
العدد العدد 35
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 20  رجب عام  رجب عام 1433 هـهـ
اHوافـق اHوافـق 10  يونيو يونيو سنة سنة 2012 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية

Wيـتضمـن الـتصديـق عـلى االتفاق ب p2012 وافق 28 مايـو سنةHمرسـوم رئاسي رقم 12-236 مؤرّخ في 7 رجب عام 1433 ا
حـكومـة اجلـمـهـوريـة اجلـزائـريـة  الـد~ـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة ومـعـهـد األ{ اHـتـحـدة لـلتـكـوين والـبـحث (UNITAR) من أجـل
تكوين ومرافقة  الشباب احلاملW للشهادات للمقاولة باجلزائرp اHوقع باجلزائر بتاريخ 15 أبريل سنة 2012 .........

إعـالنات وقراراتإعـالنات وقرارات
اجمللس الداجمللس الدّستوريستوري

قرار رقم 03 /ق.م د/ 12 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 اHوافق 24 مايو سنة 2012 (استدراك)........................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم تنفيذي رقم 12-235 مؤرخ في 3 رجب عام 1433 اHوافق 24 مايو سنة p2012 يحدد قائمـة األصناف احليوانية غير
األليفة احملمية..........................................................................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 12-241 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 اHوافق 4 يونيو سنة p2012 يتضمن إنشاء جامعة البويرة.......

مرسوم تنفيذي رقم 12-242 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 اHوافق 4 يونيو سنة p2012 يتضمن إنشاء جامعة الطارف......

مرسوم تنفيذي رقم 12-243 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 اHوافق 4 يونيو سنة p2012 يتضمن إنشاء جامعة الوادي........

مـرسـوم تـنــفـيــذي رقم 12-244 مــؤرّخ في 14 رجــب عـام 1433 الــموافـق 4 يــونــيــو ســنــة p2012 يـتـــضـمـن إنـشــاء جــامــعـة
برج بوعريريج.........................................................................................................................................

مــرســوم تــنـفــيــذي رقم 12-245 مــؤرّخ في 14 رجـب عـام 1433 الـــمـوافـق 4 يـونــيــو ســنــة p2012 يــتـضــمـن إنــشـــاء جــامـــعـة
سوق أهراس............................................................................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 12-246 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 اHوافق 4 يونيو سنة p2012 يتضمن إنشاء جامعة خنشلة........

مــرسـوـم تــنـفــيـــذي رقم 12-247 مــؤرّخ في 14 رجــب عــام 1433 الـــمـوافـق 4 يـونــيــو ســـنـة p2012 يــتـضــمـن إنـشـــاء جـامــعـة
خميس مليانة..........................................................................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 12-248 مؤرّخ في 14 رجب عام 1433 اHوافق 4 يونيو سنة p2012 يتضمن إنشاء جامعة غرداية........

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29  جمادى الثانية عام 1433 اHوافق 21 مايو سنة p2012 يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي
والية تلمسان...........................................................................................................................................
Wيـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر الـتـقـنـ p2012 ـوافق 21 مـايـو سـنـةHمـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 29  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1433 ا
والشؤون العامة في والية بشار..................................................................................................................
مـراسـيم رئـاسـيـة مـؤرّخة في 29  جـمادى الـثـانيـة عام 1433 اHـوافق 21 مـايـو سـنة p2012 تـتـضمّن إنـهـاء مهـام رؤسـاء دوائر
في الواليات.............................................................................................................................................
Wتـتـضـمّن إنـهاء مـهـام كـتـاب عـام p2012 ـوافق 21 مـايـو سـنةHمـراسـيم رئـاسـيـة مـؤرّخة في 29  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1433 ا
لدى رؤساء الدوائر في الواليات.................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 29  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1433 اHـوافق 21 مـايـو سـنـة p2012 يـتـضـمّـن إنـهـاء مـهـام مـديـر الـشـؤون
الدينية في والية اجلزائر...........................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 29  جـمادى الـثانـية عام 1433 اHوافق 21 مايـو سنة p2012 يـتضـمّن إنهـاء مهـام مديـرين للـشؤون
.....................................................................................................................Wالدينية واألوقاف في واليت

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29  جـمادى الـثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سنة p2012 يتـضـمّن إنهـاء مهـام مـدير الـبيـئة في
والية سعيدة............................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 29  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433 اHـوافق 21 مــايـو ســنـة p2012 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهـام نــائب مــديـر
بوزارة التربية الوطنية............................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 29  جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433 اHـوافق 21 مــايـو ســنـة p2012 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهـام نــائب مــديـر
بوزارة التجارة........................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 29  جمادى الـثانية عام 1433 اHوافق 21 مايـو سنة p2012 يتضـمّن إنهاء مـهام عميـد كليـة العلوم
االجتماعية بجامعة وهران.........................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 29  جـمادى الـثانـية عام 1433 اHوافق 21 مايـو سنة p2012 يـتضـمّن إنهاء مـهام مـديرين للـتعـمير
...................................................................................................................................Wوالبناء في واليت

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 29  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1433 اHـوافق 21 مــايـو ســنـة p2012 يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديــر الـسـكن
والتجهيزات العمومية في والية بشــار.......................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29  جـمادى الـثـانيـة عام پ1433 اHـوافق 21 مـايـو سـنة p2012 يـتـضـمّن إنهـاء مـهـام مديـر الـصـحة
والسكان في والية البليدة..........................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 29  جـــمــادى الـــثــانـــيــة عــام 1433 اHـــوافق 21 مـــايــو ســنــة p2012 يـــتــضـــمّن إنـــهــاء مـــهــام مـــديــرين
للمؤسسات الصغيرة واHتوسطة والصناعة التقليدية في الواليات.................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 29  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1433 اHـوافق 21 مـايـو سـنـة p2012 يـتـضـمّن تـعـيW رئـيس ديـوان والي
والية مستغا�..........................................................................................................................................

Wمــديـر الــتــقــنـ Wيــتـضــمّن تــعــيــ p2012 ـوافق 21 مــايــو ســنـةHمــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 29  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 ا
والشؤون العامة في والية تيبازة................................................................................................................

مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخة في 29  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1433 اHـوافق 21 مـايـو سـنة p2012 تـتـضـمّن تعـيـW رؤســاء دوائر في
الواليات..................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 29  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1433 اHـوافق 21 مــايـو ســنـة p2012 يـتـضـمّن تــعـيـW مـديــرين لـلـشـؤون
الدينية واألوقاف في الواليات....................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 29  جمادى الثانية عام 1433 اHوافق 21 مايو سنة p2012 يتضمّن تعيW مفتش بوزارة التربية
الوطنية..................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 29  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1433 اHـوافق 21 مـايـو سـنة p2012 يـتـضـمّن الـتّعـيـW بـوزارة الـتـضامن
الوطني واألسرة.......................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 29  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1433 اHـوافق 21 مـايـو سـنـة p2012 يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـرين لـلـصـنـاعـة
واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار في الواليات....................................................................

قراراتI مقرقراراتI مقرّراتI آراءراتI آراء

وزارة العـــدلوزارة العـــدل

قـرار مؤرخ في 9 جمادى األولى عام 1433 اHوافق أول أبريل سنة p2012 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى رئيس الديوان.....



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 35 4
20 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

10 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2012  م م

35

36

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

40

41

41

42

42

43

فهرس (تابع)فهرس (تابع)
قـرار مؤرخ في 9 جمادى األولى عام 1433 اHوافق أول أبريل سنة p2012 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى اHفتش العام........

قـــرار مــؤرخ في 9 جــمــادى األولـى عـام 1433 اHــوافـق أول أبــريل ســنــة p2012 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر الــعــام
للشؤون القضائية والقانونية.....................................................................................................................

قـــرار مــؤرخ في 9 جــمــادى األولـى عـام 1433 اHــوافـق أول أبــريل ســنــة p2012 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر الــعــام
للموارد البشرية......................................................................................................................................

قـــرار مــؤرخ في 9 جــمــادى األولـى عـام 1433 اHــوافـق أول أبــريل ســنــة p2012 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر الــعــام
للمالية والوسائل.....................................................................................................................................

قـــرار مـؤرخ في 9 جـمــادى األولى عـام 1433 اHــوافق أول أبـريـل سـنـة p2012 يـتــضـمن تـفـويـض اإلمـضـاء إلى اHـديــرة الـعـامـة
لعصرنة العدالة........................................................................................................................................

قـرار مؤرخ في 9 جمادى األولى عام 1433 اHوافق أول أبـريل سنة p2012 يـتضمن تـفويض اإلمضاء إلى اHـدير العام إلدارة
السجون وإعادة اإلدماج..............................................................................................................................

قـــرار مـؤرخ في 9 جـمــادى األولى عـام 1433 اHــوافق أول أبـريـل سـنـة p2012 يـتــضـمن تــفـويض اإلمــضـاء إلى مـديــر الـشـؤون
اHدنية وختم الدولة...................................................................................................................................

قـــرار مـؤرخ في 9 جـمــادى األولى عـام 1433 اHــوافق أول أبـريـل سـنـة p2012 يـتــضـمن تــفـويض اإلمــضـاء إلى مـديــر الـشـؤون
اجلزائية وإجراءات العفو...........................................................................................................................

قـــرار مـؤرخ في 9 جـمــادى األولى عـام 1433 اHــوافق أول أبـريـل سـنـة p2012 يـتــضـمن تـفـويـض اإلمـضـاء إلى مـديــر الـتـعـاون
القانوني والقضائي..................................................................................................................................

قرار مؤرّخ في 9 جمادى األولى عام 1433 اHوافق أول أبريل سنة p2012 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير القضاة........

قــرار مــؤرّخ في 9 جــمــادى األولـى عـام 1433 اHــوافق أول أبــريل ســنـة p2012 يــتــضــمن تــفــويض اإلمــضــاء إلى مــديــر اHــالــيـة
واحملاسبة.................................................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 9 جـمــادى األولى عـام 1433 اHــوافق أول أبـريـل سـنـة p2012 يــتـضــمن تـفــويض اإلمـضـاء إلـى مـديـر اHــنـشـآت
األساسية والوسائل...................................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 9 جمـادى األولى عام 1433 اHوافق أول أبـريل سنة p2012 يتـضمن تفـويض اإلمضـاء إلى مدير االسـتشراف
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اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 12-236 مـؤر مـؤرّخ في خ في 7 رجب عـام  رجب عـام 1433
اHــوافق اHــوافق 28 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة p2012 يــتــضــمــن الــتــصــديـقp يــتــضــمــن الــتــصــديـق
عــلـى االتــفــاق بـــW حــكـــومــة اجلــمـــهــوريــة اجلـــزائــريــةعــلـى االتــفــاق بـــW حــكـــومــة اجلــمـــهــوريــة اجلـــزائــريــة
الد~قراطية الـشعبية ومعهـد األ{ اHتحدة للتكوينالد~قراطية الـشعبية ومعهـد األ{ اHتحدة للتكوين
(UNITAR) مـن أجـل تــــكــــويـن ومــــرافــــقــــة) مـن أجـل تــــكــــويـن ومــــرافــــقــــة والــــبــــحث (والــــبــــحث 
pلـلــشـهــادات لـلــمـقــاولـة بــاجلـزائـر Wالـشــبـاب احلــامـلــpلـلــشـهــادات لـلــمـقــاولـة بــاجلـزائـر Wالـشــبـاب احلــامـلــ

اHوقع باجلزائر بتاريخ اHوقع باجلزائر بتاريخ 15 أبريل سنة  أبريل سنة 2012.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس الـجمهـوريـة
pبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية  -

pادّة 77-11 منهHال سيّما ا pوبناء على الدّستور  -
- وبعـد االطالع على االتـفاق بـW حكومـة اجلمـهورية
اجلـزائــريـة  الـد~ـقـراطـيــة الـشـعـبـيـة ومــعـهـد األ{ اHـتـحـدة
لـلـتـكـوين والـبـحث (UNITAR) من أجـل تـكـوين ومـرافـقـة
الـشـبـاب احلـامـلـW لـلـشـهـادات لـلـمـقـاولـة بـاجلـزائـرp اHـوقع

p2012 باجلزائر بتاريخ 15 أبريل سنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى  :ة األولى  :  يــصـدّق عـلى االتــفــــاق بـW حـكـومـــة
اجلـــمــهــــوريـــة اجلـــزائــــريـــة  الـــد~ــــقـــراطـــيــــة الـــشـــعــبـــيــــة
(UNITAR) ـتــحـــدة لـلــتـكـــويـن والــبـحــثHومــعــهــــد األ{ ا
مـن أجـــل تـكـويـن ومرافقـة  الشبـاب احلاملW لـلشهادات
لـلــمــقـاولــة بــاجلـزائــرp اHــوقع بــاجلـزائــر بــتـاريخ 15 أبـريل

سنة 2012 واHلحق بأصل هذا اHرسوم.

2 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا اHــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريـــــدة اHــــاداHــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ~ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــالــــجـــزائـــر في 7 رجب عــام 1433 اHــوافق 28
مايو سنة 2012. 

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

إعـالنات وقراراتإعـالنات وقرارات

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 12-235 مؤرخ في  مؤرخ في 3 رجب عام  رجب عام 1433
اHـوافق اHـوافق 24 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة p2012 يـحــدد قـائـمـة األصـنـافp يـحــدد قـائـمـة األصـنـاف

احليوانية غير األليفة احملمية.احليوانية غير األليفة احملمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلـى الـتـقـريـر اHـشـتــرك بـW وزيـر الـتـهـيـئـة
pالعمرانية والبيئة ووزير الفالحة والتنمية الريفية

- وبناء على الـدستورp ال سيـما اHادتان 85-3 و125
p( الفقرة 2)  منه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84- 12 اHــــؤرخ في 23
رمــــــضـــــــان عــــــام 1404 اHــــــوافق 23 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 1984

pتممHعدل واHا pتضمن النظام العام للغاباتHوا
- و�ـــــقـــــتـــــضى الـــــقـــــانـــــون رقم 88-08 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHـوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واHـتــعـلق بــنـشــاطــات الـطب الــبـيــطـري وحــمـايــة الـصــحـة

pاحليوانية

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

اجمللس الداجمللس الدّستوريستوري
قــــــــرار رقم قــــــــرار رقم 03 /ق.م د/  /ق.م د/ 12 مــــــــؤرخ في  مــــــــؤرخ في 3 رجـب عـــــــام  رجـب عـــــــام 1433

اHوافق اHوافق 24 مايو سنة  مايو سنة 2012 (استدراك). (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــــــ

اجلـــريــدة الــرســمـــيــة - الــعــدد 32 الــصـــادر بــتــاريخ 5
رجب عام 1433 اHوافق 26 مايو سنة 2012

الصفحة 32 - العمود األول - السطر 14

- بدال من :- بدال من : "حزب اجلبهة الوطنية اجلزائرية"

- يقرأ :- يقرأ : "حزب اجلبهة الوطنية الد~قراطية".

(الباقي بدون تغيير)
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-11 اHــــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1422 اHــــوافق  3 يــــولــــيـــو ســــنـــة 2001

pائياتHتعلق بالصيد البحري وتربية اHوا
 - و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

pستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
 - و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04-07 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

pتعلق بالصيدHوا
- و�قـتـضى األمر رقم 06-05 اHؤرخ في 19 جـمادى
الـثـانــيـة عـام1427 اHـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006 واHــتـعـلق
بــحـــمــايـــة بــعـض األنــواع احلـــيــوانـــيــة اHـــهــددة بـــاالنــقــراض

pواحملافظة عليها
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 82-498 اHـــــؤرخ في 9
ربـــيع األول عـــام 1403 اHــــوافق 25 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1982
واHـــتــــضـــمن انــــضـــمــــام اجلـــزائــــر إلى االتـــفــــاقـــيــــة اخلـــاصـــة
بـــالــتـــجـــارة الــدولـــيـــة في أنـــواع احلــيـــوانـــات والــنـــبـــاتــات
البرية اHهـددة باالنقراض اHوقعة بواشنطن في 3 مارس

p1973 سنة
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 05- 108 اHؤرخ
في 20 صـــــفـــــر عـــــام 1426 اHـــــوافق 31 مـــــارس ســـــنـــــة 2005
واHـتـضـمن الـتـصـديق عـلى مـعـاهـدة احملـافـظـة عـلـى األنواع
اHـهــاجـرة مـن احلـيــوانـات الـفــطـريــةp احملـررة بــبـون في 23

p1979 يونيو سنة
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-140 اHـؤرخ
في 16 ربـيع األول عام 1427 اHـوافق 15 أبـريل سـنة 2006
واHـتـضـمن الـتـصـديق عـلى  االتـفـاقـيـة بـشـأن احلـفـاظ عـلى
طـيـور اHـاء اHـهاجـرة اإلفـريـقـيـة - األوروأسـيـويـةp احملررة

p1996 بالهاي في 15 غشت سنة
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-405 اHـؤرخ
في 22 شــوال عــام  1427 اHــوافق 14 نــوفــمــبــر ســنــة 2006
واHــتـــضــمن الـــتــصــديـق عــلى بـــروتــوكـــول بــشــأن اHـــنــاطق
اHتـمتـعة بـحمايـة خاصـة والتـنوع الـبيـولوجي في الـبحر

p1995 وقع ببرشلونة في 10 يونيو سنةHا pتوسطHا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10- 149 اHؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 41 من الـقـانون
رقم 03-10 اHؤرخ في 19 جمادى األولى عام 1424 اHوافق
19 يــــــولــــــيــــــو ســــــنـــــة 2003 واHــــــذكـــــور أعـاله ودون  اإلخالل

بـاألحكـام التـشريـعـية اHـتعـلقـة بـاألنواع احلـيوانـية اHـهددة
بـــاالنـــقــــراض واألصـــنـــاف احملـــمـــيـــة �ـــوجب الـــتـــشـــريـــعـــات

p ــصــادق عـلــيـهــا قـانــونـاHاألخــرى واالتـفــاقـيــات الـدولــيـة  ا
يـهدف هـذا اHرسـوم إلى حتـديد قـائمـة أصنـاف احليـوانات
غير األليفـة احملمية و طبيعة  ومدة إجراءات احلظر التي
تطبـق عليهـا  وكذا أجزاء اإلقلـيم وفترات تـطبيقـها أثناء

السنة.

2 :  : تـــؤسـس جلـــنـــة وزاريــــة مـــشـــتـــركــــة تـــكـــلف اHــاداHــادّة ة 
pبـتـحـديـد قـائـمـة أصـنـاف احليـوانـات غـيـر األلـيـفـة احملـمـية
طــبــقــا ألحــكــام اHـادة 41 من الــقــانـون  رقم 03 - 10 اHـؤرخ
في 19 جــمــادى األولى عــام 1424 اHــوافق 19 يـــولــيــو ســنــة
2003  واHـــــــذكــــــور أعـالهp وبـــــــتـــــــحـــــــديــــــد ظـــــــروف تـــــــكـــــــوين

مــجــمــوعـــاتــهــا ومــواطــنـــهــا ومــتــطـــلــبــات حــمــايـــتــهــا أثــنــاء
الفترات أو الظروف  التي تكون فيها هشة.

حتدد كـيفيـات وشروط سيـر هذه اللـجنة واHـصادقة
على أشغالها بـقرار مشترك  بW الوزير اHكلف بالبيئة

 والوزير اHكلف بالغابات.

اHاداHادّة ة 3 :  : تـعد قائمـة مؤقتـة ألصناف احليـوانات غير
األلـيــفـة احملـمــيـة وتـلــحق بـهــذا اHـرسـوم لــلـســمـاح بـحــمـايـة
أصنـاف احلـيوانـات  اHـعنـيـة قبـل إعداد الـقـائمـة الـنهـائـية
ودون  اإلخالل بـاألحـكــام الـتـشـريـعـيـة اHــتـعـلـقـة بـاألصـنـاف
احلـيوانـية اHـهددة بـاالنقـراض وباألصـناف احملـميـة �وجب
التشـريعات  و/أو الـتنظـيمـات وكذا االتفـاقيات الـدولية

اHصادق عليها قانونا. 

اHاداHادّة ة 4 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 3 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 24
مايو سنة 2012.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
القائمة اHؤقتة ألصناف احليوانات غير األليفة احملميةالقائمة اHؤقتة ألصناف احليوانات غير األليفة احملمية

1. الثديات. الثديات
1.1 آكالت اللحوم  آكالت اللحوم 

االسم العادياالسم العادي االسم الالتينياالسم الالتيني

الوشق / عناق األرض

القط البري/ اخلنطل

£س / رباح 

زردي

نتينة / شفشة

كركال كركال

فليس ليبيكا

جنتا جنتا

إربستس إكنومون 

إكتونيكس ليبيكا
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2.1. اخلفاشيات. اخلفاشيات

االسم العادياالسم العادي االسم الالتينياالسم الالتيني

خفاش كبير ملون / خفاش
ثالثي السن صحراوي
خفاش ذين  دائري /
Wخفاش سيروت

إبوسيدروس  كافر
خفاش صغير سافي

خفاش ذو األنف القصير

خفاش شتوي كبسيني
اخلفاش العاري

اخلفاش الشتوي الوحيد
خفاش اHغرب

اخلفاش الذهبي الكبير /
نيكتوال ليسل

اخلفاش األصفر الكبير /
اخلفاش العادي

خفاش ذو األذن الكبيرة /
طمروق

خفاش الصحاري
خفاش األخشاب

خفاش العادي / طير الليل

أسليا تريدنس

إبتسيكوس روتينوس

إبوسيدروس كافر
إبسوقو سافي
مينيوبتروس
سكريبرسي

ميوتيس كبكسيني
ميوتيس إمرجيناتوس
ميوتيس ناتروري

ميوتيس بونيكوس 
نيكتلوس ليسلري

نيكتلوس نوكتوال

أوتونيكتريس أمبريكي

بيبيسترلوس دزرتي
بيبيسترلوس كوحلي

بيبسترلوس بيبسترلوس

لبتيلوغوس سغفال
لوترا لوترا

ليكاؤون بيكتوس
مليفورا كبنسيس

موناكوس موناكوس
موستال نيفاليس

بونتيرا بردوس
فولبس روبيلي

أمشيش بودرار
كلب اHاء
أحنشي

آكل العسل/ تيسكة /
تيقزي

بومنيرp الفقمة
سبع الفيران/ فار اخليل/

سرعوب
النمر

ثعلب الصحراء

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)
2.1. اخلفاشيات (تابع). اخلفاشيات (تابع)

االسم العادياالسم العادي االسم الالتينياالسم الالتيني

خفاش ذو األنياب الطويلة
/ خفاش روبال

بلتوكوس كولوبتوفيسي
خفاش  غسلر

خفاش متوسط احلجم
خفاش  كرتزكمار

خفاش ذو األنف الورقي
خفاش كبير ذو حذوة

حصان
خفاش صغير ذو حذوة

حصان
عماش

خفاش صغير
خفاش كبير

خفاش الصحراء اHصري
خفاش سيستوني
خفاش عار البطن

بيبيسترلوس روبيلي

بلتوكوس كولوبتوفيسي
بلتوكوس تنريفي غسلري

رينولوفوس بالزي
رينولوفوس كليفوسوس

رينولوفوس أوريال
رينولوفوس فرومكينوم

رينولوفوس إبوسيدروس

رينولوفوس مهلي
رينوبوما أردويكيي

رينوبوما ميكروفيلوم
تدريدا إجيبتياكا
تدريدا تنيوتيس

تافوزوس نوديفنتريس

 3.1. إرياكودي. إرياكودي

دمان الصخور بروكافيا كابنسيس

4.1. آكالت احلشرات. آكالت احلشرات

قنفد اجلزائر

قنفد الصحراء

أتلريكس أجليروس

براكينوس أتيوبيكوس

5.1. ماكروسيليدي. ماكروسيليدي

مخرطمp درار إلفونتولوس روزتي

6.1. .  القردةالقردة

القرد اHغربي مكاكا سيلفانوس 

1.1 آكالت اللحوم (تابع) آكالت اللحوم (تابع)



9اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 35
20 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

