اﻻثنﲔ  ٢٦محّرم عام  ١٤٤٢هـ

العدد 53

اﳌوافق  ١٤سبتمبر سنة  ٢٠٢٠م

السنة السابعة واﳋمسون

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50اﳉزائر

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09
021.65.64.63

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

Télex : 65 180 IMPOF DZ
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 68 KG
حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 12

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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فهرس
مراسيم تنظيمّيـة
مرسوم رئاسي رقم  2٤٥–2٠مؤّرخ ﰲ  2٦محّرم عام  ١٤٤2اﳌوافق  ١٤سبتمبر سنة  ،2٠2٠يعّدل اﳌرسوم الرئاسي رقم ٣٤٠-٠8
اﳌؤّرخ ﰲ  2٦شّوال عام  ١٤2٩اﳌوافق  2٦أكتوبر سنة  2٠٠8واﳌتعلق ﲟدارس أشبال اﻷمة.................................................
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مرسوم رئاسي رقم  2٤٦–2٠مؤّرخ ﰲ  2٦محّرم عام  ١٤٤2اﳌوافق  ١٤سبتمبر سنة  ،2٠2٠يـتضمن إحداث باب وﲢويل اعتماد
إﱃ ميزانية تسيير رئاسة اﳉمهورية....................................................................................................................................
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مرسوم رئاسي رقم  2٤٧-2٠مؤّرخ ﰲ  2٦محّرم عام  ١٤٤2اﳌوافق  ١٤سبتمبر سنة  ،2٠2٠يـتضمن نقل اعتماد ﰲ ميزانية
تسيير رئاسة اﳉمهورية..............................................................................................................................................................
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مرسوم رئاسي رقم  2٤8–2٠مؤّرخ ﰲ  2٦محّرم عام  ١٤٤2اﳌوافق  ١٤سبتمبر سنة  ،2٠2٠يتضمن ﲢويل اعـتـمـ ـاد إﱃ مـيـزانـيـ ـة
تـسييـر وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية................................................................................................

7

مرسوم رئاسي رقم  2٤٩–2٠مؤّرخ ﰲ  2٦محّرم عام  ١٤٤2اﳌوافق  ١٤سبتمبر سنة  ،2٠2٠يتضم ـن ﲢ ـويـ ـل اعتماد إﱃ ميزانية
تسيير وزارة الشؤون الدينية واﻷوقاف.......................................................................................................................................

8

مرسوم رئاسي رقم  2٥٠–2٠مؤّرخ ﰲ  2٦محّرم عام  ١٤٤2اﳌوافق  ١٤سبتمبر سنة  ،2٠2٠يتضمـن إحـداث بابﲔ وﲢويل اعتماد
إﱃ ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.............................................................................................................................................

9

مراسيم فردّيـة
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية
اﻷوﱃ........................................................................................................................................................................................

10

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية
اﳋامسة....................................................................................................................................................................................

10

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ قائد اﻷكاديمية العسكرية لشرشال /
الناحية العسكرية اﻷوﱃ...........................................................................................................................................................

11

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ اﳌدير العام ﳌعهد الدراسات العليا ﰲ
اﻷمن الوطني...........................................................................................................................................................................

11

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ قائد اﳌصلحة الوطنية ﳊرس السواحل.

11

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ رئيس أركان الناحية العسكرية اﻷوﱃ.

11

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ نائب قائد الناحية العسكرية اﳋامسة.

11

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عـ ـام  1442اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ رئيـس أركـ ـان الـن ـاحـي ـة الـعـسك ـ ـري ـة
اﳋامسة....................................................................................................................................................................................
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام اﳌديرة العامة للوكالة الوطنية
لدعم تشغيل الشباب.................................................................................................................................................................

11

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام قنصل عام للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطيّة الّشعبيّة بنيويورك )الوﻻيات اﳌتحدة اﻷمريكية(............................................................................
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية
واﳉماعات اﶈلية – سابقا.....................................................................................................................................................
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فهرس )تـابع(
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لوﻻية غليزان........
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة اﳊروش ﰲ وﻻية
سكيكدة....................................................................................................................................................................................
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام قاض ومدير اﳌدرسة الوطنية
لكتابة الضبط...........................................................................................................................................................................
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام قضاة......................................
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام اﳌديرة العامة للمرصد
الوطني للبيئة والتنمية اﳌستدامة.......................................................................................................................................
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ مدير مكّلف باﻹدارة والوسائل
العامة بالوكالة اﳉزائرية للتعاون الدوﱄ من أجل التضامن والتنمية.....................................................................................
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ مكلفتﲔ بالدراسات والبحث
باﳌعهد الوطني للدراسات اﻻستراتيجية الشاملة..................................................................................................................
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ مفتشﲔ باﳌفتشية العامة لوزارة
العدل..........................................................................................................................................................................................
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ اﳌفتشة العامة لوزارة الصيد
البحري واﳌنتجات الصيدية...................................................................................................................................................
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ نائب مدير باﳌجلس الدستوري.
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ رئيسي فرعﲔ ﲟجلس اﶈاسبة..
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ محتسبﲔ من الدرجة الثانية
ﲟجلس اﶈاسبة.....................................................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التضامن
الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة...............................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة التضامن
الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة...............................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام مفتشة باﳌفتشية العامة
لوزارة الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا.....................................................................................................

13

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام بوزارة الفﻼحة والتنمية الريفية
والصيد البحري – سابقا..........................................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام مفتش باﳌفتشية العامة للغابات.
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6محّرم عام  1442اﳌوافق  25غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية ﰲ وﻻية
ميلة..........................................................................................................................................................................................
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مرسومان تنفيذيان مؤّرخان ﰲ  6محّرم عام  1442اﳌوافق  25غشت سنة  ،2020يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان
وإصﻼح اﳌستشفيات..............................................................................................................................................................
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الوﻻيات...................................................................................................................................................................................
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فهرس )تـابع(
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام اﳌفتش اﳉهوي للبيئة باﳉزائر...
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام مديرين للبيئة ﰲ الوﻻيات............

15

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة اﳌشتركة ما بﲔ
الوﻻيات للصيد البحري وتربية اﳌائيات بغليزان.................................................................................................................
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مراسيم تنفيذية مؤّرخة ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020تتضمن إنهاء مهام باﳌجلس الوطني اﻻقتصادي
واﻻجتماعي...............................................................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6محّرم عام  1442اﳌوافق  25غشت سنة  ،2020يتضمن التعيﲔ بوﻻية اﳉزائر....................................

15

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6محّرم عام  1442اﳌوافق  25غشت سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ مدير التجهيزات العمومية ﰲ وﻻية
قسنطينة..................................................................................................................................................................................
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مرسومان تنفيذيان مؤّرخان ﰲ  6محّرم عام  1442اﳌوافق  25غشت سنة  ،2020يتضمنان التعيﲔ بوزارة الصحة والسكان
وإصﻼح اﳌستشفيات...............................................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6محّرم عام  1442اﳌوافق  25غشت سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ اﳌدير العام للمركز اﻻستشفائي
اﳉامعي ﰲ باب الوادي.......................................................................................................................................................... .
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6محّرم عام  1442اﳌوافق  25غشت سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ مدير منتدب للصحة والسكان
باﳌقاطعة اﻹدارية لسيدي عبد اﷲ بوﻻية اﳉزائر.................................................................................................................. .
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مرسومان تنفيذيان مؤّرخان ﰲ  6محّرم عام  1442اﳌوافق  25غشت سنة  ،2020يتضمنان تعيﲔ مديرين للصحة والسكان ﰲ
الوﻻيات....................................................................................................................................................................................
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مراسيم تنفيذية مؤّرخة ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020تتضمن التعيﲔ بوزارة الصيد البحري واﳌنتجات
الصيدية....................................................................................................................................................................................
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  24ذي القعدة عام  1441اﳌوافق  16يوليو سنة  ،2020يتضمن تغيير مهمة مستشار برئاسة
اﳉمهورّية).استدراك(...............................................................................................................................................................
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قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  26ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق  16غشت سنة  ،2020يحّدد التنظيم الداخﲇ للمندوبية الوطنية
لﻸمن ﰲ الطرق.......................................................................................................................................................................
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وزارة اﳌالية
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  24محّرم عام  1442اﳌوافق  ١2سبتمبر سنة  ،2020يحّدد كيفيات تطبيق اﳌرسوم التنفيذي رقم
 211–20اﳌؤّرخ ﰲ  9ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق  30يوليو سنة  2020الذي يتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب
اﳌهن اﳌتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا )كوفيد – ............................................................................................(19
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وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  26ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق  16غشت سنة  ،2020يتضمن التنظيم الداخﲇ ﳌركز البحث ﰲ
اﳌيكانيك.................................................................................................................................................................................
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وزارة الشباب والرياضة
قرار وزاري مشترك مؤرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١٥غشت سنة  ،2٠2٠يحدد مدّونة إيرادات ونفقات حساب
التخصيص اﳋاص رقم  ٣٠2–١٤8الذي عنوانه “الصندوق الوطني لـت ـحضير رياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ ﻷلعاب
البحر اﻷبيض اﳌتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة ..................................................................................................”2٠2١
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التخصيص اﳋاص رقم  ٣٠2–١٤8الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ ﲢسبا
ﻷلعاب البحر اﻷبيض اﳌتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة ........................................................................................”2٠2١
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 ٢٦محّرم عام  ١٤٤٢هـ
 ١٤سبتمبر سنة  ٢٠٢٠م

مراسيم تنظيمّيـة
مرسوم رئاسي رقم  ٢٤5–٢٠مؤّرخ ﰲ  ٢٦محّرم عام
 ١٤٤٢اﳌوافق  ١٤سبتمبر سنة  ،٢٠٢٠يعّدل اﳌرسوم
الرئاسي رقم  3٤٠-٠٨اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٦شّوال عام ١٤٢٩
اﳌوافق  ٢٦أكتوبر سنة  ٢٠٠٨واﳌتعلق ﲟدارس

أشبال اﻷمة.
–––––––––––
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الدفاع الوطني،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ١) ٩١و 2و (٦و١٤٣
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧–8٤الـمؤّرخ ﰲ  8شّوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٤–١٩الـمؤّرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني
عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  2٠١٩واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة ،2٠2٠
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧–2٠الـمؤّرخ ﰲ  ١2شّوال عام
 ١٤٤١اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة ،2٠2٠
– وﲟقـ ـ ـتضى الـمـ ـ ـرسوم ال ـ ـرئ ـ ـاسي اﳌؤّرخ ﰲ  2جمادى

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣٤٠-٠8اﳌؤّرخ ﰲ
 2٦شّوال عام  ١٤2٩اﳌوافق  2٦أكتوبر سنة  2٠٠8واﳌتعلق

توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة

ﲟدارس أشبال اﻷمة،

من ميزانية التسيير ،ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠2٠

يرسم ما يأتي :

الثانية عام  ١٤٤١اﳌوافق  2٧جانفي سنة  2٠2٠واﳌتضمن

رخ ﰲ 2
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  ٠8–2٠اﳌؤ ّ

اﳌادة اﻷوﱃ  :تعّدل اﳌادة  ٦من اﳌرسوم الرئاسي رقم

ج ـم ـادى ال ـث ـانـيـة عـام  ١٤٤١اﳌوافـ ـق  2٧جـ ـان ـفي سن ـة 2٠2٠

 ٣٤٠-٠8اﳌؤّرخ ﰲ  2٦شّوال عام  ١٤2٩اﳌوافق  2٦أكتوبر
سنة  2٠٠8واﳌتعلق ﲟدارس أشبال اﻷمة ،وﲢّرر كما يأتي :

واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لرئاسة اﳉمهورية

"اﳌادة  : ٦زي ـادة عـﲆ التع ـليم اﳌ ـذكـ ـور ﰲ اﳌادة  ٥أعـ ـﻼه،
تضمن اﳌدرسة تكوينا تكميليا مكّيفا ،يحدد برنامجه بقرار
من وزير الدفاع الوطني".
اﳌادة  : ٢ي ـنـشـر ه ـذا اﳌ ـرسـوم ف ـي اﳉ ـريـ ـدة الّرسـ ـمـ ـّية
للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٦محّرم عام  ١٤٤2اﳌوافق  ١٤سبتمبر
سنة .2٠2٠
عبد اﳌجيد تبون
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي رقم  ٢٤٦–٢٠مؤّرخ ﰲ  ٢٦محّرم عام ١٤٤٢

اﳌواف ـق  ١٤س ـبتـمب ـر سـ ـنة  ،٢٠٢٠ي ـت ـض ـمن إح ـداث

باب وتـحويل اعتماد إﱃ ميزانية تسيير رئاسة
اﳉمهورية.
–––––––––––
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبن ـاء عـ ـﲆ الـدسـتـ ـور ،ﻻ سـيـمـ ـا الـ ـم ـادت ـ ـان  ٦–٩١و١٤٣
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،

من ميزانية التسيير ،ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠2٠
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يحدث ﰲ جدول ميزانية تسيير رئاسة
اﳉمهورية لسنة  ،2٠2٠باب يبّين ﰲ اﳉدول اﳌلحق بأصل
هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٢يلغى من ميزانية سنة  2٠2٠اعتماد قدره أحد
عشر مليارا ومائتا مليون دينار ) ١١.2٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( مقّيد
ﰲ مـ ـيـ ـزانـ ـيـ ـة الـ ـتـ ـكـ ـالـ ـي ـف اﳌشت ـرك ـة وﰲ ال ـب ـاب رق ـم ٩١–٣٧
”نفقات محتملة – احتياطي مجّم ـع”.
اﳌاّدة  : 3يخصص ﳌيزانية سنة  2٠2٠اعتماد قدره أحد
عشر مليارا ومائتا مليون دينار ) ١١.2٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( يقّيد ﰲ
ميزانية تسيير رئاسة اﳉمهورية وﰲ الباب اﳌبّين ﰲ
اﳉدول اﳌلحق بأصل هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٤ي ـنـشـر ه ـذا اﳌ ـرسـوم ف ـي اﳉـري ـدة الّرسـمـّية
للجمهورّية اﳉزائرية الديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٦محّرم عام  ١٤٤2اﳌوافق  ١٤سبتمبر
سنة .2٠2٠
عبد اﳌجيد تبون

