
العدد العدد 69

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

الثالثاء الثالثاء 6 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1438 هـهـ

اHوافق اHوافق 6 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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



6 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 269
6 ديسمبر  ديسمبر سنة سنة 2016 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسي رقم 16-295 مؤرخ في 22 صفـر عام 1438 اHوافق 22 نـوفمـبر سـنة r2016 يـتضـمن إحـداث مؤسـسة لـتطـوير
صناعات الطيران........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم 16-296 مـؤرخ في 22 صـفـر عـام 1438 اHـوافق 22 نـوفـمـبـر سـنـة r2016 يـتــضـمن إحـداث مـدرسـة ألشـبـال
األمة بالناحية العسكرية السادسة.................................................................................................................
مــرســوم رئــاسي رقم 16-297 مـؤرّخ في 22 صــفــر عــام 1438 اHـوافق 22 نـوفــمــبــر ســنـة r2016 يـتــضــمن إحــداث بــاب وحتـويل
اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الطاقة.......................................................................................................
مــرســوم رئــاسي رقم 16-298 مـؤرّخ في 22 صــفــر عــام 1438 اHـوافق 22 نـوفــمــبــر ســنـة r2016 يـتــضــمن إحــداث بــاب وحتـويل
اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة........................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم 16-309 مـؤرخ في 28 صفـر عام 1438 اHـوافق 28 نـوفمـبـر سـنة r2016 يتـضـمن تـشكـيـلة اجملـلس الـوطني
االقتصادي واالجتماعي وسيره......................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم 16-316 مـؤرخ في 5 ربـيع األوّل عام 1438 اHـوافق 5 ديـسـمـبـر سـنـة r2016 يـتـضـمن اHـوافـقـة عـلى اتـفـاق
الـــقــرض رقـم 2000200000453 اHـوقع في 23 صـفـر عـام 1438 اHـوافق 23 نـوفـمــبـر سـنـة 2016 بــأبـيـجــان (كــوت ديـفـوار)
بY اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعـبية والبنك اإلفريقي للتـنمية لتمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية
والطاقوية..................................................................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 16-299 مؤرخ في 23 صفـر عام 1438 اHوافق 23 نـوفمـبر سـنة r2016 يحـدد شروط وكـيفيـات استـعمال
األشياء واللوازم اHوجهة لـمـالمسة اHواد الغذائيةr وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم...................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 16-300 مؤرخ في 23 صفـر عام 1438 اHوافق 23 نـوفمـبر سـنة r2016 يتـضمن حل وكـالة ترقـية حـظيرة
الـريـاح الكـبـرى وحتــويل أمالكـها وحـقـوقـها والـتـزامـاتـها ومـسـتـخدمـيـهـا إلى ديـوان حظـائـر الـرياضـة والـتـسلـيـة لـوالية
اجلزائر......................................................................................................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 16-301 مـؤرخ في 23 صـفــر عـام 1438 اHـوافق 23 نـوفـمــبـر سـنـة r2016 يـعـدّل تــوزيع نـفــقـات مـيــزانـيـة
الدولة للتجهيز لسنة r2016 حسب كل قطاع....................................................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 16-302 مـؤرخ في 23 صـفــر عـام 1438 اHـوافق 23 نـوفـمــبـر سـنـة r2016 يـعـدّل تــوزيع نـفــقـات مـيــزانـيـة
الدولة للتجهيز لسنة r2016 حسب كل قطاع....................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 15 مـحـرّم عــام 1438 اHـوافق 17 أكــتـوبـر سـنــة r2016 يـتـضـمّن إنـهـاء مــهـام مـديـر دراسـات مـكـلف
بخلية اHراقبة الداخلية بالوكالة الفضائية اجلـزائرية......................................................................................
مــرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 15 مـحــرّم عــام 1438 اHـوافق 17 أكـتــوبـر ســنــة r2016 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـام نــائـبــة مـديــر بـوزارة
التربية الوطنية.........................................................................................................................................
مـرســوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15 مـحـرّم عــام 1438 اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنـة r2016 يتـضـمّن إنـهـاء مـهام مـديـر الـديـوان الـوطني
لالمتحانات واHسابقات...............................................................................................................................
مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 15 مـحـرّم عــام 1438 اHـوافق 17 أكــتـوبـر سـنــة r2016 يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديـرين لــلـتـربـيـة في
الواليات.....................................................................................................................................................
مــرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 15 مـحــرّم عــام 1438 اHـوافق 17 أكــتـوبـر سـنــة r2016 يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـام رئــيس ديـوان وزيــرة
التضامن الـوطني واألسـرة وقضايا اHرأة.......................................................................................................
مـرســوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15 محـرّم عـام 1438 اHوافق 17 أكـتـوبر سـنـة r2016 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مديـرة دراسـات بوزارة
التضامن الوطني واألسرة - سابقـا...............................................................................................................
مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مـحــرّم عــام 1438 اHـوافق 17 أكــتــوبــر ســنــة r2016 يـتــضــمّن إنــهــاء مـهــام مــكــلـفــة بــالــدراسـات
والتلخيص بوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.............................................................................
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3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 69 6 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1438 هـ هـ
6 ديسمبر  ديسمبر سنة سنة 2016 م م

مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 15 مـحـرّم عــام 1438 اHـوافق 17 أكــتـوبـر سـنــة r2016 يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام مـديـرة تـصـور أنـشـطـة
الـتـكـفـل اHــؤسـسـاتي ومـتـابـعـتـهـا وحتـلـيـلــهـا وتـقـيـيـمـهـا وتـطـويـرهـا واHـوارد الـبــيـداغـوجـيـة بـوزارة الـتـضـامن الـوطـني
واألسرة وقضايا اHرأة..................................................................................................................................
مـرســـومــان رئـاســيّــان مــؤرّخـان في 15 مـحــرّم عــام 1438 اHـوافق 17 أكــتــوبــر ســنــة r2016 يــتــضــمّــنـان إنــهــاء مــهــام مــديــرين
للنشـاط االجتمـاعي والتضـامـن في الواليـات.................................................................................................
مرسـومـان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم عـام 1438 اHوافق 17 أكتـوبر سنـة r2016 يـتضمّنان إنـهاء مهام مديــرين للصحة
....................................................................................................................................Yوالسكان في واليت
مــرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 15 مـحــرّم عــام 1438 اHـوافق 17 أكـتــوبـر ســنــة r2016 يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام نــائب مـديــر �ــجـلس
احملاسبة.....................................................................................................................................................
مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخة في 15 مـحـرّم عــام 1438 اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنـة r2016 تـتـضـمّن إنـهاء مـهـام رؤسـاء فـروع �ـجلس
احملاسبة.....................................................................................................................................................
مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 15 مـحـرّم عــام 1438 اHـوافق 17 أكــتـوبـر سـنــة r2016 يـتــضـمّن إنـهـاء مــهـام مـحـتــسب من الـدرجـة
األولى �جلس احملاسبة.................................................................................................................................
مــرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 15 مـحــرّم عــام 1438 اHـوافق 17 أكــتـوبـر سـنــة r2016 يــتـضـمّن تــعـيـY رئــيس دراسـات بـالــهـيـئــة
الوطنـية للوقايـة من الفسـاد ومكـافحتـه........................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عـام 1438 اHوافق 17 أكتوبر سنـة r2016 يتضمّن تعيY مدير تسيير اHوارد البشرية
بوزارة التربية الـوطنـية.............................................................................................................................
مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محـرّم عـام 1438 اHوافق 17 أكـتـوبر سـنـة r2016 يـتضـمّن تعـيY مديـرة التـقو� واالسـتشراف
بوزارة التربية الـوطنـية.............................................................................................................................
مـرسـومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 15 محـرّم عـام 1438 اHوافق 17 أكتـوبر سنـة r2016 يـتضمّنـان تعيY نـائبي مدير بوزارة
التربية الوطنية.........................................................................................................................................
مرسـومـان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم عـام 1438 اHوافق 17 أكتـوبر سنـة r2016 يـتضمّنان تـعيY مديرين لـلتربية في
الواليات.....................................................................................................................................................
مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 15 مـحـرّم عــام 1438 اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنـة r2016 يـتـضــمّن تـعـيـY مـفـتـشـة بـاHـفـتـشـيـة الـعـامـة
للبيداغوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي....................................................................................
مـــرســـوم رئـــاسـيّ مــؤرّخ في 15 مـحــرّم عــام 1438 اHـوافق 17 أكــتــوبــر ســنــة r2016 يـتــضــمّن تــعـيــY نـائـب مـديــر بــجــامــعــة
اجلـزائر 1...................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عـام 1438 اHوافق 17 أكتوبر سنـة r2016 يتضمّن تعيـY مدير اHدرسة العليا لألساتذة
باألغواط....................................................................................................................................................
مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 15 مـحـرّم عــام 1438 اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنـة r2016 يـتـضـمّن تـعـيـY عمـيـد كـلـيـة الـطب بـجـامـعة
األغواط......................................................................................................................................................
مـرسـومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 15 محـرّم عـام 1438 اHوافق 17 أكتـوبر سنـة r2016 يـتضـمّنان تـعيـY مكلـفY بـالدراسات
والتلخيص بوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.............................................................................
مـرســوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15 مـحـرّم عــام 1438 اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنـة r2016 يـتـضمّن تـعـيـY مديـرتـY بوزارة الـتـضامن
الوطني واألسرة وقضايا اHرأة......................................................................................................................
مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محـرّم عـام 1438 اHوافق 17 أكتـوبر سنـة r2016 يـتضمّن تعـيY نائب مديـر بوزارة التضامن
الوطني واألسرة وقضايا اHرأة......................................................................................................................
مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محـرّم عـام 1438 اHوافق 17 أكـتـوبر سـنـة r2016 يتـضمّن تـعيـY مديـرين للـنشـاط االجتـماعي
.................................................................................................................................Yوالتضامن في واليت
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 محرّم عـام 1438 اHوافق 17 أكتوبر سنـة r2016 تتضمّن التّعيY �جلس احملـاسبـة.............
مـرســوم رئـاسيّ مؤرّخ في 15 محـرّم عـام 1438 اHوافق 17 أكـتـوبر سـنـة r2016 يتـضمّن تـعـيY نـائب مديـر �جـلس احملاسـبة
مكلف بالهيكـل اإلداري للغرفة ذات االختصاص اإلقليمي بقسنطينة..................................................................
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6 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 469
6 ديسمبر  ديسمبر سنة سنة 2016 م م

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عـام 1438 اHوافق 17 أكتوبر سنـة r2016 يتضمّن تعيY مقررة عامة �جلس احملاسبـة.....

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عـام 1438 اHوافق 17 أكتوبر سنـة r2016 يتضمّن تعيY رئيس غرفة �جلس احملاسبـة....
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 16-295 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 22 صــــفــــر عــــام صــــفــــر عــــام
1438 اHــــوافق  اHــــوافق 22 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة r2016 يــــتــــضــــمنr يــــتــــضــــمن

إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران.إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

rبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبــــنــاء عـــلـى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا الـــمــادتـــان
r91 (1 و2 و6) و143 (الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

rتمّمHعدّل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اHــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اHــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واHــتــعــلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

rعتمدHا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-24 اHــؤرخ في 30 ربــيع
الثاني عام 1416 اHوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واHتعلق

rبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 08-102 اHـؤرخ
في 18 ربـيع األول عام 1429 اHوافق 26 مـارس سنة 2008
الــذي يــحـدد الــقــانـون األســاسي الــنــمــوذجي لــلـمــؤســسـات
الــعــمــومــيــة ذات الــطــابع الــصــنــاعي والــتــجــاري الــتــابــعـة

rللقطاع االقتصادي للجيش الوطني الشعبي

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــادة األولى :اHــادة األولى : في إطـــار أحـــكــام اHـــرســـوم الـــرئــاسي
رقــم 08-102 الــــــــــمــــــــــؤرخ في 18 ربـــــــــيـع األول عــــــــام 1429
اHـــــوافق 26 مـــــارس ســـــنـــــة 2008 واHـــــذكـــــور أعـالهr حتــــدث
مـــؤســســـة عــمـــومـــيــة ذات طـــابع صـــنـــاعي وجتـــاري تــابـــعــة
لـــلـــقـــطـــاع االقـــتـــصـــادي لــلـــجـــيــش الـــوطـــنـي الــشــعـــبـي
تـسـمى " مــؤسـســة تـطـويــر صـنـاعــات الـطــيـران "r وتـدعى

في صلب النص " اHؤسسة ".

اHادة اHادة 2 :  : تـوضع اHؤسـسة حتت وصـايـة وزير الـدفاع
الوطني وتتمتع بالشخصية اHعنوية واالستقالل اHالي.

اHادة اHادة 3 : : يــحـدد مـقــر الـمــؤسـسـة بــعـيـن أرنـات -
والية سطيف.

و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�وجب قرار من وزير الدفاع الوطني.

�ـكن أن حتدث فـروع ووحدات ومـديـريات مـشاريع
طبقا للتنظيم اHعمول به.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اHهاماHهام

اHــــادة اHــــادة 4 : : تـــــكــــلف اHـــــؤســــســــة بــــضـــــمــــان الــــدراســــات
والـــــتــــصــــامــــيـم وهــــنــــدســــة اHـــــشــــاريع وصــــنـــــاعــــة الــــعــــتــــاد

والتجهيزات اHتعلقة بالطيران.

كـــمــــا تـــســــاهم اHـــؤســــســـةr بــــالـــشــــراكـــة الــــصـــنــــاعـــيـــة
والتجاريةr في انـدماج صناعة عتـاد وجتهيزات الطيران

على مستوى الصناعة الوطنية.

وتـشارك اHؤسسـةr بكل طاقـتها في اجملـهود الوطني
للبحث والتطوير اHتّصل �وضوعها.

وبـــهــذه الـــصــفـــةr تـــشــارك اHـــؤســســـة في الـــتــقـــيــيس
ومـراقبـة نـوعيـة اHـواد وأصـناف اHـنـتجـات والـتجـهـيزات
الـكامـلة واجملـزأة التـابعة Hـوضوعـها وتـسهـر على ذلكr في
إطــار الـــســيـــاســة الـــوطــنـــيــة اHـــتــعـــلــقـــة بــتـــرقــيـــة صــنـــاعــة

الطيران.

وزيادة عـلى ذلكr �ـكن اHـؤسسـة الـقيـام بـكل عمـلـية
لـلـشـراء واالســتـيـراد والــتـصـديــر والـتـسـويـق ذات الـصـلـة

�وضوعها وبتطورها.

اHـادة اHـادة 5 :  : �ـكن اHـؤسـســة تـقـد� كل خـدمـة من شـأنـهـا
rتثـمــيـن قـدراتــهــا التـقـنـية والـصـناعـيـة و/أو التـجـارية

ما لم يعرقل ذلك برامج النشاطات اHسندة إليها أعاله.

اHــادة اHــادة 6 : : �ــكن اHــؤســـســة الــتــكـــفل بــتــبـــعــات اHــرفق
الـــعـــام ذات الـــصـــلــــة �ـــهـــامـــهــــاr بـــطـــلب مـن وزيـــر الـــدفـــاع
الوطني أو مـن كل قطاع آخـر تابع لـلدولـةr ال سيـما فـيما

يخص اخلبرة في مجال الطيران.
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اHادة اHادة 7 :  : �كن اHؤسسـةr في إطار مهامهـاr اHساهمة
فـي الــشـــركـــات وإبـــرام كل اتـــفــاق شـــراكـــة طـــبــقـــا ألحـــكــام
اHرسـوم الـرئاسي رقم 08-102 اHؤرخ في 18 ربيع األول

عام 1429 اHوافق 26 مارس سنة 2008 واHذكور أعاله.

الفصل الثالثالفصل الثالث
السيرالسير

اHـادة اHـادة 8 :  : يـديـر اHـؤسـسـة مـجـلس إدارة يـرأسه وزير
الدفاع الوطني أو ¡ثله.

ويـسيرها مديـر عام يُعيّن طـبقا للـتنظيم اجلاري به
العمل في وزارة الدفاع الوطني.

اHـادة اHـادة 9 : : يـتــكـون مـجـلس إدارة اHـؤسـسـة من أعـضـاء
�ثلون الهياكل اآلتية :

بعنوان وزارة الدفاع الوطني :بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
rأركان اجليش الوطني الشعبي -

rقيادة القوات اجلوية -
rقيادة الدرك الوطني -

rمديرية الصناعات العسكرية -
rاليةHصالح اHمديرية ا -
rYستخدمHمديرية ا -

- اHـــؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعي
rنظومات اإللكترونيةHوالتجاري - مؤسسة قاعدة ا

- اHـــؤســـســــة الـــعــــمـــومــــيـــة ذات الــــطـــابـع الـــصــــنـــاعي
والتجاري - مؤسسة جتديد عتاد الطيران.

بعنوان الدوائر الوزارية األخرى :بعنوان الدوائر الوزارية األخرى :

الوزارات اHكلفة �ا يأتي :
- الــداخـلـيـة واجلـمـاعـات احملـلــيـة (اHـديـريـة الـعـامـة

r(دنيةHديرية العامة للحماية اHلألمن الوطني وا
rالصحة -

r(دنيHكلفة بالطيران اHديرية اHا) النقل -
- اHـــالـــيــة (الـــصـــنـــدوق الــوطـــني لـالســتـــثـــمــارات

r(ديرية العامة للجماركHوبنك اجلزائر اخلارجي وا
rالصناعة -

- الطاقة.

يُــعـــيّن األعـــضــاء الـــذين �ــثـــلــون الـــدوائــر الـــوزاريــة
YـستـخـدمHا Yمن بـ rـذكـورة أعالهHوالهـيـاكل واألجـهزة ا

الذين لهم رتبة مدير على األقل.

�ـــــكن مـــــجــــلـس اإلدارة أن يــــســـــتــــعـــــY عــــلـى ســــبـــــيل
االســـتــــشـــارةr بـــكل شــــخص بـــإمـــكــــانهr بـــحـــكـم كـــفـــاءاته أو

نشاطهr أن يساعده في أعماله.

الفصل الرابعالفصل الرابع
اHمتلكات اخملصصة والرقابةاHمتلكات اخملصصة والرقابة

اHــادة اHــادة 10 :  : تـــتـــكـــون اHــمـــتـــلـــكـــات اخملــصـــصـــة األولـــيــة
للمؤسسة من :

rإعانة االنطالق -

- اHــمـــتــلــكــات الـــعــقــاريــة واHـــنــقــولــة اخملـــصــصــة لــهــا
لالنـطالق واHدمـجة ضـمن أمالكهـا �وجب قـرار من وزير

الدفاع الوطني.