10 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2012  م م

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

7.1. .  القوارضالقوارض

االسم العادياالسم العادي االسم الالتينياالسم الالتيني

سنجاب بربري /  سبسب

أدغيغة / فرناب

شيهم  / ظربان

قندي  األطلس

قندي الصحراء

تلوت قندي وادي ميزاب

أتلنتوكزيروس جتولوس

إليوميس ملنوروس

إستريكس كريستاتا

كتنودكتيلوس غوندي

كتنودكتيلوس فالي

ماسوتيرا مزابي

2. الطيور. الطيور

االسم العادياالسم العادي االسم الالتينياالسم الالتيني

صقر باز

بو عمار/ باشق /  أسيون

بوفسيوة

نسر

بطريق صغير

صياد السمك / مخيط اHاء

وزة  رمادية

سمامة ذات  القطن
األبيض

عقاب أسود / العقاب
اHلكي

أكيال بومرينا / عقاب
بومارينا

عقاب األرنب

بلشون أرجواني/ بلشون
أحمر / نعوشة حمراء

أكسيبيتر جنتليس

أكسيبيتر نيزوس

أكروسيفالوس
مالنوبوقون

إجيبيوس موناكوس

ألكا توردا

ألسدو أتيس

أنسر أنسر

أبوس أفينيس

أكيال كريز أتوس

أكيال بومارينا

أكيال رباكس

أرديا بوربوريا

2. الطيور (تابع). الطيور (تابع)

االسم العادياالسم العادي االسم الالتينياالسم الالتيني

بلشون سرطاني / واق
أبيض صغير

بومة  اHستنقعات / موكة

بافة

هامة / أم اليل

الونس األشجار/ حمران
صغير

ماص منجم / واق

البومة الكبيرة للصحراء

بورورو / البومة الكبيرة
ألوروبا

كروان

صقر حوام

صقر جراح

مقنW / حسون

سبد الصحراء

سبد  أوروبا

سبد ذو طوق أصهب

أبروس اHتطوق

لبيدة

بناية / خطيفة البحر

بالرج أبيض / اللقلق
األبيض

بالرج أسود/ اللقلق
األسود

دنقلة  /  جحموم  اHاء

أرديوال غلويدس

أزيو فالموس

أزيو أوتوس

أتنا نوكتويا

أيتيا نيروكا

بوتوروس ستالريس

بوبو أسكلفوس

بوبو بوبو

بورينوس إديكنوموس

 بوتيو بوتيو

بوتيو روفينوس

كردويليس كردويليس

كبر~ولغوس إجيبتيوس

كبر~ولغوس أوروبايوس

كبر~ولغوس روفيكوليس

كردرينوس إياتيكوال

كرزوفيلوس دوبونتي

كليدونياس إيريدا

سيكونيا سيكونيا

سيكونيا نيغرا

سانكلوس سانكلوس



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 35 10
20 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

10 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2012  م م

اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

2. الطيور (تابع). الطيور (تابع)

االسم العادياالسم العادي االسم الالتينياالسم الالتيني

عقاب احلنش / صقر
صرارة

دراع / مرزة  القصب /
ساف

صقر الفران

مرزة شاحبة / دراع

مرزة رمادية / سيوانية

وقواق

أبو منقار

زغطوط /  احلمامة الغابية

شرقرق

غراب الزرع/غراب صغير

سردوك اHاء/بغل السمان

وقواق /  تيكوك  الرمادي

نقار اخلشب صغير

نقار اخلشب  كبير

نعوش أبيض كبير

نعوش أبيض صغير

صقر أبيض

بلبل الشعير /  قرجاج

الطير احلر

صقر اجلراد

برني

خلوي / طير احلر

سيركائتوس  غليكوس

سيركوس إروجينوزوس

سيركوس سيانوس

سيركوس مكروروس

سيركوس بيغرغوس

كلماتور غلندريوس

كوكوتروستس
كوكوتروستس

كولومبا إناس

كوراسيا غارولوس

كورفوس موندوال

كركس كركس

كنكولوس كنوروس

دندروكوبوس مينور
ليدوسي

دندروكوبوس ماجور
نوميدوس

إغرتا ألبا

إغرتا غرزيتا

إالنوس كرولوس

أومبريزا أورتوالنا

فالكو بيأرميكوس

فالكو كوHباريوس

فالكو إليونوري

فالكو بلغرينويدس

2. الطيور (تابع). الطيور (تابع)

االسم العادياالسم العادي االسم الالتينياالسم الالتيني

برني صغير

بوجرادة / بوعمار

شدانق

ببغاء البحر

غرة 

أبو زريق البلوط / جغيغ

فرخ األرض/  شنكوب

خطاف البحر

قلريول ذات العقد

كركي  كركي / غرنوق

صقر احلمالن / بوحلي

نسر

عقاب البحر ذو الذيل
األبيض

عقاب صغير

عقاب أبيض

أبو ساق األبيض /
بومغيزل

خطافة / خطافة حمرية

بيشون صغير/ بوعنق
صغير

تركول/  أبو لوي / نقاب
النمل

منقار التنوب/ أبو مقص
الصنوبري

فالكو سوبوتيو

فالكو تيننكولوس

فالكو فسبرتينوس

فرتيركوال أركتيكا

فوليكا كريستاتا

غرولوس غلندريوس

غليناغو مديا

جلوكليدون نيلوتيكا

غلريوال برتينكوال

غروس غروس

جيبتوس بربتوس

جيبس فولفوس

ألياتوس ألبيسيال

إرياتوس بناتوس

إرياتوس فسياتوس

إمونتوبوس إمونتوبوس

إرندو دوريكا

إكزوبريكوس مينوتوس

جانكس توركيال

لوكسيا كورفيروسترا
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

2. الطيور (تابع). الطيور (تابع)

االسم العادياالسم العادي االسم الالتينياالسم الالتيني

النورس / نورس أدوين

خنشع

حذف جميل

~ون أوروبا/ خضار
أوروبا

~ون الفرس / خضار
الفرس

حداية سوداء

حداية حمراء

طوطو الكيفان

طير بصان

عقاب السالوات / رخمة

كروان  رمادي  /  سرناف

كروان ذو اHنقار الرقيق /
كروان الغيط

بيشون رمادي صغير/
بلشون الليل/
نعوش الغابة

أبو طاطا /  صغير أوروبا

 البومة / إمروف

العقاب الصياد / شح/
عقاب البحر

حوام النحل

عقعاق

نقاب اخلشب األخضر

غراب اHاء

الروس أودويني

لوكوستال لوسينيودس

مرمرونتا
أونقوستيروستريس

مروبس أبياستر

مروبس  برسيكوس

ميلفوس ميغرنس

ميلفوس ميلفوس

مونتيكوال سكستيليس

موروس بسانوس

نيوفرون بركنوبتروس

نومنيوس أركواتا

نومنيوس
تنويروستريس

نيكتيكوراكس
نيكتيكوراكس

أوريولوس أوريولوس

أوتوس سكوبس

بانديون ألييتوس

برنيس أبيفوروس

بيكا بيكا

بيكوس فيريديس
لوفايانتي

فلكروكوراكس
أريستوتليس

2. الطيور (تابع). الطيور (تابع)

االسم العادياالسم العادي االسم الالتينياالسم الالتيني

غراب اHاء الكبير

غرنوق البحر / نحاف

أحمر الذيل   

أحمر الذيل ذو اجلبهة
احلمراء

بوفسو

أبو ملعقة

أبو منجل األسودp معزة
اHاء

غرة الزرقة

النورس /  مرعاي

وعل

قط ليشتنشتاين

غراب ذو اHنقار األحمر /
غراب الصحراء

تفلق  اHاء

نكات أسود الذيل /
بومغيزل

سيبوس /  بوفصو

دغناش ذو األجنحة
الورديW / بوزويش أحمر

ترجني /  خضير

كاسر اجلوز القبائلي

خطاف  قزم

خطاف  هنسل

فلكروكوراكس كربو

فنيكوبتروس روبر
روزوس

فنيكوروس أوكروروس

فنيكوروس  فنيكوروس

فنيكوروس  موسيري

بلتليا لوكوروديا

بلغاديس فلسينلوس

بورفيريو بورفيريو

بورزانا بورزانا

برونال كوالريس

بتروكلس ليكتنستيني

بيروكوراكس
بيروكوراكس

رالوس أكواتيكوس

ريكورفيروسترا أفوزتا

رغولوس إغنيكابيلوس

رودوبكيس سنغينيا

سرينوس سرينوس

سيتا لودنتي

سترنا ألبيفرونس

سترنا نيلوتيكا
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2. الطيور (تابع). الطيور (تابع)

االسم العادياالسم العادي االسم الالتينياالسم الالتيني

أم الليل

نعامة  ذات عنق أحمر

زرزور أسود

أبو فروة

شهرمان

نسر أبو ودان

سقساق

نغيوق األندلسي /  سمان
اجلبل

طير الليل

الهدهد اHهاجر/ تبيب

ستريكس ألوكو

ستروتيون كملوس
كملوس

ستورنوس أونيكولور

تادورنا فيروجينيا

تادورنا تادورنا

تورغوس تركليوتوس

ترنقا أوكروبوس

تورنيكس سيلفاتيكا

 تيتو ألبا

أوبوبا إبوبس

3. البرمائيات. البرمائيات

علجوم ـفريقي

ضفدع مبقع إفريقي

بلوغودلوس  نبولوزوس

سمندل اHاء اجلزائري

علجوم بروجنرسمي

سمندل جزائري

أليتس موروس

أوبلوبتركوس
أوكسيبيتاليس

بلوغودلوس نبولوزوس

بلوغودلوس بوارتي

بسودوبيدليا
بروجنرسمي

سلمندرا أجليرا

4. الزواحف. الزواحف

أكونتو دكتيلوس
بدرياقي

أكونتو دكتيلوس
بلنسي

أكونتو دكتيلوس
بدرياقي

أكونتو دكتيلوس
بلنسي

4. الزواحف (تابع). الزواحف (تابع)

االسم العادياالسم العادي االسم الالتينياالسم الالتيني

أكونتودكتيلوس
دومريلي

ثعبة

أكنتودكتيلوس
سافيقني

أكنتودكتيلوس
سبينيكودا

أكنتودكتيلوس 
تغيتنسيس

بوالم

سلحفاة  بحرية

دساسة موريطانيا

دساسة  صغيرة ثالثية
األصابع

دساسة 

كلسيدس  براليلوس

تاتة / حرباية

سلحفاة   خضراء

فكرون اHاء

حية غير سامة / حفيت
جيرونديكا

سلحفاة  بحرية كبيرة

سلحفاة   موجلة

حية رمحية / حية دفانة

رضاعة البقر

يالوزوروس كوليكري

أكونتودكتيلوس
دومريلي

أكونتودكتيلوس
بردليس

أكنتودكتيلوس
سافيقني

أكنتودكتيلوس
سبينيكودا

أكنتودكتيلوس 
تغيتنسيس

أقاما أمبليريس

كارتا كارتا

كلسيدس موريتنيكوس

كلسيدس مينوتوس

كلسيدس أوسيلتوس

كلسيدس براليلوس

كمليو كمليون

كيلونيا ميداس

كلميس لبروزا

كورونيال جيرونديكا

درموكليس كورياسيا

إميس  أوربيكوالريس

إريكس جكولوس

أومساس أجلرينسيس

يالوزوروس كوليكري
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

4. الزواحف (تابع). الزواحف (تابع)

االسم العادياالسم العادي االسم الالتينياالسم الالتيني

بسباس

ماكروبوتودون
موريتانيكوس

ميزالينا باستوري

ميريوفوليس اجلزائري

حفات

صل أفريقيا الشمالية  /
بفتيرة / ثعبان

أوفيزوبس إـلغنس

بسامودروموس   
أجليروس

بسامودروموس
بالنسي

سالرسيس برسبيسيالتا

زلقاق

سمكة  الرمال / شرشمان

 رتيالء   الصحراء /
وزغة الصحراء

بوريون

تيمون تنجيتانوس

حردون متغير / قاضي
اجلبل

قاضي اجلبل األزرق

بودفان

تروبيوكولوتاس ستود
نري

ماكروبوتودون أبو بكري

ماكروبوتودون
موريتانيكوس

مزالينا باستوري

ميريوفوليس
أجلرينسيس

نتريكس نتريكس

ناجا هاج

أوفيزوبس إلغنس

بسامودروموس
أجليروس

بسامودروموس
بالنسي

سالرسيس برسبيسيالتا

سانكوبوس فسياتوس

سانكوس سانكوس

تارونتوال دزرتي

تيمون باتر

تيمون تنجيتانوس

ترابلوس موتابليس

ترابلوس تورنفلي

تروبيوكولوتاس
أجلريكوس

تروبيوكولوتاس ستود
نري

4. الزواحف (تابع). الزواحف (تابع)

االسم العادياالسم العادي االسم الالتينياالسم الالتيني

تروبيوكولوتاس
تريبوليتانوس

أوروماستيكس ألفرد
سكدميتي

أوروماستيكس جيري

أوروماستيكس دسبار

فيبيرا لتستي

تروبيوكولوتاس
تريبوليتانوس

أوروماستيكس ألفرد
سكدميتي

أوروماستيكس جيري

أوروماستيكس ديسبار

فيبيرا  لتستي

5. مفصليات األرجل. مفصليات األرجل

I - احلشرات - احلشرات

أ. مغمدات األجنحة أ. مغمدات األجنحة 

1. كرابيدي. كرابيدي

أنتيا سكسمكوالتا

أسافيديون  راسي

برسكوس بولتوس

كلزومة خرشية

كلزومة

كربوس موربيلسوس

دريبتا دونتاتا

أوريكربوس  فميني
مايلي

قرافيبتروس سراتور

Hوستنوس أجليرينوس
أجليرينوس

Hوستنوس دنفوي

أنتيا سكسمكوالتا

أسافيديون راسي

بروسكوس بوليتوس

كلزومة إنكويزيتور

كلزومة سيكوفونتا

كربوس موربيلسوس

دريبتا دونتاتا

أوريكربوس  فميني
مايلي

قرافيبتروس سراتور

Hوستنوس  أجليرينوس
أجليرينوس

Hوستنوس دنفوي
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1. كرابيدي (تابع). كرابيدي (تابع)

االسم العادياالسم العادي االسم الالتينياالسم الالتيني

ليسينوس بنكتفيروس

نبريا رولينياتوس

بركوس بيلينياتوس

رشيا لوسيفوغا

سفودروس
لوكوفتلموس

تاكيتا نانا

ليسينوس بنكتفيروس

نبريا رولينياتوس

بركوس بيلينياتوس

رشيا لوسيفوغا

سفودروس
لوكوفتلموس

تاكيتا نانا

2. ستفيلينيدي. ستفيلينيدي

ألبسودوس ميوبس

ديوكوس ستاندجنري

دوريكسينوس  بونيكوس

لبتوبيوم لوسيدوم

نزاريس برنوري

برغبريوس فغنيزي

سبكدوفيلويس كلسيتوم

كزونتولينوس كوشري

ألبسودوس ميوبس

ديوكوس ستاندجنري

دوريكسينوس  بونيكوس

لبتوبيوم لوسيدوم

نزاريس برنوري

برغبريوس فغنيزي

سبكدوفيلويس كلسيتوم

كزونتولينوس كوشري

3. أودرينيدي. أودرينيدي

أوكتبيوس أمبرسوس أوكتبيوس أمبرسوس

4. الدرقيات ( سيلفيدي). الدرقيات ( سيلفيدي)

درقة محببة

درقة

سيلفا غرنولتا

سيلفا سينوياتا

5. سيسندليدي. سيسندليدي

سيسنديال كمبستريس سيسنديال كمبستريس

6. اجلعليات (سكرابيدي). اجلعليات (سكرابيدي)

االسم العادياالسم العادي االسم الالتينياالسم الالتيني

أفوديوس لوريدوس

جعل الرصيف البحري

جعل الشاطيء أو الشوك

أونتوفاغوس توروس

سكرابيوس لتيكوليس

أفوديوس لوريدوس

غرور~وس بابورنسيس

إيبالوس كونستنتان

أونتوفاغوس توروس

سكرابيوس لتيكوليس

7. بوبرستيدي. بوبرستيدي

القبوطية فنوبس مرموتاني

8. .  الغفريات (أنوبيدي)الغفريات (أنوبيدي)

كستونة األرز

كستونة الثمار

إرنوبيوس  سردي

إرنوبيوس فروكتيوم

9. مليريدي. مليريدي

فلسومليريس غرانولتا فلسومليريس غرانولتا

10. كريبتوفا جيدي. كريبتوفا جيدي

بطريس اخلشب

خنفساء الشندر

بقة التربة

أناتيلوبوس تيري

أتومانيا بربرا

برمكوزوما أونيفستر

11. .  الغباشيات ( تنبريونيدي)الغباشيات ( تنبريونيدي)

غباشة أرضية

نزونية

غباشة

كريبتيكوس تريتنسيس

نزوتس نيتيديكوليس

بروباتيكوس فلداني
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12. سيرمبيسيدي. سيرمبيسيدي

االسم العادياالسم العادي االسم الالتينياالسم الالتيني

غنطوش

برفوق جزائري

أكونتوسينوس هنسكي

بارمنا أجلريكا

13. .  فصيلة  النضاريات ( كريزومليدي)فصيلة  النضاريات ( كريزومليدي)

نضارية جرجرة

نضارية

فيلوترتا جرجرنسيس

فيلوترتا  فالسيوزا

14. .  كوركوليونيديكوركوليونيدي

ليكسوس جزائري

سيبينيا بر~اتا جزائري

ليكسوس أجليروس

سيبينيا بر~اتا أجلريكا

15. الدعاسق (كوكسينليدي). الدعاسق (كوكسينليدي)

دعسقة  ذات 2 نقاط

دعسقة  ذات 2 نقاط

دعسقة ذات 12 نقطة

دعسقة ذات 7 نقاط

إبراسبيس روبينسيس

دعسقة ذات 14 نقطة

أداليا بيبونكتاتا

كيلوكوروس
بيبوستالوس

كوكسينيال
ديودسيمبونكتاتا

كوكسينيال
سبتمبونكتاتا

إبراسبيس روبينسيس

بروبيليا
كواتيورديسيمبونكتاتا

16. كلريدي. كلريدي

تناسيموس فورميكاروس

تريكودس أبياروس

تناسيموس فورميكاروس

تريكودس أبياروس

17. .  زوفريديزوفريدي

كوليديوم إلونغاتوم كوليديوم إلونغاتوم

18. ملويدي. ملويدي

االسم العادياالسم العادي االسم الالتينياالسم الالتيني

ميالبريس كوليدا

ميالبريس أمبريسا

ميالبريس أنتروبتا

ميالبريس فريابليس

ميالبريس كوليدا

ميالبريس أمبريسا

ميالبريس أنتروبتا

ميالبريس فريابليس

ب. إمينوبتيرب. إمينوبتير

 1. ملويدي. ملويدي

النحلة

النحلة الصحراوية

ذكر النحل

النحل الشغال

أبيس مليفيكا

أبيس مليفيكا
صحارينسيس

بومبوس ترستريس

كزيلوكوبا فيوالسيا

H  . .2بريادي    Hبريادي    

يرقة مضيئة  Hبيريس نوكتيلوكا

3. كسيديدي . كسيديدي 

حفرية اخلرشيات براكيميريا  أنترميديا

4. غشائية األجنحة (براكونيدي). غشائية األجنحة (براكونيدي)

دحمور الكرنبيات

دحمور وحيد

دحمور

نزكة ملونة

أبنتالس بورتتري

أبنتالس سوليتاريوس

أبنتالس فيتريبنيس

متيوروس فرسيكولور

5. ولوفيدي . ولوفيدي 

حشرة الدودة اجلرارة بريسكابوس سرفادي
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6. إكنومونيدي. إكنومونيدي

االسم العادياالسم العادي االسم الالتينياالسم الالتيني

إريغورغوس  فموراتور

�بال انستيغاتور

إريغورغوس فموراتور

�بال انستيغاتور

7. أنسيرتيدي. أنسيرتيدي

أنسيرتوس بيتيوكاب

أونسيرتوس كواني

أونسيرتوس بيتيوكامبي

أونسيرتوس كواني

8. سينيبيدي. سينيبيدي

ديبلوالبس ديفيزا ديبلوالبس ديفيزا

9. فورميسيدي. فورميسيدي

كتغليفيس بيكولور كتغليفيس بيكولور

10. .  كريزيديكريزيدي

كريزيس روتيالنس كريزيس روتيالنس

11. موتيليدي. موتيليدي

بر~وتيال  بربرا

موتيال برتيتا

بر~وتيال  بربرا

موتيال برتيتا

12. فسبيدي. فسبيدي

بوليستس  غليكوس

فيسبوال جرمانيكا

بوليستس  غليكوس

فيسبوال جرمانيكا

13. .  تريكوغرماتيديتريكوغرماتيدي

تريكوغراما إفانيسنس تريكوغراما إفانيسنس

ج - ذوات اجلناحW ( ديبتار)ج - ذوات اجلناحW ( ديبتار)

1. تاكينيدي. تاكينيدي

االسم العادياالسم العادي االسم الالتينياالسم الالتيني

كومبسيلورا كونسيناتا

إكزوريستا لرفاروم

إكزوريستا سغرغاتا

فريكسي كوداتا

سنومتوبيا سبراتا

كومبسيلورا كونسيناتا

إكزوريستا لرفاروم

إكزوريستا سغرغاتا

فريكسي كوداتا

سنومتوبيا سبراتا

2.  سيرفيدي.  سيرفيدي

سيرفوس كورولي

كزنتندروس كومتوس

سيرفوس كورولي

كزنتندروس كومتوس

3. بومبيليدي. بومبيليدي

فيال برونيا فيال برونيا

د - حرشفيات  األجنحة ( لبيدوبتار)د - حرشفيات  األجنحة ( لبيدوبتار)

1. ستيرادي. ستيرادي

مالنغريا غالتيا

بندوريانا بندورا

ستيروس  سملي

مالنغريا غالتيا

بندوريانا بندورا

ستيروس  سملي

2. ليكنيدي. ليكنيدي

بوليوماتوس ـكاروس بوليوماتوس ـكاروس

3. بيريدي. بيريدي

أبوريا كراتيجي أبوريا كراتيجي
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

3. بيريدي (تابع). بيريدي (تابع)

االسم العادياالسم العادي االسم الالتينياالسم الالتيني

كولياس كروكوس

أوكلوي  بيشي

غونبتريكس رامني

كولياس كروكوس

أوكلوي  بيشي

غونبتريكس رامني

4. نامفاليدي. نامفاليدي

أرغينيس بافيا

فانيسا أتالنتا

فنيسا بوليكلوروس

أرغينيس بافيا

فانيسا أتالنتا

فنيسا بوليكلوروس

5. بابيليونيدي. بابيليونيدي

إفيكليدس فستمالي

بابليو مكاون

إفيكليدس فستمالي

بابليو مكاون

6. تورتريسيدي. تورتريسيدي

رمابيزيا براسينتانا

ستينودس بسودوألترنانا

رمابيزيا براسينتانا

ستينودس بسودوألترنانا

ذ - عصبيات األجنحة (نفروبتار)ذ - عصبيات األجنحة (نفروبتار)

1. كريزوبيدي. كريزوبيدي

كريزوبا كرنيا

كريزوبا فولغريس

كريزوبا كرنيا

كريزوبا فولغريس

ز - رعاشات (أودونات)ز - رعاشات (أودونات)

1. أشنيدي. أشنيدي

إشنا أفينيس

اشنا سيانيا

اشنا أزوسيلس

أناكس أمبراطور

إشنا أفينيس

اشنا سيانيا

اشنا أزوسيلس

أناكس أمبراطور

2. أسكلفويدي. أسكلفويدي

االسم العادياالسم العادي االسم الالتينياالسم الالتيني

أسيزوما بنوربويدس أسيزوما بنوربويدس

3. .  كلوبتريجيديكلوبتريجيدي

كلوبتريكس اقزول

كلوبتريكس فيرغو
مريديوناليس

كلوبتريكس اقزول

كلوبتريكس فيرغو
مريديوناليس

4. .  كوردوليديكوردوليدي

كوردوليا إنيا كوردوليا إنيا

5. .  كناغريونيديكناغريونيدي

كناغريون مركوريال

بسودغريون أموني

كناغريون مركوريال

بسودغريون أموني

6. غومفيدي. غومفيدي

غومفوس لوكازي

ليندنيا تترافيال

أونيكوغومفوس كوستي

غومفوس لوكازي

ليندنيا تترافيال

أونيكوغومفوس كوستي

7. لستيدي. لستيدي

لستس  درياس

لستس نوميديكوس

لستس  درياس

لستس نوميديكوس

8. ليبلوليدي. ليبلوليدي

غيوتميس  سميالينا

سمبتروم سونقينوم

أوروتميس ادواردسي

غيوتميس  سميالينا

سمبتروم سونقينوم

أوروتميس ادواردسي
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

م. منتيديم. منتيدي

1. منتيدي. منتيدي

االسم العادياالسم العادي االسم الالتينياالسم الالتيني

إريس أوراتوريا

مانتيس روليجيوزا

ريفتينا فسياتا

سفودرومونتيس
بيأوكوالتا

إريس أوراتوريا

مانتيس روليجيوزا

ريفتينا فسياتا

سفودرومونتيس
بيأوكوالتا

II - عديدات األرجل - عديدات األرجل

1. سكنديليدي. سكنديليدي

سكوتيجيرا كولوبتراتا

نانوفيلوس اكز~يوس

سكوتيجيرا كولوبتراتا

نانوفيلوس اكز~يوس

2. .  سكولوبندريديسكولوبندريدي

إتموستيغموس
تريغونوبودوس

إتموستيغموس
تريغونوبودوس

III - عنكبيات (أراكنيد) - عنكبيات (أراكنيد)

1. .  ديستريديديستريدي

ديسدرا أميفيرا ديسدرا أميفيرا

2. بلبيمانيدي. بلبيمانيدي

عنكبوت قاتلة  بلبيموس جيبولوس

3. إرسيدي. إرسيدي

إرزوس لتيفسياتوس إرزوس لتيفسياتوس

4. لينيفيدي. لينيفيدي

االسم العادياالسم العادي االسم الالتينياالسم الالتيني

غناتونغريوم دنتاتوم

ميكوبيستس بلوديكوال

أودو توراكس
تنجيتانوس

باتيفونتس غراسيليس

غناتونغريوم دنتاتوم

ميكوبيستس بلوديكوال

أودو توراكس
تنجيتانوس

باتيفونتس غراسيليس

5. ليكوزيدي. ليكوزيدي

أوغنا  ردياتا أوغنا  ردياتا

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 12-241 مــؤر مــؤرّخ في خ في 14 رجب عــام رجب عــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 4 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة p p2012 يــتـضــمن إنــشـاءيــتـضــمن إنــشـاء

جامعة البويرة.جامعة البويرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

pالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورp ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85

pو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسـمـبـر سـنة 1990

pتممHعدل واHا p تضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-454 اHؤرخ
في 16 جــــمــــادى األولى  عــــام 1412 اHــــوافق 23  نــــوفــــمــــبـــر
ســـــنــــة 1991 الــــذي يـــــحــــدد شـــــروط إدارة األمالك اخلـــــاصــــة
والـعــامـة الــتـابــعـة لـلــدولـة وتــسـيــيـرهــا ويـضــبط كـيــفـيـات

pتممHعدل واHا pذلك
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اHؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اHوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

بتنظيمـها وسيرها p اHعـدل واHتممp ال سيما اHواد 3 و10
pو25 منه
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-300 اHؤرخ
فـي 11 رجـب عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 16 غـــــــشـت ســـــــنـــــــة 2005
pتممHعدل واHا pتضمن إنشاء مركز جامعي بالبويرةHوا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اHــوافـق 23  غــشت ســنــة p2003 اHــعــدل واHــتــمم
واHذكـورأعالهp تـنـشـأ مـؤسـسـة عـمـومـيـة ذات طابـع علـمي
وثـقافي ومهـني تتـمتع بـالشـخصيـة اHعـنويـة واالستقالل

اHاليp تسمى" جامعة البويرة".

