العدد ٨٠

اﻷربعاء  ١٣ربيع اﻷول عام  ١44٣هـ

السنة الثامنة واﳋمسون

اﳌوافق  ٢٠أكتوبر سنة  ٢٠٢١م

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 ٠23.٤1.18.76

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 clé 68اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ 3٠٠ ٠6٠٠٠٠2٠193٠٠٤8

الهاتف  ٠23.٤1.18.89 :إﱃ 92

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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الدولة ومسح اﻷراضي واﳊفظ العقاري وتنظيمها وسيرها....................................................................................................

10

مرسوم تنفيذي رقم  39٥-21مؤّرخ ﰲ  11ربيع اﻷول عام  1٤٤3اﳌوافق  18أكتوبر سنة  ،2٠21يتضمن تنظيم الوكالة
اﳌـحاسبية اﳌركزية للخزينة وعملها.......................................................................................................................................................

11

مرسوم تنفيذي رقم  396-21مؤّرخ ﰲ  11ربيع اﻷول عام  1٤٤3اﳌوافق  18أكتوبر سنة  ،2٠21يتضم ـ ـ ـن التصـ ـري ـ ـ ـح باﳌنفع ـ ـ ـة
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٠
اﳉريدة الرسم ّ

5

مراسيم تنظيمّيـة
مرسـ ـ ـوم تنـ ـفـ ـيذي رقـ ـم  ٣٩٣-٢١مؤّرخ ﰲ  ١١ربيـ ـع اﻷول
عام  ١44٣اﳌوافق  ١٨أكتوبر سنة  ،٢٠٢١يحدد تنظيم

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  6٥-91اﳌؤرخ ﰲ 1٥
شـ ـعـ ـبان عـ ـام  1٤11اﳌـ ـوافـ ـق  2مـ ـارس سـ ـنة  1991واﳌتضمن

اﳌصالح اﳋارجية للمديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية

تن ـظ ـيم اﳌصـ ـالح اﳋـ ـارجية ﻷمـ ـﻼك الدولة واﳊـ ـف ـ ـظ العقاري،

وصﻼحياتها.

اﳌعّدل واﳌتّمم،

––––––––––

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  311-91اﳌؤرخ ﰲ 28

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

صفر عام  1٤12اﳌوافق  7سبتمبر سنة  1991واﳌتعلق بتعيﲔ

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،

اﳌـحاسبﲔ العموميﲔ واعتمادهم ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وبناء عﲆ الدس ـ ـ ـتـ ـور ،ﻻ س ـ ـيما اﳌ ـ ـادتـ ـ ـ ـان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقت ـضى الق ـانون رقم  21-9٠اﳌؤرخ ﰲ  2٤محرم عام
 1٤11اﳌـ ـوافـ ـق  1٥غشـ ـت س ـ ـنة  199٠واﳌ ـتـ ـعلق باﳌـ ـح ـاس ـبة
العمومية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانـون رقم  ٠7-2٠اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ  12شـ ـ ـوال عام
 1٤٤1اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة  ،2٠2٠ﻻ سيما اﳌادة  39منه،
– وﲟقتضى اﳌرس ـ ـوم الرئاسـ ـي رقـ ـم  39-2٠اﳌـ ـؤرخ ﰲ 8
جـ ـم ـ ـادى الث ـ ـان ـيـ ـة ع ـ ـ ـ ـام  1٤٤1اﳌـ ـوافـ ـق  2فـ ـبـ ـرايـ ـر س ـنة 2٠2٠
واﳌتعلق بالتعيﲔ ﰲ الوظائف اﳌدنية والعسكرية للدولة،
اﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ 19
ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷّول،
– وﲟقتضى اﳌرس ـ ـوم الرئاسـ ـي رق ـ ـم  281-21اﳌـ ـؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  226-9٠اﳌؤرخ ﰲ 3
محـرم عام  1٤11اﳌوافق  2٥يوليو سنة  199٠الذي يحدد حقوق
العم ـال الذين يمارس ـ ـون وظائف عليا ﰲ الدولة وواجباتهم،

– وﲟقت ـ ـضى اﳌ ـرس ـوم التنـ ـف ـيذي رقم  313-91اﳌؤرخ ﰲ
 28صفر عام  1٤12اﳌوافق  7سبتـ ـم ـبر سـنة  1991الذي يحدد
إج ـ ـراءات اﳌ ـ ـح ـاس ـ ـ ـ ـب ـ ـة التي يم ـ ـ ـسـ ـكـ ـها اﻵم ـ ـ ـ ـرون بـ ـالصـ ـ ـ ـرف
واﳌ ـ ـحـ ـاس ـ ـبون العموميون وك ـيفـ ـ ـياتهـ ـا وم ـح ـتـ ـواها ،اﳌ ـعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقت ـ ـ ـضى اﳌرس ـ ـوم التـنـ ـفيذي رقم  116-92اﳌؤرخ ﰲ
 9رمضان عام  1٤12اﳌوافق  1٤مارس سنة  1992الذي يحدد
قائمة اﳌناص ـ ـب العـ ـليا ﰲ اﳌصـ ـالح اﳋ ـارجـ ـية ﻷمﻼك الدولة
واﳊف ـظ العـ ـقاري وشروط التع ـ ـيﲔ فيـ ـها وتصـ ـنـ ـيفها ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفي ـذي رقم  ٥٤-9٥اﳌؤرخ ﰲ 1٥
رمضان عام  1٤1٥اﳌـ ـ ـوافـ ـ ـق  1٥فبـراير سنة  199٥الذي يحّدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفي ـذي رقم  2٥1-21اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ش ـوال عـ ـام  1٤٤2اﳌـ ـوافـ ـق  6يونيـ ـو س ـ ـنة  2٠21واﳌتضمن
حل الوكالة الوطـنية ﳌس ـ ـح اﻷراضي وﲢ ـ ـويل أمﻼكها وحقوقها
وواجباتها ومستخدميها إﱃ وزارة اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرس ـ ـوم التنفـ ـي ـذي رقـ ـم  2٥2-21اﳌـؤرخ ﰲ
 2٥شوال عام  1٤٤2اﳌ ـواف ـ ـق  6يـ ـون ـيـ ـو س ـ ـنة  2٠21واﳌ ـتـ ـض ـ ـمن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌالية ،ﻻسيما اﳌادة  8منه،
يرسم ما يأتي :

اﳌعّدل واﳌتّمم،

الفصل اﻷّول

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  227-9٠اﳌؤرخ ﰲ 3

أحـ ـكـام عـ ـامة

م ـح ـ ـرم عـ ـ ـام  1٤11اﳌ ـواف ـ ـق  2٥يول ـي ـو س ـنة  199٠الذي يحدد
قائمة الوظائف العليا ﰲ الدولة بعنوان اﻹدارة واﳌؤسسات
والهيئات العمومية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسـ ـوم التن ـ ـ ـفيذي رقـ ـ ـم  228-9٠اﳌؤرخ ﰲ

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ي ـ ـهـ ـدف هـ ـذا اﳌـ ـرس ـ ـوم إﱃ ﲢـ ـ ـدي ـ ـد تـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم
اﳌصـ ـالح اﳋـ ـارجـ ـيـ ـة للمـ ـديـ ـريـ ـة الع ـ ـامـ ـة لﻸم ـ ـﻼك الوطـ ـن ـ ـيـ ـة
وصﻼحياتها.

 3محرم عام  1٤11اﳌواف ـق  2٥يـ ـولي ـو سـ ـن ـة  199٠الذي يح ـ ـدد

اﳌاّدة  : ٢تن ـ ـظم اﳌصـ ـالح اﳋـ ـارجـ ـية ﻷمـﻼك الدولة ومسح

كيفية منح اﳌرتبات التي تطبق عﲆ العمال الذين يمارسون

اﻷراض ـ ـي واﳊـ ـفـ ـظ الع ـق ـ ـاري التـ ـابـ ـعة للم ـديـ ـرية العامة لﻸمﻼك

وظائف عليا ﰲ الدولة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

الوطنية كما يأتي :

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٠
اﳉريدة الرسم ّ
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أ( عﲆ اﳌستوى اﳉهوي :
– مديرية جهوية لﻸمﻼك الوطنية.
ب( عﲆ مستوى الوﻻية :
 –1مديرية ﻷمﻼك الدولة ﰲ الوﻻية،
 –2مديرية ﳌسح اﻷراضي واﳊفظ العقاري ﰲ الوﻻية.
باستثناء وﻻيات اﳉزائر وقسنطينة ووهران ،حيث تنظم
اﳌصالح اﳋارجية اﳌذكورة أعﻼه ،كما يأتي :

 ١٣ربيع اﻷول عام  ١44٣هـ
 ٢٠أكتوبر سنة  ٢٠٢١م

– ضمان مهام التفتيش واﳌراقبة حول نشاطات اﳌديريات
الـ ـوﻻئي ـ ـ ـة التـ ـابـ ـعة ﻻخـ ـتـ ـصـ ـاصـ ـها اﻹقـ ـلـ ـيـ ـمي وإعداد اﳊصائل
والتﻼخيص اﳌتعلقة بذلك ،بصفة دورية،
– ضمان ﳊساب السلطة السّلمية مهام اﳌراجعة والتحقيق
عﲆ مستوى اﳌصالح التابعة ﻻختصاصها اﻹقليمي،
– تقـ ـ ـدﱘ أي اق ـ ـت ـ ـراح ﻹعـ ـداد وت ـ ـعديل وتكيـ ـيـ ـف النـ ـصـ ـوص
التشريعية والتنظيمية اﳌتعلقة باﻷمﻼك الوطنية،
– إعداد وتلخيص اﻹحصــائيات وحصـائل نشاطات اﳌصالح

 –1مديرية ﻷمﻼك الدولة ﰲ شرق الوﻻية،

التابعة ﻻختص ـ ـاصـ ـها اﻹقليـ ـمي وعرض ـها عﲆ السلطة السّلمية،

 –2مديرية ﻷمﻼك الدولة ﰲ غرب الوﻻية،

– تأطير عمليات إعداد البيانات الرقمية اﳌتعلقة باﻷمﻼك

 –3مـ ـديـ ـرية ﳌـ ـسح اﻷراضـ ـي واﳊـ ـفظ العـ ـقاري ﰲ شـ ـرق

الوطنية التابعة ﻻختصاصها اﻹقليمي،
– مــتابعة اســتغﻼل اﻷرشــيف اﻷصــﲇ للمـحافظات العقارية

الوﻻية،
 –٤م ـ ـديرية ﳌ ـس ـ ـح اﻷراضـ ـي واﳊـ ـ ـفـ ـ ـظ الع ـ ـ ـقـ ـاري ﰲ غ ـ ـ ـ ـرب
الوﻻية.
ج( عﲆ اﳌستوى البلدي و/أو البلدي اﳌشترك :
 –1إدارة ﻷمﻼك الدولة ،تسمى مفتشية أمﻼك الدولة،
 –2إدارة ﳌس ـ ـح اﻷراضـ ـي واﳊـ ـفظ العقـ ـاري ،تس ـّمى محافظة
عقارية.

اﳌـ ـسـ ـّماة “اﻷم” ،وﳌ ـخ ـط ـطات ـها اﳌسـ ـ ـحـ ـ ـية القـ ـدي ـم ـة ،وضـ ـمـ ـان
صيانتها وحفظها،
– ض ـ ـمـ ـان تس ـيـ ـير اﳌ ـ ـ ـوارد البـ ـش ـري ـة للم ـدي ـري ـة اﳉ ـهوي ـة
لﻸمﻼك الوطنية وللمصالح اﳋارجية التابعة ﻻختصاصها
اﻹقليمي،
– تقـ ـدير احتياجات اﳌديرية اﳉهوية واﳌصالح اﳋارجية
التابعة ﻻختصاصها اﻹقليمي إﱃ وسائل بشرية ومادية وتقنية

يمـ ـكـ ـن إنش ـ ـاء أكـ ـثـ ـر من مفتشية ﻷمﻼك الدولة وأكثر من
محافظة عقارية عﲆ مستوى البلدية الواحدة.
الفصل الثاني
اﳌديرية اﳉهوية لﻸمﻼك الوطنية
اﳌاّدة  : ٣تضمن اﳌديرية اﳉهوية لﻸمﻼك الوطنية :
أ– ﲤثيل اﻹدارة اﳌركزية للمديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية
عﲆ اﳌستوى اﳉهوي،
ب– تنفيذ البرامج وتطبيق التعليمات والقرارات الصادرة
عن اﻹدارة اﳌركزية للمديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية،
ج– العﻼقة الوظيفية بﲔ اﻹدارة اﳌركزية للمديرية العامة
لﻸمـ ـ ـ ـﻼك الـ ـوطـ ـن ـ ـ ـ ـيـ ـة واﳌـ ـدي ـريـ ـات الـ ـوﻻئيـ ـة ﻷم ـ ـﻼك ال ـ ـدولـ ـة
واﳌـ ـديـ ـريـ ـات الـ ـوﻻئيـ ـة ﳌسـح اﻷراضي واﳊفظ العقاري .كما
تكلف بتنشيط عمل اﳌديريات الوﻻئية التابعة ﻻختصاصها
اﻹقليمي وتوجيهه وتنسيقه وتقييمه ومراقبته.
وبهذه الصفة ،تكلف عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :
– متابعة تنفيذ مهام أمﻼك الدولة ومسح اﻷراضي واﳊفظ
العقاري عﲆ مستوى اﳌصالح التابعة ﻻختصاصها اﻹقليمي،
والسهر عﲆ توحيد مناهج العمل طبقا للنصوص التشريعية
والتنظيمية ﰲ هذا الشأن،

وم ـ ـالي ـ ـة وإعـ ـداد تق ـري ـ ـر دوري للسـ ـلطـ ـة الس ـّلمـ ـية عن ظ ـروف
سـ ـي ـر هـ ـذه الوسـ ـائل واس ـتع ـ ـم ـال ـ ـها ،بالت ـن ـس ـيق مع اﳌديريات
اﳌعنية،
– اﳌشاركة ﰲ أعمال تكوين اﳌستخدمﲔ وﲢسﲔ مستواهم
وﲡديد معارفهم.
اﳌاّدة  : 4يح ـ ـدد عدد اﳌـ ـديريات اﳉ ـهوية لﻸمﻼك الوطنية
باثنتي عشرة ) (12مديرية جهوية عﲆ اﳌستوى الوطني.
تنـ ـظم اﳌ ـديـ ـرية اﳉـ ـهوية ﰲ مديـريات فرعية ،وتنظم كل
مديرية فرعية ﰲ مكاتب.
ﲢـ ـدد صﻼحـ ـيات وتن ـظـ ـيم كل ه ـيـ ـكل ﲟـ ـوجـب قرار مشترك
بﲔ ال ـ ـوزيـ ـر اﳌ ـك ـ ـلف باﳌ ـ ـاليـ ـة والسـ ـلط ـ ـة اﳌ ـكل ـ ـ ـفة بالـ ـوظـ ـي ـ ـفة
العمومية.
ﲢـ ـدد مقـرات اﳌـديـريات اﳉـ ـهـوي ـة واخ ـت ـصـاص ـها اﻹق ـلي ـمي
ﲟـ ـوجـ ـب ق ـ ـرار مـ ـ ـن الوزي ـر اﳌ ـكـ ـلف باﳌالية.
اﳌاّدة  : 5يسّير اﳌديرية اﳉهوية لﻸمﻼك الوطنية مدير
جهوي لﻸمﻼك الوطنية ،يعّين ﲟوجب مرسوم.
وتنهى مهامه حسب اﻷشكال نفسها.
وظيفة اﳌ ـ ـدي ـ ـر اﳉـهـ ـوي لﻸمﻼك الوطنية وظيفة عليا ﰲ
الدولة.