اHـادة اHـادة 11 :  : يُـعـيّن مـحــافظ حـسـابـات اHـؤسـسـة ويـدفع
راتـبـه �ـوجب قـرار مـشــتـرك بـY وزيـر الــدفـاع الـوطـني

ووزير اHالية.

اHـادة اHـادة 12 : : تــمـارس الــرقـابـة اخلــارجـيـة عــلى تـســيـيـر
اHـــؤســســة طــبـــقــا لــلــتــنـــظــيم اجلــاري بـه الــعــمل في وزارة

الدفاع الوطني.

اHــادة اHــادة 13 : : يــتـم ضــمــان احلــمـــايــة اHــاديــة لـــلــمــؤســســة
وأقــــســـامـــهــــاr عـــنـــد احلــــاجـــةr بـــإمــــكـــانـــيــــات وزارة الـــدفـــاع

الوطني.

اHادة اHادة 14 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسمية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.  

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 22
نوفمبر سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئــــاسي رقم مـــــرســــوم رئــــاسي رقم 16-296 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 22 صــــفــــر عــــام صــــفــــر عــــام
1438 اHوافق  اHوافق 22 نوف نوفـمبر سنة مبر سنة r2016 يتr يتـضمن إحداثضمن إحداث

مدرسة ألشبال األمة بالناحية العسكرية السادسة.مدرسة ألشبال األمة بالناحية العسكرية السادسة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

rبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبــــنــاء عـــلـى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا الـــمــادتـــان
r91 (1 و2 و6) و143 (الفقرة األولى) منه



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 69 6 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1438 هـ هـ
6 ديسمبر  ديسمبر سنة سنة 2016 م م

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 08-340 اHـؤرخ
في 26 شـــوال عـــام 1429 اHــــوافق 26 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008

rتعلق �دارس أشبال األمةHوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تــطــبــيــقــا ألحـــكــام اHــرســوم الــرئــاسي
رقم 08-340 اHـــــؤرخ في 26 شـــــوال عــــام 1429 اHـــــوافق 26
أكتوبر سنة 2008 واHذكور أعالهr تُحدثr ابتداء من أوّل
يــنـايــر ســنـة r2017 مـدرســة ألشــبـال األمــة بــتـامــنــغـست /

الناحية العسكرية السادسة.

اHـادة اHـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.  

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 22
نوفمبر سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 16-297 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 22 صــــفــــر عــــام صــــفــــر عــــام
1438 اHــــوافق  اHــــوافق 22 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة r2016 يــــتــــضــــمنr يــــتــــضــــمن

إحـداث بـاب وحتـويـل اعـتـمـاد إلى مـيـزانـيـة تـسـيـيـرإحـداث بـاب وحتـويـل اعـتـمـاد إلى مـيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الطاقة.وزارة الطاقة.

ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 6-91
rو143 (الفقرة األولى) منه

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

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا

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

r2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي اHؤرخ فـي 14 ربيع
الـثاني عام 1437 اHوافق 24  ينـاير سـنة 2016 واHـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2016 لسنة

- و�قـتـضى اHرســوم الـتنـفـيذي رقم 16-25 اHـؤرخ
فـي 14 ربــيع الـــثــاني عــام 1437 اHــوافق 24  يـــنــايــر ســنــة
2016 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الطاقة من ميزانية التسيير �وجب قانون اHالية لسنة
r2016

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـحــدث في جـدول مــيـزانــيـة تــسـيــيـر
وزارة الــطــاقــة لــســنـة r2016 الــفــرع األولr الـفــرع اجلــزئي
األول "اHـــصـــالـح اHـــركـــزيـــة"r بـــاب رقـــمه 46-08 وعـــنـــوانه
"إعــانـة لــســونـلــغـاز لــتـصــفـيــة ديـون مــتـعــلـقــة بـاالســتـهالك

الكهربائي".

اHـاداHـادّة ة 2 : : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره
تسـعة وأربـعون مـليـونا وسـتمـائة وتـسعـة وسبـعون ألف
ديـــنــار(49.679.000 دج) مـــقــيّـــد في مـــيـــزانــيـــة الــتـــكـــالــيف
اHــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

اHـــاداHـــادّة ة 3 : : يـــخــــصص Hـــيــزانـــيــة ســـنــة 2016 اعـــتـــمــاد
قدره تسـعة وأربعـون مليـونا وستـمائة وتـسعة وسـبعون
ألـف ديــنـار(49.679.000 دج) يــقــيـد في مــيــزانــيـة تــســيــيـر
وزارة الـطـاقـة وفي الـباب رقم 46-08  "إعـانـة لـسـونـلـغاز

لتصفية ديون متعلقة باالستهالك الكهربائي".

4 :  : يــكــلف وزيــر اHــالــيــة ووزيـــر الـطــاقــةr كل اHــاداHــادّة ة 
فـــيــمـــا يــخـــصهr بـــتــنـــفــيـــذ هــذا اHـــرســوم الـــذي يــنـــشــر في
اجلـريـدة الـرّسـمـيــة لـلـجـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّة

الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 22
نوفمبر سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 16-298 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 22 صــــفــــر عــــام صــــفــــر عــــام
1438  اHــــوافق اHــــوافق 22 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة r r2016 يــــتــــضــــمنيــــتــــضــــمن

إحـداث بـاب وحتـويـل اعـتـمـاد إلى مـيـزانـيـة تـسـيـيـرإحـداث بـاب وحتـويـل اعـتـمـاد إلى مـيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.

ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 6-91
rو143 (الفقرة األولى) منه



6 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 869
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- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

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

r2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي اHؤرخ فـي 14 ربيع
الـثاني عام 1437 اHوافق 24  ينـاير سـنة 2016 واHـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2016 لسنة
- و�ـقتـضى اHرسـوم الـتنـفيذي رقم 16- 40 اHؤرخ
فـي 14 ربــيع الـــثــاني عــام 1437 اHــوافق 24  يـــنــايــر ســنــة
2016 واHــتـــضــمن تــوزيع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــوزيــرة

الـتـضـامن الــوطـني واألسـرة وقـضـايـا اHـرأة من مـيـزانـيـة
r2016 الية لسنةHالتسيير �وجب قانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـحــدث في جـدول مــيـزانــيـة تــسـيــيـر
وزارة الــتــضـامن الــوطــني واألسـرة وقــضــايـا اHــرأةr بـاب
رقــــمه 37-16 وعـــنــــوانـه "إعـــانــــة مــــالـــيــــة لــــلــــهالل األحــــمـــر
اجلــزائـــري لــتـــمــويل عـــمــلـــيــة تـــرحــيـل الــنـــيــجـــيــرين غـــيــر

الشرعيY باجتاه بلدهم ".

اHـاداHـادّة ة 2 : : يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره
مـــــائـــــتـــــا مـــــلــــــيـــــون وثالثــــــمـــــائـــــة وثـــــمـــــانــــــون ألف ديـــــنـــــار
(200.380.000 دج) مــــــقــــــيّـــــد في مـــــيـــــزانـــــيـــــة الــــتـــــكـــــالـــــيف
اHــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

اHـاداHـادّة ة 3 : : يخصص Hـيزانيـة سنة 2016 اعتـماد قدره
مـــــائـــــتـــــا مـــــلـــــيـــــون وثـالثـــــمـــــائـــــة وثـــــمـــــانـــــون ألف ديـــــنــــــار
(200.380.000 دج) يــــقـــيـــد في مـــــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة
الــتــضــامن الــوطـنـي واألسـرة وقــضــايــا اHــرأة وفي الــبـاب
رقـم 37-16 "إعــــانـــــة مــــالــــيــــة لـــلــــهالل األحــــمــــر اجلــــزائـــري
Yلــتــمــويل عــمــلــيــة تــرحــيل الــنــيــجــيــرين غــيــر الــشــرعــيـ

باجتاه بلدهم ".

اHـــاداHـــادّة ة 4 : : يـــكــلـف وزيــر اHـــالــيــة ووزيـــرة الــتـــضــامن
الوطني واألسرة وقضايا اHرأةr كل فيما يخصهr بتنفيذ
هـــــذا اHــــرســـــوم الـــــذي يـــــنـــــشــــر فـي اجلـــــريــــدة الـــــرّســـــمـــــيّــــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 22
نوفمبر سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 16-309 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 28 صــــفــــر عــــام صــــفــــر عــــام
1438  اHــــوافق اHــــوافق 28 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة  نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة r2016 يــــتــــضــــمنr يــــتــــضــــمن

تــشـكــيـلــة اجملــلس الـوطــني االقــتـصــادي واالجـتــمـاعيتــشـكــيـلــة اجملــلس الـوطــني االقــتـصــادي واالجـتــمـاعي
وسيره.وسيره.

ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بـنـاء عـلى الـدسـتـورr ال سـيـمـا اHواد 91-6 و1-143
rو204 و205 منه

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

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية

- و�ـقتـضى اHرسـوم التـشريعي رقم 94-01 اHؤرخ
في 3 شــــعــــبــــان عـــام 1414 اHــــوافق 15 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1994

rنظومة اإلحصائيةHتعلق باHوا

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرّخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

 rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 93-225 اHـؤرخ
في 19 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1414 اHــوافق 5 أكــتـــوبـــر ســـنــة
1993 واHـــتــــضــــمن إنــــشــــاء اجملـــلـس الـــوطــــني االقــــتــــصـــادي

rواالجتماعي

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى : األولى : يــحــدد هـذا اHــرســوم تــشـكــيــلــة اجملـلس
الـوطني االقتـصادي واالجتـماعي وسيـرهr الذي يدعى في

صلب النص "اجمللس".

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـكـلف اجملــلس في إطـار مــهـامهr كـمــؤسـسـة
Yاســــتــــشــــاريــــة وإطــــار لــــلـــحــــوار والــــتــــشــــاور فـي اجملــــالـــ

االقتصادي واالجتماعي ومستشار احلكومةr �ا يأتي :

- توفـير إطـار Hشـاركة اجملـتمع اHـدني في التـشاور
الـــــوطـــــنـي حـــــول ســـــيـــــاســـــات الـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة االقـــــتـــــصـــــاديــــة

rواالجتماعية

- ضــمــان د�ـــومــة احلــوار والــتــشـــاور بــY الــشــركــاء
rYالوطني Yواالجتماعي Yاالقتصادي

- تـقـيـيم اHــسـائل ذات اHـصـلـحـة الـوطـنـيـة في اجملـال
االقـتصـادي واالجتـماعي والـتربـوي والتـكوينـي والتعـليم

rودراستها rالعالي والثقافة والبيئة

- عرض اقتراحات وتوصيات على احلكومة.
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الباب األولالباب األول
تشكيلة اجمللستشكيلة اجمللس

اHاداHادّة ة 3 :  : يعY رئيس اجلمهورية رئيس اجمللس.

Yـادّة ة 4 :  : يـضم اجملـلس في تـشـكــيـلـته أعـضـاء ¡ـثـلـHـاداHا
.Yأو مؤهل

يتـألف اجمللس من مـائتي (200) عضـو موزعـY على
النحو اآلتي : 

- ثمانون (80) عضوا بعـنوان القطـاعY االقتصادي
rواالجتماعي

rدنيHخمسون (50) عضوا بعنوان اجملتمع ا -
- أربـعون (40) عضـوا بعـنوان الشـخصـيات اHـؤهلة

rيتم تعيينها العتبار شخصي
- ثالثـون (30) عــضــوا بــعــنــوان إدارات ومــؤســسـات

الدولة.
يعـY األعـضاء لـعهـدة مدتـها ثالث (3) سنـوات قابـلة

للتجديد مرة واحدة.
 يـجب أن حتـتوي تـشـكيـلـة الـفئـات اHـمـثلـة اHـذكورة

أعاله الثلث (3/1) من النساءr على األقل.

اHــــاداHــــادّة ة 5 : : تــــتــــنــــافى صــــفــــة الــــعـــضــــويــــة بــــاجملــــلس مع
¡ارسة : 

 rوظيفة في أجهزة قيادية حلزب سياسي -
 rوظيفة حكومية -
- وظيفة انتخابية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 6 :  : يــــعـــــY رئــــيـس اجلــــمــــهـــــوريــــة نـــــصف عــــدد
األشـــــخـــــاص اHـــــذكـــــوريـن في اHـــــادة r4 الـــــذيـن يـــــعـــــيـــــنـــــون
Yويـــتـــولـى الـــوزيـــر األول تــــعـــيـــ rلالعــــتـــبـــار الــــشـــخـــصـي

النصف اآلخر من العدد.

اHـــــاداHـــــادّة ة 7 :  : يـــــعـــــY أعــــــضـــــاء اجملـــــلس الــــــذين �ـــــثـــــلـــــون
rاالقـتـصـادي واالجـتمـاعي من طـرف مـفـوضـيهم Yالـقـطاعـ
وإذا كان تمثيلهم مؤكدا تعينهمr حسب احلالةr جمعياتهم

أو منظماتهم اHهنية أو النقابيةr كما يأتي : 
r20 ¡ثال عن العمال األجراء -

- 10 ¡ــثــلـــY عن مــســيــري الـــشــركــات واHــؤســســات
rالعمومية الكبرى

rعن أرباب العمل اخلواص Y10 ¡ثل -
- 10 ¡ــثـلــY عن أصــحـاب اHــؤسـســات والــصـنــاعـات
الصـغيرة واHـتوسطـةr واHؤسسـات الصغـرى واHؤسسات

rالناشئة
rعن القطاع الفالحي Y8 ¡ثل -

- 8 ¡ـــثـــلـــY عـن اإلطـــارات اHـــســـيـــرة لـــلـــمـــؤســـســات
rاالجتماعية والتربوية

rهن احلرةHعن ا Y7 ¡ثل -
- 7 ¡ــــثـــلـــY عن اجلــــالـــيـــة اجلــــزائـــريـــة اHـــقــــيـــمـــة في

اخلارج.

اHــــاداHــــادّة ة 8 :  :  يــــتــــوزع ¡ــــثــــلــــو اجملــــتــــمع اHــــدنيr حــــسب
مجاالت اهتمامهمr كما يأتي : 

- 8 ¡ــــــــثــــــــلــــــــY عـن جـــــــمــــــــعــــــــيــــــــات األشــــــــخـــــــاص ذوي
rاالحتياجات اخلاصة

- 6 ¡ـثــلـY عن اجلـمــعـيـات ذات الــطـابع االجــتـمـاعي
rواإلنساني

rعن اجلمعيات ذات الطابع االقتصادي Y5 ¡ثل -
- 5 ¡ــثــلــY عن اجلــمـعــيــات الــتي تــنــشط في مــجـال

rستدامةHاحلفاظ على البيئة والتنمية ا
rعن اجلمعيات النسوية Y5 ¡ثل -
rعن جمعيات الشباب Y5 ¡ثل -

rعن اجلمعيات الطالبية Y4 ¡ثل -
- 4 ¡ـــثـــلـــY عن اجلـــمـــعــــيـــات ذات الـــطـــابع الـــعـــلـــمي

rوالثقافي
rعن اجلمعيات الرياضية Y4 ¡ثل -

- 4 ¡ثلY عن جمعيات رعاية الطفولة واألسرة.

اHـاداHـادّة ة 9 :  :  يـحــدد الـوزيــر األول الـتــمـثــيل في اجملـلس
بعنـوان الهـيئـات واHؤسسـات واإلدارات اHركـزية لـلدولة

واجلماعات احمللية.

Y10 :  :  يـــحـــدد الـــتـــمــــثـــيل بـــعــــنـــوان الـــقـــطـــاعـــ اHــاداHــادّة ة 
االقـــتـــصـــادي واالجـــتـــمـــاعي وكـــذا اجملـــتـــمع اHـــدني �ـــوجب
مــداولــة تــتــخــذهــا جلــنــة خــاصــة تــتــشــكل من أعــضــاء "ذوي

االعتبار الشخصي "r يرأسها رئيس اجمللس.

اHـاداHـادّة ة 11 :  :  يـتم حتيـY قـائـمـة أعضـاء اجملـلس سـنـويا
وتنشر في اجلريدة الرسمية.

الباب الثانيالباب الثاني
سير اجمللسسير اجمللس

اHــاداHــادّة ة 12 :  :  يـــخــطـــر رئـــيس اجلــمـــهـــوريــة أو الـــوزيــر
األول اجملـلـس في أي مـلف أو أيــة دراسـة يــنـدرجــان ضـمن

مجال اختصاصه.

كــمـــا �ـــكن اجملــلـس أن يــبـــادر بـــصــيـــاغـــة اقــتـــراحــات
وتـــوصــيـــات أو إعـــداد كل الـــدراســـات أو الــتـــقـــاريــر الـــتي
تتـناول القـضايا التـي تندرج ضمـن مهامهr ويـرفعها إلى

احلكومة.
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حتدد سـلطـة اإلخطار اHـدة التي يـسلم خاللـها اجمللس
تـــقــريـــره أو رأيه. وفي حـــال مــا لـم يــتم حتـــديــد هـــذه اHــدة
صــراحــةr يـــســلم اجملــلـس تــقــريــره أو رأيـه في أجل أقــصــاه

شهران r(2) ابتداء من تاريخ اإلخطار.

اHــاداHــادّة ة 13 :  : �ــكـن اجملــلسr في إطـــار إعــداد الــتـــقــاريــر
rبـــالــتــنــســـيق مع مــصـــالح الــوزيــر األول rوصــيــاغــة اآلراء
دعــــوة أعــــضـــــاء من احلــــكـــــومــــة وكـــــذا أي مــــســــؤول هـــــيــــئــــة
ومؤسسة عمومـيتY يكون كفيال بتقد� توضيحات بهذا

اخلصوص.

اHـــــاداHـــــادّة ة 14 :  : أجـــــهـــــزة اجملـــــلس الـــــوطـــــنـي االقـــــتـــــصــــادي
واالجتماعي هي :

rاجلمعية العامة -
rالرئيس -
rكتبHا -

- اللجان الدائمة.

15 : : زيادة عـلى  الـلجـان الـدائمـةr �ـكن اجمللس اHاداHادّة ة 
أن يؤسسr عند احلاجةr جلانا فرعية وجلانا خاصة.

�ـكن اجملـلس أن يـنشئ جلـانـا مـتخـصـصـة للـنـظر في
القضايا اHشتركة التي تعني عدة جلان.

كـــمــا �ــكــنه إحــداث  مــراصـــد مــوضــوعــاتــيــة داخــلــيــة
تعنى باإلشكاليات التي تندرج ضمن مجال اختصاصه.

