
العدد العدد 47
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 11 ذو القعدة ذو القعدة عام عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 14 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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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقم  16-211 مـؤرّخ في 8 ذي الـقـعـدة عام 1437 اHـوافـــق 11 غـشـت سـنة u2016 يـتضـمن إحـداث بـاب وحتويل
اعتمـاد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احملليــة.........................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقـم 16 - 212 مؤرخ في 8 ذي الـقـعـدة عام 1437 اHوافق 11 غشـت سنة u2016 يـعـدّل توزيع نـفقـات مـيزانـية
الدولة للتجهيز لسنة 2016 حسب كل قطاع.....................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقــم  16 - 213 مـؤرخ في 8 ذي الـقـعـدة عام 1437 اHـوافـق 11 غـشـت سـنة u2016 يـتـضـمن إحـداث بـاب ونـقل
اعتمـاد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات............................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقــم  16 - 214 مـؤرخ في 8 ذي الــقـعــدة عـام 1437 اHـوافـق 11 غـشـت سـنـة u2016 يـتــضـمن نــقل اعـتــمـاد في
ميزانية تسيير وزارة االتصال.....................................................................................................................
مـــرســـوم تـــنـــفــيـــذي رقم 16-215  مـــؤرخ في 8 ذي الــقـــعـــدة عــام 1437 اHـــوافـق 11 غــشـت ســنــة u2016 يــــعــــدل ويـــتـــمم اHـــرســوم
التنفيـذي رقـــم 04-275  اHـؤرخ فـي 20 رجـــب عــام 1425 اHـوافـــق 5 سبتمـبـــر سنة 2004 واHتضـمـن إنشاء اHدينة
اجلديدة لسيدي عبد الله...............................................................................................................................
مرسوم تـنفيـذي رقـم 16- 216 مؤرخ في 8 ذي القـعدة عام 1437 اHوافق 11 غشـت سنة u2016 يـتضمن اHـصادقة عـلى مخطط
تهيئـة اHدينـة اجلديـدة لسيدي عبد الله..........................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيـذي رقم 16- 217 مـؤرخ في 8 ذي الـعـقـدة عام 1437 اHـوافق 11 غـشـت سـنة u2016 يـتمـم اHرسـوم الـتـنـفـيذي رقم
95-173 اHؤرخ في 25 محـرم عام 1416 اHوافق 24 يـونـيو سـنة 1995 الذي يـحــدد كيـفيـات تـسيـيـر حســاب الـتخـصيص

اخلـاص رقم 080-302 الـذي عنوانـه "الصندوق الوطني إلعانة الصيد البحري احلرفـي وتربيـة اHائيـات".................
مـرسوم تـنفـيـذي رقم 16- 218 مؤرخ في 8 ذي القـعدة عام 1437 اHوافق 11 غشـت سنة u2016 يـعــدل اHرسـوم التـنفـيذي رقم
05-414 اHـــؤرخ في 22 رمــضـــان عــام 1426 اHـــوافق 25  أكـــتــوبـــر ســنــة 2005 الــذي يـــحـــدد كـــيــفـــيــات تـــســيـــيـــر حـــســـــاب

التخصيص اخلــاص رقـم 117-302 الـذي عنوانــه "الصندوق الوطني لدعم القرض اHصغر"....................................
مـرسوم تـنـفـيذي  رقم 16-219 مؤرخ  في 8 ذي الـقـعـدة عام 1437 اHوافـق 11 غشـت سنة u2016 يـتضـمن إنـشـاء مركـز لـلـراحة
للمجاهدين ببلدية تنسu والية الشلف...........................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1437 اHوافـق 14 غشت سنة u2016 يتضمن تغيير ألقاب...............................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23 رمـضـــان عـــام 1437 اHـوافق 28 يــونـيـو سـنـة u2016 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام رئـيس ديـوان وزيـرة
التربية الوطنية.......................................................................................................................................

مــراســيم رئـاســيّــة مــؤرّخـة في 23 رمـضــان عـام 1437 اHـوافق 28 يــونــيــو ســنـة u2016 تــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام بـوزارة الــتــربــيـة
الوطنية...................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23 رمـضـــان عـــام 1437 اHـوافق 28 يــونـيـو سـنـة u2016 يـتـضـمّـن إنـهـاء مـهـام اHـديـر الــعـام لـلـمـعـهـد
الوطني للبحث في التربية........................................................................................................................
مـراسيم رئـاسيـة مؤرّخة في 23 رمضـــان عــام 1437 اHوافق 28 يونـيو سنة u2016 تـتضـمّن إنهـاء مهام مـديرين لـلتـربية في
الواليات...................................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23 رمــضــــان عــــام 1437 اHـوافق 28 يــونــيــو ســنــة u2016 يــتــضــمّن تــعــيــY اHــفــتش الــعــامّ لـوزارة
التربية الوطنية.......................................................................................................................................
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 اHوافق 28 يونيو سنة u2016 تتضمّن التّعيY بوزارة التربية الوطنية..
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23 رمـضــــان عـــام 1437 اHـوافق 28 يــونــيــو ســنـة u2016 يـتــضـمّـن تـعــيـY مــديـرتــY لـلــتـربــيـة في
....................................................................................................................................................Yواليت
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة ا=اليةوزارة ا=الية
قــرار وزاري مشتـرك مـؤرّخ في أوّل جمادى الثـانية عـام 1437 اHوافق 10 مارس سـنة u2016 يـتضمّن إحـداث نشرة رسـمية
لوزارة اHالية............................................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 17 رمـضــان عـام 1437 اHـوافق 22 يـونــيـو ســنـة u2016 يــتـضــمّن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـديــر الـعـامّ لــلـتــقـديـر
والسياسات................................................................................................................................................

قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 اHوافق 22 يونيو سنة u2016 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى اHدير العامّ للميزانية......

قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 اHوافق 22 يونيو سنة u2016 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى اHدير العام للخزينة........

قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 اHوافق 22 يونيو سنة u2016 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى اHدير العامّ للضرائب......

قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 اHوافق 22 يونيو سنة u2016 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى اHدير العامّ للمحاسبة......

قــرار مـؤرّخ في 17 رمـضـان عـام 1437 اHـوافق 22 يــونـيـو سـنــة u2016 يــتـضـمّن تـفــويض اإلمـضـاء إلى اHـديـر الــعـامّ لـلـعالقـات
االقتصادية واHاليّة اخلارجـيّة........................................................................................................................

قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 اHوافق 22 يونيو سنـة u2016 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى اHدير العامّ للجمارك......

قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 اHوافق 22 يونيو سنـة u2016 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى اHدير العامّ لالستشراف..

قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1437 اHوافق 22 يونيو سنة u2016 يتضمّن تفويض اإلمضـاء إلى مدير اHوارد البشرية.....

قـرار مؤرّخ في 17 رمضـان عام 1437 اHوافق 22 يونـيو سنة u2016 يـتضمّن تـفويض اإلمـضـاء إلى مديـرة الوكالـة القضـائية
للخزينة.....................................................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 17 رمـضــان عـام 1437 اHـوافق 22 يـونــيـو ســنـة u2016 يــتـضــمّن تــفـويض اإلمــضــاء إلى مــديـر إدارة الــوسـائل
واHالية باHديرية العامة للميزانية................................................................................................................

قرار مؤرّخ في 17 رمضـان عام 1437 اHوافق 22 يونـيو سنـة u2016 يـتضمّن تـفويض اإلمضــاء إلى مدير الـتنظـيم والتنـفيذ
احملاسبي للميزانيات باHديرية العامة للمحاسبة.............................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 17 رمـضــان عـام 1437 اHـوافق 22 يـونــيـو ســنــة u2016 يــتـضــمّن تــفـويض اإلمــضـاء إلى مــديـر إدارة الــوسـائل
واHالية باHديرية العامة لألمالك الوطنية.......................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 17 رمـضــان عـام 1437 اHـوافق 22 يـونــيـو ســنــة u2016 يــتـضــمّن تــفـويض اإلمــضـاء إلى مــديـر إدارة الــوسـائل
واHالية باHديرية العامة للضرائب.................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 17 رمـضــان عـام 1437 اHـوافق 22 يـونــيـو ســنــة u2016 يــتــضـمّن تــفــويض اإلمــضـاء إلى مــديــر اإلدارة الـعــامـة
باHديرية العامة للجمارك.............................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 17 رمـضـان عـام 1437 اHـوافق 22 يــونـيـو سـنــة u2016 يــتـضـمّن تـفــويض اإلمـضـاء إلى مـديـر الــوسـائل اHـالـيـة
باHديرية العامة للجمارك............................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 17 رمضـان عام 1437 اHوافق 22 يـونـيو سـنـة u2016 يـتضـمّن تـفويض اإلمـضاء إلى مـدير إدارة الـوسائل في
اHفتشية العامة للمالية................................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 5 شــوّال عـام 1437 اHـوافق 10 يــولـيـو سـنــة u2016 يــتـضـمّن تــفـويض اإلمــضـاء إلى مـديــر عـمـلــيـات اHـيــزانـيـة
واHنشآت القاعدية.......................................................................................................................................

قرارات مؤرّخة في 17 رمضان عام 1437 اHوافق 22 يونيو سنـة u2016 تتضمّن تفويض اإلمضـاء إلى نوّاب مديرين..........
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئـاسي رقممـرسوم رئـاسي رقم  16-211 مـؤر مـؤرّخ في خ في 8 ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام
1437 اHوافـــق  اHوافـــق 11 غشت سنة  غشت سنة u2016 يتضمن إحداثu يتضمن إحداث

بـاب وحتـويـل اعـتـمــاد إلى مـيــزانـيـة تـسـيـيـر وزارةبـاب وحتـويـل اعـتـمــاد إلى مـيــزانـيـة تـسـيـيـر وزارة
الداخلية واجلماعات احملليــة.الداخلية واجلماعات احملليــة.
ــــــــــــــــــــ

uإنّ رئيس اجلمهوريـة

uاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورu ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 91 -6
uو143 (الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

uتمّمHعدّل واHا uاليةHا Yبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

u2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي اHؤرخ فـي 14 ربيع
الــــــثـــــــانـي  عــــــام 1437 اHــــــوافق 24  يــــــنـــــــايــــــر  ســــــنــــــة 2016
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

u2016 الية لسنةHا

- و�ـقتـضى اHرسـوم الـتنـفيذي رقم 16-21  اHؤرخ
فـي 14 ربــيع الــثــانـي  عـام 1437 اHــوافق 24  يــنــايـر ســنــة
2016 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الـــداخــلــيــة واجلـــمــاعــات احملــلـــيــة من مــيـــزانــيــة الــتـــســيــيــر
u2016 الية لسنةHوجب قانون ا�

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـحــدث في جـدول مــيـزانــيـة تــسـيــيـر
وزارة الـداخليـة واجلماعـات احملليـةu الفرع األول - اإلدارة
الــعـــامــةu الـــفــرع اجلـــزئي األول- اHـــصــالح اHـــركــزيـــةu بــاب
رقمه 37-11 وعنوانه "مصاريف تسيير اHرصد الوطني

للمرفق العام".

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : :  يـــــلـــــغـــى مــن مــــيـــــــزانــــيــــــة ســـــنــــــة 2016
اعـتمــاد قــدره سبعة عـشر ملـيون دينار (17.000.000 دج)
مقـيّـــــــد فــي مـيـزانيـة التـكالـيف اHـشتـركة وفي الـبـاب

رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  يـخـــصـص Hـيزانيـــة سـنة 2016  اعـتـماد
قــــدره ســـــبـــــعــــة عـــــشــــر مـــــلــــيـــــون ديــــنـــــار (17.000.000 دج)
يـــــقـــــــيّــــــد فــي مـــــيــــزانــــيــــــة تــــســــيـــــيــــر وزارة الــــداخـــــلــــيــــة
واجلـــــمــــاعـــــات احملــــلــــيـــــة  وفي الـــــبــــاب رقم 37-11 " اإلدارة
اHـركـزيـة - مــصـاريف تـســيـيـر اHــرصـد الـوطـنـي لـلـمـرفق

العام".
4 : : يـــكـــلف وزيـــر اHــــالـــيـــة ووزيـــر الـــداخـــلـــيـــة اHـــاداHـــادّة ة 
واجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيـــة u كل فـــيـــمـــا يـــخـــصّهu بـــتـــنـــفـــيـــذ هــذا
اHرسـوم الذي ينـشــر في اجلريدة الـرّسميّــة للجـمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حرّر بـاجلزائر في 8 ذي القـعدة عام 1437 اHوافق 11

غشت سنة 2016.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم 16 -  - 212 مــؤرخ في  مــؤرخ في 8 ذي الــقــعـدة ذي الــقــعـدة
عام عام 1437 اHوافق  اHوافق 11 غـشت سنة  غـشت سنة u2016 يـعدu يـعدّل توزيعل توزيع
نفـقات ميزانـية الدولـة للتـجهيـز لسنة نفـقات ميزانـية الدولـة للتـجهيـز لسنة 2016 حسب حسب

كل قطاع.كل قطاع.
ــــــــــــــــــــ

uإنّ الوزير األول
uاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
u(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

uتممHعدل واHا uاليةHا Yبقوان
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم  15 - 18 اHــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

u2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتــعـلـق بـنــفــقـات الــدولــة لــلـتــجــهـيــزu اHــعـدل

uتممHوا



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 47 11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1437 هـ هـ
14 غشت سنة  غشت سنة 2016 م

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 
اHادة األولى :اHادة األولى : تلغى من مـيزانية سنة 2016  رخصة
بـرنـامج قـدرهـا مـلـيـاران وسـبـعـمـائـة وسـتـة عـشـر مـلـيون
ديــــنــــار (2.716.000.000 دج)  مــــقــــيـــــدة في الــــنــــفــــقــــات ذات
الـطـابــع الـنـهـائـي (اHــنـصـــوص عـلـيـــهـا فـي الـقـانـون رقم
15 - 18 اHــــؤرخ في 18 ربــــيـع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30

ديسـمبر سنة 2015 واHتضمن قـانون اHاليـة لسنة 2016)
طبقا للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــــادة اHــــادة 2 :  : تــــخـــصـص Hـــيــــزانــــيـــة ســــنـــة 2016 رخـــصـــة
بـرنـامج قـدرهـا مـلـيـاران وسـبـعـمـائـة وسـتـة عـشـر مـلـيون
دينار (2.716.000.000 دج)  تقيـد في النفقات ذات الطابع
الـــنــهـــائي (اHــنـــصــوص عـــلــيــهـــا في الــقـــانــون رقم  15 - 18
اHـؤرخ في 18 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق 30 ديـســمـبـر
سـنـة 2015 واHـتــضـمن قــانـون اHــالـيــة لـســنـة 2016) طــبـقـا

للجدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHادة اHادة 3 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرر بـاجلزائر في 8 ذي القـعدة عام 1437 اHوافق 11

غشت سنة 2016.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

القطاعالقطاع

- احتياطي لنفقات غير متوقعة

 الـمـجــمـــــوع : ... الـمـجــمـــــوع : ...

