
العدد العدد 61
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 19  ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1433 هـ هـ
اHوافـق اHوافـق 4 نوفمبر  نوفمبر  سنة سنة 2012 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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4 نوفمبر  سنة نوفمبر  سنة 2012  م م

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسـي رقــم 12 - 377 مـؤرخ فــي 15 ذي احلـجـة عـام 1433 اHـوافـق 31 أكـتـوبـر سـنة r2012 يـتضـمن إجـراءات عـفو
�ناسبــة الــذكــرى الثامنـة واخلمسـيـن النــدالع ثـــورة أول نوفـمــبر 1954.....................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 12 - 378 مـؤرخ في 18 ذي احلـجـة عـام 1433 اHـوافــق 3 نـوفـمـبـر سـنـة r2012 يـعــــدل تـوزيـــع نـفـقـــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة r2012 حسب كـل  قطـاع..................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 12 - 379 مـؤرخ في 18 ذي احلـجـة عـام 1433 اHـوافــق 3 نـوفمـبـر سـنة r2012 يـتـضـمن نـقل اعـتـماد في
ميزانية تسيير وزارة الفالحة والتنمية الريفية..........................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 12 - 380 مـؤرخ في 18 ذي احلـجـة عـام 1433 اHـوافــق 3 نـوفـمــبـر سـنـة r2012 يــتـضـمن إحـداث أبـواب
ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي...........................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 12 - 381 مـؤرخ في 18 ذي احلـجـة عـام 1433 اHـوافــق 3 نـوفمـبـر سـنة r2012 يـتـضـمن نـقل اعـتـماد في
ميزانية تسيير وزارة االتصال..................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
Wيـتضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـرين جـهـوي r2012 ـوافق 17 أكـتـوبـر سـنةHمـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ  في أوّل ذي احلـجّـة عـام 1433 ا
للميزانية................................................................................................................................................

مـرسوم رئـاسيّ مـؤرّخ في أوّل ذي احلجّـة عام 1433 اHوافق 17 أكـتـوبر سـنة r2012 يتـضمّن إنـهـاء مهـام مديـرين للـتخـطيط
والتهيئة العمرانية في الواليات.................................................................................................................

مـرســوم رئـاسيّ مــؤرّخ  في أوّل ذي احلـجّــة عـام 1433 اHـوافق 17 أكـتــوبـر ســنـة r2012 يــتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــفـتش جــهـــوي
للمفتشــية العامّــة للمالــيّة بسـيدي بلعباس................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في أوّل ذي احلـجّـة عام 1433 اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنة r2012 يـتـضـمّن إنهـاء مـهـام مـفـتش باHـفـتـشـية
العامّة للغابات.........................................................................................................................................

مرسـومـان رئـاسيّـان مـؤرّخان في أوّل ذي احلـجّـة عام 1433 اHـوافق 17  أكـتـوبر سـنة r2012 يتـضـمّـنان إنـهـاء مهـام مـديرين
..................................................................................................................................Wللتجارة في واليت

مرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي احلجّة عام 1433 اHوافق 17 أكتـوبر سنة r2012 يـتضمّن إنـهاء مهام مـدير إدارة الوسائل
بالوكالة الفضائية اجلزائرية......................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في أوّل ذي احلـجّـة عام 1433 اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنة r2012 يتـضـمّن تـعيـW مـديرين لـلـضرائب في
الواليات..................................................................................................................................................

مــرسـوم رئـاسيّ مــؤرّخ في أوّل ذي احلـجّـة عـام 1433 اHـوافق 17 أكــتـوبـر سـنـة r2012 يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر اHـعـهـد الـوطـني
للتكوين اHتخصص لألسالك اخلاصة بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف اHتخصص في القراءات باجلزائر...............

مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي احلـجّة عام 1433 اHوافق 17 أكتـوبر سنة r2012 يـتضـمّن تعيـW مديـر احلظيـرة الوطـنية
في ثنية األحد..........................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
Wمـحـافـظـ Wيـتـضـمّـنـان تـعـيـ r2012 ـوافق 17  أكــتـوبـر سـنـةHمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرّخــان في أوّل ذي احلـجّـة عـام 1433 ا
للغابات في الواليات.................................................................................................................................

مــرســوم رئـاسيّ مــؤرّخ في أوّل ذي احلــجّــة عـام 1433 اHـوافق 17 أكـتــوبـر ســنـة r2012 يــتـضــمّن تـعــيـW نــائب مـديــر بـوزارة
التجارة..................................................................................................................................................

مــرسـومــان رئــاسـيّــان مــؤرّخـان في أوّل ذي احلــجّــة عـام 1433 اHـوافق 17  أكــتــوبــر ســنـة r2012 يــتـضــمّـنــان تـعــيـW مــديـرين
للتجارة في الواليات.................................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة العدلوزارة العدل

قــــــرار مـــــؤرخ في 22 شـــــوّال عــــام 1433 اHــــوافق 9 ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة r2012 يـــــتـــــضـــــمن تـــــفـــــويـض اإلمـــــضـــــاء إلى اHـــــفـــــتش
العام.......................................................................................................................................................

قـــرار مـؤرخ في 22 شـوّال عام 1433 اHـوافق 9 سـبـتـمـبـر سـنـة r2012 يـتـضـمن تـفــويض اإلمـضـاء إلى اHـديـر الـعـام لـلـشـؤون
القضائية والقانونية.................................................................................................................................

قـــرار مـؤرخ في 22 شــوّال عـام 1433 اHـوافق 9 سـبـتـمـبـر سـنـة r2012 يــتـضـمن تـفــويض اإلمـضـاء إلى اHـديــر الـعـام لـلـمـوارد
البشرية..................................................................................................................................................

قــرار مؤرخ في 22 شـوّال عام 1433 اHوافق 9 سـبتـمبـر سنة r2012 يتـضمن تـفويض اإلمـضاء إلى اHـديرة الـعامـة لعـصرنة
العدالة....................................................................................................................................................

قـــرار مـؤرخ في 22 شــوّال عـام 1433 اHـوافق 9 ســبــتـمــبــر ســنـة r2012 يــتــضــمن تــفـويـض اإلمـضــاء إلى اHــديــر الــعـام إلدارة
السجون وإعادة اإلدماج..............................................................................................................................

قــرار مؤرخ في 22 شـوّال عام 1433 اHـوافق 9 سـبـتـمـبـر سـنة r2012 يـتـضـمن تـفـويض اإلمضـاء إلى مـديـر الـشـؤون اHـدنـية
وختم الدولة.............................................................................................................................................

قــرار مؤرخ في 22 شـوّال عام 1433 اHوافق 9 سـبتـمبـر سنة r2012 يـتضـمن تفـويض اإلمضاء إلى مـدير الـشؤون اجلـزائية
وإجراءات العفو........................................................................................................................................

قـرار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 اHوافق 9 سـبتـمبـر سنة r2012 يـتضـمن تفويض اإلمـضاء إلى مـدير التـعاون الـقانوني
والقضائي................................................................................................................................................

قــــــرار مـــــؤرخ في 22 شـــــوّال عـــــام 1433 اHــــــوافق 9 ســـــبــــــتـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة r2012 يــــــتـــــضــــــمن تــــــفـــــويـض اإلمـــــضــــــاء إلـى مـــــديـــــر
القضاة....................................................................................................................................................

قــــرار مـــؤرخ في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHـــوافق 9 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنـــة r2012 يـــتـــضـــمـن تـــفـــويض اإلمـــضـــاء إلـى مـــديـــر اHـــالـــيـــة
واحملاسبة.................................................................................................................................................

قـرار مؤرخ في 22 شوّال عام 1433 اHوافق 9 سبتـمبر سنة r2012 يـتضمن تفويض اإلمـضاء إلى مدير اHنـشآت األساسية
والوسائل................................................................................................................................................

قـــرار مـؤرخ في 22 شــوّال عـام 1433 اHـوافق 9 ســبــتـمــبــر ســنـة r2012 يــتـضــمن تــفــويض اإلمــضــاء إلى مـديــر االســتــشـراف
والتنظيم.................................................................................................................................................
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4 نوفمبر  سنة نوفمبر  سنة 2012  م م

فهرس (تابع)فهرس (تابع)
قـــرار مـؤرخ في 22 شــوّال عـام 1433 اHـوافق 9 سـبــتـمــبـر ســنـة r2012 يــتـضــمن تــفـويض اإلمــضــاء إلى مــديـرة اإلعالم اآللي
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال..................................................................................................................

قـــرار مـؤرخ في 22 شـوّال عام 1433 اHـوافق 9 سـبـتـمـبـر سـنـة r2012 يـتـضـمـن تـفـويض اإلمـضـاء إلى اHــفـتش الـعـام Hـصـالح
السجون..................................................................................................................................................

قــرار مؤرخ في 22 شـوّال عام 1433 اHـوافق 9 سـبـتـمـبـر سـنـة r2012 يـتـضـمن تـفـويض اإلمـضـاء إلى مـديـر أمـن اHـؤسـسات
العقابية..................................................................................................................................................

قـــرار مـؤرخ في 22 شــوّال عـام 1433 اHـوافق 9 ســبـتـمــبـر سـنـة r2012 يـتــضـمن تـفـويـض اإلمـضـاء إلى مـديــر الـبـحث وإعـادة
...................................................................................................................Wاإلدماج االجتماعي للمحبوس

قــرار مؤرخ في 22 شـوّال عام 1433 اHـوافق 9 سـبتـمـبر سـنة r2012 يتـضـمن تـفـويض اإلمضـاء إلى مـديـر اHوارد الـبـشـرية
والنشاط االجتماعي..................................................................................................................................

قــرار مؤرخ في 22 شـوّال عام 1433 اHوافق 9 سـبتـمـبر سـنة r2012 يتـضـمن تـفويض اإلمـضـاء إلى مـدير اHـالـية واHـنـشآت
والوسائل................................................................................................................................................

قـــــرارات مــــؤرخــــة في 22 شــــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9 ســــبــــتـــــمــــبــــر ســــنــــة r2012 تــــتــــضـــــمن تــــفـــــويض اإلمــــضـــــاء إلى نــــواب
مديرين...................................................................................................................................................

وزارة الصناعة واGؤسسات الصغيرةوزارة الصناعة واGؤسسات الصغيرة
واGتوسطة واGتوسطة وترقية االستثماروترقية االستثمار

قـــرار وزاري مـشـتــرك مـؤرّخ في 28  جــمــادى الـثــانــيـة عـام 1433 اHـوافق 20  مــايـو ســنـة r2012 يـتــضـمّن تــنـظـيم اHــديـريـة
الوالئية للصناعة واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار...........................................................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات

بنك اجلزائربنك اجلزائر

الوضعيّة الشّهريّة في 30 يونيو سنة 2012............................................................................................................

الوضعيّة الشّهريّة في 31 يوليو سنة 2012............................................................................................................

الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة 2012............................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئاسـي رقــم مـرسوم رئاسـي رقــم 12 -  - 377 مؤرخ فــي   مؤرخ فــي  15 ذي احلجة ذي احلجة
عـام عـام  1433 اHـوافـق  اHـوافـق 31 أكـتـوبـر سـنـة  أكـتـوبـر سـنـة r2012 يــتـضـمنr يــتـضـمن
إجــــراءات عــــفــــو �ــــنــــاســــبــــــة الــــــذكــــــرى الــــثــــامــــنـــــةإجــــراءات عــــفــــو �ــــنــــاســــبــــــة الــــــذكــــــرى الــــثــــامــــنـــــة

واخلمسـيـن النــدالع ثـــورة أول نوفـمــبر واخلمسـيـن النــدالع ثـــورة أول نوفـمــبر 1954.
ـــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية

-  بــنـاء عـلى الــدسـتــورr ال سـيـمــا اHـادّتـان 77 (8 و9)
rو156 منه

-  و�ــــــقـــــتـــــضـى األمـــــر رقم 66 - 156 اHـــــؤرخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

rتممHعدل واHا rقانون العقوبات

- وبـنـاء عــلى الـرأي االسـتـشــاري الـذي أبـداه اجملـلس
rادة 156 من الدستورHاألعلى للقضاء طبقا ألحكام ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  يستفـيد األشخاص احملـبوسون وغير
احملبـوسـW احملـكوم عـلـيـهم  نـهائـيـا عـند تـاريخ إمـضـاء هذا
اHـــرســوم من إجــراءات عــفــو �ــنـــاســبــة الــذكــرى الــثــامــنــة
واخلمسـW الندالع ثورة أول نـوفمبر r 1954 طبـقا ألحكام

هذا اHرسوم.

