
العدد العدد 20

السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 21 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـهـ

اHوافق اHوافق 30 مارس سنة  مارس سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsY بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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اتفاقياتفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مـرسـوم رئـاسيّ رقم 16-112 مـؤرّخ في 13 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1437 اHـوافق 22 مـارس سـنـة s2016 يـتـضـمّن الـتـصـديق عـلى
االتـفـاق بـY حـكـومـة اجلـمـهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ~ـقـراطـيّـة الـشّـعـبـيّـة وحـكـومـة اجلـمـهـوريّـة الـكـوريـة حـول الـتـعـاون في
اHسائل اجلمركيةs اHوقّع باجلزائر في 8 مايو سنة 2013..................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ رقم 16-113 مـؤرّخ في 13 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1437 اHـوافق 22 مـارس سـنـة s2016 يـتـضـمّن الـتـصـديق عـلى
مـذكــرة الـتـفــاهم بـY حـكــومـة اجلـمــهـوريّــة اجلـزائـريّــة الـدّ~ـقــراطـيّـة الــشّـعـبــيّــة وحـكـــومــة اجلـمــهـوريــة الــتـونـســيـة حـول
استقطاب السياح من األسواق البعيدةs اHوقعة بتونس بتاريخ 8 فبراير سنـة 2014............................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 16-114 مـؤرخ في 17 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1437 اHـوافق 26 مـارس ســنـة s2016 يــتـضــمن حل الــوكـالـة
الوطنية لتسيير اإلجنازات وجتهيز مؤسسات الصحة.....................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مراسيم رئـاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى األولى عام 1437 اHوافق 28 فبـراير سنة s2016 تـتضمّن إنهـاء مهام بوزارة الـصناعة
واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار (سابقا)...........................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19 جـمــادى األولى عـام 1437 اHـوافق 28 فــبـرايـر سـنـة s2016 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهـام اHــديـرة الــعـامـة
للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري....................................................................................................

Yيتـضمّنـان إنهاء مـهام مفـتش s2016 وافق 28 فبـراير سنةHمـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 19  جمـادى األولى عام 1437 ا
بوزارة اجملاهدين.........................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى األولى عام 1437 اHوافق 28 فبـراير سنة s2016 يتضمّن إنـهاء مهام نائب مدير بوزارة
اجملاهدين....................................................................................................................................................

مــراســيـم رئــاســيّــة مــؤرّخــة في 19 جــمــادى األولـى عـام 1437 اHـــوافق 28 فــبــرايــر ســنــة s2016 تـــتــضــمّن إنــهـــاء مــهــام مــديــرين
للمجاهدين في الواليات...............................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 19 جــمــادى األولـى عـام 1437 اHـوافق 28 فــبــرايــر ســنـة s2016 يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام مـديــر اHــالــيـة
والوسائل العامة بوزارة التجارة..................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى األولى عام 1437 اHوافق 28 فبراير سنة s2016 يتضمّن إنهـاء مهام اHقرر العام �جلس
اHنافسة.....................................................................................................................................................

مـراسيم رئـاسـيّة مـؤرّخة في 19 جمـادى األولى عام 1437 اHـوافق 28 فـبـراير سـنة s2016 تتـضـمّن التـعـيY بـوزارة الـصنـاعة
واHناجم.....................................................................................................................................................

مــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 19 جـمــادى األولى عـام 1437 اHـوافق 28 فـبــرايـر ســنـة s2016 يـتـضــمّـنـان تــعـيــY مـديـرين
للشبابيك الـوحـيدة غير اHركـزيـة للوكالـة الوطنية لتطوير االستثمار في الواليات...........................................

مـراسيم رئـاسيّـة مؤرّخة في 19 جمـادى األولى عام 1437 اHوافق 28 فبـراير سنة s2016 تتـضمّن تعـيY مديـرين للمـجاهدين
في الواليات...............................................................................................................................................
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قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قرار رقم 12 / ق. م د/16 مؤرخ في 14 جـمادى الـثـانيـة عام 1437 اHوافق 23 مارس سـنة s2016 يتـعـلق باسـتـخالف نائب في
اجمللس الشعبي الوطني................................................................................................................................

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قــرار مـؤرخ في 25 جـمــادى األولى عـام 1437 اHـوافق 5 مـارس ســنـة s2016 يــعــدل الــقـرار اHــؤرخ في 17 ذي الــقـعــدة عـام 1429
اHـوافق 15 نـوفـمــبـر سـنـة 2008 الـذي يـحـدد اخــتـصـاصـات الـلـجـان الــطـبـيـة الـتـابــعـة لـلـجـيش الـوطــني الـشـعـبي اخلـاصـة
بالتسريح والطعنs وتشكيلها وسيرها...........................................................................................................

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قـرار مؤرّخ في 28 ربيع الـثاني عام 1437 اHوافق 7 فـبـراير سـنة s2016 يـحدّد اHـميـزات التـقنـية لـلوشـاح باأللـوان الوطـنية
ومناسبات ارتدائه من طرف رئيس اجمللس الشعبي البلدي.............................................................................

قـرار مؤرخ في 29 ربـيع الـثـاني عام 1437 اHوافق 8 فـبـراير سـنة s2016 يـحدد الـقـائمـة الـوطنـيـة لألشخـاص اHـؤهلـY لـلقـيام
بالــتــحـقـيق الـــمـــسـبق إلثـبات اHـنفـعة الـعمـوميـة في إطار عـملـيـات نزع اHـلكـية من أجل اHـنفـعة الـعمـوميـةs بعـنوان
سنة 2016...................................................................................................................................................

وزارة اMاليةوزارة اMالية

قـرار مؤرخ في 19 جـمادى الـثـانيـة عام 1437 اHوافق 28 مارس سـنة s2016 يـحدّد الـشـروط والكـيـفيـات التي تـصـدر اخلزيـنة
العمومية وفقها سندات القرض الوطني للنمو االقتصادي................................................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة

قرار مؤرخ في 9 جمـادى األولى عام 1437 اHوافق 18 فبـراير سنة s2016 يـتضمن تعـيY أعضـاء اللجنـة القطـاعية للـصفقات
العمومية لوزارة التجارة............................................................................................................................

وزارة السكن والعمران واMدينةوزارة السكن والعمران واMدينة

قـرار مؤرخ في 18 ربيع األول عام 1437 اHوافق 30 ديسمـبر سنة s2015 يعـدّل القرار اHؤرخ في 19 شوال عام 1436 اHوافق
4 غشت سنة 2015 واHتضمّن تعيY أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية إلجناز "جامع اجلزائر" وتسييره.............
قـرار مؤرّخ في 4 جمادى األولى عام 1437 اHوافق 13 فبـراير سنة s2016 يتضمـن تعيY أعضـاء اللجنة الـقطاعية لـلصفقات
العمومية لوزارة السكن والعمران واHدينة....................................................................................................

وزارة التعلـيم العالي والبحث العلميوزارة التعلـيم العالي والبحث العلمي

قرار مؤرخ في 25 صفـر عام 1437 اHوافق 7 ديسمـبر سنة s2015 يـحدد تشـكيلـة اللجـنة القـطاعـية للـصفقـات لوزارة التـعليم
العالي والبحث العلمي................................................................................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـــرار مــؤرّخ في 20 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437 اHـوافق 29 مــارس ســنــة s2016 يــتــضــمن تــعــيــY أعـضــاء الــلــجــنــة الــقــطــاعــيـة
للصفقات لوزارة الثقافة..............................................................................................................................

14

15

16

17

33

34

34

35

35

36

فهرس (تابع)فهرس (تابع)



21 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 420
30 مارس سنة  مارس سنة 2016 م

اتفاقياتفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
جـــــــمــــــادى مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـيّ رقم  رقم 16-112 مــــــــؤر مــــــــؤرّخ في خ في 13 جـــــــمــــــادى 
s2016 ــوافق 22 مــارس ســنــة  مــارس ســنــةHــوافق  اHالـــثــانــيــة عــام الـــثــانــيــة عــام 1437 ا
يـــتـــضـــميـــتـــضـــمّن الــــتـــصـــديق عـــلـى االتـــفـــاق بـــY حـــكـــومـــةن الــــتـــصـــديق عـــلـى االتـــفـــاق بـــY حـــكـــومـــة
اجلـــمــهــورياجلـــمــهــوريّـــة اجلــزائــريـــة اجلــزائــريّـــة الــدـــة الــدّ~ــقــراطـــي~ــقــراطـــيّــة الــشــة الــشّـــعــبــيـــعــبــيّــةــة
وحــكـومــة اجلــمـهــوريوحــكـومــة اجلــمـهــوريّـة الــكـوريــة حــول الـتــعـاون فيـة الــكـوريــة حــول الـتــعـاون في
اHــســـائل اجلــمــركــيــةs اHـــوقاHــســـائل اجلــمــركــيــةs اHـــوقّع بــاجلــزائــر في ع بــاجلــزائــر في 8 مــايــو مــايــو

سنة سنة 2013.
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بــنــاء عـــلى تــقــريــر وزيـــر الــدولــةs وزيــر الــشــؤون

sاخلارجية والتعاون الدولي
sادّة 91-9 منهHال سيّما ا sوبناء على الدّستور -

- وبعـد االطّالع على االتـفاق بـY حكومـة اجلمـهوريّة
اجلـزائـريّـة الــدّ~ـقـراطـيّـة الـشّــعـبـيّـة وحـكـــومـة اجلـمـهـوريّـة
الــكــوريـــة حـول الــتــعـاون في اHــسـائـل اجلـمــركـيــةs اHـوقّـع

s2013 باجلزائر بتاريخ 8 مايو سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يـــصـــــدّق عـــلى االتـــفــــاق بـــY حـــكـــومـــة
اجلـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ~ـقــراطـيّـة الـشّـعــبـيّـة وحـكــومـة
sسائل اجلمركيةHاجلمهوريّة الـكـورية حول التعاون في ا
اHـوقّــع بـاجلـــزائــر بـتــاريخ 8 مــايـــو سـنــة s2013 ويــنـشــر
في اجلــــــريـــــدة الــــرّســـــمــــيّـــــة لـــــلــــجـــــمــــهـــــوريّـــــة اجلـــــزائـــــريّــــة

الدّ~قراطيّـة الشّعبيّـة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 13 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 22 مارس سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتـفـــاق بـY حـكـومــة اجلـمـهـوريـة اجلـزائــريـة الـد~ـقـراطـيـةاتـفـــاق بـY حـكـومــة اجلـمـهـوريـة اجلـزائــريـة الـد~ـقـراطـيـة
الـــشـــعـــبـــيـــة وحـــكـــومـــة اجلـــمـــهـــوريـــة الـــكـــوريـــة حـــولالـــشـــعـــبـــيـــة وحـــكـــومـــة اجلـــمـــهـــوريـــة الـــكـــوريـــة حـــول

الـتـعـاون في اHسائل اجلمركية.الـتـعـاون في اHسائل اجلمركية.
تمهـيدتمهـيد

إنّ حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ~ـــقــراطـــيّــة
الشّعبيّـة وحـكـومـة اجلمهوريّـة الكـوريةs (اHشــار إليهما

s("تعاقدينHا Yفيما يأتي بـ "الطرف

- اعــتـــبــارا مـــنــهــمـــا ألهــمـــيـــة الــفـــرض الــدقــيـق
لـــلــــحــــقــــوق اجلـــمــــركــــيــــة والــــرســـوم األخــــرى وكــــذا ضــــمـــان
الـتـطـبـيـق الـسـلـيـم لـإلجـراءات الـمـتـعـلـقـة بـالـحـظـر
والـــــتـــــقــــــيـــــيـــــد وتـــــدابـــــيـــــر الـــــمـــــراقـــــبـــــة مـع مـــــراعــــــاة
خـــصـــوصـــيـــات بـــعض الـــبـــضـــائع من طـــرف ســـلـــطـــتـــيـــهـــمــا

sYاجلمركيت

- واعــتـــبــــارا مـــنـــهــمــــا بـــأن مـــخــالـــفـــات الـــتــشـــــريـع
اجلـــــمــــــــركي تـــــضــــــرّ بــــــأمـن الـــــدولـــــتـــــــY ومـــــصــــــاحلـــــهـــــمـــــا
االقتصاديـة والتـجارية واجلبائية واالجتماعية والصحـة

sالعمومـية والثقافـية

- واعـــتــــرافــــا مــــنـــهــــمــــا بــــضـــرورة تــــعــــاون دولي في
اHـــســـائل اHــــتـــعـــلــــقـــــة بـــتـــطــــبـــــيق وتــــنـــفــــيـــذ الــــتـــشــــريــع

sاجلمــركي اخلــاص بهمـا

- واعـتــرافـا مــنـهـمــا بـأن تــقـاسـم اHـعــارف واخلـبـرات
وكذا الـتـعاون اHـتـبـادل في ميـدان اHـعـلومـاتـيـة اجلمـركـية
Yاجلـمـركـيـت Yعـامالن أسـاسـيـان لـتـطويـر كـلـتـا الـسـلطـتـ

sYلكلتـا الدولت

- واقـتناعـا منـهما بـأن مكـافحـة اخملالفـات اجلمـركية
~ــكن أن تـصـبح أكـثــر فـعـالـيـة من خالل الــتـعـاون الـوطـيـد
بــY ســـلــطـــتــيـــهــمـــا اجلــمــركـــيــتـــY والـــقـــــائم عــلـى أحــكــــام

sقانونـية متفـق عليهـا

- وأخــذا بــعــY االعــتــبـار تــوصــيــة مــجــلـس الــتــعـاون
اجلـــمـــركـي حـــول اHـــســـاعـــدة اإلداريـــة اHـــتـــبـــادلـــة الـــصــادرة

s1953 بتاريخ 5 ديسمبر سنة

قد اتفقتا على مـا يأتي :قد اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
تعاريفتعاريف

ألغراض هذا االتفاق :

s"أ) تــعـنـي عـبـارة "الــسـلـطــتـيـن الـجـمــركيـتـيـن
بـالـنــسـبـة لـلـجـمـهــوريـة الـجـزائــريـة الـديـمــقـراطـيـة
sالـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة : الــــــمـــــديـــــريـــــة الـــــعـــــامـــــة لــــلـــــجـــــمـــــارك
وبــالــنــســبـــة لـلـجــمـهــوريـة الـكــوريـة : مــصـلـحــة اجلـمـارك

sالكورية
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Yمـجـمل القـوان s"ب) يـقصـد بـ "الـتشـريع اجلـمركي
والـتنـظـيـمـات واألحـكام الـقـانـونـيـة األخرى الـتي تـطـبـقـها
السـلطتـان اجلمـركيـتان واHتـعلـقة بـاالستيـراد والتـصدير
واHـــســـافــنــــة وعـــبــور الـــبـــضـــائع ووســـائل الـــدفــعs ســــواء
كـــانت تـــتـــعـــلـق بـــاحلـــقــــوق اجلـــمـــركـــيـــة �ـــا فـــيـــهـــا احلـــقــوق
الــتـعـويـضـيــة أو Hـكـافـحـة اإلغــراقs والـرسـوم أو أي أعـبـاء
أخـــرى وإجـــراءات احلـــظـــر والـــتـــقـــيـــيـــد أو الـــرقـــابـــةs وكــل
الـصالحيـات أو األحـكـام التـطـبـيقـيـة اHوضـوعـة عـلى عاتق

sسلطتي اجلـمارك
ج) عـبــارة "اخملـالـفـة اجلــمـركـيـة" : تــعـني كـل خـرق أو

sمحاولة خرق للتشريع اجلمركي
د) "اHعلـومات" : يـقصـد بهـا كـل اHعـطيـات والوثائق
والـــتــقـــاريـــر واHـــراسالت األخـــــرى في أي شــكـــل كــــانت

sأو نسخ منها مصدقا عليها sا فيها اإللكترونية�
هـ) كــلــمــة "شـخـص" : تـشــمل األشــخــاص الــطـبــيــعــيـة

sما لم ينص السياق على خالف ذلك sعنويةHوا
و) "الــســـلـــطــــة اHـــطــلـــــوب مــنـــهــا" : إدارة اجلـــمــــارك

sساعدةHالتي يصلها طلب ا
ز) "اإلدارة الـطــالــبـة" : إدارة اجلــمــارك الـتـي تـتــقـدم

بطلب اHساعدة.