رخصة البرنامجرخصة البرنامج
 اHلغاة اHلغاة

2.716.000

2.716.000

اHلحقاHلحق

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية

القطاعالقطاع

- البنية التحتية االجتماعية
والثقافية

 الـمـجــمـــــوع : ... الـمـجــمـــــوع : ...

رخصة البرنامجرخصة البرنامج
 اخملصصة اخملصصة

2.716.000

2.716.000

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقــم  مـرسـوم تـنـفـيـذي رقــم  16 -  - 213 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
1437 اHــوافـق  اHــوافـق 11 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة u2016 يـــتـــضـــمنu يـــتـــضـــمن عــام عــام 
إحـــداث بــاب ونــقل اعـــتــمـــاد في مـــيــزانــيــة تـــســيــيــرإحـــداث بــاب ونــقل اعـــتــمـــاد في مـــيــزانــيــة تـــســيــيــر

وزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.وزارة الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــ

uإنّ الوزير األول

uاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورu ال ســيـــمــا اHـــادتــان 99 - 4
uو143 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

uتمّمHعدّل واHا uاليةHا Yبقوان

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 15 - 18 اHــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

u2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

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

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 16 - 42 اHؤرخ
في 14 ربــيع الـــثــاني عــام 1437 اHــوافق 24  يــنـــايــر ســـنــة
2016 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الــصـحــة والــسـكــان وإصالح اHــسـتــشــفـيــات من مــيـزانــيـــة
u2016 الية لسنةHالتسييـر �وجـب قانون ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـحـدث في جـدول مــيــزانــيـة تــسـيـيـر
وزارة الــصـــحـــة والــســـكـــان وإصالح اHـــســتـــشـــفــيـــاتu بــاب
رقـمه 44-02 وعـنـوانه "مــسـاهـمـة Hـعـهـد بـاسـتـور اجلـزائـر
بـعـنــوان تـسـلـيم الـلـقـاحـات واألمـصـال والـكـواشف لـفـائـدة

اHؤسسات العمومية للصحة".
اHـاداHـادّة 2 :  : يـلــغى مـن مـيــزانــيـة سـنــة 2016  اعــتـمـاد
قــــــدره أربـــــعــــة مـاليـــــيـــــر وتــــســـــعـــــمـــــائـــــة مــــلـــــيـــــون ديـــــنــــار
(4.900.000.000 دج) مـــقــيــد في مـــيــزانــيــة تــســيــيــر وزارة
الـصـحـة والسـكـان وإصالح اHـسـتشـفـيـات وفي الـباب رقم
46-01 "مــسـاهـمــة الـدولــة في نـفـقــات تـســيـيـر اHــؤسـسـات

الـعـمومـيـة االستـشـفائـيـة واHؤسـسـات العـمـوميـة لـلصـحة
اجلوارية واHـؤسسات االسـتشـفائيـة اHتـخصصـة واHراكز

االستشفائية اجلامعية".
اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـخـــصـص لــمــيـزانــيـة ســنـة 2016  اعــتـمـاد
قــــدره أربــــعـــــة ماليــــيـــــر وتــــســـعــــمـــائـــــة مـــلــــيــــون ديــــنــــار
(4.900.000.000 دج)  يــقــيــد في مـــيــزانــيــة تــســيــيــر وزارة
الـصـحـة والسـكـان وإصالح اHـسـتشـفـيـات وفي الـباب رقم
44-02 "مسـاهـمـة  Hعـهـد بـاستـور اجلـزائـر بـعنـوان تـسـليم
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الـــلـــقـــاحـــات واألمـــصــال والـــكـــواشـف لـــفـــائـــدة اHـــؤســـســات
العمومية للصحة".

اHــــاداHــــادّة ة 4 : :  يــــكــــلف وزيــــر اHــــالــــيــــة ووزيــــر الــــصــــحــــة
والـسكان وإصالح اHستـشفياتu كل فـيما يخصهu بـتنفيذ
هـــــذا اHــــرســـــوم الـــــذي يـــــنـــــشــــر فـي اجلـــــريــــدة الـــــرّســـــمـــــيّــــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 8 ذي القـعدة عام 1437 اHوافق 11

غشت سنة 2016.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقــم  مـرسـوم تـنـفـيـذي رقــم  16 -  - 214 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
1437 اHــوافـق  اHــوافـق 11 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة u2016 يـــتـــضـــمنu يـــتـــضـــمن عــام عــام 

نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة االتصال.نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــ

uإنّ الوزير األول
uاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورu ال ســيـــمــا اHـــادتــان 99 - 4
uو143 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

uتمّمHعدّل واHا uاليةHا Yبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 15 - 18 اHــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

u2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

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

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 16 - 44 اHؤرخ
في 14 ربــيع الـــثــاني عــام 1437 اHــوافق 24  يــنـــايــر ســـنــة
2016 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

االتـصـال من مـيـزانـيـــة الـتسـيـيــر �ـوجـب قـانـون اHـالـية
u2016 لسنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــلــــغـى مـن مــــيـــــزانــــيــــة ســــنــــة 2016
اعــتــمــاد قــدره ثالثــة ماليـY وثـمــا�ـائـة وسـتــة وسـبـعـون
ألف ديـنـار (3.876.000 دج) مـــقــيـد في مــيــزانـيــة تــسـيــيـر
وزارة االتــــــــــــــصــــــــــــــال وفــي الــــــــــــــبــــــــــــــاب رقـم 35-01 "اإلدارة

اHركزية- صيانة اHباني".
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـخـــصـص لــمــيـزانــيـة ســنـة 2016  اعــتـمـاد
قـــدره ثالثــة ماليــY وثــمــا�ــائــة وســتـــة وسـبــعــــون ألــف
ديـنــار (3.876.000 دج)  يقـيد في مـيزانـية تـسيـير وزارة
االتــصـال وفي الـبــابـY اHـبـيــنـY في اجلـدول اHــلـحق بـهـذا

اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 3 : :  يـكــلف وزيـر اHــالـيــة ووزيـر االتــصـالu كل
فـيــمـــا يـخـصــهu بـتـنـفـيـــذ هـــــذا اHـرســـوم الـــذي يـنـشـــر
في اجلريدة الرّسميّـة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة

الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 8 ذي القـعدة عام 1437 اHوافق 11

غشت سنة 2016.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

01 - 34

92 - 34

وزارة االتصالوزارة االتصال
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
اإلدارة اHركزية  - تسديد النفقات.............................................
اإلدارة اHركزية  - اإليجـار.......................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

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

3. 600.000

276.000

3.876.000

3.876.000

3.876.000

3.876.000

3.876.000
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مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 16-215  مؤرخ في  مؤرخ في 8 ذي القـعدة عام ذي القـعدة عام
1437 اHــوافـق  اHــوافـق 11 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة u2016 يـــعــــدل ويــتــممu يـــعــــدل ويــتــمم

اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقـــم اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقـــم 04-275  اHــؤرخ فـي   اHــؤرخ فـي 20
رجــــب عـــــام رجــــب عـــــام 1425 اHـــــوافـــق  اHـــــوافـــق 5 ســـبــــتـــمــــبـــــــر ســـنـــة ســـبــــتـــمــــبـــــــر ســـنـــة
2004  واHــتــضــمـن إنــشــاء اHــديــنــة اجلــديــدة لــســيــدي  واHــتــضــمـن إنــشــاء اHــديــنــة اجلــديــدة لــســيــدي

عبد الله.عبد الله.
ــــــــــــــــــــ

uإنّ الوزير األول

uدينةHبناء على تقرير وزير السكن والعمران وا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورu ال ســـيــــمـــا اHـــادتـــان 4-99
uو143 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-08 اHــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

uدن اجلديدة وتهيئتهاHبشروط إنشاء ا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-275 اHؤرخ
في 20 رجـب عـــام 1425 اHــــوافق 5 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2004

uدينة اجلديدة لسيدي عبد اللهHتضمن إنشاء اHوا
يـرسم ما يأتي :يـرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــعـــدل هــــذا اHــــرســــوم ويـــتــــمم بــــعض
أحـــكـــام اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 04-275 اHــؤرخ في 20
رجب عام 1425 اHوافق 5 سـبـتمـبر سـنة 2004 واHـتضمن

إنشاء اHدينة اجلديدة لسيدي عبد الله.
اHادةاHادة 2 : : تتـمم أحكام اHادة 2 من اHرسـوم التنـفيذي
رقـم 04-275 اHـــــــــؤرخ في 20 رجـب عــــــــام 1425 اHـــــــــوافق 5

سبتمبر سنة 2004 واHذكور أعالهu وحترر كما يأتي :
"اHــادة 2 : تــقـع اHــديـــنــة اجلـــديــدة لـــســيـــدي عــبـــد الــله
بـواليـة اجلـزائـر عـلى أقـالـيـم بـلـديـات اHـعـاHـة والـرحـمـانـية

وزرالدة والسويدانية والدويرة".
اHــادةاHــادة 3 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 5 مـن اHــرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 04-275 اHــــؤرخ في 20 رجـب عـــام 1425
اHوافــق 5 سبـتمبــر سنــة 2004 واHـذكــور أعالهu وحترر

كما يأتي :
"اHـادة 5 : يـحــدد الـبــرنـامج الــعـام لــلـمــديـنــة اجلـديـدة

لسيدي عبد اللهu كما يأتي :
- فضاءات لبرنـامج السكن اHوجه للـمواطنY بعدد

uألف (270.000) ساكن Yوسبع Yمائت

uجتهيزات إدارية -
- حي لــــتــــكــــنــــولــــوجــــيـــــات اإلعالم واالتــــصــــال يــــدعى

uاحلظيرة اإللكترونية
- حــظـيــرة عـمــرانـيــة تـتـكــون من مــسـاحــات خـضـراء

uومناطق راحة ورياضة وترفيه
uمعاهد جامعية -

uمراكز البحث والتنمية -
- أقـــطــــاب تـــنـــافـــســـيـــــة وجـــاذبـــيــــة فــــي مـــجــــاالت
الـبـيـو تـكـنـولـوجـيـا والـصـيـدلـة والـتـكـنـولـوجـيـا اHـتـطـورة

uوالدفاع
uجتهيزات استشفائية وصحية متطورة جدا -

uجتهيزات جتارية وفندقية وخدمات -
- شبكات عمومـية للمنشآت األسـاسيةu ومنها على
اخلــصـــوصu نـــواقل الـــطــاقـــة واHـــاء واHــنـــشـــآت األســاســـيــة

uلالتصال ومنشآت الطرق وخط سكك حديدية
- جتـهـيـزات عــمـومـيـة مـرافــقـة لـلـخــدمـات احلـضـريـة

uواخلدمات اجلوارية
uياه القذرةHمنشآت معاجلة النفايات وا -

- فـــضـــاءات حـــمـــايــــة حـــول اHـــديـــنـــة يــــحـــدد مـــخـــطط
التهيئة استخداماتها".

اHادةاHادة  4 :   يـنشر هـذا اHرسوم في اجلـريدة الرّسـميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرر بـاجلزائر في 8 ذي القـعدة عام 1437 اHوافق 11
غشت سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيـــذي رقـم مــرســوم تــنــفــيـــذي رقـم 16- - 216 مــؤرخ في  مــؤرخ في 8 ذي الــقــعـدة ذي الــقــعـدة
1437 اHــــوافق  اHــــوافق 11 غــــشت ســــنـــة  غــــشت ســــنـــة u2016 يــــتــــضـــمنu يــــتــــضـــمن عــام عــام 
اHــصـــادقــة عـــلى مـــخــطط تـــهــيـــئـــة اHـــديــنــــة اجلــديـــدةاHــصـــادقــة عـــلى مـــخــطط تـــهــيـــئـــة اHـــديــنــــة اجلــديـــدة

لسيدي عبد الله.لسيدي عبد الله.
ــــــــــــــــــــ

uإنّ الوزيـر األول
-  بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريـــــر  وزيــــر الـــســــكن والــــعـــمـــران

uدينةHوا
- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

u( الفقرة 2) منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

uتممHعدل واHا uدنيHتضمن القانون اHوا



11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 847
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- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 90-25 اHــؤرخ في  أول
جــمــادى األولى عـام 1411 اHـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

uتممHعدل واHا uتضمن التوجيه العقاريHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اHوافق  أول ديسـمبـر سنة 1990

uتممHعدل واHا uتعلق بالتهيئة والتعميرHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اHوافق  أول ديسـمبـر سنة 1990

uتممHعدل واHا uتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
uنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

uتممHعدل واHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

uستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-08 اHــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

uدن اجلديدة وتهيئتهاHبشروط إنشاء ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

uستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-02 اHــــؤرخ في 16
رجب عـام 1431 اHـوافق 29 يـونـيــو سـنـة 2010 واHــتـضـمن

uصادقة على اخملطط الوطني لتهيئة اإلقليمHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

uبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

uتعلق بالواليةHوا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-275 اHؤرخ
في 20 رجـب عـــام 1425 اHــــوافق 5 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2004

uدينة اجلديدة لسيدي عبد اللهHتضمن إنشاء اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-305 اHؤرخ
في 17 شـعـبـان عـام 1427 اHـوافق 10 سـبـتـمـبـر سـنة 2006
الـذي يـحـدد مهـام هـيـئـة اHديـنـة اجلـديـدة لسـيـدي عـبـد الله

uوتنظيمها وكيفيات سيرها

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-76 اHـؤرخ
في 13 ربـــيع األول عـــام 1432 اHــــوافق 16 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الـذي يـحـدد شـروط وكــيـفـيـات وضع مـخــطط تـهـيـئـة

uتممHعدل واHا uدينة اجلديدة وإعداده واعتمادهHا

- وبـعــد دراسـة الـلـجـنـة الـوزاريـة اHـشـتـركـة اHـكـلـفـة
بـدراسـة مـشــروع مـخـطـط تـهـيـئــة اHـديـنــة اجلـديـدة وإبـداء

uرأيها فيه
يـرسم  ما يأتـي :يـرسم  ما يأتـي :

اHـــــــادة األولى : اHـــــــادة األولى : تـــــطــــــبــــــيــــــقـــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة  15 من
اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 11-76 اHـؤرخ في 13 ربـيع األول
عــــام 1432 اHــــوافق 16 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2011 الــــذي يــــحــــدد
شــروط وكــيـفــيـات وضع مــخـطـط تـهــيـئــة اHـديــنـة اجلــديـدة
وإعـداده واعــتـمــادهu يـصــادق عـلى مــخـطط تــهـيــئـة اHــديـنـة

اجلديدة لسيدي عبد الله اHلحق بأصل هذا اHرسوم.
2 : : تــــتم مـــراجـــعــــة مـــخـــطـط تـــهـــيـــئــــة اHـــديـــنـــة اHـــادة اHـــادة 

اجلديدة لسيدي عبد الله وفق األشكال نفسها.
 اHادة  اHادة 3 : :   ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 8 ذي القـعدة عام 1437 اHوافق 11

غشت سنة 2016.                                           
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم تــنـــفــيـــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيـــذي رقم 16- - 217 مــؤرخ في  مــؤرخ في 8 ذي الــعــقــدة ذي الــعــقــدة
يــــــتــــــمم  uيــــــتــــــمم u2016 ــــــوافق 11 غــــــشـت ســــــنــــــة  غــــــشـت ســــــنــــــةHــــــوافق  اHعــــــام عــــــام 1437 ا
اHـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم اHـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 95-173 اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في 25
مـحـرم عام مـحـرم عام 1416 اHـوافق  اHـوافق 24 يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة 1995 الـذي الـذي
يـحـدد كـيفـيات تـسيـير حـسـاب التـخصـيص اخلـاصيـحـدد كـيفـيات تـسيـير حـسـاب التـخصـيص اخلـاص
رقم رقم 080-302 الــــذي عـــنــوانــه "الــصـــنـــدوق الـــوطــني الــــذي عـــنــوانــه "الــصـــنـــدوق الـــوطــني
إلعانة الصيد البحري احلرفـي وتربيـة اHائيـات".إلعانة الصيد البحري احلرفـي وتربيـة اHائيـات".

