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اﳌغرب
ليبيا
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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 clé 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.

2

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٧
اﳉريدة الرسم ّ

 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
���������
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م

فهرس
مراسيم تنظيمّية
مرسوم تنفي ـذي رقـم  ٥١8-2١مـؤّرخ ﰲ  2١جمـادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافـق  2٦ديسمبـر سنة  ،2٠2١يتضمن إنش ـاء متوسطات
وإلغاء أخرى..............................................................................................................................................................................

4

مرسوم تنفيذي رقم  ٥١٩-2١مؤّرخ ﰲ  2١جمادى اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٤٣اﳌوافـ ـق  2٦ديسمبر سنـ ـة  ،2٠2١يتضمن إنش ـ ـاء ثانويات
وإلغاء أخرى..............................................................................................................................................................................

12

مرسوم تنفيذي رقم  ٥2٠-2١مؤّرخ ﰲ  2١جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌـوافـ ـق  2٦ديسمبر سنة  ،2٠2١يتضمن إنشاء مدرسة عليا
للفﻼحة الصحراوية بأدرار........................................................................................................................................................

17

مرسوم تنفيذي رقم  ٥2١-2١مؤّرخ ﰲ  2١جمادى اﻷوﱃ ع ـام  ١٤٤٣اﳌـوافـ ـق  2٦ديسم ـبر سنة  ،2٠2١يتضمن إنشاء مدرسة عليا
للفﻼحة الصحراوية بالوادي.....................................................................................................................................................

18

مرسـوم تنفيـذي رقم  ٥22-2١م ـؤّرخ ﰲ  2١جم ـادى اﻷوﱃ ع ـام  ١٤٤٣اﳌـوافـ ـق  2٦ديسمب ـر سن ـة  ،2٠2١يع ـّدل ويتّمم اﳌرس ـوم
التنفيذي رقم  2٩٣-٠8اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام  ١٤2٩اﳌوافق  2٠سبتمبر سنة  2٠٠8الذي يحدد القانون اﻷساسي
النموذجي ﳌعاهد التعليم اﳌهني.............................................................................................................................................

19

مرسوم تنفيذي رقم  ٥2٣-2١مؤّرخ ﰲ  2١جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌـوافـ ـق  2٦ديسمب ـ ـر سنـ ـة  ،2٠2١يـتـضـمـ ـ ـ ـن إنشـ ـاء مس ـارح جهوي ـة ﰲ
وﻻيـات أدرار والنعامـة واﻷغواط..................................................................................................................................................

21

مرسوم تنفيذي رقم  ٥2٤-2١مؤّرخ ﰲ  2١جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌـوافـ ـق  2٦ديسمب ـ ـر سنـ ـة  ،2٠2١يتّم ـم اﳌرس ـوم التنفيـ ـذي رق ـم
ض فﻼحية
 ٣٣٥-١١اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  22شّوال عام  ١٤٣2اﳌوافـ ـق  2٠سبتمبر سنة  2٠١١واﳌتضمن إلغاء تصنيف قطع أرا ٍ
مخصصة ﻹنجاز سكنات ومرافق عمومية عﲆ مستوى وﻻية اﳉزائر...................................................................................

21

مرس ـوم تنفيـ ـذي رقـ ـم  ٥2٥-2١مـ ـؤّرخ ﰲ  2١جمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٤٣اﳌـوافـ ـق  2٦ديسمب ـ ـر سنـ ـة  ،2٠2١يـتـ ـ ـمـم اﳌرسـ ـوم التنفيـ ـ ـذي
رقم  ١٩٠-١٩اﳌـؤرخ ﰲ  ٣٠شّوال عام  ١٤٤٠اﳌواف ـق  ٣يوليو سنة  2٠١٩الـ ـذي يح ـدد مهـام الوكالـ ـة الوطنية للمواد الصيدﻻنية
وتنظيمها وسيرها..................................................................................................................................................................

