العدد ٨٢

اﻷربعاء  ٢0ربيع اﻷول عام  ١٤٤٣هـ

السنة الثامنة واﳋمسون

اﳌوافق  ٢٧أكتوبر سنة  ٢0٢١م

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 02٣.٤١.١8.٧٦

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 élc ٦8اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ ٣٠٠ ٠٦٠٠٠٠2٠١٩٣٠٠٤8

الهاتف  02٣.٤١.١8.8٩ :إﱃ ٩2

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠٣ ٠٠ ٠٦٠٠٠٠٠١٤٧2٠2٤2

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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 ٢0ربيع اﻷول عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أكتوبر سنة  ٢0٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٢
اﳉريدة الرسم ّ

5

مراسيم تنظيمّيـة
مرس ـوم رئاس ـي رقـ ـم  ٤0٤-٢١مـ ـؤّرخ ﰲ  ١٧ربي ـع اﻷول عـ ـام
 ١٤٤٣اﳌوافق  ٢٤أكتوبر سنـة  ،٢0٢١يـتضمن تـح ـويل
اعتمـ ـ ـاد إﱃ ميزانية تسيير رئاسة اﳉمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبنـ ـاء عـ ـ ـﲆ الدسـ ـت ـ ـور ،ﻻ سيم ـ ـا الـمادتـ ـ ـان  ٧-٩١و١٤١
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧-8٤الـمؤرخ ﰲ  8شوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضـ ـى القانـ ـون رق ـم  ١٦-2٠الـم ـؤرخ ﰲ  ١٦جم ـادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣١ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠2١
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٧-2١الـمؤرخ ﰲ  2٧شوال عام
 ١٤٤2اﳌوافق  8يونيو سنة  2٠2١واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة ،2٠2١
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي اﳌؤرخ ﰲ  ٦ذي القعدة عام
 ١٤٤2اﳌ ـ ـواف ـ ـق  ١٧ي ـونيـ ـو سن ـ ـة  2٠2١واﳌتضم ـ ـن توزيـ ـ ـ ـع
اﻻعتمـ ـ ـادات اﳌخصصـ ـة ﳌيزانيـ ـة التكاليـ ـف اﳌشترك ـ ـة مـ ـ ـ ـن
ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة ،2٠2١
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  ٠١-2١اﳌؤرخ ﰲ ١8
جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤2اﳌوافق  2جانفي سنة  2٠2١واﳌتضمن
توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لرئاسة اﳉمهورية من ميزانية
التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠2١

مرسوم رئاسي رقم  ٤0٥-٢١مؤّرخ ﰲ  ١٧ربيـ ـع اﻷول
عـ ـ ـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـ ـ ـوافـ ـ ـ ـ ـق  ٢٤أكـ ـ ـ ـت ـ ـوب ـ ـ ـر سن ـ ـ ـة ،٢0٢١
يـتضم ـ ـن تـحوي ـ ـ ـل اعتـ ـ ـ ـم ـاد إﱃ ميزانيـ ـ ـة تس ـ ـيير
مصالح الوزير اﻷول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبن ـ ـاء عـ ـ ـﲆ الدستـ ـ ـور ،ﻻ سيمـ ـا الـمادتـ ـان  ٧-٩١و١٤١
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧-8٤الـمؤرخ ﰲ  8شوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٦-2٠الـمؤرخ ﰲ  ١٦جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣١ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠2١
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٧-2١الـمؤرخ ﰲ  2٧شوال عام
 ١٤٤2اﳌوافق  8يونيو سنة  2٠2١واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة ،2٠2١
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي اﳌؤرخ ﰲ  ٦ذي القعدة
ع ـ ـام  ١٤٤2اﳌواف ـ ـق  ١٧يونيـ ـو سنـ ـة  2٠2١واﳌتضم ـن توزيع
اﻻعتم ـ ـادات اﳌخصص ـ ـة ﳌيزانيـ ـة التكاليـ ـف اﳌشترك ـة من
ميزاني ـ ـة التسيي ـ ـر ﲟوج ـ ـب قان ـ ـون اﳌالي ـ ـة التكمي ـﲇ لسنة
،2٠2١
– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  ٠٣-2١اﳌؤرخ ﰲ ١8
جمـ ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـ ـام  ١٤٤2اﳌوافـ ـ ـق  2جانف ـ ـ ـي سنـ ـ ـ ـ ـة 2٠2١
واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة للوزير اﻷول من

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغـ ـ ـى م ـ ـن ميـ ـزانيـ ـة سنـة  2٠2١اعتم ـاد ق ـدره
مليار وسبعمائة وواحد وسبعون مليونا وستمائة وثمانية
عشـ ـ ـ ـر ألـ ـ ـ ـف دينـ ـار ) ١.٧٧١.٦١8.٠٠٠دج( مقيّـ ـ ـد ﰲ ميـ ـ ـزاني ـ ـ ـ ـ ـة
التكاليف اﳌشتركة وﰲ الباب رقم ” ٩١-٣٧نفقات محتملة -
احتياطي مجّمع”.
اﳌاّدة  : ٢يخصص ﳌيزانية سنة  2٠2١اعتماد قدره مليار
وسبعمائة وواحد وسبعون مليونا وستمائة وثمانية عشر
ألف دينار )١.٧٧١.٦١8.٠٠٠دج( يقّيد ﰲ ميزانية تسيير رئاسة
اﳉمهورية وﰲ اﻷبواب اﳌبّينة ﰲ اﳉدول اﳌلحق بأصل هذا
اﳌرسوم.

ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠2١
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠2١اعتماد قدره
مائة وأربعة وعشرون مليون دينار ) ١2٤.٠٠٠.٠٠٠دج( مقّيد
ﰲ ميزاني ـ ـة التكاليـ ـ ـف اﳌشترك ـ ـ ـة وﰲ الب ـ ـاب رقـ ـ ـ ـم ٩١-٣٧
”نفقات محتملة  -احتياطي مجّمع”.
اﳌاّدة  : ٢يخـ ـ ـصص ﳌيزاني ـ ـة سن ـ ـة  2٠2١اعتم ـ ـاد قـ ـ ـدره
مائة وأربع ـ ـ ـة وعش ـ ـرون مليـ ـ ـون دين ـ ـ ـار ) ١2٤.٠٠٠.٠٠٠دج(
يقّيد ﰲ ميزانية تسييـر مصالح الوزير اﻷول وﰲ اﻷبـ ـواب

اﳌبّينة ﰲ اﳉـ ـدول اﳌلحـ ـق به ـذا اﳌرسوم.

اﳌاّدة  : ٣ي ـنش ـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرسم ـ ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

اﳌاّدة  : ٣ي ـنش ـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرسم ـ ـ ـ ـّية

حـ ـّرر باﳉزائ ـ ـر ﰲ  ١٧ربيـ ـع اﻷول ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌـ ـواف ـ ـق 2٤
أكتوبر سنة .2٠2١

حـ ـّرر باﳉزائ ـ ـر ﰲ  ١٧ربيـ ـع اﻷول ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌـ ـواف ـ ـق 2٤

عبد اﳌجيد تبون

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
أكتوبر سنة .2٠2١

عبد اﳌجيد تبون

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٢
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢0ربيع اﻷول عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أكتوبر سنة  ٢0٢١م

اﳉدول اﳌلحق

العناوين

رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

الفرع اﻷول
الوزير اﻷول
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01 - 34
02 - 34
03 - 34
06 - 34
80 - 34

الوزير اﻷول  -تسديد النفقات...................................................................
الوزير اﻷول  -اﻷدوات واﻷثاث..................................................................
الوزير اﻷول  -اللوازم.................................................................................
الوزير اﻷول  -نفقات تسيير اﻹقامة الرسمية للوزير اﻷول.....................
الوزير اﻷول  -حظيرة السيارات...............................................................

20.000.000
15.000.000
10.000.000
6.000.000
30.000.000

مجموع القسم الرابع

81.000.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01 - 35

الوزير اﻷول  -صيانة اﳌباني...................................................................

5.000.000

مجموع القسم اﳋامس

5.000.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
01 - 37
02 - 37

الوزير اﻷول  -نفقات مختلفة...................................................................
الوزير اﻷول  -تنظيم اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات...........................................
مجموع القسم السابع

10.000.000
28.000.000

مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول
مجموع الفرع اﻷول

38.000.000
124.000.000
124.000.000
124.000.000

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

124.000.000

مرسوم رئاسي رقم  ٤0٦-٢١مؤّرخ ﰲ  ١٧ربيـ ـع اﻷول
عـ ـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌوافـ ـق  ٢٤أكت ـوبر سنة  ،٢0٢١يـتضمن
ت ـح ـ ـوي ـ ـل اعتم ـ ـ ـ ـاد إﱃ ميـ ـ ـ ـزاني ـ ـ ـ ـة تس ـ ـييـ ـ ـ ـ ـ ـر وزارة
الشـ ـ ـ ـ ـؤون اﳋارجيـ ـة واﳉالية الوطنية باﳋارج.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبنـ ـ ـاء عـ ـ ـﲆ الدست ـ ـور ،ﻻ سيم ـ ـا الـمادت ـ ـان  ٧-٩١و١٤١
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،

– وﲟقتضـ ـى القانـ ـون رقـ ـم  ١٦-2٠الـمـ ـؤرخ ﰲ  ١٦جمـ ـادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣١ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠2١
– وﲟقتضـ ـ ـى اﻷم ـ ـ ـر رقـ ـ ـم  ٠٧-2١الـمـ ـ ـؤرخ ﰲ  2٧شـ ـ ـوال ع ـ ـ ـام
 ١٤٤2اﳌوافق  8يونيو سنة  2٠2١واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة ،2٠2١
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي اﳌؤرخ ﰲ  ٦ذي القعدة عـ ـام
 ١٤٤2اﳌ ـ ـوافـ ـ ـق  ١٧يونـ ـي ـو سن ـ ـة  2٠2١واﳌتضم ـ ـ ـن توزي ـ ـ ـ ـع

– وﲟقتضـ ـى القانـ ـون رق ـم  ١٧-8٤الـم ـؤرخ ﰲ  8ش ـوال ع ـام

اﻻعتمـ ـادات اﳌخصصـ ـة ﳌيزانـيـ ـة التكاليـ ـف اﳌشتركـ ـة مـ ـ ـن

 ١٤٠٤اﳌوافـ ـق  ٧يوليـو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،

ميزانيـ ـ ـة التسيي ـ ـر ﲟوج ـ ـب قانـ ـون اﳌالي ـة التكمي ـ ـﲇ لسن ـ ـ ـة

اﳌعدل واﳌتمم،

،2٠2١

 ٢0ربيع اﻷول عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أكتوبر سنة  ٢0٢١م
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– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  ٠2-2١اﳌؤرخ ﰲ ١8

اﳌاّدة  : ٢يخصص ﳌيزانية سنة  2٠2١اعتماد قدره ثمانية

جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤2اﳌوافق  2جانفي سنة  2٠2١واﳌتضمن

عشـ ـر مليونـ ـا ومائـ ـة ألـ ـف دينـ ـار ) ١8.١٠٠.٠٠٠دج( يقّيـ ـ ـد ﰲ
ميزانية تسيير وزارة الشؤون اﳋارجية واﳉالية الوطنية

ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠2١

باﳋارج وﰲ اﻷبواب اﳌبّينة ﰲ اﳉدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الشؤون اﳋارجية من

اﳌاّدة  : ٣يـنشـ ـ ـر هـ ـ ـ ـذا اﳌ ـ ـرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉـ ـ ـريـ ـ ـدة الّرسمـ ـ ـيّة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠2١اعتماد قدره

حـ ـ ـّرر باﳉ ـزائ ـ ـر ﰲ  ١٧ربي ـع اﻷول عـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـوافـ ـ ـق 2٤

ثمانية عشر مليونا ومائة ألف دينار ) ١8.١٠٠.٠٠٠دج( مقيّد
ﰲ ميزانية التكاليف اﳌشتركة وﰲ الباب رقم ” ٩١-٣٧نفقات

أكتوبر سنة .2٠2١

محتملة  -احتياطي مجّمع”.

عبد اﳌجيد تبون
اﳉدول اﳌلحق

رقم اﻷبواب

العناوين

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

وزارة الشؤون اﳋارجية واﳉالية الوطنية باﳋارج
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01 - 34

اﻹدارة اﳌركزية  -تسديد النفقات.............................................................

