
العدد العدد 41
السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم 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

اخلميس اخلميس 19 شوشوّال ال عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 13 يوليو سنة يوليو سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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 فهرس فهرس

مراسيم مراسيم تنظيميةتنظيمية

مـرسـوم رئـاسي رقــم 17-206 مـؤرخ في 9 شـوّال عام 1438 اHـوافـق 3 يــولـيـو سـنـة q2017 يـتــضـمـــن إجـراءات عـفــو xـنـاسـبـة
الذكرى اخلامسة واخلمسX لعيد االستقالل والشباب........................................................................................

مرسـوم رئاسي رقــم 17-207 مؤرخ في 9 شوّال عام 1438 اHوافـق 3 يولـيو سنة q2017 يـتضــمن إجـــراءات عفــــو xـنـاسبـة
الـذكــرى  اخلامسة واخلـمـسX لعيد االسـتـقالل والشباب لفائدة احملبوسX الـذين حتصلوا على شهادات في التعليم أو

التكوين......................................................................................................................................

مرسوم رئاسي رقم 17-209 مؤرخ في 18 شوال عام 1438 اHوافق 12 يوليو سنة q2017 يتمم اHرسوم الرئاسي رقم 180-17
اHؤرخ في 28 شعبان عام 1438 اHوافق 25 مايو سنة 2017 واHتضمن تعيX أعضاء احلكومة...................................

مراسيم مراسيم فرديفرديّة
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعـبان عام 1438 اHوافق 30 أبريـل سنة q2017 يــتضــمّـن إنـهــاء مـهـام مـدير صـندوق اجلـماعات
احمللية اHشترك...........................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 اHوافق 30 أبريل سنة q2017 يـتضـمّـن إنـهـاء مـهـام رؤساء أمن الواليات......
مــرســـوم رئــاسيّ مــــؤرّخ فــي 3 شــعــبـــان عـام 1438 اHـوافق 30 أبــريـل ســنـة q2017 يـــتــضــمّــن إنــهـــاء مـــهـــام نــائب مــديـر في
اHديرية العامة للميزانية بوزارة اHالية........................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 شــعـبــان عـام 1438 اHـوافق 30 أبـريـل سـنـة q2017 يـــتــضــمّــن إنــهـــاء مـــهــام رئــيس ديــوان وزيـر
الصناعة واHناجم........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3 شـعـبـان عام 1438 اHوافق 30 أبريـل سنة q2017 يـتـضــمّـن إنــهـاء مــهــام مديـر الـشـؤون الديـنـية
واألوقاف في والية تلمسان...........................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعـبان عام 1438 اHوافق 30 أبريل سنة q2017 يــتضـمّـن إنـهــاء مـهـام مديـرة التجارة في والية
البليدة.......................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعـبان عام 1438 اHوافق 30 أبريـل سنة q2017 يـتـضـمّـن إنــهـاء مــهـام مفـتشـة بوزارة الـتهـيئة
العمرانية والبيئة واHدينة - سابقا...............................................................................................................
مرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 اHوافق 30 أبريل سنة q2017 يــتضـمّـنان إنــهـاء مـهـام بوزارة الـتهيئة
العمرانية والبيئة - سابقا...........................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعــبــان عـام 1438 اHـوافق 30 أبــريـل ســنـة q2017 يـــتـضـــمّـن إنـــهـــاء مـــهــام مــكــلف بــالــدراسـات
والــتـلـخــيــص بـديــوان الـوزيــرة اHـنــتـدبـة لــدى وزيـر الــتـهــيـئــة الـعـمــرانـيــة والـســيـاحـة والــصـنــاعـة الــتـقـلــيـديــةq اHـكــلـفـة
بالصناعة التقليدية.....................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3 شـــعــبــان عــام 1438 اHـــوافق 30 أبــريـل ســنـة q2017 يـــتـــضـــمّـن إنـــهـــاء مـــهــــام بــوزارة الــســيــاحــة
والصناعة التقليدية - سابقا.........................................................................................................................
مــرســـــوم رئــاســيّ مــــؤرّخ فــي 3 شـــعــبــــان عــــام 1438 اHـــوافــق 30 أبــريـــل ســنــــة q2017 يـــتـــضـــمّـــن إنـــهــــاء مـــهـــام بــوزارة
التربية الوطنية.........................................................................................................................................
مـرســـوم رئـاســيّ مــؤرّخ فــي 3 شـعـبـــان عــام 1438 اHوافق 30 أبريـل سنة q2017 يــتـضـمّـن إنــهــاء مـهــام مـديرين لـلـتربـية
.................................................................................................................................................Xفي واليت
مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 3 شـعـبـان عام 1438 اHـوافق 30 أبـريـل سـنة q2017 يــتـضــمّــنـان إنــهــاء مــهــام نـائـبي مـدير
بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي..........................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 شـعـبـان عـام 1438 اHـوافق 30 أبـريـل سـنـة q2017 يــتــضــمّـن إنــهـــاء مــهــام نــائب مـديـر بــجـامـعـة
سيدي بلعباس............................................................................................................................................
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مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 3 شـعـبـان عـام 1438 اHـوافق 30 أبـريـل سـنة q2017 يـــتـضــمّـن إنــهــاء مـــهــام عـمـيـد كـلــيـة الـهـنـدسـة
اHدنية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا........................................................................................
مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 18 شــوال عـام 1438 اHـوافق 12 يــولـيـو سـنـة q2017 يــتـضـمن إنــهـاء مـهـام مــديـر الـكـتــاب واHـطـالـعـة
العمومية بوزارة الثقافة.............................................................................................................................
مــرســـوم رئــاســيّ مـــؤرّخ فــي 3 شــعـبــــان عـــام 1438 اHـوافق 30 أبـريـل سـنـة q2017 يـــتـضـــمّـن إنـــهــاء مـــهـــام مـديــر اHــسـرح
اجلهوي بقاHة...............................................................................................................................................
مـرســــوم رئـاســـيّ مـــؤرّخ فـــي 3 شـعـبـان عام 1438 اHوافق 30 أبريـل سنة q2017 يـتـضــمّـن إنـهــاء مـهــام مـدير الـثقـافة في
والية تبسة.................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 شــعـبــان عـام 1438 اHـوافق 30 أبـريـل سـنـة q2017 يـــتـضـــمّـن إنــهـــاء مــهــام مــديـر اإلدارة الــعـامـة
بوزارة العالقات مع البرHان........................................................................................................................
مــراسـيـم رئــاســيّـة مــؤرّخــة في 3 شــعــبــان عـام 1438 اHـوافق 30 أبــريـل ســنـة q2017 تــتــضـــمّـن إنـــهـــاء مـــهـــام بــوزارة الــصــحـة
والسكان وإصالح اHستشفيات.......................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 شــعـبــان عـام 1438 اHـوافق 30 أبـريـل سـنـة q2017 يــتــضــمّـن إنــهـــاء مــهــام اHــديـر الـعــام لـلـمــعـهـد
الوطني للصحة العمومية............................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 شـعـبـان عـام 1438 اHـوافق 30 أبـريـل سـنـة q2017 يـــتـضــمّــن إنــهــاء مـــهــام اHـديــر الـعـام لــلـمـركـز
الوطني لليقظة بخصوص األدوية والعتاد الطبي.............................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 شـعـبـان عـام 1438 اHـوافق 30 أبـريـل سـنـة q2017 يـــتـضــمّــن إنــهــاء مـــهــام اHـديــر الـعـام لــلـوكـالـة
الوطنية لتسيير اإلجنازات وجتهيز مؤسسات الصحة.....................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعـبان عام 1438 اHوافق 30 أبريـل سنة q2017 يــتضـمّــن إنـهـاء مــهـام الـمــديـر الـعـام لـلـوكـالة
الـوطـنيـة لـوثائق الصحة.............................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 اHوافق 30 أبريل سنة q2017 يـتضـمّـن إنـهـاء مـهـام اHدير العام Hعهد باستور
في اجلزائر.................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 شـعـبـان عـام 1438 اHـوافق 30 أبـريـل سـنـة q2017 يـــتـضــمّــن إنــهــاء مـــهــام اHـديــر الـعـام لــلـمـركـز
االستشفائي اجلامعي لعنابة..........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤّرخ في 3 شـعـبـان عام 1438 اHوافق 30 أبريـل سنة q2017 يــتضــمّـن إنــهـاء مــهــام مديـر الصـحـة والسـكان
في والية سعيدة..........................................................................................................................................
مـرسـومــان رئـاسـيّــان مـؤرّخـان في 3 شـعـبـان عـام 1438 اHـوافق 30 أبـريـل سـنـة q2017 يــتـضــمّـــنـان إنــهــاء مـــهــــام مــديــريـن
للشـبـاب والـرياضة في الواليات...................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 3 شـعـبـان عـام 1438 اHـوافق 30 أبـريـل سـنـة q2017 يــتــضــمّـن إنــهـــاء مــهــام مـفــتش في اHـفــتـشـيـة
العامة بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال......................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3 شـــعــبــان عــام 1438 اHـــوافق 30 أبــريـل ســنــة q2017 يـــتــضــــمّـن إنـــهــــاء مـــهـــام مـــديــرين لــلـــبــريــد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال في الواليات...................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 شوال عام 1438 اHوافق 9 يوليو سنـة q2017 يــتـضــمّـن تعـيــX مدير ديوان الوزير األول.....
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 شـعـبـان عـام 1438 اHـوافق 30 أبــريــل سـنــة q2017 يــــتــضـــمّـن تـعـــيـــX قــنــصـل لــلـجــمــهـوريــة
اجلـزائريـة الديـمـقـراطـية الشعبية...............................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 اHوافق 30 أبريل سنة q2017 يــتضـمّـن تعيـX اHدير العام لـصندوق التضامن
والضمان للجماعات احمللية...........................................................................................................................
مــرســـوم رئــاســيّ مــــؤرّخ في 3 شــعـبــان عـام 1438 اHـوافق 30 أبـريـل سـنـة q2017 يـــتـضـــمّـن تــعـيــX رئـيس دائــرة تـاجــنـانت
بوالية ميلة.................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعـبان عام 1438 اHوافق 30 أبريـل سنة q2017 يــتضـمّـن تعـيX الكاتب الـعام لدى رئيس دائرة
سطيف......................................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســــوم رئـــــاسي رقــم مــــرســــوم رئـــــاسي رقــم 17-206 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 9 شــــو شــــوّال عــــامال عــــام
1438 اHـــــوافـق  اHـــــوافـق 3 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة q2017 يـــــتـــــضـــــمـــنq يـــــتـــــضـــــمـــن

إجـــــراءات عـــــفــــــو xـــــنـــــاســـــبـــــة  الـــــذكـــــرى  اخلـــــامـــــســـــةإجـــــراءات عـــــفــــــو xـــــنـــــاســـــبـــــة  الـــــذكـــــرى  اخلـــــامـــــســـــة
واخلمسX لعيد االستقالل والشباب.واخلمسX لعيد االستقالل والشباب.

ــــــــــــــــــــ
qإنّ رئيس اجلمهورية

- بــنــاء عـلى الــدســتــورq ال سـيــمــا اHــادتـان 91 (6 و7)
qو175 منه

- وxـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

qتممHعدل واHا qالعقوبات
- وبـنـاء عــلى الـرأي االسـتـشــاري الـذي أبـداه اجملـلس

qادة 175 من الدستـورHطبقا ألحكام ا qاألعلى للقضاء
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يسـتفـيد األشـخـاص احملبـوسون وغـير
احملبـوسـX احملـكوم عـلـيـهم نـهائـيـاq عـند تـاريخ إمـضـاء هذا
اHــرســومq من إجــراءات عــفـو xــنــاســبــة الـذكــرى اخلــامــسـة
واخلـمــسـX لـعـيـد االسـتـقالل والـشـبـابq طـبـقـا ألحـكـام هـذا

اHرسوم.
اHاداHادّة ة 2 :  : يستفيد عـفوا كليا للعـقوبة األشخاص غير
احملـبـوسـX احملكـوم عـلـيـهم نهـائـيـا الـذين تسـاوي عـقـوبـتهم

أو باقي عقوبتهم ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها.
اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـســتــفـيــد عـفــوا كــلـيــا لــلـعــقــوبـة األشــخـاص
احملــبــوســون احملــكــوم عــلــيــهم نــهــائــيــا الــذين يــســاوي بــاقي
عـــقـــوبـــتـــهم أربـــعـــة عـــشــر (14) شـــهـــرا أو يـــقـل عـــنـــهــاq دون

مراعاة أحكام اHادتX 7 و8 أدناه.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : يــســتـــفــيــد األشــخــاص احملـــبــوســون احملــكــوم
عـليهم نـهائـيا الـذين يزيـد باقي عقـوبتـهم عن أربعـة عشر
(14) شــهـــرا تــخــفـيــضــا جـزئــيــا من الــعـقــوبــة عـلى الــنــحـو

اآلتي :
- ســـتـــة عـــشـــر (16) شـــهـــرا إذا كـــان بـــاقي الـــعـــقـــوبــة

 qيساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها
- ثـمــانــيـة عــشـر (18) شـهــرا إذا كــان بـاقـي الـعــقــوبـة
أكــثـر من خـمس (5) سـنـوات ويـسـاوي عـشـرين (20) سـنـة

أو يقل عنها.

