العدد ٨٩

اﳋميس  ٢٠ربيع الثاني عام  ١٤٤٣هـ

السنة الثامنة واﳋمسون

اﳌوافق  ٢٥نوفمبر 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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ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي...................................................................................................................
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والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات ،اﳌكّلف بإصﻼح اﳌستشفيات – سابقا.

18

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام  1443اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مفتشﲔ باﳌفتشية العامة
للتربية الوطنية.......................................................................................................................................................................

18

مرسومان تنفيذيان مؤّرخان ﰲ  13ربيع الثاني عام  1443اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يتضمنان تعيﲔ نائبي مديري جامعتﲔ.....

18

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام  1443اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ رئيس دراسات بوزارة
البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية...................................................................................................................................

18

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام  1443اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مفتش بوزارة السكن
والعمران واﳌدينة.....................................................................................................................................................................

18

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام  1443اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مدير التجارة ﰲ وﻻية وهران..........

18

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام  1443اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مدير النقل عبر الطرق
واللوجيستية بوزارة النقل.......................................................................................................................................................

18

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام  1443اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مكّلف بالدراسات والتلخيص
بوزارة الصحة...........................................................................................................................................................................

18

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام  1443اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ نائبتي مدير بوزارة الصناعة
الصيدﻻنية................................................................................................................................................................................

19

مرسومان رئاسيان مؤّرخان ﰲ  27ربيع اﻷول عام  1443اﳌوافق  3نوفمبر سنة  ،2021يتضمنان إنهاء مهام سفراء فوق العادة
ومفوضﲔ للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية) .استدراك( .......................................................................................

19

4

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٩
اﳉريدة الرسم ّ

 ٢٠ربيع الثاني عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢٠٢١م

فهرس )تـابع(
قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الدفاع الوطني
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20
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مراسيم تنظيمّيـة
مرسوم رئاسي رقم  ٤٦٤-٢١مؤّرخ ﰲ  ١٦ربيع الثاني
عام  ١٤٤٣اﳌواف ـق  ٢١نوفمبر سـ ـنة  ،٢٠٢١يـتضمـن

اﻻجتماعي وﰲ الباب رقم '' 21–٤6اﳌساعدة اﳌالية من طرف
من لهم اجتماعيا
صناديق الضمان اﻻجتماعي لفائدة اﳌؤ ّ

تـحـوي ـل اعتماد إﱃ ميزانية تسيير وزارة العمل

وذوي حقوقهم ﳊساب الدولة لتحسﲔ التكفل باﳋدمات

والتشغيل والضمان اﻻجتماعي.

الـ ـط ـب ـي ـة اﳌوج ـه ـة حصري ـا ل ـل ـكشف ع ـن اﻹصاب ـة ب ـف ـي ـروس

ــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدسـت ـور ،ﻻ سـي ـم ـا الـ ـم ـادت ـان  7–91و1٤1
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟ ـقـتـضـى ال ـق ـان ـون رق ـم  17–8٤ال ـم ـؤرخ فـي  8ش ـوال

كوفيد .''19 -
اﳌاّدة  : ٣يكلف وزير اﳌالية ووزير العمل والتشغيل
والضمان اﻻجتماعي ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﳌرسوم
الذي يـنشـر ﰲ اﳉريـدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية
الّديمقراطّية الّشعبّية.
ح ـّرر ب ـاﳉـ ـزائ ـر فـي  16رب ـيـع ال ـث ـاني ع ـام  1٤٤3اﳌـواف ـق

 21ن ـوف ـمـب ـر سـنـة .2٠21

عام  1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،

عبد اﳌجيد تبون

اﳌعدل واﳌتمم،

–––––––––––★–––––––––––

– وﲟقتضى القانون رقم  16–2٠الـمؤرخ ﰲ  16جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤٤2اﳌوافق  31ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة ،2٠21
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠7–21الـمؤرخ ﰲ  27شوال عام 1٤٤2
اﳌ ـوافـ ـق  8ي ـون ـي ـو س ـنـة  2٠21واﳌ ـتـضـم ـن قـ ـان ـون اﳌ ـال ـي ـة

مرسوم تنفيذي رقم  ٤٦٥-٢١مؤّرخ ﰲ  ١٦ربيع الثاني
عام  ١٤٤٣اﳌواف ـق  ٢١نوفمبر سـ ـنة  ،٢٠٢١يتضمن
الهيكل التنظيمي الع ـام لﻺحصـ ـ ـاء العام الس ـ ـادس
للسك ـ ـ ـان واﻹسكان.
ــــــــــــــــــــــــــ

التكميﲇ لسنة ،2٠21
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي اﳌؤرخ ﰲ  6ذي القعدة
عام  1٤٤2اﳌوافق  17يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن توزيع
اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة من
م ـي ـزان ـي ـة ال ـتسيـيـر ﲟوجب قـانـون اﳌالـيـة الـتـكـمـيﲇ لسنـة
،2٠21
– وﲟـقـتـضـى ال ـم ـرس ـوم التنـفـي ـذي رقـم  3٠–21اﳌـؤرخ ﰲ

ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ التقرير اﳌشترك بﲔ وزير الداخلية واﳉماعات
اﶈلية والتهيئة العمرانية ووزير الرقمنة واﻹحصائيات،
– وب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدسـت ـور ،ﻻ سيـم ـا الـ ـم ـادت ـان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

 18ج ـم ـادى اﻷوﱃ ع ـام  1٤٤2اﳌ ـواف ـق  2ج ـانـفي سـنـة 2٠21

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9–86اﳌؤرخ ﰲ  22ذي القعدة

واﳌتضمـ ـن تـ ـوزيـ ـع اﻻعـ ـتـ ـمـ ـادات اﳌخصصة ل ـوزي ـر ال ـع ـم ـل

عام  1٤٠6اﳌوافق  29يوليو سنة  1986واﳌتعلق باﻹحصاء

والتشغيل والضمان اﻻجتماعي من ميزانية التسيير ﲟوجب

العام للسكان واﻹسكان ،ﻻ سيما اﳌواد  7و 11و 12منه،

قانون اﳌالية لسنة ،2٠21
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠21اعتماد قدره

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9–88اﳌؤرخ ﰲ  7جمادى الثانية
عام  1٤٠8اﳌوافق  26يناير سنة  1988واﳌتعلق باﻷرشيف
الوطني،

سـ ـب ـ ـع ـ ـة ع ـ ـ ـشـ ـ ـر مـ ـلـ ـي ـ ـونـ ـا وث ـ ـﻼثـ ـمـ ـائـ ـة وع ـ ـشـ ـرة آﻻف دي ـن ـار

– وﲟ ـق ـت ـضى اﳌـرس ـوم الـتـشـريعي رقم  ٠1–9٤اﳌؤرخ ﰲ

) 17.31٠.٠٠٠دج( مقـﹽيـ ـد ﰲ مي ـزان ـي ـة التـك ـالـيـف اﳌشتركة
وﰲ الباب رقم ” 91–37نفقات محتملة  -احتياطي مجّمع”.

 3ش ـع ـبـان عام  1٤1٤اﳌوافق  1٥يناير سنة  199٤واﳌتعلق

اﳌاّدة  : ٢يخصص ﳌيزانية سنة  2٠21اعتماد قدره سبعة

باﳌنظومة اﻹحصائية ،ﻻ سيما اﳌواد من  2٤إﱃ  28منه،
– وبـمـ ـقـتـضـى ال ـقـانون رق ـم  1٠–11اﳌ ـؤّرخ فـي  2٠رجـ ـب

عشر مليونا وثﻼثمائة وعشرة آﻻف دينار ) 17.31٠.٠٠٠دج(

عام  1٤32اﳌوافق  22يونيو سنة  2٠11واﳌتعلق بالبلدية،

يقّيد ﰲ ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان

اﳌعّدل واﳌتّمم،
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– وﲟـقـتـضـى الـقـانـون رقـم  ٠7–12اﳌؤّرخ ﰲ  28ربيع اﻷول

عام  1٤33اﳌوافق  21فبراير سنة  2٠12واﳌتعلق بالوﻻية،

– وبـمـقـتـضـى ال ـق ـان ـون رق ـم  ٠7–18اﳌ ـؤّرخ ﰲ  2٥رمضان

ع ـام  1٤39اﳌواف ـق  1٠ي ـونـيـو سنة  2٠18واﳌتـعـلـق بـحـمـاي ـة
اﻷشـخ ـاص الـطبـيـع ـيﲔ فـي مج ـال م ـع ـاﳉ ـة اﳌـعـطـيـات ذات
الطابع الشخصي،
– وﲟق ـتـضـى اﳌ ـرسـوم ال ـرئ ـاسي رقم  27٥–21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷّول،

 ٢٠ربيع الثاني عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢٠٢١م

 29ي ـول ـي ـو سـنـة  1986واﳌـتـع ـلـ ـق ب ـاﻹح ـصـاء ال ـع ـام للـسـكـان
واﻹسك ـان ،يـهـدف هذا اﳌرسوم إﱃ وضع هيكل تنظيمي عام
لﻺحصاء العام السادس للسكان واﻹسكان ،يشمل ما يأتي :
– ﳉنة وطنية لﻺحصاء العام للسكان واﻹسكان،
– ﳉان وﻻئية،
– ﳉان بلدية،
– ﳉنة تقنية ميدانية.
اﳌاّدة  : 2تكلف الّلجنة الوطنية اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ

– وﲟـقـت ـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئـ ـاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ

أعﻼه ،بـضـبـط مـخـط ـط سـيـر عمـلـي ـات اﻹحـصـاء ومـت ـابـعـت ـه

 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

وﲢديد كل التدابير واﻷعمال الكفيلة بضمان حسن تنفيذ

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

هذه العمليات.

– وﲟقتض ـى اﳌ ـرس ـوم التنفيذي رقم  1٥9-9٥اﳌؤرخ ﰲ
 ٤محّرم عام  1٤16اﳌوافق  3يونيو سنة  199٥الذي يعدل
القانون اﻷساسي للديوان الوطني لﻺحصائيات،

ول ـهـ ـذا ال ـغ ـرض ،ت ـكـل ـف الـّلجـنـة الـوطنية ،عﲆ اﳋصوص،
ﲟا يأتي :
– دراسة الوسائل البشرية واﳌادية واﳌالية الضرورية

– وﲟـقـتـضـى اﳌ ـرسـوم التـنـفـيذي رق ـم  33٤-11اﳌؤرخ ﰲ

لتحضير وتنفيذ واستغﻼل اﻹحصاء العام للسكان واﻹسكان،

 22شّوال عام  1٤32اﳌوافق  2٠سبتمبـر سـنة  2٠11واﳌتضمن

– ﲢـدي ـد ال ـتـاري ـخ اﳌ ـرجـعـي وفـتـرة إج ـراء اﻹحـصـاء ال ـع ـام

الـ ـقـ ـان ـون اﻷس ـاسـي الـ ـخ ـاص بـمـ ـوظ ـفـ ـي إدارة الـج ـمـاعـ ـ ـات
اﻹقـلـيـمية،
– وﲟقـتـضـى اﳌ ـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم  266-1٥اﳌؤرخ ﰲ
 29ذي اﳊـج ـة ع ـام  1٤36اﳌـواف ـق  13أك ـت ـوب ـر سـن ـة 2٠1٥
واﳌتضمن وضع الهيكل التنظيمي العام لﻺحصاء العام للسكان
واﻹسكان لسنة ،2٠18
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  331-18اﳌؤرخ ﰲ
 1٤ربيع الثاني عام  1٤٤٠اﳌوافق  22ديسمبر سنة  2٠18الذي
يحدد صﻼحيات وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة
العمرانية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  363-2٠اﳌؤرخ ﰲ
 19ربيع الثاني عام  1٤٤2اﳌوافق  ٥ديسمبر سنة  2٠2٠الذي
يحدد صﻼحيات وزير الرقمنة واﻹحصائيات،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  366-2٠اﳌؤرخ ﰲ
 22ربيع الثاني عام  1٤٤2اﳌوافق  8ديسمبر سنة  2٠2٠الذي
يسند إﱃ وزير الرقمنة واﻹحصائيات سلطة الوصاية عﲆ
الديوان الوطني لﻺحصائيات،

للسكان واﻹسكان،
– تنشيط وتنسيق ومتابعة كل أعمال اﻹحصاء باﻻعتماد
عﲆ اللجان الوﻻئية،
– اقتراح فئات اﳌستخدمﲔ اﳌدعوين للقيام ﲟهام مؤقتة
خﻼل ﲢضير وتنفيذ اﻹحصاء السادس وكذا مبالغ التعويضات
التي يستفيدون منها.
اﳌاّدة  : ٣تتكون الّلجنة الوطنية من :
– الوزير اﳌكّلف بالداخلية ،رئيسا،
– الوزير اﳌكّلف باﻹحصائيات ،نائبا للرئيس،
– ﳑثل وزير الدفاع الوطني ،عضوا،
– اﻷمﲔ العام للوزارة اﳌكّلفة باﳌالية ،عضوا،
– اﻷمﲔ العام للوزارة اﳌكّلفة بالتربية الوطنية ،عضوا،
– اﻷمﲔ العام للوزارة اﳌكّلفة بالتعليم العاﱄ ،عضوا،
– اﻷمﲔ العام للوزارة اﳌكّلفة بالتكوين اﳌهني ،عضوا،

يرسم ما يأتي :

– اﻷمﲔ العام للوزارة اﳌكّلفة بالشباب والرياضة ،عضوا،

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادتﲔ  7و 11من القانون

– اﻷمﲔ العام للوزارة اﳌكّلفة بالبريد واﳌواصﻼت السلكية

رقـ ـم  ٠9–86ال ـمـ ـؤرخ ف ـي  22ذي الـ ـقـ ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  1٤٠6ال ـمـوافـ ـق

والﻼسلكية ،عضوا،

 ٢٠ربيع الثاني عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢٠٢١م
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اﳌاّدة  : ١٢تتوﱃ اللّجنة التقنية اﳌيدانية اﳌذكورة ﰲ
اﳌادة اﻷوﱃ أع ـﻼه ،ال ـق ـي ـام ب ـك ـل اﻷع ـم ـال ال ـت ـق ـنـيـة لﻺحصاء،
وتعرضها عﲆ اللجنة الوطنية ﻹبداء الرأي فيها.
ي ـرأس اﳌدي ـر ال ـع ـام ل ـل ـدي ـوان ال ـوط ـني لﻺحصائـيـات هـذه

– اﻷمﲔ العام للوزارة اﳌكّلفة بالسياحة ،عضوا،

ال ـّل ـج ـن ـة ال ـتي تضم م ـدي ـري ال ـدي ـوان ال ـوط ـني لﻺحصائ ـيـات

– اﻷمﲔ العام للوزارة اﳌكّلفة بالصحة ،عضوا،

اﳌكلفﲔ بأشغال اﻹحصاء العام للسكان واﻹسكان.

– اﻷمﲔ العام للوزارة اﳌكّلفة بالعمل ،عضوا.
اﳌاّدة  : ٤يتوﱃ اﳌدير العام للديوان الوطني لﻺحصائيات
أمانة الّلجنة الوطنية.
اﳌاّدة  : ٥تشارك الوزارات اﻷخرى ﰲ اجتماعات اللجنة
الوطنية عندما تدرج نقاط تتعلق بصﻼحياتها ﰲ جدول
اﻷعمال.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستعﲔ بكل شخص يمكنه
بحكم كفاءته أن يساعدها ﰲ أشغالها.
اﳌاّدة  : ٦تكلف اللّجنة الوﻻئية اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ
أعﻼه ،بالتنسيق فيما يخص تنفيذ وإجراء عمليات اﻹحصاء،
والسهر عﲆ حسن سيرها عﲆ مستوى كل بلديات الوﻻية.
اﳌاّدة  : ٧تتكون اللجنة الوﻻئية من :
– الواﱄ ،رئيسا،
– مسؤوﱄ اﳌصالح غير اﳌمركزة عﲆ مستوى الوﻻية،
الذين يمثلون القطاعات الوزارية اﳌكّونة للجنة الوطنية.
اﳌاّدة  : ٨يتـوﱃ أم ـان ـة الـّلجـن ـة ال ـوﻻئـي ـة مـهـنـدس وﻻئ ـي
يعـﹽيـنـه الـواﱄ لتحضير عـمـلـيـة اﻹحصاء وتنفيذها عﲆ مستوى

الوﻻية.