6.600.000

04 - 34

اﻹدارة اﳌركزية  -التكاليف اﳌلحقة.........................................................

9.500.000

مجموع القسم الرابع

16.100.000

مجموع العنوان الثالث

16.100.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

16.100.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح اﳌوجودة ﰲ اﳋارج
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
32 - 37

نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات
ﰲ اﳋارج )اﻻنتخابات التشريعية لسنة ..................................(2٠2١

2.000.000

مجموع القسم السابع

2.000.000

مجموع العنوان الثالث

2.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

2.000.000

مجموع الفرع اﻷول

18.100.000

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

18.100.000
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مرسـوم رئاسـي رقـم  ٤0٧-٢١مـؤّرخ ﰲ ﰲ  ١٧ربيـ ـع اﻷول
عـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌوافـق  ٢٤أكتـ ـ ـوبـ ـ ـر سنـ ـ ـة  ،٢0٢١يـتضمـ ـن

تـحوي ـل اعتماد إﱃ ميزانية تسيير وزارة الشباب
والرياضة.

 ٢0ربيع اﻷول عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أكتوبر سنة  ٢0٢١م

– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  ١٥-2١اﳌؤرخ ﰲ ١8
جم ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  ١٤٤2اﳌوافـ ـ ـق  2جانف ـ ـ ـي سنـ ـ ـ ـة 2٠2١
واﳌتضمـ ـن توزيـ ـع اﻻعتمـ ـادات اﳌخصص ـة لوزيـر الشبـ ـاب
والرياضة من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،2٠2١

ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ

يرسم ما يأتي :

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠2١اعتماد قدره

– وبن ـ ـاء ع ـ ـ ـﲆ الدستـ ـ ـور ،ﻻ سيمـ ـ ـا الـمادتـ ـ ـان  ٧-٩١و١٤١
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧-8٤الـمؤرخ ﰲ  8شوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،

خمسـ ـة مﻼييـ ـر وتسعمائـ ـة واثن ـان وتسع ـون مليونـا ومائ ـة
وستـ ـون ألـ ـف دينـ ـار ) ٥.٩٩2.١٦٠.٠٠٠دج( مق ـّيد ﰲ ميزانيـ ـة
التكاليف اﳌشتركة وﰲ الباب رقم ” ٩١-٣٧نفقات محتملة -
احتياطي مجّمع”.

اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌاّدة  : ٢يخصص ﳌيزانية سنة  2٠2١اعتماد قدره خمسة

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٦-2٠الـمؤرخ ﰲ  ١٦جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣١ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠2١
– وﲟقتض ـ ـى اﻷم ـ ـر رق ـ ـم  ٠٧-2١الـمـ ـؤرخ ﰲ  2٧شـ ـوال عـ ـام
 ١٤٤2اﳌوافق  8يونيو سنة  2٠2١واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة ،2٠2١
– وﲟقتضـ ـ ـى الـمرسـ ـوم الرئاسـ ـي اﳌ ـ ـ ـؤرخ ﰲ  ٦ذي القعـ ـ ـدة
عـ ـام  ١٤٤2اﳌوافـ ـق  ١٧يونيـ ـو سنـ ـة  2٠2١واﳌتضمـ ـن توزيـ ـع
اﻻعتم ـ ـادات اﳌخصصـ ـة ﳌيزانيـ ـة التكاليـ ـف اﳌشترك ـ ـة مـ ـ ـ ـن

مﻼيير وتسعمائة واثنان وتسعون مليونا ومائة وستون ألف
دينـ ـار ) ٥.٩٩2.١٦٠.٠٠٠دج( يقّي ـ ـ ـد ﰲ ميزانيـ ـة تسيي ـ ـر وزارة

الشباب والرياضة وﰲ اﻷبواب اﳌبّينة ﰲ اﳉدول اﳌلحق بهذا
اﳌرسوم.

اﳌاّدة  : ٣يكلـ ـف وزي ـر اﳌاليـة ووزيـ ـر الشب ـاب والرياضـ ـة،
كـ ـل فيمـ ـا يخصـ ـ ـ ـه ،بتنفيـ ـ ـذ هـ ـ ـذا اﳌ ـرسـ ـوم الـ ـ ـذي يـنشـ ـ ـر ﰲ
اﳉريـدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حـ ـّرر باﳉ ـ ـزائ ـر ﰲ  ١٧ربي ـع اﻷول ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌـواف ـ ـق 2٤

أكتوبر سنة .2٠2١

عبد اﳌجيد تبون

ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة ،2٠2١
اﳉدول اﳌلحق

رقم اﻷبواب

العناوين

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

وزارة الشباب والرياضة
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السادس
إعانات التسيير
21 - 36

إعانات لدواوين مؤسسات الشباب والرياضة للوﻻيات..........................

1.671.713.000

41 - 36

إعانات لدواوين اﳌركبات اﳌتعددة الرياضات ﰲ الوﻻيات.....................

381.478.000

مجموع القسم السادس

2.053.191.000

مجموع العنوان الثالث

2.053.191.000

 ٢0ربيع اﻷول عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أكتوبر سنة  ٢0٢١م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(

رقم اﻷبواب

العناوين

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
02 - 43

اﻹدارة اﳌركزية  -اﳌساهمة ﰲ اﳉمعيات الرياضية...............................

113.190.000

مجموع القسم الثالث

113.190.000

مجموع العنوان الرابع

113.190.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

2.166.381.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11 - 31

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

973.500.000

12 - 31

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

1.658.500.000

13 - 31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون ،الرواتب،
منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.........................
مجموع القسم اﻷول

480.779.000
3.112.779.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
11 - 33

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﳌنح العائلية..................................

55.000.000

13 - 33

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

658.000.000

مجموع القسم الثالث

713.000.000

مجموع العنوان الثالث

3.825.779.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

3.825.779.000

مجموع الفرع اﻷول

5.992.160.000

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

5.992.160.000

 ٢0ربيع اﻷول عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أكتوبر سنة  ٢0٢١م
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مرس ـوم رئاسـ ـي رق ـم  ٤0٨-٢١مـ ـؤّرخ ﰲ  ١٧ربي ـع اﻷول
عـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌوافـق  ٢٤أكتـ ـ ـوبـ ـ ـر سنـ ـ ـة  ،٢0٢١يـتضم ـ ـن
تـحويـل اعتماد إﱃ ميزانية تسيير وزارة التضامن
الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳌاّدة  : ٣يكلف وزير اﳌالي ـة ووزي ـرة التضامن الوطني
واﻷس ـ ـرة وقضايـ ـا اﳌـ ـرأة ،كـ ـ ـل فيمـ ـ ـا يخص ـ ـ ـه ،بتنفي ـ ـ ـذ هـ ـ ـذا
اﳌرسـ ـ ـوم الـ ـ ـذي ي ـنشـ ـ ـر ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرسمـ ـ ـّية للجمهـ ـ ـورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حـ ـّرر باﳉ ـ ـزائ ـر ﰲ  ١٧ربي ـع اﻷول ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌـواف ـ ـق 2٤
أكتوبر سنة .2٠2١

ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبن ـ ـاء عـ ـ ـﲆ الدستـ ـ ـور ،ﻻ سيم ـ ـا الـمادت ـ ـان  ٧-٩١و١٤١
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧-8٤الـمؤرخ ﰲ  8شوال عام