 ١٣ربيع اﻷول عام  ١44٣هـ
 ٢٠أكتوبر سنة  ٢٠٢١م
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الراتب اﳌرتبط بوظيفة اﳌدير اﳉهوي لﻸمﻼك الوطنية
هو الراتب اﳌرتبط بتصنيف مدير ﰲ اﻹدارة اﳌركزية.
اﳌدير اﳉهوي لﻸمﻼك الوطنية هو اﻵمر الثانوي بالصرف.
اﳌاّدة  : 6يع ـ ـّين نـ ـواب اﳌـ ـديرين عﲆ مستوى اﳌديرية

اﳉـ ـهـ ـوية لﻸمـ ـﻼك الوطنية ﲟ ـوج ـب ق ـرار من الوزير اﳌكلف
باﳌالـ ـ ـية ،ويتـ ـقاضـ ـون الراتب اﳌ ـرت ـ ـبط بوظ ـيفة نائب مدير
باﻹدارة اﳌركزية.
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اﳌاّدة ُ : ٨تنظم اﳌديرية الوﻻئية ﻷمﻼك الدولة ﰲ مصالح،
وُتنظم كل مصلحة ﰲ مكاتب.
ﲢدد صـ ـﻼحيات وتنـ ـظيم كل ه ـيكل ﲟ ـوج ـب قرار مشترك
بﲔ الـ ـوزيـ ـر اﳌ ـك ـل ـف باﳌـ ـالـ ـي ـة والس ـلـ ـط ـة اﳌ ـك ـلف ـة بال ـوظـي ـفة
العمومية.
يحـ ـدد اﻻخـ ـتص ـ ـاص اﻹقلي ـمي ﳌـ ـديريـ ـات أمـﻼك الدولة ﰲ
شـ ـ ـرق الـ ـوﻻي ـ ـة ومـ ـدي ـريـ ـات أمـ ـ ـﻼك الدولة ﰲ غ ـ ـرب الوﻻي ـ ـة،

الفصل الثالث
اﳌديرية الوﻻئية ﻷمﻼك الدولة
اﳌاّدة  : 7تضمن اﳌديرية الوﻻئية ﻷمﻼك الدولة ﳑارسة
السلطة السّلمية ﳌفتشيات أمﻼك الدولة التابعة ﻻختصاصها
اﻹقلي ـ ـمي .وبـ ـهذه الصـ ـفة ،تسـ ـهر عﲆ احتـ ـرام تنـ ـظـ ـيم وت ـشـريع
أمﻼك الدولة ومتابعة ومراقبة عمل مصاﳊها وﲢقيق اﻷهداف
اﳌسطرة.
تكل ـ ـف اﳌ ـ ـديـ ـري ـة ال ـ ـوﻻئي ـة ﻷمـ ـﻼك الدولـ ـة ،عﲆ اﳋ ـصـ ـوص،
ﲟا يأتي :
– تنظيم تنفيذ العمليات اﳌتعلقة بجرد اﳌمتلكات التابعة
ﻷمﻼك الدولة وحمايتها وتسييرها،
– الشـ ـروع ﰲ ﲢ ـ ـرير العقـ ـود اﳌتـ ـعلقة بالعمـليات العقارية
التابعة ﻷمﻼك الدولة وحفظ النسخ ذات الصلة بها،
– ضمان تسييـ ـر اﳌمتـ ـلكات والتـ ـركـات الشاغرة أو عديمة
الوارث وعمليات اﳊجز القضائي،
– تنظيم وتنفيذ عمليات تقييم العقارات أو اﳊقوق العقارية
أو اﳌـح ـ ـﻼت التج ـ ـارية اﳌتـ ـعلقة بأمـﻼك الدولة أو التي تتابع
مصـ ـالح الدولة واﳌـ ـؤسسات العمـ ـومية ذات الط ـ ـابع اﻹداري
التابعة للدولة عمليات اقتنائها أو استئجارها،
– الش ـروع ﰲ دراسة عمليات بيع العقارات واﳌتاجر عﲆ
اﳌسـ ـتوى اﳌـحـ ـﲇ ومتابعة تط ـورها ،وإعداد تقارير وﲢاليل
تقنية بشأنها،
– متابعـ ـة قضـ ـايا اﳌن ـازعات اﳌ ـ ـتعلقة بأمﻼك الدولة أمام
الهيئات القضائية اﳌختصة،
– إعداد البي ـانات الرقمية اﳌتعلقة بأنشطة اﻷمﻼك الوطنية
واستغﻼلها وتبادلها،
– التحل ـ ـيل الدوري لنشاط مفت ـ ـشيات أمﻼك الدولة وإعداد
تﻼخيص عنها وتبليغها للسلطات السّلمية،
– ﳑارسة السلطة السّلمية عﲆ مجموع مستخدمي مصالح
اﳌديرية الوﻻئية ﻷمﻼك الدولة،
– ضمان تزويد مصاﳊها بوسائل وﲡهيزات العمل والسهر
عﲆ صيانتها واستعمالها ﰲ أحسن الظروف.

اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  2أعﻼه ،ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف
باﳌالية.
اﳌاّدة ُ : ٩يسّير اﳌديرية الوﻻئية ﻷمﻼك الدولة مدير وﻻئي

ﻷمﻼك الدولة ،يعّين ﲟوجب مرسوم.

وتنهى مهامه حسب اﻷشكال نفسها.
وظيفة مدير وﻻئي ﻷمﻼك الدولة وظيفة عليا ﰲ الدولة.
الراتـ ـب اﳌ ـ ـرتبـ ـط بـ ـوظ ـي ـفة مـدير وﻻئي ﻷمﻼك الدولة هو
الراتب اﳌرتبط بتصنيف مسؤول اﳌصالح اﳋارجية التابعة
للدولة عﲆ مستوى الوﻻية.
اﳌدير الوﻻئي ﻷمﻼك الدولة هو اﻵمر الثانوي بالصرف.
الفصل الرابع
اﳌديرية الوﻻئية ﳌسح اﻷراضي واﳊفظ العقاري
اﳌاّدة  : ١٠تضمن اﳌديرية الوﻻئية ﳌسح اﻷراضي واﳊفظ
الع ـ ـقـ ـاري ﳑ ـ ـارس ـة السـ ـل ـطـ ـة الس ـلّم ـية للمـحـافظات العقارية
التابعة ﻻختصاصها اﻹقليمي .وبهذه الصفة ،تسهر عﲆ احترام
تنـ ـظ ـ ـيم وتشـ ـري ـع مس ـ ـح اﻷراضـ ـي واﳊـ ـفظ العـ ـقاري ومت ـابـعة
ومراقبة عمل مصاﳊها وﲢقيق اﻷهداف اﳌسطرة.
تكلف اﳌديريات الوﻻئية ﳌسح اﻷراضي واﳊفظ العقاري
عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– تنفيذ برامج اﻹنتاج اﳌسحي وﲡديده،
– القيام بإجراءات إعداد وإيداع وتسليم الوثائق اﳌسحية
وضمان ﲢيينها وتوافقها مع السجل العقاري،
– ضمان إنجاز اﻷشغال الطبوغرافية ،وعمليات التحقيق
العقاري وتعيﲔ حدود اﳌلكيات ورسمها وقسمتها،
– تن ـ ـظ ـي ـم تن ـف ـيذ العم ـلي ـ ـات اﳌتع ـ ـلقة بت ـأس ـيس الس ـجـ ـل
العقاري وﲢيينه باستمرار،
– الس ـ ـهر عﲆ تنـ ـظيم إط ـ ـار تدخ ـل عمـ ـليات الشـ ـهر الع ـقاري،
– مـ ـتابعـ ـة قـ ـض ـاي ـا اﳌنـ ـازع ـات اﳌتـ ـعـ ـلقة ﲟ ـسـ ـح اﻷراضـ ـي
واﳊفظ العقاري أمام الهيئات القضائية اﳌختصة،
– القـ ـي ـ ـام ﲟعـ ـايـ ـنـ ـة حـ ـق اﳌ ـلكـ ـية العـقارية وتسليم سندات
اﳌلكية عن طريق ﲢقيق عقاري ،بناء عﲆ طلب فتح ﲢقيق

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٠
اﳉريدة الرسم ّ
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لكل عقار لم يخ ـ ـضع لعـ ـمليات مسـ ـح اﻷراضي العام مهما تكن
طبيعته القانونية،

 ١٣ربيع اﻷول عام  ١44٣هـ
 ٢٠أكتوبر سنة  ٢٠٢١م

– ﲢديد وعاء كل ناﰋ أو عائد ﻷمﻼك الدولة وﲢصيله،
– ﲢضير عمليات بيع اﳌنقوﻻت وإنجازها،

– تكليف ضمان حفظ العقود واﳌخططات وجميع الوثائق
اﳌودعة لدى اﳌـحافظات العقارية وسﻼمتها،
– إعداد البيانات الرقمية اﳌتعلقة بأنشطة مسح اﻷراضي
واﳊفظ العقاري واستغﻼلها وتبادلها،
– التـ ـح ـ ـليل الدوري لنـ ـش ـ ـاط اﳌـح ـاف ـظات الع ـقارية ،وإعداد
تﻼخيص عنها وتبليغها للسلطات السّلمية،
– ﳑارسة السلطة السّلمية عﲆ مجموع مستخدمي مصالح
اﳌديرية الوﻻئية ﳌسح اﻷراضي واﳊفظ العقاري،
– ضمان تزويد مصاﳊها بوسائل وﲡهيزات العمل ،والسهر
عﲆ صيانتها واستعمالها ﰲ أحسن الظروف.
اﳌاّدة ُ : ١١تنظم اﳌديرية الوﻻئية ﳌسح اﻷراضي واﳊفظ
العقاري ﰲ مصالح ،وُتنظم كل مصلحة ﰲ مكاتب.
تتضمن اﳌديرية الوﻻئية ﳌسح اﻷراضي واﳊفظ العقاري،
ﰲ إطار أداء مهامها ،فرق عملياتية.
ﲢ ـ ـدد صـ ـﻼح ـيـ ـات وتن ـظ ـيم ك ـل هـيكل ﲟوجب قرار مشترك

– ﲢضير العقود اﳌتضمنة تسيير العقارات التابعة ﻷمﻼك
الدولة وتثميرها،
– أشغال تقييم العقارات أو اﳊقوق العقارية أو اﳌـحﻼت
التجارية اﳌتعلقة بأمﻼك الدولة أو التي تتابع مصالح الدولة
واﳌ ـ ـؤسـ ـسات الع ـم ـ ـومـ ـية ذات الطابع اﻹداري الـ ـتابعة للـ ـدولة
عمليات اقتنائها أو استئجارها،
– اﻻعـ ـتـ ـراف بالعـ ـ ـ ـقـ ـارات التـ ـ ـاب ـ ـعة ﻷم ـ ـﻼك الدولـ ـة ﰲ إط ـار
تأسيس اﳉرد العام ومسكه،
– مسك سجﻼت مشتمﻼت أمﻼك الدولة وﲢيينها،
– إعداد البيانات الرقمية اﳋاصة بأنشطة اﻷمﻼك الوطنية
واستغﻼلها وتبادلها،
– الس ـ ـه ـ ـر عﲆ م ـس ـك م ـح ـاسـ ـبـ ـة اﻹي ـ ـرادات ط ـبـ ـقا لقـ ـواعد
اﳌـحاسبة العمومية اﳌـحددة بالتشريع والتنظيم اﳌعمول
بهما.

بﲔ الوزي ـ ـر اﳌـ ـك ـ ـل ـ ـف باﳌـ ـاليـ ـة والسـ ـلـ ـ ـطة اﳌك ـ ـلفة بالوظـ ـيـ ـفة

اﳌاّدة ُ : ١4تنظم مفتشية أمﻼك الدولة ﰲ أقسام.

العمومية.

يسّير مفتشية أمﻼك الدولة رئيس مفتشية ،يعد محاسبا

يح ـ ـ ـدد اﻻختـ ـصـ ـاص اﻹقـ ـليـ ـمي ﳌ ـديـ ـريـ ـات مـ ـسـ ـح اﻷراضـ ـي
واﳊـ ـفظ العـ ـقاري ﰲ شـ ـرق الوﻻيـ ـة ومـ ـدي ـ ـري ـات مسح اﻷراضي
واﳊفظ العقاري ﰲ غرب الوﻻية ،اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  2أعﻼه،
ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف باﳌالية.
اﳌاّدة ُ : ١٢يسّير اﳌديرية الوﻻئية ﳌسح اﻷراضي واﳊفظ

الـ ـ ـ ـعـ ـقـ ـاري مـ ـدي ـ ـ ـر وﻻئي ﳌ ـ ـسح اﻷراضي واﳊفـظ الـعـقاري،
يعّين ﲟوجب مرسوم.
وتنهى مهامه حسب اﻷشكال نفسها.

وظيف ـة مدير وﻻئي ﳌسح اﻷراضي واﳊفظ العقاري وظيفة
عليا ﰲ الدولة.
الراتب اﳌرتبط بوظيفة مدير وﻻئي ﳌسح اﻷراضي واﳊفظ
الع ـ ـقاري ه ـ ـو الـ ـراتـ ـب اﳌ ـرت ـب ـط بت ـص ـني ـف مسـ ـؤول اﳌ ـصـ ـالح
اﳋارجية التابعة للدولة عﲆ مستوى الوﻻية.
اﳌـ ـدي ـ ـر الوﻻئي ﳌـ ـس ـح اﻷراضي واﳊفظ العقاري هو اﻵمر
الثانوي بالصرف.
الفصل اﳋامس
مفتشية أمﻼك الدولة
اﳌاّدة  : ١٣تك ـ ـلف م ف ــ ت ش ــ ي ة أمﻼك الدولة ،بصفتها إدارة
ﻷم ـ ـﻼك الدولـ ـة عﲆ اﳌسـ ـ ـتـ ـ ـوى البـ ـلدي و/أو الـ ـبـ ـلدي اﳌـ ـشـ ـت ـ ـرك
عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :

ثانويا.
يساعد رئيس مفتشية أمﻼك الدولة ،ﲢت مسؤوليته وﲢت
سلطته السّلمية اﳌباشرة :
– مكلف بالتحصيل ﳌتابعة عمليات ﲢصيل منتوجات
وعائدات أمﻼك الدولة ومسك الكتابات اﳌـحاسبية اﳌتعلقة
بها،
– مكلف باﳌ ـواد اﳌـح ـجـ ـوزة والبـ ـي ـ ـوع ﳌ ـت ـاب ـ ـعة وتأطير
العمليات اﳋاصة باﳌواد اﳌـحجوزة وتنظيم مختلف البيوع
باﳌزادات العلنية.
ُيحدد التنظيم الداخـ ـﲇ ﳌف ـ ـتـ ـشية أمـ ـﻼك الدولة ﰲ أقـ ـسام

وصﻼحيات كل قسم ،ﲟوجب قرار مشترك بﲔ الوزير اﳌكلّف
باﳌالية والسلطة اﳌكّلفة بالوظيفة العمومية.
ﲢدد قائمة مفتشيات أمﻼك الدولة واختصاصها اﻹقليمي
ﲟـ ـوجب قـرار مشـ ـت ـ ـرك بﲔ الوزيـ ـر اﳌك ـلف باﳌالية والسلطة
اﳌكلفة بالوظيفة العمومية.
اﳌاّدة  : ١5تـ ـع ـ ـد كل مـ ـن وظ ـيـ ـفـ ـة رئي ـ ـس مفـ ـت ـش ـية أمﻼك
الـ ـدولـ ـ ـة ووظـ ـيـ ـف ـة مكـ ـلـ ـف بالت ـح ـص ـيل ووظيفة مكّلف باﳌواد
اﳌـحجوزة والبيوع مناصب عليا ،وﲢدد شروط التعيﲔ فيها
وتصنيفها والزيادة اﻻستدﻻلية اﳌرتبطة بها طبقا للتنظيم
اﳌعمول به.

 ١٣ربيع اﻷول عام  ١44٣هـ
 ٢٠أكتوبر سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٠
اﳉريدة الرسم ّ

الفصل السادس
اﳌـحافظة العقارية
اﳌاّدة  : ١6تك ـ ـ ـ ـلف اﳌـحـ ـ ـافـ ـظة الع ـقـ ـاريـ ـة ،بصـ ـف ـت ـها إدارة
ﳌسح اﻷراضي واﳊفظ العقاري عﲆ اﳌستوى البلدي و/أو البلدي
اﳌشترك ،عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– اس ـ ـت ـ ـغﻼل الوث ـ ـائق اﳌسحـ ـية اﳌسـ ـتلـ ـمة ﰲ إطـ ـار مـ ـسـ ـ ـح
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– تقدﱘ للمـحافظ العقاري عرض حال عن نشاطاته وظروف
ﳑارسة الصﻼحيات اﳌسندة إليه،
– ضمان إنابة اﳌـحافظ العقاري ﰲ حالة غيابه أو حصول
ض ـح ﲟ ـوجـب قرار
مان ـع له ،حـ ـ ـسب شـ ـروط وكي ـف ـيات ت ـو ّ
من الوزير اﳌكلف باﳌالية.
ُيحـ ـدد الت ـن ـظ ـيم الداخـ ـﲇ للمـ ـحـ ـافظة العـ ـقاريـ ـة ﰲ أقـ ـسام

اﻷراضـ ـي العام ،من اﳌـ ـدي ـريـ ـة الوﻻئيـ ـة ﳌس ـح اﻷراضي واﳊفظ

وصﻼحيات كل قسم ﲟوجب قرار مشترك بﲔ الوزير اﳌكلف

العقاري ،وضمان توافقها مع السجل العقاري،

باﳌالية والسلطة اﳌكلفة بالوظيفة العمومية،

– القـ ـيـ ـام ،م ـع اك ـت ـ ـمال عمـ ـلي ـات اﳌسح ﰲ بلدية ،بتأسيس
السجل العقاري والترقيم العقاري للعقارات اﳌمسوحة وتكريس
اﻹجراء بتسليم دفاتر عقارية لﻸشخاص الذين ُيثبت اﻻعتراف
بحق ملكيتهم،

– إﲤام إجراء الشهر العقاري الواجب إعطاؤه للعقود التي
تسـ ـت ـوﰲ الشـ ـروط الشـ ـكلي ـة واﳌـ ـ ـوضـ ـوعـ ـية التي تقـ ـتضـ ـيها
القوانﲔ والتنظيمات اﳌعمول بها،

ﲢدد قائمة اﳌـحـ ـافظات الع ـقارية واخت ـصاصها اﻹقليمي
ﲟـ ـوج ـب قـ ـرار مشـ ـترك ب ـﲔ الوزي ـر اﳌ ـكلف باﳌالية والسلطة
اﳌكلفة بالوظيفة العمومية،
اﳌاّدة  : ١٨تـ ـعد كل م ـن وظـ ـيفة مح ـافظ ع ـقاري ووظيفة
محـ ـافظ عـ ـقاري مسـ ـاعد من ـاصب ع ـليا ،وﲢ ـدد شروط التعيﲔ
في ـ ـها وتصنيـ ـفها والزي ـ ـادة اﻻست ـ ـدﻻلية اﳌـ ـرت ـبطة بها ،طبقا
للتنظيم اﳌعمول به.