اHاداHادّة ة 5 :  : في حالة تعدد العقوبات :
- تــــطــــبق إجــــراءات الــــعـــــفــــو عــــلى اHــــدة األطــــول من

qتبقيةHالعقوبات ا

- إذا كـانـت إحـدى اجلـرائم احملـكــوم نـهـائـيــا من أجـلـهـا
مـسـتـثنـاة وفـقـا ألحـكـام اHادة 6 أدنـاهq �تـد االسـتـثـناء من

االستفادة من إجراءات العفو إلى كل اجلرائم األخرى.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يــســـتـــثــنـى من االســـتــفـــادة من أحـــكـــام هــذا
اHرسوم :

- األشخـاص احملبـوسون اHعـنيـون بأحـكام األمر رقم
06-01 اHـؤرخ في 28 مـحـرم عام 1427 اHـوافق 27 فـبـراير

ســنــة 2006 واHــتــضـمن تــنــفــيـذ مــيــثــاق الـســلم واHــصــاحلـة
qالوطنية

- األشــــخـــــاص احملــــكـــوم عــــلـــيــهـــم نـــهــائـــيـــا بــســــبـب
ارتـكـابهـم اجلــرائـم اHـنــصوص واHـعـاقب علـيـها بـاHـرسوم
التـشريعي رقم 92-03 اHؤرخ في 30 سبـتمبـر سنة 1992
qـتـممHـعـدل واHا qـكـافـحــة الـتـخـريب واإلرهـابx ـتـعـلقHوا
وكــذا األشـخـاص احملـكــوم عـلـيـهـم بـسـبب ارتـكــابـهم اجلـرائم
اHــــنـــصـــوص واHـــعــــاقب عـــلـــيــــهـــا بـــاHـــواد 87 مـــكـــرر إلى 87
مـكـرر10 و181 من قــانـون الــعــقـوبــات واHــتـعــلــقـة بــأعــمـال

qاإلرهاب والتخريب
- األشـــخـــاص اHــســـبـــوقـــون قـــضـــائـــيــا بـــســـبب احلـــكم
عـلـيـهم نـهـائـيـا بـعـقـوبـة سـالـبـة لـلـحـريـة مـشـمـولـة بـالـنـفـاذ
واحملـــكــوم عـــلــيـــهم نـــهــائـــيــا بـــســبب ارتـــكــابـــهم أو مـــحــاولــة
ارتـكابـهم جنح وجـنايـات السـرقات والـسرقـات اHوصـوفة
وتـــكــوين جــمـــعــيــة أشــرارq األفـــعــال اHــنـــصــوص واHــعــاقب
عـــــلـــــيـــــهـــــا بـــــاHــــواد 30 و176 و177 و350 و350 مـــــكــــرر و350
مــكــرر1 و350 مــكــرر2 و351 و351 مــكــرر و352 و353 و354

 qو361 من قانون العقوبات
- األشـــخـــاص اHــســـبـــوقـــون قـــضـــائـــيــا بـــســـبب احلـــكم
عـلـيـهم نـهـائـيـا بـعـقـوبـة سـالـبـة لـلـحـريـة مـشـمـولـة بـالـنـفـاذ
واحملـــكــوم عـــلــيـــهم نـــهــائـــيــا بـــســبب ارتـــكــابـــهم أو مـــحــاولــة
ارتكـابـهم جـنح الـضرب واجلـرح مع حـمل أسـلحـةq األفـعال
اHـنـصـوص واHـعـاقب عـلـيـهـا بـاHـادتـX 30 و266 من قـانـون

qالعقوبات
- األشـخـاص احملكـوم عـليـهم نـهـائيـا بـسبب ارتـكـابهم
أو محاولة ارتكـابهم جرائم اخليانة والـتجسس والتقتيل
وجــــرائم الــــقـــتل الــــعــــمـــدي مع ســــبق اإلصــــرار والـــتــــرصـــد
والـــقـــتل الـــعــمـــدي وقـــتل األصـــول والـــتــســـمــــيم والـــضــرب
qــؤدي إلى الــوفــاة دون قــصــد إحــداثــهـاHواجلــرح الــعــمــدي ا
واخلــــــطـف والــــــضـــــرب واجلــــــرح الــــــعــــــمــــــدي عــــــلـى األصـــــول
والضرب واجلرح العـمدي على القصّرq األفعال اHنصوص
واHـــعــــاقب عـــلــــيـــهــــا بـــاHـــواد 30 و61 و62 و63 و64 و84 و87
و254 و255 و256 و257 و258 و260 و261 (الـــفـــقـــرة األولى)
و262 و263 و264 (الــفــقـرة 4) و267 و269 و291 و293 و293

qمكرر و293 مكرر 1 من قانون العقوبات
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- األشـــخــــاص اHــــحــــكــــوم عـــلـــيــــهـم نـــهـــائـــيــــا بـــســـبـب
ارتــكـابهم أو مـحـاولة ارتـكــابهم جـنح وجـنايات اختالس
األموال الـعمومـية أو اخلـاصة والرشـوة واستغالل الـنفوذ
والهـروب وتـزوير الـنـقود والـتـهريبq األفـعـال اHنـصوص
واHــعـاقب عــلـيــهـا بــاHـواد 30 و119 و119 مـكـرر و126 و126
مـــكـــرر و127 و128 و128 مـــكـــرر و128 مـــكـــرر1 و129 و188
و197 و198 من قـانـــون الــعــقـوبـــاتq وبــاHــواد 25 و26 و27
و28 و29 و30 و32 و41 مـن الــــقـــــانــــــون رقم 06-01 اHـــــؤرخ
في 21 مـــحـــرم عــام 1427 اHــوافق 20 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2006
واHـتـعـلـق بـالـوقـايــة من الـفـســاد ومـكـافــحـتهq وبـاHـواد 324
و325 و326 و327 و328 من قـــانــون اجلـــمــاركq وبـــاHــواد 10
و11 و12 و13 و14 و15 و17 و18 مـــن األمــــــــــــــــــــــــر رقــم 06-05
اHـــــؤرخ في 18 رجب عـــــام 1426 اHـــــوافق 23 غــــشـت ســــنــــة

qكافحة التهريبx تعلقH2005 وا

- األشـــخــــاص اHــــحــــكــــوم عـــلــــيــــهـم نـــهـــائــــيـــا بــــســـبـب
ارتــكــابــهم أو مـحـــاولـة ارتــكـــابـهم جـنـح وجـنـايــات الـفـعل
qاخملل بـاحلـيـاء مع أو بـغـيـر عـنف عـلى قـاصـر واالغـتـصـاب
األفـــعـــال اHــنـــصـــوص واHـــعـــاقب عـــلـــيـــهـــا بـــاHــواد 334 و335

 q(الفقرة 2) و336 من قانون العقوبات
- األشـــخــــاص اHــــحــــكــــوم عـــلــــيــــهـم نـــهـــائــــيـــا بــــســـبـب
ارتـــــكـــــابــــهم أو مــــحـــــاولــــة ارتـــــكـــــابــــهم جــــرائـم اHــــتــــاجـــرة
XـادتـHـعــاقب عـلـيـهـا بـاHـنـصـوص واHاألفـعـال ا qبــاخملـدرات
243 و244 من الـقـانون رقم 85-05 اHـؤرخ في 16 فـبـرايـر

سـنة 1985 واHـتـعـلـق بـحـمـايــة الصـحـة وتـرقـيـتـهـاq اHـعدل
واHــتــممq وبــاHــواد 13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21
و22 و23 و27 من الـــقـــانـــون رقم 04-18 اHــؤرخ فـي 13 ذي
القـعدة عام 1425 اHوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واHـتعلق
بـــالــــوقـــــايــــة من اخملــــدرات واHـــؤثــــرات الــــعـــقــــلــــيـــــة وقــــمع

االستعمال واالجتار غير اHشروعX بها.
7 :  : ال �ـكن أن يتـجــاوز مجـمـوع التـخـفيـضات اHاداHادّة ة 
اجلــزئــيــة اHـــتــتــالــيـــة ثــلـث (3/1) الــعـــقــوبــة الــصــادرة ضــد
احملــكــوم عـــلــيــهم نـــهــائــيـــا في مــادة اجلــنـــايــاتq بــاســـتــثــنــاء
q(65) سنة Xالذيـن يتجاوز سنهم خمسا وست Xاحملبوس

والنساء واألحداث.
8 :  : ال �ـكن أن يتـجــاوز مجـمـوع التـخـفيـضات اHاداHادّة ة 
اجلـزئــيـة اHــتـتــالـيـــة نـصف (2/1) الــعــقـوبــة الـصــادرة ضـد
احملــــكــــوم عـــلــــيــــهم نــــهــــائــــيـــا فـي مــــادة اجلـــنـحq بـــاســــتــــثــــنـــاء
q(65) سنة Xالذيـن يتجاوز سنهم خمسا وست Xاحملبوس

والنساء واألحداث.
اHاداHادّة ة 9 :  :  تطـبق أحـكام هـذا اHرسـوم على األشـخاص
اHـــســـتــفـــيـــدين مـن نــظـــام اإلفـــراج اHـــشـــروط والـــتــوقـــيف

اHؤقت لتطبيق العقوبة.
اHــــاداHــــادّة ة 10 :  : ال يــــســــتــــفــــيــــد مـن أحــــكــــام هــــذا اHــــرســــوم
األشـــخــاص احملــكــوم عــلــيــهـم بــعــقــوبــة الــعــمـل لــلــنــفع الــعــام
واحملــبـوسـون بـسـبب إخـاللـهم بـااللـتـزامــات اHـتـرتـبـة عـلى

تنفيذ هذه العقوبة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 11 :  : ال تـــــطــــــبق أحــــــكــــــام هـــــذا اHــــــرســـــوم عــــــلى
األشخاص الذين حكمت عليهم احملاكم العسكرية.

اHاداHادّة ة 12 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 9 شـــــوال عــــام 1438 اHـــــوافق 3
يوليو سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي رقــم مـــرســـوم رئـــاسي رقــم 17 -  - 207 مــؤرخ في  مــؤرخ في 9 شـــو شـــوّال عــامال عــام
1438 اHـــــوافـق  اHـــــوافـق 3 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة q2017 يـــــتــــــضـــــــمنq يـــــتــــــضـــــــمن

إجـــــراءات عـــفـــــــو xـــنــــاســـبــــة الــــذكــــرى  اخلـــامـــســـةإجـــــراءات عـــفـــــــو xـــنــــاســـبــــة الــــذكــــرى  اخلـــامـــســـة
واخلــــمــــســـX لـــعــيـــد االســـتــــقالل والـــشــبـــاب لـــفـــائــدةواخلــــمــــســـX لـــعــيـــد االســـتــــقالل والـــشــبـــاب لـــفـــائــدة
احملبـوسX الذيـن حتصلـوا على شهـادات في التـعليماحملبـوسX الذيـن حتصلـوا على شهـادات في التـعليم

أو التكوين.أو التكوين.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
- بــنــاء عـلى الــدســتــورq ال سـيــمــا اHــادتـان 91 (6 و7)

qو175 منه
- وxـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

qتممHعدل واHا qالعقوبات
- وبـنـاء عــلى الـرأي االسـتـشــاري الـذي أبـداه اجملـلس

qادة 175 من الدستورHطبقا ألحكام ا qاألعلى للقضاء
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــســــتــــفــــيــــد األشــــخــــاص احملــــبــــوســـون
احملـكوم عـليـهم نهـائيـا عنـد تاريخ إمـضاء هذا اHـرسوم من
إجـراءات عفـو xناسـبة الـذكرى اخلـامسـة واخلمـسX لـعيد

االستقالل والشبابq طبقا ألحكام هذا اHرسوم.
اHــاداHــادّة ة 2 :  : يــســتــفــيــد مـن إجــراءات الــعــفــو األشــخــاص
احملــبــوســون احملـكــوم عــلــيــهم نــهــائـيــا الــذين تــابــعــواq بــهـذه
الــصـــفـــةq تـــعـــلـــيـــمــا وجنــــحــــوا فـي امــــتــــحــــانـــات شــــهـــادة
الــــتـــــعــــلــــيــم اHـــتـــوسـط أو الـــبـــكــــالـــوريـــا أو الــــتـــخـــرج من
اجلـــامـــعــة بـــعـــنـــوان الـــســنـــة الـــدراســـيــة q2017- 2016 عــلى

النحو اآلتي :
-  عفوا كليا للعقوبة لفائدة :-  عفوا كليا للعقوبة لفائدة :

*  األشــخاص احملبوسـX اHـحـكوم علـيـهم نهائيا إذا
كـان بـاقي عقــوبتـهم يساوي أربعـة وعشـرين (24) شهرا

أو يقل عنهاq دون مراعاة أحكام اHادة 8 أدناه.
-  تخفيضا جزئيا للعقوبة Hدة -  تخفيضا جزئيا للعقوبة Hدة 24 شهرا لفائدة : شهرا لفائدة :

*  األشـخــاص احملــبــوسـX احملــكــوم عـلــيــهم نـهــائــيـا إذا
كان باقي عقـوبتهم أكثر من سنتX (2) ويساوي عشرين

(20) سنةq أو يقل عنها.
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اHــاداHــادّة ة 3 :  : يــســتــفــيــد مـن إجــراءات الــعــفــو األشــخــاص
احملــبــوســون احملـكــوم عــلــيــهم نــهــائـيــا الــذين تــابــعــواq بــهـذه
الصفةq تكوينا مهنـيا أو حـرفـيـا وحتصلوا على شهادات
الـنـجــاح في أحـد أ ـاط الـتـكـوين اHـهـني اخملـتـلـفـة بـعـنـوان

السنة الدراسية q2017 - 2016 على النحو اآلتي :
-  عفوا كليا للعقوبة لفائدة :-  عفوا كليا للعقوبة لفائدة :

* األشـخـاص احملــبوسـX اHـحـكوم عليـهم نهائيا إذا
كـان بــاقي عــقـوبــتـهم يــســاوي خـمــسـة عــشـر (15) شـهـرا أو

يقل عنهاq دون مراعاة أحكام اHادة 8 أدناه.
-  تـخـفيـضـا جـزئـيـا لـلـعقـوبـة Hـدة خـمـسـة عـشر (-  تـخـفيـضـا جـزئـيـا لـلـعقـوبـة Hـدة خـمـسـة عـشر (15)

شهرا لفائدة :شهرا لفائدة :
* األشـخـاص احملــبوسـX اHـحـكوم عليـهم نهائيا إذا
كـان بـاقي عـقـوبـتـهم أكـثـر من خـمـسـة عـشر (15) شـهرا أو

يساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : ال يـسـتـفـيـد من إجـراءات الـعـفـو اHـنـصوص
عليها في هذا اHرسوم :

- األشخـاص احملـبوسون الذين سـبــق أن استفــادوا
من إجــراءات العفو xـناسبــة حصـولهــم على الشهــادات
فــي الـتـعـلـيم أو الـتـكــوين والـذين سـبق أن اسـتـفـادوا من

qنفس اإلجراء خالل حبسهم لفترة سابقة
- األشــــــخــــــاص احملــــــبــــــوســــــون اHـــــتــــــحــــــصــــــلــــــون عــــــلى
qالبكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم احلبس
- األشـــخــاص احملـــبـــوســون احملـــكــوم عـــلــيـــهم بـــعــقـــوبــة
الــــعـــــمـل لــــلـــــنــــفـع الـــــعــــام واحملـــــبـــــوســــون بـــــســــبـب إخاللـــــهم

بااللتزامات اHترتبة على تنفيذ هذه العقوبة. 
اHـاداHـادّة ة 5 :  : ال �كـن اجلـمع بـX االسـتفـادة مـن إجراءات
الـعفو اHنـصوص عليـها في هذا اHرسـوم وإجراءات العفو
الــــصـــادرة بــــنـــفـس اHـــنــــاســــبـــة لــــفــــائـــدة فــــئــــات أخـــرى من

.Xاحملبوس
اHاداHادّة ة 6 :  : في حالة تعدد العقوبات :

- تــــطــــبق إجــــراءات الــــعـــــفــــو عــــلى اHــــدة األطــــول من
qتبقيةHالعقوبات ا

- إذا كـانـت إحـدى اجلـرائم احملـكــوم نـهـائـيــا من أجـلـهـا
مـسـتـثنـاة وفـقـا ألحـكـام اHادة 7 أدنـاهq �تـد االسـتـثـناء من

االستفادة من إجراءات العفو إلى كل اجلرائم األخرى.
اHــاداHــادّة ة 7 :  : يــســـتـــثــنـى من االســـتــفـــادة من أحـــكـــام هــذا

اHرسوم : 
- األشخـاص احملبـوسون اHعـنيـون بأحـكام األمر رقم
06-01 اHـؤرخ في 28 مـحـرم عام 1427 اHـوافق 27 فـبـراير

ســنــة 2006 واHــتــضـمن تــنــفــيـذ مــيــثــاق الـســلم واHــصــاحلـة
qالوطنية

- األشـــخـــاص اHـــحـــكــوم عــــلــيــــهـم نـهــائــيــا بــــسـبب
ارتـــــكــــابــــهم اجلـــــرائـم اHـــــنــــصـــــوص واHــــعـــــاقب عـــــلـــيـــــهـــا

