعيات ا

- سلـوك السـائق في مكـان العـمل (اللـياقة
البدنية والعقلية).

اجملموعاجملموع

اثنتا عشرة (12) ساعة
(يومان (2))

ثماني عشرة (18) ساعة
(ثالثة أيام (3))

ثالثون (30) ساعة
(خمسة (5) أيام)
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برنامج "تخصص نقل اHواد اخلطرة"برنامج "تخصص نقل اHواد اخلطرة"
1 - التكوين األولي - التكوين األولي

احلجم اليومي والساعياحلجم اليومي والساعياHوضوعاHوضوعتخصص األساتذةتخصص األساتذة

أ - التكوين النظريأ - التكوين النظري

- ســلك اHــفــتــشــY أو ســلك الــتــقــنــيــY في
uالنقل البري

أو

- إطار في النـقل شغل على األقلu مـنصبا
عاليا في قطاع النقل البري.

و
uدنيةHإطار في احلماية ا -

أو
- كـل األشــــحـــــاص الــــذيـن لــــديـــــهم مـــــؤهالت
مــــــثـــــبــــــتــــــة ومــــــارســــــوا نــــــشــــــاطــــــهـم لـــــدى
مـــؤســســات أو هــيـــئــات مــتــخـــصــصــة في

ميدان نقل اHواد اخلطرة.

- مهـندس أو تـقني فـي الطـاقة والـصنـاعة
uناجمHوا

أو
- كـل األشــــخـــــاص الــــذيـن لــــديـــــهم مـــــؤهالت
مـــــثــــــبـــــتــــــة و مـــــارســــــوا نـــــشــــــاطـــــهـم لـــــدى
مـــؤســســات أو هــيـــئــات مــتــخـــصــصــة في

ميدان نقل اHواد اخلطرة.

اHادة األولى : الـتـكـوين الـقـاعـدي في اHواداHادة األولى : الـتـكـوين الـقـاعـدي في اHواد
اخلطرة :اخلطرة :

- األحـكــام الـعـامـة اHــطـبـقـة عــلى نـقل اHـواد
u(رزم uتصنيف uحتديد) اخلطرة

u(خملتلف األصناف) أهم أنواع اخملاطر -
- إجــــراءات الـــوقــــايــــة والـــسالمــــة اHالئــــمـــة

خملتلف أنواع اخلطر;
- الـــــســــــلـــــوك بـــــعـــــد احلــــــادث (اإلســـــعـــــافـــــات
األوليةu سالمـة السيرu اHعارف األساسة
uـتـعـلـقـة بـاسـتـعـمـال جتـهـيـزات احلـمـايةHا

u(كتوبةHالتعليمات ا
- الـــوسم ووضع الـــبـــطـــاقـــات والـــتـــصـــفـــيح

uواإلشارات البرتقالية
- مـــــا يـــــجـب ومـــــا ال يـــــجب عـــــلـى الـــــســـــائق

uواد اخلطرةHالقيام به أثناء نقل ا
- منع التعـبئة اHشتركـة في نفس اHركبة

uأو داخل حاوية
- االحـــتـــيـــاطـــات الـــواجب اتـــخـــاذهـــا أثـــنـــاء

uواد اخلطرة أو تفريغهاHتعبئة ا
- اHـعــلـومــات الـعــامـة اخلــاصـة بــاHـســؤولـيـة

uدنيةHا
uمناولة الطرود ورصها -

- قـــيــود فــيــمـــا يــخص الــســـيــر في األنــفــاق
وتعليمـات حول السلوك اHـتبع  بداخلها
uالــــــسـالمـــــة uالــــــوقــــــايــــــة مـن الــــــعــــــوارض)
اإلجـــراءات الــواجـب اتـــخـــاذهــا فـي حـــالــة
عـــــــــــوارض أو غــــــــــــيــــــــــــرهــــــــــــا مـن احلـــــــــــاالت

u(االستعجالية
- التحسيس باألمن.