ــــــــــــــــــــ
uإنّ الوزيـر األول

-  بــنـاء عــلى الـتــقـريـــر اHـشــتـرك بــY وزيـر اHــالـيـة
uووزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
u(الفقرة 2) منه
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- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

uتممHعدل واHا uاليةHا

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

uتممHعدل واHا uباحملاسبة العمومية

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن

uادة 104 منهHال سيما ا u2015 الية لسنةHقانون ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة u2016 ال سـيــمـا اHـادة 79

uمنه

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 95-173 اHؤرخ
في 25 محرم عام 1416 اHوافق 24 يونـيو سنة 1995 الذي
  يــحــدد كـيــفــيــات تـســيــيــر حــســـاب الـتــخــصــــيص اخلـاص
رقـم 080-302 الــذي عـنــوانه " الـصــنـدوق الــوطـني إلعــانـة
الـــصـــيــــد الـــبـــحـــري احلـــرفي وتــــربـــيـــة اHـــائـــيـــات"u اHـــعـــدل

uتممHوا

يـرسم ما يأتـي :يـرسم ما يأتـي :

اHــادة األولى :  اHــادة األولى :  تــطــبــيـقــا ألحــكــام الــفـقــرة األولى من
اHــــادة 79 من الــــقـــــانــــون رقم 15-18 اHـــــؤرخ في 18 ربـــــيع
األول عـام 1437 اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة 2015 واHـذكـور
أعالهu يتـمم هذا اHـرسوم اHـرسوم الـتنـفيذي رقم 173-95
اHــؤرخ في 25 مــحــرم عــام 1416 اHــوافق 24 يـــونــيــو ســنــة

u1995 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

2 : : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 3 مـن اHــرسـوم اHــادة اHــادة 
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 95-173 اHــؤرخ في 25 مـــحـــرم عــام 1416
اHــوافق 24 يــونــيــو ســنـة u1995 اHــعــدل واHــتــمم واHــذكــور

أعالهu وحترر كما يأتي :

"اHـادة 3 :  يسجل في احلساب رقم 302-080 :

 في  باب اإليرادات : في  باب اإليرادات :

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

في  باب النفقات :في  باب النفقات :

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

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

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

- اإلعــانـــات بــعــنــوان دعم ســـعــر الــوقــود (غــاز أويل)
اHستعمل في أنشطة الصيد البحري وتربية اHائيات".

اHادة اHادة 3 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 8 ذي القـعدة عام 1437 اHوافق 11
غشت سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيـــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيـــذي رقم 16- - 218 مــؤرخ في  مــؤرخ في 8 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
عـــــام عـــــام 1437 اHـــــوافق  اHـــــوافق 11 غـــــشـت ســـــنـــــة  غـــــشـت ســـــنـــــة u2016 يـــــــعــــــدلu يـــــــعــــــدل
اHـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم اHـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 05-414 اHـــــؤرخ في  اHـــــؤرخ في 22
رمــضــان عــام رمــضــان عــام 1426 اHــوافق  اHــوافق 25  أكـــتــوبــر ســنــة   أكـــتــوبــر ســنــة 2005
الـذي يحــدد كـيـفيـات تـسـييــر حـســـاب الـتـخـصيصالـذي يحــدد كـيـفيـات تـسـييــر حـســـاب الـتـخـصيص
اخلــــاص رقـم اخلــــاص رقـم 117-302 الــــذي عــنـــوانــه "الـــصـــنــدوق الــــذي عــنـــوانــه "الـــصـــنــدوق

الوطني لدعم القرض اHصغر".الوطني لدعم القرض اHصغر".
ــــــــــــــــــــ

uإنّ الوزيـر األول

-  بــنـاء عــلى الـتــقـريـــر اHـشــتـرك بــY وزيـر اHــالـيـة
uرأةHووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا

- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
u(الفقرة 2) منه

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن

uادة 125 منهHال سيما ا u2015 الية لسنةHقانون ا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئـاسي رقم 11-133 اHؤرخ
في 17 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اHــوافق 22 مـــارس ســـنـــة

uتممHا uصغرHتعلق بجهاز القرض اH2011 وا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-414 اHؤرخ
في 22 رمــضــان عـام 1426 اHـوافق 25 أكــتـوبــر ســنـة 2005
الذي يحـدد كيفـيات تسييـر حـسـاب التخصيص اخلــاص
رقـم 117-302 الـــذي عـنــوانــه "الــصــنــدوق الــوطـنـي لـدعم

uتممHعدل واHا u"صغرHالقرض ا

يـرسم ما يأتـي :يـرسم ما يأتـي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : يـعدل هـذا اHرسـوم أحكـام اHادة 3 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 05-414 اHـؤرخ في 22 رمــضــان
عــــام 1426 اHــــوافق 25 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2005 الــــذي يــــحــــدد
كــيــفــيــــات تــســيــيـــر حــســـــاب الــتــخــصــيص اخلــــاص رقـم
117-302 الـذي عنوانــه "الـصندوق الوطني لدعم القرض

اHصغر"u كما يأتي :

"اHـادة 3 :  يقيد في هذا احلساب :

 في  باب اإليرادات : في  باب اإليرادات :

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

في  باب النفقات :في  باب النفقات :

u....(بدون تغيير)...... منح القروض بدون فوائد -

u.....(بدون تغيير)..... منح القروض بدون فوائد -

- �ــــتـــد تـــمـــويل مـــشـــاريـع شـــراء اHـــواد األولـــيـــة في
واليـات اجلنـوب اHذكورة في اHـطة أعالهu عـلى فترة أربع

u2018 (4) سنوات من سنة 2015 إلى غاية

- ...............( الباقي بدون تغيير).................".

اHادة اHادة 2 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 8 ذي القـعدة عام 1437 اHوافق 11
غشت سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي  رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي  رقم 16-219 مــؤرخ  في  مــؤرخ  في 8 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
1437 اHــوافـق  اHــوافـق 11 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة u2016 يـــتـــضـــمنu يـــتـــضـــمن عــام عــام 
uإنــشــاء مــركــز لــلــراحــة لــلــمــجـاهــديـن بــبـلــديــة تــنسuإنــشــاء مــركــز لــلــراحــة لــلــمــجـاهــديـن بــبـلــديــة تــنس

والية الشلف.والية الشلف.
ــــــــــــــــــــ

uإنّ الوزير األول

uبناء على تقرير وزير اجملاهدين -

اHلـحـقاHلـحـق
قائمة مراكز الراحة للمجاهدينقائمة مراكز الراحة للمجاهدين

تسمية اHؤسسة

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

مركز الراحة للمجاهدين
تنس

مقر اHؤسسة

بلدية تنس  
والية الشلف

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورu ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 99- 4
uو143 (الفقرة 2) منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-07 اHـؤرخ في 19 ذي
احلـــجـــة عــام 1419 اHــوافق 5 أبـــريل ســـنــة 1999 واHـــتـــعــلق

 uباجملاهد والشهيد

- و�ــقـتــضـــى اHــرســـــوم الــرئــاســي رقم 15 - 125
اHــــــــــــــؤرخ فـــــي 25 رجــــب عــــــــــــام 1436 اHـــــــــوافــــق 143
uأعــضــاء احلـكــومـة Yــتــضـمن تــعــيـHمـايـــــو ســنـــة 2015 وا

uعدلHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-273 اHؤرخ
في 16 رمــضــان عــام 1434 اHــوافق 25 يــولـــيــو ســـنــة 2013
واHــــتـــضـــمن تــــعـــديل الـــقــــانـــون األســـاسـي Hـــراكـــز الـــراحـــة

uادة 4 منهHال سيما ا uللمجاهدين

 يـرســم  ما يأتي : يـرســم  ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تــطــبــيــقـــــــا ألحــــــكــام اHــــــادة 4 مـــن
اHــرســـــوم الــتــنـفــيـــــذي رقــــم 13-273 اHــــؤرخ فــــي 16
رمـضـــــان عــــام 1434 اHـوافــــق 25 يـولـيـــــو سـنـــة 2013
واHـــذكــــــــور أعــــالهu يـــهـــــــدف هــــذا اHــــرســـوم إلى إنـــشـــاء
uواليـة الـشـلف uمـركـز لـلـراحـة لـلـمــجـاهـدين بـبـلـديـة تـنس
وتـتــمـيم قــائـمـة هــذه اHـراكــز طـبـقــا لـلـمــلـحق اHــرفق بـهـذا

اHرسوم.

اHادة اHادة 2  : :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيـّة.

حــرر بــاجلــزائــر في 8 ذي الـقــعــدة عـام 1437 اHـوافق
11 غشت سنة 2016.                                  

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرمــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرّخ في خ في 11 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1437
اHــــوافـق اHــــوافـق 14 غــــشت ســــنـــة  غــــشت ســــنـــة u2016 يــــتـــضــــمـن تـــغــــيــــيـــرu يــــتـــضــــمـن تـــغــــيــــيـــر

ألقاب.ألقاب.
ــــــــــــــــــــ

uإنّ رئـيـس اجلمهورية
-  بـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 91-6  و143

u(الفقرة األولى) منه
-  و�ـــــقــــتــــضــــى األمــــــر رقــم 70-20 اHــــؤرخ في 13
ذي احلــــجـــــة عــــام 1389 اHـــــوافق 19  فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 1970
واHتعـلق باحلالـة اHدنـيةu اHعـدّل واHتـمّمu ال سيمـا اHادتان

u55 و56 منه

- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 71-157 اHــــؤرخ في 10
ربــــيع  الــــثـــانـي عـــام 1391 اHــــوافق 3 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1971
واHـتعـلق  بتـغيـير الـلقبu اHـتممu  ال سـيمـا اHواد 3 و4 و5

uمنه
يرسم  ما يأتي يرسم  ما يأتي  : :  

اHــــاداHــــادّة األولى ة األولى  :  :  يــــرخص بــــتــــغـــــيــــيــــر الــــلــــقبu وفــــقــــا
لــلــمــرســوم رقم 71-157 اHــؤرخ في 10 ربــيع الــثــانـي عـام
uـذكـور أعالهHـتـمم واHا u1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةH1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم : 
- دجـــال صــــالحu اHـــولــــود بـــتـــاريـخ أول مـــارس ســـنـــة
u00118 ــيالد رقمH1952 بــغـردايــة (واليــة غــردايــة) شــهـادة ا

وعــقــد الـزواج رقم 00193 احملــرر بــتـاريخ 10 يــونـيــو ســنـة
1976 بــغـردايـة (واليـة غـرداية) ويـدعـى من اآلن فـصـاعدا :

حكيمي صالح.
- دجال بشيـرu اHولود بتاريخ أول غشت سنة 1982
بــغــردايـة (واليــة غــردايـة) شــهــادة اHـيالد رقم 00893 وعـقـد
الــزواج رقم 00299 احملـــرر بـــتــاريخ 29 مــارس ســنــة 2011

بـغرداية (والية غرداية) وولداه القاصران : 
*  أ�ن بكـيرu اHـولود بـتـاريخ أول ينـاير سـنة 2013

u00018 يالد رقمHبغرداية (والية غرداية) شهادة ا
*  أنسu اHولـود بـتاريخ 3 مايـو سـنة 2015 بـغـرداية

u1566 يالد رقمH(والية غرداية) شهادة ا
ويدعـون من اآلن فصاعدا :  حكيـمي بشيـرu حكيمي

أ�ن بكيرu حكيمي أنس.
- دجال بايـةu اHولودة بتاريخ 7 ديسـمبر سنة 1976
بــغــردايـة (واليــة غــردايـة) شــهــادة اHـيالد رقم 01457 وعـقـد
الـزواج رقم 00259 احملــرر بـتـاريخ 14 أكـتـوبــر سـنـة 2013

بـــــبــــنـــــورة (واليـــــة غــــردايـــــة) وتـــــدعى مـن اآلن فــــصـــــاعــــدا :
حكيمي باية.

- دجــال جنــاةu اHــولــودة بــتــاريخ 16 ســبــتــمــبــر ســنـة
1987 بــغــردايــة (واليـــة غــردايــة) شـــهــادة اHــيالد رقم 01497

وعـقـد الزواج رقم 00744 احملـرر بـتاريخ 16 أكـتـوبـر سـنـة
2007 بــغـردايـة (واليـة غـرداية) وتـدعـى من اآلن فـصـاعدا :

حكيمي جناة.
- دجـال سـمـيـةu اHولـودة بـتـاريخ أول ديـسمـبـر سـنة
1985 بــغــردايــة (واليـــة غــردايــة) شـــهــادة اHــيالد رقم 01292

وعـــقـــد الــزواج رقم 00395 احملـــرر بـــتــاريخ 25 مــايـــو ســنــة
2004 بــغـردايـة (واليـة غـرداية) وتـدعـى من اآلن فـصـاعدا :

حكيمي سمية.
- دجــال يـســمـيــنـةu اHــولـودة بــتـاريخ 27 غــشت سـنـة
1979 بغردايـة (والية غرداية) شهادة اHيالد رقم 961 وعقد

الــزواج رقم 00341 احملــرر بــتــاريخ 12 يـــونــيــو ســنــة 1997
بـــــغــــردايــــة (واليــــة غــــردايــــة) وتــــدعـى من اآلن فــــصــــاعــــدا :

حكيمي يسمينة.
- سوسي عـبـد الـلهu اHـولـود بـتاريخ 26 مـارس سـنة
1940 بـزيامة مـنصوريـة (والية جيجل) شـهادة اHيالد رقم

00552 وعــقــد الـزواج رقم 00049 احملــرر بــتـاريخ 20 غـشت

سـنة 1964 بـزيامـة مـنـصـوريـة (واليـة جـيجل) ويـدعى من
اآلن فصاعدا :  سويسي عبد الله.