اHـادة اHـادة 2 :  :  يــسـتــفـيــد عـفــوا كـلــيـا لــلـعــقـوبــة األشـخـاص
احملـبوسـون وغـير احملـبـوسW احملـكـوم عـليـهم نـهائـيـا الذين
يسـاوي بـاقي عـقوبـتـهم سـتة (6) أشـهـر أو يقل عـنـهاr دون

مراعاة أحكام اHادتW 6 و 7 أدناه.

3 : :  يــســتــفــيــد األشــخــاص احملــبــوســون احملــكـوم اHـادة اHـادة 
عـلـيـهم نـهـائـيـا تـخـفـيـضـا جـزئـيـا من الـعـقـوبـة عـلى الـنـحـو

اآلتي :

-  ســبـعـة (7) أشــهـر إذا كــان بـاقي الــعـقــوبـة يــسـاوي
rثالث (3) سنوات أو يقل عنها

- ثمـانـية (8) أشهـر إذا كـان باقي الـعـقوبـة أكـثر من
ثالث (3) ســـنـــوات ويــــســـاوي خـــمس (5) ســـنـــوات أو يـــقل

rعنها

- تــسـعـة (9) أشـهـر إذا كــان بـاقي الـعـقــوبـة أكـثـر من
خــمس (5) ســنــوات ويــســاوي عــشــر (10) ســنــوات أو يــقل

rعنها

- عـشرة (10) أشهـر إذا كـان باقي الـعقـوبة أكـثر من
عـــشـــر (10) ســـنـــوات ويــــســـاوي خـــمـس عـــشـــرة (15) ســـنـــة

rأويقل عنها
- أحـد عـشر (11) شـهـرا إذا كـان باقـي العـقـوبـة أكـثر
من خــمس عــشـرة (15) سـنــة ويــسـاوي عــشـرين (20) سـنـة

أويقل عنها.

اHـادة اHـادة 4 : :  تــطـبق إجــراءات الـعـفــو اHـنــصـوص عـلــيـهـا
فـي هــذا اHـــرســـومr عــلـى الــعـــقـــوبـــة األشــد فـي حــالـــة تـــعــدد

العقوبات.

اHــادة اHــادة 5 :  : يــســـتـــثــنـى من االســـتــفـــادة من أحـــكـــام هــذا
اHرسوم :

-  األشخاص احملبـوسون اHعنيون بأحكام األمر رقم
06-01 اHـؤرخ في 28 مـحـرم عام 1427 اHـوافق 27 فـبـراير

ســنــة 2006 واHــتــضـمن تــنــفــيـذ مــيــثــاق الـســلم واHــصــاحلـة
rالوطنية

-  األشخاص احملكـوم عليهم بسبب ارتكابهم اجلرائم
اHــنــصــوص واHــعــاقب عــلــيــهــا بــاHــرســوم الــتــشــريــعي رقم
92-03 اHــــؤرّخ في30 ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 1992 واHــــتــــعــــلق

�ــــكـــافـــحـــة الــــتـــخـــريـب واإلرهـــابr اHـــعـــدل واHــــتـــمم وكـــذا
األشـــخــــاص احملــــكـــوم عــــلــــيـــهـم بـــســــبب ارتــــكـــابــــهم اجلــــرائم
اHـنـصـوص واHــعـاقب عـلـيــهـا بـاHـواد 87 و87 مـكـرر إلى 87
مـكـرّر 10 و181 من قـانـون الـعــقـوبـاتr واHـتـعــلـقـة بـأعـمـال

rاإلرهاب والتخريب
- األشــــخـــــاص احملــــكــــوم عــــلــــيــــهم بــــســــبـب ارتــــكــــابــــهم
أومحـاولة ارتكـابهم جنح وجـنايات الـسرقات والـسرقات
اHــوصــوفــة وتــكــوين جــمــعــيــة أشــرارr األفــعــال اHــنــصـوص
واHـــــعــــاقـب عــــلـــــيــــهـــــا بــــاHــــواد 30 و 176 و 177 و 350 و 350
مـــكــرر و 350 مـــكــرر1 و 350 مـــكــرر 2 و 351 و 351 مـــكــرر

rو352 و 353 و 354 و 361 من قانون العقوبات
-  األشــخـاص احملــكـوم عــلــيـهم  بــسـبـب ارتـكــابـهــم أو
مــــحـــاولــــــة  ارتـــكــــابــــهــم جـــرائـــم اخلـــيــــانـــــة والــــتــــجـــسـس
والـــتــقـــتـــيــل وجـــرائم الـــقــتـل الــعـــمـــدي مع ســـبق اإلصــرار
والـــتـــرصـــد والــقـــتل الـــعـــمـــدي وقــتـل األصــول والـــتـــســمـــيم
والــضــرب واجلـرح الــعــمـدي اHــؤدي إلى الــوفـاة دون قــصـد
إحـداثـهـا والـضـرب واجلرح الـعـمـدي عـلى األصـولr األفـعال
اHنـصوص واHـعـاقب علـيـها بـاHواد 30 و63 و 64 و84 و254
و255 و256 و257 و258 و260 و261 و262 و263 و264 و267

من قانون العقوبات.
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- األشـــخــاص احملـــكـــوم عـــلـــيــهـم بـــســبـب ارتـــكــابـــهم أو
مـــحــــاولــــة ارتـــكــــابــــهم جــــنح وجــــنــــايــــات اخـــتـالس األمـــوال
العموميـة أو اخلاصة والرشوة واستـغالل النفوذ والفرار
وتــــزويـــــر الــــنـــــقــــود والـــــتــــهـــــريبr األفـــــعـــــال اHـــــنــــصــــــوص
واHــعـاقــب عــلـيـهــــا بـاHـــواد 30 و 119 و 119 مـكـــرر و 126
و126 مــــكــــرر و 127 و 128 و 128 مــــكــــرر و 128 مــــكــــــرر 1
و129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 مـن قـــــــانـــــــون
الـعـقوبـات وبـاHواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من
الـــقـــانـــون رقم 06-01 اHــؤرخ في 20 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2006
واHــتـعــلق بــالـوقــايـة من الــفــسـاد ومــكـافــحـته وبــاHـواد 324
و325 و 326 و 327 و 328 من قـانـون اجلـمـارك وبـاHـواد 10
و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من األمر رقم 06-05
اHــــؤرخ في 23 غــــشـت ســــنــــة 2005 واHــــتــــعـــــلق �ـــــكــــافــــحــــة

rالتهريب
- األشـخـاص احملكـوم عـلـيـهم بـسبـب ارتكـابـهم جـنـاية
هـتك عـرض الــفـعل اHـنــصـوص واHـعـاقب عــلـيه بـاHـادة 336

rمن قانون العقوبات
- األشــخـــاص احملــكـــوم عــلـــيــهـم  بــســـبب ارتــكـــابــهم أو
مــحــاولــة ارتــكـــابــهم جــرائم اHــتــاجــرة بــاخملــدراتr األفــعــال
اHــــنــــصــــوص واHــــعــــاقب عــــلــــيــــهــــا بــــاHــــادتـــW 243 و244 من
الـــقـــانـــون رقم 85-05 اHــــؤرّخ في 16 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1985
واHـتــعــلق  بــحــمــايــة الـصّــحــة وتــرقــيـتــهــاr اHــعــدل واHــتـمم
وبـــــــــــــاHــــــــــــواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21
و22 و 23 و 27 من الـــــــقــــــانـــــــون رقم 04-18 اHــــــؤرخ في 25
ديـــســمـــبــر ســـنــة 2004 واHــتـــعــلـق بــالـــوقــايـــة من اخملــدرات
واHــؤثـــرات الـــعـــقـــلــيـــة وقـــمع االســـتـــعــمـــال واالجتـــار غـــيــر

اHشروعW بها.

اHـادة اHـادة 6 :  : ال �ـكن أن يـتـجـاوز مـجـموع الـتـخـفـيـضات
اجلزئية اHتتالية ثلث (3/1) العقوبة الصادرة ضد احملكوم
Wبـاسـتـثــنـاء احملـبـوسـ rعـلـيــهم نـهـائـيــا في مـادة اجلـنـايــات

الذين يتجاوز سنهم خمسا وستW (65) سنة.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : ال �ـكن أن يـتـجـاوز مـجـموع الـتـخـفـيـضات
اجلــزئــيــة اHــتــتــالــيــة نــصف (2/1) الــعــقــوبــة الــصــادرة ضـد
احملــــكــــوم عـــلــــيــــهم نــــهــــائــــيـــا فـي مــــادة اجلـــنـحr بـــاســــتــــثــــنـــاء
احملبوسW الذين يتجاوز سنهم خمسا وستW (65) سنة.

اHـاداHـادّة ة 8 : : تـطـبق أحـكـام هـذا اHـرسـوم علـى األشـخاص
اHـــســـتــفـــيـــدين مـن نــظـــام اإلفـــراج اHـــشـــروط والـــتــوقـــيف

اHؤقت لتطبيق العقوبة.

9 : : ال يـــــســـــتــــفـــــيـــــد من أحـــــكــــام هـــــذا اHـــــرســــوم اHــــاداHــــادّة ة 
األشـــخــاص احملــكــوم عــلــيــهـم بــعــقــوبــة الــعــمـل لــلــنــفع الــعــام
واحملــبــوســW بـســبب إخـاللـهـم بـااللــتــزامــات اHــتــرتـبــة عن

تنفيذ هذه العقوبة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 10 : : ال تـــــطــــــبق أحــــــكــــــام هـــــذا اHــــــرســـــوم عــــــلى
األشخاص الذين حكمت عليهم احملاكم العسكرية.

11 :  : يــــــنــــــشــــــــر هــــــذا اHـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـرّر بــاجلــزائـر في  15 ذي احلــجــة عـام 1433 اHـوافق

31 أكتوبر سنة 2012.  

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12 -  - 378 مــؤرخ في  مــؤرخ في 18 ذي احلــجــة ذي احلــجــة
يــعـــــدل  rيــعـــــدل r2012 ــوافــق 3 نــوفــمـــبــر ســنــة  نــوفــمـــبــر ســنــةHــوافــق  اHعــام عــام 1433 ا
تـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنةتـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنة

r2012 حسب كـل  قطـاع.r حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3

rو125 (الفقرة 2) منه
-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اHــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

 rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

r2012 الية التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزr اHـعـدّل

   rتممHوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2012
اعـتـمـاد دفع قـدره سـبـعـمـائــة وتـسـعـة عـشـر مـلـيـون ديـنـار
(719.000.000 دج) ورخــصـــة بــرنــامــج قـــدرهــا ســبــعــمــائــة
وتــســعــة عــشــر مــلــيــون ديــنــار (719.000.000 دج) مــقــيّـدان
فــي الـنـفــقـات ذات الـطـابع النـهــائي ( اHنـصـــوص علـيـها
فـــي األمـــــــر رقم 12-03 اHــــــــؤرخ في 20 ربـــــــيـع األول عـــــــام
1433 اHــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 واHــتـــضــمـن قــانــون

اHـالـية الـتـكـميـلي لـسـنة r(2012 طبـقـا لـلـجـدول "أ" اHـلحق
بهذا اHرسوم.
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اHــاداHــادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Hـيــزانيــة سـنــة 2012  اعـتـمـاد
دفــع  قـــدره ســـبــــعـــمـــائــــة وتـــســـعـــة عــــشـــر مـــلــــيـــون ديـــنـــار
(719.000.000 دج) ورخــصـــة بــرنــامــج قـــدرهــا ســبــعــمــائــة
وتـســـعــة عـشــر مــلـيــون ديــنـار (719.000.000 دج)  يــقــيّـدان
في الــنـفـــقـات ذات الـطـابع الـنـهـــائي ( اHـنـصـــوص عـلـيـهـا
فـــي األمـــــــر رقم 12-03 اHــــــــؤرخ في 20 ربـــــــيـع األول عـــــــام
1433 اHــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة 2012 واHــتـــضــمـن قــانــون

