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بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ 3٠٠ ٠6٠٠٠٠2٠193٠٠٤8

حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة
الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠3 ٠٠ ٠6٠٠٠٠٠1٤72٠2٤2

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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مراسيم تنظيمّيـة
مرسوم تنفيذي رقم  ٣٢٧–٢0مؤّرخ ﰲ  ٦ربيع الثاني
ع ـ ـام  ١٤٤٢اﳌـ ـوافـ ـ ـق  ٢٢نـ ـوفـ ـمـ ـب ـر س ـ ـنة  ،٢0٢0يح ـ ـ ـدد
صﻼحيات الوزيراﳌنتدب لدى الوزير اﻷول ،اﳌكلف
باﻻستشراف.
––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير الوزير اﳌنتدب لدى الوزير اﻷول
اﳌكلف باﻻستشراف،
– وبـ ـنـ ـاء عﲆ الـ ـدستـ ـور ،ﻻ سيـ ـمـ ـا اﳌادت ـان  ٤–99و1٤3
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  37٠–19اﳌؤرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤1اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠19
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–2٠اﳌؤرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  1٤٤1اﳌوافـ ـق  23ي ـون ـيـو سنـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل واﳌتمم،

– إعـداد نـظـرة استشراف ـي ـة ط ـوي ـل ـة اﳌدى وع ـرضهـا عﲆ
اﳊكومة بالتشاور وبالتنسيق مع القطاعات اﳌعنية.
اﳌاّدة  : ٣يكلف الوزير اﳌنتدب ،ﰲ مجال اﳌساهمة ﰲ
إع ـ ـداد اﻻسـ ـتـ ـراتيـ ـجـ ـيـ ـات الش ـ ـامـ ـل ـ ـة و /أو القط ـ ـاعـ ـية للتـ ـنـ ـمـ ـية
اﻻقتص ـ ـادية واﻻجتـ ـماعية والبيـ ـ ـئية واﻹقـ ـليم ـ ـية عﲆ اﳌـ ـديﲔ
اﳌتوسط والطويل عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– إنجاز و /أو تكليف إنجاز أعمال استشرافية حول احتياجات
وموارد اﻷمة عﲆ اﳌديﲔ اﳌتوسط والطويل،
– تنوير السلطات العمومية ،حول أهم الرهانات اﻻقتصادية
واﻻجتماعية واﻹقليمية،
– إعداد مذكرات ظرفية بغرض متابعة تطور الوضعية
اﻻقتصادية واﻻجتماعية،
– اق ـ ـت ـ ـراح العن ـ ـاصر اﳌه ـ ـيك ـ ـلة لﻼسـ ـتراتيـ ـجـ ـيات الشـ ـامـ ـلـ ـ ـة
واﻷفقية وكذا التأطير اﻻقتصادي الكﲇ،
– إن ـ ـجـ ـاز و/أو التكليف بإنج ـ ـاز دراسـ ـات وأعـ ـمال ومحـ ـاكاة

يرسم ما يأتي :

بغـ ـرض استـ ـباق ﲢ ـ ـوﻻت اﳌـحـ ـيط اﻻقتـ ـصادي واﻻجت ـ ـمـ ـاعي

اﳌادة اﻷوﱃ  :يقترح الوزير اﳌنتدب لدى الوزير اﻷول،

عﲆ اﳌديﲔ اﳌتوسط والطويل عﲆ الصعيدين الوطني والدوﱄ،

اﳌكلف باﻻستشراف ،ﰲ إطار السياسة العامة للحكومة
وبرنامج عملها ،عناصر السياسة الوطنية ﰲ مجال اﻻستشراف
والتخطيط اﻻستراتيجي ويضمن متابعة وتقييم تنفيذها
طبقا للقوانﲔ واﻷنظمة اﳌعمول بها.
ويعرض نتائج نشاطاته عﲆ الوزير اﻷول وﰲ اجتماعات

– تنظيم ،ﲟناسبة عرض الدراسات واﻷعمال ،وإدراج أهم
التوصيات ،بالتشاور مع كل اﻷطراف الفاعلة،
– ضمان اﻻنسجام الشامل للسياسات العمومية ،باﻻتصال
مع القطاعات اﳌعنية،

اﳊكومة ومجلس الوزراء حسب اﻷشكال والكيفيات واﻵجال

– تطوير نظم اليقظة اﻻقتصادية واﻻجتماعية واﻹقليمية.

اﳌقررة.

اﳌاّدة  : ٤يكلف الوزير اﳌنتدب ،ﰲ مجال التحليل اﻻقتصادي

اﳌاّدة  : ٢يكلف الوزير اﳌنتدب لدى الوزير اﻷول ،اﳌكلف
باﻻستشراف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– مساعدة اﳊكومة ﰲ ﲢديد التوجهات الكبرى ﳌستقبل
اﻷمة وأهداف التنمية عﲆ اﳌديﲔ اﳌتوسط والطويل،

وتقييم السياسات عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– اقتراح آفاق تطور العناصر اﳌـحددة ﻷهم اﳌتغيرات
الكبرى اﻻقتصادية واﳌالية والنقدية،
– اﳌساهمة ﰲ إعداد لوحة قيادة اﻻقتصاد الوطني،

– اقتراح مناهج وطرق من أجل تسهيل تنسيق وانسجام
اﻻستراتيجيات والسياسات،
– اقتراح اﳌسارات اﳌمكنة لﻸمة عﲆ اﳌديﲔ اﳌتوسط
والطويل ،عﲆ ضوء التطورات اﳌتوقعة للمجتمع واﻻقتصاد
واﳌـحيط الدوﱄ،
– اﳌساهمة ﰲ النشاط اﳊكومي ﰲ اﳌجاﻻت التشريعية
والتنظيمية ،ﻻ سيما ﰲ ميادين اﻻستشراف والتخطيط
اﻻستراتيجي وتقييم السياسات العمومية،

– إعداد تنبؤات وتأطيرات اﻻقتصاد الكﲇ عﲆ اﳌديﲔ
اﳌتوسط والطويل،
– ﲢ ـ ـلـ ـيـ ـل تطـ ـور التـ ـوازنـ ـات اﻻقتـ ـصـ ـاديـ ـة الكـ ـلـ ـ ـية الك ـ ـبـ ـرى
واقتراح شروط استقرارها واستدامتها عﲆ اﳌديﲔ اﳌتوسط
والطويل،
– اﳌساهمة ﲟنهج استشراﰲ ،ﰲ متابعة تطور القطاعات
اﻻستراتيجية لﻼقتصاد الوطني،
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– صياغة اقتراحات من أجل ﲢسﲔ اﳊوكمة العمومية

اﳌاّدة  : ٨يسهر الوزير اﳌنتدب عﲆ تطوير التعاون مع

عﲆ اﳌستويﲔ اﳌركزي واﳌـحﲇ واﳌشاركة ﰲ التقييم ﰲ

اﳌنظمات والهيئات ،باﻻتصال مع الهيئات اﳌعنية اﻹقليمية

هذا اﳌجال.

والدولية ذات اﻻختصاص ﰲ مجال اﻻستشراف.

اﳌاّدة  : ٥يكلف الوزير اﳌنتدب ،ﰲ مجال التنمية البشرية

اﳌاّدة  : ٩يق ـ ـ ـدم الوزي ـ ـر اﳌنـ ـت ـ ـدب دعـ ـما من ـ ـهجـ ـيا وتقـ ـن ـ ـيا

والسـي ـاسـ ـات اﻻجـتـم ـاع ـيـة والـديـمـوغ ـرافـيـة ،عـﲆ اﳋـصـوص،

للهيئات العمومية اﻷخرى ﰲ إطار إعداد السياسات العمومية

ﲟا يأتي :

القطاعية.

– إعداد عناصر السياسة الوطنية للتنمية اﻻجتماعية،
بالتشاور مع القطاعات اﳌعنية،
– تنظيم اﳌتابعة اﳌنتظمة لتطور اﳌقاييس اﻻجتماعية
واﳌجتمعية،
– اقتراح سياسات طويلة اﳌدى لتحسﲔ ظروف معيشة
السكان وتقليص الفوارق اﻻجتماعية،
– إعداد ﲢاليل استشرافية حول اﻵثار اﻻجتماعية اﻻقتصادية
للتطورات الديموغرافية،

اﳌاّدة  : ١0يمكن الوزير اﳌنتدب اﻻستعانة بخبرة وطنية
و /أو دولية ﰲ إطار عقود التعاون واﳌرافقة.
يجب أن ﲤنح اﻷولوية ،ﰲ مجال اﳋبرة الدولية ،للجالية
الوطنية باﳋارج والهيئات الدولية اﳌتعددة اﻷطراف.
اﳌاّدة  : ١١يقترح الوزير اﳌن ـ ـتدب من أج ـل ضمان تنفيذ
الصـ ـ ـﻼح ـ ـيات وﲢقيـ ـ ـق اﻷهداف اﳌوكلة إليه ،تنظ ـ ـ ـيم مصاﳊه
ويسهر عﲆ حسن سيرها ﰲ إطار القوانﲔ واﻷنظمة اﳌعمول
بها.

– إعداد ﲢاليل تتعلق بتطورات منظومات الصحة والتربية

اﳌاّدة  : ١٢ين ـ ـشـ ـر ه ـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉـ ـري ـ ـدة الّرس ـ ـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

– إعداد دراسات وﲢاليل استشرافية تتعلق بسوق العمل

حّرر باﳉزائر ﰲ  6رب ـ ـيع الث ـ ـاني عـ ـام  1٤٤2اﳌـ ـوافق 22

والتكوين،

وسياسات التشغيل.