 ٢٦محّرم عام  ١٤٤٢هـ
 ١٤سبتمبر سنة  ٢٠٢٠م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 53
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم رئاسي رقم  ٢٤٧-٢٠مؤّرخ ﰲ  ٢٦محّرم عام
 ١٤٤٢اﳌوافق  ١٤سبتمبر سنة  ،٢٠٢٠يـتضمن نقل
اعتماد ﰲ ميزانية تسيير رئاسة اﳉمهورية.
–––––––––––
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وب ـن ـاء عـ ـﲆ ال ـدسـتـ ـور ،ﻻ سيـمـ ـا الـ ـم ـادتـ ـان  ٦–٩١و١٤٣
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧–8٤الـمؤّرخ ﰲ  8شوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٤–١٩الـمؤّرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني
عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  2٠١٩واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة ،2٠2٠
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧–2٠الـمؤّرخ ﰲ  ١2شّوال عام
 ١٤٤١اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة ،2٠2٠
رخ ﰲ 2
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  ٠8–2٠اﳌؤ ّ
جمادى الثانية عام  ١٤٤١اﳌوافق  2٧ج ـانفـي سنة 2٠2٠
واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لرئاسة اﳉمهورية
من ميزانية التسيير ،ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠2٠
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠2٠اعتماد قدره
ثـ ـﻼث ـون ملـي ـون ديـن ـار ) ٣٠.٠٠٠.٠٠٠دج( مقّيـ ـد ف ـي مي ـزانـيـة
تسيير رئاسة اﳉمهورية وﰲ الباب اﳌبيّن ﰲ اﳉدول ”أ”
اﳌلحق بأصل هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٢يخصص ﳌيزانية سنة  2٠2٠اعتماد قدره ثﻼثون
مليون دينار ) ٣٠.٠٠٠.٠٠٠دج( يقّي ـد ﰲ ميزانية تسيير رئاسة
اﳉمهورية وﰲ اﻷبواب اﳌبّينة ﰲ اﳉدول ”ب” اﳌلحق
بأصل هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : 3ي ـنـشـر ه ـذا اﳌ ـرسـوم ف ـي اﳉـري ـدة الّرسـمـّية
للجمهورّية اﳉزائرية الديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٦محّرم عام  ١٤٤2اﳌوافق  ١٤سبتمبر
سنة .2٠2٠
عبد اﳌجيد تبون
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي رقم  ٢٤٨–٢٠مؤّرخ ﰲ  ٢٦محّرم عام ١٤٤٢
اﳌوافق  ١٤سبتمبر سنة  ،٢٠٢٠يتضمن تـحويل
اعـتـمـ ـاد إﱃ مـيـ ـزانـيـ ـة تـس ـييـر وزارة ال ـداخـ ـل ـ ـية
واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية.
–––––––––––
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
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– وبـن ـاء عـﲆ ال ـدست ـور ،ﻻ سـيـم ـا الـمادتـان  ٦–٩١و١٤٣
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧–8٤الـمؤّرخ ﰲ  8شّوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٤–١٩الـمؤّرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني
عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  2٠١٩واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة ،2٠2٠
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧–2٠الـمؤّرخ ﰲ  ١2شّوال عام
 ١٤٤١اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة ،2٠2٠
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ  2جمادى الثانية
عام  ١٤٤١اﳌوافق  2٧جانفي سنة  2٠2٠واﳌتضمن توزيع
اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة من
ميزانية التسيير ،ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠2٠
– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  ١١–2٠الـمؤّرخ ﰲ 2
ج ـم ـادى ال ـث ـانـيـة عـام  ١٤٤١اﳌوافـ ـق  2٧جـ ـان ـفي سن ـة 2٠2٠
واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الداخلية
واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير،
ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠2٠
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠2٠اعتماد قدره
مائة وتسعة وثﻼثون مليونا وثمانمائة وثمانية وسبعون
ألف دينار ) ١٣٩.8٧8.٠٠٠دج( مقّي ـد ﰲ ميزانية التكاليف
اﳌشتركة وﰲ الباب رقم ” ٩١–٣٧نفقات محتملة – احتياطي
مجّمع”.
اﳌاّدة  : ٢يخصص ﳌيزانية سنة  2٠2٠اعتماد قدره مائة
وتسعة وثﻼثون مليونا وثمانمائة وثمانية وسبعون ألف
دين ـار ) ١٣٩.8٧8.٠٠٠دج( يـقـّي ـد ف ـي مي ـزانـيـة تـسـيير وزارة
ال ـداخـلـيـة واﳉمـاعـات اﶈلـيـة والـتـهـيئـة الـعـمـرانـيـة– الفرع
اﻷول – وﰲ الباب رقم ” ١8–٣٧اﳌصالح الﻼمركزية التابعة
للدول ـة– مصاريف متعلقة باﳊجر الصحي الوقائي اﳌفروض
عﲆ اﳌواطنﲔ اﳌرحلﲔ من اﳋارج”.
اﳌاّدة  : 3يكلف وزير اﳌاليـة ووزيـر الداخلية واﳉماعات
اﶈلية والتهيئة العمرانية ،كـل فيم ـا يخص ـ ـ ـه ،بتنفي ـذ هـ ـذا
اﳌرس ـوم ال ـذي ي ـنشـر ﰲ اﳉريـدة الـ ـّرسمـ ـّيـ ـة ل ـل ـج ـم ـه ـورّي ـة
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٦محّرم عام  ١٤٤2اﳌوافق  ١٤سبتمبر
سنة .2٠2٠
عبد اﳌجيد تبون
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مرسوم رئاسي رقم  ٢٤٩–٢٠مؤّرخ ﰲ  ٢٦محّرم عام ١٤٤٢

 ٢٦محّرم عام  ١٤٤٢هـ
 ١٤سبتمبر سنة  ٢٠٢٠م

– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  ١٦–2٠اﳌؤّرخ ﰲ 2

اﳌوافق  ١٤سبتمبر سنة  ،٢٠٢٠يتضم ـن تـح ـويـ ـل

جـمـادى ال ـث ـانيـة عـ ـام  ١٤٤١اﳌـواف ـق  2٧ج ـان ـفـي سنة 2٠2٠

اعتماد إﱃ ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية

واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الشؤون

واﻷوقاف.

الدينية واﻷوقاف من ميزانية التسيير ،ﲟوجب قانون اﳌالية
–––––––––––

لسنة ،2٠2٠

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ

يرسم ما يأتي :

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادتان  ٦–٩١و) ١٤٣الفقرة
اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧–8٤الـمؤّرخ ﰲ  8شّوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٤–١٩الـمؤّرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني
عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  2٠١٩واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة ،2٠2٠

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠2٠اعتماد قدره
تسع ـم ـائ ـة وتسع ـة وست ـون م ـل ـي ـونـا وتسعـمـائـة ألـف ديـنـار
) ٩٦٩.٩٠٠.٠٠٠دج( مقّي ـد ﰲ ميزانية التكاليف اﳌشتركة
وﰲ الباب رقم ” ٩١–٣٧نفقات محتملة – احتياطي مجّمع”.
اﳌاّدة  : ٢يخص ـص ﳌي ـزانـيـة س ـن ـة  2٠2٠اعـتـم ـاد قـ ـدره
تسع ـم ـائ ـة وتسع ـة وست ـون م ـل ـي ـونـا وتسعـمـائـة ألـف ديـنـار
) ٩٦٩.٩٠٠.٠٠٠دج( يقّي ـد ﰲ ميزانية تسيير وزارة الشؤون
الدينية واﻷوقاف وﰲ اﻷبواب اﳌبّينة ﰲ اﳉدول اﳌلحق
بهذا اﳌرسوم.

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧–2٠الـمؤّرخ ﰲ  ١2شّوال عام
 ١٤٤١اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة ،2٠2٠
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ  2جمادى الثانية

اﳌاّدة  : 3يك ـلـف وزي ـر اﳌالـي ـة ووزي ـ ـر ال ـش ـؤون الـديـنيـة
واﻷوقاف ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﳌرسوم الذي يـنشـر ﰲ
اﳉريـدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٦محّرم عام  ١٤٤2اﳌوافق  ١٤سبتمبر

عام  ١٤٤١اﳌوافق  2٧جانفي سنة  2٠2٠واﳌتضمن توزيع
اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة من

سنة .2٠2٠

ميزانية التسيير ،ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠2٠

عبد اﳌجيد تبون
اﳉدول اﳌلحق

رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

وزارة الشؤون الدينية واﻷوقاف
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الراتب الرئيسي للنشاط ...............

230.400.000

12-31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة........

545.520.000

مجموع القسم اﻷول

775.920.000

 ٢٦محّرم عام  ١٤٤٢هـ
 ١٤سبتمبر سنة  ٢٠٢٠م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
13-33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الضمان اﻻجتماعي..........................

193.980.000

مجموع القسم الثالث

193.980.000

مجموع العنوان الثالث

969.900.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

969.900.000

مجموع الفرع اﻷول

969.900.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة..............................................................

969.900.000

مرسوم رئاسي رقم  ٢5٠–٢٠مؤّرخ ﰲ  ٢٦محّرم عام
 ١٤٤٢اﳌوافق  ١٤سبتمبر سنة  ،٢٠٢٠يتضمـن إحـداث
بابﲔ وتـحويل اعتماد إﱃ ميزانية تسيير وزارة
الشباب والرياضة.
–––––––––––
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادتان  ٦–٩١و ) ١٤٣الفقرة
اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧–8٤الـمؤّرخ ﰲ  8شّوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،

واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الشباب
والرياضة من ميزانية التسيير ،ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة
،2٠2٠
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يحدث ف ـي جدول ميزانية تسيير وزارة
الشباب والرياضة لسنة  ،2٠2٠الفرع اﻷول – فرع وحيد ،الفرع
اﳉزئي اﻷول  :اﳌصال ـح اﳌركزية ،بابان ،باب رقمه ٠١ – ٤٤
وعنوانه ”اﻹدارة اﳌركزية – اﳌساهمة ﰲ الوكالة الوطنية
لتس ـلي ـة ال ـش ـبـاب ” وب ـاب رقـم ـه  ٠٥ – ٤٤وع ـنـوان ـه ”اﻹدارة
اﳌ ـرك ـزي ـة– مـسـاهمة استثنائية من الدولة للرهان الرياضي
اﳉزائري”.
اﳌاّدة  : ٢يـل ـغـى م ـن ميـ ـزانـيـة سـنـة  2٠2٠اعـتـم ـاد قـ ـدره
ثﻼثمائة وستة وأربعون مليونا وسبعمائة وعشرون ألف
دينار ) ٣٤٦.٧2٠.٠٠٠دج( مقيد ﰲ ميزانية التكاليف اﳌشتركة

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٤–١٩الـمؤرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني
عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  2٠١٩واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة ،2٠2٠
وال عام
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧–2٠الـمؤّرخ ﰲ  ١2ش ّ
 ١٤٤١اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة ،2٠2٠
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ  2جمادى الثانية
عام  ١٤٤١اﳌوافق  2٧جانفي سنة  2٠2٠واﳌتضمن توزيع
اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة من
ميزانية التسيير ،ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠2٠
– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  22 – 2٠اﳌؤّرخ ﰲ 2
ج ـم ـادى ال ـث ـانـيـة عـام  ١٤٤١اﳌوافـ ـق  2٧جـ ـان ـفي سن ـة 2٠2٠

وﰲ الباب رقم ” ٩١–٣٧نفقات محتملة – احتياطي مجّمع”.
اﳌاّدة  : 3يخـصـص ﳌـي ـزان ـيـة سـنـة  2٠2٠اعـت ـمـ ـاد قـ ـدره
ثﻼثمائة وستة وأربعون مليونا وسبعمائة وعشرون ألف
دي ـنـار ) ٣٤٦.٧2٠.٠٠٠دج( يق ـّي ـد ف ـي مي ـزانـيـة تسـييـر وزارة
الشباب والرياضة وﰲ اﻷبواب اﳌبّي ـنة ﰲ اﳉدول اﳌلحق
بهذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٤يكلف وزير اﳌالي ـة ووزير الشباب والرياضة،
كـ ـل فيما يخ ـصه ،بتنفي ـذ هـ ـذا اﳌرس ـوم ال ـذي ي ـنشـر ف ـي
اﳉريـدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٦محّرم عام  ١٤٤2اﳌوافق  ١٤سبتمبر
سنة .2٠2٠
عبد اﳌجيد تبون

 ٢٦محّرم عام  ١٤٤٢هـ
 ١٤سبتمبر سنة  ٢٠٢٠م
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اﳉدول اﳌلحق
العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

وزارة الشباب والرياضة
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي – التشجيعات والتدخﻼت
01-44

اﻹدارة اﳌركزية – اﳌساهمة ﰲ الوكالة الوطنية لتسلية الشباب ...........

59.280.000

02-44

اﻹدارة اﳌركزية – اﳌساهمة ﰲ ديوان اﳌركب اﻷوﳌبي..........................

147.720.000

03-44

اﻹدارة اﳌركزية – اﳌساهمة ﰲ اﳌركز الوطني للرياضة والترفيه بتكجدة...

41.720.000

04-44

اﻹدارة اﳌركزية – اﳌساهمة ﰲ الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة
واﳌمارسات الرياضية............................................................

05-44

30.000.000

اﻹدارة اﳌرك ـ ـزيـ ـة – مساه ـم ـة است ـث ـنـائـيـة مـن الـدولـة لـلـرهـان الـريـاضي
اﳉزائري................................................................................................

68.000.000

مجموع القسم الرابع

346.720.000

مجموع العنوان الرابع

346.720.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

346.720.000

مجموع الفرع اﻷول

346.720.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة ..............................................................

346.720.000

مراسيم فردّيـة
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق 27

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق 27

غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان

غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان

الناحية العسكرية اﻷوﱃ.

الناحية العسكرية اﳋامسة.