يم ـكن الّلـجـنـة الـوﻻئـيـة أن تسـتـعـﲔ بك ـل شخـص يمـكـنـه

اﳌاّدة  : ١٣تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  12من القانون رقم ٠9–86
الـمؤرخ فـي  22ذي ال ـق ـع ـ ـدة عـ ـام  1٤٠6الـمـ ـوافـ ـق  29يـ ـول ـي ـو
سنة  1986واﳌذكور أعﻼه ،يـسـتـفـيد اﳌـسـتـخـدمـون اﳌدعوون
ﻷداء مهام مؤقتة خﻼل ﲢضير وتنفيذ اﻹحصاء العام السادس
للسكان واﻹسكان ،من تعويضات خاصة.
تـح ـدد م ـب ـال ـغ الـت ـع ـ ـويـ ـضـات وك ـ ـذا فـ ـئ ـات الـ ـمـسـتـخـدمـي ـن
اﳌستفيدين منها ،ﲟوجب قرار مشترك بﲔ الوزير اﳌكلّف
بالداخلية والوزير اﳌكلّف باﳌالية.
اﳌاّدة  : ١٤تلغى أحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم 266-1٥
ال ـم ـؤرخ فـي  29ذي الـ ـحـجـ ـة عـ ـام  1٤36ال ـ ـمـ ـوافـ ـق  13أكـ ـت ـوب ـر
سـن ـة  2٠1٥واﳌتـضـمن وض ـع الـهـيـك ـل الع ـام لﻺحـصـاء ال ـع ـام
للسكان واﻹسكان لسنة .2٠18
غ ـيـر أن الـنـصـوص اﳌـتـخـذة وكـ ـذا الـعـمـلـي ـات الـتي ت ـم ـت
مباشرتهـا ﰲ إطار تطبيق أحكام هذا اﳌرسوم ،تبقى سارية
اﳌفعول إﱃ غاية اﻻنتهاء من عملية اﻹحصاء العام السادس
للسكان واﻹسكان.
اﳌادة  : ١٥ي ـنـشـر ه ـذا اﳌ ـرسـوم ف ـي اﳉ ـريـ ـدة الّرسـ ـمـ ـّية

للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.

ح ـّرر ب ـاﳉـ ـزائ ـر فـي  16رب ـيـع ال ـث ـاني ع ـام  1٤٤3اﳌـواف ـق

 21ن ـوف ـمـب ـر سـنـة .2٠21

بحكم كفاءته أن يساعدها ﰲ أشغالها.

أيمن بن عبد الرحمان

اﳌاّدة  : ٩تكّلف الّلجنة البلدية اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ
أعﻼه ،بتنسيق عمليات اﻹحصاء وتنفيذها ،والسهر عﲆ حسن
سيرها عﲆ مستوى البلدية.

–––––––––––★–––––––––––
م ـرس ـوم تـنـف ـي ـذي رق ـم  ٤٦٦-٢١م ـؤّرخ فـي  ١٦ربـي ـع الـثـانـي
ع ـام  ١٤٤٣اﳌـواف ـق  ٢١ن ـوفمـبـر س ـنة  ،٢٠٢١يـتضمـن

اﳌاّدة  : ١٠تتكون الّلجنة البلدية من :

إن ـشـاء مديريات وﻻئية للطاقة واﳌناجم ومهامها

– رئيس اﳌجلس الشعبي البلدي ،رئيسا،

وتنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــ

– نواب رئيس اﳌجلس الشعبي البلدي ،أعضاء،
– اﻷمﲔ العام للبلدية ،عضوا.
اﳌاّدة  : ١١يتوﱃ أمانة الّلجنة البلدية اﳌندوب البلدي الذي
يعّي ـنه رئيس اﳌجلس الشعبي البلدي لتحضير اﻹحصاء
وإنجازه عﲆ مستوى البلدية.

ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الطاقة واﳌناجم،
– وبـن ـاء ع ـﲆ الـدسـت ـور ،ﻻ سـيـم ـا اﳌـادتـ ـان  ٥–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٩
اﳉريدة الرسم ّ
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– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9–99اﳌؤرخ ﰲ  1٥ربيع الثاني
عام  1٤2٠اﳌوافق  28يوليو سنة  1999واﳌتعلق بالتحكم ﰲ
الطاقة،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠1–٠2اﳌؤرخ ﰲ  22ذي القعدة
عام  1٤22اﳌوافق  ٥فبراير سنة  2٠٠2واﳌتعلق بالكهرباء
وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9–٠٤اﳌؤرخ ﰲ  27جمادى الثانية
عام  1٤2٥اﳌوافق  1٤غشت سنة  2٠٠٤واﳌتعلق بترقية
الطاقات اﳌتجددة ﰲ إطار التنمية اﳌستدامة،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7–12اﳌؤرخ ﰲ  28ربيع اﻷول
عام  1٤33اﳌوافق  21فبراير سنة  2٠12واﳌتعلق بالوﻻية،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥–1٤اﳌؤرخ ﰲ  2٤ربيع الثاني
عام  1٤3٥اﳌوافق  2٤فبراير سنة  2٠1٤واﳌتضمن قانون
اﳌناجم،
– وﲟقتضى القانون رقم  13–19اﳌؤرخ ﰲ  1٤ربيع الثاني
عام  1٤٤1اﳌوافق  11ديسمبر سنة  2٠19الذي ينظم نشاطات
اﳌـحروقات،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥–21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٥–1٥اﳌؤرخ ﰲ
أّول ربيع الثاني عام  1٤36اﳌوافق  22يناير سنة 2٠1٥
واﳌتضمن إنشاء مديرية الوﻻية للصناعة واﳌناجم ومهامها
وتنظيمها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  16٤–16اﳌؤرخ ﰲ
 26شعبان عام  1٤37اﳌوافق  2يونيو سنة  2٠16واﳌتضمن
إنشاء مديريات وﻻئية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  239–21اﳌؤرخ ﰲ
 19شّوال عام  1٤٤2اﳌوافق  31مايو سنة  2٠21الذي يحدد

صﻼحيات وزير الطاقة واﳌناجم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤٠–21اﳌؤرخ ﰲ
 19شّوال عام  1٤٤2اﳌوافق  31مايو سنة  2٠21واﳌتضمن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة الطاقة واﳌناجم،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ إنشاء مديريات
وﻻئية للطاقة واﳌناجم ،وﲢديد مهامها وتنظيمها وسيرها.

 ٢٠ربيع الثاني عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢٠٢١م

اﳌاّدة  : ٢ت ـك ـل ـف اﳌ ـدي ـريـ ـة الـ ـوﻻئ ـيـة للـط ـاق ـة واﳌـنـاجـ ـم
ﲟ ـا ي ـأتي :
– السهر عﲆ تنفيذ السياسة القطاعية للطاقة واﳌناجم،
– ﳑارسة مهام السلطة العمومية واﳋدمة العمومية عن
طريق أعمال اﳌراقبة التقنية والتنظيمية،
– السـه ـ ـر ب ـاﻻتـ ـصـال م ـع اﻷجـه ـ ـزة اﳌـعـن ـية ،ع ـﲆ تطـبـيق
التشريع والتنظيم اﳌتعلقﲔ بالنشاطات الطاقوية ونشاطات
اﳌـحروقات والنشاطات اﳌنجمية،
– السهـر ع ـﲆ تنـفـيـذ ت ـوجيـهـات اﻹدارة اﳌركزية اﳌتعلقة
بالنشاطات الطاقوية ونشاطات اﳌـحروقات والنشاطات
اﳌنجمية وحماية اﻷمﻼك التابعة لقطاع الطاقة واﳌناجم،
– ض ـمـان اﳌـت ـابـعـة ﰲ تنفـيذ ب ـرامج عمل قطاع الطاقة
واﳌناجم،
– اﳌس ـاه ـم ـة مع الهيئات واﳌؤسسات اﳌعنية ،ﰲ ترقية
نشاطات قطاع الطاقة واﳌناجم وتدعيمها وﰲ إنشاء بيئة
مﻼئمة لﻼستثمارات اﳌرتبطة بها،
– اﳌساهمة والسهر مع اﻷجهزة اﳌعنية ﰲ تنفيذ أعمال
الفعالية الطاقوية اﳋاصة بالقطاع،
– ضمان متابعة إنجاز اﳌشاريع الكبرى لقطاع الطاقة
واﳌناجم.
اﳌاّدة  : ٣تكلف اﳌديرية الوﻻئية للطاقة واﳌناجم ﰲ
اﳌيدان الطاقوي ،عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– اﳌساهمة ﰲ ﲢديد وتنفيذ برنامج التطوير ﰲ مجال
الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي،
– اﳌشاركة باﻻتصال مع اﳉهاز اﳌعني ،ﰲ تطبيق اﻷحكام
التنظيمية ﰲ مجال توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي،
– السهـ ـر بـاﻻتـصال مع اﳉهاز اﳌعني وشركات التوزيع،
عﲆ جودة توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي،
– اﳌشارك ـة مع الهيئات واﳌؤسسات اﳌعنية ،ﰲ تنفيذ
ال ـب ـرن ـامج ال ـوط ـني ل ـل ـف ـع ـال ـي ـة ال ـط ـاق ـوي ـة اﳋاصة ب ـال ـقـطـاع
وبرامج تطوير الطاقات اﳉديدة وكذا استعمالها.
اﳌاّدة  : ٤تكلف اﳌديرية الوﻻئية للطاقة واﳌناج ـم ﰲ
م ـيدان اﳌـحروق ـات وت ـوزيـع اﳌنـتـوج ـات البـترولـيـة ،ع ـﲆ
اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ال ـسه ـ ـر عـ ـﲆ اح ـت ـرام ال ـتـشـ ـري ـع والـتـنـظـي ـم ف ـي م ـج ـال
اﳌـحروقات وتخزين اﳌنتوجات البترولية ونقلها وتوزيعها،
باﻻتصال مع اﳉهاز اﳌعني،

 ٢٠ربيع الثاني عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٩
اﳉريدة الرسم ّ

– ضمان متابعة نشاطات تخزين اﳌنتوجات البترولية
وتوزيعها ومتابعة إنجاز الهياكل القاعدية التابعة لها،
– السهر بالتشاور مع اﳌؤسسات اﳌعنية ،عﲆ التموين
اﳌنـتـظ ـم لل ـوﻻي ـة م ـن اﳌـنـتـوج ـات البـتـرولـيـة وعـﲆ ج ـودة
اﳋدمة،
– مـنـح ال ـرخ ـص ال ـت ـاب ـع ـة ﳌج ـال اخـتص ـاصـه ـا بـع ـد دراسة
اﳌلفات اﳋاصة بها ،طبقا للتنظيم اﳌعمول به،
– السهـر ع ـﲆ مـطـابـق ـة مـل ـفـات الـبـنـاي ـات والـقـيـام ﲟ ـراقبة
وتـفـتـي ـش ورش ـات ب ـنـاء الـهـيـاك ـل واﳌـنش ـآت التابعة ﳌجال
اختصاصها،
– اﻹشراف عﲆ اختبارات اﳌعدات واﳌنشآت التابعة ﳌجال
اختصاصها،
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– م ـت ـاب ـع ـة تـسيـيـر وت ـطـوي ـر اسـتـه ـﻼك اﳌـواد اﳌـتـفـجـرة
واﳌف ـرقـع ـات،
– ال ـسـه ـر م ـع اﻷج ـه ـ ـزة اﳌـعـنـيـة ،ع ـﲆ ضـمـان جـ ـودة الـمواد
اﳌتفجرة واﻻنتظام ﰲ التموين بها،
– معاﳉة الدراسات اﳌتعلقة ﲟستودعات الصنف الثاني
للمواد اﳌتفجرة طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
اﳌاّدة  : ٦تكلف اﳌديرية الوﻻئية للطاقة واﳌناجم ﰲ
ميدان اﻷمن والبيئة الصناعية لقطاع الطاقة واﳌناجم ،عﲆ
اﳋصوص ،ﲟا يأتي:
– الـسـهـ ـر بـالـتـش ـاور م ـع اﻷجـه ـزة اﳌعـن ـية ،ع ـﲆ تطـبـيـق
التشريع والتنظيم ﰲ مجال اﻷمن الصناعي والوقاية من
اﻷخطار الكبرى ،وكذا تنفيذ البرامج اﳌتعلقة بها،

– اﳌساهمة باﻻتصال مع اﳉهاز اﳌعني ﰲ إعداد ومتابعة

– السه ـر بـالـت ـ ـ ـش ـاور م ـع اﻷج ـه ـزة اﳌـعـنـية ،ع ـﲆ تطبيق

تنفيذ مخطط تطوير هياكل تخزين اﳌنتوجات البترولية

اﳌقاييس واﳌعايير اﻷمنية حسب مختلف أنـواع اﳌنشآت

ونقلها وتوزيعها،

الطاقوية ومنشآت اﳌـحروقات واﳌنشآت اﳌنجمية ،ﻻ سيما

– اﳌشارك ـة م ـع الهيئات واﳌؤسسات اﳌعنية ،ﰲ أعمال
تطوير استعمال الطاقات النظيفة.
اﳌاّدة  : ٥ت ـك ـل ـف مـ ـديـ ـري ـة ال ـط ـاقـ ـة واﳌ ـنـ ـاج ـم ﰲ مـيـدان
الـنـش ـ ـاطـ ـات اﳌـنـج ـم ـيـة وشـب ـه اﳌـنـجـمـي ـة ،ع ـﲆ اﳋ ـصـوص
ﲟـ ـا يـأتي :
– السـ ـه ـر ع ـﲆ تنـفـيـذ السـيـاسة الوطنية ﰲ مجال الهياكل
اﳉيولوجية والبحث واﻻستغﻼل اﳌنجميﲔ،
– السه ـ ـر بـالـتـعـ ـاون مع الهياكل واﻷجهزة اﳌعنية ،عﲆ
تطبيق التشريع والتنظيم واﳌقاييس اﳌتعلقة بالنشاطات
اﳌنجمية وشبه اﳌنجمية،
– اﳌ ـش ـارك ـة فـي إعـ ـداد الـتنـظ ـيم واﳌـق ـاييـس اﳌتـعـل ـقـة
بـالن ـشاطات اﳌنجمية وشبه اﳌنجمية،
– متابعة نشاطات وأشغال الهياكل اﳉيولوجية والبحث
واﻻستغﻼل اﳌنجمي،
– التقييم بالتعاون مع السلطات اﳌعنية ،ﳊاجيات الوﻻية
من اﳌنتوجات اﳌنجمية عﲆ اﳌدى القصير واﳌتوسط
والطويل،
– اﳌ ـس ـاهم ـة مـع اﻷجـه ـزة اﳌـعنـية ،ﰲ تطهير وتطوير
النـشـ ـاط ـات اﳌـنـجـمـيـة واﳌ ـواد اﳌتـفـج ـرة واﳌـحافظـة ع ـﲆ
اﳌمـتـلـكـ ـات اﳌنـجـمـية لل ـوﻻيـة،
– متابعة عمليات اﳌزاد العلني التي تنظمها الوﻻية ﳌنح
رخص استغﻼل اﳌقالع،