عبد اﳌجيد تبون

``````````````````````````````````````````````````H
مرسـ ـوم رئاسـ ـي رق ـم  ٤0٩-٢١م ـؤّرخ ﰲ  ١٧ربي ـع اﻷول
عـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌوافـق  ٢٤أكتـ ـ ـوبـ ـ ـر سنـ ـ ـة  ،٢0٢١يـتضم ـ ـن
تـحـوي ـل اعتماد إﱃ ميزانية تسيير وزارة السكن
والعمران واﳌدينة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتض ـ ـى القان ـ ـون رقـ ـم  ١٦-2٠الـم ـ ـؤرخ ﰲ  ١٦جمـ ـ ـادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣١ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠2١
– وﲟقتضـ ـى اﻷمـ ـر رقـ ـم  ٠٧-2١الـمـ ـؤرخ ﰲ  2٧شـ ـوال ع ـ ـام
 ١٤٤2اﳌوافق  8يونيو سنة  2٠2١واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة ،2٠2١
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي اﳌؤرخ ﰲ  ٦ذي القعدة
عـ ـام  ١٤٤2اﳌوافـ ـق  ١٧يونيـ ـو س ـنة  2٠2١واﳌتضم ـن توزيـع
اﻻعتمادات اﳌخصص ـ ـة ﳌيزاني ـ ـة التكاليـ ـف اﳌشترك ـ ـة م ـ ـن
ميزانيـ ـ ـة التسيي ـ ـر ﲟوج ـ ـب قانـ ـون اﳌالية التكميﲇ لسنة
،2٠2١
– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  ١8-2١اﳌؤرخ ﰲ ١8
جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤2اﳌوافق  2جانفي سنة  2٠2١واﳌتضمن
توزيـ ـع اﻻعتم ـ ـادات اﳌخصصـ ـة لوزيـ ـرة التضامـ ـن الوطن ـ ـي
واﻷسرة وقضايا اﳌرأة من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون
اﳌالية لسنة ،2٠2١
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠2١اعتماد قدره
خمسمائة مليون دينار ) ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( مقّيد ﰲ ميزانية
التكاليف اﳌشتركة وﰲ الباب رقم ” ٩١-٣٧نفقات محتملة -
احتياطي مجّمع”.
اﳌاّدة  : ٢يخـ ـ ـصص ﳌيزاني ـ ـة سن ـ ـة  2٠2١اعتمـ ـ ـاد قـ ـ ـ ـدره
خمسمائة مليون دينار ) ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( يقّيد ﰲ ميزانية
تسيير وزارة التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة
وﰲ الباب رقم '' ٠٧-٤٦اﻹدارة اﳌركزية – تخصيص لفائدة
صندوق النفقة''.

ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبن ـ ـاء ع ـ ـ ـ ـﲆ ال ـ ـدست ـ ـور ،ﻻ سيم ـ ـ ـا الـمادت ـ ـ ـان  ٧-٩١و١٤١
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧-8٤الـمؤرخ ﰲ  8شوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتض ـ ـى القان ـ ـون رق ـ ـم  ١٦-2٠الـم ـ ـؤرخ ﰲ  ١٦جم ـ ـادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣١ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠2١
– وﲟقتض ـ ـى اﻷم ـ ـر رق ـ ـم  ٠٧-2١الـم ـ ـ ـؤرخ ﰲ  2٧شـ ـ ـوال عـام
 ١٤٤2اﳌوافق  8يونيو سنة  2٠2١واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة ،2٠2١
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي اﳌؤرخ ﰲ  ٦ذي القعدة عام
 ١٤٤2اﳌـ ـواف ـ ـ ـق  ١٧ي ـونيـ ـ ـو سن ـ ـة  2٠2١واﳌتضم ـ ـ ـن توزيـ ـ ـع
اﻻعـ ـتـ ـمـ ـادات اﳌخصصة ﳌي ـزان ـي ـة ال ـت ـك ـال ـي ـف اﳌشت ـرك ـة م ـن
ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة ،2٠2١
– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  22-2١اﳌؤرخ ﰲ ١8
جمـ ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـ ـام  ١٤٤2اﳌ ـ ـوافـ ـ ـ ـق  2جـ ـانف ـ ـ ـي سن ـ ـ ـة 2٠2١
واﳌتضم ـ ـن توزي ـ ـع اﻻعتمـ ـ ـادات اﳌخصصـ ـة لوزي ـ ـر السكـ ـ ـن
والعم ـ ـران واﳌدينـ ـة م ـ ـن ميزانيـ ـة التسييـ ـر ﲟوجـ ـب قان ـ ـون
اﳌالية لسنة ،2٠2١
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠2١اعتماد قدره
مليار وستمائة مليون دينار ) ١.٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( مقّيد ﰲ
ميزانية التكاليف اﳌشتركة وﰲ الباب رقم ” ٩١-٣٧نفقات
محتملة  -احتياطي مجّمع”.
اﳌاّدة  : ٢يخ ـ ـ ـصص ﳌيزاني ـ ـة سنـ ـ ـة  2٠2١اعتم ـ ـاد قـ ـ ـ ـدره
مليار وستمائة مليون دينار ) ١.٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( يقّيد ﰲ
ميزاني ـ ـة تسييـ ـ ـر وزارة السك ـ ـ ـ ـن والعمـ ـ ـران واﳌدين ـ ـ ـ ـة وﰲ
اﻷبواب اﳌبيّنة ﰲ اﳉدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

 ٢0ربيع اﻷول عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أكتوبر سنة  ٢0٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٢
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌاّدة  : ٣يكلـ ـف وزي ـ ـر اﳌاليـ ـ ـة ووزي ـ ـر السكـ ـن والعمـ ـ ـران
واﳌدينة ،كـل فيمـا يخص ـ ـه ،بتنفيـذ ه ـذا اﳌرسـوم الـذي يـنشـر
ﰲ اﳉري ـ ـ ـدة ال ـّرسمـ ـّيـة ل ـل ـج ـمـهـورّيـة اﳉزائـرّيـة الـّديـمـقـراطـّيـة
الّشعبّية.
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حـ ـّرر باﳉ ـ ـزائ ـر ﰲ  ١٧ربي ـع اﻷول ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌـواف ـ ـق 2٤

أكتوبر سنة .2٠2١

عبد اﳌجيد تبون

اﳉدول اﳌلحق

رقم اﻷبواب

العناوين

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

وزارة السكن والعمران واﳌدينة
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11 - 31

اﳌصال ـح ال ـﻼم ـرك ـزي ـة ل ـل ـتـعـمـيـر والـهـنـدسة اﳌعـمـاريـة والـبـنـاء  -الـراتب
الرئيسي للنشاط..................................................................................

12 - 31

اﳌصالح الﻼمركزية للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء  -التعويضات
واﳌنح اﳌختلفة...................................................................................

13 - 31

184.000.000
157.200.000

اﳌصالـح الـﻼمـركـزيـة لـلـتـعـمـيـر والـهـنـدسة اﳌعـمـاريـة والـبـنـاء  -اﳌستـخـدمـون
اﳌتعاقدون ،الرواتب ،منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي....
مجموع القسم اﻷول

9.200.000
350.400.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
11 - 33

اﳌصالح الﻼمركزية للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء  -اﳌنح العائلية....

13 - 33

اﳌصال ـح ال ـﻼم ـرك ـزي ـة لـلـتـعـمـيـر والـهـنـدسة اﳌعـمـاريـة والـبـنـاء  -الضمان

5.693.000

اﻻجتماعي...............................................................................................

85.300.000

مجموع القسم الثالث

90.993.000

مجموع العنوان الثالث

441.393.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

441.393.000

الفرع اﳉزئي الثالث
اﳌصالح الﻼمركزية للتجهيزات العمومية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11 - 31

اﳌصالح الﻼمركزية للتجهيزات العمومية  -الراتب الرئيسي للنشاط....

248.000.000

12 - 31

اﳌصالح الﻼمركزية للتجهيزات العمومية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة....

216.000.000

13 - 31

اﳌصالح الﻼمركزية للتجهيزات العمومية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون،
الرواتب ،منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي..........
مجموع القسم اﻷول

21.200.000
485.200.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٢
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢0ربيع اﻷول عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أكتوبر سنة  ٢0٢١م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(

العناوين

رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
11 - 33
13 - 33

اﳌصالح الﻼمركزية للتجهيزات العمومية  -اﳌنح العائلية......................
اﳌصالح الﻼمركزية للتجهيزات العمومية  -الضمان اﻻجتماعي.................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اﳉزئي الثالث

9.650.000
116.000.000
125.650.000
610.850.000
610.850.000

الفرع اﳉزئي اﳋامس
اﳌصالح الﻼمركزية للسكن
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11 - 31
12 - 31
13 - 31

اﳌصالح الﻼمركزية للسكن  -الراتب الرئيسي للنشاط............................
اﳌصالح الﻼمركزية للسكن  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة.....................
اﳌصالح الﻼمركزية للسكن  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون ،الرواتب ،منح
ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.................................
مجموع القسم اﻷول

209.000.000
187.000.000
44.300.000
440.300.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
11 - 33
13 - 33

اﳌصالح الﻼمركزية للسكن  -اﳌنح العائلية.............................................
اﳌصالح الﻼمركزية للسكن  -الضمان اﻻجتماعي........................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اﳉزئي اﳋامس
مجموع الفرع اﻷول
مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة.............................................................

مرسوم رئاسي رقم  ٤١0-٢١مؤّرخ ﰲ  ١٧ربي ـع اﻷول عـ ـ ـام

 ١٤٤٣اﳌ ـ ـ ـوافـ ـ ـ ـق  ٢٤أكتـ ـ ـوبـ ـ ـ ـر سنـ ـ ـ ـة  ،٢0٢١يـتضمـ ـ ـ ـن

تـحوي ـل اعتماد إﱃ ميزانية تسيير وزارة التج ـارة
وترقيـ ـة الصادرات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبن ـ ـاء ع ـ ـﲆ الـ ـ ـ ـدست ـ ـور ،ﻻ سيم ـ ـا الـمادتـ ـ ـان  ٧-٩١و١٤١
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضـ ـى القانـ ـون رقـ ـم  ١٧-8٤الـمـ ـؤرخ ﰲ  8ش ـوال عـام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،

8.358.000
99.099.000
107.457.000
547.757.000
547.757.000
1.600.000.000
1.600.000.000

– وﲟقتضـ ـى القان ـ ـون رقـ ـم  ١٦-2٠الـمـ ـؤرخ ﰲ  ١٦جم ـ ـادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣١ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠2١
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٧-2١الـمؤرخ ﰲ  2٧شوال عام
 ١٤٤2اﳌوافق  8يونيو سنة  2٠2١واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة ،2٠2١
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي اﳌؤرخ ﰲ  ٦ذي القعدة ع ـام
 ١٤٤2اﳌـ ـواف ـ ـ ـق  ١٧يوني ـ ـ ـو سنـ ـ ـة  2٠2١واﳌتضمـ ـ ـ ـن ت ـوزيـ ـع
اﻻعـ ـتـ ـمـ ـادات اﳌخصصة ﳌي ـزان ـي ـة ال ـت ـك ـال ـي ـف اﳌشت ـرك ـة م ـن
ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة ،2٠2١
– وﲟقتض ـى الـمرس ـوم التنفي ـذي رقـم  2٣-2١اﳌـؤرخ ﰲ ١8
جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤2اﳌوافق  2جانفي سنة  2٠2١واﳌتضمن
توزيـ ـع اﻻعتمـ ـادات اﳌخصص ـة ل ـوزيـ ـر التج ـارة م ـن ميزانيـ ـة
التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠2١

 ٢0ربيع اﻷول عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أكتوبر سنة  ٢0٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٢
اﳉريدة الرسم ّ

يرسم ما يأتي :
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) 282.٣٠٠.٠٠٠دج( ي ـق ـّيـد ﰲ م ـي ـزان ـي ـة تسي ـي ـر وزارة ال ـتـجـارة
وترقية الصادرات وﰲ اﻷبواب اﳌبّينة ﰲ اﳉدول اﳌلحق بهذا
اﳌرسوم.

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغ ـ ـ ـى م ـ ـ ـن ميزانيـ ـ ـة سنـ ـ ـة  2٠2١اعتمـ ـ ـاد
قدره مائتـ ـان واثنـ ـان وثمان ـ ـون مليون ـ ـا وثﻼثمائـ ـ ـة أل ـ ـف

اﳌاّدة  : ٣يكل ـ ـ ـف وزي ـ ـر اﳌاليـ ـ ـة ووزيـ ـر التجـ ـ ـارة وتـ ـرقيـ ـ ـة

دين ـ ـار ) 282.٣٠٠.٠٠٠دج( مقّيـ ـ ـد ﰲ مي ـ ـزانيـ ـة التك ـ ـ ـالي ـ ـف

الصادرات ،كـل فيمـا يخص ـ ـه ،بتنفيـذ ه ـذا اﳌرسـوم الـذي يـنشـر ﰲ

اﳌشت ـ ـركـ ـ ـة وﰲ الب ـ ـ ـاب رقـ ـ ـ ـم ” ٩١-٣٧نفق ـ ـ ـات محتمل ـ ـ ـة -

اﳉريدة الّرسمّية للجمهـورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

احتياطـ ـي مجّمـ ـع”.

حـ ـّرر باﳉ ـ ـزائ ـر ﰲ  ١٧ربي ـع اﻷول ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌـواف ـ ـق 2٤
أكتوبر سنة .2٠2١
عبد اﳌجيد تبون

اﳌاّدة  : ٢يخـ ـ ـ ـصص ﳌيـ ـ ـزانيـ ـة سنـ ـة  2٠2١اعتمـ ـ ـاد قـ ـ ـ ـدره
مائتـ ـان واثنـ ـ ـان وثمانـ ـ ـون مليـ ـونـا وثﻼثمـ ـائ ـ ـة ألـ ـ ـف دينـ ـار

اﳉدول اﳌلحق

رقم اﻷبواب

العناوين

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

وزارة التجارة وترقية الصادرات
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌديريات الوﻻئية للتجارة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11 - 31

اﳌديريات الوﻻئية للتجارة  -الراتب الرئيسي للنشاط...........................

116.500.000

12 - 31

اﳌديريات الوﻻئية للتجارة  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة....................

108.000.000

13 - 31

اﳌديريات الوﻻئية للتجارة  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون ،الرواتب ،منح
ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.................................
مجموع القسم اﻷول

2.100.000
226.600.000

القسم الثالث
اﳌوظفون -التكاليف اﻻجتماعية
11 - 33

اﳌديريات الوﻻئية للتجارة  -اﳌنح العائلية.............................................

5.000.000

13 - 33

اﳌديريات الوﻻئية للتجارة  -الضمان اﻻجتماعي.....................................

37.700.000

مجموع القسم الثالث

42.700.000

مجموع العنوان الثالث

269.300.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

269.300.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٢
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٧أكتوبر سنة  ٢0٢١م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(

العناوين

رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

الفرع اﳉزئي الثالث
اﳌديريات اﳉهوية للتجارة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
21 - 31

اﳌديريات اﳉهوية للتجارة  -الراتب الرئيسي للنشاط...........................

4.500.000

22 - 31

اﳌديريات اﳉهوية للتجارة  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة....................

5.100.000

23 - 31

اﳌديريات اﳉهوية للتجارة  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون ،الرواتب ،منح
ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.................................

1.000.000

مجموع القسم اﻷول

10.600.000

القسم الثالث
اﳌوظفون -التكاليف اﻻجتماعية
23 - 33

اﳌديريات اﳉهوية للتجارة  -الضمان اﻻجتماعي....................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اﳉزئي الثالث
مجموع الفرع اﻷول
مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة.............................................................

مرسوم رئاسي رقم  ٤١١-٢١مؤّرخ ﰲ  ١٧ربي ـع اﻷول عـ ـ ـام
 ١٤٤٣اﳌـوافـق  ٢٤أكتوبر سنة  ،٢0٢١يـتضم ـن ﲢ ـويـل
اعتماد إﱃ ميزانية تسيير وزارة اﻻتصال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبن ـ ـ ـاء عـ ـ ـ ـﲆ الدست ـ ـ ـ ـور ،ﻻ سيم ـ ـ ـا الـمادتـ ـ ـان  ٧-٩١و١٤١
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧-8٤الـمؤرخ ﰲ  8شوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٦-2٠الـمؤرخ ﰲ  ١٦جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣١ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠2١
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٧-2١الـمؤرخ ﰲ  2٧شوال عام
 ١٤٤2اﳌوافق  8يونيو سنة  2٠2١واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة ،2٠2١
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي اﳌؤرخ ﰲ  ٦ذي القعدة عام
 ١٤٤2اﳌـواف ـ ـ ـق  ١٧يونيـ ـ ـو سن ـ ـ ـة  2٠2١واﳌتضم ـ ـ ـن توزي ـ ـ ـع
اﻻعـ ـتـ ـمـ ـادات اﳌخصصة ﳌي ـزان ـي ـة ال ـت ـك ـال ـي ـف اﳌشت ـرك ـة م ـن
ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة ،2٠2١

2.400.000
2.400.000
13.000.000
13.000.000
282.300.000
282.300.000

– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  2٤-2١اﳌؤرخ ﰲ ١8
جمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٤2اﳌوافـ ـق  2جانف ـ ـي سن ـ ـ ـة 2٠2١
واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير اﻻتصال
من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠2١
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠2١اعتماد قدره
خمسمائة وخمسون مليون دينار ) ٥٥٠.٠٠٠.٠٠٠دج( مقّيد
ﰲ ميزاني ـ ـة التكالي ـ ـف اﳌشترك ـ ـة وﰲ البـ ـاب رق ـ ـ ـم ٩١-٣٧
”نفقات محتملة  -احتياطي مجّمع”.
اﳌاّدة  : ٢يخ ـ ـ ـصص ﳌيزاني ـ ـة سنـ ـة  2٠2١اعتمـ ـاد قـ ـ ـدره
خمسمائـ ـة وخمس ـون ملي ـون دينار ) ٥٥٠.٠٠٠.٠٠٠دج( يقّيد
ﰲ ميزانية تسيير وزارة اﻻتصال وﰲ الباب رقم ٠2-٤٤
''اﻹدارة اﳌركزية – اﳌساهمة ﰲ اﳌؤسسة العمومية للبث
اﻹذاعي والتلفزي اﳉزائري''.
اﳌاّدة  : ٣يكلف وزير اﳌالي ـة ووزي ـر اﻻتصال ،كـل فيم ـا
يخص ـ ـ ـه ،بتنفي ـ ـذ هـ ـذا اﳌـ ـرس ـوم الـ ـ ـ ـذي ي ـنش ـ ـر ﰲ اﳉ ـ ـ ـريـ ـ ـ ـدة
الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حـ ـّرر باﳉ ـ ـزائ ـر ﰲ  ١٧ربي ـع اﻷول ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌـواف ـ ـق 2٤
أكتوبر سنة .2٠2١
عبد اﳌجيد تبون

 ٢0ربيع اﻷول عام  ١٤٤٣هـ
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مراسيم فردّية
مـ ـرس ـ ـوم رئاس ـ ـي م ـ ـؤّرخ ﰲ  13ربي ـ ـع اﻷول ع ـ ـ ـام 1443
اﳌوافـ ـ ـق  20أكتوبـ ـ ـر سن ـ ـة  ،2021يتضمـ ـ ـن إنهـ ـ ـ ـ ـاء
مهـ ـ ـام مكلّ ـ ـ ـف بال ـ ـدراسـ ـ ـ ـات والتلخيـ ـ ـص برئاس ـ ـة
اﳉمهورّية.

سبتمب ـ ـ ـر سن ـة  ،2021مه ـ ـام الس ـ ـّيد أحمـ ـ ـد فقي ـ ـه ،بصفت ـ ـ ـه
م ـح ـتسب ـا م ـن ال ـدرج ـة ال ـث ـان ـي ـة ﲟج ـلس اﶈاسبـة ،بسبب
الوفاة.

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  13ربيع اﻷول عام
 1443اﳌوافـ ـق  20أك ـت ـوب ـر سنـة  ،2021تنهى مـهـام السّيـد
مجيد عمور ،بصفته مكّلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة

مرسـ ـ ـوم رئاس ـ ـي مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  13ربيـ ـ ـع اﻷول ع ـ ـ ـام 1443
اﳌواف ـ ـق  20أك ـت ـوب ـر سن ـة  ،2021ي ـتضم ـن ت ـع ـيﲔ
اﻷمﲔ العام ﳌصالح وسيط اﳉمهورّية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳉمهورّية ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرس ـ ـوم رئاسـ ـي م ـ ـؤّرخ ﰲ  13ربيـ ـع اﻷول عـ ـام 1443
اﳌوافق  20أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
بوزارة اﳌالية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجـ ـب مرس ـوم رئاسي مـ ـؤّرخ ﰲ  13ربي ـع اﻷول عـ ـام
 1443اﳌوافق  20أكتوبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيدتﲔ
اﻵتي اسماهما ،بوزارة اﳌالية ،ﻹحالتهما عﲆ التقاعد :

– سليمة دوماز ،بصفتها مديرة للدراسات ﰲ اﳌديرية
العامة للخزينة،
– ن ـ ـورة ب ـ ـن ك ـ ـزﱘ ،بصفته ـ ـا مفتشـ ـة ﲟفتشيـ ـة مصالـ ـح
اﶈاسبة.

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  13ربيع اﻷول عام 1443

اﳌوافق  20أكتوبر سنة  ،2021يعّين السّيد مجيد عمور،
أمينا عاما ﳌصالح وسيط اﳉمهورّية.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  13ربيع اﻷول عام  1443اﳌوافق
 20أكتـ ـوب ـ ـ ـ ـر سنـ ـ ـة  ،2021يتضمـ ـ ـن تع ـ ـ ـ ـيﲔ مكـ ـ ـ ـّلف
بالدراسات والتلخيص ﲟصالح وسيط اﳉمهورّية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  13ربيع اﻷول عام 1443

اﳌوافق  20أكتوبر سنة  ،2021يعّين السيّد مجيد بكوش،
مكّلفا بالدراسات والتلخيص ﲟصالح وسيط اﳉمهورّية.

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