يــحــدّد عــدد الــكــلــيــات واHــعــاهــد الــتي تــتــكــوّن مــنــهــا
جامعة البويرة واختصاصاتها كما يأتي :

pكلية العلوم والتكنولوجيا -
pكلية علوم الطبيعة واحلياة وعلوم األرض -

pكلية اآلداب واللغات -
pكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية -

- كـــلــيـــة  الــعـــلــوم االقـــتــصــاديـــة والــتـــجــاريـــة وعــلــوم
p  التسيير

pكلية احلقوق والعلوم السياسية -
- مـــعـــهـــد عـــلـــوم وتـــقـــنـــيــــات الـــنـــشـــاطـــات الـــبـــدنـــيـــة

والرياضية.

اHـاداHـادّة ة 2  :  :زيـادة عـلـى األعـضـاء اHــذكـورين في اHـادة 10
مـن اHـــــرســــــوم الـــــتــــــنــــــفـــــيــــــذي رقم 03-279 اHـــــؤرخ في 24
p2003 ـوافـق 23  غـشت سـنةHجـمـادى الـثـانـيـة  عام 1424 ا
اHـــعــــدل واHـــتـــمـم  واHـــذكـــورأعـالهp يـــتـــكــــون مـــجـــلس إدارة
جـامعـة البـويرة بـعنـوان القطـاعات الـرئيـسيـة اHسـتعـملة

من :
pكلف بالعدلHثل الوزير ا© -

pكلف بالتجارةHثل الوزير ا© -
- ©ـــثل الـــوزيـــر اHـــكــلـف بــالـــصـــنـــاعــة واHـــؤســـســات

pتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا
pكلف بالثقافةHثل الوزير ا© -
pكلف بالرياضةHثل الوزير ا© -

pناجمHكلف بالطاقة واHثل الوزير ا© -
- ©ثل الوزير اHكلف بالفالحة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :   :  طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 25 مـن اHـــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عـام 1424 اHـوافـق 23  غــشت سـنــة p2003 اHـعــدل واHـتـمـم
واHذكـورأعالهp تـضم مـديـرية اجلـامـعةp زيـادة عـلى األمـانة
العامة واHكتبة اHركزيةp أربع (4) نيابات مديرية تكلف

على التوالي باHيادين اآلتية :
- الـــتـــكــــوين الـــعـــالـي في الـــطـــوريـن األول والـــثـــاني
والــتـكـوين اHــتـواصل والـشـهــاداتp وكـذا الـتـكــوين الـعـالي

pفي التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلـامــعي والـبــحث الـعــلـميp وكــذا الـتــكـوين الــعـالي فــيـمـا

pبعد التدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

pواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه.

اHــاداHــادّة ة 4  :   : يــحل اHــركـــز اجلــامــعـي بــالــبــويـــرة اHــنــشــأ
�ــوجب اHـــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 05-300 اHــؤرخ في 11
رجب عـــــام 1426 اHـــــوافق 16 غـــــشـت ســـــنــــة p2005 اHـــــعــــدل

واHتمم واHذكور أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 5 :   :  حتــــول جـــــمــــيع اHـــــمـــــتــــلـــــكــــات والـــــوســــائل
واحلقـوق وااللتزامـات التي كـان يحوزهـا اHركـز اجلامعي
بالبويرة احملل �وجب اHادة 4 أعالهp إلى جامعة البويرة.

اHاداHادّة ة 6 :   :  يـترتب عـلى التـحـويل اHذكـور في اHادة 5
أعاله ما يأتي :

1 - إعـداد جــرد نـوعي وكـمي وتــقـديـري تـعــدهp طـبـقـا
للقوانـW والتنـظيمـات اHعمـول بهاp جلـنة يعـW أعضاءها
كل من الـوزيـر اHـكلف بـالـتـعـليـم العـالي والـوزيـر اHـكلف

pاليةHبا

2 - حتــديــد إجــراءات تـــبــلــيـغ اHــعــلــومـــات والــوثــائق
التي تتـعلق �ـوضوع الـتحـويل اHنـصوص عـليه في اHادة

5 أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 7 :   :  يــــحـــــول مــــســــتــــخـــــدمــــو اHــــركـــــز اجلــــامــــعي
بـالبـويرة إلى جـامـعة الـبويـرة طبـقـا للـتشـريع والـتنـظيم

اHعمول بهما.

تــبــقى حــقــوق اHـــســتــخــدمــW اHــعـــنــيــW وواجــبــاتــهم
خــاضـعــة لألحــكـام الــقــانـونــيــة أو الـقــانـونــيــة األسـاســيـة أو

التعاقدية اHعمول بها عند تاريخ التحويل.

اHــاداHــادّة ة 8 :   :  يـــلـــغى اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 300-05
اHـــــؤرخ في 11 رجب عـــــام 1426 اHـــــوافق 16 غــــشـت ســــنــــة

p2005 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.
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اHاداHادّة ة 9 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 14 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 4
يونيو سنة 2012.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 12-242 مــؤر مــؤرّخ في خ في 14 رجب عــام رجب عــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 4 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة p2012 يــتـضــمن إنــشـاءp يــتـضــمن إنــشـاء

جامعة الطارف.جامعة الطارف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

pالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورp ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85

pو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسـمـبـر سـنة 1990

pتممHعدل واHا p تضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-454 اHؤرخ
في 16 جــــمــــادى األولى  عــــام 1412 اHــــوافق 23  نــــوفــــمــــبـــر
ســـــنــــة 1991 الــــذي يـــــحــــدد شـــــروط إدارة األمالك اخلـــــاصــــة
والـعــامـة الــتـابــعـة لـلــدولـة وتــسـيــيـرهــا ويـضــبط كـيــفـيـات

pتممHعدل واHا pذلك
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-276 اHؤرخ
في 30  جـمــادى الـثـانــيـة  عـام 1422 اHـوافق 18  سـبـتــمـبـر
pــتـضــمن إحــداث مــركــز جـامــعي بــالــطـارفHســنــة 2001 وا

pتممHعدل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اHؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اHوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

بتنظيمـها وسيرها p اHعـدل واHتممp ال سيما اHواد 3 و10
pو25 منه

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة

عــام 1424 اHــوافـق 23  غــشت ســنــة p2003 اHــعــدل واHــتــمم
واHذكـور أعالهp تـنشـأ مـؤسسـة عـمومـية ذات طـابع عـلمي
وثـقافي ومهـني تتـمتع بـالشـخصيـة اHعـنويـة واالستقالل

اHاليp تسمى" جامعة الطارف".

يــحـــدّد عـــدد الــكـــلـــيــات الـــتي تـــتـــكــوّن مـــنـــهــا جـــامـــعــة
الطارف  واختصاصاتها كما يأتي :

pكلية العلوم والتكنولوجيا -

pكلية علوم الطبيعة واحلياة -

pكلية اآلداب واللغات -

pكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية -

- كـــلـــيــة الـــعـــلـــوم االقــتـــصـــاديــة والـــتـــجــاريـــة وعـــلــوم
p التسيير

- كلية احلقوق والعلوم السياسية.

2  :   : زيـادة عــلـى األعـضــاء اHــذكــورين فـي اHـادة اHـاداHـادّة ة 
10 من اHـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 03-279 اHــــؤرخ في 24

p2003 ـوافـق 23  غـشت سـنةHجـمـادى الـثـانـيـة  عام 1424 ا
اHـــعـــدل واHـــتـــمم  واHـــذكـــور أعالهp يـــتـــكـــون مـــجـــلس إدارة
جامـعة الطـارف بعـنوان الـقطاعـات الرئـيسـية اHسـتعـملة

من :

pكلف بالعدلHثل الوزير ا© -

pكلف بالتجارةHثل الوزير ا© -

pكلف بالثقافةHثل الوزير ا© -

- ©ـــثل الـــوزيـــر اHـــكــلـف بــالـــصـــنـــاعــة واHـــؤســـســات
pتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا

pكلف بالفالحةHثل الوزير ا© -

- ©ـثل الــوزيــر اHـكــلف بـالــصــيـد الــبـحــري واHـوارد
الصيدية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :   :  طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 25 مـن اHـــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عـام 1424 اHـوافـق 23  غــشت سـنــة p2003 اHـعــدل واHـتـمـم
واHذكـورأعالهp تـضم مـديـرية اجلـامـعةp زيـادة عـلى األمـانة
العامة واHكتبة اHركزيةp أربع (4) نيابات مديرية تكلف

على التوالي باHيادين اآلتية :

- الـــتـــكــــوين الـــعـــالـي في الـــطـــوريـن األول والـــثـــاني
والــتـكـوين اHــتـواصل والـشـهــاداتp وكـذا الـتـكــوين الـعـالي

pفي التدرج
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- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلـامــعي والـبــحث الـعــلـميp وكــذا الـتــكـوين الــعـالي فــيـمـا

pبعد التدرج

- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط
pواالتصال والتظاهرات العلمية

- التنمية واالستشراف والتوجيه.

اHــاداHــادّة ة 4  :   : يــحـل اHــركــز اجلـــامــعي بـــالــطــارف اHـــنــشــأ
�ــوجب اHـــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 01-276 اHــؤرخ في 30
جــمـــادى الــثــانــيــة  عــام 1422 اHــوافق 18  ســبـــتــمــبــر ســنــة

p2001 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 5 :   :  حتــــول جـــــمــــيع اHـــــمـــــتــــلـــــكــــات والـــــوســــائل
واحلقـوق وااللتزامـات التي كـان يحوزهـا اHركـز اجلامعي
بالطارف احملل �وجب اHادة 4 أعاله إلى جامعة الطارف.

اHاداHادّة ة 6 :   :  يـترتب عـلى التـحـويل اHذكـور في اHادة 5
أعاله ما يأتي :

1 - إعـداد جــرد نـوعي وكـمي وتــقـديـري تـعــدهp طـبـقـا
للقوانـW والتنـظيمـات اHعمـول بهاp جلـنة يعـW أعضاءها
كل من الـوزيـر اHـكلف بـالـتـعـليـم العـالي والـوزيـر اHـكلف

pاليةHبا

2 - حتــديــد إجــراءات تـــبــلــيـغ اHــعــلــومـــات والــوثــائق
التي تتـعلق �ـوضوع الـتحـويل اHنـصوص عـليه في اHادة

5 أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 7 :   :  يــــحـــــول مــــســــتــــخـــــدمــــو اHــــركـــــز اجلــــامــــعي
بالـطارف إلى جـامعـة الطـارف طبـقا لـلتـشريع والـتنـظيم

اHعمول بهما.

تــبــقى حــقــوق اHـــســتــخــدمــW اHــعـــنــيــW وواجــبــاتــهم
خــاضـعــة لألحــكـام الــقــانـونــيــة أو الـقــانـونــيــة األسـاســيـة أو

التعاقدية اHعمول بها عند تاريخ التحويل.

اHــاداHــادّة ة 8 :   :  يـــلـــغى اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 276-01
اHــــؤرخ في 30  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة  عـــام 1422 اHــــوافق 18 

سبتمبر سنة p2001 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 9 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 14 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 4
يونيو سنة 2012.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 12-243 مــؤر مــؤرّخ في خ في 14 رجب عــام رجب عــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 4 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة p2012 يــتـضــمن إنــشـاءp يــتـضــمن إنــشـاء

جامعة الوادي.جامعة الوادي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

pالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورp ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85

pو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسـمـبـر سـنة 1990

pتممHعدل واHا p تضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-454 اHؤرخ
في 16 جــــمــــادى األولى  عــــام 1412 اHــــوافق 23  نــــوفــــمــــبـــر
ســـــنــــة 1991 الــــذي يـــــحــــدد شـــــروط إدارة األمالك اخلـــــاصــــة
والـعــامـة الــتـابــعـة لـلــدولـة وتــسـيــيـرهــا ويـضــبط كـيــفـيـات

pتممHعدل واHا pذلك
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-277 اHؤرخ
في 30  جـمــادى الـثـانــيـة  عـام 1422 اHـوافق 18  سـبـتــمـبـر
pـــتــضـــمن إحـــداث مــركـــز جــامـــعي بـــالــواديHســـنــة 2001 وا

pتممHعدل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اHؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اHوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

بتنظيمـها وسيرها p اHعـدل واHتممp ال سيما اHواد 3 و10
pو25 منه

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اHــوافـق 23  غــشت ســنــة p2003 اHــعــدل واHــتــمم
واHذكـورأعالهp تـنـشـأ مـؤسـسـة عـمـومـيـة ذات طابـع علـمي
وثـقافي ومهـني تتـمتع بـالشـخصيـة اHعـنويـة واالستقالل

اHاليp تسمى" جامعة الوادي".

يحدّد عدد الكلـيات التي تتكوّن مـنها جامعة الوادي
واختصاصاتها كما يأتي :
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pكلية العلوم والتكنولوجيا -
pكلية علوم الطبيعة واحلياة -

pكلية اآلداب واللغات -
pكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية -

- كـــلـــيــة الـــعـــلـــوم االقــتـــصـــاديــة والـــتـــجــاريـــة وعـــلــوم
p التسيير

- كلية احلقوق والعلوم السياسية.

2  :   : زيـادة عــلـى األعـضــاء اHــذكــورين فـي اHـادة اHـاداHـادّة ة 
10 من اHـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 03-279 اHــــؤرخ في 24

p2003 ـوافـق 23  غـشت سـنةHجـمـادى الـثـانـيـة  عام 1424 ا
اHـــعـــدل واHـــتـــمم  واHـــذكـــور أعالهp يـــتـــكـــون مـــجـــلس إدارة
جـامـعـة الـوادي بـعنـوان الـقـطـاعات الـرئـيـسـيـة اHسـتـعـمـلة

من :
pكلف بالعدلHثل الوزير ا© -

pكلف بالتجارةHثل الوزير ا© -
- ©ـــثل الـــوزيـــر اHـــكــلـف بــالـــصـــنـــاعــة واHـــؤســـســات

pتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا
pكلف بالثقافةHثل الوزير ا© -
- ©ثل الوزير اHكلف بالفالحة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :   :  طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 25 مـن اHـــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عـام 1424 اHـوافـق 23  غــشت سـنــة p2003 اHـعــدل واHـتـمـم
واHذكـورأعالهp تـضم مـديـرية اجلـامـعةp زيـادة عـلى األمـانة
العامة واHكتبة اHركزيةp أربع (4) نيابات مديرية تكلف

على التوالي باHيادين اآلتية :
- الـــتـــكــــوين الـــعـــالـي في الـــطـــوريـن األول والـــثـــاني
والــتـكـوين اHــتـواصل والـشـهــاداتp وكـذا الـتـكــوين الـعـالي

pفي التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلـامــعي والـبــحث الـعــلـميp وكــذا الـتــكـوين الــعـالي فــيـمـا

pبعد التدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

pواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه.

4  :   : يـــحل اHــــركـــز اجلــــامـــعي بــــالـــوادي اHــــنـــشـــأ اHــاداHــادّة ة 
�ــوجب اHــرســـوم الــتــنــفـيــذي رقم 01-277 اHــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيـــة  عـام 1422 اHــوافق 18  ســبــتــمــبــر ســنـة

p2001 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 5 :   :  حتــــول جـــــمــــيع اHـــــمـــــتــــلـــــكــــات والـــــوســــائل
واحلقـوق وااللتزامـات التي كـان يحوزهـا اHركـز اجلامعي

بالوادي احملل �وجب اHادة 4 أعاله إلى جامعة الوادي.

اHاداHادّة ة 6 :   :  يـترتب عـلى التـحـويل اHذكـور في اHادة 5
أعالهp ما يأتي :

1 - إعـداد جــرد نـوعي وكـمي وتــقـديـري تـعــدهp طـبـقـا
للقوانـW والتنـظيمـات اHعمـول بهاp جلـنة يعـW أعضاءها
كل من الـوزيـر اHـكلف بـالـتـعـليـم العـالي والـوزيـر اHـكلف

pاليةHبا

2 - حتــديــد إجــراءات تـــبــلــيـغ اHــعــلــومـــات والــوثــائق
التي تتـعلق �ـوضوع الـتحـويل اHنـصوص عـليه في اHادة

5 أعاله.

اHاداHادّة ة 7 :   :  يحول مسـتخدمو اHركز اجلامعي بالوادي
 إلى جـامــعـة الـوادي طـبــقـا لـلــتـشـريع والــتـنـظـيـم اHـعـمـول

بهما.

تــبــقى حــقــوق اHـــســتــخــدمــW اHــعـــنــيــW وواجــبــاتــهم
خــاضـعــة لألحــكـام الــقــانـونــيــة أو الـقــانـونــيــة األسـاســيـة أو

التعاقدية اHعمول بها عند تاريخ التحويل.

اHــاداHــادّة ة 8 :   :  يـــلـــغى اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 277-01
اHــــؤرخ في 30  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة  عـــام 1422 اHــــوافق 18 

سبتمبر سنة p2001 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 9 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 14 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 4
يونيو سنة 2012.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 12-244 مــؤر مــؤرّخ في خ في 14 رجب عــام رجب عــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 4 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة p2012 يــتـضــمن إنــشـاءp يــتـضــمن إنــشـاء

جامعة برج بوعريريج.جامعة برج بوعريريج.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث

pالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورp ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85

pو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسـمـبـر سـنة 1990

pتممHعدل واHا p تضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
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- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-454 اHؤرخ
في 16 جــــمــــادى األولى  عــــام 1412 اHــــوافق 23  نــــوفــــمــــبـــر
ســـــنــــة 1991 الــــذي يـــــحــــدد شـــــروط إدارة األمالك اخلـــــاصــــة
والـعــامـة الــتـابــعـة لـلــدولـة وتــسـيــيـرهــا ويـضــبط كـيــفـيـات

pتممHعدل واHا pذلك
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-275 اHؤرخ
في 30  جـمــادى الـثـانــيـة  عـام 1422 اHـوافق 18  سـبـتــمـبـر
ســــنــــة 2001 واHــــتــــضــــمن إحـــــداث مــــركــــز جــــامــــعي بــــبــــرج

pتممHعدل واHا pبوعريريج
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اHؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اHوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

بتنظيمـها وسيرها p اHعـدل واHتممp ال سيما اHواد 3 و10
pو25 منه

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اHــوافـق 23  غــشت ســنــة p2003 اHــعــدل واHــتــمم
واHذكـورأعالهp تـنـشـأ مـؤسـسـة عـمـومـيـة ذات طابـع علـمي
وثـقافي ومهـني تتـمتع بـالشـخصيـة اHعـنويـة واالستقالل

اHاليp تسمى" جامعة برج بوعريريج".

يـحـدّد عـدد الكـلـيـات الـتي تـتـكـوّن مـنـهـا جـامـعـة برج
بوعريريج واختصاصاتها كما يأتي :
pكلية العلوم والتكنولوجيا -

pكلية الرياضيات واإلعالم اآللي -
- كـــلـــيـــة عــــلـــوم الـــطــــبـــيـــعـــة واحلــــيـــاة وعـــلـــوم األرض

pوالكون
pكلية اآلداب واللغات -

pكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية -
pكلية احلقوق والعلوم السياسية -

- كـــلــيـــة  الــعـــلــوم االقـــتــصــاديـــة والــتـــجــاريـــة وعــلــوم
التسيير .

2  :   : زيـادة عــلـى األعـضــاء اHــذكــورين فـي اHـادة اHـاداHـادّة ة 
10 من اHـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 03-279 اHــــؤرخ في 24

p2003 ـوافـق 23  غــشت سـنـةHجـمــادى الـثـانــيـة عـام 1424 ا
اHـــعــــدل واHـــتـــمـم  واHـــذكـــورأعـالهp يـــتـــكــــون مـــجـــلس إدارة
جــامـعــة بـرج بــوعـريــريج بــعـنــوان الـقــطـاعــات الـرئــيـســيـة

اHستعملة من :
pكلف بالعدلHثل الوزير ا© -

pكلف بالتجارةHثل الوزير ا© -
- ©ـــثل الـــوزيـــر اHـــكــلـف بــالـــصـــنـــاعــة واHـــؤســـســات

pتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا
- ©ـــثل الــــوزيـــر اHـــكـــلف بــــالـــتـــهـــيـــئــــة الـــعـــمـــرانـــيـــة

pوالبيئة
pكلف بالثقافةHثل الوزير ا© -
pكلف بالفالحةHثل الوزير ا© -

- ©ـــثل الــوزيــر اHــكــلف بـــالــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات
اإلعالم واالتصال.

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :   :  طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 25 مـن اHـــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عـام 1424 اHـوافـق 23  غــشت سـنــة p2003 اHـعــدل واHـتـمـم
واHذكـورأعالهp تـضم مـديـرية اجلـامـعةp زيـادة عـلى األمـانة
العامة واHكتبة اHركزيةp أربع (4) نيابات مديرية تكلف

على التوالي باHيادين اآلتية :
- الـــتـــكــــوين الـــعـــالـي في الـــطـــوريـن األول والـــثـــاني
والــتـكـوين اHــتـواصل والـشـهــاداتp وكـذا الـتـكــوين الـعـالي

pفي التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلـامــعي والـبــحث الـعــلـميp وكــذا الـتــكـوين الــعـالي فــيـمـا

pبعد التدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

pواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه.