اHاداHادّة ة 2
نطاق االتفاقنطاق االتفاق

1 - يقـوم الـطرفـان اHتـعـاقدان من خالل سـلطـتـيهـما
اجلـمـركيـتـY بتـبـادل اHعـارف واخلـبرات وتـقـد� اHسـاعدة
sوفـقــا ألحــكــام هـذا االتـفــاق sاإلداريــة لـبــعـضـهـمـا الــبـعض
من أجـل الـتـطـبـيق الـسـلـيم لــلـتـشـريع اجلـمـركي والـوقـايـة

من اخملالفات اجلمركية والبحث عنها وقمعها.

2 - تـقـدم اHـسـاعـدة وفق هـذا االتفـاقs طـبـقـا لألحـكام
الـقـانـونــيـة اHـطـبـقـة في إقــلـيم الـطـرف اHـتــعـاقـد اHـطـلـوب
مـنه وفي حـدود الـصالحـيــات والـوسـائل اHـتـاحـة لـلـسـلـطـة

اHطلوب منها.

اHاداHادّة ة 3
تقد� اHعلوماتتقد� اHعلومات

s1 - تـقدم السلطـتان اجلمركيـتان لبعضـهما البعض
�ـوجب طـلـب أو �ـبـادرة مــنـهـمــاs كـل اHـعــلـومـات اHــتـاحـة
الــتي تــســاعــد عــلى ضــمــان الــتــطــبــيق الــســلــيم لــلــتــشــريع

اجلمركي. ~كن أن تتعلق هذه اHعلومات بـ :
أ - الــتــقــنــيـــات الـــحـــديـــثـة لــتــنــفـــيــذ الــقــــانـــون

sوالــتي أثبتت فعاليتهـا

ب - الــوســـائـل أو الـطـــرق احلــديــثـة اHــســتـعــمــلــة
الرتكـاب اخملالفات اجلمركية.

2 - بـنــاء عـلى طــلبs تـقــوم الـســلـطــة اHـطــلـوب مــنـهـا
بـــتـــقـــد� كـل اHـــعـــلــومـــات اHـــتـــاحـــة اHـــتــعـــلـــقـــة بـــالـــتــشـــريع

واإلجراءات اجلمركية ذات الصلة باخملالفة اجلمركية.

اHاداHادّة ة 4
التعاون التقنيالتعاون التقني

sتـقــدم الـسـلــطـتـان اجلــمـركـيــتـان لـبـعــضـهـمــا الـبـعض
التعاون التقني في اHسائل اجلمركية �ا فيها :

أ - تـبــادل مـوظـفـي اجلـمـارك أو اخلــبـراء ألغـراض
اإلطالع أكثـر على التقـنيات اجلـمركية لـلطرفـY وتطوير

sعلوماتية اجلمركيةHا
ب - تبادل اHعلومـات اHهنية والعلـمية والتقنية

اHتعلقة بالتشريع اجلمركي وباإلجراءات واHعلوماتية.

اHاداHادّة ة 5
شكل ومضمون الطلباتشكل ومضمون الطلبات

1 - تقدم طـلبـات اHسـاعدة اHنـصوص عـليـها في هذا
االتـــفـــاق مـــبـــاشـــرة إلى الـــســـلـــطــــة اجلـــمـــركــــيـــة لـــلـــطـــــرف
اHـتعــاقـد اآلخر. وتـعـY كل سلـطـة جمـركـية نـقـطة اتـصـال

لهـذا الغـرض.

2 - تــــقــــدم طــــلــــبــــات اHــــســــاعــــدة من قــــبل الــــســــلــــطــــة
اجلـمـركيـةs �ـوجـب هـذا االتفـاقs كـتـابـيـا ويـجب أن تـرفق
بـكل الوثـائق الـضـرورية لـتـنـفيـذ تـلك الـطلـبـات. ~كن أن
تقـدم الطلـبات شـفويـا إذا اقتـضت الظـروف ذلكs على أن

يتم تأكيدها كتابيا في أقرب اآلجال.

3 - يجب أن تتضـمن طلبات اHساعدة اHقدمةs وفق
هذا االتفاقs البيانات اآلتية :

sأ - اسم السلطة اجلمركية الطالبة

sطلوبةHساعدة اHب - مبررات الطلب وشكل ا

ج - اسم وجـنسيـة وعنوان الـشخص الذي يـتعلّق
به الطلبs إذا كانت معروفةs و

د - عرض مـوجز لـلـمسـألة قـيد الـنـظر والـعنـاصر
القانونية اHطبقة وطبيعة اإلجراءات.

4 - تـقــدم الـطلـبـات بـاللـغــة اإلجنلـيـزيــةs وفي حدود
مــــا هــــو ضــــروريs تــــتــــرجم كـل الــــوثــــائـق اHــــرفــــقــــة بــــهـــذه

الطلبات إلى اللغـة اإلجنليزية.
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اHاداHادّة ة 6
تنفيذ الطلباتتنفيذ الطلبات

1 - تـتـخـذ الــسـلـطـة اHـطـلـوب مـنــهـاs بـنـاء عـلى طـلب
من الـسلـطـة الـطالـبـةs كـافة الـتـدابـير الـرسـمـيةs �ـا فـيـها

sاإلجراءات القانونية الضرورية لتنفيذ الطلب
2 - تــنـــفــيـــذ الـــطــلـــبــات اHـــنـــصــوص عـــلــيـــهـــا في هــذا
االتــفــاق طــبـــقــا لــلــتــشــريع والــتـــنــظــيــمــات الــســاريــة لــدى
الــســلـــطــة اHــطــلــوب مــنــهــا وبــالـــشــكل اHــطــلــوب من طــرف
الـــســــلــــطـــة الــــطــــالــــبـــة إالّ إذا كــــان ذلـك يـــتــــعــــارض مع ذلك

sالتشريع والتنظيمات
3 - بـــنـــاء عــلـى طــلـب من الـــســلـــطـــة الــطـــالـــبـــةs ~ــكن
لـلسـلـطـة اHـطـلوب مـنـهـا أن تـرخص Hـوظـفيـهـا أو ألعـوانـها
احلــكـومــيــY بــتـقــد� آرائــهم كــخــبـراءs مع تــقــد� الــوثـائق
اإلثـباتـيـة اHتـعـلقـة بـاHسـائل اجلـمركـيـة �ا فـيـها تـصـنيف

sالبضائع وقيمتها ومنشؤها
4 - عـنـدمـا تكـون الـسـلـطة اجلـمـركـيـة اHطـلـوب مـنـها
لـيـست هي الـهـيـئـة اخملتـصـة لـتـلـبـية الـطـلبs يـجب عـلـيـها

إرسال الطلب إلى السلطة اخملتصة.

اHاداHادّة ة 7
الوثائق والوسائل األخرىالوثائق والوسائل األخرى

1 - في حـدود الـتـشــريع الـداخـلي لـلـسـلـطـة اHـطـلـوب
مـنهاs تقـدم كال الـسلطتsY عـند الطلبs للـسلطـة األخـرى
الـتــقـاريـر ونـسخ الـوثـائق اHـصــدق عـلـيـهـاs وكـذا الـوسـائل
األخـــرى �ــــا في ذلـك اHـــعــــلــــومــــات اإللـــكــــتــــرونــــيـــة والــــتي

sتعتبرها السلطة األخرى أنها أساسية

2 - يــجب إعـــادة الــوثـــائق األصـــلــيـــة في أقــرب وقت
¡ـــكـن. في حـــالـــة عــــدم إرســـال الـــوثــــائق األصـــلــــيـــةs يـــجب

إرسال نسخ عنها مصدّق عليها أو موثّقـة.

اHاداHادّة ة 8
السريالسريّة

1 - تـــعـــتـــبـــر اHـــعـــلـــومـــات والـــوثـــائـق واإلرســـالـــيــات
األخــــرى احملــــصل عــــلــــيــــهــــاs �ــــوجـب هــــذا االتــــفــــاقs ســــريـــة
وتــســـتــفـــيــد من حـــمــايـــة ذات نــفس الـــطــبـــيــعـــة اHــمـــنــوحــة

sعلومات ولوثائق وإلرساليات السلطة الطالبةH

2 - ال ~ـــــكـن اســـــتـــــعـــــمــــــال اHـــــعـــــلـــــومــــــات والـــــوثـــــائق
واإلرســالـــيــات احملــصّـل عــلــيــهــاs �ــوجب هــذا االتــفــاقs من
قــبل إحـــدى الـــســلــطــتـــY اجلــمــركــيــتـــY لــغــيــر األغــــراض

اHــــنـــصـــوص عــــلـــيـــهــــا �ـــوجـب هـــذا االتـــفــــاقs بـــاســـتــــثـــنــــاء
احلــــــاالت الــتـي تــــرخص فــيــهــــا الــســلــطـــــة اجلــمـــركـــــيــة
الـــتي قـــدّمـت تـــلك اHـــعـــلـــومـــات والـــوثــائـق واإلرســـالـــيــات
األخــــرى بــاســـتــعــــمــالـــهـــا مـــن طـــرف ســـلــطــــات أخـــرى أو

ألغـراض أخــرى.

اHاداHادّة ة 9
استثناءات اHساعدةاستثناءات اHساعدة

1 - عـنــدمـــا تــكـــون أي مــســاعـــدة مـطــلـوبـــة �ـوجب
هـذا االتـفــــاق من شـأنـهـا اHـســــاس بـالـسـيـــادة أو بــاألمــن
أو بــالــنــظــــام الــعـــام أو بـــأيــة مــصــلــحــة وطــنــيــة أســاســيــة
أخــــرى خــاصـــة بـالـطـرف اHـتـعـــاقــد اHـطـلــــوب مـنــهs أو
عــنــدمــا تــلــحق ضـــررا بــأي مــصــلـحـــة جتــاريـــة أو مــهــنـــيـة
مــشــروعــةs ~ــكـــن لــهـــذا الـطـــــرف اHــتــعـــاقــــد االمــتــنـــاع
عــن تـــــقـــــد� تــــلك اHـــــســــاعــــدة أو تــــقــــد~ـــــهــــا حتت أحــــكــــــام

sوشـروط ~كــن أن يحددها

2 - عــــنـــدمــــا تـــكـــون الــــســـلــــطـــة الـــطــــالـــبــــة غـــيـــر
قــــادرة لـالمــــتــــثــــال إلــى تــــلــــبــــيــــة طــــلـبs إذا تــــقــــدمـت
الـسـلــطـة الـمــطـلـوب مـنــهـا بـطــلـب مـمـاثـلs فـعــلـيـهـا
أن تـــــشــــــيـــــر إلـى ذلــك فـي عـــــرض طــــلـــــبــــــهـــــا. يـــــخـــــضـع
االمـتـثــال إلى ذلك الـطــلب لـلــسـلـطــة الـتــقـديـريــة لـلـســلـطـة

sطلوب منهاHا

sســــاعدة أو عـنــد تـأجيـلهاH3 - عنــد رفض تقــــد� ا
يجب تقـد� أسـبـاب هـذا الـرفض أو الـتأجـيل في أقـرب

اآلجـال.

اHاداHادّة ة 10
تنفيذ االتفاقتنفيذ االتفاق

1 - يـتـم التـعـــاون واHـســـاعدة اHـنصـــوص علـيهـمــا
فـي هـــــذا االتـــفـــــــاق مــــبـــاشـــرة بــــY ســـلــــطـــتي اجلـــمـــارك.
ولــهـــذا الــغــــــرض تــتــشـــاور الــســلــطــتـــان اجلــمـــركــيــتــان
فـــــيــــمــــــا بـــــيــــنــــهـــــمــــــا بــــشــــــأن الــــتـــــدابــــــــيــــر الــــعـــــمــــلـــــــيــــة

sفصلةHوالتـرتيبــات ا

2 - أي نزاع متعـلق بتأويل أو تطـبيق هذا االتفــاق
بـــــY الــــســـــلــــطـــــتــــY اجلـــــمـــــركــــيـــــتــــsY يـــــســــوى عـن طـــــريق

sفـاوضـات بينهمـاHا

3 - الـــنـــــزاعــــات الـــتـي لم يــــتم الـــتــــوصل إلـى حـــلــــهـــا
تــــســــــوى من قـــــبـل الـــــطـــــرفـــــY اHــــتـــــعـــــاقـــــدين عـن طــــريق

القنـوات الدبلوماسية. 
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اHاداHادّة ة 11
التكاليفالتكاليف

sـــــادةH2 و3 مـن هــــــذه ا Y1 - مع مـــــراعـــــاة الـــــفـــــقـــــرتـــــ
يتحمل الطرف اHـتعاقد اHطلوب منه الـتكاليف اHترتبة

sعن تطبيق هذا االتفاق

2 - يــتـــحــمـل الــطـــرف اHــتــعـــاقــد الـــطــالـب الــنـــفــقــات
واHــصـاريف اHـدفـوعـة لـلـخـبــراء والـشـهـودs وكـذا تـكـالـيف
اHـــتــرجـــمـــY الــكـــتـــابــيـــY واHــتـــرجـــمــY الـــفـــوريــsY غـــيــر

sموظفي الدولة

3 - إذا تــطـلب تــنـفــيـذ طــلب مـا نــفـقــات ذات طـبــيـعـة
بـاهـظـة أو اسـتثـنـائـيـةs تـتـشـاور الـسلـطـتـان اجلـمـركـيـتان
لـتحـديـد الـشـروط والظـروف الـتي يـتم من خاللـها تـنـفـيذ

الطلبs وكذا كيفية حتمل هذه النفقات. 

اHاداHادّة ة 12
التطبيق اإلقليميالتطبيق اإلقليمي

يـطبق هذا االتفـاق في إقليـمي الطرفY اHـتعاقدين
كما هما محددان في أحكامهما التشريعية الوطنية. 

اHاداHادّة ة 13
دخول االتفاق حيدخول االتفاق حيّز التنفيذز التنفيذ

يــدخـل هــذا االتـفــاق حــيّــز الـتــنــفـيــذ في الــيـوم األوّل
من الــشـهــر الـثــاني بــعـد أن يــخـطــر الـطــرفـان اHــتـعــاقـدان
sكـتـابـيا وعـبـر الـقـنـوات الدبـلـومـاسـية sبـعـضـهـما الـبـعض
بإتـمام اإلجـراءات الـداخلـية اHـطلـوبـة لدخـول هذا االتـفاق

حيّز التنفيذ. 

اHاداHادّة ة 14
التعديل واHدة واإلنهاءالتعديل واHدة واإلنهاء

1 - ~ـــكن تــــعـــديـل هـــذا االتــــفـــاق �ــــوافـــقــــة كـــتــــابـــيـــة
sتعاقدينHا Yالطرف Yمشتركة ب

2 - يبـرم هذا االتـفـاق Hدة غـيـر محـدودةs و~كن ألي
من الـــطــرفـــY اHــتــعـــاقــدين إنـــهــاؤه في أي وقت بـــإخــطــار

sتعاقد اآلخر عبر القنوات الدبلوماسيةHالطرف ا

s3 - يـسـري مفـعـول اإلنـهاء بـعـد مـدة ثالثة (3) أشـهر
ابتـداء من تـاريخ تـسـلـيم الـطـرف اHـتعـاقـد اآلخـر بـإخـطار
إنــهــائه. غــيــر أنّه يـــجب إتــمــام اإلجــراءات الــســاريــة عــنــد
اإلنــهــاء وفــقــا ألحــكــام هــذا االتــفــاقs إالّ إذا اتــفق الــطــرفـان

اHتعاقدان على غير ذلك.

عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية
اجلزائريةاجلزائرية

الد~قراطية الشعبيةالد~قراطية الشعبية
محمد عبدو بودربالةمحمد عبدو بودربالة
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ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

جـــــــمــــــادى مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـيمـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـيّ  رقم رقم 16-113 مــــــــؤر مــــــــؤرّخ خ في في 13 جـــــــمــــــادى 
s2016 ــوافق 22 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــةHــوافق  اHالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1437 ا
يتضـميتضـمّن التـصديق عـلى مذكرة الـتفـاهم بY حـكومةن التـصديق عـلى مذكرة الـتفـاهم بY حـكومة
اجلـــمــهـــورياجلـــمــهـــوريّــة اجلـــزائـــريــة اجلـــزائـــريّــة الـــدــة الـــدّ~ــقـــراطــي~ــقـــراطــيّـــة الــشـــة الــشّـــعــبـــيـــعــبـــيّـــةـــة
وحـكــومــة اجلــمـهـوريــة الـتــونـسـيـة حــول اسـتـقـطـابوحـكــومــة اجلــمـهـوريــة الـتــونـسـيـة حــول اسـتـقـطـاب
الــســـيـــاح من األســواق الـــبـــعــيـــدةs اHـــوقــعـــة بـــتــونسالــســـيـــاح من األســواق الـــبـــعــيـــدةs اHـــوقــعـــة بـــتــونس

بتاريخ بتاريخ 8 فبراير سنـة  فبراير سنـة 2014.
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بــنــاء عـــلى تــقــريــر وزيـــر الــدولــةs وزيــر الــشــؤون

sاخلارجية والتعـاون الدولي
sادّة 91-9 منهHال سيّما ا sوبناء على الدّستور -

- وبــعــد االطّـالع عــلى مــذكــرة الــتـــفــاهم بــY حــكــومــة
اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة الــدّ~ـقـراطــيّـة الـشّــعـبـيّــة وحـكـومـة
اجلـــمــهـــوريــة الـــتـــونــســـيــة حـــول اســـتــقـــطــاب الـــســـيــاح من
األســواق الـبـعـيـدةs اHـوقّــعـــة بـتـونس بـتـاريخ 8 فــبــرايــر

s2014 سنـة

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

Yــــادّة األولى : ة األولى : يــــصـــدّق عــــلى مــــذكـــرة الــــتـــفــــاهم بـــHــــاداHا
حـكومـة اجلـمـهـوريّــة اجلــزائـريّــة الـدّ~ـقـراطيّــة الـشّـعـبـيّـة
وحـكـومة اجلـمـهـوريـة التـونـسـية حـول اسـتـقطـاب الـسـياح
من األسواق الـبعـيدةs اHـوقّعــة بتـونس بتاريخ 8 فـبراير
سـنــة s2014 وتـنـشــر في اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّـة

اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

إثـبـاتــا لـذلكs قــام اHـوقـعــان أدنـاه اHــفـوضـان قــانـونـا
بتوقـيع هذا االتفـاق.

حرّر باجلزائر في 8 مايو سنة s2013 في ثالث نسخ
أصـلـيــة بـالـلـغـات الــعـربـيّـة والــكـوريـة واإلجنـلــيـزيـةs ولـكل
الــنـــصــوص نــفـس احلــجــيـــة. في حــالــة حـــدوث اخــتالف في

التفسيرs يرجح النص اإلجنليزي.
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الــمـادالــمـادّة ة 2 : : يـنــشــر هـذا الــمـرســـوم فـي الـجــريـدة
الـرّسـمـيّـة لـلــجـمـهـوريـّة الـجـزائــريـّة الـدّيـمـقـراطـيّـة

الـشّـعبـيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 13 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 22 مارس سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــذكــــرة تــــفــــاهم بــــY حـــكــــومــــة اجلــــمــــهـــوريمــــذكــــرة تــــفــــاهم بــــY حـــكــــومــــة اجلــــمــــهـــوريّــــة اجلـــــزائــــريــــة اجلـــــزائــــريّـــةـــة
الـــدالـــدّ~ـــقــــراطـــي~ـــقــــراطـــيّـــة الـــشـــة الـــشّــــعـــبـــيــــعـــبـــيّــــة وحـــكـــومـــة اجلــــمـــهـــوريـــةــــة وحـــكـــومـــة اجلــــمـــهـــوريـــة
الــتــونــســيـة حــول اســتــقــطــاب الــســيـاح مـن األسـواقالــتــونــســيـة حــول اســتــقــطــاب الــســيـاح مـن األسـواق

البعيدة.البعيدة.

إنّ حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ~ـــقــراطـــيّــة
الـشّـعبـيّـة وحكـومـة اجلمـهـورية الـتـونسـيـةs اHشـار إلـيهـما

s"Yفيما يأتي بـ"الطرف

- رغـــبــــة مـــنـــهــــمـــــا فـي تـــوطـــيــــد عالقـــات الــــتـــعــــاون
الـقـائـمـة بــيـنـهـمـا فـي إطـار الـعـالقـات الـطـيـبـة التي
تــجـــمـع بـــيـن شــعـــبــيــهـــمــاs وســـعــيـــا مــنـــهــمــا لـــبــعـث
مـــنــتـــوج ســيـــاحـي مـــشــتـــرك بــيـن الـــبـــلــديـن لـــجــلـب
Yالــــســـيـــاح مــن األســـواق الـــبــــعـــيــــدة عــلى غــــرار الــصــ

sوالهند واليابان

- وتـــنـــفــيـــذا لـــتـــوصـــيــات الـــدورة الـــثـــانـــيــة لـــلـــجـــنــة
الـســيــاحــيـة اجلـــزائــريــة الـتــونــســـيـة اHــنــعــقــدة بــاجلـــزائـر

s2012 يـومي 9 و10 أكتوبر سنة

اتفقتا على ما يأتي :اتفقتا على ما يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى

يــشــجع الــطــرفــان الــقــطــاع الــعــامّ واخلــاص لــلــبــلــدين
إلرســـاء مــنـــتــوج ســـيــاحي مـــشــتـــرك وذلك بـــالــتـــعــاون مع
الــــشــــركــــــات الــــوطــــنــــــيــــة لــــلــــنـــقـــل اجلـــــــويs ومـــنــــظــــمي
الــــرحالتs ولـــبـــلـــوغ ذلكs ســـيـــتـم تـــنـــظـــيم ورشـــات عـــمـل

بالبلدينs في تونس في خالل سنة 2014.

اHاداHادّة ة 2

1 - يقـوم الطـرفان بـتشـجيع وضع بـرنامج إشـهاري
Yـنــتــوج ســيـاحـي مـشــتــرك مــوجه إلى الــصـH وتــرويـجـي
كــمـــرحـــلـــة أولىs تـــلـــيـــهــا الـــهـــنــد والـــيــــابـــان ثم أمــــريـــكــــا

كمرحلـة ثالثـة.

2 - يـقوم الـطرفـان بربط مـوقـعيـهمـا على اإلنـترنت
بهدف تسويق اHنتوج اHشترك.

3 - يـــقــــوم الـــطـــرفــــان بـــبـــذل كــــافـــة جـــهــــودهــــمـــا
لـالنــتــفــاع مـن مــكـاتـب اإلعــالم الـســيــاحــيـة لـلــبــلـديـن

بـالـخـارج.

4 - يــــتـــــعــــاون الــــطـــــرفــــان فـي مـــــجــــال تــــنـــــظــــيـم
اHـــعــارض واألســـابــيـع الــســـيــاحـــيـــة لــلـــتــعـــريف بـــاHــنـــتــوج

اHشترك.

اHاداHادّة ة 3

1 - يـقــوم الـطـرفــان بـبـعث جلـنــة مـتـابـعـــة تـتـكـــون
مــن ¡ـثــلـــY عـن الـــوزارة اHــكــلـفـــة بــالـســيــاحــة وخــبــراء
مـن اجلـــانــبــsY يــعــهــد لــهــا مــهــمـــة وضـع بــرامج تــنــفــيــذيــة

Hذكـرة التفاهم هذه.

2 - جتــتـــمــع جلـــنـــــة اHــتـــابـــعـــــةs عـــلـى األقـــلs مــــرة
كـــل ثالثـــة أشـهـــر وكــلـمـــا دعت احلـاجــــة لــذلك بـالــتــداول

في كال البلدين.

اHاداHادّة ة 4

تـدخـل هــذه الـمــذكـرة حـيّــز الـتـنــفـيــذ بـدايـة مـن
تـاريـخ تــلـقـي اإلشــعـار الـثــانـي الـذي يــعـلـم بــمـوجـبـه
أحــــد الــــطـــرفــــيـن الــــطـــرف اآلخــــر بــــإتـــمــــام اإلجـــراءات

الداخلية.

وتـبـقى هـذه اHـذكـرة ســاريـة اHـفـعـول Hـدة خــمس (5)
سـنـواتs تتـجـدد تـلقـائـيـا Hـدة ¡اثـلــة بـخمس (5) سـنوات
مــا لم يــشـعــر أحـد الــطـرفــY الـطــرف اآلخــر كــتـابـيــا قـبـل
سـتة (6) أشهـر عـبـر الـطـرق الـدبـلومـاسـيـةs بـقـراره إنـهاء

العمـل بهـذه اHذكـرة.

حرّر بتونس في 8 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 8
sبالـلغة الـعربية Yّفي نـظيرين أصـلي s2014 فبـراير سنة

لكـلّ منهما نفس احلجيّة. 

عن حكومة اجلمهورية اجلزائريةعن حكومة اجلمهورية اجلزائرية
الد~قراطية الشعبيةالد~قراطية الشعبية

مجيد بوڤرةمجيد بوڤرة

الوزير اHنتدب للشؤونالوزير اHنتدب للشؤون
اHغاربية واإلفريقيةاHغاربية واإلفريقية

عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية
التونسيةالتونسية
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 19  جـمادى األولى عام   جـمادى األولى عام 1437
اHوافق اHوافق 28 فبـراير سنة  فبـراير سنة s2016 تتضـمs تتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
بـــــوزارة الـــــصـــــنــــــاعـــــة واHـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرةبـــــوزارة الـــــصـــــنــــــاعـــــة واHـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة

واHتوسطة وترقية االستثمار (سابقا).واHتوسطة وترقية االستثمار (سابقا).
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مــهـــام الــسّـــيــدات واآلنــســـتــY والـــسّــادة اآلتـــيــة أســـمــاؤهم
بــوزارة الــصــنــاعـــة واHــؤســســات الــصــغـــيــرة واHــتــوســطــة

وترقية االستثمار (سابقا)s لتكليفهم بوظائف أخـرى :

قسم اجلودة واألمن الصناعي :قسم اجلودة واألمن الصناعي :
sبصفته مدير دراسات sجمال الدين شوتري -

sبصفته مدير دراسات sسمير دريسي -
- فريدة بن زاديs بصفتها رئيسة دراسات.
قسم دعم اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة :قسم دعم اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة :

sبصفته مدير دراسات sعلي شوقي بوديعة -
sبصفتها مديرة دراسات sنسيمة بوكروح -
sبصفتها رئيسة دراسات sصوراية حجام -

sبصفتها رئيسة دراسات sالزهرة دحماني -
- سعيد معيوفs بصفته رئيس دراسات.

مــــرســـــوممــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم  تــــنـــــفــــيـــــذي رقم 16-114 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 17 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
s2016 ــوافق 26 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــةHــوافق اHالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1437  ا
يـتـضـمن حل الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـسـيـيـر اإلجنـازاتيـتـضـمن حل الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـسـيـيـر اإلجنـازات

وجتهيز مؤسسات الصحة.وجتهيز مؤسسات الصحة.
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح
sستشفياتHا

- وبـناء عـلى الدسـتورs ال سـيمـا اHادتان 99-4 و143
s(الفقرة 2) منه

- و�قتـضى اHرسـوم الرئـاسي رقم 15-125 اHؤرخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق  14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقـم 294-94
اHؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 اHوافق 25 سبتمبر
سـنـة 1994 واHـتــعـلق بـكــيـفـيـات حـل وتـصـفـيــة اHـؤسـسـات
الــعـمــومــيـة غــيــر اHـســتــقـلــة واHــؤسـســات الــعـمــومــيـة ذات

sالطابع الصناعي والتجاري

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-220 اHؤرخ
في 9 شـــعــــبـــان عـــام 1434 اHــــوافق 18 يـــونـــيــــو ســـنـــة 2013
واHـتـضـمن إنـشـاء الــوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـسـيـيـر اإلجنـازات

sتممHعدل واHا sوجتهيز مؤسسات الصحة

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :
اHاHــــــــادة األولى :ادة األولى :  حتـل الـــوكـــالـــة الــــوطـــنـــيـــة لــــتـــســـيـــيـــر
اإلجنــازات وجتــهــيـــز مــؤســســات الــصــحـــة اHــنــشــأة �ــوجب
أحكام اHرسوم التنفيذي رقم 13-220 اHؤرخ في 9 شعبان

عام 1434 اHوافق 18 يونيو سنة 2013 واHذكور أعاله.
اHـــادةاHـــادة 2 : : يـــتـــرتـب عـــلى احلل اHــــنـــصـــوص عــــلـــيه في
اHــــادة األولى أعالهs حتــــويـل جــــمــــيع ¡ــــتــــلــــكــــات الــــوكــــالــــة
وحقوقها والتزامـاتها ومستخدميـها إلى الهياكل التابعة
لــوزارة الــصــحــة والــســكــان وإصالح اHــســتــشــفــيــات وفــقــا
لألحـــكـــام واإلجــــراءات اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في الـــتـــشـــريع

والتنظيم اHعمول بهما.
اHــادةاHــادة 3 : : يـتــرتب عـلى حل الــوكـالـة إعــداد جـرد كـمي
ونــوعي وتـقــديــريs تـعــده طـبــقـا لــلـقــوانـY والــتـنــظـيــمـات
اHــعــمــول بـهــا جلــنــة يــعـY أعــضــاءهــا كل من وزيــر اHــالــيـة

والوزير اHكلف بالصحة.
اHــادةاHــادة 4 : : تــلـغـى أحــكــام الــمــرسـوم الـتـنـفـيذي رقم
13-220 اHـؤرخ في 9 شعـبـان عام 1434 اHـوافق 18 يـونـيو

سـنـة 2013 واHـتــضـمن إنـشـاء الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـسـيـيـر
اإلجنازات وجتهيز مؤسسات الصحة.

اHادة اHادة 5 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 26 مارس سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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قسم ترقية اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة :قسم ترقية اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة :
sبصفته رئيس دراسات sخالد لوصفان -

sبصفته مدير دراسات sمراد عريف -
sبصفتها رئيسة دراسات sمنى بالي -

- فــــاطــــمـــــــة الـــــــزهــــــراء بــــــوتــــــويسs بــــصــــفــــتــــهـــــا
رئيســة دراسـات.

قسم االبتكـار :قسم االبتكـار :
sبصفته رئيس دراسات sكر� جليلي -

- كمال بوديسةs بصفته رئيس دراسات.
قسم تثمY اخلبرات والتسيير :قسم تثمY اخلبرات والتسيير :

sبصفته رئيس دراسات sمحمد زازون -
- كر~ة نفتيs بصفتها رئيسة دراسات.