– التعليق عﲆ الدفاتر العقارية للحقوق العينية والتكاليف

الفصل السابع

العقارية اﳌؤسسة عﲆ العقارات اﳋاضعة للترقيم العقاري

أحكام انتقالية

وعﲆ جميع اﻹجراءات الﻼحقة لهذا الترقيم،
– حـ ـفـ ـظ ال ـ ـع ـ ـقود واﳌ ـخـ ـطـ ـطات وجـ ـمـ ـيع الوثـ ـائق اﳌتـعلقة

اﳌاّدة  : ١٩ﰲ ان ـ ـتـ ـظـ ـار ص ـ ـدور الن ـصـ ـ ـوص الت ـط ـ ـب ـي ـق ـي ـ ـة

بعمليات إعداد مسح اﻷراضي العام والشهر العقاري والترقيم

اﳌنصـ ـوص علـ ـيـ ـها ﰲ هـ ـذا اﳌ ـرس ـوم ،ﲢـ ـتـ ـفظ بصـفة انتقالية

ﰲ السجل العقاري،

اﳌفتشيات اﳉهوية ﻷمﻼك الدولة واﳊفظ العقاري واﳌديريات

– تبـ ـلي ـغ اﳌ ـعـ ـلوم ـ ـات التي تشـ ـت ـمل ع ـلـ ـي ـها محـ ـفـ ـوظ ـات ـها
للجمهور،
– إعداد البيانات الرقمية اﳋاصة بأنشطة مسح اﻷراضي
واﳊفظ العقاري واستغﻼلها وتبادلها،
– ﲢصيل اﳊقوق والرسوم اﳌترتبة عﲆ اﳋدمات اﳌقدمة
من طرف اﳌـحافظة العقارية،
– السـ ـهـ ـ ـ ـ ـر عﲆ مـ ـسـ ـ ـ ـك م ـحـ ـاس ـ ـ ـبة اﻹيـ ـرادات طـ ـبـ ـقا لق ـواع ـد
اﳌـحاسبة العمومية اﳌـحددة بالتشريع والتنظيم اﳌعمول
بهما.
اﳌاّدة ُ : ١7تنظم اﳌـحافظة العقارية ﰲ أقسام.
يسـ ـّي ـر اﳌ ـ ـحـ ـاف ـظـ ـة العـ ـقـ ـاري ـة م ـح ـافظ عقاري يعد محاسبا

ثانويا.

يسـ ـاعد اﳌـحـ ـافظ العـ ـقاري ،ﲢـ ـت مسـؤوليته وﲢت سلطته
السّلمية اﳌباشرة ،محافظ عقاري مساعد يكلف ﲟا يأتي :
– اﳊرص عﲆ تطبيق التشريع والتنظيم اﳌتعلقﲔ ﲟسح
اﻷراضي واﳊفظ العقاري،
– مـ ـس ـاعـ ـدة اﳌ ـ ـحافظ العقـ ـاري ﰲ ﳑـ ـارسة اﳌ ـهام اﳌوكلة
للمـحافظة العقارية واﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  16أعﻼه،
وذلك ﰲ حدود الصﻼحيات اﳌسندة إليه،

اﳉهوية ﳌ ـ ـسح اﻷراض ـي واﳌـ ـدي ـري ـ ـات الوﻻئيـ ـة ﻷمـﻼك الدولة
واﳌ ـديـ ـريـ ـات الوﻻئيـ ـة للحـ ـفظ العق ـ ـاري واﳌـ ـدي ـريـ ـات الوﻻئيـ ـة
ﳌسح اﻷراضي ومفتشيات أمﻼك الدولة واﳌـحافظات العقارية
والفـ ـروع اﳌـ ـحـ ـلية ﳌ ـسـ ـح اﻷراض ـ ـي بش ـكـ ـلهـ ـا اﳊـ ـاﱄ ،وﲤ ـارس
صﻼحي ـاتها اﳌـحددة ﰲ إطار التنظيم اﳌعمول به عند تاريخ
نشر هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٢٠ﲢدد قائمة اﳌناصب العليا ﰲ اﳌصالح اﳋارجية
الت ـ ـابـ ـعة للم ـ ـديـ ـري ـة العـ ـامة لﻸم ـﻼك الوطـ ـنية وشروط التعيﲔ
ف ـيها وتص ـنـ ـي ـف ـها والزيـ ـادة اﻻس ـتدﻻلية اﳌـ ـرتـبطة بها ،طبقا
للتنظيم اﳌعمول به.
غـ ـير أّنه ،وﰲ انـتظار صدور اﻷحكام اﳌنصوص عليها ﰲ
الـف ـق ـرة أعـ ـﻼه ،ت ـب ـق ـى اﳌـ ـنـاصـ ـب ال ـع ـل ـي ـا ﰲ اﳌـ ـصـ ـالح اﳋ ـارج ـيـ ـة
ﻷم ـ ـﻼك الدولة واﳊفـ ـظ العق ـاري واﳌناصب العليا ﻹدارة مسح
اﻷراضي خاضعة للنصوص اﳌسّيرة لها عند تاريخ نشر هذا
اﳌرسوم.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
اﳌاّدة  : ٢١مع مراعاة أحكام اﳌادة  19أعﻼه ،تلغى جميع
اﻷحكام اﳌخالفة لهذا اﳌرسوم ،ﻻ سيما منها أحكام اﳌرسوم
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التنفيذي رقم  6٥-91اﳌؤرخ ﰲ  1٥شعبان عام  1٤11اﳌوافق

– وﲟقـ ـتضى اﳌرسـ ـوم التن ـف ـي ـذي رق ـم  2٥2-21اﳌؤرخ ﰲ

 2مارس سنة  1991واﳌتضمن تنظيم اﳌصالح اﳋارجية ﻷمﻼك

 2٥ش ـ ـوال ع ـ ـام  1٤٤2اﳌـ ـواف ـق  6يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن

الدولة واﳊفظ العقاري ،اﳌعّدل واﳌتّمم.

تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌالية ،ﻻ سيما اﳌادة  8منه،

اﳌادة  : ٢٢ي ـ ـن ـ ـشـ ـر هـ ـ ـذا اﳌ ـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉـ ـريـ ـدة الّرسـ ـم ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  11ربيع اﻷول عام  1٤٤3اﳌوافق  18أكتوبر

سنة .2٠21

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :طبقا ﻷحكام اﳌادة  17من اﳌرسوم التنفيذي
رقم  188-9٠اﳌؤرخ ﰲ أول ذي اﳊجة عام  1٤1٠اﳌوافق 23
يـ ـونـ ـ ـيـ ـو س ـنـ ـة  199٠واﳌـذكور أعﻼه ،يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ

أيمن بن عبد الرحمان
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 ـHـ 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
مرسوم تنفـ ـ ـيـ ـذي رقـ ـم  ٣٩4-٢١م ـ ـؤّرخ ﰲ  ١١ربـ ـيع اﻷول
عام  ١44٣اﳌوافق  ١٨أكتوبر سنة  ،٢٠٢١يحدد مهام

مفتشية مصالح أمﻼك الدولة ومسح اﻷراضي واﳊفظ
العقاري وتنظيمها وسيرها.
–––––––––––

ﲢـ ـدي ـد مـ ـه ـام مـ ـفـ ـتش ـية مص ـال ـح أمـ ـﻼك الدولة وم ـسح اﻷراضي
واﳊفظ العقاري وتنظيمها وسيرها.
اﳌاّدة  : ٢تـ ـتـ ـوﱃ مف ـ ـتـ ـش ـية م ـص ـال ـح أم ـﻼك الدولة ومسح
اﻷراضي واﳊفظ العقاري مهّمة القيام و/أو اﻷمر بالقيام بالتفتيش

والرقابة والتحقيق فيما يأتي :

– تنـ ـظ ـيـ ـم م ـص ـال ـح أمـ ـ ـﻼك الدولـ ـة ومـ ـس ـح اﻷراض ـي واﳊفظ
العقاري وسيرها،

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

– تسيير أمﻼك الدولة ومسح اﻷراضي واﳊفظ العقاري،

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،

– التسيير اﳌـحاسبي ﳌصالح أمﻼك الدولة ومسح اﻷراضي

– وبـ ـن ـاء عﲆ الدس ـ ـ ـتـ ـور ،ﻻ سـ ـيـ ـمـ ـا اﳌـ ـادتـ ـ ـان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتـ ـضى اﳌرسـ ـوم الرئاسـ ـي رقـ ـم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷّول،
– وﲟقتضى اﳌرسـ ـوم الرئاس ـ ـي رق ـ ـم  281-21اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقت ـضى اﳌرسـ ـوم التـ ـنف ـ ـيذي رقم  188-9٠اﳌؤرخ ﰲ
أول ذي اﳊـ ـجة ع ـ ـام  1٤1٠اﳌـ ـوافـق  23يونيو سنة  199٠الذي
يحدد هياكل اﻹدارة اﳌركزية وأجهزتها ﰲ الوزارات ،ﻻ سيما
اﳌادة  17منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنـفي ـذي رقم  ٥٤-9٥اﳌؤرخ ﰲ 1٥
رم ـ ـضـ ـان عـ ـام  1٤1٥اﳌوافـق  1٥فبراير سنة  199٥الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٤٤-٠8اﳌ ـؤرخ ﰲ 8
جمـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  1٤29اﳌـ ـواف ـ ـق  1٤مـ ـاي ـ ـو سـ ـنة  2٠٠8الذي
يحدد تنظيم مفتشية مصالح أمﻼك الدولة واﳊفظ العقاري
وصﻼحياتها ،اﳌتمم،
– وﲟقـ ـتضى اﳌ ـرس ـوم التن ـف ـي ـذي رقم  2٥1-21اﳌؤرخ ﰲ
 2٥شوال عام  1٤٤2اﳌـ ـواف ـق  6ي ـون ـي ـو سـنة  2٠21واﳌتضمن
حل الوكالة الوطنية ﳌسح اﻷراضي وﲢويل أمﻼكها وحقوقها
وواجباتها ومستخدميها إﱃ وزارة اﳌالية،

واﳊفظ العقاري،
– شـ ـروط اسـ ـتعـ ـمال الوسـ ـائل الب ـشرية واﳌالية واﳌادية
اﳌوضوعة ﲢت تصرف مصالح أمﻼك الدولة ومسح اﻷراضي
واﳊفظ العقاري،
وتكلف أيضا ،ﲟا يأتي :
– القيام ،ﰲ حدود صﻼحياتها ،بالتحقيقات اﳋاصة،
– اﳌسـ ـاهـ ـمة بالتـ ـعـ ـ ـاون م ـع الهي ـ ـاكـ ـل اﳌ ـركـ ـزي ـة اﳌـ ـع ـنـ ـي ـة
للمديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية ﰲ عمليات التكوين وﲢسﲔ
اﳌستوى اﳌتعلقة بأنشطة أمﻼك الدولة ومسح اﻷراضي واﳊفظ
العقاري وتقنيات التفتيش،
– توجيه أنشطة تفتيش اﳌصالح اﳌـحلية واﳉهوية ﻷمﻼك
الدولة وم ـس ـح اﻷراض ـي واﳊـفـظ الع ـقاري وتنشيطها وتنسيقها
ومراقبتها،
– متابعة تنفيذ برامج رقمنة مصالح أمﻼك الدولة ومسح
اﻷراضي واﳊفظ العقاري.
اﳌاّدة  : ٣يدير مفتشية مصالح أمﻼك الدولة ومسح اﻷراضي
واﳊـ ـفـ ـظ العـ ـقـ ـاري م ـفـ ـتـ ـش ع ـام يـ ـسـ ـاع ـده خـ ـمـ ـسة ) (٥مفـ ـت ـش ـﲔ
وعشرة ) (1٠مكلفﲔ بالتفتيش.
ُيع ـ ـّين اﳌ ـف ـتـ ـش العـ ـام واﳌ ـفـت ـ ـشون واﳌك ـ ـلف ـ ـون بالت ـفـ ـت ـي ـش

ﲟوجب مرسوم.

وُتنهى مهـ ـامـ ـهم حس ـب اﻷش ـكال ن ـف ـس ـها.
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وظائف اﳌفتش العام واﳌفتش واﳌكلف بالتفتيش وظائف
عليا ﰲ الدولة.
وتصنف وتدفع مرتباتها ،عﲆ التواﱄ ،استنادا إﱃ وظيفة
مف ـ ـتش ع ـ ـام ﰲ الوزارات ،ومديـ ـ ـ ـر ﰲ اﻹدارة اﳌركزية ونائب
مدير ﰲ اﻹدارة اﳌركزية.
اﳌاّدة ُ : 4ينّشط اﳌفتش العام أعمال اﳌفتشﲔ وينسقها

ويراقبها ،ويكلف ،بهذه الصفة ،ﲟا يأتي :

– اقتراح اﻻستراتيجية واﻷهداف العامة عﲆ اﳌدير العام
لﻸمﻼك الوطنية ﰲ مجال التفتيش والرقابة والتحقيق،
– ﲢديد اﻷهداف اﳌسندة إﱃ اﳌفتشﲔ،
– إعداد البرنامج السنوي ﳌهام التفتيش والرقابة،
– التعجيل بالقيام بكل مهمة تفتيش مفاجئة أو ﲢقيق
خاص،
– تقدﱘ عـ ـرض ح ـ ـال لل ـم ـدير العـ ـام لﻸم ـﻼك الوطنية بشكل
منتظم عن مهام التفتيش والرقابة والتحقيق اﳌنجزة،
– استغﻼل تقارير اﳌـهـ ـ ـام واقـتراح كل التدابير التي ترمي
إﱃ ﲢـ ـس ـﲔ تنـ ـظ ـيم وتسي ـ ـ ـي ـر اﳌ ـ ـصـ ـ ـالح التي ﲤ ـ ـت مراقبتها،
عﲆ اﳌدير العام لﻸمﻼك الوطنية.
اﳌاّدة  : 5يشرف اﳌفتشون ،ﲢت السلطة اﳌباشرة للمفتش
العام ،عﲆ تنسيق نشاط اﳌكلفﲔ بالتفتيش .ويكلفون ،بهذه
الصفة ،ﲟا يأتي :
– إعداد برنامج نشاطات قطاع التدخل اﳌكلفون به،
– القيام بعمليات التفتـ ـيـ ـ ـش والرقـ ـابـ ـة والتح ـقيـ ـق اﳌسندة
إليهم،
– تقدﱘ عرض حال عن سير مهـ ـام ـهم للم ـفتش العام بشكل
منتظم.
اﳌاّدة  : 6يتوﱃ اﳌكلفون بالتفتيش مهّمة :
– القيام بعمليات التفتيش والرقابة والتحقيق اﳌسندة
إليهم،
– مـ ـت ـابـ ـعة ن ـشـ ـاط ـات ت ـف ـت ـي ـش اﳌ ـصـ ـالح اﳌـح ـلية واﳉهوية
وتنسيقها،

– اﻹج ـ ـابـ ـة بـ ـدون ت ـأخ ـيـ ـر عـﲆ طـ ـلب ـ ـ ـات اﳌ ـعـ ـ ـلومـ ـات الت ـي
تستلزمها مهام التفتيش والرقابة والتحقيق وتسهيل اﻻطﻼع
ﰲ عﲔ اﳌك ـان عﲆ كل الوث ـائق اﳌطلوبة .وﻻ يمكنهم التهرب
من هذا اﻻلتزام بحـ ـجة اح ـ ـت ـ ـرام السّلم اﻹداري أو السـ ـّر اﳌ ـ ـه ـ ـني

أو الطابع السّري للوثائق اﳌطلوب اﻻطﻼع عليها أو العمليات

اﳌطلوب مراقبتها.