اHــــــاداHــــــادّة ة 16 : : لـــــــلـــــــمـــــــجـــــــلـس الـــــــوطـــــــنـي االقـــــــتـــــــصـــــــادي
واالجــتــمــاعـي أمــانــة إداريــة وتــقــنــيــة تــوضع حتت ســلــطــة

رئيس اجمللس.
يـتولى إدارة اجملـلس أمY عام يـعY �ـوجب مرسوم

رئاسي.
حتــدد كـيــفــيــات تــطـبــيق هــذه اHــادة �ــوجب مــرسـوم

تنفيذي.
الفصل األولالفصل األول
اجلمعية العامةاجلمعية العامة

اHــاداHــادّة ة 17 :  :  تــكـــلف اجلــمــعـــيــة الــعــامــة الـــتي يــرأســهــا
رئيس اجمللسr �ا يأتي :

rصادقة على النظام الداخليHا -
rصادقة عليهHدراسة برنامج نشاطه وا -

rصادقة عليهاHدراسة تقارير اللجان الدائمة وا -
- دراســـة الــــتـــقــــريـــر الـــســــنـــوي لــــنـــشـــاطــــات اجملـــلس

rصادقة عليهHوا
- دراســـــة كـل الــــــتــــــقـــــاريــــــر والــــــتــــــوصــــــيـــــات واآلراء

rوالدراسات
- انتخاب أعضاء مكتب اجمللس.

اHـاداHـادّة ة 18 :  :  جتـتـمع اجلـمــعـيـة الـعــامـة في دورة عـاديـة
أربع (4) مـــــرات في الــــســــنـــــةr بــــنــــاء عــــلـى اســــتــــدعــــاء من

رئيسها.
�ــكـن اجلــمــعــيــة الــعــامــة أن جتــتــمع في دورات غــيــر
عـاديـةr بـناء عـلى اسـتـدعـاء من الـرئـيسr أو  بـطـلب ثـلثي

(3/2) من أعضائها أو بطلب من الوزير األول.

اHـاداHـادّة ة 19 :  :  حتـدد تــعـويـضــات أعـضــاء اجملـلس �ـوجب
مرسوم تنفيذي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
رئيس اجمللسرئيس اجمللس

اHاداHادّة ة 20 :  :  يطلع رئيس اجمللس بـما يأتي :
rيدير أشغال اجلمعية العامة -

rأعضائه Yهام بHيرأس مكتب اجمللس ويوزع ا -
- يـحــدد جـدول أعــمـال اجــتـمــاعـات اجلــمـعــيـة الــعـامـة

rكتبHوا
- يـقــدم مـشــاريع بــرنـامج اجملــلس وحــصـيــلـة نــشـاطه

rإلى اجلمعية العامة للموافقة عليهما
- يـــعــY اHـــســتـــخــدمـــY الــذيـن لم تــقـــرر أي طــريـــقــة

rأخرى لتعيينهم
- �ـــــارس الـــــســـــلـــــطـــــة الــــســـــلّـــــمـــــيـــــة عـــــلـى مـــــجـــــمــــوع

rYستخدمHا
- يـرفـع إلى رئـيس اجلــمـهــوريـة و/أو الــوزيـر األول
الــــتـــقـــريــــر الـــســـنـــوي عـن الـــنـــشــــاطr وكـــذا كل الــــتـــقـــاريـــر

والتوصيات واآلراء والدراسات.

الفصل الثالثالفصل الثالث
اHكتباHكتب

اHـــــاداHـــــادّة ة 21 : : يـــــرأس رئــــــيس اجملـــــلـس مـــــكـــــتـب اجملـــــلس
اHتـكون من ستة (6) أعـضاءr ينـتخبـون من قبل اجلمـعية

العامة.
يحافظ أعضاء اHكتب على عضويتهم طيلة عهدتهم.
يــحــدد الــنـظــام الــداخــلي كــيــفــيــات انــتــخــاب أعــضـاء

اHكتب.

اHاداHادّة ة 22 :  : يكلف اHكتب �ا يأتي :
- إعـداد مـشـروع الـنـظام الـداخـلي لـلـمـجلـس وعرضه

rصادقة عليهHعلى اجلمعية العامة لدراسته وا
- حتـضـير مـشـروع بـرنامج الـنـشـاط ومـتابـعـته بـعد

rمصادقة اجلمعية العامة عليه
 rتوزيع أعضاء اجمللس على مختلف اللجان -
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rتنسيق  نشاطات مختلف اللجان ومتابعة ذلك -
- إعــداد الــتــقــريـــر الــســنــوي وعــرضه عــلى اجلــمــعــيــة

العامة.
يدرس اHكتب مشروع اHيزانية ويوافق عليه.

اHـاداHـادّة ة 23 : : يـعـY مـكـتب اجملـلس نـائـبـY (2) لــلـرئـيس
من بY أعضائه.

يــتــولـى األمــY الــعــام لــلـــمــجــلس أمـــانــة اجــتــمــاعــات
مكتب اجمللس. 

الفصل الرابعالفصل الرابع
اللجان الدائمةاللجان الدائمة

اHاداHادّة ة 24 :  : يؤسس اجمللس ست (6) جلان دائمة :
- جلـنـة حتـليـل سيـاسـات واسـتـراتـيـجـيـات الـتـنـمـية

rوالظرف االقتصادي واالجتماعي
- جلـنــة تـهــيـئــة اإلقــلـيم والــبـيــئـة والــتـنــمـيــة احملـلــيـة

rستدامةHوالتنمية ا
Yجلــنــة اإلنــصــاف والـتــرقــيــة االجــتــمـاعــيــة وتــثــمـ -
الرأسـمال الـبشـري والثـقافـة والتـربيـة والتـكوين اHـهني

rوالتعليم العالي
rجلنة عالقات العمل والتشغيل -

rواطنيةHشاركة اHجلنة احلوار االجتماعي وا -
- جلنة اجلالية الوطنية باخلارج.

تنتخب كل جلنة  رئيسها ومقررها.

اHـاداHـادّة ة 25 :  :  تـقـوم الـلـجـانr كل فـيـمـا يـخـصـهـاr بـإعداد
تــــقــــيـــــيــــمــــات وتــــقــــاريــــر ودراســــات تــــرفق بــــاقــــتــــراحــــات
وتـوصيـات حول اHـسائل واإلشـكالـيات اHـرتبـطة مـباشرة

�جال اختصاصها. 

اHاداHادّة ة 26 :  : اجتماعـات اجمللس واللجان عمومية ما لم
يقرر اHكتب خالف ذلك.

الباب الثالثالباب الثالث
أحكام خاصة وختاميةأحكام خاصة وختامية

اHـاداHـادّة ة 27 :  : يـتعـY عـلى الـدوائـر الوزاريـة والـهـيـئات
واHـــــؤســــســـــات واألجــــهـــــزة الـــــعــــمـــــومـــــيــــة تـــــبــــلـــــيغ اجملـــــلس
بـاHعلومات والـتقارير واHعـطيات اإلحصائـية الضرورية

ألداء مهامه.

اHاداHادّة ة 28 :  : تـنشر الـوثائق الـناجتة عن أشـغال اجمللس
عــلى أســـاس قــرار من مــكـــتب اجملــلس وبـــعــد رأي الــوزيــر

األول.
وتنشـر األشغـال اHترتـبة عـلى اإلخطار بـعد مـوافقة

سلطة اإلخطار.

اHــــاداHــــادّة ة 29 :  :  يــــعـــدّ رئــــيس اجملــــلس مــــيـــزانــــيــــة اجملـــلس
وينفذها طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

 رئــــــيـس اجملـــــلـس هــــــو اآلمــــــر الــــــرئـــــيــــــسـي بــــــصـــــرف
اHيزانية. 

اHــــاداHــــادّة ة 30 :   :  يــــتـــعــــY عــــلى رئــــيس اجملــــلس اHــــمـــارس
Hـهـامه عـنـد دخـول هــذا اHـرسـوم حـيـز الـتــنـفـيـذr أن يـتـخـذ
كافة التدابير قصد تطبيق أحكامه في أحسن الظروف.
 وفي حـالــة حـصــول مـانع لــرئـيس اجملــلس أو عــنـدمـا

يستحيل عليه ¡ارسة مهامهr يعY مستخلف له.

rـرسومH31 : : تــلــغـى كل األحـكام اخملـالـفـة لهـذا ا اHاداHادّة ة 
ال سـيمـا أحكـام اHرسـوم الرئاسي رقم 93-225 اHؤرخ في
19 ربـيع الــثــاني عـام 1414 اHـوافق 5 أكــتـوبــر ســنـة 1993

واHتضمن إنشاء اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.

اHاداHادّة ة 32 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 28
نوفمبر سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقم مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقم 16-316 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 5 ربـــــيع األو ربـــــيع األوّل
1438  اHـوافق اHـوافق 5 ديــســمــبــر ســنـة  ديــســمــبــر ســنـة r2016 يــتــضـمنr يــتــضـمن عـام عـام 
اHــوافـــقــة عـــلى اتـــفــاق الـــقــرض رقم اHــوافـــقــة عـــلى اتـــفــاق الـــقــرض رقم 2000200000453
اHــوقع في اHــوقع في 23 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1438 اHــوافق  اHــوافق 23 نــوفـــمــبــر نــوفـــمــبــر
سـنة سـنة 2016 بأبـيجـان (كـوت ديـفوار) بـY اجلمـهورية بأبـيجـان (كـوت ديـفوار) بـY اجلمـهورية
اجلـزائريـة الد�ـقراطـية الـشعبـية والـبنك اإلفـريقياجلـزائريـة الد�ـقراطـية الـشعبـية والـبنك اإلفـريقي
لــــلـــتـــــنـــمــــيـــة لــــتــــمـــويل بــــرنــــامج دعم الــــتـــنــــافـــســــيـــةلــــلـــتـــــنـــمــــيـــة لــــتــــمـــويل بــــرنــــامج دعم الــــتـــنــــافـــســــيـــة

الصناعية والطاقوية.الصناعية والطاقوية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـنـاء عـلى الـدسـتـورr ال سـيـمـا اHـادتـان 91 (3 و6)
rو143 (الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرّخ في 8 شوّال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا
اHالـيةr اHـعدّل واHـتمّمr ال سـيمـا اHواد 27 و28 و48 إلى 50

rو67 و68 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرّخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة
االقــتــصـــاديــةr اHــعــدّل واHــتـــمّمr ال ســيــمــا اHــواد 44 إلى 47

rمنه



6 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1269
6 ديسمبر  ديسمبر سنة سنة 2016 م م

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

rتمّمHعدّل واHا rباحملاسبة العمومية
- و�قـتـضى األمر رقم 03-11 اHؤرّخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلق

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

r2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 64-137 اHــــؤرّخ في 20
مــــايــــو ســــنـــة 1964 واHــــتــــعــــلق بــــاHــــصــــادقــــة عـــلـى االتــــفـــاق

rتضمن إنشاء البنك اإلفريقي للتنميةHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 98-227 اHؤرّخ
في 19 ربـيع األول عام 1419 اHوافق 13 يولـيو سـنة 1998

rتمّمHعدّل واHا rتعلق بنفقات الدولة للتجهيزHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-272 اHؤرّخ
في 6 رمــضــان عـام 1429 اHــوافق 6 ســبــتــمــبــر ســنـة 2008

rفتشية العامة للماليةHالذي يحدد اختصاصات ا
- وبـــــــــــعــــــــــد االطـالع عــــــــــلـى اتـــــــــــفــــــــــاق الــــــــــقــــــــــرض رقـم
2000200000453 اHـوقع في 23 صــفـر عـام 1438 اHـوافق 23

Yنــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 2016 بــــأبــــيـــجــــان (كــــوت ديــــفــــوار) بـــ
اجلـمــهــوريـة اجلــزائـريــة الــد�ـقــراطــيـة الــشـعــبــيـة والــبـنك
اإلفــريــقي لـــلــتــنــمــيــة لــتــمــويل بـــرنــامج دعم الــتــنــافــســيــة

rالصناعية والطاقوية

 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHــــــاداHــــــادّة األولى : ة األولى : يــــــوافـق عـــــلـى اتــــــفـــــاق الــــــقــــــرض رقم
2000200000453 اHـوقع في 23 صــفـر عـام 1438 اHـوافق 23

Yنـــوفــمـــبــر ســـنــــة 2016 بــــأبــيـــجـــان (كــــوت ديـــفـــوار) بــ
اجلـمــهــوريـة اجلــزائـريــة الــد�ـقــراطــيـة الــشـعــبــيـة والــبـنك
اإلفــريــقي لـــلــتــنــمــيــة لــتــمــويل بـــرنــامج دعم الــتــنــافــســيــة
Yويــــنــــفــــذ طــــبــــقــــا لــــلــــقــــوانـــ rالــــصــــنــــاعــــيــــة والــــطــــاقــــويــــة

والتنظيمات اHعمول بها.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :  : يــــتـــــعــــY عـــــلى وزيـــــر اHــــالـــــيــــة اتـــــخــــاذ كل
الـتدابـيـر الالزمـة لـتـنـفـيـذ ومـتـابـعـة ومـراقـبـة الـعـمـلـيات
اخلـــاصــة بـــإجنــاز بـــرنــامـج دعم  الــتـــنــافـــســيـــة الــصـــنــاعـــيــة

والطاقوية.

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

حـرّر بـالـجـزائر في 5 ربـيع األوّل عام 1438 اHوافق
5 ديسمبر سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 16-299 مــؤرخ في  مــؤرخ في 23 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1438  اHـوافق اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة  نـوفـمـبـر سـنـة r r2016 يـحـدد شروطيـحـدد شروط

وكـــيـــفــيـــات اســتـــعـــمــال األشـــيــاء والـــلـــوازم اHــوجـــهــةوكـــيـــفــيـــات اســتـــعـــمــال األشـــيــاء والـــلـــوازم اHــوجـــهــة
لــــمـالمـــســة اHـــواد الــغـــذائـــيــةr وكـــذا مــســـتــحـــضــراتلــــمـالمـــســة اHـــواد الــغـــذائـــيــةr وكـــذا مــســـتــحـــضــرات

تنظيف هذه اللوازم.تنظيف هذه اللوازم.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى الـتـقــريـر اHـشـتـرك بـY وزيـر الـتـجـارة
ووزيـر الــصـحــة والـسـكــان وإصالح اHــسـتــشـفــيـات ووزيـر

rناجمHالصناعة وا

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2 ) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممHعدل واHا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

rتممHعدل واHا rتعلق بالتقييسHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق
بـحـمـايـة اHـسـتـهـلك وقـمع الـغشr اHـعـدّلr ال سـيـمـا اHـادة 7

rمنه

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

rتممHعدل واHا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-04 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1411 اHــــــوافق 19 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1991
واHــــــــتـــــــــعــــــــلـق بــــــــاHــــــــواد اHـــــــــعــــــــدة لــــــــكـي تـالمـس األغــــــــذيــــــــة

rوادHو�ستحضرات تنظيف هذه ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-65 اHـؤرخ
في  8 شــعـــبــان عــام 1412 اHــوافق 12 فــبـــرايــر ســـنــة 1992
واHـــتــعـــلق �ــراقـــبــة مـــطــابـــقــة اHـــواد اHــنـــتــجـــة مــحـــلــيــا أو

rتممHعدل واHا rستوردةHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-210 اHؤرخ
في 10 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1425 اHـوافق 28 يـولـيـو سـنـة
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2004 الـــذي يــحــدد كــيـــفــيــات ضــبـط اHــواصــفــات الـــتــقــنــيــة

لـلــمـغــلـفــات اخملـصــصــة الحـتــواء مـواد غــذائـيــة مـبــاشـرة أو
rأشياء مخصصة لألطفال

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-467 اHؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 10 ديسـمبـر سنة 2005
الذي يحدد شروط مراقـبة مطابقة اHنتوجات اHستوردة

rعبر احلدود وكيفيات ذلك

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-468 اHؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 10 ديسـمبـر سنة 2005
الــذي يـــحــدد شـــروط حتــريــر الـــفــاتــورة وســـنــد الـــتــحــويل

rووصل التسليم والفاتورة اإلجمالية وكيفيات ذلك

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-203 اHؤرخ
في 14 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 اHــوافق 6 مــايـــو ســنــة
2012 واHـــــتــــعـــــلق بـــــالـــــقــــواعـــــد اHـــــطــــبـــــقــــة فـي مــــجـــــال أمن

rنتوجاتHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-378 اHؤرخ
في 5 مـحرم عام 1435 اHوافق 9 نوفـمبـر سنة 2013 الذي

rستهلكHتعلقة بإعالم اHيحدد الشروط والكيفيات ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-366 اHؤرخ
في 22 صـــفـــر عــام 1436 اHــوافق 15 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2014
الـــذي يــحـــدد الــشـــروط والــكـــيــفـــيــات اHـــطــبـــقــة في مـــجــال

rواد الغذائيةHسموح بها في اHلوثات اHا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 7 من الــقـانـون
رقم 09-03 اHــــــؤرخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1430 اHــــــوافق 25
فــبــرايــر ســنـة 2009 واHــذكـور أعـالهr يـهــدف هــذا اHــرسـوم
إلى حتـديد شـروط وكيـفـيات اسـتعـمال األشـياء والـلوازم
اHــوجــهــة Hالمـــســة اHــواد الــغــذائــيـــةr وكــذا مــســتــحــضــرات

تنظيف هذه اللوازم.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تــطـــبق أحــكــام هــذا اHـــرســوم عــلى األشــيــاء
والـلـوازم اHــوجـهـة Hالمـســة اHـواد الـغـذائـيــة اHـسـمـاة أدنـاه
"األشياء واللوازم" التيr في حالة اHنتوجات النهائية :

rواد الغذائيةHالمسة اH تكون موجهة -

- تــكـون مـالمـسـة لــلـمــواد الـغــذائـيــة ومـصــمـمــة لـهـذا
rالغرض

- �ـكن مـنـطـقـيــا تـوقع مالمـسـتـهــا لـلـمـواد الـغـذائـيـة
ضمن الشروط العادية أو اHتوقعة الستعمالها.

اHاداHادّة 3 : : تستثنى من مجال تطبيق هذا اHرسوم :

rقدمة كمنتوجات عتيقةHاألشياء واللوازم ا -

- أشـيـاء ولـوازم الـتـلـبـيس والـطالء كـلـوازم تـلبـيس
قـــشــرات األجـــبــان أو اHـــنـــتــوجـــات الـــلــحـــمــيـــة الـــنــيـــئــة أو
اHطـهية أو الـفواكهr التـي تشكل جـزءا من اHواد الغـذائية

rوادHوالقابلة لالستهالك مع هذه ا

rالــعـمـومــيـة أو اخلـاصـة rـوجـودة حــالـيـاHـنــشـآت اHا -
اHوجهة لتوزيع اHاء الصالح للشرب.