قسم التأهـيل :قسم التأهـيل :
- يوسف زميريs بصفته رئيس دراسات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مــــهــــام الـــــسّــــيــــدات والـــــسّــــادة اآلتـــــيــــة أســــمـــــاؤهم بــــوزارة
الــصــنــاعـة واHــؤســســات الــصــغــيـرة واHــتــوســطــة وتــرقــيـة

االستثمار (سابقا)s لتكليفهم بوظائف أخـرى :
- بـــشـــيــر كـــشـــرودs بـــصـــفـــته رئـــيـس قـــسم مـــتـــابـــعــة

sعمليات الشراكة واخلوصصة
- سـهيلة شـاشوريs بصفـتها رئيسـة دراسات بقسم

sواقع الصناعيةHالعقار وا Yتثم
- جـميـلـة بـاشوشs بـصـفـتهـا رئـيسـة دراسـات بـقسم

sمتابعة مساهمات الدولة
- مـــحــمــد لـــطــفي بـــلــعــبـــد الــوهـــابs بــصــفـــته رئــيس
دراســـات بــــقـــسم الـــيـــقــــظـــة اإلســـتـــراتـــيـــجــــيـــة واHـــعـــلـــومـــة

sاالقتصـاديـة
- جـياللي مـفـتــاحيs بـصـفـته رئـيس دراسـات بـقـسم

sمتابعة مساهمات الدولة
- رشـيدة بـضيـافs بصـفتـها رئـيسـة دراسات بـقسم

sاإلحصائيات والتحقيقات والتقييم
- نـــاصــــر الـــدين رقـــاعــــةs بـــصـــفـــتـه رئـــيس دراســـات

sبقسم متابعة عمليات الشراكة واخلوصصة
- عــبـــد الــرحــمــان قــزولــةs بــصــفــته رئــيس دراســات

sواقع الصناعيةHالعقار وا Yبقسم تثم
- سماعY مـرابطsY بصفـته رئيس دراسات بقسم

الصناعات الثقيلة.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مــهـــام الــسّـــيـــدتــY والـــسّــادة اآلتــــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتــهم
رؤســاء دراسات بوزارة الـصناعة واHـؤسسات الـصغيرة
واHــتــوســطــة وتــرقــيــة االســتــثــمــار (ســابــقــا)s لــتــكـلــيــفــهــم

بـوظـائف أخـرى :
sبقسم الصناعات اخلفيفة sصباح برقيقة -

sبقسم الصناعات الثقيلة sحفيظة خدوشي -
sبقسم الصناعات الثقيلة sمحمد علوان -
sبقسم الصناعات اخلفيفة sمحمد قبايلي -

- عـــــبـــــد الـــــكـــــر� قــــصــــدرليs بــــقــــسـم الــــصــــنــــاعـــات
اخلفيفة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مــهــام الــسّــيــد فــريـــد الســميs بــصــفــته مــديــرا لــلــدراســات
بـــقــسم تـــثــمــY اخلـــبــرات والـــتــســيـــيــر بـــوزارة الــتــنـــمــيــة
الــصـــنــاعـــيـــة وتــرقــــيــة االســـتــثــمـــار (ســابـــقــا)s لـــتــكــلـــيــفـه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1437
اHـوافق اHـوافق 28 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
اHديرة الـعامة لـلوكالـة الوطـنية لـلوساطـة والضبطاHديرة الـعامة لـلوكالـة الوطـنية لـلوساطـة والضبط

العقاري.العقاري.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مــهـام الــسّــيـدة حــســيـبــة مــقـراويs بــصــفـتــهــا مـديــرة عــامـة
لـلوكـالـة الوطـنـية لـلـوساطـة والضـبط الـعقـاريs لـتكـلـيفـها

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 19  جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام
يــتـــضـــمّـــنــانـــنــان  sيــتـــضـــم s2016 ــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة  فــبـــرايـــر ســـنــةHــوافق  اH1437 ا

إنهاء مهام مفتشY بوزارة اجملاهدين.إنهاء مهام مفتشY بوزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مــهــام الــسّــيــد عــبـد الــنــاصــر لــوحــايــديـةs بــصــفــته مــفــتــشـا

بوزارة اجملاهدين.
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�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مـهـام السّـيـد عـبـد الـعـالي عـباسs بـصـفـته مـفـتـشـا بوزارة

اجملاهدينs لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1437
اHـوافق اHـوافق 28 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

نائب مدير بوزارة اجملاهدين.نائب مدير بوزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مهـام السّـيد عـمر بـعـيجيs بـصفـته نائب مـدير لـدراسات
sتـــنـــظـــيـم الـــبـــطـــاقـــيـــات واحملـــفـــوظـــات بـــوزارة اجملـــاهـــدين

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 19  جـمادى األولى عام   جـمادى األولى عام 1437
اHـوافق اHـوافق 28 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة s2016 تـتضـمs تـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

مديرين للمجاهدين في الواليات.مديرين للمجاهدين في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مـــهــام الـــسّـــيـــدين اآلتي اســـمـــاهـــمـــا بــصـــفـــتـــهـــمـــا مــديـــرين

: Yاآلتيت Yللمجاهدين في الواليت
sفي والية أدرار sمبروك بن فرحات -

- دوادي راهمs في واليـة عـY الدفـلىs إلحالـتـه عـلى
التّقـاعـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مــــهــــام الــــسّــــيــــد مــــســــعـــــــود بــــلــــهــــــاديs بــــصــــفــــتـه مــــديــــــرا
للمجــاهدين في والية سعيدةs لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مـــهــــام الــــسّـــيــــد عــــبــــد الـــقــــادر زرواطيs بــــصــــفــــته مــــديـــرا
لــلـــمــجــاهـــدين في واليـــة بــومــرداسs لـــتــكــلـــيــفه بــوظـــيــفـــة

أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مـــهــام الـــسّــيـــدين اآلتي اســـمــاهـــمــاs بـــصــفـــتــهـــمــا مـــديــرين
لـلـمـجاهـدين في الـواليـتـY اآلتيـتـsY لـتـكلـيف كل مـنـهـما

بوظيفة أخـرى :
sفي والية اجلـزائر sأحمد لغريب -

- مسعود سويسيs في والية تيارت.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مــــهـــــام الــــسّــــادة اآلتـــــيــــة أســــمـــــاؤهم بـــــصــــفــــتـــــهم مـــــديــــرين
لــــلـــمــــجــــــاهــــديـن في الـــــواليـــــــات اآلتــــــيــــةs لــــتـــكــــلــــيــــفــــهــم

بـوظـائف أخـرى :
sفي والية تلمسان sجمعي بومعراف -
sفي والية سطيف sتوفيق عيساوي -
- الهاشمي عفيفs في والية معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1437
اHـوافق اHـوافق 28 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

مدير اHالية والوسائل العامة بوزارة التجارة.مدير اHالية والوسائل العامة بوزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مــهـــام الــسّــيـــد عــبــد الـــعـــزيـــز بـــولــغــبـــرةs بــصــفـــته مــديــرا
لــلـمــالـيــة والـوســائل الــعـامــة بـوزارة الــتـجــارةs لـتــكـلــيـفـه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 19  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1437
اHـوافق اHـوافق 28 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

اHقرر العام �جلس اHنافسة.اHقرر العام �جلس اHنافسة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــنــهى
مـهــام الـسّـيـد مـصـطـفـى عـبـد الـكـر�s بـصــفـته مـقـررا عـامـا

�جلس اHنافسةs لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 19  جـمادى األولى عام   جـمادى األولى عام 1437
Yن الــتــعــيـYتــتـضــمّن الــتــعــيـ sتــتـضــم s2016 ــوافق 28 فـــبــرايــر ســنــة  فـــبــرايــر ســنــةHــوافق اHا

بوزارة الصناعة واHناجم.بوزارة الصناعة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــعــيّن
الـسّــيـدات واآلنــسـتــان والـسّــادة اآلتـيــة أسـمــاؤهم بـوزارة

الصناعة واHناجم :
قسم اجلودة واألمن الصناعي :قسم اجلودة واألمن الصناعي :

sرئيس قسم sجمال الدين شوتري -
sمدير دراسات sسمير دريسي -
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sمديرة دراسات sفريدة بن زادي -
sمدير دراسات sعلي شوقي بوديعة -

- يوسف زميريs رئيس دراسات.
قسم االبتكـار :قسم االبتكـار :

sمدير دراسات sكر� جليلي -
- كمال بوديسةs رئيس دراسات.

قسم ترقية اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة :قسم ترقية اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة :
sمديرة دراسات sنسيمة بوكروح -
sرئيسة دراسات sالزهرة دحماني -

sرئيسة دراسات sفاطمة الزهراء بوتويس -
sرئيسة دراسات sمنى بالي -

- خالد لوصفانs رئيس دراسات.
قسم دعم اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة :قسم دعم اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة :

sرئيس قسم sمراد عريف -
sرئيسة دراسات sصورية حجام -
- سعيد معيوفs رئيس دراسات.

قسم تثمY اخلبرات والتسيير :قسم تثمY اخلبرات والتسيير :
sمدير دراسات sفريد السمي -
sرئيسة دراسات sكر~ة نفتي -

- محمد زازونs رئيس دراسات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــعــيّن
الــــــسّــــــيــــــــدات والــــــسّـــــــــادة اآلتــــــيــــــــة أســـــمــــــاؤهـم بــــــوزارة

الصناعــة واHنـاجم :
- بــــــــشــــــــيـــــــر كــــــــشــــــــرودs رئـــــــيـس قــــــــسـم الـــــــيــــــــقــــــــظـــــــة

sاالستراتيجية وأنظمة اإلعالم
- سـهـيـلـة شـاشوريs مـديـرة دراسـات بـقـسـم تـطـوير
الــبــنى الــتــحــتــيــة الـــصــنــاعــيــة والــلــوجــســتــيــة واألقــطــاب

sالصناعية
- جــمـيــلـة بــاشــوشs مـديــرة دراســات بـقــسم اإلدمـاج

sنـاولـةHوا
- محمد لطـفي بلعبد الوهابs مدير دراسات بقسم

sمتابعة مساهمات الدولة وعمليات اخلوصصة
- جـياللي مــفــتـاحيs مــديـر دراســات بــقـسم مــتـابــعـة

sمساهمات الدولة وعمليات اخلوصصة
- رشـــــيــــــدة بـــــضـــــيـــــافs رئــــــيـــــســـــة دراســـــات بــــــقـــــسم

sالدراسات االقتصادية

- نـــــاصــــــر الـــــدين رقـــــاعـهs رئـــــيـس دراســـــات بـــــقـــــسم
sمتابعة مساهمات الدولة وعمليات اخلوصصة

- عـــبـــد الـــرحـــمـــان قـــزولـــةs رئــــيس دراســـات بـــقـــسم
تـــطـــويــر الـــبـــنى الـــتـــحــتـــيـــة الـــصـــنــاعـــيـــة والـــلــوجـــســـتـــيــة

sواألقطاب الصناعية
- ســـــمــــاعـــــY مـــــرابــــطـــــsY رئـــــيس دراســـــات بــــقـــــسم
صناعـات الصلب والـتعدين واHـيكانـيكيـة والعدانـة وبناء

السفن والطيران والكهربائية واإللكترونية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــعــيّن
الــسّــيـــدتــــان والــسّــادة اآلتــيـــة أســمــاؤهم رؤســاء دراســات

بوزارة الصناعة واHناجم :
- صبـاح برقيـقةs بقـسم صناعـات الصلب والـتعدين
واHــــيـــكــــانــــيـــكــــيـــة والــــعـــدانــــة وبــــنـــاء الــــســـفـن والـــطــــيـــران

sوالكهربائية واإللكترونية
- حـــــفــــيــــظـــــة خــــدوشـيs بــــقـــــسم صــــنـــــاعــــات الـــــصــــلب
والتعدين واHيكـانيكية والعدانـة وبناء السفن والطيران

sوالكهربائية واإللكترونية
- مـحـمد عـلـوانs بـقـسم صـناعـات الـصـلب والـتـعدين
واHــــيـــكــــانــــيـــكــــيـــة والــــعـــدانــــة وبــــنـــاء الــــســـفـن والـــطــــيـــران

sوالكهربائية واإللكترونية
sناولةHبقسم اإلدماج وا sمحمد قبايلي -

- عـــــبـــــد الـــــكـــــر� قـــــصـــــدرلـيs بـــــقـــــسم الـــــصـــــنـــــاعـــــات
الـكـيـمـيائـيـة - الـبالسـتـيكـيـة والـصـيـدالنيـة ومـواد الـبـناء

واHواد احمللـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن

السّيدان اآلتي اسماهما بوزارة الصناعة واHناجم :
- مــــصــــطــــفـى عــــبــــد الـــــكــــر�s مــــكــــلّـــــفــــا بــــالــــدراســــات

sوالتلخيص
- عبد العزيز بولغبرةs مديرا إلدارة الوسائل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
الــــسّـــيـــد عــــلي أوماللs مــــديـــرا عـــامــــا لـــتـــســــيـــيـــر الــــقـــطـــاع

العمومي التجاري بوزارة الصناعة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــعــيّن
السّيدة حسيبـة مقراويs مديرة عامة للتنمية الصناعية

والتكنولوجية بوزارة الصناعة واHناجم.
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مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 19  جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام
يــتـــضـــمّـــنــانـــنــان  sيــتـــضـــم s2016 ــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة  فــبـــرايـــر ســـنــةHــوافق  اH1437 ا

تعـيY مديرين لـلشبـابيك الـوحــيدة غيـر اHركـزيـةتعـيY مديرين لـلشبـابيك الـوحــيدة غيـر اHركـزيـة
للوكالـة الوطنية لتطوير االستثمار في الواليات.للوكالـة الوطنية لتطوير االستثمار في الواليات.

ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
الــــسّـــــــادة اآلتــــــيـــة أســــمــــــاؤهـم مـــديـــــــريــن لــــلـــشــــبــــابــــيك
الـــوحــيـــدة غــيـــر اHــركـــزيـــة لــلـــوكــالـــة الــوطـــنـــيــة لـــتــطـــويــر

االستثمار فـي الـواليـات اآلتـية :
sببشار sعبد الكر� الصالح -

sبتامنغست sبوجمعة بن الصيد -
sبسيدي بلعباس sبوشناق خالدي Yمحمد أم -

- زين العابدين مداحs بالنعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــعــيّن
الــسّــيــدة واآلنـســتــان والــسّــادة اآلتــيــة أســمــاؤهم مــديــرين
لــلــشــبــابــيك الــوحــيـدة غــيــر اHــركــزيــة لــلـوكــالــة الــوطــنــيـة

لتطوير االستثمار في الواليات اآلتية :
sفي والية البويرة sسعيد سعيدون -
sفي والية اجللفة sبلقاسم مسعودي -

sفي والية سكيكدة sمحمد ديبون ساهل -
sةHفي والية قا sمحمد زوارة -

sسيلةHفي والية ا sعبد الباسط مختاري -
sفي والية معسكر sبشير دومي -

sفي والية البيض sكر� عبد العزيز -
sفي والية إيليزي sمصطفى دغب -

sفي والية برج بوعريريج sحورية خالف -
sفي والية بومرداس sمحمد بن عبد السالم -
sفي والية الطارف sسليمان بن الشريف -
sفي والية تيسمسيلت sعبد القادر لباني -

sفي والية سوق أهراس sوحيدة بكاس -
sفي والية تيبازة sمحمد بولوزة -
sفي والية ميلة sسهام بربوشة -

- براهيم بن حاجةs في والية عY الدفلى.