––––––––––––

––––––––––––

ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئـ ـ ـ ـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  8مـ ـح ـّرم ع ـام 1442

ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئـ ـ ـ ـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  8مـ ـح ـّرم ع ـام 1442

اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020تنهى مهام العميد سعد الدين

اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020تنهى مهام اللواء عبد اﳊكيم

بضياف ،بصفته رئيسا ﻷركان الناحية العسكرية اﻷوﱃ،

مراغني ،بصفته رئيسا ﻷركان الناحية العسكرية اﳋامسة،

ابتداء من  15يوليو سنة .2020

ابتداء من  15يوليو سنة .2020

 ٢٦محّرم عام  ١٤٤٢هـ
 ١٤سبتمبر سنة  ٢٠٢٠م
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق 27
غشت سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ قائد اﻷكاديمية
العسكرية لشرشال  /الناحية العسكرية اﻷوﱃ.
––––––––––––
ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئـ ـ ـ ـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  8مـ ـح ـّرم ع ـام 1442
اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020يعّين اللواء باشا ساﳌي،
قائدا لﻸكاديمية العسكرية لشرشال  /الناحية العسكرية
اﻷوﱃ ،ابتداء من  16يوليو سنة .2020
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق 27
غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة  ،2020يـ ـتضمـ ـن تـ ـعـ ـيﲔ اﳌديـ ـر الـ ـع ـام
ﳌعهد الدراسات العليا ﰲ اﻷمن الوطني.
––––––––––––
ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئـ ـ ـ ـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  8مـ ـح ـّرم ع ـام 1442
اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020يعّين العميد مسعودة بولنوار،
مديرا عاما ﳌعهد الدراسات العليا ﰲ اﻷمن الوطني ،ابتداء
من  16يوليو سنة .2020
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق 27
غ ـشـت سنة  ،2020يتض ـم ـن تـعـيﲔ ق ـائ ـد اﳌـصـل ـحة
الوطنية ﳊرس السواحل.
––––––––––––
ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئـ ـ ـ ـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  8مـ ـح ـّرم ع ـام 1442
اﳌواف ـ ـق  27غشت سن ـ ـ ـ ـة  ،2020ي ـع ـّي ـن ال ـعـمـيـد عـبـد الـعـزيـز
شعﻼل ،قائدا للمصلحة الوطنية ﳊرس السواحل ،ابتداء من
 16يوليو سنة .2020
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق 27
غشت سنـ ـ ـ ـة  ،2020يـ ـتضمـ ـن تـ ـع ـيﲔ رئ ـيس أرك ـان
الناحية العسكرية اﻷوﱃ.
––––––––––––
ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئـ ـ ـ ـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  8مـ ـح ـّرم ع ـام 1442
اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020يعّين العقيد مـحمد الصالح
حمود ،رئيسا ﻷركان الناحية العسكرية اﻷوﱃ ،ابتداء من 16
يوليو سنة .2020
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق 27
غشت سنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة  ،2020ي ـ ـتضم ـ ـن ت ـ ـع ـ ـيﲔ ن ـ ـائب قـ ـائـ ـد
الناحية العسكرية اﳋامسة.
––––––––––––
ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئـ ـ ـ ـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  8مـ ـح ـّرم ع ـام 1442
اﳌواف ـ ـق  27غشت سنـ ـ ـ ـ ـة  ،2020يـ ـع ـّي ـن ال ـل ـواء ع ـب ـد اﳊك ـي ـم
مراغني ،نائبا لقائد الناحية العسكرية اﳋامسة ،ابتداء من
 16يوليو سنة .2020
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق 27
غشت سنـ ـ ـ ـة  ،2020يـ ـتضمـ ـن تـ ـع ـيﲔ رئ ـيس أرك ـان
الناحية العسكرية اﳋامسة.
––––––––––––
ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئـ ـ ـ ـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  8مـ ـح ـّرم ع ـام 1442
اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020يعّين العميد صالح بوطبة،
رئيسا ﻷركان الناحية العسكرية اﳋامسة ،ابتداء من 16
يوليو سنة .2020
–––––––––––★–––––––––––
مـ ـرس ـوم رئـ ـاس ـي مـ ـؤّرخ ف ـي  29ذي اﳊ ـجـ ـة ع ـ ـ ـام 1441
اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام
اﳌدي ـرة ال ـع ـام ـة ل ـل ـوك ـال ـة ال ـوط ـن ـي ـة ل ـدعـم تشغـيـل
الشباب.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام 1441
اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020تنهى مهام السّيدة سميرة
نني ،بصفتها مديرة عامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل
الشباب.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق
 19غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام قنصل عام
ل ـل ـجـمـه ـورّيـة اﳉ ـزائ ـرّيـة الـّديـمـ ـقـراطـّيـة ال ّشع ـ ـبـّيـة
بنيويورك )الوﻻيات اﳌتحدة اﻷمريكية(.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام 1441
اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020تنهى ،ابتداء من  25يوليو
سنة  ،2020مهام السّيدة صبرية ﲤكيت ،بصفتها قنصلة
عـ ـامـ ـة لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـهـ ـورّيـ ـة اﳉزائـ ـرّيـ ـة الـ ـّديـ ـمـ ـقـ ـراطـ ـّيـ ـة ال ّشع ـب ـّي ـة
بنيويورك )الوﻻيات اﳌتحدة اﻷمريكية(.
–––––––––––★–––––––––––
مـ ـرسـ ـوم رئ ـاس ـي مـ ـؤّرخ ف ـي  29ذي اﳊ ـج ـة ع ـ ـام 1441
اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام
نائب مدير بوزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية –
سابقا.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام 1441
اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020تنهى مهام السّيد ياسﲔ قﻼب
دبـ ـ ـيـ ـ ـح ،بصفـ ـ ـت ـ ـه ن ـ ـائب م ـ ـدي ـ ـر لﻸم ـ ـﻼك ب ـ ـوزارة ال ـ ـداخ ـ ـل ـ ـي ـ ـة
واﳉماعات اﶈلية – سابقا.

 ٢٦محّرم عام  ١٤٤٢هـ
 ١٤سبتمبر سنة  ٢٠٢٠م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 53
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق

 19غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام الكاتب

 19غشت سنـ ـ ـ ـة  ،2020يـ ـتضم ـن إن ـه ـاء م ـه ـام اﳌدي ـرة

العام لوﻻية غليزان.

العامة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية اﳌستدامة.
––––––––––––

––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام 1441
اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020تنهى ،ابتداء من  13يوليو
سنة  ،2020مهام السّيد أبوبكر بوريش ،بصفته كاتبا عاما
لوﻻية غليزان ،بسبب الوفاة.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق
 19غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام رئيس
دائرة اﳊروش ﰲ وﻻية سكيكدة.

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام 1441
اﳌواف ـ ـق  19غشت سنـ ـ ـ ـ ـة  ،2020ت ـن ـه ـى م ـه ـام السّي ـدة ع ـب ـل ـة
ب ـل ـحسﲔ ،بصف ـت ـه ـا م ـدي ـرة ع ـامـة لـلـمـرصد الـوطـني لـلـبـيئـة
والتنمية اﳌستدامة.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق
 19غشت سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ مدير مكّلف
ب ـاﻹدارة وال ـوسائ ـل ال ـع ـام ـة ب ـال ـوك ـال ـة اﳉزائ ـري ـة
للتعاون الدوﱄ من أجل التضامن والتنمية.
––––––––––––

––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام 1441

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام 1441
اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020يعّين السّيد عبد اﳋالق صوﰲ،

اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020تنهى ،ابتداء من  7يوليو سنة

مديرا مكّلفا باﻹدارة والوسائل العامة بالوكالة اﳉزائرية

 ،2020م ـه ـام الـس ـّيد عثـمـ ـان ج ـف ـافـلـيـة ،بـصـفـتـه رئيسا لدائرة

للتعاون الدوﱄ من أجل التضامن والتنمية.

اﳊروش ﰲ وﻻية سكيكدة ،بسبب الوفاة.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق
 19غشت سن ـ ـ ـ ـة  ،2020يـ ـتضمـ ـن إنـ ـه ـاء م ـه ـام ق ـاٍض
ومدير اﳌدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
––––––––––––

–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق

 19غـ ـش ـت سـ ـن ـة  ،2020يتـض ـم ـن ت ـعـ ـيﲔ مـك ـ ـلـف ـت ـﲔ
بالدراسات والبحث باﳌعهد الوطني للدراسات
اﻻستراتيجية الشاملة.
––––––––––––

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام 1441

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام 1441

اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020تعّين السّيدتان اﻵتي اسماهما،

اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020تنهى مهام السّيد عباس جبارني،

مكلفتﲔ بالدراسات والبحث باﳌعهد الوطني للدراسات

بصفته قاضيا ومديرا للمدرسة الوطنية لكتابة الضبط،

اﻻستراتيجية الشاملة :

ﻹحالته عﲆ التقاعد.

– فوزية بلمان،

–––––––––––★–––––––––––
م ـ ـرسـ ـ ـوم رئـ ـاس ـي مـ ـؤّرخ ف ـي  29ذي اﳊـجـ ـة عـ ـ ـام 1441
اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام

– سميرة سي فضيل.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق
 19غـ ـش ـت س ـن ـة  ،2020يت ـضمـ ـن تـعـ ـيﲔ مف ـتـش ـﲔ

قضاة.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام 1441
اﳌواف ـ ـق  19غشت سن ـ ـ ـ ـة  ،2020تـ ـنـ ـهـ ـى م ـه ـام السادة اﻵت ـي ـة
أسماؤهم ،بصفتهم قضاة ،بسبب الوفاة :
– رمضان غسمون ،ابتداء من  20يوليو سنة ،2020
– إبراهيم بن قضنية ،ابتداء من  18يوليو سنة ،2020
– مـحمد الصالح يوسفي ،ابتداء من  24يوليو سنة .2020

باﳌفتشية العامة لوزارة العدل.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام 1441
اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020تعّين السّيدة والسادة اﻵتية
أسماؤهم ،مفتشﲔ باﳌفتشية العامة لوزارة العدل :
– جميلة بوعناني،
– حسﲔ بن بوزة،
– كمال إسعيد،
– رابح موحوش.

 ٢٦محّرم عام  ١٤٤٢هـ
 ١٤سبتمبر سنة  ٢٠٢٠م
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق
 19غشت سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ اﳌفتشة العامة
لوزارة الصيد البحري واﳌنتجات الصيدية.

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق 27

غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
بوزارة التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة.
––––––––––––

––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام 1441
اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020تعّين السّيدة نادية صايشي،
مفتشة عامة لوزارة الصيد البحري واﳌنتجات الصيدية.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق
 19غ ـش ـت سـنـة  ،2020يـتـض ـمـن تـع ـيﲔ ن ـائ ـب م ـديـر
باﳌجلس الدستوري.
––––––––––––

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام 1442
اﳌواف ـ ـق  27غشت سن ـ ـ ـ ـة  ،2020تـ ـنـ ـه ـى م ـه ـام السّي ـد ري ـاض
فاسي ،بصفته نائب مدير للتنظيم واﳌنازعات بوزارة
التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق 27
غشت سن ـ ـ ـ ـ ـ ـة  ،2020ي ـ ـتضم ـ ـن إن ـ ـه ـ ـاء مـ ـهـ ـام رئـ ـيس

دراسات بـ ـ ـ ـوزارة الـ ـ ـ ـتضامـ ـ ـ ـن الـ ـ ـ ـوطـ ـ ـ ـني واﻷسرة
وقضايا اﳌرأة.
––––––––––––

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام 1441
اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020يعّين السّيد مـحمد أمﲔ حمداد،
نائب مدير لﻺعﻼم اﻵﱄ باﳌجلس الدستوري.
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ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام 1442
اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020تنهى مهام السّيد جﻼل الدين

–––––––––––★–––––––––––

دحماني ،بصفته رئيسا للدراسات باﳌكتب الوزاري لﻸمن

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق

ال ـ ـداخﲇ ﰲ اﳌؤسسة ب ـ ـوزارة ال ـ ـتضام ـ ـن الـ ـوطـ ـني واﻷسرة

 19غشت سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ رئيسي فرعﲔ

وقضايا اﳌرأة.
–––––––––––★–––––––––––

ﲟجلس اﶈاسبة.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام 1441
اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020يعّين السّيدان اﻵتي اسماهما،
رئيسي فرعﲔ ﲟجلس اﶈاسبة :
– رشيد قتال،

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق

 19غ ـشـت سنة  ،2020يـتضمن إن ـه ـاء م ـه ـام مـفـتـ ـش ـة
باﳌفتشية العامة لوزارة الفﻼحة والتنمية الريفية

والصيد البحري – سابقا.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام
 1441اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020تنهى مهام السّيدة نادية

– امحمـد قضاي.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق
 19غشت سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ محتسبﲔ من
الدرجة الثانية ﲟجلس اﶈاسبة.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ذي اﳊجة عام 1441
اﳌوافق  19غشت سنة  ،2020يعّين السادة اﻵتية أسماؤهم،
محتسبﲔ من الدرجة الثانية ﲟجلس اﶈاسبة :

صايشي ،بصفتها مفتشة باﳌفتشية العامة لوزارة الفﻼحة
والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا ،لتكليفها بوظيفة
أخرى.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق 27
غشت سنـ ـ ـ ـ ـ ـة  ،2020ي ـ ـتضمـ ـن إنـ ـهـ ـاء مـ ـهـ ـام بـ ـوزارة

الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق

– مولود بركاتي،

 27غشت سنة  ،2020تنهى مهام السّيدة والسّيد اﻵتي اسماهما،

– شرف الدين سباع،

بوزارة الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا،

– مـحـمد لعمروس،
– العيد ضويفي،
– اسماعيل سني.

لتكليفهما بوظائف أخرى :
– رفيق موالك ،بصفته مديرا للدراسات،
– نادية أكليل ،بصفتها نائبة مدير للترقية اﻻجتماعية
واﳌهنية.

 ٢٦محّرم عام  ١٤٤٢هـ
 ١٤سبتمبر سنة  ٢٠٢٠م
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق

مراسيم تنفيذية مؤّرخة ﰲ  6محّرم عام  1442اﳌوافق

 27غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام مفتش

 25غشت سنة  ،2020تتضمن إنهاء مهام مديري

باﳌفتشية العامة للغابات.

الصحة والسكان ﰲ الوﻻيات.

––––––––––––

––––––––––––

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام 1442
اﳌوافـ ـق  27غشت سنـ ـ ـ ـة  ،2020تـ ـن ـه ـى م ـه ـام السّي ـد امـح ـم ـد

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6محّرم عام 1442
اﳌوافق  25غشت سنة  ،2020تنهى مهام السّيد عز الدين

تيفوري ،بصفته مفتشا باﳌفتشية العامة للغابات ،لتكليفه

شعبان ،بصفته مديرا للصحة والسكان ﰲ وﻻية بشار،

بوظيفة أخرى.