اﳌواقع واﳌنشآت اﳌصنفة منها،
– السهر بالتشاور مع اﻷجهزة اﳌعنية وباﻻتصال مع
الهيئات واﳌؤسسات اﳌعنية ،عﲆ اﳌـحافظة عﲆ البيئة
من آثار اﳌنشآت الطاقوية ومنشآت اﳌـحروقات واﳌنشآت
اﳌنجمية ،طبقا للتنظيم اﳌعمول به،
– السهر عﲆ تطبيق التشريع والتنظيم اﳌتعلقﲔ بتسيير
اﳌواد اﳊساسة،
– السهر بالتشاور مع اﳉهاز اﳌعني ،عﲆ تطبيق التنظيم
واﳌقاييس ﰲ مجال اﻷمن والسﻼمة النووية،
– السهر باﻻتصال مع اﳌصالح اﳌعنية ﰲ اﻹدارة اﳌركزية
واﳌصالح اﳌعنية للوﻻية ،عﲆ تطبيق اﻷحكام التشريعية
والـ ـتـ ـن ـظ ـي ـم ـي ـة ال ـتي ﲢك ـم اﻷم ـن ال ـداخﲇ ﰲ اﳌؤسسة عﲆ
مستوى الهياكل القاعدية واﳌنشآت والهياكل التابعة لقطاع
الطاقة واﳌناجم وفعالية الترتيبات القائمة واﳌتعلقة بها.
اﳌاّدة  : ٧تكلف اﳌديري ـة الوﻻئية للطاقة واﳌناجم ،ﰲ
ميدان مراقبة اﳌطابقة التقنية والتنظيمية ،عﲆ اﳋصوص،
ﲟا يأتي:
– السهر باﻻتصال مع اﳉهاز اﳌعني ،عﲆ تطبيق التشريع
والتنظيم اﳌتعلقﲔ بقنوات اﳌـحروقات والقيام باﳌراقبة
التقنية والتنظيمية الدورية ،اﳌتعلقة بها،
– السهر باﻻتصال مع اﳉهاز اﳌعني ،عﲆ تطبيق التشريع
والتنظيم اﳌتعلقﲔ بالتجهيزات ،والقيام ﲟراقبة اﳌطابقة
التقنية الدورية اﳌتعلقة باﳌنشآت الطاقوية،
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– التقييم الدوري ﳊالة تنفيذ البرامج ونشاطات اﳌراقبة
التقنية والتنظيمية الدورية ،وتقدﱘ تقارير لﻺدارة اﳌركزية،
– ضمان التحقق من اﳌطابقة للتنظيم اﳌتعلق بأجهزة
ضغط الغاز وأجهزة الضغط بالبخار والقيام باﳌراقبة التقنية
وال ـت ـن ـظ ـيـمـيـة الـدوريـة اﳌتـعـلـقـة بـهـا ،دون اﻹخـﻼل بـاﻷحـكـام
التنظيمية اﳋاصة،
– الس ـه ـر ع ـﲆ م ـراقـ ـ ـبـة اﳌـطـ ـاب ـق ـة الـتـقـنـيـة والتـنـظيمية
للسيارات ولواحقها قبل اﻻستعمال اﻷول ﰲ حركة السير
عﲆ التراب الوطني أو التي خضعت لتحول ملحوظ،
– السهر عﲆ مراقبة مطابقة التجهيزات التي ﲤّكن من
استعمال غاز البترول اﳌمّيع والغاز الطبيعي اﳌضغوط
وقودا ﰲ تركيب السيارات ومتابعتها.
اﳌاّدة  : ٨تكلف اﳌديرية الوﻻئية للطاقة واﳌناجم ،ﰲ
ميدان اﻹعﻼم واﻻتصال والرقمنة ،عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي:
– جمع وﲢليل اﳌعلومات اﳌتعلقة بالنشاطات الطاقوية
ونـش ـ ـاط ـات اﳌـحـروقـ ـات والـنـشـاط ـات اﳌنـجـمـية وﲡ ـمـيع
اﳌعطيات التقنية واﻹحصائية،
– إعداد مذكرة ظرفية دورية حول تطور قطاع الطاقة
واﳌناجم عﲆ مستوى الوﻻية،
– تزويد الهيئات اﳌعنية باﳌعلومات اﳌطلوبة وفقا
للتنظيم اﳌعمول به،
– السـه ـر ع ـﲆ تطـبـيـق الـنـظـام اﻹع ـﻼمي ال ـق ـائ ـم مـع جـمـيع
مؤسسات قطاع الطاقة واﳌناجم،
– وضع ﲢت تصرف اﳌتعاملﲔ جميع اﳌعلومات اﳌتعلقة
بالنشاطات الطاقوية ونشاطات اﳌـحروقات والنشاطات
اﳌنجمية وكذا اﻷحكام التنظيمية اﳌتعلقة بها،
– اﳊث عﲆ كل عمل من طبيعته ترقية وتطوير اﻻتصال
مع جميع اﳌتعاملﲔ اﳌعنيﲔ،
– القيام باﻷعمال اﻹعﻼمية والتحسيسية اﳌوجهة للجمهور
ﰲ ميدان الطاقة واﳌناجم،
– السهر عﲆ اﳌـحافظة عﲆ الرصيد الوثائقي واﻷرشيفي،
طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما،
– السهر باﻻتصال مع اﳌصالح اﳌعنية ﰲ اﻹدارة اﳌركزية
واﳌصالح اﳌعنية للوﻻية ،عﲆ تنفيذ مخطط عمل الوزارة
لرقمنة اﳌسارات والتحويل الرقمي،
– اﳌساهمة ﰲ إعداد بنك معطيات القطاع.

 ٢٠ربيع الثاني عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢٠٢١م

اﳌاّدة  : ٩تكلف اﳌديرية الوﻻئية للطاقة واﳌناجم ﰲ
مجال اﻹدارة والتكوين ،عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– السهر عﲆ تطبيق التنظيم ﰲ ميدان تسيير اﳌسار
اﳌهني للمستخدمﲔ،
– اﳌساهمة والسهر عﲆ تنفيذ برامج التكوين وﲢسﲔ
اﳌستوى لفائدة اﳌستخدمﲔ وﲡديد معارفهم ومتابعتها،
– السهر عﲆ تسيير اﳌيزانية وتنفيذها،
– السه ـر ع ـﲆ تـسـي ـير اﳌـمـتـلـك ـات اﳌنـق ـول ـة والـع ـقـ ـاريـة
وصيانتها.
اﳌاّدة  : ١٠تضم اﳌديرية الوﻻئية للطاقة واﳌناجم أربع )(٤
مصالح :
– مصلحة الكهرباء والغاز،
– مصلحة اﳌـحروقات وحماية اﳌمتلكات،
– مصلحة اﳌناجم ومراقبة اﳌطابقة التقنية والتنظيمية،
– مصلحة اﻹدارة والوسائل واﻻتصال.
تضم كل مصلحة مكتبﲔ ) (2إﱃ ثﻼثة ) (3مكاتب.
يحدد تنظيم اﳌصالح ﲟوجب قرار مشترك بﲔ الوزير
اﳌكلف بالطاقة واﳌناجم والوزير اﳌكلف باﳌالية والوزير
اﳌكلف بالداخلية واﳉماعات اﳌـحلية والتهيئة العمرانية
والسلطة اﳌكلفة بالوظيفة العمومية.
اﳌاّدة  : ١١يحّول إﱃ اﳌديريات الوﻻئية للطاقة واﳌناجم،
ﰲ إطار اﻹجراءات اﶈددة ﰲ التنظيم اﳌعمول به ،كل
اﳌستخدمﲔ اﳌرتبطﲔ بنـشـاط اﳌـنـاجـم ومـراقـبـة اﳌطـابـقـة
التـقـنـيـة والتنظيمية اﳌـمـارس م ـن ط ـرف اﳌ ـديـرية الوﻻئية
للص ـنـ ـاع ـ ـة واﳌـ ـن ـ ـاج ـ ـم ط ـ ـبـ ـق ـ ـا ﻷح ـكـ ـام اﳌ ـرس ـوم التـنـفيـ ـذي
رقم  1٥–1٥اﳌؤرخ ﰲ أّول رب ـي ـع ال ـث ـان ـي ع ـام  1٤36اﳌ ـواف ـق
 22ي ـنـايـ ـر س ـنـ ـ ـ ـة  2٠1٥واﳌتضم ـن إنشاء م ـدي ـري ـة الـوﻻيـة
للصناعة واﳌناجم ومهامها وتنظيمها.
يتم ﲢويل اﳌستخدمﲔ اﳌذكورين أعﻼه ،ﲟوجب قرار
مـشـتـ ـرك بﲔ ال ـوزيـ ـر اﳌك ـل ـف بـال ـط ـاق ـة واﳌـن ـاج ـم والـوزير
اﳌ ـكـل ـف ب ـال ـص ـنـاعـ ـة وال ـوزي ـر اﳌ ـك ـلـف بـاﳌـ ـال ـيـة والـسـلـطـة
اﳌكلفة بالوظيفة العمومية.
اﳌاّدة  : ١٢ت ـلغـى أح ـكـام اﳌ ـرس ـوم الـتنفـيذي رقم 16٤–16
اﳌؤرخ ﰲ  26شعبان عام  1٤37اﳌوافق  2يونيو سنة 2٠16
واﳌتضمن إنشاء مديريات وﻻئية للطاقة ومهامها وتنظيمها
وسيرها ،وكذا اﻷحكام اﳌخالفة اﳌتعلقة باﳌناجم ومراقبة

 ٢٠ربيع الثاني عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢٠٢١م
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اﳌطابقة التقنية والتنظيمية اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌرسوم

''اﳌاّدة ) ........................ : 2بدون تغيير( .........................

التنفيذي رقم  1٥–1٥اﳌؤرخ ﰲ أّول ربيع الثاني عام 1٤36

يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة هواري بومدين

اﳌوافـ ـق  22ي ـن ـاي ـر سنـة  2٠1٥واﳌتضم ـن إنشاء م ـدي ـريـة
الوﻻية للصناعة واﳌناجم ومهامها وتنظيمها.
اﳌادة  : ١٣ي ـنـشـر ه ـذا اﳌ ـرسـوم ف ـي اﳉ ـريـ ـدة الّرسـ ـمـ ـّية

للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.

ح ـّرر ب ـاﳉـ ـزائ ـر فـي  16رب ـيـع ال ـث ـاني ع ـام  1٤٤3اﳌـواف ـق

 21ن ـوف ـمـب ـر سـنـة .2٠21

للعلوم والتكنولوجيا واختصاصاتها ،كما يأتي :
– كلية الرياضيات،
– كلية الفيزياء،
– كلية الكيمياء،
– كلية العلوم البيولوجية،

أيمن بن عبد الرحمان
–––––––––––★–––––––––––
م ـرس ـوم تـنـفيـذي رق ـم  ٤٦٧-٢١مؤّرخ فـي  ١٦ربـي ـع ال ـثـانـي

ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌـ ـوافـ ـ ـق  ٢١نـ ـوفـم ـبـ ـر سـ ـنة  ،٢٠٢١ي ـع ـ ـ ـّدل
ويتمم اﳌرسوم رقم  ٢١٠-٨٤اﳌؤرخ ﰲ  ٢١ذي القعدة
عام  ١٤٠٤اﳌوافق  ١٨غشت سنـة  ١٩٨٤واﳌتعل ـ ـ ـق
بتنظيـم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا

– كلية علوم اﻷرض واﳉغرافيا والتهيئة العمرانية،
– كلية الهندسة اﳌيكانيكية وهندسة الطرائق،
– كلية الهندسة اﳌدنية،
– كلية الهندسة الكهربائية،
– كلية اﻹعﻼم اﻵﱄ''.
اﳌاّدة  : ٢ت ـع ـ ـّدل وت ـت ـّمـ ـم أح ـكـ ـام اﳌ ـادة  3م ـن اﳌ ـرس ـوم

وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وب ـن ـاء عـ ـﲆ ال ـدسـت ـور ،ﻻ سـيـمـ ـا الـ ـم ـادت ـان  ٥–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  21٠-8٤اﳌؤرخ ﰲ  21ذي القعدة
عام  1٤٠٤اﳌوافق  18غشت سنة  198٤واﳌتعلق بتنظيم
جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا وسيرها ،اﳌعدل
واﳌتمم،
– وﲟق ـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسـي رقـم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ

رقـ ـم  21٠-8٤اﳌـ ـؤرخ فـي  21ذي ال ـقـ ـع ـ ـدة عـ ـام  1٤٠٤اﳌ ـواف ـق

 18غ ـشـت س ـنة  ،198٤اﳌـع ـ ـدل واﳌ ـتـم ـم واﳌ ـذكـ ـور أعـ ـﻼه،
وﲢّرر كما يأتي :
''اﳌاّدة ) ........................... : 3بدون تغيير(.......................
يـ ـتـ ـكـ ـون مـ ـجـ ـلس إدارة ج ـام ـع ـة ه ـواري ب ـوم ـدي ـن ل ـل ـع ـل ـوم
والتكنولوجيا ،بعنوان القطاعات الرئيسية اﳌستعملة ،من :
– ﳑثل وزير الدفاع الوطني،
– ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية،

 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن

– ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالطاقة واﳌناجم،

تعيﲔ الوزير اﻷول،

– ﳑث ـل ال ـوزي ـر اﳌك ـّل ـف بـالـبـريـد واﳌواصﻼت السلـكـيـة

– وبـمقت ـضى اﳌ ـرسـوم ال ـرئـاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  279-٠3اﳌؤرخ ﰲ
 2٤جمادى الثانية عام  1٤2٤اﳌوافق  23غشت سنة 2٠٠3
الذي يحدد مهام اﳉامعة والقواعد اﳋاصة بتنظيمها وسيرها،
اﳌعدل واﳌتمم ،ﻻ سيما اﳌواد  3و 1٠و 2٥منه،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ت ـعـ ـّدل وتـت ـّمـ ـم أحكام اﳌادة  2من اﳌرسوم

رقم  21٠-8٤اﳌؤرخ ﰲ  21ذي القعدة عام  1٤٠٤اﳌوافق  18غشت
سنة  ،198٤اﳌعدل واﳌتمم واﳌذكور أعﻼه ،وﲢّرر كما يأتي :

والﻼسلكية،
– ﳑثل الوزير اﳌكلّف بالصناعة،
– ﳑثل الوزير اﳌكلّف بالفﻼحة والتنمية الريفية،
– ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالسكن والعمران واﳌدينة،
– ﳑثل الوزير اﳌكّلف باﻷشغال العمومية،
– ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالصحة،
– ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالبيئة،
– ﳑث ـل ال ـوزي ـر اﳌك ـّل ـف ب ـالصي ـد ال ـبـحـري واﳌنـتـجـات
الصيدية''.
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 ٢٠ربيع الثاني عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢٠٢١م

اﳌاّدة  : ٣ت ـعـ ـّدل وت ـت ـّمـ ـم أح ـكـ ـام اﳌ ـادة  ٤م ـن اﳌ ـرسـ ـوم
رقم  21٠-8٤اﳌؤرخ ﰲ  21ذي القعدة عام  1٤٠٤اﳌوافق  18غشت

 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

سنة  ،198٤اﳌعدل واﳌتمم واﳌذكور أعﻼه ،وﲢّرر كما يأتي :

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

''اﳌاّدة  : ٤طبقا ﻷحكام اﳌادة  2٥من اﳌرسوم التنفيذي
رقم  279-٠3اﳌؤرخ ﰲ  2٤جمادى الثانية عام  1٤2٤اﳌوافق
 23غشت سنة  ،2٠٠3اﳌعدل واﳌتمم واﳌذكور أعﻼه ،تضم
مديرية اﳉامعة ،زيادة عﲆ اﻷمانة العامة واﳌكتبة اﳌركزية،
أربع ) (٤نيابات مديرية تكّلف ،عﲆ التواﱄ ،باﳌيادين اﻵتية :
– التكوين العاﱄ ﰲ الطورين اﻷول والثاني والتكوين
اﳌتواصل والشهادات ،والتكوين العاﱄ ﰲ التدرج،
– التكوين العاﱄ ﰲ الطور الثالث والتأهيل اﳉامعي
والبحث العلمي والتكوين العاﱄ فيما بعد التدرج،
– الـع ـ ـﻼقـ ـات ال ـخ ـارج ـيـة والـتـع ـ ـاون والـتـنـشـيـط واﻻت ـصـال
والتظاهرات العلمية،
– التنمية واﻻستشراف والتوجيه''.
اﳌاّدة  : ٤ي ـنـشـر ه ـذا اﳌ ـرسـوم ف ـي اﳉ ـريـ ـدة الّرسـ ـمـ ـّية
للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.

– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسـي رق ـم  281-21اﳌؤرخ ﰲ

– وﲟـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم الـتـنـفـيـذي رقـم  ٤٥9-96اﳌؤرخ ﰲ
 7شع ـبـان ع ـام  1٤17اﳌ ـواف ـق  18ديـسـم ـبر سـنـة  1996الـ ـذي
يح ـدد القواعد التي تطبق عﲆ التعاونيات الفﻼحية ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ﲤدد اﳌهلة اﳌمنوحة للتعاونيات الفﻼحية
واﲢاداتـ ـه ـا اﳌع ـت ـم ـدة ب ـغ ـرض م ـط ـاب ـق ـت ـه ـا ﻷح ـك ـام اﳌرسوم
التنفيذي رقم  ٤٥9-96اﳌؤرخ ﰲ  7شعبان عام  1٤17اﳌوافق
 18ديسمبر سنة  1996الذي يحدد القواعد التي تطبق عﲆ
التعاونيات الفﻼحية ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،بسنة واحدة ) ، (1ابتداء
من  ٥أكتوبر سنة .2٠21

اﳌاّدة  : ٢ي ـنـشـر ه ـذا اﳌ ـرسـوم ف ـي اﳉ ـريـ ـدة الّرسـ ـمـ ـّية
للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح ـّرر ب ـاﳉـ ـزائ ـر فـي  16رب ـيـع ال ـث ـاني ع ـام  1٤٤3اﳌـواف ـق

 21ن ـوف ـمـب ـر سـنـة .2٠21

أيمن بن عبد الرحمان

ح ـّرر ب ـاﳉـ ـزائ ـر فـي  16رب ـيـع ال ـث ـاني ع ـام  1٤٤3اﳌـواف ـق

 21ن ـوف ـمـب ـر سـنـة .2٠21

–––––––––––★–––––––––––
م ـرس ـوم تنـفـي ـذي رق ـم  ٤٦٩-٢١م ـؤّرخ ﰲ  ٢٠ربـيـع الـثـانـي

أيمن بن عبد الرحمان
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي رقم  ٤٦٨-٢١مؤّرخ ﰲ  ١٦ربيع الثاني
عام  ١٤٤٣اﳌوافـق  ٢١نوفمبر س ـنة  ،٢٠٢١يتعلق ﲟهلـة
اﳌطابقـة ﻷحكام اﳌرسـوم التنفيـذي رقم ٤٥٩–٩٦

عـ ـام  ١٤٤٣اﳌـ ـوافـ ـق  ٢٥ن ـوفـم ـبـر سـ ـ ـنة  ،٢٠٢١يـ ـعـ ـّدل
ال ـمـ ـرسـ ـ ـوم التـنـف ـي ـذي رق ـم  ٢٥٦–٠٥ال ـم ـ ـؤّرخ ف ـي
 ١٣جـ ـم ـادى الـ ـث ـان ـي ـة عـ ـام  ١٤٢٦اﳌ ـواف ـ ـق  ٢٠ي ـول ـي ـو

سـنـة  ٢٠٠٥واﳌت ـضـم ـن إن ـشـ ـاء ال ـوك ـال ـة ال ـوطـنـيـ ـة
للـدراسـات ومتـابعـة إنـجـاز اﻻستثمارات ﰲ الـسـك ـك
اﳊ ـدي ـدي ـة.

اﳌ ـؤّرخ ﰲ  ٧شعبان عام  ١٤١٧اﳌوافق  ١٨ديسمبر
سن ـة  ١٩٩٦ال ـذي ي ـح ـدد ال ـقـ ـواعـ ـد الـتـي تـطـب ـق ع ـﲆ
الـتـع ـاونـيـات الـفـﻼحية.
ــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
– وب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدس ـت ـور ،ﻻ سـيـمـ ـا ال ـمـ ـادت ـان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

ــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ التقرير اﳌشترك بﲔ وزير اﻷشغال العمومية
ووزير النقل،
– وب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدسـت ـور ،ﻻ سـي ـم ـا ال ـ ـمـادت ـان  ٥–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥–21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

– وﲟ ـقـتـضى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسـي رق ـم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ

 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن

 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

تعيﲔ الوزير اﻷول،

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

 ٢٠ربيع الثاني عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٩
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟـقـت ـضى الـمرسـوم التنفيذي رقم  2٥6–٠٥اﳌـؤرخ فـي
 13جمادى الثانية عام  1٤26اﳌوافق  2٠يوليو سنة 2٠٠٥
واﳌتضمـ ـن إنشاء الـ ـوك ـال ـة ال ـوط ـن ـي ـة ل ـل ـدراسات وم ـت ـاب ـع ـة
إنجاز اﻻستثمارات ﰲ السكك اﳊديدية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  366–21اﳌؤرخ ﰲ
 2٠صفر عام  1٤٤3اﳌوافق  27سبتمبر سنة  2٠21الذي يحدد
صﻼحيات وزير النقل،
– وﲟـقـتـضـى الـمرسوم التنفيذي رقم  38٠–21اﳌؤرخ ﰲ
 28صفر عام  1٤٤3اﳌوافق  ٥أكتوبر سنة  2٠21الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﻷشغال العمومية،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ تعديل بعض أحكام
الـمرسوم التنفيذي رقم  2٥6–٠٥اﳌؤرخ ﰲ  13جمادى الثانية
عام  1٤26اﳌوافق  2٠يوليو سنة  2٠٠٥واﳌتضمن إنشاء
الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز اﻻستثمارات ﰲ
السكك اﳊديدية ،اﳌعّدل واﳌتّمم.
اﳌاّدة  : ٢ت ـعـ ـّدل أح ـك ـام اﳌ ـواد  2و 8و 11م ـن الـم ـرسـوم
التنفيذي رقم  2٥6–٠٥اﳌؤرخ ﰲ  13جمادى الثانية عام 1٤26
ال ـمـ ـواف ـق  2٠ي ـولـي ـو س ـنـة  2٠٠٥واﳌ ـذكـ ـور أع ـ ـﻼه ،وت ـحـ ـّرر

– ﳑثل وزير الطاقة واﳌناجم،
– ﳑثل وزير البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية،
– ﳑثل وزير الصناعة،
– مدير النقل بالسكك اﳊديدية والنقل اﳌوجه ﰲ وزارة
النقل،
– مدير التخطيط واﻻستشراف ﰲ وزارة النقل،
– ﳑثلﲔ ) (2عن عمال الوكالة.
) .........................الباقي بدون تغيير( .''...........................
اﳌاّدة  : ٣ت ـع ـّوض تس ـمـيـة ''اﻷشغـال الـع ـمومـيـة'' بتسمية

''الـن ـق ـل'' فـي أح ـكام اﳌـواد  1٥و 16و 18و 2٠م ـن الـمرسـوم
التنفيذي رقم  2٥6–٠٥اﳌؤرخ ﰲ  13جمادى الثانية عام 1٤26

اﳌوافق  2٠يوليو سنة  2٠٠٥واﳌذكور أعﻼه ،وﰲ أحكام
اﳌادة  ٥من دفتر الشروط اﳋاص بتبعات اﳋدمة العمومية
اﳌلحق به.
اﳌاّدة  : ٤ين ـش ـر هـ ـذا اﳌ ـرس ـوم فـي اﳉ ـريـ ـدة ال ـّرسـمـّي ـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـّرر ب ـاﳉـ ـزائ ـر فـي  2٠رب ـيـع ال ـث ـاني ع ـام  1٤٤3اﳌـواف ـق

 2٥ن ـوف ـمـب ـر سـنـة .2٠21

أيمن بن عبد الرحمان

كما يأتي :

–––––––––––★–––––––––––

''اﳌاّدة  : 2توضع الوكالة ﲢت وصاية وزير النقل''.
''اﳌاّدة  : 8تكلف الوكالة بالقيام باستﻼم اﳌباني واﳌنشآت
ال ـق ـاع ـدي ـة للـس ـك ـك اﳊ ـدي ـدي ـة ،ح ـسـب اﳌـقـ ـايـيـس وال ـق ـواعـ ـد
الـفـنـيـة ،وتـحـويـلـه ـا إﱃ ال ـش ـرك ـة ال ـوطـنـيـة للـنـق ـل بالـسـكـك
اﳊديدية اﳌكلفة بتسييرها ،وفقا للشروط والكيفيات اﶈددة
بقرار من وزير النقل''.
''اﳌاّدة  : 11يتكون اﳌجلس من :
– ﳑثل وزير النقل ،رئيسا،

م ـرسـوم تنـفي ـذي رقـم  ٤٧٠-٢١م ـؤّرخ فـي  ٢٠رب ـيـع الـثـانـي

ع ـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌـ ـوافـ ـق  ٢٥ن ـوفـم ـبـر سـ ـ ـنة  ،٢٠٢١يـ ـ ـع ـ ـّدل

اﳌرس ـ ـ ـ ـ ـوم الت ـنـف ـ ـي ـ ـ ـذي رق ـ ـم  ٥٦–١٦ال ـ ـم ـ ـؤّرخ ف ـي
 ٢٢ربيـ ـع الثـ ـ ـ ـاني عـ ـام  ١٤٣٧اﳌوافق أّول فبرايـ ـر

سنة  ٢٠١٦واﳌتضمن التصـريـح باﳌنفعـة العموميـ ـة
للـعـم ـل ـيـ ـة اﳌتـعـلـ ـقـ ـ ـة ب ـإن ـج ـ ـاز م ـخـرج م ـرك ـز ال ـ ـردم

التقني ﳊ ـ ـاميسي والتف ـ ـاف إقـ ـامـ ـة الـدول ـ ـة لـ ـزرالـ ـدة
عن طريق ازدواج الطريـق الوطني رقم  ٦٧والطريق
الوﻻئي رقم .٢١٢

– ﳑثل وزير الدفاع الوطني،
– ﳑـث ـل وزيـر ال ـداخـلـي ـة واﳉـم ـاع ـات اﶈلـيـة والـتـهـيـئ ـة
الـعـ ـمـرانـيـة،
– ﳑثل وزير اﳌالية،
– ﳑثل وزير اﻷشغال العمومية،
– ﳑثل وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
– ﳑثل وزيرة البيئة،

13

ــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﻷشغال العمومية،
– وب ـنـ ـاء ع ـﲆ ال ـدسـت ـور ،ﻻ سـيـم ـا الـ ـمـ ـادتـ ـان  ٥–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟـقـت ـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسي رقم  27٥–21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷّول،

14

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٩
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟـقـت ـضـى اﳌـرس ـوم ال ـرئ ـاسي رق ـم  281–21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم الـتـنـفـيـذي رقـم  ٥6-16اﳌؤرخ ﰲ

اﳌاّدة  : ٣ين ـش ـر هـ ـذا اﳌ ـرس ـوم فـي اﳉ ـريـ ـدة ال ـّرسـمـّي ـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـّرر ب ـاﳉـ ـزائ ـر فـي  2٠رب ـيـع ال ـث ـاني ع ـام  1٤٤3اﳌـواف ـق

 2٥ن ـوف ـمـب ـر سـنـة .2٠21

 22ربيع الثاني عام  1٤37اﳌوافق أّول فبراير سنة 2٠16
واﳌتضمن التصريح باﳌنفعة العمومية للعملية اﳌتعلقة

أيمن بن عبد الرحمان

بإنجاز مخرج مركز الردم التقني ﳊاميسي والتفاف إقامة
ال ـدولـة ل ـزرال ـدة ع ـن طـري ـق ازدواج الط ـريـق الـوطـني رقم 67
والطريق الوﻻئي رقم ،212
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ تعديل بعض أحكام
اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥6-16اﳌؤرخ ﰲ  22ربيع الثاني

–––––––––––★–––––––––––
مـ ـرس ـوم تنـفـي ـذي رقـم  ٤٧١-٢١م ـؤّرخ ﰲ  ٢٠ربـيـع الـثـان ـي

عام  ١٤٤٣اﳌوافـق  ٢٥نوفمبر س ـنة  ،٢٠٢١يتضم ـ ـ ـن
التصـ ـري ـ ـ ـح باﳌنفع ـ ـ ـة العموميـ ـة للعملي ـة اﳌتعلق ـ ـة
بإنجاز ازدواج الطريق الوﻻئي رقم  ١٤٥بﲔ اﳊميز
وبرج الكيفان.

عام  1٤37اﳌوافق أّول فبراير سنة  2٠16واﳌتضمن التصريح
باﳌنفعة العمومية للعملية اﳌتعلقة بإنجاز مخرج مركز

 ٢٠ربيع الثاني عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢٠٢١م

ــــــــــــــــــــــــــ

الردم التقني ﳊاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن

ن الوزير اﻷّول،
إ ّ

ط ـري ـ ـق ازدواج الـطـ ـريـ ـق ال ـوط ـنـي رق ـم  67والط ـري ـق الوﻻئي

– بناء عﲆ تقرير وزير اﻷشغال العمومية،

رقم .212
اﳌاّدة  : ٢تعّدل أحكام اﳌادتﲔ  3و ٤من اﳌرسوم التنفيذي
رقم  ٥6-16اﳌؤرخ ﰲ  22ربيع الثاني عام  1٤37اﳌوافق أّول
فبراير سنة  2٠16واﳌذكور أعﻼه ،وﲢّرر كما يأتي :

''اﳌاّدة  : 3ﲤ ـث ـل اﻷراضـي اﳌـعن ـيـة بـالتـصـري ـح بـاﳌـنـف ـعة
العمومية ،اﶈددة طبقا للمخطط اﳌلحق بأصل هذا اﳌرسوم،
مساحة إجمالية قدرها أربعة وستون ) (6٤هكتارا وخمسون
) (٥٠آرا ،موزعة كما يأتي :
– بالـنسـبة لوﻻيـة اﳉ ـزائـر  :ستة وأربعون ) (٤6هكتارا
وخمسون ) (٥٠آرا ببلديات تسالة اﳌرجة والدويرة واﳌعاﳌـة،
– بـالن ـسـبة ل ـوﻻي ـة تـيـب ـازة  :خـمـس ـة عـش ـر ) (1٥هكـت ـارا
ببلدي ـ ـة دواودة،
– بـالـنـسـب ـة ل ـوﻻي ـة الـبلـي ـدة  :ث ـﻼثة ) (3هكتارات ببلدية
بن خليل''.
''اﳌاّدة  : ٤قوام اﻷشغال اﳌلتزم بها بعنوان إنجاز مخرج
مركز الردم التقني ﳊاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة
عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم  67والطريق الوﻻئي
رقم  ،212كما يأتي :
– ).................................بدون تغيير(،..............................
– ).................................بدون تغيير(،..............................
– عدد اﳌنشآت الفنية  :ثمانية )،(8
– عدد محوﻻت الربط  :خمسة ).''(٥

– وب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدس ـتـور ،ﻻ سـيـم ـا ال ـمـادت ـان  ٥–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  3٠-9٠اﳌؤرخ ﰲ  1٤جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤11اﳌوافق أّول ديسمبر سنة  199٠واﳌتضمن قانون
اﻷمﻼك الوطنية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وب ـمـقـتـضى ال ـق ـ ـانـون رق ـم  11-91اﳌـؤرخ فـي  12ش 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  7غشت 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،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥–21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟـقـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسـي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيـذي رقـم  186-93اﳌؤرخ ﰲ
 7ص ـف ـ ـر عـ ـ ـام  1٤1٤ال ـم ـواف ـق  27ي ـول ـي ـو س ـنـ ـة  ،1993اﳌ ـت ـّمم،

 ٢٠ربيع الثاني عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢٠٢١م
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الـ ـذي ي ـحـدد كـيـف ـي ـات تـطـبـيق ال ـقانون رقم  11-91اﳌؤرخ ﰲ

م ـرس ـوم تن ـفـيـذي رق ـم  ٤٧٢-٢١م ـؤّرخ ﰲ  ٢٠ربيع الثاني

الـقـواع ـد اﳌتـعـلقـة بـنزع اﳌـلـكية من أجل اﳌنفعة العمومية،

الـ ـمـ ـرس ـ ـوم الت ـنـفـي ـ ـ ـذي رق ـ ـ ـم  ٤٤١–٢١ال ـ ـم ـ ـؤرخ ف ـي

اﳌتّمم،

 ٤ربيع الثاني عام  ١٤٤٣الـموافق  ٩نوفمبر سنة ٢٠٢١

 12شـّوال ع ـام  1٤11اﳌـواف ـق  27أبـريـ ـل سـنـة  1991الذي يحدد

ع ـام  ١٤٤٣اﳌـ ـواف ـق  ٢٥نـ ـوف ـمـبـ ـر س ـ ـنـة  ،٢٠٢١ي ـعـ ـدل

واﳌتضمن ﲤديد تدابير نظام الوقاية من انتشار

يرسم ما يأتي :

وباء فيروس كورونا )كوفيد –  (١٩ومكافحته.