اﳌاّدة  : ٨تـ ـ ـ ـتـ ـوج مـ ـهـ ـام التفـ ـتـ ـ ـيش أو الرقـ ـابـ ـة أو الت ـح ـقـيق
اﳌنجزة بتقرير يستعرض اﳌعاينات واﳌﻼحظات ويقترح،
عند اﻻقتضاء ،تدابير التعديل أو التطهير أو أي تدبير له عﻼقة
مباشرة بالوقائع اﳌعاينة.
اﳌاّدة  : ٩تب ـ ـّلغ نسـ ـخة من التق ـ ـرير إﱃ مسـ ـؤوﱄ اﳌصـ ـال ـح
التـ ـي ﲤـ ـ ـ ـت مراقبـ ـتها ،الذين يتعّين عليهم الرد ﰲ أجل أقصاه
شهر واحد ) ،(1ابـتداء من تاريـخ تبـ ـلي ـ ـغهم ،عﲆ كل اﳌ ـ ـعاي ـنات
واﳌﻼحظات ويبدون ،إذا اقتـ ـ ـضى اﻷمر ،رأيه ـ ـم ﰲ تدابير
التعديل والتطهير اﳌقترحة.
اﳌاّدة  : ١٠ﰲ انتـ ـظار تطبـ ـيق أحكـام هذا اﳌرسوم ،تبقى
حقوق وواجبات كل من اﳌفتش العام ﳌصالح أمﻼك الدولة
واﳊ ـ ـفـ ـظ العقاري واﳌ ـفـ ـتـ ـشـ ـﲔ واﳌكـ ـلفﲔ بالت ـف ـت ـيش خاضعة
للتنظيم اﳌعمول به عند تاريخ نشر هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ١١مـ ـع مـ ـراعـ ـاة أحـ ـكـ ـام اﳌ ـادة  1٠من هذا اﳌرسوم،
تل ـ ـغى أحـ ـكـ ـام اﳌـ ـرسـ ـوم التـ ـن ـفـ ـ ـي ـ ـذي رقـ ـم  1٤٤-٠8اﳌؤرخ ﰲ
 8جـمـ ـادى اﻷوﱃ عام  1٤29اﳌـ ـوافـ ـ ـق  1٤مايو سـ ـنة  2٠٠8الذي
يحدد تنظيم مفتشية مصالح أمﻼك الدولة واﳊفظ العقاري
وصﻼحياتها ،اﳌتمم.
اﳌاّدة  : ١٢ينـ ـ ـشـ ـ ـر ه ـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉـ ـريـ ـدة الّرسميّة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطيّة الّشعبيّة.
حّرر باﳉزائر ﰲ  11ربيع اﻷول عام  1٤٤3اﳌوافق  18أكتوبر

سنة .2٠21

أيمن بن عبد الرحمان
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 ـHـ 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
مرس ـ ـوم تنفيذي رقم  ٣٩5-٢١مؤّرخ ﰲ  ١١ربيع اﻷول
عام  ١44٣اﳌـ ـوافـ ـ ـق  ١٨أك ـ ـتـ ـوبر س ـنة  ،٢٠٢١يتضمن
تنظيم الوكالة اﳌـح ـ ـاس ـ ـبية اﳌركزية للخـ ـزيـ ـن ـة
وعملها.

– إعداد تقارير منتظمة عن سير نشاطهم.
اﳌاّدة  : 7يتعّين عﲆ مسؤوﱄ مصالح أمﻼك الدولة ومسح

اﻷراضي واﳊفظ العقاري التي ﲤت مراقبتها القيام ﲟا يأتي :
– ض ـ ـمان ظـ ـروف العـ ـمل الض ـرورية للقيام ﲟهام التفتيش
أو الرقابة أو التحقيق،

11

–––––––––––
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبن ـاء ع ـﲆ الدس ـ ـتـ ـ ـ ـور ،ﻻ س ـي ـ ـمـ ـا اﳌـ ـادتـ ـ ـان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
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 ١٣ربيع اﻷول عام  ١44٣هـ
 ٢٠أكتوبر سنة  ٢٠٢١م

– وﲟقتـ ـضى القـ ـانون رقـ ـم  17-8٤اﳌـ ـؤرخ ﰲ  8ش ـوال عام

* العـ ـم ـل ـي ـ ـات التي تـ ـت ـ ـم ﰲ إطـ ـار تن ـف ـيذ ميـ ـزانـ ـي ـة الدولـ ـة

 1٤٠٤اﳌـ ـوافـ ـق  7يوليـ ـو سنة  198٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،

واﳉ ـ ـمـ ـاعـ ـات اﳌـحـ ـليـ ـة واﳌ ـؤس ـسات العمـ ـوم ـية ذات الطـ ـاب ـع

اﳌعّدل واﳌتّمم،

اﻹداري والهيئات العمومية،

– وﲟقتضى القانون رقم  21-9٠اﳌؤرخ ﰲ  2٤محرم عام

* التـ ـدويـ ـنـ ـات اﳌـحـ ـاسـ ـ ـب ـ ـ ـية التي يق ـ ـوم بها اﳌـ ـح ـاسـبون

 1٤11اﳌـ ـواف ـ ـق  1٥غ ـ ـشت سنة  199٠واﳌـ ـتعـ ـ ـلق باﳌ ـ ـ ـحاسـ ـ ـ ـ ـبة

العمومـ ـيـ ـون ،ﰲ إطـ ـار الق ـيـ ـام بالع ـمـ ـليـ ـات الب ـنـ ـكـية والبريدية

العمومية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

وع ـ ـمـ ـلـ ـيـ ـات اﳋـ ـزيـ ـنة ﳊ ـ ـس ـ ـاب الدولـ ـ ـة واﳉ ـمـ ـاعـ ـات اﳌ ـ ـحـ ـليـ ـة

– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  22٥-86اﳌؤرخ ﰲ  27ذي اﳊجة

واﳌؤسسات العمومية ذات الطابع اﻹداري والهيئات العمومية،

ع ـ ـام  1٤٠6اﳌ ـوافـ ـق  2سب ـتمبر سـ ـنة  1986واﳌتضمن إحداث

– تف ـ ـحـ ـص تـ ـدويـ ـن ـات اﳌـحاسبﲔ العموميﲔ اعتمادا عﲆ

الوكالة اﶈـ ـ ـاسـ ـبية اﳌ ـركـ ـزي ـة للخـ ـزيـ ـنة وتن ـظيمها وعملها،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسـ ـ ـوم الرئاسي رق ـ ـم  281-21اﳌـ ـؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  311-91اﳌؤرخ ﰲ
 28صفر عام  1٤12اﳌوافق  7سبتمبر سنة  1991واﳌتعلق بتعيﲔ
اﳌـحاسبﲔ العموميﲔ واعتمادهم ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرس ـ ـوم التنفيذي رقم  ٥٤-9٥اﳌؤرخ ﰲ 1٥
رمض ـ ـان ع ـ ـام  1٤1٥اﳌـ ـوافق  1٥فبراير سنة  199٥الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  298-1٠اﳌؤرخ ﰲ
 23ذي اﳊجة عام  1٤31اﳌوافق  29نوفمبر سنة  2٠1٠واﳌتضمن
القانون اﻷساسي اﳋاص باﳌوظفﲔ اﳌنتمﲔ لﻸسﻼك اﳋاصة
بإدارة اﳋزينة واﳌـحاسبة والتأمينات،
– وﲟقتضى اﳌرس ـ ـوم التنـ ـفـ ـيذي رق ـ ـم  2٥2-21اﳌ ـؤرخ
ﰲ  2٥شوال عام  1٤٤2اﳌوافق  6يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌالية،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تخ ـ ـ ـضـ ـ ـع الوكـ ـ ـال ـ ـة اﳌـ ـحـ ـاس ـب ـ ـية اﳌ ـركـ ـزي ـ ـة
للخزيـنة ،اﳌـحـدث ـة ﲟ ـ ـوجـ ـب اﳌـ ـادة اﻷوﱃ من اﳌ ـ ـرسوم رقم
 22٥-86اﳌؤرخ ﰲ  27ذي اﳊجة عام  1٤٠6اﳌوافق  2سبتمبر
سـ ـ ـ ـنـ ـ ـة  ،1986اﳌـ ـعـ ـّدل واﳌـ ـتـ ـّمم واﳌ ـذكـ ـور أعﻼه ،ﻷحـكام هذا

اﳌرسوم.

وتلحق هذه الوكالة باﳌديرية العامة اﳌكلفة باﳌـحاسبة.
اﳌاّدة  : ٢تتـ ـ ـوﱃ الوكالة اﳌـح ـاسـ ـبية اﳌركزية للخزينة،
عﲆ اﳋصوص ،ما يأتي :
– ﲡمع مركزيا باﻷعداد اﳌعلومات اﳌـحاسبية الدورية
التي يرسلها اﳌـحاسبون العموميون ،وتخص :

الوثائق وﰲ عﲔ اﳌكان ،إذا تطلبت ذلك تدابير اﳉمع اﳌركزي
اﳌـحاسبي،
– تـ ـن ـف ـ ـي ـذ ومت ـ ـابـ ـعة الع ـمـ ـليـ ـات اﳌـ ـنجـ ـزة بواس ـ ـطة حساب
التسوية للخزينة لدى بنك اﳉزائر،
– تنـ ـفـ ـيـ ـذ ومت ـ ـابعة الع ـملـ ـيات اﳌتـ ـعلقة بالع ـ ـﻼقات اﳌـ ـالـ ـية
واﳌـحاسبية للخزينة العمومية مع بريد اﳉزائر،
– تنفيذ ومتابعة العمليات اﳌنجزة بواسطة حساب ودائع
اﻷموال العائدة من فائض اﳉباية البترولية،
– تنفيذ ومتابعة أي عملية متعلقة بتدويناتها اﳌـحاسبية
بعنوان :
* حسابات التسوية اﳌالية مع اﳋزائن اﻷجنبية،
* اﳊ ـ ـسابات اﳋـاصة التي تتعلق بالقرض أو التسبيق أو
السـ ـ ـلفـ ـة أو ح ـ ـسابـ ـ ـات مراس ـﲇ اﳋـ ـزيـ ـنة التي تكتسي أهمية
وطنية،
– اﳌساهمة ﰲ تطوير أنظمة اﳌعلومات اﳌوضوعة ﲢت
تصرفها واستخدامها،
– إعداد أي تقرير أو وضعية أو عرض حساب ماﱄ أو حصيلة
ذات ط ـ ـاب ـع ظ ـ ـ ـرﰲ أو دوري ،أو طـ ـابـ ـع إحصـ ـائي أو محـ ـاس ـبي
يتعلق بالعمليات اﳌذكورة أعﻼه ،واﳌوجهة للمصالح اﳌركزية
لوزارة اﳌالية.
اﳌاّدة  : ٣تنـ ـظم الوكـ ـالة اﳌـح ـاسبية اﳌركزية للخزينة
ﰲ مكاتب وأقسام فرعية.
يحدد تنظيم الوكالة اﳌـحاسبية اﳌركزية للخزينة ﲟوجب
قرار مش ـ ـ ـترك بﲔ الوزيـ ـر اﳌك ـلف باﳌالية والسلطة اﳌكلفة
بالوظيفة العمومية.
اﳌاّدة  : 4يـ ـتـ ـ ـوﱃ إدارة الوكـ ـال ـ ـة اﳌـ ـحـ ـاسـ ـبـ ـية اﳌـ ـركزية
للخ ـ ـزيـ ـنة عـ ـون مح ـاسـ ـ ـ ـب مـ ـركـ ـزي للخ ـ ـ ـزيـ ـنـ ـة يساعده ثﻼثة
) (3وكﻼء مفّوضﲔ.
يع ـ ـّين كل من العـ ـون اﳌـ ـحـ ـاسـب اﳌركزي للخزينة والوكﻼء

اﳌفوضﲔ للوكالة اﳌـحاسبية اﳌركزية للخزينة ،ﲟوجب
قرار من وزير اﳌالية.

 ١٣ربيع اﻷول عام  ١44٣هـ
 ٢٠أكتوبر سنة  ٢٠٢١م
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اﳌاّدة  : 5يصـ ـ ـّن ـ ـف الع ـ ـون اﳌـحـ ـاسـ ـب اﳌـ ـرك ـ ـزي للخزينة

– وﲟقتـ ـضـ ـى اﳌ ـرسـ ـ ـوم الرئاس ـي رقـم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ

ويـ ـدفـ ـع مـ ـرتـ ـبه اسـ ـتـنادا إﱃ الوظـ ـيفة العل ـيا ﳌدير ﰲ اﻹدارة

 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن

اﳌركزية للوزارات.

تعيﲔ الوزير اﻷول،

اﳌاّدة  : 6تلغى كل اﻷحكام اﳌخالفة لهذا اﳌرسوم ،ﻻسيما

– وﲟقت ـ ـضى اﳌـ ـرس ـ ـوم الرئاسـ ـي رق ـم  281-21اﳌؤرخ ﰲ

أحكام اﳌرسوم رقم  22٥-86اﳌؤرخ ﰲ  27ذي اﳊجة عام 1٤٠6

 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

اﳌوافق  2سبتمبر سنة  1986واﳌتضمن إحداث الوكالة اﶈاسبية

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

اﳌركزية للخزينة وتنظيمها وعملها ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،باستثناء
اﳌادة اﻷوﱃ منه.
اﳌاّدة  : 7ي ـ ـنـ ـشـ ـر هـ ـ ـذا اﳌـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉـ ـري ـ ـدة الّرس ـ ـ ـمـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  11ربيع اﻷول عام  1٤٤3اﳌوافق  18أكتوبر

سنة .2٠21

أيمن بن عبد الرحمان
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 ـHـ 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
مرسوم تنفيـ ـذي رقـ ـ ـ ـم  ٣٩6-٢١م ـ ـؤّرخ ﰲ  ١١ربـ ـي ـ ـ ـع اﻷول
عام  ١44٣اﳌوافق  ١٨أكت ـ ـوبر س ـ ـنة  ،٢٠٢١يتـ ـضـ ـمـ ـ ـ ـن
التصـ ـري ـ ـ ـح باﳌنفع ـ ـ ـة العموميـ ـة للعملي ـة اﳌتعلق ـ ـة
بإنجـ ـ ـ ـ ـ ـاز ازدواج الط ـ ـ ـريـ ـ ـ ـ ـ ـق الوﻻئي رقـ ـ ـم  ٢٣٣عـﲆ
ط ـ ـ ـول  6,٣كـ ـلم بـ ـﲔ نـ ـفـ ـ ـق الطـ ـريـ ـق الوطني رقم ٣6

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  186-93اﳌؤرخ ﰲ 7
صفر عام  1٤1٤اﳌ ـ ـواف ـ ـق  27يـ ـولي ـ ـو سنة  ،1993اﳌتّمم ،الذي
يحـ ـدد كيفـ ـي ـات تطـ ـب ـيـ ـق القـ ـانـ ـون رق ـ ـم  11-91اﳌ ـؤرخ ﰲ 12
شـّوال ع ـ ـام  1٤11اﳌـ ـوافـ ـ ـق  27أبـ ـريـ ـل س ـ ـن ـ ـة  1991الذي يح ـ ـدد
القواعد اﳌت ـ ـعلقة بنـ ـزع اﳌل ـك ـ ـية من أجـ ـل اﳌ ـن ـفعة العمومية،
اﳌتّمم،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  12مكّرر من القانون

رقم  11-91اﳌؤرخ ﰲ  12شّوال عام  1٤11اﳌوافق  27أبريل
سـ ـ ـن ـ ـة  ،1991اﳌـ ـ ـتّمم واﳌذكورأعﻼه ،وطبقا ﻷحكام اﳌادة 1٠
من اﳌـ ـرسـ ـوم التنـ ـفـ ـيذي رقـ ـم  186-93اﳌـ ـؤرخ ﰲ  7صفر
عام  1٤1٤اﳌ ـوافق  27يوليو سنة  ،1993اﳌتّمم واﳌذكورأعﻼه،
يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ التصريح باﳌنفعة العمومية للعملية

ﻷوﻻد فـ ـاي ـ ـت والطـ ـري ـ ـ ـ ـق الدائري الثـ ـانـ ـي اﳉـ ـنـ ـوب ـ ـي

اﳌتع ـ ـلقة بإنـ ـج ـاز إزدواج الطريق الوﻻئي رقم  233عﲆ طول

)زرالدة(.