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 19  جـمادى األولى عام   جـمادى األولى عام 1437
Yن تـــعـــيــYتـــتــضـــمّن تـــعـــيــ sتـــتــضـــم s2016 ــــوافق 28 فـــبـــرايــــر ســـنـــة  فـــبـــرايــــر ســـنـــةHــــوافق اHا

مديرين للمجاهدين في الواليات.مديرين للمجاهدين في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
الــسّـــــادة اآلتـــيــة أســمـــاؤهم مــديـــــريـن لــلـمــجـــــاهـــديــن

فـي الـواليـات اآلتـية :
sفي والية أدرار sمحمد الياس -

sفي والية باتنة sجمعي بومعراف -
sفي والية تلمسان sالهاشمي عفيف -

sفي والية سطيف sعبد العالي عباس -
- توفيق عيساويs في والية النعامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
السّيد عبـد القادر زرواطيs مديرا للمجاهـدين في والية

اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــعــيّن
الـسّـيــدتـــان اآلتي اسـمــاهــمـــا مـديـــرتـــY لــلـمـجــــاهــدين

: Yاآلتيتـ Yفي الـواليتـ
sفي والية سعيدة sسعاد قداوي -

- حبيبة بوطرفةs في والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
الــسّـيــد عــبــــد الـقـــــادر بــــاعاللs مــديــــرا لـلــمـجــــاهــديــن

فـي واليـة تـامنغست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
الــسّـــــادة اآلتـــيــة أســمـــاؤهم مــديـــــريـن لــلـمــجـــــاهـــديــن

فـي الـواليـات اآلتـية :
sفي والية بسكرة sأحمد لغريب -

sفي والية تيزي وزو sمسعود سويسي -
- عمر بعيجيs في والية سوق أهراس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 19 جــــــمـــــادى
األولى عــام 1437 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعــيّن
الــسّــيــد مــســعـــود بــلــهــاديs مــديـرا لــلــمــجــاهــدين فـي واليـة

معسكــر.
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قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قـرار رقم قـرار رقم 12 / ق. م د// ق. م د/16 مـؤرخ في  مـؤرخ في 14 جــمــادى الــثــانــيـة جــمــادى الــثــانــيـة
يــــتــــعــــلق  sيــــتــــعــــلق s2016 ــــوافق 23 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةHــــوافق  اHعــــام عــــام 1437 ا

باستخالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.باستخالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ اجمللس الدستوري

- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورs ال ســـيـــمـــا اHـــواد 122 و129
sو182 (الفقرة 2) منه

- و�ــقـتـضى  الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12-01 اHـؤرخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHـــتــعــلّـق بــنــظــام االنـــتــخــابــاتs ال ســـيــمــا اHــواد 88 و102

sو103 منه

- و�ــقـتـضى  الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12-03 اHـؤرخ
في 18 صـفـر عام 1433 اHـوافـق 12 يـنـايـر سـنة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اHـرأة في اجملالس

sادة 6 منهHال سيما ا sنتخبةHا

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اHــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عـام 1433 اHـوافق 16 أبـريل سـنة 2012 الـذي يـحـدد قـواعد

sعمل اجمللس الـدستوري

- و�ـــقـــتــضى  إعــالن الــمــجــلس الـــدســــتـوري رقـم
01 / إ. م د/12 اHــؤرخ في 24 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433

اHــوافق 15 مــايــو ســنــة 2012 واHــتــضــمن نــتــائج انــتــخـاب
sأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- وبـعـد االطالع عـلى رسالـة رئـيس اجملـلس الـشـعبي
الــــوطــــني رقم أخ / أر/2016/34 اHــــؤرخــــة في 17 مــــارس
ســــنــــة 2016 واHــــســــجــــلـــــة بــــاألمــــانــــة الــــعــــامــــة لـــــلــــمــــجــــلـس
s03 حتت رقم s2016 الــدسـتــوري بــتـاريخ 17 مــارس ســنـة
والــمــتــضـــمــنــة الــتــصــريـح بــشـــغــور مــقــعــد الــنــائـب
بن أمهاني عبد الناصر اHنتخب في قائمة تكتل اجلزائر
sبسبب االستقالة sسيلةHالدائرة االنتخابية ا sاخلضراء

- وبعـد االطالع على قـوائم اHـترشـحY لالنـتخـابات
الـتــشـريـعــيـة الــتي جـرت يـوم 10 مـايــو سـنـة s2012 اHـعـدة
من طـــرف وزارة الـــداخـــلـــيـــة واجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيـــة عن كل

s2012 ــرسـلــة بـتـاريخ 26 أبــريل سـنـةHا sدائــرة انـتـخــابـيـة
حتت رقم 12/3083 واHــسـجــلــة بـاألمــانـة الــعـامــة لــلـمــجـلس

 s39 حتت رقم s2012 الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة

sقررHوبعد االستماع إلى العضو ا -sقررHوبعد االستماع إلى العضو ا -

sداولةHوبعد ا -sداولةHوبعد ا -

- اعـــتـــبـــارا أنّـه بـــمـــقـــتــضــى أحـــكـــام الــمـــادتـــيـن
102 و103 مـن الــقــانـون الــعــضـوي رقـم 12-01 الــمـؤرخ

فـي 18 صــــفــــر عــــام 1433 اHــــوافـق 12 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2012
والــــمــــتــــعـــــلـق بــــنــــظـــــام االنــــتــــخــــابــــاتs يـــــســــتــــخــــلـف
sالــنـــائـب بـــعـــد شـــغـــور مـــقــعـــده بـــســـبـب االســـتـــقـــالــة
بــــالــــمـــتــــرشــح اHـــرتب مـــبـــاشـــرة بـــعـــد اHــتـــرشـح األخـــيــر
اHــنــتــخـب في الـــقـــائـــمـــة االنـــتـــخـــابــيـــة الـــذي يـــخـــلـــفـه

 sتبقـيةHخـالل الـفـتـرة النيابية ا

- واعـتبـارا أنّه �قـتضى أحـكام اHادة 6 من الـقانون
الــــــعــــــضــــــوي رقم 12-03 اHــــــؤرخ في 18 صــــــفــــــر عــــــام 1433
اHـوافـق 12 يـنـايــر سـنـة 2012 واHـذكــور أعالهs يـســتـخـلف
اHــــتـــرشـح أو اHـــنـــتــــخب �ـــتــــرشح أو مـــنــــتـــخب مـن نـــفس
اجلـنسs في جــمــيع حـاالت االســتـخـالف اHـنــصـوص عــلـيــهـا

sتعلق بنظام االنتخاباتHفي القانون العضوي ا

- واعـــــتــــبــــارا أنّـهs بــــعــــد االطـالع عــــلى إعـالن اجملــــلس
الــــدســـتــــوري وعـــلـى قـــائــــمــــة مـــتــــرشـــحـي تـــكــــتل اجلــــزائـــر
sـذكـورين أعالهHـسـيلـة اHاخلـضـراء بـالـدائـرة االنـتـخـابـيـة ا
تبY أنّ اHترشـح اHؤهل الستخالف النـائب اHستقيل هو

sجناوي السعيد

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

الــمــادة األولى الــمــادة األولى : يــســتــخــلــف الــنــائـب بن أمـهـاني
sعـــبـــد الـــنــاصـــر بـــعـــد شـــغــور مـــقـــعـــده بــســـبب االســـتـــقـــالــة

باHترشح جناوي السعيد.

2 :  :  تــبــلّغ نــســخــة من هــذا الــقــرار إلى رئــيس اHـادة اHـادة 
اجمللس الشعـبي الوطني وإلى وزير الداخـلية واجلماعات

احمللية.

اHـادة اHـادة 3 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرسـمـيـة
للجمهورية اجلـزائرية الد~قراطية الشعبية.
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بهـذا تداول اجمللـس الدسـتوري في جـلسـته اHنـعـقدة
بــتــاريخ 14 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1437 اHـوافق 23 مـارس

سنة 2016.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي
أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :

sحنيفة بن شعبان -
sعبد اجلليل بلعلى -
sإبراهيم بوتخيل -

sداود Yحس -
sعبد النور قراوي -

sمحمد ضيف -
sفوزية بن قلة -
- سماعيل بليت.

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني
قـرار مـؤرخ فـي قـرار مـؤرخ فـي 25 جــمــادى األولـى عـام  جــمــادى األولـى عـام 1437 الــمـوافق الــمـوافق
5 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة s2016 يــعــدل الـقــرار اHــؤرخ في s يــعــدل الـقــرار اHــؤرخ في 17
ذي القـعـدة عام ذي القـعـدة عام 1429 اHـوافق  اHـوافق 15 نـوفـمبـر سـنة  نـوفـمبـر سـنة 2008
الــذي يـحــدد اخـتـصــاصـات الــلـجـان الــطـبــيـة الـتــابـعـةالــذي يـحــدد اخـتـصــاصـات الــلـجـان الــطـبــيـة الـتــابـعـة
لـــلـــجـــيـش الـــوطـــني الـــشـــعـــبـي اخلـــاصـــة بـــالـــتـــســـريحلـــلـــجـــيـش الـــوطـــني الـــشـــعـــبـي اخلـــاصـــة بـــالـــتـــســـريح

والطعنs وتشكيلها وسيرها.والطعنs وتشكيلها وسيرها.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الدفاع الوطني
- �قـتضى اHرسوم رقم 74-60 اHؤرخ في27 مـحرم
عام  1394 اHوافق 20 فبـراير سنة 1974 واHتـضمن إنشاء
YـــوظـــفـــHبـــا Yالـــشـــبـــيـــهــــ YـــدنـــيــــHا YــــوظـــفـــHإطـــار من ا
الــعــســكــريــY في وزارة الــدفــاع الــوطــني وحتــديــد قــواعـد
Yالــدائـــمــ Yـــطــبق عـــلى الـــشـــبــيـــهـــHالـــقــانـــون األســـاسي ا

sتممHا sYبالعسكري
- و�ــــقـــــتــــضـى اHــــرســـــوم رقم 87-21 اHـــــؤرخ في 20
جــــمــــادى األولى عـــام 1407 اHــــوافق 20 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1987
واHـتـضــمن الـتـأهــيل الـطــبي لـلـخــدمـة في صــفـوف اجلـيش

sتممHعدل واHا sالوطني الشعبي
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-317 اHـؤرخ
في 10 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 الــــذي يــــحــــدد مــــهــــام نـــائـب وزيــــر الــــدفـــاع الــــوطــــني

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

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام
1429 اHــــــوافق 15 نــــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008 الــــــذي يــــــحــــــدد

اخــتـصـاصـات الــلـجـان الـطــبـيـة الـتــابـعـة لـلــجـيش الـوطـني
الــــشــــعــــبـي اخلـــاصـــة بـــالـــتـــســـريح والـــطـــعنs وتـــشـــكـــيـــلـــهــا

sوسيرها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : يـهــدف هـذا الـقــرار إلى تـعــديل أحـكـام
اHـادتـY 4 و6 من الـــقـــرار اHـــؤرخ في 17 ذي الـــقـــعـــدة عـــام

1429 اHوافق 15 نوفمبر سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 2 :  :  تعـدل أحكـام اHادة 4 من الـقرار اHؤرخ في
17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر ســنــة 2008

واHذكور أعالهs كما يأتي :
"اHادة 4 : تفصل اللجنة الطبية احمللية �قرر طبي:

sفي التأهيل -
- فـي الـــتــــأهـــيل اجلــــزئي اHـــطــــابق لـــلــــمـــلف الــــطـــبي
بــالــنــســبــة لــلــحـائــزيـن شـهــادة جــامــعــيــة والــطــلــبــة ضــبـاط

sاخلدمة الوطنية
- في عدم الـتأهـيل اHـؤقتs ويصـدر هـذا اHقـرر Hدة

sال تتجاوز ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة
Yفي عــــدم الـــــتــــأهــــيل الــــنــــهــــائـي لــــلــــمــــســــتــــخــــدمــــ -
واHتـرشحـY اHعـترف بعـدم أهلـيتـهم نهـائيـا بسـبب عاهة

sجزئيا كان أم تامّا sأدت إلى عجز دائم
- في عـدم التـأهـيل النـهائي لـلـمعـاد استـدعاؤهم في

إطار التعبئةs على اختالف الرتب واألصناف".

اHـادة اHـادة 3 :  : تـعـدل أحـكـام اHادة 6 من الـقـرار اHؤرخ في
17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر ســنــة 2008

واHذكور أعالهs كما يأتي :
" اHـادة 6 : يــتــرتب عــلـى مــقــررات الــتــأهــيل أو عــدم
الــتـأهـيل الــتي تـصـدرهــا الـلـجــنـة الـطــبـيـة احملـلــيـةs حـسب

احلالةs جتنيد اHعني أو استبعاده".

اHـادة اHـادة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية. 

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 25 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1437
اHوافق 5 مارس سنة 2016.

عن وزير الدفاع الوطني عن وزير الدفاع الوطني 
sنائب وزير الدفاع الوطنيsنائب وزير الدفاع الوطني

رئيس أركان اجليش الوطني الشعبيرئيس أركان اجليش الوطني الشعبي
الفريق أحمد قايد صالحالفريق أحمد قايد صالح



21 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1620
30 مارس سنة  مارس سنة 2016 م

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 28 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1437  اHــــوافق اHــــوافق 7
فــبـــرايـــر ســـنــة فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يــحـــدs يــحـــدّد اHـــمـــيـــزات الــتـــقـــنـــيــةد اHـــمـــيـــزات الــتـــقـــنـــيــة
للوشاح باأللـوان الوطنية ومناسبات ارتدائه منللوشاح باأللـوان الوطنية ومناسبات ارتدائه من

طرف رئيس اجمللس الشعبي البلدي.طرف رئيس اجمللس الشعبي البلدي.
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية

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

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

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

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-105 اHؤرخ
في 5 جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اHــــوافق 17 مــــارس ســــنـــة
2013 واHــتــضـمن الــنــظـام الــداخــلي الـنــمــوذجي لـلــمــجـلس

sادة 4 منهHال سيما ا sالشعبي البلدي

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 13-105 اHــؤرخ في 5 جــمــادى األولى عـام
1434 اHـوافق 17 مـارس سـنة 2013 واHذكـور أعالهs يـهدف

هـــذا الـــقـــرار إلى حتـــديـــد اHـــمـــيـــزات الـــتـــقـــنـــيـــة لـــلـــوشـــاح
بـاأللـوان الـوطـنـيـة ومـنـاسبـات ارتـدائه مـن طرف رئـيس

اجمللس الشعبي البلدي.

اHاداHادّة ة 2 : : ينجـز الوشاح من قماش ذي جودةs بألوان
الــعــلـم الــوطــني مــرتــبـــة طــولــيــا في شــكـل شــرائطs طــبــقــا

للتشريع اHعمول به.

ويستوفي الوشاح اخلصائص التقنية اآلتية :

- الــطــول : مـتــر وخــمــسـة وثـمـانـون ســنتـيـمــتـرا
(1,85 م)s ويــنـــتـــهي طــرفـــاه بـــشــرايـــا حـــواشــيـــهـــا من بــر�

s(8 سم) مذهّب طوله ثمانية سنتيمترات

- الــعـرض : عــشـرة ســنـتــيـمــتـرات (10 سم) مـقــسـمـة
إلى ثالثــة شـرائط مــتــسـاويــة وتــربط بــواسـطــة عــقـدة من

بر� مذهّب قابلة للتعديل.

يـتـمــيـز الـوشـاح اخملـصص Hـســتـخـلف رئـيس اجملـلس
sفي حـــالــة حــصــول مــانع لــهــذا األخــيــر sالـــشــعــبي الــبــلــدي

بشرايا وعقدة من بر� فضّي.

3  :   : يــــوضع الــــوشـــاح عــــلى الـــكــــتف الــــيـــســـرى اHــاداHــادّة ة 
ويــــكـــون الـــشـــريـط األخـــضـــر قـــرب الـــرقــــبـــةs مـــرورا حتت
الــذراع الــيــمــنـى ويــعــقــد عــلى مــســتــوى الــورك من اجلــهــة

اليمنى.

اHادة اHادة 4  :   : يـتم ارتداء الـوشاح اHـسلّم لـرئيس اجمللس
الـــــشــــعــــبـي الــــبــــلــــدي فـي بــــدايــــة عـــــهــــدته خـــــصــــوصــــا خالل

اHناسبات اآلتية :

- زيـــــــــارات رئـــــــــيـس اجلـــــــــمـــــــــهـــــــــوريـــــــــة والـــــــــرؤســــــــاء
sستوىHوالشخصيات األجنبية من نفس ا

- زيــارات الــوزيـــر األول ووزراء الــدولــة والــوزراء
sستوىHوالشخصيات األجنبية من نفس ا

- االحــتــفـاالت الــرســمـيــة والــوطـنــيــة اخملـلّــدة لــذكـرى
sحرب التحرير الوطني أو أحداث أخرى

sمراسم إمضاء اتفاقيات التوأمة -

- مـراسم تـسـلـيـم اHـهـام إلى رئـيس اجملـلس الـشـعـبي
sالبلدي اجلديد

- مراسم إبرام عقود الزواج.

اHـادة اHـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1437
اHوافق 7 فبراير سنة 2016.