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  12مكّرر من القانون

رقم  11-91اﳌؤرخ ﰲ  12شّوال عام  1٤11اﳌوافق  27أبريل

سنة  ،1991اﳌتّمم واﳌذكور أعﻼه ،وطبقا ﻷحكام اﳌادة 1٠
من اﳌرسوم التنفيذي رقم  186-93اﳌؤرخ ﰲ  7صفر عام 1٤1٤

ــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– ب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدسـتور ،ﻻ سـي ـم ـا الـ ـ ـمـ ـادتـ ـان  ٥–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

اﳌوافق  27يوليو سنة  ،1993اﳌتّمم واﳌذكورأعﻼه ،يهدف
ه ـذا اﳌرسوم إﱃ ال ـتصري ـح ب ـاﳌن ـف ـع ـة ال ـع ـم ـومـيـة لـلـعـمـلـيـة

– وبـمـقـتـض ـى الـ ـق ـان ـون رق ـم  11–18الـمؤرخ فـي  18شـوال

اﳌتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الوﻻئي رقم  1٤٥بﲔ اﳊميز

عام  1٤39الـموافق  2يوليو سنة  2٠18والـمتعلق بالصحة،

وب ـرج ال ـك ـي ـفـان ،نـظـرا لـطـابـع الـبـنـى الـتـحـتـيـة ذات اﳌنـفـعـة
العامة والبعد الوطني واﻻستراتيجي لهذه اﻷشغال.
اﳌاّدة  : ٢يخص طابع اﳌنفعة العمومية اﻷمﻼك العقارية
و/أو اﳊقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب ﻻزدواج
الطريق الوﻻئي رقم  1٤٥بﲔ اﳊميز وبرج الكيفان.
اﳌاّدة  : ٣تـق ـع اﻷراضـي الـتـي تسـتـخـدم ك ـرح ـاب ﻻزدواج
الطريق الوﻻئي رقم  ،1٤٥اﳌبّيـن أعﻼه ،والتي تبلغ مساحتها

اﻹجمالية خمسﲔ ) (٥٠آرا ،ﰲ إقليم وﻻية اﳉزائر ،ببلديتي

برج الكيفان والدار البيضاء ،وﲢدد طبقا للمخطط اﳌلحق
بأصل هذا اﳌرسوم.

اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟـقـتـضى اﳌ ـرسـوم الرئاسي رقم  27٥–21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟـقـتـضى اﳌـرسـوم الرئ ـاسي رقـم  281–21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟـقـتـضـى ال ـمـرسـوم التنـفيـذي رقـم  69–2٠الـمـؤرخ ﰲ
 26رجب عام  1٤٤1الـموافق  21مارس سنة  2٠2٠واﳌتعلق
بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد – (19
ومكافحته ،ومجموع النصوص الﻼحقة به،

اﳌاّدة  : ٤يخص قوام اﻷشغال اﳌلتزم بها بعنوان عملية

– وﲟـقـتـضـى الـمرسوم التنفيذي رقم  ٤٤1–21الـمؤرخ ﰲ

ازدواج الطريق الوﻻئي رقم  1٤٥بﲔ اﳊميز وبرج الكيفان،

 ٤رب ـيـع ال ـثـانـي ع ـام  1٤٤3ال ـم ـواف ـق  9ن ـوفـمـبـر سـنـة 2٠21

ما يأتي :

واﳌتـضـمن ﲤديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس

– اﳋط الرئيسي  :أربعة ) (٤كيلومترات،
– اﳌقطع اﳉانبي  :مسلكان  + 2x2الشريط اﻷرضي
الوسطي  +اﻷرصفة،

كورونا )كوفيد –  (19ومكافحته،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تعدل أحكام اﳌادة  2من الـمرسوم التنفيذي
رقـم  ٤٤1–21الـم ـؤرخ فـي  ٤ربـي ـع ال ـثـان ـي ع ـام  1٤٤3الـمواف ـق

– تهيئة محاور الدوران  :ثﻼثة ).(3

 9نوفمبر سنة  2٠21واﳌتضمن ﲤديد تدابير نظام الوقاية

اﳌاّدة  : ٥ي ـجـ ـب أن ت ـ ـتـ ـوف ـ ـر اﻻعـتـم ـ ـادات الـ ـضـ ـروري ـة

من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد –  (19ومكافحته،

للتعويضات اﳌمنوحة لفائدة اﳌعنيﲔ وتودع لدى اﳋزينة

وﲢرر كما يأتي :

واﳊقوق العينية العقارية الضرورية لعملية ازدواج الطريق

“اﳌاّدة  : 2يرفع ،عبر كامل التراب الوطني ،إجراء حظر كل
نـ ـوع مـ ـن ﲡمـ ـعـ ـات اﻷشخـ ـاص واﳊفـ ـﻼت و/أو الـم ـن ـاسب ـات

الوﻻئي رقم  1٤٥بﲔ اﳊميز وبرج الكيفان.

العائلية ،وﻻ سيما حفﻼت الزواج واﳋتان ،وكذا التجمعات

العـم ـومـيـة ،ف ـيـم ـا يـخـص ع ـمـلـيـات ن ـزع اﻷم ـﻼك الـعـق ـاري ـة

اﳌاّدة  : ٦ين ـش ـر هـ ـذا اﳌ ـرس ـوم فـي اﳉ ـريـ ـدة ال ـّرسـمـّي ـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـّرر ب ـاﳉـ ـزائ ـر فـي  2٠رب ـيـع ال ـث ـاني ع ـام  1٤٤3اﳌـواف ـق

 2٥ن ـوف ـمـب ـر سـنـة .2٠21

ﲟناسبة اﳉنائز”.
اﳌاّدة  : ٢ين ـش ـر هـ ـذا اﳌ ـرس ـوم فـي اﳉ ـريـ ـدة ال ـّرسـمـّي ـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـّرر ب ـاﳉـ ـزائ ـر فـي  2٠رب ـيـع ال ـث ـاني ع ـام  1٤٤3اﳌـواف ـق

 2٥ن ـوف ـمـب ـر سـنـة .2٠21
أيمن بن عبد الرحمان

أيمن بن عبد الرحمان
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 ٢٠ربيع الثاني عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢٠٢١م

مراسيم فردّيـة
م ـرس ـوم رئ ـاسـي م ـؤّرخ فـي  13ربـي ـع ال ـثـان ـي عـ ـام 1443

م ـرس ـوم تنـفـي ـذي م ـؤّرخ فـي  13رب ـيـع ال ـثـان ـي ع ـام 1443

اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام

اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام

م ـدي ـرة اﳌ ـبـادﻻت والت ـط ـوي ـر ب ـاﳌـ ـدي ـرية ال ـع ـام ـة

مدير اﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية الوطنية ﰲ

لﻸرشيف الوطني.

وﻻية اﳉلفة.

ـــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443

اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيدة سميرة
عيون ،بصفتها مديرة للمبادﻻت والتطوير باﳌديرية العامة
لﻸرشيف الوطني ،بناء عﲆ طلبها.
–––––––––––★–––––––––––

ـــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443

اﳌ ـوافق  18نوفمبر سنة  ،2021تنهى ابتداء من  14أكتوبر

سـنـة  ،2021م ـهـ ـام ال ـسّي ـد م ـفـ ـدي ح ـريـ ـش ،ب ـصـفـت ـه مـ ـدي ـرا
للـمـواصـﻼت الـسـلـكـية والﻼسلـك ـية الـوطنـة ﰲ وﻻية اﳉلفة،
بسبب الوفاة.

م ـرس ـوم رئ ـاس ـي مـ ـؤّرخ فـي  13رب ـيـع ال ـثـانـي ع ـام 1443

–––––––––––★–––––––––––

اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
مدير مركز البحث ﰲ تهيئة اﻹقليم.
ـــــــــــــــــــــــــــ

ﲟـوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443

م ـرس ـوم ت ـنـفـيـذي م ـؤّرخ فـي  13ربـي ـع الـثـاني ع ـام 1443
اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
نائب مدير بجامعة قسنطينة .3
ـــــــــــــــــــــــــــ

اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيد جمال رحام،

بصفته مديرا ﳌركز البحث ﰲ تهيئة اﻹقليم.

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443

–––––––––––★–––––––––––

اﳌـ ـواف ـق  18ن ـوفـمـب ـر سـنـة  ،2021تنهى مه ـام السّيد شوقي

م ـرس ـوم رئ ـاسـي م ـؤّرخ فـي  13رب ـيـع ال ـثـانـي ع ـام 1443

بن عباس ،بص ـفـتـه ن ـائ ـب م ـدي ـر مـكـّلف ـا بالع ـﻼقات اﳋارجية

اﳌ ـواف ـق  18ن ـوفـمـب ـر سـنـة  ،2021يتضمن ت ـعـيـﲔ

والـتـعـاون والتنشيط واﻻتصال والتظاهرات ال ـ ـعـ ـلـمـيـة بـجـامـعـة

ن ـائ ـب م ـدي ـر ﰲ اﳌ ـديـرية العامة للرقمنة وأنظمة

قسنطينة  ،3لتكليفه بوظيفة أخرى.

اﻹعﻼم واﻻتصال برئاسة اﳉمهورّية.
ـــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443

اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يعّين السّيد مصطفى داﱄ،
ن ـائ ـب م ـدي ـر ف ـي اﳌ ـدي ـري ـة ال ـع ـامـة لل ـرقـمـنة وأنـظـمة اﻹعﻼم

–––––––––––★–––––––––––
م ـرس ـوم تنـفـيـذي م ـؤّرخ فـي  13ربي ـع ال ـثـان ـي ع ـام 1443
اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

واﻻتصال برئاسة اﳉمهورّية.
–––––––––––★–––––––––––
م ـرس ـوم رئ ـاسـي م ـؤّرخ فـي  13ربـيـع ال ـثـاني ع ـام 1443
اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يتـضـمـ ـن ت ـعـيﲔ

م ـدي ـر م ـرك ـز الـبـحـث فـي تـهـيـئـة اﻹقـلـيم.
ـــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443

اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يعّين السّيد شوقي بن عباس،

مديرا ﳌركز البحث ﰲ تهيئة اﻹقليم.

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443

اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيدة والسّيد
اﻵتـي اس ـم ـاه ـمـا ،بـصفـتـه ـما نـائـبي م ـدي ـر ب ـوزارة التربية
الوطنية ،لتكليفهما بوظائف أخرى :

– م ـون ـي ب ـراه ـيـتـي ،ن ـائ ـب ـة م ـديـ ـر للـت ـربـي ـة الـتـحـضيريـة
والتعليم اﳌتخصص،
– ع ـب ـد ال ـرح ـم ـان ش ـﻼل ،ن ـائـ ـب م ـدي ـر لل ـوس ـائ ـل الـع ـام ـة
واﳌـمـتـلكـات.

 ٢٠ربيع الثاني عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٩
اﳉريدة الرسم ّ

م ـرس ـوم تـنفـيـذي م ـؤّرخ فـي  13ربـي ـع ال ـثـانـي ع ـام 1443
اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
مـكـّلـف بـالـدراسات والـتـلـخـيص بـوزارة الـتـكـويـن

م ـرس ـوم تـنـفـيـذي مـؤّرخ فـي  13ربـي ـع ال ـث ـانـي ع ـام 1443
اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
مدير التجارة ﰲ وﻻية عﲔ ﲤوشنت.

والتعليم اﳌهنيﲔ.

ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443

اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيد سفيان
تيسيرة ،بصفته مكّلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين
والتعليم اﳌهنيﲔ.
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ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443

اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيد عبد الرحمان

قـيـجـي ،بـصـفـتـه م ـدي ـرا للـتـجـارة فـي وﻻي ـة عـﲔ ﲤ ـوش ـنـت،
لـتـكـلـيـف ـه بوظيفة أخرى.

–––––––––––★–––––––––––

–––––––––––★–––––––––––

م ـرس ـوم تـنـفـيـذي مؤّرخ فـي  13ربـي ـع ال ـثـانـي ع ـام 1443

م ـرس ـوم تـنفـي ـذي م ـؤّرخ فـي  13ربـيـع ال ـثـانـي ع ـام 1443

اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام

اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام

مفتش بوزارة التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا

مدير النقل ﰲ وﻻية عنابة.

اﳌرأة.

ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443

اﳌـواف ـق  18نـوفمـبـر سنة  ،2021تنهى مـه ـام السّي ـد ب ـن عودة
عـ ـزازن ،بـصـفـتـه مفـت ـشـا ب ـوزارة الـتـضامن الوطني واﻷس ـرة

وقضايا اﳌرأة.

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443

اﳌـواف ـق  18ن ـوف ـمـب ـر سـنـة  ،2021تـنـهى مـهـام الس ـّي ـد م ـلـيـك
جويني ،بصفته مديرا للنقل ﰲ وﻻية عنابة ،لتكليفه بوظيفة
أخرى.

–––––––––––★–––––––––––

–––––––––––★–––––––––––

م ـرس ـوم تنـفـيـذي م ـؤّرخ ﰲ  13رب ـي ـع ال ـثـانـي ع ـام 1443

م ـرس ـوم ت ـنفـيـذي مؤّرخ فـي  13ربـي ـع ال ـث ـانـي ع ـام 1443

اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام

اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام

نائب مدير بوزارة الفﻼحة والتنمية الريفية.

مدير السياحة والصناعة التقليدية ﰲ وﻻية اﳉلفة.

ـــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443

اﳌـوافـق  18ن ـوفمـبـر سـنة  ،2021تـنهـى مهـام السّيد مصطفى

داﱄ ،بصـفتـه نـائـب م ـدي ـر لﻸنـظ ـمـة اﳌـعـلـوم ـاتـيـة والـرق ـمـنة
بوزارة الفﻼحة والتنمية الريفية ،لتكليفه بوظيفة أخرى.
–––––––––––★–––––––––––
م ـرس ـوم تـنفـي ـذي م ـؤّرخ فـي  13ربـيـع ال ـثـانـي ع ـام 1443
اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام

مديرة متابعة إنجاز برامج التجهيزات العمومية
ل ـق ـطـ ـاع ـ ـات ال ـت ـكـ ـ ـوي ـن بـ ـوزارة ال ـس ـكـ ـن والع ـم ـران
وال ـم ـديـن ـة.

ـــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443

اﳌـواف ـق  18ن ـوفـمـبـر سـنة  ،2021ت ـنـهـى م ـهـ ـام ال ـسّيـد الـنـوار
حمادة ،بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية ﰲ وﻻية
اﳉلفة.
–––––––––––★–––––––––––
م ـرس ـوم تـنـفـيـذي م ـؤّرخ فـي  13ربـيـع الـثـانـي ع ـام 1443
اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
مدير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائﲇ
ﰲ وﻻية مستغاﱎ.

ـــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443

ـــــــــــــــــــــــــــ

اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيدة ليﲆ

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443

العمومية لقطاعات التكوين بوزارة السكن والعمران واﳌدينة،

منصور ،بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل

شويكرات ،بصفتها مديرة ﳌتابعة إنجاز برامج التجهيزات

ﻹحالتها عﲆ التقاعد.

اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيد عبد السﻼم
العائﲇ ﰲ وﻻية مستغاﱎ.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٨٩
اﳉريدة الرسم ّ
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م ـرس ـوم تنـفـيـذي م ـؤّرخ فـي  13ربـيـع ال ـثـان ـي ع ـام 1443
اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام

 ٢٠ربيع الثاني عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢٠٢١م

م ـرس ـوم تـنـفـي ـذي م ـؤّرخ فـي  13ربـي ـع ال ـثـان ـي ع ـام 1443
الـمواف ـق  18ن ـوفـمـبـر سـنـة  ،2021يـتـضـمـن ت ـعـيﲔ

مكّلف بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة

رئـيـس دراس ـات بـ ـوزارة الـ ـبـ ـريـ ـد والـ ـم ـواص ـﻼت

لدى وزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،

ال ـسـلـك ـيـة والﻼسـلـك ـيـة.

اﳌكّلف بإصﻼح اﳌستشفيات – سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443

اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2٠21تنهى مهام السّيد سماعيل
بهلول ،بصفته مكّلفا بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب
الدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
اﳌكلّف بإصﻼح اﳌستشفيات – سابقا ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

ـــــــــــــــــــــــــــ
ﲟـوجـب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443

اﳌواف ـق  18ن ـوف ـمـب ـر سـنـة  ،2021يـع ـّي ـن ال ـسـّي ـد عـبـد اﳌ ـال ـك

بوﳋيوط ،رئيـسا للـدراسات باﳌكتب الوزاري لﻸمن الداخﲇ
ﰲ اﳌؤسسة بوزارة البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية.
–––––––––––★–––––––––––
م ـرس ـوم تـنـفـي ـذي م ـؤّرخ فـي  13رب ـيـع ال ـثـان ـي ع ـام 1443
اﳌ ـواف ـق  18ن ـوفـمـبـر سـنة  ،2021يتـضـمـ ـن تـع ـيﲔ

–––––––––––★–––––––––––

مفتش بوزارة السكن والـعـمـران واﳌ ـديـنة.

م ـرس ـوم تنفـي ـذي م ـؤّرخ فـي  13ربـيـع الـثـان ـي عـام 1443

ـــــــــــــــــــــــــــ

اﳌواف ـق  18ن ـوفـمـبـر سـنـة  ،2021يتضم ـن تـع ـيﲔ
مـفـتـشـ ـﲔ باﳌفتشية ال ـع ـام ـة للتربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443

اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021تعّين السّيدة والسّيد اﻵتي
اسماهما ،مفتشﲔ باﳌفتشية العامة للتربية الوطنية :

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443

الـمـوافـق  18نـوفمـبـر سـنـة  ،2021يـعّين الـسّيد سـيف اﻹسـﻼم
بن رحماني ،مفتشا بوزارة السكن والعمران واﳌدينة.
–––––––––––★–––––––––––
م ـرسـوم ت ـنف ـيـذي م ـؤّرخ فـي  13ربـيـع ال ـث ـانـ ـي ع ـام 1443
ال ـم ـواف ـق  18ن ـوفـمبـر سـنـة  ،2021يتـضـمـن تع ـيﲔ

م ـدي ـر التجارة ﰲ وﻻية وهران.
ـــــــــــــــــــــــــــ

– موني براهيتي،

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443

– عبد الرحمان شﻼل.
–––––––––––★–––––––––––
مـرسومان تنفيذيان مؤّرخان ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443
اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يتضمنان تعيﲔ
نائبي مديري جامعتﲔ.
ـــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443

اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يعّين السّيد عﲇ حمزة
ش ـريـ ـف ،ن ـائـ ـب م ـدير ،مكّلفا بالعﻼقات اﳋارجية والتعاون
والت ـنـشـيـ ـط واﻻتـ ـص ـال وال ـتـ ـظ ـاه ـرات الـ ـعـ ـل ـم ـي ـة ب ـج ـام ـع ـة
تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443

اﳌـ ـوافـ ـق  18ن ـوفـمـب ـر سـنـة  ،2021يـعـّيـ ـن السـﹽي ـد عـبـد الـفتـاح
أبي مولود ،نائب مدير ،مكّلفا بالتكوين العاﱄ ﰲ الطورين

اﻷّول والثاني والتكوين اﳌتواصل والشهادات وكذا التكوين
العاﱄ ﰲ التدرج بجامعة ورقلة.

اﳌـواف ـق  18ن ـوفـمـبـر سـنـة  ،2021يـعـّين الـسّي ـد عـبـد الرحمان
قيجي ،مديرا للتجارة ﰲ وﻻية وهران.

–––––––––––★–––––––––––
م ـرسوم تنفيذي مؤّرخ فـي  13ربـي ـع ال ـثـان ـي ع ـام ١٤٤٣
اﳌوافق  ١٨نوفمبر سنة  ،٢٠٢١يتضمن تعيﲔ مـديـر

النقل عبر الطرق واللوجيستية بوزارة النقل.
ـــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443

اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021يعيّن السّيد مليك جويني،
مديرا للنقل عبر الطرق واللوجيستية بوزارة النقل.
–––––––––––★–––––––––––
م ـرس ـوم تن ـفي ـذي م ـؤّرخ ف ـي  13ربـيـع ال ـثـان ـي ع ـام 1443
اﳌوافـ ـق  18نوفمبر سنـ ـة  ،2021ي ـتضم ـن ت ـعـيﲔ
مكّلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة.
ـــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443

اﳌـوافـق  18نـوفـمـبـر سـنة  ،2021يعّين السّيد سماعيل بهلول،
مكّلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة.

 ٢٠ربيع الثاني عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢٠٢١م
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م ـرس ـوم تـنـفـيـذي م ـؤّرخ ﰲ  13ربـي ـع ال ـث ـان ـي ع ـام 1443

مـرسـومـان رئـاسيان مؤّرخان ﰲ  27ربيع اﻷول عام 1443

اﳌ ـواف ـق  18ن ـوفـمـب ـر سـنـة  ،2021يتضمن ت ـعـيـﲔ

اﳌ ـواف ـق  3ن ـوفمـبـر سـن ـة  ،2021يتـضـمـن ـان إنـه ـاء

نائبتي مدير بوزارة الص ـنـاع ـة الـصـيدﻻنـيـة.

وضـﲔ للجـمه ـورّي ـة
مـه ـام سـفـ ـراء ف ـوق ال ـع ـادة ومـف ـ ّ

ـــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1443
اﳌوافق  18نوفمبر سنة  ،2021تعّين السّيدتان اﻵتي اسماهما،
نائبتي مدير بوزارة الصناعة الصيدﻻنية :
– إيمان بلعباس ،نائبة مدير للتحليل واﻹحصائيات،
– ري ـم ـة م ـع ـاش ،ن ـائـب ـة م ـدي ـر لض ـبط اﳌـواد الـصـيـدﻻنـيـة
واﳌـسـتلزمات الطبية.

ية) .استدراك(
ية الّشعب ّ
اﳉ ـزائ ـرّية الّديمقراط ّ
ـــــــــــــــــــــــــــ
اﳉ ـريـ ـدة الـرسـمـية – الـع ـدد  86ال ـص ـادر ﰲ  6ربـيـع الـثانـي
عام  1443اﳌوافق  11نوفمبر سنة .2021
– الصفحة  ،22العمود الثاني ،السطر .15
– بـع ـد  “ :أمﲔ عام مساعد ”،
– يـقـرأ  “ :ابتداء من  30نوفمبر سنة .” 2021
) ............................الباقي بدون تغيير(...........................

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الدفاع الوطني
قـ ـ ـرار مـ ـ ـؤّرخ ف ـي  5رب ـ ـي ـ ـع الـ ـثـ ـانـ ـي عـ ـام  1443اﳌ ـواف ـق
 10نـوفمبر سن ـة  ،2021ي ـتضمن التشكيلة اﻻسمية
ﻷعضاء الّلجنة الوطنية للنقط العليا.
ـــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير الدفاع الوطني،
إ ّ
– ب ـمقـتـض ـى اﳌـ ـرس ـوم ال ـرئ ـاس ـي رقـ ـم  94-01اﳌ ـؤّرخ فـي

 21مـحّرم عـ ـام  1422اﳌ ـواف ـق  15أب ـري ـل سـنة  2001واﳌتضمن

تـ ـعـ ـريـ ـف الـ ـن ـقـ ـط ال ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـا وتـحدي ـد كـ ـ ـي ـ ـف ـي ـات ت ـسـ ـي ـي ـرها
وحمايتها،
– وﲟ ـقـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاس ـي رق ـم  49-02اﳌ ـؤّرخ ﰲ

 5ذي القعدة عام  1422اﳌوافق  19يناير سنة  2002الذي يحّدد
تـ ـش ـ ـكـ ـيـ ـل الّلج ـ ـنـ ـة ال ـ ـوط ـ ـن ـيـ ـة ل ـل ـ ـنـقـ ـط العـ ـل ـي ـا وصـ ـﻼحـ ـياتها
وسيرها ،ﻻ سيما اﳌادتﲔ  2و 3منه،
– وب ـمـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئـ ـاس ـي رق ـم  95-20اﳌؤّرخ ﰲ

 14شعبان عام  1441اﳌوافق  8أبريل سنة  2020الذي يحّدد

مهـ ـام اﻷم ـﲔ الـع ـام لوزارة الدفاع الوطني وصﻼحياته ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟ ـقـتـضـى ال ـق ـرار اﳌؤّرخ فـي  16ربيـع اﻷول ع ـام 1442

اﳌـ ـواف ـ ـق  2ن ـ ـوف ـ ـمـ ـبـ ـر س ـ ـن ـ ـة  2020واﳌـ ـتـ ـضـ ـمـ ـن الت ـش ـك ـيلة
اﻻسمية ﻷعضاء الّلجنة الوطنية للنقط العليا،

يقّرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـ ـطـ ـب ـ ـي ـقـ ـا ﻷح ـ ـكـ ـ ـ ـام لـ ـلـ ـمـ ـادتـ ـ ـﲔ  2و 3م ـ ـن
اﳌرسوم الرئاسي رقم  49-02اﳌؤّرخ ﰲ  5ذي القعدة عام 1422

اﳌوافق  19يناير سنة  2002واﳌذكور أعﻼه ،يهدف ه ـ ـذا

القرار إﱃ ﲢديد التشـكيـ ـلـة اﻻسمية ﻷعضاء الّلجنة الوطنية
للنقط العليا.
اﳌادة  : 2تـ ـتـ ـكـ ـون الّلج ـ ـنـ ـة الـ ـوط ـ ـن ـي ـة لل ـن ـقـ ـط العـ ـليـا من
اﻷعضاء اﻵتي ذكرهم :
ﳊساب وزارة الدفاع الوطني :
– العقيد سفيان بن يطو ،رئيسا.
ﳊ ـ ـسـ ـ ـاب وزارة ال ـ ـداخ ـ ـلـ ـيـ ـة واﳉـ ـمـ ـاع ـ ـات اﶈ ـ ـل ـ ـي ـ ـ ـة
والتهيئة العمرانية :
– السّيدة راضية حدوم ،عضوا.
ﳊساب وزارة اﳌالية :
– السّيد أحمد عدوش ،عضوا.
ﳊـ ـ ـس ـ ـ ـاب وزارة ال ـ ـ ـب ـ ـريـ ـ ـد واﳌ ـواص ـﻼت ال ـ ـسـ ـ ـل ـ ـك ـ ـية
والﻼسلكية :
– السّيد مـحمد عبد الرؤوف حليمي ،عضوا.
ﳊساب وزارة اﻻتصال :
– السّيد عمار زيات ،عضوا.
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ﳊساب وزارة النقل :
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– وﲟ ـقـت ـضى اﳌ ـرسـوم التـنف ـيذي رقم  ٥٤–9٥اﳌ ـؤرخ ﰲ
 1٥رمـضـان ع ـام  1٤1٥اﳌواف ـق  1٥فـبـراي ـر سـنـة  199٥الـ ـذي

– السّيد شكيب بوراوي ،عضوا.

يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،

اﳌادة  : 3يلغى القرار اﳌؤّرخ ﰲ  16ربيع اﻷول عام 1442

اﳌوافق  2نوفمبر سنة  2020واﳌتضمن التشكيلة اﻻسمية
ﻷعضاء الّلجنة الوطنية للنقط العليا.

اﳌادة  : 4ي ـ ـنـ ـشـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا الـ ـق ـ ـ ـرار ﰲ اﳉـ ـ ـري ـ ـ ـدة ال ـ ـّرسـ ـ ـمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـ ـّرر ب ـالـجـ ـزائ ـر فـي  5رب ـيـ ـع الـ ـث ـان ـي عـ ـام  1443ال ـم ـواف ـق

 10نـ ـوفـم ـب ـر سـنة .2021

– وﲟـق ـتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  327–٠6اﳌؤرخ ﰲ
 2٥شعبان عام  1٤27اﳌوافق  18سبتمبر سنة  2٠٠6ال ـذي
يحدد تنظيم اﳌصالح اﳋارجية لﻺدارة اﳉبائية وصﻼحياتها،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  2٥صفر
عام  1٤3٠اﳌوافق  21فبراير سنة  2٠٠9الذي يحدد تنظيم
اﳌ ـصالح اﳋارجـي ـة لﻺدارة اﳉب ـائي ـة وصـﻼحيـاتها ،اﳌع ـدل

عن وزير الدفاع الوطني
اﻷمﲔ العام
اللواء محـمد الصالح بن بيشة
–––––––––––★–––––––––––
ق ـ ـرار مـ ـ ـؤّرخ ف ـي  5ربـ ـيـ ـع الـ ـ ـث ـ ـان ـ ـي ع ـ ـام  1443اﳌ ـواف ـ ـق
 10نوفمبر س ـنة  ،2021يـ ـت ـض ـم ـن إن ـهـ ـاء اسـ ـتـخﻼف

رئـ ـاسـ ـة مـ ـجـ ـلـ ـس اﻻس ـتئناف العسكري بالبليدة /
الناحية العسكرية اﻷوﱃ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  5ربيع الثاني عام  1443اﳌوافق
 10نوفمبر سنـة  ،2021يـنـهى ابتداء من  30سبتمبر سنة ،2021
اسـ ـت ـخ ـﻼف رئـاسة مجلس اﻻستئناف العسكري بالبليدة /

واﳌتمم،
– وﲟـق ـتـضـى الـقـرار اﳌ ـؤرخ ﰲ  7جمادى اﻷوﱃ عام 1٤28
اﳌوافق  2٤مايو سنة  2٠٠7الذي يحدد اﻻختصاص اﻹقليمي
للمديريات اﳉهوية واﳌديريات الوﻻئية للضرائب ،اﳌعدل
واﳌتمم،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤرخ ﰲ  7جمادى اﻷوﱃ عام 1٤28
اﳌوافق  2٤مايو سنة  2٠٠7الذي يحدد اﻻختصاص اﻹقليمي
للمراكز اﳉهوية لﻺعﻼم والوثائق ،اﳌعدل واﳌتمم،
يـقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـ ـ ـطـب ـي ـق ـا ﻷح ـكـ ـام اﳌـ ـرسـ ـوم الـتـنـفـي ـذي
رقـ ـ ـم  327–٠6الـ ـم ـؤرخ فـي  2٥ش ـع ـ ـب ـان عـ ـام  1٤27اﳌ ـواف ـ ـق
 18سبتمبر سنة  2٠٠6الذي يحدد تنظيم اﳌصالح اﳋارجية
لﻺدارة اﳉ ـب ـائـي ـة وص ـﻼح ـي ـاتـه ـا ،اﳌـعـ ـدل وال ـمـتـمـم ،ﻻ سـيـما

الناحية العسكرية اﻷوﱃ ،التي ضمنها السّيد مـحمد مبروك،
رئ ـيـس م ـجـلس اﻻستئـناف الـعـ ـسـك ـري بـ ـورق ـل ـة  /ال ـ ـنـاحـ ـيـة

اﳌادة  1٥منه ،يهدف هذا القرار إﱃ ﲢديد اﻻختصاص اﻹقليمي

الـعسـك ـري ـة الـرابعة.