اHاداHادّة ة 4 :  : يقصد في أحكام هذا اHرسوم �ا يأتي : 

- شيء ولــــــوازم :- شيء ولــــــوازم : كـل جتــــــهــــــيــــــز وعـــــــتــــــاد ومــــــعــــــدات
وتـغــلـيـف وكل آلـة أخــرىr مـهـمــا كـانـت اHـادةr مـوجــهـة في

استعمالها العادي Hالمسة اHواد الغذائية.

- مستـحضر الـتنظيف :- مستـحضر الـتنظيف : كل منـتوج �لك خصائص
الــتــنـــظــيف أو الــتــطــهــيــر يــســـتــعــمل وحــده أو مــركــبــا مع
منـتـوج أو منـتوجـات أخـرى قصـد زيادة فـعـاليـتهr �ا في
ذلك اHـنـتـوجـات اHـوجـهـة لـتـحـسـY الـغـسل بـعـد اسـتـعـمال

منتوجات التنظيف أو التطهير.

- تـتــبع اHــسـار :- تـتــبع اHــسـار : الــقـدرة عــلى تــتــبع مــسـار شيء أو
لوازم خالل جـميع مـراحل الصـنع واالسـتيـراد والتـحويل

والتوزيع.

- الطـرق احلـسـنـة لـلـصنع :- الطـرق احلـسـنـة لـلـصنع : الـطـرق الـتي تـضمن أن
األشياء واللوازم منتجة ومراقبة بطريقة متناسقة لكي
تـــكـــون مــطــابــقـــة لــلــقــواعــد اHـــطــبــقــة عــلـــيــهــا وHــواصــفــات
rالئـــمــة لالســتــعـــمــال الــتي تــكـــون مــوجــهــة لهHالــنـــوعــيــة ا
بـحـيث ال تــسـبب تـغـيــيـرا غـيـر مـقــبـول في تـركـيب اHـواد

الغذائية أو إفساد ¡يزاتها العضوية الذوقية.

القسم األولالقسم األول
األشياء واللوازم اHوجهة Hالمسة اHواد الغذائيةاألشياء واللوازم اHوجهة Hالمسة اHواد الغذائية

اHاداHادّة ة 5 :  : يجب أن تكون األشياء واللوازم اHوضوعة
في السوقr ضمن الـشروط العادية لالسـتعمال أو اHمكن
تـــوقــعـــهـــاr مـــضــمـــونـــة وتـــتــوفـــر عـــلى األمن بـــالـــنــظـــر إلى
االسـتـعــمـال اHـشـروع اHـنــتـظـر مـنــهـاr وأن ال تـلـحق ضـررا

بصحة اHستهلك وأمنه ومصاحله.

اHـاداHـادّة ة 6 : : يـجب أن تــصــنع األشــيـاء والــلــوازم احملـددة
في اHــادة 4 أعالهr فـــقط مـن مــركـــبـــات ال تــشـــكل أي خـــطــر

على صحة اHستهلكY وأمنهم.
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7 :  : يــجب أن تــصــنع األشــيــاء والــلــوازم طــبــقــا اHـاداHـادّة  
لـلـطـرق احلـسـنـة حـتى ال تـنـقل إلى اHـواد الـغـذائـيـةr ضـمن
الشروط العادية أو اHتوقعة الستعمالهاr مركبات بكمية

قابلة Hا يأتي : 
rستهلكHأن تشكل خطرا أو مخاطرة على صحة ا -

rأن حتدث تغييرا غير مقبول في تركيبها -
- أن تفسد ¡يزاتها العضوية الذوقية.

اHـاداHـادّة  8 :  : تـعــتـبـر األشــيـاء والـلـوازم كــمـا هي مـحـددة
في اHادة 4 أعالهr تلك التي تصنع من اللوازم اآلتية : 

- اHـــــواد الـــــبـالســـــتـــــيـــــكـــــيـــــة �ـــــا في ذلـك الـــــبـــــرنـــــيق
rوالتلبيس

rالسيليلوز اجملدد -
rطاطHاإليالستومير وا -

rغيرة لأليوناتHالراتنجات ا -
rاألوراق والكرتون -

rاخلزف -
rالزجاج -

rعادنHعادن ومزيج اHا -
rYاخلشب �ا في ذلك الفل -

rنتوجات النسيجيةHا -
rYوشمع ميكرو كريستال Yشمع البراف -

rطبعةHحبر ا -
rالسيليكون -

- الغراء.

اHــــاداHــــادّة ة 9 :  : حتـــــدد اخلــــصـــــائص اHـــــتــــعـــــلــــقـــــة بــــاألشـــــيــــاء
والــــلــــوازم اHـــذكــــورة فـي اHـــادة 8 أعـالهr �ـــوجـب قـــرارات
مـــشـــتــركـــة بـــY الـــوزراء اHـــكـــلـــفــY بـــحـــمـــايـــة اHـــســـتــهـــلك
وبــالـــصـــنــاعـــة وبـــالــصـــحـــة وبــالـــفالحـــة وبـــاHــوارد اHـــائـــيــة

وبالبيئةr التي حتدد على اخلصوصr ما يأتي :

1 - قــــائــــمـــــة اHــــواد اHـــــرخص بــــهـــــا لــــصــــنـع األشــــيــــاء
rواللوازم

rوادH2 - معايير نقاوة هذه ا

 rوادH3 - الشروط اخلاصة الستعمال هذه ا

4 - احلــــدود اخلــــاصــــة النــــتــــقــــال بــــعض اHــــركــــبـــات أو
rواد الغذائية أو عليهاHركبات في اHمجموعات ا

5 - احلـد اإلجـمـالي النـتـقـال اHركـبـات أو مـجـمـوعات
rواد الغذائية أو عليهاHركبات في اHا

6 - الـــــتــــدابـــــيــــر الــــتـي تــــهـــــدف إلى حـــــمــــايـــــة صــــحــــة
اHــسـتـهـلك مـن األخـطـار احملـتــمـلـة الـتي �ــكن أن تـنـتج من

rالمسة عن طريق الفم مع األشياء واللوازمHا

7 - الـتـعلـيـمات الـتي تـسـمح بضـمـان احتـرام أحـكام
rادة 7 أعالهHا

8 - الـــقــواعـــد األســاســـيــة الـــضــروريـــة لــلـــتــحـــقق من
احـترام األحـكـام اHنـصوص عـليـهـا في النـقاط 4 و5 و6 من

rادةHهذه ا

9 - الـقــواعـد اHــتـعــلـقــة بـاقــتـطــاع الـعــيـنـات ومــنـاهج
التحـليل الضـرورية لـلرقابـة والتـأكد من احتـرام األحكام

اHنصوص عليها في النقاط من 1 إلى 7 من هذه اHادة. 

اHـاداHـادّة ة 10 : : حتت طـائـلـة الــعـقـوبـات اHـنــصـوص عـلـيـهـا
في الـــتــشـــريع والـــتـــنـــظـــيم اHـــعــمـــول بـــهـــمـــاr �ــنـع الــبـــيع
والــصـــنع واالســتـــيــراد واحلـــيــازة بــقـــصــد الـــبــيع لـألشــيــاء
والــلــوازم غـيــر اHــتــحــصل عــلــيــهــا طــبـقــا لــلــطــرق احلــســنـة
لـلصـنع الـتي تـشـكلr ضـمن الشـروط الـعـادية أو اHـتـوقـعة

.YستهلكHخطرا على صحة ا rالستعمالها

اHاداHادّة ة 11 :  : يجب أن تصـنع األشياء واللوازم وتخزن
وتـــنــــقل وتــــوضع لــــلــــبـــيـع ضـــمـن الـــشــــروط الــــتي حتــــتـــرم

القواعد اHطبقة في مجال النظافة والبيئة. 

اHــــاداHــــادّة ة 12 :  : يــــلــــزم مــــصــــنــــعــــو ومــــســــتــــوردو األشــــيـــاء
واللـوازم بـتقـد� شـهـادة مطـابـقـة مسـلّـمـة من طرف هـيـئة
معـتـمـدة تـثبت مـطـابـقـتهـا لـلـمـتطـلـبـات اHـنصـوص عـلـيـها

في هذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : ال �ـكـن أن تـوضع في الــسـوق إالّ األشـيـاء
والــــــلـــــوازم احملــــــددة في اHـــــادة 4 أعـالهr الـــــتـي حتـــــمـل عـــــلى
وسـمـهـا وعـلى فـواتـيـر بـيـعهـا وكـذا عـلى وثـائـقـهـا اHـرافـقة

بيان "للمالمسة الغذائية". 

اHاداHادّة ة 14 :  : يجب أن تكون األشـياء واللوازم اHصنعة
أو اHـسـتـوردة اHـوجـهـة لـلـمالمـسـة احلـصـريـة لـبـعض اHـواد
الـغــذائـيــة بـســبب تـركـيبـهـا وعطـالـتهـاr مـرفقـة بـفواتـير
و/ أو وثــائق حتـــمل بــيـــان "لــلـــمالمــســـة احلــصـــريــة مع ..."

متبوعا باسم جنس هذه اHواد.

r13 و14 أعاله YــــادتـــHــــادّة ة 15 :  : ال تــــطــــبق أحــــكـــام اHــــاداHا
عـلى األواني واألوعـيـة اHـستـعـمـلـة في الـطـبخ الـتي تـكون

بطبيعتها موجهة Hالمسة اHواد الغذائية.
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اHــــاداHــــادّة ة 16 : : يــــجــب أن حتــــمـــل األشــــيـــــاء والــــلـــــوازم
الـــتــي تــبــــدو أنــهــا مـــوجــهــــة بــطــبــيــعـــتــهــا Hالمــســة اHــواد
الغذائية ولـكنهــــا ال تستجـيب للشروط احملددة في اHادة
6 أعالهr بـيـان "ال �ـكن أن تالمس اHـواد الـغـذائـيـة" مـحرر

بطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها.

اHــــــاداHــــــادّة ة 17 :  : يــــــجب أن يـــــــســــــتــــــجـــــــيب وسـم األشــــــيــــــاء
والــلــوازم وعــرضــهــا لــلــمــتــطــلــبــات اHـنــصــوص عــلــيــهــا في
الـــتــشــريع والــتــنــظــيـم اHــعــمــول بــهــمــا في هــذا اجملــال وأالّ

يؤدي إلى تضليل اHستهلك.

18 : : يـــجـب فـــصل بــــيـــانـــات الـــوسم اHــــتـــعـــلـــقـــة اHــاداHــادّة ة 
باألشياء واللوازم عن البيانات اHرتبطة باHادة الغذائية

اHالمسة لهذه األشياء واللوازم.

اHـاداHـادّة ة 19 : : يــجـب أن تـــرفق األشـيـاء والــلـوازم الـتي
rــواد الـغــذائـيــة أثـنــاء تـســويـقــهـاHالمــسـة اH لم تــوضع بـعــد

بالبيانات اآلتية :

1 - البيانات اHتعلقة باألشياء واللوازم : - البيانات اHتعلقة باألشياء واللوازم :

- إما بـيـان "لـلـمالمـسـة الـغذائـيـة" أو "مـنـاسـبـة Hادة
r"غذائية

rإما بيان خاص يتعلق باستعمالها -

- إمــا الــرمــز (كــأس وشــوكـة) اHــرفـق بــاHـلــحـق بــهـذا
rرسومHا

- وإذا أمكنr الـتعـليـمات اخلـاصة الواجـب احتـرامها
من أجل استعمال مؤمن ومالئم.

2 - البيانات اHتعلقة باHصن - البيانات اHتعلقة باHصنّعY واHستوردين :عY واHستوردين :

- االسم أو عـــــنــــوان الـــــشــــركـــــة والــــعـــــنــــوان أو مـــــقــــر
الشركة.

اHـاداHـادّة ة 20 :  : يـجب أن يــظـهــر الـرمـز اHــذكـور في اHـادة
19 أعاله واHــرفـق بــاHــلـــحق بـــهــذا اHــرســـومr عــلـى األشــيــاء

والـــلـــوازم بـــصــــورة جـــلـــيـــة ومـــرئــــيـــة بـــوضـــوح ومـــقـــروءة
ومتعذر محوهـاr وذلك طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول

بهما.

اHـاداHـادّة ة 21 :  : يـجـب وسم الـبــيـانــات اHـذكــورة في اHـادة
19 أعالهr بـطــريـقــة تـســمح بـتــحـديــد تـتــبع مـســار األشـيـاء

والـــــلــــوازمr وذلــك طــــبـــــقــــا لــــلــــتـــــشـــــريـع والــــتـــــنـــــظــــيـم
اHــــعـــــمــــول بــــهـــــمــــا فـي مــــجــــال إعـالم اHــــســـــتــــهــــلـك وحــــسب

الكيفيات اآلتية : 

1 - األشياء واللوازم اHوجهة للمستهلك النهائي : - األشياء واللوازم اHوجهة للمستهلك النهائي :

- إما عـلى بطـاقة مـوضوعـة على األشـياء أو الـلوازم
rأو على تغليفاتها

- وإمــا مـــبـــاشـــرة عــلـى األشــيـــاء أو الـــلــوازم أو عـــلى
تغليفاتها.

: Yوجهة للمهنيHاألشياء واللوازم ا - : Yوجهة للمهنيH2 - األشياء واللوازم ا

rعلى البطاقات أو التغليفات -

rأو وضعها مباشرة على األشياء أو اللوازم -

- أو على الوثائق اHرافقة.

القسم الثانيالقسم الثاني
مستحضرات التنظيفمستحضرات التنظيف

اHـاداHـادّة ة 22 : : يـجب أالّ حتـتـوي مــسـتـحـضـرات تـنـظـيف
األشياء والـلوازم عـلى مركـبات تـشكل خـطرا أو مـخاطرة
عـلـى صـحـة اHـسـتــهـلـكـY وأمـنــهمr كـمـا يـجـب أن تـسـتـعـمل

حسب توافقها مع االستعمال اHوجهة إليه.

اHاداHادّة ة 23 :  : يجب أن تستـعمل مستحـضرات تنظيف
األشـيـاء واللـوازم طـبـقا لـلـتـعـليـمـات اHـسجـلـة عـلى الوسم

من أجل تفادي كل أخطار تلوث اHواد الغذائية.

اHـاداHـادّة ة 24 : : يـجب أن تــخـزن مــسـتــحـضــرات تـنــظـيف
األشــــيــــاء والــــلــــوازم في أمــــاكن مـالئـــمــــة ومــــوجــــهــــة لــــهـــذا

الغرض.

rـركـباتHـركبـات أو مـجـموعـات اHـادّة ة 25 : : تـرفق اHـاداHا
عـــنــد االقــتـــضــاءr بـوثــائق تـتـضــمن اHـعـلــومـات اHـتــعـلـقـة

بـما يأتي : 

rمعايير نقاوتها -

- تــركـيـزاتــهـا الــقـصـوى والــدنـيـا فـي مـسـتــحـضـرات
rالتنظيف

- شروط استعمالها. 

حتـدد اHركبـات أو مجموعـات اHركبـات اHرخص بها
في مــســتــحــضــرات تــنـــظــيف األشــيــاء والــلــوازمr �ــوجب
قـرار مــشـتـرك بـY الــوزراء اHـكـلـفــY بـحـمـايـة اHــسـتـهـلك

وبالصناعة وبالصحة وباHوارد اHائية وبالبيئة.

اHـاداHـادّة ة 26 :  : يــجب أن يـســتـجــيب وسم مــسـتــحـضـرات
تنـظـيف األشيـاء والـلوازم لـلـمتـطـلبـات اHـنصـوص عـليـها
في الـتــشــريع والـتــنـظــيم اHـعــمــول بـهــمـا في مــجـال إعالم

اHستهلك.
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القسم الثالثالقسم الثالث
أحكام انتقالية ونهائيةأحكام انتقالية ونهائية

اHــــاداHــــادّة ة 27 :  : يــــجب أن يــــكـــون تــــتــــبع مــــســـار األشــــيـــاء
والـلـوازم مـضـمـونـا في جـمـيع مـراحل الـوضع لالسـتـهالك
قـصـد تـسـهـيل الـرقـابة وسـحب األشـيـاء والـلـوازم اHـعـيـبة

وإعالم اHستهلكY وكذا حتديد اHسؤوليات.

اHــاداHــادّة ة 28 : : كل إخـالل بــأحـــكـــام هــذا اHـــرســـوم يـــعــاقب
عـلـيه طـبـقـا لـلـتـشـريع والـتـنـظـيـم اHـعـمـول بـهـمـاr ال سـيـما
أحـكـام الـقـانـون رقم 09-03 اHـؤرخ في 29 صــفـر عـام 1430

اHوافق 25 فبراير سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 29 : : تــلـــغـى أحــكــام الـــمــرســوم الــتـــنــفــيــذي
رقــم 91-04 اHــــــــــؤرخ فـي 3 رجـب عــــــــــام 1411 اHــــــــــوافـق 19
يــنـــايــر ســـنــة 1991 واHــتـــعــلق بـــاHــواد اHـــعــدة لـــكي تالمس

األغذية و�ستحضرات تنظيف هذه اHواد.

اHـاداHـادّة ة 30 : : تـدخل أحــكـام هـذا اHـرسـوم حـيــز الـتـنـفـيـذ
بـــــعـــــد ســـــتــــة (6) أشــــهـــــر مـن تــــاريـخ نـــــشــــره فـي اجلـــــريــــدة

الرسمية.