نور الدين بدوينور الدين بدوي



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 20 21 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـ هـ
30 مارس سنة  مارس سنة 2016 م

01 - أدرار - أدرار

02 - الشلف - الشلف

مهندس تطبيقي
مهندس دولة
مهندس دولة

Yرئيس مهندس
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس دولة
متصرف إقليمي رئيسي

متصرف
مهندسة دولة لإلدارة اإلقليمية

مهندس تطبيقي
مهندس معماري

مهندس دولة لإلدارة اإلقليمية
تقني سام
تقني سام

ملحق لإلدارة اإلقليمية
مهندس دولة لإلدارة اإلقليمية
مهندس دولة لإلدارة اإلقليمية

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية

طرباقو علي
عيشاوي عبد القادر
قربوز عبد الرحيم

حاج أحمد عبد القادر
قيدوم محمد

حفصي مختار
حرماوي عبد السالم

دليل حلسن
صابرو ناجم

رحالي عبد العزيز
صديقي محمد
رمضاني أحمد

تسابت ميلود
الهواري أحمد
بوخا® معمر

براهيمي خيرة
تكلY عبد القادر

مقداد بوعلي
Yزان حس

مناصري أحمد
حراث ناصر

نورين معمر خليفة
عبو عيسى

Yحنان ياس

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1437 اHوافق  اHوافق 8 فبراير سنة  فبراير سنة s2016 يحدد القائمة الوطنية لألشخاص اHؤهلs Y يحدد القائمة الوطنية لألشخاص اHؤهلY للقيامللقيام
بالتــحقـيق الــمـسـبق إلثـبات اHنـفعة الـعمومـيةs في إطار عـمليـات نزع اHلـكية من أجل اHـنفعـة العمـوميةs بـعنوانبالتــحقـيق الــمـسـبق إلثـبات اHنـفعة الـعمومـيةs في إطار عـمليـات نزع اHلـكية من أجل اHـنفعـة العمـوميةs بـعنوان

سنة سنة 2016.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بـــمـــوجـب قـــرار مـــؤرخ فـي 29 ربـــيـع الـــثـــانــي عــام 1437 الـــمـــوافـق 8 فـــبـــرايـــر ســـنــة s2016 تـــحـــدد الـــقـــائـــمـــة
الــوطــنـــيــة لـألشــخـــاص الــمــؤهــلـــيـن لــلــقــيـــام بــالــتـــحــقــيق الــمـــســبـق إلثــبـــات الــمــنــفـــعــة الــعــمـــومــيــةs فـي إطــار
عــمـــلــيــات نــزع الــمـــلــكــيــة من أجـل اHـنـفـعـة الــعـمـومـيـةs بــعـنـوان سـنـة s2016 تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادتـY 3 و4 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيذي رقم 93 - 186 اHـؤرخ في 7 صـفـر عام 1414 اHـوافق 27 يـولـيـو سـنة 1993 الـذي يـحـدّد كـيـفيـات تـطـبـيق الـقـانون
sتمّمHا sنفعة العموميةHلكية من أجل اHتـعلقة بنزع اHـؤرخ فـي 27 أبريل سنة 1991 الذي يحـدّد القواعد اHرقم 91 - 11 ا

كما يأتي :



21 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1820
30 مارس سنة  مارس سنة 2016 م

03 - األغواط - األغواط

04 - أم البواقي - أم البواقي

05 -  باتنة -  باتنة

مهندس دولة
مهندس دولة
مفتش قسم
مفتش قسم

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

متصرف
خبير

رئيسة مصلحة

مهندس دولة
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مهندسة دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس دولة رئيسي
متصرف رئيسي

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندس دولة

YهندسHرئيس ا
مهندس معماري

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية

بدرينة قدور
برقي عبد القادر

فارسي عبد القادر
ستت بشير

قدراوي محمد
مسكول محمود

مريقي جمال
حدباوي مصطفى
بدرينة ابراهيم
تواتي حسينة

بلهوشات علي
تادرنت الصادق

جالل الطيب
بوشوارب مراد
حركات فيصل
بركاني حسان
Yسابق ياس

عبابسة الوردي
صهران الزين

بن منصور لويزة
بوشارب عبد الرحمان

Yمومن حس

بن سعيد خالف
بوسعدية عمر
محرزي بوزيد

زاوش سليم
عزوز براهيم

خليف إبراهيم
عماري عمر
عثمان خالد

بوتيطاو عالء الدين
Yأمداح ليم

بعيرة عبد القادر
زروال عبد الناصر



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 20 21 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـ هـ
30 مارس سنة  مارس سنة 2016 م

06 - بجاية - بجاية

07 - بسكرة - بسكرة

08 - بشار - بشار

مهندس معماري
مهندسة معمارية

مهندس دولة 
مهندسة رئيسية

تقني سام
تقني سام

مهندس دولة
مهندس دولة

تقني
مهندس تطبيقي

مهندس دولة 
تقني سام

مفتش
مهندس دولة

مهندسة رئيسية
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

رئيس قسم فرعي
مهندس دولة
مهندس دولة

مفتش
مفتش رئيسي

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندس دولة
مهندس دولة
مفتش قسم

مفتش رئيسي
مفتش قسم
مفتش قسم

مهندس دولة
مهندسة دولة

Yإغسانن حس
العيدي نبيلة

سمعون عبد الوهاب
بلعيطوش فطيمة

كروش ناصر
العايب كمال

ركال بزة
وعلي كمال
مهدب كمال

خلوفي بلقاسم
موسلي باديس
هارون جمال

جفال يوسف
بلجبل فاحت

زياني صورية
مستيري عبد الرحيم

عبابسة مواقي لعروسي
خالدي محمد الطاهر

Yبوحلية ياس
مسعودي يوسف
YH قاسم محمد

جمعي محمد
كرفة محمد

رحموني خلضر

بسايح عبد اجمليد
جعيد محمد

محمدي الطيب
بيازيد نور الهادي 

ضيف اللّه عبد الغاني
بن يعيش اسماعيل

سويدي رمضان
بطي اسماعيل
برايس محمد

رايس عبد اللطيف
بحافي عبد القادر

قادري فوزية

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



21 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2020
30 مارس سنة  مارس سنة 2016 م

09 - البليدة - البليدة

10 -  البويرة -  البويرة

11- تامنغست- تامنغست

مهندس دولة
مهندسة دولة 

مهندس تطبيقي
متصرف

مهندسة دولة 
مهندسة دولة 

مهندس رئيسي
مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

متصرف
مهندس

مهندسة دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندسة دولة
مهندسة دولة

مهندسة
متصرفة

مهندس دولة لإلدارة اإلقليمية
مهندس دولة لإلدارة اإلقليمية

متصرف إقليمي رئيسي
تقني سام
تقني سام
تقني سام

متصرف إقليمي رئيسي
متصرف إقليمي رئيسي

مساعد مهندس لإلدارة اإلقليمية
متصرف إقليمي
متصرف إقليمي
متصرف إقليمي

ساHي عمر
ريغي جميلة

ماجن نور الدين
عوج أحمد

بوغرارة سهام
قاسم نوال
دويدي عمر

العالية محمد
عيد رضا

خيدة براهيم
جربوعة سمير
بن طيبة يخلف

شرقي عادل
عيد محمد

شوداني نسيم
معقاسي  عبد اجمليد

أحمناش كمال
بوعمرية عبد القادر

بن بيو خالد
زيدان دريس
ميري ليلى

قاسمي دليلة
عيساوي فاطمة
لعموري وهيبة

يحياوي محمد الصالح
زومالي علي

ساHي محمد صالح
جكال ايكن

بلحاجة خند
باخمد دحمان

بالمY عبد النبي
رقاني عبد الرحمان

ساقني محمد
شمباع خلضر

بن عزوز العربي
دابو مبارك

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 20 21 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـ هـ
30 مارس سنة  مارس سنة 2016 م

12 - تبسة - تبسة

13 - تلمسان - تلمسان

14 - تيارت - تيارت

مهندس رئيسي
مهندس دولة 

مهندس تطبيقي
مهندس تطبيقي

مهندس دولة 
مهندس

مهندس دولة 
مهندس دولة

تقني
مهندس دولة

مهندس دولة 
مهندس دولة 

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندسة معمارية
مهندس دولة

مهندس رئيسي
وثائقي أمY محفوظات

تقني سام

متصرف
مهندس معماري

مهندس دولة 
مهندس دولة 

متصرف
متصرف
مراقب
مراقب

مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 
تقنية سامية

بلخيري علي 
دمان خير الدين

معلم نوار
بوحارة محمد إلياس 
بيازة محمد العربي

بلحسن إسماعيل
أ~ن الربعي

بوزيدة صالح
قبلة حسان

فياللي جمال
بن مدخن  كمال

منادي عبد السالم 

دالي رضوان
بلميلود ميلود

شريفي الهاشمي
بن طرار بن عمر
مقداد خاليد وليد

موس محمد
بوعزي محمد

بسطاوي نسيمة
رماني إبراهيم

بن سنوسي جمال
دحماني حمزة

عبد الالوي أحمد

عباد حواس
بن براهيم سليم

بصري حبيب
رحموني عبد الرحمان
براهيمي عبد الرحمان

بلمداني أمحمد
نوار عبد الكر�

جياللي عبد القادر
عالم أحمد

بلعباس منور
بن زغودة مصطفى

بن زرفة فتيحة

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



21 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2220
30 مارس سنة  مارس سنة 2016 م

15 - تيزي وزو - تيزي وزو

16 - اجلزائر - اجلزائر

17 - اجللفة - اجللفة

18- جيجل- جيجل

مهندس رئيسي
مهندس دولة 
مهندس دولة

مهندس دولة 
مهندس دولة

مهندس دولة 
مهندسة رئيسية

مهندس دولة 
مهندس دولة 

مهندس معماري
مهندس دولة

مهندس معماري

مهندس دولة رئيسي
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مهندس رئيسي

مهندسة معمارية
مهندس دولة

مهندس دولة رئيسي
مفتش رئيسي

مهندسة معمارية
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مهندس دولة

مفتش رئيسي
مفتش رئيسي

متصرف
متصرف 

مهندس دولة
متصرف

متصرف 

متصرف
مهندس رئيسي

مهندس دولة لإلدارة اإلقليمية
مهندس دولة لإلدارة اإلقليمية

مفتش
مهندس رئيسي
متصرف رئيسي
متصرف رئيسي

مهندس دولة لإلدارة اإلقليمية
متصرف إقليمي رئيسي
متصرف إقليمي رئيسي

مهندس دولة

شعبان  فريد
زايد محمد

محمودي بوسعد
صغير بوعالم

حميطوش رشيد
مخلوف مناد

سعداوي نادية
بازوش محمد
كسيلي كر�
صايج سمير

جعفور عبد الكر�
عبور يوسف

رحموني محمد
بونقطة خالد
عبدات كر�
حجاج أعمر

عبد الدا� Hياء
آيت موسى أعمر

تينوش محند سعيد
عوالي علي

معزوزي أمينة
جرعون مصطفى

مزدور رشيد
أوقور عبد النور

 
قاسم  محمد

خلفاوي عبد العزيز
بن شولة ناصر
بن قيدة زيان
سعود خلضر

بوزيدي عبد القادر
رزيق علي

منون الساسي
بوحنيكة مسعود

العتلي جمال
بوحجيلة محمد

زليش عبد السالم
شعالل يزيد

بن عزيزة نور الدين
كحال محمد العربي

شويعل بوجمعة
برالي عبد النور
سامي إبراهيم

زنون صالح

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 20 21 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـ هـ
30 مارس سنة  مارس سنة 2016 م

19 - سطيف - سطيف

20 - سعيدة - سعيدة

21 - سكيكدة - سكيكدة

تقني
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندسة معمارية
مهندس دولة

مهندس معماري
تقني

مهندس رئيسي

مفتش رئيسي
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

YهندسHرئيس ا
مهندس رئيسي
مفتش معماري

محافظ قسم
محافظ رئيسي

مهندس تطبيقي
مهندس دولة

تقني سام
مهندس دولة
مهندسة دولة
مهندسة دولة
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندس دولة

مهندسة معمارية لإلدارة اإلقليمية
مهندس دولة
مهندس دولة

Yخبيزي اليام
زواوي جمال
لسبط فيصل
شوانة فوزي

كعلول رمضان
شاشة عبد اللّه
بلكبير فريد
زروال سماح

خيرات الصغير
روينة خالد

مشتة توفيق
شعاب العمري ليزيد

بوخاري مصطفى
مرسلي احلبيب
بشتولة أحمد

حمادوش إبراهيم
عباس العربي

عمور عبد القادر
شهرة جلول

بوعناني خلف اللّه
بلحية العربي

Yسلطاني محمد أم
رزقي عبد القادر
مجاهدي هواري

بوشينة ناصر
لكحل رؤوف
بودالعة جمال

بوزوالغ فتحي
براهمية زليخة

بغلول رتيبة
بوجغرة أحسن
مطالوي محمود

بوجمعة نور السادات
بوخلوط ابتسام

بوقادوم نافع
بن عيسى فتحي

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



21 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2420
30 مارس سنة  مارس سنة 2016 م

22 - سيدي بلعباس - سيدي بلعباس

23 - عنابة - عنابة

24 - قاHة- قاHة

YعماريHا YهندسHرئيسة ا
تقني سام
تقني سام

مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندس دولة

تقني
مفتش رئيسي

مفتش
تقني

مهندس دولة

مهندس دولة
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مهندسة معمارية

تقني سام
تقني سام

YهندسHرئيس ا
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندسة دولة

متصرف إقليمي رئيسي
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس لإلدارة اإلقليمية
مهندس لإلدارة اإلقليمية

مهندس دولة
مساعد مهندس لإلدارة اإلقليمية

مهندس دولة
مهندس

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

دلة كر~ة
قايد هواري
دليل مهاجي

زمالي سحنون
بلعسل خلضر
سباعي صالح

بن جدة الهاشمي
حمداوي نعيمي
كحلوش محمد
صنديد يوسف
زحاف زواوي
حداد رمضان

طلعة هشام
سعدي عبد الرحمن

عباس فتحي
عالق مليكة

بن شيخ موسى
بوراوي عبد احلميد
توشان عبد الرؤوف

قمامي بوبكر
غنام السعيد
سوفي ليديا

شكاروة عبد الغاني
بوشيبة عمار

بن عبده عبد الكر�
بوجريدة بشير

باطح كمال
بن طالب هشام
قريني الشريف

فداوي طارق
حمار أحمد

شيروف عبد احلق
عفيان عبد احلليم

رزق اللّه نور الدين

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 20 21 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـ هـ
30 مارس سنة  مارس سنة 2016 م

25 - قسنطينة - قسنطينة

26 - اHدية - اHدية

27 - مستغا°- مستغا°

مهندس رئيسي
مهندسة رئيسية

مهندسة دولة
مهندس دولة

تقني سام
مهندسة دولة

مفتش رئيسي
مفتش رئيسي

تقني سام
تقني سام

مهندس دولة
مفتش مركزي

مفتش 
مفتش مركزي
مهندس دولة
مهندس دولة

متصرف إقليمي رئيسي
مهندس دولة

مهندس
مفتش مركزي
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندسة دولة
مهندس دولة

مفتش
مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة

متصرف
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندسة دولة

تقني
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

لطرش إبراهيم
مرابط ليلى

بن زنيار شهرزاد
زمور حمداني

قايدي عبد الرزاق
سليماني عواطف

بورفع رابح
بن علي محمود

بن ناصر عبد اللّه
عليوات أحمد

ذيب حسان
خلفاوي عبد الباقي

مولواد عبد الرزاق
مداوي يوسف
علوش ميسوم

عيشاوي منصور
منداس عبد القادر

ضية اجلياللي
عامر موسى
خليف محمد

بن سعدي اجلياللي
العيدي بوعالم
بن علية حورية

سعدات عبد القادر

بلعسل ميلود
مغالط محمد

بن ذهيبه بلغالي
عامر الشارف

قورين عبد القادر
عقبوبي محمد الشريف

علولة رضوان
بن سالمة نظيرة

طبيب عواد
عويشات احلاج
بلقنادل اHيلود

بن محفوظ محمد

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



21 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2620
30 مارس سنة  مارس سنة 2016 م

