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I-  غرض امس يد وزير امرتبية اموطنية وامتكوين املهين وامتؼومي امؼايل وامبحث امؼومي حول املؼطيات املتؼولة بتنظمي

 .7187امتحاانت امباكموراي 
 

II- مشاريع مراس مي: 

ح امتسبيلات املامية من طرف ادلوةل مفائدة اجلهة نبتحديد كيفيات م  7.87.779مرشوع مرسوم رمق  .8

 .وتسديدها

كومي ال  بتحديد كيفيات منح امتسبيلات املامية من طرف ادلوةل مفائدة امؼامةل أ و  7.87.781مرشوع مرسوم رمق  .7

 .وتسديدها

بتحديد كيفيات منح امتسبيلات املامية من طرف ادلوةل مفائدة ادلاػة  7.87.788مرسوم رمق  مرشوع .4

 .وتسديدها

يداع أ موال اجلهة دلى اخلزينة امؼامة نومموكة 7.87.787مرشوع مرسوم رمق  .3  .بتحديد كيفيات ا 

يداع أ موال امؼامةل أ و ال   7.87.784مرشوع مرسوم رمق  .5  .كومي دلى اخلزينة امؼامة نومموكةبتحديد كيفيات ا 

يداع أ موال ادلاػة دلى اخلزينة امؼامة نومموكة 7.87.783مرشوع مرسوم رمق  .6  .بتحديد كيفيات ا 

 .بتحديد كيفيات ورشوط حرص امنتيجة امؼامة ملزياهية اجلهة 7.87.785م رمق مرشوع مرسو  .7

 .بتحديد كيفيات ورشوط حرص امنتيجة امؼامة ملزياهية امؼامةل أ و ال كومي 7.87.786مرشوع مرسوم رمق  .8

 .بتحديد كيفيات ورشوط حرص امنتيجة امؼامة ملزياهية ادلاػة 7.87.787مرشوع مرسوم رمق  .9

ػداد وورش بتحديد طبيؼة  7.87.788مرشوع مرسوم رمق  .81 املؼوومات واملؼطيات املضمنة يف املوامئ وكيفيات ا 

 .املتؼوق ابجلهات 888.83املاهون امتنظميي رمق  من  739املنصوص ػوهيا يف املادة احملاسبية واملامية 

ػداد وورش بتحديد طبيؼة  7.87.789مرشوع مرسوم رمق  .88 ات واملؼطيات املضمنة يف املوامئ املؼووموكيفيات ا 

 .كاممياملتؼوق ابمؼاملت وال   887.83مق املاهون امتنظميي ر من 789املنصوص ػوهيا يف املادة احملاسبية واملامية 

ػداد وورش بتحديد طبيؼة  7.87.791مرشوع مرسوم رمق  .87 املؼوومات واملؼطيات املضمنة يف املوامئ وكيفيات ا 

 . ابدلاػاتاملتؼوق  884.83املاهون امتنظميي رمق  من 775يف املادة املنصوص ػوهيا   املاميةاحملاسبية و 
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دراج توازانت مزياهية اجلهة واملزياهيات املوحلة واحلساابت  7.87.798مرشوع مرسوم رمق  .84 بتحديد كيفيات ا 

 .اخلصوصية يف بيان مجمع

در  7.87.797مرسوم رمق  مرشوع .83 كومي واملزياهيات املوحلة ل  اج توازانت مزياهية امؼامةل أ و ابتحديد كيفيات ا 

 .واحلساابت اخلصوصية يف بيان مجمع

دراج توازانت مزياهية ادلاػة واملزياهيات املوحلة واحلساابت  7.87.794مرشوع مرسوم رمق  .85 بتحديد كيفيات ا 

 .اخلصوصية يف بيان مجمع

 .بتحديد املواػد اميت ختضع مها معويات الاكرتاضات اميت تلوم هبا اجلهة 7.87.793مرشوع مرسوم رمق  .86

ميت تلوم هبا امؼامةل أ و بتحديد املواػد اميت ختضع مها معويات الاكرتاضات ا 7.87.795مرشوع مرسوم رمق  .87

 .كوميال  

 .بتحديد املواػد اميت ختضع مها معويات الاكرتاضات اميت تلوم هبا ادلاػة 7.87.796مرشوع مرسوم رمق  .88

رغ امتام ملزاوةل كيفيات تطبيق ال حاكم املتؼولة ابموضع رهن ال شارة نوتف بتحديد 7.87.774مرشوع مرسوم رمق  .89

 .هجة همام رئيس جموس

 حاكم املتؼولة ابموضع رهن ال شارة نوتفرغ امتام ملزاوةلبتحديد كيفيات تطبيق ال   7.87.773مرشوع مرسوم رمق  .71

كومي  .همام رئيس جموس غامةل أ و ا 

حاكم املتؼولة ابموضع رهن ال شارة نوتفرغ امتام ملزاوةل بتحديد كيفيات تطبيق ال   7.87.775مرشوع مرسوم رمق  .78

 .جامػة همام رئيس جموس

ىل وزير الاكتصاد واملامية يف ما يتؼوق ابلكرتاضات  7.86.818مرشوع مرسوم رمق  .77 بتفويض امسوطة ا 

 .ادلاخوية

ىل وزير الاكتصاد واملامية يف ما يتؼوق  7.86.819مرشوع مرسوم رمق  .74  .ابهمتويالت اخلارجيةبتفويض امسوطة ا 

ىل وزير الاكتصاد واملامية  7.86.881مرشوع مرسوم رمق  .73 رجاع بتفويض امسوطة ا  برام غلود اكرتاضات كصد ا  ل 

 .ادلين اخلاريج امللكف واتفاكات مضامن خماطر أ سؼار امفائدة وامرصف

ديسمرب  48) 8377ذي احلجة  81امصادر يف  7.16.573بتمتمي املرسوم رمق  7.86.888مرشوع مرسوم رمق  .75

( يف شأ ن تطبيق امرضيبة ػىل املمية املضافة املنصوص ػوهيا يف املسم امثامث من املدوهة امؼامة 7116

 نورضائب.

III-  من ادلس تور. 97ملرتح تؼيينات يف مناصب ػويا، طبلا ل حاكم امفصل 