``````````````````````````````````````````````````H
م ـ ـرسوم رئـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  11رب ـ ـي ـ ـع اﻷول عـ ـام 1443
اﳌوافق  18أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
نائبة مدير بوزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية

م ـ ـرسوم رئ ـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  13رب ـ ـي ـ ـع اﻷول ع ـ ـام 1443
اﳌواف ـ ـق  20أكتوب ـ ـر سن ـ ـ ـة  ،2021يتضمـ ـ ـ ـن تعـ ـ ـ ـيﲔ
مك ـ ـ ـ ـّلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل.

والتهيئة العمرانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجـ ـب مرسـ ـوم رئاسـ ـي م ـ ـؤّرخ ﰲ  11ربيـ ـع اﻷول عـ ـام

 1443اﳌوافـ ـق  18أكتوب ـر سنـ ـة  ،2021تنهـ ـى مهـ ـام السـ ـّيدة

ﻻميـ ـة بودروايـ ـة ،بصفتهـ ـا نائبـ ـة مديـ ـر لتنظيـ ـم وتطوي ـ ـر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  13ربيع اﻷول عام 1443

اﳌوافـ ـق  20أكتوب ـ ـر سنـ ـة  ،2021يعـ ـّين السـ ـّيد عبـ ـد العزيـ ـز
بوذراع ،مكّلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل.

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

اﻹقليـ ـم بـ ـوزارة الداخلي ـ ـة واﳉماعـ ـات اﶈليـ ـة والتهيئ ـ ـة
العمرانية ،لتكليفها بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
م ـ ـرسوم رئـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  13رب ـ ـي ـ ـع اﻷول عـ ـام 1443
اﳌوافق  20أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
محتسب من الدرجة الثانية ﲟجلس اﶈاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجـ ـب مرس ـوم رئاسـي مـ ـؤّرخ ﰲ  13ربي ـع اﻷول ع ـام
 1443اﳌوافـ ـق  20أكتوبـ ـر سن ـة  ،2021تنهـ ـى ابتـ ـداء مـ ـن 16

مرس ـ ـوم تنفي ـ ـذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  11ربيـ ـ ـع اﻷول ع ـ ـ ـام 1443
اﳌوافق  18أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
رئيس ديوان واﱄ وﻻية الطارف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11ربيع اﻷول عام 1443

اﳌواف ـ ـ ـق  18أكتـ ـوبـ ـ ـر سنـ ـة  ،2021تنهـ ـ ـى مه ـ ـام السـ ـ ـّيد فيصـ ـ ـل
بن سعيدي ،بصفته رئيسا لديوان واﱄ وﻻية الطارف ،لتكليفه

بوظيفة أخرى.
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م ـرسوم ت ـنـفـيـذي مؤّرخ ﰲ  11رب ـ ـي ـ ـع اﻷول عـ ـام 1443

اﳌوافق  18أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
مفتشﲔ باﳌفتشيات العامة ﰲ بعض الوﻻيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوجـ ـب مرسـ ـوم تنفيـ ـذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  11ربي ـ ـع اﻷول ع ـ ـام

 1443اﳌواف ـ ـق  18أكتوب ـ ـر سن ـ ـة  ،2021تنه ـ ـى مه ـ ـام الس ـ ـ ـادة
اﻵتية أسماؤهم ،بصفتهم مفتشﲔ باﳌفتشيات العامة ﰲ
الوﻻيات اﻵتية ،لتكليفهم بوظائف أخرى :
– بلخير خالدي ،ﰲ وﻻية تندوف،
– كرﱘ حجاج ،ﰲ وﻻية قسنطينة،
– حسﲔ ملياني ،ﰲ وﻻية اﳌسيلة،
– عﲇ بن عثمان نوايري ،ﰲ وﻻية معسكر،
– طارق سيبوكر ،ﰲ وﻻية ورقلة،
– الشيخ قادري ،ﰲ وﻻية البيض،
– مسعود كروط ،ﰲ وﻻية ميلة،
– محـمد أمﲔ بشقرة ،ﰲ وﻻية عﲔ ﲤوشنت.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11ربيع اﻷول عام  1443اﳌوافق
 18أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام مديرين

للتقنﲔ والشؤون العامة ﰲ بعض الوﻻيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11ربيع اﻷول عام
 1443اﳌواف ـ ـق  18أكتوب ـ ـر سن ـ ـة  ،2021تنه ـ ـى مهـ ـ ـام الس ـ ـ ـادة
اﻵتية أسماؤهم ،بصفتهم مديرين للتقنﲔ والشؤون العامة
ﰲ الوﻻيات اﻵتية ،لتكليفهم بوظائف أخرى :
– لزهاري بن سعد ،ﰲ وﻻية إيليزي،

مرس ـ ـوم تنفيـ ـ ـذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  11ربي ـ ـع اﻷول عـ ـ ـام 1443
اﳌوافق  18أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
مكّل ـ ـف بالدراسـ ـ ـات والتلخي ـ ـص بـ ـ ـوزارة التعلي ـ ـم
العاﱄ والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوج ـ ـب مرسـ ـوم تنفيـ ـذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  11ربي ـ ـع اﻷول ع ـ ـام

 1443اﳌواف ـ ـ ـق  18أكتوب ـ ـر سنـ ـ ـة  ،2021تنه ـ ـى مه ـ ـام السـ ـ ـّيد

محـمد كشرود ،بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة
التعليم العاﱄ والبحث العلمي.

``````````````````````````````````````````````````H
م ـرسوم ت ـنـفـيـذي مؤّرخ ﰲ  16رب ـ ـي ـ ـع اﻷول عـ ـام 1443

اﳌوافق  23أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
مـديـر الـتـعـلـيـم واﳌتـابـعـة الـبـيـداغـوجية والتقييم
بوزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16ربيع اﻷول عام 1443

اﳌوافق  23أكتوبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيد سيف الدين

عمارة ،بصفته مديرا للتعليم واﳌتابعة البيداغوجية والتقييم
بوزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
م ـرسوم ت ـنـفـيـذي مؤّرخ ﰲ  16رب ـ ـي ـ ـع اﻷول عـ ـام 1443
اﳌوافق  23أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
نائبة مدير ﰲ اﳌديرية العامة للبحث العلمي
وال ـت ـط ـويـر الـتـكـنـولـوجي بـوزارة الـتـعـلـيـم الـعـاﱄ
والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16ربيع اﻷول عام
 1443اﳌوافق  23أكتوبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيدة
سميرة شادر ،بصفتها نائبة مدير لتنسيق أنشطة البحث

– الشيخ مقدم ،ﰲ وﻻية تندوف،

بﲔ القطاعات ﰲ اﳌديرية العامة للبحث العلمي والتطوير

– إبراهيم نعام ،ﰲ وﻻية تيسمسيلت،

الـ ـتـ ـكـ ـنـ ـولـ ـوجي بـ ـوزارة الـ ـتـ ـعـ ـل ـي ـم ال ـع ـاﱄ وال ـب ـحث ال ـع ـل ـمي،

– عﲇ طاهري ،ﰲ وﻻية النعامة.