اHــــــاداHــــــادّة ة 4  :   : يــــــــحــل اHــــــــركـــــــــز اجلـــــــامـــــــعـــي بــــــــبـــــــرج
بــوعـريــريـج اHــنـشـــأ �ــوجــب اHـــرســـوم التــنــفـــيــذي
رقــم 01-275 اHـــؤرخ في 30  جــمــادى الـثــانـيــة  عـام 1422
اHـوافق 18 سـبـتمـبـر سـنة p2001 اHـعـدل واHتـمم واHـذكور

أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 5 :   :  حتــــول جـــــمــــيع اHـــــمـــــتــــلـــــكــــات والـــــوســــائل
واحلقـوق وااللتزامـات التي كـان يحوزهـا اHركـز اجلامعي
بـبـرج بــوعـريـريج احملل �ـوجب اHـادة 4 أعالهp إلـى جـامـعـة

برج بوعريريج.
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اHاداHادّة ة 6 :   :  يـترتب عـلى التـحـويل اHذكـور في اHادة 5
أعالهp ما يأتي :

1 - إعـداد جــرد نـوعي وكـمي وتــقـديـري تـعــدهp طـبـقـا
للقوانـW والتنـظيمـات اHعمـول بهاp جلـنة يعـW أعضاءها
كل من الـوزيـر اHـكلف بـالـتـعـليـم العـالي والـوزيـر اHـكلف

pاليةHبا

2 - حتــديــد إجــراءات تـــبــلــيـغ اHــعــلــومـــات والــوثــائق
التي تتـعلق �ـوضوع الـتحـويل اHنـصوص عـليه في اHادة

5 أعاله.

اHـاداHـادّة ة 7 :   :  يـحـول مـسـتـخـدمـو اHـركـز اجلـامـعي بـبـرج
بـوعــريـريج إلى جــامـعـة بـرج بــوعـريـريج طــبـقـا لــلـتـشـريع

والتنظيم اHعمول بهما.

تــبــقى حــقــوق اHـــســتــخــدمــW اHــعـــنــيــW وواجــبــاتــهم
خــاضـعــة لألحــكـام الــقــانـونــيــة أو الـقــانـونــيــة األسـاســيـة أو

التعاقدية اHعمول بها عند تاريخ التحويل.

اHــاداHــادّة ة 8 :   :  يـــلـــغى اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 275-01
اHــــــؤرخ في 30  جــــــمــــــادى الـــــثــــــانــــــيــــــة  عـــــام 1422 اHــــــوافق

18سبتمبر سنة p2001 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 9 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 14 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 4
يونيو سنة 2012.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 12-245 مــؤر مــؤرّخ في خ في 14 رجب عــام رجب عــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 4 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة p2012 يــتـضــمن إنــشـاءp يــتـضــمن إنــشـاء

جامعة سوق أهراس.جامعة سوق أهراس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
pالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورp ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85
pو125 (الفقرة 2) منه

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

pتممHعدل واHا p تضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-454 اHؤرخ
في 16 جــــمــــادى األولى  عــــام 1412 اHــــوافق 23  نــــوفــــمــــبـــر
ســـــنــــة 1991 الــــذي يـــــحــــدد شـــــروط إدارة األمالك اخلـــــاصــــة
والـعــامـة الــتـابــعـة لـلــدولـة وتــسـيــيـرهــا ويـضــبط كـيــفـيـات

pتممHعدل واHا pذلك
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-279 اHؤرخ
في 30  جـمــادى الـثـانــيـة  عـام 1422 اHـوافق 18  سـبـتــمـبـر
ســـنـــة 2001 واHــــتـــضــــمن إحــــداث مـــركــــز جـــامــــعي بــــســـوق

pتممHعدل واHا pأهراس
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اHؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اHوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

بتنظيمـها وسيرها p اHعـدل واHتممp ال سيما اHواد 3 و10
pو25 منه

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اHــوافـق 23  غــشت ســنــة p2003 اHــعــدل واHــتــمم
واHذكـورأعالهp تـنـشـأ مـؤسـسـة عـمـومـيـة ذات طابـع علـمي
وثـقافي ومهـني تتـمتع بـالشـخصيـة اHعـنويـة واالستقالل

اHاليp تسمى" جامعة سوق أهراس".

يــحــدّد عــدد الــكــلــيــات واHــعــاهــد الــتي تــتــكــوّن مــنــهــا
جامعة سوق أهراس واختصاصاتها كما يأتي :

pكلية العلوم والتكنولوجيا -
pكلية علوم الطبيعة واحلياة -

pكلية اآلداب واللغات -
pكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية -

- كـــلـــيــة الـــعـــلـــوم االقــتـــصـــاديــة والـــتـــجــاريـــة وعـــلــوم
p  التسيير

pكلية احلقوق والعلوم السياسية -
pمعهد العلوم الفالحية والبيطرية -

- مـــعـــهـــد عـــلـــوم وتـــقـــنـــيــــات الـــنـــشـــاطـــات الـــبـــدنـــيـــة
والرياضية.
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2  :   : زيـادة عــلـى األعـضــاء اHــذكــورين فـي اHـادة اHـاداHـادّة ة 
10 من اHـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 03-279 اHــــؤرخ في 24

p2003 ـوافـق 23  غـشت سـنةHجـمـادى الـثـانـيـة  عام 1424 ا
اHـــعــــدل واHـــتـــمـم  واHـــذكـــورأعـالهp يـــتـــكــــون مـــجـــلس إدارة
جــامـــعــة ســـوق أهــراس بــعـــنــوان الـــقــطـــاعــات الـــرئــيـــســيــة

اHستعملة من :
pكلف بالعدلHثل الوزير ا© -

pكلف بالتجارةHثل الوزير ا© -
- ©ـــثل الـــوزيـــر اHـــكــلـف بــالـــصـــنـــاعــة واHـــؤســـســات

pتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا
- ©ـــثل الــــوزيـــر اHـــكـــلف بــــالـــتـــهـــيـــئــــة الـــعـــمـــرانـــيـــة

pوالبيئة
pكلف بالثقافةHثل الوزير ا© -
pكلف بالرياضةHثل الوزير ا© -
- ©ثل الوزير اHكلف بالفالحة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :   :  طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 25 مـن اHـــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عـام 1424 اHـوافـق 23  غــشت سـنــة p2003 اHـعــدل واHـتـمـم
واHذكـورأعالهp تـضم مـديـرية اجلـامـعةp زيـادة عـلى األمـانة
العامة واHكتبة اHركزيةp أربع (4) نيابات مديرية تكلف

على التوالي باHيادين اآلتية :
- الـــتـــكــــوين الـــعـــالـي في الـــطـــوريـن األول والـــثـــاني
والــتـكـوين اHــتـواصل والـشـهــاداتp وكـذا الـتـكــوين الـعـالي

pفي التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلـامــعي والـبــحث الـعــلـميp وكــذا الـتــكـوين الــعـالي فــيـمـا

pبعد التدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

pواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه.

اHــــاداHــــادّة ة 4  :   : يـــــــحــل اHـــــــركــــــز اجلـــــــامـــــعــي بــــــســــــوق
أهــــــراس اHـــنــــشـــــأ �ــــوجــــب اHـــرســــوم الــــتـــنــــفـــيــــذي
رقــم 01-279 اHــــؤرخ في 30  جـمــادى الـثـانـيـة  عـام 1422
اHـوافق 18 سـبـتمـبـر سـنة p2001 اHـعـدل واHتـمم واHـذكور

أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 5 :   :  حتــــول جـــــمــــيع اHـــــمـــــتــــلـــــكــــات والـــــوســــائل
واحلقـوق وااللتزامـات التي كـان يحوزهـا اHركـز اجلامعي
بـــســـوق أهـــراس احملل �ـــوجـب اHــادة 4 أعالهp إلى جـــامـــعـــة

سوق أهراس.

اHاداHادّة ة 6 :   :  يـترتب عـلى التـحـويل اHذكـور في اHادة 5
أعاله ما يأتي :

1 - إعـداد جــرد نـوعي وكـمي وتــقـديـري تـعــدهp طـبـقـا
للقوانـW والتنـظيمـات اHعمـول بهاp جلـنة يعـW أعضاءها
كل من الـوزيـر اHـكلف بـالـتـعـليـم العـالي والـوزيـر اHـكلف

pاليةHبا

2 - حتــديــد إجــراءات تـــبــلــيـغ اHــعــلــومـــات والــوثــائق
التي تتـعلق �ـوضوع الـتحـويل اHنـصوص عـليه في اHادة

5 أعاله.

اHـاداHـادّة ة 7 :   :  يحـول مـسـتخـدمـو اHـركز اجلـامـعي بـسوق
أهــــراس إلى جــــامــــعــــة ســــوق أهــــراس طــــبــــقـــا لــــلــــتــــشــــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

تــبــقى حــقــوق اHـــســتــخــدمــW اHــعـــنــيــW وواجــبــاتــهم
خــاضـعــة لألحــكـام الــقــانـونــيــة أو الـقــانـونــيــة األسـاســيـة أو

التعاقدية اHعمول بها عند تاريخ التحويل.

اHــاداHــادّة ة 8 :   :  يـــلـــغى اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 279-01
اHــــؤرخ في 30  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة  عـــام 1422 اHــــوافق 18 

سبتمبر سنة p2001 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 9 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 14 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 4
يونيو سنة 2012.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 12-246 مــؤر مــؤرّخ في خ في 14 رجب عــام رجب عــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 4 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة p2012 يــتـضــمن إنــشـاءp يــتـضــمن إنــشـاء

جامعة خنشلة.جامعة خنشلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
pالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورp ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85
pو125 (الفقرة 2) منه

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

pتممHعدل واHا p تضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
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- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-454 اHؤرخ
في 16 جــــمــــادى األولى  عــــام 1412 اHــــوافق 23  نــــوفــــمــــبـــر
ســـــنــــة 1991 الــــذي يـــــحــــدد شـــــروط إدارة األمالك اخلـــــاصــــة
والـعــامـة الــتـابــعـة لـلــدولـة وتــسـيــيـرهــا ويـضــبط كـيــفـيـات

pتممHعدل واHا pذلك
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-278 اHؤرخ
في 30  جـمــادى الـثـانــيـة  عـام 1422 اHـوافق 18  سـبـتــمـبـر
pــتــضــمن إحــداث مــركــز جــامــعي بــخــنــشــلـةHســنــة 2001 وا

pتممHعدل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اHؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اHوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

بتنظيمـها وسيرها p اHعـدل واHتممp ال سيما اHواد 3 و10
pو25 منه

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اHــوافـق 23  غــشت ســنــة p2003 اHــعــدل واHــتــمم
واHذكـورأعالهp تـنـشـأ مـؤسـسـة عـمـومـيـة ذات طابـع علـمي
وثـقافي ومهـني تتـمتع بـالشـخصيـة اHعـنويـة واالستقالل

اHاليp تسمى" جامعة خنشلة".

يحدّد عدد الكلـيات التي تتكوّن منها جامعة خنشلة
واختصاصاتها كما يأتي :

pكلية العلوم والتكنولوجيا -
pكلية علوم الطبيعة واحلياة -

pكلية اآلداب واللغات -
pكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية -

- كـــلــيـــة  الــعـــلــوم االقـــتــصــاديـــة والــتـــجــاريـــة وعــلــوم
p التسيير

- كلية احلقوق والعلوم السياسية.

2  :   : زيـادة عــلـى األعـضــاء اHــذكــورين فـي اHـادة اHـاداHـادّة ة 
10 من اHـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 03-279 اHــــؤرخ في 24

p2003 ـوافـق 23  غـشت سـنةHجـمـادى الـثـانـيـة  عام 1424 ا
اHـــعــــدل واHـــتـــمـم  واHـــذكـــورأعـالهp يـــتـــكــــون مـــجـــلس إدارة
جامـعـة خنـشـلة بـعـنوان الـقـطاعـات الـرئيـسـية اHـسـتعـمـلة

من :

pكلف بالعدلHثل الوزير ا© -
pكلف بالتجارةHثل الوزير ا© -

- ©ـــثل الـــوزيـــر اHـــكــلـف بــالـــصـــنـــاعــة واHـــؤســـســات
pتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا

pكلف بالفالحةHثل الوزير ا© -
pكلف بالثقافةHثل الوزير ا© -

- ©ـــثل الــــوزيـــر اHـــكـــلف بــــالـــتـــهـــيـــئــــة الـــعـــمـــرانـــيـــة
والبيئة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :   :  طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 25 مـن اHـــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عـام 1424 اHـوافـق 23  غــشت سـنــة p2003 اHـعــدل واHـتـمـم
واHذكـورأعالهp تـضم مـديـرية اجلـامـعةp زيـادة عـلى األمـانة
العامة واHكتبة اHركزيةp أربع (4) نيابات مديرية تكلف

على التوالي باHيادين اآلتية :
- الـــتـــكــــوين الـــعـــالـي في الـــطـــوريـن األول والـــثـــاني
والــتـكـوين اHــتـواصل والـشـهــاداتp وكـذا الـتـكــوين الـعـالي

pفي التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلـامــعي والـبــحث الـعــلـميp وكــذا الـتــكـوين الــعـالي فــيـمـا

pبعد التدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

pواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه.

اHــاداHــادّة ة 4  :   : يـــحل اHـــركــز اجلــامـــعي بـــخــنــشـــلــة اHـــنــشــأ
�ــوجب اHـــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 01-278 اHــؤرخ في 30
جــمـــادى الــثــانــيــة  عــام 1422 اHــوافق 18  ســبـــتــمــبــر ســنــة

p2001 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 5 :   :  حتــــول جـــــمــــيع اHـــــمـــــتــــلـــــكــــات والـــــوســــائل
واحلقـوق وااللتزامـات التي كـان يحوزهـا اHركـز اجلامعي

بخنشلة احملل �وجب اHادة 4 أعالهp إلى جامعة خنشلة.

اHاداHادّة ة 6 :   :  يـترتب عـلى التـحـويل اHذكـور في اHادة 5
أعاله ما يأتي :

1 - إعـداد جــرد نـوعي وكـمي وتــقـديـري تـعــدهp طـبـقـا
للقوانـW والتنـظيمـات اHعمـول بهاp جلـنة يعـW أعضاءها
كل من الـوزيـر اHـكلف بـالـتـعـليـم العـالي والـوزيـر اHـكلف

pاليةHبا

2 - حتــديــد إجــراءات تـــبــلــيـغ اHــعــلــومـــات والــوثــائق
التي تتـعلق �ـوضوع الـتحـويل اHنـصوص عـليه في اHادة

5 أعاله.
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اHــــاداHــــادّة ة 7 :   :  يــــحـــــول مــــســــتــــخـــــدمــــو اHــــركـــــز اجلــــامــــعي
بـخـنـشلـة  إلى جـامـعـة خـنشـلـة طـبـقـا للـتـشـريع والـتـنـظيم

اHعمول بهما.

تــبــقى حــقــوق اHـــســتــخــدمــW اHــعـــنــيــW وواجــبــاتــهم
خــاضـعــة لألحــكـام الــقــانـونــيــة أو الـقــانـونــيــة األسـاســيـة أو

التعاقدية اHعمول بها عند تاريخ التحويل.

اHــاداHــادّة ة 8 :   :  يـــلـــغى اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 278-01
اHــــؤرخ في 30  جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة  عـــام 1422 اHــــوافق 18 

سبتمبر سنة p2001 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 9 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 14 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 4
يونيو سنة 2012.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 12-247 مــؤر مــؤرّخ في خ في 14 رجب عــام رجب عــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 4 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة p2012 يــتـضــمن إنــشـاءp يــتـضــمن إنــشـاء

جامعة خميس مليانة.جامعة خميس مليانة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
pالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورp ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85
pو125 (الفقرة 2) منه

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

pتممHعدل واHا p تضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-454 اHؤرخ
في 16 جــــمــــادى األولى  عــــام 1412 اHــــوافق 23  نــــوفــــمــــبـــر
ســـــنــــة 1991 الــــذي يـــــحــــدد شـــــروط إدارة األمالك اخلـــــاصــــة
والـعــامـة الــتـابــعـة لـلــدولـة وتــسـيــيـرهــا ويـضــبط كـيــفـيـات

pتممHعدل واHا pذلك
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-280 اHؤرخ
في 30  جـمــادى الـثـانــيـة  عـام 1422 اHـوافق 18  سـبـتــمـبـر
ســنــة 2001 واHــتـــضــمن إحـــداث مــركــز جـــامــعي بـــخــمــيس

pتممHعدل واHا pمليانة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اHؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اHوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

بتنظيمـها وسيرها p اHعـدل واHتممp ال سيما اHواد 3 و10
pو25 منه

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اHــوافـق 23  غــشت ســنــة p2003 اHــعــدل واHــتــمم
واHذكـورأعالهp تـنـشـأ مـؤسـسـة عـمـومـيـة ذات طابـع علـمي
وثـقافي ومهـني تتـمتع بـالشـخصيـة اHعـنويـة واالستقالل

اHاليp تسمى" جامعة خميس مليانة".

يــحــدّد عــدد الــكــلــيــات واHــعــاهــد الــتي تــتــكــوّن مــنــهــا
جامعة خميس مليانة واختصاصاتها كما يأتي :

pكلية العلوم والتكنولوجيا -
pكلية علوم الطبيعة واحلياة وعلوم األرض -

pكلية اآلداب واللغات -
pكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية -

- كـــلــيـــة  الــعـــلــوم االقـــتــصــاديـــة والــتـــجــاريـــة وعــلــوم
p التسيير

pكلية احلقوق والعلوم السياسية -
- مـــعـــهـــد عـــلـــوم وتـــقـــنـــيــــات الـــنـــشـــاطـــات الـــبـــدنـــيـــة

والرياضية.

2  :   : زيـادة عــلـى األعـضــاء اHــذكــورين فـي اHـادة اHـاداHـادّة ة 
10 من اHـــرســــوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 03-279 اHــــؤرخ في 24

p2003 ـوافـق 23  غـشت سـنةHجـمـادى الـثـانـيـة  عام 1424 ا
اHـــعــــدل واHـــتـــمـم  واHـــذكـــورأعـالهp يـــتـــكــــون مـــجـــلس إدارة
جــامــعـة خــمــيس مــلـيــانــة بــعـنــوان الــقـطــاعــات الــرئـيــســيـة

اHستعملة من :
pكلف بالعدلHثل الوزير ا© -

pكلف بالتجارةHثل الوزير ا© -
- ©ـــثل الـــوزيـــر اHـــكــلـف بــالـــصـــنـــاعــة واHـــؤســـســات

pتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا
pكلف بالرياضةHثل الوزير ا© -

- ©ـــثل الــــوزيـــر اHـــكـــلف بــــالـــتـــهـــيـــئــــة الـــعـــمـــرانـــيـــة
pوالبيئة

pكلف بالفالحةHثل الوزير ا© -
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- ©ـثل الــوزيــر اHـكــلف بـالــصــيـد الــبـحــري واHـوارد
الصيدية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :   :  طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 25 مـن اHـــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عـام 1424 اHـوافـق 23  غــشت سـنــة p2003 اHـعــدل واHـتـمـم
واHذكـورأعالهp تـضم مـديـرية اجلـامـعةp زيـادة عـلى األمـانة
العامة واHكتبة اHركزيةp أربع (4) نيابات مديرية تكلف

على التوالي باHيادين اآلتية :
- الـــتـــكــــوين الـــعـــالـي في الـــطـــوريـن األول والـــثـــاني
والــتـكـوين اHــتـواصل والـشـهــاداتp وكـذا الـتـكــوين الـعـالي

pفي التدرج
- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلـامــعي والـبــحث الـعــلـميp وكــذا الـتــكـوين الــعـالي فــيـمـا

pبعد التدرج
- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط

pواالتصال والتظاهرات العلمية
- التنمية واالستشراف والتوجيه.

4  :   : يـــــحـل اHــــــركـــــز اجلـــــامــــعـي بـــخــــمــــيـــس اHــاداHــادّة ة 
مـلـيـانـة اHـنــشـــأ �ـــوجـــب اHـــرســــوم الـتــنـــفــيـــذي رقم
01-280 اHــؤرخ في 30  جمادى الثانية  عام 1422 اHوافق

18  سبتمبر سنة p2001 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 5 :   :  حتــــول جـــــمــــيع اHـــــمـــــتــــلـــــكــــات والـــــوســــائل
واحلقـوق وااللتزامـات التي كـان يحوزهـا اHركـز اجلامعي
بــخـمــيس مــلــيــانــة احملل �ــوجب اHـادة 4 أعاله إلى جــامــعـة

خميس مليانة.

اHاداHادّة ة 6 :   :  يـترتب عـلى التـحـويل اHذكـور في اHادة 5
أعالهp ما يأتي :

1 - إعـداد جــرد نـوعي وكـمي وتــقـديـري تـعــدهp طـبـقـا
للقوانـW والتنـظيمـات اHعمـول بهاp جلـنة يعـW أعضاءها
كل من الـوزيـر اHـكلف بـالـتـعـليـم العـالي والـوزيـر اHـكلف

pاليةHبا

2 - حتــديــد إجــراءات تـــبــلــيـغ اHــعــلــومـــات والــوثــائق
التي تتـعلق �ـوضوع الـتحـويل اHنـصوص عـليه في اHادة

5 أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 7 :   :  يــــحـــــول مــــســــتــــخـــــدمــــو اHــــركـــــز اجلــــامــــعي
بــخــمــيس مــلــيــانــة  إلى جــامــعـــة خــمــيس مــلــيــانــة p طــبــقـا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

تــبــقى حــقــوق اHـــســتــخــدمــW اHــعـــنــيــW وواجــبــاتــهم
خــاضـعــة لألحــكـام الــقــانـونــيــة أو الـقــانـونــيــة األسـاســيـة أو

التعاقدية اHعمول بها عند تاريخ التحويل.

اHــاداHــادّة ة 8 :   :  يـــلـــغى اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 280-01
اHــــــؤرخ في 30  جــــــمــــــادى الـــــثــــــانــــــيــــــة  عـــــام 1422 اHــــــوافق

18سبتمبر سنة p2001 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 9 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 14 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 4
يونيو سنة 2012.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 12-248 مــؤر مــؤرّخ في خ في 14 رجب عــام رجب عــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 4 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة p2012 يــتـضــمن إنــشـاءp يــتـضــمن إنــشـاء

جامعة غرداية.جامعة غرداية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

-  بـنـاء على تـقـريـر وزيـر الـتعـلـيم الـعـالي والـبحث
pالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورp ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85
pو125 (الفقرة 2) منه

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

pتممHعدل واHا p تضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-454 اHؤرخ
في 16 جــــمــــادى األولى  عــــام 1412 اHــــوافق 23  نــــوفــــمــــبـــر
ســـــنــــة 1991 الــــذي يـــــحــــدد شـــــروط إدارة األمالك اخلـــــاصــــة
والـعــامـة الــتـابــعـة لـلــدولـة وتــسـيــيـرهــا ويـضــبط كـيــفـيـات

pتممHعدل واHا pذلك
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-279 اHؤرخ
في 24  جـمـادى الثـانيـة  عام 1424 اHوافق 23  غـشت سنة
2003 الــــذي  يــــحــــدد مــــهــــام اجلــــامــــعــــة والــــقــــواعــــد اخلــــاصــــة

بتنظيمـها وسيرها p اHعـدل واHتممp ال سيما اHواد 3 و10
pو25 منه

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-302 اHؤرخ
فـي 11 رجـب عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 16 غـــــــشـت ســـــــنـــــــة 2005
pتممHعدل واHا pتضمن إنشاء مركز جامعي بغردايةHوا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عــام 1424 اHــوافـق 23  غــشت ســنــة p2003 اHــعــدل واHــتــمم
واHذكـور أعالهp تـنشـأ مـؤسسـة عـمومـية ذات طـابع عـلمي
وثـقافي ومهـني تتـمتع بـالشـخصيـة اHعـنويـة واالستقالل

اHاليp تسمى" جامعة غرداية".

يحدّد عدد الكلـيات التي تتكوّن منها جامعة غرداية
واختصاصاتها كما يأتي :

pكلية العلوم والتكنولوجيا -
pكلية علوم الطبيعة واحلياة وعلوم األرض -

pكلية اآلداب واللغات -
pكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية -

- كـــلـــيــة الـــعـــلـــوم االقــتـــصـــاديــة والـــتـــجــاريـــة وعـــلــوم
pالتسيير

- كلية احلقوق والعلوم السياسية.