اHـادة اHـادة 2 : الـتــكـوين الـتــخـصـصـي في الـنـقل : الـتــكـوين الـتــخـصـصـي في الـنـقل
بالصهاريج :بالصهاريج :

- الـســلــوك أثــنــاء ســيــر اHــركــبـاتu �ــا في
uذلك حركات الشحن

uركباتHأحكام خاصة تتعلق با -
- معارف عامـة نظرية خملتلف أجهزة اHلء

uوالتفريغ
- أحـكـام إضـافيـة خـاصـة تتـعـلق بـاستـعـمال
uــــــركــــــبــــــات (شــــــهــــــادة االعــــــتــــــمــــــادHهــــــذه ا

التصفيح واإلشارات البرتقالية).

ثماني عشرة (18) ساعة
(ثالثة (3) أيام)

اثنتا عشرة (12) ساعة
(يومان (2))
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احلجم اليومي والساعياحلجم اليومي والساعياHوضوعاHوضوعتخصص األساتذةتخصص األساتذة

أ - التكوين النظريأ - التكوين النظري  (تابع)(تابع)

uدنيةHإطار في احلماية ا -
أو

- كـل األشــــخـــــاص الــــذيـن لــــديـــــهم مـــــؤهالت
مـــــثــــــبـــــتــــــة و مـــــارســــــوا نـــــشــــــاطـــــهـم لـــــدى
مـــؤســســات أو هــيـــئــات مــتــخـــصــصــة في

ميدان نقل اHواد اخلطرة.

uدنيةHإطار في احلماية ا -
و

- جـــامــعي مع خـــبــرة  فـي مــيــدان احلـــمــايــة
uاإلشعاعية

أو
- كـل األشــــخـــــاص الــــذيـن لــــديـــــهم مـــــؤهالت
مـــــثــــــبـــــتــــــة و مـــــارســــــوا نـــــشــــــاطـــــهـم لـــــدى
مـــؤســســات أو هــيـــئــات مــتــخـــصــصــة في

ميدان نقل اHواد اخلطرة.

3 : تــــــــكـــــــويـن تـــــــخــــــــصـــــــصـي لـــــــنــــــــقل : تــــــــكـــــــويـن تـــــــخــــــــصـــــــصـي لـــــــنــــــــقل اHــــــادة اHــــــادة 
اHتفجرات من الصنف اHتفجرات من الصنف 1 : :

- اخملـاطر اخلـاصـة بـاHـواد واألشيـاء الـقـابـلة
uلالنفجار والنارية

- األحـــكـــام اخلـــاصـــة اHـــتـــعــلـــقـــة بـــالـــتـــعـــبـــئــة
اHــــــشــــــتـــــــركـــــــة لــــــلـــــمــــــواد واألشــــــيــــــاء من

الصنف 1.

اHـادة اHـادة 4 : تـكـويـن تـخـصـصـي في نـقل اHـواد : تـكـويـن تـخـصـصـي في نـقل اHـواد
اHشعة من الصنف اHشعة من الصنف 7 : :

uاخملاطر اخلاصة باإلشعاعات األيونية -
- األحـــكــام اخلـــاصـــة اHـــتـــعــلـــقـــة بـــرزم اHــواد
اHـشـعـة ومنـاولـتـهـا وتـعـبـئـتـهـا اHـشـتـركة

uورصها
- اإلجـراءات اخلاصـة الـواجـب اتخـاذهـا في

حالة حادث �س اHواد اHشعة.

اجملموعاجملموع

ثماني (8) ساعات
(يومان (2))

ثماني (8) ساعات
(يومان (2))

ست وأربعون (46) ساعة
(تسعة (9) أيام)
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- ســلك اHــفــتــشــY أو ســلك الــتــقــنــيــY في
uالنقل البري

أو

- إطار في الـنـقل شـغل على األقـل منـصـبا
uعاليا في قطاع النقل البري

و

uدنيةHإطار في احلماية ا -

أو

- كـل األشــــخـــــاص الــــذيـن لــــديـــــهم مـــــؤهالت
مـــــثــــــبـــــتــــــة و مـــــارســــــوا نـــــشــــــاطـــــهـم لـــــدى
مـــؤســســات أو هــيـــئــات مــتــخـــصــصــة في

ميدان نقل اHواد اخلطرة.