 6,3كلم بﲔ نفق الطريق الوطني رقم  36ﻷوﻻد فايت والطريق
–––––––––––

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﻷشغال العمومية،
– وبناء عﲆ الدس ـ ـت ـ ـور ،ﻻ سـ ـيـ ـما الـ ـم ـ ـادتـ ـان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقت ـ ـضى القـ ـانـ ـون رق ـ ـم  3٠-9٠اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  1٤جـ ـم ـ ـادى
اﻷوﱃ عام  1٤11اﳌ ـواف ـق أول ديسمـ ـ ـبر س ـ ـنة  199٠واﳌتضمن
قانون اﻷمﻼك الوطنية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانـ ـون رقم  11-91اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  12شـ ـ ـّوال عام
 1٤11اﳌوافق  27أبريل سنة  1991الذي يحدد القواعد اﳌتعلقة
بنزع اﳌلكية من أجل اﳌنفعة العمومية ،اﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  13-٠1اﳌؤرخ ﰲ  17جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤22اﳌوافق  7غـ ـ ـشت سنة  2٠٠1واﳌتضمن توجيه النقل
البري وتنظيمه ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  1٤-٠1اﳌؤرخ ﰲ  29جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤22اﳌوافق  19غشت سنة  2٠٠1واﳌتعلق بتنظيم حركة
اﳌرور عبر الطرق وسﻼمتها وأمنها ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

الدائري الث ـ ـاني اﳉـ ـنوبي )زرالدة( ،نظرا لطابع البنى التحتية
ذات اﳌ ـ ـنـ ـفـ ـعة العـ ـامـ ـة والبـ ـعد الوطـ ـني واﻻسـ ـتراتيـ ـجي لـ ـهذه
اﻷشغال.
اﳌاّدة  : ٢يتعلق طابع اﳌنفعة العمومية باﻷمﻼك العقارية
و/أو اﳊقوق العينية العقارية اﳌستعملة كوعاء ﻹنجاز ازدواج
الطـ ـ ـريـ ـ ـق الوﻻئي رقـم  233عﲆ طول  6,3كلم بﲔ نفق الطريق
الوطني رقم  36ﻷوﻻد فايت والطريق الدائري الثاني اﳉنوبي
)زرالدة( ،وعﲆ اﳋصوص :
– وسط الطريق،
– الشريط اﻷرضي الوسطي،
– ملحقات أخرى للطريق.
اﳌاّدة  : ٣ﲤثل اﻷراضي اﳌعنية بالتصريح باﳌنفعة العمومية
مساحة إجمالية قدرها خمسة عشر ) (1٥هكتارا ،وتقع ﰲ إقليم
وﻻية اﳉزائر لبلديات أوﻻد فايت والسويدانية وزرالدة ،طبقا
للمخطط اﳌلحق بأصل هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : 4قوام اﻷشغال اﳌلتزم بها بعنوان إنجاز ازدواج
الطريق الوﻻئي رقم  233عﲆ طول  6,3كلم بﲔ نفق الطريق

 ١٣ربيع اﻷول عام  ١44٣هـ
 ٢٠أكتوبر سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٠
اﳉريدة الرسم ّ
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الوطني رقم  36ﻷوﻻد فايت والطريق الدائري الثاني اﳉنوبي

– بناء عﲆ التقرير اﳌشت ـرك بﲔ وزيـ ـر الصـ ـ ـحـ ـة ووزيـ ـر
التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

)زرالدة( ،كاﻵتي :

– وبناء عﲆ الدس ـ ـتـ ـور ،ﻻ س ـ ـي ـ ـما الـمـ ـادتـ ـ ـان  ٥-112و1٤1

– اﳋط الرئيسي  6,3 :كيلومترا،
– اﳌقـ ـط ـ ـع اﳉـ ـ ـان ـ ـبـ ـي  2x2 :مـ ـسـ ـلك  +الشـ ـريـ ـط اﻷرض ـ ـ ـي
الوسطي  +حواف الطريق ،بعرض إجماﱄ قدره  16مترا،

)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القان ـون رقم  11-18الـم ـ ـؤرخ ﰲ  18ش ـ ـوال عام
 1٤39اﳌوافق  2يوليو سنة  2٠18واﳌتعلق بالصحة ،اﳌعدل

– عدد مفترقات الطرق الدورانية  :ثﻼثة ).(3
اﳌاّدة  : 5ي ـ ـجـ ـ ـب أن ت ـ ـتـ ـوف ـ ـر اﻻع ـ ـت ـ ـم ـ ـادات الضـ ـروري ـ ـ ـ ـة
للتعويضات اﳌمنوحة لفائدة اﳌعنيﲔ ،وتودع لدى اﳋزينة

واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ 19

العمومية ،فيما يخص عمليات نزع اﻷمﻼك العقارية واﳊقوق

ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن

العي ـن ـية العق ـ ـارية بع ـ ـنوان العمـ ـلية اﳌتع ـ ـلقة بإنجـ ـ ـاز ازدواج

تعيﲔ الوزير اﻷول،

الطريق الوﻻئي رقم  233عﲆ طول  6,3كلم بﲔ نفق الطريق
الوطني رقم  36ﻷوﻻد فايت والطريق الدائري الثاني اﳉنوبي
)زرالدة(.

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاس ـ ـ ـي رق ـ ـ ـم  281-21اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عـام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضم ـن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

اﳌاّدة  : 6ي ـ ـنـ ـشر ه ـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉـ ـريـ ـدة الّرس ـ ـمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفـ ـيذي رقـ ـ ـ ـم  ٤67-97اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ
 2شعبان عام  1٤18اﳌوافق  2ديسمبر س ـ ـنة  1997الذي يحدد

حّرر باﳉزائر ﰲ  11ربيع اﻷول عام  1٤٤3اﳌوافق  18أكتوبر

سنة .2٠21

قواعد إنشاء اﳌراكز اﻻستشفائية اﳉامعية وتنظيمها وسيرها،
اﳌتّمم ،ﻻسيما اﳌادتان  2و 6منه،

أيمن بن عبد الرحمان

– وﲟقتضى اﳌرسـ ـوم التنفيذي رقم  1٤٠-٠7اﳌؤّرخ ﰲ 2
جمادى اﻷوﱃ عام  1٤28اﳌوافق  19مايو سنة  2٠٠7واﳌتضمن

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 ـHـ 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
مرسوم تنفيذي رقم  ٣٩7-٢١مؤّرخ ﰲ  ١١ربيع اﻷول

عام  ١44٣اﳌوافق  ١٨أكتوبر سنة  ،٢٠٢١يتّمم قائمة
اﳌ ـ ـراكـ ـ ـز اﻻس ـتـ ـشـ ـفائيـ ـة اﳉـ ـام ـعـ ـية اﳌ ـلح ـقة باﳌ ـرس ـ ـوم

إنـ ـش ـ ـاء اﳌـ ـؤسـ ـسات الع ـمـ ـومـ ـيـ ـة اﻻسـ ـت ـشـ ـف ـائيـ ـة واﳌـ ـؤس ـسات
العم ـومـ ـية للصـ ـحـ ـة اﳉـ ـواريـ ـة وتنظ ـ ـي ـم ـها وسـ ـي ـرها ،اﳌ ـع ـ ـدل
واﳌتمم،

التنـ ـفـ ـيـ ـذي رق ـ ـم  467-٩7اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٢شـ ـع ـب ـ ـان عـام ١4١٨

يرسم ما يأتي :

اﳌراكز اﻻستشفائية اﳉامعية وتنظيمها وسيرها.

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تتّمم قائمة اﳌراكز اﻻستشفائية اﳉامعية

اﳌوافق  ٢ديسمبر سنة  ١٩٩7الذي يحدد قواعد إنشاء

اﳌ ـ ـلـ ـ ـح ـ ـ ـقـ ـ ـة باﳌـ ـرسـ ـوم الت ـن ـف ـيـ ـذي رق ـ ـم  ٤67-97اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ

––––––––––––

 2شعبان عام  1٤18اﳌوافق  2ديسمبر سنة  1997واﳌذكور

ن الوزير اﻷّول،
إ ّ

أعﻼه ،كما يأتي :

التسمية

اﳌقر

التركيبة البنيوية

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

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

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

اﳌركز اﻻستشفائي اﳉامعي

مستشفى مستغاﱎ

– وحدة مستشفى مستغاﱎ

ﳌستغاﱎ
اﳌاّدة  : ٢تل ـ ـ ـغى جميع اﻷحـ ـكـ ـام اﳌخـ ـالف ـ ـ ـ ـة لهذا اﳌـ ـرس ـوم،
ﻻ سيما منها أحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٤٠-٠7اﳌؤّرخ
ﰲ  2جـ ـمـ ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  1٤28اﳌ ـ ـواف ـ ـق  19مـ ـايـو سنة 2٠٠7
واﳌتضمن إنشاء اﳌؤسسات العمومية اﻻستشفائية واﳌؤسسات
العمومية للصحة اﳉوارية وتنظيمها وسيرها.

– وحدة مستشفى اﳋروبة
اﳌاّدة  : ٣ي ـ ـن ـ ـش ـ ـر ه ـ ـذا اﳌـ ـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉ ـ ـريـ ـدة الّرسـ ـ ـميّة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطيّة الّشعبيّة.
حّرر باﳉزائر ﰲ  11ربيع اﻷول عام  1٤٤3اﳌوافق  18أكتوبر

سنة .2٠21

أيمن بن عبد الرحمان

 ١٣ربيع اﻷول عام  ١44٣هـ
 ٢٠أكتوبر سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٠
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم تنفيذي رقم  ٣٩٨-٢١م ـ ـؤّرخ ﰲ  ١١ربـ ـي ـ ـع اﻷول
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– وﲟقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم الرئاسي رقم  281-21اﳌ ـؤرخ ﰲ

ع ـ ـام  ١44٣اﳌـ ـواف ـ ـق  ١٨أكتـ ـ ـوبر س ـ ـنة  ،٢٠٢١يتضمن

 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يـوليـو سنة  2٠21واﳌتضمن

تخفيف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

كورونا )كوفيد –  (١٩ومكافحته.
––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بنـ ـ ـاء عﲆ الدسـ ـتـ ـور ،ﻻ سـ ـيـ ـما الـم ـ ـادتـ ـان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقت ـضى اﻷمر رقم  1٥6-66اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام 1386
اﳌـواف ـق  8ي ـون ـيـو سنـة  1966واﳌتـضـمن ق ـانـون الـع ـقـوب ـات،
الـمعدل والـمتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7-88اﳌؤرخ ﰲ  7جمادى الثانية
عام  1٤٠8اﳌـ ـوافـ ـق  26ينـ ـاير س ـ ـنة  1988والـم ـ ـتعلق بالوقاية
الصحية واﻷمن وطب العمل،
– وﲟ ـقـت ـضى ال ـقـانـون رقـم  ٠6-98الـمؤرخ ﰲ  3ربيع اﻷول
ع ـ ـام  1٤19الـمـ ـواف ـ ـق  27يونـ ـيو سـ ـنة  1998الذي يحـدد القواعد
العامة الـمتعلقة بالطيران الـمدني ،الـمعدل والـمتمم،
– وﲟقـتضى القانون رقم  13-٠1اﳌؤرخ ﰲ  17جـمادى اﻷوﱃ
عام  1٤22الـموافق  7غشت سنة  2٠٠1والـمتضمن توجيه النقل
البري وتنظيمه ،الـمعدل والـمتمم،

– وﲟ ـقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  69-2٠الـمؤرخ ﰲ
 26رج ـب ع ـام  1٤٤1الـم ـواف ـق  21م ـارس سـنـة  2٠2٠واﳌتـع ـل ـق
ب ـتـدابـيـر ال ـوق ـ ـاي ـ ـة من انـ ـ ـتـ ـ ـ ـشار وب ـ ـاء فيـ ـ ـروس كـ ـورونـ ـا
)كوفيد –  (19ومكافحته ،ومجموع النصوص الﻼحقة به،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يه ـ ـدف هذا الـمرس ـ ـوم إﱃ تخفيف تداب ـ ـير
نظ ـ ـام الوقـ ـاية من انت ـ ـشار وب ـاء فـيروس ك ـورونا )كوفيد – (19
ومكافحته ،ﰲ ظل التقيد باﻷحكـام الـرامية إﱃ اﳊفـاظ عـﲆ صحة
الـمواطنﲔ وحـمـايتـهـم مـن أي خـطـر ﻻنتـشـار فـيـروس كورونا.
اﳌاّدة  : ٢يرفع إجراء اﳊجر اﳉزئي اﳌنزﱄ عبر الكامل
التراب الوطني.
اﳌاّدة  : ٣يرفع إجراء تعليق نشاط نقل اﻷشخاص بواسطة
اﳌيترو.
اﳌاّدة  : 4يمّدد ،عبر كامل التراب الوطني ،إجراء حظر
كل نوع من ﲡمعات اﻷشخاص واﳊفﻼت و/أو الـمناسبات
العائلية ،وﻻ سيما حفﻼت الزواج واﳋتان ،وكذا التجمعات
ﲟناسبة اﳉنازات.
ويتعّرض مسيرو قاعات اﳊفﻼت وفضاءات التجمع اﻷخرى

– وﲟقتضى القـانون رقم  ٠8-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  27جمادى الثانية

الذين يخالفون إجراء اﳌنع اﳌنصوص عليه ﰲ الفقرة اﻷوﱃ

ع ـ ـام  1٤2٥الـمـ ـوافـ ـق  1٤غـ ـشت سنـ ـ ـة  2٠٠٤والـمـ ـ ـتعلق بشروط

أعﻼه ،إﱃ عقوبة السحب النهائي لرخصة ﳑارسة النشاط.

ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،الـمعدل والـمتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3-٠6الـمؤرخ ﰲ  19جمادى الثانية
عام  1٤27الـمـ ـوافـ ـ ـق  1٥يوليـ ـو س ـ ـنة  2٠٠6والـمت ـضمن القانون
اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،
– وﲟ ـقـتـضـى ال ـق ـان ـون رقـ ـم  1٠-11اﳌـ ـؤرخ فـي  2٠رجـ ـب
عام  1٤32الـموافق  22يونيو سنة  2٠11واﳌتعلق بالبلدية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7-12الـمؤرخ ﰲ  28ربيع اﻷول

ويتعّيـن عﲆ الوﻻة وكذا اﳌصالح اﻷمنية ،السهر عﲆ التطبيق

الص ـ ـارم لـ ـتدابـ ـير اﳊـ ـظ ـر الـمن ـ ـصـوص ع ـليها ﰲ الفقرة اﻷوﱃ
أعﻼه ،والعمل عﲆ تطبيق العقوبات التنظيمية ضد اﳌخالفﲔ،
وكذا ضد مالكي اﻷماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
اﳌاّدة  : 5تبقى مطبقة التدابير اﳋاصة باﻷسواق العادية
واﻷسواق اﻷسبوعية ،اﳌتعلقة بنظام الرقابة من قبل اﳌصالح
اﳌخت ـ ـصة للتح ـ ـقق من اﻻلت ـ ـزام بتدابـ ـير الوقـ ـ ـاية واﳊـ ـمايـ ـة،
وكذا تطبيق العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ التنظيم اﳌعمول
به ضد اﳌخالفﲔ.

عام  1٤33الـمـ ـوافق  21ف ـبراير سنة  2٠12والـمتعلق بالوﻻية،

اﳌاّدة  : 6تبقى مطبقة كل تدابير الوقاية واﳊماية اﻷخرى

– وﲟ ـقـتـضـى ال ـقـ ـان ـون رق ـم  11-18اﳌ ـؤرخ فـي  18شـ ـوال

الـمتخـ ـ ـذة ﰲ إط ـ ـار نظ ـ ـام الوقاية من انتشار وب ـ ـاء فـ ـيروس

ع ـام  1٤39الـموافـق  2ي ـولـيـو سـنة  2٠18والـمتعلـق بالصحة،

كـ ـورونـ ـا )كوفيد –  (19ومكافحته ،الـمنصوص عليها ﲟوجب

اﳌعدل واﳌتمم،

التنظيم الـمعمول به.

– وﲟقتضى الـمرسـ ـ ـوم الرئاسي رق ـ ـم  293-13اﳌ ـؤرخ ﰲ
 26رمضان عام  1٤3٤اﳌوافق  ٤غشت سنة  2٠13والـمتضمن
نشر اللوائح الص ـ ـحـ ـية الدولي ـ ـة ) ،(2٠٠٥الـمعـ ـتم ـ ـ ـدة بجـ ـنـيف
بتاريخ  23مايو سنة ،2٠٠٥
– وﲟقتضى اﳌرس ـ ـوم الرئاسـ ـي رق ـ ـم  27٥-21اﳌـؤرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

اﳌاّدة  : 7تسري أحكام هذا اﳌرسوم ابتداء من  2٠أكتوبر
سنة  ،2٠21وتبقى مطبقة ﳌدة واحد وعشرين ) (21يوما.
اﳌاّدة  : ٨يـ ـن ـ ـشر هـ ـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉـ ـري ـ ـدة الّرس ـمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  11ربيع اﻷول عام  1٤٤3اﳌوافق 18
أكتوبر سنة .2٠21
أيمن بن عبد الرحمان

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٠
اﳉريدة الرسم ّ
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 ١٣ربيع اﻷول عام  ١44٣هـ
 ٢٠أكتوبر سنة  ٢٠٢١م

مراسيم فردّية
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  30صفر عام  1443اﳌوافق 7
أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير
بوزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية – سابقا.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  30صفر عام 1443
اﳌ ـ ـوافـ ـق  7أكـ ـت ـوبـ ـر س ـنة  ،2021تنـ ـهى مهـ ـام الس ـ ـّيدة يس ـمينة

وﻻية غليزان :
– جمال بورويس ،بدائرة اﳊمادنة ،ﻹعادة إدماجه ﰲ
رتبته اﻷصلية.
وﻻية إن قزام :
– موﻻي حسن خﻼﰲ ،بدائرة إن قزام.

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

بلعباس ،بصفتها نائبة مدير لتسيير قاعدة اﳌعطيات ﰲ
اﳌ ـ ـديـ ـرية العـ ـ ـامة للعـ ـص ـ ـرنة والوثـ ـائق واﻷرشـ ـ ـيف ب ـ ـ ـ ـ ـوزارة

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  30صفر عام  1443اﳌوافق 7

أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام ﰲ اﳌديرية

الداخلـ ـ ـ ـ ـية واﳉـ ـمـ ـاع ـ ـات اﶈ ـ ـلية – سابقا ،لتكـ ـليفها بوظيفة

العامة ﻹدارة السجون وإعادة اﻹدماج بوزارة العدل.

أخرى.