``````````````````````````````````````````````````H
مرس ـ ـوم تنفي ـ ـذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  11ربي ـ ـع اﻷول عـ ـ ـام 1443
اﳌوافق  18أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
نائبة مدير بوزارة الطاقة  -سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوج ـ ـب مرسـ ـوم تنفي ـ ـذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  11ربي ـ ـع اﻷول ع ـ ـام

 1443اﳌواف ـ ـق  18أكتوبـ ـ ـر سن ـ ـة  ،2021تنه ـ ـى مه ـ ـام الس ـ ـّيدة

غنية بلقايد ،بصفتها نائبة مدير للكهرباء بوزارة الطاقة -
سابقا ،لتكليفها بوظيفة أخرى.

لتكليفها بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسـ ـوم تنفي ـ ـذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  11ربيـ ـع اﻷول ع ـ ـام 1443
اﳌوافق  18أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
نائب مدير بجامعة اﳉزائر .2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجـ ـ ـب مرسـ ـوم تنفيـ ـ ـذي مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  11ربي ـ ـع اﻷول عـ ـ ـام

 1443اﳌواف ـ ـق  18أكتوب ـ ـر سن ـ ـة  ،2021تنهـ ـى مه ـ ـام الس ـ ـّيد

يوسف إيمون ،بصفته نائب مدير ،مكلّفا بالتكوين العاﱄ
ﰲ الطورين اﻷول والثاني والتكوين اﳌتواصل والشهادات
وكذا التكوين العاﱄ ﰲ التدرج بجامعة اﳉزائر .2

 ٢0ربيع اﻷول عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أكتوبر سنة  ٢0٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٢
اﳉريدة الرسم ّ

م ـرسوم ت ـن ـفـيـذي مؤّرخ ﰲ  11رب ـ ـي ـ ـع اﻷول ع ـ ـام 1443
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مرس ـ ـوم تنفي ـ ـذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  11ربي ـ ـع اﻷول ع ـ ـام 1443

اﳌوافق  18أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام

اﳌوافق  18أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام

اﻷمﲔ العام ﳉامعة قسنطينة .2

مدير اﳌصالح الفﻼحية ﰲ وﻻية عنابة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11ربيع اﻷول عام
 1443اﳌوافق  18أكتوبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيد محـمد
شرفية ،بصفته أمينا عاما ﳉامعة قسنطينة .2

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16ربيع اﻷول عام  1443اﳌوافق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11ربيع اﻷول عام
 1443اﳌواف ـ ـ ـق  18أكتـ ـوبـ ـ ـر سن ـ ـة  ،2021تنهـ ـ ـى مهـ ـ ـام الس ـ ـ ـّيد
محـمد خروبي ،بصفته مديرا للمصالح الفﻼحية ﰲ وﻻية
عنابة.

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

 23أكتوبـ ـر سنـ ـة  ،2021يتضمـ ـن إنه ـاء مهـ ـام عمـ ـداء

كليات بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16ربيع اﻷول عام
 1443اﳌوافـ ـق  23أكتوب ـ ـر سنـ ـة  ،2021تنه ـ ـى مهـ ـام الس ـ ـادة

م ـرسوم ت ـنـفـيـذي مؤّرخ ﰲ  16رب ـ ـي ـ ـع اﻷول عـ ـام 1443
اﳌوافق  23أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
اﳌدير اﳉهوي للتجارة بعنابة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﻵت ـي ـة أسم ـاؤه ـم ،بصف ـت ـه ـم ع ـم ـداء ك ـل ـيـات بـجـامـعـة وهـران
للعلوم والتكنولوجيا :
– عباس عزي ،كلية الهندسة اﳌيكانيكية،
– العربي قاسيمي ،كلية الكيمياء،

ﲟوجـ ـب مرس ـوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16ربيع اﻷول عام
 1443اﳌوافـ ـ ـق  23أكتوب ـ ـر سن ـ ـة  ،2021تنه ـ ـى مه ـ ـام السـ ـ ـّيد
م ـحـمـد مـزغـاش ،بصف ـ ـ ـتـ ـ ـه م ـدي ـرا ج ـه ـويـا لـلـتـجـارة بـعـنـابـة،
لتكليفه بوظيفة أخرى.

– أنس مامي ،كلية علوم الطبيعة واﳊياة.

``````````````````````````````````````````````````H
مرس ـ ـوم تنفي ـ ـذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  16ربي ـ ـع اﻷول ع ـ ـام 1443
اﳌوافق  23أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
عميـ ـد كليـ ـة العل ـ ـوم اﻻقتصادي ـة والتجاريـ ـة وعلوم
التسيير بجامعة الوادي.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسـ ـوم تنفيـ ـذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  16ربي ـ ـع اﻷول ع ـ ـ ـام 1443
اﳌوافق  23أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
اﳌدير اﳌنتدب للموارد اﳌائية والبيئة باﳌقاطعة
اﻹدارية بإن صالح.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16ربيع اﻷول عام 1443

اﳌوافق  23أكتوبر سنة  ،2021تنهى مهام السيّد اﻷزهر عزه،
بصفتـ ـه عمي ـ ـدا لكليـ ـة العلـ ـوم اﻻقتصاديـ ـة والتجاريـ ـة وعلـ ـ ـوم
التسيير بجامعة الوادي ،بناء عﲆ طلبه.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16ربيع اﻷول عام  1443اﳌوافق
 23أكتوب ـر سنـ ـة  ،2021يتضم ـن إنهـاء مهـام مديري ـن

للنشاط اﻻجتماعي والتضامن ﰲ وﻻيتﲔ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16ربيع اﻷول عام 1443

اﳌوافـ ـق  23أكتوب ـ ـر سنـ ـة  ،2021تنهـ ـى مه ـ ـام الس ـّيدين اﻵتـ ـي
اسماهما ،بصفتهما مديرين للنشاط اﻻجتماعي والتضامن

ﰲ الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ ،لتكليفهما بوظائف أخرى :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16ربيع اﻷول عام
 1443اﳌواف ـ ـ ـ ـق  23أكتوبـ ـ ـر سنـ ـ ـة  ،2021تنه ـ ـى مهـ ـ ـام الس ـ ـ ـّيد
عبد اﳌالك قاسمي ،بصفته مديرا منتدبا للموارد اﳌائية
والبيئـ ـة باﳌقاطع ـ ـة اﻹداري ـ ـة بـ ـإن صالـ ـ ـح ،لتكليف ـ ـه بوظيف ـ ـة
أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسـ ـوم تنفيـ ـذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  16ربي ـ ـع اﻷول عـ ـ ـام 1443
اﳌوافق  23أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
مدير اﳌوارد اﳌائية ﰲ وﻻية بشار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16ربيع اﻷول عام
 1443اﳌوافق  23أكتوبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيد ميلود

– محـمد عﲇ أويدن ،ﰲ وﻻية إيليزي،

كرزازي ،بصف ـ ـتـ ـه مـ ـديـ ـرا ل ـل ـم ـوارد اﳌائ ـي ـة ﰲ وﻻي ـة بشار،

– صالح بوعمامة ،ﰲ وﻻية الوادي.

لتكليفه بوظيفة أخرى.
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 ٢0ربيع اﻷول عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أكتوبر سنة  ٢0٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٢
اﳉريدة الرسم ّ

مرس ـ ـوم تنفي ـ ـذي مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  11ربيـ ـ ـع اﻷول ع ـ ـ ـام 1443
اﳌوافق  18أكتوبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
مدي ـ ـ ـر الغرفـ ـ ـة الوﻻئيـ ـ ـة للصي ـ ـد البح ـ ـري وتربي ـ ـة
اﳌائيات ببجاية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11ربيع اﻷول عام 1443
اﳌواف ـ ـق  18أكتـ ـوب ـ ـر سن ـ ـة  ،2021تنه ـ ـى مهـ ـام السـ ـّيد أع ـ ـ ـ ـراب
ورداني ،بصفته مديرا للغرفة الوﻻئية للصيد البحري وتربية
اﳌائيات ببجاية ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.

``````````````````````````````````````````````````H
مرس ـ ـوم تنفيـ ـ ـذي م ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  11ربيـ ـ ـع اﻷول عـ ـ ـ ـام 1443
اﳌوافـ ـ ـق  18أكتوب ـ ـ ـر سنـ ـ ـة  ،2021يتضمـ ـ ـن تعـ ـ ـيﲔ
مفتشﲔ عامﲔ ﰲ بعض الوﻻيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوج ـ ـب مرسـ ـوم تنفيـ ـ ـذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  11ربيـ ـع اﻷول ع ـ ـ ـام
 1443اﳌوافق  18أكتوبر سنة  ،2021تعّين السّيدة والسادة
اﻵتية أسماؤهم ،مفتشﲔ عامﲔ ﰲ الوﻻيات اﻵتية :
– حسﲔ ملياني ،ﰲ وﻻية قاﳌة،

مرسوم تنفيذي ﰲ  11ربيع اﻷول عام  1443اﳌوافق 18
أكتوبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مديرة توزيع
الغ ـ ـ ـاز واﳌنتج ـ ـ ـات البترولـ ـي ـ ـة بـ ـ ـوزارة الطاقـ ـ ـ ـة
واﳌناجم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوج ـ ـب مرسـ ـوم تنفي ـ ـذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  11ربي ـ ـع اﻷول ع ـ ـام
 1443اﳌواف ـ ـ ـق  18أكتوب ـ ـر سن ـ ـة  ،2021تعـ ـ ـّين الس ـ ـّيدة غني ـ ـة
بلقايد ،مديرة لتوزيع الغاز واﳌنتجات البترولية بوزارة
الطاقة واﳌناجم.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسـ ـوم تنفيـ ـذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  16ربيـ ـ ـع اﻷول ع ـ ـام 1443
اﳌوافق  23أكتوبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مديرة
التحكـ ـ ـ ـم ﰲ الطـ ـاقـ ـ ـة بـ ـ ـوزارة اﻻنتق ـ ـ ـ ـال الطـ ـاق ـ ـ ـوي
والطاقات اﳌتجددة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– بلخير خالدي ،ﰲ وﻻية برج باجي مختار،

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16ربيع اﻷول عام
 1443اﳌوافق  23أكتوبر سنة  ،2021تعيّن السيّدة نسيمة

– طارق سيبوكر ،ﰲ وﻻية أوﻻد جﻼل،

راشدي ،مديرة للتحكم ﰲ الطاقة بوزارة اﻻنتقال الطاقوي

– الشيخ قادري ،ﰲ وﻻية بني عباس،

والطاقات اﳌتجددة.