اHــالــيـة الـــتــكــمـــيـلـي لـســنــة r(2012 طـبــــقــا لـلــجــدول "ب"
اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر بـاجلـزائر في 18 ذي احلـجـة عام 1433 اHـوافق 3
نوفمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12 -  - 379 مــؤرخ في  مــؤرخ في 18 ذي احلــجــة ذي احلــجــة
يــتـضـمن  rيــتـضـمن r2012 ـوافــق 3 نـوفــمــبـر ســنـة  نـوفــمــبـر ســنـةHـوافــق  اHعـام عـام 1433 ا
نــقل اعــتــمــاد في مــيــزانـيــة تــســيــيــر وزارة الـفـالحـةنــقل اعــتــمــاد في مــيــزانـيــة تــســيــيــر وزارة الـفـالحـة

والتنمية الريفية.والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�قـتضى القانون رقم 11- 16 اHؤرخ في 3 صفر
عــام 1433 اHــوافق 28 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2011  واHـــتـــضــمن

r2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 12- 03 اHـؤرخ في 20 ربـيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

r2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقــم 12 - 47
اHــــؤرخ في 13 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافق 6 فـــبـــرايـــر
سنة 2012 واHتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
الـفالحة والتنمـية الريفية مـن ميزانية التـسيير �وجب

r2012 الية لسنةHقانون ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 
اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـلــغـــى مــن مـيـزانـيــــة ســنــــة 2012
اعـتـــمـــــاد قــــــدره أربـعــمــائـــة واثـنـــان وثــمــانـون مــلــيـون
ديـنـــار ( 482.000.000 دج) مـقــــيّـــد فـي مـيـزانـيـة تـســيـيـر
وزارة الفـالحـة والـتـنـمـيـة الـريفـيـة وفي األبـواب اHـبـيـنة

في اجلدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.
اعـتــمـاد اHــاداHــادّة ة 2 : : يـخــصــص Hـيــزانـيــة ســنـة 2012  
قـــــدره أربــــعـــمــــائـــة واثــــنـــان وثـــمــــانـــون مــــلـــيــــون ديـــنـــــار
( 482.000.000 دج) يــقــيّـــد فــي مــيــزانــيـة تــســيــيــر  وزارة
الــفالحــة والـتــنـمــيــة الـريــفـيــة وفي الــبـابــW اHــبـيــنـW في

اجلدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHــاداHــادّة ة 3 : :  يــكــلــف وزيــــر اHــالــيــــة ووزيـــــر الــفالحــة
والــتــنــمــيــة الــريــفــيــةr كلّ فــيــمــا يــخــصّـهr بــتــنــفــيـــذ هــــذا
اHرسـوم الذي ينــشـر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حرّر بـاجلـزائر في 18 ذي احلـجـة عام 1433 اHـوافق 3
نوفمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اHلحقاHلحق

اجلدول "أ" مساهمات نهائيةاجلدول "أ" مساهمات نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع
القطاعاتالقطاعات

719 000719 000
- احـــــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــاطـي
لــــنــــفــــقــــات غــــيـــر

متوقعة

719 000719 000 اجملموع : .........

اجلدول "ب" مساهمات نهائيةاجلدول "ب" مساهمات نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع
القطاعاتالقطاعات

719 000719 000
- اHــــــــــــــــنــــــــــــــــشـــــــــــــــآت
الـــــــــــقـــــــــــاعـــــــــــديـــــــــــة
االقــــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة
واإلداريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

719 000719 000 اجملموع : .........
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11 -  31

13 -  31

11 -  33

12 -  31

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية
الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط........
rــتــعــاقـدونHــســتــخــدمــون اHــصــالح الالمــركــزيــة الــتــابــعــة لــلـدولــة - اHا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي....

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - اHنح العائلية ........................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHديرية العامة للغاباتاHديرية العامة للغابات
الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية للغابات - التعويضات واHنح اخملتلفة ..............

مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني

مـجــمـوع االعــتـمــادات اHـلــغــاة من مـيــزانـيــة وزارة الـفالحــةمـجــمـوع االعــتـمــادات اHـلــغــاة من مـيــزانـيــة وزارة الـفالحــة والـتــنـمــيـة والـتــنـمــيـة
الـريــفــيـة................................................................................الـريــفــيـة................................................................................
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اجلدول اHلحق (ب)اجلدول اHلحق (ب)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

400. 000.000

400. 000.000

82. 000.000

82. 000.000

482. 000.000

482. 000.000

482. 000.000

482. 000.000

12 -  31

13 -  33

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية
الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم القسم األولاألول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واHنح اخملتلفة......

مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الفالحةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الفالحة والتنمية الريفية والتنمية الريفية

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12 -  - 380 مــؤرخ في  مــؤرخ في 18 ذي احلــجــة ذي احلــجــة
يــتـضـمن  rيــتـضـمن r2012 ـوافــق 3 نـوفــمــبـر ســنـة  نـوفــمــبـر ســنـةHـوافــق  اHعـام عـام 1433 ا
إحــداث أبـواب ونــقل اعــتـمــاد في مــيـزانــيـة تــسـيــيـرإحــداث أبـواب ونــقل اعــتـمــاد في مــيـزانــيـة تــسـيــيـر

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�قـتضى القانون رقم 11- 16 اHؤرخ في 3 صفر
عــام 1433 اHــوافق 28 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2011  واHـــتـــضــمن

r2012 الية لسنةHقانون ا

- و�ـقــتـضى األمـر رقم 12- 03 اHـؤرخ في 20 ربـيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

r2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقــم 12 - 52
اHــؤرخ في  13 ربـــيع األول عــام 1433 اHــوافـق 6 فـــبـــرايــر
سنة 2012 واHتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
الـتعـلـيم الـعـالي والـبحـث العـلـمي من مـيـزانـية الـتـسـيـير

r2012 الية  لسنةHوجب قانون ا�
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يـحــدث في جـدول مــيـزانــيـة تــسـيــيـر
وزارة الــتــعــلـيـم الـعــالي والــبــحث الــعــلــمي لــســنـة 2012 -
الــفــرع األول - اإلدارة اHــركــزيــة - الــفـرع اجلــزئي األول -

اHصالح اHركزيةr األبواب اآلتية :
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- بــــاب رقــــمه 36 - 08 وعــــنـــوانـه "إعــــانـــة لــــلــــوكــــالـــة
r"وضوعاتية للبحث في العلوم االجتماعية واإلنسانيةHا

- بــــاب رقــــمه 36 - 09 وعــــنـــوانـه "إعــــانـــة لــــلــــوكــــالـــة
اHــوضــوعـــاتــيــة لـــلــبـــحث في الـــبــيــوتـــكــنـــولــوجــيـــة وعــلــوم

r"الزراعة والتغذية

- بــــاب رقــــمه 36 - 10 وعــــنـــوانـه "إعــــانـــة لــــلــــوكــــالـــة
اHوضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة واحلياة".

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : :  يـــــلـــــغـــــى مــن مــــيـــــزانــــيــــــة ســـــنــــــة 2012
اعـــــتــــــمــــــاد قــــــــدره مـــــلــــــيـــــاران وأربــــــعـــــــمـــــائــــــة وثــالثـــــة
وأربـــعـــون مــلــيـــونــا وســتـــمــائــة وســـتــة عــشـــر ألف ديــنــار
(2.443.616.000 دج) مـــقــــــيّـــــد فـي مـــيــــزانـــيـــــة  تـــســـيـــيـــــر
Wوزارة الــتـعـلـيــم الـعـالـي والـبــحـث الـعـلــمـي وفي الـبـابـ

اHبينW في اجلدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 : :  يـخـصـص Hـيزانيــة سـنـة 2012  اعـتـمــاد
قـــــدره مــلـــيــاران وأربــعــمـــائــة وثالثــة وأربــعـــون مــلــيــونــا
وســـتــمـــائــة وســـتــة عـــشــر ألـف ديــنــار (2.443.616.000 دج)
يـــقــــيّــــــد في مــيــزانــيــة تــســيــيـــر وزارة الــتــعــلــيم الــعــالي
والــبـحـث الـعــلــمي وفي األبــواب اHـبــيــنــة في اجلـدول "ب"

اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 4 : :  يـكـلــــف وزيـــر اHــالـيـــة ووزيـــر الـتـعـلـيم
العالي والبحث العـلميr كــلّ فيما يخـصّـهr بتنفيـذ هــذا
اHرسـوم الذي ينــشـر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر بـاجلـزائر في 18 ذي احلـجـة عام 1433 اHـوافق 3
نوفمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحق (أ)اجلدول اHلحق (أ)

73.000.000

2.370.616.000

2.443.616.000

2.443.616.000

2.443.616.000

2.443.616.000

2.443.616.000

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

02 -  36

06 -  36

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للديوان الوطني للخدمات اجلامعية ....................................

إعانات للمراكز اجلامعية ...........................................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اHلغاة...........................................................مجموع االعتمادات اHلغاة...........................................................
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اجلدول اHلحق (ب)اجلدول اHلحق (ب)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

03 -  34

05 -  36

08 -  36

09 -  36

10 -  36

01 -  37

05 -  37

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الفرع األولالفرع األول
اإلدارة اHركزيةاإلدارة اHركزية

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - اللوازم ..........................................................
مجموع القسم الرابع

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات للجامعات......................................................................
إعانة للوكالة اHوضوعاتية للبحث في العلوم االجتماعية واإلنسانية
إعــانــة لـلــوكـالــة اHـوضــوعـاتــيــة لـلــبـحث في الــبــيـوتــكـنــولـوجــيـة وعــلـوم
الزراعة والتغذية...................................................................
إعانة للوكالة اHوضوعاتية للبحث في علوم الطبيعة واحلياة...........

مجموع القسم السادس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات .......................................

اإلدارة اHركزية - مصاريف إجناز وطباعة الشهادات اجلامعية ........
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة......................................................مجموع االعتمادات اخملصصة......................................................

5.000.000

5.000.000

2.370.616.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

2.430.616.000

6.000.000

2.000.000

8.000.000

2.443.616.000

2.443.616.000

2.443.616.000

2.443.616.000
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مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12 -  - 381 مــؤرخ في  مــؤرخ في 18 ذي احلــجــة ذي احلــجــة
يــتـضـمن  rيــتـضـمن r2012 ـوافــق 3 نـوفــمــبـر ســنـة  نـوفــمــبـر ســنـةHـوافــق  اHعـام عـام 1433 ا

نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة االتصال.نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيـــمــا اHــادتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�قـتضى القانون رقم 11- 16 اHؤرخ في 3 صفر
عــام 1433 اHــوافق 28 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2011  واHـــتـــضــمن

r2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 12- 03 اHـؤرخ في 20 ربـيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

r2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقــم 12 -63 اHؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1433 اHوافـق 6 فبـراير سنة 2012
واHـتـضـمن تـوزيع االعتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر االتـصال
r2012 الية  لسنةHمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2012  اعــــتـــــمـــــاد قــــــــدره مــــلــــيـــون ديــــنــــار (1.000.000 دج)

مقـــيّــد فـي ميـزانية تـسيـير وزارة االتـصال وفي الـباب
رقم 37 - 04 "اإلدارة اHـــركــــزيـــة - تـــنــــظـــيم الــــتـــظـــاهـــرات

السمعية البصرية".

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : :  يـــــخـــــــصــــص Hــــيــــزانــــيـــــــة ســـــنــــــة 2012
اعتــمـــاد قــــدره مـليون دينار (1.000.000 دج)  يــقــــيّــــد
في مـــيـزانــيــة تــسـيــيـر وزارة االتــصـال وفي الـبـاب رقم

34 - 90 "اإلدارة اHركزية - حظيرة السيارات".

rالـيـــة ووزيــر االتـصالHادّة ة 3 : :  يـكلــــف وزيـــر اHاداHا
كلّ فيما يخـصّـهr بتنفيـذ هـــذا اHرسـوم الذي ينــشر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة.

حرّر بـاجلـزائر في 18 ذي احلـجـة عام 1433 اHـوافق 3
نوفمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــــرســــوم رئـــــاسـيمـــــرســــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ  خ  في أوفي أوّل ذي احلـــــجل ذي احلـــــجّـــــة عــــام ـــــة عــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

مديرين جهويW للميزانية.مديرين جهويW للميزانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ فـي أوّل ذي احلــجّــة
عــــام 1433 اHــــوافق 17 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2012 تــــنــــهى مــــهـــام
Wالـــسّـــادة اآلتـــيـــة أســمـــاؤهـم بـــصـــفــتـــهـم مـــديــريـن جـــهـــويــ

للميزانيةr إلحالتهم على التّقـاعد :

rبسطيف rإبراهيم بومسهد -
rبعنابة rسعيد شنوف -

- محمد الهادي فارحr بورقلة.