28 - اHسيلة - اHسيلة

29 - معسكر - معسكر

30 - ورقلة- ورقلة

رئيس مكتب
رئيس مكتب
مهندس دولة 
رئيس مكتب
رئيس مكتب

متصرف إقليمي
متصرف إقليمي

مهندس دولة 
مهندس دولة 

مهندس رئيسي
مهندس دولة 
مهندس دولة 

مهندس دولة
مهندس رئيسي
مفتش مركزي
مفتش مركزي
مهندس دولة

تقني سام
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مهندس رئيسي

مهندس دولة
مهندسة دولة

مهندس دولة
متصرف

مهندس مدني
مهندس مدني

متصرف
متصرف

مهندس دولة
مهندس

مهندس مدني 
مهندس دولة

مهندس
مهندس رئيسي

مهندس دولة

عطا اللّه اخملتار
بركات عبد الوهاب

شويرب خلضر
أوصيف بغدادي 

شتاح الذوادي
توميات خلضر

خبال عبد الرزاق
بكري علي

بلواضح خالد
سفار سليم بلقاسم

حاجي عنترة
لبوازدة جالل

بن يخو قادة 
مومن عبد اإلله
فرقوق بغدادي 

Yبوخد~ي محمد أم
يبقى محمد

رقيق عبد اللّه
بالحة حاج برزيق

شريط عثمان
براكليت العيد
مسلوخ محمد

بن حرورة زهرة

قزان احلاج
قاجة محمد

زيدي عبد القادر
نعيمي جلول

بن روينة ابراهيم
شاهر نور الدين
شينون فيصل

بوزيد محمد الطاهر
شباح محمد

لعلمي عبد الرفيق
قسوم كمال
تلي مبروك
بوجمعة علي

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 20 21 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـ هـ
30 مارس سنة  مارس سنة 2016 م

31 - وهران - وهران

32 - البيض - البيض

33 - إيليزي - إيليزي

مهندسة رئيسية
مهندسة دولة
مهندس دولة 
مهندس دولة 

مهندس معماري
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس دولة 
مهندس دولة 

تقني سام
مهندس
مهندس

مفتش رئيسي 
مهندس دولة
مهندس دولة

مفتش
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

متصرف رئيسي 
مهندس دولة

مهندس رئيسي

مهندس معماري
تقني

مهندس دولة 
مهندس دولة

متصرف رئيسي
مهندس دولة
مهندس دولة

مفتش
متصرف إقليمي رئيسي

مهندس دولة 
تقني سام

مهندس دولة

دريزي عائشة
سليماني خضرية

حمري أحمد
قندوسي نور الدين
بوزيان محمد حسام

تازي فاروق
زموري براهيم

بوهدة عبد القادر
شعبان الصادق

هني محمد
ناصري هبري
شريف منير

حمداوي محمد
مرسلي محمد

سحنون عبد احلميد
ذو اجلمال اجلياللي
جبيري عبد القادر

نقيلي مصطفى
بنقي بن عامر

لعلى عمر
صلعة اHبروك
خد� الشيخ

حداد نصر الدين
لعور حلسن

بن علي خالد
عالوة عبد اجمليد

أوالد حيمودة عبد القادر
رحومة بوبكر
كحول محمد

عنيقي السعيد
قادري محمد
الشيخ محمد

بن فرحات نبيه
مرموري أخان

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



21 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2820
30 مارس سنة  مارس سنة 2016 م

34  - برج بوعريريج - برج بوعريريج

35 - بومرداس - بومرداس

36 - الطارف - الطارف

مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مساعد مهندس لإلدارة اإلقليمية
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس رئيسي
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس معماري لإلدارة اإلقليمية
متصرف إقليمي

متصرف إقليمي رئيسي
متصرف إقليمي رئيسي

مهندسة دولة
متصرفة إقليمية

مهندس معماري لإلدارة اإلقليمية
مهندسة معمارية لإلدارة اإلقليمية

مهندس معماري رئيسي لإلدارة اإلقليمية
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

 
مهندس رئيسي 

مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 

مهندسة معمارية
تقني سام

مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 

مهندس رئيسي 

سعيد حداد زهار
صغيري عبد اجمليد
بلحداد عبد العزيز

شيحي حلسن
بلعلمي عبد الناصر

بن حدة بلقاسم
درارجة يونس

ربعي نور الدين
بداوي العمري
بلفار الطيب

خبابة عبد اHنعم
دغيمة نبيل

مريش إسماعيل
حدادي رضا
بلخير عالل

رابية سلطانة
سويسي ر~ة نسيماء

بلعربي سمية
مزيان مراد

بعوالي نصيرة
موهاب محمد

العكروف إبراهيم
بن نعمان عبد اللّه

حمادوش محمد

Yزقار محمد اليام
مدلل فيصل

بتيحي صالح
أوسياف احسن

شارة وردة
فرشيشي منير

سلطاني عبد العزيز
بلهاني عادل

معتوقي عبد الواحد
عفريد خالد

بوشواطة علي
جفور سمير

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 20 21 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـ هـ
30 مارس سنة  مارس سنة 2016 م

37  -  تندوف-  تندوف

38  -  تيسمسيلت-  تيسمسيلت

39 - الوادي - الوادي

متصرفة
مهندس تطبيقي

مهندس دولة 
مهندس دولة 
مفتش مركزي
مهندس دولة 

مفتش
مهندس دولة 
مهندس دولة 

مهندس معماري
مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 

متصرف رئيسي
متصرف رئيسي
مهندس رئيسي

مستشار

مهندس دولة رئيسي
مساعد مهندس

متصرف إقليمي
مهندس دولة 

متصرف إقليمي
مهندس معماري

مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 

متصرف إقليمي
مهندس معماري

مهندس دولة 

جميلة حياة
فارح طاهر

فيجل بلقاسم
عفيان عبد العالي

ملوح بوجمعة
شحامي مبروك

ماتن محمد
YH دادون مصطفى

مطهري توفيق
ماضوي عبد القادر

ميتورني مراد
سكوم محمد
دادون محمد
ساHي سعيد
عاجد محمد

طيفور عبد العزيز
قليزي أحمد

فنديل الطيب

دباب محمد الصغير
Yبن خليفة حس
سموحي حمزة

ثامر لزهر
مناني عبد احلفيظ

حمادو إلياس
ناني عبد اجمليد

±وسة محمد رشيد
غمري عمارة

حنيش رضوان
جياللي إلياس
بن جدو محمد

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



21 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3020
30 مارس سنة  مارس سنة 2016 م

40  -  خنشلة-  خنشلة

41  - سوق أهراس - سوق أهراس

42 - تيبازة - تيبازة

مفتش مركزي
مفتش

مهندس دولة 
متصرف رئيسي

ملحق رئيسي لإلدارة
تقني سام

مفتش رئيسي
متصرف

مهندس معماري
مهندس دولة 

مهندس رئيسي
مهندس رئيسي

مهندس دولة رئيسي
مهندس تطبيقي
مهندس معماري

مهندس
مهندس دولة 
مهندس دولة

مهندس دولة 
مهندس معماري

تقني سام
مهندس دولة

مهندس دولة 
مهندس

مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة

مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 

YهندسHرئيس ا
مهندس معماري
مهندس معماري

متصرف

أونيسي عبد الوهاب
عقون نور الدين

حلرش موسى
بوحزام لزهر

مباركي عبد الناصر
عزيزي توفيق
خدومة ناجي
صيام مراد

بلعيور رمزي
محياوي سليمان

خياري سليم
عطا اللّه موسى

قسطي العربي
شدادي مقداد
طباخ السعيد

بارة خلضر
صابر جميل

روايبية فريد
عمارنية عز الدين

حالتة فؤاد
بلوطار خليل

بوهنشير مراد
حويش كمال

رواينية فيصل

إخليف سعيد
نادير جياللي

للوشي عز الدين
قينو جياللي

بن سعيد فريد
بوغاليم فؤاد

مغازي محمد اHرتضى
بدروني عبد الهادي

جبرون محمد
عليوان نبيل

قديري إبراهيم
صكصك عزيز

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 20 21 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـ هـ
30 مارس سنة  مارس سنة 2016 م

43 - ميلة - ميلة

44 - عY الدفلى - عY الدفلى

45 - النعامة - النعامة

YهندسHرئيس ا
مهندس رئيسي
YهندسHرئيس ا

مهندس معماري رئيسي
مهندس دولة

مهندس رئيسي
تقني سام

مهندس رئيسي
مهندس تطبيقي

مهندس دولة 
مهندس دولة
مهندس دولة

مهندس دولة
متصرف إقليمي رئيسي

مهندسة دولة
مهندس دولة

مهندس معماري
مهندس دولة
مهندس دولة

ملحق رئيسي لإلدارة اإلقليمية
مهندس تطبيقي

مهندس دولة

تقني
مهندس معماري رئيسي

مهندس معماري
مهندسة معمارية

تقني سام
متصرف إقليمي

تقني
متصرف إقليمي
متصرف إقليمي

YعماريHا YهندسHرئيس ا
مهندس معماري

بلطرش نوار
بلحلو رشيد

قسيطة  معمر 
صانح عبد احلميد

برقال محمد الطاهر
قادري سليم

عبد الرزاق محمد الصالح
بولقرون احسن 

سعدوني عمر
Yثابت عبد األم
بلمرابط الساسي
بن عيسى أسامة

محمد بلكبير عمر
بومدين رضا
عمران عتيقة
بشنY بلقاسم

Yواعر ياس
كاللي علي

سماعيل عبد القادر
غبريني موسى

بلقاسمي نور الدين
زحاف عبد القادر

صديق خلضر
صدوق  عبد اللّه

لكحل عبد الرحمان
بن دبيش كر~ة

فقير أحمد
عرابي محمد

هبور مصطفى
حافظي عبد الرزاق

كبير مجدوب
زاوي محمد

بن بلخير فيصل

الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية
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الرالرّتبة أو الوظيفة تبة أو الوظيفة اللاللّقب واالسمقب واالسمالواليةالوالية

46 - عY تموشنت - عY تموشنت

47 - غرداية - غرداية

48 - غليزان - غليزان

تقني
Yرئيس مهندس

مفتش
مهندس دولة
مهندس دولة
مهندس دولة

متصرف
مفتش مركزي
مفتش مركزي

مفتش
مهندس دولة 
مهندس دولة 

مهندس
مهندس دولة  
مهندس دولة  
مهندس دولة  
مهندس دولة

مهندس دولة رئيسي
مهندس دولة  
مهندس دولة  
مهندس دولة  
مهندس دولة  

مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 

تقني سام
مهندس دولة 
مهندس دولة 
مهندس دولة 

تقني سام
مهندس دولة 

تقني سام

بوزيد محمد
بن زرباج يوسف

عتيق بكاي
موساوي الهواري

بلغراس محمد النذير
قهواجي صفا
بشيري عبدو
ميدون قدور

بوحميدي أحمد
مسعودي كمال
معروف زكريا

ناصر شمس الدين

بوحميدة محي الدين
Yخامد حس

حمزة سليمان
موالي عبد اللّه محمود

محرزي إبراهيم
بن عطا اللّه موسى

بوسنان رستم
رسيوي إبراهيم

قرادي عبد السالم
شنينة قدور

بوطارفة مصطفى
موني محمد
فردية حبيب

عيسى باي محمد
يعقوب مختار

بن داودية محمد
صافي محمد

بلميلود رمضان
بحة اHيلود
شفاعي عابد
سهلي طاهر

بليلة اجلياللي
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وزارة اMاليةوزارة اMالية
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 28
مـارس سنة مـارس سنة s2016 يـحدs يـحدّد الـشروط والكـيفـيات التيد الـشروط والكـيفـيات التي
تــصـدر اخلـزيـنــة الـعـمــومـيـة وفــقـهـا ســنـدات الـقـرضتــصـدر اخلـزيـنــة الـعـمــومـيـة وفــقـهـا ســنـدات الـقـرض

الوطني للنمو االقتصادي.الوطني للنمو االقتصادي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإنّ وزير ا
- �ـقـتـضى الـقـانـون رقم 84-17 اHـؤرخ في 8 شـوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

sتمّمHعدّل واHا sاليةHا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 91-25 اHـــــؤرخ في 9
جـمـادى الثـانـيـة عام 1412 اHـوافق 16 ديـسـمبـر سـنة 1991
واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة لــســنـة s1992 ال سـيــمــا اHـادة 2

sمنه
- وبــمـقــتــضـى الـقــانـون رقـم 14-10 الــمؤرخ فـي
8 ربــيـع األول عـام 1436 اHــوافق 30 ديــســمـــبــر ســنــة 2014
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة s2015 ال سـيــمـا اHـادة 73

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

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــــــادة األولى : اHــــــــادة األولى : يــــــــحــــــــدّد هــــــــذا الــــــــقــــــــرار الــــــــشـــــــروط
والكيفيات التي تصدر اخلزينة العمومية وفقها سندات
الــــــقـــــرض الــــــذي عـــــنـــــوانـه "الـــــقــــــرض الـــــوطـــــنـي لـــــلــــــنـــــمـــــو

االقتصادي".

اHـادة اHـادة 2 : : تـصـدر الـسـنـدات اجملـسّـدة لـلـقـرض اHـذكـور
فـي اHـــــادة األولـى أعـاله في شــــــكـل ســــــنــــــدات اســــــمــــــيـــــة أو
ســنــدات حلــامـلــهــا حــسب اخــتـيــار اHــكــتـتـبH sـدة ثالث (3)
سنوات وخمس (5) سنـوات بقيمة 50.000 دج لكل واحدة

منهما.

اHـادة اHـادة 3 : تـكـون نـسـبـة فـائـدة الـسـنـدات التـي تـصدر
Hــدة ثالث (3) ســنــوات 5,00 % ســنــويــاs و5,75 % ســنــويــا
sـدة خمس (5) سـنواتH بـالـنـسبـة لـلـسـنـدات الـتي تـصـدر
ويـتم دفع الفوائـد الناجتة عن هـذه السنـدات سنويا وفي
تــــاريـخ يــــوافـق تــــاريـخ االكــــتـــــتــــابs وتـــــكــــون مـــــعـــــفــــاة من

الضرائب.

اHــادة اHــادة 4 : : يـــفـــتـــتـح اكـــتـــتـــاب ســـنـــدات اخلـــزيـــنـــة لــدى
صناديق االكتتاب اآلتية :

sركزيةHاخلزينة ا -

sاخلزينة الرئيسية -

sاخلزينة الوالئية -

sوكاالت بريد اجلزائر -

- الوكاالت البنكية وكذا فروع بنك اجلزائر.

اHــادة اHــادة 5 : : تــكـــون ســنـــدات الـــقــرض الـــوطــني لـــلــنـــمــو
االقتصادي قابلة للتداول احلرs و~كن على اخلصوص :

- شـــــــراؤهــــــا و/أو الــــــتـــــــنــــــازل عــــــنـــــــهــــــا لـألشــــــخــــــاص
الطبيعيـY أو اHعنويY إمّا عن طـريق صفقة مباشرة أو

sYبتظهير السند أو عن طريق وسطاء مختص

- رهنها لقرض مصرفي.

اHــادة اHــادة 6 : يــدوم اكــتــتــاب هـــذا الــقــرض Hــدة أقــصــاهــا
ســـتـــة (6) أشــــهـــر. و~ــــكن إعـالن انـــتــــهــــاء االكـــتــــتـــاب قــــبل
انــقــضـاء هــذه اHــدة أخـذا بــعــY االعـتــبــار اHـبــلغ اإلجــمـالي

اHعبّأ. وفي هذه احلالة يعلن تاريخ انتهاء االكتتاب.

7 :  : يـــســــمح بـــالــــتـــســــديـــد اHـــســــبق لـــلــــســـنـــدات اHــادة اHــادة 
اHــصــدرة فـي إطــار هــذا الــقــرض قــبل آجــال اســتــحــقــاقــهــا
بـطـلب مـن حـامـلـيـهـاs بـعـد رأي اHـديـر الـعـام لـلـخـزيـنة. وال
~ــكن طــلب الـتــســديـد اHــســبق من طــرف حـامـل الـســنـد إال

بعد انقضاء نصف اHدة اإلجمالية للسندs على األقل.