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

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  30صفر عام  1443اﳌوافق 7
أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر
ﰲ بعض الوﻻيات.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  30صفر عام  1443اﳌوافق

 7أكتـ ـوب ـ ـر س ـ ـنة  ،2021ت ـنـ ـهى مـ ـهـ ـام السـ ـادة اﻵتي ـة أس ـماؤهم،
بصفتهم رؤساء دوائر ﰲ الوﻻيات اﻵتية :
وﻻية اﻷغوط :
– عبد الرحمن حميتر ،بدائرة سيدي مخلوف ،ﻹحالته
عﲆ التقاعد.
وﻻية بجاية :

ﲟوجب مرس ـ ـوم رئاسـ ـي مـ ـؤّرخ ﰲ  30ص ـ ـفـ ـ ـر ع ـ ـام 1443

اﳌـ ـ ـواف ـ ـق  7أك ـ ـتـ ـوبر سـ ـن ـ ـة  ،2021تـ ـنـ ـهى مهـ ـام الس ـادة اﻵتية

أسماؤهم ،ﰲ اﳌديرية العامة ﻹدارة السجون وإعادة اﻹدماج
بوزارة العدل ،ﻹعادة إدماجهم ﰲ رتبتهم اﻷصلية :
– عزيز زعيم ،بصفته مفتشا باﳌفتشية العامة ﳌصالح
السجون،
– سماعيل كواح ،بصفته مديرا للموارد البشرية والنشاط
اﻻجتماعي،
– فؤاد بويحياوي ،بصفته نائب مدير لﻺعﻼم اﻵﱄ.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  30صفر عام  1443اﳌوافق 7
أكت ـ ـوبـ ـر سـ ـنـ ـة  ،2021ي ـتـ ـض ـمـ ـن إن ـه ـ ـاء م ـهـ ـام م ـفـت ـ ـش
باﳌفتشية العامة لوزارة العدل.

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

– محند حاجي ،بدائرة القصر ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.
وﻻية بشار :
– زي ـن ال ـدي ـن ع ـيـ ـساوي ،ب ـدائ ـرة ال ـعـبـادلـة ،ﻹحـالـتـه عﲆ
التقاعد.
وﻻية تلمسان :
– رابح خناش ،بدائرة أوﻻد ميمون.
وﻻية تيارت :

ﲟوجب م ـ ـرسـ ـوم رئاسـ ـي مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  30صـ ـفـ ـر ع ـ ـام 1443

اﳌوافق  7أكتوبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيد محمـد فؤاد

مسعـ ـودي ،بص ـ ـفته مفت ـ ـشا باﳌ ـفتـ ـشية العـ ـامـ ـة لوزارة العدل،
ﻹعادة إدماجه ﰲ رتبته اﻷصلية.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  30صفر عام  1443اﳌوافق 7
أكت ـ ـوبـ ـر سـ ـنـ ـة  ،2021ي ـتضـ ـمن إن ـهاء مهام قاضيﲔ
ومفتشﲔ باﳌفتشية العامة لوزارة العدل.

– كمال طهراوي ،بدائرة قصر الشﻼلة.
وﻻية وهران :
– عبد الكرﱘ بكـ ـيـ ـري ،بـ ـدائرة بئر اﳉ ـ ـيـ ـر ،ﻹحـ ـالـ ـت ـ ـ ـه عﲆ
التقاعد.
وﻻية بومرداس :
– عبد اللـه حمودي ،بدائرة بودواو ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.

`````````````````````````
ﲟوجب م ـ ـرسـ ـوم رئاسـ ـي مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  30صـ ـف ـ ـر ع ـ ـام 1443

اﳌ ـ ـوافـ ـق  7أكت ـ ـ ـوبر س ـنـ ـة  ،2021تنـ ـهى مـ ـ ـه ـام السّيدين اﻵتي
اسماهما ،بصفتهما قاضيﲔ ومفتشﲔ باﳌفتشية العامة

لوزارة العدل ،ﻹحالتهما عﲆ التقاعد :
– بومدين مندي،
– السائح بوكرزازة.

 ١٣ربيع اﻷول عام  ١44٣هـ
 ٢٠أكتوبر سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٠
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  30صفر عام  1443اﳌوافق 7
أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير
بوزارة العدل.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  30صفر عام  1443اﳌوافق

 7أكتوبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيدة باية معطوب ،بصفتها

نائبة مدير للمنشآت اﻷساسية والتجهيزات بوزارة العدل،
لتكليفها بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مراسيم رئاسية مؤّرخة ﰲ  30صفر عام  1443اﳌوافق
 7أكتوبر سنة  ،2021تتضمن إنهاء مهام قضاة.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  30صفر عام  1443اﳌوافق

 7أكتوبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيدة والسادة اﻵتية أسماؤهم،
بصفتهم قضاة ،ﻹحالتهم عﲆ التقاعد :
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– عمار بوغابة،
– خالد عبد الوهاب،
– عبد الرحمن حداد،
– فاطمة شريف،
– منور بوكاف،
– ابراهيم جغنون،
– عبد العزيز يحي.

``````````````````````````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  30صفر عام  1443اﳌوافق

 7أكتوبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيدتان والسادة اﻵتية أسماؤهم،
بصفتهم قضاة ،ﻹحالتهم عﲆ التقاعد :
– بشير الواﰲ،
– ميلود زناسني،

– عمرو برنو،

– عبد الصمد بن عميرة،

– عبد القادر بوزيتونة،

– أحمد باﻷبيض،

– اﳌهدي كوشيح،

– فضيلة وڤنوني،

– عبد القادر شرڤي،

– عبد الوهاب دراڤي،

– محمـد جماني،

– بن يونس عبدي،

– اﻻخضر صحراوي،

– مختار بن هراج،

– عبد الكرﱘ بشيري،

– عيسى عباس،

– محمـد نجار،

– جلول شيبوب فﻼح،

– محمـد بعﲇ،

– محمـد مصمودي،

– ميلود صحراوي،

– سيدي محمـد اﻷمﲔ عﲇ شاوش،

– مختار راس العﲔ،

– شعبان رجال،

– سليمان عايش،

– فضيل تيغة،

– كامل بكير،

– الهادي زاوي،

– عبد اﳌجيد حشيد،

– بوحجة بوطبة،

– عﲇ بوكعبار،

– حورية خﻼصي،

– عيسى حمدان،

– أبوبكر معاشي،

– عبد اﳌالك زعيط،

– عبد اللـه قاضي،

– طاهر مقران،

– حكيمة بن أحسن.

 ١٣ربيع اﻷول عام  ١44٣هـ
 ٢٠أكتوبر سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٠
اﳉريدة الرسم ّ
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ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  30صفر عام  1443اﳌوافق

 7أكتوبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيدة والسّيد اﻵتي اسماهما،
بصفتهما قاضيﲔ ،بناء عﲆ طلبيهما :

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  30صفر عام  1443اﳌوافق 7
أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام اﳌفتش العام

لوزارة الطاقة – سابقا.

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

– صافية يوبي،
– الصغير عباسي.

``````````````````````````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  30صفر عام  1443اﳌوافق

 7أكت ـ ـوبر سـ ـنة  ،2021تنـ ـهى مهـ ـام السـ ـّيدين اﻵت ـي اسم ـ ـاهما،

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  30صفر عام  1443اﳌوافق

 7أكتوبر سنة  ،2021تنهى ابتداء من  21فبراير سنة ،2021
مهام السّيد محمـد شعﻼل ،بصفته مفتشا عاما لوزارة الطاقة

– سابقا ،بسبب إلغاء الهيكل.

بصفتهما قاضيﲔ ،بسبب الوفاة :

– زوهير أيت طيب ،ابتداء من  11سبتمبر سنة ،2021
– محمـد بوعقدية ،ابتداء من  13سبتمبر سنة .2021

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6ربيع اﻷول عام  1443اﳌوافق

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  30صفر عام  1443اﳌوافق 7
أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام اﳌدير العام
للتعليم والتكوين العاليﲔ بوزارة التعليم العاﱄ
والبحث العلمي.

 13أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام قاضية.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6ربيع اﻷول عام 1443

`````````````````````````
ﲟوجب مرس ـوم رئاسـ ـي مـ ـؤّرخ ﰲ  30صـ ـ ـفـ ـ ـر عـ ـ ـام 1443

اﳌـ ـوافـ ـ ـق  7أكـ ـتـ ـوبر سـ ـنـ ـة  ،2021تنهـ ـى مهـ ـام السـ ـّيد بـ ـوعـ ـﻼم

اﳌـ ـوافـ ـق  13أكتـ ـوبـ ـر سـ ـنة  ،2021تنـ ـهى ابتـ ـ ـداء من  4سبتمبر

س ـ ـعيداني ،بصـ ـفـ ـته مديـ ـرا عام ـا للتع ـ ـليم والتـ ـكوي ـن الع ـالي ـﲔ

سنة  ،2021مهام السّيدة نسيمة مطاري ،بصفتها قاضية،
بسبب الوفاة.

بوزارة الت ـ ـعلـ ـيم العاﱄ والبـ ـ ـحث العـ ـلمي ،لتكـ ـلي ـ ـفه بوظـ ـيفة
أخرى.

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  30صفر عام  1443اﳌوافق 7
أكتوبر سـ ـنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام أمناء عامﲔ

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6ربيع اﻷول عام  1443اﳌوافق

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

ﳌجالس قضائية.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  30صفر عام  1443اﳌوافق

``````````````````````````````````````````````````H
 13أكتوبر س ـ ـن ـ ـة  ،2021يتـ ـضـ ـمن إنـ ـهاء م ـهـ ـام عـ ـضـ ـو
ﲟجلس سلطة الضبط اﳌستقلة للبريد واﻻتصاﻻت
اﻹلكترونية.

 7أكـ ـت ـوب ـ ـر سـ ـنة  ،2021تنـ ـهى مهـ ـام الس ـادة اﻵتـ ـية أسمـ ـاؤهـ ـم،
بصفتهم أمناء عامﲔ للمجالس القضائية اﻵتية :

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6ربيع اﻷول عام 1443

– النذير لعموري ،باﻷغواط ،ﻹحالته عﲆ التقاعد،

اﳌوافق  13أكـ ـتـ ـوبر سـ ـنة  ،2021تنـ ـهى ابتـ ـداء من  18س ـبتـمبر

– بن عﲇ بوشروقي ،بالشلف ،ﻹعادة إدماجه ﰲ رتبته

سـ ـن ـ ـة  ،2021مـ ـهـ ـام السـ ـّيد نعمـ ـان خض ـ ـراوي ،بصـ ـفـ ـت ـه عـ ـضـ ـوا

اﻷصلية،
– محمـد أمﲔ شويط ،بباتنة ،ﻹعادة إدماجه ﰲ رتبته
اﻷصلية،
– محمـد سالم حمـادينة ،بب ـ ـشار ،ﻹعادة إدم ـ ـاجه ﰲ رتـ ـبـ ـت ـ ـه
اﻷصلية،
– حـ ـسان جـ ـاهـ ـمي ،بق ـسنطـ ـينة ،ﻹعادة إدماجه ﰲ رتبته
اﻷصلية،
– الطـ ـاهر عـ ـش ـ ـوش ،باﳌ ـديـ ـة ،ﻹعـ ـادة إدم ـاجـ ـه ﰲ رت ـبـ ـت ـه
اﻷصلية،
– الهاشـ ـمي ج ـبـ ـرانـ ـي ،بالبـ ـيـض ،ﻹعادة إدماجه ﰲ رتبته
اﻷصلية.

ﲟج ـ ـلـ ـس س ـ ـل ـ ـطـ ـة الضـ ـب ـط اﳌسـ ـتقـ ـلة للبـ ـريـ ـد واﻻت ـ ـصـ ـ ـاﻻت
اﻹلكترونية.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6ربيع اﻷول عام  1443اﳌوافق

 13أك ـ ـتـ ـوبـ ـر سـ ـنـ ـة  ،2021يـ ـتـ ـضـ ـ ـ ـمـ ـن إنـ ـهـ ـاء م ـ ـهـ ـ ـ ـام
رئيسة دراسـ ـ ـ ـ ـات باﳌـ ـج ـ ـلس ال ـ ـوطـ ـن ـ ـي اﻻق ـتـ ـصـ ـ ـ ـادي
واﻻجتماعي – سابقا.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6ربيع اﻷول عام 1443

اﳌوافق  13أكتوبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيدة حسينة ماضي،

بصـ ـفـ ـ ـتـ ـها رئي ـسـ ـ ـة للدراسـ ـات باﳌ ـجـ ـلس الوطـ ـني اﻻقـ ـتص ـ ـادي
واﻻجتماعي – سابقا ،لتكليفها بوظيفة أخرى.

 ١٣ربيع اﻷول عام  ١44٣هـ
 ٢٠أكتوبر سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٠
اﳉريدة الرسم ّ

مرسومان رئاسيان مؤّرخان ﰲ  6ربيع اﻷول عام 1443
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مرسوم رئاسي مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  30صـ ـفر عـ ـام  1443اﳌ ـوافق 7

اﳌوافق  13أكـ ـتـ ـوبر سـ ـنة  ،2021يت ـض ـمنان التعيﲔ

أك ـ ـتـ ـوبـ ـر سـ ـنة  ،2021يت ـض ـمن تع ـيﲔ اﳌدير العام

برئاسة اﳉمهورّية.

للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العاﱄ والبحث

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

العلمي.

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

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6ربيع اﻷول عام 1443

اﳌوافق  13أكتـ ـوبر سـ ـ ـنة  ،2021تعـ ـّين الس ـ ـّيدة والسـّيد اﻵتي

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  30صفر عام 1443
اﳌـ ـواف ـ ـق  7أك ـ ـتوبر س ـ ـنة  ،2021يعـ ـيّن السـيّد بوعﻼم سعيداني،

– رياض بغدادﱄ ،مديرا للدراسات بقسم عصرنة اﻻقتصاد

مديرا عاما للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العاﱄ والبحث

اسماهما ،برئاسة اﳉمهورّية :
وتنويع اﻻستثمار وترقيته،

العلمي.

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

– كاتيا نايلة ساحﲇ ،مكّلفة بالدراسات والتلخيص بقسم
القضايا السياسية واﳌؤسساتية والقانونية والقضائية.

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6ربيع اﻷول عام  1443اﳌوافق

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

 13أكتوبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مديرة دراسات

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6ربيع اﻷول عام 1443
اﳌوافق  13أكتوبر سنة  ،2021يعّين السّيد محمـد بلقاسم ،مكّلفا

باﳌجلس الوطني اﻻقتصادي واﻻجتماعي والبيئي.

بالدراسات والتلخيص برئاسة اﳉمهورّية.

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

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  30صـ ـ ـفـ ـر عـ ـام  1443اﳌ ـوافق 7
أكتوبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ رئيس دراسات

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6ربيع اﻷول عام 1443

اﳌوافق  13أكتوبر سنة  ،2021تعّين السّيدةحسينة ماضي،
مديرة للدراسات باﳌجلس الوطني اﻻقتصادي واﻻجتماعي
والبيئي.

ﲟديرية اﳌواكب الرسمية والنقل باﳌديرية العامة
لﻺقامات الرسمية والنقل برئاسة اﳉمهورّية.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  30صفر عام  1443اﳌوافق

 7أك ـت ـوبـر سنـة  ،2021يـعـّيـن السّيد اع ـمـر عـمـروش ،رئـيسا
للدراسات ﲟديرية اﳌواكب الرسمية والنقل باﳌديرية العامة
لﻺقامات الرسمية والنقل برئاسة اﳉمهورّية.

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

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  30ص ـ ـفـ ـر عـ ـام  1443اﳌ ـوافـق 7
أكتوبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مديرة اﳌنشآت

اﻷساسية والوسائل بوزارة العدل.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4ربيع اﻷول عام  1443اﳌوافق
 11أكت ـ ـوبـ ـر سـ ـنـ ـة  ،2021يـ ـتـ ـضـ ـمـ ـن إنهاء مهام مكّلف
بالتفتيش باﳌفتشية اﳉهوية للمفتشية العامة
للمالية بتيزي وزو.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4ربيع اﻷول عام 1443

اﳌوافق  11أكتوبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيد سعيد ماني،

بصفته مكّلفا بالتفتيش باﳌفتشية اﳉهوية للمفتشية العامة
للمالية بتيزي وزو ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.

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

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  30صفر عام  1443اﳌوافق

 7أكتوبر سنة  ،2021تعّين السّيدة باية معطوب ،مديرة للمنشآت
اﻷساسية والوسائل بوزارة العدل.

مرسومان تنفيذيان مؤّرخان ﰲ  4ربيع اﻷول عام 1443
اﳌوافق  11أكتوبر سنة  ،2021يتضمنان إنهاء مهام

رئيسي ديواني واليي وﻻيتﲔ.

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

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  30صفر عام  1443اﳌوافق 7
أكتوبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مديرة اﻹعﻼم اﻵﱄ

وتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال بوزارة العدل.

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4ربيع اﻷول عام 1443

اﳌوافق  11أكتوبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيد نبيل بوقيقز،
بصفته رئيسا لديوان واﱄ وﻻية سكيكدة.

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

`````````````````````````
ﲟوج ـ ـب مـ ـرس ـ ـوم رئاسـ ـي م ـ ـؤّرخ ﰲ  30صـ ـفـ ـر ع ـ ـام 1443

اﳌ ـوافق  7أكتـ ـ ـوبر سنة  ،2021تعّين السّيدة يسمينة بلعباس،

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4ربيع اﻷول عام 1443

اﳌوافق  11أكتوبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيد فريد مسيخ،

مديرة لﻺعﻼم اﻵﱄ وتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال بوزارة

بص ـ ـفته رئيـ ـ ـسا لديوان واﱄ وﻻيـ ـة تي ـبازة ،لتكـ ـليفه بوظيفة

العدل.

