
العدد العدد 61
السالسّنة اخلامسة واألربعوننة اخلامسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 4  ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1429 هـهـ
اJوافق اJوافق 2  نوفمبر سنة   نوفمبر سنة 2008 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مرسوم رئاسي رقم  08 -  351  مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1429 اJوافق 30 أكتوبر سنة r2008 يتضمن تعيX أعضـاء في
مجلس األمـة. ............................................................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 08 - 327 مـؤرّخ في 21 شـوّال عام 1429 اJـوافق 21  أكـتـوبـر سـنة r2008 يـتضـمن إلـزام ربـابـنـة الـسفن
التي حتمل على متنها بضائع خطيرة سامـة أو ملوثـة باإلخطـار عن وقوع أي حـادث فـي البحر.............................

مرسوم تنفيذي رقم 08 - 328 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1429 اJوافق 21  أكتوبر سنة r2008 يتضمن إنشاء اJدرسة الوطنية
 حلفظ اJمتلكات الثقافية وترميمها...............................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 08 - 329 مؤرّخ في 22 شـوّال عام 1429 اJوافق 22  أكـتـوبر سـنة r2008 يتــمـم القــائمــة اJعــدة �وجـب
اJرســوم الـتنفيـذي رقــم 07-08 اJـؤرخ في 22 ذي الـحـجة عـام 1427 اJوافق 11 ينـاير سنة 2007 الـــذي يحــدد قائـمة
الـنشـاطـات والـسلــع والــخدمـات اJسـتثـناة من اJـزايا احملـددة في األمر رقــم 01-03 اJـؤرخ فـي أول جمـــادى الـثـانيــة
عــام 1422 اJوافـــق 20  غشــت سنـة 2001 واJتعلق بتطوير االستثمار................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 08 - 330 مـؤرّخ في 22 شـوّال عام 1429 اJـوافق 22  أكــتــوبر سـنة r2008 يـتـمم اJرسـوم الـتنـفـيذي رقم
90 - 183 اJـؤرخ فـي 23 ذي الــقـعــدة عــام 1410 اJـوافـق 16 يـونــيــو ســنــة 1990 الـــذي يـجــعـل مـدرســـة تـكــويـن إطــارات

الشبيبـة بعـX البنيـان معهـدا وطنـيا للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة.......................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 08 - 331 مؤرّخ في 22 شـوّال عام 1429 اJوافق 22  أكـتـوبر سـنة r2008 يتــمـم اJرســوم التـنفـيذي رقـم
94-38 اJـؤرخ في 13 شـعـبـان عام 1414 اJـوافق 5 يـنـاير سـنة 1994 واJتـضـمن حتـويل اJعـهـد الوطـني لـلـتكـويـن الـعالي

في عـلــوم الـريـاضــة وتـكـنـولـوجـيـاتـهـا بــوهـران إلى مـعـهـد وطـني لــلـتـكـويـن الـعـالـي إلطــارات الــشـبـيـبـة والـريـاضــة في
وهران ......................................................................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 08 - 332 مؤرّخ في 22 شـوّال عام 1429 اJوافق 22  أكـتـوبر سـنة r2008 يتـمـم اJرســوم التـنفـيـذي رقـم
2000 - 52 اJــــؤرخ فـي 3 ذي احلـــجــــة عـــام 1420 اJـــوافــق 9 مــارس ســـنــــة 2000 واJـــتـــضــــمن حتـــويل اJـــعـــهــــد الــوطـــنـي

للتكويـن العالي في علوم الرياضـة وتكنـولوجياتهـا في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي إلطارات الشباب
والرياضة...................................................................................................................................................

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء

وزارة الدفاع الوطني وزارة الدفاع الوطني 

قــرار وزاريّ مـشـتـرك مـؤرّخ في 3 رمـضـان عـام 1429 اJـوافق 3 ســبـتـمــبـر سـنـة r2008 يـتــضـمّن إنـهـاء مــهـام رئـيس مــصـلـحـة
اJراقبة السابقة للنفقات اJلتزم بها Jديرية اJصالح اJالية بوزارة الدفاع الوطني..............................................

قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1429 اJوافق 3 سبتمبر سنة r2008 يتضمّن إنهاء مهام نائب رئيس مصلحة
مراقبة االلتزام بالنفقات بوزارة الدفاع الوطني.............................................................................................

قـرار وزاريّ مــشـتــرك مـؤرّخ في 3 رمـضــان عـام 1429 اJـوافق 3 سـبــتـمــبـر ســنـة r2008 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام رؤســاء ونـواب
رؤساء اJصالح اجلهوية Jراقبة االلتزام بالنفقات لدى النواحي العسكرية...........................................................

قـرار وزاريّ مـشـترك مـؤرّخ في 3 رمـضـان عـام 1429 اJـوافق 3 سـبـتـمـبـر سـنـة r2008 يـتضـمّن تـعـيـX رئـيس ونـائب رئيس
Jصلحة اJراقبة السابقة للنفقات اJلتزم بها  بوزارة الدفاع الوطني..................................................................

قـرار وزاريّ مـشـترك مـؤرّخ في 3 رمـضـان عـام 1429 اJـوافق 3 سـبـتـمـبـر سـنة r2008 يـتـضمّن تـعـيX رؤسـاء ونـواب رؤساء
اJصالح اجلهوية للمراقبة السابقة للنفقات اJلتزم بها لدى النواحي العسكرية....................................................
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فهرسفهرس (تابع)(تابع)

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية

قرار مؤرخ في 6 رمضـان عام 1429 اJوافـق 6 سـبتـمبـر سنة r2008 يـتضمن جتـديد تـشكيـلة جلان اJـوظفX اخلـاصة باألسالك
الدبلوماسية والقنصلية بوزارة الشؤون اخلارجية..........................................................................................

وزارة اIاليةوزارة اIالية

قـرار مؤرّخ في 21 شـعـبـان عـام 1429 اJـوافق 23 غـشـت سـنة r2008 يـتـضـمّن تـفـويض اإلمـضـاء إلى مـديـر اإلدارة الـعـامـة لـدى
احملافظة العامة للتخطيط واالستشراف..........................................................................................................

قــرار مــؤرخ في 13 رمــضــان عــام 1429 اJـوافـق 13 ســبــتــمــبــر ســنـة r2008 يــعــدّل الــقــرار اJــؤرّخ في 14 ذي الــقــعــدة عـام 1428
اJوافق 24 نوفمـبر سنة 2007 الـذي يحدّد تشكـيلة اللجـنتX اJتسـاويتي األعضاء اخملـتصتX بأسالك مـوظفي اJديرية
العامة لألمالك الوطنية................................................................................................................................

وزارة الصناعة وترقية االستثماراتوزارة الصناعة وترقية االستثمارات

قــرار مــؤرّخ في أوّل رمــضــان عــام 1429  اJـــوافق أوّل   ســبــتــمــبــر ســنــة r2008 يــتــضــمّن تــعــيــX �ــثــلي اإلدارات والــهــيــئـات
العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير اJركزي للجزائر..........................................................................

قــرار مــؤرّخ في أوّل رمــضــان عــام 1429  اJـــوافق أوّل  ســبــتــمــبــر ســنــة r 2008 يــتــضــمّن تــعــيــX �ــثــلي اإلدارات والــهــيــئـات
العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير اJركزي للبليدة............................................................................

قــرار مــؤرّخ في أوّل رمــضــان عــام 1429  اJـــوافق أوّل  ســبــتــمــبــر ســنــة r 2008 يــتــضــمّن تــعــيــX �ــثــلي اإلدارات والــهــيــئـات
العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير اJركزي لقسنطينة.......................................................................

قـرار مــؤرّخ في أوّل   رمـضــان عـام 1429  اJــوافق أوّل   سـبــتـمــبـر ســنـة r 2008 يـتــضـمّـن تـعــيـX �ــثـلي اإلدارات والــهـيــئـات
العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير اJركزي لوهران...........................................................................

قـرار مــؤرّخ في أوّل   رمـضــان عـام 1429  اJــوافق أوّل   سـبــتـمــبـر ســنـة r 2008 يـتــضـمّـن تـعــيـX �ــثـلي اإلدارات والــهـيــئـات
العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير اJركزي لعنابة.............................................................................

قـرار مــؤرّخ في أوّل   رمـضــان عـام 1429  اJــوافق أوّل   سـبــتـمــبـر ســنـة r 2008 يـتــضـمّـن تـعــيـX �ــثـلي اإلدارات والــهـيــئـات
العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير اJركزي لورقلة............................................................................

قــرار مــؤرّخ في أوّل  رمــضــان عـام 1429  اJـوافق أوّل   ســبــتــمـبــر ســنـة r 2008 يــتــضـمّن تــعــيـX �ــثــلي اإلدارات والــهـيــئـات
العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير اJركزي لالغواط..........................................................................

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

قـــــرار مــــؤرّخ في 25  شـــعــــبـــان عــــام 1429 اJــــوافق 27 غـــشـت ســـنــــة r 2008 يــــتـــضــــمّن تــــفـــويـض اإلمـــضــــاء إلى اJــــديـــر الــــعـــام
لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال...................................................................................................................

قـــــرار مـــؤرّخ في 25  شــعـــبـــان عـــام 1429 اJـــوافق 27 غــشـت ســنـــة r 2008 يـــتــضـــمّن تـــفــويـض اإلمــضـــاء إلى مـــديــرة الـــشــؤون
القانونية والعالقات الدولية واالتصــال........................................................................................................

قـــرار مؤرّخ في 25  شعـبان عـام 1429 اJوافق 27 غشـت سنـة r 2008 يـتضـمّن تفـويض اإلمضاء إلى مـديرة اJـوارد البـشرية
والتكوين.................................................................................................................................................
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فهرسفهرس (تابع)(تابع)
قــرار مؤرّخ في 25  شعبان عـام 1429 اJوافق 27 غشت سنـة r 2008 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى مديـر البــريد..............

قـــــرار مـــؤرّخ في 25  شـــعـــبـــان عــــام 1429 اJـــوافق 27 غـــشـت ســـنـــة r 2008 يـــتـــضـــمّـن تـــفـــويض اإلمـــضـــاء إلـى مـــديـــر تـــطـــويـــر
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.....................................................................................................................

قـــــرار مـــؤرّخ في 25  شــعـــبـــان عـــام 1429 اJـــوافق 27 غـــشـت ســـنـــة r 2008 يـــتــــضـــمـّن تـــفــــويض اإلمـــضــاء إلـى مــديـــر اJـــالـــيّـــة
والوسائل.................................................................................................................................................

قـــرار مؤرّخ في 25  شـعـبـان عـام 1429 اJوافق 27 غشـت سنـة r 2008 يـتـضمّن تـفـويض اإلمضـاء إلى مـدير اخلـدمـات  اJالـيّـة
البريدية..................................................................................................................................................

قـــــرار مـــؤرّخ في 25  شــعـــبـــان عـــام 1429 اJـــوافق 27 غـــشـت ســـنـــة r 2008 يـــتـــضـــمّن تـــفــــويض اإلمـــضـــاء إلى مـــديـــر مــجـــتـــمع
اJعلومات.................................................................................................................................................
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5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 4 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1429 هـ هـ
2 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2008 م م

مــــــــرســـــــــوم رئـــــــــاسـي رقم مــــــــرســـــــــوم رئـــــــــاسـي رقم  08 - -  351  مـــــــــؤرخ في أو مـــــــــؤرخ في أوّل ذيل ذي
r2008 ــوافق 30 أكــتـــوبـــر ســـنــة  أكــتـــوبـــر ســـنــةJــوافق  اJالـــقـــعـــدة عــام الـــقـــعـــدة عــام 1429 ا

يتضمن تعيX أعضـاء في مجلس األمـة. يتضمن تعيX أعضـاء في مجلس األمـة. 
ـــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّـة
- بناء عـلى الدّستورr ال سـيّـما اJواد 77 - 6 و78 - 1

rو101 ( الفقرة 3) و102 ( الفقرتان 2 و3) منه
- و�قـتضى األمر رقم 97 - 07 اJؤرخ في 27 شوال
عام 1417 اJوافق 6 مـارس سنة 1997 واJتـضمن الـقانون

 rتممJعدل واJا rتعلق بنظام االنتخاباتJالعضوي ا
 - و�ـــــقـــــتـــــضـى اJـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 07 - 368
اJـؤرخ في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1428 اJـوافق أوّل ديـسـمـبـر

rأعضاء في مجلس األمة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : طـبـقا ألحـكـام اJـادتX 101 (الـفـقرة  3)
و102 (الـفــقــرتـان  2 و 3) مـن الـدســتـورr يــعـX أعــضـاء في
مـــجـــلس األمـــةr ابـــتـــداء من تـــاريخ تـــنـــصـــيـــبـــهمr الـــســـيــدة

والسادة اآلتية أسماؤهم :  
rبن بـاديس فوزيـة -

rبن سـالم عبد القـادر -
rبن طبّـة محمد -

rبن يونس محند آكـلي -
rزكريـاء محمد -

rشنيـنـي عبد القـادر -
- قريشـي عبد الكريـم.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : يـنشـر هـذا اJـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريـّة اجلزائريـّة الدّ�قراطيـّة الـشعبيـّة.

حـرّر باجلـزائـر في أوّل ذي القـعـدة عام 1429 اJـوافق
30 أكتوبر سنة 2008. 

