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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــــرســـــوم رئـــــاســي رقـم مـــــرســـــوم رئـــــاســي رقـم 16-178 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 14 رمـــــضــــان رمـــــضــــان
يــتــضـمن  sيــتــضـمن s2016 ــوافق 19 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـةHــوافق  اH1437 ا عـــام عـــام 

تعيY أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري.تعيY أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري.
ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهورية
- بـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 91-6 و2-92

sمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-04 اHــــؤرخ في 24
ربـيع الــثـاني عـام 1435 اHـوافـــق 24 فـبـرايــر سـنـــة 2014
واHتعلق بالنـشاط السمعي البصريs ال سيما اHادتان 57

sو60 منه
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يــعــY أعـضــاء سـلــطــة ضـبط الــســمـعي
البصري وحتدد تشكيلتها كما يأتي :

sرئيسا sالسيد زواوي بن حمادي -
sعضوا sالسيد زهير إحدادن -

- السيد زعيم خنشالويs عضوا
sعضوا sالك حويوHالسيد عبد ا -

sعضوا sالسيد أحمد بيوض -
sعضوا sالسيدة عائشة قسول -

sعضوا sالسيد عبد الرزاق زوينة -
sعضوا sالسيد غوتي مكامشة -

- السيد لطفي شريطs عضوا.
اHـادة اHـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 14 رمـضـان عام 1437 اHـوافق 19

يونيو سنة 2016.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيــذي رقم مـرســوم تــنـفــيــذي رقم 16-171 مـؤرخ في  مـؤرخ في 9 رمــضـان عـام رمــضـان عـام
1437 اHـوافق  اHـوافق 14 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة s2016 يـحـدد كـيـفـيـاتs يـحـدد كـيـفـيـات

تــســيـيــر حـســـاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقم تــســيـيــر حـســـاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقم 302-061
الذي عنوانه " نفقات برأس اHال".الذي عنوانه " نفقات برأس اHال".

ــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
s(الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

sتممHعدل واHا sاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

sتممHعدل واHا sباحملاسبة العمومية
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-22 اHــؤرخ في 29 ربــيع
األول عــام 1416 اHــــوافق 26 غــــشت ســــنـــة 1995 واHــــتــــعـــلق

sتممHعدل واHا sؤسسات العموميةHبخوصصة ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة s2000 ال سـيــمـا اHـادة 89

sمنه
- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اHــؤرخ في 7 شــوال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

sادة 81 منهHال سيما ا s2015 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-523 اHؤرخ
في 15 جمـادى الثانية عام 1412 اHوافق 22 ديسـمبر سنة
1991 واHتـعلق بكـيفيـات سير حـساب التخـصيص اخلاص

رقم 061-302 الـذي عـنـوانه " نـفـقـات بـرأس اHـال"s اHـعدل
sتممHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 96-177 اHؤرخ
في 2 مــحــرم عـام 1417 اHـوافق 20 مـايــو ســنـة 1996 الـذي
يــحـدد كـيـفــيـات تـســيـيـر حـســاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم
s"ـوارد الـنـاجـمـة عـن اخلـوصـصةH083-302 الـذي عـنـوانه "ا

sتممHعدل واHا

يـرسم ما يأتـي :يـرسم ما يأتـي :

اHـــادة األولى : اHـــادة األولى : تـــطــبــيــقـــا ألحــكــام اHــادة 81 من األمــر
رقـم 15-01 اHــــــــؤرخ في 7 شــــــــوال عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 23
يولـيو سنة 2015 واHذكور أعـالهs يهدف هـذا اHرسوم إلى
حتـديـد كــيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص رقم

061-302 الذي عنوانه "نفقات برأس اHال".

اHادة اHادة 2 : : يقيّد في هذا احلساب :

في  باب اإليرادات :في  باب اإليرادات :
sمخصصات ميزانية الدولة -