مــــــرســـــوم رئــــــاسيمــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في أوخ في أوّل ذي احلــــــجل ذي احلــــــجّـــــة عـــــام ـــــة عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مـــديـــرين لـــلــتـــخـــطـــيط والـــتــهـــيـــئـــة الــعـــمـــرانــيـــة فيمـــديـــرين لـــلــتـــخـــطـــيط والـــتــهـــيـــئـــة الــعـــمـــرانــيـــة في

الواليات.الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ فـي أوّل ذي احلــجّــة
عــــام 1433 اHــــوافق 17 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2012 تــــنــــهى مــــهـــام
الـــسّــيـــدة والـــسّــادة اآلتـــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتـــهم مـــديــرين
rلـلــتــخـطــيط والــتـهــيـئــة الــعـمــرانـيــة في الــواليــات اآلتــيـة

إلحالتهم على التّقـاعـد :
rفي والية بسكرة rزوجة بن طيب rزهية خالدي -

rفي والية البليدة rابراهيم سيدمو -
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rفي والية معسكر rعبد القادر مغايني -
rفي والية تيسمسيلت rسعيد أحمية -

rفي والية خنشلة rنصر الدين بن جناعي -
- محمد بوخبزةr في والية غليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســــوم رئـــــاسـيمـــــرســــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ  في أوخ  في أوّل ذي احلـــــجل ذي احلـــــجّـــــة عــــام ـــــة عــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مـــفــتش جـــهــــوي لـــلــمـــفــتـــشــــيـــة الــعـــاممـــفــتش جـــهــــوي لـــلــمـــفــتـــشــــيـــة الــعـــامّــــة لـــلــمـــالــــيــــة لـــلــمـــالــــيّــةــة

بسـيدي بلعباس.بسـيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ فـي أوّل ذي احلــجّــة
عام 1433 اHوافق 17 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد
محـمد بن يطـوr بصفـته مفـتشا جـهويـا للمـفتـشية الـعامّة

للماليّة بسيدي بلعباسr إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئــــــاسيمــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في أوخ في أوّل ذي احلــــــجل ذي احلــــــجّـــــة عـــــام ـــــة عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام

مفتش باHفتشية العاممفتش باHفتشية العامّة للغابات.ة للغابات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ فـي أوّل ذي احلــجّــة
عام 1433 اHوافق 17 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد
عـبـد احلــمـيـد رحـاليr بـصــفـته مـفـتــشـا بـاHـفـتــشـيـة الـعـامّـة

للغاباتr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســومـــان رئـــاســـيمـــرســومـــان رئـــاســـيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخـــان في أوخـــان في أوّل ذي احلـــجل ذي احلـــجّـــة عــامـــة عــام
1433 اHــوافق  اHــوافق 17  أكــتـــوبــر ســـنــة   أكــتـــوبــر ســـنــة r2012 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـــنــانـــنــان

.Wإنهاء مهام مديرين للتجارة في واليت.Wإنهاء مهام مديرين للتجارة في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ فـي أوّل ذي احلــجّــة
عام 1433 اHوافق 17 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد
rبـصفـته مـديرا لـلتـجارة في واليـة باتـنة rمحـمد مـزغاش

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ فـي أوّل ذي احلــجّــة
عام 1433 اHوافق 17 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد
مـــصــطـــفى لــعـــرابــةr بـــصــفـــته مــديـــرا لــلـــتــجـــارة في واليــة

سكيكدةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مــــــرســـــوم رئــــــاسيمــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في أوخ في أوّل ذي احلــــــجل ذي احلــــــجّـــــة عـــــام ـــــة عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 17 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
مدير إدارة الوسائل بالوكالة الفضائية اجلزائرية.مدير إدارة الوسائل بالوكالة الفضائية اجلزائرية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ فـي أوّل ذي احلــجّــة
عام 1433 اHوافق 17 أكتوبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد
مصطفى صاحليr بـصفته مديرا إلدارة الـوسائل بالوكالة

الفضائية اجلزائريةr إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئــــــاسيمــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في أوخ في أوّل ذي احلــــــجل ذي احلــــــجّـــــة عـــــام ـــــة عـــــام 1433
Wن تـــعـــيــWيـــتــضـــمّن تـــعـــيــ rيـــتــضـــم r2012 ــــوافق 17 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة  أكـــتـــوبــــر ســـنـــةHــــوافق اHا

مديرين للضرائب في الواليات.مديرين للضرائب في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ فـي أوّل ذي احلــجّــة
عــام 1433 اHــوافق 17 أكـــتــوبــر ســنــة 2012 يــعـــيّن الــسّـــادة
اآلتـــــيـــة أســــمـــاؤهـم مـــديـــريـن لـــلــــضـــــرائب فـي الــــواليـــات

اآلتـية :
rفي والية بشار rمجدوب قندوسي -

rفي والية تيزي وزو rرمضان بلبيض -
- مـــــحـــــمــــد تـــــوفـــــيق بـن دريسr فـي واليــــة اجلـــــزائــــر

(اجلزائر الوسطى).
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئــــــاسيمــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في أوخ في أوّل ذي احلــــــجل ذي احلــــــجّـــــة عـــــام ـــــة عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 17 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن تعيW مديرن تعيW مدير
اHعهد الوطـني للتكوين اHتخصص لألسالك اخلاصةاHعهد الوطـني للتكوين اHتخصص لألسالك اخلاصة
بـإدارة الــشـؤون الــديـنــيـة واألوقــاف اHـتــخـصص فيبـإدارة الــشـؤون الــديـنــيـة واألوقــاف اHـتــخـصص في

القراءات باجلزائر.القراءات باجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ فـي أوّل ذي احلــجّــة
عــام 1433 اHــوافق 17 أكــتـــوبــر ســـنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
حـــمــــيـــد عــــمـــاريr مـــديــــرا لـــلــــمـــعــــهـــد الــــوطـــني لــــلـــتــــكـــوين
اHـــتـــخــصـص لألسالك اخلـــاصــة بـــإدارة الــشـــؤون الـــديــنـــيــة

واألوقاف اHتخصص في القراءات باجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئــــــاسيمــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في أوخ في أوّل ذي احلــــــجل ذي احلــــــجّـــــة عـــــام ـــــة عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 17 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن تعيW مديرن تعيW مدير

احلظيرة الوطنية في ثنية األحد.احلظيرة الوطنية في ثنية األحد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ فـي أوّل ذي احلــجّــة
عــام 1433 اHــوافق 17 أكــتـــوبــر ســـنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
الــهــــواري جـــرديــنيr مــديــــرا لـلــحــظــــيـرة الــوطــنـــيـة في

ثنـية األحـد.
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4 نوفمبر  سنة نوفمبر  سنة 2012  م م

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة العدلوزارة العدل

قــرار مـؤرخ في قــرار مـؤرخ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 9 ســبـتــمــبـر ســبـتــمــبـر
سـنـة سـنـة r2012 يـتــضـمن تــفـويض اإلمــضـاء إلى اHــفـتشr يـتــضـمن تــفـويض اإلمــضـاء إلى اHــفـتش

العام.العام.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 04-333 اHؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اHـوافق 24 أكـــتـوبــر ســنـة 2004

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
19 رجـب عـــــــام 1432 اHــــــــوافق 21 يــــــــونــــــــيــــــــو ســــــــنــــــــة 2011

واHــتـــضــمن تــعـــيـــW الــســيــد مـــدني عــلــويr مــفـــتــشــا عــامــا
rلوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rــــادة األولى : يــــفــــوض إلـى الــــســـيــــد مــــدنـي عــــلـــويHــــادة األولى :اHا
اHـفتـش العـامr اإلمـضـاء في حـدود صالحـيـاتهr بـاسم وزير
الــعــدلr حــافظ األخــتــامr عـلـى جــمـيـع الــوثــائـق واHــقـررات

باستثناء القـرارات.

مرسومان رئاسيمرسومان رئاسيّان مؤران مؤرّخان في أوخان في أوّل ذي احلجل ذي احلجّة عام ة عام 1433
Wـنـان تــعـيـWيــتـضــمّـنـان تــعـيـ rيــتـضــم r2012 17  أكــتـوبــر ســنـة   أكــتـوبــر ســنـة اHـوافق اHـوافق 

محافظW للغابات في الواليات.محافظW للغابات في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في أوّل ذي احلـــجّــة
عــام 1433 اHــوافق 17 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2012 يـــعـــيّن الـــسّــادة
اآلتية أسماؤهم محافظW للغابات في الواليات اآلتية :

rفي والية األغواط rتارزي شايب -

rفي والية إيليـزي rإبراهيم جهال -

- براهيم يونسيr في والية تيسمسيلت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في أوّل ذي احلـــجّــة
عــام 1433 اHــوافق 17 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2012 يـــعـــيّن الـــسّــادة
اآلتية أسماؤهم محافظW للغابات في الواليات اآلتية :

rفي والية تيارت rبوزيان رحموني -

r§في والية مستغا rإسماعيل كدية -

rفي والية معسكر rعبد احلميد رحالي -

- مختار حلمرr في والية تندوف.

مــــــرســـــوم رئــــــاسيمــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في أوخ في أوّل ذي احلــــــجل ذي احلــــــجّـــــة عـــــام ـــــة عـــــام 1433
اHوافق اHوافق 17 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة r2012 يتضـمr يتضـمّن تعيW نائبن تعيW نائب

مدير بوزارة التجارة.مدير بوزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ فـي أوّل ذي احلــجّــة
عــام 1433 اHــوافق 17 أكــتـــوبــر ســـنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
محمد بن زايديr نـائب مدير Hراقبـة اHمارسات اHضادة

للمنافسة بوزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســومـــان رئـــاســـيمـــرســومـــان رئـــاســـيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخـــان في أوخـــان في أوّل ذي احلـــجل ذي احلـــجّـــة عــامـــة عــام
1433 اHــوافق  اHــوافق 17  أكــتـــوبــر ســـنــة   أكــتـــوبــر ســـنــة r2012 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـــنــانـــنــان

تعيW مديرين للتجارة في الواليات.تعيW مديرين للتجارة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ فـي أوّل ذي احلــجّــة
عــام 1433 اHــوافق 17 أكــتـــوبــر ســـنــة 2012 يـــعـــيّن الـــسّــادة

اآلتية أسماؤهم مديرين للتجارة في الواليات اآلتية :
rسيلةHفي والية ا rمحمد لطرش -
rفي والية وهران rمحمد مزغاش -

- عيسى مشاشوr في والية إيليـزي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ فـي أوّل ذي احلــجّــة
عــام 1433 اHــوافق 17 أكــتـــوبــر ســـنــة 2012 يــعـــيّن الـــسّـــيــد

مصطفى لعرابةr مديرا للتجارة في والية باتنة.
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اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

سـبـتــمـبـر قــرار مـؤرخ في قــرار مـؤرخ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 9 سـبـتــمـبـر 
ســنــة ســنــة r2012 يــتــضــمن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرr يــتــضــمن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر

العام للشؤون القضائية والقانونية.العام للشؤون القضائية والقانونية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اHــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

واHــتــضــمن تــعـــيــW الــســيــد مــحــمــد عــمــارةr مــديــرا عــامــا
rللشؤون القضائية والقانونية بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rــادة األولى : يـــفــوض إلـى الــســـيــد مـــحـــمــد عـــمــارةHــادة األولى :اHا
اHدير الـعام للـشؤون القـضائـية والقـانونيـةr اإلمضاء في
حـدود صالحـياتهr بـاسم وزيـر الـعـدلr حـافظ األخـتـامr على

جميع الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي

سـبـتــمـبـر قــرار مـؤرخ في قــرار مـؤرخ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 9 سـبـتــمـبـر 
ســنــة ســنــة r2012 يــتــضــمن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرr يــتــضــمن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر

العام للموارد البشرية.العام للموارد البشرية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
8 رمــــضــــان عــــام 1427 اHـــــوافق أوّل أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2006
واHتضمن تعـيW السيد بوجمعة آيت أوديةr مديرا عاما

rللموارد البشرية بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : يــــفـــــوض إلى الــــســـيـــــد بــــوجـــمــــعـــة
آيت أوديـةr اHـديـر الـعام لـلـمـوارد الـبـشـريـةr اإلمـضاء في
حـدود صالحـياتهr بـاسم وزيـر الـعـدلr حـافظ األخـتـامr على
rـــــقــــررات �ـــــا فـي ذلك الـــــقـــــراراتHجـــــمــــيـع الـــــوثـــــائـق وا

باستثناء القرارات اخلاصة بالقضاة.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

سـبـتــمـبـر قــرار مـؤرخ في قــرار مـؤرخ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 9 سـبـتــمـبـر 
سـنـة سـنـة r2012 يـتــضـمن تــفـويض اإلمــضـاء إلـى اHـديـرةr يـتــضـمن تــفـويض اإلمــضـاء إلـى اHـديـرة

العامة لعصرنة العدالة.العامة لعصرنة العدالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
29 ربــيع الــثــانـي عـام 1433 اHـوافق 22 مــارس ســنـة 2012

واHــتــضـمـن تــعــيــW الــســيــدة لــيــنــدة بــركــةr مــديــرة عــامـة
rلعصرنة العدالة بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rــادة األولى : يـــفـــوض إلى الـــســـيـــدة لـــيـــنـــدة بـــركــةHــادة األولى :اHا
اHـــديـــرة الــعـــامــة لـــعـــصــرنـــة الــعـــدالــةr اإلمـــضـــاء في حــدود
صالحياتهـاr باسم وزير العدلr حافـظ األختامr على جميع

الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

سـبـتــمـبـر قــرار مـؤرخ في قــرار مـؤرخ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 9 سـبـتــمـبـر 
ســنــة ســنــة r2012 يــتــضــمن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرr يــتــضــمن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر

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

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اHؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHتضـمن تنظيم اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

rاإلدماج
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
8 رمــــضــــان عــــام 1427 اHـــــوافق أوّل أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2006
واHــتــضــمن تــعــيــW الــســيــد اخملــتــار فـلــيــونr مــديــرا عــامـا

rإلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rــادة األولى : يــفـــوض إلى الــســيـــد اخملــتــار فـــلــيــونHــادة األولى :اHا
اHديـر العـام إلدارة الـسجـون وإعـادة اإلدماجr اإلمـضاء في
حـدود صالحـياتهr بـاسم وزيـر الـعـدلr حـافظ األخـتـامr على
rـــــقــــررات �ـــــا فـي ذلك الـــــقـــــراراتHجـــــمــــيـع الـــــوثـــــائـق وا

باستثناء القرارات اخلاصة بالقضاة.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

سـبـتــمـبـر قــرار مـؤرخ في قــرار مـؤرخ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 9 سـبـتــمـبـر 
ســنــة ســنــة r2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرr يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

الشؤون اHدنية وختم الدولة.الشؤون اHدنية وختم الدولة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
9 رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1432 اHـــــــــوافق 9 غـــــــــشت ســـــــــنــــــــة 2011
rالــســيــد مــحـــمــد الــصــالح أحــمــد عــلي Wــتــضـــمن تــعـــيــHوا

rدنية وختم الدولة بوزارة العـدلHمديرا للشؤون ا

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : يــفــوض إلـى الــســيـــد مــحــمـــد الــصــالح
أحـمد عـليr مديـر الشـؤون اHـدنيـة وختم الـدولةr اإلمـضاء
rحـافـظ األخـتـام rبـاسـم وزيـر الــعـدل rفي حــدود صالحـيــاته

على جميع الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 19 ذو احلجة  عام  ذو احلجة  عام 1433 هـ هـ

4 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2012  م م

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

سـبـتــمـبـر قــرار مـؤرخ في قــرار مـؤرخ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 9 سـبـتــمـبـر 
ســنــة ســنــة r2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرr يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

الشؤون اجلزائية وإجراءات العفو.الشؤون اجلزائية وإجراءات العفو.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
7 جمـادى الثانـية عام 1430 اHوافق أوّل يـونيو سنة 2009
واHــتـــضــمـن تــعــــيـــW الــســـيــد مـــخـــتــار األخـــضــريr مـــديــرا

rللشؤون اجلزائية وإجراءات العفو بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rادة األولى : يفـوض إلى الـسيـد مخـتار األخـضريHادة األولى :اHا
مـديــر الـشــؤون اجلـزائــيـة وإجــراءات الـعــفـوr اإلمــضـاء في
حـدود صالحـياتهr بـاسم وزيـر الـعـدلr حـافظ األخـتـامr على

جميع الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي

سـبـتــمـبـر قــرار مـؤرخ في قــرار مـؤرخ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 9 سـبـتــمـبـر 
ســنــة ســنــة r2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرr يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

التعاون القانوني والقضائي.التعاون القانوني والقضائي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
7 جمـادى الثانـية عام 1430 اHوافق أوّل يـونيو سنة 2009
واHــتــضــمن تــعــيــW الــســيــد الــطــاهــر عــبــد الالويr مــديـرا

rللتعاون القانوني والقضائي بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــفـــوض إلـى الـــســــيــــد الـــطــــاهـــر عــــبـــد
الالويr مـدير التـعاون القـانوني والقـضائيr اإلمضاء في
حـدود صالحـياتهr بـاسم وزيـر الـعـدلr حـافظ األخـتـامr على

جميع الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

سـبـتــمـبـر قــرار مـؤرخ في قــرار مـؤرخ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 9 سـبـتــمـبـر 
ســنــة ســنــة r2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرr يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

القضاة.القضاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
15 ربـــيع األول عــام 1431 اHـــوافق أوّل مـــارس ســـنــة 2010

واHـتضـمن تـعـيـW السـيد مـحمـد شـنوفيr مـديرا لـلقـضاة
rبوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rـادة األولى : يــفــوض إلى الــســيـد مــحــمــد شــنـوفيHـادة األولى :اHا
مـدير الـقـضـاةr اإلمضـاء في حـدود صالحيـاتهr بـاسم وزير
الــعــدلr حــافظ األخــتــامr عـلـى جــمـيـع الــوثــائـق واHــقـررات

باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

سـبـتــمـبـر قــرار مـؤرخ في قــرار مـؤرخ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 9 سـبـتــمـبـر 
ســنــة ســنــة r2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرr يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

اHالية واحملاسبة.اHالية واحملاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اHــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

واHــتــضــمن تــعـــيــW الــســيــد خــالــد درارr مــديــرا لــلــمــالــيــة
rواحملاسبة بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يــفـوض إلى الـسـيــد خـالـد درارr مـديـر
اHــالــيــة واحملـــاســبــةr اإلمــضــاء في حــدود صالحــيــاتهr بــاسم
وزيــــر الـــــعــــدلr حـــــافـظ األخــــتـــــامr عـــــلى جـــــمــــيـع الــــوثــــــائق

واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

سـبـتــمـبـر قــرار مـؤرخ في قــرار مـؤرخ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 9 سـبـتــمـبـر 
ســنــة ســنــة r2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرr يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

اHنشآت األساسية والوسائل.اHنشآت األساسية والوسائل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
4 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 29 أبـــريل ســـنــة 2009
واHـــتــــضــــمن تــــعــــيــــW الــــســـيــــد ســــلـــيـم لــــعـــذاوريr مــــديـــرا

rللمنشآت األساسية والوسائل بوزارة العـدل
يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rـادة األولى : يــفـوض إلـى الـســيــد ســلــيم لــعـذاوريHـادة األولى :اHا
مـديـر اHــنـشـآت األسـاسـيـة والــوسـائلr اإلمـضـاء في حـدود
صالحيـاتهr باسم وزيـر العـدلr حـافظ األختـامr على جـميع

الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.
اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9

سبتمبر سنة 2012.
محمد شرفيمحمد شرفي
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سـبـتــمـبـر قــرار مـؤرخ في قــرار مـؤرخ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 9 سـبـتــمـبـر 
ســنــة ســنــة r2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرr يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

االستشراف والتنظيم.االستشراف والتنظيم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اHــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

واHــتــضــمـن تــعـــيـــW الــســيــد رشـــيــد مــحي الـــدينr مــديــرا
rلالستشراف والتنظيم بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــفــــوض إلـى الــــســــيــــد رشـــــيــــد مــــحي
الـدينr مـديـر االسـتـشـراف والـتـنـظيـمr اإلمـضاء فـي حدود
صالحيـاتهr باسم وزيـر العـدلr حـافظ األختـامr على جـميع

الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

سـبـتــمـبـر قــرار مـؤرخ في قــرار مـؤرخ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 9 سـبـتــمـبـر 
ســنــة ســنــة r2012 يــتـضــمن تــفــويض اإلمــضــاء إلى مــديـرةr يــتـضــمن تــفــويض اإلمــضــاء إلى مــديـرة

اإلعالم اآللي وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.اإلعالم اآللي وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
29 ربــيع الــثــانـي عـام 1433 اHـوافق 22 مــارس ســنـة 2012

واHتضمن تعـيW السيدة فضيلة بوسالحr مديرة لإلعالم
rاآللي وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rـادة األولى : يـفـوض إلى الـسـيدة فـضـيـلـة بوسالحHـادة األولى :اHا
rمـــديــرة اإلعـالم اآللي وتــكـــنــولـــوجــيــات اإلعـالم واالتــصــال
اإلمـضاء في حـدود صالحـيـاتـهاr بـاسم وزيـر الـعـدلr حافظ
األخـــتـــامr عـــلـى جـــمـــيع الـــوثــــائق واHـــقـــررات بـــاســـتـــثـــنـــاء

القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

سـبـتــمـبـر قــرار مـؤرخ في قــرار مـؤرخ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 9 سـبـتــمـبـر 
سـنـة سـنـة r2012 يـتــضـمن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـفـتشr يـتــضـمن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـفـتش

العام Hصالح السجون.العام Hصالح السجون.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
20 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 16 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2011

واHـتــضــمن تـعـــيــW الـســيـد كــمــال سـيــرينr مــفـتــشـا عــامـا
rصالح السجون بوزارة العـدلH
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4 نوفمبر  سنة نوفمبر  سنة 2012  م م

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rــادة األولى : يـــفـــوض إلى الـــســـيــد كـــمـــال ســـيــرينHــادة األولى :اHا
اHــــفـــتـش الـــعــــام Hـــصــــالح الــــســــجـــونr اإلمــــضــــاء في حـــدود
صالحيـاتهr باسم وزيـر العـدلr حـافظ األختـامr على جـميع

الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

سـبـتــمـبـر قــرار مـؤرخ في قــرار مـؤرخ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 9 سـبـتــمـبـر 
ســنــة ســنــة r2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

أمن اHؤسسات العقابية.أمن اHؤسسات العقابية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اHؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHتضـمن تنظيم اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

rاإلدماج

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
19 رمـــضـــان عـــام 1428 اHـــوافق أوّل أكــــتـــوبــــر ســـنـــة 2007

واHـــتــــضـــمن تــــعــــيــــW الـــســـيــــد بـــشــــيـــر عـــدةr مــــديـــرا ألمن
اHـؤســسـات الــعـقــابـيــة بـاHــديـريــة الـعــامـة إلدارة الــسـجـون

rوإعادة اإلدماج بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـفـوض إلى السـيـد بـشـيـر عـدةr مـدير
rاإلمضـاء فـي حدود صـالحيـاته rـؤسـسـات الـعـقـابـيـةHأمن ا
بــاسم وزيـر الــعـدلr حــافظ األخــتـامr عــلى جــمـيع الــوثــائق

واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

سـبـتــمـبـر قــرار مـؤرخ في قــرار مـؤرخ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 9 سـبـتــمـبـر 
ســنــة ســنــة r2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرr يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

.Wالبحث وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوس.Wالبحث وإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوس
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اHؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHتضـمن تنظيم اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

rاإلدماج

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
16 ربـيع الــثـاني عـام 1431 اHـوافق أوّل أبــريل سـنـة 2010

واHـتضمن تـعـيـW السـيد فـيصل بوربـالةr مـديرا لـلبحث
وإعـادة اإلدماج االجـتماعي لـلمـحبـوسW بـاHديـرية الـعامة

rإلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العـدل
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4 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2012  م م