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 08 -  - 327 مـؤر مـؤرّخ في خ في 21 شـو شـوّال عـامال عـام
1429 اJوافق  اJوافق 21  أكتـوبر سـنة  أكتـوبر سـنة r r2008 يتـضـمن إلزاميتـضـمن إلزام

ربـــابـــنـــة الــســـفن الـــتي حتـــمل عـــلى مـــتــنـــهـــا بـــضــائعربـــابـــنـــة الــســـفن الـــتي حتـــمل عـــلى مـــتــنـــهـــا بـــضــائع
خــطــيــرة ســامــة أو مــلــوثـــة بــاإلخــطــار عـن وقـوع أيخــطــيــرة ســامــة أو مــلــوثـــة بــاإلخــطــار عـن وقـوع أي

حـادث فـي البحرحـادث فـي البحر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس الـحكومـة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
-  بـــنــاء عــلـى تــقــريــر  وزيـــر الــتــهـــيــئــة الــعـــمــرانــيــة

rوالبيئة والسياحة
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اJـــادتــان 85 - 4

rو125 ( الفقرة 2)  منه
- و�قـتضى األمر رقم 76 - 80 اJؤرخ في 29 شوال
عــــام 1396 اJــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واJــــتــــضــــمن

rتممJعدل واJا rالقانون البحري
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اJــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةJتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اJوا
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 83 - 580 اJــؤرخ في 16
مـحرم عام 1404 اJوافق 22 أكتـوبر سنة 1983 واJـتضمن
إلــزام ربـابــنــة الـســفن الـتي حتــمل عــلى مـتــنـهــا الـبــضـائع
اخلـطيرة الـسامة أو اJـلوثة باإلشــــارة إلى ذلك فــي حالة

rوقــوع حادث في البحر
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 95 - 290
اJــــــــــؤرخ فـي 5  جــــــــــمـــــــــادى األولـى عـــــــــام 1416 اJــــــــــوافـق 30
ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 1995 واJـــتـــضــمـن إنــشـــاء مـــركـــز وطــني

rومراكز جهوية لعمليات احلراسة واإلنقاذ في البحر
- و�ـتقـضى اJـرسـوم الـرئاسي رقم 05 - 71 اJـؤرخ
في 4 مــــحــــرم عـــام 1426 اJــــوافق 13 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2005
واJتـضمن التصـديق على البـروتوكول اJـتعلق بـالتعاون
فـي مــنـع الــتـــلــوث من الـــســفـن ومــكـــافــحـــة تــلـــوث الــبـــحــر
اJـتوسط في حاالت الـطوار� r احملرر في فـاليتـا (مالطة)

r2002 يوم 25  يناير سنة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

rعدلJا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 90 - 79 اJؤرخ
في 2 شـــعـــبـــان عــام 1410 اJــوافق 27 فــبـــرايـــر ســـنــة 1990

rواد اخلطرةJتضمن تنظيم نقل اJوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJــادة األولى : اJــادة األولى :  طــبــقــا ألحــكــام اJــادة 57 من الــقــانـون
رقـم 03 - 10 اJـــــــــؤرخ في 19 جـــــــــمــــــــادى األولـى عــــــــام 1424
اJـوافق 19 يـولـيــو سـنـة 2003 واJـذكـور أعالهr يــهـدف هـذا
اJـرسـوم إلى حتديـد كيـفـيات تـنـفيـذ إلزام ربـابـنة الـسفن
الــتي حتـمـل عـلى مــتــنـهــا الـبــضــائع اخلـطــيــرةr الـســامـة أو

اJلوثة باإلخطار عن وقوع أي حادث في البحر.



اJادة اJادة 8 : :   ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بـــاجلــزائــر في 21 شــوّال عــام 1429 اJــوافق 21 
أكتوبر سنة 2008.

 أحمد أويحيى أحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 08 -  - 328 مـؤر مـؤرّخ في خ في 21 شـو شـوّال عـامال عـام
1429 اJوافق  اJوافق 21  أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة r2008 يتـضمن إنشاءr يتـضمن إنشاء

اJـــدرســـة الــوطـــنـــيـــة  حلـــفظ اJـــمــتـــلـــكـــات الــثـــقـــافـــيــةاJـــدرســـة الــوطـــنـــيـــة  حلـــفظ اJـــمــتـــلـــكـــات الــثـــقـــافـــيــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوترميمها.وترميمها.

rإنّ رئيس احلكومة
- بـنـاء عـلى الـتـقـريـر اJـشـتـرك بـX وزيـرة الـثـقـافـة

rووزير التعليم العالي والبحث العلمي
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اJؤرّخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اJـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واJــتــضـمن
rــتــمّمJــعــدّل واJا rالــقــانــون الــتــوجــيــهي لــلــتـــعــلــيم الــعــالي

rادة 38 منهJالسيما ا
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 83 - 363 اJــؤرّخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اJــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واJــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

rالعالي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

rعدلJا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008 وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 99 - 244
اJــؤرّخ في 21 رجب عــام 1420 اJــوافق 31 أكــتــوبــر  ســنـة
1999 الـذي يـحـدد قـواعـد إنـشـاء مـخـبـر الـبـحث وتـنـظيـمه

rوسيره
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 500
اJـؤرّخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمــبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اJـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

rوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJـادة األولى :  اJـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادة 4 من اJـرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 05 - 500 اJــؤرّخ في 27 ذي الــقـــعــدة عــام
rـــذكـــور أعالهJــــوافق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005 واJ1426 ا

تنشأ مدرسة وطنـية حلفظ اJمتلكات الثقافية وترميمها
تــســمى اJــدرســـة الــوطــنــيــة حلـــفظ اJــمــتــلــكـــات الــثــقــافــيــة

وترميمها وتدعى في صلب النص "اJدرسة".

اJــــادة اJــــادة 2 :  : تــــطـــبـق أحـــكــــام هــــذا اJـــرســــوم عــــلى اJـــواد
اخلـطيـرةr السـامة أواJـلوثـة كمـا هي محـددة في التـشريع

والتنظيم اJعمول بهما.
اJادة اJادة 3 :  : فــي حالة وقـــوع حادث فــي البحرr حسب
مـفـهـــوم أحـكـام اJـادة 57 من الــقـانـون رقم 03 - 10 اJـؤرخ
فــي 19 جــمــادى األولى عـام 1424 اJـوافق 19 يــولـيــو ســنـة
2003 واJــذكـور أعالهr يــتـضــمن اإلخــطـار وجــوب الــتـبــلـيغ

من طـرف ربـان كل سـفــيـنـة عن طـريق رسـالـة بـكل حـادث
يــقع عــلى مــ£ الـســفـيــنــة من شـأنـه أن يـؤثــر عـلـى الـســيـر
العـادي لـلسـفـينـة أو أمن اJالحـة و/ أو يشـكل خـطر تـلوث

أو تسمم حمليط البحر أو الساحل.
اJادة اJادة 4 : : يجب أن يـصل اإلخطار اJذكور في اJادة 3
أعاله إلى اJـركـز الـوطـني لـعمـلـيـات اJـراقـبـة واإلنـقاذ في

البحر.
5 :  : يــــجب أن يـــتـــضـــمـن اإلخـــطـــار اJـــعـــلـــومـــات اJــادة اJــادة 

اآلتية :
- اسم الــسـفــيـنــة وجـنــاحـهــا وكــذا رقـمــهـا "الــتـنــظـيم

r"ي البحريJالعا
rتاريخ وساعة وقوع احلادث وطبيعته -

rوقع اجلغرافي عند وقوع احلادثJا -
- الـتــفـاصـيل حــول حـالـة الـســفـيـنــة وعـدد األشـخـاص

rعلى متنها
rحالة اجلو عند وقوع احلادث -

rواد احملمولةJطبيعة ا -
- كــمـــيــة وتــركـــيــز وكــذلك احلـــالــة احملــتـــمــلــة لـــلــمــواد
اخلـطيـرةr السامـة أو اJلـوثة اJـلقـاة أو احملتـمل إلقـائها في

rالبحر
- وصـف الـــــتــــغـــــلـــــيـف وعالمـــــات الـــــتـــــعــــريـف وفـــــقــــا

rعمول بهJللتنظيم ا
rميناء االنطالق وميناء الوصول -

rصنعJرسل إليه واJرسل واJاسم ا -
- صنف احملروقات في اخلزان وكميتها.

�كن اJركـز الوطـني لعـملـيات اJـراقبـة واإلنقاذ في
البحر أن يطـلب من اخملطر كل معلومـة إضافية قد يراها

ضرورية.
rادة 6 :  :  يعاقب علـى كـل مخالفة لوجوب اإلخطارJادةاJا
طـبــقــا ألحـكــام اJـادة 98 من الــقــانـون رقــم 03 - 10 اJـؤرخ
فـي 19 جــمــادى األولى عـام 1424 اJــوافق 19 يــولــيــو ســنـة

2003 واJذكور أعاله.

اJادة اJادة 7 : :  تلـغى أحكـام اJرسوم رقم 83 - 580 اJؤرخ
في 16 مـــحـــرم عــام 1404 اJــوافق 22 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1983
واJـتـضـمن إلـزام ربـابـنـة الـسـفن الـتي حتـمل عـلى مـتـنـهـا
الـبـضـائع اخلــطـيـرة الـسـامـة أو اJــلـوثـة بـاإلشـارة إلى ذلك

في حالة وقوع حادث في البحر.

4 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 661
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rكلف باألشغال العموميةJثل الوزير ا� -
- �ثل الوزير اJكلف بـالتهيئة العمرانية والبيئة

rوالسياحة
rكلف بالسكن والعمرانJثل الوزير ا� -

- �ـــثل الـــوزيــــر اJـــكـــلف بـــاJــــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة
واJتوسطة والصناعة التقليدية.

اJاداJادّة ة 8 : : ينـشر  هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بـــاجلــزائــر في 21 شــوّال عــام 1429 اJــوافق 21 
أكتوبر سنة 2008.

 أحمد أويحيى أحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 08 -  - 329 مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 شـو شـوّال عـامال عـام
1429 اJــــــوافق  اJــــــوافق 22  أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة  أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة r r2008 يــــــتـــــــمـميــــــتـــــــمـم

الـقــائـمـة اJـعــدة �ـوجـب اJـرســوم الـتـنـفـيـذي رقــمالـقــائـمـة اJـعــدة �ـوجـب اJـرســوم الـتـنـفـيـذي رقــم
07 - - 08 اJــــــــــؤرخ في  اJــــــــــؤرخ في 22 ذي الـــــــــحـــــــــجـــــــــة عـــــــــام  ذي الـــــــــحـــــــــجـــــــــة عـــــــــام 1427

11 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة 2007 الـــــذي يــحـــدد قــائـــمـة الـــــذي يــحـــدد قــائـــمـة اJـوافق اJـوافق 
الــنــشــاطـــات والـــســلــع والـــخــدمــات اJـــســتــثــنــاة منالــنــشــاطـــات والـــســلــع والـــخــدمــات اJـــســتــثــنــاة من
اJــــزايـــا احملــــددة في األمــــر رقــم اJــــزايـــا احملــــددة في األمــــر رقــم 01 -  - 03 اJــــؤرخ فـي اJــــؤرخ فـي
أول جـــــمـــــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــــة عــــــامأول جـــــمـــــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــــة عــــــام 1422 اJـــــوافـــق  اJـــــوافـــق 20

غشــت سنـة غشــت سنـة 2001 واJتعلق بتطوير االستثمار واJتعلق بتطوير االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 r إن رئيـس الـحكومـة
- بــــنــــاء عــــلى اقــــتــــراح وزيــــر الــــصـــنــــاعــــة وتــــرقــــيـــة

rاالستثمارات
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4

 rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 01 - 03 اJــــــؤرخ في أوّل
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1422 اJــوافق 20  غــشت ســنـة 2001

rتممJعدل واJا rتعلق بتطوير االستثمارJوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

rعدلJا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 07 - 08 اJؤرخ
في 22 ذي احلــجـة عـام 1427 اJـوافق 11 يـنـايـر سـنـــة 2007
الــذي يـــحـــدد قـــائــمــــة الـــنــشــاطـــــات والــســـلــع واخلـــدمــات
اJـســتـثـنـــاة مـن اJـزايـــا احملـــددة فــي األمــر رقــم 01 - 03
اJـــــؤرخ فـي أوّل جـــمـــادى الـــثــــانـــيـــة عـــام 1422 اJــــوافق 20
غــشت سـنـة 2001 واJــتـعــلق بـتـطــويـر االســتـثـمــارr اJـعـدل

rتممJوا

اJادة اJادة 2 :  : يحـدد مقـر اJدرسـة �ديـنة اجلـزائر. و�كن
نــقــله إلـى أي مـكــان آخــر عــبــر الــتــراب الــوطــني �ــرسـوم

يتخذ بناء على تقرير الوزير اJكلف بالثقافة.
اJــــاداJــــادّة ة 3 : :  تـــــوضع اJـــــدرســــة حتـت وصــــايـــــة الــــوزيــــر

اJكلف بالثقافة.
�ــارس الـوزيــر اJـكــلف بــالـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث

العلمي الوصاية البيداغوجية.
اJاداJادّة ة 4 : : زيـادة على اJـهام الـعامـة احملددة في اJواد 5
و6 و7 من اJـرسـوم التـنـفـيذي رقــم 05 - 500 اJـــؤرّخ في
27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديــســمــبــر ســنـة 2005

واJــذكــور أعالهr لــلــمـــدرســة مــهــمــة رئــيــســـيــة تــتــمــثل في
التكوين العالي والـبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
في ميـدان حـفظ اJمـتـلكـات الـثقـافـية الـعـقاريـة واJـنقـولة

وترميمها.
وبهذه الصفةr تقوم �ا يأتي :

- ضـمـان الـتـعـلـيم فـي الـطـور األول والـطـور الـثـاني
rمتلكات الثقافية وترميمهاJفي ميدان حفظ ا

- الـقـيـام بكـل نشـاطـات الـتـكـوين اJـتـواصل وجتـديد
اJـعـارف وحتـسX اJـسـتـوى لألطراف اJـعـنـية بـالـدراسات

rوإجناز التراث الثقافي وتسييره
- اJــــــســــــاهـــــــمــــــة في تـــــــطــــــويــــــر الــــــبـــــــحث الــــــعـــــــلــــــمي
والــتــكـنــولــوجي بــالــتــنــســيق مع الــهــيــئـات اJــهــتــمــة بــهـذا

rيدانJا
- ضـمان البـحث التجـريبي في اJيـدان وفي اخملابر
لــتـرقــيــة الـتــقــنـيــات واألدوات الـتــقــلـيــديــة وكـذا األبــحـاث

rمتلكات الثقافية وترميمهاJتعلقة بحفظ اJا
- ضــمــان مــهــام اخلــبــرة واخلــدمــات في مــيــدان حــفظ

اJمتلكات الثقافية وترميمها.