بـاHرسـوم الـتشـريعي رقم 92-03 اHـؤرخ في 30 سبـتمـبر
سنة 1992 واHـتعلق xـكافحـة التخـريب واإلرهابq اHعدل
واHتـممq وكـذا األشـخـاص احملـكـوم عـلـيـهم بـسـبب ارتـكـابهم
اجلـرائم اHـنـصـوص واHـعـاقب عـلـيـهـا بـاHـواد 87 مـكـرر إلى
87 مـكرر10 و181 من قـانون الـعـقوبـات واHتـعـلقـة بأعـمال

qاإلرهاب والتخريب
- األشـخـاص احملكـوم عـليـهم نـهـائيـا بـسبب ارتـكـابهم
أو مــحــاولــة ارتـكــابــهم جــرائم اخلــيــانــة والــتـجــسس وقــتل
األصـول والـضـرب واجلرح الـعـمـدي عـلى األصـول واخلطف
وجـنـح وجـنــايـات اخــتالس األمـوال الــعـمــومـيــة أو اخلـاصـة
والـــــرشـــــوة واســـــتـــــغـالل الـــــنـــــفـــــوذ والـــــتـــــهـــــريبq األفـــــعـــــال
اHــنــصـوص واHــعــاقب عـلــيــهـا بــاHـواد 30 و61 و62 و63 و64
و258 و261 و267 و291 و293 و293 مـــــكــــرر و293 مـــــكــــرر 1
و119 و119 مــــــــكـــــــرر و126 و126 مــــــــكـــــــرر و127 و128 و128
qمـــــكــــــرر و128 مـــــكــــــرر1 و129 من قـــــانــــون الـــــعــــقـــــوبـــــات
وبــاHـــواد 25 و26 و27 و28 و29 و30 و32 و41 من الــقــانــون
رقــم 06-01 اHــــؤرخ في 21 مــــحــــرم عــــام 1427 اHــــوافق 20
فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2006 واHــــتـــعــــلق بــــالـــوقــــايـــة مـن الـــفــــســـاد
ومــــــكــــــافــــــحــــــتـهq وبــــــاHـــــواد 324 و325 و326 و327 و328 من
قـانـون اجلـمـاركq وبـاHواد 10 و 11 و12 و13 و 14 و15 و17
و18 مـن األمـــر رقم 05-06 اHــــؤرخ في 18 رجـب عـــام 1426
qكافحة التهريبx تعلقHوافق 23 غشت سنة 2005 واHا

- األشـخـاص احملكـوم عـليـهم نـهـائيـا بـسبب ارتـكـابهم
أو مـحـاولـة ارتـكـابـهم جـنح وجـنـايـات الـفـعل اخملـل بـاحلـياء
مـع أو بـــغــــيـــر عــــنف عــــلى قـــاصــــر واالغـــتــــصـــابq األفــــعـــال
اHـنصوص واHـعاقب عـليهـا باHواد 334 و335 / 2 و336 من

qقانون العقوبات
- األشـخـاص احملكـوم عـليـهم نـهـائيـا بـسبب ارتـكـابهم
جـرائم اHــتـاجـرة بـاخملـدراتq األفـعــال اHـنـصـوص واHـعـاقب
عـلـيهـا باHـادتX 243 و244 من الـقـانون رقم 85-05 اHـؤرخ
في 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985 واHـــتــعـــلق بـــحــمـــايـــة الــصـــحــة
وترقيتهاq الـمعدل واHتممq وباHواد 13 و14 و15 و16 و17
و18 و19 و20  و21 و22 و23 و27 من الـــقـــانـــون رقم 18-04
اHـؤرخ في 13 ذي الـقــعــدة عـام 1425 اHـوافق 25 ديـســمــبـر
ســنــة 2004 واHــتــعــلق بــالــوقــايــة من اخملــدرات واHــؤثــرات

العقلية وقمع االستعمال واالجتار غير اHشروعX بها.
اHـاداHـادّة ة 8 :  : ال �ـكن أن يـتـجـاوز مـجـموع الـتـخـفـيـضات
اجلـــزئــيـــة اHــتــتـــالــيـــة نــصف (2/1) الــعـــقــوبـــة احملــكـــوم بــهــا

نهائيا.    
اHـاداHـادّة ة 9 :  : تـطـبق أحـكـام هـذا اHـرسـوم علـى األشـخاص
اHـــســـتــفـــيـــدين مـن نــظـــام اإلفـــراج اHـــشـــروط والـــتــوقـــيف

اHؤقت لتطبيق العقوبة. 
اHـــــاداHـــــادّة ة 10 :  : ال تـــــطــــــبق أحــــــكــــــام هـــــذا اHــــــرســـــوم عــــــلى

األشخاص الذين حكمت عليهم احملاكم العسكرية. 
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اHاداHادّة ة 11 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 9 شـــــوال عــــام 1438 اHـــــوافق 3
يوليو سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 17-209 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 18 شــــوال عــــام شــــوال عــــام
1438 اHـوافق  اHـوافق 12 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة q2017 يـتــمم اHــرسـومq يـتــمم اHــرسـوم

الـــرئـــاسي رقم الـــرئـــاسي رقم 17-180 اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 28 شـــعـــبـــان عـــام شـــعـــبـــان عـــام
Xـتـضـمن تـعـيHوا Xـتـضـمن تـعـيHـوافق 25 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة 2017 واHـوافق  اH1438 ا

أعضاء احلكومة.أعضاء احلكومة.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
- بــنــاء عــلى الــدســتــورq ال ســيــمــا اHــادة 93 (الــفــقـرة

qاألولى) منه
- وxقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-179 اHـؤرخ
في 27 شــــعــــبــــان عـــام 1438 اHــــوافق 24 مــــايــــو ســــنـــة 2017

qوزيرا أوّل qالسيد عبد اجمليد تبون Xتضمن تعيHوا

- وxقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-180 اHـؤرخ
في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
 - وxقتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 17-181 اHؤرخ
في 2 رمــــضـــــان عــــام 1438 اHـــــوافق 28 مـــــايــــو ســـــنــــة 2017
واHتـضمن إلـغاء أحـكام تـعيـX وزير الـسيـاحة والـصنـاعة

qالتقليدية
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : تتمـم أحكام اHـادة األولى من اHرسوم
الـــرئـــاسي رقم 17-180 اHــؤرخ في 28 شـــعـــبـــان عـــام 1438

اHوافق 25 مايو سنة 2017 واHذكور أعالهq كما يأتي :
- حـــسـن مـــرمـــوريq وزيـــرا لـــلـــســـيـــاحـــة والـــصـــنـــاعــة

التقليدية.
اHـادة اHـادة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 18 شـــوال عــام 1438 اHــوافق 12

يوليو سنة 2017.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّــن إنـــهـــاء مــــهـــام مــديــرــن إنـــهـــاء مــــهـــام مــديــر

صندوق اجلماعات احمللية اHشترك.صندوق اجلماعات احمللية اHشترك.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 تــنــهـى مــهــام الـــســيــد

ابراهيم قايديq بصفته مديرا لصندوق اجلماعات احمللية
اHشتركq لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة q2017 يــتــضـــمq يــتــضـــمّـن إنـــهــاء مـــهـــام رؤسـاءـن إنـــهــاء مـــهـــام رؤسـاء

أمن الواليات.أمن الواليات.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـــوافـق 30 أبــريـل سنـة q2017 تـنـهى مهـام الـسادة

اآلتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء أمن في الواليات اآلتية :
qفي والية تبسة qمجيد أكنوش -

qفي والية معسكر qمحمد الطيب ضيف -
qفي والية تيسمسيلت qأمحمد بورالية -
qفي والية سوق أهراس qموسى بلعباس -

qفي والية النعامة qمحمد حساين -
- ابراهيم بن بايزيدq في والية غليزان.

مــــــرســـــــوم رئـــــاســيمــــــرســـــــوم رئـــــاســيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ فــي خ فــي 3 شـــــعـــــبــــــان عـــــام  شـــــعـــــبــــــان عـــــام 1438
اHــــوافق اHــــوافق 30 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــة q2017 يـــــتــــضــــمq يـــــتــــضــــمّــن إنـــــهــــاءــن إنـــــهــــاء
مــهــام نـائـب مـديـر في اHـديـريـة الـعــامـة لـلـمـيـزانـيـةمــهــام نـائـب مـديـر في اHـديـريـة الـعــامـة لـلـمـيـزانـيـة

بوزارة اHالية.بوزارة اHالية.
ــــــــــــــــــــ

xـوجــب مـرســــوم رئـاســيّ مـــؤرّخ فــي 3 شــعـبـــان
عـــــــام 1438 اHــــــوافــق 30 أبــــــريـــل ســــــنــــــــة q2017 تــــــنــــــهــى
ابـــتـــــداء مــن 8 أكـــتـــوبـــــــر ســـنـــــة q2016 مـــهـــــام الــــســـيـــــد
نـاصــر طـاجqX بـصفـته نـائب مديـر لبـرامج حشـد اHوارد
qــالـيـةHــديـريـة الــعـامــة لـلـمــيـزانــيـة بـوزارة اHـائــيـة في اHا

بسبب الوفاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة q2017 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّـن إنـــهـــاء مـــهــام رئــيسـن إنـــهـــاء مـــهــام رئــيس

ديوان وزير الصناعة واHناجم.ديوان وزير الصناعة واHناجم.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 تــنــهـىq ابــتــداء من 4

نوفـمبـر سنة q2016 مهـام السـيد عـبد الـقادر مـحي الدين
qـناجمHبصـفته رئـيسـا لديـوان وزير الـصنـاعة وا qحـدابي

بسبب الوفاة.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّــن إنـــهـــاء مــــهـــام مــديــرــن إنـــهـــاء مــــهـــام مــديــر

الشؤون الدينية واألوقاف في والية تلمسان.الشؤون الدينية واألوقاف في والية تلمسان.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 تــنــهـى مــهــام الـــســيــد

اHهـدي حلبيبq بـصفته مـديرا للـشؤون الديـنية واألوقاف
في والية تلمسانq لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة q2017 يـــتـضـــمq يـــتـضـــمّـن إنـــهـــاء مـــهـــام مــديـرةـن إنـــهـــاء مـــهـــام مــديـرة

التجارة في والية البليدة.التجارة في والية البليدة.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل ســنـة q2017 تــنـهـى مـهــام الــســيـدة

سليمة خالمq بصفتها مديرة للتجارة في والية البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة q2017 يــتـضــمq يــتـضــمّـن إنـــهــاء مــهــام مــفـتـشـةـن إنـــهــاء مــهــام مــفـتـشـة
بــوزارة الـتــهــيـئــة الــعـمــرانــيــة والـبــيــئـة واHــديــنـة -بــوزارة الـتــهــيـئــة الــعـمــرانــيــة والـبــيــئـة واHــديــنـة -

سابقا.سابقا.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل ســنـة q2017 تــنـهـى مـهــام الــســيـدة

أمـــال بن طـــاهـــرq بـــصــفـــتـــهـــا مـــفـــتـــشــة بـــوزارة الـــتـــهـــيـــئــة
العـمرانـية والـبيـئة واHـدينـة - سابـقاq لـتكـليـفهـا بوظـيفة

أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســومــان رئــاســـيمـــرســومــان رئــاســـيّــان مــؤرــان مــؤرّخــان في خــان في 3 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1438
اHــوافق اHــوافق 30  أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّـــنــان إنـــهـــاءـــنــان إنـــهـــاء
مـهـام بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا.مـهـام بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا.

ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
Xتـنهى مـهام الـسيـدت q2017 وافق 30 أبـريل سنةH1438 ا

اآلتي اسـمـاهــمـا بـوزارة الـتــهـيـئـة الــعـمـرانـيــة والـبـيـئـة -
سابقاq لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

- نعيمة بوهاللq بـصفتها مديرة لتقييم الدراسات
qالبيئية

- خـديـجـة بن شـريفq بصـفـتـهـا نـائـبـة مديـر لإلعالم
اآللي.

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 تــنــهـى مــهــام الــســيــدة

والــسـادة اآلتــيــة أســمــاؤهم بــوزارة الـتــهــيــئــة الـعــمــرانــيـة
والبيئة - سابقاq لتكليفهم بوظائف أخرى :

- مــحـمـد بـدرانq بـصـفـته مــديـرا لـلـمـوارد الـبـشـريـة
qوالتكوين

- رتـيــبـة فــاطـمــة الـزهــراء عــبـوبq بــصـفــتـهــا نـائــبـة
qمدير للدراسات واخملططات االستشرافية

- مــجــيــد ســعـــادةq بــصــفــته نــائـب مــديــر لــلــدراســات
qواألدوات النوعية

- ابــراهـيم صـغـيـريq بــصـفـته مـديـرا لــلـعـمل اجلـهـوي
والتلخيص والتنسيق.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة q2017 يـــتـضـــمq يـــتـضـــمّـن إنـــهـــاء مـــهـــام مــكـلفـن إنـــهـــاء مـــهـــام مــكـلف
بالـدراسـات والـتـلـخـيص بـديـوان الـوزيـرة اHـنـتـدبةبالـدراسـات والـتـلـخـيص بـديـوان الـوزيـرة اHـنـتـدبة
لـدى وزير التهيـئة العمرانـية والسياحـة والصناعةلـدى وزير التهيـئة العمرانـية والسياحـة والصناعة

التقليديةq اHكلفة بالصناعة التقليدية.التقليديةq اHكلفة بالصناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 تــنــهـى مــهــام الـــســيــد

سـيـد عـلي سـبعq بــصـفـته مـكـلـفـا بــالـدراسـات والـتـلـخـيص
بـديوان الـوزيـرة اHنـتدبـة لدى وزيـر التـهـيئـة العـمرانـية
والــســيــاحــة والــصــنـاعــة الــتــقــلــيــديــةq اHـكــلــفــة بــالــصــنــاعـة

التقليديةq لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة q2017 يـــتـضــمq يـــتـضــمّــن إنــهــاء مـــهــام بـوزارةــن إنــهــاء مـــهــام بـوزارة

السياحة والصناعة التقليدية - سابقا.السياحة والصناعة التقليدية - سابقا.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبـريل سـنة q2017 تـنهـى مهـام الـسـيدات

واآلنـســتــX والــسـادة اآلتــيــة أسـمــاؤهم بــوزارة الـســيــاحـة
والصناعة التقليدية - سابقا :

qبـــصـــفـــته مـــديـــرا لـــلـــدراســـات qمـــصـــبـــاحي نــــوري -
qلتكليفه بوظيفة أخرى

- يوسف ساHيq بصفـته مديرا للدراساتq لتكليفه
qبوظيفة أخرى
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- عــائــشــة خــلــوطq بــصــفــتــهــا مــديــرة لــتــنــظــيم اHــهن
qلتكليفها بوظيفة أخرى qواحلرف

- عـــبـــد احلق نـــعـــمـــانيq بـــصـــفــتـه مــديـــرا لـــلـــتـــنــظـــيم
qلتكليفه بوظيفة أخرى qوالشؤون القانونية والوثائق

- صـلـيـحـة نـاصـر بـايq بـصــفـتـهـا مـكـلـفـة بـالـدراسـات
qلتكليفها بوظيفة أخرى qوالتلخيص

- مـــخـــتـــار ديــــدوشq بـــصـــفـــته مــــكـــلـــفـــا بـــالـــدراســـات
 qإلحالته على التقاعد qوالتلخيص