نوفمبر سنة .2٠2٠
عبد العزيز جراد

اﳌاّدة  : ٦يكلف الوزير اﳌنتدب ،ﰲ مجال التنمية اﳌستدامة

``````````````````````````````````````````````````H

والديناميكيات اﻹقليمية واﻻقتصاد الرقمي ،عﲆ اﳋصوص،
ﲟا يأتي :
– اق ـ ـتـ ـراح عن ـ ـاص ـ ـر اﻻست ـ ـراتيجـ ـية الوط ـ ـنـ ـية للتن ـ ـمـ ـ ـية
اﳌستدامة،
– إعداد دراسات تتضمن تثمﲔ اﳌوارد الطبيعية واﳊفاظ
عليها،
– اﳌشاركة ﰲ إحصاء قدرات التنمية للفضاءات اﻻجتماعية
اﻻقتصادية،
– اقت ـ ـ ـ ـراح إطـ ـار دعـ ـ ـم للتن ـ ـمية اﻹقليـ ـم ـ ـية ،ضـ ـمن منـ ـه ـ ـ ـ ـج
استشراﰲ،
– القيام بتحاليل تتعلق باستعمال التكنولوجيات الرقمية
قصد تسريع وتيرة التنمية اﻻجتماعية اﻻقتصادية.
اﳌاّدة  : ٧يكلف الوزير اﳌنتدب ،ﰲ مجال تطوير تقنيات
التحليل اﻻستشراﰲ والدعائم اﳌنهجية ،عﲆ اﳋصوص ﲟا
يأتي :
– تطوير اﻷدوات اﳌنهجية للتحليل واﻻستشراف الﻼزمة
ﳌتابعة تطورات اﳌجتمع واﻻقتصاد الوطني،
– ت ـط ـوي ـر أدوات ال ـتـنـبؤ وا ﳌـحاك ـ ـاة والسهـ ـر عﲆ إعـ ـداد
النماذج اﻻستشرافية للتمثيل اﻻقتصادي واﻻجتماعي،
– اﳌساهمة ﰲ دعم اﳌنظومة الوطنية لﻺحصاء.

مرسوم تنفيذي رقم  ٣٢٨–٢0مؤّرخ ﰲ  ٦ربيع الثاني
عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٢٢نوفمبر سنة  ،٢0٢0ي ـتضمن
تنظيم مصالح الوزير اﳌنتدب لدى الوزير اﻷول،
اﳌكلف باﻻستشراف.
––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير الوزير اﳌنتدب لدى الوزير اﻷول اﳌكلف
باﻻستشراف،
– وبـ ـنـ ـاء عـ ـﲆ الـ ـدسـ ـتـ ـور ،ﻻ سـ ـّيـ ـمـ ـا اﳌـ ـادت ـان  ٤–99و1٤3
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتـضى اﳌرسـوم الرئاسي رقم  37٠–19اﳌؤرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ عـام  1٤٤1اﳌـوافق  28ديسمبر س ـنـة 2٠19
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتـضى اﳌرسـوم الرئاسي رقم  163–2٠اﳌؤرخ ﰲ
أول ذي القعدة عـام  1٤٤1اﳌـوافق  23يونيو س ـنـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٠6–2٠اﳌؤرخ ﰲ 27
ج ـ ـمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤٤1اﳌوافـ ـق  23ج ـان ـفي سن ـة 2٠2٠
واﳌتضمن تنظيم ديوان الوزير اﳌنتدب وكاتب الدولة لدى
الوزير،
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– وﲟقـ ـتضى اﳌرسـوم الـ ـتـنـ ـفـي ـذي رق ـم  327–2٠اﳌؤرخ
 6ربيع الثاني عام  1٤٤2اﳌوافق  22نوفمبر سنة  2٠2٠الذي
يحدد صﻼحيات الوزير اﳌنتدب لدى الوزير اﻷول اﳌكلف
باﻻستشراف،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تتـ ـض ـ ـ ـ ـمن مص ـ ـالح الوزيـ ـر اﳌن ـ ـ ـتدب لدى
الوزير اﻷول ،اﳌكـ ـ ـلف باﻻستـ ـشراف ،ﲢـ ـت سـ ـل ـ ـ ـطة الوزيـ ـ ـر
اﳌنتدب ،ما يأتي:
 –١رئيس الديوان ،ويساعده :
* أرب ـ ـعة ) (٤مكل ـ ـفﲔ بالدراس ـ ـات والتل ـ ـخيص ،يكلفون
ﲟا يأتي :
– ﲢضير وتنظيم مشاركة الوزير اﳌنتدب ﰲ النشاطات
اﳊكومية،
– تنسيق ومتابعة أشغال اﳌديريات وتلخيص التقارير،
– ﲢضير وتنظيم نشاطات الوزير اﳌنتدب ﰲ مجال
العﻼقات الدولية والتعاون والشؤون اﻹدارية،
– ﲢض ـ ـير وتنـ ـظ ـ ـيم عﻼق ـ ـ ـات الوزير اﳌنـ ـتدب مع أج ـ ـهزة
اﻹعﻼم.
* ملحقان ) (٢بالديوان.
 –٢الهياكل اﻵتية :
– مـ ـدي ـ ـري ـ ـة التـ ـحـ ـال ـ ـيل اﻻقتـ ـص ـ ـادية وتقـ ـيي ـم السـ ـياس ـات
ومنظومة اﳌعلومات اﻻقتصادية واﻻجتماعية،
– مدي ـ ـرية التن ـ ـمـ ـية البش ـ ـرية والسـ ـياسـ ـات اﻻجـ ـ ـ ـتماعـ ـية
والديموغرافية،
– مديرية الديناميكيات اﻹقليمية والتنمية اﳌستدامة.
اﳌاّدة  : ٢مديرية التحاليل اﻻقتصادية وتقييم السياسات
ومنظومة اﳌعلومات اﻻقتصادية واﻻجتماعية ،وتكلف ﲟا
يأتي:
– القـ ـ ـيام بدراس ـ ـات وﲢ ـ ـاليل اسـ ـ ـتـ ـ ـشرافية ﰲ اﳌـ ـيدان
اﻻقتصادي واﳌاﱄ،
– القيام بتحاليل حول تطور اﻻقتصاد العاﳌي واستباق
آثاره عﲆ اﻻقتصاد الوطني،
– اﳌساهمة ﰲ إعداد استراتيجيات التنمية اﻻقتصادية
وضمان تنسيقها،
– متابعة وتقييم برامج التنمية اﻻقتصادية وآثارها عﲆ
النمو اﻻقتصادي،
– متابعة ودراسة اﻵفاق القطاعية للتنمية،
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– اقتراح توجيهات ﰲ مجال التنويع اﻻقتصادي وتنسيق
السياسات القطاعية من أجل ضمان اﻻنسجام الشامل،
– اﳌشاركة ﰲ تقييم السياسات اﻻقتصادية والسياسات
العمومية ،خاصة السياسات ذات الطابع اﳌتعدد القطاعات،
– إنجاز دراسات استشرافية تتعلق بـاﻵثار اﻻقتصادية
اﻻجتماعية لتطور اقتصاد اﳌعرفة ،ﻻ سيما اﻻقتصاد الرقمي
منه،
– اقتراح أدوات ﲢسﲔ اﳊوكمة اﻻقتصادية واﳌالية،
– تصميم مناهج اﻻستشراف وتطوير النمذجة وأدوات
التحليل اﻻستشراﰲ اﻻقتصادي وتقييم السياسات،
– إعداد سيناريوهات حول سلوك اﻻقتصاد الوطني عﲆ
اﳌديﲔ اﳌتوسط والطويل،
– السهر عﲆ وضع نظام اﳌعلومات اﻻقتصادية واﻻجتماعية.
وتضم ثﻼث ) (3مديريات فرعية :
أ– اﳌديريـ ـ ـة الفرعـ ـية للتحـ ـاليل اﻻقتـ ـصادية ،وتكلف
ﲟا يأتي :
– إعداد اﳌ ـ ـ ـذكرة الظ ـ ـ ـ ـ ـرفية حـ ـول الوضـ ـعيـ ـة اﻻقـ ـتصـ ـادي ـة
واﻻجتماعية لﻸمة،
– القيام بتحاليل حول توازنات اﻻقتصاد الكﲇ،
– متابعة السياسات القطاعية وﲢديد عناصر اﻻنسجام
الشامل،
– متابعة تطور القطاع اﳌاﱄ والنقدي،
– متابعة اﳌـحيط اﻻقتصادي الدوﱄ،
– القـ ـ ـيـ ـام بدراسـ ـ ـات حول التن ـ ـويع اﻻقتـ ـ ـصادي وترقية
الصادرات،
– إعداد دراسات استشرافية حول تطور عوامل تنافسية
اﻻقتصاد الوطني،
– إعداد دراسات وﲢاليل استشرافية حول الديناميكية
اﻻقتصادية اﳌبنية عﲆ اﳌعرفة واﻻبتكار.
ب – اﳌديرية الفرعية لتقييم السياسات ،وتكلف ﲟا
يأتي :
– ترقية تقييم السياسات،
– ﲢديد العناصر الضرورية التي تسمح باﳌساهمة ﰲ
ﲢسﲔ مسار إعداد استراتيجيات التنمية اﻻقتصادية،
– متابعة وتقييم برامج التنمية اﻻقتصادية وآثارها عﲆ
النمو اﻻقتصادي،
– اﳌساهمة ﰲ تقييم السياسات العمومية وآثارها عﲆ
تلبية اﳊاجيات من اﳋدمات العمومية واستدامتها.
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ج – اﳌديرية الفرعية ﻷدوات اﻻستشراف ومنظومة
اﳌعلومات اﻻقتصادية واﻻجتماعية ،وتكلف ﲟا يأتي :
– تصميم مناهج استشرافية وتطوير النمذجة وأدوات
التحليل اﻻستشراﰲ اﻻقتصادي وتقييم السياسات،
– إعداد سيناريوهات حول سلوك اﻻقتصاد الوطني عﲆ
اﳌديﲔ اﳌتوسط والطويل،
– الس ـ ـ ـ ـهـ ـ ـر عﲆ وض ـ ـع نظ ـ ـام للم ـ ـعـ ـلومـ ـ ـات اﻻقت ـ ـص ـ ـادي ـ ـ ـ ـ ـة
واﻻجتماعية،
– وضع نظام لليقظة اﻻقتصادية.
اﳌاّدة  : ٣مديرية التنمية البشرية والسياسات اﻻجتماعية
والديموغرافية ،وتكلف ﲟا يأتي :
– القـ ـ ـيام بدراس ـ ـات وﲢ ـ ـاليل اسـ ـ ـتشرافية ﰲ اﳌجـ ـ ـاﻻت
اﻻجتماعية ورأس اﳌال البشري،
– اﳌساهمة ﰲ إعداد اﻻستراتيجيات اﳌتعلقة بالتنمية
اﻻجتماعية ورأس اﳌال البشري وضمان انسجامها الشامل،
– القيام بدراسات حول الظروف اﳌعيشية للسكان والعدالة
اﻻجتماعية،
– اﳌسـ ـ ـاهمة ﰲ ﲢ ـ ـليل تط ـ ـور اﻻحت ـ ـياجـ ـات اﻻجتـ ـم ـ ـاعـ ـية
اﳌستقبلية وتقييم آثارها اﳌالية،
– تقييم مساهمة رأس اﳌال البشري ﰲ النمو اﻻقتصادي،
– متابعة اﳌسائل اﳌتعلقة بسوق العمل وسياسات الدخل
والتشغيل،
– متابعة تطور اﳌؤشرات الديموغرافية،
– اﳌبـ ـادرة بتحـ ـ ـاليل حول الوضعية الديموغرافية وتقييم
آثار تطورها عﲆ التنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية ،بالتـ ـشـ ـاور
مع القـ ـطـ ـاع ـ ـات اﳌع ـ ـنـ ـية،
– اﳌساهمة بدراسات وﲢاليل استشرافية حول استدامة
نظام اﳊماية اﻻجتماعية،
– القيام بدراسات استشرافية حول تطور اﻷسرة والطفولة
والشباب،
– تصميم مناهج استشرافية وتطوير النمذجة وأدوات
التحليل اﻻستشراﰲ اﻻجتماعي،
– السـ ـهر عﲆ تطوير وتسيير قواعد البيانات اﻻجتماعية.
وتضم ثﻼث ) (3مديريات فرعية :
أ– اﳌديـ ـرية الفـ ـرعـ ـية لتح ـ ـاليل تنـ ـمـ ـ ـية رأس اﳌ ـ ـال
البشري ،وتكلف ﲟا يأتي :
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– القيام بدراسات وﲢاليل استشرافية ﰲ ميادين رأس
اﳌال البشري،
– ﲢـ ـ ـديـ ـد الع ـ ـناص ـ ـر التي تس ـ ـمـ ـح باﳌ ـ ـ ـساه ـ ـم ـ ـة ﰲ إع ـ ـ ـ ـداد
اﻻستراتيجيات اﳌتعلقة بتنمية رأس اﳌال البشري وضمان
انسجامها الشامل،
– تقييم مساهمة رأس اﳌال البشري ﰲ النمو اﻻقتصادي،
– متابعة تطور التقدم اﳌـحقق ﰲ مجال التنمية البشرية
وأهداف التنمية اﳌستدامة.
ب – اﳌديرية الفرعية ﳌتابعة وتـحليل السياسات
اﻻجتماعية والتطورات الديمغرافية ،وتكلف ﲟا يأتي :
– إعـ ـ ـداد دراس ـ ـ ـات اس ـ ـتش ـ ـرافية حـ ـ ـول اﻷسـ ـ ـرة والطف ـ ـ ـولة
والشباب ومتابعة تطوراتها،
– إعداد دراسات حول الظروف اﳌعيشية للسكان والعدالة
اﻻجتماعية،
– إعداد دراسات استشرافية حول سوق العمل وسياسات
الدخل والتشغيل،
– إعداد دراسات وﲢاليل حول تطور اﳊاجات اﻻجتماعية
اﳌستقبلية وتقييم آثارها اﳌالية،
– إعداد دراسات استشرافية حول انسجام النشاط اﻻجتماعي
للدولة واستدامة نظام اﳊماية اﻻجتماعية،
– إعـ ـ ـداد توق ـ ـعات وﲢـ ـ ـاليل حـ ـول الوض ـ ـعـ ـية الديمـ ـوغـ ـ ـرافية
وتقييم آثار تطورها عﲆ التنمية اﻻجتماعية واﻻقتصادية
لﻸمة.
ج– اﳌديرية الفرعية ﻷدوات اﻻستشراف اﻻجتماعي
والديموغراﰲ ،وتكلف ﲟا يأتي :
– تصميم مناهج استشرافية وتطوير النمذجة وأدوات
التحليل اﻻستشراﰲ اﻻجتماعي والديموغراﰲ،
– تصميم مؤشرات تنمية رأس اﳌال البشري،
– السهر عﲆ تطوير وتسيير قواعد اﳌعطيات اﻻجتماعية
والديموغرافية.
اﳌاّدة  : ٤م ـ ـديـ ـريـ ـة الدينـ ـامي ـ ـكيـ ـات اﻹق ـ ـليـ ـمـ ـية والتنـ ـمية
اﳌستدامة ،وتكلف ﲟا يأتي :
– القـ ـ ـيام بدراس ـ ـ ـات استـ ـ ـ ـشـرافـ ـية ح ـ ـول أفـ ـ ـض ـ ـل أشـ ـكال
الت ـوزيع اﻹقليمي لبرامج التن ـ ـمية ،باﻻت ـ ـصـ ـ ـال مع القط ـ ـاع ـ ـات
اﳌعـ ـ ـنـ ـ ـية،
– إعداد دراسات استشرافية ﰲ مجال التنمية اﳌستدامة
لﻸقاليم ،باﻻتصال مع القطاعات اﳌعنية،

 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢0٢0م
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– اﳌشاركة ﰲ وضع آليات ﲢفيز ودعم ترقية اﻷقاليم،
– إجـ ـ ـ ـ ـ ـراء دراس ـ ـ ـ ـات ،ح ـ ـول ﲢ ـ ـ ـديد اﻷح ـ ـ ـ ـواض الص ـ ـ ـناع ـ ـية
وأح ـ ـواض التش ـ ـغيل ودراسة ظروف إعادة تنشيطها ،عند
اﻻقتضاء ،باﻻت ـ ـصـ ـال مع اله ـ ـياكل واﳌـ ـؤس ـ ـسات اﳌع ـ ـنية،
– وضع لوحة قيادة ﳌؤشرات التنمية اﻹقليمية وضمان
متابعتها،
– السهر عﲆ تطوير وتسيير قواعد البيانات الفضائية،
– تصميم مناهج استشرافية وتطوير النمذجة وأدوات

اﳌاّدة  : ٥يحـ ـ ـدد تن ـ ـظـ ـيـ ـم مص ـ ـالـ ـ ـح الوزي ـ ـر اﳌنـ ـتـ ـ ـدب ﰲ
مكـ ـ ـاتب ،ﲟوجـ ـ ـب قرار مشـ ـ ـت ـ ـ ـرك بﲔ الوزيـ ـر اﳌنـ ـ ـتدب لدى
الوزير اﻷول ،اﳌكلف باﻻستشراف والوزير اﳌكلف باﳌالية
والسلطة اﳌكلفة بالوظيفة العمومية ﰲ حدود مكتبﲔ )(2
إﱃ أربعة ) (٤مكاتب لكل مديرية فرعية.
اﳌاّدة  : ٦ين ـ ـش ـ ـر هـ ـ ـذا اﳌـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉ ـ ـزائر ﰲ  6ربـ ـيـ ـع الثـ ـاني عـ ـام  1٤٤2اﳌ ـوافق 22
نوفمبر سنة .2٠2٠
عبد العزيز جراد

التحليل اﻻستشراﰲ الفضائي.

``````````````````````````````````````````````````H

وتضم ثﻼث ) (3مديريات فرعية.
أ – اﳌديرية الفرعية ﳌتابعة وتـحليل الديناميكيات
اﻹقليمية ،وتكلف ﲟا يأتي :
– ﲢديد عناصر اﻻستراتيجية الوطنية للتنمية اﻹقليمية،
– القيام بدراسات استشرافية حول أفضل أشكال التوزيع
اﻹقليمي لبرامج التنمية،

مرسوم تنفيذي رقم  ٣٢٩–٢0مؤّرخ ﰲ  ٦ربيع الثاني
ع ـ ـام  ١٤٤٢اﳌ ـ ـ ـوافق  ٢٢نوفم ـ ـ ـ ـبر س ـ ـ ـ ـنة  ،٢0٢0يعـ ـ ـدل
ويتم ـ ـم اﳌرس ـ ـ ـوم التنفي ـ ـذي رقـ ـم  296–96اﳌـؤرخ
ﰲ  24ربـيـ ـع الثـ ـاني ع ـ ـ ـام  1417اﳌـ ـ ـواف ـ ـ ـ ـق  8سبتمبـ ـ ـر
سنـ ـ ـة  1996واﳌتضمن إنشـ ـاء الوك ـ ـ ـ ـال ـ ـ ـة الوطنية
ل ـدع ـم تـشـغـيـل الشباب وتـحديد ق ـان ـونهـا اﻷس ـاسي،
ويغير تسميتها.

– اﳌ ـ ـس ـ ـ ـاهـ ـمة ﰲ إحـ ـصـ ـاء إمك ـ ـ ـانات التنـ ـمـ ـية للف ـضاءات

––––––––––

اﻻجتماعية واﻻقتصادية.
ب– اﳌديرية الفرعية للتنمية اﳌستدامة واقتصاد
اﳌوارد ،وتكلف ﲟا يأتي :
– متابعة تنفيذ اﻻستراتيجية الوطنية للتنمية اﻹقليمية
اﳌستدامة واﳌشاركة ﰲ تقييمها،
– إعداد دراسات تتعلق بتثمﲔ اﳌوارد الطبيعية واﳌـحافظة
عليها،
– إعداد دراسات وﲢاليل حول اﻻقتصاد التدويري،
– إعداد دراسات وﲢاليل حول البيئة والتغيرات اﳌناخية.
ج – اﳌديرية الفرعية ﻷدوات اﻻستشراف اﻹقليمي،
وتكلف ﲟا يأتي :
– تصميم اﳌناهج اﻻستشرافية وتطوير النمذجة وأدوات
التحليل اﻻستشراﰲ الفضائي،
– تصميم أدوات متابعة وتقييم استراتيجيات التنمية
اﻹقليمية اﳌستدامة،
– السهر عﲆ تطوير وتسيير قواعد اﳌعطيات اﻹقليمية،
– اﳌشاركة ﰲ تطوير اﳋرائط اﻻقتصادية واﻻجتماعية
لﻺقليم،
– ﲢديد العناصر التي تسمح بوضع نظام لليقظة اﻹقليمية.

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير الوزير اﳌنتدب لدى الوزير اﻷول
اﳌكلف باﳌؤسسات اﳌصغرة،
– و بـ ـنـ ـاء عﲆ الـ ـدستـ ـور ،ﻻ سي ـم ـا الـم ـادت ـان  ٤–99و1٤3
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  14–96اﳌؤرخ ﰲ  8صفر عام 1417
اﳌوافـ ـق  24ي ـون ـيـو سنـة  1996واﳌتضم ـن قـانـون اﳌالـيـة
التكميﲇ لسنة  ،1996ﻻ سيما اﳌادة  16منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  234–96اﳌؤرخ ﰲ
 16صفر عام  1417اﳌوافق  2يوليو سنة  1996واﳌتعلق
بدعم تشغيل الشباب ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  370–19اﳌؤرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2019
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–20اﳌؤرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  1441اﳌوافـ ـق  23ي ـون ـيـو سنـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  296–96اﳌؤرخ ﰲ
 24ربيع الثاني عام  1417اﳌوافق  8سبتمبر سنة 1996
واﳌتضم ـن إنشاء ال ـوك ـال ـة ال ـوط ـن ـيـة لـدعـم تشغـيـل الشبـاب
وﲢديد قانونها اﻷساسي ،اﳌعدل واﳌتمم،

 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢0٢0م
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  186 –20اﳌؤرخ ﰲ
 28ذي القعدة عام  1441اﳌوافق  20يوليو سنة  2020الذي

”اﳌاّدة  7مكرر  :من أجل تأدية مهامها ،تتوفر الوكالة
عﲆ :

يس ـ ـ ـند إﱃ الوزي ـ ـر اﳌنـ ـتـ ـ ـدب لدى الوزيـ ـ ـر اﻷول ،اﳌك ـ ـ ـ ـلف

– هياكل مركزية :

لدعم تشغيل الشباب،

• مديريات مركزية،

باﳌؤسسات اﳌصغرة ،سلطة الوصاية عﲆ الوكالة الوطنية
يرسم ما يأتي :

• مفتشية عامة.