- بـــشـــيح أحـــسـن اHـــدعـــو بـــشـــيـــشي األمـــuY اHـــولـــود
بــتــاريخ 19 ديـســمــبـر ســنـة 1927  بــسـدراتــة (واليــة سـوق
أهـــــراس) شــــهــــادة اHـــــيالد رقم u01078 وعــــقــــد الــــزواج رقم
00087 احملــــرر بــــتــــاريخ 20 أبــــريل ســــنــــة 1955 بــــســــدراتـــة

(والية سوق أهـراس) ويدعى من اآلن فصاعدا :  بـشيشي
.Yدعو بشيشي األمHأحسن ا

- خـرار عمـرu اHـولـود بـتـاريخ 14 فـبـرايـرسـنة 1949
بالشـراقة (والية اجلزائـر) شهادة اHيالد رقم u00045 وعقد
الــزواج رقم 359 احملـــرر بـــتــاريخ 30 ديـــســمـــبــرســـنــة 1980
بـالشراقـة (والية اجلزائـر) ويدعى من اآلن فصـاعدا: كرار

عمر.
- خرار منـيرةu اHولـودة بتاريخ 8 غـشت سنة 1982
u00664 ـيالد رقمHالـبـنـيـان (واليـة اجلـزائـر) شـهـادة ا Yبـعـ
وعــقــد الــزواج رقم 882 احملــرر بــتــاريخ 31 أكـــتــوبــر ســنــة
2007 بــــــبـــــاب الــــــزوار (واليـــــة اجلــــــزائـــــر) وتـــــدعـى من اآلن

فصاعدا :  كرار منيرة.
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- خرار مولـودu اHولـود بتاريخ 13 أبـريل سنة 1985
بـعـY الـبـنـيـان (واليــة اجلـزائـر)  شـهـادة اHـيالد رقم 00241

ويدعى من اآلن فصاعدا :  كرار مولود.

- خـرار مـحـمـد يـاسـuY اHـولود بـتـاريخ 30 نـوفـمـبـر
سـنـة 1994 بـالــشـراقـة (واليـة اجلـزائـر)  شـهـادة اHـيالد رقم

.Y00382 ويدعى من اآلن فصاعدا :  كرار محمد ياس

- بــهـيـم مـصــطــفىu اHـولــود بــتـاريخ 10 يــولـيــو ســنـة
1974 بـقــسـنـطــيـنـة (واليــة قـســنـطـيــنـة) شـهــادة اHـيالد رقم

u7871 وعـــقـــد الــزواج رقم 2152 احملـــرر بـــتــاريخ 2 يـــونـــيــو

سنة 2011  بقسنطـينة (والية قسنطينة) ويدعى من اآلن
فصاعدا : براهيم مصطفى.

- بـهيم مـحمـدu اHـولود بـتاريخ 24 أبـريل سنة 1978
بـقـسـنــطـيـنـة (واليـة قـسـنـطــيـنـة) شـهـادة اHـيالد رقم  5335

ويدعى من اآلن فصاعدا :  براهيم محمد.

- بن قـنــزوع دراجيu اHــولـود بــتـاريخ 14 ســبـتــمــبـر
سـنة 1960 بالـدهامـشة (واليـة سطـيف) شهـادة اHيالد رقم
u00309 وعـــقـــد الـــزواج رقم 741 احملـــرر بـــتـــاريخ 20 غــشت

سنة 1986 بسطيف (والية سطيف) وأوالده القصر : 

*  بـــشــيـــرu اHـــولـــود بـــتـــاريخ 29 يــونـــيـــو ســـنــة 1998
بــــــــــغــــــــــردايــــــــــة (واليــــــــــة غــــــــــردايــــــــــة) شــــــــــهــــــــــادة اHــــــــــيـالد رقم

u1998/00/01031

* هـــــاجــــرu اHــــولــــودة بــــتــــاريخ 10 غــــشت ســــنــــة 2002
بــــــــــبــــــــــنـــــــــــورة (واليــــــــــة غــــــــــردايــــــــــة) شــــــــــهــــــــــادة اHــــــــــيـالد رقـم

u2002/00/01594

*  نـــدىu اHـــولــــودة بـــتـــاريخ 15 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2008
بــــــــــغــــــــــردايــــــــــة (واليــــــــــة غــــــــــردايــــــــــة) شــــــــــهــــــــــادة اHــــــــــيـالد رقم

 u2008/00/00540

uويــدعـــــون مــن اآلن فـــصـــاعــــدا :  بن كـــنــزو دراجي
بن كنزو بشيرu بن كنزو هاجرu بن كنزو ندى.

- بن قـنـزوع مـر¤u اHـولودة بـتـاريخ 28 يـنـايـر سـنة
1992 بــــــغـــــــردايــــــة (واليـــــــة غــــــردايـــــــة) شــــــهـــــــادة اHــــــيـالد رقم

1992/00/00345 وتـــــدعى مـن اآلن فــــصــــاعــــدا :  بن كـــــنــــزو

مر¤.

- بن قـــنـــزوع صــارةu اHـــولـــودة بـــتــاريخ 19 فـــبـــرايــر
ســـنــة 1988 بـــبـــنـــورة (واليـــة غــردايـــة) شـــهـــادة اHـــيالد رقم
1988/00/00174 وتـــــدعى مـن اآلن فــــصــــاعــــدا :  بن كـــــنــــزو

صارة.

- نـيــاطي مـحــمـدu اHــولـود بــتـاريخ 28 فـبـرايــر سـنـة
1967 �ـــــدغــــــوســــــة (واليــــــة تـــــيــــــارت) شــــــهــــــادة اHـــــيـالد رقم

u1967/00/00053 وعـــــقــــــد الـــــزواج رقم 0080  احملـــــرر خالل

سـنـــة 1990 بــحـكـم صـادر بــتـاريخ 9 نــوفـمـبــر سـنـــة 2003
بفرندة  (والية تيارت) وولداه القاصران : 

*  عـــبــد اHـــؤمنu اHـــولــود بـــتــاريخ 10 أكــتـــوبــر ســـنــة
2006 �ـــــدغــــــوســــــة (واليــــــة تـــــيــــــارت) شــــــهــــــادة اHـــــيـالد رقم

u2006/00/00228

*  عالل عــبــد االلهu اHــولــود بــتــاريخ 29 يــنــايــر ســنـة
2011 �ـــــدغــــــوســــــة (واليــــــة تـــــيــــــارت) شــــــهــــــادة اHـــــيـالد رقم

  u2011/00/00035

ويــدعــون من اآلن فــصــاعـدا :  جــبـلـي مــحــمـدu جــبــلي
عبد اHؤمنu جبلي عالل عبد االله.

- نـــيــاطـي يــوسفu اHـــولــود بـــتــاريخ 26 مــايـــو ســنــة
1997 �ـــــدغــــــوســــــة (واليــــــة تـــــيــــــارت) شــــــهــــــادة اHـــــيـالد رقم

u1997/00/00137 ويــــــدعـى مـن اآلن فــــــصــــــاعـــــدا  :  جــــــبــــــلي

يوسف.

- نــيـاطـي عـودةu اHــولــودة بــتـاريخ 24 أكــتـوبــر ســنـة
1963 �ـــدغـــوســـة (واليـــة تـــيـــارت) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 224

وعــقــد الـزواج رقم 149 احملــرر خالل ســنـة 1980 �ــدغــوسـة
(والية تيارت) وتدعى من اآلن فصاعدا :  جبلي عودة.

- نـــيـــاطـي زهـــرةu اHـــولـــودة بـــتـــاريخ 2 أبـــريل ســـنـــة
1991 بـــــــفـــــــرنـــــــدة (واليـــــــة تـــــــيـــــــارت) شـــــــهـــــــادة اHـــــــيـالد رقم

1991/00/00640 وعـقـد الزواج رقم 033 احملـرر بـتاريخ 11

أكـتـوبــر سـنـة 2011 �ـدروســة (واليـة تــيـارت) وتـدعى من
اآلن فصاعدا :  جبلي زهرة.

- نـيـاطي عـبـد الـقـادرu اHـولود بـتـاريخ 29 سـبـتـمـبـر
ســـنــة 1992 بـــفــــرنـــدة (واليـــة تـــيـــارت) شــــهـــادة اHـــيالد رقم
1992/00/02117 ويــــدعــى مـــن اآلن فــــصــــاعـــــدا :  جــــبــــلـي

عبد القادر.

- بـوغــار مـحـمــدu اHـولــود بـتـاريخ 21 نــوفـمـبــر سـنـة
1984 �ليانة (والية عY الدفلى) شهادة اHيالد رقم 01881

ويدعى من اآلن فصاعدا :  بوقار محمد.

- بـوغـار باللu اHـولـود بـتاريخ 15 أبـريل سـنة 1986
�ـــلـــيـــانـــة (واليـــة عــY الـــدفـــلى) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 00495

ويدعى من اآلن فصاعدا :  بوقار بالل.

- بــوغـار أحـمــدu اHـولــود بـتـاريخ 14 سـبــتـمـبــر سـنـة
1990 �ليانة (والية عY الدفلى) شهادة اHيالد رقم 01264

ويدعى من اآلن فصاعدا :  بوقار أحمد.
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- بوغار امـحمدu اHولود بتاريخ 4 أبريل سنة 1996
�ــلـــيــانــة (واليـــة عــY الـــدفــلـى) شــهـــادة اHــيالد رقم  00387

ويدعى من اآلن فصاعدا :  بوقار امحمد.
- خـراخــريــة زيـنـبu اHـولــودة بــتـاريخ 8 مـايــو ســنـة
1987 بعنابـة (والية عنابة) شهادة اHيالد رقم 03963 وعقد

الـزواج رقم 114 احملــرر بــتـاريخ 18 ســبــتـمــبــر ســنـة 2013
بـــأوالد شــبل (واليـــة اجلــزائــر) وتـــدعى من اآلن فـــصــاعــدا :

كراكرية زينب.
- خـــــراخــــريــــة شــــهــــاب الـــــدينu اHــــولـــــود بــــتــــاريخ 23
فــبـرايــر ســنـة 1990 بـعــنـابــة (واليـة عــنـابــة) شـهــادة اHـيالد
رقم 01825 ويــدعى مـن اآلن فــصــاعــدا :  كـــراكــريــة شــهــاب

الدين.
- خراخريـة خولةu اHـولودة بتاريخ 4 سبـتمبر سنة
1991 بعنابـة (والية عنابة) شهادة اHيالد رقم 07602 وعقد

الـــــزواج رقم 934 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 18 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2010
بعنابـة (والية عنابـة) وتدعى من اآلن فصاعدا :  كراكرية

خولة.
- خــراخـريــة مـحــمـدu اHــولـود بــتـاريخ 29 مـايــو سـنـة
1961 بعنابـة (والية عنابة) شهادة اHيالد رقم 02910 وعقد

الـــــزواج رقم 840 احملــــرر بـــــتــــاريخ 2 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 1986
بعنابة ( والية عنابة) وولداه القاصران : 

* عــبــد الــلـــطــيفu اHــولـــود بــتــاريخ 4 أكـــتــوبــر ســنــة
u08648 يالد رقمH1997 بعنابة (والية عنابة) شهادة ا

* رديـــنـــةu اHـــولـــودة بـــتـــاريخ 30 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2000
  u04631 يالد رقمHبعنابة (والية عنابة) شهادة ا

uويــــدعــــون من اآلن فــــصــــاعـــدا :  كــــراكــــريــــة مــــحــــمـــد
كراكرية عبد اللطيفu كراكرية ردينة.

- قــعــري بــشــيــرu اHــولــود بــتــاريخ 28 أكــتــوبــر ســنـة
1983 بـــــبـــــني أســـــود (واليـــــة ورقــــلـــــة) شـــــهـــــادة اHـــــيالد رقم

1983/00/00238 ويدعى من اآلن فصاعدا :  قوري بشير.

- قـعــري مـحــمــد الـصــغـيــرu اHــولـود خالل ســنـة 1937
بــالـبــيـاضــة (واليـة الــوادي) شـهــادة اHـيالد رقم 4251 وعـقـد
الــزواج رقم 582 احملــرر بــتــاريخ 10 نــوفــمـــبــر ســنــة 1965
بـبـاب الــوادي (واليـة اجلـزائــر) ويـدعى من اآلن فــصـاعـدا :

قوري محمد الصغير.
- خـرايـلي عـائـشـةu اHـولـودة بـتاريخ 20 مـارس سـنة
1961 بــتــيــارت (واليــة تـــيــارت) شــهــادة اHــيالد رقم 00488

وعـــقـــد الــزواج رقم 259 احملـــرر بـــتــاريخ 25 يــونـــيـــو ســـنــة
1988 بـتـيــارت (واليـة تـيـارت) وتــدعى من اآلن فـصـاعـدا :

كرايلي عائشة.

- خـرايــلي عـبـد الـقـادرu اHـولـود بـتـاريخ 3 سـبـتـمـبـر
ســـنــة 1966 بــتـــيـــارت (واليــة تـــيــارت) شـــهــادة اHـــيالد رقم
1966/00/01511 وعـقـد الزواج رقم 496 احملـرر بـتاريخ 16

يـــونــيــو ســنــة 2003 بــتــيـــارت (واليــة تــيــارت) ويــدعى من
اآلن فصاعدا :  كرايلي عبد القادر.

- Hــوسخ كـــر�ــةu اHــولـــودة بــتــاريخ 20 يــنـــايــر ســـنــة
1985 بـــاHـــغـــيـــر (واليـــة الـــوادي) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 00141

وتدعى من اآلن فصاعدا :  ريابي كر�ة.