- عـــبــد الــقــادر قــوتيq بــصــفـــته مــكــلــفــا بــالــدراســات
qلتكليفه بوظيفة أخرى qوالتلخيص

Xبصـفـتـها مـديـرة للـتـكوين وتـثـم qوهـيبـة مـاجلي -
qلتكليفها بوظيفة أخرى qوارد البشريةHا

- نور الدين أحمد سيدq بصفته مديرا خملطط جودة
qلتكليفه بوظيفة أخرى qالسياحة والضبط

- عــبــد احلـمــيــد تـرغــيــنيq بــصـفــته مــديـرا لــلــتـهــيــئـة
qلتكليفه بوظيفة أخرى qالسياحية

- جـمال عـلـيليq بـصـفته مـديـرا للـحـمامـات اHـعدنـية
qلتكليفه بوظيفة أخرى qوالنشاطات احلموية

- مـحمـد سفـيان زبـيرq بصـفتـه مديرا لـتقـييم ودعم
qلتكليفه بوظيفة أخرى qشاريع السياحيةHا

- نـور الدين بوزولـةq بصفـته مديرا لإلدارة الـعامة
qلتكليفه بوظيفة أخرى qوالوسائل

- شــــكـــري بـن زعـــرورq بــــصــــفـــتـه مـــديــــرا لــــتـــطــــويـــر
qلتكليفه بوظيفة أخرى qالصناعة التقليدية

- مــــحــــمــــد مــــفـالحq بــــصــــفــــته مــــكــــلــــفــــا بــــالــــدراســــات
والـتلـخـيص مـسـؤوال عن اHـكـتب الـوزاري لألمن الـداخلي

qلتكليفه بوظيفة أخرى qؤسسةHفي ا
- عـائشـة منورq بـصفـتهـا نائـبة مـدير لدعـم اHشاريع

qلتكليفها بوظيفة أخرى qالسياحية ومتابعتها
- خـــــضـــــراء فـــــنــــيـــــنشq بـــــصـــــفـــــتــــهـــــا نـــــائــــبـــــة مـــــديــــر

qلتكليفها بوظيفة أخرى qللمعلوماتية واإلحصائيات
- فـــريـــدة ســـدارq بـــصـــفـــتـــهـــا نــائـــبـــة مـــديـــر لـــبـــرامج

qلتكليفها بوظيفة أخرى qالتجهيز واالستثمار
- كــر�ــة قــيـراطq بــصــفــتــهــا نــائـبــة مــديــر لــلــتـكــوين

qلتكليفها بوظيفة أخرى qتابعة البيداغوجيةHوا
qبـصـفتـهـا نائـبـة مديـر لـلتـعاون qلـطيـفـة بن شاوي -

qلتكليفها بوظيفة أخرى
- نــــبـــيل مــــلـــوكq بـــصـــفــــته نـــائـب مـــديـــر لـــلــــتـــرقـــيـــة

qلتكليفه بوظيفة أخرى qالسياحية
qبــــصـــفــــته نــــائب مــــديــــر لالتــــصـــال qأحـــمــــد الــــزين -

qلتكليفه بوظيفة أخرى

qبـصفـتها نـائبـة مدير لـلدراسات qزكية قـصباجي -
qلتكليفها بوظيفة أخرى

- مـصـطـفى لـراشيشq بـصـفـته نـائب مـديـر لـلـضبط
qلتكليفه بوظيفة أخرى qراقبةHوا

- أسماء حـياة ناجيq بـصفـتها نـائبـة مدير لـلشؤون
qلتكليفها بوظيفة أخرى qنازعاتHالقانونية وا

- تـوفــيق بـوزوايــدq بــصـفــته نـائـب مـديــر لـلــوسـائل
qلتكليفه بوظيفة أخرى qالعامة

- ســعـاد شـنـوفq بــصـفـتـهــا نـائـبـة مــديـر لـلـمــحـاسـبـة
qلتكليفها بوظيفة أخرى qاليةHوا

- ربـيـعـة زخـمـيq بـصـفـتــهـا نـائـبـة مــديـر لـلـدراسـات
qلتكليفها بوظيفة أخرى qاالقتصادية

- جــمــيــلــة مــنــاسq بـــصــفــتــهــا نــائــبــة مــديــر ألقــطــاب
qلتكليفها بوظيفة أخرى qاالمتياز السياحي

- مـلـيكـة مـحفـوظq بـصفـتـها نـائـبة مـديـر للـمـحافـظة
عـــلى مــنـــاطق الــتـــوسع واHــواقع الـــســيــاحـــيــةq لــتـــكــلــيـــفــهــا

qبوظيفة أخرى
- حـــمـــيـــدة بــايq بـــصـــفـــتـــهـــا نـــائــبـــة مـــديـــر لـــتـــرقـــيــة

qلتكليفها بوظيفة أخرى qالصناعة التقليدية
- دريـس تــــــــــرخـــــــــوشq بــــــــــصـــــــــفـــــــــتـه نــــــــــائـب مـــــــــديـــــــــر

qلتكليفه بوظيفة أخرى qXللمستخدم
- عــبــد الـفــتــاح بـوقــنــةq بـصــفـتـه نـائب مــديــر خملـطط

qلتكليفه بوظيفة أخرى qجودة السياحة
- رضـــا بن اجلــوزيq بــصــفـــته نــائب مــديـــر لــلــوثــائق

qلتكليفه بوظيفة أخرى qواألرشيف
- آمـــال لــوبـــاريq بــصـــفــتـــهـــا نــائـــبــة مـــديــر لـــتــقـــيــيم

qلتكليفها بوظيفة أخرى qشاريع السياحيةHا
- مــــحـــمـــد الــــبـــايq بـــصـــفــــته نـــائـب مـــديـــر لــــتـــأطـــيـــر
نــشــاطـــات ومــهن وحــرف احلــمــامــات اHــعـــدنــيــةq لــتــكــلــيــفه

qبوظيفة أخرى
- مـحـمـد HـX غــربيq بـصـفـتـه نـائب مـديـر لـلــتـهـيـئـة

السياحيةq لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة q2017 يـــتـضــمq يـــتـضــمّــن إنــهــاء مـــهــام بـوزارةــن إنــهــاء مـــهــام بـوزارة

التربية الوطنية.التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل ســنـة q2017 تــنـهـى مـهــام الــســيـدة

والسيد اآلتي اسماهما بوزارة التربية الوطنية :
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- يــــوسف شــــكــــري بــــنــــاقـــوجــــيـلq بـــصــــفــــته مــــكــــلــــفـــا
qإلحالته على التقاعد qبالدراسات والتلخيص

- فـوزيـة بـوخـروبـةq بـصـفـتـهـا نـائـبـة مـديـر لـلتـقـيـيم
الـبــيــداغــوجي والــتــوجـيـه اHـدرسـيq لـتــكــلــيــفـهــا بــوظــيــفـة

أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2017 يــتـضــمq يــتـضــمّـن إنــهــاء مــهــام مـديـرينـن إنــهــاء مــهــام مـديـرين

.Xللتربية في واليت.Xللتربية في واليت
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل ســنـة q2017 تــنـهـى مـهــام الــســيـدة

والـسـيد اآلتـي اسمـاهـمـا بصـفـتـهمـا مـديـرين للـتـربـية في
: Xاآلتيت Xالواليت

qفي والية أم البواقي qوردة علواني -
- الزين حفصيq في والية إيليزي.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســومــان رئــاســـيمـــرســومــان رئــاســـيّــان مــؤرــان مــؤرّخــان في خــان في 3 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1438
اHــوافق اHــوافق 30  أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّـــنــان إنـــهـــاءـــنــان إنـــهـــاء
مـهـام نائبي مـدير بوزارة التعـليم العالي والبحثمـهـام نائبي مـدير بوزارة التعـليم العالي والبحث

العلمي.العلمي.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل ســنـة q2017 تــنـهـى مـهــام الــســيـدة

Xبـصـفـتـهـا نـائـبـة مـديـر لـلـتكـويـن وحتـس qرشـيـدة سـعـدي
اHــســتــوى فـي اخلــارج واإلدمــاج بــوزارة الــتــعـــلــيم الــعــالي

والبحث العلميq لتكليفها بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل ســنـة q2017 تــنـهـى مـهــام الــســيـدة

فــائــزة قــويــدر الــواحــدq بــصــفــتــهـا نــائــبــة مــديــر لــلــتــعــلــيم
بــوزارة الــتــعــلــيـم الــعــالي والــبـــحث الــعــلــميq لـــتــكــلــيــفــهــا

بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّــن إنـــهــــاء مـــهــــام نــائبــن إنـــهــــاء مـــهــــام نــائب

مدير بجامعة سيدي بلعباس.مدير بجامعة سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 تــنــهـى مــهــام الـــســيــد

مـصـطـفى كــراجيq بـصـفـته نـائـب مـديـر مـكـلـفــا بـالـتـنـمـيـة
qواالســـتـــشـــراف والـــتـــوجـــيه بـــجـــامـــعـــة ســـيـــدي بـــلـــعـــبـــاس

لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّـن إنـــهـــاء مـــهـــام عــمــيــدـن إنـــهـــاء مـــهـــام عــمــيــد
كــلــيــة الــهــنــدســة اHـدنــيــة بــجــامــعــة هــواري بـومــدينكــلــيــة الــهــنــدســة اHـدنــيــة بــجــامــعــة هــواري بـومــدين

للعلوم والتكنولوجيا.للعلوم والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 تــنــهـى مــهــام الـــســيــد

فريد كاوةq بصفته عـميدا لكلية الهندسة اHدنية بجامعة
هــواري بــومــدين لــلــعــلــوم والــتــكــنــولـوجــيــاq إلحــالــته عــلى

التقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 18 شـوال عام  شـوال عام 1438 اHوافق  اHوافق 12
يولـيو سنة يولـيو سنة q2017 يتضمن إنـهاء مهام مدير الكتابq يتضمن إنـهاء مهام مدير الكتاب

واHطالعة العمومية بوزارة الثقافة.واHطالعة العمومية بوزارة الثقافة.
ـــــــــــــــــــــــــ

xـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرخ في 18 شـــوال عــام
1438 اHــوافق 12 يــولــيــو ســنـة q2017 تــنـهـى مــهــام الــســيـد

حـــسـن مـــرمـــوريq بـــصـــفـــتـه مـــديـــرا لـــلـــكـــتـــاب واHـــطـــالـــعـــة
العمومية بوزارة الثقافةq لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّــن إنـــهـــاء مــــهـــام مــديــرــن إنـــهـــاء مــــهـــام مــديــر

اHسرح اجلهوي بقاHة.اHسرح اجلهوي بقاHة.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 تــنــهـى مــهــام الـــســيــد

qــةHبــصــفـــته مــديـــرا لــلـــمــســرح اجلـــهــوي بـــقــا qعـــلي بـــراوي
إلحالته على التقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّــن إنـــهـــاء مــــهـــام مــديــرــن إنـــهـــاء مــــهـــام مــديــر

الثقافة في والية تبسة.الثقافة في والية تبسة.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 تــنــهـى مــهــام الـــســيــد

مـحـمـد الربـعي سـحـارq بـصـفـته مـديـرا لـلـثـقـافة فـي والية
تبسةq لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّــن إنـــهـــاء مــــهـــام مــديــرــن إنـــهـــاء مــــهـــام مــديــر

اإلدارة العامة بوزارة العالقات مع البرHان.اإلدارة العامة بوزارة العالقات مع البرHان.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 تــنــهـى مــهــام الـــســيــد

عبـاس عـبد الـكر§ كـشـرودq بصـفته مـديـرا لإلدارة العـامة
بوزارة العالقات مع البرHانq إلحالته على التقاعد.
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13 يوليو سنة يوليو سنة 2017 م

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 3 شعـبـان عام  شعـبـان عام 1438 اHـوافق اHـوافق
30  أبريل سنة أبريل سنة q2017 تتضـمq تتضـمّـن إنـهـاء مـهـام بوزارةـن إنـهـاء مـهـام بوزارة

الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 تــنــهـى مــهــام الـــســيــد

مـقـران أقـرانـيــوq بـصـفـته مــديـرا لـلـدراســات والـتـخـطـيط
بوزارة الـصـحة والـسـكان وإصالح اHـسـتشـفـياتq إلحـالته

على التقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـــــوافــق 30 أبــــريـــل ســــنــــــة q2017 تـــــنــــهـــى مــــهــــــام

الــســيــد عــبــد الــكـر§ دلــيـجq بـصــفــته مــديــرا لــلــتــجــهــيـزات
qستشفياتHالصحية بـوزارة الصحة والسكـان وإصالح ا

إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـــــوافــق 30 أبــــريـــل ســــنــــــة q2017 تـــــنــــهـــى مــــهــــــام

السـيـد عبـد احلمـيـد عيـاديq بـصفـته نـائب مـدير لـلتـنـظيم
بوزارة الصـحة والسـكان وإصالح اHـستشـفيـاتq لتكـليفه

بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل ســنـة q2017 تــنـهـى مـهــام الــســيـدة

نــصــيـرة بــومــعــيــزةq بــصــفــتــهــا نـائــبــة مــديــر لــلــنــشــاطـات
الـــصـــحـــيـــة اخلـــاصـــة بـــوزارة الـــصـــحـــة والـــســـكـــان وإصالح

اHستشفياتq إلحالتها على التقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّــن إنـــهـــاء مـــهـــام اHــديـرــن إنـــهـــاء مـــهـــام اHــديـر

العام للمعهد الوطني للصحة العمومية.العام للمعهد الوطني للصحة العمومية.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 تــنــهـى مــهــام الـــســيــد

مـحـمد الـكـمال كـلـوq بصـفـته مـديرا عـامـا للـمـعهـد الـوطني
للصحة العموميةq إلحالته على التقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّــن إنـــهـــاء مـــهـــام اHــديـرــن إنـــهـــاء مـــهـــام اHــديـر
الــعـام لـلـمــركـز الـوطــني لـلـيــقـظـة بــخـصـوص األدويـةالــعـام لـلـمــركـز الـوطــني لـلـيــقـظـة بــخـصـوص األدويـة

والعتاد الطبي.والعتاد الطبي.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 تــنــهى ابــتــداء من 29

qمــهــام الــســيـــد عــبــد الــقــادر هاللي q2016 ســبــتــمــبــر ســنـة
بـصفـته مـديـرا عـاما لـلـمـركـز الوطـني لـلـيـقظـة بـخـصوص

األدوية والعتاد الطبيq بسـبب الوفاة.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّــن إنـــهـــاء مـــهـــام اHــديـرــن إنـــهـــاء مـــهـــام اHــديـر
العام لـلوكالـة الوطنـية لـتسيـير اإلجنازات وجتـهيزالعام لـلوكالـة الوطنـية لـتسيـير اإلجنازات وجتـهيز

مؤسسات الصحة.مؤسسات الصحة.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة 2017 تــنــهىq ابــتــداء من 26

مــارس ســنـة q2016 مـهــام الــسـيــد لــزهــر بـونــافعq بــصــفـته
مـديرا عاما للـوكالة الوطنـية لتسيـير اإلجنازات وجتهيز

مؤسسات الصحة بسبب إلغاء الهيكل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2017 يـتـضــمq يـتـضــمّـن إنـهــاء مــهـام الــمــديـرـن إنـهــاء مــهـام الــمــديـر