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rـادة األولى : يــفـوض إلى الــسـيــد فـيــصل بـوربــالـةHـادة األولى :اHا
rWمــديـر الــبـحث وإعــادة اإلدمـاج االجــتـمــاعي لـلــمـحــبـوسـ
اإلمـضـاء في حــدود صالحـيـاتـهr بـاسم وزيـر الــعـدلr حـافظ
األخـــتـــامr عـــلـى جـــمـــيع الـــوثــــائق واHـــقـــررات بـــاســـتـــثـــنـــاء

القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

سـبـتــمـبـر قــرار مـؤرخ في قــرار مـؤرخ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 9 سـبـتــمـبـر 
ســنــة ســنــة r2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرr يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

اHوارد البشرية والنشاط االجتماعي.اHوارد البشرية والنشاط االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اHؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHتضـمن تنظيم اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

rاإلدماج
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اHــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

واHـتـضـمن تـعــيـW الـسيـد مـحـمـد جالويr مـديـرا لـلـموارد
الـبـشـريــة والـنـشـاط االجـتـمـاعـي بـاHـديـريـة الـعـامـة إلدارة

rالسجون وإعادة اإلدماج بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rــادة األولى : يـــفــــوض إلى الـــســـيـــد مـــحـــمـــد جالويHــادة األولى :اHا
مدير اHوارد البـشرية والنشـاط االجتماعيr اإلمضاء في

حـدود صالحـياتهr بـاسم وزيـر الـعـدلr حـافظ األخـتـامr على
جميع الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

سـبـتــمـبـر قــرار مـؤرخ في قــرار مـؤرخ في 22 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 9 سـبـتــمـبـر 
ســنــة ســنــة r2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرr يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

اHالية واHنشآت والوسائل.اHالية واHنشآت والوسائل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اHؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHتضـمن تنظيم اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

rاإلدماج

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
6 مـحـرّم عام 1430 اHـوافق 3 يـنـايـر سـنة 2009 واHـتـضمن
تــعــيــW الـســيـد مـحــمـد مــانيr مـديــرا لـلــمـالــيـة واHــنـشـآت
والـــوســـائـل بـــاHـــديـــريـــة الـــعـــامـــة إلدارة الـــســـجـــون وإعـــادة

rاإلدماج بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : يفوض إلى السـيد محمد مانيr مدير
اHــــــالـــــيــــــة واHـــــنــــــشـــــآت والــــــوســـــائـلr اإلمـــــضـــــاء فـي حـــــدود
صالحيـاتهr باسم وزيـر العـدلr حـافظ األختـامr على جـميع

الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.



19 ذو احلجة  عام  ذو احلجة  عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2261

4 نوفمبر  سنة نوفمبر  سنة 2012  م م

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــرارات مــــــــؤرخـــــــة في قــــــــرارات مــــــــؤرخـــــــة في 22 شـــــــو شـــــــوّال عــــــام ال عــــــام 1433 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 9
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة r2012 تتضـمن تفـويض اإلمضاء إلىr تتضـمن تفـويض اإلمضاء إلى

نواب مديرين.نواب مديرين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
15 ربـــيع األول عــام 1431 اHـــوافق أول مـــارس ســـنــة 2010

واHــتــضـمـن تــعـيــW الــســيــد فــيــصل دهــيــميr نــائب مــديـر
rدني بوزارة العـدلHللقضاء ا

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rــادة األولى : يــفــوض إلى الــســـيــد فــيــصل دهــيــميHــادة األولى :اHا
rاإلمـضاء في حدود صالحياته rدنيHنائب مدير الـقضاء ا
بــاسم وزيـر الــعـدلr حــافظ األخــتـامr عــلى جــمـيع الــوثــائق

واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
19 مـــــحــــــرّم عـــــام 1427 اHـــــوافق 18 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2006

واHــتــضـــمن تــعــيــW الـــســيــد لــعــجـــW زواويr نــائب مــديــر
rللقضاء اجلزائي بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rزواوي Wــادة األولى : يــفـــوض إلى الــســـيــد لـــعــجــHــادة األولى :اHا
نــــــائب مــــــديــــــر الـــــقــــــضـــــاء اجلــــــزائيr اإلمــــــضـــــاء فـي حـــــدود
صالحيـاتهr باسم وزيـر العـدلr حـافظ األختـامr على جـميع

الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
16 صـــــفـــــر عـــــام 1431 اHــــــوافق أوّل فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2010

واHــتـضـمن تــعـيـW الـســيـد مـراد ســيـد أحـمـدr نــائب مـديـر
rتخصص بوزارة العـدلHللقضاء اجلزائي ا

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rـادة األولى : يـفـوض إلـى الـسـيـد مــراد سـيـد أحـمـدHـادة األولى :اHا
نــائب مـــديــر الــقــضــاء اجلــزائي اHـــتــخــصصr اإلمــضــاء في
حـدود صالحـياتهr بـاسم وزيـر الـعـدلr حـافظ األخـتـامr على

جميع الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.
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اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اHــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

واHــتـــضــمن تــعـــيــW الــســيــد جـــمــال فــلــوسـيr نــائب مــديــر
rلتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rــادة األولى : يــفـــوض إلى الـــســيـــد جـــمــال فـــلــوسيHــادة األولى :اHا
نـائب مـدير تـنـفيـذ الـعـقوبـات وإجـراءات الـعفـوr اإلمـضاء
rحـافـظ األخـتـام rبـاسـم وزيـر الــعـدل rفي حــدود صالحـيــاته

على جميع الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
2 ربــــيـع األول عـــام 1427 اHـــــوافق أوّل أبــــريـل ســــنــــة 2006
واHـــتــضــمن تــعــيــW الــســيـــد جــمــعي بــوذراعr نــائب مــديــر

rللشرطة القضائية بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rــادة األولى : يــفـــوض إلى الــســـيــد جـــمــعي بــوذراعHــادة األولى :اHا
نـــائب مـــديـــر الـــشـــرطـــة الـــقـــضــائـــيـــةr اإلمـــضـــاء فـي حــدود
صالحيـاتهr باسم وزيـر العـدلr حـافظ األختـامr على جـميع

الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اHــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

واHــتـضـمن تــعـيـW الــسـيـدة فــتـيـحــة شـرفيr نـائــبـة مـديـر
rبوزارة العـدل Wللتشريع والتقن
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يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rـادة األولى : يــفـوض إلى الــسـيــدة فـتــيـحــة شـرفيHـادة األولى :اHا
نـــائـــبــة مـــديــر الـــتــشـــريع والـــتــقـــنـــrW اإلمــضـــاء في حــدود
صالحياتهـاr باسم وزير العدلr حافـظ األختامr على جميع

الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
19 مـــــحــــــرّم عـــــام 1427 اHـــــوافق 18 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2006

واHـــتــضــمـن تــعــيـــW الــســـيــدة حــفـــيــظــة هـاللr زوجــة قــارة
سـلــيـمــانr نــائـبــة مــديـر لالجــتــهـاد الــقـضــائي والــدراسـات

rالفقهية بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rــادة األولى : يـــفــوض إلى الـــســيـــدة حــفــيـــظــة هاللHــادة األولى :اHا
زوجــة قــارة ســلــيــمــانr نــائــبــة مــديــر االجــتـهــاد الــقــضــائي
rاإلمــضــاء في حـــدود صالحــيـــاتــهــا rوالــدراســـات الــفــقـــهــيـــة
بــاسم وزيـر الــعـدلr حــافظ األخــتـامr عــلى جــمـيع الــوثــائق

واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اHــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

واHــتــضـــمن تــعــيــW الــســيــد حـــمــيــد بــوحــديr نــائب مــديــر
rلإلحصائيات والتحاليل بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rــادة األولى : يــفـــوض إلى الــســيـــد حــمــيـــد بــوحــديHــادة األولى :اHا
نـائب مـديـر اإلحـصائـيـات والـتحـالـيلr اإلمـضـاء في حدود
صالحيـاتهr باسم وزيـر العـدلr حـافظ األختـامr على جـميع

الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اHــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

rزوجـة بسكري rالسيـدة عائشـة عاشور Wتـضمن تعيـHوا
rنائبة مدير للوثائق واحملفوظات بوزارة العـدل
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يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rـادة األولى : يـفـوض إلى الــسـيــدة عـائـشــة عـاشـورHـادة األولى :اHا
rنـــائـــبـــة مــــديـــر الـــوثـــائـق واحملـــفـــوظـــات  rزوجـــة بـــســـكــــري
اإلمـضاء في حـدود صالحـيـاتـهاr بـاسم وزيـر الـعـدلr حافظ
األخـــتـــامr عـــلـى جـــمـــيع الـــوثــــائق واHـــقـــررات بـــاســـتـــثـــنـــاء

القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
19 مـــــحــــــرّم عـــــام 1427 اHـــــوافق 18 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2006

rالـســيـد مــحـمــود جـودر عــبـد الـلــطـيف Wـتــضـمـن تـعـيــHوا
rعاهدات بوزارة العـدلHنائب مدير لدراسة ا

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : يـفوض إلى السـيد مـحمود جـودر عبد
الـــلــطــيـفr نــائب مـــديــر دراســة اHـــعــاهـــداتr اإلمــضــاء في
حـدود صالحـياتهr بـاسم وزيـر الـعـدلr حـافظ األخـتـامr على

جميع الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اHــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

rزوجة دريس rالسـيدة زينب بن زهرة Wتضمن تـعيHوا
rنائبة مدير للشؤون الدولية بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :
rـادة األولى : يـفوض إلـى السـيـدة زيـنب بن زهرةHـادة األولى :اHا
زوجة دريسr نـائبـة مديـر الشؤون الـدوليـةr اإلمضاء في
حدود صالحـياتـهاr باسـم وزير العـدلr حافظ األخـتامr على

جميع الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.
اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9

سبتمبر سنة 2012.
محمد شرفيمحمد شرفي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اHــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

واHــتــضــمـن تــعــيــW الــســـيــد مــحــمــد خـــالــديr نــائب مــديــر
rللشؤون االجتماعية بوزارة العـدل
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يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rــادة األولى : يـــفــوض إلـى الــســـيــد مـــحــمـــد خــالــديHــادة األولى :اHا
نـــائب مــديـــر الــشـــؤون االجـــتــمـــاعــيـــةr اإلمــضـــاء في حــدود
صالحيـاتهr باسم وزيـر العـدلr حـافظ األختـامr على جـميع

الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
8 رمــــضــــان عــــام 1427 اHـــــوافق أوّل أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2006
واHـــتــضـــمن تــعـــيــW الـــســيـــد عــمـــر طــوبـــاشr نــائـب مــديــر

rلتسيير أسالك كتابة الضبط بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rــادة األولى : يـــفـــوض إلى الـــســـيـــد عـــمـــر طـــوبــاشHــادة األولى :اHا
نــائب مـديـر تــسـيـيـر أسالك كــتـابـة الـضــبطr اإلمـضـاء في
حـدود صالحـياتهr بـاسم وزيـر الـعـدلr حـافظ األخـتـامr على

جميع الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
16 ربـيع الــثـاني عـام 1431 اHـوافق أوّل أبــريل سـنـة 2010

واHـتضمن تعيـW السيد عـلي رحالr نائب مدير لـتسيير
rبوزارة العـدل Wاإلداري WوظفHا

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـفـوض إلى الـســيـد عـلي رحـالr نـائب
مــديـــر تــســيـــيــر اHــوظـــفــW اإلداريــrW اإلمـــضــاء في حــدود
صالحيـاتهr باسم وزيـر العـدلr حـافظ األختـامr على جـميع

الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
15 ربـــيع األول عــام 1431 اHـــوافق أوّل مـــارس ســـنــة 2010

واHــتـضــمن تـعــيـW الــسـيـد مــحـمــد ريـاض بــوجالبr نـائب
rمدير لتكوين القضاة وإعالمهم بوزارة العـدل
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يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يـــفــــوض إلى الـــســـيــــد مـــحـــمـــد ريـــاض
بـوجالبr نـائب مـديـر تـكـوين الـقـضـاة وإعالمـهمr اإلمـضاء
rحـافـظ األخـتـام rبـاسـم وزيـر الــعـدل rفي حــدود صالحـيــاته