اJاداJادّة ة 5 :  :  يحـدد التـنظيم الـداخلي لـلمـدرسة �وجب
قــرار مــشــتـرك بــX الــوزيــر اJــكــلف بــالــثــقــافــة والــوزيـر

اJكلف باJالية والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.
�ـوجب مرسوم Xدرسـة مديـر يعJادّة ة 6 : :  يـدير اJاداJا
مـن بـــX األســــاتـــذة بــــنـــاء عــــلى اقــــتـــراح الــــوزيـــر اJــــكـــلف

بالثقافة.
ويسـاعده أمX عام ومديران (2) مساعـدان بالنسبة
للـوظـائف الـبيـداغـوجـيـةr وعنـد االقـتـضاء مـديـر (مـديرو)
مــخـابــر يــعـيــنـون بــنــاء عـلى اقــتــراحه بـقــرار من الــوزيـر

اJكلف بالثقافة.
وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

اJـاداJـادّة ة 7 :  :  يـضم مــجـلس اإلدارةr زيـادة عــلى األعـضـاء
اJــذكــوريـن في اJـادة 10 مـن اJـرســوم التــنــفــيـذي رقـم
05 - 500 اJــؤرّخ في 27 ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اJــوافق 29

ديسمبر سنة 2005 واJذكور أعاله :
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- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اJؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اJـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واJــتــضـمن

rتممJعدل واJا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 - 10 اJــــؤرخ في27
جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1425 اJـوافق 14  غــشـــت سـنـة 2004

 rتعلــق بالتـربـية البدنية والرياضةJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةJوا
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 83 - 363 اJــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اJــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واJــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

rالعالي
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 85 - 243 اJــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرم عــــــام 1406 اJـــــــوافق أول أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واJــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

rعدلJا rالوطنية للتكوين العالي
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اJـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ فـي 18 جمادى األولى عـام 1428 اJوافق 4 يونــيو

r عدلJا rتضمن تعييـن أعضاء احلكومةJسنة 2007  وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJــــؤرخ في 19 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام  1429 اJــــوافـق 23
r رئيــس احلكومة Xتضمن تعيــJيونيـو سنة 2008 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 183
اJؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 اJوافق 16 يونيو سنة
X1990 الـذي يجـعل مدرسـة تكـوين إطـارات الشـبيـبة بـع

الــبــنـــيــان مــعـــهــدا وطـــنــيــا لـــلــتــكـــوين الــعـــالي في الـــعــلــوم
rتممJا rوتكنولوجية الرياضة

يــرسم مــا يـأتي :يــرسم مــا يـأتي :

اJــادة األولى :اJــادة األولى : تــتــمـم أحــكــام اJــادة األولى مــكــرر من
اJـــــرســــوم الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم 90 - 183 اJـــــؤرخ في 23 ذي
القعدة عام 1410 اJوافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل
مـدرسـة تـكـوين إطـارات الـشـبـيــبـة بـعـX الـبـنـيـان مـعـهـدا
وطـنيا للتكـوين العالي في العـلوم وتكنولـوجية الرياضة

كما يأتي :

"اJـادة األولى مـكرر : يـكـلف اJـعـهد ......................
( بدون تغيير) : ......................................................
.............................................................................

.........................................................................
- تكـوين مـستـخدمي الـتأطـير ............................
( بدون تغيير) : .....................................................

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 08 -  - 330 مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 شــو شــوّال عــامال عــام
1429 اJـوافق  اJـوافق 22  أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة r r2008 يتـمم اJـرسوميتـمم اJـرسوم

الــتـنــفــيـذي رقم الــتـنــفــيـذي رقم 90 - - 183  اJـؤرخ فـي اJـؤرخ فـي 23 ذي الــقــعـدة ذي الــقــعـدة
عـــــام عـــــام 1410 اJــــوافـق  اJــــوافـق 16 يـــــونــــيــــــو ســــنـــــة  يـــــونــــيــــــو ســــنـــــة 1990 الـــــذي الـــــذي
Xيـجــعـل مــدرســـة تـكــويـن إطـــارات الـشــبــيـبـــة بــعــXيـجــعـل مــدرســـة تـكــويـن إطـــارات الـشــبــيـبـــة بــعــ
البنـيـان معـهـدا وطنــيا لـلتكـوين العالي في الـعلومالبنـيـان معـهـدا وطنــيا لـلتكـوين العالي في الـعلوم

وتكنولوجية الرياضةوتكنولوجية الرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومـة
- بـنــاء عـلى الـتــقـريـر اJـشــتـرك بـX وزيــر الـشـبـاب

rوالرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
- وبناء على الـدستورr السيما اJادتان 85 - 4 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 90 - 30 اJــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسـمـبـر سـنة 1990

rتممJعدل واJا rتضمن قانون األمالك الوطنيةJوا
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 98 - 11 اJــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اJـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واJتضـمن القـانون الـتوجيـهي والبـرنامج اخلـماسي حول
r2002 - 1998 الـبــحث الــعــلـمي والــتــطـويــر الــتـكــنــولـوجي

rتممJعدل واJا

يـرسـم  مـا يـأتـي :يـرسـم  مـا يـأتـي :
اJــاداJــادّة األولى :ة األولى :  تـــتـــمم قـــائـــمـــة الـــنـــشـــاطــات والـــســـلع
واخلـدمات اJـسـتـثـناة من اJـزايـا احملـددة فــي اJـلحق األول
مـن اJـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 07 - 08 اJــؤرخ في 22 ذي
احلــجــة عــام 1427 اJــوافق 11 يـــنــايــر ســنــة 2007 واJــذكــور

أعـالهr كما هـو محـدد في اJلحق بهذا اJرسوم.
اJـاداJـادّة ة 2 :  : يـنـشـر هـذا اJـرسـوم في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرر بـــاجلــزائــر في 22 شـــوّال عــام 1429 اJــوافق 22 

أكتوبر سنة 2008.
 أحمد أويحيى أحمد أويحيى

اJـلـحـق اJـلـحـق 
قائمة النشاطات اJستثناة من اJزاياقائمة النشاطات اJستثناة من اJزايا

(حسب جدول النشاطات االقتصادية اخلاضعة(حسب جدول النشاطات االقتصادية اخلاضعة
للتسجيل في السجل التجاري)للتسجيل في السجل التجاري)

اJالحظاتاJالحظاتالتسميةالتسميةالرمزالرمز

الباب األول

101 - 107

... الباقي بدون تغيير ...

إنتاج صناعي

Xمصنع الطح
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- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةJوا
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 83 - 363 اJــؤرخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اJــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واJــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

rالعالي
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 85 - 243 اJــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرم عــــــام 1406 اJـــــــوافق أول أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واJــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

rعدلJا rالوطنية للتكوين العالي
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اJـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ فـي 18 جمادى األولى عـام 1428 اJوافق 4 يونــيو
r عدلJا rتضمن تعييـن أعضاء احلكومةJسنة 2007  و ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJــــؤرخ في 19 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام  1429 اJــــوافـق 23
r رئيــس احلكومة Xتضمن تعيــJيونيـو سنة 2008 وا

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 94 - 38 اJؤرخ
في 13 شـــعـــبـــان عـــام 1414 اJــــوافق 5  يـــنـــايــــر ســـنـــة 1994
واJــتــضـمن حتــويل اJــعـهــد الــوطـني لــلــتـكــوين الــعـالي في
علوم الـرياضة وتـكنولـوجيـاتها بـوهران إلى معـهد وطني
rللتكوين الـعالي إلطارات الشبيبة والرياضة في وهران

rتممJا

يــرسم مــا يـأتي :يــرسم مــا يـأتي :

اJـادة األولى :اJـادة األولى : تـتمـم أحكـام اJـادة األولى مـكرر 1 من
اJــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 94 - 38 اJــؤرخ في 13 شــعــبـان
عـام 1414 اJـوافق 5  يـنـايـر سـنـة 1994 واJـتـضـمن حتـويل
اJـــعــهـــد الـــوطـــني لـــلــتـــكـــوين الـــعــالـي في عـــلــوم الـــريـــاضــة
وتـــكــنــولــوجــيــاتــهـــا بــوهــران إلى مــعــهــد وطـــني لــلــتــكــوين
الـــعـــالي إلطـــارات الـــشـــبـــيـــبـــة والـــريـــاضـــة في وهـــران في

آخرهاr كما يأتي :

"اJــادة األولى مــكــرر 1 : .....................................
( بدون تغيير)  : .....................................................

.............................................................................

.............................................................................

- نـشـاطات الـبـحـث والتـطـويـر الـعـلـمي في مـيـادين
الـعـلـوم وتـكـنـولـوجـيـات الـريـاضـة والـتـنـشـيط االجـتـمـاعي
الــتــربـــوي والــبــيـــداغــوجــيــة واإلعـالم واالتــصــال وتـــســلــيــة

rالشباب
- تــصــور الــوثــائـق الــتــعــلـيــمــيــة واخلــاصــة بــالــبــحث

rطبق في ميدان نشاطاته وإنتاجهاJا

- نـشاطـات البـحث وتطـوير الـعلـوم وتكـنولـوجيات
الــريــاضـــةr الســيــمــا تـــلك اJــطـــبــقــة عــلـى ريــاضــة الـــنــخــبــة
واJـسـتـوى الـعـالي وعـلى حتـضـيـر الـفـرق الـوطـنـيـة ونـشر

rتصلة بهاJالنتائج ا
- تــصــور الــوثــائـق الــتــعــلـيــمــيــة واخلــاصــة بــالــبــحث

rالتطبيقي في ميدان نشاطاته وإنتاجها
- تــنــظــيـم تــربــصــات تــطـبــيــقــيــة فـي إطــار حتــضــيـر

rنتخبات الرياضيةJالنخبة وا
rتكوين الطلبة األجانب -

- إبــرام االتـفــاقـيــات واJـشــاركـة فـي تـبــادل اJـعـارف
داخل اجلالية العلمية الدولية.

................(الباقي بدون تغيير)  ...................".
اJادةاJادة  2 :   يـنشر هـذا اJرسوم في اجلـريدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرر بـــاجلــزائــر في 22 شــوّال عــام 1429 اJــوافق 22 

أكتوبر سنة 2008.
 أحمد أويحيىأحمد أويحيى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 08 -  - 331 مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 شـو شـوّال عـامال عـام
1429 اJــــــوافق  اJــــــوافق 22  أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة  أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنــــــة r r2008 يــــــتـــــــمـميــــــتـــــــمـم

اJـــــرســـــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقـم اJـــــرســـــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقـم 94-38  اJـــــؤرخ في اJـــــؤرخ في 13
شـــــعــــبـــــان عــــام شـــــعــــبـــــان عــــام 1414 اJـــــوافق  اJـــــوافق 5 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 1994
واJـتـضمن حتـويل اJـعـهـد الـوطني لـلـتـكـويـن الـعاليواJـتـضمن حتـويل اJـعـهـد الـوطني لـلـتـكـويـن الـعالي
في عــلــوم الــريـاضــة وتـكــنـولــوجــيـاتــهـا بــوهـران إلىفي عــلــوم الــريـاضــة وتـكــنـولــوجــيـاتــهـا بــوهـران إلى
مـعـهـد وطـني لـلـتـكـويـن الـعـالـي إلطــارات الـشـبـيـبـةمـعـهـد وطـني لـلـتـكـويـن الـعـالـي إلطــارات الـشـبـيـبـة

والرياضـة في وهرانوالرياضـة في وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومـة
- بــنـاء عـلى الـتــقـريـر اJـشـتــرك بـX وزيـر الـشـبـاب

rوالرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 11 اJــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اJـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واJتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
r2002 - 1998 الــبـحث الــعــلـمي والــتـطــويــر الـتــكـنــولـوجي

rتممJعدل واJا
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اJؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اJـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واJــتــضـمن

rتممJعدل واJا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 - 10 اJــــؤرخ في27
جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1425 اJـوافق 14  غــشـــت سـنـة 2004

 rتعلــق بالتـربـية البدنية والرياضةJوا



4 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1061
2 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2008 م م

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اJـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ فـي 18 جمادى األولى عـام 1428 اJوافق 4 يونــيو
r عدلJا rتضمن تعييـن أعضاء احلكومةJسنة 2007  و ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJــــؤرخ في 19 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام  1429 اJــــوافـق 23
r رئيــس احلكومة Xتضمن تعيــJيونيـو سنة 2008 وا

- و�ـــقـــتـــضى اJـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 2000 - 52
اJــؤرخ في 3 ذي احلــجــة عـام 1420 اJــوافق 9 مــارس ســنـة
2000 واJـتـضـمن حتـويل اJـعـهـد الـوطـني لـلـتـكـوين الـعـالي

في عـلـوم الــريـاضـة وتـكــنـولـوجـيـاتــهـا في قـسـنــطـيـنـة إلى
مــــعـــــهــــد وطــــنـي لــــلــــتـــــكــــوين الـــــعــــالي إلطـــــارات الــــشــــبــــاب

rوالرياضة

يــرسم مــا يـأتي :يــرسم مــا يـأتي :

اJــــادة األولى :اJــــادة األولى :  تــــتـــمـم أحـــكــــام اJـــادة 3 من اJـــرســـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 2000 - 52 اJــؤرخ في 3 ذي احلـــجـــة عـــام
1420 اJوافق 9 مارس سنة 2000 واJتضمن حتويل اJعهد

الــــــوطــــــنـي لــــــلــــــتـــــــكــــــويـن الــــــعــــــالـي في عـــــــلــــــوم الــــــريــــــاضــــــة
وتـكنولـوجياتـها في قـسنطـينة إلى مـعهـد وطني للـتكوين
العالي إلطارات الشباب والرياضة في آخرهاr كما يأتي:

"اJــادة 3 : ........................................................
( بدون تغيير) : ......................................................