لتكليفه بوظيفة أخرى.

–––––––––––★–––––––––––

–––––––––––––––––––

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6محّرم عام  1442اﳌوافق 25

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6محّرم عام 1442
اﳌوافق  25غشت سنة  ،2020تنهى مهام السّيد عﲇ إتيم،

غشت سنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة  ،2020ي ـ ـتضم ـ ـن إن ـ ـه ـ ـاء م ـ ـه ـ ـام م ـ ـديـ ـر
التجهيزات العمومية ﰲ وﻻية ميلة.

بصفته مديرا للصحة والسكان ﰲ وﻻية الوادي.
–––––––––––––––––––

––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6محّرم عام 1442
اﳌوافق  25غشت سنة  ،2020تنهى مهام السّيد عبد اللـه
بكوش ،بصفته مديرا للتجهيزات العمومية ﰲ وﻻية ميلة،
لتكليفه بوظيفة أخرى.
–––––––––––★–––––––––––
م ـرسوم ـان ت ـن ـف ـي ـذيـان مؤّرخـان ﰲ  6مـ ـح ـّرم ع ـام 1442
اﳌوافق  25غشت سنة  ،2020يتضمنان إنهاء مهام
بوزارة الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6محّرم عام 1442
اﳌوافق  25غشت سنة  ،2020تنهى مهام السّيدات اﻵتية
أسماؤهن ،بوزارة الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
لتكليفهن بوظائف أخرى :
– سامية حمادي ،بصفتها نائبة مدير ﳌكافحة اﻷمراض
اﳌنتشرة واﻹنذار الصحي،
– سع ـي ـدة ب ـن ي ـحي ،بصف ـت ـه ـا ن ـائـبـة مـديـر لـلـوقـايـة مـن
اﻷخطار اﳌرتبطة بالبيئة والتغذية،
– حكيمة حنيفي ،بصفتها نائبة مدير للمؤسسات العمومية
اﻻستشفائية.
––––––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6محّرم عام 1442
اﳌوافق  25غشت سنة  ،2020تنهى مهام السّيد نافع تاتي،
بصفته نائب مدير للمستخدمﲔ اﻹداريﲔ والتقنيﲔ بوزارة
الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات ،لتكليفه بوظيفة
أخرى.

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6محّرم عام ١٤٤2
اﳌوافق  2٥غشت سنة  ،2٠2٠تنهى مهام السّيد سعيد أوعباس،
بصف ـت ـه م ـدي ـرا ل ـلصح ـة والسك ـان ﰲ وﻻي ـة م ـي ـل ـة ،ل ـتـكـلـيـفـه
بوظيفة أخرى.
–––––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6محّرم عام 1442
اﳌوافق  25غشت سنة  ،2020تنهى مهام السّيد الطيب مكي،
بصفته مديرا للصحة والسكان ﰲ وﻻية عﲔ الدفﲆ.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق 27

غشت سنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة  ،2020يـ ـتضمـ ـن إنـ ـهـ ـاء مـ ـهـ ـام مـ ـكـ ـّلـ ـف
بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة والطاقات
اﳌتجددة – سابقا.
––––––––––––

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام 1442
اﳌوافـ ـ ـق  27غشت سنـ ـ ـ ـ ـ ـة  ،2020ت ـ ـن ـ ـه ـ ـى م ـ ـهـ ـام السّيـ ـد فؤاد
ب ـل ـخ ـوج ـة ،بصف ـت ـه م ـك ـّل ـف ـا ب ـال ـدراسات والـتـلـخـيص بـوزارة
البيئة والطاقات اﳌتجددة – سابقا ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق 27
غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة  ،2020يـ ـتضمـ ـن إنـ ـهـ ـاء مـ ـهـ ـام اﳌف ـتش
اﳉهوي للبيئة باﳉزائر.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق
 27غشت سنة  ،2020تنهى مهام السّيد رضوان بن طاهر،
بصفته مفتشا جهويا للبيئة باﳉزائر.
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق 27

غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة  ،2020يـ ـتضمـ ـن إن ـه ـاء م ـه ـام م ـدي ـري ـن
للبيئة ﰲ الوﻻيات.
––––––––––––

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام 1442
اﳌواف ـ ـق  27غشت سن ـ ـ ـ ـة  ،2020تـ ـنـ ـهـ ـى م ـه ـام السادة اﻵت ـي ـة
أسماؤهم ،بصفتهم مديرين للبيئة ﰲ الوﻻيات اﻵتية :

ﲟـ ـوجـ ـب مـ ـرس ـ ـوم تنفيذي مؤّرخ ف ـي  8مـح ـّرم عـ ـام 1442
اﳌوافـ ـق  27غشت سنـ ـ ـ ـة  ،2020ت ـن ـه ـى م ـه ـام السّي ـدة صفـيـة
لنوار ،بصفتها رئيسة للدراسات باﳌجلس الوطني اﻻقتصادي
واﻻجتماعي.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6محّرم عام  1442اﳌوافق 25
غشت سنة  ،2020يتضمن التعيﲔ بوﻻية اﳉزائر.
––––––––––––

– قويدر درويش ،ﰲ وﻻية اﳉزائر ،ﻹحالته عﲆ التقاعد،
– مـحمد بوقرينة ،ﰲ وﻻية سيدي بلعباس،
– مـحمد كرفاوي ،ﰲ وﻻية عﲔ ﲤوشنت.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق 27
غشت سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام مدير الغرفة

اﳌشتركة ما بﲔ الوﻻيات للصيد البحري وتربية
اﳌائيات بغليزان.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام 1442
اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020تنهى ،ابتداء من أّول يوليو
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ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6محّرم عام  1442اﳌوافق
 25غشت سنة  ،2020تعّين السّيدة والسادة اﻵتية أسماؤهم،
بوﻻية اﳉزائر :
– فارس صفصاف ،مكّلفا بالدراسات والتلخيص،
– مـحمد رضا وكريف ،مكّلفا بالدراسات والتلخيص،
– تينهينان شيخ ،مفتشة باﳌفتشية العامة،
– حبيب حجلة ،مفتشا باﳌفتشية العامة.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6محّرم عام  1442اﳌوافق 25

سنة  ،2٠١٧مهام السّيد صالح بوجليدة ،بصفته مديرا للغرفة
اﳌشتركة ما بﲔ الوﻻيات للصيد البحري وتربية اﳌائيات

غشت سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ مدير التجهيزات

بغليزان ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.

العمومية ﰲ وﻻية قسنطينة.

–––––––––––★–––––––––––

––––––––––––

مراسيم تنفيذية مؤّرخة ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6محّرم عام 1442
اﳌوافق  25غشت سنة  ،2020يعّين السّيد عبد الـل ـه بكوش،
مديرا للتجهيزات العمومية ﰲ وﻻية قسنطينة.

––––––––––––

–––––––––––★–––––––––––

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام 1442
اﳌ ـوافـق  27غـش ـت سـنـة  ،2020تـنهى مـه ـام الـسـّيدين اﻵت ـي

مـرسومـان تـنـفـيـذيـان مؤّرخان ﰲ  6مـ ـح ـّرم ع ـام 1442
اﳌوافق  25غشت سنة  ،2020يتضمنان التعيﲔ

 27غشت سنة  ،2020تتضمن إنهاء مهام باﳌجلس

الوطني اﻻقتصادي واﻻجتماعي.

اسماهما ،باﳌجلس الوطني اﻻقتصادي واﻻجتماعي :

بوزارة الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات.
––––––––––––

– مراد عمروش ،بصفته نائب مدير للمصلحة الداخلية
والوسائل،

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6محّرم عام  1442اﳌوافق

– عبد الغاني بعوش ،بصفته رئيسا للدراسات مكّلفا
باﳌنظومة اﳌعلوماتية باﻷمانة اﻹدارية والتقنية للمجلس
الوطني اﻻقتصادي واﻻجتماعي.
–––––––––––––––––––

 25غشت سنـ ـ ـ ـ ـة  ،2020تـ ـعـ ـّيـ ـن السّي ـدات اﻵت ـي ـة أسم ـاؤه ـن،
بوزارة الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات :
– سام ـي ـة ح ـم ـادي ،م ـدي ـرة ل ـل ـوق ـايـة ومـكـافـحـة اﻷمـراض
اﳌتنقلة،

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام 1442
اﳌوافق  27غشت سنة  ،2020تنهى مهام السّيدة حميدة

– سعيدة بن يحي ،مديرة للوقاية اﻻجتماعية والبيئية،

عكازي ،بصفتها مكّلفة بالدراسات والتلخيص باﳌجلس

– حكيمة حنيفي ،مديرة للمؤسسات اﻻستشفائية وإصﻼح

الوطني اﻻقتصادي واﻻجتماعي ،ﻹحالتها عﲆ التقاعد.

اﳌستشفيات.
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مراسيم تنفيذية مؤّرخة ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6محّرم عام 1442
اﳌوافق  25غشت سنة  ،2020يعّين السّيد عز الدين شعبان،

 27غشت سنة  ،2020تتضمن التعيﲔ بوزارة الصيد

مفتشا بوزارة الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات.

البحري واﳌنتجات الصيدية.

–––––––––––★–––––––––––

––––––––––––

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6محّرم عام  1442اﳌوافق 25

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق

غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة  ،2020يـ ـتضمـ ـن تـ ـعـ ـيﲔ اﳌديـ ـر الـ ـع ـام

 27غشت سنة  ،2020تعّين السّيدة والسادة اﻵتية أسماؤهم،

للمركز اﻻستشفائي اﳉامعي ﰲ باب الوادي.

بوزارة الصيد البحري واﳌنتجات الصيدية :

––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6محّرم عام  1442اﳌوافق
 25غشت سنة  ،2020يعّين السّيد نافع تاتي ،مديرا عاما
للمركز اﻻستشفائي اﳉامعي ﰲ باب الوادي.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6محّرم عام  1442اﳌوافق 25
غشت سنـ ـ ـ ـة  ،2020ي ـتضم ـن ت ـع ـيﲔ م ـدي ـر مـنـتـدب
للصحة والسكان باﳌقاطعة اﻹدارية لسيدي عبد اللـه
بوﻻية اﳉزائر.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6محّرم عام 1442
اﳌوافق  25غشت سنة  ،2020يعّين السّيد لهﻼﱄ لهﻼﱄ،
مديرا منتدبا للصحة والسكان باﳌقاطعة اﻹدارية لسيدي

– رفيق موالك ،رئيسا للديوان،
– نـاديـة أكـلـيـل ،مـديـرة لـلـتـنـظـيـم واﳌنـازعـات والـتـرقية
اﻻجتماعية واﳌهنية،
– كرﱘ عماري ،مديرا ﻹدارة الوسائل،
– اعمر بلعسل ،مديرا ﳌراقبة نشاطات الصيد البحري
وتربية اﳌائيات وضبط السوق.
–––––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  ١٤٤2اﳌوافق
 2٧غشت سنة  ،2٠2٠يعّين السّي ـد امحمـد تيفوري ،مديرا
لﻺحصائيات وأنظمة اﳌعلومات والدراسات اﻻستشرافية
بوزارة الصيد البحري واﳌنتجات الصيدية.
–––––––––––––––––––

عبد اللـه بوﻻية اﳉزائر.
–––––––––––★–––––––––––
م ـرسوم ـان ت ـن ـف ـي ـذيـان مؤّرخـان ﰲ  6مـ ـح ـّرم ع ـام 1442
اﳌـواف ـق  25غـش ـت سـنـة  ،2020يـتـضم ـنـان تـع ـيﲔ
مديرين للصحة والسكان ﰲ الوﻻيات.
––––––––––––

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1442اﳌوافق
 27غشت سنة  ،2020يعّين السّيد فريد نايت جودي ،مفتشا
بوزارة الصيد البحري واﳌنتجات الصيدية.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  24ذي القعدة عام  1441اﳌوافق
 16يوليو سنة  ،2020يتضمن تغيير مهمة مستشار

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6محّرم عام  1442اﳌوافق
 25غشت سنة  ،2020تعّين السّيدة والسّيدان اﻵتية أسماؤهم،
مديرين للصحة والسكان ﰲ الوﻻيات اﻵتية :
– سـع ـيد أوعباس ،ﰲ وﻻية بومرداس،
– مـحمـ ـد بورحلة ،ﰲ وﻻية تيبازة،
– سميرة دكاري ،ﰲ وﻻية ميلة.
–––––––––––––––––––

برئاسة اﳉمهورّية) .استدراك(
––––––––––––
اﳉريدة الرسمية ،العدد  43الصادر ﰲ  7ذي اﳊجة عام
 1441اﳌوافق  28يوليو سنة .2020
الصفحة  ،15العمود اﻷول ،السطر : 18
– بدﻻ من  “ :بن اﻷخضر ”،

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6محّرم عام 1442
اﳌوافق  25غشت سنة  ،2020يعّين السّيد مختار مقران،

– ي ـ ـق ـ ـرأ  “ :بن ﳋضر ”.

مديرا للصحة والسكان ﰲ وﻻية تيارت.

) ......................الباقي بدون تغيير( ............................

 ٢٦محّرم عام  ١٤٤٢هـ
 ١٤سبتمبر سنة  ٢٠٢٠م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 53
اﳉريدة الرسم ّ

17

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  26ذي اﳊجة عام 1441
اﳌوافق  16غشت سنة  ،2020يحّدد التنظيم الداخﲇ
للمندوبية الوطنية لﻸمن ﰲ الطرق.
––––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ

اﳌادة  : 2تضم مديرية رخصة السياقة والتربية اﳌرورية
ثﻼث ) (3مديريات فرعية :
 (1اﳌدي ـري ـة ال ـف ـرع ـيـة لـلـتـقـنﲔ وتـنـظـيـم امـتـحـانـات
رخص السياقة ،وتتشكل من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب الشؤون القانونية،
– مكتب تنظيم وتأطير اﻻمتحانات،
– مكتب البرمجة وتسيير اﳌضامير.
 (2اﳌديـ ـري ـة ال ـف ـرع ـي ـة ل ـل ـم ـوارد وال ـت ـك ـوي ـن وﲡدي ـد

ووزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،

اﳌعلـ ـومات ف ـي مج ـال س ـي ـاقـ ـة اﳌـرك ـب ـات ،وتـتـشكل من

ووزير اﳌالية،

ثﻼثة ) (3مكاتب :

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  370–19اﳌؤّرخ ﰲ
أّول جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2019
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–20اﳌؤّرخ ﰲ
أّول ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  1441اﳌواف ـ ـق  23ي ـون ـي ـو سن ـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– مكتب البرامج والوسائل البيداغوجية،
– مكتب التكوين وﲡديد اﳌعلومات،
– مكتب تأطير ومراقبة نشاطات التعليم.
 (3اﳌدي ـري ـة ال ـف ـرع ـي ـة ل ـتسي ـي ـر ال ـبـطـاقـيـة الـوطـنـيـة
لرخص السياقة ،وتتشكل من ثﻼثة ) (3مكاتب :

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ 15
رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي يحدد

– مكتب اﳌتابعة واستغﻼل البطاقية،

صﻼحيات وزير اﳌالية،

– مكتب الطعون اﳌتعلقة بنظام الرخصة بالنقاط،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  193–14اﳌؤّرخ ﰲ 5
رمضان عام  1435اﳌوافق  3يوليو سنة  2014الذي يحدد
صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،

– م ـك ـتب ال ـتأك ـد م ـن صح ـة رخص السي ـاق ـة واست ـب ـدال ـه ـا

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  331–18اﳌؤّرخ ﰲ
 14ربيع الثاني عام  1440اﳌوافق  22ديسمبر سنة 2018
الذي يحدد صﻼحيات وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  303–19اﳌؤّرخ ﰲ
 13ربيع اﻷول عام  1441اﳌوافق  10نوفمبر سنة  2019الذي
يحدد طبيعة اﳌندوبية الوطنية لﻸمن ﰲ الطرق ومهامها
وتنظيمها وسيرها،
يقّررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحك ـام اﳌـادة  23م ـن اﳌ ـرس ـوم
التنفيذي رقم  303–19اﳌؤّرخ ﰲ  13ربيع اﻷول عام 1441
اﳌوافق  10نوفمبر سنة  2019الذي يحدد طبيعة اﳌندوبية
ال ـوط ـن ـي ـة لﻸم ـن ﰲ الـطـرق ومـهـامـهـا وتـنـظـيـمـهـا وسيـرهـا،
ي ـه ـدف ه ـذا ال ـق ـرار إﱃ ﲢدي ـد ال ـت ـن ـظ ـي ـم ال ـداخﲇ لـلـمـنـدوبـيـة
الوطنية لﻸمن ﰲ الطرق.

وﲢويلها.
اﳌادة  : 3تضم مديرية التقييم والنشاط القطاعي اﳌشترك
مديريتﲔ ) (2فرعيتﲔ :
 (1اﳌدي ـ ـري ـ ـة ال ـ ـف ـ ـرع ـ ـي ـ ـة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـق ـ ـي ـ ـي ـ ـم واﻹحصائـ ـيـ ـات
والدراسات ،وتتشكل من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب الدراسات والتخطيط،
– مكتب تنسيق النشاط القطاعي اﳌشترك،
– مكتب إحصائيات حوادث اﳌرور والتقييم.
 (2اﳌدي ـري ـة ال ـف ـرع ـي ـة ل ـل ـب ـط ـاق ـيـة الـوطـنـيـة لـتـرقـيـم
اﳌركبات ،وتتشكل من مكتبﲔ ): (2
– مكتب تسيير بطاقية الترقيم،
– مكتب متابعة خبرة السيارات.
اﳌادة  : 4تضم مديرية اﻻتصال والوقاية مديريتﲔ )(2
فرعيتﲔ :
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 (1اﳌديرية الفرعية لﻼتصال واﳊمﻼت الوطنية،

اﳌادة  : 7ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

– مكتب وسائل اﻹعﻼم والعﻼقات العامة،

حّرر باﳉزائر ﰲ  26ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق 16
غشت سنة .2020

وتتشكل من ثﻼثة ) (3مكاتب :

– مكتب اﻻتصال الرقمي،
– مكتب اﳊمﻼت والتظاهرات.
 (2اﳌديرية الفرعية للوقاية اﳌرورية ،وتتشكل من
مكتبﲔ ): (2

وزير الداخلية واﳉماعات
اﶈلية والتهيئة العمرانية
كمال بلجود

اﳌادة  : 5تـض ـم م ـدي ـري ـة أنـظـ ـم ـة اﳌـع ـ ـل ـومـ ـات ث ـ ـﻼث )(3

وبتفويض منه
اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري
بلقاسم بوشمال

مديريات فرعية :

وزارة اﳌالية

 (1اﳌديرية الفرعية ﻷنظمة اﻹعﻼم اﻵﱄ والشبكات،
وتتشكل من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب تسيير أنظمة اﻹعﻼم اﻵﱄ،
– مكتب إدارة الشبكات،
– مكتب التدقيق واﻷمن اﳌعلوماتي.
 (2اﳌدي ـري ـة ال ـف ـرع ـيـة لـقـواعـد اﳌعـطـيـات واﳌعـاﳉة
اﳌعلوماتية ،وتتشكل من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب تطوير التطبيقات اﳌعلوماتية،

أيمن بن عبد الرحمان

عن الوزير اﻷّول

– مكتب نشاطات الوقاية اﳌرورية واﳌطبوعات،
– مكتب التعاون والشراكة.

وزير اﳌالية

ق ـ ـرار وزاري مشت ـ ـ ـ ـرك مؤّرخ ﰲ  24مـ ـحـ ـّرم ع ـام 1442
اﳌـ ـواف ـق  ١٢سـبـتـمـبـر سـنـة  ،2020ي ـحّدد ك ـيـف ـيـ ـات
تطبيق اﳌرسوم التنفيذي رقم  211–20اﳌؤّرخ
ﰲ  9ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق  30يوليو سنة
 2020ال ـذي يـتـضـمـن مـنـح م ـس ـاعـ ـدة م ـال ـيـة ل ـف ـائـ ـدة
أصحاب اﳌهن اﳌتضررة من آثار جائحة فيروس
كورونا )كوفيد – .(19
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– مكتب إدماج اﻷنظمة اﶈمولة،

ن وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
إ ّ

– مكتب إدارة قواعد اﳌعطيات.

ووزير اﳌالية،

 (3اﳌديرية الفرعية للتجهيزات التقنية ،وتتشكل
من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب توزيع التجهيزات واﳌساعدة التقنية،
– مكتب صيانة التجهيزات،
– مكتب الدراسات التقنية واليقظة التكنولوجية.

ووزير التجارة،
ووزيرة العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي بالنيابة،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–20اﳌؤّرخ ﰲ
أّول ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  1441اﳌواف ـ ـق  23ي ـون ـي ـو سن ـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ 15

اﳌادة  : 6تـضـ ـم مـ ـديـ ـري ـة اﻹدارة ال ـع ـام ـة مـ ـدي ـريـتـﲔ )(2

رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،

 (1اﳌديرية الفرعية للموارد البشرية ،وتتشكل من

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  453–02اﳌؤّرخ ﰲ
 17شّوال عام  1423اﳌوافق  21ديسمبر سنة  2002الذي يحّدد
صﻼحيات وزير التجارة،

فرعيتﲔ :

مكتبﲔ ): (2
– مكتب اﳌستخدمﲔ،
– مكتب التكوين.
 (2اﳌديـ ـريـ ـة الـ ـفـ ـرع ـي ـة ل ـل ـم ـال ـي ـة وال ـوسائ ـل ال ـع ـام ـة،
وتتشكل من مكتبﲔ ): (2
– مكتب اﳌيزانية واﶈاسبة،
– مكتب الوسائل العامة.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  124–08اﳌؤّرخ ﰲ 9
ربيع الثاني عام  1429اﳌوافق  15أبريل سنة  2008الذي
يحدد صﻼحيات وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  331–18اﳌؤّرخ ﰲ
 14ربيع الثاني عام  1440اﳌوافق  22ديسمبر سنة 2018
ال ـذي يح ـدد صـﻼح ـي ـات وزيـ ـر ال ـداخـلـية واﳉـمـاع ـات اﶈلـيـة
والتهيئة العمرانية،
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  69–20اﳌؤّرخ ﰲ 26

تودع اﻻستمارة بعد ملئها بعناية ،عﲆ مستوى اﳌديرية

رجب عام  1441اﳌوافق  21مارس سنة  2020الذي يحّدد

الوﻻئية اﳌكلّفة بقطاع نشاط صاحب الطلب ،وذلك ﰲ أجل

تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد – (19

خمسة عشر ) (15يوما من تاريخ توقيع هذا القرار.

ومكافحته ،وجميع النصوص الﻼحقة به،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  211–20اﳌؤّرخ ﰲ 9
ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق  30يوليو سنة  2020واﳌتضمن
منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب اﳌهن اﳌتضررة من
آثار جائحة فيروس كورونا )كوفيد – ،(19
يقّررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطـبـيـقـ ـا ﻷح ـك ـ ـام اﳌـادة  5مـن اﳌـرسـ ـوم
التنفيذي رقم  211–20اﳌؤّرخ ﰲ  9ذي اﳊجة عام 1441
اﳌوافق  30يوليو سنة  2020واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا
القرار إﱃ ﲢديد كيفيات منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب
بعض اﳌهن اﳌتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا
)كوفيد – .(19
اﳌادة  : 2ﲢـ ـّدد اﳌ ـسـ ـاع ـ ـدة اﳌـ ـالـيـة ﲟـ ـب ـلغ ثـ ـﻼثـﲔ ألـ ـ ـف
) (30.000دي ـ ـن ـ ـار ﰲ الشه ـ ـر ،وت ـ ـدف ـ ـع ﳌدة ثـ ـﻼثـ ـة ) (3أشهـ ـر،
تـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـويضا ع ـ ـ ـ ـن اﳋسائ ـ ـ ـ ـر ال ـ ـ ـ ـتي ﳊقت بأصح ـ ـ ـ ـاب اﳌه ـ ـ ـ ـن
اﳌتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا )كوفيد – .(19
اﳌادة ُ : 3تمنح اﳌساعدة اﳌالية عﲆ أساس تقييم دقيق
لوضعية كل فئة مهنية خﻼل أشهر مارس وأبريل ومايو
ويونيو من سنة .2020
اﳌادة ُ : 4تمنح اﳌساعدة اﳌالية اﳌذكورة ﰲ اﳌادة 2
أعﻼه ،لكل شخص يمارس مهنة ﰎ تعليق نشاطها مؤقتا ﰲ
إطار التدابير اﳌتخذة من طرف السلطات العمومية خﻼل
فترة اﳊجر الصحي.
اﳌادة  : 5يشترط عﲆ اﳌستفيد من اﳌساعدة باﻹضافة
إﱃ أحكام اﳌادة  4أعﻼه ،ما يأتي :
– حيازة سجل ﲡاري أو بطاقة حرﰲ ،حسب اﳊالة ،أو
وثيقة أخرى تبرر ﳑارسة اﳌهنة،
– أن يـ ـ ـكـ ـ ـون دخـ ـ ـلـ ـ ـه السنـ ـ ـوي اﳌصّرح بـ ـ ـه لـ ـ ـدى مصالـ ـ ـح
الصندوق الوطني للضمان اﻻجتماعي لغير اﻷجراء بعنوان
سنة  ،2019أقل من أو يساوي  480.000دينار،
– أن يسّدد بانتظام اﻻشتراكات اﻻجتماعية ﰲ الصندوق
الوطني للضمان اﻻجتماعي لغير اﻷجراء بعنوان سنة ،2019
– أن يكتتب ﰲ جدول تسديد اﻻشتراكات السنوية بعنوان
سنة .2020
اﳌادة  : 6يجب عﲆ اﻷشخاص الذين يمارسون اﳌهن
ويستوفون الشروط اﳌذكورة ﰲ اﳌادتﲔ  4و 5أعﻼه ،ملء
است ـ ـم ـ ـارة م ـ ـوضوع ـ ـة ﲢت تصرفـ ـهـ ـم عﲆ مستـ ـوى اﳌوقـ ـع
اﻹل ـك ـت ـروني ل ـلـوزارة اﳌكـّلـفـة بـالـداخـلـيـة ،اﳌرفـق نـمـوذجـهـا
باﳌلحق بهذا القرار.

يمكن الواﱄ ،ﰲ حالة الضرورة ،ﲤديد اﻵجال النهائية
ﻹيداع الطلبات ،ﳌدة ﻻ تتجاوز سبعة ) (7أيام.
اﳌادة  : 7يعـّد اﳌديرون الوﻻئيون اﳌعنيون ،دوريا ،قوائم
طالبي اﳌساعدة بالنسبة للمهن التابعة لهم ،وإرسالها ﰲ
شكـ ـل إلـ ـكـ ـتـ ـروني ،بـ ـهـ ـدف اﳌراجـ ـعـ ـة ،إﱃ ال ـوك ـال ـة ال ـوﻻئ ـي ـة
للصندوق الوطني للضمان اﻻجتماعي لغير اﻷجراء.
اﳌادة  : 8تقوم مصالح الوكالة الوﻻئية للصندوق الوطني
للضمان اﻻجتماعي لغير اﻷجراء بإخطار اﳌديرين الوﻻئيﲔ
اﳌعنيﲔ ،بنتائج اﳌراجعة ،خﻼل ثمانية ) (8أيام ،ابتداء من
تاريخ استﻼم القوائم.
اﳌادة  : 9بناء عﲆ نتائج اﳌراجعة ،يتم اعتماد القوائم
ال ـن ـه ـائ ـي ـة م ـن طـرف اﳌديـريـن الـوﻻئـيﲔ وإرسالـهـا بـغـرض
التكفل بها إﱃ مديرية اﻹدارة اﶈلية ﰲ أجل ﻻ يتجاوز
ثﻼثة ) (3أيام.
اﳌادة  : 10بالنسبة للطلبات التي كانت محل رفض ،يمكن
صاحب الطلب تقدﱘ طعن لدى اﳌديرية اﳌكّلفة بقطاع النشاط،
ﰲ أجل سبعة ) (7أيام ،ابتداء من تاريخ اﳌصادقة عﲆ القوائم.
اﳌادة  : 11يلزم الواﱄ بإعداد تقرير تقييمي للعملية ترسل
نسخة منه إﱃ اﻹدارة اﳌركزية للوزارة اﳌكّلفة بالداخلية.
اﳌادة  : 12يتم التكفل باﳌساعدة اﳌالية عﲆ عاتق ميزانية
الدولة ،عن طريق صندوق التضامن للجماعات اﶈلية.
اﳌادة  : 13يـقـوم اﻵم ـر بـالـصـرف واﶈـاس ـب العـمـومي
اﳌعنيان بدفع اﳌساعدة اﳌالية عﲆ أساس القوائم اﳌعتمدة
من طرف اﳌديرين اﳌعنيﲔ.
اﳌادة  : 14يكّلف الواﱄ باتخاذ التدابير الﻼزمة فيما
يتعلق بتنفيذ هذا القرار فيما يخص اﻹعﻼم حول شروط
منح اﳌساعدة ،واﻵجال اﶈّددة ،وكذا قوائم الرفض الصادرة.
اﳌادة  : 15ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حـّرر باﳉزائر ﰲ  24محّرم عام  1442اﳌوافق  ١2سبتمبر
سنة .2020
وزير اﳌالية

وزير الداخلية واﳉماعات
اﶈلية والتهيئة العمرانية

أيمن بن عبد الرحمان

كمال بلجود

وزيرة العمل والتشغيل
والضمان اﻻجتماعي بالنيابة

وزير التجارة

كوثر كريكو

كمال رزيڤ
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اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية

وﻻية ........................................ :
استمارة معلومات من أجل اﻻستفادة من اﳌساعدة اﳌالية لفائدة أصحاب بعض اﳌهن
اﳌتضررة من جائحة فيروس كورونا “كوفيد “19 -

ن هذه اﻻستمارة موجهة خصيصا لفائدة أصحاب بعض اﳌهن الذين توقفوا عن مزاولة نشاطهم طيلة اﳊجر الصحي
إ ّ
اﳌنزﱄ اﳌتخذ ﰲ إطار محاربة تفشي وباء فيروس كورونا “كوفيد .“19 -

اﳌديرية أو الهيئة القطاعية اﳌعنية ............................................................................................................................... :
اﻻسم  ............................................................................ :اللقب ........................................................................................ :
Nom : ........................................................................... Prénom : ....................................................................................
اسم اﻷب  ..................................................................... :اسم ولقب اﻷم ............................................................................. :
Prénom du père : ............................................. Nom et prénom de la mère : .....................................................................
تاريخ ومكان اﻻزدياد  ................................................. :وﻻية  .................................. :بلدية ......................................... :
رقم التعريف الوطني  ........................................................................ :أو رقم شهادة اﳌيﻼد ......................................... :
عنوان اﻹقامة  .............................................................................................................. :بلدية ......................................... :
النشاط اﳊاﱄ  ........................................................ :اﳌؤسسة ....................................................................................... :
رقم السجل التجاري  ............................................................... :أو بطاقة اﳊرﰲ ........................................................... :
أي وثيقة تثبت نشاط آخر ) رقم الوثيقة ( ...................................................................................................................... :
رقم الضمان اﻻجتماعي  ........................................................................ :مبلغ اﻻشتراك ................................................. :
هل استفدﰎ من منحة التضامن ؟ نعم استفدت

 ...................................ﻻ لم استفد

.................................

الدخل السنوي اﳌصرح به ................................................................................................................................................ :
رقم الهاتف  ......................................... :رقم اﳊساب البريدي أو اﳊساب البنكي ......................................................... :

ن اﳌعلومات اﳌصرح بها ﰲ هذه اﻻستمارة صحيحة،
أصرح بشرﰲ ،وأقسم أ ّ
وأنا عﲆ استعداد أن أقدم كل الوثائق التبريرية اﳌتعلقة بها.

رقم بطاقة التعريف الوطني :

إمضاء اﳌعني :
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اﳌادة  : 2ﲢت سلطة اﳌدير الذي يساعده مدير مساعد
وأمﲔ عام ،ينظم اﳌركز ﰲ أقسام تقنية ومصالح إدارية
وأقسام للبحث ومصالح مشتركة للبحث.

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  26ذي اﳊجة عام 1441
اﳌـواف ـق  16غ ـش ـت سـنـة  ،2020يـت ـض ـم ـن الـت ـن ـظي ـم
الداخﲇ ﳌركز البحث ﰲ اﳌيكانيك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير اﳌالية،
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  370–19اﳌؤّرخ ﰲ
أّول جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2019
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–20اﳌؤّرخ ﰲ
أّول ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  1441اﳌواف ـ ـق  23يونيو سن ـ ـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ 15

اﳌادة  : 3تـتـكـون اﻷقسام التقنية ،وعددها اثنان ) ،(2من :
– قسم العﻼقات اﳋارجية وتثمﲔ نتائج البحث،
– قسم متابعة النشاطات العلمية والتقنية ﰲ ميدان
اﳌيكانيك.
اﳌادة  : 4يكلف قسم العﻼقات اﳋارجية وتثمﲔ نتائج
البحث ﲟا يأتي :
– ترقية اﳌعلومات العلمية والتقنية ﰲ مجال نشاط
اﳌركز،
– ت ـنـظـيـم اﳌلـتـقـيـات والـتـظـاهـرات الـعـلـمـيـة ﰲ مـيـاديـن
تخصص اﳌركز،
– م ـت ـاب ـع ـة عـمـلـيـات اﳌلـكـيـة الـفـكـريـة وبـراءات اﻻخـتـراع
والرخص،
– اقتراح ووضع تدابير لتشجيع تثمﲔ نتائج البحث
العلمي ﰲ ميادين اختصاص اﳌركز،

رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي يحدد

– ضمان متابعة اﳋدمات واﳋبرات لصالح الغير،

صﻼحيات وزير اﳌالية،

– ترقية الشراكة العلمية مع اﳌؤسسات الوطنية والدولية
ﰲ ميادين تخصص اﳌركز.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  396–11اﳌؤّرخ ﰲ
 28ذي اﳊجة عام  1432اﳌوافق  24نوفمبر سنة  2011الذي

وينظم ﰲ ثﻼث ) (3مصالح :

يحدد القانون اﻷساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات

– مصلحة العﻼقات اﳋارجية واﻻتصال،

الطابع العلمي والتكنولوجي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  77–13اﳌؤّرخ ﰲ 18
ربيع اﻷّول عام  1434اﳌوافق  30يناير سنة  2013الذي يحدد
صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  193–14اﳌؤّرخ ﰲ 5
رمضان عام  1435اﳌوافق  3يوليو سنة  2014الذي يحدد
صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  244–18اﳌؤّرخ ﰲ
 29محّرم عام  1440اﳌوافق  9أكتوبر سنة  2018واﳌتضمن
إنشاء مركز البحث ﰲ اﳌيكانيك،

– مصلحة تثمﲔ نتائج البحث وتسيير اﳋدمات،
– مصلحة الوثائق العلمية والتقنية.
اﳌادة  : 5يكلف قسم متابعة النشاطات العلمية والتقنية
ﰲ ميدان اﳌيكانيك ،ﲟا يأتي :
– متابعة مشاريع البحث اﳌنجزة من طرف أقسام بحث
اﳌركز ومرافقتها،
– اﳌساهمة ﰲ تطوير برامج التحكم ﰲ اﳌعدات العلمية،
– صيانة عتاد اﻹعﻼم اﻵﱄ ووضع آليات اﻷمن اﳌعلوماتي،
– وضع موقع ويب وتسيير موقع اﻹنترنت،

يقّرّرون ما يأتي :

– وضع عملية ضمان اﳉودة ومتابعتها،

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطـب ـي ـ ـقـ ـا ﻷحـكـ ـام اﳌـادة  10مـ ـن اﳌ ـرسـ ـ ـوم

– صيانة التجهيزات العلمية وتطويرها.

التنفيذي رقم  396–11اﳌؤّرخ ﰲ  28ذي اﳊجة عام 1432
اﳌوافق  24نوفمبر سنة  2011الذي يحدد القانون اﻷساسي
ال ـ ـن ـ ـمـ ـوذجي لـ ـلـ ـمؤسسة الـ ـعـ ـمـ ـومـ ـيـ ـة ذات الـ ـطـ ـابـ ـع الـ ـعـ ـلـ ـمي
والتكنولوجي ،يهدف هذا القرار إﱃ ﲢديد التنظيم الداخﲇ
ﳌركز البحث ﰲ اﳌيكانيك ،الذي يدعى ﰲ صلب النص
“اﳌركز”.

وينظم ﰲ ثﻼث ) (3مصالح :
– مصلحة متابعة مشاريع البحث وضمان اﳉودة،
– مصلحة التجهيزات العلمية،
– مصلحة الشبكات وتطبيقات اﻹعﻼم اﻵﱄ.
اﳌادة  : 6يلحق باﻷمﲔ العام ،مكتب اﻷمن الداخﲇ.
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اﳌادة  : 7تكلف اﳌصالح اﻹدارية ﲟا يأتي :
– إعداد ووضع حّي ـز التنفيذ اﳌخطط السنوي لتسيير
اﳌوارد البشرية،
– ضمان متابعة اﳌسار اﳌهني ﳌستخدمي اﳌركز،
– إعداد ووضع حيز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة
السنوات للتكوين وﲢسﲔ اﳌستوى وﲡديد اﳌعلومات
ﳌستخدمي اﳌركز،
– إعداد مشروع ميزانية التسيير وﲡهيز اﳌركز ،وكذا
ضمان تنفيذه بعد اﳌصادقة عليه،
– مسك اﶈاسبة العامة للمركز،
– ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل اﳌركز،
– ضمان تسيير قضايا اﳌنازعات واﳌنازعات القانونية
للمركز،
– ضم ـان تسي ـي ـر اﻷم ـﻼك اﳌن ـق ـول ـة وال ـع ـق ـاري ـة ل ـلـمـركـز
واﶈافظة عليها وصيانتها،
– مسك دفاتر اﳉرد للمركز،
– ضمان حفظ وصيانة أرشيف اﳌركز.
تنظم اﳌصالح اﻹدارية ،وعددها ثﻼث ) ،(3ﰲ :
– مصلحة اﳌستخدمﲔ والتكوين،
– مصلحة اﳌيزانية واﶈاسبة،
– مصلحة الوسائل العامة.
اﳌادة  : 8تتكون أقسام البحث ،وعددها أربعة ) ،(4من :
– قسم “التصميم والتصنيع واﻻبتكار”،
– قسم “طرائق التصنيع”،
– قسم “الهندسة الثﻼثية اﻷبعاد للقطع واﻵليات”،
– قسم “سلوك اﳌادة والضرر ومعاﳉة السطوح”.
 – 1قـس ـم “التـصمـيـم والتصـنـيـع واﻻبتك ـار” ،ويـك ـّلف
بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– تصميم الهياكل اﳉديدة وإنجازها،
– تطوير اﳌنتجات والطرائق واﻷنظمة اﳌبتكرة،
– التصنيع مع دمج التكلفة واﻷدوات واﳌناهج العملياتية،

– تصنيع أشكال هندسية جديدة ،ﻻ سيما قطع وتعديل
السيراميك وقطع وتعديل الفوﻻذ العاﱄ اﻷداء،
– ﲢسﲔ مسارات أدوات القطع باستعمال نهج متعدد
اﳊدود،
– ﲢسﲔ حالة اﻷسطح عن طريق التحكم ﰲ اﻻستمرارية
الهندسية،
– تصنيع اﳌواد اﳌركبة وارتداء أدوات القطع.
 – 3قسـم “الـه ـندسة الـثـﻼثـيـة اﻷبـعـاد للقـطـع واﻵليات”،
ويكّلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– اﻻلتقاط السطحي والهندسة الرجعية والتحويل الرقمي
لﻸشكال اﳊرة،
– اﳉودة الهندسية لﻸجزاء اﳌصنعة،
– التحويل الرقمي ثﻼثي اﻷبعاد وﲢديد اﻷشكال،
– التصميم اﳌتكامل للمنتجات والعمليات.
 – 4قـسـم “سـلـوك اﳌـادة والضـرر ومـعـاﳉـة السـطـوح”،
ويكّلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– التوصيف والنمذجة اﳌيكانيكية لﻸسطح والواجهات،
– مورفولوجيا اﻷسطح والواجهات،
– اﻻتصال اﳋام – ثﻼثي اﻷبعاد،
– ميكانيكا التمزق،
– سلوك اﳌواد اﳌعدنية.
اﳌادة  : 9توضع اﳌصلحة اﳌشتركة اﳌنشأة طبقا ﻷحكام
اﳌادة  36من اﳌرسوم التنفيذي رقم  396–11اﳌؤّرخ ﰲ 28
ذي اﳊجة عام  1432اﳌوافق  24نوفمبر سنة  2011الذي
يحدد القانون اﻷساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات
الطابع العلمي والتكنولوجي ،ﲢت مسؤولية رئيس مصلحة،
وتتكون من فروع.
اﳌ ـادة  : 10ين ـش ـر ه ـذا الـق ـرار فـي اﳉـري ـدة الّرسـمـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  26ذي اﳊجة عام  1441اﳌوافق  16غشت
سنة .2020
وزير اﳌالية

وزير التعليم العاﱄ
والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان

أيمن بن عبد الرحمان

– اﳌساعدة عﲆ اﻻبتكار وﲢسﲔ اﳊلول التقنية،

عن الوزير اﻷّول

– اتخاذ القرارات بشأن اﳌنتجات وإدارة نظم اﻹنتاج.

وبتفويض منه

 – 2قسم “طرائق التصنيع” ،ويكّلف بالقيام بدراسات
وأعمال بحث حول :

اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري
بلقاسم بوشمال
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٦٣–١٩اﳌؤّرخ ﰲ
 ٤جمادى الثانية عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٩فبراير سنة  2٠١٩الذي
يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص اﳋاص رقم ٣٠2–١٤8

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ٢5ذي اﳊجة عام ١٤٤١
اﳌوافق  ١5غشت سنة  ،٢٠٢٠يحدد مدّونة إيرادات
ونفقات حساب التخصيص اﳋاص رقم 3٠٢–١٤٨

ال ـ ـ ـذي ع ـ ـ ـن ـ ـ ـوان ـ ـ ـه “الصنـ ـ ـدوق الـ ـ ـوطـ ـ ـني لـت ـحضيـ ـ ـر
رياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ ﻷلعاب البحر
اﻷبـ ـيض اﳌتـ ـوسط ال ـت ـاسع ـة عشر ب ـوه ـران لسن ـة
.”٢٠٢١

الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة
واﳌستوى العاﱄ ﻷلعاب البحر اﻷبيض اﳌتوسط التاسعة
عشر بوهران لسنة  ،“ 2٠2١اﳌتّمم،
يقّرران ما يأتي:
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطـ ـب ـي ـق ـا ﻷحـكـ ـام اﳌ ـادة  ٣مـن اﳌـرسـ ـوم
التنفيذي رقم  ٦٣–١٩اﳌؤّرخ ﰲ  ٤جمادى الثانية عام ١٤٤٠

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
ووزير الشباب والرياضة،
رخ ﰲ  2٤محّرم عام
– ﲟقتضى القانون رقم  2١–٩٠اﳌؤ ّ
 ١٤١١اﳌوافق  ١٥غشت سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق باﶈاسبة
العمومية ،اﳌعّدل و اﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥–١٣اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤رمضان
عام  ١٤٣٤اﳌوافق  2٣يوليو سنة  2٠١٣واﳌتعلق بتنظيم
اﻷنشطة البدنية والرياضية وتطويرها،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١8–١8اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩ربيع الثاني

اﳌوافق  ٩فبراير سنة  2٠١٩واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا
القرار إﱃ ﲢديد مدّونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص
اﳋاص رقم  ٣٠2–١٤8الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير
رياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ ﻷلعاب البحر اﻷبيض
اﳌتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .”2٠2١
اﳌادة  : ٢ﲢـدد اﻹيـرادات التي تقّيد فـي حـسـاب التخصيص
اﳋاص رقم  ٣٠2–١٤8الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتحضير
رياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ ﻷلعاب البحر اﻷبيض
اﳌتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة  ،“ 2٠2١كما يأتي :
– مخصصات ميزانية الدولة،

عام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١8واﳌتضمن قانون

– ناﰋ عمليات الترويج،

اﳌالية لسنة  ، 2٠١٩ﻻسيما اﳌادة  ٦٥منه،

– الهبات والوصايا،

– وﲟق ـتضى ال ـق ـان ـون رق ـم  ١٤–١٩اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤ربيع
الثاني عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  2٠١٩واﳌتضمن

– كل اﻹيرادات اﻷخرى.

قانون اﳌالية لسنة  ، 2٠2٠ﻻسيما اﳌادة  ١2٧منه،

اﳌادة  : 3ﲢ ـدد النـف ـقـات التي تـخـصم م ـن هـ ـذا اﳊـس ـاب
اﳌرت ـب ـط ـة ب ـت ـحضي ـر ري ـاضيي ال ـن ـخ ـب ـة واﳌست ـوى الـعـاﱄ

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١٦٣–2٠اﳌؤّرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  ١٤٤١اﳌواف ـ ـق  2٣ي ـون ـي ـو سن ـة 2٠2٠

بوهران لسنة  ،2٠2١ﻻسيما منها مخصصات اﻻﲢاديات

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

الرياضية الوطنية اﳌكلفة بتنفيذ برامج ﲢضير رياضيي

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤–٩٥اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٥رمضان عام  ١٤١٥اﳌوافق  ١٥فبراير سنة  ١٩٩٥الذي يحدد

النخبة واﳌستوى العاﱄ ﰲ إطار اتفاقيات البرامج التي

صﻼحيات وزير اﳌالية،

ﲢسب ـ ـا ﻷلـ ـعـ ـاب الـ ـبـ ـحـ ـر اﻷبـ ـيض اﳌتـ ـوسط الـ ـتـ ـاسعـ ـة عشر

أعدتها وزارة الشباب والرياضة ،كما يأتي :
– التعويضات اليومية ومرتب رياضيي النخبة واﳌستوى

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٣٠–١٤اﳌؤّرخ ﰲ ٤

العاﱄ ومستخدمي التأطير الرياضي اﳌنصوص عليهم ﰲ

صفر عام  ١٤٣٦اﳌوافق  2٧نوفمبر سنة  2٠١٤الذي يحدد

أحكام اﳌادة  ٥٩من القانون رقم  ٠٥–١٣اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤رمضان

كيفيات ت ـن ـظ ـي ـم اﻻﲢاديـات الـريـاضيـة الـوطـنـيـة وسيـرهـا
وكذا قانونها اﻷساسي النموذجي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2١٣–١٥اﳌؤّرخ ﰲ
 2٦شّوال عام  ١٤٣٦اﳌوافق  ١١غشت سنة  2٠١٥الذي يحدد
ك ـي ـف ـي ـات ت ـط ـب ـي ـق اﻷح ـك ـام ال ـق ـان ـون ـي ـة اﻷساسي ـة اﳌتـعـلـقـة
برياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ،

عام  ١٤٣٤اﳌوافق  2٣يوليو سنة  2٠١٣واﳌذكور أعﻼه،
– مرتب اﳌدربﲔ اﻷجانب ومصاريف إيوائهم وإطعامهم
وتنقﻼتهم،
– مرتب مستخدمي التأطير التقني والطبي اﻷجنبيﲔ
ومصاريف إيوائهم وإطعامهم وتنقﻼتهم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  8٤–١٦اﳌؤّرخ ﰲ 2١

– مصاريف مهمات وتنقﻼت وتأشيرات وتذاكر السفر

جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٧اﳌوافق أول مارس سنة  2٠١٦الذي

لرياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ ومستخدمي التأطير

يحدد صﻼحيات وزير الشباب والرياضة،

الرياضي،
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– مصاريف النقل،

 ٢٦محّرم عام  ١٤٤٢هـ
 ١٤سبتمبر سنة  ٢٠٢٠م

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥–١٣اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤رمضان عام

– مصاريف اﻹيواء واﻹطعام لرياضيي النخبة واﳌستوى
العاﱄ ومستخدمي التأطير الرياضي،
– مصاريف التأمﲔ )العتاد ورياضيي النخبة واﳌستوى
العاﱄ ومستخدمي التأطير الرياضي(،
– اقتناء وصيانة العتاد والتجهيزات الرياضية والطبية،
– منحة التكوين والتحضير وﲢسﲔ اﳌستوى الرياضي
لرياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ ومستخدمي التأطير

 ١٤٣٤اﳌوافق  2٣يوليو سنة  2٠١٣واﳌتعلق بتنظيم اﻷنشطة
البدنية والرياضية وتطويرها،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١8–١8اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩ربيع الثاني
عام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١8واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة  ، 2٠١٩ﻻسيما اﳌادة  ٦٥منه،
– وﲟق ـتضي ال ـق ـان ـون رق ـم  ١٤–١٩اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤ربيع
الثاني عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  2٠١٩واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ، 2٠2٠ﻻسيما اﳌادة  ١2٧منه،

الرياضي،
– مصاريف اﳌتابعة الطبية واسترجاع القوى ،
– اقتناء اﳌواد الصيدﻻنية واﳌكمﻼت الغذائية،
– مصاريف العبور والرسوم واﳊقوق اﳉمركية ،عند
اﻻقتضاء،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١٦٣–2٠اﳌؤّرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  ١٤٤١اﳌواف ـ ـق  2٣ي ـون ـي ـو سن ـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤–٩٥اﳌؤّرخ ﰲ ١٥
رمضان عام  ١٤١٥اﳌوافق  ١٥فبراير سنة  ١٩٩٥الذي يحدد

– مصاريف تأجير اﳌنشآت القاعدية الرياضية،
– مصاريف تأجير العتاد الرياضي،
– التك ـالـيـف اﳌلـحـق ـة ) اﳌـاء والـغ ـاز والكـهـرب ـاء والـه ـاتـف
واﻹنترنت(.

صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٣٠–١٤اﳌؤّرخ ﰲ ٤
صفر عام  ١٤٣٦اﳌوافق  2٧نوفمبر سنة  2٠١٤الذي يحدد
ك ـي ـف ـي ـات ت ـنـظـيـم اﻻﲢاديـات الـريـاضيـة الـوطـنـيـة وسيـرهـا

اﳌادة  : ٤ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٥ذي اﳊجة عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١٥غشت
سنة .2٠2٠
وزير اﳌالية

وزير الشباب والرياضة

أيمن بن عبد الرحمان

سيدعﲇ خالدي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ★ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ٢5ذي اﳊجة عام ١٤٤١
اﳌوافق  ١5غشت سنة  ،٢٠٢٠يحدد كيفيات متابعة
وتقييم حساب التخصيص اﳋاص رقم 3٠٢–١٤٨
الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتـحضير رياضيي
ال ـن ـخ ـب ـة واﳌست ـوى الـعـاﱄ ﲢسبـا ﻷلـعـاب الـبـحـر
اﻷبـ ـيض اﳌتـ ـوسط ال ـت ـاسع ـة عشر ب ـوه ـران لسن ـة
.”٢٠٢١
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
ووزير الش ـ ـباب والرياضة.

وكذا قانونها اﻷساسي النموذجي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2١٣–١٥اﳌؤّرخ ﰲ
 2٦شّوال عام  ١٤٣٦اﳌوافق  ١١غشت سنة  2٠١٥الذي يحدد
ك ـي ـف ـي ـات ت ـط ـب ـي ـق اﻷح ـك ـام ال ـق ـان ـون ـي ـة اﻷساسي ـة اﳌتـعـلـقـة
برياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  8٤–١٦اﳌؤّرخ ﰲ 2١
جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٧اﳌوافق أول مارس سنة  2٠١٦الذي
يحدد صﻼحيات وزير الشباب والرياضة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٦٣–١٩اﳌؤّرخ ﰲ
 ٤جمادى الثانية عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٩فبراير سنة  2٠١٩الذي
يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص اﳋاص رقم ٣٠2–١٤8
الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة
واﳌستوى العاﱄ ﻷلعاب البحر اﻷبيض اﳌتوسط التاسعة
عشر بوهران لسنة  ،“ 2٠2١اﳌتّمم،
– وﲟقتـضـى ال ـق ـرار ال ـوزاري اﳌـشـتـرك اﳌ ـؤّرخ ف ـي
 2٥ذي اﳊجة عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١٥غشت سنة  2٠2٠ال ـذي
يحـدد مـدّونـة إيرادات ونفقات حساب التخصيص اﳋاص
رق ـ ـم  ٣٠2–١٤8ال ـذي ع ـن ـوان ـه” الصن ـدوق ال ـوطـني لـتـحضيـر

– ﲟقتضى القانون رقم  2١–٩٠اﳌؤّرخ ﰲ  2٤محّرم عام
 ١٤١١اﳌوافق  ١٥غشت سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق باﶈاسبة

رياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ ﻷلعاب البحر اﻷبيض

العمومية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

اﳌتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .”2٠2١

 ٢٦محّرم عام  ١٤٤٢هـ
 ١٤سبتمبر سنة  ٢٠٢٠م
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يقّرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـطبـيـق ـا ﻷحكـ ـام اﳌ ـادة  ٤م ـن اﳌـرس ـوم
التنفيذي رقم  ٦٣–١٩اﳌؤّرخ ﰲ  ٤جمادى الثانية عام ١٤٤٠
اﳌوافق  ٩فبراير سنة  2٠١٩واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار
إﱃ ﲢديـ ـد كـ ـي ـف ـي ـات م ـت ـاب ـع ـة وت ـق ـي ـي ـم حساب ال ـت ـخصيص
اﳋاص رقم  ٣٠2–١٤8الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير
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الذي عنوانه “ الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة
واﳌستوى العاﱄ ﲢسبا ﻷلعاب البحر اﻷبيض اﳌتوسط
التاسعة عشر بوهران لسنة ”. 2٠2١
ﲢدد مهام وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة اﳌنصوص
عليها أعﻼه ،ﲟوجب مقرر من وزير الشباب والرياضة.
اﳌادة  : ٧ﲢدد اﻷعمال اﳌمّولة من الصندوق ﰲ اتفاقيات

ري ـاضيي ال ـن ـخ ـب ـة واﳌست ـوى ال ـعـاﱄ ﲢسبـا ﻷلـعـاب الـبـحـر

البرامج التي تعدها وزارة الشباب والرياضة ،وﲢدد فيها

اﻷبيض اﳌتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .”2٠2١

برامج ﲢضير رياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ واﻷهداف

اﳌادة  : ٢يضمـن الـصنـدوق ﲤ ـويـل النف ـقـات اﳌنـصـوص
عليها ﰲ القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة
عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١٥غشت سنة  2٠2٠الذي يحدد مدّونة
إيرادات ونفقات حساب التخصيص اﳋاص رقم ٣٠2–١٤8
الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة
واﳌستوى العاﱄ ﲢسبا ﻷلعاب البحر اﻷبيض اﳌتوسط
التاسعة عشر بوهران لسنة .”2٠2١

اﳌسطرة وكذا آجال اﻻنجاز.
يمكن أن يكون هذا البرنامج  ،محل تعديل أو ﲢيﲔ كلما
دعت اﳊاجة إﱃ ذلك.
اﳌادة  : ٨يعّد وزير الشباب والرياضة حصيلة سنوية
صصات اﳌمنوحة التي يرسلها
تبّي ـن مبالغ التمويل واﳌخ ّ
إﱃ وزير اﳌالية .
اﳌادة  : ٩تضمن اﳌصالح اﳌركزية التابعة لوزارة الشباب

ﻻ تـسـتـع ـمـل اﳌ ـوارد واﳌـخـصـص ـات
اﳌادة  : 3يـج ـب أ ّ

والرياضة متابعة تنفيذ اﻷعمال اﳌنصوص عليها ﰲ اتفاقيات

اﳌمنوحة لﻼﲢاديات الرياضية الوطنية والتمويل اﳌرتبط

ب ـرامج ال ـت ـحضي ـر ومـراقـبـة استـعـمـال الـتـمـويـل واﳌخصصات

بتحضيـر ري ـاضيـي النخبـة واﳌستوى ال ـعـاﱄ اﳌمنـوح م ـن

اﳌمنوحة.

ﻻ لﻸغراض التي منح من أجلها.
الصندوق إ ّ

وبهذه الصفة ،تؤهل اﳌصالح اﳌركزية لوزارة الشباب

اﳌادة  : ٤يتعـّي ـن عﲆ رياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ

والرياضة ﳌطالبة اﻻﲢاديات الرياضية الوطنية اﳌعنية

اﳌستفيدين من ﲤويل الصندوق ،اﻻستجابة للشروط اﻵتية :

بكل الوثائق أو اﳌستندات اﶈاسبية الضرورية ﳌمارسة

– أن يكونوا منخرطﲔ ﰲ ناﹴد،
– أن يـ ـ ـت ـ ـحصـل ـ ـوا ع ـﲆ إج ـازات دول ـ ـي ـة ط ـ ـبـقـ ـا ل ـ ـل ـق ـوان ـﲔ
والتنظيمات اﳌعمول بها،
– أن يرخص لهم من اﻻﲢادية الوطنية الرياضية اﳌعنية
للمشاركة ﰲ اﳌنافسات القارية أو اﳉهوية أو الدولية ﰲ
إطار ﲢضير رياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ ﲢسبا ﻷلعاب
البحر اﻷبيض اﳌتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .”2٠2١

اﳌراقبة.
اﳌادة  : ١٠تت ـم إعـ ـادة اﳌخصصـات واﳌ ـب ـالـ ـغ اﳌـمـنـوحـة
ل ـﻼﲢادي ـات ال ـري ـاضي ـة ال ـوط ـنـيـة اﳌعـنـيـة غـيـر اﳌستـعـمـلـة
جزئيا أو كليا ،وكذا اﳌبالغ اﳌتبقية من طرف اﻻﲢاديات،
إﱃ الصندوق.
يمكن اﻹدارة اﳌكلفة بالشباب والرياضة عﲆ أساس
تقرير مفصل من مصاﳊها اﳌختصة ،اتخاذ كل التدابير
الضرورية قصد استعادة اﳌبالغ بكل الوسائل اﳌﻼئمة.

صصات لﻼﲢاديات الرياضية الوطنية
اﳌادة  : 5ﲤنح اﳌخ ّ

اﳌ ـادة  : ١١يخ ـضـع اسـتـعـم ـال التمـ ـوي ـ ـل واﳌخ ـ ـصص ـات

اﳌعـ ـنـ ـيـ ـة بـ ـتـ ـحضيـ ـر ريـ ـاضيي الـ ـنـ ـخ ـب ـة واﳌست ـوى ال ـع ـاﱄ

اﳌمـنـوح ـة بـع ـنـوان الصندوق ﻷجهزة مراقبة الدولة طبقا

ﲢسب ـ ـا ﻷلـ ـعـ ـاب الـ ـبـ ـحـ ـر اﻷبـ ـيض اﳌتـ ـوسط الـ ـتـ ـاسعـ ـة عشر

لﻸحكام التشريعية و التنظيمية اﳌعمول بها.

بوهران لسنة  ،2٠2١من طرف وزير الشباب والرياضة عﲆ
أساس دفتر اﻷعباء اﳌلحق بهذا القرار .
يتعﲔ وجوبا عﲆ رئيس اﻻﲢادية الرياضية الوطنية
اﳌعنية وأمينها العام وأمﲔ اﳋزينة التوقيع عﲆ دفتر
اﻷعباء.
اﳌادة  : ٦ﲢ ـدث ل ـدى وزي ـر ال ـش ـبـاب والـري ـاضـة ﳉ ـنـة
للمتابعة وتقييم حساب التخصيص اﳋاص رقم ٣٠2-١٤8

اﳌادة  : ١٢ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٥ذي اﳊجة عام  ١٤٤١اﳌوافق ١٥
غشت سنة .2٠2٠
وزير اﳌالية

وزير الشباب والرياضة

أيمن بن عبد الرحمان

سيدعﲇ خالدي
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اﳌلحق
دفتر أعباء يحدد التزامات اﻻتـحـايات الرياضية
الوطنية اﳌعنية لﻼستفادة من اﳌخصصات

– مرتب مستخدمي التأطير التقني والطبي اﻷجنبيﲔ
ومصاريف إيوائهم وإطعامهم وتنقﻼتهم،
– مصاريف اﳌهمات والتنقﻼت والتأشيرات وتذاكر السفر

اﳌرتبطة بتحضير رياضيي النخبة واﳌستوى

لرياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ ومستخدمي التأطير

العاﱄ ﲢسبا ﻷلعاب البحر اﻷبيض اﳌتوسط

الرياضي،

التاسعة عشر بوهران لسنة ٢٠٢١
الفصل اﻷول
أحكام عامة
اﳌادة اﻷوﱃ  :يهدف دفتر اﻷعباء هذا إﱃ ﲢديد التزامات
اﻻﲢ ـادي ـات ال ـري ـاضـيـة الـوطـنـيـة اﳌعـنـي ـة لﻼستفـ ـادة م ـن
اﳌخصصات اﳌرتـبـطـة بتنـفـيذ ب ـرام ـج ﲢضـيـر ري ـاض ـيي
النخبة واﳌستوى العاﱄ ﰲ إطار اتفاقيات البرامج التي

– مصاريف النقل،
– مصاريف إيواء وإطعام رياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ
ومستخدمي التأطير الرياضي،
– مصاريف التأمﲔ )العتاد ورياضيي النخبة واﳌستوى
العاﱄ ومستخدمي التأطير الرياضي(،
– اقتناء وصيانة العتاد والتجهيزات الرياضية والطبية،

أعدتها وزارة الشباب والرياضة لتغطية النفقات اﳌنصوص

مـ ـنح تك ـ ـوي ـن وﲢ ـضـيـر وﲢ ـسـﲔ اﳌ ـست ـوى الـريـ ـاض ـي
– ِ

عليها ﰲ القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  2٥ذي اﳊجة

لـريـ ـاضيي الـنـخـبـة واﳌـسـتـوى ال ـع ـاﱄ ومسـتـخدمي التأطير

عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١٥غشت سنة  2٠2٠الذي يحدد مدّونة

الرياضي،

إيرادات ونفقات حساب التخصيص اﳋاص رقم ٣٠2–١٤8
الذي عنوانه“ الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة
واﳌستوى العاﱄ ﲢسبا ﻷلعاب البحر اﻷبيض اﳌتوسط
التاسعة عشر بوهران لسنة .“ 2٠2١
اﳌادة  : ٢تلت ـزم اﻻﲢ ـادي ـات الري ـاضية الوطنية اﳌعنية
بتنفيذ بنود دفتر اﻷعباء هذا.
يتعّيـن عﲆ رؤساء اﻻﲢاديات الرياضية الوطنية اﳌعنية
وأمنائها العامﲔ وأمناء اﳋزينة ،توقيع دفتر اﻷعباء هذا.
الفصل الثاني

– مصاريف اﳌتابعة الطبية واسترجاع القوى،
– اقتناء اﳌواد الصيدﻻنية واﳌكمﻼت الغذائية،
– مصاريف العبور والرسوم واﳊقوق اﳉمركية ،عند
اﻻقتضاء،
– مصاريف تأجير اﳌنشآت القاعدية الرياضية،
– مصاريف تأجير العتاد الرياضي،
– التكاليف اﳌلحقة ) اﳌاء والغاز والكهرباء والهاتف
واﻹنترنت(.

اﻷعمال اﳌتكفل بها ﰲ إطار اﳌخصصات اﳌمنوحة

الفصل الثالث

لﻼتـحاديات الرياضية الوطنية لتحضير رياضيي
النخبة واﳌستوى العاﱄ ﲢسبا ﻷلعاب البحر اﻷبيض

التزامات اﻻتـحـاديات الرياضية الوطنية اﳌعنية

اﳌتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة ٢٠٢١

بتحضير رياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ

جه اﳌخصصات اﳌمنوحة إﱃ اﻻﲢاديات
اﳌادة ٌ : 3تو ّ
الرياضية الوطنية اﳌعنية لضمان ﲤويل النفقات اﳌرتبطة
بالتكفل ﲟا يأتي :
– التعويضات اليومية ومرتب رياضيي النخبة واﳌستوى
العاﱄ ومستخدمي التأطير الرياضي اﳌنصوص عليهم ﰲ

ﲢسبا ﻷلعاب البحر اﻷبيض اﳌتوسط التاسعة
عشر بوهران لسنة ٢٠٢١
اﳌادة  : ٤تلتزم اﻻﲢاديات الرياضية الوطنية اﳌعنية من
أجل اﻻستفادة من اﳌخصصات اﳌمنوحة من الصندوق ،ﲟا
يأتي :

أحكام اﳌادة  ٥٩من القانون رقم  ٠٥–١٣اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤رمضان

– اﳌشارك ـ ـة ﰲ ك ـ ـل اﳌن ـ ـافسات ال ـ ـّرسم ـ ـي ـ ـة لـ ـتـ ـحضيـ ـر

عام  ١٤٣٤اﳌوافق  2٣يوليو سنة  2٠١٣واﳌتعلق بتنظيم

رياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ عﲆ اﳌستويﲔ الوطني

اﻷنشطة البدنية والرياضية وتطويرها،

والدوﱄ،

– مرتب اﳌدربﲔ اﻷجانب ومصاريف إيوائهم وإطعامهم
وتنقﻼتهم،

– التسيير بكيفية صارمة وشفافة للتمويل والوسائل
الضرورية لتحضير رياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ،
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– إبـ ـﻼغ اﳌصالـ ـح اﳌخـ ـتصة اﳌركـ ـزيـ ـة بـ ـوزارة الشبـ ـاب

اﳌادة  : ٧تل ـزم اﻻﲢـادي ـات الـري ـاضـيـة الـوطنـيـة اﳌعنية

والرياضة بكل الوثائق واﳌعلومات من أجل تطبيق ومتابعة

بتقدﱘ ملف خروج كل فريق وطني أو رياضي أو مستخدمي

بنود دفتر اﻷعباء هذا،

التأطير الرياضي الواجب تنقلهم إﱃ اﳋارج ﳌوافقة وزارة
الشباب والرياضة.

– اﻻمتثال ﰲ كل وقت للمراقبة والتفتيش التي تضطلع
بهما اﻹدارة اﳌركزية اﳌكلفة بالشباب والرياضة أو كـ ـل

اﳌادة  : ٨تلتزم اﻻﲢاديات الرياضية الوطنية بإرسال
ت ـق ـري ـر ك ـل ثـﻼثـة ) (٣أشهـ ـ ـر إﱃ وزارة الشبـ ـ ـاب وال ـ ـري ـ ـاضة

السلطات اﻷخرى اﳌؤهلة،

يسطر اﻷعمال اﳌلتزم بها ومستوى تنفيذ برنامج ﲢضير
–إرسال ك ـ ـل ال ـ ـوث ـ ـائ ـ ـق واﳌل ـ ـف ـ ـات ال ـ ـتي تـ ـطـ ـلـ ـبـ ـهـ ـا وزارة
الشباب والرياضة لتطبيق ومتابعة بنود دفتر اﻷعباء هذا.

رياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ والنفقات اﳌرتبطة بها
ويرفق بكل الوثائق واﻷوراق اﳌطلوبة.

اﳌادة  : 5تل ـت ـزم اﻻﲢ ـاديات الري ـاضـية الـوطنـيـة اﳌعنية

اﳌادة  : ٩تـل ـزم اﻻﲢـادي ـات الـري ـاضـيـة الـوطـنـيـة اﳌعـنـية

بتطبيق اﻻلتزامات اﳌنصوص عليها ﰲ دفتر اﻷعباء هذا،

بالنسبة لكل فريق وطني أو رياضي بتوفير مدرب مؤهل

ﲢت طائلة اﳊرمان من اﳌخصصات اﳌنصوص عليه ﰲ

يحوز شهادة أو إجازات طبقا للتنظيم اﳌعمول به.

اﳌادة  ٣أعﻼه.

اﳌادة  : ١٠تلت ـزم اﻻﲢ ـادي ـات الرياضية الوطنية اﳌعنية

اﳌادة  : ٦تلتزم اﻻﲢاديات الرياضية الوطنية اﳌعنية
من أجل اﻻستفادة من مخصصات التنق ـﻼت والنق ـل واﻹي ـواء
كما هو منصوص عليه ﰲ اﳌطات  ٤و ٥و ٦من اﳌادة  ٣أعﻼه،
بتقدﱘ برنامج سنوي لتحضير رياضيي النخبة واﳌستوى
العاﱄ إﱃ الوزير اﳌكلف بالشباب والرياضة ،توافق عليه
مصالح وزارة الشباب والرياضة ،يحدد بدقة ما يأتي :
– رزنامة اﳌنافسات التحضيرية الوطنية والدولية،
– عـ ـدد الـ ـفـ ـرق وال ـت ـع ـداد اﳌق ـح ـم ب ـال ـنسب ـة ل ـك ـل ن ـوع م ـن
اﳌنافسة،

بالتكفل ﲟنحة تكوين وﲢضير وﲢسﲔ اﳌستوى الرياضي
لرياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ ومستخدمي التأطير
الرياضي ﲢسبا ﻷلعاب البحر اﻷبيض اﳌتوسط التاسعة
عشر بوهران لسنة .2٠2١
اﳌادة  : ١١تلتزم اﻻﲢاديات الرياضية الوطنية اﳌعنية عن
طريق اﳉهاز اﳌؤهل بإعادة اﳌبالغ اﳌتبقية واﳌبالغ غير
اﳌستعملة ،إﱃ الصندوق .
اﳌادة  : ١٢يـكون ك ـل ت ـع ـدي ـل أو تـتـم ـة لـدفـتـر اﻷعـبـاء هذا،
محل ملحق تعّده وزارة الشباب والرياضة ،ويوّقعه رؤساء
اﻻﲢاديات الرياضية الوطنية اﳌعنية وأمناؤها العامون

– تكلفة التذاكر وطبيعة وسائل النقل سواء عن طريق

وأم ـن ـاء اﳋزي ـن ـة ،وي ـواف ـق ع ـل ـي ـه ب ـاﻻشت ـراك وزي ـر اﳌال ـي ـة
ووزير الشباب والرياضة .

البر أو اﳉو،
– عدد رياضي النخبة واﳌستوى العاﱄ وعدد تنقﻼتهم
حسب اﳌنافسات الوطنية والدولية،
– عدد مستخدمي التأطير الرياضي اﳌعني بتحضير

اﳌادة  : ١3يؤدي عدم تطبيق بنود دفتر اﻷعباء هذا ،إﱃ
توقيف أو إلغاء اﳌخصصات.
حّرر باﳉزائر ﰲ ..............
قرئ وصودق عليه

رياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ،
– التكلفة اﻹجمالية التقديرية ﳌصاريف إيواء وإطعام
ري ـاضيي ال ـن ـخ ـب ـة واﳌست ـوى الـعـاﱄ ومستـخـدمي الـتأطـيـر
الرياضي ﲟناسبة التنقﻼت بعنوان اﳌنافسات الوطنية
والدولية.

رئيس اﻻتـحادية الرياضية الوطنية
اﻷمﲔ العام
أمﲔ اﳋزينة

اﳌطبعة الرسمّية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