على جميع الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

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

واHـتــضــمن تـعــيــW الـســيـدة نــوريــة كـروشr نــائــبـة مــديـر
Wوحتـــســ Wلـــتـــكــويـن مــوظـــفي كـــتـــابـــة الــضـــبط واإلداريـــ

rمستواهم بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rــادة األولى : يــفــوض إلى الــســيــدة نــوريــة كــروشHــادة األولى :اHا
Wنــائـبــة مــديــر تـكــوين مــوظــفي كــتـابــة الــضــبط واإلداريـ
وحتسW مسـتواهمr  اإلمضاء في حدود صالحـياتهاr باسم
وزيــــر الـــــعــــدلr حـــــافـظ األخــــتـــــامr عـــــلى جـــــمــــيـع الــــوثــــــائق

واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
8 رجـب عـــــــام 1430 اHـــــــــوافق أوّل يـــــــــولــــــــيــــــــو ســــــــنــــــــة 2009
rالـسيـد محـمد الشـريف يوسـف خوجة Wـتضـمن تعـيHوا

rيزانية التجهيز بوزارة العـدلH نائب مدير

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـفــوض إلى الــســيـد مــحـمــد الــشـريف
يـوسف خـوجـةr نـائب مـديـر مـيزانـيـة الـتـجـهـيـزr اإلمـضاء
rحـافـظ األخـتـام rبـاسـم وزيـر الــعـدل rفي حــدود صالحـيــاته

على جميع الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اHــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

واHـتضـمن تعـيـW السـيدة حـسـينـة شطـيبـيr نائـبة مـدير
rيزانية التسيير بوزارة العـدلH
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يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rادة األولى : يـفوض إلى السـيدة حسـينة شـطيبيHادة األولى :اHا
نــائـــبــة مــديـــر Hــيـــزانــيـــة الــتـــســيــيـــرr  اإلمــضـــاء في حــدود
صالحياتهـاr باسم وزير العدلr حافـظ األختامr على جميع

الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
7 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1432 اHـوافق 10 مـايــو ســنـة 2011
واHـتضـمن تـعـيW الـسـيـدة �يـنـة بـوحلـيـسـةr نائـبـة مـدير

rللمنشآت األساسية والتجهيزات بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rادة األولى : يفـوض إلى السـيدة �ـينـة بوحـليـسةHادة األولى :اHا
نـائـبـة مـديـر اHـنــشـآت األسـاسـيـة والـتـجـهـيـزاتr اإلمـضـاء
rحـافظ األخـتام rبـاسم وزيـر الـعـدل rفي حـدود صالحـيـاتـهـا

على جميع الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
26 جـمادى األولى عام 1429 اHوافق أوّل يـونيو سنة 2008

واHـــتــضــمن تـــعــيــW الـــســيــد حــكـــيم عــكــنـــونr نــائب مــديــر
rللوسائل العامة بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rــادة األولى : يـــفــوض إلى الـــســـيــد حـــكــيـم عــكـــنــونHــادة األولى :اHا
نـــــائـب مـــــديـــــر الـــــوســـــائـل الـــــعـــــامـــــةr اإلمــــــضـــــاء في حـــــدود
صالحيـاتهr باسم وزيـر العـدلr حـافظ األختـامr على جـميع

الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
6 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1432 اHــوافق 9 مــايــو ســنــة 2011
واHـتـضــمن تـعـيـW الـسـيـد عـبـد الـكـر» جـاديr نـائب مـديـر

rلالستشراف بوزارة العـدل
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يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rـادة األولى : يفـوض إلى الـسيـد عـبد الـكـر» جاديHـادة األولى :اHا
rاإلمـضـاء فـي حـدود صالحـيـاته rنـائب مـديـر االســتـشـراف
بــاسم وزيـر الــعـدلr حــافظ األخــتـامr عــلى جــمـيع الــوثــائق

واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
5 جـمـادى األولى عام 1427 اHـوافق أوّل يـونـيـو سـنة 2006
واHـتـضـمن تــعـيـW الـسـيـد مـصــطـفى مـوجـاجr نـائب مـديـر

rللتنظيم بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rـادة األولى : يـفـوض إلى الـسـيد مـصـطـفى مـوجاجHـادة األولى :اHا
نائب مدير الـتنظيمr اإلمضاء في حدود صالحياتهr باسم
وزيــــر الـــــعــــدلr حـــــافـظ األخــــتـــــامr عـــــلى جـــــمــــيـع الــــوثــــــائق

واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اHــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

واHـــتـــضـــمن تـــعـــيـــW الــســـيـــد أحـــمـــد تــواتـيr نـــائب مـــديــر
rلتطبيقات اإلعالم اآللي بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rــــادة األولى : يــــفـــوض إلـى الـــســــيــــد أحــــمـــد تــــواتيHــــادة األولى :اHا
نــائب مــديـر تــطـبــيــقـات اإلعالم اآللـيr اإلمـضــاء في حـدود
صالحيـاتهr باسم وزيـر العـدلr حـافظ األختـامr على جـميع

الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اHؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHتضـمن تنظيم اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

rاإلدماج
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
25 جــمــادى األولى عـام 1426 اHــوافق 2 يــولــيــو ســنـة 2005

rزوجـة عـدة rالـســيـدة جـويـدة مـخـتـاري Wــتـضـمن تـعـيـHوا
نـائــبـة مـديـر Hـعـامــلـة احملـبـوسـW بـاHــديـريـة الـعـامـة إلدارة

rالسجون وإعادة اإلدماج بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rادة األولى : يفـوض إلى الـسيـدة جويـدة مخـتاريHادة األولى :اHا
زوجة عـدةr نـائبـة مديـر مـعامـلة احملـبـوسrW  اإلمـضاء في
حدود صالحـياتـهاr باسـم وزير العـدلr حافظ األخـتامr على

جميع الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اHؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHتضـمن تنظيم اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

rاإلدماج

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
24 شـــــــوّال عــــــام 1431 اHــــــــوافق 3 أكـــــــتـــــــوبـــــــر ســـــــنــــــة 2010

واHـــتــضــمن تــعـــيــW الــســيـــد رضــا ســحــنـــونr نــائب مــديــر
للوقاية والصحة باHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

rاإلدماج بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rــادة األولى : يــفـــوض إلى الـــســيـــد رضـــا ســحـــنــونHــادة األولى :اHا
نــــائـب مــــديــــر الــــوقـــــايــــة والــــصــــحــــةr اإلمـــــضــــاء في حــــدود
صالحيـاتهr باسم وزيـر العـدلr حـافظ األختـامr على جـميع

الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمد شرفيمحمد شرفي

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اHؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHتضـمن تنظيم اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

rاإلدماج
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
5 جمـادى الثانـية عام 1427 اHوافق أوّل يـوليـو سنة 2006
واHــتـــضــمن تــعـــيــW الــســـيــدة مــر» شـــرفيr نــائـــبــة مــديــر
حلــمــايـة األحــداث والــفــئـات الــضــعــيـفــة بــاHــديـريــة الــعــامـة

rإلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rــــادة األولى : يــــفـــوض إلـى الـــســــيـــدة مــــر» شـــرفيHــــادة األولى :اHا
نـائبة مـدير حـمايـة األحداث والـفئات الـضعـيفـةr اإلمضاء
rحـافظ األخـتام rبـاسم وزيـر الـعـدل rفي حـدود صالحـيـاتـهـا

على جميع الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
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rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اHؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHتضـمن تنظيم اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

rاإلدماج

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
25  جــمـادى األولى عـام 1426 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 2005

واHتضمن تعيـW السيد علي جلوليr نائب مدير للوقاية
واHـــعــلــومــات بــاHــديــريـــة الــعــامــة إلدارة الــســجــون وإعــادة

rاإلدماج بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : يـفوض إلى الـسيـد علي جـلوليr نائب
rاإلمـضاء في حـدود صالحياته rعـلوماتHمديـر الوقايـة وا
بــاسم وزيـر الــعـدلr حــافظ األخــتـامr عــلى جــمـيع الــوثــائق

واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اHؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHتضـمن تنظيم اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

rاإلدماج

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
8  رمــــضــــان عـــام 1427 اHــــوافق أوّل أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2006
واHتضمن تعيـW السيد محمد واعمر جاويr نائب مدير
لألمن الـداخـلي لـلـمـؤسـسـات الـعـقـابـيـةr بـاHـديـريـة الـعـامـة

rإلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : يـــفـــوض إلى الـــســـيـــد مـــحـــمـــد واعـــمــر
rنـائب مـدير األمن الـداخلـي للـمؤسـسـات العـقابـية rجاوي
اإلمـضـاء في حــدود صالحـيـاتـهr بـاسم وزيـر الــعـدلr حـافظ
األخـــتـــامr عـــلـى جـــمـــيع الـــوثــــائق واHـــقـــررات بـــاســـتـــثـــنـــاء

القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اHؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHتضـمن تنظيم اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

rاإلدماج

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
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- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
5 جمـادى الثانـية عام 1427 اHوافق أوّل يـوليـو سنة 2006
واHــتــضــمن تــعــيــW الــســيـد عــلي بـن عــيـسـىr نــائب مــديـر
لــلــتــكــوين وتــشــغــيل اHــســاجـrW بــاHــديــريــة الــعــامـة إلدارة

rالسجون وإعادة اإلدماج بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rــادة األولى : يــفــوض إلى الــســيــد عــلي بن عــيــسىHــادة األولى :اHا
نــائب مــديــر الــتـكــوين وتــشــغــيل اHــســاجــrW اإلمـضــاء في
حـدود صالحـياتهr بـاسم وزيـر الـعـدلr حـافظ األخـتـامr على

جميع الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اHؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHتضـمن تنظيم اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

rاإلدماج

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
8 رمــــضــــان عــــام 1427 اHـــــوافق أوّل أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2006
واHـــتــضــمـن تــعــيـــW الــســـيــدة الــهـــواريــة مــحـــدانيr زوجــة
مـحـموديr نـائـبـة مـديـر لبـرامج إعـادة اإلدمـاج االجـتـماعي
لــلـمـحـبــوسـrW بـاHــديـريـة الــعـامـة إلدارة الــسـجـون وإعـادة

rاإلدماج بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يـــــفــــــوض إلى الــــــســـــيــــــدة الـــــهــــــواريـــــة
مـــحـــدانيr زوجـــة مـــحــمـــوديr نـــائـــبــة مـــديـــر بــرامـج إعــادة
اإلدمــاج االجـــتـــمــاعي لـــلـــمــحـــبـــوســrW اإلمـــضـــاء في حــدود
صالحياتهـاr باسم وزير العدلr حافـظ األختامr على جميع

الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اHؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHتضـمن تنظيم اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

rاإلدماج

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
5 جمـادى الثانـية عام 1427 اHوافق أوّل يـوليـو سنة 2006
rزوجـة بــايـو rالـســيــدة سـمــيـرة زكــري Wــتــضـمن تــعـيــHوا
نـــائــبـــة مـــديـــر لإلحـــصـــائــيـــاتr بـــاHـــديــريـــة الـــعـــامــة إلدارة

rالسجون وإعادة اإلدماج بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rـادة األولى : يــفــوض إلى الـســيــدة سـمــيــرة زكـريHـادة األولى :اHا
زوجة بـايوr نائـبة مـدير اإلحصـائياتr اإلمـضاء في حدود
صالحياتهـاr باسم وزير العدلr حافـظ األختامr على جميع

الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.
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اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اHؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHتضـمن تنظيم اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

rاإلدماج

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
16 ربـيع الــثـاني عـام 1431 اHـوافق أوّل أبــريل سـنـة 2010

واHــتــضـمـن تــعــيـW الــســيــد كــيالنـي زروالــةr نـائـب مــديـر
لـلـتـوظـيف والـتـكـوينr بـاHـديـريـة الـعـامـة إلدارة الـسـجون

rوإعادة اإلدماج بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rــادة األولى : يــفــوض إلـى الــســيــد كــيالني زروالــةHــادة األولى :اHا
نــائـب مــديـــر الــتــوظـــيف والـــتــكـــوينr اإلمــضـــاء في حــدود
صالحيـاتهr باسم وزيـر العـدلr حـافظ األختـامr على جـميع

الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اHؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHتضـمن تنظيم اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

rاإلدماج

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
16 ربـيع الــثـاني عـام 1431 اHـوافق أوّل أبــريل سـنـة 2010