العـام لـلوكـالة الـوطـنيـة لـوثائق الصحة.العـام لـلوكـالة الـوطـنيـة لـوثائق الصحة.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 تــنــهـى مــهــام الـــســيــد

حــافـظ شــكــري بــوزيـــانيq بــصــفــتـه مــديــرا عــامـــا لــلــوكــالــة
الوطنية لوثائق الصحة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّــن إنـــهـــاء مـــهـــام اHــديـرــن إنـــهـــاء مـــهـــام اHــديـر

العام Hعهد باستور في اجلزائر.العام Hعهد باستور في اجلزائر.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 تــنــهـى مــهــام الـــســيــد

كـــمــال كـــزالq بـــصـــفــتـه مــديـــرا عـــامـــا Hــعـــهـــد بـــاســتـــور في
اجلزائرq إلحالته على التقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّــن إنـــهـــاء مـــهـــام اHــديـرــن إنـــهـــاء مـــهـــام اHــديـر

العام للمركز االستشفائي اجلامعي لعنابة.العام للمركز االستشفائي اجلامعي لعنابة.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافــق 30 أبــريل ســنـة q2017 تــنـهـى مـهــام الــســيـد

عـــبــــد الـــعـــزيـــز لـــنــــكـــارq بـــصـــفــــته مـــديـــرا عـــامــــا لـــلـــمـــركـــز
االستشفائي اجلامعي لعنابة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّــن إنـــهـــاء مــــهـــام مــديــرــن إنـــهـــاء مــــهـــام مــديــر

الصحة والسكان في والية سعيدة.الصحة والسكان في والية سعيدة.
ــــــــــــــــــــ

xــــــــوجــــب مـــــــــرســـــــــــوم رئـــــــــاســــيّ مــــــــــــؤرّخ فـــي 3
q2017 ــوافـــق 30 أبـــريـــل ســـنـــــةHشــعـــبـــــان عـــــام 1438 ا



19 شوال عام  شوال عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1441
13 يوليو سنة يوليو سنة 2017 م م 

تــنــهــى مــهــــــام الــســيـــــد مــصــطــفــــى ڤــاصـــبq بــصــفــتـــه
مـديـــرا لـلصـحـــة والـسـكـــان فـــي واليـــة سعـيــدةq بـنــاء

علــى طلبــه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســومــان رئــاســـيمـــرســومــان رئــاســـيّــان مــؤرــان مــؤرّخــان في خــان في 3 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1438
اHــوافق اHــوافق 30 أبــريل ســنــة  أبــريل ســنــة q2017 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّـــنــان إنـــهـــاءـــنــان إنـــهـــاء
مــــــهـــــــــام مــــــديــــــريـن لـــــلـــــشـــــــبــــــاب والــــــريـــــاضـــــة فيمــــــهـــــــــام مــــــديــــــريـن لـــــلـــــشـــــــبــــــاب والــــــريـــــاضـــــة في

الواليات.الواليات.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 تـــنــهى مـــهــام اآلنـــســة

والــســيـد اآلتـي اسـمــاهــمـاq بــصــفـتــهــمـا مــديــرين لـلــشــبـاب
: Xاآلتيت Xوالرياضة في الواليت

qفي والية أم البواقي qجناة فاضل -
- عــلي بن طــوبـالq فـي واليـة تــامــنــغـسـتq لـتــكــلــيـفه

بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 تــنــهـى مــهــام الـــســيــد

جمـال زبديq بصـفته مديـرا للشـباب والريـاضة في والية
عنابةq لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة q2017 يـــتــضــمq يـــتــضــمّـن إنـــهـــاء مــهـــام مــفـتشـن إنـــهـــاء مــهـــام مــفـتش
في اHفـتشية الـعامة بـوزارة البريـد وتكنـولوجياتفي اHفـتشية الـعامة بـوزارة البريـد وتكنـولوجيات

اإلعالم واالتصال.اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 تــنــهـى مــهــام الـــســيــد

لــعــيـــفــة زيــوانq بــصــفـــته مــفــتــشـــا في اHــفــتــشـــيــة الــعــامــة
بـوزارة البريد وتـكنولـوجيات اإلعالم واالتـصالq إلحالته

على التقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2017 يــتـضــمq يــتـضــمّـن إنــهــاء مــهــام مـديـرينـن إنــهــاء مــهــام مـديـرين
لــــلــــبــــريــــد وتــــكـــنــــولــــوجــــيــــات اإلعالم واالتــــصــــال فيلــــلــــبــــريــــد وتــــكـــنــــولــــوجــــيــــات اإلعالم واالتــــصــــال في

الواليات.الواليات.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 تــنــهى مـــهــام الــســادة

اآلتية أسماؤهمq بصـفتهم مديرين للبريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتـــصــــال في الـــواليــــات اآلتـــيـــةq إلحــــالـــتـــهـم عـــلى

التقاعد :

- اخلـــيــــر شـــqX في واليــــة الـــبـــلـــيــــدةq ابـــتـــداء من 28
q2016 يونيو سنة

qفي واليــة ســيــدي بــلــعــبـاس qبــلــخــيـر ولــد عــيــسـى -
q2016 ابتداء من 17 أكتوبر سنة

- مصـطـفى فـيهـاخـيـرq في والية غـردايـةq ابـتداء من
17 أكتوبر سنة 2016.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 شـوال عـام  شـوال عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 9
يولـيو سنـة يولـيو سنـة q2017 يــتـضـــمq يــتـضـــمّـن تعـيـــX مدير ديوانـن تعـيـــX مدير ديوان

الوزير األول.الوزير األول.
ــــــــــــــــــــ

xـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 15 شـــوال عــام
1438 اHـوافق 9 يــولــيــو ســنــة q2017 يـعــX الــســيـد مــحــمـد

األمــX مـســايـدq مــديـرا لــديـوان الــوزيـر األولq ابــتـداء من
أول يوليو سنة 2017.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـــريـل ســنـــة أبـــريـل ســنـــة q2017 يــــتـــضــــمq يــــتـــضــــمّـن تــعـــيــــX قــنـــصـلـن تــعـــيــــX قــنـــصـل
للجـمـهوريـة اجلـزائريـة الديـمـقـراطـية الشعبية.للجـمـهوريـة اجلـزائريـة الديـمـقـراطـية الشعبية.

ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبـــريل ســـنــة q2017 يــعـــX الــســيـــد نــذيــر

ضــافــريq قــنـصـال لـلــجــمــهــوريــة اجلــزائـريــة الــد�ــقــراطــيـة
q(وريـتانـيةHاجلـمهـوريـة اإلسالميـة ا) الـشعـبـية بـنواديـبو

ابتداء من 3 سبتمبر سنة 2016.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّـن تــعــيــX اHــديــر الــعــامـن تــعــيــX اHــديــر الــعــام

لصندوق التضامن والضمان للجماعات احمللية.لصندوق التضامن والضمان للجماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبـريل سـنة q2017 يـعX الـسـيـد ابـراهيم

قـــايـــديq مــــديـــرا عـــامـــا لـــصـــنـــدوق الــــتـــضـــامن والـــضـــمـــان
للجماعات احمللية.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّـن تــعــيــX رئـيـس دائـرةـن تــعــيــX رئـيـس دائـرة

تاجنانت بوالية ميلة.تاجنانت بوالية ميلة.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــــوافق 30 أبــــريل ســــنـــة q2017 يـــعـــX الـــســـيـــد عـــلي

حدادq رئيسا لدائرة تاجنانت بوالية ميلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة q2017 يـــتـضـــمq يـــتـضـــمّـن تـعــيـX الــكـاتب الــعـامـن تـعــيـX الــكـاتب الــعـام

لدى رئيس دائرة سطيف.لدى رئيس دائرة سطيف.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافــــق 30 أبـــريــل ســـنـــــة q2017 يــعـــــX الــســـيــــد

عبد اجمليد خلفيq كاتبا عاما لدى رئيس دائرة سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــــــريـل ســــــنـــــة أبــــــريـل ســــــنـــــة q2017 يــــــتـــــضــــــمq يــــــتـــــضــــــمّـن تـــــعـــــيـــــX مـــــكـــــلفـن تـــــعـــــيـــــX مـــــكـــــلف

بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل.بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 يـعــX الــســيـد ســعــيـد

بلحسنq مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2017 يــتـضــمq يــتـضــمّـن تـعـيـX مـديـر الـشؤونـن تـعـيـX مـديـر الـشؤون

الدينية واألوقاف في والية تيسمسيلت.الدينية واألوقاف في والية تيسمسيلت.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 يــعــX الـســيــد اHــهـدي

حلــبـــيبq مـــديــرا لـــلـــشــؤون الـــديـــنــيـــة واألوقـــاف في واليــة
تيسمسيلت.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــــريل ســــنـــة أبــــريل ســــنـــة q2017 يــــتــــضــــمq يــــتــــضــــمّـن الــــتـــعـــيــــx Xـــجـــلسـن الــــتـــعـــيــــx Xـــجـــلس

اHنافسة.اHنافسة.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHوافق 30 أبـريل سنة q2017 تعـX السيـدة والسادة

اآلتية أسماؤهمx qجلس اHنافسة :
qمقررا qمختار بولنفاض -
qعضوا دائما qمر§ عميش -

qعضوا دائما qمحمد الطيب مجاهد -
qعضوا دائما qالك بن عباسHعبد ا -

- عبـد اجمليـد دنـونيq عضـوا غيـر دائمq نـائب رئيس
اجمللس.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 3 شعـبـان عام  شعـبـان عام 1438 اHـوافق اHـوافق
30  أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 تـــتــضـــمq تـــتــضـــمّـن الــتــعــيــX بــوزارةـن الــتــعــيــX بــوزارة

التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية.التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـــــوافق 30 أبـــــريـل ســـــنـــــة q2017 تــــعــــX الــــســــيــــدات

واألوانس والـــســادة اآلتـــيــة أســمـــاؤهمq بـــوزارة الــتــهـــيــئــة
العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية :

الديوان واألمانة العامة :الديوان واألمانة العامة :
qرئيسا للديوان qبلقاسم سعيدي -

- صـــــلـــــيـــــحـــــة نـــــاصـــــر بـــــايq مـــــكـــــلـــــفـــــة بـــــالـــــدراســــات
qوالتلخيص

qمكلفا بالدراسات والتلخيص qعبد القادر قوتي -
qمكلفا بالدراسات والتلخيص qمحمد بدران -

qمديرة دراسات qأسماء حياة ناجي -
qمدير دراسات qمصباحي نوري -

- مــحــمـــد مــفالحq مــكــلـــفــا بــالــدراســات والـــتــلــخــيص
مسؤول اHكتب الوزاري لألمن الداخلي في اHؤسسة.

اHديرية العامة لتهيئة اإلقليم وجاذبيته :اHديرية العامة لتهيئة اإلقليم وجاذبيته :
- مـــجـــيـــد ســــعـــادةq مـــديــــرا عـــامـــا لـــتــــهـــيـــئــــة اإلقـــلـــيم

qوجاذبيته
- رتــــــيــــــبــــــة فــــــاطــــــمــــــة الــــــزهــــــراء عــــــبــــــوبq مــــــديــــــرة
لالســتـــشــراف والــبــرمــجـــة والــدراســات الــعــامـــة لــتــهــيــئــة

qاإلقليم
- رابح أســـيــدq مـــديـــرا لألشـــغــال الـــكـــبــرى لـــتـــهــيـــئــة

qاإلقليم
- إبـــــراهـــــيـم صـــــغـــــيـــــريq مـــــديـــــرا لـــــلــــــعـــــمل اجلـــــهـــــوي

qوالتلخيص والتنسيق
- ســـــعـــــاد مـــــخـــــتـــــاريq نـــــائـــــبـــــة مـــــديـــــر لـــــلـــــدراســـــات

qواخملططات االستشرافية
- فــازيـة ســعـديq نــائـبــة مـديــر لـلــدراسـات واألدوات

qالنوعية
- ابتـسام شـطيـبيq نـائبـة مديـر للـتوجـيه الفـضائي

qوالهندسة اإلقليمية واالستثمار
- أمـــال بن طـــاهـــرq نـــائـــبــة مـــديـــر لـــتـــرقـــيـــة اإلقــلـــيم

وإنعاش الفضاءات.
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اHديرية العامة للسياحة :اHديرية العامة للسياحة :
- نــــور الـــــدين أحــــمـــــد ســـــيــــدq مـــــديــــرا خملـــــطط جــــودة

qالسياحة والضبط
- عـبـد احلمـيـد تـرغيـنيq مـديـرا للـتـهيـئـة الـسيـاحـية

qواحملافظة على العقار السياحي
- مـــحــــمــــد ســـفــــيــــان زبــــيـــرq مــــديــــرا لــــتـــقــــيــــيم ودعم

qشاريع السياحيةHا
- جــــمـــال عــــلــــيـــليq مــــديــــرا لـــلــــحـــمــــامـــات اHــــعـــدنــــيـــة

qوالنشاطات احلموية
qنائبة مدير خملطط جودة السياحة qعقيلة عباس -

- مصـطـفى لـراشيـشq نائب مـديـر لـضبط ومـراقـبة
qوكاالت السياحة واألسفار

qنائب مدير للترقية السياحية qنبيل ملوك -
qنائب مدير للتهيئة السياحية qغربي XH محمد -
- جــمــيــلــة مـــنــاسq نــائــبــة مــديـــر ألقــطــاب االمــتــيــاز

qالسياحي
- مــلــيــكــة مــحــفــوظq نـائــبــة مــديــر لــلــمــحــافــظـة عــلى

qواقع السياحيةHمناطق التوسع وا
- آمـــال لــوبـــاريq نــائـــبـــة مــديـــر لـــتــقـــيـــيم اHـــشــاريع

qالسياحية
- عــــائــــشــــة مــــنــــورq نــــائــــبــــة مــــديــــر لــــدعم اHــــشــــاريع

qالسياحية ومتابعتها
- جنـية بوعـامq نائـبة مـدير لـتثمـX استـعمـال اHياه

qاحلموية
- مـحمد البـايq نائب مدير لـتأطير نـشاطات ومهن

وحرف احلمامات اHعدنية.
اHديرية العامة للصناعة التقليدية واحلرف :اHديرية العامة للصناعة التقليدية واحلرف :

- سيـد عـلي سـبعq مديـرا عـامـا للـصـناعـة الـتـقلـيـدية
  qواحلرف

- شــكـــري بن زعـــرورq مـــديــرا لـــتـــطــويـــر الـــصــنـــاعــة
qالتقليدية واحلرف

- عـــائــشــة خـــلــوطq مـــديــرة لــتـــنــظــيـم وتــأطــيـــر اHــهن
qوحرف الصناعة التقليدية

- زكـية قـصـباجيq نـائبـة مـدير لـلدراسـات واإلدماج
qاالقتصادي لنشاطات الصناعة التقليدية واحلرف

- ربــيـــعــة زخـــميq نــائـــبــة مــديـــر لــتــنـــمــيــة اHـــقــاولــة
qواالبتكار

- حـــمـــيــدة بـــايq نـــائـــبـــة مــديـــر لـــتـــرقـــيــة الـــصـــنـــاعــة
التقليدية والصناعة التقليدية الفنية.