اHـــــــادة األولـى : حتـــــــيــــــــY اHـــــــعــــــــارف حـــــــولاHـــــــادة األولـى : حتـــــــيــــــــY اHـــــــعــــــــارف حـــــــول
: Yالتقن: Yالتقن

uعارف التنظيميةHتأهيل مستوى ا -
- تــــــــأهـــــــــيل مــــــــســـــــــتــــــــوى اإلشــــــــارات (وضع
الــبـطـاقــاتu الـتـصــفـيحu لــوحـة اإلعالنـات

u(البرتقالية
- الـتـنــظـيم الـوطــني والـدولي لــنـقل اHـواد

اخلطرة.

خمس (5) ساعات
(يوم واحد)



2  - التكوين اHتواصل (تابع)  - التكوين اHتواصل (تابع)
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- ســلك اHــفــتــشــY أو ســلك الــتــقــنــيــY في
uالنقل البري

أو
- سلك مفتشي رخص السياقة واألمن في

uالطرق
أو

- جــامـعي فـي مـيــدان الــنـقل مـع خـمس (5)
ســــنـــوات مـن اخلـــبــــرة في قــــطـــاع الــــنـــقل

uالبري
أو

- إطـار في الـنـقل شــغل مـنـصـبـا عـالـيـا في
uقطاع النقل

و
uدنيةHإطار في احلماية ا -

و
- كـل األشــــخـــــاص الــــذيـن لــــديـــــهم مـــــؤهالت
مـــــثــــــبـــــتــــــة و مـــــارســــــوا نـــــشــــــاطـــــهـم لـــــدى
مـــؤســســات أو هــيـــئــات مــتــخـــصــصــة في

ميدان نقل اHواد اخلطرة.

اHـــــادة اHـــــادة 2 : حتــــيـــــY اHــــعــــارف حـــــول اجلــــانب : حتــــيـــــY اHــــعــــارف حـــــول اجلــــانب
التقني :التقني :

uإدراج مواد خطرة جديدة -
- مــوضـوع الـتــجـهـيـزات الــتـقـنــيـة اجلـديـدة

uللمركبات وتشغيلها
- مـــراجــعـــة أهـم أنــواع اخملـــاطـــر وإجــراءات

uالئمةHالوقاية والسالمة ا
uدنيةHسؤولية اHا -
- التحسيس باألمن.

اجملموعاجملموع

خمس (5) ساعات
(يوم واحد)

عشر (10) ساعات
(يومان (2))

اHلحق اخلامساHلحق اخلامس
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة النقلوزارة النقل
مديرية النقل لوالية ......................مديرية النقل لوالية ......................

رقمرقم ..................... .....................
شهادة تكوينشهادة تكوين

النقل اخلاص للمواد اخلطرةالنقل اخلاص للمواد اخلطرة
- �ــقـــتــضى قـــرار وزيــر الــنـــقل اHــؤرخ في 12 شــعـــبــان عــام 1437 اHــوافق 19 مــايـــو ســنــة 2016 الــذي يـــحــدد شــروط

uهنية لسائقي مركبات نقل األشخاص والبضائعHوكيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة ا
- وبناء على شهادة الكفاءة اHهنيةu تخصص نقل البضائعu رقم ......... بتاريخ ................................................
اHسلّمة من طرف مدير النقل لوالية .................................................................................................................

يشهد أن السيد/ السيدة .......................................................................
اHولود(ة) في ............................. / ............................. /  ................................... بـ ................................
قد تابع (ت) بنجاح التكوين في النقل اخلاص للمواد اخلطرة خالل الفترة من ................... إلى ........................

تكون هذه الشهادة صاحلة Hدة خمس (5) سنواتu ابتداء من تاريخ توقيعها.
حرر بـ .................... في ....................

مدير النقل لواليةمدير النقل لوالية
..........................
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