اHـاداHـادّة ة 2  :  : زيـادة علـى األعضـاء اHـذكـورين في اHادة 10
مـن اHـــــرســــــوم الـــــتــــــنــــــفـــــيــــــذي رقم 03-279 اHـــــؤرخ في 24
p2003 ـوافـق 23  غـشت سـنةHجـمـادى الـثـانـيـة  عام 1424 ا
اHـــعــــدل واHـــتـــمـم  واHـــذكـــورأعـالهp يـــتـــكــــون مـــجـــلس إدارة
جـامعـة غـرداية بـعـنـوان القـطـاعـات الرئـيـسيـة اHـسـتعـمـلة

من :
pكلف بالعدلHثل الوزير ا© -

pكلف بالتجارةHثل الوزير ا© -
- ©ـــثل الـــوزيـــر اHـــكــلـف بــالـــصـــنـــاعــة واHـــؤســـســات

pتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا
pكلف بالثقافةHثل الوزير ا© -
pكلف بالفالحةHثل الوزير ا© -

- ©ـــثل الــــوزيـــر اHـــكـــلف بــــالـــتـــهـــيـــئــــة الـــعـــمـــرانـــيـــة
والبيئة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 :   :  طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 25 مـن اHـــــرســـــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-279 اHــؤرخ في 24  جــمــادى الــثــانــيــة
عـام 1424 اHـوافـق 23  غــشت سـنــة p2003 اHـعــدل واHـتـمـم
واHذكـور أعالهp تضم مـديريـة اجلامعـةp زيادة عـلى األمانة
العامة واHكتبة اHركزيةp أربع (4) نيابات مديرية تكلف

على التوالي باHيادين اآلتية :
- الـــتـــكــــوين الـــعـــالـي في الـــطـــوريـن األول والـــثـــاني
والــتـكـوين اHــتـواصل والـشـهــاداتp وكـذا الـتـكــوين الـعـالي

pفي التدرج

- الـــتــكــوين الـــعــالي فـي الــطــور الـــثــالث والـــتــأهــيل
اجلـامــعي والـبــحث الـعــلـميp وكــذا الـتــكـوين الــعـالي فــيـمـا

pبعد التدرج

- الــــعالقـــــات اخلــــارجــــيـــــة والــــتــــعـــــاون والــــتــــنـــــشــــيط
pواالتصال والتظاهرات العلمية

- التنمية واالستشراف والتوجيه.

4  :   : يـــحل اHـــركـــز اجلـــامـــعـي بـــغـــردايـــة اHـــنـــشــأ اHــاداHــادّة ة 
�ــوجب اHـــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 05-302 اHــؤرخ في 11
رجب عـــــام 1426 اHـــــوافق 16 غـــــشـت ســـــنــــة p2005 اHـــــعــــدل

واHتمم واHذكور أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 5 :   :  حتــــول جـــــمــــيع اHـــــمـــــتــــلـــــكــــات والـــــوســــائل
واحلقـوق وااللتزامـات التي كـان يحوزهـا اHركـز اجلامعي

بغرداية احملل �وجب اHادة 4 أعاله إلى جامعة غرداية.

اHاداHادّة ة 6 :   :  يـترتب عـلى التـحـويل اHذكـور في اHادة 5
أعاله ما يأتي :

1 - إعـداد جــرد نـوعي وكـمي وتــقـديـري تـعــدهp طـبـقـا
للقوانـW والتنـظيمـات اHعمـول بهاp جلـنة يعـW أعضاءها
كل من الـوزيـر اHـكلف بـالـتـعـليـم العـالي والـوزيـر اHـكلف

pاليةHبا

2 - حتــديــد إجــراءات تـــبــلــيـغ اHــعــلــومـــات والــوثــائق
التي تتـعلق �ـوضوع الـتحـويل اHنـصوص عـليه في اHادة

5 أعاله.

اHاداHادّة ة 7 :   :  يحول مسـتخدمو اHركز اجلامعي بغرداية
 إلى جـامــعـة غـردايـة طـبـقــا لـلـتـشـريع والـتــنـظـيم اHـعـمـول

بهما.

تــبــقى حــقــوق اHـــســتــخــدمــW اHــعـــنــيــW وواجــبــاتــهم
خــاضـعــة لألحــكـام الــقــانـونــيــة أو الـقــانـونــيــة األسـاســيـة أو

التعاقدية اHعمول بها عند تاريخ التحويل.

اHــاداHــادّة ة 8 :   :  يـــلـــغى اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 302-05
اHـــــؤرخ في 11 رجب عـــــام 1426 اHـــــوافق 16 غــــشـت ســــنــــة

p2005 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 9 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 14 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 4
يونيو سنة 2012.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 
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مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ خ في في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

رئيس ديوان والي والية تلمسان.رئيس ديوان والي والية تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
الــسّـيـد مـحــنـد احلـســW أوفـروخp بـصــفـته رئـيــسـا لـديـوان

والي والية تلمسانp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

مدير التقنW والشؤون العامة في والية بشار.مدير التقنW والشؤون العامة في والية بشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّيد مـحمـد بلغـرافp بصفـته مديـرا للـتقنـW والشؤون

العامة في والية بشارp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــراســيـم رئــاســيــة مــؤرمــراســيـم رئــاســيــة مــؤرّخــة في خــة في 29  جــمـــادى الــثــانــيــة عــام جــمـــادى الــثــانــيــة عــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 21 مـايــو ســنـة  مـايــو ســنـة p2012 تــتـضــمp تــتـضــمّن إنــهـاءن إنــهـاء

مهام رؤساء دوائر في الواليات.مهام رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّــــادة اآلتــــيـة أسـمـــاؤهـم بـصـفـتـهـم رؤســـــاء دوائـــــر

فـي الواليات اآلتيةp لتكليفهم بوظائف أخـرى :
- والية باتنة :- والية باتنة :

pدائرة أريس : توفيق ضيف -
- والية بجاية :- والية بجاية :

pدائرة درقينة : محند وعلي بريبي -
pدائرة شميني : محمد صغير زرواطي -

- والية تيزي وزو :- والية تيزي وزو :
pدائرة ماكودة : سليمان غول -

- والية إيلـيزي :- والية إيلـيزي :
pدائرة إيليـزي : فريد سفار -

- والية تيسمسيلت :- والية تيسمسيلت :
- دائرة برج األمير عبد القادر : موسى العوفي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّيـدين اآلتي اسمـاهمـا بصـفتـهما رئـيسي دائـرتW في
الــواليـــتـــW اآلتـــيـــتـــيــنp لــتــكــلــيف كـل مــنــهــمــا بــوظــيــفـة

أخرى :
- والية سيدي بلعباس :- والية سيدي بلعباس :

- دائــــــــرة ســـــــيـــــــدي عــــــــلي بــــــــوســـــــيــــــــدي : جـــــــيـاللي
pطواهرية

- والية النعامة :- والية النعامة :
- دائرة مغرار : رشيد بن عامر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
الــسّـــــادة اآلتـــــيــة أسـمــــاهم بــصــفــتــهـم رؤســــــاء دوائـــــر

فـي الواليات اآلتية لتكليفهم بوظائف أخـرى :
- والية باتنة :- والية باتنة :

pجاسر: عبد احلميد سفاري Wدائرة ع -
- والية البليدة :- والية البليدة :

pدائرة بوقرة : رشيد أكسوم -
- والية تامنغست :- والية تامنغست :

pمحفوظ كريد : Wزوات Wدائرة ت -
- والية تلمسان :- والية تلمسان :

pدائرة بن سكران : محمد عمار -
- والية سكيكدة :- والية سكيكدة :

pدائرة احلدائق : عبد الغني عباس -
- والية مستغا� :- والية مستغا� :

pدائرة ماسرة : عبد القادر حضري -
- والية تيبازة :- والية تيبازة :

pدائرة سيدي عمرو : السعيد أخروف -
- والية عW الدفلى :- والية عW الدفلى :

pدائرة العامرة : عبد اجمليد عبدلي -
- دائرة جليدة : محمد شلف.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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مــراســيـم رئــاســيــة مــؤرمــراســيـم رئــاســيــة مــؤرّخــة في خــة في 29  جــمـــادى الــثــانــيــة عــام جــمـــادى الــثــانــيــة عــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 21 مـايــو ســنـة  مـايــو ســنـة p2012 تــتـضــمp تــتـضــمّن إنــهـاءن إنــهـاء

مـــــهـــــام كــــتـــــاب عـــــامــــW لـــــدى رؤســـــاء الــــدوائـــــر فيمـــــهـــــام كــــتـــــاب عـــــامــــW لـــــدى رؤســـــاء الــــدوائـــــر في
الواليات.الواليات.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 29 جـــمـــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
الــسّـــادة اآلتـــيـــة أســمـــاؤهم بـــصـــفـــتــهـم كـــتــاب عـــامـــW لــدى
رؤســـــاء الــــدوائــــر في الــــــواليــــات اآلتــــــيــــةp لــــتــــكــــلــــيــــفــــهم

بوظـائف أخــرى :

- والية بسكرة :- والية بسكرة :

pدائرة الوطاية : عبد الرزاق رحال -

- والية بجاية :- والية بجاية :

pدائرة أوقاس: زهير شعبان -

- والية غرداية :- والية غرداية :

- دائرة اHنيعة : محمود غريب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـــسّـــيــد ســـعــــدون أونـــيسp بـــصــفـــتـه كــــاتــبــــا عـــامــــا لــدى
رئـــيـس دائـــرة ســــقــــوس بـــواليــــة أم الــــبـــواقـيp لـــتــــكــــلـــيــــفه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
الــسّــيــد مــســعــود بــولــعــــراسp بــصــفــتـه كــاتــبــا عــامــا لـــدى
رئـــيس دائـــرة ســـوق االثـــنـــW بـــواليــة بـــجـــايـــةp لـــتـــكـــلــيـــفه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

مدير الشؤون الدينية في والية اجلزائر .مدير الشؤون الدينية في والية اجلزائر .
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
السّيد لزهاري مـساعديp بصفته مديرا للشؤون الدينية

في والية اجلزائرp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

.Wمديرين للشؤون الدينية واألوقاف في واليت.Wمديرين للشؤون الدينية واألوقاف في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّــيـدين اآلتـي اسـمــاهـمــا بـصــفـتــهـمــا مـديــرين لـلــشـؤون
الـديـنـــيـة واألوقـــاف فـي الـــواليـتــW اآلتـيـتــpW لـتــكـلــيف

كـل منهما بوظيفة أخـرى :
pفي والية عنابة pموسى عبد الالوي -

- مسعود عمروشp في والية قاHة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

مدير البيئة في والية سعيدة.مدير البيئة في والية سعيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّـيـد عـبـــد الـلـطــيف سـبـــعp بـصـفـتــه مـديــــرا لـلـبـيـئــة

فـي والية سعيدةp إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
السّيـد عبد احلكـيم بوسـاحيةp بصـفته نـائب مدير Hـتابعة
تــسـيــيــر مـوظــفي اHــصـالح الـالمـركــزيـة بــوزارة الــتـربــيـة

الوطنيةp لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

نائب مدير بوزارة التجارة.نائب مدير بوزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّـيـد مـبارك حـسـنيp بـصـفـتــه نــائب مديـــر لـلـتـنـسيق
مــا بـW القـطـاعـات والتـعـــاون الدولي �ـديـرية الـتـعــاون
والــتـحــقــيـقــات اخلــصـوصــيـة بــوزارة الــتـجــــارةp إلحــالـتــه

عـلى التّقـاعد.
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مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

عميد كلية العلوم االجتماعية بجامعة وهران.عميد كلية العلوم االجتماعية بجامعة وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّـيــد عـبـد الـقـادر لــقـجعp بـصـفـتـه عـمـيـدا لـكــلـيـة الـعـلـوم

االجتماعيةp بجامعة وهرانp بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

.Wمديرين للتعمير والبناء في واليت.Wمديرين للتعمير والبناء في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّــيـدين اآلتي اسـمـاهــمـا بـصـفــتـهـمـا مــديـرين لـلــتـعـمـيـر
والبناء في الــواليتW اآلتيتpW إلحالتهما على التقاعد :
- بن عـيـسى بن عــيـسىp في واليـة تـلـمـسـانp ابـتـداء

p2012 من 2 مايو سنة
- أحمد بن عبوp في والية البيض.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
مـديـر الــسـكن والــتـجـهــيـزات الـعــمـومــيـة في واليـةمـديـر الــسـكن والــتـجـهــيـزات الـعــمـومــيـة في واليـة

بشــار.بشــار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّيد أحـمد فـارسp بصـفته مـديرا للـسكن والـتجـهيزات

العمومية في والية بشارp إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

مدير الصحة والسكان في والية البليدة.مدير الصحة والسكان في والية البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـــسّـــيـــد مـــحـــمـــد HـــW هـــواريp بـــصـــفـــته مـــديـــرا لـــلـــصـــحــة

والسكان في والية البليدةp لتكليفه بوظيفـة أخـرى.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
مـــديـــرين لـــلـــمـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة واHـــتـــوســـطـــةمـــديـــرين لـــلـــمـــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة واHـــتـــوســـطـــة

والصناعة التقليدية في الواليات.والصناعة التقليدية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام 1433 اHوافق 21 مايـو سـنة 2012 تنـهى مـهام
الـسّــادة اآلتـيـة أســمـاؤهم بـصــفـتـهم مــديـرين لـلــمـؤسـسـات
الصـغيـرة واHتـوسطـة والصـناعـة التـقلـيدية فـي الواليات

اآلتيةp لتكليفهم بوظائف أخـرى :

pفي والية أدرار pعبد السالم غنام -

pفي والية الشلف pWجلول حيادح -

pفي والية سعيدة pأمحمد صافة -

pفي والية إيليزي pعز الدين العماري -

pفي والية الوادي pمحمد بوكحيلي -

pفي والية تيبازة pبلخير هامل -

- يزيد قواحp في والية ميلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHوافق اHوافق 21 مايو سنة  مايو سنة p2012 يتضمp يتضمّن تعيW رئيسن تعيW رئيس

ديوان والي والية مستغا�.ديوان والي والية مستغا�.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
الــسّــيــد مــحـمــد HــW هــواريp رئــيــســا لــديـوان والـي واليـة

مستغـا�.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHـوافق اHـوافق 21 مايـو سـنة  مايـو سـنة p2012 يـتضـمp يـتضـمّن تـعيـW مـديرن تـعيـW مـدير

التقنW والشؤون العامة في والية تيبازة.التقنW والشؤون العامة في والية تيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
السّـيد مـحمـد بلغــرافp مديـرا للـتقـنW والـشؤون الـعامة

في والية تيبازة.
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مــراســيـم رئــاســيمــراســيـم رئــاســيّــة مــؤرــة مــؤرّخــة في خــة في 29  جــمـــادى الــثــانــيــة عــام جــمـــادى الــثــانــيــة عــام
Wن تـعـيWتـتـضـمّن تـعـي pتـتـضـم p2012 ـوافق 21 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـةHـوافق  اH1433 ا

رؤسـاء دوائر في الواليات.رؤسـاء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
الـــــــسّـــــــــادة اآلتــــــــــيــــــــة أســـــــمـــــــاؤهــم رؤســـــــــــاء دوائـــــــــر في

الـواليـات اآلتــية :

- والية باتنة :- والية باتنة :

pجاسر : محفوظ كريد Wدائرة ع -

- والية البليدة :- والية البليدة :

pدائرة بوڤرة : السعيد أخروف -

- والية تلمسان :- والية تلمسان :

pدائرة بن سكران : عبد القادر حضري -

- والية سكيكدة :- والية سكيكدة :

pدائرة احلدائق : عبد احلميد سفاري -

- والية مستغا� :- والية مستغا� :

pدائرة بوقيراط : عبد اجمليد عبدلي -

pدائرة خير الدين : محمد شلف -

- دائرة ماسرة : رشيد أكسوم.

- والية اHسيلة :- والية اHسيلة :

pسيلة : عبد الغني عباسHدائرة ا -

- والية عW الدفلى :- والية عW الدفلى :

- دائرةجليدة : محمد عمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
الــسّـــــادة اآلتـــيـــة أســمـــاؤهم رؤســــاء دوائــــر في الـــواليــات

اآلتــية :
- والية تيزي وزو :- والية تيزي وزو :

pدائرة بوزقن : مسعود بولعراس -
- والية وهران :- والية وهران :

pأوفروخ Wالترك : محند احلس Wدائرة ع -

- والية تيبازة :- والية تيبازة :
- دائرة سيدي عمرو : أحمد محصر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
الـــسّــــادة اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهم رؤســــاء دوائــــر في الـــواليـــات

اآلتــية :

- والية بجاية :- والية بجاية :

pدائرة درقينة : سليمان غول -

- والية تيزي وزو :- والية تيزي وزو :

pدائرة ماكودة : محمد صغير زرواطي -

- والية جيجـل :- والية جيجـل :

pدائرة جيجـل : توفيق ضيف -

- والية سطيف :- والية سطيف :

pدائرة عموشة : محند وعلي بريبي -

- والية عنابة :- والية عنابة :

pدائرة احلجار : فريد سفار -

- والية إيليزي :- والية إيليزي :

- دائرة إيليزي : موسى العوفي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
الــسّــــادة اآلتـــيـــة أســمـــاؤهم رؤســـــاء دوائــــر في الـــواليــات

اآلتــية :

- والية اجللفة :- والية اجللفة :

pدائرة فيض البوطمة : محمود غريب -

- والية سكيكدة :- والية سكيكدة :

pدائرة احلروش : زهير شعبان -

- والية اHسيلة :- والية اHسيلة :

- دائرة بن سرور : عبد الرزاق رحال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
Wفي الـواليـت Wالسّـيـدان اآلتي اسـماهـمـا رئيـسي دائـرت

: Wاآلتيتـ
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- والية بجاية :- والية بجاية :

pدائرة شميني : سعدون أونيس -

- والية تيسمسيلت :- والية تيسمسيلت :

- دائرة برج األمير عبد القادر : أمحمد طكوش.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
Wفي الـواليـت Wالسّـيـدان اآلتي اسـماهـمـا رئيـسي دائـرت

: Wاآلتيتـ

- والية سيدي بلعباس :- والية سيدي بلعباس :

pدائرة سيدي علي بوسيدي : رشيد بن عامر -

- والية تيبازة :- والية تيبازة :

- دائرة بوسماعيل : جياللي طواهرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
Wن تــــعـــيـــWيـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــ pيـــتـــضــــم p2012 ــــوافق 21 مــــايــــو ســــنــــة  مــــايــــو ســــنــــةHــــوافق اHا
مديرين للشؤون الدينية واألوقاف في الواليات.مديرين للشؤون الدينية واألوقاف في الواليات.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
الـــسّـــادة اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهم مـــديـــرين لـــلـــشـــؤون الـــديـــنـــيـــة

واألوقاف في الواليات اآلتية :

pفي والية البليدة pلزهاري مساعدي -

pفي والية اجلزائر pموسى عبد الالوي -

- مسعود عمروشp في والية عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
اHوافق اHوافق 21 مايو سنة  مايو سنة p2012 يتضمp يتضمّن تعيW مفتشن تعيW مفتش

بوزارة التربية الوطنية.بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
الــــسّـــيـــد عــــبـــد احلـــكــــــيم بــــوســـاحـــــيــــةp مـــفـــتــــشــــا بـــــوزارة

التـربـية الـوطنـية.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
WــعـــيــWيـــتــضـــمّن الـــتن الـــتّــعـــيــ pيـــتــضـــم p2012 21 مـــايـــو ســـنــة  مـــايـــو ســـنــة اHــوافق اHــوافق 

بوزارة التضامن الوطني واألسرة.بوزارة التضامن الوطني واألسرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 تـــعـــيّن
الــسّــيــدات والــسّـــيــد اآلتــيــة أســمــاؤهم بــوزارة الــتــضــامن

الوطني واألسـرة :

- حـفيـظة ستـيتيp نـائبـة مديـر لبـرامج االستـعجال
pاالجتماعي

- حمـيدة بـن ناصـرp نائـبة مـدير لـلـبرامج واHـتابـعة
pراقبةHوا

- دوجـــة جــــديp نــــائــــبــــة مـــديــــر لـالتـــصــــال والــــنــــظـــام
pاإلعالمي للتسيير

- أحـسن بـومـيةp رئـيس دراسـات بـاHـكـتب الوزاري
لألمن الداخلي في اHؤسسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 29  جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1433
Wن تــــعـــيـــWيـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــ pيـــتـــضــــم p2012 ــــوافق 21 مــــايــــو ســــنــــة  مــــايــــو ســــنــــةHــــوافق اHا
مــــديــــريـن لــــلــــصــــنــــاعــــة واHـــــؤســــســــات الــــصــــغــــيــــرةمــــديــــريـن لــــلــــصــــنــــاعــــة واHـــــؤســــســــات الــــصــــغــــيــــرة

واHتوسطة وترقية االستثمار في الواليات.واHتوسطة وترقية االستثمار في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 29 جــــــمـــــادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــــوافق 21 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّن
الـــــسّـــــــادة اآلتــــــــيـــــة أســـــمـــــــاؤهم مـــــديــــــرين لـــــلــــــصـــــنـــــاعـــــــة
واHـؤسـسـات الـصـغــيـرة واHـتـوسـطـة وتــرقـيـة االسـتـثـمــار

في الواليات اآلتية :

pفي والية الشلف pبلخير هامل -

pفي والية األغواط pعبد السالم غنام -

pفي والية أم البواقي pيزيد قواح -

pفي والية سيدي بلعباس pأمحمد صافة -

pفي والية الوادي pمحمد بوكحيلي -

pفي والية تيبازة pWجلول حيادح -

- عز الدين العماريp في والية ميلة.
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قراراتI مقرقراراتI مقرّراتI آراءراتI آراء
وزارة العـــدلوزارة العـــدل

قــــرار مــؤرخ في قــــرار مــؤرخ في 9 جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق أول اHــوافق أول
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة p2012 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىp يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

رئيس الديوان.رئيس الديوان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pحافـظ األختـام pإن وزير العـدل

- �ــقـتــضى اHــرســوم الــرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pتضمن تعييـن أعضاء احلكومةH2010 وا 

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-156 اHـؤرخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمن تــكـلــيف األمــW الــعـام لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اHؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

pركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-374 اHؤرخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
16 صـــــفـــــر عـــــام 1431 اHــــــوافق أول فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2010

واHــتــضـمـن تـعـــيــW الـســيــد خلـضــر فــنيp رئــيـســا لــديـوان
pحافظ األختام pوزير العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

pــــادة األولى : يـــــفــــوض إلـى الــــســــيـــــد خلــــضـــــر فــــنيHــــادة األولى :اHا
رئـــيس الــــديـــوانp اإلمـــضـــاء فـي حـــدود صالحـــيــــاتهp بـــاسم
وزيــــر الـــــعــــدلp حـــــافـظ األخــــتـــــامp عـــــلى جـــــمــــيـع الــــوثــــــائق

واHقررات باستثناء القـرارات.

اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أول أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي

قــــرار مــؤرخ في قــــرار مــؤرخ في 9 جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق أول اHــوافق أول
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة p2012 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىp يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

اHفتش العام.اHفتش العام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pحافـظ األختـام pإن وزير العـدل

- �ــقـتــضى اHــرســوم الــرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pتضمن تعييـن أعضاء احلكومةH2010 وا 

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-156 اHـؤرخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمن تــكـلــيف األمــW الــعـام لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اHؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

pركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-374 اHؤرخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرخ في
19 رجـب عـــــــام 1432 اHــــــــوافق 21 يــــــــونــــــــيــــــــو ســــــــنــــــــة 2011

واHـــتــضــمن تــعــيـــW الــســيــد  مــدني عــلـــويp مــفــتــشــا عــامــا
 pلوزارة العــدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

pــــادة األولى : يــــفــــوض إلـى الــــســـيــــد مــــدنـي عــــلـــويHــــادة األولى :اHا
اHـفتـش العـامp اإلمـضـاء في حـدود صالحـيـاتهp بـاسم وزير
الــعــدلp حــافـظ األخــتــامp عــلى جــمـــيع الــوثــائق واHــقــررات

باستـثناء القرارات.

اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أول أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
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قــــرار مــؤرخ في قــــرار مــؤرخ في 9 جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق أول اHــوافق أول
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة p2012 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىp يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

اHدير العام للشؤون القضائية والقانونية.اHدير العام للشؤون القضائية والقانونية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pحافـظ األختـام pإن وزير العـدل
- �ــقـتــضى اHــرســوم الــرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pتضمن تعييـن أعضاء احلكومةH2010 وا 

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-156 اHـؤرخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمن تــكـلــيف األمــW الــعـام لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اHؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

pركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-374 اHؤرخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اHــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

واHــتــضـمـن تــعـيــW الــســيــد  مــحــمــد عــمــارةp مــديــرا عــامـا
 pللشؤون القضائية والقانونية بوزارة العــدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

pــادة األولى : يـــفــوض إلـى الــســـيــد مـــحـــمــد عـــمــارةHــادة األولى :اHا
اHدير الـعام للـشؤون القـضائـية والقـانونيـةp اإلمضاء في
حـدود صالحـياتهp بـاسم وزيـر الـعـدلp حـافظ األخـتـامp على

جميع الوثائق واHقررات باستـثناء القرارات.

اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أول أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــؤرخ في قــــرار مــؤرخ في 9 جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق أول اHــوافق أول
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة p2012 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىp يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

اHدير العام للموارد البشرية.اHدير العام للموارد البشرية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pحافـظ األختـام pإن وزير العـدل

- �ــقـتــضى اHــرســوم الــرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pتضمن تعييـن أعضاء احلكومةH2010 وا 

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-156 اHـؤرخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمن تــكـلــيف األمــW الــعـام لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اHؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

pركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-374 اHؤرخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
8 رمــــضــــان عــــام 1427 اHـــــوافق أول أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2006
واHــتـضــمن تــعــيــW الــسـيــد بــوجـمــعـة آيـت أوديــةp مــديـرا

pعـاما للموارد البشرية بـوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : يـــفــــوض إلــى الـــــســــيـــــد بـــــوجــمـــعــة
آيت أوديـةp اHـديـر الـعام لـلـمـوارد الـبـشـريـةp اإلمـضاء في
حـدود صالحـياتهp بـاسم وزيـر الـعـدلp حـافظ األخـتـامp على
جـــــمـــــيـع الـــــوثــــــائـق واHـــــقـــــررات �ـــــا فـي ذلك الـــــقــــــرارات

باستثناء القـرارات اخلـاصة بالقضــاة.

اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أول أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــؤرخ في قــــرار مــؤرخ في 9 جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق أول اHــوافق أول
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة p2012 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىp يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

اHدير العام للمالية والوسائل.اHدير العام للمالية والوسائل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pحافـظ األختـام pإن وزير العـدل

- �ــقـتــضى اHــرســوم الــرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pتضمن تعييـن أعضاء احلكومةH2010 وا 
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-156 اHـؤرخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمن تــكـلــيف األمــW الــعـام لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اHؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

pركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-374 اHؤرخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرخ في
11 صــــــــفـــــــر عـــــــام 1428 اHـــــــوافـق أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2007

واHتضمن تعيـW السـيد نصر الدين تـيغـزةp مديرا عاما
pللمالية والوسائل بوزارة العدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــفــــوض إلـى الـــســــيــــد نــــصــــر الـــديـن
تـيــغـــزةp اHــديـر الــعــام لـلــمــالــيـة والــوســائلp اإلمــضـاء فـي
حـدود صالحـياتهp بـاسم وزيـر الـعـدلp حـافظ األخـتـامp على

جميع الوثائـق واHقـررات باستثناء القرارات.

اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أول أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــؤرخ في قــــرار مــؤرخ في 9 جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق أول اHــوافق أول
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة p2012 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىp يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

اHديرة العامة لعصرنة العدالة.اHديرة العامة لعصرنة العدالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pحافـظ األختـام pإن وزير العـدل

- �ــقـتــضى اHــرســوم الــرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pتضمن تعييـن أعضاء احلكومةH2010 وا 

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-156 اHـؤرخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمن تــكـلــيف األمــW الــعـام لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اHؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

pركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-374 اHؤرخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرخ في
29 ربــيع الــثــانـي عـام 1433 اHـوافق 22 مــارس ســنـة 2012

واHــتــضــمن تــعــيـــW الــســيــدة لــيــنــدة بــركــةp مــديــرة عــامــة
 pلعصرنة العدالة بوزارة العدل

 يقـرر ما يأتـي : يقـرر ما يأتـي :

pــادة األولى : يـــفـــوض إلى الـــســـيـــدة لـــيـــنـــدة بـــركــةHــادة األولى :اHا
اHـــديـــرة الــعـــامــة لـــعـــصــرنـــة الــعـــدالــةp اإلمـــضـــاء في حــدود
صالحياتهـاp باسم وزير العدلp حافـظ األختامp على جميع

الوثائق واHقـررات  باستثنـاء القـرارات.

اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أول أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــؤرخ في قــــرار مــؤرخ في 9 جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق أول اHــوافق أول
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة p2012 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىp يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

اHدير العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.اHدير العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pحافـظ األختـام pإن وزير العـدل

- �ــقـتــضى اHــرســوم الــرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pتضمن تعييـن أعضاء احلكومةH2010 وا 

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-156 اHـؤرخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمن تــكـلــيف األمــW الــعـام لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اHؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

pركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اHؤرخ
في 21 شـــوال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHتضمن تنـظيم اHديرية العـامة إلدارة السجون وإعادة

pاإلدماج
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-374 اHؤرخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اHرسوم الـرئاسي اHؤرخ في 8
رمـــــضــــــان عـــــام 1427 اHــــــوافق أول أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة 2006
واHــتــضـمن تــعــيــW الـســيــد مــخـتــار فــلــيـونp مــديــرا عــامـا

 pإلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل

 يقـرر ما يأتـي : يقـرر ما يأتـي :

pــادة األولى : يــفــوض إلى الــســيــد مــخــتــار فــلــيــونHــادة األولى :اHا
اHديـر العـام إلدارة الـسجـون وإعـادة اإلدماجp اإلمـضاء في
حـدود صالحـياتهp بـاسم وزيـر الـعـدلp حـافظ األخـتـامp على
جـــــمــــــيع الــــــوثـــــائـق واHـــــقـــــــررات �ـــــا فـي ذلـك الـــــقـــــرارات

باستثنـاء القـرارات اخلاصة بالقضاة.

اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أول أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــؤرخ في قــــرار مــؤرخ في 9 جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق أول اHــوافق أول
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة p2012 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىp يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

مدير الشؤون اHدنية وختم الدولة.مدير الشؤون اHدنية وختم الدولة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pحافـظ األختـام pإن وزير العـدل
- �ــقـتــضى اHــرســوم الــرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pتضمن تعييـن أعضاء احلكومةH2010 وا 

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-156 اHـؤرخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمن تــكـلــيف األمــW الــعـام لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اHؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

pركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-374 اHؤرخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبعد االطالع عـلى اHرسوم الـرئاسي اHؤرخ في 9
رمـضـان عام 1432 اHـوافق 9 غـشت سـنة 2011 واHـتـضمن
تـعـيW الـسيـد محـمـد الصـالح أحمـد عـليp مديـرا للـشؤون

pدنية وختم الدولة بوزارة العــدلHا

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : يــفــوض إلـى الــســيـــد مــحــمـــد الــصــالح
أحـمد عليp مديـر الشؤون اHـدنية وخـتم الـدولةp اإلمضاء
pحــافظ األخـتام pبـاسم وزيـر الـعــدل pفي حـدود صالحـيـاته

على جميع الوثـائق واHقـررات باستثنـاء القـرارات.

اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أول أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــؤرخ في قــــرار مــؤرخ في 9 جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق أول اHــوافق أول
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة p2012 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىp يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

مدير الشؤون اجلزائية وإجراءات العفو.مدير الشؤون اجلزائية وإجراءات العفو.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pحافـظ األختـام pإن وزير العـدل

- �ــقـتــضى اHــرســوم الــرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pتضمن تعييـن أعضاء احلكومةH2010 وا 

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-156 اHـؤرخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمن تــكـلــيف األمــW الــعـام لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اHؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

pركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-374 اHؤرخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
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- وبـعـد االطــالع عـلى اHـرسـوم الـرئـاسي اHـؤرخ في
7 جمـادى الثانـية عام 1430 اHوافق أول يـونيو سنة 2009
واHــتـــضــمن تــعـــيــW الــســـيــد مــخـــتــار األخــضــــري p مــديــرا

pللشؤون اجلزائية وإجراءات العفـو بوزارة العـدل

يقـرر ما يأتـي :يقـرر ما يأتـي :

p ادة األولى : يفوض إلى الـسيد مختار األخضريHادة األولى :اHا
مـديــر الـشــؤون اجلـزائــيـة وإجــراءات الـعــفـوp اإلمــضـاء في
حدود صالحـياتهp بـاسم وزيـر العــدلp حـافظ األختـامp على

جميع الوثائق واHقـررات باستثنـاء القـرارات.

اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أول أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــؤرخ في قــــرار مــؤرخ في 9 جــمــادى األولى عــام  جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق أول اHــوافق أول
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة p2012 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىp يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

مدير التعاون القانوني والقضائي.مدير التعاون القانوني والقضائي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pحافـظ األختـام pإن وزير العـدل

- �ــقـتــضى اHــرســوم الــرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pتضمن تعييـن أعضاء احلكومةH2010 وا 

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-156 اHـؤرخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمن تــكـلــيف األمــW الــعـام لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-333 اHؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

pركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-374 اHؤرخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعد االطــالع عـلى اHرسـوم الرئـاسي اHؤرخ  في
 7 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام  1430 اHــوافق أول يــونـــيــو ســنــة

p الــســـيــد الـــطـــاهــر عـــبــد الالوي Wـــتــضـــمن تـــعــيـــH2009 وا

pمديرا للتعاون القانوني والقضائي  بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : يــــفـــوض إلـى الـــســــيــــد الـــطــــاهـــر عــــبـــد
الالويp مـدير التـعاون القـانوني والقـضائيp اإلمضاء في
حـدود صالحياتهp بـاسم وزير الـعـدلp حـافظ األخـتامp على

جميع الوثائق واHقـررات  باستثنـاء القـرارات.

اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أول أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 9 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1433 اHــوافق أول اHــوافق أول
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة p2012 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىp يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

مدير القضاة.مدير القضاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإن وزير العدل
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 156
اHــؤرّخ في 6 جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق 29 مــارس
pالــعــام لــلــحــكــومـة Wــتــضــمن تــكــلـيـف األمـHســنــة 2012 وا

pحافظ األختام بالنيابة pهام وزير العدل�
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 333
اHـؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اHـوافق 24 أكتـوبر سـنة
2004 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pالعدل
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرّخ في
15 ربـــيع األول عــام 1431 اHـــوافق أول مـــارس ســـنــة 2010

واHتـضـمن تعـيـW السـيـد مـحمـد شـنوفيp مـديـرا للـقـضاة
pبوزارة العدل

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pـادة األولى :  يــفـوض إلى الــسـيــد مـحــمـد شــنـوفيHـادة األولى : اHا
مـدير الـقـضـاةp اإلمضـاء في حـدود صالحيـاتهp بـاسم وزير
pــقـرراتHعــلى جــمــيع الــوثــائق وا pحــافظ األخــتـام pالــعــدل

باستثناء القرارات.
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اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أول أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 9 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1433 اHــوافق أول اHــوافق أول
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة p2012 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىp يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

مدير اHالية واحملاسبة.مدير اHالية واحملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــ
pحافظ األختام pإن وزير العدل

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 156
اHــؤرّخ في 6 جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق 29 مــارس
pالــعــام لــلــحــكــومـة Wــتــضــمن تــكــلـيـف األمـHســنــة 2012 وا

pحافظ األختام بالنيابة pهام وزير العدل�
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 333
اHـؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اHـوافق 24 أكتـوبر سـنة
2004 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pالعدل
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرّخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اHــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

واHـــتــضــمن تــعــيـــW الــســيــد خــالــد درارp مـــديــرا لــلــمــالــيــة
pواحملاسبة بوزارة العدل

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  يفـوض إلى الـسـيد خـالـد درارp مـدير
اHــالــيــة واحملـــاســبــةp اإلمــضــاء في حــدود صالحــيــاتهp بــاسم
وزيـــــر الـــــعــــدلp حـــــافـظ األخـــــتـــــامp عــــلـى جـــــمـــــيع الـــــوثـــــائق

واHقررات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أول أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 9 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1433 اHــوافق أول اHــوافق أول
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة p2012 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىp يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

مدير اHنشآت األساسية والوسائل.مدير اHنشآت األساسية والوسائل.
ــــــــــــــــــــــــــــ
pحافظ األختام pإن وزير العدل

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 156
اHــؤرّخ في 6 جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق 29 مــارس
pالــعــام لــلــحــكــومـة Wــتــضــمن تــكــلـيـف األمـHســنــة 2012 وا

pحافظ األختام بالنيابة pهام وزير العدل�
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 333
اHـؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اHـوافق 24 أكتـوبر سـنة
2004 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pالعدل
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

pإمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اHرسوم الـرئاسي اHؤرّخ في 4
جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 29 أبــــريل ســــنــــة 2009
واHتضمن تعيW السيد سليم لعذاوريp مديرا للمنشآت

pاألساسية والوسائل بوزارة العدل

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pـادة األولى :  يـفــوض إلى الـســيـد ســلـيم لــعـذاوريHـادة األولى : اHا
مـديـر اHــنـشـآت األسـاسـيـة والــوسـائلp اإلمـضـاء في حـدود
صالحيـاتهp باسم وزيـر العـدلp حـافظ األختـامp على جـميع

الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أول أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 9 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1433 اHــوافق أول اHــوافق أول
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة p2012 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىp يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

مدير االستشراف والتنظيم.مدير االستشراف والتنظيم.
ـــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإن وزير العدل
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10 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2012  م م

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 156
اHــؤرّخ في 6 جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق 29 مــارس
pالــعــام لــلــحــكــومـة Wــتــضــمن تــكــلـيـف األمـHســنــة 2012 وا

pحافظ األختام بالنيابة pهام وزير العدل�
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 333
اHـؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اHـوافق 24 أكتـوبر سـنة
2004 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pالعدل
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرّخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اHــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

واHــتـــضــمـن تــعــيـــW الــســـيــد رشـــيــد مـــحي الــديـنp مــديــرا
pلالستشراف والتنظيم بوزارة العدل

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : يـــــفــــوض إلـــى الــــــســــــيــــــد رشــــــيـــــد
مـحي الـدينp مـديـر االسـتـشـراف والـتـنـظيـمp اإلمضـاء في
حـدود صالحـياتهp بـاسم وزيـر الـعـدلp حـافظ األخـتـامp على

جميع الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أول أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 9 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1433 اHــوافق أول اHــوافق أول
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة p2012 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىp يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى
مــــــديـــــــرة اإلعـالم اآللـي وتــــــكـــــــنـــــــولــــــوجـــــــيـــــــات اإلعالممــــــديـــــــرة اإلعـالم اآللـي وتــــــكـــــــنـــــــولــــــوجـــــــيـــــــات اإلعالم

واالتصال.واالتصال.
ـــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإن وزير العدل
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 156
اHــؤرّخ في 6 جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق 29 مــارس
pالــعــام لــلــحــكــومـة Wــتــضــمن تــكــلـيـف األمـHســنــة 2012 وا

pحافظ األختام بالنيابة pهام وزير العدل�
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 333
اHـؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اHـوافق 24 أكتـوبر سـنة
2004 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pالعدل
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرّخ في
29 ربــيع الــثــانـي عـام 1433 اHـوافق 22 مــارس ســنـة 2012

واHتضمن تعـيW السيدة فضـيلة بوسالحp مديرة لإلعالم
pاآللي وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بوزارة العدل

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pادة األولى :  يـفوض إلى الـسيدة فـضيـلة بوسالحHادة األولى : اHا
pمـــديــرة اإلعـالم اآللي وتــكـــنــولـــوجــيــات اإلعـالم واالتــصــال
اإلمـضاء في حـدود صالحـيـاتـهاp بـاسم وزيـر الـعـدلp حافظ
األخـــتـــامp عــلـى جـــمـــيع الـــوثـــائق واHـــقـــرراتp بـــاســـتـــثـــنــاء

القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أول أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 9 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1433 اHــوافق أول اHــوافق أول
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة p2012 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىp يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

اHفتش العام Hصالح السجون.اHفتش العام Hصالح السجون.
ـــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإن وزير العدل
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 156
اHــؤرّخ في 6 جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق 29 مــارس
pالــعــام لــلــحــكــومـة Wــتــضــمن تــكــلـيـف األمـHســنــة 2012 وا

pحافظ األختام بالنيابة pهام وزير العدل�
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 333
اHـؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اHـوافق 24 أكتـوبر سـنة
2004 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pالعدل
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرّخ في
20 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 16 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2011

واHــتــضـمن تــعــيــW الـســيــد كــمـال ســيــرينp مــفــتـشــا عــامـا
pصالح السجون بوزارة العدلH

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pــادة األولى :  يــفــوض إلى الـــســيــد كــمـــال ســيــرينHــادة األولى : اHا
اHــــفـــتـش الـــعــــام Hـــصــــالح الــــســــجـــونp اإلمــــضــــاء في حـــدود
صالحيـاتهp باسم وزيـر العـدلp حـافظ األختـامp على جـميع

الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أول أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 9 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1433 اHــوافق أول اHــوافق أول
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة p2012 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىp يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

مدير أمن اHؤسسات العقابية.مدير أمن اHؤسسات العقابية.
ـــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإن وزير العدل
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 156
اHــؤرّخ في 6 جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق 29 مــارس
pالــعــام لــلــحــكــومـة Wــتــضــمن تــكــلـيـف األمـHســنــة 2012 وا

pحافظ األختام بالنيابة pهام وزير العدل�
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 333
اHـؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اHـوافق 24 أكتـوبر سـنة
2004 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pالعدل

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 393
اHــؤرّخ في 21 شــوال عــام 1425 اHــوافق 4 ديــســمــبــر ســنـة
2004 واHـتـضمـن تنـظـيم اHـديـريـة العـامـة إلدارة الـسـجون

pوإعادة اإلدماج

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

pإمضائهم

- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرّخ في
19 رمـــضـــان عـــام 1428 اHـــوافق أول أكــــتـــوبــــر ســـنـــة 2007

واHــــتـــضــــمن تــــعـــيــــW الــــســـيــــد بـــشــــيـــر عــــدةp مــــديـــرا ألمن
اHـؤســسـات الــعـقــابـيــة بـاHــديـريــة الـعــامـة إلدارة الــسـجـون

pوإعادة اإلدماج بوزارة العدل

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى :  يفـوض إلى السـيـد بشـيـر عدةp مـدير
pاإلمضـاء فـي حدود صـالحيـاته pـؤسـسـات الـعـقـابـيـةHأمن ا
بــاسم وزيــر الــعــدلp حـافظ األخــتــامp عــلى جــمــيع الــوثـائق

واHقررات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أول أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 9 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1433 اHــوافق أول اHــوافق أول
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة p2012 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىp يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى
مـــــــديــــــــر الــــــــبـــــــحـث وإعـــــــادة اإلدمــــــــاج االجــــــــتـــــــمــــــــاعيمـــــــديــــــــر الــــــــبـــــــحـث وإعـــــــادة اإلدمــــــــاج االجــــــــتـــــــمــــــــاعي

.Wللمحبوس.Wللمحبوس
ـــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإن وزير العدل

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 156
اHــؤرّخ في 6 جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق 29 مــارس
pالــعــام لــلــحــكــومـة Wــتــضــمن تــكــلـيـف األمـHســنــة 2012 وا

pحافظ األختام بالنيابة pهام وزير العدل�



43اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 35
20 رجب  عام  رجب  عام 1433 هـ هـ

10 يونيو  سنة  يونيو  سنة 2012  م م

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 333
اHـؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اHـوافق 24 أكتـوبر سـنة
2004 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pالعدل
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 393
اHــؤرّخ في 21 شــوال عــام 1425 اHــوافق 4 ديــســمــبــر ســنـة
2004 واHـتـضمـن تنـظـيم اHـديـريـة العـامـة إلدارة الـسـجون

pوإعادة اإلدماج
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرّخ في
16 ربـيع الــثـاني عـام 1431 اHـوافق أول أبــريل سـنـة 2010

واHـتـضمن تـعيـW السـيـد فيـصل بوربـالـةp مديـرا للـبحث
وإعـادة اإلدماج االجتماعي لـلمحبـوسpW باHديـرية العامة

pإلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pـادة األولى :  يـفــوض إلى الـسـيـد فـيـصل بـوربـالـةHـادة األولى : اHا
pWمــديـر الــبـحث وإعــادة اإلدمـاج االجــتـمــاعي لـلــمـحــبـوسـ
اإلمـضـاء في حــدود صالحـيـاتـهp بـاسم وزيـر الــعـدلp حـافظ
األخـــتـــامp عـــلى جــــمـــيع الـــوثــــائق واHـــقـــررات بــــاســـتـــثـــنـــاء

القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أول أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 9 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1433 اHــوافق أول اHــوافق أول
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة p2012 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىp يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

مدير اHوارد البشرية والنشاط االجتماعي.مدير اHوارد البشرية والنشاط االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإن وزير العدل
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 156
اHــؤرّخ في 6 جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق 29 مــارس
pالــعــام لــلــحــكــومـة Wــتــضــمن تــكــلـيـف األمـHســنــة 2012 وا

pحافظ األختام بالنيابة pهام وزير العدل�

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 333
اHـؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اHـوافق 24 أكتـوبر سـنة
2004 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pالعدل
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 393
اHــؤرّخ في 21 شــوال عــام 1425 اHــوافق 4 ديــســمــبــر ســنـة
2004 واHـتـضمـن تنـظـيم اHـديـريـة العـامـة إلدارة الـسـجون

pوإعادة اإلدماج
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

pإمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرّخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اHــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

واHـتـضــمن تـعـيـW الـسـيـد مـحـمـد جالويp مـديـرا لـلـمـوارد
الـبـشـريـة والـنـشاط االجـتـمـاعيp بـاHـديـريـة الـعـامة إلدارة

pالسجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pــادة األولى :  يــفـــوض إلى الـــســيـــد مــحـــمــد جالويHــادة األولى : اHا
مدير اHوارد البـشرية والنشـاط االجتماعيp اإلمضاء في
حـدود صالحـياتهp بـاسم وزيـر الـعـدلp حـافظ األخـتـامp على

جميع الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أول أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 9 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1433 اHــوافق أول اHــوافق أول
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة p2012 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىp يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

مدير اHالية واHنشآت والوسائل.مدير اHالية واHنشآت والوسائل.
ـــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإن وزير العدل
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 156
اHــؤرّخ في 6 جــمــادى األولى عــام 1433 اHــوافق 29 مــارس
pالــعــام لــلــحــكــومـة Wــتــضــمن تــكــلـيـف األمـHســنــة 2012 وا

pحافظ األختام بالنيابة pهام وزير العدل�
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 333
اHـؤرّخ في 10 رمـضان عام 1425 اHـوافق 24 أكتـوبر سـنة
2004 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pالعدل
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 393
اHــؤرّخ في 21 شــوال عــام 1425 اHــوافق 4 ديــســمــبــر ســنـة
2004 واHـتـضمـن تنـظـيم اHـديـريـة العـامـة إلدارة الـسـجون

pوإعادة اإلدماج
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرّخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يـــــرخص ألعـــــضــــاء احلــــكـــــومــــة تـــــفــــويض

pإمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اHرسوم الـرئاسي اHؤرّخ في 6
مــحــرّم عـام 1430 اHـوافق 3 يــنـايــر ســنـة 2009 واHــتــضـمن
تــعــيـW الــسـيــد مــحـمــد مـانـيp مـديــرا لـلــمــالـيــة واHـنــشـآت
والـــوســـائـل بـــاHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة إلدارة الـــســـجـــون وإعـــادة

pاإلدماج بوزارة العدل

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pــادة األولى :  يـــفـــوض إلى الـــســـيـــد مـــحـــمـــد مـــانيHــادة األولى : اHا
مــديــر اHــالــيــة واHــنــشـــآت والــوســائلp اإلمــضــاء في حــدود
صالحيـاتهp باسم وزيـر العـدلp حـافظ األختـامp على جـميع

الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أول أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرارات مـــؤرقـــرارات مـــؤرّخــة في خــة في 9 جـــمـــادى األولى عــام  جـــمـــادى األولى عــام 1433 اHــوافق اHــوافق
أوأوّل أبــريل ســنــة ل أبــريل ســنــة p2012 تــتــضـــمp تــتــضـــمّن تــفــويض اإلمــضــاءن تــفــويض اإلمــضــاء

إلى نوإلى نوّاب مديرين.اب مديرين.
ــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 15 ربــــيـع األوّل عـــام 1431 اHــــوافق أوّل مــــارس ســــنــــة
2010 واHــتـــضــمّن تـــعــيــW الـــسّــيــد فـــيــصل دهــيـــميp نــائب

pدني بوزارة العدلHمدير للقضاء ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pــادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلى الــسّـــيــد فــيــصل دهــيــميHــاداHا
pاإلمـضاء في حدود صالحياته pدنيHنائب مدير الـقضاء ا
بــاسم وزيــر الــعــدلp حـافظ األخــتــامp عــلى جــمــيع الــوثـائق

واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 19 مـــحـــرّم عــام 1427 اHــوافق 18 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2006
واHــتــضـــمّن تــعــيــW الـــسّــيــد لــعــجـــW زواويp نــائب مــديــر

pللقضاء اجلزائي بوزارة العدل
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يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pزواوي Wــادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الــسّـــيــد لـــعــجــHــاداHا
نــــــائب مــــــديــــــر الـــــقــــــضـــــاء اجلــــــزائيp اإلمــــــضـــــاء فـي حـــــدود
صالحيـاتهp باسم وزيـر العـدلp حـافظ األختـامp على جـميع

الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 16 صـــفـــر عــام 1431 اHـــوافـق أوّل فـــبـــرايـــر ســـنــة 2010
واHــتـضـمّن تــعـيـW الـسّــيـد مـراد ســيـد أحـمـدp نــائب مـديـر

pتخصص بوزارة العدلHللقضاء اجلزائي ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pـادّة األولى : ة األولى : يـفـوّض إلـى الـسّـيـد مــراد سـيـد أحـمـدHـاداHا
نــائب مـــديــر الــقــضــاء اجلــزائي اHـــتــخــصصp اإلمــضــاء في
حـدود صالحـياتهp بـاسم وزيـر الـعـدلp حـافظ األخـتـامp على

جميع الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 25 جـــمـــادى األولى عـــام 1426 اHــوافق 2 يـــولـــيـــو ســـنـــة
2005 واHـتضمّن تعـيW السّيـد جمال فلـوسيp نائب مدير

pلتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pــادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الـــسّــيـــد جـــمــال فـــلــوسيHــاداHا
نـائب مـدير تـنـفيـذ الـعـقوبـات وإجـراءات الـعفـوp اإلمـضاء
pحـافـظ األخـتـام pبـاسـم وزيـر الــعـدل pفي حــدود صالحـيــاته

على جميع الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 2 ربـيع األوّل عام 1427 اHوافق أوّل أبـريل سـنة 2006
واHـــتــضــمّن تــعــيــW الــسّــيـــد جــمــعي بــوذراعp نــائب مــديــر

pللشرطة القضائية بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pــادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الــسّـــيــد جـــمــعي بــوذراعHــاداHا
نـــائب مـــديـــر الـــشـــرطـــة الـــقـــضــائـــيـــةp اإلمـــضـــاء فـي حــدود
صالحيـاتهp باسم وزيـر العـدلp حـافظ األختـامp على جـميع

الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 25 جـــمـــادى األولى عـــام 1426 اHــوافق 2 يـــولـــيـــو ســـنـــة
2005 واHـتــضـمّـن تـعــيــW الـسّــيـدة فــتــيـحــة شـرفـيp نـائــبـة

pبوزارة العدل Wمدير للتشريع والتقن

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pـادّة األولى : ة األولى : يــفـوّض إلى الــسّـيــدة فـتــيـحــة شـرفيHـاداHا
نـــائـــبــة مـــديــر الـــتــشـــريع والـــتــقـــنـــpW اإلمــضـــاء في حــدود
صالحياتهـاp باسم وزير العدلp حافـظ األختامp على جميع

الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 19 مـــحـــرّم عــام 1427 اHــوافق 18 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2006
واHــتـضــمّـن تــعـيــW الــسّــيــدة حــفــيــظــة هاللp نــائــبــة مــديـر

pلالجتهاد القضائي والدراسات الفقهية بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pــادّة األولى : ة األولى : يـــفــوّض إلى الـــسّــيـــدة حــفــيـــظــة هاللHــاداHا
pنــائــبــة مـديــر االجــتــهــاد الــقــضـائـي والـدراســات الــفــقــهــيـة
اإلمـضاء في حـدود صالحـيـاتـهاp بـاسم وزيـر الـعـدلp حافظ
األخـــتـــامp عـــلى جــــمـــيع الـــوثــــائق واHـــقـــررات بــــاســـتـــثـــنـــاء

القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
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pحافظ األختام pإنّ وزير العدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 25 جـــمـــادى األولى عـــام 1426 اHــوافق 2 يـــولـــيـــو ســـنـــة
2005 واHـتضمّن تعـيW السّيـد حميد بـوحديp نائب مدير

pلإلحصائيات والتحاليل بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pــادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الــسّــيـــد حــمــيـــد بــوحــديHــاداHا
نـائب مـديـر االحـصائـيـات والـتحـالـيلp اإلمـضـاء في حدود
صالحيـاتهp باسم وزيـر العـدلp حـافظ األختـامp على جـميع

الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 25 جـــمـــادى األولى عـــام 1426 اHــوافق 2 يـــولـــيـــو ســـنـــة
2005 واHــتـضــمّن تـعــيـW الــسّــيـدة عــائـشــة عـاشــورp نـائــبـة

pمدير للوثائق واحملفوظات بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pـادّة األولى : ة األولى : يـفـوّض إلى الــسّـيــدة عـائـشــة عـاشـورHـاداHا
نــائــبـــة مــديــر الـــوثــائق واحملـــفــوظــاتp اإلمـــضــاء في حــدود
صالحياتهـاp باسم وزير العدلp حافـظ األختامp على جميع

الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 19 مـــحـــرّم عــام 1427 اHــوافق 18 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2006
pالـسّــيـد مــحـمــود جـودر عــبـد الـلــطـيف Wـتــضـمّـن تـعـيــHوا

pعاهدات بوزارة العدلHنائب مدير لدراسة ا
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يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يــفـوّض إلـى الـسّــيــد مــحــمــــود جـــودر
عـبـد الـلـطــيفp نـائب مـديـر دراســـة اHـعــاهـداتp اإلمـضــاء
pحـافـظ األخـتـام pبـاسـم وزيـر الــعـدل pفي حــدود صالحـيــاته

على جميع الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 25 جـــمـــادى األولى عـــام 1426 اHــوافق 2 يـــولـــيـــو ســـنـــة
2005 واHــتـضـمّن تــعـيـW الـسّــيـدة زيـنب بن زهــرةp نـائـبـة

pمدير للشؤون الدولية بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pـادّة األولى : ة األولى : يـفوّض إلـى السّـيـدة زيـنب بن زهرةHـاداHا
نــــائــــبــــة مــــديــــر الــــشـــؤون الــــدولــــيــــةp اإلمــــضــــاء فـي حـــدود
صالحياتهـاp باسم وزير العدلp حافـظ األختامp على جميع

الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 25 جـــمـــادى األولى عـــام 1426 اHــوافق 2 يـــولـــيـــو ســـنـــة
2005 واHتـضمّن تعـيW السّـيد محـمد خالديp نـائب مدير

pللشؤون االجتماعية بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pــادّة األولى : ة األولى : يـــفــوّض إلـى الــسّـــيــد مـــحــمـــد خــالــديHــاداHا
نـــائب مــديـــر الــشـــؤون االجـــتــمـــاعــيـــةp اإلمــضـــاء في حــدود
صالحيـاتهp باسم وزيـر العـدلp حـافظ األختـامp على جـميع

الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 8 رمــضــان عـام 1427 اHــوافق أوّل أكــتــوبــر ســنـة 2006
واHـــتــضـــمّن تــعـــيــW الـــسّــيـــد عــمـــر طــوبـــاشp نــائـب مــديــر

pلتسيير أسالك كتابة الضبط بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلى الـــسّـــيـــد عـــمـــر طـــوبــاشHــاداHا
نـائب مــديـــر تــسـيـيــر أسالك كـتــابـــة الـضــبطp اإلمـضــــاء
pحـافـظ األخـتـام pبـاسـم وزيـر الــعـدل pفي حــدود صالحـيــاته

على جميع الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 16 ربــيع الـــثــاني عــام 1431 اHــوافق أوّل أبـــريل ســنــة
2010 واHــتـضــمّن تــعـيــW الـسّــيـد عــلي رحــالp نـائب مــديـر

pبوزارة العدل Wاإلداري WوظفHلتسيير ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـفـوّض إلى الـسّــيـد عـلي رحـالp نـائب
مــديـــر تــســيـــيــر اHــوظـــفــW اإلداريــpW اإلمـــضــاء في حــدود
صالحيـاتهp باسم وزيـر العـدلp حـافظ األختـامp على جـميع

الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 15 ربــــيـع األوّل عـــام 1431 اHــــوافق أوّل مــــارس ســــنــــة
pالــسّـيــد مــحـمــد ريــاض بـوجالب Wـتــضــمّن تــعـيــH2010 وا

pنائب مدير لتكوين القضاة وإعالمهم بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يـــفــــوّض إلى الـــسّـــيــــد مـــحـــمـــد ريـــاض
بـوجالبp نـائب مـديـر تـكـوين الـقـضـاة وإعالمـهمp اإلمـضاء
pحـافـظ األخـتـام pبـاسـم وزيـر الــعـدل pفي حــدود صالحـيــاته

على جميع الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
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pحافظ األختام pإنّ وزير العدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 16 صـــفـــر عــام 1431 اHـــوافـق أوّل فـــبـــرايـــر ســـنــة 2010
واHـتــضــمّن تـعــيــW الـسّــيـدة نــوريــة كـروشp نــائــبـة مــديـر
Wوحتـــســ Wلـــتـــكــويـن مــوظـــفي كـــتـــابـــة الــضـــبط واإلداريـــ

pمستواهم بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pــادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلى الــسّــيــدة نــوريــة كــروشHــاداHا
Wنــائـبــة مــديــر تـكــوين مــوظــفي كــتـابــة الــضــبط واإلداريـ
وحتسـW مسـتواهمp اإلمـضاء في حـدود صالحيـاتهـاp باسم
وزيـــــر الـــــعــــدلp حـــــافـظ األخـــــتـــــامp عــــلـى جـــــمـــــيع الـــــوثـــــائق

واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 8 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق أوّل يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
pالـسّيـد محـمد الشـريف يوسـف خوجة Wـتضـمّن تعـيHوا

pيزانية التجهيز بوزارة العدلH نائب مدير

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يـفــوّض إلى الــسّــيـد مــحـمــد الــشـريف
يـوسف خـوجـةp نـائب مـديـر مـيزانـيـة الـتـجـهـيـزp اإلمـضاء
pحـافـظ األخـتـام pبـاسـم وزيـر الــعـدل pفي حــدود صالحـيــاته

على جميع الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 25 جـــمـــادى األولى عـــام 1426 اHــوافق 2 يـــولـــيـــو ســـنـــة
2005 واHـتـضـمّن تعـيـW الـسّـيدة حـسـيـنـة شطـيـبيp نـائـبة

pيزانية التسيير بوزارة العدلH مدير
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يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pادّة األولى : ة األولى : يـفوّض إلى السّـيدة حسـينة شـطيبيHاداHا
نـــائــبـــة مــديـــر مـــيــزانـــيــة الـــتـــســيـــيــرp اإلمـــضـــاء في حــدود
صالحياتهـاp باسم وزير العدلp حافـظ األختامp على جميع

الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 7 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1432 اHــوافق 10 مــايـــو ســنــة
2011 واHـتـضـمّن تـعـيـW الـسّـيـدة ~ـيـنـة بـوحـلـيـسـةp نـائـبة

pمدير للمنشآت األساسية والتجهيزات بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pادّة األولى : ة األولى : يفـوّض إلى السّـيدة ~ـينـة بوحـليـسةHاداHا
نـائـبـة مـديـر اHـنــشـآت األسـاسـيـة والـتـجـهـيـزاتp اإلمـضـاء
pحـافظ األخـتام pبـاسم وزيـر الـعـدل pفي حـدود صالحـيـاتـهـا

على جميع الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 8 رمــضــان عـام 1427 اHــوافق أوّل أكــتــوبــر ســنـة 2006
واHــتـــضـــمّن تـــعـــيــW الـــسّـــيـــد حــســـان زنـــونp نـــائب مـــديــر

pللصفقات والعقود بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pــــادّة األولى : ة األولى : يـــفــــوّض إلى الـــسّــــيـــد حــــســـان زنـــونHــــاداHا
نـــائـب مـــديـــر الــــصـــفــــقـــات والـــعــــقـــودp اإلمـــضــــاء في حـــدود
صالحيـاتهp باسم وزيـر العـدلp حـافظ األختـامp على جـميع

الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 26 جــمـادى األولى عـام 1429 اHــوافق أوّل يـونـيــو سـنـة
2008 واHتضـمّن تعـيW السّـيد حـكيم عكـنونp نـائب مدير

pللوسائل العامة بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pــادّة األولى : ة األولى : يـــفــوّض إلى الـــسّـــيــد حـــكــيـم عــكـــنــونHــاداHا
نـــــائـب مـــــديـــــر الـــــوســـــائـل الـــــعـــــامـــــةp اإلمــــــضـــــاء في حـــــدود
صالحيـاتهp باسم وزيـر العـدلp حـافظ األختـامp على جـميع

الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 6 جمـادى الثانـية عام 1432 اHوافق 9 مايـو سنة 2011
واHـتـضــمّن تـعـيـW الـسّـيـد عـبـد الـكـر° جـاديp نـائب مـديـر

pلالستشراف بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pـادّة األولى : ة األولى : يفـوّض إلى الـسّيـد عـبد الـكـر° جاديHـاداHا
pاإلمـضـاء فـي حـدود صالحـيـاته pنـائب مـديـر االســتـشـراف
بــاسم وزيــر الــعــدلp حـافظ األخــتــامp عــلى جــمــيع الــوثـائق

واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 5 جــمــادى األولى عــام 1427 اHــوافق أوّل يــونــيــو ســنــة
2006 واHـتـضــمّن تـعــيـW الـسّــيـد مـصــطـفى مــوجـاجp نـائب

pمدير للتنظيم بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pـادّة األولى : ة األولى : يـفـوّض إلى الـسّـيد مـصـطـفى مـوجاجHـاداHا
نائب مدير الـتنظيمp اإلمضاء في حدود صالحياتهp باسم
وزيـــــر الـــــعــــدلp حـــــافـظ األخـــــتـــــامp عــــلـى جـــــمـــــيع الـــــوثـــــائق

واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
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pحافظ األختام pإنّ وزير العدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 25 جـــمـــادى األولى عـــام 1426 اHــوافق 2 يـــولـــيـــو ســـنـــة
2005 واHـتـضـمّن تعـيـW الـسّيـد أحـمد تـواتيp نـائب مـدير

pلتطبيقات اإلعالم اآللي بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــوّض إلـى الـــسّــــيــــد أحــــمـــد تــــواتيHــــاداHا
نــائب مــديـر تــطـبــيــقـات اإلعالم اآللـيp اإلمـضــاء في حـدود
صالحيـاتهp باسم وزيـر العـدلp حـافظ األختـامp على جـميع

الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-393 اHؤرّخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHـــتـــضـــمّن تـــنـــظـــيم اHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة إلدارة الـــســـجــون

pوإعــادة اإلدمـاج

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 25 جـــمـــادى األولى عـــام 1426 اHــوافق 2 يـــولـــيـــو ســـنـــة
2005 واHـتــضـمّن تـعـيـW الـسّـيـدة جـويـدة مـخـتـاريp نـائـبـة

مـدير Hعاملـة احملبوسW بـاHديرية العـامة إلدارة السجون
pوإعادة اإلدماج بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pادّة األولى : ة األولى : يفـوّض إلى الـسّيـدة جويـدة مخـتاريHاداHا
نـــائـــبـــة مـــديـــر مـــعـــامـــلـــة احملـــبـــوســـpW اإلمـــضـــاء في حـــدود
صالحياتهـاp باسم وزير العدلp حافـظ األختامp على جميع

الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-393 اHؤرّخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHـــتـــضـــمّن تـــنـــظـــيم اHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة إلدارة الـــســـجــون

pوإعــادة اإلدمـاج
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 24 شــــوّال عــــام 1431 اHــــوافق 3 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
واHـــتــضــمّن تــعـــيــW الــسّــيـــد رضــا ســحــنـــونp نــائب مــديــر
للوقاية والصحة باHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

pاإلدماج بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pــادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الـــسّــيـــد رضـــا ســحـــنــونHــاداHا
نــــائـب مــــديــــر الــــوقـــــايــــة والــــصــــحــــةp اإلمـــــضــــاء في حــــدود
صالحيـاتهp باسم وزيـر العـدلp حـافظ األختـامp على جـميع

الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-393 اHؤرّخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHـــتـــضـــمّن تـــنـــظـــيم اHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة إلدارة الـــســـجــون

pوإعــادة اإلدمـاج

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 5 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1427 اHـوافق أوّل يـولـيـو سـنـة
2006 واHتـضمّن تعـيW السّـيدة مر° شـرفيp نائبـة مدير

حلــمــايـة األحــداث والــفــئـات الــضــعــيـفــة بــاHــديـريــة الــعــامـة
pإلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــوّض إلـى الـــسّــــيـــدة مــــر° شـــرفيHــــاداHا
نـائبة مدير حـماية األحداث والـفئات الضعـيفة p اإلمضاء
pحـافظ األخـتام pبـاسم وزيـر الـعـدل pفي حـدود صالحـيـاتـهـا

على جميع الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-393 اHؤرّخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHـــتـــضـــمّن تـــنـــظـــيم اHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة إلدارة الـــســـجــون

pوإعــادة اإلدمـاج

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 25 جـــمـــادى األولى عـــام 1426 اHــوافق 2 يـــولـــيـــو ســـنـــة
2005 واHـتـضـمّن تـعـيـW الـسّـيـد عـلي جـلـوليp نـائـب مـدير

لـلــوقـايــة واHـعــلـومــات بـاHــديـريــة الـعــامـة إلدارة الــسـجـون
pوإعادة اإلدماج بوزارة العدل
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يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يـفوّض إلى الـسّيـد علي جـلوليp نائب
pاإلمـضاء في حـدود صالحياته pعـلوماتHمديـر الوقايـة وا
بــاسم وزيــر الــعــدلp حـافظ األخــتــامp عــلى جــمــيع الــوثـائق

واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-393 اHؤرّخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHـــتـــضـــمّن تـــنـــظـــيم اHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة إلدارة الـــســـجــون

pوإعــادة اإلدمـاج
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 8 رمــضــان عـام 1427 اHــوافق أوّل أكــتــوبــر ســنـة 2006
واHتضمّن تعيـW السّيد محمد واعمر جاويp نائب مدير
لألمن الـداخــلي لـلـمـؤســسـات الـعـقـابــيـة بـاHـديــريـة الـعـامـة

pإلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلى الـــسّـــيـــد مـــحـــمـــد واعـــمــر
pنـائب مـدير األمن الـداخلـي للـمؤسـسـات العـقابـية pجاوي
اإلمـضـاء في حــدود صالحـيـاتـهp بـاسم وزيـر الــعـدلp حـافظ
األخـــتـــامp عـــلى جــــمـــيع الـــوثــــائق واHـــقـــررات بــــاســـتـــثـــنـــاء

القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-393 اHؤرّخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHـــتـــضـــمّن تـــنـــظـــيم اHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة إلدارة الـــســـجــون

pوإعــادة اإلدمـاج

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 5 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1427 اHـوافق أوّل يـولـيـو سـنـة
2006 واHــتــضـــمّن تــعــيـــW الــسّــيـــد عــلي بن عـــيــسىp نــائب

مدير للتكـوين وتشغيل اHساجW باHديرية العامة إلدارة
pالسجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pــادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلى الــسّــيــد عــلي بن عــيــسىHــاداHا
نــــائب مـديــــر الــتـكـــوين وتـشــغــــيل اHـســاجـpW اإلمــضـــاء
pحـافـظ األخـتـام pبـاسـم وزيـر الــعـدل pفي حــدود صالحـيــاته

على جميع الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
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pحافظ األختام pإنّ وزير العدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-393 اHؤرّخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHـــتـــضـــمّن تـــنـــظـــيم اHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة إلدارة الـــســـجــون

pوإعــادة اإلدمـاج
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 8 رمــضــان عـام 1427 اHــوافق أوّل أكــتــوبــر ســنـة 2006
واHـتضمّن تعيـW السّيدة الـهوارية محدانيp نـائبة مدير
لبـرامج إعـادة اإلدماج االجـتمـاعي للـمـحبـوسW بـاHديـرية

pالعامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــفــــــوّض إلى الــــــسّـــــيــــــدة الـــــهــــــواريـــــة
مــحــدانيp نـائــبــة مـديــر بــرامج إعــادة اإلدمـاج االجــتــمـاعي
لـلمـحبـوسpW اإلمـضـاء في حدود صالحـياتـهاp بـاسم وزير
الــعــدلp حــافـظ األخــتــامp عــلى جــمـــيع الــوثــائق واHــقــررات

باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-393 اHؤرّخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHـــتـــضـــمّن تـــنـــظـــيم اHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة إلدارة الـــســـجــون

pوإعــادة اإلدمـاج

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 5 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1427 اHـوافق أوّل يـولـيـو سـنـة
2006 واHــتــضــمّن تــعــيـW الــسّــيــدة ســمـيــرة زكــريp نــائــبـة

مــديــر لإلحــصــائــيـات بــاHــديــريــة الــعــامــة إلدارة الــســجـون
pوإعادة اإلدماج بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pـادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلى الـسّــيــدة سـمــيــرة زكـريHـاداHا
pاإلمضــاء في حدود صالحياتها pنائبة مدير اإلحصائيات
بــاسم وزيــر الــعــدلp حـافظ األخــتــامp عــلى جــمــيع الــوثـائق

واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-393 اHؤرّخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHـــتـــضـــمّن تـــنـــظـــيم اHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة إلدارة الـــســـجــون

pوإعــادة اإلدمـاج

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 16 ربــيع الـــثــاني عــام 1431 اHــوافق أوّل أبـــريل ســنــة
2010 واHـــتــضــمّـن تــعــيـــW الــسّــيـــد كــيالنـي زروالــةp نــائب

مـــديــر لـــلــتـــوظــيف والـــتــكـــوين بـــاHــديـــريــة الـــعــامــة إلدارة
pالسجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pــادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلـى الــسّــيــد كــيالني زروالــةHــاداHا
نــائـب مــديـــر الــتــوظـــيف والـــتــكـــوينp اإلمــضـــاء في حــدود
صالحيـاتهp باسم وزيـر العـدلp حـافظ األختـامp على جـميع

الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-393 اHؤرّخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHـــتـــضـــمّن تـــنـــظـــيم اHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة إلدارة الـــســـجــون

pوإعــادة اإلدمـاج

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 16 ربــيع الـــثــاني عــام 1431 اHــوافق أوّل أبـــريل ســنــة
2010 واHتضمّن تعيW السّيد مصطفى خالدp نائب مدير

لــتــســيــيــر اHــوظـــفــW بــاHــديــريــة الــعــامــة إلدارة الــســجــون
pوإعادة اإلدماج بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pــادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلى الــسّــيــد مــصــطــفى خــالــدHــاداHا
نــــائب مــــديــــر تــــســــيــــيــــر اHــــوظــــفــــpW اإلمــــضــــاء في حــــدود
صالحيـاتهp باسم وزيـر العـدلp حـافظ األختـامp على جـميع

الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-393 اHؤرّخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHـــتـــضـــمّن تـــنـــظـــيم اHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة إلدارة الـــســـجــون

pوإعــادة اإلدمـاج

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
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- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 25 جـــمـــادى األولى عـــام 1426 اHــوافق 2 يـــولـــيـــو ســـنـــة
pالــسّـــيــدة جــوهـــرة هــنـي شــبــرة Wــتـــضــمّن تـــعــيـــH2005 وا

نـائبـة مـدير لـلـنشـاط االجـتمـاعي بـاHديـريـة العـامة إلدارة
pالسجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يـــفـــوّض إلـى الـــسّـــيـــدة جــــوهـــرة هـــني
شــبــرةp نــائــبــة مــديــر الــنــشـاط االجــتــمــاعيp اإلمــضــاء في
حدود صالحـياتـهاp باسـم وزير العـدلp حافظ األخـتامp على

جميع الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-393 اHؤرّخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHـــتـــضـــمّن تـــنـــظـــيم اHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة إلدارة الـــســـجــون

pوإعــادة اإلدمـاج

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 18 مــحــرّم عـام 1433 اHــوافق 13 ديــســمــبــر ســنــة 2011
واHـــتــضــمّن تـــعــيــW الـــسّــيــد مــحـــمــد خــايــلـيp نــائب مــديــر
لـلـمـيـزانـيـة واحملـاسـبــة بـاHـديـريـة الـعـامـة إلدارة الـسـجـون

pوإعادة اإلدماج بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pــادّة األولى : ة األولى : يـــفــوّض إلى الـــسّـــيــد مـــحــمـــد خـــايــليHــاداHا
نـــائب مـــديـــر اHـــيــزانـــيـــة واحملـــاســـبـــةp اإلمـــضــاء فـي حــدود
صالحيـاتهp باسم وزيـر العـدلp حـافظ األختـامp على جـميع

الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-393 اHؤرّخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHـــتـــضـــمّن تـــنـــظـــيم اHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة إلدارة الـــســـجــون

pوإعــادة اإلدمـاج
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 9 مـــحـــرّم عــام 1432 اHــوافق 15 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2010
واHــتـــضــمّن تــعـــيــW الــسّــيــد كـــمــال مــزيــانـيp نــائب مــديــر
لـلــمــنـشــآت الــقـاعــديـة بــاHــديـريــة الـعــامــة إلدارة الـســجـون

pوإعادة اإلدماج بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pــادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الـــسّــيـــد كـــمــال مـــزيــانيHــاداHا
نـــائـب مـــديــــر اHــــنــــشـــآت الــــقــــاعـــديــــةp اإلمــــضـــاء فـي حـــدود
صالحيـاتهp باسم وزيـر العـدلp حـافظ األختـامp على جـميع

الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.
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اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-393 اHؤرّخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHـــتـــضـــمّن تـــنـــظـــيم اHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة إلدارة الـــســـجــون

pوإعــادة اإلدمـاج

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 25 جـــمـــادى األولى عـــام 1426 اHــوافق 2 يـــولـــيـــو ســـنـــة
2005 واHـتـضــمّن تـعـيـW الــسّـيـد كـمـال بــرنـوp نـائب مـديـر

لـإلعالم اآللي بــاHـــديــريــة الــعــامـــة إلدارة الــســجــون وإعــادة
pاإلدماج بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يفـوّض إلى الـسّيـد كـمال بـرنـوp نائب
مـديــر اإلعالم اآلليp اإلمــضـاء فـي حـدود صالحــيــاتهp بـاسم
وزيـــــر الـــــعــــدلp حـــــافـظ األخـــــتـــــامp عــــلـى جـــــمـــــيع الـــــوثـــــائق

واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإنّ وزير العدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 12-156 اHـؤرّخ
في 6 جــــمــــادى األولى عـــام 1433 اHــــوافق 29 مــــارس ســــنـــة
2012 واHـتــضــمّن تــكـلــيف األمــW الــعـامّ لــلــحــكـومــةp �ــهـام

pحافظ األختام بالنيابة pوزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-333 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

pركزية في وزارة العدلHتضمّن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-393 اHؤرّخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHـــتـــضـــمّن تـــنـــظـــيم اHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة إلدارة الـــســـجــون

pوإعــادة اإلدمـاج

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-374 اHؤرّخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 26 نوفمبر سنة 2008

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 24 شــــوّال عــــام 1431 اHــــوافق 3 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
واHــتــضــمّـن تـعــيــW الــسّــيــد الــطــيب زنــيــبعp نــائـب مــديـر
للوسـائل العـامة باHـديريـة العامـة إلدارة السـجون وإعادة

pاإلدماج بوزارة العدل

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pــادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلى الــسّـــيــد الــطــيب زنــيــبعHــاداHا
نـــــائـب مـــــديـــــر الـــــوســـــائـل الـــــعـــــامـــــةp اإلمــــــضـــــاء في حـــــدود
صالحيـاتهp باسم وزيـر العـدلp حـافظ األختـامp على جـميع

الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.

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

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 9 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1433
اHوافق أوّل أبريل سنة 2012.

أحمد نويأحمد نوي
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وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 30 ربــيع الـــثــاني  عــام ربــيع الـــثــاني  عــام
1432 اHــوافق  اHــوافق 4 أبــريل ســنــة  أبــريل ســنــة p2011 يــحــد يــحــدّد كـــيــفــيــاتد كـــيــفــيــات

معاجلة النفايات اHتكونة من األعضاء اجلسدية.معاجلة النفايات اHتكونة من األعضاء اجلسدية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير التهيئة العمرانية والبيئة
pستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

pووزير الشؤون الدينية واألوقاف
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-478 اHؤرّخ
في 15 شـــوّال عـــام 1424 اHــــوافق 9 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2003
pالذي يحدّد كيفيات تسيير نفايات النشاطات العالجية

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 22 من اHـرسوم
الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 03-478 اHــؤرّخ في 15 شـــوّال عــام 1424
اHـوافق 9 ديـسـمـبـرسـنـة 2003 واHـذكـور أعالهp يـهـدف هـذا
القـرار إلى حتديد كيـفيات مـعاجلة النـفايات اHـتكونة من

األعضاء اجلسدية.

القسم األوالقسم األوّل
مجال التطبيقمجال التطبيق

اHـاداHـادّة ة 2 :  :  يـقــصـد بــالـنـفــايـات اHـتــكـونــة من األعـضـاء
اجلـــــســــــديـــــة األعـــــضــــــاء واألطـــــراف أو أجــــــزاء األعـــــضـــــاء أو
األطــــراف وكـــــذا كـل عـــــنــــصـــــــر مـــــقــــتـــــطــع من الـــــنـــــســــــيج
وبــصــفــــة عــامــة كل نــســيـج من مــصــدر بــشــــري مــحــصــل

خالل نشاطات العالج.

اHـاداHـادّة ة 3 تــطــبق أحـكــام هـذا الــقــرار عـلى كـل مـنــتـجي
الـنــفـايــات اجلــسـديــة أو احلــائـزين عــلــيـهــا وعـلـى كل هـيــئـة
اســــتــــشــــفـــائــــيــــة و/ أو كـل مـــركــــز تــــعــــلــــيم أو بــــحـث الـــذي
يـستـعمل األنـسجـة اHتـكونـة من األعضـاء البشـرية. عالوة
عـلـى اHـؤســســات الـصــحــيــة �ـفــهــوم (اHـادّة 2 مـن اHــرسـوم
الـتّـنـفـيـذيّ رقم 03-478 اHـؤرّخ في 9 ديـسـمـبـر سـنة 2003

واHذكور أعاله).

اHـاداHـادّة ة 4 :  :  يـتـعـW علـى مـنتـجي و/ أو احلـائـزين عـلى
الــنــفــايـات اHــتــكــونــة من األعــضــاء اجلــسـديــة كــمــا حــددتــهـا
أحــكــام اHــادّة 3 أعـالهp والــذين ال ~ـــكــنـــهم الــقـــيــام �ـــعــاجلــة

النفـايات اHتـكومة من األعـضاء اجلسـدية التي يـنتجـونها
و/ أو الـــتي بــــحـــوزتــــهم وحـــسـب أحـــكـــام هــــذا الـــقـــرارp أن
يـــقــومــوا بـــإبــرام اتـــفــاقــيـــة مع مــؤســـســة صــحـــيــة تـــمــتــلك
الـوسـائل واHـنـشـآت اHـطـلـوبـة Hـعـاجلـة الـنـفـايـات اHـتـكـونة

من األعضاء اجلسدية.

القسم الثانيالقسم الثاني
األحكام التقنية اHطبقة على النفاياتاألحكام التقنية اHطبقة على النفايات

اHتكونة من األعضاء اجلسديةاHتكونة من األعضاء اجلسدية

اHــاداHــادّة ة 5 :  : عـالوة عــلـى الــلـــون األخـــضـــر واالســتـــعـــمــال
الوحـيـد لألكـياس الـبالسـتيـكـيـة اخملصـصـة للـجـمع اHـسبق
لــلـــنـــفـــايــــات اHـــتــكـــونــــة من األعـــضــــاء اجلـــســـديــــة طـــبـــقـــا
ألحــــكــــــام اHـــادّة 6 من اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 478-03
pــــــذكــــــور أعالهHــــــؤرّخ في 9 ديـــــســــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 2003 واHا
وبعـنوان مـبـدأ احلذر يـجب أن تكـون األكـياس اHـستـعمـلة

للجمع اHسبق سميكة .

6 :  :  جتـمـع نـفــايــات اجلــمع اHــســبق في تــعــبــئـة اHـاداHـادّة ة 
صـلـبـة مـغــلـقـة بـطـريــقـة مـحـكــمـة وحتـمل الـعـبــارة الـكـامـلـة

"نفايات متكونة من أعضاء جسدية".

اHـاداHـادّة ة 7 :  :  يــجب أن يــكـون كل كــيس لــلـجــمع اHــسـبق
مـوضــوع تـعــريف بــواسـطــة وثــيـقــة مــلـصــقـة عــلى الــكـيس
والـتي تــضـمن ســريـة هــويـة الـشــخص اHـعــالجp وتـتــضـمن

الوثيقة مـا يأتي :
pنتجHالتعريف با -

pتكونة من األعضاء اجلسديةHطبيعة النفايات ا -
- تــاريـخ إنــتـــاج الــنـــفـــايــات اHـــتـــكــونـــة من األعـــضــاء

pاجلسدية
pتاريخ اجلمع من أجل التخزين -

pعاجلة احملتملة وطبيعتهاHتاريخ ا -
- تاريخ ومكان الدفن.

اHــاداHــادّة ة 8 :  :  تــتـم مــعـــاجلـــــــة الــنــفــــايــــات اHــتــكـــونــــــة
pـادّة 7 أعالهHـنـصـوص عـلـيـهـا في أحـكـام اHمــن األعـضـــاء ا
عن طـــريق مـــســـار إزالـــــة الـــعــدوى وذلـك بــإضـــافـــــة مــواد
كــــيـــمــــاويــــة تـــهــــدف إلى ضــــمـــان عــــــدم ضـــــرر الــــنـــفــــايـــات

اHتكونـة من األعضـاء اجلسديـة.

اHـاداHـادّة ة 9 :  :  تـدون الـعــنـاصـر الـتي تـظــهـر في الـوثـيـقـة
اHـذكـورة في اHادّة 7 أعالهp في سـجل مـرقم ومـؤشر عـليه
~ـــــســــكـه اHــــســـــؤول عن مـــــركــــز الـــــتــــخـــــزينp فـــــور وصــــول

النفايات اHتكونة من األعضاء اجلسدية إلى اHركز.
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اHـاداHـادّة ة 10 :  :  تــخـزّن الــنـفــايـات اHــتـكــونـة مـن األعـضـاء
اجلــســديـة عن طــريق الــتــجــمـيــد وHــدة أقــصـاهــا أربــعـة (4)

أسابيع.
اHاداHادّة ة 11 :  :  يجب أن يكون مـكان التجميـد اHستعمل
لـتخزين النفـايات اHتكـونة من األعضاء اجلسـديةp موجها

خصيصا لهذا الغرض ويتم حتديده كذلك.
يـجب أن تكـون مـحالت الـتجـمـيـد مجـهـزة بـالتـهـوية
pواإلضـاءة وتــكـون �ـعـزل عن الـتـقــلـبـات اجلـويـة واحلـرارة
ومـــزودة بـــاHـــيـــاه وقـــنـــوات الـــصـــرف الـــصـــحـــيـــة وأن يـــتم

تنظيمها وتطهيرها بعد كل نزع.
اHـاداHـادّة ة 12 :  :  يـقــوم بـنـقـل وتـفـريـغ مـغـلــفـات الـنــفـايـات
اHـــتــكــونـــة من األعــضــــاء اجلـــســديــــة أعــوان مـــخــصّــصــــون
لـــهـــــذا الـــغـــرض ويــتـم تــخـــفـــيض نـــقل وتـــفـــريغ اHـــغـــلـــفــات
اHـذكــورة في هــذا الـقــرار إلى أدنى حــد ويــجب أن تـنــجـز
مع مــجـمل وسـائل احلـمـايـة اHـطــلـوبـة لـهـذا الـغـرض بـهـدف

جتنب كل خطر عدوى محتمل.
اHــــاداHــــادّة ة 13 :  :  يــــتـم دفن الــــنــــفــــايـــات اجلــــســــديــــة طــــبــــقـــا

للتنظيم اHعمول بـه.
14 :  :  ينـشر هـذا القـرار في اجلـريدة الـرّسمـيّة اHاداHادّة ة 

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قر اطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 30 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432

اHوافق 4 أبريل سنة 2011.

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 84 - 11 اHــــؤرّخ في 11
ربيع الـثاني  عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سنة 1984 الذي
يــحـدّد كــيـفـيــات تـعـيــW ©ـثــلـW عن اHـوظــفـW في الــلـجـان

pتساوية األعضاءHا
-  و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الثـانـيـة عام 1431 اHـوافق  28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة  2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـنتـمHا WـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
pؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 08 - 05 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
WـهــنـيـHــتـضـمّن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اHوا

pوسائقي السيارات واحلجاب
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 353
اHــؤرخ في 20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1430 اHــوافق 8 نـــوفـــمـــبــر
WوظفHتضمّن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2009 وا
اHــنــتــمــW لألسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلــفــة بــالــتــضــامن

pالوطني
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 294
اHــؤرخ في 23 ذي احلــجــة عــام 1431 اHــوافق  29 نــوفــمــبــر
سنة 2010 الذي يحدد صالحـيات وزير التضامن الوطني

pواألسرة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 295
اHــؤرخ في 23 ذي احلــجــة عــام 1431 اHــوافق  29 نــوفــمــبــر
ســنــة 2010 واHــتـــضــمّن تــنــظـــيم اإلدارة اHــركــزيــة لــوزارة

pالتضامن الوطني واألسرة
- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اHـــؤرخ في 7 رجب عــام 1404
اHـوافق 9 أبــريل سـنـة 1984 الــذي يـحـدد عــدد األعـضـاء في

pتساوية األعضاءHاللجان ا
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار اHــؤرخ في 7 ذي الــقـــعــدة عــام
1425 اHـوافق 19 ديــســمــبــر ســنـة 2004 واHــتــضـمّـن إنــشـاء

جلـنتـW متـساويـتي األعضـاء مخـتصتـW بأسالك مـوظفي
pوزارة التشغيل والتضامن الوطني

يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :
اHاداHادّة األولى : ة األولى : يهدف هـذا القرار إلى تعـديل وتتميم
أحـــكـــام اHــادة 2 من الـــقـــرار اHــؤرخ في 7 ذي الـــقـــعـــدة عــام
pـــذكــور أعالهHــوافق 19 ديـــســـمــــبـــر ســـنــة 2004 واH1425 ا

كما يأتي :

" اHادة 2 : حتدّد تــــشكـيلة كـــل جلــنة وفـــقا لـلجدول
اآلتي :

وزير التهيئة العمرانيةوزير التهيئة العمرانية
والبيئةوالبيئة

الشريف رحمانيالشريف رحماني

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس

وزير الشؤون الدينية واألوقافوزير الشؤون الدينية واألوقاف
بوعبد اللبوعبد اللّه غالم الله غالم اللّه

وزارة التضامن الوطني واألسرةوزارة التضامن الوطني واألسرة
ديــســـمــبــر قــرارقــرار مــؤرخ في مــؤرخ في 2 مـــحـــر مـــحـــرّم عــام م عــام 1432 اHــوافق  اHــوافق 8 ديــســـمــبــر 
ســـنــة ســـنــة p2010 يـــعــدp يـــعــدّل ويـــتــمل ويـــتــمّـم الــقـــرار اHــؤرـم الــقـــرار اHــؤرّخ في خ في 7 ذي ذي
الــقــعــدة عــام الــقــعــدة عــام 1425  اHــوافق   اHــوافق 19 ديــســمــبــر ســنــة  ديــســمــبــر ســنــة 2004
واHـــتــضـــمن إنـــشــاء جلـــنـــتــW مـــتـــســاويـــتي األعـــضــاءواHـــتــضـــمن إنـــشــاء جلـــنـــتــW مـــتـــســاويـــتي األعـــضــاء
مــــخـــتــــصـــتــــW بـــأسـالك مـــوظــــفي وزارة الــــتـــشــــغـــيلمــــخـــتــــصـــتــــW بـــأسـالك مـــوظــــفي وزارة الــــتـــشــــغـــيل

والتضامن الوطني.والتضامن الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

pإنّ وزير التضامن الوطني واألسرة
-  �ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

pتضّمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 84 - 10 اHــــؤرّخ في 11
ربيع الـثاني  عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سنة 1984 الذي
يـحـدّد اخـتــصـاص الـلـجـان اHـتــسـاويـة األعـضـاء وتــشـكـيـلـهـا

pوتنظيمها وعملها
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اHادة اHادة 2 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حرر باجلزائر في 2 محرّم عام 1432 اHوافق 8 ديسمبر سنة 2010.

السعيد بركاتالسعيد بركات

الدالدّائمون ائمون 
األســـالك والرتباألســـالك والرتب

WوظفHلو اWوظفHث©ثّلو ا© ©ث©ثّلو اإلدارةلو اإلدارة

pستشارونHتصرفون اHا -
pتصرفون الرئيسيونHا -

- الــــنــــفــــســــانــــيــــون الــــعــــيــــاديــــون من الــــدرجــــة
pالثانية

- الــــنـــفــــســــانـــيــــون الــــتـــربــــويــــون من الــــدرجـــة
pالثانية

pترجمون - التراجمة الرئيسيونHا -
pالنفسانيون العياديون من الدرجة األولى -

p مهندسو الدولة في اإلحصائيات -
pمهندسو الدولة في اخملبر والصيانة -

pمهندسو الدولة في اإلعالم اآللي -
pتصرفونHا -

pترجمون - التراجمةHا -
pالوثائقيون - أمناء احملفوظات -

pالتقنيون السامون في اإلعالم اآللي -
pلحقون الرئيسيون لإلدارةHا -

pالتقنيون في اإلعالم اآللي -
pملحقو اإلدارة -

pساعدون الوثائقيون - أمناء احملفوظاتHا -
pاحملاسبون اإلداريون الرئيسيون -

pديرية الرئيسيونHكتاب ا -
pديريةHكتاب ا -

pأعوان اإلدارة الرئيسيون -
pعاونون التقنيون في اإلعالم اآلليHا -

pاحملاسبون اإلداريون -

pاألعوان التقنيون في اإلعالم اآللي -
pأعوان اإلدارة -

pWاإلداري Wمساعدو احملاسب -
pالكتاب -

pأعوان حفظ البيانات -
pكتبHأعوان ا -

- العمال اHهنيون من الصنف األول والثاني
pوالثالث

- ســـــائــــــقـــــو الــــــســـــيــــــارات من الــــــصـــــنف األول
pوالثاني
- احلجاب.

اإلضافيون اإلضافيون  اإلضافيون اإلضافيون الدالدّائمون ائمون 

3

3

اللجنةاللجنة
األولىاألولى

اللجنةاللجنة
2

اللجاناللجان

3

3

3

3

3

3

"



Wاإلداريــتــ Wيـــتــضــمـن جتــديــد تــشـــكــيــلـــة الــلــجــنـــتــ pWاإلداريــتــ Wيـــتــضــمـن جتــديــد تــشـــكــيــلـــة الــلــجــنـــتــ p2010 ــوافق 9 ديـــســمـــبــر ســـنــة  ديـــســمـــبــر ســـنــةHــوافق  اHقــرارقــرار مــؤرخ في مــؤرخ في 3 مـــحـــر مـــحـــرّم عــام م عــام 1432 ا
اHتساويتي األعضاء اخملتصتW بأسالك موظفي وزارة التضامن الوطني واألسرة.اHتساويتي األعضاء اخملتصتW بأسالك موظفي وزارة التضامن الوطني واألسرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
Wاإلداريــتـ Wجتــدد تـشــكــيــلــة الــلـجــنــتــ p2010 ــوافق 9 ديــســمــبــر ســنــةHــوجـب قـرار مــؤرخ في 3 مــحــرّم عــام 1432 ا�

اHتساويتي األعضاء اخملتصتW بأسالك موظفي وزارة التضامن الوطني واألسرةp وفقا للجدول اآلتي :

ا`طبعة الرسميا`طبعة الرسميّةI  ةI  حي البسات[I بئر مراد رايسI ص.ب حي البسات[I بئر مراد رايسI ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األســـالك والرتباألســـالك والرتب
WوظفHلو اWوظفHث©ثّلو ا© ©ث©ثّلو اإلدارةلو اإلدارة

pستشارونHتصرفون اHا -
pتصرفون الرئيسيونHا -

- الـــنــــفــــســــانــــيـــون الــــعــــيــــاديــــون من الــــدرجـــة
pالثانية

- الـــنــــفـــســــانـــيـــون الــــتـــربــــويـــون مـن الـــدرجـــة
pالثانية

pترجمون - التراجمة الرئيسيونHا -
pالنفسانيون العياديون من الدرجة األولى -

p مهندسو الدولة في اإلحصائيات -
pمهندسو الدولة في اخملبر والصيانة -

pمهندسو الدولة في اإلعالم اآللي -
pتصرفونHا -

pترجمون - التراجمةHا -
pالوثائقيون - أمناء احملفوظات -

pالتقنيون السامون في اإلعالم اآللي -
pلحقون الرئيسيون لإلدارةHا -

pالتقنيون في اإلعالم اآللي -
pملحقو اإلدارة -

pساعدون الوثائقيون - أمناء احملفوظاتHا -
pاحملاسبون اإلداريون الرئيسيون -

pديرية الرئيسيونHكتاب ا -
pديريةHكتاب ا -

pأعوان اإلدارة الرئيسيون -
pعاونون التقنيون في اإلعالم اآلليHا -

pاحملاسبون اإلداريون -

pاألعوان التقنيون في اإلعالم اآللي -
pأعوان اإلدارة -

pWاإلداري Wمساعدو احملاسب -
pالكتاب -

pأعوان حفظ البيانات -
pكتبHأعوان ا -

- الـــــعـــــمــــــال اHـــــهـــــنــــــيـــــون من الــــــصـــــنف األول
pوالثاني والثالث

- ســـــائـــــقـــــو الـــــســـــيـــــارات مـن الـــــصـــــنف األول
pوالثاني
- احلجاب.

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

بـــــدوي ســــــيـــــد
علي

بلعاليا كمال

خللف مسعود

بـــــدوي ســــــيـــــد
علي

بلعاليا كمال

خللف مسعود

اللجنةاللجنة
األولىاألولى

اللجنةاللجنة
2

اللجاناللجان

رباح نادية

بـــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــديـن
مسعودة
ناجم آسيا

رباح نادية

بـــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــديـن
مسعودة
ناجم آسيا

طــــــــــــالـب فـــــــــــتـح
الدين

جفال نعيمة

برازان جميلة

عدنان صالح

بــــــــوعـــــــــايــــــــشــــــــة
WH محمد
غا£ي رابح

دحــمـاني زعـيم
سفيان

بـن قـــــــــرطــــــــــبي
نعيمة

مغني نبيل

قاسمي حميد

أودينة محمد

مــــــــــــــــشـــــــــــــــــرفـي
عـبـد القادر
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