22

مراسيم فردّية
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام  1443اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام مكّلف بالدراسات
والتلخيص بوﻻية اﳉزائر........................................................................................................................................................

23

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام  1443اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم
اﳌهنيﲔ....................................................................................................................................................................................

23

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام  1443اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم
اﳌهنيﲔ ﰲ وﻻية اﻷغواط.........................................................................................................................................................

23

مرسومان تنفيذيان مؤّرخان ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام  1443اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2021يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنشاط
اﻻجتماعي والتضامن ﰲ بعض الوﻻيات.................................................................................................................................

23

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام  1443اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام مدير السكن ﰲ وﻻية
الطارف.....................................................................................................................................................................................

23

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام  1443اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام بوزارة اﻷشغال العمومية
والنقل  -سابقا...........................................................................................................................................................................

24

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام  1443اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام مدير اﻷشغال العمومية
ﰲ وﻻية قسنطينة...................................................................................................................................................................

24

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام  1443اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام مدير اﳌوارد اﳌائية ﰲ
وﻻية اﳉلفة...............................................................................................................................................................................

24

 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٧
اﳉريدة الرسم ّ

3

فهرس )تابع(
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام  1443اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان ﰲ
وﻻية عﲔ الدفﲆ........................................................................................................................................................................

24

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام  1443اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مدير اﳌوارد البشرية بوزارة
التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.......................................................................................................................................................

24

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام  1443اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ نائب مدير بوزارة التكوين
والتعليم اﳌهنيﲔ.....................................................................................................................................................................

24

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام  1443اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مدير التجهيزات العمومية
ﰲ وﻻية برج باجي مختار.......................................................................................................................................................

24

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام  1443اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2021يتضمن التعيﲔ بوزارة اﻷشغال العمومية....

24

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام  1443اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مديرين للموارد اﳌائية ﰲ
وﻻيتﲔ......................................................................................................................................................................................

25

قرارات ،مقّررات ،آراء
مصالح الوزير اﻷول
ق ـرار مـ ـؤّرخ فـي  15ج ـمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1443ال ـم ـواف ـق  20دي ـس ـم ـب ـر سـن ـة  ،2021يـتـضـم ـن تـعـ ـيﲔ أع ـض ـاء مـج ـل ـ ـس إدارة ال ـ ـمركـ ـز
الـوط ـني ل ـل ـص ـنـاعـة الـسـيـنـماتوغرافية.....................................................................................................................................

قـ ـرار مـ ـؤّرخ ﰲ  15جمـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  1443اﳌوافـ ـ ـق  20ديسمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ أعضاء مجلس إدارة اﳌ ـ ـؤسس ـ ـة
العمومية “ اﳉزائري ﻹنتـاج وتوزي ـ ـع واستغـﻼل في ـلم سينمائـ ـي عن اﻷميـ ـر عبد القادر”.......................................................

25

26

وزارة التجارة وترقية الصادرات
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  2٤ربيع اﻷول عام  ١٤٤٣اﳌوافـق  ٣١أكتوبـ ـر سنة  ،2٠2١يحدد اﳋصـائص اﳌتعلقـ ـة باﻷشيـ ـاء
واللوازم اﳌصنعـ ـة م ـن مادة البﻼستيك اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية..............................................................................................

26

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٧
اﳉريدة الرسم ّ

4

 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م

مراسيم تنظيمّيـة
مرس ـ ـ ـوم تنفي ـ ـ ـذي رقـ ـ ـم  ٥١٨-٢١مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٢١جمـ ـ ـادى
اﻷوﱃ عـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌوافـ ـ ـق  ٢٦ديسمبـ ـ ـر سنـ ـ ـة ،٢0٢١
يتضم ـ ـ ـن إنشـ ـ ـ ـاء متوسطات وإلغاء أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

– وﲟقتضـى اﳌرسـوم الرئاسي رقم  28١-2١اﳌؤرخ ﰲ 2٦
ذي القعـ ـ ـدة ع ـام  ١٤٤2اﳌوافـق  ٧يولي ـو سنـة  2٠2١واﳌتضم ـن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
يرسم ما يأتي :

ن الوزير اﻷّول،
إ ّ

– بناء عﲆ تقرير وزير التربية الوطنية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادتان  ٥-١١2و) ١٤١الفقرة (2
منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-٠8اﳌؤرخ ﰲ  ١٥محّرم عام
 ١٤2٩اﳌ ـ ـ ـواف ـ ـق  2٣ينايـ ـ ـ ـر سن ـ ـة  2٠٠8واﳌتضم ـ ـ ـن القانـ ـ ـ ـون
التوجيهي للتربية الوطنية ،ﻻ سيما اﳌادة  82منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٠١-١٤اﳌؤرخ ﰲ ٣
ربيع اﻷّول عـام  ١٤٣٥اﳌوافق  ٥يناير سنة  2٠١٤الذي يحدد
كيفيات تسمية اﳌؤسسات واﻷماكن واﳌباني العمومية أو
إعادة تسميتها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٧٥-2١اﳌؤرخ ﰲ ١٩
ذي القعدة عـام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣٠يونيو سنة  2٠2١واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷّول،

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تنشـ ـأ ،ابتداء من موسم الدخول اﳌدرسي
 ،2٠2١-2٠2٠اﳌتوسطـ ـات اﳌذك ـ ـورة ﰲ اﳌلحـ ـق اﻷول بهـ ـذا
اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : 2تلغ ـ ـ ـى ،ابت ـ ـداء مـ ـن موس ـ ـم الدخـ ـ ـول اﳌدرس ـ ـ ـي
 ،2٠2١-2٠2٠اﳌتوسطات اﳌذكورة ﰲ اﳌلحق الثاني بهذا
اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٣ينشـ ـ ـر ه ـ ـذا اﳌ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉـ ـري ـ ـدة الرسمـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2١جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق 2٦

ديسمبر سنة .2٠2١

أيمن بن عبد الرحمان

اﳌلحق اﻷّول

قائمة اﳌتوسطات اﳌنشأة للسنة الدراسية ٢0٢١/٢0٢0
رمز
الوﻻية

الوﻻية

رمز
البلدية

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

01

أدرار

2٠ ٠١

اﳌطارفة

٩١٧٦

متوسطة اﻹمام محـمد الغزاﱄ

٠١ ٠2

الشلف

٩١٧٧

متوسطة اﳌجاهد اﳌتوﰲ بوبشة الطاهر

حي اﳊسنية

02

الشلف

١٦ ٠2

الكريمية

٩١٧8

متوسطة اﳌجاهد اﳌتوﰲ زيرار بن حليمة

سيدي مدور

22 ٠2

الزبوجة

٩١٧٩

متوسطة هيدور أحمد

2٧ ٠2

سيدي

٩١8٠

متوسطة محمـد بوضياف

تسمية اﳌؤسسة

العنوان

أوﻻد راشد

الزبوجة
سيدي عبد الرحمان

عبد الرحمان
05

باتنة

٤٥ ٠٥

عﲔ التوتة

٩١8١

متوسطة الشهيد الصالح أحمد

حي  ٤٠٠مسكن بيع باﻹيجار

06

بجاية

2٥ ٠٦

أقبو

٩١82

متوسطة قرية العقيد عميروش

قرية العقيد عميروش  -ريكي

٠١ ٠٧

بسكرة

٩١8٣

متوسطة الشيخ محمـد العابد

07

بسكرة

٠١ ٠٧

بسكرة

٩١8٤

متوسطة علية عﲇ

٠8 ٠٧

سيدي خالد

٩١8٥

متوسطة دبة الدراجي

سيدي خالد

2١ ٠٧

طولقة

٩١8٦

متوسطة كﻼﲤة عمار

طولقة

بسكرة
حي سيدي غزال
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اﳉريدة الرسم ّ

5

اﳌلحق اﻷول )تابع(
رمز
الوﻻية

الوﻻية

09

البليدة

رمز
البلدية

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

تسمية اﳌؤسسة

العنوان

٠٣ ٠٩

بوعينان

٩١8٧

متوسطة كروش معيوف

حي  ٤٥٠٠مسكن عدل موقع 2

٠٣ ٠٩

بوعينان

٩١88

متوسطة اﻹخوة زهرة

حي  ٥٠٠٠مسكن عدل موقع 2

٠٣ ٠٩

بوعينان

٩١8٩

متوسطة حي  ١٠٠٠ ،2٦٠٠ ،٣١٠٠مسكن

10

البويرة

٠١ ١٠

البويرة

٩١٩٠

متوسطة الشهيد قطاف بلقاسم

11

تامنغست

٠٥ ١١

إدلس

٩١٩١

متوسطة قرية هيرافوك

قرية هيرافوك

٠١ ١2

تبسة

٩١٩2

اﳌتوسطة اﳉديدة حي سكانسكا

حي سكانسكا

٠١ ١2

تبسة

٩١٩٣

متوسطة حي  2٤٤٠مسكن

2٣ ١2

عﲔ زرقاء

٩١٩٤

متوسطة اﳌجاهد بن حمزة أحمد بن عمار

عﲔ الزرقاء

2٣ ١2

عﲔ زرقاء

٩١٩٥

متوسطة منطقة قسطل

عﲔ الزرقاء

٠١ ١٣

تلمسان

٩١٩٦

م ـت ـوسط ـة الشه ـداء اﻹخ ـوة عـبـاس مـحـمـد
ومصطفى وأحمد

١٧ ١٣

بني سنوس

٩١٩٧

متوسطة بني سنوس اﳉديدة

٤٣ ١٣

البويهي

٩١٩8

٤٤ ١٣

حنﲔ

٩١٩٩

متوسطة حيوﱄ يخلف

٠١ ١٤

تيارت

٩2٠٠

متوسطة الشهيد بورياح أعمر

١٠ ١٤

مادنة

٩2٠١

متوسطة مادنة مركز

١٦ ١٤

السوقر

٩2٠2

متوسطة بن سعد بوبكر

طريق تيارت

١8 ١٤

عﲔ اﳊديد

٩2٠٣

متوسطة عﲔ اﳊديد اﳉديدة

طريق تيارت

١8 ١٥

عزازقة

٩2٠٤

متوسطة اﳌنطقة اﳊضرية إيمﻼل

2٣ ١٥

زكري

٩2٠٥

متوسطة شايب أحمد

٤2 ١٦

برج البحري

٩2٠٦

م ـ ـت ـ ـوسطـ ـة حي  ١٠٠٠مسك ـن اجـتـمـاعي

2٦ ١٦

جسر
قسنطينة

٩2٠٧

متوسطة حي  ٣٠28مسكن عمومي إيجاري حي  ٣٠28مسكن عمومي
إيجاري  -جنان السفاري

٩2٠8

متوسطة حي  2٠٠٠ / ٣٧8٠مسكن عمومي حي  2٠٠٠ / ٣٧8٠مسكن
عمومي إيجاري  -الروخي
إيجاري

عدل 2

١2

تبسة

١٣

تلمسان

١٤

تيارت

١٥

تيزي
وزو

اﳉزائر
شرق

١٦

تساهمي

٤٦ ١٦

اﳌعاﳌة

اﳉزائر
غرب

متوسطة لزعر منور

٤٦ ١٦

اﳌعاﳌة

٩2٠٩

٤٦ ١٦

اﳌعاﳌة

٩2١٠

حي ١٠٠٠ ،2٦٠٠ ،٣١٠٠
مسكن عدل 2
القطب اﳊضري اﳉديد

حي  2٤٤٠مسكن

أوجليدة
بني سنوس
البويهي
حنﲔ
حي  2٠٠٠مسكن  -طريق
السوقر
مادنة مركز

اﳌنطقة اﳊضرية إيمﻼل
زكري
حي  ١٠٠٠مسكن
اجتماعي تساهمي

متوسطة حي  ٣٠٠٠مسكن بيع باﻹيجار -

حي  ٣٠٠٠مسكن بيع
باﻹيجار

متوسطة حي  ٣٠٠٠مسكن بيع باﻹيجار -

حي  ٣٠٠٠مسكن بيع
باﻹيجار

سيدي عبد اللـه ١

سيدي عبد اللـه 2

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٧
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م

اﳌلحق اﻷول )تابع(
رمز
الوﻻية

الوﻻية

١٦

اﳉزائر

رمز
البلدية

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

٤٦ ١٦

اﳌعاﳌة

٩2١١

٤٦ ١٦

اﳌعاﳌة

٩2١2

مـ ـتـوسطـة حي  22٠٠٠ / ١٠٠٠٠مسكـن بـيـع حي  22٠٠٠ / ١٠٠٠٠مسكن
باﻹيجار  -سيدي عبد اللـه 2
بيع باﻹيجار  -سيدي عبد الـله

٤٦ ١٦

اﳌعاﳌة

٩2١٣

مـ ـتـوسطـة حي  22٠٠٠ / ١٠٠٠٠مسكـن بـيـع حي  22٠٠٠ / ١٠٠٠٠مسكن
باﻹيجار  -سيدي عبد اللـه ٣
بيع باﻹيجار  -سيدي عبد الـله

٤٦ ١٦

اﳌعاﳌة

٩2١٤

مـ ـتـوسطـة حي  22٠٠٠ / ١٠٠٠٠مسكـن بـيـع حي  22٠٠٠ / ١٠٠٠٠مسكن
باﻹيجار  -سيدي عبد اللـه ٥
بيع باﻹيجار  -سيدي عبد الـله

٤٦ ١٦

اﳌعاﳌة

٩2١٥

مـ ـ ـتـ ـ ـوسطـ ـ ـة حي  ١٠٦٧مسكـ ـن ع ـم ـومي حي  ١٠٦٧مسكن عمومي
إيجاري  -سيدي عبد اللـه
إيجاري

٤٦ ١٦

اﳌعاﳌة

٩2١٦

متوسطة سيدي بنور

٤٦ ١٦

اﳌعاﳌة

٩2١٧

متوسطة حي  ٥٠٠٠مسكن بيع باﻹيجار -
سيدي عبد اللـه

حي  ٥٠٠٠مسكن بيع
باﻹيجار  -سيدي عبد اللـه

٤٧ ١٦

بابا حسن

٩2١8

مـ ـ ـ ـت ـ ـ ـوسط ـ ـ ـة حي  888مسكـ ـن عـ ـمـ ـومي
إيجاري

حي  888مسكن عمومي إيجاري

٤8 ١٦

الدويرة

٩2١٩

متوسطة حي مولﲔ أبزيو

٥١ ١٦

أوﻻد فايت

٩22٠

مـ ـ ـتـ ـ ـوسطـ ـ ـة حي  ١2٠٠مسكـ ـن ع ـم ـومي حي  ١2٠٠مسكن عمومي

تسمية اﳌؤسسة

مـ ـتـوسطـة حي  22٠٠٠ / ١٠٠٠٠مسكـن بـيـع حي  22٠٠٠ / ١٠٠٠٠مسكن
باﻹيجار  -سيدي عبد اللـه ١

غرب

إيجاري  -سمروني
١8

جيجل

١٩

سطيف

2٠

سعيدة

2١

سكيكدة

العنوان

بيع باﻹيجار  -سيدي عبد الـله

سيدي بنور

حي مولﲔ أبزيو

إيجاري  -سمروني

٠٥ ١8

الطاهير

٩22١

متوسطة مشري أحسن بن مبارك

٠١ ١٩

سطيف

٩222

متوسطة اﳌجاهد جارو رابح

عﲔ الطريق

٠١ ١٩

سطيف

٩22٣

متوسطة اﳌجاهد بن شراد ركح

حي حشمي

٠١ ١٩

سطيف

٩22٤

متوسطة اﳌجاهد فرحات عباس

الهضاب

١٣ ١٩

عﲔ لقراج

٩22٥

متوسطة الشهيد دهني عﻼوة

عﲔ لقراج

٤٠ ١٩

عﲔ أزال

٩22٦

متوسطة الشهيد محمـد غلوس

بوقاعة

٠١ 2٠

سعيدة

٩22٧

متوسطة عﻼ لطيفة

١٥ 2١

الزيتونة

٩228

متوسطة الزيتونة اﳉديدة

28 2١

أم الطوب

9229

متوسطة الشهيد بوعنيقة إبراهيم

بازول

حي داودي موسى
الزيتونة
ديار الهوادف

 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٧
اﳉريدة الرسم ّ

7

اﳌلحق اﻷول )تابع(
رمز
البلدية

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

٠١ 22

سيدي بلعباس

٩2٣٠

متوسطة سقال شعيب

سيدي بلعباس

٩2٣١

متوسطة شاعة عبد القادر

٩2٣2

متوسطة ذراع فاطمة
متوسطة بوحفص الشيخ

رمز
الوﻻية

الوﻻية

22

سيدي

٠١ 22

بلعباس

٠١ 22

سيدي بلعباس

١٠ 22

مرحوم

٩2٣٣

٠٦ 2٣

وادي العنب

٩2٣٤

متوسطة خرازة

٠٦ 2٣

وادي العنب

٩2٣٥

متوسطة حي  2٥٠٠مسكن بيع باﻹيجار حي  2٥٠٠مسكن بيع باﻹيجار
اﳌدينة اﳉديدة  -ذراع الريش
 - ١ذراع الريش

٠٦ 2٣

وادي العنب

٩2٣٦

١١ 2٣

سيدي عامر

٩2٣٧

متوسطة الشهيد بن رابح قدور

سيدي عامر

٩2٣8

مـ ـ ـتـ ـ ـوسطـ ـ ـة حي  ٣١٠٠مسكـ ـن ع ـم ـومي حي  ٣١٠٠مسكن عمومي
إيجاري  -القنطرة
إيجاري  -القنطرة