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

– عﲇ بن عثمان نوايري ،ﰲ وﻻية إن قزام،
– ﻻمية بودرواية ،ﰲ وﻻية توقرت،
– كرﱘ حجاج ،ﰲ وﻻية جانت،
– محـمد أمﲔ بشقرة ،ﰲ وﻻية اﳌغير،
– مسعود كروط ،ﰲ وﻻية اﳌنيعة.

``````````````````````````````````````````````````H
مرس ـ ـوم تنفي ـ ـذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  11ربي ـ ـع اﻷول عـ ـ ـام 1443
اﳌوافـ ـ ـق  18أكتوب ـ ـر سنـ ـ ـة  ،2021يتضم ـ ـن تعـ ـ ـيﲔ
مديري ـ ـ ـن للتقنـ ـ ـﲔ والش ـ ـ ـؤون العامـ ـ ـة ﰲ بعـ ـ ـ ـض
الوﻻيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11ربيع اﻷول عام
 1443اﳌوافق  18أكتوبر سنة  ،2021يعّين السادة اﻵتية

أسماؤهـ ـم ،مديريـ ـن للتقنﲔ والشـ ـؤون العامة ﰲ الوﻻيـ ـات
اﻵتية :

مرسـ ـ ـوم تنفيـ ـ ـذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  16ربي ـ ـع اﻷول ع ـ ـ ـام 1443
اﳌوافق  23أكتوبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مدير
التعليم ﰲ الطورين اﻷول والثاني بوزارة التعليم
العاﱄ والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16ربيع اﻷول عام 1443
اﳌوافق  23أكتوبر سنة  ،2021يعّين السّيد سيف الدين عمارة،
مديرا للتعليم ﰲ الطورين اﻷول والثاني بوزارة التعليم العاﱄ
والبحث العلمي.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسـ ـ ـوم تنفيـ ـ ـذي مـ ـؤّرخ ﰲ  16ربي ـ ـع اﻷول عـ ـ ـام 1443
اﳌوافق  23أكتوبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ نائبة
مدير بوزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– لزهاري بن سعد ،ﰲ وﻻية الشلف،
– إبراهيم نعام ،ﰲ وﻻية بسكرة،
– الشيخ مقدم ،ﰲ وﻻية مستغاﱎ،

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16ربيع اﻷول عام 1443
اﳌوافـ ـق  23أكتوبـ ـر سنـ ـة  ،2021تعـ ـّين الس ـّيدة سميـرة ش ـادر،

– عﲇ طاهري ،ﰲ وﻻية عﲔ الدفﲆ،

نائبة مدير لبرامج التعاون اﳉامعي والبحثي بوزارة التعليم

– فيصل بن سعيدي ،ﰲ وﻻية تيميمون.

العاﱄ والبحث العلمي.

 ٢0ربيع اﻷول عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أكتوبر سنة  ٢0٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٢
اﳉريدة الرسم ّ

مرس ـ ـوم تنف ـ ـيذي مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  16ربي ـ ـع اﻷول عـ ـ ـام 1443
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مرس ـ ـ ـوم تنفي ـ ـذي م ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  16ربي ـ ـع اﻷول عـ ـ ـام 1443

اﳌواف ـ ـ ـق  23أكتوبـ ـ ـر سنـ ـ ـة  ،2021يتضمـ ـ ـن تع ـ ـ ـ ـيﲔ

اﳌوافـ ـ ـق  23أكتوبـ ـ ـر سنـ ـ ـة  ،2021يتضمـ ـ ـن تع ـ ـ ـيﲔ

نائب مدير بجامعة عﲔ ﲤوشنت.

اﳌدير اﳉهوي للتجارة بسعيدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوج ـب مرس ـوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16ربيع اﻷول عام 1443

اﳌوافق  23أكتوبر سنة  ،2021يعّين السّيد محـمد فليتي ،نائب

مدي ـ ـر ،مكّلف ـ ـا بتنشي ـ ـط وترقيـ ـة البحـ ـث العلمـ ـي والعﻼق ـ ـ ـات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16ربيع اﻷول عام 1443
اﳌوافـ ـق  23أكتوبـ ـر سنـ ـة  ،2021ي ـعّين الس ـّيد محـ ـمد مزغ ـ ـاش،
مديرا جهويا للتجارة بسعيدة.

اﳋارجية والتعاون بجامعة عﲔ ﲤوشنت.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16ربيع اﻷول عام  1443اﳌوافق

 23أكتـ ـوب ـ ـر سن ـ ـة  ،2021يتضم ـ ـن تعـ ـ ـيﲔ مديريـ ـ ـن
للنشاط اﻻجتماعي والتضامن ﰲ وﻻيتﲔ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوجـ ـب مرسـ ـوم تنفي ـ ـذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  16ربي ـ ـع اﻷول عـ ـ ـام

 1443اﳌواف ـ ـق  23أكتوبـ ـر سنـ ـة  ،2021يعـ ـّين السـ ـ ـّيدان اﻵتي
اسماهمـ ـ ـا ،مديريـ ـ ـن للنش ـ ـ ـ ـاط اﻻجتماع ـ ـ ـي والتضام ـ ـ ـن ﰲ

``````````````````````````````````````````````````H
مرس ـ ـوم تنفيـ ـذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  16ربي ـ ـع اﻷول عـ ـ ـ ـام 1443
اﳌوافق  23أكتوب ـ ـ ـر سنـ ـ ـ ـة  ،2021يتضم ـ ـ ـن تع ـ ـ ـ ـيﲔ
مديري ـ ـ ـ ـن للموارد اﳌائية ﰲ بعض الوﻻيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوج ـ ـب مرس ـ ـوم تنفي ـ ـذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  16ربي ـ ـع اﻷول ع ـ ـام
 1443اﳌواف ـ ـق  23أكتوب ـ ـر سنـ ـة  ،2021يعـ ـ ـّين الس ـ ـادة اﻵتي ـ ـة
أسماؤهم ،مديرين للموارد اﳌائية ﰲ الوﻻيات اﻵتية :
– ميلود كرزازي ،ﰲ وﻻية أدرار،

الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ :
– محـمد عﲇ أويدن ،ﰲ وﻻية إن صالح،

– عبد اﳌالك قاسمي ،ﰲ وﻻية إن صالح،

– صالح بوعمامة ،ﰲ وﻻية إن قزام.

– توفيق لقﻼق ،ﰲ وﻻية توقرت.

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الدفاع الوطني
قرار مؤّرخ ﰲ  3ربيع اﻷول عام  1443اﳌوافق  10أكتوبر
سنـ ـة  ،2021ي ـتضم ـن إح ـداث ﳉن ـة وط ـن ـي ـة رفـيـعـة
اﳌستوى مكّلفة بتسوية النزاعات اﳊدودية.
ـــــــــــــــــــــــــ
ن وزير الدفاع الوطني،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير رئيس أركان اﳉيش الوطني الشعبي،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  2١١-٦٧اﳌؤّرخ ﰲ  13رجب عام 1387
اﳌوافق  17أكتوبر سنة  1967واﳌتضمن إنشاء وتنظيم
اﳌعهد الوطني لرسم اﳋرائط ،اﳌعّدل،
– وﲟـق ـتـضى اﳌـرسـوم الـرئ ـاسي رقم  96–94اﳌؤّرخ ﰲ
 12ذي القعدة عام  1414اﳌوافق  23أبريل سنة  1994واﳌتضمن
إحداث مصلحة للجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني
الشعبي وﲢديد مهامها،
– وﲟ ـقـتـضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  134–09اﳌؤّرخ ﰲ 2
جمـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  1430اﳌواف ـ ـق  27أبري ـ ـل سن ـ ـة 2009

واﳌتضمن ﲢويل اﳌعهد الوطني لرسم اﳋرائط والكشف
عن بعد إﱃ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وﲡاري
تابعة للقطاع اﻻقتصادي للجيش الوطني الشعبي ،اﳌعّدل،
– وﲟقـ ـتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  95–20اﳌؤّرخ ﰲ 14

شعبان عام  1441اﳌوافق  8أبريل سنة  2020الذي يحّدد مهام

اﻷمـ ـﲔ الع ـ ـام ل ـ ـوزارة الدف ـاع الوطني وصﻼحيات ـ ـه ،اﳌعـ ـ ـّدل
واﳌتّمم،
يقّرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :ﲢدث ﳉنة وطنية رفيعة اﳌستوى مكّلفة
بتسوية النزاعات اﳊدودية ،تدعى ﰲ صلب النص “الّلجنة”.
اﳌادة  : 2تض ـ ـم الّلجنـ ـة ،ﲢـ ـ ـ ـت رئاسـ ـ ـة رئي ـ ـ ـس مصلحـ ـ ـة
اﳉغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي ،اﻷعضاء
اﻵتي بيانهم :
بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
– نائب قائد الناحية العسكرية اﳌختصة إقليميا،
– قائد وحدات حراس اﳊدود،
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 ٢0ربيع اﻷول عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أكتوبر سنة  ٢0٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٢
اﳉريدة الرسم ّ

– اﳌدير العام للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي
والتجاري – اﳌعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد،
– ﳑثل ) (1عن اﳌديرية اﳌركزية ﻷمن اﳉيش ﻷركان
اﳉيش الوطني الشعبي.

اﳌادة  : 8يـنشـ ـ ـ ـر هـ ـذا ال ـق ـ ـ ـرار ف ـي اﳉـ ـ ـ ـريـ ـدة الـ ـ ـّرسمـ ـ ـّي ـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حـّرر باﳉزائر ﰲ  3ربيع اﻷول عام  1443اﳌوافق  10أكتوبر

سنة .2021

عن وزير الدفاع الوطني

بعنوان وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة
العمرانية :

اﻷمﲔ العام
اللواء محـمد الصالح بن بيشة

– مدير شرطة اﳊدود للمديرية العامة لﻸمن الوطني،
– مدير التعاون.
بـعنوان وزارة الشؤون اﳋارجية واﳉالية الوطنية
باﳋارج :
– اﳌديـ ـ ـر الع ـ ـام للش ـ ـؤون القنصليـ ـة واﳉاليـ ـة الوطني ـ ـ ـة
باﳋارج،

وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية
قـرار وزاري مشترك مـ ـؤّرخ ﰲ  ١٦صفر عام  ١٤٤٣اﳌوافـ ـق
 ٢٣سبتمبـر سن ـة  ،٢0٢١يح ـدد تعـ ـداد مناص ـب الشغـ ـل

– مدير الشؤون القانونية.

وتصنيفها ومدة العقد اﳋاص باﻷعوان العاملﲔ ﰲ

بعنوان وزارة اﳌالية :

نشاطـ ـات اﳊفـ ـظ أو الصيانـ ـة أو اﳋدم ـات بعنـ ـ ـوان
اﳌدرسة الوطنية للحماية اﳌدنية.

– اﳌدير العام لﻸمﻼك الوطنية.
اﳌادة  : 3تضطلع الّلجنة ﲟهام الدراسة والفصل ﰲ كافة
النزاعات اﳊدودية اﶈصاة .وترتكز هذه الدراسة حصريا
عﲆ اﻻتفاقيات اﳌتعلقة برسم اﳊدود والوثائق اﳌلحقة بها.
اﳌادة  : 4ﲡتمـ ـع الّلجن ـ ـة ،كّلم ـا دعـ ـ ـت الضـ ـ ـرورة إﱃ ذلك،
بـ ـاستـ ـدعـ ـاء مـ ـن رئ ـيسه ـا ،وت ـت ـن ـق ـل ،إذا اق ـتضت اﳊاج ـة إﱃ
مناطق النزاعات.
يساعد الّلجنة فريق مكّون من خبراء اﳌؤسسة العمومية
ذات الطابع الصناعي والتجاري – اﳌعهد الوطني للخرائط
والكشف عن بعد.
يمكن الّلجنة أن تستعﲔ بكل شخص من شأنه اﳌساهمة
ﰲ تقدم وإثراء أشغالها.
اﳌادة  : 5تتخـ ـ ـذ الّلجنـ ـة كاف ـ ـة اﻹج ـ ـراءات ﳊـ ـل النزاعـ ـات

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير اﳌالية،
ووزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
– ﲟقتضـى اﳌرسوم رقم  ١٠8-8٣اﳌؤّرخ ﰲ  22ربي ـع الثانـ ـي

ع ـام  ١٤٠٣اﳌوافـ ـق  ٥فبرايـ ـ ـر سنـ ـة  ١٩8٣واﳌتضمـ ـن إنشـ ـاء

اﳌدرسة الوطنية للحماية اﳌدنية وتنظيمها وسيرها ،اﳌعدل
واﳌتمم،
– وﲟقتضـ ـى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣٠8-٠٧اﳌؤرخ ﰲ ١٧
رمضـ ـان عـ ـام  ١٤28اﳌوافـ ـق  2٩سبتمب ـر سنة  2٠٠٧الـ ـذي يحدد
كيفيـ ـات توظيـ ـف اﻷع ـ ـوان اﳌتعاقديـ ـن وحقوقهـ ـم وواجباتهـ ـم
والعناصر اﳌشكلة لرواتبهم والقواعد اﳌتعلقة بتسييرهم وكذا
النظام التأديبي اﳌطبق عليهم ،ﻻ سيما اﳌادة  8منه،

اﳊدوديـ ـة بـ ـالـ ـتشاور مـ ـع نـ ـظ ـي ـرات ـه ـا م ـن ال ـب ـل ـدان اﳊدودي ـة

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٧٥-2١اﳌؤرخ ﰲ ١٩

اﳌعنية .وتكون نتائج أشغالها موضوع محضر ﳑضى من

ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣٠يونيو سنة  2٠2١واﳌتضمن

طرف كافة اﻷعضاء.

تعيﲔ الوزير اﻷول،

اﳌادة  : 6تقـ ـ ـ ـ ـ ـّيد أشغ ـ ـ ـ ـ ـال اللجنـ ـ ـة ﰲ محض ـ ـ ـر يوّق ـ ـ ـع مـ ـ ـ ـع

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  28١-2١اﳌؤرخ ﰲ 2٦

نظيراتها للبلد اﳊدودي اﳌعني .وتكتسي اﶈاضر صفة

ذي القعـ ـدة ع ـ ـام  ١٤٤2اﳌوافـ ـق  ٧يوليـ ـو سنـ ـة  2٠2١واﳌتضمـ ـن

رسمية.

