
العدد العدد 20

السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 21 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـهـ

اHوافق اHوافق 30 مارس سنة  مارس سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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



21 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3420
30 مارس سنة  مارس سنة 2016 م

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

أرقام السندات التي ® تعويضها.

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

أعاله.

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

بصفة نهائية في اليوم األخير من فترة االكتتاب.

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

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

اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

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

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزارة التجارةوزارة التجارة

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

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

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

- الــسـيــد حــاجي عــبــد الـنــورs ¡ــثل الــوزيــر اHــكـلف
sرئيسا sبالتجارة

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

األعضاء الدائمون :األعضاء الدائمون :

- الـــســيـــد حـــمـــداوي فــاروقs ¡ـــثل الـــوزيـــر اHــكـــلف
sبالتجارة

- الـــســيـــدة أوراد حـــجــيـــلـــةs ¡ــثـــلـــة الــوزيـــر اHـــكــلف
sبالتجارة

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

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

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

األعضاء اHستخلفون :األعضاء اHستخلفون :

- الــسـيـد بــوزارة نـور الـدينs ¡ــثل الـوزيــر اHـكـلف
sبالتجارة

- الـــســــيــــد كـــاومـي حــــمـــيــــدs ¡ــــثل الــــوزيــــر اHـــكــــلف
sبالتجارة

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

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

- الـــســــيـــد فـــريـش ســـفـــيـــانs ¡ــــثل الـــوزيــــر اHـــكـــلف
بالتجارة.

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

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

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