- زبــيــدور قـــدورu اHــولــود بــتــاريخ 2 فـــبــرايــر ســنــة
1966 بــــقـــــربـــــوصـــــة (واليــــة الـــــشـــــلف) شـــــهـــــادة اHـــــيالد رقم

u1966/00/00110 وعــقـد الـزواج رقم 28 احملــرر بـتـاريخ 27

ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1993 بــاحلــجــاج (واليـــة الــشــلف) وأوالده
القصر : 

*  شــيـمــاءu اHــولـودة بــتـاريخ 27 أكـتـوبــر سـنـة 1997
بـأوالد بن عــبـد الــقـادر (واليــة الـشــلف) شـهــادة اHـيالد رقم

u1997/00/00404

* محمـد األمuY اHولود بتاريخ 21 يناير سنة 1999
بـأوالد بن عــبـد الــقـادر (واليــة الـشــلف) شـهــادة اHـيالد رقم

u1999/00/00029

* الـــبــتـــولu اHـــولـــودة بــتـــاريخ 18 أبـــريل ســـنــة2003 
بـــــــــالـــــــــشــــــــــلـف (واليـــــــــة الـــــــــشــــــــــلـف) شـــــــــهـــــــــادة اHــــــــــيـالد رقم

u2003/00/01979

*  عــبــد اHـــالكu اHــولـــود بــتــاريخ 30 ديــســمـــبــر ســنــة
2007 بــــــالــــــشــــــلف (واليــــــة الــــــشــــــلـف) شـــــهــــــادة اHــــــيـالد رقم

u2007/00/08535

*  ســجــودu اHــولـــودة بــتــاريخ 27 يـــونــيــو ســنــة 2014
u07375  يالد رقمHبالشلف (والية الشلف) شهادة ا

ويــدعــون من اآلن فــصــاعـدا :  زيــدور قــدورu زيـدور
شــيــمــاءu زيــدور مــحــمــد األمــuY زيــدور الــبــتــولu زيــدور

عبد اHالكu زيدور سجود.

- زبـــيــدور صـــبــريـــنــةu اHـــولــودة بـــتــاريخ 19 يــنــايــر
ســنــة 1996 بـــالــشــلـف (واليــة الــشـــلف) شــهـــادة اHــيالد رقم
1996/00/00395 وتــــــــدعـى مـن اآلن فـــــــصــــــــاعـــــــدا :  زيــــــدور

صبرينة.

- خامج دريسu اHـولود بـتاريخ 29 غـشت سنة 1966
u787 يالد رقمHالفـكرون (والية أم البـواقي) شهادة ا Yبع
وعــقــد الـزواج رقم 395 احملــرر بــتـاريخ 28 ديـســمــبـر ســنـة
u1995 بنـــاء علــى حكــم صــادر فـي 9 ديسـمبر سنة 1995

بأم البواقيu (والية أم البواقي) وأوالده القصر : 
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*  عــبـد الــرحــمــانu اHــولــود بـتــاريخ 15 يــولـيــو ســنـة
1998 بـــاخلـــروب (واليـــة قـــســـنـــطـــيـــنـــة) شـــهـــادة اHـــيالد رقم

u1998/00/01007

*  احـمــد يــاسـuY اHــولــود بــتـاريخ 23 أكــتــوبــر ســنـة
1999 بــعــY الــفــكــرون (واليــة أم الــبــواقي)  شــهــادة اHــيالد

u690 رقم

* عــبــد اجلــلــيلu اHــولــود بـتــاريخ 26 ســبــتـمــبــر ســنـة
2002 بـعــY الـفــكـرون (واليــة أم الـبــواقي)  شـهــــادة اHـيالد

u806 رقم

*  شــيـمــاءu اHـولــودة بــتـاريخ أول يــنــايـر ســنـة 2007
u2 يالد رقمHالفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Yبع

*  فاطـمـة الـزهراءu اHـولـودة بـتاريخ 24 أبـريل سـنة
2008 بـقــسـنـطــيـنـة (واليــة قـســنـطـيــنـة) شـهــادة اHـيالد رقم

u6816

*  حــــمــــزةu اHـــولــــود بــــتــــاريخ 22 مــــارس ســــنـــة 2011
 u5603  يالد رقمHبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا

ويـدعـون من اآلن فـصـاعدا :  مبـارك دريسu مـبارك
uمـبارك عـبد اجلـليل uYمبـارك احمـد ياسـ uعبـد الرحـمـان

مبارك شيماءu مبارك فاطمة الزهراءu مبارك حمزة.

- خـامج إيـناسu اHـولـودة بـتاريخ 25 سـبـتمـبـر سـنة
1996 بعY الفكرون (والية أم البواقي) شهادة اHيالد رقم

 376 وتدعى من اآلن فصاعدا :  مبارك إيناس.

- قــوبـع الــهــواريu اHــولــود بــتــاريخ 21 يـــنــايــر ســنــة
1980 بــــــــوهــــــــران (واليـــــــــة وهــــــــران) شــــــــهـــــــــادة اHــــــــيـالد رقم

1980/00/00742  وعــقـد الـزواج رقم 507 احملــرر بـتـاريخ 2

يـــولـــيـــو ســـنـــة 2009 بــــاحملـــمـــديـــة (واليـــة مـــعــــســـكـــر) وابـــنه
القاصر: 

* انسu اHـــــــولـــــــود بــــــتـــــــاريخ 30 أبــــــريـل ســـــــنــــــة 2010
بــوهـران (واليــة وهــران) شــهــادة اHــيالد رقم 06720 مــكــرر

 u2010/00

uويــدعــيــان مـن اآلن فــصــاعــدا :  عــبـــد احلي الــهــواري
عبد احلي انس.

- الـعود طـيبu اHـولـود خالل سـنة 1986 بـأمـر مؤرخ
في 9 يــنــايــر ســنـة 1995 بــاجملـابــرة (واليــة اجلــلــفــة) شــهـادة

اHيالد رقم 11 ويدعى من اآلن فصاعدا :  الياس طيب.

- رفـاد فـاروقu اHـولـود بـتـاريخ 9 يـنـايـر سـنـة 1981
بــــــبـــــــنـي ورتالن (واليـــــــة ســــــطـــــــيـف) شــــــهـــــــادة اHــــــيـالد رقم
u1981/32 وعــقـد الـزواج رقم 20 احملــرر بـتـاريخ 13 يــونـيـو

سنة 2011 بأوالد فايت (والية اجلزائر) وولده القاصر : 

* حــسـuY اHـولــود بـتـاريخ 2 مـايــو سـنـة 2013 بـبـني
 u2804 يالد رقمHمسوس (والية اجلزائر) شهادة ا

ويـــدعــيـــان من اآلن فـــصـــاعــدا :  أيـــور فـــاروقu أيــور
.Yحس

- بــوحــمــار عــليu اHــولــود بـتــاريخ 13 فــبــرايــر ســنـة
1989 بــبـرج بـونـعـامـة (واليـة تـيـســمـسـيـلت) شـهـادة اHـيالد

رقـم 1989/00/00160  ويـــــــــــــدعـى مــن اآلن فـــــــــــــصـــــــــــــاعــــــــــــدا :
سنوسي علي.

- بـوحــمـار مـحـمـدu اHـولـود بـتـاريخ 7 نـوفـمـبـر سـنـة
1957 بـتــمالحت (واليــة تــيـســمــسـيــلت) شــهـادة اHــيالد رقم

u1957/00/00112 وعقد الزواج رقم 256 احملرر بتاريخ 17

نـوفـمـبـر سـنة 1980 بـبـرج بـونـعـامة (واليـة تـيـسـمـسـيلت)
ويدعى من اآلن فصاعدا :  سنوسي محمد.

- بــوحــمـار عــبــد الـقــادرu اHـولــود بــتـاريخ 23 يــولــيـو
سـنـة 1985 بـتــمالحت (واليـة تـيــسـمـسـيــلت) شـهـادة اHـيالد
رقم 1985/00/00207 ويدعى مـن اآلن فصاعدا :  سـنوسي

عبد القادر.
- بوحمـاراجليالليu اHولـود بتاريخ 19 أكتـوبر سنة
1994 بــبـرج بـونـعـامـة (واليـة تـيـســمـسـيـلت) شـهـادة اHـيالد

رقم 1994/00/00813 ويدعى مـن اآلن فصاعدا :  سـنوسي
اجلياللي.

- بـوحــمــار ورديـةu اHــولــودة بــتـاريخ 2 مــارس ســنـة
1992 بــبـرج بـونـعـامـة (واليـة تـيـســمـسـيـلت) شـهـادة اHـيالد

رقم 1992/00/00188 وتدعى مـن اآلن فصاعدا :  سـنوسي
وردية.

- بوحـمـار خـيرةu اHـولـودة بـتاريخ 29 أكـتـوبـر سـنة
1982 بـتــمالحت (واليــة تــيـســمــسـيــلت) شــهـادة اHــيالد رقم

u1982/00/01437 وتــــدعى مـن اآلن فــــصــــاعـــدا :  ســــنــــوسي

خيرة.
- شــكــارة يـــوسفu اHــولـــود بــتــاريخ 3 يـــونــيــو ســنــة
1989 بـــــالـــــغـــــيـــــشـــــة (واليـــــة األغـــــواط) شـــــهـــــادة اHـــــيالد رقم

1989/00/00068 ويــــدعى مـن اآلن فـــصــــاعـــدا :  مــــســــعـــودي

يوسف.
- شــكــارة مــحـــمــدu اHــولـــود بــتــاريخ 12 أبــريل ســنــة
1987 بـــــالـــــغـــــيـــــشـــــة (واليـــــة األغـــــواط) شـــــهـــــادة اHـــــيالد رقم

1987/00/00046 ويــــدعى مـن اآلن فـــصــــاعـــدا :  مــــســــعـــودي

محمد.
- شـكـارة عـبـد احلــمـيـدu اHـولـود بـتـاريخ 10 نـوفـمـبـر
سـنـة 1984 بـالــغــيـشــة (واليــة االغـواط) شــهــادة اHـيالد رقم

u1984/00/00196 وأخويه القاصران :  

* عـــيـــسـىu اHـــولـــود بـــتـــاريخ 16 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2001
u000060 يالد رقمHبالغيشة (والية األغواط) شهادة ا
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* طـــاهـــرu اHــــولـــود بـــتـــاريخ 16 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2003
 u000017 يالد رقمHبالغيشة (والية األغواط) شهادة ا

uويـدعـون من اآلن فـصـاعدا :  مسـعـودي عـبـد احلـمـيد
مسعودي عيسىu مسعودي طاهر.

- شــكــارة كــر�ــةu اHــولــودة بـتــاريخ 22 مــارس ســنـة
1993 بـــــالـــــغـــــيـــــشـــــة (واليـــــة األغـــــواط) شـــــهـــــادة اHـــــيالد رقم

1993/00/00039 وتــــدعى مـن اآلن فـــصــــاعـــدا :  مــــســــعـــودي

كر�ة.
- شكارة مـر¤u اHولودة بتاريخ 6 مـارس سنة 1991
بــــــــالــــــــغــــــــيـــــــــشــــــــة (واليــــــــة األغــــــــواط) شــــــــهــــــــادة اHــــــــيـالد رقم
1991/00/00035 وتــــدعى مـن اآلن فـــصــــاعـــدا :  مــــســــعـــودي

مر¤.
- شكـارة فـريـحةu اHـولـودة بـتاريخ 14 أكـتـوبـر سـنة
1995 بـــــالـــــغـــــيـــــشـــــة (واليـــــة األغـــــواط) شـــــهـــــادة اHـــــيالد رقم

1995/00/00107 وتــــدعى مـن اآلن فـــصــــاعـــدا :  مــــســــعـــودي

فريحة.
- بــــراجـل خــــادمu اHـــــولــــودة خـالل ســــنــــة 1954 بــــأوالد
أحمـد تـيـمي (واليـة أدرار) شـهادة اHـيالد رقم 1938  وعـقد
الــــزواج رقم 68 احملــــرر بــــتــــاريخ 20  يــــولــــيــــو ســــنـــة 1976
بأدرار (والية أدرار) وتدعى من اآلن فصاعدا :  بن هشام

خادم.
- بــــراجـل مــــر¤u اHـــــولــــودة خـالل ســــنــــة 1958 بــــأوالد
أحـمــد تـيــمي (واليــة أدرار) شـهــادة اHـيالد رقم 972  وعـقـد
الـزواج رقم 321 احملــرر بــتـاريخ 21  ديـســمــبـر ســنـة 1980
بأدرار (والية أدرار) وتدعى من اآلن فصاعدا :  بن هشام

مر¤.
- بـراجل جـلولu اHـولـود بـتاريخ 5 يـنـايـر سـنة 1965
بــــأوالد أحـــــمــــد تـــــيــــمـي (واليــــة أدرار) شـــــهــــادة اHـــــيالد رقم
1965/00/00013  وعــقـد الـزواج رقم 19 احملــرر بـتـاريخ 12

مايـو سـنة 2004 بـأوالد أحمـد تـيمي (واليـة أدرار) وبـناته
القاصرات : 

*  إشـراقu اHـولـودة بـتاريخ 11 سـبـتمـبـر سـنة 2005
u01171 يالد رقمHبأدرار (والية أدرار) شهادة ا

* إحـــســـانu اHــــولـــودة بــــتـــاريخ 19 مـــايــــو ســـنـــة 2008
u00728 يالد رقمHبأدرار (والية أدرار) شهادة ا

* رغدu اHـولودة بتاريخ 2 أكتـوبر سنة 2010 بأدرار
u01886 يالد رقمH(والية أدرار) شهادة ا

* شــــهــــدu اHـــولــــودة بــــتــــاريخ 2 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2010
  u01887 يالد رقمHبأدرار (والية أدرار) شهادة ا

uويـــدعــــون مــن اآلن فــصــاعــــدا :  بن هــشــــام جــلــول
uبن هــشــام رغـد uبن هــشــــام إحـســان uبـن هـشــــام إشــــراق

بن هشام شهد.

- جــمل مــحــمــدu اHــولــود خالل ســنــة 1954 بــالــدراقــة
الــشـــراقــة (واليــة الـــبــيض) بـــحــكم صـــادر خالل ســنــة 1957
شــــــهــــــادة اHـــــيـالد رقم u837 وعـــــقــــــد الـــــزواج رقم 79 احملـــــرر
بـتـاريخ 3 سـبــتـمـبـر سـنـة 1983 بـالـبـيض (واليـة الـبـيض)

وابنتاه القاصرتان : 

* هــاجــرu اHــولـــودة بــتــاريخ 7 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2002
u00337 يالد رقمHببوقطوب (والية البيض) شهادة ا

* جـــهــادu اHـــولـــودة بــتـــاريخ  20 فــبـــرايـــر ســـنــة 2005
 u00090 يالد رقمHببوقطوب (والية البيض) شهادة ا

ويــدعــون من اآلن فــصــاعـدا :  جــمــال مــحــمــدu جــمـال
هاجرu جمال جهاد .