أخرى.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٠
اﳉريدة الرسم ّ
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 ١٣ربيع اﻷول عام  ١44٣هـ
 ٢٠أكتوبر سنة  ٢٠٢١م

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4ربيع اﻷول عام  1443اﳌوافق

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4ربيع اﻷول عام 1443

 11أكتـ ـوبـ ـر سـ ـنة  ،2021يتـ ـض ـمن إن ـهاء م ـهام رئيس

اﳌ ـ ـوافـ ـ ـق  11أكـ ـتـ ـوبـ ـر سـ ـن ـ ـة  ،2021ت ـنـ ـهى م ـه ـام السـ ـّيد خـ ـالد

ديوان الواﱄ اﳌنتدب للمقاطعة اﻹدارية بجانت.

يونسي ،بص ـ ـفته مديـ ـرا للش ـ ـؤون الدين ـية واﻷوقاف ﰲ وﻻية

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

الطارف.

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

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4ربيع اﻷول عام 1443
اﳌوافق  11أكتوبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيد عثمان صاوﱄ،

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6ربيع اﻷول عام  1443اﳌوافق

بصفته رئيسا لديوان الواﱄ اﳌنتدب للمقاطعة اﻹدارية بجانت،

 13أكت ـ ـوب ـ ـر سـ ـنة  ،2021يتضـ ـمن إن ـهـ ـاء م ـه ـام مك ـلّف

بسبب إلغاء الهيكل.

بالدراسات والتلخـ ـيص بديـ ـوان كات ـب الدولة لدى

``````````````````````````````````````````````````H
مرسومان تنفيذيان مؤّرخان ﰲ  4ربيع اﻷول عام 1443

وزيـ ـ ـرة الث ـ ـ ـ ـقـ ـ ـافـ ـة والفـ ـن ـ ـون ،اﳌـ ـكـ ـّلف بـ ـالص ـ ـنـ ـاع ـ ـة
السينماتوغرافية واﻹنتاج الثقاﰲ – سابقا.

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

اﳌـ ـوافـ ـق  11أكـ ـت ـ ـ ـوب ـر سـ ـنـ ـة  ،2021يت ـضـمـ ـنان إن ـهـاء
مهام مديرين للشؤون الدينية واﻷوقاف ﰲ بعض
الوﻻيات.

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6ربيع اﻷول عام 1443
اﳌ ـ ـواف ـ ـق  13أكـ ـت ـوبـ ـر سـ ـنـ ـة  ،2021تـ ـنـ ـهى مـ ـهـ ـام السّيد محمـد

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4ربيع اﻷول عام 1443
اﳌوافق  11أكتوبر سنة  ،2021تنهى مهام السادة اﻵتية أسماؤهم،
بصفتهم مديرين للشؤون الدينية واﻷوقاف ﰲ الوﻻيات اﻵتية،

بلقاسم ،بصفته مكّلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب
ال ـ ـدولـ ـ ـة لدى وزيـ ـرة الثـ ـقـ ـافـ ـة والف ـن ـ ـون ،اﳌك ـ ـّلف بالصـ ـنـ ـاع ـ ـ ـة
السينماتوغرافية واﻹنتاج الثقاﰲ – سابقا ،لتكليفه بوظيفة
أخرى.

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

لتكليفهم بوظائف أخرى :
– بلخير بوذراع ،ﰲ وﻻية أم البواقي،
– أحمد تغليسية ،ﰲ وﻻية بجاية،

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4ربيع اﻷول عام  1443اﳌوافق
 11أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط
اﻻجتماعي والتضامن ﰲ وﻻية البليدة.

– توفيق لوصيف ،ﰲ وﻻية بسكرة،

`````````````````````````
– إبراهيم تواتي ،ﰲ وﻻية البويرة،

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4ربيع اﻷول عام 1443

– بختي سحوان ،ﰲ وﻻية تبسة،

اﳌوافق  11أكتوبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيد حاج بوشوشة،

– سليم لرقم ،ﰲ وﻻية تيارت،

بصفته مديرا للنشاط اﻻجتماعي والتضامن ﰲ وﻻية البليدة،

– يحي دوري ،ﰲ وﻻية تيزي وزو،

لتكليفه بوظيفة أخرى.

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

– محمـد خﻼف ،ﰲ وﻻية جيجل،
– بدر الدين عمراني ،ﰲ وﻻية سكيكدة،

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4ربيع اﻷول عام  1443اﳌوافق
 11أكتـ ـوب ـ ـر سنـ ـة  ،2021ي ـتـ ـضـ ـمن إنـ ـهاء مـ ـهـ ـام م ـديـر

– عمر تناح ،ﰲ وﻻية سطيف،

منتدب للموارد اﳌائية والبيئة باﳌقاطعة اﻹدارية

– ﳋضر فنيط ،ﰲ وﻻية قسنطينة،

بجانت.

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

– بوعﻼم جوهري ،ﰲ وﻻية بومرداس،
– إيدير عليم ،ﰲ وﻻية برج بوعريريج،
– مالك براح ،ﰲ وﻻية تندوف،
– صﻼح الدين بوزيدي ،ﰲ وﻻية الوادي.

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4ربيع اﻷول عام 1443
اﳌوافق  11أكتوبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيد أخان مرموري،
بص ـ ـفـ ـتـ ـه مـ ـديـ ـرا منـ ـت ـدبـ ـا للم ـوارد اﳌـ ـائي ـة والبـ ـي ـئة باﳌقاطعة
اﻹدارية بجانت.

 ١٣ربيع اﻷول عام  ١44٣هـ
 ٢٠أكتوبر سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٠
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4ربيع اﻷول عام  1443اﳌوافق
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4ربيع اﻷول عام  1443اﳌوافق

 11أكتوبر سنة  ،2021يتض ـ ـمن تعيـ ـﲔ رئيس ديوان

 11أكـ ـ ـت ـ ـوبـ ـر سـ ـنة  ،2021يتـضمن تعيﲔ نائب مدير

واﱄ وﻻية قاﳌة.

بالديوان الوطني لﻺحصائيات.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4ربيع اﻷول عام 1443

اﳌوافق  11أكتوبر سنة  ،2021يعّين السّيد فريد مسيخ ،رئيسا
لديوان واﱄ وﻻية قاﳌة.
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4ربيع اﻷول عام  1443اﳌوافق

 11أكتوبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مديرين للشؤون
الدينية واﻷوقاف ﰲ بعض الوﻻيات.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4ربيع اﻷول عام 1443

اﳌوافق  11أكتوبر سنة  ،2021يعّين السادة اﻵتية أسماؤهم،
مديرين للشؤون الدينية واﻷوقاف ﰲ الوﻻيات اﻵتية :
– مولود محصول ،ﰲ وﻻية أم البواقي،
– صﻼح الدين بوزيدي ،ﰲ وﻻية باتنة،
– بوعﻼم جوهري ،ﰲ وﻻية بجاية،
– عمر تناح ،ﰲ وﻻية بسكرة،
– موراد إبراهيم براهمي ،ﰲ وﻻية بشار،

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم تنفيـ ـ ـذي مؤّرخ ﰲ  4ربيع اﻷول عام 1443
اﳌوافق  11أكتوبر سنة  ،2021يعّين السّيد عبد النـ ـور موفق،
نائب مدير للطبع بالديوان الوطني لﻺحصائيات.
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4ربيع اﻷول عام  1443اﳌوافق
 11أكتوبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مديرة اﳌركز
الوطني للتكوين اﳌهني للمعوقﲔ جسديا.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4ربيع اﻷول عام 1443
اﳌوافق  11أكتوبر سنة  ،2021تعّين السّيدة صبيحة عبدون،
مديرة للمركز الوطني للتكوين اﳌهني للمعوقﲔ جسديا.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4ربيع اﻷول عام  1443اﳌوافق
 11أكت ـ ـوبر سـ ـنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مدير النشاط
اﻻجتماعي والتضامن ﰲ وﻻية سطيف.

– عبد الباقي مبارك ،ﰲ وﻻية تبسة،
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– بدر الدين عمراني ،ﰲ وﻻية تلمسان،
– توفيق لوصيف ،ﰲ وﻻية تيارت،
– أحمد تغليسية ،ﰲ وﻻية جيجل،
– سليم لرقم ،ﰲ وﻻية سطيف،
– أحمد بن جامعي ،ﰲ وﻻية سعيدة،
– مالك براح ،ﰲ وﻻية قاﳌة،
– بلخير بوذراع ،ﰲ وﻻية قسنطينة،
– إبراهيم تواتي ،ﰲ وﻻية اﳌدية،
– ﳋضر فنيط ،ﰲ وﻻية برج بوعريريج،

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4ربيع اﻷول عام 1443
اﳌـ ـوافـ ـ ـق  11أكتـ ـوبر سـ ـنة  ،2021يعّين السّيد حاج بوشوشة،
مديرا للنشاط اﻻجتماعي والتضامن ﰲ وﻻية سطيف.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4ربيع اﻷول عام  1443اﳌوافق
 11أكتوبر سنة  ،2021يتضمن التعيﲔ بوزارة الفﻼحة
والتنمية الريفية.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4ربيع اﻷول عام 1443

– إيدير عليم ،ﰲ وﻻية بومرداس،

اﳌوافق  11أكتوبر سنة  ،2021يعّين السّيدان اﻵتي اسماهما،

– محمـد خﻼف ،ﰲ وﻻية تندوف،

بوزارة الفﻼحة والتنمية الريفية :

– بختي سحوان ،ﰲ وﻻية سوق أهراس،
– يحي دوري ،ﰲ وﻻية تيبازة،
– كمال دراجي ،ﰲ وﻻية ميلة.

– إدريس شبيرة ،نائب مدير للميزانية واﶈاسبة،
– أس ـ ـ ـامة ش ـيـ ـتـ ـور ،رئي ـ ـسا للدراسـ ـات باﳌ ـكـ ـتب الـ ـوزاري
لﻸمن الداخﲇ ﰲ اﳌؤسسة.

 ١٣ربيع اﻷول عام  ١44٣هـ
 ٢٠أكتوبر سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٠
اﳉريدة الرسم ّ
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قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الدفاع الوطني
قرار وزاري مشـ ـتـ ـرك م ـ ـؤّرخ ﰲ  ٢ربـ ـيع اﻷول عام ١44٣

اﳌوافق  ٩أكتوبر سنة  ،٢٠٢١يتضمن ﲡديد انتداب
ض ل ـ ـدى وزارة الـ ـدفـ ـاع الـ ـوطـ ـن ـي بص ـفـ ـته رئي ـسا
ق ـ ـا ٍ

ﳌجـ ـ ـلس اﻻسـ ـ ـتئناف العـ ـسك ـري بـ ـورقـ ـلة  /الن ـاحـ ـية
العسكرية الرابعة.
––––––––––

اﳌوافق  13يوليو سنة  2020واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء مجلس
إدارة اﳌتحف اﳉهوي للمجاهد لتلمسان ،كما يأتي :
") .....................................بدون تغيير حتى( اﳌجاهدين
وذوي اﳊقوق ،رئيسا،
– رميل كمال ،ﳑثل وزير الدفاع الوطني،
– رمﲇ يزيد ،ﳑثل وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية،

ﲟوجـ ـ ـب ق ـ ـرار وزاري م ـشترك مؤرخ ﰲ  2ربيع اﻷول عام

– ) ...............................بدون تغيير( ، ...............................

 1٤٤3اﳌ ـ ـواف ـ ـق  9أكتـ ـوبـ ـر س ـ ـن ـ ـة  ،2٠21يجـ ـدد انـ ـتـ ـداب السـ ـّيد
محمـد مب ـ ـ ـروك ،لدى وزارة الدفاع الوط ـ ـني ،بص ـفـ ـته رئيسا

– عمراني بدر الدين ،ﳑثل وزير الشؤون الدينية واﻷوقاف،

ﳌجـلس اﻻسـ ـتئنـ ـاف العسـ ـكري بـ ـورقلة  /الن ـاح ـ ـية الع ـ ـسكرية
الراب ـ ـ ـ ـعة ،ﳌدة س ـ ـنة ) (1واحـ ـدة ،ابت ـ ـداء من  1٥نـ ـوفمـبر سنة

– نوار حمادة ،ﳑثل وزير السياحة والصناعة التقليدية
والعمل العائﲇ،
– بكوش حورية ،ﳑثلة وزير التربية الوطنية،

.2٠21
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– ) ...................................ب ـدون ت ـغ ـيـيـر حـتـى( اﳌنـظـمـة
الوطنية للمجاهدين،

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ٢ربيع اﻷول عام ١44٣
اﳌوافق  ٩أكتوبر سنة  ،٢٠٢١يتضمن ﲡديد انتداب

– بن خالدي أحمد ،ﳑثل اﳌنظمة الوطنية ﻷبناء الشهداء،

ض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لغرفة
قا ٍ

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

اﻻتهام ﲟ ـ ـ ـج ـ ـلس اﻻس ـتـ ـئنـ ـاف الع ـسك ـري ب ـورق ـلة /
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الناحية العسكرية الرابعة.
––––––––––
ﲟوج ـ ـب قـرار وزاري مش ـ ـ ـترك مؤرخ ﰲ  2ربيع اﻷول عام

قرار مؤّرخ ﰲ  8ذي اﳊجة عام  1442اﳌوافق  18يوليو
سنة  ،2021يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  21ذي القعدة
عام  1441اﳌ ـ ـوافـ ـق  13يوليو سنة  2020واﳌتضمن

 1٤٤3اﳌ ـ ـواف ـ ـق  9أكـ ـتـ ـوبـ ـر سـ ـنـ ـة  ،2٠21يجـ ـدد انتـ ـداب الس ـ ـ ـّيد
السعيد بوشي ـ ـ ـحة ،لدى وزارة الدفـ ـاع الوطني ،بصفته رئيسا

تعيﲔ أعضاء مجلس إدارة اﳌتحف اﳉهوي للمجاهد

لغرفة اﻻتهام ﲟجلس اﻻستئناف العسكري بورقلة  /الناحية

لتيزي وزو.

العسكرية الرابعة ،ﳌدة سنة ) (1واحدة ،ابتداء من  1٥نوفمبر

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

سنة .2٠21
ﲟوج ـ ـب قرار مـ ـؤّرخ ﰲ  8ذي اﳊ ـجة عام  1442اﳌوافق 18

وزارة اجملاهدين وذوي اﳊقوق

يوليو سـ ـنـ ـة  ،2021يعّدل القـ ـ ـرار اﳌؤّرخ ﰲ  21ذي القـعدة عام

قرار مؤّرخ ﰲ  22رمـ ـ ـضـ ـ ـان ع ـ ـام  1442اﳌـ ـوافـ ـق  4مـ ـاي ـ ـو

م ـجـ ـ ـل ـ ـس إدارة اﳌـ ـتح ـ ـف اﳉهـ ـ ـوي للم ـ ـجـ ـاه ـ ـد لتـ ـيـ ـ ـزي وزو،

سـ ـن ـ ـة  ،2021يع ـ ـّدل القـ ـرار اﳌـؤّرخ ﰲ  21ذي القعدة
ع ـ ـ ـام  1441اﳌـوافق  13يوليو سنة  2020واﳌتضمن

 1441اﳌوافق  13يوليو سنة  2020واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء
كما يأتي :

تعيﲔ أعضاء مجلس إدارة اﳌتحف اﳉهوي للمجاهد

“ ) ..............................بدون تغيير حتى( الدفاع الوطني،

لتلمسان.