.............................................................................

.............................................................................

- نـشـاطات الـبـحـث والتـطـويـر الـعـلـمي في مـيـادين
الـعـلـوم وتـكـنـولـوجـيـات الـريـاضـة والـتـنـشـيط االجـتـمـاعي
الــتــربـــوي والــبــيـــداغــوجــيــة واإلعـالم واالتــصــال وتـــســلــيــة

rالشباب
- تــصــور الــوثــائـق الــتــعــلـيــمــيــة واخلــاصــة بــالــبــحث

rطبق على ميدان نشاطاته وإنتاجهاJا
- تــنــظــيـم تــربــصــات تــطـبــيــقــيــة فـي إطــار حتــضــيـر

rنتخبات الرياضيةJالنخبة وا
rتكوين الطلبة األجانب -

- إبــرام االتـفــاقـيــات واJـشــاركـة فـي تـبــادل اJـعـارف
داخل اجلالية العلمية الدولية".

اJادةاJادة  2 :   يـنشر هـذا اJرسوم في اجلـريدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بـــاجلــزائــر في 22 شــوّال عــام 1429 اJــوافق 22 
أكتوبر سنة 2008.

 أحمد أويحيى أحمد أويحيى

- تــنــظــيـم تــربــصــات تــطـبــيــقــيــة فـي إطــار حتــضــيـر
rنتخبات الرياضيةJالنخبة وا
rتكوين الطلبة األجانب -

- إبــرام االتـفــاقـيــات واJـشــاركـة فـي تـبــادل اJـعـارف
داخل اجلالية العلمية الدولية".

اJادةاJادة  2 :   يـنشر هـذا اJرسوم في اجلـريدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بـــاجلــزائــر في 22 شــوّال عــام 1429 اJــوافق 22 
أكتوبر سنة 2008.

 أحمد أويحيى أحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 08 -  - 332 مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 شـو شـوّال عـامال عـام
1429 اJوافق  اJوافق 22  أكتوبر سنة  أكتوبر سنة r r2008 يتمـم اJرسـوميتمـم اJرسـوم

التـنفـيـذي رقـم التـنفـيـذي رقـم 2000 - - 52 اJـؤرخ فـي  اJـؤرخ فـي 3 ذي احلــجـة ذي احلــجـة
واJـتضـمن 1420 اJوافــق  اJوافــق 9 مـارس سنــة  مـارس سنــة 2000 واJـتضـمن  عـام عـام 
حتـويل اJـعـهـــد الـوطـنـي لـلـتـكـويـن الـعـالي في عـلـومحتـويل اJـعـهـــد الـوطـنـي لـلـتـكـويـن الـعـالي في عـلـوم
الرياضــة وتكنـولوجيـاتهـا في قـسنطـينة إلى مـعهدالرياضــة وتكنـولوجيـاتهـا في قـسنطـينة إلى مـعهد
وطـــــنـي لـــــلــــــتــــــكـــــويـن الـــــعــــــالي إلطــــــارات الـــــشــــــبـــــابوطـــــنـي لـــــلــــــتــــــكـــــويـن الـــــعــــــالي إلطــــــارات الـــــشــــــبـــــاب

والرياضةوالرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومـة
- بــنـاء عـلى الـتــقـريـر اJـشـتــرك بـX وزيـر الـشـبـاب

rوالرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 11 اJــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اJـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واJتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
r2002 - 1998 الــبـحث الــعــلـمي والــتـطــويــر الـتــكـنــولـوجي

rتممJعدل واJا
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 05 اJؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اJـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واJــتــضـمن

rتممJعدل واJا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 - 10 اJــــؤرخ في27
جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1425 اJـوافق 14  غــشـــت سـنـة 2004

 rتعلــق بالتـربـية البدنية والرياضةJوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةJوا
- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 85 - 243 اJــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرم عــــــام 1406 اJـــــــوافق أول أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واJــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

rعدلJا rالوطنية للتكوين العالي
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وزارة الدفاع الوطني وزارة الدفاع الوطني 
قــــــرار وزاريرار وزاريّ م مــــــشــــــتــــــرك مرك مــــــؤرؤرّخ في خ في 3 رم رمــــــضــــــان عان عــــام ام 1429
اJوافق اJوافق 3 سب سبـتمبتمبـر سنة ر سنة r2008 يتضr يتضـمّن إنهن إنهـاء مهاماء مهام
رئرئـيس مصيس مصـلـحة اJحة اJـراقبراقبـة ة الالـسابسابـقـة للة للـنفنفـقـات اJلات اJلـتزمتزم
بــــــــهــــــــا Jا Jــــــــــديديــــــــريريــــــــة اJة اJــــــــصــــــــالالـح اJح اJــــــــالالــــــــيــــــــة بة بــــــــوزارة الوزارة الــــــــدفدفــــــــاعاع

الوطني.الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب  قـرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 رمضان
عام 1429 اJوافق 3 سبتمبر سنة 2008 تنهىr ابتداء من
rمــهـــام الــعــقــيــد عــبـــد الــله جــيالني r2008 أول غــشت ســنــة
بصـفته رئيسا Jـصلحة اJراقبـة السابقة للـنفقات اJلتزم

بها Jديرية اJصالح اJالية بوزارة الدفاع الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار وزاريرار وزاريّ م مــــــشــــــتــــــرك مرك مــــــؤرؤرّخ في خ في 3 رم رمــــــضــــــان عان عــــام ام 1429
اJوافق اJوافق 3 سب سبـتمبتمبـر سنة ر سنة r2008 يتضr يتضـمّن إنهن إنهـاء مهاماء مهام
نــــائب رئائب رئـيس ميس مـصـلـحـة مة مـراقراقــــبـة االلة االلـتـزام بزام بـالالـنـفـقـاتات

بوزارة الدفاع الوطني.بوزارة الدفاع الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب  قـرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 رمضان
عام 1429 اJوافق 3 سبتمبر سنة 2008 تنهىr ابتداء من
rبن يـــزار Xمــــهـــام الــــرائــــد يـــاســــ r2008 أول غــــشت ســــنــــة
بصفـته نائبا لـرئيس مصلـحة مراقبـة االلتزام بالـنفقات

بوزارة الدفاع الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار وزاريرار وزاريّ م مــــــشــــــتــــــرك مرك مــــــؤرؤرّخ في خ في 3 رم رمــــــضــــــان عان عــــام ام 1429
اJوافق اJوافق 3 سب سبـتمبتمبـر سنة ر سنة r2008 يتضr يتضـمّن إنهن إنهـاء مهاماء مهام
رؤسرؤســــــاء وناء ونــــواب رؤسواب رؤســــاء اء اJاJــــصــــــالح اجلالح اجلــــهــــويويــــــة Jة Jــــراقراقــــبــــة

االلتزام بالنفقات لدى النواحي العسكرية.االلتزام بالنفقات لدى النواحي العسكرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب  قـرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 رمضان
عام 1429 اJوافق 3 سبتمبر سنة 2008 تنهىr ابتداء من
rمــهــام الــضــبــاط اآلتــيــة أســمــاؤهم r2008 أول غــشت ســنـة
بـصـفـتهم رؤسـاء ونـواب رؤسـاء اJصـالح اجلـهـوية Jـراقـبة

االلتزام بالنفقات لدى النواحي العسكرية اآلتية :
رؤساء اJصالح :رؤساء اJصالح :

- الــرائــد : مــحــمــد بــوكــاكــيــوr الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة
rاألولى

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء
- الـــرائـــد : بن عـــمـــار لـــزغمr الـــنـــاحــيـــة الـــعـــســـكـــريــة

rالثانية
- الــرائـد : مـبــروك بـوكــرومـةr الـنــاحـيــة الـعـســكـريـة

السادسة.
نواب رؤساء اJصالح :نواب رؤساء اJصالح :

- الــنــقــيب : مــروان رغــيــويr الــنــاحــيــة الــعــســكــريـة
rاألولى

- الـــرائــد : لـــعــرج عــاشـــوريr الــنـــاحــيــة الـــعــســـكــريــة
rالثانية

- اJالزم األول : مـحمـد زواويr الـنـاحـية الـعـسـكـرية
الثالثة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاريرار وزاريّ م مــــــشــــــتــــرك مرك مــــــؤرؤرّخ في خ في 3 رم رمــــــضــــــان عان عــــام ام 1429
Xيــــتــــضــــمّن تن تــــعــــيـ rي r2008 ــــوافق وافق 3 س ســــبــــــتــــمــــبــــر سر ســــنــــة ةJاJا
رئرئـيس ونيس ونــــائب رئائب رئـيس  يس  Jــــصـلــــحـة اJة اJـراقراقــــبـة الة الـســــابابـقـة

للنفقات اJلتزم بها  بوزارة الدفاع الوطني.للنفقات اJلتزم بها  بوزارة الدفاع الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجـب  قــــــــرار وزاريّ مــــــــشـــــــــتــــــــرك مــــــــؤرّخ في 3
Xـوافق 3 سـبــتـمـبــر سـنـة 2008 يـعJرمــضـان عـام 1429 ا
الضـابطان اآلتي اسـماهمـا رئيسـا ونائب رئيس Jـصلحة
اJـراقـبــة الـســابـقـة لــلـنــفـقـات اJــلـتــزم بـهـا بــوزارة الـدفـاع

الوطني :
رئيس اJصلحة :رئيس اJصلحة :

- اJقدم : الطيب عنزر.
نائب رئيس اJصلحة :نائب رئيس اJصلحة :

- النقيب : جمال هاملي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاريرار وزاريّ م مــــــشــــــتــــرك مرك مــــــؤرؤرّخ في خ في 3 رم رمــــــضــــــان عان عــــام ام 1429
Xيــــتــــضــــمّن تن تــــعــــيـ rي r2008 ــــوافق وافق 3 س ســــبــــــتــــمــــبــــر سر ســــنــــة ةJاJا
رؤسرؤسـاء وناء ونـواب رؤسواب رؤسـاء اء اJاJـصـالح اجلالح اجلـهـويويـة لة لـلـمـراقراقـبةبة
الالــــــســــابابــــــقــــــة لة لــــــلــــــنــــــفــــــقــــات اJات اJــــــلــــــتــــــزم بزم بــــــهــــــا لا لــــــدى الدى الــــنــــــواحيواحي

العسكرية.العسكرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجـب  قــــــــرار وزاريّ مــــــــشـــــــــتــــــــرك مــــــــؤرّخ في 3
rـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة 2008 يـعيّنJرمـضـان عام 1429 ا
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األعضاء اإلضافيون :األعضاء اإلضافيون :
rرشيد حدبي -

rمحمد أوبعزيز -
rعلي طاالورار -

- عبد العزيز دودو.
: XوظفJثلو ا� / : XوظفJ2 / �ثلو ا

األعضاء الدائمون :األعضاء الدائمون :
rصديق سعودي -

rمحي الدين جفال -
rعبد العزيز أويدر -

- نور الدين قاواو.
األعضاء اإلضافيون :األعضاء اإلضافيون :
rمصطفى زغالش -

rرابح فصيح -
rبوجمعة بن طبولة -

- يوسف بلحامل.

ب / جلــنــة اJــوظـفــX اخملــتــصــة بــســلك اJــســتـشــارينب / جلــنــة اJــوظـفــX اخملــتــصــة بــســلك اJــســتـشــارين
: Xالدبلوماسي: Xالدبلوماسي

1 /  / �ثلو اإلدارة :�ثلو اإلدارة :

األعضاء الدائمون :األعضاء الدائمون :
rكمال حوحو -
rرشيد مداح -

rعلي طاالورار -
- عبد القادر قاسيمي احلساني.

األعضاء اإلضافيون :األعضاء اإلضافيون :
rعبد القادر دهندي -

rساعد معاندي -
rعبد العزيز دودو -

- محمد أوبعزيز.

: XوظفJثلو ا� / : XوظفJ2 / �ثلو ا

األعضاء الدائمون :األعضاء الدائمون :
rسيد علي برانسي -
rبلقاسم محمودي -

rولودة نخلة باليJكشاشة ا -
- عبد اجمليد خشة.

ابـــــتـــــداء مـن أول غـــــشت ســـــنـــــة r2008 الـــــضـــــبـــــاط اآلتـــــيـــــة
أســـــمــــاؤهـم رؤســـــاء ونــــواب رؤســـــاء اJـــــصـــــالح اجلـــــهـــــويــــة
لـلـمـراقــبـة الـسـابــقـة لـلــنـفـقـات اJــلـتـزم بـهــا لـدى الـنـواحي

العسكرية اآلتية :
رؤساء اJصالح :رؤساء اJصالح :

- الـــرائـــد : بن عـــمـــار لـــزغمr الـــنـــاحــيـــة الـــعـــســـكـــريــة
rاألولى

- الــرائـد : مـبــروك بـوكــرومـةr الـنــاحـيــة الـعـســكـريـة
rالثانية

- الــنـقــيب : ابــراهـيم زرزورr الــنــاحـيــة الـعــسـكــريـة
السادسة.

نواب رؤساء اJصالح :نواب رؤساء اJصالح :
- الـــرائــــد : دراجي بـــاديـسr الـــنـــاحــــيـــة الـــعــــســـكـــريـــة

rاألولى
- الــــنـــقـــيـب : جـــلـــول ســــديr الـــنـــاحــــيـــة الـــعــــســـكـــريـــة

rالثانية
- الـــنــقــيب : ســمـــيــر بــوعالمr الـــنــاحــيــة الـــعــســكــريــة

الثالثة.