- جـمل عـبـد الـكـر¤u اHـولـود بـتاريخ 22 يـولـيـو سـنة
1987 بــالـبــيض (واليــة الــبــيض) شــهـادة اHــيالد رقم 01074

ويدعى من اآلن فصاعدا :  جمال عبد الكر¤.

- جـمل نــور الـدينu اHـولـود بـتـاريخ 15 مـارس سـنة
1986 بــالـبــيض (واليــة الــبــيض) شــهـادة اHــيالد رقم 00316

ويدعى من اآلن فصاعدا :  جمال نور الدين.

- جـمل صـوريةu اHـولـودة بـتاريخ 22 سـبـتمـبـر سـنة
1989 بــالـبــيض (واليــة الــبــيض) شــهـادة اHــيالد رقم 01470

وتدعى من اآلن فصاعدا :  جمال صورية.

- جـمل اسـمـاعـيلu اHـولـود بـتـاريخ 17 أكـتـوبـر سـنـة
1993 بــالـكــاف األحــمــر (واليـة الــبــيض) شــهـادة اHــيالد رقم

00144 ويدعى من اآلن فصاعدا :  جمال اسماعيل.

- جـمل عـبـد الـنـاصـرu اHـولود بـتـاريخ 5 يـنـايـر سـنة
1985 بــالـبــيض (واليــة الــبــيض) شــهـادة اHــيالد رقم 00026

وعـــقـــد الـــزواج رقــم 65 احملـــرر بـــتـــاريخ 11 غـــشت ســـنـــــة
2014 بــالـــكــاف األحـــمـــر (واليــة الـــبــيض) ويـــدعــى من اآلن

فصاعدا :  جمال عبد الناصر.

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

يــونـــيــو ســـنــة u1971 اHـــتــمـم واHــذكـــور أعالهu يـــؤشـــر 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.

حرّر بـاجلزائر في 11 ذي القـعدة عام 1437 اHوافق 14
غشت سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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14 غشت سنة  غشت سنة 2016 م

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 رمــــــضــــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــــان عــــــــام 1437
اHـوافق اHـوافق 28 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة u2016 يـتضـمu يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

رئيس ديوان وزيرة التربية الوطنيةرئيس ديوان وزيرة التربية الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــــوافق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــة u2016 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـسّيد عبـد اجمليد هدواسu بـصفته رئيـسا لديوان وزيرة

التربية الوطنيةu إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــراســــيـم رئــــاســــيمــــراســــيـم رئــــاســــيّــــة مــــؤرــــة مــــؤرّخــــة في خــــة في 23 رمــــضــــان عــــام  رمــــضــــان عــــام 1437
اHـوافق اHـوافق 28 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة u2016 تـتضـمu تـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

بوزارة التربية الوطنية.بوزارة التربية الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــــوافق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــة u2016 تـــنـــهـى مـــهـــام
uالــسّــيــدين اآلتـي اســمــاهــمــا بــوزارة الــتــربــيــة الــوطــنــيــة

: إلحالتهما على التّقـاعد 
- مــــحــــمــــد إيـــــدارu بــــصــــفــــتـه مــــكــــلّـــــفــــا بــــالــــدراســــات

uوالتلخيص
- إبــــراهــــيـم عــــبــــاسيu بــــصــــفــــته مــــديــــرا لــــلــــتــــعــــلــــيم

األسـاسي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــــوافق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــة u2016 تـــنـــهـى مـــهـــام
السّـيد مـحمـد بوخـطـةu بصـفته مـفتـشـا باHـفتـشيـة العـامة

للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــــوافق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــة u2016 تـــنـــهـى مـــهـــام
الــسّـيــد كــمـال بن دحــمــانu بـصــفـتـه نـائب مــديــر لـلــتـربــيـة
الــتــحـــضــيــريــة والـــتــعــلـــيم اHــتــخـــصص بــوزارة الـــتــربــيــة

الوطنيةu إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــــوافق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــة u2016 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـسّيد محمد بـوعالم اللهu بصفته نـائب مدير للتـعليمية
والــــتـــــجــــهــــيــــزات الـــــتــــقــــنــــيـــــة والــــبــــيــــداغـــــوجــــيــــة وإدمــــاج
تـــكــنـــولــوجـــيــات اإلعـالم واالتــصـــال في الــتـــربــيـــة بــوزارة

التربية الوطنيةu لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مـرســـوم رئـاســيمـرســـوم رئـاســيّ مـــؤر مـــؤرّخ فــي خ فــي 23 رمـضـــــان عــــام  رمـضـــــان عــــام 1437
اHـــــوافـــق اHـــــوافـــق 28 يـــــونــــيــــــــو ســــنـــــــة  يـــــونــــيــــــــو ســــنـــــــة u2016 يــــتـــــضــــمــu يــــتـــــضــــمــّن
إنـهــــاء مهـام اHديـر الـعام لـلمـعـهد الـوطـني للـبحثإنـهــــاء مهـام اHديـر الـعام لـلمـعـهد الـوطـني للـبحث

في التربية.في التربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــــــــوجــــب مــــــــــــرســــــــــــوم رئــــــــــاســـيّ مــــــــــــؤرّخ فـي 23
u2016 ــوافـــق 28 يـــونــيــــو ســنــــةHرمــضــــان عــــــام 1437 ا
uتــــنــــهــى مــــهــــــام الــــسّـــيــــــد مــــحــــمــــــد بــــراهــــيـــم صــــاحلـــي
بــصـــفــتــه مـــديــــرا عــامـــــا لــلــمـــعــهــد الـــوطــني لــلـــبــحث في

التربية بناء على طلبه.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــراســـيـم رئـــاســـيـــة مـــؤرمـــراســـيـم رئـــاســـيـــة مـــؤرّخـــة في خـــة في 23 رمـــضـــــان عــــام  رمـــضـــــان عــــام 1437
اHـوافق اHـوافق 28 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة u2016 تـتضـمu تـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مديرين للتربية في الواليات.مديرين للتربية في الواليات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ـــــــــوجــــب مــــــــــرســــــــــــوم رئـــــــــاســــيّ مــــــــــــؤرّخ في 23
u2016 ــــوافق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــةHرمـــضــــــــان عـــــــام 1437 ا
تــنـهى مــهـام الــسّـيــدة والـسّــادة اآلتـيــة أسـمـاؤهـم بـصـفــتـهم
مــديــرين لـــلــتــربــيـــة في الــواليــات اآلتـــيــةu إلحــالـــتــهم عــلى

التّقـاعد :

uفي والية البويرة uاحلبيب عبد العالي -

uفي والية تلمسان uعبد احلميد بوخاري -

uفي والية عنابة uسليم بن نادر -

uفي والية الوادي uساعد زغاش -

- جيدة لعدولu في والية تيبازة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عــام 1437 اHـوافق 28 يـــونــيـــو ســنـة 2016 تـنــهىu ابــتــداء
uمــهــام الــســيــد جنــادي مـســقم u2015 من 23 نــوفــمــبــر ســنـة
بــصــفـتـه مـديــرا لــلــتــربــيــة في واليــة تـلــمــســانu لــتــكــلـيــفـه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــــوافق 28 يـــونـــيــــو ســـنـــة u2016 تـــنـــهـى مـــهـــام
الـسّيـدة وردة علوانيu بـصفـتهـا مديـرة للـتربـية في والية

الطارفu لتكليفها بوظيفة أخـرى.



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 47 11 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1437 هـ هـ
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مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 رمــــــضــــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــــان عــــــــام 1437
Yن تــعـــيــYيـــتــضـــمّن تــعـــيــ uيـــتــضـــم u2016 28 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــة اHــوافق اHــوافق 

اHفتش العاماHفتش العامّ لوزارة التربية الوطنية. لوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

جنادي مسقمu مفتشا عاما لوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــراســــيـم رئــــاســــيمــــراســــيـم رئــــاســــيّــــة مــــؤرــــة مــــؤرّخــــة في خــــة في 23 رمــــضــــان عــــام  رمــــضــــان عــــام 1437
YـعــيـYتــتـضــمّن الــتن الــتّـعــيـ uتــتـضــم u2016 ــوافق 28 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـةHــوافق اHا

بوزارة التربية الوطنية.بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عــام 1437 اHـوافق 28 يـونـيــو سـنـة u2016 يـعـيّن الــسّـيـدان

اآلتي اسماهما بوزارة التربية الوطنية :
- مـــحــــمــــد بــــوعالم الــــلهu مــــديــــرا لـــتــــطــــويــــر اHـــوارد

uالبيداغوجية والتعليمية
- عـبـد احلـمـيـد دريـاسu نائـب مديـر Hـتـابـعـة تـسـيـير

موظفي اHصالح الالمركزية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة u2016 يــعـــيّن الـــســيــد
مـــحــمــد فـــتــيح مـــرادu مــديــرا لـــلــتـــعــلــيـم األســاسي بــوزارة

التربية الوطنية.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عـــام 1437 اHــوافق 28 يــونـــيــو ســـنــة u2016 يــعـــيّن الـــســيــد
فريـد بن رمضانu مـكلّفـا بالدراسـات والتلـخيص بوزارة

التربية الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــــوجــــب مــــــــــــرســـــــــــــوم رئــــــــــاســــيّ مــــــــــؤرّخ فـي 23
رمــضـــان عــام 1437 اHـوافق 28 يـونـيــو سـنـة u2016 تـعـيّن
الــــســــيــــدة مــــونـي بـــراهــــيــــتـيu نــــائــــبــــة مــــديــــر لــــلــــتــــربــــيـــة
الــتــحـــضــيــريــة والـــتــعــلـــيم اHــتــخـــصص بــوزارة الـــتــربــيــة

الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 23 رمــــــضــــــــان عــــــــام  رمــــــضــــــــان عــــــــام 1437
Yن تــعـــيــYيـــتــضـــمّن تــعـــيــ uيـــتــضـــم u2016 28 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــة اHــوافق اHــوافق 

.Yللتربية في واليت Yمديرت.Yللتربية في واليت Yمديرت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 23 رمـــضـــــان
عــام 1437 اHـوافق 28 يـونـيـو سـنة u2016 تـعـيّن السـيـدتان
Yلـــلـــتــــربــــيــــة في الــــواليـــتـــ Yاآلتي اســـمـــاهــــمـــا مـــديـــرتــــ

: Yاآلتيتـ
uفي والية أم البواقي uوردة علواني -

- نادية إجقوانu في والية سيدي بلعباس.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة ا=اليةوزارة ا=الية

قــــرار وزاري مــشــتـــرك مـــؤرقــــرار وزاري مــشــتـــرك مـــؤرّخ في أوخ في أوّل جــمــادى الـــثــانــيــةل جــمــادى الـــثــانــيــة
عــام عــام 1437 اHـوافق  اHـوافق 10 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة u2016 يــتــضـمu يــتــضـمّن

إحداث نشرة رسمية لوزارة اHالية.إحداث نشرة رسمية لوزارة اHالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

uإنّ الوزير األول
uاليةHووزير ا

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

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

uاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 95-132 اHؤرّخ
في 13 ذي احلـــجّـــة عــام 1415 اHــوافق 13 مـــايـــو ســـنــة 1995
واHــــتــــعــــلّق بــــإحــــداث نــــشــــرات رســــمـــــيــــة لــــلــــمــــؤســــســـات

uواإلدارات العمومـية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـــضــــان عــــام 1435 اHــــوافق 3 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2014
الـذي يـحــدّد صالحـيـات اHـديــر الـعـامّ لـلــوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

uواإلصالح اإلداري
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 3 من اHـرسـوم
التّـنفـيذيّ رقم 95-132 اHؤرّخ في 13 ذي احلـجّة عام 1415
اHـوافق 13 مـايـو سـنـة 1995 واHـذكـور أعالهu حتـدث نـشـرة

رسمية لوزارة اHالية.
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عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اHاليةوزير اHالية

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 22 يــونـيـو يــونـيـو
ســنــة ســنــة u2016 يــتــضــمu يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر

العامالعامّ للتقدير والسياسات. للتقدير والسياسات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

uاليةHإنّ وزير ا

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

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

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

uاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
uــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

uتمّمHعدّل واHا

- و�ـقتـضي اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-155 اHؤرخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

uيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبعــد االطالع عـلى اHرسـوم الــرّئاسي اHؤرّخ في
25 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 اHــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011

واHــتـضــمّن تـعـيــY الـسّــيـد سـيــدي مـحــمـد فـرحــانu مـديـرا
uاليّةHعاما للتقدير والسياسات بوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــفـــوض إلى الـــســـيـــد ســـيـــدي مـــحـــمـــد
فــرحـانu اHـديــر الــعــامّ لـلــتـقــديـــر والـسـيــاسـاتu اإلمـضــاء
في حـــدود صالحـــيـــاتـهu بـــاسم وزيـــر اHـــالـــيّـــةu عـــلى جـــمـــيع

الوثائق واHقررات �ا في ذلك القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22

يونيو سنة 2016.
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 22 يــونـيـو يــونـيـو
ســنــة ســنــة u u2016 يــتــضــميــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر

العامالعامّ للميزانية. للميزانية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

uاليةHإنّ وزير ا

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـشـتـرك في الـنـشـرة الرّسـمـيّـة اHـنـصوص
عـــــلــــيـــــهــــا فـي اHــــادّة األولـى أعالهu جـــــمــــيـع هــــيـــــاكـل اإلدارة
اHـــركــزيــة وأجـــهــزتـــهــا واHــصـــالح اخلـــارجــيــة واHـــؤســســات
والـــهــيـــئـــات الــعـــمـــومــــيــة ذات الـــطــــابـع اإلداري الــتـــابـــعــة

لـوزارة اHاليّـة.

اHاداHادّة ة 3 :  : طبقا ألحكام اHادّة 2 من اHرسوم التّنفيذيّ
رقم 95-132 اHؤرّخ في 13 ذي احلجّة عام 1415 اHوافق 13
مايـو سنة 1995 واHذكور أعالهu يـجب أن حتتوي الـنشرة

الرّسميّةu على اخلصوصu على مـا يأتي :

- اHـــــراجـعu وعـــــنـــــد االقـــــتــــــضـــــاءu مـــــحـــــتــــــوى جـــــمـــــيع
الـنــصـوص ذات الـطـابع الــتـشـريــعي والـتـنـظــيـمي وكـذلك

uاليةHناشير والتعليمات اخلاصة بوزارة اHا

- اHـقـررات الفـردية اHـتعـلّـقة بـتسـيـير مـسار احلـياة
اHــهـــنــيــة لـــلــمـــوظــفـــY واألعــوان الـــعــمــومـــيــY فـي الــدولــة
التابعY إلدارة اHالـيّة وكذلك اHقررات اHتـعلقة بأصناف
اHـــســـتـــخــــدمـــY الـــتي ال تــــنـــشـــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تـــصـــدر الــنـــشــرة الـــرســـمــيـــة كـل ســـتــة (6)
أشهر باللغة العربيّة مع ترجمتها إلى اللّغة الفرنسية.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : تــكـون الــنـشـرة الــرّسـمــيّـة لــوزارة اHــالــيّـة
في شــكــل مــصــنف يــحــدد حـــجــمـه وخــصــائــصـه الــتــقــنــيــة

�قرر من الوزير اHكلّف باHاليّة.