– أيت أوف ـل ـة م ـن ـور ،ﳑث ـل وزي ـر ال ـداخ ـلـيـة واﳉمـاعـات

`````````````````````````
ﲟوج ـ ـب ق ـ ـرار مـ ـؤّرخ ﰲ  22رم ـضـ ـان عـ ـام  1442اﳌ ـوافق 4

مايو سنة  ،2021يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  21ذي القعدة عام 1441

اﶈلية والتهيئة العمرانية،
– عمرون سعدون طارق ،ﳑثل وزير اﳌالية،
) ............................الباقي بدون تغيير( .“ ........................

 ١٣ربيع اﻷول عام  ١44٣هـ
 ٢٠أكتوبر سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٠
اﳉريدة الرسم ّ
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وزارة الشباب والرياضة

وزارة الصناعة

قرار مؤّرخ ﰲ  15صـ ـفر عـ ـ ـام  1443اﳌ ـوافـ ـق  22سبتمبر

قرار مؤّرخ ﰲ  21ذي اﳊجة عام  1442اﳌوافق  31يوليو

سـ ـنة  ،2021يت ـ ـّمم الق ـ ـرار اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  12ذي القعدة
عام  1439اﳌـ ـوافـ ـق  25يوليو سنة  2018الذي يحّدد

سنة  ،2021يحّدد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء مجلس

إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية.

اﳌشتمﻼت اﳌادية لديوان اﳌركب اﻷوﳌبي.

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

`````````````````````````
ﲟوجب قرار مـ ـؤّرخ ﰲ  21ذي اﳊجة عام  1442اﳌوافق 31

ن وزير الشباب والرياضة،
إ ّ

يوليو سنة  ،2021ﲢّدد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء مجلس إدارة

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤّرخ ﰲ 26

الديوان الوطني للقياسة القانونية ،تطبيقا ﻷحكام اﳌادتﲔ

ذي الق ـ ـعدة عـ ـام  1442اﳌـ ـوافق  7يولي ـو سـ ـنة  2021واﳌ ـتض ـمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

 8و 9من اﳌرسوم رقم  250-86اﳌؤّرخ ﰲ  26محّرم عام 1407
اﳌوافق  30سبتمبر سنة  1986واﳌتضمن إنشاء الديوان الوطني

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  455-91اﳌؤّرخ ﰲ
 16ج ـ ـمـ ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  1412اﳌـ ـواف ـق  23نوفمبر سنة 1991
واﳌتعلق بجرد اﻷمﻼك الوطنية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  427-12اﳌؤّرخ ﰲ 2

صـ ـفر عـ ـام  1434اﳌـوافق  16ديس ـ ـمبر سـ ـ ـنة  2012الذي يحـ ـ ـّدد
شروط وكيفيات إدارة وتس ـ ـيير اﻷمـ ـﻼك العـ ـمومية واﳋ ـاص ـة
التابعة للدولة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  75-15اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ 26

ربيع الثاني عام  1436اﳌوافق  16فبراير سنة  2015واﳌتضمن
تع ـ ـديـ ـل ال ـقان ـ ـون اﻷس ـاسي لديوان اﳌركب اﻷوﳌبي ،ﻻ سيما
اﳌادة  26منه،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  84-16اﳌؤّرخ ﰲ 21

جمادى اﻷوﱃ عام  1437اﳌ ـ ـوافق أّول مـ ـارس سـ ـنة  2016الذي
يحدد صﻼحيات وزير الشباب والرياضة،

– وﲟقتضى القرار اﳌؤرخ ﰲ  12ذي القعدة عام  1439اﳌوافق
 25يوليو سنة  2018الذي يح ـ ـ ـ ـّدد اﳌشـتمﻼت اﳌادية لديوان
اﳌركب اﻷوﳌبي،

للقياسة القانونية ،كما يأتي :
– باية حموتان ،ﳑثلة وزير الصناعة ،رئيسة،
– سفيان بن خودة ،ﳑثل وزير الدفاع الوطني ،عضوا،
– فؤاد بوطبيق ،ﳑثل وزير الداخ ـ ـلية واﳉـ ـماعات اﶈ ـلية
والتهيئة العمرانية ،عضوا،
– روقية بلقصور ،ﳑثلة وزير اﳌالية ،عضوا،
– لياس عربية ،ﳑثل وزير الطاقة واﳌناجم ،عضوا،
– عبد الغاني حماني ،ﳑثل وزير النقل ،عضوا،
– ميسون بن شيخ اﳊسﲔ ،ﳑثل وزير الفﻼحة والتنمية
الريفية ،عضوا،
– ختيمة آيت أودية ،ﳑثلة وزير التعليم العاﱄ والبحث
العلمي ،عضوا،
– عبد الوهاب قليزرة ،ﳑثل وزير البريد واﳌواصﻼت
السلكية والﻼسلكية ،عضوا،

يقّرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تتّمم أحكام اﳌادة  2من القرار اﳌؤرخ ﰲ

 12ذي القـ ـعدة ع ـام  1439اﳌ ـ ـوافـ ـق  25يـ ـوليـ ـو س ـ ـنة  2018الذي
يحّدد اﳌشتمﻼت اﳌادية لديوان اﳌركب اﻷوﳌبي واﳌذكور
أعﻼه ،كما يأتي :
“ اﳌادة ) ......................... : 2بدون تغيير حتى( مركز كرة
اﳌضرب ،التنس ،ﰲ باش جراح،
– ميدان الغولف “.

– فاطمة الزه ـ ـراء ح ـاجـ ـي ،ﳑـ ـثلة وزير التكـ ـوين والت ـعليم
اﳌهنيﲔ ،عضوا،
– وهي ـ ـب ـة يح ـ ـي ،ﳑـ ـثلة وزي ـر العـ ـمل والت ـشـ ـغيل والض ـمان
اﻻجتماعي ،عضوا.

``````````````````````````````````````````````````H
قرار م ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  8صـ ـفـ ـر عـ ـام  1443اﳌـ ـوافـ ـق  15سب ـت ـم ـب ـر

اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  15صفر عام  1443اﳌوافق  22سبتمبر

سنة .2021

عبد الرزاق سبقاق

سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ أعضاء ﳉنة الطعن اﳌختصة
ﰲ مجال ترقية اﻻستثمار.

`````````````````````````
ﲟ ـ ـوجـ ـب قرار مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  8صـ ـفـ ـر ع ـ ـام  1443اﳌـ ـوافـ ـ ـق 15
سبتـ ـمـ ـبر سـ ـنة  ،2021يعـّين اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم ،تطبيقا
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ﻷحكام اﳌادة  3من اﳌرسوم التنفيذي رقم  166-19اﳌؤّرخ
ﰲ  2٤رمضان عام  1٤٤٠اﳌوافق  29مايو سنة  2٠19واﳌتضمن
تشكيلة ﳉنة الطعن اﳌخـ ـ ـتصة ﰲ مج ـ ـال ترقـ ـية اﻻس ـتـث ـ ـمار
وتنظيمها وسيرها ،ﰲ ﳉنة الطعن اﳌختصة ﰲ مجال ترقية
اﻻستثمار :
– هادي جوهر ،ﳑثلة وزير الصناعة ،رئيسة،
– مرزوقي عمار ،ﳑثل وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية ،عضوا،
– تواتي يحي ،ﳑثل وزير العدل ،حافظ اﻷختام ،عضوا،

– مـ ـحـ ـم ـ ـد ع ـ ـ ـذاوري ،ملح ـ ـ ـق باﻷبحـ ـ ـاث ب ـ ـ ـق ـ ـسـ ـ ـم اﻹنـ ـ ـتـ ـ ـ ـاج
اﳊيواني – اﳌعهد الوطني اﳉزائري لﻸبحاث الزراعية،
– خالد فنتزي ،ملحق باﻷبحاث بقسم اﻹنتاج اﳊيواني –
اﳌعهد الوطني اﳉزائري لﻸبحاث الزراعية،
– حسينة عﲔ بعزيز ،أستاذة باحثة باﳌدرسة الوطنية
العليا للعلوم البيطرية،
– محمـد ياعيش ،مربي بقر من وﻻية البليدة،
– عبد الرحمان غزﱄ ،مربي دواجن من وﻻية البليدة.

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

– شبيلة سمير ،ﳑثل وزير اﳌالية ،عضوا،
– ساسي توفيق ،ﳑثل وزير اﳌالية ،عضوا،
– كـويـرات صافـيـة ،ﳑثـلـة الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـطـويـر

 ١٣ربيع اﻷول عام  ١44٣هـ
 ٢٠أكتوبر سنة  ٢٠٢١م

قرار مؤّرخ ﰲ  5صفر عام  1443اﳌوافق  12سبتمبر
سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ أعضاء ﳉنة مواد الصحة
النباتية ذات اﻻستعمال الفﻼحي.

اﻻستثمار ،عضوا.

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

وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية

ﲟوجب ق ـ ـرار م ـ ـؤّرخ ﰲ  5صـ ـفـ ـر ع ـ ـام  1443اﳌـ ـوافـ ـ ـق 12

قرار مؤّرخ ﰲ  4ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  15يونيو

سبتمبر سنة  ،2021يعّين اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم ،تطبيقا

سـ ـ ـنـ ـة  ،2021ي ـت ـض ـم ـن تع ـي ـﲔ أع ـض ـاء الّلجـ ـنة التقنية

ﻷحكام اﳌادة  37من اﳌرسوم التنفيذي رقم  405–95اﳌؤّرخ

للمعهد التقني لتربية اﳊيوانات.

`````````````````````````
ﲟوجب قرار مـ ـؤّرخ ﰲ  4ذي القعـدة عام  1442اﳌ ـ ـواف ـ ـق 15
يون ـيـ ـو سـ ـنة  ،2021يعـ ـّين اﻷعضـ ـاء اﻵتي ـة أس ـمـ ـاؤه ـم ،تطبيقا
ﻷحكام اﳌادة  24من اﳌرسوم رقم  235-87اﳌؤّرخ ﰲ  11ربيع

ﰲ  9رجب عام  1416اﳌوافق  2ديسمبر سنة  1995واﳌتعلق
برقـ ـابة مواد الصـحة النباتية ذات اﻻستعمال الفﻼحي ،اﳌعّدل
واﳌتّمم ،ﰲ ﳉنة مواد الصحة النباتية ذات اﻻستعمال الفﻼحي،
ﳌدة ثﻼث ) (3سنوات قابلة للتجديد :
– رابح فيﻼﱄ ،ﳑثل سلطة الصحة النباتية ،رئيسا،

اﻷول عام  1408اﳌوافق  3نوفمبر سنة  1987واﳌتضمن القانون

– الهادية منصوري ،ﳑثلة الوزير اﳌكلّف بالصحة،

اﻷساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفﻼحية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– العربي رضا يويو ،ﳑثل الوزير اﳌكلّف بالبيئة،

أربع ) (4سنوات :

– نسرين شارف ،ﳑثلة الوزير اﳌكلّف بالتجارة،

ﰲ الّلجنة التقنية للمعهد التقني لتـ ـربـ ـية اﳊـ ـيوان ـات ،ﳌدة

– حمزة ناجمي ،مدير مزرعة البرهنة وإنتاج البذور،
– دليلة بوالبرهان ،رئيسة قسم اﳌجترات،
– غنية زيتوني ،رئيسة قسم اﳊيوانات أحاديات اﳌعدة،
– اله ـ ـادي قـ ـاب ـ ـﲇ ،رئ ـيـ ـ ـس قـ ـسـ ـم أن ـظـ ـمـ ـة وف ـ ـروع ت ـربـ ـي ـ ـة
اﳊيوانات،
– محمـد لبيض ،رئيس قسم حفظ اﻷنواع وتكاثرها،

– زوبيدة ﻻميا أوزع ،زوجة بوتلجة ،ﳑثلة الوزير اﳌكلّف
بالعمل،
– محمـد بيش ،ﳑثل الوزير اﳌكلّف بالبحث،
– نعمان باعوطة ،ﳑثل الوزير اﳌكلّف بالصناعة،
– دليلة همام ،مقررة ﳉنة التقوﱘ البيولوجي،
– زينب عماري ،مقررة ﳉنة دراسة درجة التسمم.

 ١٣ربيع اﻷول عام  ١44٣هـ
 ٢٠أكتوبر سنة  ٢٠٢١م
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– وﲟقتـ ـضى اﳌرسـ ـوم التنف ـيـذي رقـ ـ ـم  261-11اﳌؤرخ ﰲ
 28شعبان عام  1٤32اﳌوافق  3٠يوليو س ـ ـنة  2٠11واﳌ ـ ـتضمن
القانون اﻷساسي اﳋاص باﳌوظفــﲔ اﳌنتمﲔ لسـلك مفتشي

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ٢صفر عام  ١44٣اﳌوافق
 ٩سبتـ ـم ـبـ ـر س ـ ـنة  ،٢٠٢١يحـ ـّدد ع ـدد اﳌـناصب العليا
للموظفـ ـﲔ اﳌنت ـ ـمﲔ لسـ ـلك مفـتشي العمل بعنوان
اﻹدارة اﳌركزية واﳌصالح غير اﳌمركزة للمفتشية
العامة للعمل.

العمل ،ﻻ سيما اﳌادة  ٥٠منه،
– وﲟقت ـ ـ ـضى اﳌـ ـرسـ ـ ـوم التنفيذي رقم  193-1٤اﳌؤرخ ﰲ
 ٥رمـضان عام  1٤3٥اﳌـ ـواف ـق  3ي ـولـ ـيو س ـنة  2٠1٤الذي يحدد
صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،
يقّررون ما يأتي :

––––––––––

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقـ ـ ـا ﻷحك ـ ـام اﳌ ـ ـادة  ٥٠م ـ ـن اﳌرسـ ـ ـ ـوم

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

التنفيذي رقم  261-11اﳌؤرخ ﰲ  28شعبان عام  1٤32اﳌوافق
 3٠ي ـ ـوليـ ـ ـو س ـ ـنـ ـة  2٠11واﳌذك ـ ـور أعـ ـ ـﻼه ،يحـ ـدد ع ـ ـدد اﳌناصـ ـ ـب

ووزير اﳌالية،

العلي ـ ـا للموظف ـ ـﲔ اﳌنتمـ ـﲔ لسـ ـلك مفتشـ ـي العمـ ـل بعن ـ ـوان

ووزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،

اﻹدارة اﳌركزيـ ـ ـة واﳌصال ـ ـح غي ـ ـر اﳌمركـ ـزة للمفتشية العامة

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  3٠7-٠7اﳌؤرخ ﰲ 17

للعمل ،كاﻵتي :

رمضان عام  1٤28اﳌوافق  29سبتمبر سنة  2٠٠7الذي يحدد
كيفـ ـيات منـ ـح الزي ـادة اﻻسـ ـتدﻻلية لشاغﲇ اﳌ ـ ـناصب الع ـ ـ ـليا

اﳌناصب العليا

العدد

رئيس مهمة

٥8

ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية،
– وﲟقتـ ـضى اﳌرسـ ـوم الرئاسـ ـي رقـ ـ ـ ـم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن

اﳌادة  : ٢ي ـ ـوزع عـ ـدد اﳌـناصب العليا لرئيس مهمة طبقا
للجداول اﳌلحقة بهذا القرار.

تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتـ ـضى اﳌرسـ ـوم الرئاسـ ـي رق ـم  281-21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعـ ـدة عـام  1٤٤2اﳌـ ـواف ـق  7يوليو س ـنـة  2٠21واﳌتـضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

اﳌادة  : ٣ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورية

اﳉزائرية الّديمقراطّية الشعبّية.

حـ ـ ـّرر باﳉ ـ ـزائـ ـ ـر ﰲ  2صفر ع ـ ـ ـام  1٤٤3اﳌواف ـ ـ ـق  9سبتمبر

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤-9٥اﳌؤرخ ﰲ 1٥
رمضان عـام  1٤1٥اﳌـ ـوافق  1٥فب ـ ـراير سـ ـنة  199٥الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،

سنة .2٠21

وزير اﳌالية

وزير العمل والتشغيل
والضمان اﻻجتماعي

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٠٥-٠٥اﳌؤرخ ﰲ 2٥
ذي القعدة عام  1٤2٥اﳌـ ـوافـ ـق  6يـ ـناير سـ ـنة  2٠٠٥واﳌتضمن

عبد الرحمان ﳊفاية

تنظيم اﳌفتشية العامة للعمل وسيرها،

أيمن بن عبد الرحمان

عن الوزير اﻷول
وبتفويض منه

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  12٤-٠8اﳌؤرخ ﰲ 9
ربيـ ـع الثانـ ـي عـ ـام  1٤29اﳌوافـ ـق  1٥أب ـ ـري ـ ـل سن ـة  2٠٠8ال ـذي

اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري

يحدد صﻼحيات وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،

بلقاسم بوشمال

اﳉداول اﳌلحقة
 -١بعنوان اﻹدارة اﳌركزية للمفتشية العامة للعمل
اﳌناصب العليا

العدد

رئيس مهمة

2
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 ١٣ربيع اﻷول عام  ١44٣هـ
 ٢٠أكتوبر سنة  ٢٠٢١م

 -٢بعنوان اﳌفتشيات اﳉهوية للعمل

اﳌناصب العليا

اﳌفتشيات اﳉهوية للعمل

العدد

اﳉزائر

1

عنابة

1

قسنطينة

1

باتنة

1

تيارت

1

وهران

1

بشار

1

ورقلة

1

رئيس مهمة

اﳌجموع

8

 -٣بعنوان اﳌفتشيات الوﻻئية للعمل
اﳌناصب العليا

رئيس مهمة

اﳌفتشيات الوﻻئية للعمل

العدد

أدرار

1

الشلف

1

اﻷغواط

1

أم البواقي

1

باتنة

1

بجاية

1

بسكرة

1

بشار

1

البليدة

1

البويرة

1

تامنغست

1

تبسة

1

تلمسان

1

تيارت

1

 ١٣ربيع اﻷول عام  ١44٣هـ
 ٢٠أكتوبر سنة  ٢٠٢١م
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 -٣بعنوان اﳌفتشيات الوﻻئية للعمل )تابع(
اﳌناصب العليا

اﳌفتشيات الوﻻئية للعمل

العدد

تيزي وزو

1

اﳉزائر

1

اﳉلفة

1

جيجل

1

سطيف

1

سعيدة

1

سكيكدة

1

سيدي بلعباس

1

عنابة

1

قاﳌة

1

قسنطينة

1

اﳌدية

1

مستغاﱎ

1

اﳌسيلة

1

معسكر

1

ورقلة

1

وهران

1

البيض

1

إيليزي

1

برج بوعريريج

1

بومرداس

1

الطارف

1

تندوف

1

تيسمسيلت

1

الوادي

1

خنشلة

1

سوق أهراس

1

تيبازة

1

ميلة

1

عﲔ الدفﲆ

1

النعامة

1

عﲔ تيموشنت

1

غرداية

1

غليزان

1

رئيس مهمة

اﳌجموع
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