واHــتــضــمن تــعــيــW الــسـيــد مــصــطــفى خــالــدr نــائب مــديـر
لــتــســيـيــر اHــوظــفــrW بــاHــديـريــة الــعــامــة إلدارة الــســجـون

rوإعادة اإلدماج بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rــادة األولى : يــفــوض إلى الــســيــد مــصــطــفى خــالــدHــادة األولى :اHا
نـــائـب مـــديـــر لــــتـــســـيــــيـــر اHـــوظــــفـــrW اإلمـــضــــاء في حـــدود
صالحيـاتهr باسم وزيـر العـدلr حـافظ األختـامr على جـميع

الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اHؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHتضـمن تنظيم اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

rاإلدماج
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
25  جــمـادى األولى عـام 1426 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 2005

واHــتــضــمن تــعــيــW الــســيــدة جــوهــرة هــني شــبــرةr زوجـة
حتـيـدوستيr نـائـبـة مـديـر لـلـنشـاط االجـتـمـاعي بـاHـديـرية

rالعامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يـــفـــوض إلـى الـــســـيـــدة جــــوهـــرة هـــني
شــــبــــرةr زوجــــة حتـــــيــــدوســــتـيr نــــائــــبــــة مـــــديــــر الــــنــــشــــاط
االجــتـمــاعيr اإلمـضــاء في حـدود صـالحـيــاتـهـاr بــاسم وزيـر
الــعــدلr حــافظ األخــتــامr عـلـى جــمـيـع الــوثــائـق واHــقـررات

باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اHؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHتضـمن تنظيم اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

rاإلدماج
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
18 مــــحــــرّم عــــام 1433 اHــــوافق 13 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2011

واHـــتــضــمن تـــعــيــW الـــســيــد مــحـــمــد خــايــلـيr نــائب مــديــر
لـلـميـزانـيـة واحملـاسـبـةr بـاHديـريـة الـعـامـة إلدارة الـسـجون

rوإعادة اإلدماج بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rــادة األولى : يـــفــوض إلى الـــســـيــد مـــحــمـــد خـــايــليHــادة األولى :اHا
نـــائب مـــديـــر اHـــيــزانـــيـــة واحملـــاســـبـــةr اإلمـــضــاء فـي حــدود
صالحيـاتهr باسم وزيـر العـدلr حـافظ األختـامr على جـميع

الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اHؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHتضـمن تنظيم اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

rاإلدماج

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
9 مـــــحـــــرّم عـــــام 1432 اHـــــوافق 15 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2010
واHــتـــضــمن تــعـــيــW الــســيــد كـــمــال مــزيــانـيr نــائب مــديــر
لـلــمــنـشــآت الــقـاعــديـة بــاHــديـريــة الـعــامــة إلدارة الـســجـون

rوإعادة اإلدماج بوزارة العـدل



35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 19 ذو احلجة  عام  ذو احلجة  عام 1433 هـ هـ

4 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2012  م م

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rــادة األولى : يــفـــوض إلى الـــســيـــد كـــمــال مـــزيــانيHــادة األولى :اHا
نـــائـب مـــديــــر اHــــنــــشـــآت الــــقــــاعـــديــــةr اإلمــــضـــاء فـي حـــدود
صالحيـاتهr باسم وزيـر العـدلr حـافظ األختـامr على جـميع

الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اHؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHتضـمن تنظيم اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

rاإلدماج

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
25  جــمـادى األولى عـام 1426 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 2005

واHـتضـمن تعـيW الـسيـد كمـال برنـوr نائب مـدير لإلعالم
اآللي بــاHــديــريــة الــعـامــة إلدارة الــســجــون وإعــادة اإلدمـاج

rبوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يفـوض إلى الـسيـد كـمال بـرنـوr نائب
مـديــر اإلعالم اآلليr اإلمــضـاء فـي حـدود صالحــيــاتهr بـاسم
وزيــــر الـــــعــــدلr حـــــافـظ األخــــتـــــامr عـــــلى جـــــمــــيـع الــــوثــــــائق

واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإن وزير العـدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

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

rركـزية في وزارة العــدلHتضـمن تنظيم اإلدارة اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-393 اHؤرخ
في 21 شـــوّال عـــام 1425 اHــوافق 4 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2004
واHتضـمن تنظيم اHديرية العامة إلدارة السجون وإعادة

rاإلدماج

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعـد االطـالع عـلـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في
24  شــــــوّال عــــــام 1431 اHــــــوافق 3 أكـــــــتــــــوبـــــــر ســـــــنــــــة 2010

واHــتــضــمـن تـعــيــW الــســيــد الــطــيب زنــيــبعr نــائـب مــديـر
للوسـائل العـامة باHـديريـة العامـة إلدارة السـجون وإعادة

rاإلدماج بوزارة العـدل

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

rــادة األولى : يــفــوض إلى الــســـيــد الــطــيب زنــيــبعHــادة األولى :اHا
نـــــائـب مـــــديـــــر الـــــوســـــائـل الـــــعـــــامـــــةr اإلمــــــضـــــاء في حـــــدود
صالحيـاتهr باسم وزيـر العـدلr حـافظ األختـامr على جـميع

الوثـائق واHقررات باستثناء القـرارات.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 22 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 9
سبتمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
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وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

وزير اHاليةوزير اHالية
كر» جوديكر» جودي

وزارة الصناعة واGؤسسات الصغيرةوزارة الصناعة واGؤسسات الصغيرة
واGتوسطة واGتوسطة وترقية االستثماروترقية االستثمار

قـــرار وزاري مــشـتـــرك مــؤرقـــرار وزاري مــشـتـــرك مــؤرّخ في خ في 28  جــمـــادى الــثــانـــيــة  جــمـــادى الــثــانـــيــة
يــتــضــمّن  rيــتــضــم r2012 ــوافق 20  مــايـــو ســنــة   مــايـــو ســنــةHــوافق  اHعــام عــام 1433 ا
تــنـظـيم اHــديـريـة الـوالئــيـة لـلــصـنـاعــة واHـؤسـسـاتتــنـظـيم اHــديـريـة الـوالئــيـة لـلــصـنـاعــة واHـؤسـسـات

الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار.الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعامّ للحكومة Wإنّ األم
rووزير الداخلية واجلماعات احمللية

rاليّةHووزير ا
ووزير الصـناعـة واHؤسـسات الصـغيـرة واHتـوسطة

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

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
الـذي يـحدّد صالحـيـات وزيـر الداخـلـيـة واجلـماعـات احملـلـية

rوالبيئة واإلصالح اإلداري
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-190 اHؤرّخ
في 26 صـفـر عام 1424 اHـوافـق 28 أبـريل سـنة 2003 الـذي

rدير العامّ للوظيفة العموميةHيحدّد صالحيات ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-16 اHـؤرّخ
في 20 صــفـر عـام 1432 اHـوافق 25 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحـدّد صالحـيـات وزيـر الـصـنــاعـة واHـؤسـسـات الـصـغـيـرة

rتوسطة وترقية االستثمارHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-19 اHـؤرّخ
في 20 صــــفـــــر عــــام 1432 اHـــــوافق 25 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واHتـضـمّن إنـشاء مـديـريـة الـوالية لـلـصـناعـة واHـؤسـسات
الــصـــغــيــرة واHـــتــوســطـــة وتــرقــيـــة االســتــثـــمــار ومــهـــامــهــا

rوتنظيمهـا
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

rالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 9 من اHـرسـوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 11-19 اHــــؤرّخ في 20 صــــفــــر عــــام 1432
اHوافق 25 ينـايـر سنة 2011 واHذكـــور أعالهr يهـدف هـذا

الـــقــــرار إلى حتـــديــــد تـــنـــظـــيـم مـــصـــالح مــــديـــريـــة الـــواليـــة
لـلــصـنــاعـة واHـؤســسـات الــصـغــيـرة واHــتـوســطــة وتــرقــيـة

االستثمار في مكـاتب.

2  :   : تـتــضــمّن مــصــلــحــة الـتــقــيــيس والــقــيــاسـة اHـاداHـادّة ة 
: (2) Wمكتب rطابقةHومراقبة ا

rأ) مكتب متابعة التقييس والقياسة
ب) مكتب مراقبة اHطابقة واألمن الصناعي.

3 :  : تـــتـــضــــمّن مـــصـــلـــحـــة تـــرقـــيـــة االســـتـــثـــمـــار اHــاداHــادّة ة 
rوالـتــنـمـــيــة الـصــنـاعـــيـة ومــتـابــعـــة مــسـاهــمــات الــدولـــة

ثالثـة (3) مكـاتب :
rأ) مكتب ترقية االستثمار

rب) مكتب التنمية الصناعية
ج) مكتب متابعة مساهمات الدولة.

اHـاداHـادّة ة 4  :  : تــتـضــمّن مــصـلــحـة اHــؤســسـات الــصـغــيـرة
واHتوسطة ثالثة (3) مكـاتب :

أ) مــــكــــتب تــــشــــجــــيع إنــــشــــاء وتــــرقـــيــــة اHــــؤســــســـات
rتوسطةHالصغيرة وا

ب) مــــكــــتب دعم تــــنــــمــــيــــة اHــــؤســــســــات الــــصــــغــــيــــرة
rتوسطـةHوا

ج) مــــكــــتـب جــــمع اHــــعــــطــــيــــات اHــــتــــعــــلــــقــــة بــــنــــســــيج
اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة.

rــــادّة ة 5 :  : تــــتــــضــــمّن مــــصــــلــــحــــــة إدارة الــــــوســــــائلHــــاداHا
ثالثـــة (3) مكـاتب :

rوالتكوين WستخدمHأ) مكتب ا
rيزانية والوسائلHب) مكتب ا
ج) مكتب اإلحصاء والتوثيق.

اHـاداHـادّة ة 6  :   : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1433
اHوافق 20 مايو سنة 2012.

وزير الصناعة واHؤسساتوزير الصناعة واHؤسسات
الصغيرة واHتوسطةالصغيرة واHتوسطة

وترقيةوترقية
االستثماراالستثمار

محمد بن مراديمحمد بن مرادي

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفةاHدير العام للوظيفة
العموميةالعمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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4 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2012  م م

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30 يونيو سنة يونيو سنة 2012

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )

1.139.962.700,04

954.367.114.981,52

128.551.140.421,04

304.450.738,02

13.643.485.431.875,74

168.889.044.044,00

0,00

0,00

0,00

6.265.398.153,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.539.120.409,41

53.955.978.500,38

14.967.497.641.823,69

2.857.957.282.600,96

153.825.441.292,36

834.074.179,12

143.388.307.839,45

5.888.603.465.722,68

843.632.211.912,06

1.906.244.000.000,00

40.000.000,00

297.867.481.153,26

604.431.101.884,96

2.270.674.275.238,84

14.967.497.641.823,69

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر
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األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )
1.139.962.700,04

1.007.223.314.086,30

132.715.449.030,16

316.130.618,44

14.085.043.988.038,76

168.889.044.044,00

0,00

0,00

0,00

6.040.224.318,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.615.197.265,40

50.192.716.762,01

15.462.176.026.863,14

2.915.760.129.487,68

155.758.786.908,71

660.779.264,73

143.388.307.839,45

5.974.526.806.282,14

953.225.897.731,32

1.834.995.000.000,00

300.000.000.000,00

355.907.481.153,26

304.431.101.884,96

2.523.521.736.310,89

15.462.176.026.863,14

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 يوليو سنة يوليو سنة 2012



األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اHـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )
1.139.962.700,04

905.934.841.004,71

130.875.613.358,82

308.985.770,54

13.980.956.893.946,95

168.889.044.044,00

0,00

0,00

0,00

6.974.149.201,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.627.006.127,28

44.034.209.497,89

15.249.740.705.651,94

2.982.251.873.080,03

157.652.049.238,48

977.969.127,29

143.388.307.839,45

5.961.563.070.471,74

871.315.093.877,34

1.834.259.000.000,00

300.000.000.000,00

355.907.481.153,26

304.431.101.884,96

2.337.994.758.979,39

15.249.740.705.651,94

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 غشت سنة غشت سنة 2012

اGطبعة الرسمياGطبعة الرسميّة8  ة8  حي البسات]8 بئر مراد رايس8 ص.ب حي البسات]8 بئر مراد رايس8 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة
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4 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2012  م م