اHاداHادّة ة 6 :  : تـرسل نسخـة من النشـرة الرّسمـيّة وجوبا
إلى اHـــصـــالح اHــــركـــزيـــة لـــلـــســـلـــطـــة اHــــكـــلّـــفـــة بـــالـــوظـــيـــفـــة

العمومية ومفتشيات الوظيفة العمومية للواليات.

اHــاداHــادّة ة 7 :  : تــقـــتــطع االعــتـــمــادات الــضـــروريــة إلصــدار
uادّة األولى أعالهHنصوص عليها في اHالنشرة الرّسميّة ا

من ميزانية تسيير وزارة اHاليّة.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بــاجلــزائــر فـي أوّل جــمــادى الــثـــانــيــة عــام 1437
اHوافق 10 مارس سنة 2016.
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- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
في 25  رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

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

uاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
uــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

uتمّمHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

uيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـــعــــد االطـالع عــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في 19 شعـبان عام 1428 اHـوافق أوّل سبـتمـبر سـنة 2007
واHـــتـــضــــمّن تـــعـــيــــY الـــسّـــيـــد فــــريـــد بـــاقـــةu مــــديـــرا عـــامـــا

uاليّةHللميزانية بوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يفوض إلى السـيد فريد بـاقةu اHديــر
uاإلمـــضـــــاء في حـــــدود صالحـــيــاتــه uالـــعــــامّ لـــلــمـــيــزانـــيــة
بــاسم وزيــر اHـالـيّـــةu عـلى جـمـــيع الــوثــائق واHـقـــررات

�ـا في ذلك القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22
يونيو سنة 2016.

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 22 يــونـيـو يــونـيـو
ســنــة ســنــة u u2016 يــتــضــميــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر

العام للخزينة.العام للخزينة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

uاليةHإنّ وزير ا

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

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

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

uاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
uــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

uتمّمHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

uيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبعــد االطالع عـلى اHرسـوم الــرّئاسي اHؤرّخ في
22 ذي احلــــجــــة عـــام 1436 اHــــوافق 6 أكــــتــــوبـــر ســــنــــة 2015

واHـتــضـمّن تـعـيــY الـسـيـد فــيـصل تـاديـنــيتu مـديـرا عـامـا
uاليةHللخزينة بوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

uـادّة األولى :ة األولى : يـفــوض إلى الـسـيـد فـيـصل تـاديـنـيتHـاداHا
uاإلمــضـــاء في حــدود صالحــيــاته uــديــر الــعــام لــلـــخــزيــنــةHا
بــاســم وزيــــر اHــالــيّـةu عــلــى جــمــيع الـــوثــائق واHــقـرّرات

�ـا في ذلك القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22
يونيو سنة 2016.

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 22 يــونـيـو يــونـيـو
ســنــة ســنــة u2016 يــتــضــم يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر

العامالعامّ للضرائب. للضرائب.
ـــــــــــــــــــــــــ

uاليةHإنّ وزير ا

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

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

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

uاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
uــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

uتمّمHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

uيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـــعــــد االطـالع عــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
فـي أوّل جــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1427 اHــوافـق 27 يـــونــيـــو
uالسّيد عـبد الرحمان راوية Yتضمّن تعـيHسنـة 2006 وا

uاليّةHمديرا عاما للضرائب بوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــفـــوض إلى الـــســـيـــد عـــبـــد الـــرحـــمــان
راويــــةu اHــــديـــــر الــــعـــــامّ لــــلــــضـــــرائبu اإلمــــضـــــاء في حــــدود
صالحـــيــــاتهu بـــاسـم وزيـــر اHـــالــــيّـــةu عـــلـى جـــمـــيـع الـــوثـــائق

واHقرّرات �ا في ذلك القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22
يونيو سنة 2016.

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ خ في في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 22 يــونـيـو يــونـيـو
سـنـة سـنـة u u2016 يـتــضـميـتــضـمّن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـديـرن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـديـر

العامالعامّ للمحاسبة. للمحاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــ

uاليةHإنّ وزير ا

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

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

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

uاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
uــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

uتمّمHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

uيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـــعــــد االطـالع عــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في 6 مـــــحــــــرّم عـــــام 1430 اHـــــوافق 3 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2009
واHـتضمّن تعيـY السّيد مـحمد العربي غـا¨u مديرا عاما

uاليّةHللمحاسبة بوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــفــوض إلـى الــســيـــد مــحــمـــد الــعــربي
غــــا¨u اHــــديــــر الــــعـــامّ لــــلــــمــــحــــاســــبــــةu اإلمـــضــــاء فـي حـــدود
صالحـــيــــاتهu بـــاسـم وزيـــر اHـــالــــيّـــةu عـــلـى جـــمـــيـع الـــوثـــائق

واHقرّرات �ا في ذلك القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22
يونيو سنة 2016.

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 22 يــونـيـو يــونـيـو
ســنـــة ســنـــة u u2016 يــتـضــميــتـضــمّن تــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديـرن تــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديـر

العامالعامّ للعالقات االقتصادية واHالي للعالقات االقتصادية واHاليّة اخلارجـية اخلارجـيّة.ة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

uاليةHإنّ وزير ا

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

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

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

uاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
uــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

uتمّمHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

uيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
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- وبـــعــــد االطـالع عــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في 6 مـــــحــــــرّم عـــــام 1430 اHـــــوافق 3 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2009
واHـتـضــمّن تـعـيـY الـسّـيـد عـبـد احلق بـجـاويu مـديـرا عـامـا

uاليّةHاليّة اخلارجيّة بوزارة اHللعالقات االقتصادية وا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

uـادّة األولى :ة األولى : يفـوض إلى الـسـيد عـبـد احلق بـجاويHـاداHا
uــالـيّــة اخلــارجــيّـةHــديـر الــعــامّ لــلــعالقــات االقـتــصــاديــة واHا
اإلمــضــاء في حــدود صالحــيــاتهu بـاسم وزيــر اHــالـيّــةu عـلى

جميع الوثائق واHقرّرات �ا في ذلك القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22
يونيو سنة 2016.

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 22 يــونـيـو يــونـيـو
ســنـــة ســنـــة u u2016 يــتـضــميــتـضــمّن تــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديـرن تــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديـر

العامالعامّ للجمارك. للجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــــ

uاليةHإنّ وزير ا

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

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

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

uاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
uــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

uتمّمHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

uيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـــعــــد االطـالع عــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
فـي 5 شــــعــــبــــان عــــام 1436 اHــــوافق 24 مــــايــــو ســــنــــة 2015
واHـتــضــمّن تــعـيــY الــسّــيـد قــدور بن طــاهــرu مـديــرا عــامـا

uاليّةHللجمارك بوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

uـادّة األولى :ة األولى : يــفــوض إلى الــســيــد قــدور بن طــاهـرHـاداHا
uاإلمـضــاء في حـــدود صـالحـيــاته uــديــر الــعــامّ لــلــجــمــاركHا
بــاســم وزيـر اHــالـيّـةu عــلى جـمـيـع الـوثـائق واHــقـرّرات �ـا

في ذلك القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22
يونيو سنة 2016.

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 22 يــونـيـو يــونـيـو
ســنـــة ســنـــة u u2016 يــتـضــميــتـضــمّن تــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديـرن تــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديـر

العامالعامّ لالستشراف. لالستشراف.
ـــــــــــــــــــــــــــ

uاليةHإنّ وزير ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

uاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
uــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

uتمّمHعدّل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

uيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعــد االطـالع على اHرســوم الـرّئاسيّ اHؤرّخ في
16 رجـب عـــــــــــام 1437 اHـــــــــــوافـق 24 أبـــــــــــريـل ســـــــــــنـــــــــــة 2016

واHــتـــضــمّن تـــعــيـــY الــسّــيـــد ســفــيـــان حــازمu مــديـــرا عــامــا
uاليّةHلالستشراف بوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

uــادّة األولى :ة األولى : يـــفـــوض إلى الـــســـيـــد ســـفـــيـــان حـــازمHــاداHا
uاإلمـضاء في حــدود صالحـياته uـدير الـعـامّ لالسـتشـرافHا
بـاسم وزيــر اHـالــيّــةu عـلـى جــمـيـع الـوثــائق واHـقــرّرات �ـا

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22
يونيو سنة 2016.

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 22 يــونـيـو يــونـيـو
ســنــة ســنــة u2016 يــتــضــمu يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضـــاء إلى مــديــرن تـــفــويض اإلمــضـــاء إلى مــديــر

اHوارد البشرية.اHوارد البشرية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

uاليةHإنّ وزير ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

uاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
uــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

uتمّمHعدّل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

uيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــد االطالع عـلـى اHـرسـوم الــرّئـاسي اHـؤرّخ في
4 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنة 2016
واHـتــضــمّن تــعـيــY الــسّـيــد ســلــيم بالشu مــديـرا لــلــمـوارد

uاليةHالبشرية بوزارة ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يـفوض إلى الـسيـد سلـيم بالشu مدير
اHـوارد الــبــشــريــةu اإلمــضــاء فـي حـدود صـالحـيــاتهu بـــاسم
وزيــر اHــالــيّـــةu عــلــى جــمـــيــع الـــوثــائـق واHــقــرّرات �ــا

في ذلك القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22

يونيو سنة 2016.
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 22 يــونـيـو يــونـيـو
u2016 يـتــضـمu يـتــضـمّن تــفـويض اإلمــضــاء إلـى مـديـرةن تــفـويض اإلمــضــاء إلـى مـديـرة سـنـة سـنـة 

الوكالة القضائية للخزينة.الوكالة القضائية للخزينة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

uاليةHإنّ وزير ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

uاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
uــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

uتمّمHعدّل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

uيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــد االطالع عـلـى اHـرسـوم الــرّئـاسي اHـؤرّخ في
16 ربـيع الــثـاني عـام 1431 اHـوافق أوّل أبــريل سـنـة 2010

واHـــتــضـــمّن تـــعــيـــY الــسّـــيـــدة حــســـيــبـــة بن صـــفــاu مـــديــرة
uاليةHللوكالة القضائية للخزينة بوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

uادّة األولى :ة األولى : يفـوض إلى السـيـدة حسـيـبة بن صـفاHاداHا
مـديـرة الـوكـالـة الــقـضـائـيـة لـلـخــزيـنـةu اإلمـضـاء في حـدود
صالحـــيــاتــهـــاu بــاسم وزيــر اHـــالــيّــةu عـــلى جــمــيـع الـــوثــائق

واHقرّرات �ا في ذلك القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22
يونيو سنة 2016.

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 22 يــونـيـو يــونـيـو
ســنــة ســنــة u2016 يــتــضــمu يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضـــاء إلى مــديــرن تـــفــويض اإلمــضـــاء إلى مــديــر
إدارة الوسائل واHالية باHديرية العامة للميزانية.إدارة الوسائل واHالية باHديرية العامة للميزانية.

ـــــــــــــــــــــــــــ

uاليةHإنّ وزير ا
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- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

uاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
uــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

uتمّمHعدّل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

uيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــد االطالع عـلـى اHـرسـوم الــرّئـاسي اHـؤرّخ في
27 جــمـادى األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبــريل سـنـة 2012

واHـــتـــضـــمّن تــــعـــيـــY الـــسّـــيـــد رابح كـــراشu مـــديـــرا إلدارة
الــوسـائل واHـالــيـة بـاHــديـريـة الــعـامـة لــلـمـيــزانـيـة بـوزارة

uاليةHا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يفوض إلى الـسيد رابح كراشu مدير
uــديــريــة الــعــامـة لــلــمــيــزانــيـةHــالــيـة بــاHإدارة الــوســائل وا
اإلمـضــاء في حــدود صالحــيــاتهu بــاسم وزيــر اHــالــيّــةu عـلى

جميع الـوثائق واHقرّرات �ا في ذلك القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22
يونيو سنة 2016.

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 22 يــونـيـو يــونـيـو
ســنـــة ســنـــة u2016 يــتـضــمu يــتـضــمّن تــفــويض اإلمــضـــاء إلى مــديـرن تــفــويض اإلمــضـــاء إلى مــديـر
التنـظيم والتـنفيذ احملـاسبي للمـيزانيات بـاHديريةالتنـظيم والتـنفيذ احملـاسبي للمـيزانيات بـاHديرية

العامة للمحاسبة.العامة للمحاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــ

uاليةHإنّ وزير ا

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

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

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

uاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
uــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

uتمّمHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

uيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبعــد االطالع عـلى اHرسـوم الــرّئاسي اHؤرّخ في
7 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1430 اHــوافــق أول يــونــيــو ســنـــة
2009 واHـــتــضــمّن تــعــيــY الـــسّــيــد خــالــد خلــضــاريu مــديــرا

لــلـتــنــظـيـم والـتــنــفـيــذ احملــاسـبـي لـلــمــيـزانــيــات بـاHــديــريـة
uاليةHالعامة للمحاسبة بوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

uــادّة األولى :ة األولى : يـــفــوض إلى الـــسّــيـــد خــالـــد خلــضــاريHــاداHا
مـدير التنظيم والـتنفيذ احملـاسبي للميزانـيات باHديرية
uاإلمــضـــــاء في حــــدود صـالحــيــاتــه uالــعـــامــة لــلـــمــحــاســـبــة
بـــاسم وزيــــر اHــالـــيـةu عــلى جــمــيع الــوثــائـــق واHــقـرّرات

�ـا في ذلك القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22
يونيو سنة 2016.