اHادة اHادة 31 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 23 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 23
نوفمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
رمز اHالمسة الغذائيةرمز اHالمسة الغذائية

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 16-300 مــؤرخ  مــؤرخ في في 23 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1438  اHـوافق اHـوافق 23 نـوفــمــبـر ســنـة  نـوفــمــبـر ســنـة r2016 يــتـضــمن حل يــتـضــمن حل

وكـــالــة تـــرقـــيــة حـــظـــيــرة الـــريـــاح الــكـــبـــرى وحتـــويلوكـــالــة تـــرقـــيــة حـــظـــيــرة الـــريـــاح الــكـــبـــرى وحتـــويل
أمالكـهـا وحـقـوقـهــا والـتـزامـاتـهـا ومـســتـخـدمـيـهـا إلىأمالكـهـا وحـقـوقـهــا والـتـزامـاتـهـا ومـســتـخـدمـيـهـا إلى

ديوان حظائر الرياضة والتسلية لوالية اجلزائر.ديوان حظائر الرياضة والتسلية لوالية اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى الـتـقـريـر اHـشـتـرك بـY وزيـر الـداخـلـية
واجلـماعـات احمللـيـة ووزير الـتهـيئـة العـمرانـية والـسيـاحة

 rوالصناعة التقليدية

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rعدلHا rاالقتصادية

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

rتعلق بالواليةHوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

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

rتعلق بجرد األمالك الوطنيةH1991 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-369 اHؤرخ
في 26 رمـضـان عام 1427 اHـوافق 19  أكـتـوبـر ســـنـة 2006
واHـتـضـمن إنـشـاء وكــالـة تـرقـيـة حـظــيـرة الـريـاح الـكـبـرى

rوتنظيمها وسيرها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اHؤرخ
في 2 صـــفـــر عــام 1434 اHــوافق 16  ديـــســـمـــبـــر ســـنــــة 2012
الـــذي يـــحــدد شـــروط وكـــيـــفــيـــات إدارة وتـــســـيــيـــر األمالك

rالعمومية واخلاصة التابعة للدولة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى :  حتل وكــالــة تــرقــيــة حــظــيــرة الــريــاح
الكـبرىr اHنـشأة �ـوجب اHـرسوم التـنفـيذي رقم 06 -369
اHـؤرخ في 26 رمـضـان عام 1427 اHـوافق 19 أكـتـوبـر سـنة

2006 واHذكور أعاله. 
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اHــادة اHــادة 2 : : يــتـــرتب عــلـى حل الــوكـــالــة اHـــذكــورة أعاله
حتــــــويـل جـــــمــــــيـع أمالكــــــهــــــا وحــــــقـــــوقــــــهــــــا والــــــتـــــزامــــــاتــــــهـــــا
ومــسـتــخـدمــيـهــا ووسـائــلـهــا مـهــمـا كــانت طـبــيـعــتـهــاr الـتي
كـانت حتـوزهـاr إلى اHـؤسـسـة الـعمـومـيـة لـلـواليـة اHـسـماة
"ديــــوان حــظـــائــر الـــريــاضـــة والــتــســـلــيـــة لــواليـــة اجلــزائــر"
اHـنــشـأة �ــوجب الــقـرار رقم 1641 اHـؤرخ في 2 نـوفــمــبـر

سنة 1997.

اHادة اHادة 3 : : يتـرتب على الـتـحويل اHـنـصوص عـليه في
اHادة 2 أعالهr ما يأتى : 

أ - إعـداد :أ - إعـداد :

Yيعّد طبـقا للقوان r1 -  جرد كمي ونوعي وتقـديري
والـتنـظـيمـات اHـعمـول بهـاr من قـبل جلـنة خـاصـة يشـترك
في تـعــيـY أعـضـائــهـا وزيـر الــداخـلـيــة واجلـمـاعــات احملـلـيـة
ووزيـــر الـــتـــهـــيــئـــة الـــعـــمـــرانـــيـــة والــســـيـــاحـــة والـــصـــنـــاعــة

التقليدية ووزير اHالية.

يـــــوافـق عـــــلى اجلـــــرد بـــــقـــــرار مـــــشـــــتـــــرك بـــــY وزيــــر
الـداخـلـيـة واجلـمـاعات احملـلـيـة ووزيـر الـتـهيـئـة الـعـمـرانـية

والسياحة والصناعة التقليدية ووزير اHالية.

2 - حصـيلـة ختـاميـة حضـوريةr تـعد طـبقـا للتـشريع
والـتـنظـيم اHـعـمول بـهـماr تـتـعـلق بالـوسـائل وتـبY قـيـمة

عناصر الذمة اHالية موضوع التحويل.

ب - حتديد :ب - حتديد :

إجــراءات تـــبـــلـــيغ اHـــعــلـــومـــات والـــوثــائـق اHـــتــعـــلـــقــة
�وضوع التحويل اHنصوص عليه في اHادة 2 أعاله.

اHــادة اHــادة 4 : : يــحـــول مــســـتـــخــدمـــو اHــؤســـســة احملـــلــة إلى
ديوان حظائر الرياضة والتسلية لوالية اجلزائر.

Yاحملـــولــ YــســـتــخـــدمــHتـــبــقـى حــقـــوق والــتـــزامـــات ا
خاضعـة لألحكام الـقانونيـة التي كـانت مطبـقة عليـهم عند
تـــاريخ نــشـــر هــذا اHــرســـوم في اجلــريـــدة الــرســـمــيــة وإلى

غاية تاريخ االنتهاء من عملية التحويل.

اHــــادة اHــــادة 5 : : يــــتــــعــــY عــــلى ديــــوان حــــظــــائــــر الــــريــــاضـــة
والـتــســلــيـة لــواليــة اجلـزائــر ضــمــان األنـشــطــة الـتـي كـانت

تقوم بها اHؤسسة احمللةr فور نشر هذا اHرسوم.

اHـادة اHـادة 6 :  : تـــلــغى أحــكــام اHـرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم
06-369 اHــــــؤرخ في 26 رمــــــضـــــــان عــــــام 1427 اHــــــوافق 19

أكتـوبر سنة 2006 واHتضمن إنـشاء وكالة ترقـية حظيرة
الرياح الكبرى وتنظيمها وسيرها.

اHـادة اHـادة 7 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 23 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 23
نوفمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 16-301 مــؤرخ في  مــؤرخ في 23 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1438  اHـوافق اHـوافق 23 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة r r2016 يــعـديــعـدّل ل تـوزيعتـوزيع

نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة r2016 حسب حسب
كل قطاع.كل قطاع.

ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

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

rتممHعدل واHا rاليةHا

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

r2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 98-227 اHؤرخ
في 19 ربـيع األول عام 1419 اHوافق 13 يولـيو سـنة 1998

rتممHعدل واHا rتعلق بنفقات الدولة للتجهيزHوا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : يـلغى من مـيـزانيـة سـنة 2016 اعـتماد
دفع قـدره مـائـة مـلـيـون ديـنـار (100.000.000 دج) ورخـصـة
بـرنامج قدرها ثالثـة ماليير وأربـعمائة واثـنان وأربعون
مــــلــــيــــونــــا وتــــســــعــــمــــائــــة وثـالثــــة وتــــســــعــــون ألف ديــــنـــــار
(3.442.993.000 دج) مـــقـــيـــدان في الـــنـــفـــقــات ذات الـــطـــابع
النهائي (اHـنصوص عليـها في القانون رقم 15-18 اHؤرخ
في 18 ربـــيع األول عــام 1437 اHــوافق 30 ديـــســمـــبــر ســـنــة
2015 واHتضمن قـانون اHاليـة لسنة 2016) طبـقا للجدول

"أ" اHلحق بهذا اHرسوم.
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اHـادة اHـادة 2 :  : يـخـصص Hـيــزانـيـة سـنـة 2016 اعــتـمـاد دفع
قــــدره مــــائـــة مـــلــــيـــون ديـــنـــار (100.000.000 دج) ورخـــصـــة
بـرنامج قدرها ثالثـة ماليير وأربـعمائة واثـنان وأربعون
مـــــلــــيــــونــــا وتــــســـــعــــمــــائــــة وثـالثــــة وتــــســــعـــــون ألف ديــــنــــار
(3.442.993.000 دج) يـــقـــيـــدان في الـــنـــفـــقـــات ذات الـــطـــابع
النهائي (اHـنصوص عليـها في القانون رقم 15-18 اHؤرخ
في 18ربـــيع األول عـــام 1437 اHــوافق 30 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة
2015 واHتضمن قـانون اHاليـة لسنة 2016) طبـقا للجدول

"ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 23 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 23
نوفمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ

الـمـلـحـقالـمـلـحـق

اجلدول "أ" مساهمات نهائيةاجلدول "أ" مساهمات نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعالقطاع
اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

رخصة البرنامجرخصة البرنامج اعتماد الدفعاعتماد الدفع

3.442.993

3.442.993

100.000

100.000

- احـــتــيـــاطي لـــنــفـــقــات
غير متوقعة

الـمـجـمـوع :الـمـجـمـوع : ........................

اجلدول "ب" مساهمات نهائيةاجلدول "ب" مساهمات نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

- اHـــنـــشــآت الـــقــاعـــديــة
االقتصادية واإلدارية

الـمـجـمـوع : ...........الـمـجـمـوع : ...........

اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

رخصة البرنامجرخصة البرنامج اعتماد الدفعاعتماد الدفع

3.442.993

3.442.993

100.000

100.000

القطاعالقطاع

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 16-302 مــؤرخ مــؤرخ في  في 23 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1438  اHـوافق اHـوافق 23 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة r2016 يــعـد يــعـدّل تـوزيعل تـوزيع

نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة r2016 حسب حسب
كل قطاع.كل قطاع.

ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r( الفقرة 2) منه

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

rتممHعدل واHا rاليةHا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم  15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

r2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 98-227 اHؤرخ
في 19 ربـيع األول عام 1419 اHوافق 13 يولـيو سـنة 1998

rتممHعدل واHا rتعلق بنفقات الدولة للتجهيزHوا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHـــــادة األولـى :اHـــــادة األولـى : يــــلــــغــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2016
اعــتــمــاد دفـع قــدره مــلــيـــاران وســبــعــمــائـــة مــلــيــون ديــنــار
(2.700.000.000 دج) مــــقـــــيــــد فـي الــــنــــفـــــقــــات ذات الـــــطــــابع
النهائي (اHـنصوص عليـها في القانون رقم 15-18 اHؤرخ
في 18 ربـــيع األول عــام 1437 اHــوافق 30 ديـــســمـــبــر ســـنــة
2015 واHتضمن قـانون اHاليـة لسنة 2016) طبـقا للجدول

"أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHادة اHادة 2 :  : يـخــصص لــمـيـزانــية ســنة 2016 اعــتـمـاد
دفـع قـــــدره مــــــلــــــيـــــاران وســــــبـــــعــــــمــــــائـــــة مــــــلــــــيـــــون ديــــــنـــــار
(2.700.000.000 دج) يــــقـــــيــــد فـي الــــنـــــفــــقـــــات ذات الـــــطــــابع
النهائي (اHـنصوص عليـها في القانون رقم 15-18 اHؤرخ
في 18 ربـــيع األول عــام 1437 اHــوافق 30 ديـــســمـــبــر ســـنــة
2015 واHتضمن قـانون اHاليـة لسنة 2016) طبـقا للجدول

"ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 23 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 23
نوفمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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اجلدول "أ" مساهمات نهائيةاجلدول "أ" مساهمات نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

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

- التربية - التكوين

الـمـجـمـوع : ................الـمـجـمـوع : ................

اعتماد الدفع اHلغىاعتماد الدفع اHلغى

2.700.000

2.700.000

القطاعالقطاع

مراسيممراسيم فردي فرديّة
اHـوافق مـرســـوم رئــاسيمـرســـوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438 اHـوافق 
17 أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2016 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديرن إنـهـاء مـهـام مـدير

دراسات مـكلف بخلـية اHراقـبة الداخـلية بـالوكالةدراسات مـكلف بخلـية اHراقـبة الداخـلية بـالوكالة
الفضائية اجلـزائرية.الفضائية اجلـزائرية.

ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنــة r2016 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

طــارق فــودادr بــصــفـته مــديــرا لــلــدراسـات مــكــلــفـا بــخــلــيـة
rـراقـبـــة الـداخـلـــيــة بـالـوكـالــــة الـفـضـائــــيـة اجلــزائــريــةHا

بنـاء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

اHـوافق مـرســـوم رئــاسيمـرســـوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438 اHـوافق 
17 أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2016 يتـضـمr يتـضـمّن إنهـاء مـهام نـائـبةن إنهـاء مـهام نـائـبة

مدير بوزارة التربية الوطنية.مدير بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHوافق 17 أكتـوبـر سـنـة r2016 تـنهـى مهـام السّـيدة

سامـيـة مزايبr بـصـفتـهـا نائـبـة مديـر لـتقـو� اHـنظـومات
بوزارة التربية الوطنيةr لتكليفها بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

اHـوافق مـرســـوم رئــاسيمـرســـوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438 اHـوافق 
17 أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2016 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديرن إنـهـاء مـهـام مـدير

الديوان الوطني لالمتحانات واHسابقات.الديوان الوطني لالمتحانات واHسابقات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنــة r2016 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

مــحــمــد أمــY مــبـــركr بــصــفــته مــديـــرا لــلــديــوان الــوطــني
لالمتحانات واHسابقات.

اHـوافق مـرســـوم رئــاسيمـرســـوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438 اHـوافق 
17 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة أكــــتــــوبــــر ســــنــــة r2016 يــــتـــضــــمr يــــتـــضــــمّـن إنــــهــــاء مــــهـــامـن إنــــهــــاء مــــهـــام

مديرين للتربية في الواليات.مديرين للتربية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 تـنـهى مـهـام الـسّادة

اآلتـيـة أسمـاؤهم بـصفـتـهم مديـرين لـلتـربـية في الـواليات
اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :

rفي والية باتنة rصالح شهاب -

rفي والية بجاية rاحلبيب عبيدات -

rةHفي والية قا rعبد القادر بن حود -

rفي والية مستغا rمحمد بوهالي -

- جيالني عز الدينr في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

اHـوافق مـرســـوم رئــاسيمـرســـوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438 اHـوافق 
17 أكتـوبر سنـة أكتـوبر سنـة r2016 يتضـمr يتضـمّن إنهاء مـهام رئيسن إنهاء مـهام رئيس

ديـــــوان وزيـــــــرة الـــــتــــــضـــــامـن الــــــوطــــــني واألســــــرةديـــــوان وزيـــــــرة الـــــتــــــضـــــامـن الــــــوطــــــني واألســــــرة
وقضايا اHرأة.وقضايا اHرأة.

ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنــة r2016 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

مــحــمـــد بـن أيــوبr بــصــفــتــه رئــيــســا لــديــوان وزيــرة
الـــتــضـــامـن الــوطـــنـي واألســرة وقـضــايــا اHـرأةr إلحــالـته

على التّقـاعد.

- دعم اخلدمات اHنتجة

الـمـجـمـوع : ................الـمـجـمـوع : ................

اعتماد الدفع اخملصصاعتماد الدفع اخملصص

2.700.000

2.700.000

القطاعالقطاع

الـمـلـحـقالـمـلـحـق
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اHـوافق مـرســـوم رئــاسيمـرســـوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438 اHـوافق 
17 أكتـوبر سـنـة أكتـوبر سـنـة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنهـاء مهـام مديرةن إنهـاء مهـام مديرة

دراســـات بـــوزارة الــتـــضـــامـن الــوطـــنـي واألســرة -دراســـات بـــوزارة الــتـــضـــامـن الــوطـــنـي واألســرة -
سابقـا.سابقـا.

ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنـة r2016 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

دلــــيـــلـــة عــــلـــيــــانr بـــصـــفــــتـــهـــا مــــديـــرة لـــلــــدراســـات بـــوزارة
الـــتـــضـــامـن الـــــوطـــني واألســـــرة - ســـابـــقــــاr لـــتــــكـــلـــيـــفـــهــــا

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــــوم رئــــــاسـيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ فـي خ فـي 15 مـــــــحــــــــر مـــــــحــــــــرّم عــــــــام م عــــــــام 1438
الـــمـــوافـق الـــمـــوافـق 17 أكــــتـــوبـــر ســـنــــة  أكــــتـــوبـــر ســـنــــة r2016 يـــتـــضـــمـr يـــتـــضـــمـّن
إنـهـاء مــهـام مــكـلــفـة بــالـدراســات والـتــلـخـيـصإنـهـاء مــهـام مــكـلــفـة بــالـدراســات والـتــلـخـيـص
بـــــوزارة الـــتــــضـــامـن الـــوطــــني واألســــرة وقـــضــــايـــابـــــوزارة الـــتــــضـــامـن الـــوطــــني واألســــرة وقـــضــــايـــا

اHرأة.اHرأة.
ــــــــــــــــــــــــــ

بــمــوجـب مــرســوم رئــاسـيّ مـؤرّخ فـي 15 مــحـرّم
عـــام 1438 الــمــوافـق 17 أكــتــوبــــر ســنـــة r2016 تــنــهـى
مـــهـــام الــــسّـــيـــدة حـــاجـــة قــــدوسr بـــصـــفـــتـــهــــا مـــكـــلـــفـــة
بــــــالـــــدراســــــات والـــــتــــــلــــــخـــــيــص بـــــوزارة الــــــتـــــضــــــامـن
الــــوطـــنـي واألســــرة وقـــضــــايـــا الـــمــــرأةr لـــتــــكـــلـــيــــفـــهـــا

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

اHـوافق مـرســـوم رئــاسيمـرســـوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438 اHـوافق 
17 أكتـوبر سـنـة أكتـوبر سـنـة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنهـاء مهـام مديرةن إنهـاء مهـام مديرة

تـصــور أنـشــطــة الـتــكــفـل اHـؤســســاتي ومـتــابــعـتــهـاتـصــور أنـشــطــة الـتــكــفـل اHـؤســســاتي ومـتــابــعـتــهـا
وحتــــلــــيــــلــــهــــا وتــــقــــيــــيــــمــــهــــا وتــــطــــويــــرهــــا واHــــواردوحتــــلــــيــــلــــهــــا وتــــقــــيــــيــــمــــهــــا وتــــطــــويــــرهــــا واHــــوارد
الـبيـداغـوجيـة بـوزارة التـضامـن الوطـني واألسرةالـبيـداغـوجيـة بـوزارة التـضامـن الوطـني واألسرة

وقضايا اHرأة.وقضايا اHرأة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 الــمــوافـق 17 أكــتــوبـــر ســنــة r2016 تــنـــهـى مــهــام

الـسّـيـدة كـر�ـة مـقـطفr بـصـفتـهـا مـديـرة لـتـصـور أنـشـطة
الــتــكـفـل اHــؤســســاتي ومــتـابــعــتــهـا وحتــلــيــلـهــا وتــقــيـيــمــهـا
وتــــطـــــويــــرهـــــا والــــمـــــوارد الــــبـــــيــــداغـــــوجــــيـــــة بــــوزارة
الــتــضــامن الــوطــني واألســرة وقــضــايــا اHـرأةr لــتــكــلــيــفــهـا

بوظيفة أخـرى.