مديرية متابعة مؤسسات القطاع :مديرية متابعة مؤسسات القطاع :
- مـحـمـد كـر§ شــيـخيq نـائب مـديـر لـتـقـيـيم قـدرات

qمؤسسات القطاع

- سهيـلة بوتـفنوشـاتq نائـبة مديـر لتثـمX قدرات
ونشاط مؤسسات القطاع.

مديرية الدراسات االقتصادية والتخطيط :مديرية الدراسات االقتصادية والتخطيط :
- فـــريـــدة ســـدارq مـــديـــرة لـــلـــدراســـات االقـــتـــصـــاديـــة

qوالتخطيط
- أحـــمــــد الـــزينq نــــائب مـــديــــر لـــبـــرامـج الـــتـــجــــهـــيـــز

واالستثمار.
مديرية اHنظومات اإلعالمية واإلحصائيات :مديرية اHنظومات اإلعالمية واإلحصائيات :

- يـــوسف ســـاHيq مـــديــرا لـــلـــمــنـــظــومـــات اإلعالمـــيــة
qواإلحصائيات

- ســـامـــيـــة الـــعـــمـــريq نـــائـــبـــة مـــديـــر لـــلـــمـــنـــظـــومــات
qاإلعالمية

- خضراء فنينشq نائبة مدير لإلحصائيات.
مديرية التكوين وتثمX اHوارد البشرية :مديرية التكوين وتثمX اHوارد البشرية :

- وهـيــبـة مـاجلـيq مـديــرة لـلــتـكـويـن وتـثــمـX اHـوارد
qالبشرية

- كــر�ــة قــيــراطq نــائــبــة مــديــر لــلــتــكــوين والــبــحث
التطبيقي.

مديرية االتصال والتعاون :مديرية االتصال والتعاون :
- لطيفة بن شاويq نائبة مدير للتعاون.

مديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق :مديرية التنظيم والشؤون القانونية والوثائق :
- عــبــد احلق نــعـــمــانيq مــديــرا لــلـــتــنــظــيم والــشــؤون

qالقانونية والوثائق
qنائب مدير للتنظيم qعبد الفتاح بوقنة -

- رضـا بن اجلوزيq نـائب مـدير لـلـشؤون الـقـانونـية
واHنازعات.

مديرية اإلدارة العامة والوسائل :مديرية اإلدارة العامة والوسائل :
- نــــــور الـــــديـن بـــــوزولــــــةq مـــــديــــــرا لإلدارة الــــــعـــــامـــــة

qوالوسائل
qنائبة مدير للميزانية واحملاسبة qسعاد شنوف -

qXنائب مدير للمستخدم qدريس ترخوش -
- توفيق بوزوايدq نائب مدير للوسائل العامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــــوافق 30 أبــــريـل ســــنــــة q2017 تــــعــــX الـــســــيــــدتـــان

واآلنـــســـتـــان والـــســـيـــد اآلتــــيـــة أســـمـــاؤهم نـــواب مـــديـــرين
بـــوزارة الـــتــهـــيـــئــة الـــعــمـــرانـــيــة والـــســـيــاحـــة والـــصــنـــاعــة

التقليدية :
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- حـسـيـبـة مـخالفq نــائـبـة مـديـر لـلـبـرمـجـة اجلـهـويـة
qتكاملةHوالتنمية احمللية ا

- أمـيــنـة جالخq نــائـبــة مـديــر لـلــجـاذبــيـة والـتــسـويق
qورد اإلقليميHوا

qنائبة مدير لالتصال qخديجة بن شريف -
qؤهالتHنائبة مدير لتطوير ا qكر�ة بطيب -

- حـــــــكــــــيم صـــــــكــــــوشـيq نــــــائب مـــــــديــــــر لــــــلــــــدراســــــات
االقتصادية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل سـنـة q2017 تـعـX الـسـيـدة نـعـيـمـة

بـوهاللq مكـلفـة بالـدراسات والـتلـخيص بـديوان الـوزيرة
اHــنـــتــدبـــة لــدى وزيــر الـــتــهــيـــئــة الـــعــمــرانـــيــة والــســـيــاحــة

والصناعة التقليديةq اHكلفة بالصناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـــــريـل ســـــنــــة أبـــــريـل ســـــنــــة q2017 يـــــتـــــضـــــمq يـــــتـــــضـــــمّــن تــــعــــيـــــX مــــكـــــلــــفــــةــن تــــعــــيـــــX مــــكـــــلــــفــــة

بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية.بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل سـنـة q2017 تـعــX الـسـيـدة فـوزيـة

بـــوخـــروبـــةq مــــكـــلـــفـــة بــــالـــدراســـات والـــتـــلــــخـــيص بـــوزارة
التربية الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 3 شعـبـان عام  شعـبـان عام 1438 اHـوافق اHـوافق
30  أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 تـــتــضـــمq تـــتــضـــمّـن الــتــعــيــX بــوزارةـن الــتــعــيــX بــوزارة

التعليم العالي والبحث العلمي.التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبـريل سـنة q2017 تـعـX السـيـدة رشـيدة

سعديq مديرة لـلتكوين في الدكتوراه والتأهيل اجلامعي
بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xـــوجب مـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 3 شـــعـــبـــان عـــام
1438 اHـوافق 30 أبـريل سـنة q2017 تـعـX السـيـدة والـسادة

اآلتية أسماؤهمq بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
- مــــراد عــــبــــداتq مــــفــــتـــــشــــا بــــاHــــفــــتــــشــــيــــة الــــعــــامــــة

qللبيداغوجيا

qنائبة مدير للمعادالت qإلهام خنوف -
qنائب مدير لألرشيف والوثائق qعمر سعادنة  -

- عــــبـــد احلــــكـــيـم أيت زايq نــــائب مـــديــــر لـــلــــمـــدارس
خارج اجلامعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 تــعـX الــســيــدة لــيـلى

أوباغـةq نـائـبة مـديـر لـلتـكـوين اHـتـواصل بوزارة الـتـعـليم
العالي والبحث العلمي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل ســنـة q2017 تـعــX الـسـيــدة فـائـزة

قـــويــدر الـــواحــدq نـــائــبـــة مـــديــر لـــلــتـــوثـــيق الــبـــيـــداغــوجي
والعلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 يــعــX الــســادة اآلتــيـة

أســمــاؤهمq نــواب مــديـريـن في اHــديـريــة الــعــامــة لــلـبــحث
الـعلـمي والـتطـويـر التـكنـولـوجي بوزارة الـتـعلـيم الـعالي

والبحث العلمي :

- مـــحــمــد جــلـــوطq نــائب مــديـــر لــلــقــدرات الـــعــلــمــيــة
qالبشرية

qوالوسائل Xنائب مدير للموظف qعدة مسفك -

- ســـفــيـــان عالمq نـــائب مـــديـــر لالســتـــغالل وصـــيـــانــة
الهياكل األساسية للبحث وجتهيزاته.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـــريل ســـنـــة أبـــريل ســـنـــة q2017 يــــتــضــــمq يــــتــضــــمّـن الـــتـــعـــيــX بـــجـــامـــعــةـن الـــتـــعـــيــX بـــجـــامـــعــة

سيدي بلعباس.سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل سـنـة q2017 يـعـX الـسـيـدان اآلتي

اسماهما بجامعة سيدي بلعباس :

- مراد مـغاشوq نـائب مدير مـكلفـا بالتكـوين العالي
فـي الـطـور الـثـالـث والـتـأهـيل اجلــامـعي والـبــحث الـعـلـمي

qوكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج

- مــصـطـفى كـراجيq عـمـيـدا لــكـلـيـة احلـقـوق والـعـلـوم
السياسية.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـــريل ســـنـــة أبـــريل ســـنـــة q2017 يــــتــضــــمq يــــتــضــــمّـن الـــتـــعـــيــX بـــجـــامـــعــةـن الـــتـــعـــيــX بـــجـــامـــعــة

غرداية.غرداية.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 يــعــX الــســادة اآلتــيـة

أسماؤهمq بجامعة غرداية :
- مـــعــراج هـــواريq نــائب مـــديـــر مــكـــلــفـــا بــالـــعالقــات
اخلارجـيـة والـتـعـاون والـتنـشـيط واالتـصـال والـتـظـاهرات

qالعلمية
- عـــبـــد الــرحـــمــان بـن ســانـــيــةq نـــائب مـــديــر مـــكــلـــفــا

qبالتنمية واالستشراف والتوجيه
- بـشـيـر خنq عـمـيـدا لـكـلـيـة عـلـوم الـطـبـيـعـة واحلـيـاة

وعلوم األرض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبـــريل ســـنــة أبـــريل ســـنــة q2017 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّــن تــعــيــX األمــX الــعـامــن تــعــيــX األمــX الــعـام

جلامعة تيارت.جلامعة تيارت.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبـــريل ســـنــة q2017 يـــعـــX الــســـيــد خـــالــد

شهدةq أمينا عاما جلامعة تيارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســومــان رئــاســـيمـــرســومــان رئــاســـيّــان مــؤرــان مــؤرّخــان في خــان في 3 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1438
Xـــنـان تــعــيـXيــتــضـــمّـــنـان تــعــيـ qيــتــضـــم q2017 ــوافق 30  أبــريل ســنــة أبــريل ســنــةHــوافق اHا

نواب مديرين باجلامعات.نواب مديرين باجلامعات.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــــوافق 30 أبــــريـل ســــنــــة q2017 تــــعــــX الـــســــيــــدتـــان

والــســيــــد اآلتـيـــة أســمــاؤهـمq نــواب مـديــريـن بــاجلــامــعـات
اآلتية :

- نـور الدين مـسـاحلq نائب مـدير مـكـلفـا بالـعالقات
اخلارجـيـة والـتـعـاون والـتنـشـيط واالتـصـال والـتـظـاهرات

q1 العلمية بجامعة سطيف

- فـريــال سـكــراويq نـائــبـة مــديـر مــكـلـفــة بـالــعالقـات
اخلارجـيـة والـتـعـاون والـتنـشـيط واالتـصـال والـتـظـاهرات

qالعلمية بجامعة عنابة

- نـــاديــة يـــخــلفq نـــائــبـــة مــديـــر مــكـــلــفـــة بــالـــعالقــات
اخلارجـيـة والـتـعـاون والـتنـشـيط واالتـصـال والـتـظـاهرات

العلمية بجامعة قسنطينة 1.

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــــــوافق 30 أبــــــريـل ســـــــنــــــة q2017 تـــــعــــــX الـــــســـــيـــــدة

مختـارية مهديq نـائبة مـدير مكلـفة بالتـكوين العالي في
الطـورين األول والثـاني والتـكوين اHـتواصل والـشهادات

وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة وهران 2.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســومــان رئــاســـيمـــرســومــان رئــاســـيّــان مــؤرــان مــؤرّخــان في خــان في 3 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1438
Xـــنـان تــعــيـXيــتــضـــمّـــنـان تــعــيـ qيــتــضـــم q2017 ــوافق 30  أبــريل ســنــة أبــريل ســنــةHــوافق اHا

عمداء كليات باجلامعات.عمداء كليات باجلامعات.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 يــعــX الــســادة اآلتــيـة

أسماؤهمq عمداء كليات باجلامعات اآلتية :
- محمد السعيد أوكيدq عميدا لكلية الطب بجامعة

q1 البليدة
- لـطفي مونيq عميـدا لكليـة علوم الطبـيعة واحلياة

qوعلوم األرض بجامعة البويرة
- مــيــلـــود بــركــاويq عـــمــيــدا لـــكــلــيـــة اآلداب والــعــلــوم

qاإلنسانية والعلوم االجتماعية بجامعة عنابة
- أحــمــد يــحــيــاويq عــمــيــدا لـكــلــيــة الــعــلــوم الــدقــيــقـة

qبجامعة معسكر
- حــــســـX رحـــيـمq عـــمـــيـــدا لــــكـــلـــيــــة اآلداب والـــلـــغـــات

بجامعة برج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبــريل سـنـة q2017 يـعـX الـسـيـدان اآلتي

اســـمـــاهـــمـــاq عــمـــيـــدي كـــلـــيـــتـي الـــعـــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيــا
: Xاآلتيت Xباجلامعت

qةHبجامعة قا qمحمد قنفود -
- عبد احلليم كسالq بجامعة برج بوعريريج.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّـن تـــعــيــX مــديــر مــعــهــدـن تـــعــيــX مــديــر مــعــهــد
عــلـوم وتــقــنـيــات الــنـشــاطــات الــبـدنــيــة والـريــاضــيـةعــلـوم وتــقــنـيــات الــنـشــاطــات الــبـدنــيــة والـريــاضــيـة

بجامعة أم البواقي.بجامعة أم البواقي.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 يــعــX الــســيــد حــسـام

بـشـيـرq مـديـرا Hعـهـد عـلـوم وتقـنـيـات الـنـشاطـات الـبـدنـية
والرياضية بجامعة أم البواقي.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة q2017 يــتـضــمq يــتـضــمّـن تـعـيــX مـديـر الـثـقـافـةـن تـعـيــX مـديـر الـثـقـافـة

في والية الوادي.في والية الوادي.
ــــــــــــــــــــ

xــــــــوجــــب مـــــــــرســـــــــــوم رئـــــــــاســــيّ مــــــــــــؤرّخ فـــي 3
q2017 ــوافـــق 30 أبـــريـــل ســـنــــةHشـــعـــبــــــان عـــــام 1438 ا
يـعـــX السـيــد مـحمــــد الربـعـــي سحــارq مـديرا لـلثـقافة

في والية الوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـــوم رئــاســـيمـرســـــوم رئــاســـيّ مــــؤر مــــؤرّخ فـــي خ فـــي 3 شـعــبـــــان عــــام  شـعــبـــــان عــــام 1438
اHــــــوافـــق اHــــــوافـــق 30  أبــــــريــــل ســــــنــــــــة أبــــــريــــل ســــــنــــــــة q2017 يـــــــتــــــضـــــــــمq يـــــــتــــــضـــــــــمّـنـن
تـــعـــــــيــــX مـــفــــتــــشــــــة بـــوزارة الــــعــــمل والــــتــــشـــغــــيلتـــعـــــــيــــX مـــفــــتــــشــــــة بـــوزارة الــــعــــمل والــــتــــشـــغــــيل

والضمان االجتماعي.والضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافق 30 أبـريل سـنة q2017 تعـX الـسـيدة سـلـيـمة

بن عــيـشـةq مـفـتـشـة بـوزارة الـعـمل والـتـشـغـيل والـضـمـان
االجتماعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة q2017 يـــتــضــمq يـــتــضــمّـن تــعــيــX مـديــر اHــالــيـةـن تــعــيــX مـديــر اHــالــيـة
والـــــوســـــائل بـــــوزارة الـــــصــــحـــــة والـــــســــكـــــان وإصالحوالـــــوســـــائل بـــــوزارة الـــــصــــحـــــة والـــــســــكـــــان وإصالح

اHستشفيات.اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافـــق 30 أبـــريـــل ســـنـــــة q2017 يــعـــــX الــســـيــــد

عــبــد احلــكـيـم بـلــعــيــدq مـديــرا لــلــمــالـيــة والــوســائل بـوزارة
الصحة والسكان وإصالح اHستشفيات.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـــوم رئــاســـيمـرســـــوم رئــاســـيّ مــــؤر مــــؤرّخ فـــي خ فـــي 3 شـعــبـــــان عــــام  شـعــبـــــان عــــام 1438
Xـن تـــعـــيـــXيــــتـــضـــــمّـن تـــعـــيـــ qيــــتـــضـــــم q2017 ــــوافق 30  أبــــريل ســــنـــة أبــــريل ســــنـــةHــــوافق اHا
مـــــــفــــــتـش بـــــــوزارة الـــــــصـــــــحــــــة والـــــــســـــــكـــــــان وإصالحمـــــــفــــــتـش بـــــــوزارة الـــــــصـــــــحــــــة والـــــــســـــــكـــــــان وإصالح

اHستشفيات.اHستشفيات.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافـــق 30 أبـــريـــل ســـنـــــة q2017 يــعـــــX الــســـيــــد

عــبـد احلــمــيـد عــيــاديq مـفــتــشــا بـوزارة الــصــحـة والــســكـان
وإصالح اHستشفيات.