تـــحـــسب نـــســبــة الـــفــائـــدة اHــطـــبــقـــة عــنـــد الــتـــســديــد
اHـــســبـق بـــنــســـبـــة عـــدد األيــام اجلـــاريـــة بـــعــد تـــســـديـــد آخــر

قسيمة.

YـــكــتــتــبــHــادة 8 : : تــســـلم هــيــئـــات االكــتــتــاب إلى اHــادة اHا
وصــوالت اكـتـتـاب في انـتــظـار تـسـلـيـم الـسـنـدات. وتـكـون
لـــوصـــوالت االكــتـــتـــاب هـــذه نـــفس الـــقـــيـــمـــة ونــفـس اآلثــار

القانونية للسندات.

و~ـكن أن تـعدّ هـذه الـوصـوالت عـلى غـرار الـسـندات
الــــتي حتل مــــحـــلــــهـــاs عــــلى الــــشـــكـل االســـمي أو حلــــامـــلــــهـــا.

ويوقعها ¡ثلو هيئات االكتتاب اHؤهلون.
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اHـادة اHـادة 9 : : يــرخص بـالـتــنـازل عن الــسـنـدات االســمـيـة
عـلى شـكل حلـامـلهـا. وفي هـذه احلـالـةs يـسـلّم احلـامل اجلـديد
الــســنـدات االســمــيــة لــلــهــيــئـة الــتي اكــتــتب فــيــهــا الــســنـد
مـقابـل تـسـليـم وصل إيـداع يـحل مـحل الـسـنـدات االسـمـية
إلى غايـة تسـليم السـندات اHعـوّضة. ويـبيّن وصل اإليداع

أرقام السندات التي ® تعويضها.

اHــادة اHــادة 10 :  : تـــبــلـغ هــيـــئـــة االكـــتــتـــاب الـــعــون احملـــاسب
اHركزي للخزيـنة العمومية بالتنازل اHذكور في اHادة 9

أعاله.

اHـادة اHـادة 11 : : تسـتفيـد اHصالح اHـالية الـتابعـة للوزارة
اHـكلـفـة باHـالـيةs ومـصـالح بـريد اجلـزائـرs والبـنـوك وبنك
الــجــزائر عـمــولـة تـوظــيـف اكـتـتـاب من اخلزيـنـة قـدرها
1,00 % من مـــبــلغ رأس اHـــال اHـــكــتـــتب فـــعال أو اHـــكـــتــتب

بصفة نهائية في اليوم األخير من فترة االكتتاب.

sبـتـعــلـيـمـة sـديـر الــعـام لـلــخـزيـنــةHـادة 12 :  : يــحـدّد اHـادة اHا
عند احلاجةs كيفيات تطبيق هذا القرار.

13 :  : يـكـلف اHديـر الـعام لـلـخزيـنـة بتـنـفيـذ هذا اHادة اHادة 
الـقــرار الـذي يــنـشــر في اجلـريــدة الـرســمـيــة لـلــجـمــهـوريـة

اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 19 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 28 مارس سنة 2016.

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزارة التجارةوزارة التجارة

قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 9 جــــمــــادى األولى عــــام  جــــمــــادى األولى عــــام 1437 اHــــوافق  اHــــوافق 18
فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة s2016 يـتضـمن تـعـيـY أعضـاء الـلـجـنةs يـتضـمن تـعـيـY أعضـاء الـلـجـنة

القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة.القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 9 جــمــادى األولى عـام 1437
اHــــوافق 18 فـــبـــرايــــر ســـنـــة s2016 يـــعــY األعـــضـــاء اآلتـــيــة
أســــمـــــاؤهمs تـــــطــــبــــيـــــقــــا ألحـــــكــــام اHــــادة 187 من اHـــــرســــوم
الــرئـــاسي رقم 15-247 اHــؤرخ في 2 ذي احلــجــة عــام 1436
اHــــوافق 16 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2015 واHـــتـــضــــمن تـــنــــظـــيم
الــصـــفــقـــات الـــعــمـــومــيـــة وتـــفــويـــضــات اHـــرفق الـــعــامs في
اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة :

- الــسـيــد حــاجي عــبــد الـنــورs ¡ــثل الــوزيــر اHــكـلف
sرئيسا sبالتجارة

- الـــســــيــــد بــــقـــاح مــــســــعـــودs ¡ــــثل الــــوزيــــر اHـــكــــلف
بالتجارةs نائبا للرئيس.

األعضاء الدائمون :األعضاء الدائمون :

- الـــســيـــد حـــمـــداوي فــاروقs ¡ـــثل الـــوزيـــر اHــكـــلف
sبالتجارة

- الـــســيـــدة أوراد حـــجــيـــلـــةs ¡ــثـــلـــة الــوزيـــر اHـــكــلف
sبالتجارة

- الـــســيـــدة جــيالنـي خــيـــرةs ¡ــثـــلــة الـــوزيــر اHـــكــلف
s(ديرية العامة للميزانيةHا) اليةHبا

- الـــســـيـــدة خـــروف دلــيـــلـــةs ¡ـــثـــلـــة الـــوزيــر اHـــكـــلف
s(ديرية العامة للمحاسبةHا) اليةHبا

- الـسـيد الـطـيب فـيـصل عـبـد احلمـيـدs ¡ـثل الـوزير
اHكلف بالتجارة.

األعضاء اHستخلفون :األعضاء اHستخلفون :

- الــسـيـد بــوزارة نـور الـدينs ¡ــثل الـوزيــر اHـكـلف
sبالتجارة

- الـــســــيــــد كـــاومـي حــــمـــيــــدs ¡ــــثل الــــوزيــــر اHـــكــــلف
sبالتجارة

- الــسـيـدة دحـمـانـي فـاطـمـة الـزهــراءs ¡ـثـلـة الـوزيـر
s(ديرية العامة للميزانيةHا) اليةHكلف باHا

- الـــســيـــد خــردوش مـــبــالـــيــاs ¡ـــثل الـــوزيــر اHـــكــلف
s(ديرية العامة للمحاسبةHا) اليةHبا

- الـــســــيـــد فـــريـش ســـفـــيـــانs ¡ــــثل الـــوزيــــر اHـــكـــلف
بالتجارة.

وزارة السكن والعمران واMدينةوزارة السكن والعمران واMدينة
قـــــــرار مــــــؤرخ في قـــــــرار مــــــؤرخ في 18 ربــــــيـع األول عـــــام  ربــــــيـع األول عـــــام 1437 اHــــــوافق  اHــــــوافق 30
ديـســمــبـر ســنـة ديـســمــبـر ســنـة s2015 يــعـدs يــعـدّل الــقــرار اHـؤرخ في ل الــقــرار اHـؤرخ في 19
شـــــــوال عــــــام شـــــــوال عــــــام 1436 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 4 غـــــــشـت ســـــــنـــــــة  غـــــــشـت ســـــــنـــــــة 2015
واHــتــضــمواHــتــضــمّن تــعــيــY أعــضــاء مــجــلس إدارة الــوكــالـةن تــعــيــY أعــضــاء مــجــلس إدارة الــوكــالـة

الوطنية إلجناز "جامع اجلزائر" وتسييره.الوطنية إلجناز "جامع اجلزائر" وتسييره.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 18 ربــــيـع األول عـــام 1437
اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة s2015 يـعـدّل الـقـرار اHـؤرخ في



35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 20 21 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـ هـ
30 مارس سنة  مارس سنة 2016 م

19 شـوال عام 1436 اHوافق 4 غـشت سنة 2015 واHـتضمّن

تــعــيـــY أعــضــاء مـــجــلس إدارة الــوكـــالــة الــوطـــنــيــة إلجنــاز
"جامع اجلزائر" وتسييرهs كما يأتي :

"........................(بدون تغيير).........................
- الـســيــد مـصــطـفـى تــبــورتـيـنs  خــلـفــا لـلـســيـد

جمال شرفي".
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــؤرقــــرار مـــؤرّخ في خ في 4 جــــمــــادى األولى عـــام  جــــمــــادى األولى عـــام 1437 اHــــوافق  اHــــوافق 13
فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة s2016 يـتضـمن تـعـيـY أعضـاء الـلـجـنةs يـتضـمن تـعـيـY أعضـاء الـلـجـنة
الــقــطــاعــيــة لــلــصــفــقــات الــعــمــومــيــة لــوزارة الــســكنالــقــطــاعــيــة لــلــصــفــقــات الــعــمــومــيــة لــوزارة الــســكن

والعمران واHدينة.والعمران واHدينة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 4 جــمـادى األولى عـام 1437
اHــوافق 13 فــبـــرايـــر ســـنــة s2016 يـــعـــيّـن األعـــضـــاء اآلتـــيــة
أسمـاؤهمs تطـبيـقا ألحـكام اHـادتY 185 و187 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 15-247 اHــؤرخ في 2 ذي احلــجــة عــام 1436
اHــــوافق 16 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2015 واHـــتـــضــــمن تـــنــــظـــيم
الــصـــفــقـــات الـــعــمـــومــيـــة وتـــفــويـــضــات اHـــرفق الـــعــامs في
الــلـجـنـة الـقـطـاعــيـة لـلـصـفـقـات الـعــمـومـيـة لـوزارة الـسـكن

والعمران واHدينة :
- الــــســـــيــــد طــــيــــفــــور مــــايــــديs ¡ــــثـل وزيــــر الــــســــكن

sرئيسا sدينةHوالعمران وا
- الــــســـــيــــد خلـــــضــــر بـــــلــــحــــلـــــوs ¡ــــثـل وزيــــر الـــــســــكن

sنائبا للرئيس sدينةHوالعمران وا
sالـســيــدة خــيـرة لــزورقي والــسـيــد بــوبـكــر حــوحـو -
sعـلى التوالي sـدينةHلوزارة الـسكن والـعمران وا Yثـل¡

sعضوا دائما وعضوا مستخلفا
sالسيدان نـور الدين تركي رحماني وحكيم ريلي -
sعـلى التوالي sـدينةHلوزارة الـسكن والـعمران وا Yثـل¡

sعضوا دائما وعضوا مستخلفا
sالسـيد جنيـم آيت سليـمان والـسيدة نـوال مشري -
¡ثـلـY لوزارة اHـالـية (اHـديـرية الـعـامـة للـمـيزانـيـة) على

sعضوا دائما وعضوا مستخلفا sالتوالي
Yثلت¡ sالسيدتان أمـال هاشمي وفضيلة حجوج -
sعلى التوالي (ديـرية العامة للمحاسبةHا) اليةHلوزارة ا

sعضوا دائما وعضوا مستخلفا
sزواوة Yالـســيـدة نــســيـمــة صـادقـي والـســيـد يــاسـ -
¡ــثـــلــY لــوزارة الـــتــجـــارةs عــلـى الــتــوالـيs عــضـــوا دائــمــا

وعضوا مستخلفا.

وزارة التعلـيم العالي والبحث العلميوزارة التعلـيم العالي والبحث العلمي
قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 25 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 7 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
ســـنــة ســـنــة s2015 يــحـــدد تـــشـــكـــيـــلـــة الـــلــجـــنـــة الـــقـــطـــاعـــيــةs يــحـــدد تـــشـــكـــيـــلـــة الـــلــجـــنـــة الـــقـــطـــاعـــيــة
للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1437 اHوافق 7
sاألعــضــاء اآلتـــيــة أســمــاؤهم Yيـــعــ s2015 ديـــســمـــبــر ســـنــة
تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادتY 185 و187 من اHـرسـوم الـرئـاسي
رقم 15-247 اHـؤرخ في 2 ذي احلــجـة عـام 1436 اHـوافق 16
ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2015 واHــــتـــضـــمن تـــنـــظــــيم الـــصـــفـــقـــات
العمومية وتفويضات اHرفق العامs في اللجنة القطاعية

للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :

عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :

sرئيسا sالسيد بوهيشة محمد -

- السيد جبراني عبد احلكيمs نائبا للرئيس.

عن ¡ثلي القطاع اHعني :عن ¡ثلي القطاع اHعني :

sعضوا sالسيد كاملي احلاج -

sعضوا sالسيد بليفة بومدين -

sعضوا مستخلفا sالسيد العوفي عمر -

- السيدة حاج قاسي فايزةs عضوا مستخلفا.

عن وزارة اHالية (اHديرية العامة للميزانية) :عن وزارة اHالية (اHديرية العامة للميزانية) :

sعضوا sالسيدة أبركان مليكة -

- السيدة سلماني يسمينةs عضوا مستخلفا.

عن وزارة اHالية (اHديرية العامة للمحاسبة) :عن وزارة اHالية (اHديرية العامة للمحاسبة) :

sعضوا sالسيدة بن كز�  صفية -

- السيد خرادوش مبالياs عضوا مستخلفا.

عن وزارة التجارة :عن وزارة التجارة :

sعضوا sالسيدة عياشي فاطمة -

- السيدة حراد جازيةs عضوا مستخلفا.



وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــرار مـؤرقــرار مـؤرّخ في خ في 20 جـمـادى الـثـانـيـة عام  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 29
مــارس سـنـة مــارس سـنـة s2016 يـتــضـمن تـعــيـY أعـضـاء الــلـجـنـةs يـتــضـمن تـعــيـY أعـضـاء الــلـجـنـة

القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة.القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قــــرار مـــؤرّخ في 20 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام
1437 اHـوافق 29 مـارس سـنة s2016 يـعـيّن األعضـاء اآلتـية

أسمـاؤهمs تطـبيـقا ألحـكام اHـادتY 185 و187 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 15-247 اHــؤرخ في 2 ذي احلــجــة عــام 1436
اHــــوافق 16 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2015 واHـــتـــضــــمن تـــنــــظـــيم
الــصـــفــقـــات الـــعــمـــومــيـــة وتـــفــويـــضــات اHـــرفق الـــعــامs في

اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة :

األعضاء الدائمون :األعضاء الدائمون :

- السيد عبـد العزيز بوزغايـةs ¡ثل الوزير اHكلف
sرئيسا sبالثقافة

- الـــســـيــدة نـــوال يـــونـــسيs ¡ـــثـــلـــة الـــوزيـــر اHــكـــلف
sنائبا للرئيس sبالثقافة

sثل قـطاع الـثقـافة¡ sالـسيـد محـمد بن عـميـروش -
sعضوا

sــثـــلـــة قـــطــاع الـــثـــقـــافــة¡ sاآلنـــســـة ســـهـــام بن عـــون -
sعضوا

- الــســـيــد مــقـــدم بن يــوسفs ¡ـــثل الــوزيـــر اHــكــلف
sعضوا s(ديرية العامة للميزانيةHا) اليةHبا

- الــسـيــدة مــلـيــكــة لـبــكـيــريs ¡ــثـلــة الـوزيــر اHــكـلف
sعضوا s(ديرية العامة للمحاسبةHا) اليةHبا

- الــســيـد مــصــطـفى مــرغــيتs ¡ــثل الـوزيــر اHــكـلف
بالتجارةs عضوا.

األعضاء اHستخلفون :األعضاء اHستخلفون :

sثلة قطاع الثقافة¡ sاآلنسة وهيبة برباش -

- الـــســيــد ريـــاض جــمـــال الــدين قـــفــافs ¡ــثـل قــطــاع
sالثقافة

- اآلنـــســة حـــفــيـــظـــة غــاشيs ¡ـــثــلـــة الـــوزيــر اHـــكــلف
s(ديرية العامة للميزانيةHا) اليةHبا

- الــســيــد مــحــمــد بن عــيــسىs ¡ــثل الــوزيــر اHـكــلف
s(ديرية العامة للمحاسبةHا) اليةHبا

- الــــســـيـــد فـــرحـــات عــــبـــاسs ¡ـــثل الــــوزيـــر اHـــكـــلف
بالتجارة.
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