مـرســـومــان رئـاســيمـرســـومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438
اHـوافق اHـوافق 17 أكــتـوبــر ســنــة أكــتـوبــر ســنــة r2016 يــتــضـمr يــتــضـمّــنـان إنــهـاءــنـان إنــهـاء
مـهـام مـديــريـن لـلـنـشــاط االجـتــمــاعي والـتـضــامـنمـهـام مـديــريـن لـلـنـشــاط االجـتــمــاعي والـتـضــامـن

في الواليـات.في الواليـات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHوافق 17 أكتوبر سنـة r2016 تنهى مهام السّيدين

اآلتي اسـمـاهـمـا بـصـفـتـهـمـا مـديـرين لـلـنـشـاط االجـتـمـاعي
والـتـضـامن في الـواليـتـY اآلتـيـتـrY لـتـكـليـف كـل مـنـهـما

بوظيفة أخـرى :
rفي والية أدرار rقادة بن عمار -

- جمال عبد الناصر حريزيr في والية األغواط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

مـــحــمــد نـــافــتــنـيr بــصــفـــته مــديـــرا لــلــنـــشــاط االجـــتــمــاعي
والتضامن في والية بشارr إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـومــان رئـاســيمـرســـومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438
اHـوافق اHـوافق 17 أكــتـوبــر ســنــة أكــتـوبــر ســنــة r2016 يــتــضـمr يــتــضـمّــنـان إنــهـاءــنـان إنــهـاء

.Yمهام مديـرين للصحة والسكان في واليت.Yمهام مديـرين للصحة والسكان في واليت
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنــة r2016 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

عــبــد الـوهــاب رداحr بـصـفـتـه مــديــرا لـلـصـحــة والـسـكــان
في والية أم البواقيr إلحالته على التّقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنــة r2016 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

جـمال بلعجـrY بصفته مـديرا للصحـة والسكان في والية
غردايةr إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

اHـوافق مـرســـوم رئــاسيمـرســـوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438 اHـوافق 
17 أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة r2016 يتـضـمr يتـضـمّن إنـهـاء مـهـام نائبن إنـهـاء مـهـام نائب

مدير �جلس احملاسبة.مدير �جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنــة r2016 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

عـــــبـــــــد الـــــلـــــطــــــيف شــــــاوشr بــــــصـــــفـــــتـــه نـــــــائـب مـــــديــــــــر
لــلــمــيـــزانــــيــة واحملـــاســبـــة �ــجــلس احملـــاســبـــةr لــتــكــلــيــفــه

بوظيفــة أخــرى.
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مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 15 مـحر مـحرّم عـام م عـام 1438 اHوافق اHوافق
17 أكتـوبر سنـة أكتـوبر سنـة r2016 تتضـمr تتضـمّن إنهاء مـهام رؤساءن إنهاء مـهام رؤساء

فروع �جلس احملاسبة.فروع �جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنــة r2016 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

rبــصــفــته رئــيس فــرع �ــجــلس احملــاســبــة rرشــيــد ربــيــعـي
لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHوافق 17 أكتـوبـر سـنـة r2016 تـنهـى مهـام السّـيدة

rبـصـفـتــهـا رئـيـسـة فــرع �ــجـلس احملـاسـبـة rنـعـيـمــة زابـيـر
لتكليفها بوظيفـة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

rبـصـفـتـه رئـيس فـرع �ـجـلس احملـاسـبـة rمـصــطـفى لـعـويـر
لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

اHـوافق مـرســـوم رئــاسيمـرســـوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438 اHـوافق 
17 أكـــــتــــوبـــــر ســــنـــــة  أكـــــتــــوبـــــر ســــنـــــة r2016 يـــــتــــضـــــمr يـــــتــــضـــــمّن إنـــــهــــاء مـــــهــــامن إنـــــهــــاء مـــــهــــام

محتسب من الدرجة األولى �جلس احملاسبة.محتسب من الدرجة األولى �جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنــة r2016 تـنهـى مـهـام الـسّـيد

جـمال الدين مغـوفلr بصفـته محتسـبا من الدرجة األولى
�جلس احملاسبةr إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

اHـوافق مـرســـوم رئــاسيمـرســـوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438 اHـوافق 
17 أكــتـــوبــر ســـنـــة أكــتـــوبــر ســـنـــة r2016 يــتــضـــمr يــتــضـــمّن تــعـــيــY رئــيسن تــعـــيــY رئــيس

دراسـات بـالـهـيـئــة الوطـنــيـة لـلـوقـايــة من الـفـسـاددراسـات بـالـهـيـئــة الوطـنــيـة لـلـوقـايــة من الـفـسـاد
ومكـافحتـه.ومكـافحتـه.

ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHوافق 17 أكتـوبـر سنـة r2016 يعـيّن السّيد بوعالم

عـيـساويr رئـيـسـا لـلـدراسـات بـالـهـيـئـة الـوطـنـيـة لـلـوقـاية
من الفساد ومكافحته.

اHـوافق مـرســـوم رئــاسيمـرســـوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438 اHـوافق 
17 أكـــتـــوبـــر ســـنــــة أكـــتـــوبـــر ســـنــــة r2016 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـن تــعـــيــY مـــديــرـن تــعـــيــY مـــديــر

تــــســــيــــيــــر اHــــوارد الــــبــــشــــريــــة بــــوزارة الــــتــــربــــيـــةتــــســــيــــيــــر اHــــوارد الــــبــــشــــريــــة بــــوزارة الــــتــــربــــيـــة
الـوطنـية.الـوطنـية.

ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHوافق 17 أكتـوبـر سنـة r2016 يعيّـن السّيد فيصل

فـــاضــلr مـــديـــرا لــــتـــســـيـــيـــر اHـــوارد الـــبـــشــــريــــة بــــوزارة
التـربـية الوطنـية.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

اHـوافق مـرســـوم رئــاسيمـرســـوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438 اHـوافق 
17 أكــتـــوبــر ســـنـــة أكــتـــوبــر ســـنـــة r2016 يـــتــضــمr يـــتــضــمّن تـــعــيــY مــديــرةن تـــعــيــY مــديــرة

التقو� واالستشراف بوزارة التربية الـوطنـية.التقو� واالستشراف بوزارة التربية الـوطنـية.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHوافق 17 أكتـوبر سنة r2016 تعيّن الـسّيدة سامية

مـزايبr مــديـرة لـلــتـقـو� واالسـتــشـراف بـوزارة الــتـربـيـة
الوطنـية.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـومــان رئـاســيمـرســـومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438
Yـنـان تـعـيYيتـضـمّـنـان تـعـي rيتـضـم r2016 ـوافق 17 أكـتـوبـر سـنــة أكـتـوبـر سـنــةHـوافق اHا

نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية.نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHــوافـق 17 أكـــتــــوبـــــر ســـنـــــة r2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد

عـــــبـــــــد احلــــفــــيـظ حــــاج صـــــدوقr نــــائب مـــــديــــر لـــــلــــتــــعـــــلــــيم
اHتخصص والتعليم اخلاص بوزارة التربية الوطنية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHــوافـق 17 أكـــتــــوبـــــر ســـنـــــة r2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد

عــبـــد الرحـمـان مقـرانr نـائب مديـر لـلتـكويـن اHتـخصص
بوزارة التربية الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـومــان رئـاســيمـرســـومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438
Yـنـان تـعـيYيتـضـمّـنـان تـعـي rيتـضـم r2016 ـوافق 17 أكـتـوبـر سـنــة أكـتـوبـر سـنــةHـوافق اHا

مديرين للتربية في الواليات.مديرين للتربية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHــــوافق 17 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة r2016 تــــعــــيّن الــــسّــــيــــدة

والـسّـادة اآلتـية أسـمـاؤهم مـديرين لـلـتـربيـة في الـواليات
اآلتية :
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rفي والية باتنة rاحلبيب عبيدات -

rفي والية بسكرة rصالح بن دادة -

rفي والية تامنغست rعبد القادر بن حود -

rفي والية سعيدة rسمية حمانة -

rفي والية عنابة rأحمد عياشي -

rةHفي والية قا rمراد قديري -

rفي والية قسنطينة rمحمد بوهالي -

rفي والية برج بوعريريج rصالح شهاب -

rفي والية الطارف rجيالني عز الدين -

rفي والية تيسمسيلت rعبد القادر أوبلعيد -

rفي والية ميلة rمحمد الوافي -

- محمد مزوريr في والية النعامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHــوافق 17 أكــتــوبــر ســنـة r2016 يــعــيّن الــسّــيــد عــلي

مراحr مديرا للتربية في والية األغواط.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

اHـوافق مـرســـوم رئــاسيمـرســـوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438 اHـوافق 
17 أكــتــوبــر ســنــة أكــتــوبــر ســنــة r2016 يـتــضــمr يـتــضــمّن تــعـيــY مــفـتــشـةن تــعـيــY مــفـتــشـة

باHفـتشيـة العامة لـلبيـداغوجيا في وزارة الـتعليمباHفـتشيـة العامة لـلبيـداغوجيا في وزارة الـتعليم
العالي والبحث العلمي.العالي والبحث العلمي.

ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHوافق 17 أكتـوبـر سنـة r2016 تعيّن الـسّيدة دلـيلة

مـقــيـدشr مـفـتـشــــة بـاHـفـتـشــية الـعـــامـــة لـلـبـيـداغــوجـيـا
في وزارة التعلـيم العـالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

اHـوافق مـرســـوم رئــاسيمـرســـوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438 اHـوافق 
17 أكتـوبر سنـة أكتـوبر سنـة r2016 يتضـمr يتضـمّن تعيY نائب مديرن تعيY نائب مدير

بجـامعـة اجلـزائر بجـامعـة اجلـزائر 1.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHــوافـق 17 أكـــتــــوبـــــر ســـنـــــة r2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد

عــــبــــــد الـــغــــني عـــكــــةr نـــائـب مـــديــــر مـــكــــلـــفــــا بـــالــــتـــنــــمـــيـــة
واالستشراف والتوجيه بجامعة اجلـزائر 1.

اHـوافق مـرســـوم رئــاسيمـرســـوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438 اHـوافق 
17 أكـــتـــوبـــر ســـنــــة أكـــتـــوبـــر ســـنــــة r2016 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـن تــعـــيــY مـــديــرـن تــعـــيــY مـــديــر

اHدرسة العليا لألساتذة باألغواط.اHدرسة العليا لألساتذة باألغواط.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHوافـق 17 أكتــوبــر سنــة r2016 يعيّـن السّيد خالد

بوزيانيr مديرا للمدرسة العليا لألساتذة باألغواط.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

اHـوافق مـرســـوم رئــاسيمـرســـوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438 اHـوافق 
17 أكتـوبر سنـة أكتـوبر سنـة r2016 يـتضمr يـتضمّن تـعيY عـميد كـليةن تـعيY عـميد كـلية

الطب بجامعة األغواط.الطب بجامعة األغواط.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHوافق 17 أكتـوبر سنة r2016 يعيّن الـسّيد الـطاهر

ريّانr عميدا لكلية الطب بجامعة األغواط.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـومــان رئـاســيمـرســـومــان رئـاســيّــان مــؤرــان مــؤرّخـان في خـان في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438
Yـنـان تـعـيYيتـضـمّـنـان تـعـي rيتـضـم r2016 ـوافق 17 أكـتـوبـر سـنــة أكـتـوبـر سـنــةHـوافق اHا
مـكلفY بـالدراسات والـتلخيص بـوزارة التضامنمـكلفY بـالدراسات والـتلخيص بـوزارة التضامن

الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنة r2016 يعـيّن الـسّـيـد مـحـمد

الطـاهر بـوربـونr مكـلفـا بالـدراسـات والتـلخـيص بوزارة
التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنة r2016 تـعيّن الـسّـيدة دلـيـلة

علـيانr مـكلـفة بـالـدراسات والـتلـخيص بـوزارة التـضامن
الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

اHـوافق مـرســـوم رئــاسيمـرســـوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438 اHـوافق 
Yمـديـرتـ Yن تـعـيـYمـديـرتـ Yيـتـضـمّن تـعـيـ rيـتـضـم r2016 17 أكـتـوبــر سـنــة أكـتـوبــر سـنــة

بوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.بوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHــوافق 17 أكــتـــوبــر ســـنــة r2016 تـــعــيّن الـــسّــيـــدتــان

اآلتي اســـمــاهـــمــا مـــديــرتـــY بــوزارة الـــتــضـــامن الـــوطــني
واألسرة وقضايا اHرأة :
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rرأةHمديرة لقضايا ا rكر�ة مقطف -
- حــاجــة قــدوسr مـــديــرة لــتــصــور أنــشــطــة الــتــكــفـل
اHـؤسـسـاتي ومـتـابـعـتـهـا وحتـليـلـهـا وتـقـيـيـمـهـا وتـطـويـرها

واHوارد البيداغوجية.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

اHـوافق مـرســـوم رئــاسيمـرســـوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438 اHـوافق 
17 أكتـوبر سنـة أكتـوبر سنـة r2016 يتضـمr يتضـمّن تعيY نائب مديرن تعيY نائب مدير

بوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.بوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبــر سـنـة r2016 يـعـيّـن الـسّـيــد أعـمـر

بن لـــــونــــاسr نــــائـب مــــديــــر لألمـالك والــــوســــائـل الــــعــــامــــة
بوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

اHـوافق مـرســـوم رئــاسيمـرســـوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438 اHـوافق 
17 أكــتـوبــر ســنــة أكــتـوبــر ســنــة r2016 يـتــضــمr يـتــضــمّن تـعــيـY مــديـرينن تـعــيـY مــديـرين

.Yللنشاط االجتماعي والتضامن في واليت.Yللنشاط االجتماعي والتضامن في واليت
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHوافق 17 أكتـوبر سنة r2016 يعـيّن السّيدان اآلتي

اســمــاهـمـــا مـديــريــن لـلـنــشـــاط االجـتــمــاعي والــتـضـامـن
: Yاآلتيتـ Yفـي الواليتـ

rفي والية بشار rجمال عبد الناصر حريزي -
- قادة بن عمارr في والية تيارت.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 15 مـحر مـحرّم عـام م عـام 1438 اHوافق اHوافق
17 أكـتـوبـر سـنــة أكـتـوبـر سـنــة r2016 تـتـضـمr تـتـضـمّن الـتن الـتّـعـيـY �ـجلسـعـيـY �ـجلس

احملـاسبـة.احملـاسبـة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHــوافـق 17 أكـــتــــوبـــــر ســـنـــــة r2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد

عـــــبــــــد الــــلــــطــــيف شـــــاوشr مـــــديـــــــرا لإلدارة والــــوســــائل
�جلس احملاسبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافـق 17 أكــتــوبــــر ســنـــة r2016 يــعـيّـن الـسّــيـدان

اآلتي اسماهما �جلس احملاسبة :
rرئيس دراسات rبن الصم Yحس -

- سعـيد بودعـةr نائب مديـر مكلـفا بالـهيكـل اإلداري
للغرفة ذات االختصاص اإلقليمي بتلمسان.

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكــتـوبــر ســنـة r2016 يــعـيّـن الـسّــيـد خــالـد

بلعلىr نائب مدير لإلعالم اآللي �جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

اHـوافق مـرســـوم رئــاسيمـرســـوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438 اHـوافق 
17 أكتـوبر سنـة أكتـوبر سنـة r2016 يتضـمr يتضـمّن تعيY نائب مديرن تعيY نائب مدير

�جـلس احملـاسـبـة مـكـلف بـالـهـيـكـل اإلداري لـلـغـرفة�جـلس احملـاسـبـة مـكـلف بـالـهـيـكـل اإلداري لـلـغـرفة
ذات االختصاص اإلقليمي بقسنطينة.ذات االختصاص اإلقليمي بقسنطينة.

ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكــتـوبــر ســنـة r2016 يــعـيّـن الـسّــيـد جالل

مــرداويr نـائب مــديـر �ــجـلـس احملـاســبـة مــكـلــفـا بــالـهــيـكـل
اإلداري للغرفة ذات االختصاص اإلقليمي بقسنطينة.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

اHـوافق مـرســـوم رئــاسيمـرســـوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438 اHـوافق 
17 أكــتـــوبــر ســـنـــة أكــتـــوبــر ســـنـــة r2016 يــتــضــمr يــتــضــمّن تــعــيــY مــقــررةن تــعــيــY مــقــررة

عامة �جلس احملاسبـة.عامة �جلس احملاسبـة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHوافق 17 أكتـوبر سنة r2016 تعيّن الـسّيدة نـعيمة

زابيرr مقررة عامة �جلس احملـاسبـة.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

اHـوافق مـرســـوم رئــاسيمـرســـوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438 اHـوافق 
17 أكــتـــوبــر ســـنـــة أكــتـــوبــر ســـنـــة r2016 يــتــضـــمr يــتــضـــمّن تــعـــيــY رئــيسن تــعـــيــY رئــيس

غرفة �جلس احملاسبـة.غرفة �جلس احملاسبـة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنة r2016 يـعيّـن الـسّـيـد رشـيد

ربيعيr رئيس غرفة �جلس احملـاسبـة.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

اHـوافق مـرســـوم رئــاسيمـرســـوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1438 اHـوافق 
17 أكــتـــوبــر ســـنـــة أكــتـــوبــر ســـنـــة r2016 يــتــضـــمr يــتــضـــمّن تــعـــيــY رئــيسن تــعـــيــY رئــيس

الغـرفـة ذات االخـتصـاص اإلقـلـيمي جملـلس احملـاسـبةالغـرفـة ذات االخـتصـاص اإلقـلـيمي جملـلس احملـاسـبة
بقسنطينـة.بقسنطينـة.

ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 15 مــحــرّم عــام
1438 اHـــــوافق 17 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة r2016 يــــعـــــيّـن الــــسّـــــيــــد

مـــصـــطــــفى لـــعـــويـــرr رئــــيـــســـا لـــلـــغــــرفـــة ذات االخـــتـــصـــاص
اإلقليمي جمللس احملـاسبـة بقسنطينـة.
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 22 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1437 اHوافق  اHوافق 25 غشت غشت
سـنـة سـنـة r2016 يـتــضـمr يـتــضـمّن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـديـرن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـديـر

العام للتشريفات.العام للتشريفات.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة
rوالتعـاون الدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHـــــركـــــزيــــــة لـــــوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHـتـضــمّن تـعـيــY الـسّـيــد لـونـاس مــقـرمـانr مــديـرا عـامـا

rللتشريفات بوزارة الشؤون اخلارجية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rـادّة األولى : ة األولى : يـفـوّض إلـى الـسّـيـد لــونـاس مـقـرمـانHـاداHا
rاإلمـضـاء في حـدود صالحـيـاته rـديـر الـعـام لـلـتـشـريـفـاتHا
بــاسم وزيـر الــدولـةr وزيـر الــشـؤون اخلــارجـيـة والــتـعـاون
الــــدولـيr عــــلى جــــمــــيـع الــــوثــــائـق واHــــقــــرراتr �ــــا فــــيــــهــــا

القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي.