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 22 يــونـيـو يــونـيـو
ســنـــة ســنـــة u2016 يــتــضــمu يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى مــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى مــديــر
إدارة الـوســائل واHــالــيـة بــاHــديـريــة الــعـامــة لألمالكإدارة الـوســائل واHــالــيـة بــاHــديـريــة الــعـامــة لألمالك

الوطنية.الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

uاليةHإنّ وزير ا

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

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

uاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
uــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

uتمّمHعدّل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

uيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطـالع عــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في 7 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عـــام 1430 اHـــوافـق أوّل يــــونـــيـــو
سنـة 2009 واHتضمّن تـعيY السّيـد زهير عداورu مديـرا
إلدارة الـــوســائــل واHــالـــيــة فـي اHــديـــريــة الـــعــامـــة لألمالك

uالـيةHالوطنية بـوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

uــــادّة األولى :ة األولى : يـــفــــوض إلى الـــسّــــيـــد زهــــيـــر عـــداورHــــاداHا
مــديـر إدارة الـوسـائـل واHـالـيـة بــاHـديـريـة الــعـامـة لألمالك
الـــوطـــنـــيـــةu اإلمـــضـــاء في حـــدود صـالحـــيـــاتهu بـــاسم وزيـــر
اHــــالــــيــــةu عـــلـى جـــمــــيـع الـــوثــــائق واHــــقــــرّرات �ــــا في ذلك

القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22
يونيو سنة 2016.

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 22 يــونـيـو يــونـيـو
ســنـــة ســنـــة u2016 يــتــضــمu يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى مــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى مــديــر
إدارة الوسائل واHالية باHديرية العامة للضرائب.إدارة الوسائل واHالية باHديرية العامة للضرائب.

ـــــــــــــــــــــــــ

uاليةHإنّ وزير ا

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

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

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

uاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
uــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

uتمّمHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

uيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـــعــــد االطـالع عــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في 15 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 2 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012
واHــتــضـمّـن تــعـيــY الــسّــيــد مــحــمــد كــمــال عــيــوازu مــديـرا
إلدارة الـوســائل واHـالــيـة في اHــديـريــة الـعــامـة لـلــضـرائب

uالـيةHبـوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــفـــوض إلـى الـــسّــــيــــد مـــحــــمـــد كــــمـــال
عـيـوازu مـديـر إدارة الـوسـائل واHـالـيـة بـاHـديــريـة الـعـامـة
لــلـــضـــرائبu اإلمـــضــاء في حـــدود صالحـــيـــاتهu بـــاسم وزيــر
اHــــالــــيــــةu عـــلـى جـــمــــيـع الـــوثــــائق واHــــقــــرّرات �ــــا في ذلك

القـرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22
يونيو سنة 2016.

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 22 يــونـيـو يــونـيـو
ســنـــة ســنـــة u2016 يــتــضــمu يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى مــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى مــديــر

اإلدارة العامة باHديرية العامة للجمارك.اإلدارة العامة باHديرية العامة للجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــ

uاليةHإنّ وزير ا

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

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

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

uاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
uــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

uتمّمHعدّل واHا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-63 اHـؤرخ
في 17 صــــفــــر عـــام 1429 اHــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2008
واHــتـــضــمن اتــظـــيم اإلدارة اHــركـــزيــة لــلـــمــديــريـــة الــعــامــة

uللجمارك

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

uيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـــعــــد االطـالع عــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في 6 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1437 اHـوافق 15 مــارس ســنـة
2016 واHتـضمّن تـعيY الـسّيـد ناصـر فالحu مديرا لإلدارة

uالـيةHديرية العامة للجمارك بـوزارة اHالعامة با

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يفـوض إلى الـسّـيد نـاصـر فالحu مـدير
اإلدارة الـعـامـة بـاHـديـريـة الـعـامـة لـلـجـمـاركu اإلمـضـاء في
حدود صالحـياتهu بـاسم وزير اHـاليـةu على جـميع الـوثائق

واHقرّرات �ا في ذلك القـرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22
يونيو سنة 2016.

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 22 يــونـيـو يــونـيـو
ســنـــة ســنـــة u2016 يــتــضــمu يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى مــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى مــديــر

الوسائل اHالية باHديرية العامة للجمارك.الوسائل اHالية باHديرية العامة للجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــ

uاليةHإنّ وزير ا

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

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

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

uاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
uــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

uتمّمHعدّل واHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-63 اHـؤرخ
في 17 صــــفــــر عـــام 1429 اHــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2008
واHــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة لــلــمــديــريــة الــعــا�ـة

uللجمارك
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

uيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطـالع عــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
في 7 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1432 اHــوافق 10 مــايـــو ســنــة
2011 واHـــتـــضـــمّـن تـــعـــيـــY الـــسّــــيـــد مـــراد ســـعـــادةu مـــديـــرا

لــلــوسـائـل اHــالـيــة بــاHــديــريــة الــعــامــة لــلــجــمــارك بــوزارة
uالـيةHا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يفوض إلى الـسّيد مراد سـعادةu مدير
الوسائل اHـالية بـاHديـرية العـامة لـلجمـاركu اإلمضاء في
حدود صالحـياتهu بـاسم وزير اHـاليـةu على جـميع الـوثائق

واHقرّرات �ا في ذلك القـرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22
يونيو سنة 2016.

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 17 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 22 يــونـيـو يــونـيـو
ســنـــة ســنـــة u2016 يــتــضــمu يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى مــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى مــديــر

إدارة الوسائل في اHفتشية العامة للمالية.إدارة الوسائل في اHفتشية العامة للمالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

uاليةHإنّ وزير ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

uاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
uــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

uتمّمHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

uيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبعــد االطـالع على اHرســوم الـرّئاسيّ اHؤرّخ في
17 جـــمـــادى األولى عـــام 1431 اHــوافق 2 مـــايـــو ســـنـــة 2010

واHــتـضـمّن تـعـيــY الـسّـيـد جـمــال بـوكـريشu مـديـرا إلدارة
uاليةHفتشية العامة للمالية بوزارة اHالوسائل في ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

uـادّة األولى :ة األولى : يــفــوض إلى الـسّــيــد جـمــال بــوكـريشHـاداHا
uــفـــتــشـــيــة الـــعــامـــة لــلـــمــالـــيــةHمـــديــر إدارة الـــوســائـل في ا
اإلمـضــاء في حــدود صالحــيــاتهu بــاسم وزيــر اHــالــيــةu عـلى

جميع الوثائق واHقرّرات �ا في ذلك القـرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22
يونيو سنة 2016.

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 5 شــــو شــــوّال عــــام ال عــــام 1437 اHــــوافق  اHــــوافق 10 يــــولــــيــــو يــــولــــيــــو
ســنـــة ســنـــة u2016 يــتــضــمu يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى مــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى مــديــر

عمليات اHيزانية واHنشآت القاعدية.عمليات اHيزانية واHنشآت القاعدية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

uاليةHإنّ وزير ا

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

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

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

uاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
uــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

uتمّمHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

uيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبعـد االطـالع على اHرسـوم الـرّئاسيّ  اHؤرّخ في
أوّل رمــضـان عـام 1429 اHــوافق أوّل سـبــتـمـبــر سـنـة 2008
واHتضمّن تعيY السّيد صديق رماضنةu مديرا لعمليات

uاليةHنشآت القاعدية بوزارة اHيزانية واHا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

uـادّة األولى :ة األولى : يـفــوض إلى الـســيـد صــديق رمـاضــنـةHـاداHا
مـديـر عـمـلـيـات اHـيـزانــيـة واHـنـشـآت الـقـاعـديـةu اإلمـضــاء
في حـــدود صالحـــيـــاتـهu بـــاسم وزيـــر اHـــالـــيّـــةu عـــلى جـــمـــيع

الوثائق واHقرّرات �ا في ذلك القرارات.

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

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 5 شـــوّال عـــام 1437 اHــــوافق 10
يوليو سنة 2016.

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــرارات مــــؤرقــــرارات مــــؤرّخــــة في خــــة في 17 رمــــضــــان عــــام  رمــــضــــان عــــام 1437 اHــــوافق  اHــــوافق 22
يـونـيـو سـنــة يـونـيـو سـنــة u2016 تـتـضــمu تـتـضــمّن تـفـويض اإلمـضــاء إلىن تـفـويض اإلمـضــاء إلى

نونوّاب مديرين.اب مديرين.
ـــــــــــــــــــــــــ

uاليةHإنّ وزير ا

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

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

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

uاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
uــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

uتمّمHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

uيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
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- وبعــد االطـالع على اHرســوم الـرّئاسيّ اHؤرّخ في
5 شـــــوال عــــام 1430 اHـــــوافق 24 ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2009
واHــتـــضــمّـن تــعــيـــY الــسّـــيــد أحـــمــد مـــغالويu نــائـب مــديــر
للوسائل واHيـزانية في اHديرية العامة لألمالك الوطنية

uاليةHبوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

uــادّة األولى :ة األولى : يـــفـــوض إلى الـــسّـــيـــد أحــمـــد مـــغالويHــاداHا
نــائب مـــديــر الــوســائل واHـــيــزانــيــة في اHـــديــريــة الــعــامــة
لـألمالك الـوطــنــيــةu اإلمـضـــاء في حــدود صالحــيـاتـهu بـاسم
وزيــر اHــالــيـةu عــلى جــمــيع الــوثــائق واHــقــرّرات واألوامـر
اخلاصة بالـدفع أو التحويل وتفويض االعتمادات ووثائق
اإلثـــــبـــــات اخلـــــاصـــــة بـــــاHـــــصـــــاريف وبـــــيـــــانـــــات اإليـــــرادات

باستثناء القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22
يونيو سنة 2016.

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

uاليةHإنّ وزير ا

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

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

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

uاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
uــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

uتمّمHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

uيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبعــد االطالع عـلى اHرسـوم الــرّئاسيّ اHؤرّخ في
4 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنة 2016
واHــتـــضــمّن تــعـــيــY الــســـيــد عــمـــار كــمــوشu نـــائب مــديـــر
لـــلــــمـــيــــزانـــيـــــة فــــي اHـــديـــريــــــــة الـــعــــامــــــة لـــلــــضـــرائـــب

uاليةHبــوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

uــادّة األولى :ة األولى : يـــفـــوض إلى الـــســـيـــد عـــمـــار كـــمـــوشHــاداHا
uــديـريــة الــعـامــة لــلــضـرائبHــيـزانــيــة في اHنـائـب مـديـــر ا
اإلمـضــاء في حــدود صالحــيــاتهu بــاسم وزيــر اHــالــيــةu عـلى
جـــمــيع الــوثـــائق واHــقــرّرات واألوامــر اخلـــاصــة بــالــدفع أو
الـتـحـويل وتـفـويض االعـتـمـادات ووثـائق اإلثـبـات اخلـاصة

باHصاريف وبيانات اإليرادات باستثناء القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22
يونيو سنة 2016.

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

uاليةHإنّ وزير ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

uاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
uــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

uتمّمHعدّل واHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-63 اHـؤرّخ
في 17 صــــفــــر عـــام 1429 اHــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2008
واHــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة لــلــمــديــريــة الــعــامــة

uللجمارك
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

uيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعــد االطالع عـلى اHرسـوم الــرّئاسيّ اHؤرّخ في
8 رجـب عـــــــام 1430 اHـــــــــوافق أول يـــــــــولــــــــيــــــــو ســــــــنــــــــة 2009
واHــتــضــمّن تــعـيــY الــســيــد حـمــيــد أولــداشu نــائب مــديــر

uاليةHديرية العامة للجمارك بوزارة اHللمحاسبة با
يقـريقـرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

uــادّة األولى :ة األولى :  يــفــوض إلى الـــسّــيــد حــمــيــد أولــداشHــاداHا
uـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــجـــمــاركHنـــائـب مـــديـــر احملـــاســـبـــة بـــا
اإلمــضـــاء في حـدود صالحــيــاتهu بـاسم وزيــر اHــالـيــةu عـلى
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جـــمــــيع الــــوثــــائق واHــــقــــرّرات واألوامـــر اخلــــاصــــة بـــالــــدفع
والـتحويل وتـفويض االعتـمادات ووثائق اإلثـبات اخلاصة

باHصاريف وبيانات اإليرادات باستثناء القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22
يونيو سنة 2016.

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

uاليةHإنّ وزير ا

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

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

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

uاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
uــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

uتمّمHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

uيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبعــد االطالع عـلى اHرسـوم الــرّئاسيّ اHؤرّخ في
16 رجـب عـــــــــــام 1437 اHـــــــــــوافـق 24 أبـــــــــــريـل ســـــــــــنـــــــــــة 2016

واHــتــضــمّن تــعـــيــY الــســيــد مــحــمــد قــرشيu نــائب مــديـــر
لـلــمـيـزانـيــة واحملـاسـبـة في اHــديـريـة الـعـامــة لالسـتـشـراف

uاليةHبوزارة ا

يقـريقـرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

uــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوض إلى الـــسّـــيــد مـــحـــمـــد قــرشيHــاداHا
نــائب مــديـــر اHـــيــزانــيــة واحملــاســبــة في اHــديــريــة الــعــامــة
لالسـتـشـرافu اإلمـضـاء فـي حـدود صالحـياتـهu باسـم وزير
اHـالـيـةu عـلى جـمـيع الـوثـائق واHـقـرّرات واألوامـر اخلـاصة
بــــالــــدفع أو الــــتــــحــــويل وتــــفــــويض االعــــتــــمــــادات ووثــــائق
اإلثـــــبـــــات اخلـــــاصـــــة بـــــاHـــــصـــــاريف وبـــــيـــــانـــــات اإليـــــرادات

باستثناء القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22
يونيو سنة 2016.

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

uاليةHإنّ وزير ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

uاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-272 اHؤرّخ
في 6 رمــضــان عـام 1429 اHــوافق 6 ســبــتــمــبــر ســنـة 2008

uفتشية العامة للماليةHالذي يحدّد صالحيات ا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتّـــــنــــفـــــيــــذيّ رقم 273-08
اHــؤرّخ في 6 رمـضان عام 1429 اHوافق 6 سـبـتمـبر سـنة
2008 واHــتــضـمّن تــنــظــيم الــهـيــاكل اHــركــزيـة لــلــمــفـتــشــيـة

uالعامة للمالية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

uيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعــد االطالع عـلى اHرسـوم الــرّئاسيّ اHؤرّخ في
17 ربــيع الــثــانـي عـام 1432 اHـوافق 22 مــارس ســنـة 2011

واHـتــضـمّن تـعــيـY اآلنــسـة نـورة مــقـشــوشu نـائـبــة مـديــر
لــلــمــســتــخــدمـY فـي اHـفــتــشــيــة الــعــامـة لــلــمــالــيــة بـوزارة

uاليةHا

يقـريقـرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

uــادّة األولى : ة األولى : يــفــوض إلى اآلنــســة نــورة مــقــشــوشHــاداHا
uـفـتشـيـة العـامـة لـلمـالـيةHفي ا YـسـتـخدمـHنـائبـة مـديـر ا
اإلمـضــاء في حـدود صالحـيـاتـهـاu بـاسم وزيـر اHـالـيـةu عـلى

جميع الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 22
يونيو سنة 2016.

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي