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية
قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 6 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1429 اJـوافـق  اJـوافـق 6 سـبـتـمـبر سـبـتـمـبر
XـوظـفJيـتـضـمن جتـديد تـشـكـيـلة جلـان ا rXـوظـفJيـتـضـمن جتـديد تـشـكـيـلة جلـان ا r2008 سـنة سـنة
اخلاصة بـاألسالك الدبـلومـاسية والـقنـصلـية بوزارةاخلاصة بـاألسالك الدبـلومـاسية والـقنـصلـية بوزارة

الشؤون اخلارجية.الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـب قـــــــرار مــــــــؤرخ في 6 رمــــــــضـــــــان عـــــــام 1429
اJــوافـق 6 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة r2008 جتـــدّد تـــشـــكـــيـــلـــة جلــان
اJــوظـفـX اخملــتـصـة بــاألسالك الـدبـلــومـاسـيــة والـقـنــصـلـيـة
اJـنــشـأة �ــوجب اJــرسـوم الــرّئـاسيّ رقم 96 - 442 اJـؤرّخ
في 28 رجـب عـــام 1417 اJــــوافق 9 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 1996
Xــتــضــمـن الــقــانــون األســاسي لألعــوان الــدبــلــومــاســيــJوا

والقنصليX على النحو اآلتي :
أ / جلـــنـــة اJـــوظــفـــيـن الــــمـــخـــتـــصـــة بـــســلـك الــوزراءأ / جلـــنـــة اJـــوظــفـــيـن الــــمـــخـــتـــصـــة بـــســلـك الــوزراء

: XفوضJا: XفوضJا
1 / �ثلو اإلدارة : / �ثلو اإلدارة :

األعضاء الدائمون :األعضاء الدائمون :
rكمال حوحو -
rرشيد مداح -

rمحمد بشير معزوز -
- عبد القادر دهندي.
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األعضاء اإلضافيون :األعضاء اإلضافيون :
rعامر بغدادي -

rعبد القادر سماحي -
rعبد العزيز دودو -

- محمد أوبعزيز.
: XوظفJثلو ا� / : XوظفJ2 / �ثلو ا
األعضاء الدائمون :األعضاء الدائمون :

rفوزية ©يش -
rبلقاسم مراكشي -

rكر�ة ملوفي -
- بوعالم جبارة.

األعضاء اإلضافيون :األعضاء اإلضافيون :
rنبيل قلقول -
rطارق لعشي -
rعلي محفوظ -
- نورة جعفري.

يعX السيـد كمال حوحوr رئيسا للجان األربع ( 4 )
اJـذكــورة أعالهr وفي حــالــة وقـوع مــانع له يــخــلـفه الــســيـد

رشيد مداح.

وزارة اIاليةوزارة اIالية
قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 21 شــعـــبــان عــام  شــعـــبــان عــام 1429 اJــوافق  اJــوافق 23 غــشت غــشت
ســنــة ســنــة r2008 يـــتــضــمr يـــتــضــمّـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر
اإلدارة الـــعـــامــة لـــدى احملــافـــظـــة الــعـــامــة لـــلــتـــخـــطــيطاإلدارة الـــعـــامــة لـــدى احملــافـــظـــة الــعـــامــة لـــلــتـــخـــطــيط

واالستشراف.واالستشراف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن احملافظ العام للتخطيط واالستشراف
�ـقتـضى اJـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 06 - 346 اJـؤرّخ -
في 9 رمـــضـــان عـــام 1427 اJــــوافق 2 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2006
واJـــــتـــــضـــــمّن إنـــــشـــــاء احملـــــافـــــظـــــة الـــــعـــــامــــة لـــــلـــــتـــــخـــــطـــــيط
واالسـتـشـراف ومـهـامـهــا وتـنـظـيـمـهـاr ال سـيـمـا اJـادتـان 11

rو30 منه
- و�ـقتـضى اJـرسوم الـرّئـاسيّ اJؤرّخ في 20 رجب
Xـتـضمّن تـعـيJـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2008 واJعـام 1429 ا

rاحملافظ العام للتخطيط واالستشراف
- وبـعــد االطالع عــلى اJــرسـوم الــرّئــاسيّ اJـؤرّخ في
19 صــفـر عـام 1423 اJـوافق 2 مـايــو سـنـة 2002 واJــتـضـمّن

تعيـX السـيّد حـمادي مقـرانيr مديـرا لإلدارة العـامة لدى
rندوب للتخطيطJمصالح ا

األعضاء اإلضافيون :األعضاء اإلضافيون :
rعبد اجمليد بومسيد -
rعبد العزيز جعفري -
rمحمد حاج مهدي -
- محمد ولد خيار.

ج / جلــــنـــــة اJــــوظـــــفــــX اخملـــــتــــصـــــة بــــســـــلك الـــــكــــتــــابج / جلــــنـــــة اJــــوظـــــفــــX اخملـــــتــــصـــــة بــــســـــلك الـــــكــــتــــاب
: Xالدبلوماسي: Xالدبلوماسي

1 / �ثلو اإلدارة : / �ثلو اإلدارة :

األعضاء الدائمون :األعضاء الدائمون :
rكمال حوحو -
rرشيد مداح -

- عبد القادر قاسيمي احلساني.

األعضاء اإلضافيون :األعضاء اإلضافيون :
rعبد العزيز دودو -

rمحمد الصالح لوبيسي -
- علي كساي.

: XوظفJثلو ا� / : XوظفJ2 / �ثلو ا

األعضاء الدائمون :األعضاء الدائمون :
rمصطفى لونيس -
rبن علي خلباسن -

- عبد السالم حجاج.

األعضاء اإلضافيون :األعضاء اإلضافيون :
rفرحات بن غالية -

rمحمد رزا لوزواز -
- محمد أوزروحان.

XــــلــــحــــقـــJاخملـــتــــصــــة بــــســــلـك ا XــــوظــــفــــJد / جلــــنــــة اXــــلــــحــــقـــJاخملـــتــــصــــة بــــســــلـك ا XــــوظــــفــــJد / جلــــنــــة ا
: Xالدبلوماسي: Xالدبلوماسي

1 / �ثلو اإلدارة : / �ثلو اإلدارة :

األعضاء الدائمون :األعضاء الدائمون :
rكمال حوحو -
rرشيد مداح -

rمحمد الصالح بساقلية -
- عبد القادر قاسيمي احلساني.
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قــــــــرار مــــــــؤرخ في قــــــــرار مــــــــؤرخ في 13 رمــــــــضــــــــان عـــــــام  رمــــــــضــــــــان عـــــــام 1429 اJــــــــوافـق  اJــــــــوافـق 13
يعدّل الـقرار اJؤرالـقرار اJؤرّخ في خ في 14 ذي ذي  rيعد r2008 سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة
الـــقـــعـــدة عــام الـــقـــعـــدة عــام 1428 اJــوافق  اJــوافق 24 نـــوفــمـــبــر ســـنــة  نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2007
الـذي يحدالـذي يحدّد تـشكـيلـة اللـجنتـX اJتـساويـتي األعضاءد تـشكـيلـة اللـجنتـX اJتـساويـتي األعضاء
اخملتصتـX بأسالك موظفي اJديـرية العامة لألمالكاخملتصتـX بأسالك موظفي اJديـرية العامة لألمالك

الوطنية.الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرخ في 13 رمــــــضـــــــان عــــــام 1429
Xحتـدّد تشكـيلـة اللجـنت r2008 وافـق 13 سبـتمبـر سنةJا
اJتساويتي األعـضاء اخملتصتX بأسالك موظفي اJديرية

العامة لألمالك الوطنيةr طبقا للجدول اآلتي :

يقريقرّر مــا يأتي :ر مــا يأتي :

rـادّة األولى : ة األولى : يــفـــوض إلى الـسـيّــد حـمـادي مـقـرانيJـاداJا
مديـر اإلدارة العـامـةr اإلمضـاء في حدود صـالحيـاتهr باسم
احملـــافظ الـــعـــام لــــلـــتـــخـــطـــيـط واالســـتـــشـــرافr عـــلـى جـــمـــيع

الوثائق واJقررات باستثناء القرارات.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 21 شـعــبــان عـام 1429 اJـوافق 23
غشت سنة 2008.

علي بوكراميعلي بوكرامي

لنجريط توفيق
أكرور عبد الرحمان

زالقي ليلى

تركي جمال
أعوين أكلي

سهيلي سميرة

XستخدمJثلو ا�XستخدمJثلو ا� �ثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

عداور زوهير
بن مومة شريف

حرمل أحمد

عداور زوهير
بن مومة شريف
خزناجي جمال

األسالكاألسالك
األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

اJفتشون
مهندسو مسح األراضي
اJهندسون اJعماريون

اJتصرفون
اJهندسون في اإلعالم اآللي

الوثائقيون أمناء احملفوظات
التقنيون في اإلعالم اآللي

اJعاونون التقنيون في اإلعالم اآللي
األعوان التقنيون في اإلعالم اآللي

اJساعدون اإلداريون
احملاسبون

اJعاونون اإلداريون
األعوان اإلداريون

كتاب اJديرية
الكتاب

سائقو السيارات
العمال اJهنيون

احلجاب
اJراقبون

أعوان اJعاينة

يـعـX مـديـر إدارة الـوسـائل واJـالـيـة لـرئـاسـة الـلــجـنـتـX اJـتـسـاويـتي األعـضـاء وفي حـالـة حـدوث مـانع لهr يـسـتـخـلـفه
.XستخدمJنائب مدير ا

حتدد عهدة هاتX اللجنتX بثالث (3) سنوات ابتداء من 28 نوفمبر سنة 2007.

مقران محمد
صميدة علي
نفرة محمد

حيمور محمد
بلقاضي كمال
برحال صوريا

قاشي علي
Xصالح ياس

عبداني بن عودة

واجعوط حسيبة
أبيزار عز الدين

ولـــــــــــد بــــــــــابـــــــــــا عــــــــــلـي
اسماعيل



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 4 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1429 هـ هـ
2 نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2008 م م

رمـــــضـــــــان عــــــام 1427 اJـــــوافـق 9 أكـــــتــــــوبــــــر ســـــنــــــة 2006
واJـــتــــضــــمّن صالحــــيــــات الــــوكـــالــــة الــــوطـــنــــيــــة لـــتــــطــــويـــر
االســتــثـمــار وتــنــظــيــمــهــا وتــســيــيــرهـــاr �ـثــلــX لإلدارات
والهيـئات العـموميـة على مسـتوى الشـباك الوحــيد غيـر

اJركــزي للبليدةr كمـا يأتي :
�ثل اJركز الوطني للسجل التجاري :�ثل اJركز الوطني للسجل التجاري :

- منور عبد النور.
�ثل إدارة اجلمارك :�ثل إدارة اجلمارك :

- بن جيار مراد.
�ثل إدارة الضرائب :�ثل إدارة الضرائب :

- قاسي رضـا.
�ثل إدارة السكن والعمران :�ثل إدارة السكن والعمران :

- نحـال كمال.
�ثل اجمللس الشعبي البلدي للبليدة :�ثل اجمللس الشعبي البلدي للبليدة :

- رحا�ية هشـام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار مــــــؤرقـــــرار مــــــؤرّخ في أوخ في أوّل رمــــــضـــــان عـــــام ل رمــــــضـــــان عـــــام 1429  اJـــــوافق   اJـــــوافق أوأوّل
ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة r 2008 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن تــعـــيــX �ـــثــليـن تــعـــيــX �ـــثــلي
اإلدارات والـــهـــيـــئـــات الــــعـــمـــومـــيـــة عــــلى مـــســـتـــوىاإلدارات والـــهـــيـــئـــات الــــعـــمـــومـــيـــة عــــلى مـــســـتـــوى

الشباك الوحيد غير اJركزي لقسنطينة.الشباك الوحيد غير اJركزي لقسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب قـــــرار مـــــؤرّخ فـي أوّل رمـــــضـــــان عـــــام 1429
اJــــوافق أوّل  ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنــــة r2008 تــــعــــيّن الــــسّـــــيـــدة
والـــسّـــــادة اآلتـــيـــة أســمـــاؤهـمr تــطـــبـــيـــقـــا ألحـــكـــام اJــادّة 28
وطـــبــقــا ألحـــكــام اJـادة 22 من اJـرســوم الـتّـنـــفــيــذيّ رقـم
06 - 356 اJـــــؤرّخ في 16 رمـــــضــــــان عــــــام 1427 اJـــــوافـق 9

أكــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2006 واJــــتـــضــــمّن صـالحــــيـــات الــــوكــــالـــة
rالــوطـنـيـة لــتـطـويـر االســتـثـمــار وتـنـظـيــمـهـا وتـســيـيـرهــا
�ــثـــلــX لإلدارات والــهـــيــئــات الـــعــمــومـــيــة عــلـى مــســتــوى

الشباك الوحـيد غيـر اJركـزي لقسنطينةr كمـا يأتي :
�ثل اJركز الوطني للسجل التجاري :�ثل اJركز الوطني للسجل التجاري :

- جلواط حمزة.
�ثل إدارة اجلمارك :�ثل إدارة اجلمارك :
- حمادي عبد احلميد.

�ثل إدارة الضرائب :�ثل إدارة الضرائب :
- زعاف الياس.

�ثل إدارة السكن والعمران :�ثل إدارة السكن والعمران :
- عرعار مفيدة اJولودة بن حاج.

�ثل اجمللس الشعبي البلدي لقسنطينة :�ثل اجمللس الشعبي البلدي لقسنطينة :
- حواس عمر.

وزارة الصناعة وترقية االستثماراتوزارة الصناعة وترقية االستثمارات
قـــــرار مــــــؤرقـــــرار مــــــؤرّخ في أوخ في أوّل رمــــــضـــــان عـــــام ل رمــــــضـــــان عـــــام 1429  اJـــــوافق أو  اJـــــوافق أوّل
ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة r2008 يـــتـــضــمr يـــتـــضــمّـن تــعـــيـــX �ـــثــليـن تــعـــيـــX �ـــثــلي
اإلدارات والـــهـــيـــئـــات الــــعـــمـــومـــيـــة عــــلى مـــســـتـــوىاإلدارات والـــهـــيـــئـــات الــــعـــمـــومـــيـــة عــــلى مـــســـتـــوى

الشباك الوحيد غير اJركزي للجزائر.الشباك الوحيد غير اJركزي للجزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب قـــــرار مـــــؤرّخ فـي أوّل رمـــــضـــــان عـــــام 1429
اJــــوافـق أوّل  ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 2008 تــــعــــيّـن الــــسّـــــيـــدة
والــسّـــــادة اآلتــيـــة أســمــاؤهـمr تــطـــبــيـــقــا ألحـــكــــام اJــادّة 28
وطـــبــقــا ألحـــكــام اJـادة 22 من اJــرســـوم الـتّـنـــفــيـذيّ رقم
06 - 356 اJــــــؤرّخ في 16 رمــــــضــــــان عــــــام 1427 اJــــــوافـق 9

أكتـوبر سنة 2006 واJتضمّن صالحـيات الوكالة الوطنية
Xــثــلـ� rلــتــطــويــر االســتــثــمــار وتــنــظــيــمــهــا وتــســيــيــرهــا
لإلدارات والــهــيــئــات الـعــمــومــيــة عــلى مــســتــوى الــشــبـاك

الوحيد غير اJركـزي للجـزائرr كما يأتي :

�ثل اJركز الوطني للسجل التجاري :�ثل اJركز الوطني للسجل التجاري :
rقدور بوعالم -

- بودريس عبد اجمليد (إضافي).

�ثل �ثل اجمللس الشعبي البلدي حلسX داي - اجلزائر :اجمللس الشعبي البلدي حلسX داي - اجلزائر :
- جبار اليـزيد.

�ثل �ثل إدارة البيئة :إدارة البيئة :
- تباني مسعود.

�ثل �ثل إدارة السكن والعمران :إدارة السكن والعمران :
- بوشافع صـالح.

�ثل �ثل إدارة اجلمارك :إدارة اجلمارك :
- عزوز حسيبـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار مــــــؤرقـــــرار مــــــؤرّخ في أوخ في أوّل رمــــــضـــــان عـــــام ل رمــــــضـــــان عـــــام 1429  اJـــــوافق أو  اJـــــوافق أوّل
ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة r 2008 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن تــعـــيــX �ـــثــليـن تــعـــيــX �ـــثــلي
اإلدارات والـــهـــيـــئـــات الــــعـــمـــومـــيـــة عــــلى مـــســـتـــوىاإلدارات والـــهـــيـــئـــات الــــعـــمـــومـــيـــة عــــلى مـــســـتـــوى

الشباك الوحيد غير اJركزي للبليدة.الشباك الوحيد غير اJركزي للبليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب قـــــرار مـــــؤرّخ فـي أوّل رمـــــضـــــان عـــــام 1429
اJـوافق أوّل  ســبــتــمـبــر ســنــة 2008 يــعــيّن الــسّــادة اآلتــيـة
أسـمــاؤهمr تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادّة 28 وطـبـقــا ألحـكـام اJـادة
22 من اJــرســـوم الــتّــنـــفــيــذيّ رقم 06 - 356 اJــؤرّخ في 16



4 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1661
2 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2008 م م

�ثل إدارة األمالك الوطنية :�ثل إدارة األمالك الوطنية :
- كواشي نور الدين.
�ثل إدارة اجلمارك :�ثل إدارة اجلمارك :

- فراقة وردة.
�ثل إدارة الضرائب :�ثل إدارة الضرائب :

- شابي حسينة.
�ثل إدارة السكن والعمران :�ثل إدارة السكن والعمران :

- هادف عبد اجمليد.
�ثل إدارة التشغيل :�ثل إدارة التشغيل :

- بنور أحسن.
�ثل اجمللس الشعبي البلدي لعنابة:�ثل اجمللس الشعبي البلدي لعنابة:

- فخار مراد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في أوخ في أوّل  ل   رمــــضــــان عــــام رمــــضــــان عــــام 1429  اJــــوافق   اJــــوافق أوأوّل
ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة r 2008 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن تــعـــيــX �ـــثــليـن تــعـــيــX �ـــثــلي
اإلدارات والـــهـــيـــئـــات الــــعـــمـــومـــيـــة عــــلى مـــســـتـــوىاإلدارات والـــهـــيـــئـــات الــــعـــمـــومـــيـــة عــــلى مـــســـتـــوى

الشباك الوحيد غير اJركزي لورقلة.الشباك الوحيد غير اJركزي لورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب قـــــرار مـــــؤرّخ فـي أوّل رمـــــضـــــان عـــــام 1429
اJـوافق أوّل  ســبــتــمـبــر ســنــة 2008 يــعــيّن الــسّــادة اآلتــيـة
أسـمــاؤهمr تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادّة 28 وطـبـقــا ألحـكـام اJـادة
22 من اJــرســـوم الــتّــنـــفــيــذيّ رقم 06 - 356 اJــؤرّخ في 16

رمـــــضـــــــان عــــــام 1427 اJـــــوافـق 9 أكـــــتــــــوبــــــر ســـــنــــــة 2006
واJـــتــــضــــمّن صالحــــيــــات الــــوكـــالــــة الــــوطـــنــــيــــة لـــتــــطــــويـــر
االســتــثـمــار وتــنــظــيــمــهــا وتــســيــيــرهـــاr �ـثــلــX لإلدارات
والهيـئات العـموميـة على مسـتوى الشـباك الوحــيد غيـر

اJركـزي لورقلــةr كمـا يأتي :
�ثل اJركز الوطني للسجل التجاري :�ثل اJركز الوطني للسجل التجاري :

- مدور إبراهيم.
�ثل إدارة األمالك الوطنية :�ثل إدارة األمالك الوطنية :

- يوسفي عبد احلميد.
�ثل إدارة اجلمارك :�ثل إدارة اجلمارك :

- مكني سليمان.
�ثل إدارة الضرائب :�ثل إدارة الضرائب :

- عريف لزهر.
�ثل إدارة التشغيل :�ثل إدارة التشغيل :
- قادي عبد الرحمان.

�ثل اجمللس الشعبي البلدي لورقلة :�ثل اجمللس الشعبي البلدي لورقلة :
- بوبرمة عبد اللكر.

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في أوخ في أوّل  ل   رمــــضــــان عــــام رمــــضــــان عــــام 1429  اJــــوافق   اJــــوافق أوأوّل
ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة r 2008 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن تــعـــيــX �ـــثــليـن تــعـــيــX �ـــثــلي
اإلدارات والـــهـــيـــئـــات الــــعـــمـــومـــيـــة عــــلى مـــســـتـــوىاإلدارات والـــهـــيـــئـــات الــــعـــمـــومـــيـــة عــــلى مـــســـتـــوى

الشباك الوحيد غير اJركزي لوهران.الشباك الوحيد غير اJركزي لوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب قـــــرار مـــــؤرّخ فـي أوّل رمـــــضـــــان عـــــام 1429
اJــــوافق أوّل  ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــــة 2008 تـــعـــيّـن الـــســـيّـــدتـــان
والسّادة اآلتيـة أسماؤهمr تطبـيقا ألحكام اJادّة 28 وطبقـا
ألحـــكـــام اJــادة 22 من اJـــرســـوم الـــتّـــنــفـــيـــذيّ رقم 06 - 356
اJــــؤرّخ في 16 رمــــضـــــان عــــام 1427 اJــــوافـق 9 أكــــتــــوبــــر
ســـنــــة 2006 واJــــتـــضـــمّن صـالحـــيـــات الـــوكــــالـــة الـــوطـــنـــيـــة
Xــثــلـ� rلــتــطــويـر االســتــثــمــار وتــنـظــيــمــهــا وتــسـيــيــرهـــا
لإلدارات والــهــيــئــات الـعــمــومــيــة عــلى مــســتــوى الــشــبـاك

الوحـيد غيـر اJركـزي لوهـرانr كمـا يأتي :
�ثل اJركز الوطني للسجل التجاري :�ثل اJركز الوطني للسجل التجاري :

- حاج عبد القادر أمال.
�ثل إدارة األمالك الوطنية :�ثل إدارة األمالك الوطنية :

- رضوان حلسن.
�ثل إدارة اجلمارك :�ثل إدارة اجلمارك :

- بن عمار حبيب.
�ثل إدارة السكن والعمران :�ثل إدارة السكن والعمران :

- بن زقير خليد.
�ثل إدارة التشغيل :�ثل إدارة التشغيل :

- مشاي عبد الكر.
�ثل اجمللس الشعبي البلدي لوهران :�ثل اجمللس الشعبي البلدي لوهران :

- دريوة ناديـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار قــــرار مــــؤرمــــؤرّخ في أوخ في أوّل  ل   رمــــضــــان عــــام رمــــضــــان عــــام 1429  اJــــوافق   اJــــوافق أوأوّل
ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة r 2008 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن تــعـــيــX �ـــثــليـن تــعـــيــX �ـــثــلي
اإلدارات والـــهـــيـــئـــات الــــعـــمـــومـــيـــة عــــلى مـــســـتـــوىاإلدارات والـــهـــيـــئـــات الــــعـــمـــومـــيـــة عــــلى مـــســـتـــوى

الشباك الوحيد غير اJركزي لعنابة.الشباك الوحيد غير اJركزي لعنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب قـــــرار مـــــؤرّخ فـي أوّل رمـــــضـــــان عـــــام 1429
اJــــوافق أوّل  ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــــة 2008 تـــعـــيّـن الـــســـيّـــدتـــان
والسّادة اآلتيـة أسماؤهمr تطبـيقا ألحكام اJادّة 28 وطبقـا
ألحـــكـــام اJــادة 22 من اJـــرســـوم الـــتّـــنــفـــيـــذيّ رقم 06 - 356
اJــــؤرّخ في 16 رمــــضـــــان عــــام 1427 اJــــوافـق 9 أكــــتــــوبــــر
ســـنــــة 2006 واJــــتـــضـــمّن صـالحـــيـــات الـــوكــــالـــة الـــوطـــنـــيـــة
Xــثــلـ� rلــتــطــويـر االســتــثــمــار وتــنـظــيــمــهــا وتــسـيــيــرهـــا
لإلدارات والــهــيــئــات الـعــمــومــيــة عــلى مــســتــوى الــشــبـاك

الوحـيد غيـر اJركـزي لعنـابـةr كمـا يأتي :
�ثل اJركز الوطني للسجل التجاري :�ثل اJركز الوطني للسجل التجاري :

- قرين سمير.
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- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 03 - 58 اJؤرّخ
في 4 ذي احلــجّــة عــام 1423 اJــوافق 5 فــبـــرايــر ســـنــة 2003
واJـــتــضــمّـن تــنــظـــيم اإلدارة اJــركـــزيــة في وزارة الـــبــريــد

rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اJـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اJـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة 2007 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

rإمضائهم
- وبعـد االطالع عـلى اJـرسـوم الـرّئـاسيّ اJؤرّخ في5
جــمــادى األولى عــام 1427 اJــوافق أوّل يــونـــيــو ســنــة 2006
واJـتــضــمّن تــعــيــX الــسّـيــد مــولــود إرزونيr مــديــرا عــامـا
لــــتــــكـــــنــــولــــوجــــيـــــات اإلعالم واالتــــصــــال بـــــوزارة الــــبــــريــــد

rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

يقـريقـرّر مــا يآتي :ر مــا يآتي :

rــادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلـى الــسّــيــد مــولــود إرزونيJــاداJا
اJـديـر الــعـام لــتـكـنــولـوجـيــات اإلعالم واالتـصــالr اإلمـضـاء
في حـدود صالحـيـاتهr بـاسم وزيـر البـريـد وتـكنـولـوجـيات
اإلعالم واالتـــــصــــــالr عـــــلى جــــــمـــــيع الـــــوثــــــائق واJـــــقـــــرّرات

باستثناء القرارات.

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

حـرّر بــاجلـزائـر في 25 شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 27
غشت سنة 2008.

حميد بصالححميد بصالح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مؤرقـــرار مؤرّخ في خ في 25  شـعـبـان عــام   شـعـبـان عــام 1429 اJـوافق  اJـوافق 27 غـشت غـشت
سـنـة سـنـة r 2008 يـتضـم r يـتضـمّن تفـويض اإلمضـاء إلى مديرةن تفـويض اإلمضـاء إلى مديرة
الشؤون القانونية والعالقات الدولية واالتصــال.الشؤون القانونية والعالقات الدولية واالتصــال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

�ـقتـضى اJـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 173 اJـؤرّخ -
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

rعدّلJا rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2007 وا

- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 03 - 58 اJؤرّخ
في 4 ذي احلــجّــة عــام 1423 اJــوافق 5 فــبـــرايــر ســـنــة 2003
واJـــتــضــمّـن تــنــظـــيم اإلدارة اJــركـــزيــة في وزارة الـــبــريــد

rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اJـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اJـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة 2007 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

rإمضائهم

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في أوخ في أوّل ل  رمــــضـــــان عــــام رمــــضـــــان عــــام 1429  اJـــــوافق   اJـــــوافق أوأوّل
ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة r 2008 يــتـــضــم r يــتـــضــمّـن تــعـــيــX �ـــثــليـن تــعـــيــX �ـــثــلي
اإلدارات والـــهـــيـــئـــات الــــعـــمـــومـــيـــة عــــلى مـــســـتـــوىاإلدارات والـــهـــيـــئـــات الــــعـــمـــومـــيـــة عــــلى مـــســـتـــوى

الشباك الوحيد غير اJركزي لالغواط.الشباك الوحيد غير اJركزي لالغواط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب قـــــرار مـــــؤرّخ فـي أوّل رمـــــضـــــان عـــــام 1429
اJـوافق أوّل  ســبــتــمـبــر ســنــة 2008 يــعــيّن الــسّــادة اآلتــيـة
أسـمــاؤهمr تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادّة 28 وطـبـقــا ألحـكـام اJـادة
22 من اJــرســـوم الــتّــنـــفــيــذيّ رقم 06 - 356 اJــؤرّخ في 16

رمـــــضـــــــان عــــــام 1427 اJـــــوافـق 9 أكـــــتــــــوبــــــر ســـــنــــــة 2006
واJـــتــــضــــمّن صالحــــيــــات الــــوكـــالــــة الــــوطـــنــــيــــة لـــتــــطــــويـــر
االســتــثـمــار وتــنــظــيــمــهــا وتــســيــيــرهـــاr �ـثــلــX لإلدارات
والهيـئات العـموميـة على مسـتوى الشـباك الوحــيد غيـر

اJركـزي لألغــواطr كمـا يأتي :

�ثل اJركز الوطني للسجل التجاري :�ثل اJركز الوطني للسجل التجاري :
- عامر أحمد.

