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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قـــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرقـــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 4  رجب عــــــام   رجب عــــــام 1436
اHوافق اHوافق 23 أبـريل سنة  أبـريل سنة r2015 يحدr يحدّد الـوثائق اHـكونةد الـوثائق اHـكونة
Hـلـف طـلب جــواز الــسـفــر الــبـيــومــتـري اإللــكــتـرونيHـلـف طـلب جــواز الــسـفــر الــبـيــومــتـري اإللــكــتـروني
بـــالــنــســـبــة لــلــمـــواطــنــY اجلـــزائــريــY اHــقـــيــمــY فيبـــالــنــســـبــة لــلــمـــواطــنــY اجلـــزائــريــY اHــقـــيــمــY في

اخلارج.اخلارج.
ـــــــــــــــــــــــــــ

- إن وزيـــر الـــدولـــةr وزيـــر الــــداخـــلـــيـــة واجلـــمـــاعـــات
rاحمللية ووزير الشؤون اخلارجية

- �ـــــقــــتـــــضــى الـــقــــانــــون رقم 14-03 اHــــؤرخ في 24
ربـــيـع الـــثـــانــي عــام 1435 الـــمـــوافـق 24 فـــبـــرايــر ســنـة
2014 واHتـعـلق بـسنـدات ووثـائق السـفـرr ال سيـمـا اHادة 4

rمنه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرخ في 22 جــمـادى الـثــانـيـة
عام 1432 اHوافق 25 مايو سنة 2011 واHتعلق �لف طلب

rبطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : يــحـــدد هــذا الــقــرار الــوثـــائق اHــكــونــة
Hلف طلب جواز السفـر البيومتري اإللكتروني بالنسبة

للمواطنY اجلزائريY اHقيمY في اخلارج.

اHادة اHادة 2 : : تـوضع استمـارة خاصة لـلطلب في مـتناول
اHـــواطـــنــY عـــلى مـــســتـــوى اHـــصــالـح الــقـــنـــصــلـــيـــة ومــوقع
األنـــتــرنـت لــوزارة الــداخــلـــيــة واجلــمــاعــات احملـــلــيــة أثــنــاء
تــقـــد� طـــلب احلـــصـــول عــلـى جـــواز الــســـفـــر الـــبــيـــومـــتــري

اإللكتروني.

3 :  : يــــخـــصص لالســــتـــمـــارة اHـــمــــلـــوءة قـــانـــونـــا اHــادة اHــادة 
واHـرفـقـة بـالــوثـائق الـثـبـوتــيـة اHـذكـورة في اHـادة 5 أدنـاه
عنـد الـتـصديق اإلداريr رقـم تسـجـيل اHلـف على مـسـتوى

اHصلحة القنصلية.

اHادة اHادة 4 : يكون حضـور صاحب الطلـب الذي يتجاوز
عـــمـــره اثـــنـــتـي عـــشــرة (12) ســـنـــة إجـــبـــاريـــا إليـــداع وأخــذ

بصمات األصابع والتوقيع الرقمي.

تشـهـد اHصـالح الـقنـصـلـية �ـطـابقـة الـوثائق اHـكـوّنة
Hـلف الـطلب اHـودعة بـالـنسـبة لـلـقصّـر الـذين يقل عـمرهم

عن اثنتي عشرة (12) سنة.

اHـــــادة اHـــــادة 5 :  : يــــــتــــــضــــــمن مــــــلـف طــــــلب جــــــواز الــــــســــــفـــــر
البيومتري اإللكتروني ما يأتي :

- االســتـــمــارة اHـمــلـوءة واHـوقــعـة من طــرف اHـعـني
أو الـولـيّ الــشــرعـي بــالــنــســبـة لـلـقـصّـرr وتـكـون مـرفـقة

�ا يأتي :

rـــــيـالد اخلـــــاص رقم 12- خH1 - مــــــســـــتـــــخـــــرج عــــــقـــــد ا
rللمعني يسلّم في مطبوع خاص

r2 - بطاقة التسجيل القنصلية ذات صالحية

r3 - إثبات اإلقامة في اخلارج

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 11 رجـب عـــام
1436 اHـوافق 30 أبــريل ســنـة 2015 يــعـيّـن الـسّــيــد تــوفـيق

YـهـنـيـــHـعــهـد الـتـكـــويـن والـتـعـلـــيـم اH مـديـــرا rزوايـديـــة
بعنـابـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 11 رجـب عـــام
1436 اHـوافق 30 أبــريل سـنـة 2015 يــعـيّن الــسّـيـد مــحـمـود

YـهـنـيــHـعــهــد الـتـكــــوين والـتـعـلــــيم اH مـديـــرا rسـكــــوتي
بورقلـة.

مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 26 جــمـادى األولى عـام جــمـادى األولى عـام
1436 اHــوافق  اHــوافق 17 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة r2015 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

إنهاء مهام رؤساء أمن في الواليات (استدراك).إنهاء مهام رؤساء أمن في الواليات (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الـرّسميّة - العدد 16 الصادر في 11 جمادى
الثانية عام 1436 اHوافق أوّل أبريل سنة 2015.

الصفحة 8 - العمود األوّل - السطر 7.
إضافة "إلعادة إدماجه في رتبته األصلية".

................... (الباقي بدون تغيير) ...................
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4 - شهادة عمل أو شهادة مـدرسية بالنسـبة للطلبة
rYتمدرسHأو األبناء ا

5 - أربع (4) صـور شـمسـيـة لـلـهـوية مـلـوّنـة وحـديـثة
و�ــاثــلـــة تــمــامـــاr تــســتــجـــيب لــلـــمــقــايــيـس الــبــيـــومــتــريــة

rواحدة منها مخصصة للمسح الضوئي rطلوبةHا
6 - قـسـيـمـة جـبـائـيـة أو طـابع جـبـائي �ـبـلغ يـسـاوي

ستة أالف (6.000) دينار جزائري.
rيرفق ملف الطلب حسب احلالة rفي حالة التـجديد

�ا يأتي :
- جــواز الــســـفــر اHــنـــتــهــيـــة صالحــيــتـه خالل األشــهــر

rالستة (6) السابقة النقضاء مدة الصالحية
- جـــواز الــســـفـــر الـــذي يـــســـتـــحــيـل وضع تـــأشـــيــرات

rجديدة على أوراقه اخملصصة لهذا الغرض
- الـتصـريح بـالـضـياع أو اإلتالف أو الـسـرقـةr مـسلم

من قبل اHصالح اخملتصة اHعنية.

6  :   : يــلي اإليــداع اHــؤكــد لــلـمــلف تــســلــيم وصل اHـادة اHـادة 
من طرف اHسؤول اHؤهل.

اHادة اHادة 7 :  : بالنسـبة لألشخاص الذين يـتجاوز عمرهم
اثــــنــــتي عــــشــــرة (12) ســــنــــةr يــــســــتـــــخــــرج جــــواز الــــســــفــــر
الـــبــيـــومـــتـــري اإللــكـــتـــروني مـن قــبـل الــطـــالب نـــفـــسه في

التاريخ احملدد مسبقا لذلك.
عـــــنـــــد اســـــتـــــخـــــراج جــــواز الـــــســـــفـــــر الـــــبـــــيـــــومـــــتــــري
اإللـــــكــــتــــرونيr يـــــتم الــــتــــأكـــــد من مــــطــــابـــــقــــة اHــــعــــلــــومــــات
الشخصية اHدونة على الوثيقة بحضور صاحب الطلب.
يسلّم جواز السـفر البيومتري اإللكتروني لصاحبه

مقابل إمضاء وصل استالم.

rـادة 8 : : تـلـغى جـمـيع األحـكـام اخملالـفـة لـهـذا الـقـرارHـادة اHا
ال سـميـا أحـكام الـقـرار اHؤرخ في 22 جـمـادى الثـانـيـة عام

1432 اHوافق 25 مايو سنة r2011 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 4 رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق 23
أبريل سنة 2015.

وزير الدولةr وزير الداخليةوزير الدولةr وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 7  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1436  اHــــــوافق   اHــــــوافق 29
ديسـمبر سنة ديسـمبر سنة r2014 يحدr يحدّد كيـفيات انتخاب �ثليد كيـفيات انتخاب �ثلي
اHـنـتـخـبـY فـي مـجـلس تـوجـيه صـنـدوق الـتـضـامناHـنـتـخـبـY فـي مـجـلس تـوجـيه صـنـدوق الـتـضـامن

والضمان للجماعات احمللية.والضمان للجماعات احمللية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rوزير الداخلية واجلماعات احمللية rإن وزيرالدولة

- �قـتضى الـقانون رقم 84-09 اHؤرّخ في 2 جمادى
األولى عـام 1404 اHـوافق 4 فــبــرايــر ســنـة 1984 واHــتــعـلق

rبالتنظيم اإلقليمي للبالد

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرّخ في 20
رجـب عـــــــــام 1432 اHــــــــوافــق 22 يـــــــــونـــــــيــــــــو ســـــــنـــــــــة 2011

rتعلّـق بالبلديـةHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرّخ في 28
ربــــيـع األوّل عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2011

rتعلّق بالواليةHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
rالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-116 اHؤرّخ
في 22 جــمـادى األولى عــام 1435 اHـوافـق 24 مــارس سـنــة
2014 واHـــتــضـــمّن إنــشـــاء صـــنــدوق الـــتــضـــامن والــضـــمــان

rللجماعات احمللية ويحدّد مهامه وتنظيمه وسيره

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادّة 24 من اHـرسوم
الـــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقـم 14-116 اHــؤرّخ في 22 جـــمــــادى األولى
rــذكــور أعالهHــوافق 24 مــارس ســنــة 2014 واHعـــام 1435 ا
يــهـدف هــذا الــقـرار إلى حتــديــد كـيــفــيـات انــتـخــاب �ــثـلي
اHــــنــــتـــخــــبــــY في مــــجــــلس تــــوجــــيه صــــنــــدوق الــــتـــضــــامن

والضمان للجماعات احمللية.

الــــــمــــادالــــــمــــادّة ة 2 :  : يـــــضم مـــــجـــــلس الـــــتـــــوجـــــيه لـــــصـــــنــــدوق
الــتــضــامن والــضــمــان لــلــجــمــاعــات احملــلــيـة بــاإلضــافــة إلى
األعضـاء اHـعـيـنـrY عـشرة (10) أعـضـاء مـنـتـخـبـY �ـثـلون
ســـبـــعــة (7) رؤســـاء مـــجـــالس شـــعـــبـــيـــة بـــلـــديـــة وثـالثــة (3)
رؤسـاء مـجـالس شـعـبـيـة والئـيـةr يـنـتـخـبـهم زمالؤهـم مدة

عهدتهم.