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

حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437
اHوافـق 25 غشت سنة 2016.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 22 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1437 اHوافق  اHوافق 25 غشت غشت
سـنـة سـنـة r2016 يـتــضـمr يـتــضـمّن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـديـرن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـديـر

العام للبلدان العربية.العام للبلدان العربية.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة
rوالتعـاون الدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHـــــركـــــزيــــــة لـــــوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHتضـمّن تعيـY السّيـد عبـد احلميـد زهانيr مديـرا عاما

rللبلدان العربية بوزارة الشؤون اخلارجية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــفــــوّض إلـى الـــسّــــيــــد عــــبــــد احلــــمــــيـــد
زهـانيr اHـديـر العـام لـلـبدان الـعـربيـةr اإلمـضـاء في حدود
صالحـيـاتهr بـاسم وزيـر الـدولـةr وزيـر الـشـؤون اخلـارجـية
rــقــرراتHعــلى جــمـــيع الــــوثــائق وا rوالــتـعــــاون الـــدولي

�ـا فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي.

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

حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437
اHوافـق 25 غشت سنة 2016.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 69 6 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1438 هـ هـ
6 ديسمبر  ديسمبر سنة سنة 2016 م م

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 22 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1437 اHوافق  اHوافق 25 غشت غشت
سـنـة سـنـة r2016 يـتــضـمr يـتــضـمّن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـديـرن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـديـر

العام إلفريقيا.العام إلفريقيا.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة
rوالتعـاون الدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHـــــركـــــزيــــــة لـــــوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHـتـضـمّن تـعـيـY الـسّـيــد سـفـيـان مـيـمـونيr مـديـرا عـامـا

rإلفريقيا بوزارة الشؤون اخلارجية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rـادّة األولى : ة األولى : يـفوّض إلـى السّـيـد سـفـيـان مـيـمونيHـاداHا
اHدير العام إلفريقياr اإلمضاء في حدود صالحياتهr باسم
rوزيـر الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي rوزير الدولة
عـلى جــمـيع الـوثـائق واHـقــرراتr �ـا فـيـهـا الـقـرارات ذات

الطابع الفردي والتنظيمي.

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

حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437
اHوافـق 25 غشت سنة 2016.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 22 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1437 اHوافق  اHوافق 25 غشت غشت
سـنـة سـنـة r2016 يـتــضـمr يـتــضـمّن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـديـرن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـديـر

العام آلسيا وأوقيانوسيا.العام آلسيا وأوقيانوسيا.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة
rوالتعـاون الدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHـــــركـــــزيــــــة لـــــوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHـتضمّن تعيـY السّيد بـومدين قنادr مديـرا عاما آلسيا

rوأوقيانوسيا بوزارة الشؤون اخلارجية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلى الـــسّـــيـــد بـــومــديـن قـــنــادHــاداHا
اHــديـــر الــعـــام آلســيــا وأوقـــيــانـــوســيـــاr اإلمــضـــاء في حــدود
صالحـيـاتهr بـاسم وزيـر الـدولـةr وزيـر الـشـؤون اخلـارجـية
rــقـــرراتHعــلى جــمـــيع الـــوثــائـق وا rوالــتــعــــاون الـــدولي

�ـا فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي.

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

حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437
اHوافـق 25 غشت سنة 2016.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 22 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1437 اHوافق  اHوافق 25 غشت غشت
سـنـة سـنـة r2016 يـتــضـمr يـتــضـمّن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـديـرن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـديـر

.Yالعام للشؤون السياسية واألمن الدولي.Yالعام للشؤون السياسية واألمن الدولي
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة
rوالتعـاون الدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHـــــركـــــزيــــــة لـــــوزارة

rالشؤون اخلارجية
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHــتـــضــمّــن تـــعــيــY الـــسّــــيــد رشــــيــد بالدهـــــانr مــديــــرا
عـــامـــا لــلــشـؤون الــســيــاســيــة واألمــن الـــدولــيــY بــوزارة

rالشؤون اخلارجية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rــادّة األولى : ة األولى : يـــفــوّض إلى الــسّــيـــد رشــيــد بالدهــانHــاداHا
rYـــديـــر الـــعـــام لـــلـــشـــؤون الـــســـيـــاســـيـــة واألمن الـــدولـــيـــHا
rبــــاسم وزيـــــر الــــدولـــــة rاإلمــــضــــاء في حــــدود صـالحــــيــــاتـه
وزيــر الـشـؤون اخلـارجـيـة والـتـعـاون الـدوليr عـلى جـمـيع
الـــوثـــائـق واHــقـــرراتr �ـــا فـــيـــهـــا الـــقـــرارات ذات الـــطـــابع

الفردي والتنظيمي.

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

حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437
اHوافـق 25 غشت سنة 2016.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 22 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1437 اHوافق  اHوافق 25 غشت غشت
سـنـة سـنـة r2016 يـتــضـمr يـتــضـمّن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـديـرن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـديـر

العام للجالية الوطنية في اخلارج.العام للجالية الوطنية في اخلارج.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة
rوالتعـاون الدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـتضمّن تـنظيم اإلدارة اHـركزية لـوزارة الشؤون

rاخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHـتضـمّن تـعيـY الـسّـيد مـحـمد بن صـابـريr مديـرا عـاما
rللجالية الوطنية في اخلارج بوزارة الشؤون اخلارجية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rادّة األولى : ة األولى : يفوّض إلى الـسّيد محـمد بن صابريHاداHا
اHـديــر الـعــــام لـلـجــالــيـة الــوطـنــيـة فـي اخلــارجr اإلمـضــاء
في حــدود صالحـيـاتهr بـاسم وزيـر الـدولـةr وزيـر الـشـؤون
اخلـــــارجــــيــــة والـــــتــــعــــاون الـــــدوليr عـــــلى جــــمـــــيع الـــــوثــــائق
واHـــقــــرراتr �ـــا فـــيــــهـــا الـــقــــرارات ذات الـــطـــابـع الـــفـــردي

والتنظيمي.

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

حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437
اHوافـق 25 غشت سنة 2016.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 22 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1437 اHوافق  اHوافق 25 غشت غشت
r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن تــفــويض اإلمـضــاء إلى مــديـرن تــفــويض اإلمـضــاء إلى مــديـر سـنـة سـنـة 

احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية.احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة
rوالتعـاون الدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHـــــركـــــزيــــــة لـــــوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHـتضـمّن تـعيـY السّـيـد محـمد عـالمr مـديرا لـلـحصـانات

rواالمتيازات الدبلوماسية بوزارة الشؤون اخلارجية



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 69 6 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1438 هـ هـ
6 ديسمبر  ديسمبر سنة سنة 2016 م م

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اHاداHادّة األولى : ة األولى : يفـوّض إلى السّـيد مـحمـد عالـمr مدير
احلصانات واالمتـيازات الدبلومـاسيةr اإلمضاء في حدود
صالحـيـاتهr بـاسم وزيـر الـدولـةr وزيـر الـشـؤون اخلـارجـية
rــــقـــرراتHعـــلـى جـــمــــيع الــــوثــــائق وا rوالـــتــــعــــاون الـــدولـي

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

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437

اHوافـق 25 غشت سنة 2016.
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 22 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1437 اHوافق  اHوافق 25 غشت غشت
r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن تــفــويض اإلمـضــاء إلى مــديـرن تــفــويض اإلمـضــاء إلى مــديـر سـنـة سـنـة 

اHراسيم والزيارات الرسمية واHؤتمرات.اHراسيم والزيارات الرسمية واHؤتمرات.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة
rوالتعـاون الدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHـــــركـــــزيــــــة لـــــوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHــــتــــضــــمّـن تــــعــــيــــY الــــسّــــيــــد تــــوفـــــيق مــــيـالطr مــــديــــرا
لــلــمــراســـيم والــزيــارات الــرســمـــيــة واHــؤتــمــرات بــوزارة

rالشؤون اخلارجية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rــادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الــسّـــيــد تـــوفــيـق مــيالطHــاداHا
rـــؤتــــمـــراتHـــراســــيم والـــزيــــارات الـــرســــمـــيــــة واHمـــديــــر ا
اإلمـضـاء فـي حـدود صالحـيـاتهr بـاسم وزيـر الـدولـةr وزيـر
الشؤون اخلارجيـة والتعاون الدوليr عـلى جميع الوثائق

واHقرراتr باستثناء القرارات.

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

حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437
اHوافـق 25 غشت سنة 2016.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 22 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1437 اHوافق  اHوافق 25 غشت غشت
r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن تــفــويض اإلمـضــاء إلى مــديـرن تــفــويض اإلمـضــاء إلى مــديـر سـنـة سـنـة 

حماية اجلالية الوطنية في اخلارج.حماية اجلالية الوطنية في اخلارج.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة
rوالتعـاون الدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـتضمّن تـنظيم اإلدارة اHـركزية لـوزارة الشؤون

rاخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHـــتــضــمّن تــعــيـــY الــسّــيــد مــنــاد حـــبــاكr مــديــرا حلــمــايــة
rاجلالية الوطنية في اخلارج بوزارة الشؤون اخلارجية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يفـوّض إلى السّـيـد منـاد حـباكr مـدير
حـمــايـة اجلـالــيـة الــوطـنـيــة في اخلـارجr اإلمــضـاء في حـدود
صالحـيـاتهr بـاسم وزيـر الـدولـةr وزيـر الـشـؤون اخلـارجـية
rــــقـــرراتHعـــلـى جـــمــــيع الــــوثــــائق وا rوالـــتــــعــــاون الـــدولـي

باستثناء القرارات.

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

حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437
اHوافـق 25 غشت سنة 2016.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
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قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 22 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1437 اHوافق  اHوافق 25 غشت غشت
r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن تــفــويض اإلمـضــاء إلى مــديـرن تــفــويض اإلمـضــاء إلى مــديـر سـنـة سـنـة 
الـــــكــــفــــــاءات الـــــوطـــــنـــــيـــــة فـي اخلـــــارج والـــــبـــــرامـجالـــــكــــفــــــاءات الـــــوطـــــنـــــيـــــة فـي اخلـــــارج والـــــبـــــرامـج

والشؤون االجتماعية.والشؤون االجتماعية.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة
rوالتعـاون الدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHـــــركـــــزيــــــة لـــــوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHـتضمّن تعيـY السّيد صـديق سعوديr مديـرا للكفاءات
الــوطــنــيـة فـي اخلــارج والــبــرامج والــشــؤون االجــتــمــاعــيـة

rبوزارة الشؤون اخلارجية
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rــادّة األولى : ة األولى : يـــفــوّض إلى الــسّــيـــد صــديق ســعــوديHــاداHا
مديـر الكفـاءات الوطـنيـة في اخلارج والـبرامـج والشؤون
االجــتـمــاعـيــةr اإلمـضــاء في حــدود صالحـيــاتهr بــاسم وزيـر
rوزيـــر الــشـؤون اخلـــارجـــيــة والــتــعــاون الــدولي rالــدولـــة

على جميع الوثائق واHقرراتr باستثناء القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437

اHوافـق 25 غشت سنة 2016.
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 22 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1437 اHوافق  اHوافق 25 غشت غشت
r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن تــفــويض اإلمـضــاء إلى مــديـرن تــفــويض اإلمـضــاء إلى مــديـر سـنـة سـنـة 

الشؤون القانونية.الشؤون القانونية.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة
rوالتعـاون الدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHـــــركـــــزيــــــة لـــــوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHـــتـــضـــمّـن تـــعـــيـــY الــــسّـــيـــد حـــســــY صـــحـــراويr مـــديـــرا

rللشؤون القانونية بوزارة الشؤون اخلارجية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rصـحراوي Yـادّة األولى : ة األولى : يـفـوّض إلى الـسّـيـد حـسـHـاداHا
rاإلمـضـاء في حـدود صالحـياته rمـديـر الـشؤون الـقـانـونـية
بــاسم وزيـر الــدولـةr وزيـر الــشـؤون اخلــارجـيـة والــتـعـاون
الـــدوليr عـــلـى جـــمـــيع الـــوثـــائـق واHـــقـــرراتr بـــاســـتـــثـــنـــاء

القرارات.

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

حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437
اHوافـق 25 غشت سنة 2016.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 22 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1437 اHوافق  اHوافق 25 غشت غشت
r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن تــفــويض اإلمـضــاء إلى مــديـرن تــفــويض اإلمـضــاء إلى مــديـر سـنـة سـنـة 

اHوارد البشرية.اHوارد البشرية.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة
rوالتعـاون الدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHـــــركـــــزيــــــة لـــــوزارة

rالشؤون اخلارجية
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHـــتــضـــمّن تـــعـــيــY الـــسّـــيــد نـــاصـــر الــديـن زهــارr مـــديــرا

rللموارد البشرية بوزارة الشؤون اخلارجية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rادّة األولى : ة األولى : يفوّض إلى السّيد ناصر الدين زهارHاداHا
rاإلمــضــاء في حــدود صالحــيــاته rــوارد الــبــشــريــةHمــديـــر ا
بــــــاسم وزيــــــــر الــــــدولـــــــةr وزيــــــــر الـــــشــــــؤون اخلــــــارجـــــــيـــــة
rـــقـــرراتHعـــلى جــــمـــيع الــــوثـــائـق وا rوالــــتـــعـــــاون الـــدولـي

باستثناء القرارات.

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

حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437
اHوافـق 25 غشت سنة 2016.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 22 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1437 اHوافق  اHوافق 25 غشت غشت
r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن تــفــويض اإلمـضــاء إلى مــديـرن تــفــويض اإلمـضــاء إلى مــديـر سـنـة سـنـة 

اHصالح التقنية.اHصالح التقنية.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة
rوالتعـاون الدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHـــــركـــــزيــــــة لـــــوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHـتــضـمّن تـعــيـY الــسّـيـد نــور الـدين بــلـبـركــانيr مـديـرا

rللمصالح التقنية بوزارة الشؤون اخلارجية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى : ة األولى : يــــــفـــــوّض إلـى الــــــسّــــــيـــــد نــــــور الــــــدين
بــلـبــركــانيr مـديــر اHــصـالح الــتــقـنــيـةr اإلمــضــاء في حـدود
صالحـيـاتهr بـاسم وزيـر الـدولـةr وزيـر الـشـؤون اخلـارجـية
rــــقـــرراتHعـــلـى جـــمــــيع الــــوثــــائق وا rوالـــتــــعــــاون الـــدولـي

باستثناء القرارات.

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

حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437
اHوافـق 25 غشت سنة 2016.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 22 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1437 اHوافق  اHوافق 25 غشت غشت
r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن تــفــويض اإلمـضــاء إلى مــديـرن تــفــويض اإلمـضــاء إلى مــديـر سـنـة سـنـة 

األمالك والوسائل العامة.األمالك والوسائل العامة.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة
rوالتعـاون الدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHـــــركـــــزيــــــة لـــــوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHـتــضـمّن تـعـيــY الـسّـيـد عــبـد الـعـزيــز مـوسـاويr مـديـرا

rلألمالك والوسائل العامة بوزارة الشؤون اخلارجية



6 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3069
6 ديسمبر  ديسمبر سنة سنة 2016 م م

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــوّض إلـى الـــسّــــيــــد عــــبـــد الــــعــــزيـــز
مــوســاويr مــديــــر األمالك والــوســائــل الــعــامـــةr اإلمــضــاء
في حــدود صالحـيـاتهr بـاسم وزيـر الـدولـةr وزيـر الـشـؤون
اخلـــــارجــــيــــة والـــــتــــعــــاون الـــــدوليr عـــــلى جــــمـــــيع الـــــوثــــائق

واHقرراتr باستثناء القرارات.

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

حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437
اHوافـق 25 غشت سنة 2016.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 22 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1437 اHوافق  اHوافق 25 غشت غشت
r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن تــفــويض اإلمـضــاء إلى مــديـرن تــفــويض اإلمـضــاء إلى مــديـر سـنـة سـنـة 

الوثائق واألرشيف.الوثائق واألرشيف.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة
rوالتعـاون الدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHـــــركـــــزيــــــة لـــــوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHـتـضـمّن تـعـيـY الــسّـيـد عـمـور فـريـتحr مـديـرا لـلـوثـائق

rواألرشيف بوزارة الشؤون اخلارجية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلى الـــسّـــيـــد عـــمــور فـــريـــتحHــاداHا
rاإلمضـاء في حدود صالحـياته rمديـر الـوثائق واألرشـيف
بـــــاسـم وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيــــــــر الـــــشــــــؤون اخلــــــارجـــــــيـــــة
rـــقـــرراتHعـــلى جــــمـــيع الــــوثـــائـق وا rوالــــتـــعـــــاون الـــدولـي

باستثنـاء القرارات.

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

حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437
اHوافـق 25 غشت سنة 2016.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 22 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1437 اHوافق  اHوافق 25 غشت غشت
r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن تــفــويض اإلمـضــاء إلى مــديـرن تــفــويض اإلمـضــاء إلى مــديـر سـنـة سـنـة 

اإلعالم واالتصـال.اإلعالم واالتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة
rوالتعـاون الدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHـــــركـــــزيــــــة لـــــوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHتـضمّن تـعـيY الـسّيـد عبـد الـكر� بـحةr مـديرا لإلعالم

rواالتصال بوزارة الشؤون اخلارجية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rـادّة األولى : ة األولى : يـفـوّض إلى الـسّــيـد عـبـد الـكـر� بـحـةHـاداHا
rاإلمــضــاء في حـــدود صالحــيــاته rمــديــر اإلعالم واالتــصـــال
بــــــاسم وزيــــــــر الــــــدولـــــــةr وزيــــــــر الـــــشــــــؤون اخلــــــارجـــــــيـــــة
rـــقـــرراتHعـــلى جــــمـــيع الــــوثـــائـق وا rوالــــتـــعـــــاون الـــدولـي

باستثناء القرارات.