مـــرســومــان رئــاســـيمـــرســومــان رئــاســـيّــان مــؤرــان مــؤرّخــان في خــان في 3 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1438
Xـــنـان تــعــيـXيــتــضـــمّـــنـان تــعــيـ qيــتــضـــم q2017 ــوافق 30  أبــريل ســنــة أبــريل ســنــةHــوافق اHا

.Xمديرين للصحة والسكان في واليت.Xمديرين للصحة والسكان في واليت
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـوافــق 30 أبــريل ســنـة q2017 يــعـX الــسـيــد الـعــيـد

بن خد§q مديرا للصحة والسكان في والية قسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 يــعــX الـســيــد عــبـاس

بوليفهq مديرا للصحة والسكان في والية إيليزي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2017 يـــتــضـــمq يـــتــضـــمّـن تــعــيــX اHــديــر الــعــامـن تــعــيــX اHــديــر الــعــام

للمركز االستشفائي اجلامعي للدويرة.للمركز االستشفائي اجلامعي للدويرة.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHوافق 30 أبـريل سنة q2017 يـعX الـسيـد مصـطفى

حــمـــومــوq مــديـــرا عــامـــا لــلــمـــركــز االســتـــشــفــائـي اجلــامــعي
للدويرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســومــان رئــاســـيمـــرســومــان رئــاســـيّــان مــؤرــان مــؤرّخــان في خــان في 3 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1438
Xـــنـان تــعــيـXيــتــضـــمّـــنـان تــعــيـ qيــتــضـــم q2017 ــوافق 30  أبــريل ســنــة أبــريل ســنــةHــوافق اHا

.Xمديرين للشباب والرياضة في واليت.Xمديرين للشباب والرياضة في واليت
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHـــوافـــق 30 أبـــريــل ســـنـــــة q2017 يــعـــــX الــســـيــــد

علي بـن طـوبـالq مــديـرا للشـبـاب والـرياضـة فـي واليـة
أم البواقي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافق 30 أبــريل ســنــة q2017 يــعــX الــســيــد جــمـال

زبديq مديرا للشباب والرياضة في والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 3 شعـبان عام  شعـبان عام 1438 اHوافق  اHوافق 30
أبــريل ســنـة أبــريل ســنـة q2017 يـــتـضـــمq يـــتـضـــمّـن تــعــيـX مــحــتـسب منـن تــعــيـX مــحــتـسب من

الدرجة الثانية xجلس احملاسبة.الدرجة الثانية xجلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــ

xــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام
1438 اHــوافـــق 30 أبـــريـــل ســـنـــــة q2017 يــعـــــX الــســـيــــد

عبـد الـقـادر زاويq مـحتـسـبـا من الـدرجـة الثـانـيـة xـجلس
احملاسبة.
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وزارة الداخليةوزارة الداخلية واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
والتهيئة العمرانيةوالتهيئة العمرانية

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 3 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام  جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1438 اHــوافق  اHــوافق 2
مـارس سـنة مـارس سـنة q q2017 يـتـضــميـتـضــمّن تـفـويض اإلمـضـاء إلىن تـفـويض اإلمـضـاء إلى

نائب مدير التموين والدعم اللوجيستي.نائب مدير التموين والدعم اللوجيستي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- xـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

qعدّلHا qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا

- وxـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربـيع األوّل عـام 1415 اHـوافـق 10 غـشت سـنـة 1994
qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- وxـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-104 اHؤرخ
في 10 جـــمـــادى األولى عــام 1435 اHــوافق 12 مــارس ســنــة
2014 واHتضمن تـنظيم اإلدارة اHركزيـة لوزارة الداخلية

qواجلماعات احمللية

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

qيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبعــد االطالع عـلى اHرسـوم الــرّئاسي اHؤرّخ في
17 ذي احلــجــة عـام 1437 اHــوافق 19 ســبــتــمــبــر ســنـة 2016

واHــتــضـــمّن تــعـــيــX الــسّـــيــد صــامت ســـعــيــدq نـــائب مــديــر
لــــلــــتــــمــــويـن والــــدعم الــــلــــوجــــيـــــســــتي بــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة

qواجلماعات احمللية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

qــادّة األولى :ة األولى : يـــفـــوض إلى الـــســـيــد صـــامت ســـعـــيــدHــاداHا
نـائب مـديـر الـتمـويـن والدعـم الـلـوجيـسـتيq اإلمـضــاء في
qباسم وزيـر الداخلية واجلماعات احمللية qحدود صالحياته
عــلى جــمـيع الــوثــائقx qــا في ذلك االلــتـزامــات بــالـدفع أو
الـتحـويل وتـفويض االعـتـماداتq ووثـائق اإلثـبات اخلـاصة

باHصاريف باستثناء القرارات.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 3 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1438

اHوافق 2 مارس سنة 2017.
 نور الدين بدوي نور الدين بدوي

وزارة اJاليةوزارة اJالية
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 20 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 15 يــونـيـو يــونـيـو
ســنــة ســنــة q2017 يــتــضــمq يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر

العامالعامّ للتقدير والسياسات. للتقدير والسياسات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qاليةHإنّ وزير ا
- xـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 17-180 اHـؤرّخ
في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا
- وxـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
qــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

qتمّمHعدّل واHا
- وxـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 17-182 اHؤرخ
في 3 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 29 مايـو سـنة 2017 الـذي

qيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعــد االطالع عـلى اHرسـوم الــرّئاسي اHؤرّخ في
25 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1432 اHــوافق 23 أكــتـــوبــر ســـنــة 2011

واHــتـضــمّن تـعـيــX الـسّــيـد سـيــدي مـحــمـد فـرحــانq مـديـرا
qاليّةHعاما للتقدير والسياسات بوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـــفـــوض إلى الـــســـيـــد ســـيـــدي مـــحـــمـــد
فــرحـانq اHـديــر الــعــام لـلــتـقــديـــر والـسـيــاسـاتq اإلمـضــاء
في حـــدود صالحـــيـــاتـهq بـــاسم وزيـــر اHـــالـــيّـــةq عـــلى جـــمـــيع

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

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 15

يونيو سنة 2017.
عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية
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قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 20 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 15 يــونـيـو يــونـيـو
ســنــة ســنــة q2017 يــتــضــمq يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر

العام للخزينة.العام للخزينة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qاليةHإنّ وزير ا
- xـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 17-180 اHـؤرّخ
في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا
- وxـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
qــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

qتمّمHعدّل واHا
- وxـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 17-182 اHؤرخ
في 3 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 29 مايـو سـنة 2017 الـذي

qيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعــد االطالع عـلى اHرسـوم الــرّئاسي اHؤرّخ في
22 ذي احلــــجــــة عــــام 1436 اHــــوافق 6 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2015

واHـتــضـمّن تـعـيــX الـسّـيـد فــيـصل تـاديـنــيتq مـديـرا عـامـا
qاليّةHللخزينة بوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
qـادّة األولى :ة األولى : يـفــوض إلى الـسـيـد فـيـصل تـاديـنـيتHـاداHا
qاإلمــضـــاء في حــدود صالحــيــاته qــديــر الــعــام لــلـــخــزيــنــةHا
بــاســم وزيــــر اHــالــيّـةq عــلــى جــمــيع الـــوثــائق واHــقـرّرات

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

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 15

يونيو سنة 2017.
عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ خ في في 20 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 15 يــونـيـو يــونـيـو
ســنــة ســنــة q2017  يــتــضــميــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر

العامالعامّ للمحاسبة. للمحاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــ

qاليةHإنّ وزير ا
- xـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 17-180 اHـؤرّخ
في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا

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

qتمّمHعدّل واHا

- وxـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 17-182 اHؤرخ
في 3 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 29 مايـو سـنة 2017 الـذي

qيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

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

qاليّةHللمحاسبة بوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــفــوض إلـى الــســيـــد مــحــمـــد الــعــربي
غــــا»q اHــــديــــر الــــعـــامّ لــــلــــمــــحــــاســــبــــةq اإلمـــضــــاء فـي حـــدود
صالحـــيــــاتهq بـــاسـم وزيـــر اHـــالــــيّـــةq عـــلـى جـــمـــيـع الـــوثـــائق

واHقرّرات xا في ذلك القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 15
يونيو سنة 2017.

عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 20 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 15 يــونـيـو يــونـيـو
ســنــة ســنــة q q2017 يــتــضــميــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر

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

qاليةHإنّ وزير ا

- xـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 17-180 اHـؤرّخ
في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا

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

qتمّمHعدّل واHا

- وxـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 17-182 اHؤرخ
في 3 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 29 مايـو سـنة 2017 الـذي

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

qاليّةHاليّة اخلارجيّة بوزارة اHللعالقات االقتصادية وا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

qـادّة األولى :ة األولى : يفـوض إلى الـسـيد عـبـد احلق بـجاويHـاداHا
qــالـيّــة اخلــارجــيّـةHــديـر الــعــامّ لــلــعالقــات االقـتــصــاديــة واHا
اإلمــضــاء في حــدود صالحــيــاتهq بـاسم وزيــر اHــالـيّــةq عـلى

جميع الوثائق واHقرّرات xا في ذلك القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 15

يونيو سنة 2017.
عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 20 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 15 يــونـيـو يــونـيـو
ســنــة ســنــة q q2017 يــتــضــميــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر

العامالعامّ لألمالك الوطنية. لألمالك الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qاليةHإنّ وزير ا
- xـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 17-180 اHـؤرّخ
في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا
- وxـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
qــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

qتمّمHعدّل واHا
- وxـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 17-182 اHؤرخ
في 3 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 29 مايـو سـنة 2017 الـذي

qيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرخ في
21 شـــــــوال عــــــام 1437 اHــــــــوافق 26 يـــــــولـــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 2016

واHــتــضـمّـن تـعــيــX الـسّــيــد جـمــال خــزنــاجيq مـديــرا عــامـا
qلألمالك الوطنية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
qـادّة األولى :ة األولى : يــفـوض إلـى الـســيــد جــمــال خــزنـاجيHـاداHا
اHــــديــــر الــــعــــامّ لألمـالك الــــوطــــنــــيــــةq اإلمــــضــــاء في حـــــدود
صالحـــيــــاتهq بـــاسـم وزيـــر اHـــالــــيّـــةq عـــلـى جـــمـــيـع الـــوثـــائق

واHقرّرات xا في ذلك القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 15
يونيو سنة 2017.

عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 20 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 15 يــونـيـو يــونـيـو
ســنـــة ســنـــة q2017 يــتـضــمq يــتـضــمّن تــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديـرن تــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديـر

العامالعامّ للجمارك. للجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qاليةHإنّ وزير ا
- xـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 17-180 اHـؤرّخ
في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا
- وxـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
qــالــيّــةHــركــزيــة فـي وزارة اHــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اHوا

qتمّمHعدّل واHا
- وxـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 17-182 اHؤرخ
في 3 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 29 مايـو سـنة 2017 الـذي

qيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وxـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 17-90 اHـؤرخ
في 23 جــمـادى األولى عـام 1438 اHـوافق 20 فــبـرايــر ســنـة
2017 واHتضمن تنـظيم اإلدارة اHركزية للـمديرية العامة

qللجمارك وصالحياتها
- وبـــعــــد االطـالع عــلى اHـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اHــؤرّخ
فـي 5 شــــعــــبــــان عــــام 1436 اHــــوافق 24 مــــايــــو ســــنــــة 2015
واHـتــضــمّن تــعـيــX الــسّــيـد قــدور بن طــاهــرq مـديــرا عــامـا

qاليّةHللجمارك بوزارة ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

qـادّة األولى :ة األولى : يــفــوض إلى الــســيــد قــدور بن طــاهـرHـاداHا
qاإلمـضــاء في حـــدود صـالحـيــاته qــديــر الــعــامّ لــلــجــمــاركHا
بــاســم وزيـــر اHــالـيّـــةq عــلــى جـمــيـع الــوثـائق واHــقـرّرات

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

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 15

يونيو سنة 2017.
عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية
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قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 20 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 15 يــونـيـو يــونـيـو
ســنـــة ســنـــة q q2017 يــتـضــميــتـضــمّن تــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديـرن تــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديـر

العامالعامّ لالستشراف. لالستشراف.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qاليةHإنّ وزير ا

- xـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 17-180 اHـؤرّخ
في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا

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

qتمّمHعدّل واHا

- وxـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 17-182 اHؤرخ
في 3 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 29 مايـو سـنة 2017 الـذي

qيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعـد االطـالع عـلى اHـرســوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في
16 رجـب عـــــــــــام 1437 اHـــــــــــوافـق 24 أبـــــــــــريـل ســـــــــــنـــــــــــة 2016

واHــتـــضــمّن تـــعــيـــX الــسّــيـــد ســفــيـــان حــازمq مــديـــرا عــامــا
qاليّةHلالستشراف بوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

qــادّة األولى :ة األولى : يـــفـــوض إلى الـــســـيـــد ســـفـــيـــان حـــازمHــاداHا
qاإلمـضاء في حــدود صالحـياته qـدير الـعـامّ لالسـتشـرافHا
بــاســم وزيـــر اHــالـيّــةq عــلـــى جـمــيـع الــوثـائق واHــقـرّرات

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

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 15

يونيو سنة 2017.
عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 20 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 15 يــونـيـو يــونـيـو
ســنــة ســنــة q2017 يــتــضــمq يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضـــاء إلى مــديــرن تـــفــويض اإلمــضـــاء إلى مــديــر

اHوارد البشرية.اHوارد البشرية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qاليةHإنّ وزير ا

- xـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 17-180 اHـؤرّخ
في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا

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

qتمّمHعدّل واHا

- وxـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 17-182 اHؤرخ
في 3 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 29 مايـو سـنة 2017 الـذي

qيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــد االطالع عـلـى اHـرسـوم الــرّئـاسي اHـؤرّخ في
4 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنة 2016
واHـتــضــمّن تــعـيــX الــسّـيــد ســلــيم بالشq مــديـرا لــلــمـوارد

qاليةHالبشرية بوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يـفوض إلى الـسيـد سلـيم بالشq مدير
اHـوارد الــبــشــريــةq اإلمــضــاء فـي حـدود صـالحـيــاتهq بـــاسم
وزيـــــر اHـالــيّــــــةq عــلـــى جــمــيـــع الـــوثـــائـــق واHــقـرّرات

xـا في ذلك القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 15
يونيو سنة 2017.

عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 20 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 15 يــونـيـو يــونـيـو
ســنــة ســنــة q2017 يــتــضــمq يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضـــاء إلى مــديــرن تـــفــويض اإلمــضـــاء إلى مــديــر

الصيانة والوسائل.الصيانة والوسائل.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qاليةHإنّ وزير ا

- xـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 17-180 اHـؤرّخ
في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا

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

qتمّمHعدّل واHا

- وxـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 17-182 اHؤرخ
في 3 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 29 مايـو سـنة 2017 الـذي

qيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
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- وبــعــد االطالع عـلـى اHـرسـوم الــرّئـاسي اHـؤرّخ في
5 شـــــوال عــــام 1430 اHـــــوافق 24 ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2009
واHـــتـــضـــمّن تـــعـــيــX الـــسّـــيـــد نـــور الــديـن الســـميq مـــديــرا

qاليةHللصيانة والوسائل بوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

qادّة األولى :ة األولى : يفوض إلى السيد نور الدين السميHاداHا
qاإلمضـاء فـي حدود صالحياته qمـدير الصـيانة والـوسائل
بـاسم وزيــر اHالـيّــةq عـلــى جـمـيــع الــوثـائـق واHـقرّرات

xـا في ذلك القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 15
يونيو سنة 2017.

عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 20 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 15 يــونـيـو يــونـيـو
q2017 يـتــضـمq يـتــضـمّن تــفـويض اإلمــضــاء إلـى مـديـرةن تــفـويض اإلمــضــاء إلـى مـديـرة سـنـة سـنـة 

الوكالة القضائية للخزينة.الوكالة القضائية للخزينة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qاليةHإنّ وزير ا

- xـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 17-180 اHـؤرّخ
في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا

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

qتمّمHعدّل واHا

- وxــقـــتــضــــــى اHــرســـــــــوم الـــتــنــفــيــــــــذي رقـــــم
17-182 اHـــــــؤرخ فـــي 3 رمـــضــــــان عــــــام 1438 اHــــوافـــق

29 مـــــايــــو ســـــنــــة 2017 الــــذي يــــرخـص ألعــــضـــــاء احلــــكــــومــــة

qتفويض إمضائهم

- وبــــعــــــــد االطــــالع عــــلـــى اHــــرســــــــوم الــــرّئــــاســـي
اHــــؤرّخ فـــي 16 ربـيــــع الــثــانـــي عـــــام 1431 اHـوافــــق
أول أبـريل سـنة 2010 واHتـضـمّن تـعـيX الـسّـيـدة حسـيـبة
بن صــفـاq مــديــرة لـلــوكـالــة الـقــضـائــيـة لــلـخــزيـنــةq بـوزارة

qاليةHا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

qادّة األولى :ة األولى : يفـوض إلى السـيـدة حسـيـبة بن صـفاHاداHا
مـديـرة الـوكـالـة الـقـضـائـيـة لـلـخـزيـنـةq اإلمـضــاء في حـدود
صالحياتهـاq بـاسم وزيـر اHاليّــةq علــى جمـيــع الـوثـائـق

واHقرّرات xـا في ذلك القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 15
يونيو سنة 2017.

عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 20 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 15 يــونـيـو يــونـيـو
ســنــة ســنــة q2017 يــتــضــمq يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضـــاء إلى مــديــرن تـــفــويض اإلمــضـــاء إلى مــديــر
إدارة الوسائل واHالية باHديرية العامة للميزانية.إدارة الوسائل واHالية باHديرية العامة للميزانية.

ـــــــــــــــــــــــــــ

qاليةHإنّ وزير ا

- xـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 17-180 اHـؤرّخ
في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا

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

qتمّمHعدّل واHا

- وxـقـتـضـــى اHـرســــوم الـتـنفـيــــذي رقـــم 182-17
اHــــؤرخ فـــي 3 رمـضـــان عـــام 1438 اHـوافـــق 29 مـايـــو
ســــــنـــــــــة 2017 الـــــــــذي يـــــرخــــص ألعــــــضـــــــــاء احلــــــكــــــومــــــــة

qتفويــض إمضائهــم

- وبــعــد االطالع عـلـى اHـرسـوم الــرّئـاسي اHـؤرّخ في
27 جــمـادى األولى عـام 1433 اHـوافق 19 أبــريل سـنـة 2012

واHـــتـــضـــمّن تــــعـــيـــX الـــسّـــيـــد رابح كـــراشq مـــديـــرا إلدارة
الــوسـائل واHـالــيـة بـاHــديـريـة الــعـامـة لــلـمـيــزانـيـة بـوزارة

qاليةHا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يفوض إلى الـسيد رابح كراشq مدير
qــديــريــة الــعــامـة لــلــمــيــزانــيـةHــالــيـة بــاHإدارة الــوســائل وا
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اإلمـضــاء في حــدود صالحــيــاتهq بــاسم وزيــر اHــالــيّــةq عـلى
جميع الـوثائق واHقرّرات xا في ذلك القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 15
يونيو سنة 2017.

عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 20 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 15 يــونـيـو يــونـيـو
ســنـــة ســنـــة q2017 يــتـضــمq يــتـضــمّن تــفــويض اإلمــضـــاء إلى مــديـرن تــفــويض اإلمــضـــاء إلى مــديـر
إدارة الوسائل واHالية باHديرية العامة للضرائب.إدارة الوسائل واHالية باHديرية العامة للضرائب.

ـــــــــــــــــــــــــ

qاليةHإنّ وزير ا

- xـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 17-180 اHـؤرّخ
في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا

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

qتمّمHعدّل واHا

- وxـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 17-182 اHؤرخ
في 3 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 29 مايـو سـنة 2017 الـذي

qيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــد االطالع عـلـى اHـرسـوم الــرّئـاسي اHـؤرّخ في
15 شـــــوال عــــام 1433 اHـــــوافق 2 ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2012

واHــتــضـمّـن تــعـيــX الــسّــيــد مــحــمــد كــمــال عــيــوازq مــديـرا
إلدارة الـــوســائل واHـــالــيــة بـــاHــديـــريــة الــعـــامــة لــلـــضــرائب

qاليةHبوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يــــفـــوض إلـى الـــسّــــيــــد مـــحــــمـــد كــــمـــال
عــيـوازq مـديــر إدارة الـوســائل واHـالـيــة بـاHــديـريـة الــعـامـة
للضـرائبq اإلمضــاء في حــدود صالحياتــهq بـاسم وزيــر
اHــالـــيـــةq عــلـى جــمــيـع الــوثـــائـــق واHــقـــرّرات xـــا في ذلك

القرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 15
يونيو سنة 2017.

عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 20 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 15 يــونـيـو يــونـيـو
ســنـــة ســنـــة q2017 يــتــضــمq يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى مــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى مــديــر

إدارة الوسائل باHفتشية العامة للمالية.إدارة الوسائل باHفتشية العامة للمالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

qاليةHإنّ وزير ا

- xـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 17-180 اHـؤرّخ
في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا

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

qتمّمHعدّل واHا

- وxـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 17-182 اHؤرخ
في 3 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 29 مايـو سـنة 2017 الـذي

qيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

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

واHــتـضـمّن تـعـيــX الـسّـيـد جـمــال بـوكـريشq مـديـرا إلدارة
qاليةHفتشية العامة للمالية بوزارة اHالوسائل في ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

qـادّة األولى :ة األولى : يــفــوض إلى الـسّــيــد جـمــال بــوكـريشHـاداHا
مدير إدارة الـوسائل باHـفتشـية العـامة للـماليـةq اإلمضاء
في حـــدود صالحـــيـــاتـهq بـــاسم وزيـــر اHـــالـــيـــةq عـــلى جـــمـــيع

الوثائق واHقرّرات xا في ذلك القـرارات.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 15
يونيو سنة 2017.

عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية
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وزارة العمل والتشغيل والضمانوزارة العمل والتشغيل والضمان
االجتماعياالجتماعي

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 11 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1438 اHــوافق  اHــوافق 6 يــونــيــو يــونــيــو
ســنــة ســنــة q2017 يـــتــضــمq يـــتــضــمّـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

إدارة الوسائل.إدارة الوسائل.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- xـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 17-180 اHـؤرّخ
في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا

- وxـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-125 اHؤرّخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اHوافق 15 أبـريل سنة 2008
واHـــتـــضـــمّن تـــنـــظـــيم اإلدارة اHـــركـــزيـــة في وزارة الـــعـــمل

qوالتشغيل والضمان االجتماعي

- وxـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 17-182 اHؤرخ
في 3 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 29 مايـو سـنة 2017 الـذي

qيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبعــد االطالع عـلى اHرسـوم الــرّئاسي اHؤرّخ في
15 ذي احلـــجـــة عـــام 1433 اHــــوافق 31 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2012

واHـتـضـمّن تـعـيــX الـسّـيـد سـمـيـر بـوسـتـيـةq مـديـرا إلدارة
qالوسائل بوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

qـادّة األولى :ة األولى : يـفــوض إلى الـسـيــد سـمـيـر بــوسـتـيـةHـاداHا
qاإلمــــضــــاء فـي حـــدود صالحــــيـــاته qمــــديـــر إدارة الــــوســـائل
باسم وزيـر العمل والـتشـغيل والضـمان االجتـماعيq على

جميع الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 11 رمــضــان عـام 1438 اHـوافق 6
يونيو سنة 2017.

مراد زماليمراد زمالي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 11 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1438 اHــوافق  اHــوافق 6 يــونــيــو يــونــيــو
ســنــة ســنــة q2017 يـــتــضــمq يـــتــضــمّـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

اإلدارة والتكوين باHفتشية العامة للعمل.اإلدارة والتكوين باHفتشية العامة للعمل.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- xـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 17-180 اHـؤرّخ
في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا

- وxـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-05 اHـؤرّخ
في 25 ذي الــقــعــدة عــام 1425 اHــوافق 6 يــنــايــر ســنـة 2005

qفتشية العامة للعمل وسيرهاHتضمّن تنظيم اHوا

- وxـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 17-182 اHؤرخ
في 3 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 29 مايـو سـنة 2017 الـذي

qيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبعــد االطالع عـلى اHرسـوم الــرّئاسي اHؤرّخ في
8 رمــــضــــان عــــام 1427 اHـــــوافق أول أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2006
واHـتــضـمّن تــعـيـX الــسّـيـد بــوفـاحت طــرقيq مــديـرا لإلدارة

qفتشية العامة للعملHوالتكوين با

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

qــادّة األولى :ة األولى : يــفـــوض إلى الـــســيـــد بــوفـــاحت طــرقيHــاداHا
qـــفـــتـــشـــيـــة الـــعـــامـــة لـــلـــعـــملHمـــديـــر اإلدارة والـــتـــكـــوين بـــا
اإلمــــــضــــــاء في حــــــدود صالحــــــيـــــاتهq بــــــاسم وزيـــــر الــــــعـــــمل
والــتـشــغــيل والــضـمــان االجــتــمـاعيq عــلى جــمــيع الــوثـائق

واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 11 رمــضــان عـام 1438 اHـوافق 6
يونيو سنة 2017.

مراد زماليمراد زمالي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــراران مـــــؤرخــــان في قــــراران مـــــؤرخــــان في 11 رمــــضــــان عــــام  رمــــضــــان عــــام 1438 اHــــوافق  اHــــوافق 6
يونـيو سـنة يونـيو سـنة q2017 يـتضـمq يـتضـمّنـان تـفويض اإلمـضاء إلىنـان تـفويض اإلمـضاء إلى

نائبي مديرين.نائبي مديرين.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- xـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 17-180 اHـؤرّخ
في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا

- وxـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-125 اHؤرّخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اHوافق 15 أبـريل سنة 2008
واHـــتـــضـــمّن تـــنـــظـــيم اإلدارة اHـــركـــزيـــة في وزارة الـــعـــمل

qوالتشغيل والضمان االجتماعي



- وxـقــتــضـــى اHــرســــوم الــتّـنــفــيــــذيّ رقـــم 05-05
اHــــــــؤرّخ فـــي 25 ذي الـــــقـــــعــــــــدة عــــــــام 1425 اHـــــوافـــق 6
يــنـــايــــــر ســـنـــــة 2005 واHـــتــضـــمّن تـــنـــظـــيــم اHـــفــتـــشـــيــــة

qالعامــة للعمــل وسيرهــا

- وxـقـتـضـــى اHـرســــوم الـتـنفـيــــذي رقـــم 182-17
اHـــؤرخ فـي 3 رمــضــان عــام 1438 اHــوافق 25 مــايـــو ســنــة
q2017 الذي يرخــص ألعضاء احلكومة تفويــض إمضائهــم

- وبــــعـــــــد االطــــالع عـــلـــى اHــــرســـــــوم الـــــرّئـــاســـي
اHـــــــؤرّخ فــــي 6 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1437 اHــــوافق 15
مــارس ســنــة 2016 واHــتــضــمّـن تــعــيــX الــسّــيــد عـــز الــدين
قـــحـــيــــزq نـــائـــب مـــديـــــر إلدارة الـــوســـائــل بـــاHـــفـــتـــشـــيـــــة

qالعامـة للعمل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

qـادّة األولى :ة األولى : يـفـوض إلـى الـسـيـد عـز الــدين قـحـيـزHـاداHا
qــفــتـشــيــة الــعــامــة لــلـعــملHنــائب مــديــر إدارة الــوســائل بــا
اإلمــــــضــــــاء في حــــــدود صالحــــــيـــــاتهq بــــــاسم وزيـــــر الــــــعـــــمل
والــتـشــغــيل والــضـمــان االجــتــمـاعيq عــلى جــمــيع الــوثـائق

واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 11 رمــضــان عـام 1438 اHـوافق 6
يونيو سنة 2017.

مراد زماليمراد زمالي
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- وxـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 17-182 اHؤرخ
في 3 رمـضـان عام 1438 اHـوافق 25 مايـو سـنة 2017 الـذي

qيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبعــد االطالع عـلى اHرسـوم الــرّئاسي اHؤرّخ في
17 ذي احلــجــة عـام 1437 اHــوافق 19 ســبــتــمــبــر ســنـة 2016

واHــتــضـمّن تــعــيـX الــسّــيـد مــحــمــد الــصــالح طــيــارq نــائب
مــــديـــر لــــلـــوســــائل الــــعـــامــــة بـــوزارة الــــعــــمل والـــتــــشــــغـــيل

qوالضمان االجتماعي

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــفــوض إلـى الــســيـــد مــحــمـــد الــصــالح
طـيـارq نــائب مـديـر الـوســائل الـعـامــةq اإلمـضــاء في حـدود
صالحـــيـــاتهq بـــاسم وزيـــر الـــعــمـل والـــتــشـــغـــيل والـــضـــمــان
االجــتــمـاعيq عــلى جــمــيع الـوثــائق واHــقـررات بــاســتـثــنـاء

القرارات.

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 11 رمــضــان عـام 1438 اHـوافق 6
يونيو سنة 2017.

مراد زماليمراد زمالي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- xـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 17-180 اHـؤرّخ
في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 اHــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا