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تـ ـ ـع ـ ـّدل وتت ـّمـم أحـ ـ ـكـ ـام اﳌ ـ ـواد اﻷوﱃ و 6و7

– هياكل محلية :

مكرر و 9و 10و 19و 21مكرر و 22مكرر و 23و 24من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  296–96اﳌؤرخ ﰲ  24ربيع الثاني عام 1417
اﳌ ـ ـواف ـ ـق  8سبت ـ ـمـ ـبر س ـ ـنة  1996واﳌـ ـتضـ ـمن إنشـ ـ ـاء الوكالة
الوطنية لدعم تشغيل الشباب وﲢديد قانونها اﻷساسي،
كما يأتي :
”اﳌاّدة اﻷوﱃ )...... :بدون تغيير حتى( واﳌذكور أعﻼه،

• وكاﻻت وﻻئية،
• فروع محلية يحدد اختصاصها اﻹقليمي ﲟوجب قرار
من الوزير اﳌكلف باﳌؤسسات اﳌصغرة”.
”اﳌاّدة  : 9يـ ـتـ ـك ـ ـون مج ـ ـلس التـ ـوجـ ـيـ ـ ـه من اﻷعـ ـض ـ ـاء اﻵتـ ـي
ذكرهم :

ﲢدث هيئة ذات طابع خاص تسري عليها أحكام هذا اﳌرسوم

– ﳑثل الوزير اﳌكلف باﳌؤسسات اﳌصغرة،

تس ـ ـ ـّمى ”الوكالة الوطـ ـ ـنية لدعـ ـ ـم وتنم ـية اﳌقاوﻻتية” ،وتـدعى

– ﳑثل الوزير اﳌكلف بالشؤون اﳋارجية،

ﰲ صلب النص ”الوكالة”.
”اﳌاّدة  : 6تضطلع الوكالة ،باﻻتصال مع اﳌؤسسات والهيئات
اﳌعنية ،باﳌهام اﻵتية :
–  )...........................................................بدون تغيير حتى(
– تطّبق كل تدبير من شأنه أن يسمح برصد اﳌوارد
صصة لتمويل إحداث نشاطات لصالح الشباب
اﳋارجية اﳌخ ّ
واست ـع ـم ـال ـهـا ﰲ اﻵجـال اﶈّددة وفـقـا لـلـتشريـع والـتـنـظـيـم
اﳌعمول بهما،
– تعد البطاقية الوطنية للنشاطات التي يمكن استحداثها
من طرف الشباب أصحاب اﳌشاريع وﲢيينها دوريا باﻻشتراك
مع مختلف القطاعات اﳌعنية،
– تشجع استحداث وتطوير اﻷنظمة البيئية بناء عﲆ
فرص اﻻستثمار اﳌتاحة من مختلف القطاعات التي تلبي
احتياجات السوق اﶈﲇ و/أو الوطني،
– تسهر عﲆ عصرنة وتقييس عملية إنشاء اﳌؤسسات
اﳌصغرة ومرافقتها ومتابعتها،
– تعد وتطور أدوات الذكاء اﻻقتصادي وفق نهج استشراﰲ،
بهدف تنمية اقتصادية متوازنة وفعالة،
– تعمل عﲆ عصرنة ورقمنة آليات إدارة وتسيير الوكالة
وجهاز استحداث اﳌؤسسات اﳌصغرة،
– تشجع تبادل اﳋبرات من خﻼل برامج الهيئات الدولية
والشـراكـ ـ ـة مـع الـ ـوكـ ـاﻻت اﻷجنـ ـبية لـ ـدعـ ـم وتـ ـرقـ ـية اﳌـ ـقاوﻻتـي ـة
واﳌؤسسة اﳌصغرة،
– تضمن تسيير مناطق نشاطات مصغرة متخصصة
مجهزة لفائدة اﳌؤسسات اﳌصغرة”.
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– ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية،
– ﳑثلﲔ ) (2عن الوزير اﳌكّلف باﳌالية،
– ﳑثل الوزير اﳌكلف بالتضامن الوطني واﻷسرة وقضايا
اﳌرأة،
– ﳑثل الوزير اﳌكلف بالصناعة،
– ﳑثل الوزير اﳌكلف بالتجارة،
– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالعمل والتشغيل والضمان
اﻻجتماعي،
– اﻷمﲔ الدائم لصندوق الكفالة اﳌشتركة لضمان أخطار
القروض اﳌمنوح إياها الشباب ذوو اﳌشاريع ،أو ﳑثله،
– رئيس جمعية البنوك واﳌؤسسات اﳌالية ،أو ﳑثله،
– ﳑثﻼن ) (2عن منظمات الشباب ذوي اﳌشاريع ،اﻷكثر
ﲤثيﻼ عﲆ اﳌستوى الوطني.
يمكن اﳌجلس أن يستعﲔ بكل شخص يمكنه مساعدته
ﰲ أشغاله ،نظرا لكفاءاته.
يحضر اﳌدير العام للوكالة أشغال مجلس التوجيه بصوت
استشاري ويتوﱃ أمانته”.
”اﳌاّدة )............................ : 10بدون تغيير(...............................
– وﰲ حالة انقطاع).........بدون تغيير حتى( العضوّية.
ينتخب الرئيس من بﲔ أعضاء مجلس التوجيه ﳌدة
سنة ) (1واحدة ،ويساعده نائب رئيس ينتخب حسب نفس
اﻷشكال وللمدة نفسها”.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٧0
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”اﳌاّدة  : 19ﲢ ـ ـ ـدد ش ـ ـروط العـ ـمل وأج ـ ـور اﳌس ـ ـتخـ ـدمـ ـ ـﲔ،
باستثناء اﳌدير العام واﻹطارات اﳌسّيرة ﲟوجب اتفاقية
جماعية”.

 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢0٢0م

– بناء عﲆ تقرير الوزير اﳌنتدب لدى الوزير اﻷول اﳌكلف
باﳌؤسسات اﳌصغرة،
– وب ـ ـن ـ ـاء عﲆ الدس ـ ـتـ ـور ،ﻻ سـ ـيـ ـما الـم ـ ـادت ـ ـان  ٤–99و1٤3

”اﳌاّدة  21مكرر  :يساعد اﳌدير العام للوكالة ﰲ ﳑارسة
مهامه أمﲔ عام ومفتش عام ومديرون مركزيون ومستشارون،
منهم مستشار قانوني”.

)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  370–19اﳌؤرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2019

”اﳌاّدة  22مكرر  :يعّين اﻷمﲔ العام واﳌفتش العام واﳌديرون
اﳌركزيون واﳌستشارون ومديرو الوكاﻻت الوﻻئية ﲟوجب
قرار من الوزير اﳌكلف باﳌؤسسات اﳌصغرة بناء عﲆ
اقتراح من اﳌدير العام.
وتنهى مهامهم حسب اﻷشكال نفسها”.
”اﳌاّدة  : 23تت ـ ـك ـ ـون ﳉ ـ ـنة اﳌـ ـراق ـ ـبة من أربـ ـعة ) (4أعضاء
ينتخبهم مجلس التوجيه ﳌدة سنة قابلة للتجديد .وتنتخب
ﳉنة اﳌراقبة رئيسها من بﲔ أعضائها لعهدة مدتها سنة
واحدة”.

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–20اﳌؤرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  1441اﳌوافـ ـق  23ي ـون ـيـو سنـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  200–98اﳌؤرخ ﰲ
 14صفر عام  1419اﳌوافق  9يونيو سنة  1998واﳌتضمن
إحداث صندوق الكفالة اﳌشتركة لضمان أخطار القروض
اﳌـ ـمـ ـنـ ـوح إيـ ـ ـاه ـا الش ـ ـب ـ ـاب ذوو اﳌش ـ ـاري ـع وﲢ ـ ـدي ـ ـد قـ ـانـ ـون ـ ـه
اﻷساسي ،اﳌعدل واﳌتمم،

”اﳌاّدة ).............. : 24بدون تغيير(................

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  244–20اﳌؤرخ ﰲ

ﲡتمع ﰲ دورة عادية بناء عﲆ استدعاء من رئيسها،

 12محرم عام  1442اﳌوافق  31غشت سنة  2020الذي يسند

ويمكنها أن ﲡتمع ﰲ دورة غير عادية ،عند اﳊاجة ،بطلب

إﱃ الوزير اﳌنتدب لدى الوزير اﻷول اﳌكلف باﳌؤسسات

من رئيس مجلس التوجيه أو نصف ) (2/1أعضائها ،بحضور

اﳌصغرة ،س ـ ـلطة الوص ـ ـاية عﲆ ص ـ ـندوق الك ـ ـفالة اﳌش ـ ـتركة

اﳌدير العام أو ﳑثله.

لضمان أخطار القروض اﳌمنوح إياها الشباب ذوو اﳌشاريع،

) .............................الباقي بدون تغيير( .”.................................
اﳌاّدة  : 2ت ـعـ ـ ـوض تسـ ـمـ ـ ـيتا ”الوزيـ ـر اﳌكل ـ ـف بالتـ ـشـ ـغيل”
و”الوزير اﳌكلف بالعمل والتشغيل” بتسمية ”الوزير اﳌكلف
باﳌؤسسات اﳌصغرة” ﰲ كل أحكام اﳌرسوم التنفيذي
رقم  296–96اﳌؤرخ ﰲ  24ربيع الثاني عام  1417اﳌوافق 8
سبتمبر سنة  1996واﳌذكور أعﻼه.
اﳌاّدة  : 3ين ـ ـشـ ـر ه ـ ـذا اﳌـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉـ ـريـ ـ ـدة الّرسـ ـ ـم ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  6ربيع الثاني عام  1٤٤2اﳌوافق 22
نوفمبر سنة .2٠2٠
عبد العزيز جراد

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي رقم  ٣٣0–٢0مؤّرخ ﰲ  ٦ربيع الثاني
عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٢٢نوفمبر سنة  ،٢0٢0يعدل ويتمـم
اﳌرسوم التنفيذي رقم  200–98اﳌؤرخ ﰲ  14صف ـر
عام  1419اﳌ ـوافق  9يوني ـو سن ـة  1998واﳌتضمن
إحداث صندوق الكفالة اﳌشتركة لضمـ ـان أخطـ ـار
القـ ـروض اﳌمنـ ـوح إي ـاه ـا الشباب ذوو اﳌشاريع
وتـحديد قانونه اﻷساسي.
–––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تعـ ـ ـدل وتتم ـ ـم أحك ـ ـ ـ ـام اﳌـ ـواد  3و 5و 12من
اﳌرس ـوم التن ـ ـفـ ـ ـيذي رقم  200–98اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  14صفر عام
 1419اﳌوافق  9يونيو سنة  1998واﳌتضمن إحداث صندوق
الكفالة اﳌشتركة لضمان أخطار القروض اﳌمنوح إياها
الشباب ذوو اﳌشاريع وﲢديد قانونه اﻷساسي ،كما يأتي :
”اﳌاّدة ) ........................... : 3بدون تغيير(..............................
يـك ـمل ضـمان ).........................بدون تغيير حتى( شخصية.
وزيـ ـ ـادة عﲆ ذلك وبعد تعويض البنوك  ،يتوﱃ الصندوق
مه ـ ـمة مرافـ ـقة ومت ـ ـابعة الش ـ ـباب ذوي اﳌشـ ـاريع اﳌتعثرين
ﰲ تسديد قروضهم البنكية ،ثم يقوم الصندوق بتحصيل
هذه الديون البنكية اﳌستحقة لدى الشباب أصحاب اﳌشاريع
اﳌتعثرين بعد ﲢويل اﳊقوق التي ﲢوزها البنوك إﱃ
الصندوق”.
”اﳌاّدة  : 5يـ ـح ـ ـدد مج ـ ـلس إدارة الصـ ـندوق كي ـ ـفيات تنـ ـفيذ
الضمان وﲢصيل باقي الديون اﳌستحقة”.
”اﳌاّدة  : 12يسّير الصندوق مجلس إدارة يدعى ﰲ صلب
النص ” اﳌجلس” ويتكون من :
– ﳑثل الوزيراﳌكلف باﳌؤسسات اﳌصغرة،
– ) .............................الباقي بدون تغيير(. ”.....................

 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢0٢0م
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اﳌاّدة  : 2تعـ ـ ـ ـوض تسـ ـ ـمية ”الوزي ـ ـر اﳌكـ ـلف بالتشـ ـ ـغيل”

اﳌاّدة  : ٢تعدل أحكام اﳌادة  9من الـمرسوم التنفيذي

بتسمية ”الوزير اﳌكلف باﳌؤسسات اﳌصغرة” ﰲ كل

رقم  17٠–18اﳌؤرخ ﰲ  12شوال عام  1٤39اﳌوافق  26يونيو

أحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم  200–98اﳌؤرخ ﰲ  14صفر

سنة  2٠18واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :

عام  1419اﳌوافق  9يونيو سنة  1998واﳌتضمن إحداث
صندوق الكفالة اﳌشتركة لضمان أخطار القروض اﳌمنوح
إياها الشباب ذوو اﳌشاريع وﲢديد قانونه اﻷساسي.
اﳌاّدة  : 3ي ـ ـنش ـ ـر ه ـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉـ ـري ـ ـدة الّرس ـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  6ربيع الثاني عام  1٤٤2اﳌوافق 22
نوفمبر سنة .2٠2٠
عبد العزيز جراد

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي رقم  ٣٣١–٢0مؤّرخ ﰲ  ٦ربيع الثاني
عـ ـام  ١٤٤٢اﳌـ ـواف ـق  ٢٢ن ـوفـمـب ـر سـن ـة  ،٢0٢0يع ـ ـدل

”اﳌادة  : 9يقترح اﳌدير العام التنظيم الداخﲇ للوكالة
ويوافق عليه الوزير اﳌكلف باﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة،
بعد مداولة مجلس اﻹدارة”.
اﳌاّدة  : ٣تعـ ـ ـدل أحكـ ـام اﳌ ـادة  1٠من الـمرسوم التنفيذي
رقم  17٠–18اﳌؤرخ ﰲ  12شوال عام  1٤39اﳌوافق  26يونيو
سنة  2٠18واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
”اﳌادة  : 1٠يرأس الوزير اﳌكلف باﳌؤسسات الصغيرة
واﳌتوسطة أو ﳑثله مـ ـجلس اﻹدارة الذي يتكون من اﻷعضاء
اﻵتي ذكرهم :
– ﳑثل الوزير اﳌكلف بالصناعة،

ويتمـم اﳌرسـوم التنفي ـذي رقـ ـم  170–18اﳌـؤرخ

– ﳑثل الوزير اﳌكلف باﳌالية،

ﰲ  12شـوال عـ ـام  1439اﳌـواف ـ ـق  26يوني ـو سن ـة

– ﳑثل الوزير اﳌكلف باﳉماعات اﶈلية،

 2018الذي يحدد مهام وكال ـة تطوي ـر اﳌؤسسـات

– رئ ـيس اﳌج ـلس ال ـوط ـني ل ـل ـتشاور م ـن أج ـل ت ـطـويـر

الصغيرة واﳌتوسطة وترقية اﻻبتكار وتنظيمها
وسيرها.

اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة،
– اﳌدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية اﳌقاوﻻتية،

–––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ

– اﳌدي ـر ال ـع ـام لـلـوكـالـة اﳌكـلـفـة بـتـثـمﲔ نـتـائج الـبـحث
والتطوير التكنولوجي،

– بناء عﲆ تقرير وزير الصناعة،

– اﳌدير العام للغرفة اﳉزائرية للتجارة والصناعة،

– و بـ ـنـ ـاء عﲆ الـ ـدستـ ـور ،ﻻ سي ـم ـا الـم ـادت ـان  ٤–99و1٤3

– اﳌدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية واﳊرف،

)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  37٠–19اﳌؤرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤1اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠19
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  163–2٠اﳌؤرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  1٤٤1اﳌوافـ ـق  23ي ـون ـيـو سنـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  17٠–18اﳌؤرخ ﰲ

– اﳌفوض العام ﳉمعية البنوك واﳌؤسسات اﳌالية.
يتوﱃ اﳌدير العام للوكالة أمانة مجلس اﻹدارة”.
اﳌاّدة  : ٤تتمم أحكام الـمرسوم التنفيذي رقم 17٠–18
اﳌؤرخ ﰲ  12شوال عام  1٤39اﳌوافق  26يونيو سنة 2٠18
بفصل ثالث مكرر ،عنوانه ”مشاتل ومراكز الدعم واﻻستشارة
للمؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة" ،ت ـحرر كما يأتي :

”الفصل الثالث مكرر

 12شوال عام  1٤39اﳌوافق  26يونيو سنة  2٠18الذي يحدد

مشاتل اﳌؤسسات ومراكز الدعم واﻻستشارة

مهام وكالة تطوير اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة وترقية

للمؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة

اﻻبتكار وتنظيمها وسيرها،

الفرع اﻷول

يرسم ما يأتي :

اﳌهام

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يعدل هذا اﳌرسوم ويتمم بعض أحكام
الـمرس ـ ـوم التنـ ـفـ ـ ـيذي رقم  17٠–18اﳌ ـ ـ ـؤرخ ﰲ  12شوال عام

نظام دعم إنشاء اﳌؤ س س ا ت ا ل ص غ ي ر ة و ا ﳌ ت و س ط ة  ،ع ﲆ

 1٤39اﳌوافق  26يونيو سنة  2٠18الذي يحدد مهام وكالة

اﳌستوى اﶈﲇ ،الذي ﲢدده الهياكل اﳌركزية للوكالة،

تطوير اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة وترقية اﻻبتكار
وتنظيمها وسيرها.

اﳌادة  21مكرر  :تتوﱃ مشاتل اﳌؤسسات مهمة تنفيذ

و ت ـــــــ ق د ﱘ ا ﳋ ــــــ د م ا ت ا ﳋ ـــــ ا ص ة ب ا ﳌ ــــــ ؤ س س ا ت ا ل ص ــــ غ ي ــــــــ ر ة
واﳌتوسطة.
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و ب ه ذ ه ا ل ص ف ة  ،ت ك ل ف ع ﲆ ا ﳋ ص و ص ﲟا يأتي :

اﳌادة  21مكرر  : 2ﰲ حالة عدم وجود مشتلة ﰲ الوﻻية

– تشجيع إنشاء اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة بتقدﱘ

ذات اختصاص مركز الدعم واﻻستشارة ،يتكفل هذا اﻷخير

خدمات اﻻحتضان للمؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة حديثة

بضمان مهام الدعم ﻹنشاء اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة،

النشأة والتسريع بالنسبة للمؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة

باستثناء خدمات اﻹيواء.

اﳌبتكرة أو تلك التي لديها إمكانات نمو كبيرة،

الفرع الثاني

– توفير إيواء ظرﰲ للمؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة

التنظيم والسير

التي تواجه صعوبات ،اﳌسجلة ﰲ نظام الدعم للديمومة،
– القيام بأعمال ﲢسيسية وتكوينية لفائدة الشباب فيما
يخص اﳌقاوﻻتية ،بالتكامل مع اﻷجهزة اﳌوجودة،
– تقييم اﻹمكانيات اﶈلية ﻹنشاء اﳌؤسسات الصغيرة
واﳌتوسطة وتكثيف النسيج الصناعي،
– ﲢديد فرص اﻻستعانة ﲟصادر خارجية ﻷنشطة اﳌؤسسات
الكبيرة ،ﻻ سيما الصناعية ،بهدف تشجيع إنشاء اﳌؤسسات
الصغيرة واﳌتوسطة ﰲ هذا اﻹطار،
– مساعدة حامﲇ اﳌشاريع لدى صناديق اﻻطﻼق واﳌصادر
اﻷخرى للتمويل.
اﳌادة  21مكرر  : 1ت ـ ـ ـت ـ ـوﱃ م ـ ـراكـ ـز الدعـ ـم واﻻسـ ـتـ ـشـ ـ ـ ـارة
للمؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة مهمة تنفيذ برامج وأنظمة
دعم تطوير وديمومة اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة،
عﲆ اﳌستوى اﶈﲇ ،اﶈددة من طرف الهياكل اﳌركزية
للوكالة لفائدة اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة مع ضمان
اﳌرافقة.
وبهذه الصفة ،تكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– دراسة وﲢلـ ـيـ ـل اح ـت ـي ـاج ـات اﳌؤسسات الصغ ـي ـرة
واﳌتوسطة ،باﻻتصال مع مجموع الفاعلﲔ اﳌعنيﲔ عﲆ
اﳌستوى اﶈﲇ بهدف اقتراح التكييفات اﳌطلوبة للبرامج
واﻷنظمة التي تنفذها،
– اقتراح مشاريع للتطوير اﳉماعي أو للنظم البيئية
للمؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة،
– ت ـن ـف ـي ـذ ال ـبـرامج وأنـظـمـة دعـم اﳌؤسسات الصغـيـرة

اﳌادة  21مكرر  : 3يدير مشاتل اﳌؤسسات ومراكز الدعم
واﻻستشارة ل ـل ـمؤسسات الصغ ـي ـرة واﳌت ـوسطـة ،مـديـرون
ويساعدهم رؤساء مصالح.
اﳌادة  21مكرر  : 4يكلف مدير اﳌشتلة عﲆ اﳋصوص،
ﲟا يأتي :
– السهر عﲆ ﲢقيق النتائج اﳌرجوة من اﳌشتلة التي
يسيرها،
– ﲡسيد اﻷهداف اﶈددة من طرف الوكالة ﰲ أهداف
خاصة وﰲ مخططات عمل عملياتية،
– اﻹشراف عﲆ اﳌشاريع ومخططات العمل العملياتية
التي تنفذها اﳌشتلة وتقييم مستويات اﻷداء اﶈققة،
– إعداد تقارير دورية عن النشاط مع تقدﱘ اقتراحات
لتحسﲔ فعالية اﳋدمات والبرامج التي تنفذها اﳌشتلة
عﲆ اﳌست ـ ـوى اﶈﲇ أساسا ﰲ م ـ ـج ـ ـال دعـ ـم اﳌقـ ـاوﻻتـ ـيـ ـة
وإنشاء اﳌؤسسات،
– ت ـط ـوي ـر أوج ـه ال ـتآزر م ـع م ـراك ـز ال ـدع ـم واﻻستشارة
والفاعلﲔ اﻵخرين ﰲ إطار الشراكات اﳌطورة محليا،
– ضمـ ـان الـ ـتسيـ ـيـ ـر والسه ـر عﲆ حسن سي ـر اﳌشت ـل ـة
واﳊفاظ عﲆ هياكل اﻹيواء للمؤسسات اﳌؤهلة.
اﳌادة  21مكرر  : 5يكلف مدير مركز الدعم واﻻستشارة

واﳌتوسطة ،اﶈددة من طرف الوكالة باﻻتصال مع الفاعلﲔ

للمؤسـ ـ ـ ـسات الص ـ ـغيرة واﳌتـ ـوسـ ـطة عﲆ اﳋـ ـص ـ ـوص ،ﲟ ـ ـ ـا

اﳌعنيﲔ عﲆ اﳌستوى اﶈﲇ ،ﰲ مجال :

يأتي :

* عصرنة اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة،

– ضمان ﲢقيق النتائج اﳌرجوة من اﳌركز،

* تطوير اﳌناولة ودعم تعزيز اﻻندماج الصناعي الوطني،

– ﲡسيد اﻷهداف اﶈددة من طرف الوكالة ﰲ أهداف

* دعم اﻻبتكار والرقمنة ﰲ اﳌؤسسات الصغيرة
واﳌتوسطة،
* دعم ديمومة اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة ،واﳊفاظ
عليها،
* تطوير النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة.

خاصة وﰲ مخططات عمل عملياتية،
– اﻹشراف عﲆ اﳌشاريع ومخططات العمل العملياتية
التي ينفذها اﳌركز ﰲ مجال دعم تطوير وديمومة اﳌؤسسات
الصغيرة واﳌتوسطة وتطوير النظام البيئي للمؤسسات
الصغيرة واﳌتوسطة وتقييم مستويات اﻷداء اﶈققة،
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– إعداد تقارير دورية عن النشاط مع تقدﱘ اقتراحات

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠5–91اﳌؤرخ ﰲ  3٠جمادى

لتحسﲔ فعالية أنظمة وبرامج الدعم التي ينفذها اﳌركز

الثانية عام  1٤11اﳌوافق  16يناير سنة  1991واﳌتضمن

عﲆ اﳌستوى اﶈﲇ،

تعميم استعمال اللغة العربية ،اﳌعدل واﳌتمم،

– تطوير أوجه التآزر مع اﳌشتلة والفاعلﲔ اﻵخرين ﰲ
النظام البيئي ﰲ إطار الشراكات اﳌطورة محليا،
– ضمان التسيير والسهر عﲆ حسن سير اﳌركز”.
اﳌاّدة  : 5ينـ ـ ـش ـ ـر هـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉـ ـري ـ ـدة الّرس ـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  6ربيع الثاني عام  1٤٤2اﳌوافق 22
نوفمبر سنة .2٠2٠
عبد العزيز جراد

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي رقم  ٣٣٢–٢0مؤّرخ ﰲ  ٦ربيع الثاني
ع ـ ـام  ١٤٤٢اﳌ ـواف ـق  ٢٢نـ ـوف ـ ـمـ ـ ـبر سـ ـ ـنة  ،٢0٢0ي ـحـ ـدد
كيفيات ﳑ ـ ـارسة ن ـ ـش ـ ـاط اﻹع ـ ـﻼم ع ـ ـبـ ـر اﻹنـ ـتـ ـرنت
ونشر الـرد أو التصحيح عبر اﳌوقع اﻹلكتروني.
––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﻻتصال،
– وب ـ ـن ـ ـاء عﲆ الـ ـدستـ ـور ،ﻻ سيـ ـمـ ـا اﳌادتـ ـان  ٤–99و1٤3
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  ٠5–12اﳌؤرخ ﰲ 18
صف ـ ـر ع ـ ـام  1٤33اﳌواف ـ ـق  12ي ـن ـاي ـر سن ـة  2٠12واﳌتعلق
باﻹعﻼم ،ﻻسيما اﳌادتان  66و 113منه،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3–٠3اﳌؤرخ ﰲ  19جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤2٤اﳌوافق  19يوليو سنة  2٠٠3واﳌتعلق باﳌنافسة،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠5–٠3اﳌؤرخ ﰲ  19جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤2٤اﳌوافق  19يوليو سنة  2٠٠3واﳌتعلق بحقوق
اﳌؤلف واﳊقوق اﳌجاورة،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠6–٠3اﳌؤرخ ﰲ  19جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤2٤اﳌوافق  19يوليو سنة  2٠٠3واﳌتعلق بالعﻼمات،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8–٠٤اﳌؤرخ ﰲ  27جمادى
الثانية عام  1٤25اﳌوافق  1٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق
بشروط ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠3–٠9اﳌؤرخ ﰲ  29صفر عام
 1٤3٠اﳌوافـ ـق  25ف ـب ـرايـر سنـة  2٠٠9واﳌتـعـلـق بحماية
اﳌستهلك وقمع الغش ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤–٠9اﳌؤرخ ﰲ  1٤شعبان عام
 1٤3٠اﳌوافق  5غشت سنة  2٠٠9واﳌتضمن القواعد اﳋاصة
للوقاية من اﳉرائم اﳌتصلة بتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻹتصال
ومكافحتها،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9–٠8اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام
 1٤29اﳌوافـ ـق  25ف ـب ـرايـر سنـة  2٠٠8واﳌتضمـن قـانـون
اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  156–66اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤–1٤اﳌؤرخ ﰲ  2٤ربيع الثاني

 1386اﳌواف ـ ـ ـق  8يـ ـونـ ـيـ ـو سنـ ـة  1966واﳌتضم ـن ق ـان ـون

عام  1٤35اﳌوافق  2٤فبراير سنة  2٠1٤واﳌتعلق بالنشاط

العقوبات ،اﳌعدل واﳌتمم،

السمعي البصري،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  58–75اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام

– وﲟقتضى القانون رقم  12–15اﳌؤرخ ﰲ  28رمضان

 1395اﳌوافق  26سبتمبر سنة  1975واﳌتضمن القانون

عام  1٤36اﳌوافق  15يوليو سنة  2٠15واﳌتعلق بحماية

اﳌدني ،اﳌعدل واﳌتمم،

الطفل،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  59–75اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤–18اﳌؤرخ ﰲ  2٤شعبان عام

 1395اﳌوافق  26سبتمبر سنة  1975واﳌتضمن القانون

 1٤39اﳌوافق  1٠مايو سنة  2٠18الذي يحدد القواعد العامة

التجاري ،اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌتعلقة بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،

– وﲟقتضى القانون رقم  11–9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠5–18اﳌؤرخ ﰲ  2٤شعبان عام

عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات

 1٤39اﳌ ـ ـواف ـ ـق  1٠م ـ ـايـ ـو س ـ ـنة  2٠18واﳌـ ـتـ ـعلق بالتـ ـجـ ـارة

العمل ،اﳌعدل واﳌتمم،

اﻹلكترونية،
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– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7–18اﳌؤرخ ﰲ  25رمضان
عام  1٤39اﳌوافق  1٠يونيو سنة  2٠18واﳌتعلق بحماية
اﻷشخاص الطبيعيﲔ ﰲ مجال معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع

كيفيات ﳑارسة نشاط اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت
القسم اﻷول

الشخصي،

الشروط واﻻلتزامات

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠5–2٠اﳌؤرخ ﰲ  5رمضان عام
 1٤٤1اﳌوافق  28أبريل سنة  2٠2٠واﳌتعلق بالوقاية من
التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  37٠–19اﳌؤرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤1اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠19
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–2٠اﳌؤرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  1٤٤1اﳌواف ـ ـق  23ي ـون ـي ـو سن ـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وبعد رأي سلطة ضبط السمعي البصري،
يرسم ما يأتي :

اﳌاّدة  : ٤يمارس نشاط اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت كل شخص
ط ـب ـي ـعي ي ـت ـم ـت ـع ب ـاﳉنسي ـة اﳉزائ ـري ـة أو شخص مـعـنـوي
يـ ـخضع لـ ـلـ ـقـ ـانـ ـون اﳉزائـ ـري ويـ ـمـ ـتـ ـلك رأسمـ ـالـ ـه أشخ ـاص
طبيعيون أو معنويون يتمتعون باﳉنسية اﳉزائرية.
اﳌاّدة  : ٥يجب أن تتوفر ﰲ اﳌدير اﳌسؤول عن جهاز
اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت الشروط اﻵتية :
– أن يحوز شهادة جامعية أو شهادة معترف ﲟعادلتها،
– أن يتمتع بخبرة ﻻ تقل عن ثﻼث ) (3سنوات ﰲ ميدان
اﻹعﻼم،
– أن يكون جزائري اﳉنسية،

الفصل اﻷول
أحكام عامة
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تط ـ ـبـ ـيـ ـقا ﻷحـ ـك ـ ـام اﳌـ ـادت ـ ـﲔ  66و 113مـ ـ ـ ـن
القانون العضوي رقم  ٠5–12اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام 1٤33

– أن يتمتع بحقوقه اﳌدنية،
ﻻ يكون قد حكم عليه بعقوبة عن جرائم القذف أو السب
–أ ّ
أو الشتم أو اﻹهانة أو التمييز أو الكراهية والتحريض عليها.

اﳌوافق  12يناير سنة  2٠12واﳌتعلق باﻹعﻼم ،يهدف هذا

اﳌاّدة  : ٦يخضع نشاط اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت للنشر عبر

اﳌرسوم إﱃ ﲢدي ـ ـد ك ـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات ﳑارسة نشاط اﻹعـ ـﻼم عـ ـبـ ـر

موقع إلكتروني ،تكون استضافته موطنة حصريا ماديا

اﻹنترنت ونشر الرد أو التصحيح عﲆ اﳌوقع اﻹلكتروني.

ومنطقيا ﰲ اﳉزائر بامتداد اسم النطاق “.”dz

اﳌاّدة  : ٢يقصد بنشاط اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت :
– كل خ ـ ـدمـ ـة اتـ ـصـ ـال مكتـ ـوب عـ ـبر اﻹنت ـ ـرنت باﳌفـ ـ ـهـ ـوم
اﳌـحدد ﰲ اﳌادة  67من القانون العضوي رقم  ٠5–12اﳌؤرخ
ﰲ  18صفر عام  1٤33اﳌوافق  12يناير سنة  2٠12واﳌذكور
أعﻼه،
– كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر اﻹنترنت )واب
تلفزيون وواب إذاعة( باﳌفهوم اﳌـحدد ﰲ اﳌادة  69من
القانون العضوي رقم  ٠5–12اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام 1٤33
اﳌوافق  12يناير سنة  2٠12واﳌذكور أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٣ﻻ يشكل نشاط اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت أداة للترويج
أو فرعا لنشاط صناعي أو ﲡاري.
وﰲ جـ ـمـ ـي ـع اﻷح ـوال ،ﻻ ي ـع ـت ـرف ب ـخ ـدم ـات اﻻتصال ع ـب ـر

اﳌاّدة  : ٧يجب عﲆ اﳌؤسسة اﳌالكة ﳉهاز اﻹعﻼم عبر
اﻹنترنت أن تصرح وتـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـرر مصدر اﻷمـ ـ ـ ـ ـوال اﳌكـ ـ ـ ـ ـون ـ ـ ـ ـة
لرأسمالها واﻷموال الضرورية لتسييرها ،طبقا للتشريع
والتنظيم اﳌعمول بهما.
يجب عﲆ كل جهاز لﻺعﻼم عبر اﻹنترنت مستفيد من
دعم مادي مهما كانت طبيعته ،أن يكون له ارتباط عضوي
بالهيئة اﳌانحة للدعم ،ويجب بيان هذه العﻼقة.
يمنع الدعم اﳌادي اﳌباشر وغير اﳌباشر الصادر عن
أية جهة أجنبية.
اﳌاّدة  : ٨ﻻ يمكن نفس الشخص الطبيعي أو اﳌعنوي
اﳋاضع للقانون اﳉزائري أن يملك أو يراقب أو يسير أكثر
من جهاز واحد لﻺعﻼم العام عبر اﻹنترنت.

اﻹنترنت للجمهور ،كخدمة اعﻼم عبر اﻹنترنت ،إذا كان

ﻻ يمكن نفس الشخص الطبيعي أو اﳌعنوي اﳋاضع

الـ ـغـ ـرض الـ ـرئـ ـيسي مـ ـنـ ـهـ ـا ه ـو نشر ال ـرسائ ـل اﻹشه ـاري ـة أو

للقانون اﳉزائري أن يكون مساهما ﰲ أكثر من جهاز إعﻼم

اﻹعﻼنات ،بأي شكل من اﻷشكال.

واحد لﻺعﻼم العام عبر اﻹنترنت.

 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢0٢0م
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اﳌاّدة  : ٩ينشر نشاط اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت ،الذي ينشأ

اﳌاّدة  : ١٤يجـ ـ ـب عﲆ اﳌ ـ ـدير اﳌسـ ـ ـؤول عن جهاز اﻹعﻼم

ابتداء من تاريخ نشر هذا اﳌرسوم بإحدى اللغتﲔ الوطنيتﲔ

عبر اﻹنترنت ،بغض النظر عن أي شكوى ،منع النفاذ أو

أو بكلتيهما.

السحب الفوري ﻷي محتوى مذكور ﰲ اﳌادة  13أعﻼه.

غير أنه ،يمكن نشر خدمة اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت باللغة

اﳌاّدة  : ١٥يجب عﲆ اﳌدير اﳌسؤول عن جهاز اﻹعﻼم

اﻷجنبية بعد موافقة السلطة اﳌكلفة بالصحافة اﻹلكترونية

عبر اﻹنترنت اﻹلتزام باﻷحكام اﳌنصوص عليها ﰲ القانون

أو السلطة اﳌكلفة بخدمة السمعي البصري عبر اﻹنترنت.

رقم  ٠7–18اﳌؤرخ ﰲ  25رمضان عام  1٤39اﳌوافق 1٠

اﳌاّدة  : ١0يتعّين أن ينشر كل جهاز إعﻼم عبر اﻹنترنت
بشكل دائم عبر موقعه اﻹلكتروني البيانات التي يجب أن
تتضمن :
– اسم ولقب وعنوان اﳌدير اﳌسؤول عن جهاز اﻹعﻼم
عبر اﻹنترنت،
– عنوان مقر الشركة واسم الشركة للمؤسسة اﳌالكة
ﳉهاز اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت،
– رقم التسجيل،

يونيو سنة  2٠18واﳌتعلق بحماية اﻷشخاص الطبيعيﲔ
ﰲ مجال معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي.
اﳌاّدة  : ١٦يجب عﲆ اﳌدير اﳌسؤول عن جهاز اﻹعﻼم
ع ـبـ ـر اﻹن ـتـرن ـت ومـسـتـضـي ـف اﳌ ـوق ـع اﻹل ـكـتـرونـي ال ـت ـق ـيـ ـد
واﻹلتزام بالتوصيات ﰲ مجال أمن تكنولوجيا اﳌعلومات
اﳌعمول بها.
اﳌاّدة  : ١٧يتعّين عﲆ اﳌ ـ ـدير اﳌـ ـسـؤول عن جهاز اﻹعﻼم
عبر اﻹنترنت ﰲ حالة وجود محتوى ناجم عن قرصنة أو
اختراق للموقع اﻹلكتروني :

– رقم الهاتف والبريد اﻹلكتروني اﳋاص بجهاز اﻹعﻼم
عبر اﻹنترنت،

– إثباته بكل الوسائل اﳌتاحة،

– مقدم خدمة اﻻستضافة.

– تبليغ السلطات اﳌعنية بذلك،

اﳌاّدة  : ١١يتعـ ـ ـﲔ عﲆ ج ـ ـهاز اﻹع ـ ـﻼم عـ ـ ـبر اﻹنت ـ ـ ـرنت أن

– العمل عﲆ التوقيف اﳌؤقت للموقع اﻹلكتروني إﱃ

يست ـ ـخدم ،بصـ ـ ـفة دائمة ،صحـ ـفيا محـ ـترفا واحـدا ،عﲆ اﻷقل،
وفقا للمفهوم اﳌـحدد ﰲ اﳌادة  73من القانون العضوي رقم
 ٠5–12اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام  1٤33اﳌوافق  12يناير سنة
 2٠12واﳌذكور أعﻼه.
اﳌاّدة  : ١٢يجب عﲆ اﳌدير اﳌسؤول عن جهاز اﻹعﻼم
عبر اﻹنترنت أن يﻼئم عرضه ويوفر لرواد اﳌوقع فضاءات
للمسـ ـاه ـ ـمة خـ ـاضـ ـعة لﻺشـ ـراف ،عبـ ـر إجراء إلكتروني يمكن
التعرف عليه والوصول إليه بسهولة وبصفة دائمة.
اﳌاّدة  : ١٣يتعّين عﲆ اﳌ ـ ـدير اﳌس ـ ـؤول عن جهاز اﻹعﻼم
عبر اﻹنترنت اتخاذ التدابير والوسائل الﻼزمة ﳌكافحة

غاية تصحيح اﻻختراق أو القرصنة.
اﳌاّدة  : ١٨يج ـ ـب أن يحـ ـتفظ اﳌـ ـدير اﳌس ـ ـؤول عن جهاز
اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت بكل اﳌـحتويات ،ﲟا ﰲ ذلك ما ﰎ
سحبه أو منع النفاذ إليه ﳌدة ﻻ تقل عن ستة ) (6أشهر
ابتداء من تاريخ أول نشر عبر اﻹنترنت.
اﳌاّدة  : ١٩يجب أن يحتفظ اﳌستضيف بكل اﳌـحتويات،
ﻻ سيما السجﻼت التقنية اﳋاصة بالولوج والتسيير التقني
للموقع ﳌدة ﻻ تقل عن سنة واحدة ابتداء من تاريخ أول
نشر عبر اﻹنترنت.

اﳌـحتوى غير القانوني ﰲ إطار احترام أحكام اﳌادة  2من

اﳌاّدة  : ٢0يج ـ ـب عﲆ مـ ـست ـ ـضـ ـيـ ـف كل خـ ـدم ـة إع ـﻼم عبر

القانون العضوي رقم  ٠5–12اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام 1٤33

اﻹنترنت أن يطلب من اﳌدير اﳌسؤول عن جهاز اﻹعﻼم

اﳌوافـ ـق  12ي ـن ـاي ـر سنـة  2٠12واﳌذك ـور أع ـﻼه وال ـتشريـع

عبر اﻹنترنت نسخة من شهادة التسجيل قبل استضافة

اﳌعمول به ،وﻻ سيما كل محتوى يتضمن التحريض عﲆ

اﳌوقع والنشر عبر اﻹنترنت.

الكراهية أو العنف أو التمييز عﲆ أساس اﻻنتماء اﳉهوي
أو العرقي أو الديني أو الرأي السياسي أو اﻹديولوجي أو
نوع اﳉنس.
يجب عﲆ اﳌدير اﳌسؤول عن جهاز اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت
إخطار اﳉهات اﳌعنية بكل محتوى غير قانوني.

اﳌاّدة  : ٢١يتعّين عﲆ اﳌدير اﳌسؤول عن جهاز اﻹعﻼم
عبر اﻹنترنت أن ينشر عﲆ موقعه كل مﻼحظة أو توصية
تصدر عن السلطة اﳌكلفة بالصحافة اﻹلكت ـرونية أو السلطة
اﳌكلفة بخدمة السمعي البصري عبر اﻹنترنت ،بسبب عدم
التقيد باﻻلتزامات القانونية والتنظيمية.

 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢0٢0م
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القسم الثاني
التصريح بصحة اﳌعلومات ومراقبتها
اﳌاّدة  : ٢٢يل ـ ـزم اﳌدي ـ ـر اﳌـ ـسـ ـؤول عن جـ ـهاز اﻹع ـﻼم عـبر
اﻹنترنت ،لـ ـغـ ـرض الـ ـتسجـ ـيـ ـل ،بإيـ ـداع تصريـ ـح مسب ـق ل ـدى

يعتبر منح شهادة تسجيل ﲟثابة اﳌوافقة عﲆ ﳑارسة
نشاط اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت.
اﳌاّدة  : ٢٦ش ـ ـهادة التسـ ـجـ ـيل غي ـ ـر قابلة للت ـ ـنازل بأي
شكل من اﻷشكال.

السلطة اﳌكلفة بالصحافة اﻹلكترونية أو السلطة اﳌكلفة

اﳌاّدة  : ٢٧يج ـ ـب عﲆ اﳌس ـ ـتضـ ـيف منـ ـح وثي ـ ـقة إثب ـ ـات

بخدمة السمعي البصري عبر اﻹنترنت ﳌمارسة نشاط

توطﲔ استضافة اﳌوقع اﻹلكتروني للمدير اﳌسؤول عن

اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت .يلحق نموذج التصريح بهذا اﳌرسوم.

جهاز اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت ،تودع نسخة منها لدى السلطة

يرفق التصريح ﲟلف يتضمن الوثائق اﻵتية :
أ( ب ـ ـال ـ ـنسب ـ ـة ل ـ ـل ـ ـم ـ ـديـ ـر اﳌسؤول عـ ـن جـ ـهـ ـاز اﻹعﻼم عبر
اﻹنترنت :
– نسخة من شهادة جامعية أو شهادة معترف ﲟعادلتها،
– الوثائق التي تثبت اﳋبرة اﳌهنية للمدير اﳌسؤول
عن جهاز اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية،
ب( ب ـ ـال ـ ـنسب ـ ـة ل ـ ـل ـ ـمؤسسة اﳌال ـ ـك ـ ـة ﳉه ـ ـاز اﻹع ـ ـﻼم ع ـ ـبـ ـر
اﻹنترنت :
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمالك أو اﳌﻼك،
– نسخة من السجل التجاري،
– نسخة من القانون اﻷساسي للمؤسسة بالنسبة للشخص
اﳌعنوي،
– السند القانوني لشغل اﳌـحﻼت،

اﳌكلفة بالصحافة اﻹلكترونية أو السلطة اﳌكلفة بخدمة
السمعي البصري عبر اﻹنترنت.
اﳌاّدة  : ٢٨ي ـ ـح ـ ـدد أج ـ ـل الشـ ـ ـروع ﳌم ـ ـارسـة نشاط اﻹعﻼم
عبر اﻹنترنت بستة ) (6أشهر ابتداء من تاريخ اﳊصول
عﲆ شهادة تسجيل.
ي توقف لنـ ـ ـ ـشاط اﻹعﻼم عبر
اﳌاّدة  : ٢٩يتـ ـ ـ ـ ـرتب عﲆ أ ّ
اﻹنترنت ﳌدة ثﻼثﲔ ) (3٠يوما ،ﲡديد التصريح اﳌذكور
ﰲ اﳌادة  22أعﻼه.
يستث ـ ـنى م ـ ـ ـن هذا اﳊكم ال ـ ـ ـتـ ـوقف الن ـ ـ ـاجم عن اﻷعطال
التقن ـ ـية والهج ـ ـمات اﻹلكت ـ ـ ـرونية التي يجـ ـب تبـ ـريـرها بكل
الوسائل اﳌتاحة.
ي رفض ﳌنح شهادة التسجيل
اﳌاّدة  : ٣0يجب أن يكون أ ّ
مسببا ،ويجب أن يبلغ قبل انتهاء اﻵجال اﳌـحددة ﰲ اﳌادة
 2٤أعﻼه.
ويكون هذا الرفض ،قابﻼ للطعن أمام السلطة اﳌكلفة
بالصحافة اﻹلكترونية أو السلطة اﳌكلفة بخدمة السمعي
البصري عبر اﻹنترنت.
اﳌاّدة  : ٣١يـ ـ ـجـ ـ ـب أن تبـ ـلغ السـ ـلطة اﳌك ـ ـلفة بالصحافة

– رقم التعريف اﳉبائي.

اﻹلكترونية أو السلطة اﳌكلفة بخدمة السمعي البصري عبر

اﳌاّدة  : ٢٣تسّلم السلطة اﳌكلفة بالصحافة اﻹلكترونية

اﻹن ـتـرنت ك ـت ـاب ـي ـا ب ـك ـل ت ـغ ـيـيـر مـهـمـا كـان نـوعـه يـطـرأ عﲆ

أو السلطة اﳌكلفة بخدمة السمعي البصري عبر اﻹنترنت

ال ـ ـع ـ ـن ـ ـاصر اﳌك ـ ـون ـ ـة ل ـ ـل ـ ـتصري ـ ـح ،خ ـ ـﻼل اﻷيـ ـام الـ ـعشرة )(1٠

للمدير اﳌسؤول عن جهاز اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت وصل إيداع

اﳌوالية ،ﻹدراج هذا التغيير.

اﳌلف.
ﻻ يمثل الوصل اﳌوافقة عﲆ ﳑارسة نشاط.
اﳌاّدة  : ٢٤تتم مراقـ ـبة صـ ـ ـحة اﳌع ـ ـلومات اﳌتـضمنة ﰲ
التصريح خﻼل أجل أقصاه ستون ) (6٠يوما ،ابتداء من تاريخ
إيداع التصريح.
اﳌاّدة  : ٢٥ﲤ ـ ـن ـ ـح شـ ـهادة التـ ـسج ـ ـيل للمـ ـؤسـ ـسة اﳌـ ـ ـالكة
ﳉهاز اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت.

تسلم السلطة اﳌكلفة بالصحافة اﻹلكترونية أو السلطة
اﳌكـ ـلفة بخـ ـ ـ ـ ـدمة السـ ـ ـ ـ ـمعي البصـ ـ ـ ـ ـ ـري عبر اﻹن ـترنت وثيقة
التصحيح خﻼل الثﻼثﲔ ) (3٠يوما اﳌوالية لتاريخ التبليغ.
القسم الثالث
اﻹجراءات اﻹدارية
اﳌاّدة  : ٣٢دون اﻹخﻼل بالعقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ
القانون العضوي رقم  ٠5–12اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام 1٤33
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اﳌاّدة  : ٣٧يبدأ سريان فترة مباشرة حق التصحيح أو
حق الرد عﲆ جهاز اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت من أول يوم نشر.
ويـ ـ ـجب عﲆ الشخص اﳌعـ ـ ـني تـ ـ ـقـ ـ ـدﱘ الـ ـ ـطـ ـ ـلب ب ـ ـرسال ـ ـة

– اﻹعذار،

موصى عليها مرفقة بوصل استﻼم ،أو عن طريق محضر

– التعليق اﳌؤقت للنشاط،

قضائي ،ﲢت طائلة سقوط اﳊق ،ﰲ أجل أقصاه ثﻼثون

– سحب شهادة التسجيل.
اﳌاّدة  : ٣٣ﰲ ح ـ ـ ـالة اﻹخ ـ ـﻼل باﻻلتـ ـ ـزامات اﳌنـ ـص ـ ـ ـوص
عليها ﰲ أحكام هذا اﳌرسوم ،توجه السلطة اﳌكلفة بالصحافة
اﻹلكترونية أو السلطة اﳌكلفة بخدمة السمعي البصري

) (3٠يوما.
اﳌاّدة  : ٣٨يجـ ـ ـ ـ ـ ـب أن يحـ ـدد طـ ـلب الت ـ ـ ـصـ ـح ـ ـي ـ ـ ـح أو ح ـ ـ ـ ـ ـ ـق
ال ـ ـرد التصحيحات التي يرغب مقدم الطلب ﰲ إجرائها أو
التهم التي يعتزم ﳑارسة حقه ﰲ الرد أو التصحيح.

عبر اﻹنترنت إعذارا ﳉهاز اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت لﻼمتثال

اﳌاّدة  : ٣٩يتعّين عﲆ اﳌدير اﳌسؤول عن جهاز اﻹعﻼم

لﻺجراء اﳌطلوب ،وذلك ﰲ أجل أقصاه عشرة ) (1٠أيام من

عبر اﻹنترنت أن ينشر ﰲ موقعة كل رد أو تصحيح فور

تاريخ التبليغ برسالة موصى عليها مع اشعار باﻻستﻼم أو

إخطاره من طرف الشخص أو الهيئة اﳌعنية.

عن طريق محضر قضائي.
اﳌاّدة  : ٣٤يت ـ ـم التع ـ ـلـ ـيق اﳌ ـ ـؤقت لنـ ـش ـ ـاط اﻹع ـ ـﻼم عبر
اﻹنترنت ﳌدة ثﻼثﲔ ) (3٠يوما ﰲ حالة عدم اﻻمتثال لﻺعذار
اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  33أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٣٥يت ـ ـم سـ ـحب شه ـ ـادة التـ ـسج ـ ـيل ﰲ اﳊاﻻت
اﻵتية :

اﳌاّدة  : ٤0ي ت ــــــ ع ﲔ ع ﲆ م ـــ د ي ـــ ر ج ـــ ه ــــ ا ز ا ﻹ ع ـــ ﻼ م ع ـــ ب ر
ا ﻹ ن ت ر ن ت أن ينشر مجانا وﰲ ظروف تقنية فعالة كل
تصحيح أو رد :
– يتم نشر الرد أو التصحيح ﰲ الصحافة اﻹلكترونية ﰲ
نفس ركن النشر وبذات الطريقة واﻷسلوب واللغة واﳊجم
الذي نشرت به اﳌادة موضوع الرد أو التصحيح.

– عـ ـدم اﻻم ـت ـث ـال خ ـﻼل ف ـت ـرة ال ـت ـع ـل ـي ـق اﳌؤقت ل ـل ـنشاط
اﳌنصوص عليه ﰲ أحكام اﳌادة  3٤أعﻼه،
– التنازل عن شهادة التسجيل،

– يتم نشر الرد أو التصحيح ﰲ خدمات السمعي البصري
عبر اﻹنت ـ ـ ـرنت ح ـ ـ ـسب الشـ ـ ـ ـروط التقن ـ ـ ـية ،وبنف ـ ـ ـس شروط
أوق ـات ال ـبث ال ـتي بث ف ـي ـه ـا ال ـب ـرن ـامج اﳌتضم ـن اﻻت ـه ـام
اﳌنسوب ،وﻻ يمكن أن تتجاوز اﳌدة القصوى للرسالة

– عدم ﳑارسة نشاط اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت ﳌدة ستة )(6

اﳌتضمنة الرد دقيقتﲔ ) (2اثنتﲔ.

أشهر،
– التوقف عن نشاط اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت ﳌدة ثﻼثﲔ

أحكام انتقالية وختامية

) (3٠يوما،
– اﻹفﻼس أو التصفية القضائية.
الفصل الثالث
حق الرد وحق التصحيح
اﳌاّدة  : ٣٦يمتلك أي شخص طبيعي أو معنوي ،يتم
ذكـ ـره اسمـ ـيـ ـا أو ﲢديـ ـده ضمـ ـنـ ـيـ ـا ﰲ مـ ـحـ ـت ـوى اﻹعﻼم عبر
اﻹنترنت ،إما حق التصحيح وإما حق الرد عمﻼ باﳌادتﲔ
 1٠٠و 1٠1من القانون العضوي رقم  ٠5–12اﳌؤرخ ﰲ 18
صف ـ ـر ع ـ ـام  1٤33اﳌواف ـ ـق  12ي ـن ـاي ـر سن ـة  2٠12واﳌتعلق
باﻹعﻼم.

الفصل الرابع

اﳌاّدة  : ٤١يتعﲔ عﲆ اﻷشخاص الطبيعيﲔ أو اﳌعنويﲔ
اﳌمارسﲔ لنشاط اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت ،اﻻمتثال ﻷحكام
هذا اﳌرسوم ﰲ أجل اثني عشر ) (12شهرا ،ابتداء من تاريخ
نشره ﰲ اﳉريدة الرسمية.
اﳌاّدة  : ٤٢ينـ ـ ـشـ ـر ه ـ ـ ـذا اﳌ ـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉـ ـريـدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .
حّرر باﳉزائر ﰲ  6ربيع الثاني عام  1٤٤2اﳌوافق 22
نوفمبر سنة .2٠2٠
عبد العزيز جراد
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٧0
اﳉريدة الرسم ّ

 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢0٢0م

اﳌلحق
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة اﻻتصال
نموذج تصريح مسبق ﳌمارسة نشاط اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت
)اﳌادة  66من القانون العضوي رقم  ٠5–12اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام  1٤33اﳌوافق  12يناير سنة  2٠12واﳌتعلق باﻹعﻼم،
واﳌرسوم التنفيذي رقم  332-2٠اﳌؤرخ ﰲ  6ربيع الثاني عام  1٤٤2اﳌوافق  22نوفمبر سنة  2٠2٠الذي يحدد كيفيات
ﳑارسة نشاط إعﻼم عبر اﻹنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر اﳌوقع اﻹلكتروني(.
أنا اﳌمضي أسفله ،أصّرح بصفتي اﳌدير اﳌسؤول عن جهاز اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت باﳌعلومات اﻵتية :
طبيعة التصريح  :تصريح مسـ ـبق

ﲡديد تصريح

إعادة دراسة ملف تصريح

رقم وتاريخ شهادة التسجيل ﰲ حال ﲡديد التصريح ................................................................. :
 . Iمعلومات عن اﳌدير اﳌسؤول عن جهاز اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت :
 – 1اﻻسم واللقب باللغة العربية ....................................................................................................... :
اﻻسم واللقب باﻷحرف الﻼتينية .............................................................................................. :
 – 2تاريخ ومكان اﳌيﻼد ................................................................................................................... :
 – 3اﳉنسية ..................................................................................................................................... :
 – ٤الشهادة ....................................................................................................................................... :
 – 5اﳋبرة اﳌهنية ﰲ ميدان اﻹعﻼم ............................................................................................... :
 – 6العنوان ...................................................................................................................................... :
...........................................................................................................................................................
 – 7الهاتف/الفاكس ......................................................................................................................... :
 – 8الهاتف النقال ............................................................................................................................ :
 – 9البريد اﻹلكتروني ..................................................................................................................... :
 . IIمعلومات عن جهاز اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت :
 –1عنوان اﳌوقع ............................................................................................................................................. :
 – 2اسم مرسل الرسائل اﻹخبارية ...................................................................................................................:
 – 3اسم التطبيق اﳌستعمل ............................................................................................................................ :
 – ٤نوع النشاط :صحافة إلكترونية

خدمة سمعي– بصري عبر اﻹنترنت

 – 5نوع وسيلة اﻹعﻼم  :حصريا عبر اﻹنترنت

مطبوعة ورقية عبر اﻹنترنت

– ﰲ حالة نشر مطبوعة ورقية عبر اﻹنترنت ،أذكر:
عنوان النشرية ..................................................:توقيت الصدور ..................................................:
اسم ولقب اﳌدير مسؤول النشرية ................................................................................................:
اﳌؤسسة اﳌالكة لعنوان النشرية ..................................................................................................:
تاريخ اﻻعتماد ................................................................................................................................:

 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢0٢0م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٧0
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق )تابع(
 – 6موضوع النشاط  :إعﻼم شامل
 – 7مجال النشاط  :وطني
 – 8نموذج  :كليا مدفوع

إعﻼم متخصص
جهوي

حدد ....................................... :

محﲇ
مجاني

جزئيا مدفوع

 – 9لغة أو لغات النشر ..................................................................................................................... :
 – 1٠متابعة اﳌوقع )اﳌعاينة أو التقديرية( :
عدد الزوار الشهري ........................................................................................................................... :
عدد الزوار السنوي ........................................................................................................................... :
عدد الصفحات التي شوهدت ﰲ اﳌوقع ...........................................................................................:
 . IIIمعلومات عن اﳌؤسسة اﳌالكة ﳉهاز اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت :
 – 1اسم اﳌؤسسة ............................................................................................................................. :
 – 2الطبيعة القانونية للمؤسسة ...................................................................................................... :
 – 3العنوان ......................................................................................................................................... :
 – ٤الهاتف .............................................:الفاكس .............................................................................. :
 – 5البريد اﻹلكتروني ........................................................................................................................ :
 – 6رقم السجل التجاري ....................................... :تاريخ التسجيل ................................................ :
 – 7رقم التعريف الضريبي ............................................................................................................... :
 – 8اسم ولقب اﳌدير العام  /اﳌسير ................................................................................................... :
الهاتف النقال  ............................................ :البريد اﻹلكتروني ......................................................... :
 – 9اسم ولقب اﳌالك أو اﳌﻼك ........................................................................................................... :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
 – 1٠اﳌستخدمون :
عدد اﳌنتسبﲔ ﳉهاز اﻹعﻼم عبر اﻹنترنت ............ :منهم :
صحفيون دائمون ...................... :صحفيون مؤقتون ........................ :إداريون وتقنيون ................. :
 – IVمعلومات عن مستضيف اﳌوقع اﻹلكتروني :
 – 1اسم اﳌستضيف ............................................................................................................................:
 – 2العنوان .......................................................................................................................................... :
 – 3الهاتف/الفاكس ................................................ :الهاتف النقال .................................................... :
 – ٤البريد اﻹلكتروني ......................................................................................................................... :
أصرح أنني عﲆ علم باﻷحكام التشريعية والتنظيمية اﳌطبقة ﰲ هذا اﳌجال ،وأشهد أن اﳌعلومات اﳌذكورة ﰲ هذا
التصريح صحيحة.
حّرر بـ  ................................................. :بتاريخ............................................
اﻹمضاء

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٧0
اﳉريدة الرسم ّ
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مرسوم تنفيذي رقم  ٣٣٣– ٢0مؤّرخ ﰲ  ٦ربيع الثاني
ع ـ ـام  ١٤٤٢اﳌـ ـ ـواف ـ ـق  ٢٢نـ ـوفـ ـمـ ـبـ ـر س ـ ـن ـ ـ ـة ،٢0٢0
ي ـ ت ـ ـ ـ م م ا ﳌ ر س و م ا ل ت ن ف ي ذ ي رقم  ١0٥–١٥اﳌـؤرخ
ﰲ  ٢٣جمادى الثانية عام  ١٤٣٦اﳌـواف ـ ـق  ١٣أبريل
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـة  ٢0١٥واﳌ ـ ـتـ ـضـ ـ ـ ـ ـمن التـ ـصـ ـ ـ ـريح باﳌن ـ ـ ـ ـ ـ ـفعة

 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢0٢0م

اﳌاّدة  : ٢ين ـ ـشـ ـر ه ـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉـ ـري ـ ـدة الّرس ـميّة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  6ربيع الثاني عام  1٤٤2اﳌوافق 22
نوفمبر سنة .2٠2٠
عبد العزيز جراد

العمـ ـومـ ـية للعم ـ ـليتﲔ اﳌـ ـتعلـ ـ ـقت ـ ـﲔ بتهيئة طريق
رب ـط ال ـف ـروع واﳌنشآت ال ـف ـن ـي ـة وبإنـجـاز رابـط
شارع طرابلس بجامع اﳉزائر.
––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﻷشغال العمومية،
– وب ـن ـ ـاء عﲆ الدسـ ـت ـ ـور ،ﻻ سيـ ـ ـما الـم ـ ـادت ـ ـان  ٤–99و1٤3
)الفقرة  (2منه،

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي رقم  ٣٣٤– ٢0مؤّرخ ﰲ  ٦ربيع الثاني
عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٢٢نوفمبر سنة  ،٢0٢0يتضمن
نقل مقر مدرسة مهن اﻷشغال العمومية.
––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﻷشغال العمومية،
– وبناء عﲆ الدسـ ـت ـور ،ﻻ سـ ـيما الـمـ ـ ـادتـ ـان  ٤–99و1٤3

– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  37٠–19اﳌؤرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤1اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠19
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  163–2٠اﳌؤرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  1٤٤1اﳌوافـ ـق  23ي ـون ـيـو سنـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٠5–15الـمؤرخ ﰲ

)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  04–75اﳌؤرخ ﰲ  26ذي اﳊجة عام
 1394اﳌوافق  9يناير سنة  1975واﳌتعلق بتحويل مراكز
اﳌؤسسات العمومية،
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  37٠–19اﳌؤرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤1اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠19
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

 23جمادى الثانية عام  1٤36اﳌوافق  13أبريل سنة 2٠15

– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  163–2٠اﳌؤرخ ﰲ

واﳌتضمن التصريح باﳌنفعة العمومية للعمليتﲔ اﳌتعلقتﲔ

أول ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  1٤٤1اﳌواف ـ ـق  23ي ـون ـي ـو سن ـة 2٠2٠

بتهيئة طريق ربط الفروع واﳌنشآت الفنية وبإنجاز رابط

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل واﳌتمم،

شارع طرابلس بجامع اﳉزائر،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ت ت ـ ـ ـ ـ م ـ ـ م أ ح ك ـ ـ ـ ـ ا م ا ﳌ ـ ـ ـ ـ ـ ا د ة  3م ن اﳌ ـ ـرس ـ ـ ـوم

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  363–13الـمؤرخ ﰲ
 23ذي اﳊجـ ـ ـة عـ ـ ـام  1434اﳌوافـ ـق  28أك ـت ـوبـر سنـة 2013
واﳌتضمن إنشاء مدرسة مهن اﻷشغال العمومية وتنظيمها
وسيرها ،ﻻ سيما اﳌادة  3منه،

التنفيذي رقم  1٠5–15الـمؤرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام

يرسم ما يأتي :

 1٤36اﳌـ ـ ـواف ـ ـق  13أبري ـ ـ ـل سنة  2٠15واﳌت ـ ـض ـ ـمن التص ـ ـريح

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطـ ـ ـب ـ ـيقا ﻷح ـ ـكـ ـام اﳌـ ـادة  3مـ ـن اﳌـ ـرسـ ـوم

بـاﳌنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيـتﲔ اﳌتـعـلقتﲔ بتهيئة طريق

التن ـ ـف ـ ـيذي رقم  363–13الـمـ ـ ـؤرخ ﰲ  23ذي اﳊ ـ ـجة عام 1434

ربط الفروع واﳌنشآت الفنية وبإنجاز رابط شارع طرابلس

اﳌ ـوافـ ـ ـق  28أك ـ ـتوب ـ ـر س ـ ـنة  2013واﳌذكور أعﻼه ،ينقل مقر

بجامع اﳉزائر ،وﲢرر كما يأتي :

مـ ـدرسة م ـه ـن اﻷشغ ـال ال ـع ـم ـوم ـي ـة م ـن م ـدي ـن ـة سط ـي ـف إﱃ

”اﳌادة  : 3تق ـ ـ ـدر اﳌس ـ ـاحـ ـة اﻹجـ ـماليـ ـة لﻸمـ ـﻼك الع ـ ـ ـ ـقارية
واﳊقوق العينية العقارية اﳌستعملة ﻹنجاز العملية اﳌتعلقة
بإنجاز رابط شارع طرابلس بجامع اﳉزائر ،بعشرة )(1٠
ه ـك ـت ـارات ،ت ـق ـع ﰲ أق ـال ـي ـم ب ـل ـدي ـات حسﲔ داي واﶈمـديـة
واﳊراش واﳌقرية ،وﻻية اﳉزائر ،وﲢدد طبقا للمخطط
اﳌلحق بأصل هذا ا ﳌ ر س و م ” .

مدينة اﳉلفة.
اﳌاّدة  : ٢ين ـ ـشر هذا اﳌ ـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉـ ـريـدة الّرس ـ ـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  6ربيع الثاني عام  1٤٤2اﳌوافق 22
نوفمبر سنة .2٠2٠
عبد العزيز جراد
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مراسيم فردّية
مرسوم تنـ ـ ـفـ ـيذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  2ربيـ ـع الث ـ ـاني عـ ـام 1442
اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام

اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام

الـ ـكـ ـاتب الـ ـعـ ـام لـ ـدى رئـ ـيس دائـ ـرة عﲔ فـ ـارس ﰲ

مدير منتدب للتجارة باﳌقاطعة اﻹدارية باﳌنيعة

وﻻية معسكر.

`````````````````````````

مرسوم تن ـ ـف ـ ـيذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  2رب ـ ـي ـ ـع الث ـ ـاني ع ـ ـام 1442

ﰲ وﻻية غرداية.

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  2ربيع الثاني عام
 1442اﳌ ـ ـواف ـ ـق  18نوفم ـ ـبر سـ ـ ـ ـنة  ،2020تنـ ـهى مه ـ ـام السّيد

`````````````````````````

بن عبد الـلـه جيﻼﱄ ،بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  2ربيع الثاني عام
 1442اﳌوافـ ـق  18ن ـوفـمـبـر سنـة  ،2020ت ـن ـه ـى م ـهـام السّيـد

عﲔ فارس ﰲ وﻻية معسكر ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تن ـفي ـ ـذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  2ربيـ ـع الثـ ـانـ ـي ع ـ ـام 1442
اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام
نائبة مدير بوزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي.

ابراهيم جقاوة ،بصفته مديرا منتدبا للتجارة باﳌقاطعة
اﻹدارية باﳌنيعة ﰲ وﻻية غرداية ،بناء عﲆ طلبه.

``````````````````````````````````````````````````H

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  2ربيع الثاني عام
 1442اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2020تنهى مهام السّيدة
عايدة سعودي مبروك ،بصفتها نائبة مدير لتخطيط اﳌوارد

مرسوم تن ـ ـفـ ـيذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  2ربـ ـيـ ـع الث ـ ـانـ ـي عـ ـام 1442
اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام
مدير الصحة والسكان ﰲ وﻻية أم البواقي.

البشرية وتطويرها بوزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

`````````````````````````

لتكليفها بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تن ـ ـف ـ ـيذي مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  2ربـ ـيـ ـع الثـ ـاني ع ـ ـام 1442
اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام
نائب مدير بجامعة تيارت.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  2ربيع الثاني عام
 1442اﳌوافـ ـق  18ن ـوفـمـبـر سنـة  ،2020ت ـن ـه ـى م ـهـام السّيـد
ﳊسن قدة ،بصفته نائب مدير مكّلفا بالعﻼقات اﳋارجية
والتعاون والتنشيط واﻻتصال والتظاهرات العلمية بجامعة
تيارت ،بناء عﲆ طلبه.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسـ ـوم تنـ ـفـ ـيذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  2ربـ ـيـ ـع الث ـ ـاني عـ ـ ـام 1442
اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام
مدير التكوين اﳌهني ﰲ وﻻية اﳉزائر.

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  2ربيع الثاني عام
 1442اﳌوافـ ـق  18ن ـوفـمـبـر سنـة  ،2020ت ـن ـه ـى م ـهـام السّيـد
اﳊاج عبد الرحمان بادة ،بصفته مـديرا للصحة والسكان ﰲ
وﻻية أم البواقي ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تن ـف ـ ـيذي مـ ـ ـ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  2رب ـ ـي ـ ـ ـع الثـ ـ ـاني ع ـ ـ ـام
 1442اﳌ ـ ـوافـ ـ ـق  18نـ ـوفـ ـمـ ـبر س ـ ـنة  ،2020يت ـ ـضـ ـمن
تع ـ ـيﲔ مـ ـك ـّلـ ـف بالدراس ـ ـ ـات والت ـ ـ ـلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـص بـ ـدي ـوان
الـ ـ ـوزيـ ـ ـ ـر اﳌنـ ـت ـ ـ ـدب لدى ال ـ ـوزير اﻷول ،اﳌـ ـ ـك ـ ـ ـ ـلّف
باﻻستشراف.

`````````````````````````

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  2ربيع الثاني عام
 1442اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2020تنهى مهام السّيد أحمد
زقنون ،بصفته مديرا للتكوين اﳌهني ﰲ وﻻية اﳉزائر،
ﻹحالته عﲆ التقاعد.

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  2ربيع الثاني عام
 1442اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2020يعيّن السيّد نجيب
نور اﻹسﻼم بوقروة ،مكّلفا بالدراسات والتلخيص بديوان
الوزير اﳌنتدب لدى الوزير اﻷول ،اﳌكّلف باﻻستشراف.
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مرسوم تن ـ ـفـ ـي ـ ـذي مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  2ربـ ـيـ ـع الث ـ ـان ـ ـي ع ـ ـام 1442
اﳌوافـ ـق  18ن ـوفـمـبـر سنـة  ،2020ي ـتضم ـن تـعـيﲔ
مندوب اﻷمن ﰲ وﻻية برج بوعريريج.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  2ربيع الثاني عام 1442

مرسوم تن ـ ـف ـ ـيذي مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  2ربـ ـيـ ـع الث ـ ـانـ ـي عـ ـ ـام 1442
اﳌوافـ ـق  18ن ـوفـمـبـر سنـة  ،2020ي ـتضم ـن تـعـيﲔ

مديرة اﳌركز اﳉامعي بتندوف.

`````````````````````````
ﲟـ ـ ـوج ـ ـ ـ ـب مرسـ ـ ـ ـ ـوم تنـ ـ ـ ـ ـفيذي مؤّرخ ﰲ  2ربيع الثاني
عام  1442اﳌ ـ ـ ـوافـ ـ ـق  18نـ ـ ـ ـوفـ ـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ـ ـر س ـ ـ ـ ـنة  ،2020تع ـ ـ ـ ـّين

اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2020يعّين السّيد بن عبد اللـه
جﻼﱄ ،مندوبا لﻸمن ﰲ وﻻية برج بوعريريج.

السّيدة ف ـ ـ ـاطـن ـ ـة يح ـ ـياوي ،مديرة للمـ ـ ـركز اﳉ ـ ـام ـ ـعي بت ـ ـندوف.

``````````````````````````````````````````````````H

``````````````````````````````````````````````````H

مرس ـ ـ ـومان تنفـ ـ ـ ـيذيان مؤّرخ ـ ـ ـان ﰲ  2ربي ـ ـ ـ ـع الثـ ـ ـ ـ ـاني

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  2ربيع الثاني عام  1442اﳌوافق
 18نوفمبر سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ مدير الشؤون
الدينية واﻷوقاف ﰲ وﻻية عﲔ ﲤوشنت.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  2ربيع الثاني عام 1442

عـ ـ ـام  1442اﳌوافـق  18نـوفـمـبر سـنـة  ،2020يتضمنان

تعيﲔ مديرين للصحة والسكان ﰲ وﻻيتﲔ.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  2ربيع الثاني عام
 1442اﳌـ ـواف ـ ـق  18نـ ـوفمـ ـبر س ـ ـنة  ،2020يعـ ـّين الـ ـسّيد أحمد
زناتي ،مديرا للصحة والسكان ﰲ وﻻية إيليزي.

اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2020يعّين السّيد حمزة لـع ـوارج،

``````````````````````````````````````````````

مـدي ـرا لـلـش ـؤون الـديـنـيـة واﻷوقـاف فـي وﻻيـ ـة عﲔ ﲤوشنت.

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  2ربيع الثاني عام
 1442الـم ـ ـ ـ ـوافـق  18نـوفم ـبـر س ـ ـنـة  ،2020يـعـّين الـسـّيد اﳊاج

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  2ربيع الثاني عام  1442اﳌوافق
 18نوفمبر سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ مديرة دراسات
بوزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  2ربيع الثاني عام 1442

عبد الرحمان بادة ،مديرا للصحة والسكان ﰲ وﻻية الطارف.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تن ـ ـفـ ـ ـيذي مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  2رب ـ ـيـ ـع الث ـ ـاني ع ـ ـام 1442

اﳌواف ـ ـق  18نوفـ ـمـ ـبر سـ ـنة  ،2020يتـ ـض ـمن تع ـ ـيﲔ
رئيسة ديوان وزير الصناعة الصيدﻻنية.

`````````````````````````

اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2020تعّين السّيدة عايدة سعودي

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  2ربيع الثاني عام
 1442اﳌوافـق  18ن ـ ـوف ـ ـ ـمـ ـب ـ ـر سنـة  ،2020تـعـ ـّيـ ـن الـسـ ـ ـّيـ ـدة

العلمي.

أم ـيـنة بن دحم ـان ،رئيـسة لديـوان وزيـ ـر الصـ ـناع ـة الصيدﻻنية.

مب ـ ـروك ،مدي ـ ـرة للدراس ـ ـات بوزارة التـ ـعليم العـ ـ ـاﱄ والبـ ـحـ ـ ـ ـ ـث

قرارات ،مقّررات ،آراء
مصالح الوزير اﻷول
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ١0ربيع اﻷول عام ١٤٤٢
اﳌوافق  ٢٧أكتوبر سنة  ،٢0٢0يعدل القرار الوزاري
اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  ١0ربيع اﻷول عام  ١٤٣0اﳌوافق
 ٧مارس سنة  ٢00٩الذي يحدد تعداد مناصب الشغل
وتصنيفها ومدة العقد اﳋاص باﻷعوان العاملﲔ
ﰲ نشاطات اﳊفظ أو الصيانة أو اﳋدمات بعنوان
مصالح الوزير اﻷول.
––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير اﳌالية،

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  3٠8–٠7اﳌؤّرخ ﰲ 17
رمضان عام  1٤28اﳌوافق  29سبتمبر سنة  2٠٠7الذي يحدد
كيفيات توظيف اﻷعوان اﳌتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم
والعناصر اﳌشكلة لرواتبهم والقواعد اﳌتعلقة بتسييرهم
وكذا النظام التأديبي اﳌطبق عليهم ،ﻻ سيما اﳌادة  8منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  37٠–19اﳌؤّرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤1اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠19
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–2٠اﳌؤّرخ ﰲ
أول ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  1٤٤1اﳌوافـ ـق  23ي ـون ـيـو سنـة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  5٤–95اﳌؤّرخ ﰲ 15

اﳌوافق  29سب ـ ـتم ـ ـبر سنة  2٠٠7واﳌذكور أعﻼه ،يحـ ـ ـدد هذا

رمضان عام  1٤35اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي يحدد

القرار تعداد مناصـ ـب الشـ ـغل اﳌط ـ ـابقة لنش ـ ـاطات اﳊـ ـفظ أو

صﻼحيات وزير اﳌالية،

الص ـ ـيانة أو اﳋ ـ ـدمات وتصن ـ ـيفها وكذا م ـ ـدة العقد اﳋاص

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  193–1٤اﳌؤّرخ ﰲ 5
رمضان عام  1٤35اﳌوافق  3يوليو سنة  2٠1٤الذي يحدد
صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  1٠ربيع
اﻷول عام  1٤3٠اﳌوافق  7مارس سنة  2٠٠9الذي يحدد تعداد
مناصب الش ـغل وتصنـ ـيفها وم ـ ـدة العـ ـقد اﳋـ ـ ـاص باﻷع ـ ـوان

باﻷعوان العاملﲔ بعنوان مصالح الوزير اﻷول ،طبقا للجدول
اﳌلحق.
اﳌادة  : ٢ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية
حّرر باﳉزائر ﰲ  1٠ربيع اﻷول عام  1٤٤2اﳌوافق  27أكتوبر
سنة .2٠2٠

العاملﲔ ﰲ نشاطات اﳊفظ أو الصيانة أو اﳋدمات بعنوان

عن الوزير اﻷول

مصالح الوزير اﻷول ،اﳌعدل،

وزير اﳌالية

رئيس ديوان الوزير اﻷول

يقّررون ما يأتي :

محمـد ﳌﲔ سعودي مبروك

اﳌادة اﻷوﱃ  :تعّدل أحكام اﳌادة اﻷوﱃ من القرار الوزاري

عن الوزير اﻷول

اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  1٠ربيع اﻷول عام  1٤3٠اﳌوافق 7
مارس سنة  2٠٠9واﳌذكور أعﻼه ،كما يأتي :
" اﳌادة اﻷوﱃ  :تطب ـ ـيـ ـقا ﻷحكـ ـام اﳌ ـ ـادة  8من اﳌـ ـرسـ ـ ـوم

أيمن بن عبد الرحمان

وبتفويض منه
اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري
بلقاسم بوشمال

الرئاسـ ـي رقـ ـ ـم  3٠8–٠7اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ  17رمـ ـضـ ـان عـ ـ ـام 1٤28
اﳉدول اﳌلحق
التعداد حسب طبيعة عقد العمل
مناصب الشغل

عقد غير محدد
اﳌدة )(١

التصنيف

عقد محدد اﳌدة
)(٢

التعداد
)(٢+١

التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت
اﳉزئي
اﳉزئي
الكامل
الكامل
عامل مهني من اﳌستوى اﻷول

٤8

32

–

–

8٠

عون خدمة من اﳌستوى اﻷول

21

–

–

–

21

حارس

21

–

–

–

21

سائق سيارة من اﳌستوى اﻷول

29

–

–

–

29

عامل مهني من اﳌستوى الثاني

23

–

–

–

23

سائق سيارة من اﳌستوى الثاني

5

–

–

–

5

عون خدمة من اﳌستوى الثاني

6

–

–

–

6

1

–

–

–

1

عامل مهني من اﳌستوى الثالث

3

–

–

–

3

عون وقاية من اﳌستوى اﻷول

5

–

–

–

5

عون وقاية من اﳌستوى الثاني

2

–

–

–

2

١٦٤

٣٢

–

–

١٩٦

سائـ ـق سيـ ـارة م ـن اﳌست ـوى ال ـث ـالث
ورئيس حظيرة

اﳌجموع العام

الصنف

1

2

3

الرقم
اﻻستدﻻﱄ

200

219

240

4

263

5

288

7

348

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٧0
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢0٢0م

ق ـ ـرار مـ ـؤّرخ ف ـي  16رب ـي ـع اﻷول عـ ـام  1442اﳌـ ـواف ـق 2
نوفمبر سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ أعضاء الّلجنة

لـوزارة الـداخـلـيـة واﳉمـاعـات اﶈلـيـة والـتـهـيئـة الـعـمـرانـية،

الوطنية ﳌنح عﻼمة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع

ﲢت رئاسة وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة

مبتكر” و”حاضنة أعمال”.

العمرانية ،تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  4من اﳌرسوم التنفيذي

`````````````````````````
ﲟ ـوجـ ـب قـ ـرار م ـؤّرخ ف ـي  16ربـيـع اﻷول ع ـام  1442اﳌوافق
 2نوفمبر سنة  ،2020يعّين اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم ،تطبيقا
ﻷحكام اﳌادتﲔ  3و 4من اﳌرسوم التنفيذي رقم 254–20
اﳌؤّرخ ﰲ  27محّرم عام  1442اﳌوافق  15سبتمبر سنة
 2020واﳌتضمن إنشاء ﳉنة وطنية ﳌنح عﻼمة “مؤسسة
ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال” ،وﲢّدد مهامها
وتشكيلتها وسيرها ،ﰲ اللّجنة الوطنية ﳌنح عﻼمة “مؤسسة
ناشئة” و”مشروع مبتكر” و”حاضنة أعمال” ،السادة :
– نور الدين واضح ،ﳑثل الوزير اﳌنتدب لدى الوزير
اﻷول ،اﳌكّلف باقتصاد اﳌعرفة واﳌؤسسات الناشئة،
– محمـد بوهراوة ،ﳑثل وزير اﳌالية،
– هشام سفيان صلواتشي ،ﳑثل وزير التعليم العاﱄ

الـقـطـاعـيـة الـدائـمـة لـلـبـحث الـعـلـمي والـتـطـوير التكنولوجي

رقم  243–99اﳌؤّرخ ﰲ  21رجب عام  1420اﳌوافق  31أكتوبر
سنة  1999الذي يحّدد تنظيم اللّجان القطاعية الدائمة للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها ،كما يأتي :
 – 1ب ـ ـع ـ ـن ـ ـوان اﻹدارة اﳌرك ـ ـزي ـ ـة ل ـ ـوزارة ال ـ ـداخ ـ ـلـ ـيـ ـة
واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية :
– السّيد هارون عوﳌي ،مكّلف بالدراسات والتلخيص،
– السّيدة راضية حدوم ،مديرة باﳌديرية العامة للمواصﻼت
السلكية والﻼسلكية الوطنية،
– السّيدة رتيبة فاطمة الزهراء عبوب ،مديرة باﳌديرية
العامة لتهيئة اﻹقليم وجاذبيته،
– السّي ـد عﲇ ل ـرق ـم ،م ـدي ـر ب ـاﳌدي ـري ـة ال ـع ـامـة لـلـعصرنـة
واﻷرشيف والوثائق،

والبحث العلمي،
– عﲇ نابي ،ﳑثل وزير البريد واﳌواصﻼت السلكية

– السّيد نور الدين بن عيجة ،مدير باﳌديرية العامة
للموارد البشرية والتكوين والقوانﲔ اﻷساسية،

– كرﱘ جليﲇ ،ﳑثل وزير الصناعة،

– السّيد رشيد حدار ،مدير باﳌديرية العامة للحريات
العامة والشؤون القانونية،

والﻼسلكية،

– وحيد تفياني ،ﳑثل وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
– محمـد من ـ ـيـ ـ ـر ق ـ ـ ـربـ ـي ،ﳑ ـ ـثل وزيـ ـر الص ـ ـيد البـ ـح ـ ـ ـ ـري
واﳌنتجات الصيدية،
– عبد الكرﱘ دادي حمو ،ﳑثل وزير الرقمنة واﻹحصائيات،
– ع ـب ـد ال ـرح ـم ـن مـزيـان ،ﳑثـل وزيـر اﻻنـتـقـال الـطـاقـوي
والطاقات اﳌتجددة.
تضمن مصالح الوزير اﳌنتدب لدى الوزير اﻷول ،اﳌكلّف
باقتصاد اﳌعرفة واﳌؤسسات الناشئة ،أمانة الّلجنة الوطنية.

– السيّد عمر أيت واعراب ،نائب مدير باﳌديرية العامة
للجماعات اﶈلية،
– السّيدة دﻻل بوديسة ،نائبة مدير ﲟديرية التعاون،
– السّيدة شهيناز زواغي ،نائبة مدير باﳌديرية العامة
للحريات العامة والشؤون القانونية.
 – 2بعنوان اﳌؤسسات العمومية والهيئات التابعة
ل ـ ـوزارة ال ـ ـداخ ـ ـل ـ ـي ـ ـة واﳉم ـ ـاع ـ ـات اﶈل ـ ـي ـ ـة وال ـ ـت ـ ـه ـ ـيئـ ـة

وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية
قـرار مؤّرخ ﰲ  13صفر عام  1442اﳌوافق أّول أكتوبر
سنة  ،2020يحّدد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء الّلجنة
الـ ـقـ ـطـ ـاع ـي ـة ال ـدائ ـم ـة ل ـل ـب ـحث ال ـع ـل ـمي وال ـت ـط ـوي ـر
التكنولوجي لوزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية.

العمرانية :
* بعنوان اﳌديرية العامة لﻸمن الوطني :
– السّيد مصطفى شهرة ،عميد شرطة،
– السّيد سمير داودي ،عميد شرطة،
– السّيد مصطفى حامي ،عميد شرطة.
* بعنوان اﳌديرية العامة للحماية اﳌدنية :

`````````````````````````
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  13صفر عام  1442اﳌوافق أّول
أكتوبر سنة  ،2020ﲢّدد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء الّلجنة

– السّيد دوداح قراش ،عقيد ،مدير دراسات،
– السّيدة خيرة برادعي ،نائبة مدير للمخاطر الكبرى.

 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢0٢0م
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* بعنوان اﳌندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى :
– السّيد حميد عفرة ،اﳌندوب الوطني للمخاطر الكبرى.
* بعنوان اﳌندوبية الوطنية لﻸمن ﰲ الطرق :
– السّيـ ـد عـ ـب ـد اﳊك ـي ـم ن ـاسف ،م ـك ـّل ـف ﲟدي ـري ـة أن ـظ ـم ـة
اﳌعلومات.
* بعنوان اﳌدرسة الوطنية لﻺدارة :
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– وﲟقتضى القرار اﳌؤّرخ ﰲ  27رجب عام  1437اﳌوافق
 5مايو سنة  2016الذي يحّدد القواعد اﳌتعلقة بإجراءات
اﻻعتراف بتسميات اﳌنشأ واﻷسماء اﳉغرافية وعﻼمات
اﳉودة الفﻼحية،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤّرخ ﰲ  3ربيع الثاني عام 1440
اﳌوافق  11ديسمبر سنة  2018الذي يحّدد القواعد اﳌتعلقة
ﲟراقـ ـبـ ـة تسمـ ـيـ ـات اﳌنشأ واﻷسمـ ـاء اﳉغ ـراف ـي ـة وع ـﻼم ـات

– السّيدة سميرة حسني ،أستاذة دائمة.

اﳉودة ال ـف ـﻼح ـي ـة وتصدي ـقـهـا وكـذا كـيـفـيـات اعـتـمـاد هـيئـات

* بعنوان اﳌدرسة الوطنية ﳌهندسي اﳌدينة :

التصديق،

– السّيد يوسف ﳋضر حمينة ،اﳌدير العام.
* بعنوان مركز البحث ﰲ علم الفلك والفيزياء الفلكية
والفيزياء اﻷرضية :
– السّيد عبد السﻼم عبتوت ،مدير أبحاث.
* بعـ ـن ـ ـوان اﳌ ـ ـركز الوط ـ ـني للدراسـ ـات والتح ـ ـالي ـل
اﳋاصة بالسكان والتنمية :
– السّيد عادل سعدي ،إطار دراسات.

– وﲟق ـ ـ ـتضى ال ـ ـ ـقـ ـ ـرار اﳌؤّرخ ﰲ  18رمضان ع ـ ـ ـ ـام 1440
اﳌوافق  23مايو سنة  2019الذي يحّدد القائمة اﻻسمية
ﻷعضاء اللجنة الوطنية لعﻼمة اﳉودة،
– وبعد موافقة أعضاء اللجنة الوطنية العﻼمة اﳉودة
اﳌنعقدة بتاريخ  5ديسمبر سنة ،2019
يقّرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطب ـ ـيقا ﻷحك ـ ـام اﳌـ ـ ـادة  30من اﳌرسوم

ب ـاﳌدي ـري ـة ال ـعـ ـ ـام ـة ل ـلـحـريـات الـعـامـة والشؤون الـقـانـونـيـة،

الت ـ ـنفـ ـ ـيذي رقـ ـ ـم  260–13اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  28شـ ـعبان عـ ـام 1434
اﳌوافق  7يوليو سنة  2013واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار

أمانة الّلجنة القطـ ـ ـاعية الدائمة للبحـ ـث العلـ ـ ـمي والتطوير

إﱃ منح العﻼمة الفارقة “اﻻسم اﳉغراﰲ” لﻼعتراف بجودة

التكنولوجي لوزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة

اﳌنتوج ذي اﻷصل الفﻼحي “جﱭ بوهزة“ اﳌتحصل عليه

العمرانية.

ضمن الشروط اﶈّددة ﰲ دفتر أعباء اﳌنتوج.

تتوﱃ اﳌديـ ـ ـرية الفرعـ ـية اﳌكـ ـ ـّلفة بالدراسـ ـ ـات والتنظيم

وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية
قرار مؤّرخ ﰲ  11محّرم عام  1442اﳌوافق  30غشت
سنة  ،2020يتضمن منح العﻼمة الفارقة “اﻻسم
اﳉغراﰲ” لﻼعـتـراف بـجـودة اﳌنتوج ذي اﻷصل
الفﻼحي “جﱭ بوهزة”.

`````````````````````````
ن وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–20اﳌؤّرخ ﰲ
أّول ذي الـ ـقـ ـع ـدة ع ـ ـام  1441اﳌواف ـ ـق  23ي ـون ـي ـو سن ـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  260–13اﳌؤّرخ ﰲ
 28شعبان عام  1434اﳌوافق  7يوليو سنة  2013الذي يحّدد
نظام نوعية اﳌنتجات الفﻼحية أو ذات اﻷصل الفﻼحي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  128–20اﳌؤّرخ ﰲ
 28رمضان عام  1441اﳌوافق  21مايو سنة  2020الذي يحدد
صﻼحيات وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤّرخ ﰲ  27رجب عام  1437اﳌوافق
 5مايو سنة  2016واﳌتضمن اﻷحكام اﳌتعلقة بنظام نوعية
اﳌنتجات الفﻼحية أو ذات اﻷصل الفﻼحي وكيفيات سيره
وتنظيمه،

اﳌادة  : 2يمنح اﻻسم اﳉغراﰲ للمنتوج ذي اﻷصل الفﻼحي
“جﱭ بوهزة” الذي طلبته جمعية إمسندا ﻷم البواقي لترقية
وحماية تسمية “جﱭ بوهزة”.
اﳌادة  : 3يجب عﲆ اﳉمعية اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  2أعﻼه،
اﶈافظة عﲆ التسمية اﳌمنوحة للمنتوج.
وبهذه الصفة فهي :
– تضمن اليقظة اﳋاصة بحمـ ـ ـاية الع ـ ـﻼمة اﳌعـ ـ ـنية وكذا
حقوق اﳌلكية الفكرية اﳌرتبطة مباشرة بها )مراقبة السوق
وإخطار سلطات الرقابة والعمل القضائي ،(...
– ﲤ ـ ـارس نش ـ ـاطات التـ ـرقـ ـية واﻹعـ ـﻼم ﲡ ـاه اﳉمـ ـ ـهور
واﳌستهلكﲔ،
– تبادر باﻷعمال التي تهدف إﱃ ضمان مطابقة اﳌنتوج
لبنود دفتر أعبائه كما هي محّددة ﰲ مخطط اﳌراقبة،
– تقدم نصائح لكافة الفاعلﲔ اﳌعنيﲔ بدفتر اﻷعباء،
– تشارك ﰲ نشاطات مراقبة مدى احترام دفتر اﻷعباء.
اﳌادة  : 4ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  11محّرم عام  1442اﳌوافق  30غشت
سنة .2020
عبد اﳊميد حمداني

 ٩ربيع الثاني عام  ١٤٤٢هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢0٢0م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٧0
اﳉريدة الرسم ّ
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قرار مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1442اﳌوافق  22سبتمبر سنة

 ،2020يؤهل مديري اﳌصالح الفﻼحية ومحافظي
الغابات ﰲ الوﻻيات لتمثيل وزير الفﻼحة والتنمية

الريفية ﰲ الدعاوى اﳌرفوعة أمام العدالة.

`````````````````````````

اﳌادة  : 4ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  4صفر عام  1442اﳌوافق  22سبتمبر
سنة .2020
عبد اﳊميد حمداني

ن وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
إ ّ
– ﲟقتضى القانون رقم  09–08اﳌؤّرخ ﰲ  18صفر عام
 1429اﳌوافـ ـق  25ف ـب ـرايـر سنـة  2008واﳌتضمـن قـانـون
اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية ،ﻻ سيما اﳌادة  828منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163–20اﳌؤّرخ ﰲ
أّول ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  1441اﳌوافـ ـق  23ي ـون ـيـو سنـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  195–90اﳌؤّرخ ﰲ
أّول ذي اﳊجة عام  1410اﳌوافق  23يونيو سنة  1990الذي
يحّدد قواعد تنظيم مصالح الفﻼحة ﰲ الوﻻية وعملها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  333–95اﳌؤّرخ ﰲ
أّول جمادى الثانية عام  1416اﳌوافق  25أكتوبر سنة 1995

``````````````````````````````````````````````````H
قرار مؤّرخ ﰲ  9صفر عام  1442اﳌوافق  27سبتمبر
سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ أعضاء الّلجنة القطاعية
للصفقات لوزارة الفﻼحة والتنمية الريفية.

`````````````````````````
ﲟوجب قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار مؤّرخ ﰲ  9صفـ ـر عـ ـام  1442اﳌوافق 27
سبتمبر سنة  ،2020يعّين اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم ،تطبيقا
ﻷحكام اﳌادة  187من اﳌرسوم الرئاسي رقم  247–15اﳌؤّرخ
ﰲ  2ذي اﳊجة عام  1436اﳌوافق  16سبتمبر سنة 2015
واﳌتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات اﳌرفق
العام ،ﰲ الّلجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفﻼحة والتنمية
الريفية ،ﳌدة ثﻼث ) (3سنوات قابلة للتجديد :

واﳌتضمن إنشاء محافظة وﻻئية للغابات وﲢديد تنظيمها

– جمال ناجم ،ﳑثل وزير الفﻼحة والتنمية الريفية ،رئيسا،

وعملها ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– سعاد أساوس ،ﳑثلة وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  128–20اﳌؤّرخ ﰲ
 28رمضان عام  1441اﳌوافق  21مايو سنة  2020الذي يحدد
صﻼحيات وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،

نائبا للرئيس،
– ﳑثلو اﳌصلحة اﳌتعاقدة :
– العياشي بن أقموم ،ﳑثل قطاع الفﻼحة والتنمية الريفية،

– وﲟقتضى القرار اﳌؤّرخ ﰲ  18ذي القعدة عام 1437
اﳌوافق  21غشت سنة  2016الذي يؤهل مديري اﳌصالح

– العربي كيوس ،ﳑثل قطاع الفﻼحة والتنمية الريفية،

الفﻼحية ومحافظي الغابات ومديري الصيد البحري واﳌوارد

– جيﻼﱄ شلوش ،ﳑثل وزير اﳌالية )اﳌديرية العامة

الصيدية ﰲ الوﻻيات لتمثيل وزير الفﻼحة والتنمية الريفية
والصيد البحري ﰲ الدعاوى اﳌرفوعة أمام العدالة،

للميزانية( ،عضوا،
– حلي ـ ـم أمـ ـالو ،ﳑ ـ ـثل وزير اﳌـ ـاليـ ـة )اﳌـ ـديرية العـ ـ ـامة
للميزانية( ،مستخلفا،

يقّرر ما يأتي :

– دل ـي ـل ـة خ ـروف ،ﳑث ـل ـة وزي ـر اﳌالـيـة )اﳌديـريـة الـعـامـة

اﳌادة اﻷوﱃ  :يؤّهل مديرو اﳌصالح الفﻼحية ومحافظو
الغابات ﰲ الوﻻيات لتمثيل وزير الفﻼحة والتنمية الريفية
أمام جميع اﳉهات القضائية ﰲ دعاوى اﻻّدعاء وكذا دعاوى
الدفاع.
اﳌادة  : 2يتم التمثيل اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ

للمحاسبة( ،عضوا،
– سوﻻف ش ـ ـابي ،ﳑـ ـثلة وزير اﳌـ ـ ـاليـ ـة )اﳌـ ـديرية العامة
للمحاسبة( ،مستخلفة،
– فاروق حمداوي ،ﳑثل وزير التجارة ،عضوا،
– سمير ﳊمر ،ﳑثل وزير التجارة ،مستخلفا.

أعﻼه ،ﰲ إطار ﳑارسة وظائف مديري اﳌصالح الفﻼحية

يتوﱃ مكتب الصفقات العمومية ﲟديرية إدارة الوسائل

ومحافظي الغابات ﰲ الوﻻيات وﰲ حدود مهامهم وصﻼحياتهم.

ب ـوزارة ال ـف ـﻼحـة والـتـنـمـيـة الـريـفـيـة ،اﻷمـانـة الـدائـمـة لـّلـجـنـة

اﳌادة  : 3تلغى أحكام القرار اﳌؤّرخ ﰲ  18ذي القعدة عام
 1437اﳌوافق  21غشت سنة  2016الذي يؤهل مديري اﳌصالح

القطاعية للصفقات.
تلغى أحكام القرار اﳌؤّرخ ﰲ  24شوال عام  1438اﳌوافق

الفﻼحية ومحافظي الغابات ومديري الصيد البحري واﳌوارد

 18ي ـ ـولـ ـيو سـ ـنة  2017واﳌتـ ـضـ ـمن تعيـ ـﲔ أع ـ ـض ـاء الّلجنة

الصيدية ﰲ الوﻻيات لتمثيل وزير الفﻼحة والتنمية الريفية

ال ـق ـط ـاع ـي ـة ل ـلصف ـق ـات ل ـوزارة ال ـف ـﻼح ـة وال ـت ـن ـم ـي ـة ال ـريـفـيـة

والصيد البحري ﰲ الدعاوى اﳌرفوعة أمام العدالة.

والصيد البحري ،اﳌعّدل.

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