�ثل �ثل اجمللس الشعبي البلدي لألغواط :اجمللس الشعبي البلدي لألغواط :
- حفاصي عيسى.

�ثل �ثل إدارة البيئة :إدارة البيئة :
- بودربالة عيسى.

�ثل �ثل إدارة السكن والعمران :إدارة السكن والعمران :
- قويدري أحميدة.

�ثل �ثل إدارة اجلمارك :إدارة اجلمارك :
- سماحي محمد.

�ثل �ثل إدارة الضرائب :إدارة الضرائب :
- مسعودي الهاشمي.

وزارة البريد وتكنولوجياتوزارة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

قـــرار مؤرقـــرار مؤرّخ في خ في 25  شـعـبـان عــام   شـعـبـان عــام 1429 اJـوافق  اJـوافق 27 غـشت غـشت
سـنـة سـنـة r 2008 يتـضـم r يتـضـمّن تـفويض اإلمـضـاء إلى اJـديرن تـفويض اإلمـضـاء إلى اJـدير

العام لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.العام لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

�ـقتـضى اJـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 173 اJـؤرّخ -
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

rعدّلJا rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2007 وا
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في حدود صالحيـاتهـاr باسم وزيـر البـريد وتكـنولـوجيات
اإلعالم واالتـــــصــــــالr عـــــلى جــــــمـــــيع الـــــوثــــــائق واJـــــقـــــرّرات

باستثناء القرارات.

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

حـرّر بــاجلـزائـر في 25 شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 27
غشت سنة 2008.

حميد بصالححميد بصالح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مؤرقـــرار مؤرّخ في خ في 25  شـعـبـان عــام   شـعـبـان عــام 1429 اJـوافق  اJـوافق 27 غـشت غـشت
سـنـة سـنـة r 2008 يتـضـم r يتـضـمّن تـفويض اإلمـضـاء إلى مـديـرن تـفويض اإلمـضـاء إلى مـديـر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبــريد.البــريد.
rإنّ وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

�ـقتـضى اJـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 173 اJـؤرّخ -
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

rعدّلJا rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2007 وا

- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 03 - 58 اJؤرّخ
في 4 ذي احلــجّــة عــام 1423 اJــوافق 5 فــبـــرايــر ســـنــة 2003
واJـــتــضــمّـن تــنــظـــيم اإلدارة اJــركـــزيــة في وزارة الـــبــريــد

rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اJـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اJـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة r2007 الــــذي يــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اJرسوم الـرّئاسيّ اJؤرّخ في 5
جــمــادى األولى عــام 1427 اJــوافق أوّل يــونـــيــو ســنــة 2006
واJـتــضــمّن تـعــيــX الـسّــيـد نــاصــر إغـوبــةr مـديــرا لــلـبــريـد

rبوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

يقـريقـرّر مــا يآتي :ر مــا يآتي :

rــــادّة األولى : ة األولى : يـــفــــوّض إلى الـــسّــــيـــد نـــاصــــر إغـــوبـــةJــــاداJا
مـديـر الـبـريـدr اإلمـضـاء في حـدود صالحـيـاتهr بـاسم وزير
الـــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيـــات اإلعالم واالتــصــالr عـــلى جــمــيع

الوثائق واJقرّرات باستثناء القرارات.

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

حـرّر بــاجلـزائـر في 25 شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 27
غشت سنة 2008.

حميد بصالححميد بصالح

- وبـعــد االطالع عــلى اJــرسـوم الــرّئــاسيّ اJـؤرّخ في
11 ذي الــقـــعــدة عــام 1427 اJــوافق 2 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2006

واJـتـضـمّن تـعـيـX الـسّيـدة زهـيـة زكـريr مـديـرة لـلـشؤون
الـقـانونـيـة والـعالقات الـدولـيـة واالتـصال بـوزارة الـبـريد

rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

يقـريقـرّر مــا يآتي :ر مــا يآتي :

rــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــوّض إلى الـــسّـــيـــدة زهـــيـــة زكـــريJــاداJا
rمديرة الـشؤون الـقانـونية والـعالقات الـدوليـة واالتصال
اإلمــــضـــاء فـي حـــدود صـالحـــيــــاتـــهــــاr بــــاسم وزيــــر الـــبــــريـــد
وتــكــنــولــوجــيــات اإلعالم واالتــصــالr عـلـى جــمـيـع الـوثــائق

واJقرّرات باستثناء القرارات.

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

حـرّر بــاجلـزائـر في 25 شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 27
غشت سنة 2008.

حميد بصالححميد بصالح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مؤرقـــرار مؤرّخ في خ في 25  شـعـبـان عــام   شـعـبـان عــام 1429 اJـوافق  اJـوافق 27 غـشت غـشت
سـنـة سـنـة r 2008 يـتضـم r يـتضـمّن تفـويض اإلمضـاء إلى مديرةن تفـويض اإلمضـاء إلى مديرة

اJوارد البشرية والتكوين.اJوارد البشرية والتكوين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
�ـقتـضى اJـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 173 اJـؤرّخ -
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

rعدّلJا rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2007 وا

- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 03 - 58 اJؤرّخ
في 4 ذي احلــجّــة عــام 1423 اJــوافق 5 فــبـــرايــر ســـنــة 2003
واJـــتــضــمّـن تــنــظـــيم اإلدارة اJــركـــزيــة في وزارة الـــبــريــد

rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اJـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اJـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة r2007 الــــذي يــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اJــرسـوم الــرّئــاسيّ اJـؤرّخ في
11 ذي الــقـــعــدة عــام 1427 اJــوافق 2 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2006

rزوجـة عـابـد rالـسّـيــدة لـويـزة زهــواني Xـتــضـمّن تـعــيـJوا
مـــديــرة لـــلــمـــوارد الــبــشـــريــة والـــتــكـــوين بــوزارة الـــبــريــد

rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

يقـريقـرّر مــا يآتي :ر مــا يآتي :

rادّة األولى : ة األولى : يفوّض إلى الـسّيدة لـوزيرة زهوانيJاداJا
زوجة عـابـدr مديـرة اJـوارد البـشـرية والـتكـوينr اإلمـضاء
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- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 03 - 58 اJؤرّخ
في 4 ذي احلــجّــة عــام 1423 اJــوافق 5 فــبـــرايــر ســـنــة 2003
واJـــتــضــمّـن تــنــظـــيم اإلدارة اJــركـــزيــة في وزارة الـــبــريــد

rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اJـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اJـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة r2007 الــــذي يــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اJــرسـوم الــرّئــاسيّ اJـؤرّخ في
27 شـــعــــبـــان عـــام 1426 اJــــوافق أوّل أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2005

واJــتـضـمّن تــعـيـX الـسّـيــد الـطـيب قــبـالr مـديـرا لــلـمـالـيّـة
والـــــوســـائـل بـــوزارة الــــبــــريــــد وتـــكــــنــــولـــوجــــيـــات اإلعـالم

rواالتصــال

يقـريقـرّر مــا يآتي :ر مــا يآتي :

rــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلى الـــسّـــيــد الـــطـــيب قـــبـــالJــاداJا
rاإلمـضــاء في حـدود صالحــيـاته rــالـيّـــة والـوســائلJمــديـر ا
باسم وزير البـريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالr على
األوامر اخلـاصة بـالدفع أوالـتحـويل وتفـويض االعتـمادات
واJـصـــاريف وبـيــانـات اإليــرادات وكـذا تــوقـيـع اJـقـررات
الداخلـة في الصالحيات الـتنظيـمية للـمديريات الـفرعية

واJعهودة له بصفة قانونيةr باستثناء القرارات.

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

حـرّر بــاجلـزائـر في 25 شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 27
غشت سنة 2008.

حميد بصالححميد بصالح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مؤرقـــرار مؤرّخ في خ في 25  شـعـبـان عــام   شـعـبـان عــام 1429 اJـوافق  اJـوافق 27 غـشت غـشت
r 2008 يـتـضـم r يـتـضـمّن تـفـويض اإلمـضـاء إلى مـديـرن تـفـويض اإلمـضـاء إلى مـديـر سـنـة سـنـة 

اخلدمات  اJالياخلدمات  اJاليّـة البريدية.ـة البريدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
�ـقتـضى اJـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 173 اJـؤرّخ -
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

rعدّلJا rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2007 وا

- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 03 - 58 اJؤرّخ
في 4 ذي احلــجّــة عــام 1423 اJــوافق 5 فــبـــرايــر ســـنــة 2003
واJـــتــضــمّـن تــنــظـــيم اإلدارة اJــركـــزيــة في وزارة الـــبــريــد

rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

قـــرار مؤرقـــرار مؤرّخ في خ في 25  شـعـبـان عــام   شـعـبـان عــام 1429 اJـوافق  اJـوافق 27 غـشت غـشت
r 2008 يـتـضـم r يـتـضـمّن تـفـويض اإلمـضـاء إلى مـديـرن تـفـويض اإلمـضـاء إلى مـديـر سـنـة سـنـة 

تطوير تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.تطوير تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
�ـقتـضى اJـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 173 اJـؤرّخ -
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

rعدّلJا rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2007 وا

- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 03 - 58 اJؤرّخ
في 4 ذي احلــجّــة عــام 1423 اJــوافق 5 فــبـــرايــر ســـنــة 2003
واJـــتــضــمّـن تــنــظـــيم اإلدارة اJــركـــزيــة في وزارة الـــبــريــد

rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اJـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اJـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة r2007 الــــذي يــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اJرسوم الـرّئاسيّ اJؤرّخ في 5
جــمــادى األولى عــام 1427 اJــوافق أوّل يــونـــيــو ســنــة 2006
واJـــتـــضـــمّن تـــعـــيـــX الـــسّـــيـــد مـــنـــصـــور إبــراهـــيـمr مـــديــرا
لــتــطــويــر تــكــنــولــوجــيـات اإلعـالم واالتــصــال في اJــديــريـة
الـعـامـة لـتـكـنـولـوجـيـات اإلعالم واالتـصـال بـوزارة الـبـريد

rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

يقـريقـرّر مــا يآتي :ر مــا يآتي :

rـادّة األولى : ة األولى : يفـوّض إلى الـسّيـد مـنصـور إبـراهيمJـاداJا
مـديــر تـطـويـر تــكـنـولــوجـيـات اإلعالم واالتــصـالr اإلمـضـاء
في حـدود صالحـيـاتهr بـاسم وزيـر البـريـد وتـكنـولـوجـيات
اإلعالم واالتـــــصــــــالr عـــــلى جــــــمـــــيع الـــــوثــــــائق واJـــــقـــــرّرات

باستثناء القرارات.

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

حـرّر بــاجلـزائـر في 25 شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 27
غشت سنة 2008.

حميد بصالححميد بصالح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مؤرقـــرار مؤرّخ في خ في 25  شـعـبـان عــام   شـعـبـان عــام 1429 اJـوافق  اJـوافق 27 غـشت غـشت
r 2008 يـتـضـم r يـتـضـمّن تـفـويض اإلمـضـاء إلى مـديـرن تـفـويض اإلمـضـاء إلى مـديـر سـنـة سـنـة 

اJالياJاليّـة والوسائل.ـة والوسائل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

�ـقتـضى اJـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 173 اJـؤرّخ -
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

rعدّلJا rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2007 وا
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يقـريقـرّر مــا يآتي :ر مــا يآتي :

اJاداJادّة األولى : ة األولى : يفوّض إلى السّـيد جمال عـبد الناصر
بــلــعــابــدr مــديـــر مــجــتــمع اJــعـــلــومــاتr اإلمــضــاء في حــدود
صالحــيــاتهr بــاسـم وزيــر الـبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات اإلعالم
واالتـــصــالr عــلى جـــمــيع الــوثـــائق واJــقــررات بـــاســتــثــنــاء

القرارات.

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

حـرّر بــاجلـزائـر في 25 شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 27
غشت سنة 2008.