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

اﳌادة  : 7يرفـ ـ ـع رئيـ ـ ـس الّلجن ـ ـة ،ﰲ الـ ـوق ـ ـ ـت اﳌناسـ ـ ـ ـب،
تقريرا مفصﻼ إﱃ وزير الدفاع الوطني حول نتائج أشغال

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤-٩٥اﳌؤّرخ ﰲ ١٥
رمضان ع ـ ـام  ١٤١٥اﳌواف ـ ـق  ١٥فبراير سنـ ـة  ١٩٩٥الذي يحدد

اللجنة.

صﻼحيات وزير اﳌالية،

 ٢0ربيع اﻷول عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أكتوبر سنة  ٢0٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٢
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٩٣-١٤اﳌؤّرخ ﰲ ٥
رمض ـ ـان ع ـام  ١٤٣٥اﳌواف ـق  ٣يولي ـو سن ـة  2٠١٤ال ـذي يح ـدد
صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،

21

يقّررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيـ ـقـ ـ ـا ﻷحكـ ـ ـام اﳌـ ـادة  8مـ ـن اﳌ ـ ـرسـ ـ ـوم
الرئاسي رقم  ٣٠8-٠٧اﳌؤرخ ﰲ  ١٧رمضان عام  ١٤28اﳌوافق

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٣١-١8اﳌؤّرخ ﰲ ١٤

 2٩سبتمبـ ـر سن ـة  2٠٠٧واﳌذكـ ـور أعـ ـﻼه ،يه ـدف ه ـذا القرار إﱃ

ربيـ ـع الثاني عـ ـام  ١٤٤٠اﳌوافـ ـق  22ديسمبـ ـر سن ـ ـة  2٠١8ال ـ ـذي

ﲢديـ ـد تعـ ـداد مناصـ ـب الشغـ ـل وتصنيفه ـا ومـ ـدة العقـ ـد اﳋـ ـاص

يحدد صﻼحيات وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة

باﻷعوان العاملﲔ ﰲ نشاطات اﳊفظ أو الصيانة أو اﳋدمات

العمرانية،

بعنوان اﳌدرسة الوطنية للحماية اﳌدنية ،طبقا للجدول اﻵتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل
عقد غير محدد اﳌدة
)(١

مناصب الشغل

التصنيف

عقد محدد اﳌدة
)(٢

التوقيت
الكامل

التوقيت
اﳉزئي

التوقيت
الكامل

التوقيت
اﳉزئي

التعداد
)  ( ٢+١الصنف

الرقم
اﻻستدﻻﱄ

عون وقاية من اﳌستوى الثاني

١

–

–

–

١

٧

٣٤8

عون وقاية من اﳌستوى اﻷول

٥

–

–

–

٥

٥
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عامل مهني من اﳌستوى الثالث

٤٥

–

–

–

٤٥

٥
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سائق سيارة من اﳌستوى الثاني

١٣

–

–

–

١٣

٣

2٤٠

عامل مهني من اﳌستوى الثاني

٣٦

–

–

–

٣٦

٣

2٤٠

سائق سيارة من اﳌستوى اﻷول

٧

–

–

–

٧

2

2١٩

عامل مهني من اﳌستوى اﻷول

١٩٦

–

–

–

١٩٦

١

2٠٠

عون خدمة من اﳌستوى اﻷول

٣2

–

–

–

٣2

١

2٠٠

حارس

2١

–

–

–

2١

١

2٠٠

٣٥٦

–

–

–

٣٥٦

اﳌجموع العام

اﳌادة  : ٢ينش ـ ـ ـر ه ـ ـ ـ ـذا الق ـ ـ ـرار ﰲ اﳉـ ـ ـ ـريـ ـ ـدة الّرسم ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الشعبّية.
ح ـّرر باﳉزائر ﰲ  ١٦صفر عام  ١٤٤٣اﳌوافق  2٣سبتمبر
سنة .2٠2١
وزير اﳌالية

وزير الداخلية واﳉماعات
اﶈلية والتهيئة العمرانية
كمال بلجود

أيمن بن عبد الرحمان

عن الوزير اﻷول
وبتفويض منه
اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري
بلقاسم بوشمال

وزارة الصناعة
قرار مؤّرخ ﰲ  ١٨ذي اﳊجة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٢٨يوليو
سنة  ،٢0٢١يـعدل القرار اﳌؤرخ ﰲ أول رمـضـ ـان
عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ١٣أبريل سنة  ٢0٢١الذي يحدد
ال ـ ـق ـ ـائ ـ ـمـ ـة اﻻسمـ ـيـ ـة ﻷعضاء مـ ـجـ ـلس إدارة اﳌركـ ـز
التقني للصناعات الغذائية.
––––––––––
ﲟ ـوج ـب ق ـرار مـ ـؤرخ ﰲ  ١8ذي اﳊج ـة ع ـام  ١٤٤2اﳌوافق
 28يوليو سنة  ،2٠2١تعدل القائمة اﻻسمية ﻷعضاء مجلس
إدارة اﳌركز التقني للصناعات الغذائية ،اﶈددة ﰲ القرار
اﳌؤرخ ﰲ أول رمضان عام  ١٤٤2اﳌوافق  ١٣أبريل سنة
 2٠2١الـ ـ ـذي يح ـ ـدد القائم ـ ـة اﻻسميـ ـة ﻷعضـ ـ ـاء مجل ـ ـ ـس إدارة
اﳌركز التقني للصناعات الغذائية ،كما يأتي :
“)..........................................................بدون تغييرحتى(
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٢
اﳉريدة الرسم ّ

– السي ـد ج ـازوﱄ زه ـر ال ـدي ـن ،ﳑث ـل وزي ـر ال ـت ـع ـل ـي ـم ال ـع ـاﱄ
والبحث العلمي ،عضوا،
–).........................................................بدون تغيير حتى(
– السيد حباش حمزة ،ﳑثل وزير الصيد البحري واﳌوارد
الصيدية ،عضوا،
)............................الباقي بدون تغيير(.”.........................

``````````````````````````````````````````````````H
قرار مؤّرخ ﰲ  13محّرم عام  1443اﳌوافق  22غشت سنة
 ،2021يعـ ـّدل القـ ـرار اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  8محـ ـّرم عـ ـام 1441
اﳌوافـ ـق  8سبتم ـبـ ـر سـنـ ـة  2019واﳌتضمـ ـن تعـ ـيﲔ
أعضاء م ـ ـ ـج ـ ـ ـلس إدارة اﳌرك ـ ـ ـز ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ـني الصنـ ـ ـاعي
ل ـ ـلصن ـ ـاع ـ ـات اﳌيـ ـكـ ـانـ ـيـ ـكـ ـيـ ـة والصنـ ـاعـ ـات اﶈّولـ ـة
للمعادن.

`````````````````````````
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  13محّرم عام  1443اﳌوافق  22غشت
سنة  ،2021يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  8محّرم عام  1441اﳌوافق 8
سبتمبر سنة  2019واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء مجلس إدارة
اﳌركز التقني الصناعي للصناعات اﳌيكانيكية والصناعات
اﶈّولة للمعادن ،اﳌعّدل ،كما يأتي :
“بعنوان اﻹدارة اﳌركزية :

 ٢0ربيع اﻷول عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أكتوبر سنة  ٢0٢١م

وزارة السكن والعمران واﳌدينة
قـرار م ـؤّرخ ﰲ  ٥ذي القعدة ع ـام  ١٤٤٢اﳌوافـ ـق  ١٦يونيو
سن ـ ـة  ،٢0٢١يعّدل القرار اﳌؤرخ ﰲ  ٧رجب عام ١٤٤١
اﳌواف ـ ـق  ٢مـ ـ ـارس سن ـ ـة  ٢0٢0واﳌتضمـ ـن تع ـ ـ ـيﲔ
أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة
السكن والعمران واﳌدينة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ  ٥ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق ١٦
يونيو سنة  ،2٠2١يعّدل القرار اﳌؤرخ ﰲ  ٧رجب عام ١٤٤١
اﳌوافـ ـ ـق  2م ـ ـ ـارس سنـ ـ ـة  2٠2٠واﳌتضم ـ ـن تعـ ـ ـيﲔ أعض ـ ـ ـاء
الـ ـلـ ـجـ ـنـ ـة الـ ـقـ ـطـ ـاعـ ـيـ ـة ل ـلصف ـق ـات ال ـع ـم ـوم ـي ـة ل ـوزارة السك ـن
والعمران واﳌدينة ،اﳌعّدل ،كما يأتي :
“– السيد صديق بوسليماني ،عضوا دائما ،خلفا للسيدة
سارة بن خاوة ،والسيد حسان غربي ،عضوا مستخلفا ،خلفا
لـ ـلسيـ ـدة رشيـ ـدة نـ ـوال بـ ـويـ ـع ـق ـوب ،ﳑث ـلﲔ ل ـوزارة اﳌال ـي ـة
)اﳌديرية العامة للمحاسبة(.
).............................الباقي بدون تغيير(”.........................

وزارة اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي

– بﻼدهان سفيان ،ﳑثل عن وزير الصناعة ،رئيسا،
) ............................الباقي بدون تغيير( .“ ......................

وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية
قرار مؤّرخ ﰲ  2محّرم عام  1443اﳌوافق  11غشت سنة
 ،2021يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  21ذي اﳊجة عام
 1441اﳌـ ـواف ـ ـ ـق  11غشـ ـ ـت سنـ ـ ـة  2020واﳌتضمـ ـ ـ ـن
تـ ـ ـعـ ـ ـيﲔ أعضاء مـ ـ ـجـ ـ ـلس إدارة الـ ـ ـدي ـ ـوان ال ـ ـوط ـ ـني
اﳌهني للحليب ومشتقاته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  2محّرم عام  1443اﳌوافق 11
غشت سنة  ،2021يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  21ذي اﳊجة عام
 1441اﳌوافق  11غشت سنة  2020واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء
مجلس إدارة الديوان الوطني اﳌهني للحليب ومشتقاته،
ﳌدة ثﻼث ) (3سنوات قابلة للتجديد ،كما يأتي :
“– إيشـو صبرينة ،ﳑثلة وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
رئيسة،
– ) ........................................................بدون تغيير حتى(
– سعد ميسوم ،ﳑثل الغرفة الوطنية للفﻼحة “.

قرار مؤّرخ ﰲ  ١٣شوال عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٢٥مايو سنة
 ،٢0٢١يعدل القرار اﳌؤرخ ﰲ  ١٣صفر عام  ١٤٤٢اﳌوافق
أول أكتوبر سنة  ٢0٢0واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء مجلس
التوجيه واﳌراقبة للديوان الوطني للتطهير.
––––––––––
ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ  ١٣شوال عام  ١٤٤2اﳌوافق 2٥
مايو سنة  ،2٠2١يعدل القرار اﳌؤرخ ﰲ  ١٣صفر عام ١٤٤2
اﳌوافق أول أكتوبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء
مجلس التوجيه واﳌراقبة للديوان الوطني للتطهير الذي
تترأسه السّيدة كواح نادية ،كما يأتي :
")..........................................................بدون تغيير حتى(
– رشيس مراد ،اﳌدير العام للجزائرية للمياه.
)..........................الباقي بدون تغيير(."............................

``````````````````````````````````````````````````H
قرار مؤّرخ ﰲ  ٧ذي اﳊجة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ١٧يوليو
سنة  ،٢0٢١يعدل القرار اﳌؤرخ ﰲ  ١٣صفر عام ١٤٤٢
اﳌـ ـواف ـق أّول أكتوبر سـ ـنة  ٢0٢0واﳌتضمن تعيﲔ
أعضاء مجلس التوجيه واﳌراقبة للجزائرية للمياه.
––––––––––
ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ  ٧ذي اﳊجة عام  ١٤٤2اﳌوافق ١٧
يوليو سنة  ،2٠2١يعّدل القرار اﳌؤرخ ﰲ  ١٣صفر عام ١٤٤2

 ٢0ربيع اﻷول عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أكتوبر سنة  ٢0٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٢
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌوافـ ـق أّول أكتوب ـر سنـة  2٠2٠واﳌتضم ـن تع ـيﲔ أعض ـاء
مجل ـ ـس التوجي ـ ـه واﳌراقبـ ـة للجزائري ـ ـة للمي ـ ـ ـاه ،اﳌـ ـ ـعـ ـّدل،

كما يأتي :

“) ...........................بدون تغيير حتى( الذي ترأسه السيدة
فريوي نورة،
– رشيس مراد ،اﳌدير العام للجزائري للمياه،
)..............................الباقي بدون تغيير(.”.........................

``````````````````````````````````````````````````H
قرار مؤرخ ﰲ  ٨ذي اﳊجة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ١٨يوليو
سنة  ،٢0٢١يتضمن تعيﲔ أعضاء اللجنة القطاعية
ل ـ ـلصف ـ ـق ـ ـات ال ـ ـعـ ـمـ ـومـ ـيـ ـة لـ ـوزارة اﳌوارد اﳌائـ ـيـ ـة
واﻷمن اﳌائي.
––––––––––

– قوميري حميد ،ﳑثل وزير التجارة ،عضوا،
– برحال عبد النور ،ﳑثل وزير التجارة ،مستخلفا.
تتوﱃ اﻷمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات العمومية
لوزارة اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي السّيدة بوريدة وهيبة،
عضوا دائما ،والسّيد عبدون حافظ ،عضوا مستخلفا.

تلغى أحكام القرار اﳌؤرخ ﰲ  ٤جمادى اﻷوﱃ عام ١٤٣٩
اﳌوافق  22يناير سنة  2٠١8واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اللجنة
القطاعية للصفقات العمومية لوزارة اﳌوارد اﳌائية ،اﳌعدل.

وزارة السياحة والصناعة التقليدية
قرار مؤرخ ﰲ  ١٨رجب عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٢مارس سنة
 ،٢0٢١يتضمن تعيﲔ أعضاء اللجنة الوطنية ﻻعتماد
وكاﻻت السياحة واﻷسفار.

ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ  8ذي اﳊجة عام  ١٤٤2اﳌوافق ١8
يوليو سنة  ،2٠2١يعّين اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم ،تطبيقا
ﻷحكام اﳌادتﲔ  ١8٥و ١8٧من اﳌرسوم الرئاسي رقم 2٤٧-١٥
اﳌؤرخ ﰲ  2ذي اﳊجة عام  ١٤٣٦اﳌوافق  ١٦سبتمبر سنة
 2٠١٥واﳌتضم ـ ـن تنظيـ ـم الصفقـ ـات العمومي ـ ـة وتفويضـ ـات
اﳌرفق العام ،ﰲ اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة
اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي ،كما يأتي :
– خالدي عبد السﻼم ،ﳑثل وزير اﳌوارد اﳌائية واﻷمن
اﳌائي ،رئيسا،
– بوجملﲔ نصر الدين ،ﳑثل وزير اﳌوارد اﳌائية واﻷمن
اﳌائي ،نائبا للرئيس،
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`````````````````````````
ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ  ١8رجب عام  ١٤٤2اﳌوافق 2
مارس سنة  ،2٠2١يعّين اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم ،تطبيقا
ﻷحكام اﳌادة  ٤من اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٧-2٠٠٠اﳌؤرخ
ﰲ  2٥ذي القع ـ ـدة ع ـ ـام  ١٤2٠اﳌوافـ ـق أول مـ ـارس سنـ ـة 2٠٠٠
الذي يحدد تنظيم اللجنة الوطنية ﻻعتماد وكاﻻت السياحة
واﻷسف ـ ـار وسيرهـ ـا ،اﳌعـ ـ ـدل ،ﰲ اللجنـ ـة الوطنيـ ـة ﻻعتمـ ـاد
وكاﻻت السياحة واﻷسفار ،كما يأتي :
– السّي ـد م ـح ـمـد ك ـرﱘ شي ـخي ،اﳌدي ـر اﳌك ـل ـف ﲟخ ـط ـط

جودة السياحة والضبط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية
والعمل العائﲇ ،رئيسا،

– باجي فايزة ،ﳑثلة قطاع اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي،

– الس ـّيد عب ـد الفتـاح بوقن ـة ،اﳌدي ـر اﳌكلـف بالتنظيـم
والشؤون ال ـق ـان ـون ـيـة والـوثـائـق بـوزارة السيـاحـة والصنـاعـة

– عسيـ ـو شريـ ـف ،ﳑثـ ـل قـ ـط ـاع اﳌوارد اﳌائ ـي ـة واﻷم ـن

التقليدية والعمل العائﲇ،

عضوا،
اﳌائي ،مستخلفا،

– السّيدة أم اﳋير سهﲇ ،ﳑثلة الوزير اﳌكلف بالنقل،

– حجيج زهير ،ﳑثل قطاع اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي،

– السّيد مسعود العقون ،ﳑثل الوزير اﳌكلف بالتجارة،

– جلواح كمال ،ﳑثل قطاع اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي،

– السـ ـّي ـد عبـ ـد اﳌنعـ ـم مقرانـ ـي ،ﳑثـ ـل الوزي ـ ـر اﳌكلـ ـ ـف
باﳉماعات اﶈلية )اﳌديرية العامة لﻸمن الوطني(،

عضوا،
مستخلفا،
– ج ـادي خ ـي ـرة ،ﳑث ـل ـة وزي ـر اﳌال ـيـة )اﳌديـريـة الـعـامـة
للميزانية(  ،عضوا،
– بوﳊية أسماء ،ﳑثلة وزير اﳌالية )اﳌديرية العامة
للميزانية( ،مستخلفة،
– عميار عبد القادر ،ﳑثل وزير اﳌالية )اﳌديرية العامة
للمحاسبة( ،عضوا،
– بوكرمة فارس ،ﳑثل وزير اﳌالية )اﳌديرية العامة
للمحاسبة( ،مستخلفا،

– الس ـّيد فيص ـل شلمـوح ،ﳑث ـل اﳌديرية العامة للدي ـوان
الوطني للسياحة،
– السّيد حسان قداش ،ﳑثل الفديرالية الوطنية ﳉمعيات

وكاﻻت السياحة واﻷسفار،

– السّيد إلياس سنوسي ،ﳑثل النقابة الوطنية لوكاﻻت

السفر.

تلغى أحكام القرار اﳌؤرخ ﰲ  ٦صفر عام  ١٤٣8اﳌوافق ٦
نوفمبر سنة  2٠١٦واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اللجنة الوطنية
ﻻعتماد وكاﻻت السياحة واﻷسفار.

 ٢0ربيع اﻷول عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أكتوبر سنة  ٢0٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٢
اﳉريدة الرسم ّ
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وزارة العمل والتشغيل
والضمان اﻻجتماعي
قرار مؤّرخ ﰲ  23شعبان عام  1442اﳌوافق  6أبريل
سنة  ،2021يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  14محّرم عام 1440
اﳌوافق  24سبتمبر سنة  2018واﳌتضمن تعيﲔ
أعضاء مجلس إدارة اﳌعهد الوطني للعمل.
ـــــــــــــــــــــــــــ
بـم ـوجـ ـب قـ ـرار مـ ـؤّرخ ﰲ  23شع ـب ـان ع ـ ـام  1442اﳌ ـواف ـ ـق

 6أب ـ ـريـ ـل س ـن ـة  ،2021يـعـ ـّدل ال ـقـ ـرار اﳌـ ـؤّرخ ف ـي  14مـ ـح ـ ـّرم

– السّيدتان بلطرش كريمة وبن مداح نهلة ،ﳑثلتا وزير

اﳌالي ـة )اﳌديري ـة العام ـة للميزاني ـة( ،ع ـﲆ الت ـواﱄ ،عض ـوا
دائما ،وعضوا مستخلفا،
– السّيد معريش عقبة والسّيدة بن قيزة دنيا ،ﳑثﻼ
وزي ـر اﳌال ـي ـة )اﳌدي ـري ـة ال ـع ـامـة لـلـمـحـاسبـة( ،عﲆ الـتـواﱄ،
عضوا دائما ،وعضوا مستخلفا،
) ........................الباقي بدون تغيير( .“ .......................

``````````````````````````````````````````````````H
قرار مؤّرخ ﰲ  4ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  15يونيو
سـ ـنة  ،2021يعـ ـّدل القـ ـرار اﳌ ـؤّرخ ﰲ  10صفـ ـر عـ ـام

عام  1440اﳌوافق  24سبتمبر سنة  2018واﳌتضمن تعيﲔ

 1439اﳌـ ـواف ـ ـق  31أكتوبـ ـ ـر سنـ ـ ـة  2017واﳌتضمـ ـ ـن

أعضاء مجلس إدارة اﳌعهد الوطني للعمل ،كما يأتي :

ت ـ ـع ـ ـيﲔ أعضاء م ـ ـج ـ ـلس إدارة الصن ـ ـدوق الـ ـوطـ ـني

“) ....................................بدون تغيير حتى( ﳑثلة الوزير
اﳌكّلف باﳌالية،

للعطل اﳌدفوعة اﻷجر والبطالة الناجمة عن سوء
اﻷحـ ـ ـوال اﳉويـ ـ ـة لـ ـ ـقـ ـ ـطـ ـ ـاعـ ـ ـات الـ ـ ـب ـ ـن ـ ـاء واﻷشغ ـ ـال
العمومية والري.

– السّيد لواتي الطيب ،ﳑثل اﻻﲢاد العام للعمال اﳉزائريﲔ،
) ..........................الباقي بدون تغيير( .“ ..........................

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  4ذي القعدة عام  1442اﳌوافق 15

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

يونيو سنة  ،2021يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  10صفر عام 1439

قرار مؤّرخ ﰲ  21شوال عام  1442اﳌوافق  2يونيو سنة

مجلـ ـس إدارة الصنـ ـدوق الوطني للعطـ ـل اﳌدفوعـ ـة اﻷج ـ ـر

 ،2021يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  8رمضان عام 1440
اﳌوافق  13مايو سنة  2019واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء
اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية بوزارة العمل

والتشغيل والضمان اﻻجتماعي.

`````````````````````````
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  21شوال عام  1442اﳌوافق 2
يونيو سنة  ،2021يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  8رمضان عام
 1440اﳌوافق  13مايو سنة  2019واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء
الـ ـّلـ ـجـ ـنـ ـة الـ ـقـ ـطـ ـاعـ ـي ـة ل ـلصف ـق ـات ال ـع ـم ـوم ـي ـة ب ـوزارة ال ـع ـم ـل
والتشغيل والضمان اﻻجتماعي ،كما يأتي :
“– السّيدة بن عيشة سليمة ،ﳑثلة وزير العمل والتشغيل
والضمان اﻻجتماعي ،رئيسة،
– السّيد دروة عبد العاﱄ ،ﳑثل وزير العمل والتشغيل
والضمان اﻻجتماعي ،نائب رئيس،
– ) .............................بدون تغيير( ،................................
ي ـدت ـان ي ـحي وه ـي ـب ـة وب ـن ك ـري ـرة ح ـي ـزي ـة ،ﳑث ـلـتـا
– الس ّ

وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي ،عﲆ التواﱄ،
عضوا دائما ،وعضوا مستخلفا،

اﳌواف ـ ـق  31أكتوبـ ـر سنـ ـة  2017واﳌتضمـ ـن تعـ ـيﲔ أعض ـاء
والـ ـب ـط ـال ـة ال ـن ـاج ـم ـة ع ـن سوء اﻷح ـوال اﳉوي ـة ﰲ ق ـط ـاع ـات
البناء واﻷشغال العمومية والري ،كما يأتي :
“) ........................................................بدون تغيير حتى(
بعنوان ﳑثﲇ العمال اﳌعينﲔ من طرف اﳌنظمات
النقابية اﻷكثر ﲤثيﻼ :
– عبد العزيز حمﻼوي،
– ) ...............................بدون تغيير( ، ...............................
– دحمان مالك،
– ) ...............................بدون تغيير( ، ...............................
– سعيد بناي،
– ) .......................................................بدون تغيير حتى(
بعنوان ﳑثﲇ الوزارات اﳌعنية :
– ) .........................بدون تغيير حتى( اﻷشغال العمومية،
– وهيبة يحي ،ﳑثلة عن الوزير اﳌكّلف بالعمل،
) ...........................الباقي بدون تغيير( .“ .........................

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