للمراكز اﳉهوية لﻺعﻼم والوثائق .

وزارة اﳌالية

اﳌادة  : ٢تقع اﳌراكز اﳉهوية لﻺعﻼم والوثائق باﳉزائر
ووهران وقسنطينة وورقلة.

ق ـرار مـ ـؤرخ فـي  ٢٩ص ـفـ ـر عـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـواف ـق  ٦أكـت ـوبـر

اﳌادة  : ٣يمتد اختصاص اﳌركز اﳉهوي لﻺعﻼم والوثائق،

سـنـة  ،٢٠٢١ي ـحـدد اﻻختـص ـاص اﻹقـلـيـمـي لـل ـمـراك ـز

الواقع باﳉزائر ،إﱃ اﳌجال اﻹقليمي ﳌديريات الضرائب

اﳉـه ـوي ـة لﻺع ـﻼم وال ـوث ـائـق.

لكل من :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
– ﲟقتضى القانون رقم  ٠9–8٤اﳌؤرخ ﰲ  2جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤٠٤اﳌوافق  ٤فبراير سنة  198٤واﳌتعلق بالتنظيم
اﻹقليمي للبﻼد ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟ ـقتـضـى اﳌـرس ـوم الـرئ ـاسـي رق ـم  281–21اﳌـؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

– اﳉزائر– وسط،
– اﳉزائر– غرب،
– اﳉزائر– شرق ،
– البليدة ،
– اﳌدية،
– تيبازة،

 ٢٠ربيع الثاني عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٥نوفمبر سنة  ٢٠٢١م
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– تيزي وزو،

– قسنطينة،

– بومرداس،

– باتنة،

– اﳉلفة،

– سكيكدة،

– البويرة.
اﳌادة  : ٤يمتد اختصاص اﳌركز اﳉهوي لﻺعﻼم والوثائق

– جيجل،
– قاﳌة،

الواقع بوهران ،إﱃ اﳌجال اﻹقليمي ﳌديريات الضرائب لكل

– خنشلة،

من :

– سوق أهراس،

– وهران– شرق،

– بسكرة،

– وهران– غرب،

– أوﻻد جﻼل،

– الشلف،

– تبسة،

– مستغاﱎ،
– تيارت،
– غليزان،
– تيسمسيلت،
– معسكر،
– أدرار،
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– عنابة،
– ميلة،
– الطارف،
– أم البواقي،
– بجاية،
– سطيف،
– ال ـمسيلة،

– تيميمون،

– برج بوعريريج.

– برج باجي مختار،

اﳌادة  : ٦يمتد اختصاص اﳌركز اﳉهوي لﻺعﻼم والوثائق

– البيض،
– عﲔ ﲤوشنت،
– بشار،

الواقع بورقلة ،إﱃ اﳌجال اﻹقليمي ﳌديريات الضرائب لكل
من :
– ورقلة،
– اﻷغواط،

– بنى عباس،

– توقرت،

– النعامة،

– الوادي،

– تلمسان،

– اﳌغير،

– تندوف،

– تامنغست،

– سعيدة،
– سيدي بلعباس،
– عﲔ الدفﲆ.
اﳌادة  : ٥يمتد اختصاص اﳌركز اﳉهوي لﻺعﻼم والوثائق
الواقع بقسنطينة ،إﱃ اﳌجال اﻹقليمي ﳌديريات الضرائب
لكل من :

– إن صالح،
– إن قزام،
– إيليزي،
– جانت،
– غرداية،
– اﳌنيعة.
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اﳌادة  : ٧يلغى القرار اﳌؤرخ ﰲ  7جمادى اﻷوﱃ عام 1٤28
اﳌوافق  2٤مايو سنة  2٠٠7الذي يحدد اﻻختصاص اﻹقليمي
للمراكز اﳉهوية لﻺعﻼم والوثائق.
اﳌادة  : ٨ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية
اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر باﳉزائر ﰲ  29ص ـفـ ـر عـ ـام  1٤٤3اﳌ ـواف ـق  6أكـت ـوبـر
سـنـة .2٠21
أيمن بن عبد الرحمان

وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية
ق ـرار مـ ـؤّرخ فـي  ٢٦ص ـفـر ع ـام  ١٤٤٣اﳌ ـواف ـق  ٣أك ـت ـوب ـر

س ـ ـ ـن ـ ـة  ،٢٠٢١ي ـ ـت ـ ـض ـ ـم ـ ـن ت ـ ـع ـي ـي ـ ـن أع ـ ـضـ ـاء مـ ـج ـ ـلـ ـ ـس
إدارة اﳌ ـ ـؤس ـسـ ـة اﻻس ـت ـشـ ـفـ ـائيـ ـة لـ ـﻸمـ ـن ال ـوطـن ـي

– عتو بوجمعة ،ﳑثل منتخب عن اﳌستخدمﲔ الطبيﲔ،
عضوا،
– سـلـيـمة طـيـب ،ﳑـثـل ـة منـتـخبة ع ـن اﳌسـتخدمﲔ شـبـه
الطبيﲔ ،عضوا،
– ري ـاض وسـي ـم ع ـب ـار ،ﳑـث ـل منـتـخـب ع ـن اﳌستخدمﲔ
اﻹداريﲔ والتقنيﲔ ،عضوا،
– ي ـونـ ـس م ـيـ ـال ،رئ ـي ـس اﳌ ـجـل ـس ال ـطـب ـي للـم ـؤسـس ـة
اﻻستـشفائية ،عضوا.

وزارة التربية الوطنية
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ٢٤ربيع اﻷول عام ١٤٤٣
الـم ـواف ـق  ٣١أك ـت ـوبـ ـر سـن ـة  ،٢٠٢١يـت ـضم ـن ت ـنـظـيم

اﻹدارة اﳌـرك ـزيـ ـة لـ ـوزارة الت ـرب ـي ـة ال ـوط ـنـيـة فـي
مك ـات ـب.
ـــــــــــــــــــــــــ

ب ـسـيـ ـدي بـلـعـبـاس.
ـــــــــــــــــــــــــ
ﲟوج ـب قرار مؤرخ ﰲ  26صفر عـام  1٤٤3اﳌوافق  3أكتوبر
سنة  ،2٠21يعـّين اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم ،تطبيقا ﻷحكام
اﳌادتﲔ  8و 1٠من اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٠9-19اﳌؤرخ ﰲ
 16ج ـمـادى اﻷوﱃ ع ـام  1٤٤٠اﳌواف ـق  23ج ـانـفـي سـنة 2٠19
واﳌتضمن إنشاء اﳌؤسسة اﻻستشفائية لﻸمن الوطني
بسيدي بلعباس وﲢديد تنظيمها وسيرها ،ﰲ مجلس إدارة
اﳌؤسسة اﻻستشفائية لﻸمن الوطني بسيدي بلعباس ،ﳌدة
ثﻼث ) (3سنوات قابلة للتجديد :
– ب ـوب ـك ـر ب ـوأح ـم ـد ،ﳑث ـﻼ ل ـلـمـديـر الـعـام لﻸمـن الـوطـني،
رئيسا،
– جمال الدين بوشقرة ،ﳑثﻼ للوزير اﳌكلف بالداخلية،
عضوا،
– مـحـمـد نجادي ،ﳑثﻼ للوزير اﳌكلف باﳌالية ،عضوا،
– ف ـوضي ـل ب ـوشع ـور ،ﳑث ـﻼ ل ـل ـوزي ـر اﳌك ـل ـف بـالصحـة،
عضوا،
– مصطفى أورمشي ،ﳑثﻼ لـواﱄ وﻻية سيدي بلعباس،
عضوا،
– واسيني شباب ،ﳑثﻼ للصندوق الوطني للتأمينات
اﻻجتماعية للعمال اﻷجراء ،عضوا،
– محند أمزيان مقراني ،ﳑثﻼ للتعاضدية العامة لﻸمن
الوطني ،عضوا،

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير اﳌالية،
ووزير التربية الوطنية،
– ﲟـقـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئـ ـاسـي رق ـم  27٥–21اﳌؤرخ ف ـي
 19ذي القعدة عام  1٤٤2الـموافق  3٠يونيـو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئـاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ف ـي
 26ذي القعدة عـام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليـو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟ ـقت ـضـى اﳌـرسـوم التـنـف ـيذي رقم  188–9٠اﳌؤرخ ﰲ
أول ذي اﳊج ـة ع ـام  1٤1٠اﳌ ـواف ـق  23ي ـونـيو سنة  199٠الذي
ي ـح ـدد ه ـي ـاكـ ـل اﻹدارة الـم ـركـ ـزيـ ـة وأج ـهـ ـزتـه ـا فـي الـ ـوزارات،
ﻻسيما اﳌادتان  3و 7منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  26٥–9٤اﳌؤرخ ﰲ
 29ربيع اﻷول عام  1٤1٥اﳌوافق  6سبتمبر سنة  199٤الذي
يحدد صﻼحيات وزير التربية الوطنية،
– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنفـيـذي رق ـم  ٥٤–9٥اﳌـؤرخ ﰲ
 1٥رمضان عام  1٤1٥اﳌوافق  1٥فبراير سنة  199٥الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيذي رقم  193–1٤اﳌؤرخ ﰲ
 ٥رمضان عام  1٤3٥اﳌوافق  3يوليو سنة  2٠1٤الذي يحدد
صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،
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– وﲟ ـقت ـضى اﳌـرس ـوم التـنـفيذي رق ـم  ٠2–19اﳌؤرخ ﰲ
أول جـم ـادى اﻷوﱃ ع ـام  1٤٤٠اﳌوافق  8جانفي سنة 2٠19
واﳌتضمن تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة التربية الوطنية،
اﳌعدل واﳌتمم ،ﻻسيما اﳌادة  9منه،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  6شوال
عام  1٤32اﳌوافق  ٤سبتمبر سنة  2٠11واﳌتضمن تنظيم
اﻹدارة اﳌركزية لوزارة التربية الوطنية ﰲ مكاتب،
يق ـّررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـط ـبـي ـق ـا ﻷح ـك ـام اﳌ ـادة  9م ـن اﳌ ـرسـ ـوم
التنـفـيذي رقم  ٠2–19اﳌؤرخ ﰲ أول جمادى اﻷوﱃ عام 1٤٤٠
اﳌوافق  8جانفي سنة  ،2٠19اﳌعدل واﳌتمم واﳌذكور أعﻼه،
يهدف هذا القرار إﱃ ﲢديد تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة
التربية الوطنية ﰲ مكاتب.
اﳌادة  : ٢ت ـنـظ ـم الـم ـديـ ـري ـة ال ـعـامـة للتعـلـيم ﰲ أرب ـع )(٤
مديريات :
 –١مديرية التعليم اﻻبتدائي ،وتتكون من مديريتﲔ
) (2فرعيتﲔ :
* اﳌديرية الفرعية للبيداغوجيا ،وتتكون من أربعة )(٤
مكاتب :
– مكتب اللغات واﳌواد اﻻجتماعية،
– مكتب اﳌواد العلمية والتربية الفنية والتربية البدنية
والنشاطات اﳌكملة،
– مكتب الوسائل والتجهيزات التعليمية،
– مكتب التقييم البيداغوجي.
* اﳌديرية الفرعية للتنظيم اﳌدرسي ،وتتكون من
مكتبﲔ ): (2
– مكتب التنظيم البيداغوجي واﻹداري للمدارس اﻻبتدائية،
– مكتب التمدرس واﳊياة اﳌدرسية.
 –٢مديرية التعليم اﳌتوسط ،وتتكون من مديريتﲔ )(2
فرعيتﲔ :
* اﳌديرية الفرعية للبيداغوجيا واﻹرشاد اﳌدرسي،
وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :
– مكتب اللغات واﳌواد اﻻجتماعية،
– مكتب اﳌواد العلمية والتربية الفنية والتربية البدنية
والرياضية والنشاطات اﳌكملة،
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* اﳌديرية الفرعية للتنظيم اﳌدرسي ،وتتكون من
مكتبﲔ ): (2
– مكتب التنظيم البيداغوجي واﻹداري للمتوسطات،
– مكتب التمدرس واﳊياة اﳌدرسية.
 –٣م ـدي ـري ـة الت ـعلـيم الثانوي العام والتكنولوجي،
وتتكون من مديريتﲔ ) (2فرعيتﲔ :
* اﳌديرية الفرعية للبيداغوجيا والتوجيه اﳌدرسي،
وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :
– مكتب اﳌواد العلمية والتكنولوجية والتربية الفنية
والتربية البدنية والرياضية،
– مكتب اﻵداب واللغات واﳌواد اﻻجتماعية،
– مكتب التوجيه اﳌدرسي،
– مكتب التقييم البيداغوجي.
* اﳌديرية الفرعية للتنظيم اﳌدرسي ،وتتكون من
ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب التنظيم البيداغوجي واﻹداري للثانويات،
– مكتب التمدرس واﳊياة اﳌدرسية،
– مكتب متابعة سير الثانويات.
 –٤مديرية التعليم اﳌتخصص والتعليم اﳋاص،
وتتكون من مديريتﲔ ) (2فرعيتﲔ:
* اﳌ ـدي ـري ـة الفـرعـيـة للـتـربية التحضيري ـة والـتـعـلـيم
اﳌتخصص ،وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :
– مكتب التربية التحضيرية،
– مكتب متابعة ﲤدرس التﻼميذ ﰲ وضعية إعاقة والتعليم
اﳌكيف،
– مكتب التعليم اﳌتخصص،
– م ـك ـتب ت ـن ـظ ـي ـم اﳌشارك ـة ﰲ اﻷوﳌب ـيـاد واﳌنـافسات
العلمية.
* اﳌ ـدي ـري ـة الـف ـرعـي ـة للـتعـلـيم الـ ـخ ـاص ،وتـتـكـون من
مكتبﲔ ): (2

– مكتب اﻹرشاد اﳌدرسي،

– مكتب مؤسسات التربية والتعليم اﳋاصة،

– مكتب التقييم البيداغوجي.