حميد بصالححميد بصالح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مؤرقـــرار مؤرّخ في خ في 25  شـعـبـان عــام   شـعـبـان عــام 1429 اJـوافق  اJـوافق 27 غـشت غـشت
r 2008 يـتـضـم r يـتـضـمّن تـفـويض اإلمـضـاء إلى مـديـرن تـفـويض اإلمـضـاء إلى مـديـر سـنـة سـنـة 

الدراسات واالستشراف والتقييس.الدراسات واالستشراف والتقييس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
�ـقتـضى اJـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 173 اJـؤرّخ -
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

rعدّلJا rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2007 وا

- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 03 - 58 اJؤرّخ
في 4 ذي احلــجّــة عــام 1423 اJــوافق 5 فــبـــرايــر ســـنــة 2003
واJـــتــضــمّـن تــنــظـــيم اإلدارة اJــركـــزيــة في وزارة الـــبــريــد

rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اJـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اJـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة r2007 الــــذي يــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اJــرسـوم الــرّئــاسيّ اJـؤرّخ في
27 شـــعــــبـــان عـــام 1426 اJــــوافق أوّل أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2005

واJــــتــــضــــمّن تــــعــــيـــX الــــسّــــيــــد شــــريف جــــديــــعيr مــــديــــرا
لــلـــدراســات واالســـتــشــراف والـــتــقــيـــيس بــوزارة الـــبــريــد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

يقـريقـرّر مــا يآتي :ر مــا يآتي :

rـادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلى الــسّــيــد شـريـف جـديــعيJـاداJا
مـديـر الـدراسـات واالسـتـشـراف والـتـقيـيـسr اإلمضـاء في
حــدود صـالحــيــاتـهr بــاسم وزيــر الـــبــريــد وتـــكــنــولـــوجــيــات
اإلعالم واالتـــــصــــــالr عـــــلى جــــــمـــــيع الـــــوثــــــائق واJـــــقـــــررات

باستثناء القرارات.

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اJـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اJـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة r2007 الــــذي يــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اJــرسـوم الــرّئــاسيّ اJـؤرّخ في
27 شـــعــــبـــان عـــام 1426 اJــــوافق أوّل أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2005

واJـــتــضــمّـن تــعــيــX الـــسّــيــد عــبـــد الــنــاصــر ســـايحr مــديــرا
للخدمات اJالـيّة البريدية بوزارة البريد وتكنولوجيات

rاإلعالم واالتصال

يقـريقـرّر مــا يآتي :ر مــا يآتي :

اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــوّض إلـى الـــسّــــيــــد عـــبــــد الـــنــــاصـــر
ســايـحr مــديــر اخلـــدمــات اJــالـــيّــة الــبـــريــديـــةr اإلمــضــاء في
حــدود صـالحــيــاتـهr بــاسم وزيــر الـــبــريــد وتـــكــنــولـــوجــيــات
اإلعالم واالتـــــصــــــالr عـــــلى جــــــمـــــيع الـــــوثــــــائق واJـــــقـــــررات

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

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 25 شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 27
غشت سنة 2008.

حميد بصالححميد بصالح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مؤرقـــرار مؤرّخ في خ في 25  شـعـبـان عــام   شـعـبـان عــام 1429 اJـوافق  اJـوافق 27 غـشت غـشت
r 2008 يـتـضـم r يـتـضـمّن تـفـويض اإلمـضـاء إلى مـديـرن تـفـويض اإلمـضـاء إلى مـديـر سـنـة سـنـة 

مجتمع اJعلومات.مجتمع اJعلومات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
�ـقتـضى اJـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 173 اJـؤرّخ -
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

rعدّلJا rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2007 وا

- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 03 - 58 اJؤرّخ
في 4 ذي احلــجّــة عــام 1423 اJــوافق 5 فــبـــرايــر ســـنــة 2003
واJـــتــضــمّـن تــنــظـــيم اإلدارة اJــركـــزيــة في وزارة الـــبــريــد

rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اJـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اJـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة r2007 الــــذي يــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اJرسوم الـرّئاسيّ اJؤرّخ في 5
جــمــادى األولى عــام 1427 اJــوافق أوّل يــونـــيــو ســنــة 2006
rالــسّــيــد جــمــال عــبـد الــنــاصــر بــلــعــابـد Xــتــضـمّـن تــعـيــJوا
مـديرا جملتـمع اJعلـومات بـاJديريـة العامـة لتـكنولـوجيات
اإلعالم واالتـــصـــــال بــــــوزارة الـــبـــــريـــد وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات

rاإلعالم واالتصـال
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rإنّ وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
�ـقتـضى اJـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 173 اJـؤرّخ -
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

rعدّلJا rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2007 وا

- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 03 - 58 اJؤرّخ
في 4 ذي احلــجّــة عــام 1423 اJــوافق 5 فــبـــرايــر ســـنــة 2003
واJـــتــضــمّـن تــنــظـــيم اإلدارة اJــركـــزيــة في وزارة الـــبــريــد

rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اJـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اJـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة r2007 الــــذي يــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اJــرسـوم الــرّئــاسيّ اJـؤرّخ في
14 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1428 اJــــوافق 2 مـــايــــو ســـنـــة 2007

واJــتـــضــمّـن تــعـــيــX الـــسّـــيــد كـــمــال حـــمـــاديr نــائب مـــديــر
لـــلــعـالقـــات الــدولـــيـــة بـــوزارة الــبـــــريــد وتــكـــنــولـــوجــيــات

rاإلعـالم واالتصـال
يقـريقـرّر مــا يآتي :ر مــا يآتي :

rيـــفــــوّض إلى الـــسّـــيــــد كـــمـــال حـــمـــادي اJــاداJــادّة األولى : ة األولى : 
نــــائب مـــــديــــر الــــعـالقــــات الــــدولـــــيــــةr اإلمــــضـــــاء في حــــدود
صـالحـــيـــاتــهr بـــاسم وزيـــــر الـــبـــــريـــد وتـــكـــنـــــولـــوجـــيــــات
اإلعالم واالتـــــصــــــالr عـــــلى جـــــمـــــيع الـــــوثـــــائـق واJـــــقــــررات

باستثنـاء القــرارات.
اJـاداJـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلـزائـر في 25 شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 27

غشت سنة 2008.
حميد بصالححميد بصالح

ــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

�ـقتـضى اJـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 173 اJـؤرّخ -
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

rعدّلJا rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2007 وا

- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 03 - 58 اJؤرّخ
في 4 ذي احلــجّــة عــام 1423 اJــوافق 5 فــبـــرايــر ســـنــة 2003
واJـــتــضــمّـن تــنــظـــيم اإلدارة اJــركـــزيــة في وزارة الـــبــريــد

rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اJـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اJـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة r2007 الــــذي يــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اJــرسـوم الــرّئــاسيّ اJـؤرّخ في
13 ربـــيع األوّل عـــام 1428 اJـــوافق أوّل أبـــريـل ســـنــة 2007

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

حـرّر بــاجلـزائـر في 25 شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 27
غشت سنة 2008.

حميد بصالححميد بصالح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرارات مـــؤرقـــرارات مـــؤرّخـــة في خـــة في 25  شـــعـــبـــان عــــام   شـــعـــبـــان عــــام 1429 اJــــوافق  اJــــوافق 27
غـشت سـنـة غـشت سـنـة r 2008 تـتضـم r تـتضـمّن تـفـويض اإلمـضاء إلىن تـفـويض اإلمـضاء إلى

نونوّاب مديرين.اب مديرين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

�ـقتـضى اJـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 173 اJـؤرّخ -
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

rعدّلJا rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2007 وا

- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 03 - 58 اJؤرّخ
في 4 ذي احلــجّــة عــام 1423 اJــوافق 5 فــبـــرايــر ســـنــة 2003
واJـــتــضــمّـن تــنــظـــيم اإلدارة اJــركـــزيــة في وزارة الـــبــريــد

rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 186
اJـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اJـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة r2007 الــــذي يــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اJــرسـوم الــرّئــاسيّ اJـؤرّخ في
22 ذي احلــجّــة عــام 1425 اJـــوافق أوّل فــبـــرايــر ســـنــة 2005

واJــتــضـــمّن تــعـــيــX الــسّـــيــدة فــــريــدة بـن بــيــحـيr نــائــبـــة
مــديـــر لـلـتـكـوين بـوزارة الـبـــريـد وتـكـنـولـوجـيـات اإلعالم

rواالتصال

يقـريقـرّر مــا يآتي :ر مــا يآتي :

rادّة األولى : ة األولى : يفوّض إلى الـسّيدة فـريدة بن بيحيJاداJا
rاإلمــضــاء في حــدود صالحــيــاتــهــا rنــائــبــة مــديــر الــتــكــوين
باسم وزير البـريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالr على

جميع الوثائق واJقررات باستثناء القرارات.

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

حـرّر بــاجلـزائـر في 25 شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 27
غشت سنة 2008.

حميد بصالححميد بصالح



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

حـرّر بــاجلـزائـر في 25 شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 27
غشت سنة 2008.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحميد بصالححميد بصالح
قــــــــرار مــــــــؤرقــــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 21 رمــــــــضـــــــان عــــــــام  رمــــــــضـــــــان عــــــــام 1429 اJــــــــوافق  اJــــــــوافق 21
ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة r2008 يــتـــضــمـن تــعـــيــX أعـــضــاءr يــتـــضــمـن تــعـــيــX أعـــضــاء
مـجـلس إدارة الــوكـالـة الــوطـنـيـة لــتـرقـيــة احلـظـائـرمـجـلس إدارة الــوكـالـة الــوطـنـيـة لــتـرقـيــة احلـظـائـر

التكنولوجية وتطويرها.التكنولوجية وتطويرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجب قــــــرار مـــــؤرّخ في 21 رمــــضـــــان عـــــام 1429
اJــوافق 21 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2008 يــعــX الـــســادة اآلتــيــة
أســـــمــــاؤهـمr تـــــطـــــبــــيـــــقـــــا ألحـــــكـــــام اJــــادة 10 من اJـــــرســــوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 04 - 91 اJــــؤرّخ في 3 صــــفــــر عــــام 1423
اJـوافق 24 مــارس سـنـة 2004 واJــتـضــمن إنـشــاء الـوكــالـة
الــوطـنــيـة لــتـرقــيـة احلــظـائـر الــتـكــنـولــوجـيــة وتـطــويـرهـا
ويـحــدّد تـنـظــيـمـهــا وسـيـرهـاr اJــتـمّمr أعـضــاء في مـجـلس
إدارة الـوكالـة الـوطـنـية لـتـرقـيـة احلظـائـر الـتـكنـولـوجـية

وتطويرها :
- مــكــراوي مــعــمـــرr �ــثل الــوزيــر اJــكــلف بــالــبــريــد

rرئيسا rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
rثل وزير الدفاع الوطني� rعبد احلق محمد -

- كـيـشـو شـريفr �ـثل وزيـر الـداخـلـيـة واجلـمـاعـات
rاحمللية

rاليةJثل وزير ا� rميلي محمد طاهر -
- قـسوم عبـد الرزاقr �ثل الـوزير اJكلـف بالبحث

rالعلمي
- بـوكلي حـسان مـحمـد سـعيـدr �ثل الـوزير اJـكلف

rبالطاقة
rثل وزير الصناعة� rبن نكاع عبد احلكيم -

- نـــزار فـــريـــدr �ـــثـل الـــوزيـــر اJــــكـــلف بـــالــــتـــهـــيـــئـــة
rالعمرانية

- أعـــراب ســـعـــيـــدr �ـــثـل الـــوزيــر اJـــكـــلـف بـــتـــرقـــيــة
rاالستثمارات

- مجول محمد مالكr �ثل العمال.

تــلـغـى أحـكــام الـقــرار اJـؤرخ في 19 شـوال عـام 1427
اJوافق 11 نوفمبر سنة 2006.

واJــتــضـمّن تــعــيــX الـسّــيــد أحـمــد بن �ــيــنـةr نــائب مــديـر
لــــلــــخــــدمـــة الــــعــــامــــة �ــــديـــريــــة الــــبــــريـــد بــــوزارة الــــبــــريـــد

rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال

يقـريقـرّر مــا يآتي :ر مــا يآتي :

rـادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلى الــسّــيـد أحــمــد بن �ــيــنـةJـاداJا
نـائب مدير اخلـدمـة العـامةr اإلمضـاء فـي حدود صالحياته
rبــاسم وزيــر الــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات اإلعالم واالتــصـــال

على جميع الوثائق واJقررات باستثنـاء القــرارات.

اJـاداJـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 25 شـعــبــان عـام 1429 اJـوافق 27
غشت سنة 2008.

ــــــــــــــــــــــــــحميد بصالححميد بصالح

rإنّ وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
�قـتـضى اJـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 07 - 173 اJـؤرّخ -
في 18 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اJــوافق 4 يـــونـــيـــو ســـنـــة

rعدّلJا rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2007 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03 - 58 اJؤرّخ
في 4 ذي احلــجّــة عــام 1423 اJــوافق 5 فــبـــرايــر ســـنــة 2003
واJــتـــضــمّـن تــنـــظــيم اإلدارة اJـــركــزيـــة في وزارة الـــبــريــد

rوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 07 - 186
اJـؤرّخ في 25 جـمـادى األولى عام 1428 اJـوافق 11 يـونـيو
ســــنــــة r2007 الــــذي يــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

rإمضائهم
- وبــعــد االطالع عــلى اJــرســوم الـرّئــاسيّ اJــؤرّخ في
17 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1425 اJـــــوافق 2 أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة 2004

واJـتـضـمّــن تــعـيـX الـسّـيــد عـمـــر مـعــطـــوبr نـائب مـديـر
لــلـمــيــزانــيــة واحملــاسـبــة بــوزارة الــبــريــد وتـكــنــولــوجــيـات

rاإلعالم واالتصال

يقـريقـرّر مــا يآتي :ر مــا يآتي :

rــادّة األولى : ة األولى : يـــفــوّض إلـى الــسّـــيــد عـــمـــر مــعـــطــوبJــاداJا
نـــائب مـــديـــر اJـــيــزانـــيـــة واحملـــاســبـــةr اإلمـــضـــاء فـي حــدود
صالحــيــاتهr بــاسم وزيـــر الــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات اإلعالم
واالتــصـــالr عــلى جـــمــيع الــوثــائق واJـــقــررات بــاســتــثــنــاء

القرارات.
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