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

حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437
اHوافـق 25 غشت سنة 2016.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
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قــرارات مــؤرقــرارات مــؤرّخــة في خــة في 22 ذي الــقــعــدة عــام  ذي الــقــعــدة عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 25
غــشت ســنـــة غــشت ســنـــة r2016 تــتـضــمـr تــتـضــمـّــن تــفــويـض اإلمــضـــاءــن تــفــويـض اإلمــضـــاء

إلى نوإلى نوّاب مديرين.اب مديرين.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة
rوالتعـاون الدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHـــــركـــــزيــــــة لـــــوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHــتـضـمّن تــعـيـY الـسّـيــد مـحـمـد نــاصـر بـسـاقــلـيـةr نـائب
مــديـــر لــلــوضـــعـــيــة الـــقــانــونــــيــة لألشــخـــاص واHــمــتـــلــكــات

rبوزارة الشؤون اخلارجية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يـــفــــوّض إلى الـــسّــــيـــد مـــحــــمـــد نـــاصـــر
بـســاقـلـيــةr نـائب مــديـر الــوضـعــيـة الــقـانــونـيـة لـألشـخـاص
واHــمـتــلـكــاتr اإلمـضــاء في حــدود صالحـيــاتهr بــاسم وزيـر
rوزيـــر الــشــؤون اخلــارجـــيــة والــتــعـــاون الــدولي rالــدولــــة

على جميع الوثائق واHقرراتr باستثناء القرارات.

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

حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437
اHوافـق 25 غشت سنة 2016.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة
rوالتعـاون الدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHـــــركـــــزيــــــة لـــــوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHـتـضـمّن تـعـيــY الـسّـيـد مـحـمـد قــشـطـوليr نـائب مـديـر
لالعـتمادات واHـقابالت والزيارات الـرسميـة في اHديرية

rالعامة للتشريفات بوزارة الشؤون اخلارجية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rـادّة األولى : ة األولى : يـفوّض إلـى السّـيـد مـحـمـد قـشـطوليHـاداHا
نائـب مديـر االعـتمـادات واHـقابالت والـزيـارات الرسـمـية
فـي اHــديــريـــة الــعــامـــة لــلـــتــشــريـــفــاتr اإلمــضـــاء في حــدود
صـالحـــــيــــــاتهr بــــــاسم وزيــــــر الــــــدولــــــةr وزيــــــــر الــــــشــــــؤون
الـــخـــارجــــيـــة والـــتـــعـــاون الـدولـيr عـلـى جــمـيـع الـوثــائق

واHقرراتr باستثناء القرارات.

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

حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437
اHوافـق 25 غشت سنة 2016.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة
rوالتعـاون الدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHـــــركـــــزيــــــة لـــــوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHـتــضـمّـن تـعــيــY الـسّــيـد مــراد لــوحـايــديـةr نــائب مــديـر
حلـــــصــــانــــات اHـــــســــتــــخـــــدمــــY الــــدبـــــلــــومــــاســـــيــــY واحملالت

rالدبلوماسية بوزارة الشؤون اخلارجية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rـادّة األولى : ة األولى : يـفــوّض إلى الــسّــيـد مــراد لــوحـايــديـةHـاداHا
Yالـــدبـــلــومـــاســـيــ YـــســتـــخـــدمــHنــائب مـــديـــر حـــصــانـــات ا
rاإلمـــضــاء في حــدود صـالحــيــاته rواحملالت الـــدبــلــومـــاســيــة
بــــــاسم وزيـــــــر الــــــدولـــــــةr وزيــــــــر الـــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــــيـــــة
rـــقـــرراتHعـــلـى جـــمـــيع الــــوثـــائق وا rوالـــتــــعـــــاون الـــدولي

باستثناء القرارات.

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

حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437
اHوافـق 25 غشت سنة 2016.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة
rوالتعـاون الدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHـــــركـــــزيــــــة لـــــوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHـتــضـمّن تـعــيـY الـسّــيـد مـصــطـفى بـوزيــدr نـائب مـديـر

rللمؤتمرات بوزارة الشؤون اخلارجية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
rـادّة األولى : ة األولى : يـفــوّض إلى الـسّـيـد مـصـطـفى بـوزيـدHـاداHا
rاإلمـــضــاء في حــدود صالحــيــاته rــؤتــمــراتHنــائب مــديــر ا
بــــــاسم وزيـــــــر الــــــدولـــــــةr وزيــــــــر الـــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــــيـــــة
rـــقـــرراتHعـــلـى جـــمـــيع الــــوثـــائق وا rوالـــتــــعـــــاون الـــدولي

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

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437

اHوافـق 25 غشت سنة 2016.
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة

rوالتعـاون الدولي
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHـــــركـــــزيــــــة لـــــوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
rالــسّــــيــد فـــــرحـــــــات بــن غــالـــــيـــة Yـــتــضـــمّــن تـــعــيـــــHوا
نــائب مـديـــــر لـلـبــرامج والـشـؤون االجـتـمـاعـــيـة بــوزارة

rالشؤون اخلارجـية
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rادّة األولى : ة األولى : يفـوّض إلى الـسّيـد فرحـات بن غالـيةHاداHا
نــائـب مـديــر الــبـرامج والــشـؤون االجـتــمـاعــيــةr اإلمـضــاء
فـي حــــــدود صـالحـــــيــــــاتـهr بــــــاسـم وزيـــــــر الــــــدولـــــــةr وزيـــــــر
الـــشــــؤون اخلـــارجـــــيــــة والـــتـــعـــــاون الــــدوليr عـــلـى جـــمـــيع

الوثائق واHقرراتr باستثناء القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437

اHوافـق 25 غشت سنة 2016.
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
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إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة
rوالتعـاون الدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHـــــركـــــزيــــــة لـــــوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHتضمّن تعـيY السّيد جنيب بـوخا°r نائب مدير حلفظ

rالوثائق الدبلوماسية بوزارة الشؤون اخلارجية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

r°ــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلى الـــسّـــيـــد جنــيـب بـــوخــاHــاداHا
نـــائـب مـديــــر حــفظ الــوثـــائق الــدبــلـومــاســـيـةr اإلمــضـــاء
فـي حـدود صالحـيـاتهr بـاسم وزير الـدولـةr وزيـر الـشؤون
اخلـــــارجــــيــــة والـــــتــــعــــاون الـــــدوليr عـــــلى جــــمـــــيع الـــــوثــــائق

واHقرراتr باستثناء القرارات.

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

حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437
اHوافـق 25 غشت سنة 2016.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة
rوالتعـاون الدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHـــــركـــــزيــــــة لـــــوزارة

rالشؤون اخلارجية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHـــتــضـــمّن تـــعـــيـــY الــسّـــيـــد نـــبــيـل حــوحـــوr نـــائب مـــديــر

rللوسائل العامة بوزارة الشؤون اخلارجية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يفوّض إلى الـسّيد نبيل حوحوr نائب
rاإلمــضــاء في حـــدود صالحــيــاته rمــديــر الــوســـائل الــعــامـــة
بــــــاسم وزيـــــــر الــــــدولـــــــةr وزيــــــــر الـــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــــيـــــة
rـــقـــرراتHعـــلـى جـــمـــيع الــــوثـــائق وا rوالـــتــــعـــــاون الـــدولي

باستثناء القرارات.

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

حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437
اHوافـق 25 غشت سنة 2016.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة
rوالتعـاون الدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHـــــركـــــزيــــــة لـــــوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHـــتــضـــمّن تـــعـــيــY الـــسّـــيــد رشـــيـــد عــزوقr نـــائب مـــديــر
لـالتـــصــــاالت الـــســــلـــكــــيـــة والـالســـلــــكـــيــــة بـــوزارة الــــشـــؤون

rاخلارجية
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يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
rــــادّة األولى : ة األولى : يـــفــــوّض إلى الـــسّــــيـــد رشــــيـــد عـــزوقHــــاداHا
نــائب مـديــر االتـصـاالت الـسـلـكــيـة والالسـلـكـيـةr اإلمـضـاء
فـي حــــــدود صـالحـــــيــــــاتـهr بــــــاسـم وزيـــــــر الــــــدولـــــــةr وزيـــــــر
الـــشــــؤون اخلـــارجـــــيــــة والـــتـــعـــــاون الــــدوليr عـــلـى جـــمـــيع

الوثائق واHقرراتr باستثناء القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437

اHوافـق 25 غشت سنة 2016.
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة
rوالتعـاون الدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHـــــركـــــزيــــــة لـــــوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHـــتــضـــمّن تـــعــيـــY الــسّـــيـــدة زكــيـــة إغــيـلr نــائـــبــة مـــديــر
rعلومات بوزارة الشؤون اخلارجيةHللتحليل وتسيير ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
rــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــوّض إلـى الـــسّــــيــــدة زكــــيـــة إغــــيلHــــاداHا
نـائـبـة مـديـــر الـتـحـلــيـل وتـسـيـيـر اHـعـلــومــاتr اإلمـضـــاء
في حــــدود صـالحــــيـــــاتــــهـــــاr بــــاسـم وزيـــــر الـــــدولـــــةr وزيــــــر
الـــشــــؤون اخلـــارجـــــيــــة والـــتـــعـــــاون الــــدوليr عـــلـى جـــمـــيع

الوثائق واHقرراتr باستثناء القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437

اHوافـق 25 غشت سنة 2016.
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

إنّ وزيـــــــر الــــــدولــــــةr وزيـــــــر الــــــشــــــؤون اخلــــــارجــــــيــــــة
rوالتعـاون الدولي

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 08-162 اHـؤرّخ
في 27 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 واHـــــتـــــضـــــمّـن تـــــنــــظـــــيـم اإلدارة اHـــــركـــــزيــــــة لـــــوزارة

rالشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
فـي 16 رجـب عـــــــام 1437 اHــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2016
واHـتـضمّن تـعـيY الـسّـيد عـبـد السالم حـجـاجr نائب مـدير
لــلــعــمــلــيــات اHــالــيــة بــاHــديــريــة الــعــامــة لــلــمــوارد بــوزارة

rالشؤون اخلارجية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rادّة األولى : ة األولى : يفوّض إلى الـسّيد عبد السالم حجاجHاداHا
rديـريـة العـامـة للـمواردHـاليـة بـاHنائب مـديـر العـمـليـات ا
rبــــاسـم وزيـــــر الــــدولـــــة rاإلمــــضـــــاء في حــــدود صـالحــــيــــاتـه
وزيـــــر الــــشـــؤون اخلـــارجــــــيـــة والـــتــــعـــــاون الـــدولـيr عـــلى

جميع الوثائق واHقرراتr باستثناء القرارات.

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

حـــــرّر بـــــالــــــجـــــزائـــــر في 22 ذي الـــــقـــــعــــــدة عـــــام 1437
اHوافـق 25 غشت سنة 2016.

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

وزارة األشغال العمومية ووزارة األشغال العمومية والنقلالنقل
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 21 مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 23  أكــتـوبـر  أكــتـوبـر
سـنة سـنة r2016 يـحدr يـحدّد الـشـروط الـعـامة لـلـتـكـوين اخلاصد الـشـروط الـعـامة لـلـتـكـوين اخلاص

باHرشح اHرشد البحري.باHرشح اHرشد البحري.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير األشغال العمومية والنقـل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافـق 14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 89-165 اHؤرّخ
في 27 مـحرّم عام 1410 اHوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

rيحدّد صالحيات وزير النّقـل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-275 اHؤرّخ
في 9 رمــــضـــــان عــــام 1430 اHــــوافق 30 غــــشـت ســــنــــة 2009
واHــتــضـمّـن حتــويل اHــعــهــد الــعـالـي الــبــحـري إلـى مــدرسـة

rتمّمHعدّل واHا rخارج اجلامعـة

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 06-08 اHـؤرّخ
في 9 ذي احلـــجّـــة عـــام 1426 اHــــوافق 9 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2006
الـــــذي يــــحـــــدّد تـــــنـــــظـــــــيـم اإلرشــــــاد واHـــــؤهـالت اHـــــهـــــنـــــيــــة
rوانىءHللمرشديـن وقواعد ¡ارسة عمـلـية اإلرشـاد في ا

rتمّمHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 16-176 اHؤرّخ
في 9 رمـــضـــان عــام 1437 اHــوافق 14 يــونـــيــــو ســـنــة 2016
الـــذي يـــحـــدّد الــقـــانـــون األســـاسـي الـــنــمـــوذجـي لـــلـــمـــدرســة

rالعليـا

يقـريقـرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تـطبـيقــا ألحكــام اHادّة 11 مـكرّر 1 من
اHــرسـوم الــتّــنــفــيـذيّ رقم 06-08 اHـؤرّخ في 9 ذي احلــجـّـــة
rـــذكـــور أعالهHــوافق 9 يـــنـــايـــر ســـنـــة 2006 واHعـــام 1426 ا
يــهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديـد الـشــروط الـعـامـة لـلـتـكـوين

اخلاص باHرشح اHرشد البحري.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يـــفــــتح لـــدى اHــــدرســـة الــــوطـــنــــيـــة الــــعـــلــــيـــا
لــلــبـــحــريــة تـــكــوين خـــاص لــلــحــصـــول عــلى شـــهــادة مــرشح

مرشد بحـري.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : يــــلـــتــــحـق بــــالـــتــــكـــــويـن اخلــــاص بــــاHـــرشـح
اHــرشـــد الـبــحــــري اHـتــرشــحــــون الـذيــن يـتـــوفـــــر فــيـهـم

: Yاآلتيـ Yأحـد الشـرط

- حــيـازة شـهـــادة مـهـنــدس دولـــة في عــلـــوم اHالحـــة
أو شــهــادة مــعـتــرف �ــعــادلــتــهــاr و¡ــارســة وظــيــفـة ضــابط
مــــكـــلـف بـــالــــنــــوبــــــة في بـــــرج الــــقـــيــــــادة اHالحــــــيـــة خالل

rأو rعلى األقـل rأربعــة وعشرين (24) شهرا

- حـــيـــازة شـــهــــادة مالزم أول في أعـــالي الـــبـــحـــار أو
شـهادة مـعترف �ـعادلـتهـاr و¡ارسـة وظيـفة ضابـط مكلف
بــالــنــوبــة اHـالحــيــة في بــرج الــقــيـــادة اHالحــيــة خالل ســتــة

وثالثY (36) شهراr على األقـل.
وزيـــــــادة عـــــــلـى ذلكr يـــــــجـب االعـــــــتـــــــراف بــــــــتـــــــأهـــــــيل
اHـتــرشــحــY لـلــتــكـويـن اخلـاص بــاHــرشح اHــرشـد الــبــحـري

للعمل في البحرr طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : يــــجــب عــــلـى كــل مــــتــــرشـح لـــلــــتــــكــــويـن
الـخــاص بـالـمــرشـح الـمــرشـد الـبــحـريr تــقـديـم طـلـب
خـطـي إلى اHـدرسـة الـوطـنـيـة الـعــلـيـا الـبـحـريـة عن طـريق
الــمـــؤســســـة اHـيــنـائــيـةr يــكـون مــرفــقـا �ــلف يـتــكـون من

الوثائق اآلتـية :

r12 يالد رقمHمستخرج من شهادة ا -

- نـسـخـة من شـهـادة مـهــنـدس دولـة في عـلـوم اHالحـة
rأو rأو شهادة معترف �عادلتها

- نـــســخــة من شـهـادة مـالزم أول في أعـالي الـبـحـار
rأو شهادة معترف �عادلتها

rالحـةHمستخرج من كشف ا -

- شــهــادة طــبــيــة مــطــابــقــة مــســلّــمــة من قــبل طــبــيب
رجال البحـر.

اHاداHادّة ة 5 :  : حتـدّد مدة الـتكوين اخلـاص باHـرشح اHرشد
البحـري بستة (6) أشهـر.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــتم تـقــيـيـم اHـعــارف حـسب مــبـدأ اHــراقـبـة
اHـــســــتــــمـــرةr ويــــشــــمل تــــقـــيــــيــــمـــا لــــلــــمـــعــــارف الــــنـــظــــريـــة

والتطبيقية.

اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : عــــنــــد نـــــهــــايـــــة الــــتـــــكــــوينr يــــســـــلّم مــــديــــــر
YــتــرشــحــHــدرســـــة الــوطــنــيــة الـــعــلــيــا الـــبــحــريــة إلـى اHا
اHـــقـــبــولـــY شـــهـــادة جنـــاح في الـــتـــكــويـن اخلـــاص بــاHـــرشح

اHرشد البحـري.

اHاداHادّة ة 8 : : يلـزم الطـلـبة اHـتربـصون بـاالمـتثـالr طيـلة
مدة الـتـكويـن كلّـهـاr لألحكـام اHـنـصوص عـلـيـها في الـنـظام

الداخلي للمؤسسة.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : حتـدّد الـوحـدات اHـكـونـة لـبـرنـامج الـدراسـة
وتوزيع احلجم الساعي لها باHلحق بهذا القرار.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : حتــدّد كـيــفــيــات تـمــويل الــتــكـويـن �ـوجب
اتـــفــــاقـــيــــة بـــY اHــــدرســـة الــــوطـــنــــيـــة الــــعـــلــــيـــا الــــبـــحــــريـــة

.Yينائية للمترشحHؤسسات اHوا

اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـــزائر في 21 مـحرّم عــام 1438 اHوافـق 23
أكتـوبـر سنة 2016.

بوجمعة طلعيبوجمعة طلعي



الـمـلـحـقالـمـلـحـق

I - اHدة اإلجمالية للتكوين :- اHدة اإلجمالية للتكوين :
مدة التكوين : ستة (6) أشهر (أربعة وعشرون (24) أسبوعا).

احلجم الساعي األسبوعي : ثمان وعشرون (28) ساعة.
احلجم الساعي اإلجمالي : ستمائة وستون (660) ساعة.

II - الوحدات واحلجم الساعي : - الوحدات واحلجم الساعي :
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6
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8

9
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القانون البحري واHينائي

اHوانئ البحرية في اجلزائر

األرصاد اجلوية البحرية وعلوم احمليطات

تكنولوجيا السفينة

محركات الدفع واآلالت اHساعدة

اHالحـة

سالمة عمليات اإلرشاد

اإلجنليزية البحرية واHينائية

قواعد اHرور في البحر - اإلنارة - اإلشارات

اHناورات اHينائية

تدابير حماية احمليط البحري

تسيير حاالت الطوارىء واحلد من األضرار

العنصر البشري - العمـل اجلماعي

الـمـجــمـوعالـمـجــمـوع

اHعاملاHعامل عدد احلصصعدد احلصص ( (1) احلجم الساعي احلجم الساعي  الوحداتالوحداتالرقمالرقم

(1) حصة واحدة (1) توافقها ساعتان (2) من التدريس.

اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3669

اZطبعة الرسمياZطبعة الرسميّة8  ة8  حي البسات8U بئر مراد رايس8 ص.ب حي البسات8U بئر مراد رايس8 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

6 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1438 هـ هـ
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