– مكتب التمدرس ومتابعة اﳊياة اﳌدرسية.
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اﳌـادة  : ٣تنظم اﳌديرية العامة للموارد البشرية والتكوين
ﰲ مديريتﲔ ): (2
 –١مديرية اﳌوارد البشرية ،وتتكون من ثﻼث )(3
مديريات فرعية :
* اﳌديرية الفرعية ﳌستخدمي اﻹدارة اﳌركزية،
وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :
– مكتب تسيير مستخدمي اﻹدارة اﳌركزية،
– مكتب تسيير مفتشي التربية الوطنية،
– مكتب تسيير مديري الثانويات ومؤطري اﳌؤسسات
العمومية ﲢت الوصاية واﳌدرسﲔ اﻷجانب،
– مكتب اﳌعاشات والتقاعد.
* اﳌدي ـري ـة ال ـف ـرع ـي ـة ﳌتـابـعـة تسيـيـر مستـخـدمي
اﳌصالح الﻼمركزية ،وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :
– مكتب متابعة تسيير مستخدمي مديريات التربية،
– مكتب متابعة تسيير مستخدمي اﳌدارس اﻻبتدائية
واﳌتوسطات والثانويات،
– مكتب ضبط عمليات التوظيف والترقية الﻼمركزية،
– مكتب متابعة منتوج التكوين اﻷوﱄ.
* اﳌديرية الفرعية لضبط تسيير اﳌسارات اﳌهنية،
وتتكون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب اﳌسارات اﳌهنية،
– مكتب تعداد اﳌستخدمﲔ،
– مكتب متابعة أساليب التسيير.
 – ٢مديرية التكوين ،وتتكون من مديريتﲔ ) (2فرعيتﲔ :
* اﳌديرية الفرعية للتكوين اﳌتخصص ،وتتكون
من أربعة ) (٤مكاتب :
– مكتب مخططات التكوين اﳌتخصص،
– مكتب تنظيم ومتابعة التكوين اﳌتخصص،
– مكتب تقييم عمليات التكوين اﳌتخصص،
– مكتب تقييم برامج التكوين اﳌتخصص.
* ال ـم ـدي ـري ـة الـ ـف ـ ـرع ـ ـي ـة لل ـتـكـ ـوي ـن أثـنـ ـاء ال ـخ ـدم ـة،
وتت ـكـون من أربعة ) (٤مكاتب :
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– مكتب تقييم عمليات التكوين أثناء اﳋدمة،
– مكتب تنظيم التكوين عن بعد.
اﳌـادة  : ٤تنظم اﳌديرية العامة للمالية والهياكل والدعم
ﰲ ثﻼث ) (3مديريات :
 –١مديرية اﳌوارد اﳌالية واﳌادية ،وتتكون من أربع
) (٤مديريات فرعية :
* اﳌديرية الفرعية لتقديرات اﳌيزانية ،وتتكون
من أربعة ) (٤مكاتب :
– مكتب إعداد ميزانية التسيير،
– مكتب تقديرات اﳌيزانية للمصالح غير اﳌمركزة،
– مكتب تسيير نفقات مستخدمي اﳌؤسسات التعليمية
واﳌؤسسات العمومية ﲢت الوصاية،
– مكتب اﻹلتزام بنفقات التسيير ومتابعتها.
* اﳌديرية الفرعية للمحاسبة والصفقات العمومية،
وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :
– مكتب اﻵمر بصرف نفقات التسيير ومتابعة تصفيتها،
– مكتب تصفية الرواتب واﳌنح،
– مكتب الصفقات العمومية واﻻستشارات،
– مكتب متابعة نفقات تسيير اﻹدارة اﳌركزية والوكالة
اﳌركزية.
* اﳌ ـدي ـري ـة ال ـفـرع ـيـة ﳌ ـراقـبـة تـسـيـيـر اﳌؤسـسـات
العمومية ت ـحت الوصاية ،وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :
– مكتب متابعة تسيير اﳌتوسطات،
– مكتب متابعة تسيير الثانويات،
– مـكـتـب مـت ـابـع ـة تس ـي ـيـر اﳌع ـاه ـد ال ـوطنـيـة للتـكـويـن
واﳌؤسسات العمومية ﲢت الوصاية،
– مـكـتـب م ـراقـب ـة التـسـيـير اﳌاﱄ واﳌـادي للمـؤسـسـات
العمومية ﲢت الوصاية.
* اﳌديرية الفرعية للوسائل العامة واﳌمتلكات،
وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :

– مكتب مخططات التكوين أثناء اﳋدمة،

– مكتب اﳌصالح الداخلية،

– مكتب تنظيم ومتابعة التكوين أثناء اﳋدمة،

– مكتب تنظيم التربصات واﳌلتقيات،
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– مكتب التسفير،
– مكتب التموين.
 –٢م ـدي ـري ـة ال ـه ـي ـاكـ ـل وال ـتـجـه ـيزات ،وتتـك ـون مـن
مديريتﲔ ) (2فرعيتﲔ :
* اﳌ ـدي ـريـ ـة ال ـف ـرعـيـة ﳌت ـابـع ـة وتـق ـيـيـس ب ـرام ـج
اﻹستثمارات اﳌدرسية ،وتتكون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب ضبط اﳌقاييس التقنية والتنظيمية للبناءات
والتجهيزات اﳌدرسية،
– مـكـتـب ب ـرم ـجـة مـتـابـع ـة تنـفـيـذ ب ـرامـج اﻻستـثم ـارات
اﳌدرسية وتقييمها،
– مكتب متابعة تهيئة الهياكل اﳌدرسية وﲡديد ﲡهيزاتها.
* اﳌ ـدي ـري ـة الـفـرعـيـة للـخـريـطـة اﳌدرسية ،وتتكون
من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب البرمجة واﳋريطة اﳌدرسية،

اﳌـادة  : ٥تنظم مديرية التعاون والعﻼقات الدولية ﰲ
مديريتﲔ ) (2فرعيتﲔ :
* اﳌديرية الفرعية للتعاون الثنائي ،وتتكون من
مكتبﲔ ): (2
– مكتب التعاون الثنائي مع بلدان أوربا وآسيا وأمريكا
وأوقيانوسيا،
– مكتب التعاون الثنائي مع البلدان العربية واﻹفريقية.
* اﳌـديـ ـري ـة الـف ـرعـيـة للتـع ـاون اﳌتـع ـدد اﻷطراف،
وتتكون من مكتبﲔ ): (2
– م ـك ـت ـب ال ـت ـعـ ـاون م ـع اﳌ ـن ـظ ـمـ ـات ال ـدول ـيـة والـه ـيـئ ـات
اﳌتـخـصـصة،
– مكتب التعاون مع اﳌنظمات اﻹقليمية.
اﳌـادة  : ٦تنظم مديرية الشؤون القانونية ﰲ ثﻼث )(3
مديريات فرعية :
* اﳌديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية،
وتتكون من ثﻼثة ) (3مكاتب :

– مكتب الدراسات ومتابعة التجهيزات التعليمية،

– مكتب التنظيم،

– مكتب متابعة برامج اﻻستثمار القطاعية اﳌمركزة

– مكتب الدراسات القانونية،

وتقييمها.
 –٣مديرية دعم اﻷنشطة الثقافية والرياضية والنشاط
اﻻجتماعي ،وتتكون من مديريتﲔ ) (2فرعيتﲔ :
* اﳌديرية الفرعية لدعم اﻷنشطة الثقافية والرياضية،
وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :
– مكتب اﻷنشطة الثقافية والفنية والتربوية،
– مكتب اﻷنشطة الرياضية،
– مكتب اﳉمعيات والتبادﻻت بﲔ اﳌؤسسات اﳌدرسية،
– مكتب ترقية اﻷنشطة اﳌكملة للمدرسة.
* اﳌـدي ـري ـة الـف ـرعـي ـة ل ـدع ـم الـنـشـاط اﻻجت ـمـاعـي،
وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :
– مكتب دعم عمليات التضامن اﳌدرسي،
– مـكـت ـب تـسـيـير اﳌنـح الـدراسية ومتابعة سير اﳌطاعم
اﳌدرسية،
– مكتب اﳌتابعة الصحية والوقاية ﰲ الوسط اﳌدرسي،
– مكتب متابعة اﻷنشطة اﻻجتماعية لفائدة مستخدمي
القطاع.
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– مكتب اليقظة القانونية.
* اﳌديرية الفرعية للمنازعات ،وتتكون من ثﻼثة )(3
مكاتب :
– مكتب اﳌنازعات القضائية،
– مكتب التظلمات،
– مكتب اﻻستشارة القانونية.
* اﳌ ـدي ـريـة الفرعية للتوثيق واﻷرشيف ،وتت ـك ـون
من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب التوثيق،
– مكتب اﻷرشيف،
– مكتب النشر.
اﳌـادة  : ٧تنظم مديرية الدراسات اﻹحصائية والتقييم
واﻹستشراف ﰲ مديريتﲔ ) (2فرعيتﲔ :
* اﳌديرية الفرعية للدراسات اﻹحصائية ،وتتكون
من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب جمع اﳌعطيات اﻹحصائية واﻻستقصاءات،
– مكتب الدراسات والتحاليل اﻹحصائية،
– مكتب بنك اﳌعطيات.
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* اﳌ ـدي ـري ـة الـفـ ـرعـي ـة ل ـ ـ ـتـقـيـيـم الـنـظ ـ ـ ـام الـ ـ ـت ـرب ـوي
واﻻستـشـ ـراف ،وتتكون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب تقييم اﳌكتسبات الدراسية للتﻼميذ،

قرار وزاري مشترك مؤرخ ﰲ  ٢٦ربيع اﻷول عام ١٤٤٣
اﳌوافق  ٢نوفمبر سنة  ،٢٠٢١يعدل ويتمم القرار
الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  ٣٠رجب عام ١٤٣٨
اﳌوافق  ٢٧أبريل سنة  ٢٠١٧الذي يحدد التنظيم
الداخﲇ للمعهد الوطني للبحث ﰲ التربية.

– مكتب تقييم النظام التربوي،

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

– مكتب الدراسات اﻻستشرافية.
اﳌـادة  : ٨تنظم مديرية اﻷنظمة اﳌعلوماتية ﰲ مديريتﲔ
) (2فرعيتﲔ :
* اﳌديرية الفرعية لتطوير اﻷنظمة والتطبيقات
اﳌعلوماتية ،وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير التربية الوطنية،
ووزير اﳌالية،
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– ﲟ ـقـت ـضى اﳌرس ـوم ال ـرئ ـاسـي رق ـم  27٥-21اﳌ ـؤرخ فـي

– مكتب تصميم التطبيقات،

 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن

– مكتب إدارة وضبط قواعد البيانات،

تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرسـوم ال ـرئـاسي رقـم  281-21اﳌـؤرخ ﰲ

– مكتب تطوير التطبيقات،

 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

– مكتب إدارة البوابة اﻹلكترونية للقطاع.
* اﳌديرية الفرعية للتجهيزات والشبكات واﻷمن
اﳌعلوماتي ،وتتكون من أربعة ) (٤مكاتب :
– مكتب دعم إدماج اﻷنظمة اﳌعلوماتية،
– مكتب اﻷمن اﳌعلوماتي واليقظة التكنولوجية،
– مكتب الهياكل القاعدية اﳌعلوماتية،

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  26٥-9٤اﳌؤرخ ﰲ
 29ربيع اﻷول عام  1٤1٥اﳌوافق  6سبتمبر سنة  199٤الذي
يحدد صﻼحيات وزير التربية الوطنية،
– وﲟـقـت ـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنف ـيذي رق ـم  ٥٤-9٥اﳌؤرخ ﰲ
 1٥رمـض ـان ع ـام  1٤1٥اﳌواف ـق  1٥ف ـبـراي ـر سـنـة  199٥ال ـذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  396-11اﳌؤرخ ﰲ

– مكتب إدارة الشبكات.

 28ذي اﳊجة عام  1٤32اﳌوافق  2٤نوفمبر سنة  2٠11الذي

اﳌادة  : ٩تلغى أحكام القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ
ﰲ  6شوال عام  1٤32اﳌوافق  ٤سبتمبر سنة  2٠11واﳌتضمن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة التربية الوطنية ﰲ مكاتب.
اﳌادة  : ١٠ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حـ ـّرر ب ـاﳉـ ـزائـ ـر فـي  2٤رب ـيـع اﻷول عـ ـام  1٤٤3اﳌـ ـواف ـ ـق
 31أكتوبر سنة .2٠21
وزير التربية الوطنية

وزير اﳌالية

عبد اﳊكيم بلعابد

أيمن بن عبد الرحمان

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

يحدد القانون اﻷساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات
الطابع العلمي والتكنولوجي،
– وﲟ ـقـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم التـنفـي ـذي رق ـم  77-13اﳌـؤرخ فـي
 18ربـيـع اﻷول عـام  1٤3٤اﳌـوافـق  3٠يناير سنة  2٠13الذي
يحدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وﲟ ـقـتضى اﳌرسوم التنفيـ ـذي رقـ ـم  193-1٤اﳌـؤرخ فـي
 ٥رمضان عام  1٤3٥اﳌوافق  3يوليو سنة  2٠1٤الذي يحدد
صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،
– وبـمقـتضى اﳌ ـرسـوم التنـفـيـذي رقم  1٥1-16اﳌؤرخ ﰲ
 16شعبان عام  1٤37اﳌوافق  23مايو سنة  2٠16واﳌتضمن
ﲢويل اﳌعهد الوطني للبحث ﰲ التربية إﱃ مؤسسة عمومية
ذات طابع علمي وتكنولوجي،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  3٠رجب
عام  1٤38اﳌوافق  27أبريل سنة  2٠17الذي يحدد التنظيم
الداخﲇ للمعهد الوطني للبحث ﰲ التربية،
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يقّررون ما يأتي :
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يكلف قسم البحث ﰲ تكنولوجيا التربية بإنجاز دراسات

اﳌادة اﻷوﱃ  :يعدل هذا القرار ويتمم أحكام اﳌادة  9من
الق ـرار ال ـوزاري اﳌشـ ـت ـرك اﳌ ـؤرخ فـي  3٠رج ـب ع ـام 1٤38
اﳌوافق  27أبريل سنة  2٠17واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
" اﳌادة  : 9تتكون أقسام البحث وعددها أربعة ) (٤من :
–).................................بدون تغيير(..................................
–).................................بدون تغيير(..................................
–).................................بدون تغيير(..................................
– قسم البحث ﰲ تكنولوجيا التربية.
يكلف قسم البحث ﰲ اﳌدرسة ومحيطها بإنجاز دراسات
وأعمال بحث حول :

وأعمال بحث حول :
– تكنولوجيات التقوﱘ والتصديق عﲆ اﳊلول التكنولوجية
للتربية،
– تكنولوجيات اﻷنظمة البيداغوجية اﳌدمجة،
– تكنولوجيات إعداد واﻹعﻼم باﶈتويات البيداغوجية،
– نقل اﳌعارف حول استخدام الرقمنة ﰲ التربية”.
اﳌادة  : ٢ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  26ربيع اﻷول عام  1٤٤3اﳌوافق  2نوفمبر
سنة .2٠21

–).................................بدون تغيير(..................................
يكلف قسم البحث ﰲ اﳊكامة التربوية بإنجاز دراسات
وأعمال بحث حول :
–).................................بدون تغيير(..................................

وزير التربية الوطنية

وزير اﳌالية

عبد اﳊكيم بلعابد

أيمن بن عبد الرحمان

وزير التعليم العاﱄ

عن الوزير اﻷول

والبحث العلمي

وبتفويض منه،

يكلف قسم البحث ﰲ التعليم وتعليمية اﳌواد واﻻبتكار

اﳌدير العام للوظيفة

البيداغوجي بإنجاز دراسات وأعمال بحث حول :
–).................................بدون تغيير(..................................

العمومية واﻹصﻼح اﻹداري
عبد الباقي بن زيان

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

بلقاسم بوشمال