٠١ 2٤

قاﳌة

٩2٣٩

٠٤ 2٤

وادي الزناتي

٩2٤٠

متوسطة  2٠أوت ١٩٥٥

١٩ 2٤

حمام دباغ

٩2٤١

متوسطة الشهيد بن رزاق محمـد

2٣ 2٤

عﲔ العربي

٩2٤2

متوسطة اﳌجاهد اﳌتوﰲ صالح بوعشة

2٤ 2٤

مجاز عمار

٩2٤٣

متوسطة الشهيد أوﻻد ضياف مسعود

حي صالح صالح

٠١ 2٥

قسنطينة

9244

متوسطة مفدي زكريا

حي جبل الوحش

٠٦ 2٥

اﳋروب

9245

متوسطة غربي محفوظ

٠٦ 2٥

اﳋروب

9246

متوسطة بوشمال وزناجي

حي  ٤٠٠٠مسكن التوسعة
الغربية عﲇ منجﲇ

٠٦ 2٥

اﳋروب

9247

متوسطة لعطيوي بلقاسم

الوحدة اﳉوارية ١٩
عﲇ منجﲇ

٠٦ 2٥

اﳋروب

9248

متوسطة كتاب مدني

حي  ٣٥٠٠مسكن ماسينيسا

٠٦ 2٥

اﳋروب

9249

متوسطة جندﱄ خميسي

التوسعة اﳉنوبية اﳌدينة
اﳉديدة  -عﲇ منجﲇ

٠٦ 2٥

اﳋروب

9250

متوسطة بحري صالح

حي  ٤٠٠٠مسكن التوسعة
الغربية  -عﲇ منجﲇ

٠٦ 2٥

اﳋروب

9251

متوسطة بوطمﲔ جودي

2٣

عنابة

2٤

قاﳌة

2٥

قسنطينة

١١ 2٣

تسمية اﳌؤسسة

متوسطة حي  2٥٠٠مسكن بيع باﻹيجار
 - 2ذراع الريش

متوسطة حي  ١١٠٠مسكن بيع باﻹيجار و2٥٤٦
مسكن عمومي إيجاري

العنوان

حي عدل منطقة البوسكي
حي عدة بوجﻼل
شارع اﳌرشح سعدان
مرحوم
حي خرازة

حي  2٥٠٠مسكن بيع
باﻹيجار  -ذراع الريش
حي مرزوق عمار

مخطط شغل اﻷراضي
جنوب توسعة
وادي الزناتي
حي عوينات السكران
عﲔ العربي

حي اﳌريج

حي  ٣2٠٠مسكن
عﲔ النحاس

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٧
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م

اﳌلحق اﻷول )تابع(
رمز
البلدية

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

٠١ 2٦

اﳌدية

٩2٥2

متوسطة الشهيد تركمان مصطفى

١٠ 2٦

بوعيش

٩2٥٣

متوسطة  8ماي ١٩٤٥

2٤ 2٦

بعطة

٩2٥٤

متوسطة الشهيد سعيدون ربيح

٣٥ 2٦

قصر
البخاري

٩2٥٥

متـ ـوسطـ ـ ـة اﳌج ـ ـاه ـ ـ ـ ـد اﳌت ـ ـ ـوﰲ تيت ـ ـ ـري
عبد الرزاق

٣٦ 2٦

العزيزية

٩2٥٦

متوسطة العزيزية اﳉديدة

٤٧ 2٦

البرواقية

٩2٥٧

متوسطة الشهيد بوقصة بن عثمان

٥٤ 2٦

ذراع السمار

٩2٥8

متوسطة حي عﲔ اﳉردة ١

حي عﲔ اﳉردة

٠2 2٧

صيادة

٩2٥٩

متوسطة الشهيد بوراس بلقاسم

القطب اﳊضري

٠2 2٧

صيادة

٩2٦٠

متوسطة الشهيد كرداغ ﳊسن

القطب اﳊضري

22 2٧

ماسرة

٩2٦١

متوسطة الدكتور مح ـمد الصغير نقاش

اﳌسيلة

٩2٦2

متوسطة اﳌسيلة اﳉديدة

٩2٦٣
٩2٦٤

رمز
الوﻻية

الوﻻية

2٦

اﳌدية

2٧

مستغاﱎ

28

اﳌسيلة

٠١ 28

2٩

معسكر

2٦ 2٩

سيق

٣٠

ورقلة

٠١ ٣٠

ورقلة

٣١

وهران

٣2

البيض

تسمية اﳌؤسسة

متوسطة حي  ٥٠٠مسكن عمومي
إيجاري

العنوان

حي الشراشرية
بوعيش
بعطة مركز
القطب اﳊضري -
اﳌخرج اﳉنوبي
العزيزية
حي  ١٠٥8مسكن عمومي
إيجاري

حي اﳌنظر اﳉميل
اﳌسيلة مركز
حي  ٥٠٠مسكن عمومي
إيجاري

متوسطـ ـ ـة حـ ـ ـي  ١٦٠٠مسك ـ ـن عم ـ ـوم ـ ـي حي  ١٦٠٠مسكن عمومي
إيجاري  -حي النصر
إيجاري
القارة حي بوزيد

٠١ ٣٠

ورقلة

٩2٦٥

متوسطة اﳌجاهد كماسي صالح

١٠ ٣١

العنصر

٩2٦٦

متوسطة العنصر اﳉديدة

١١ ٣١

وادي تليﻼت

٩2٦٧

متوسطة اﳌجاهد خرشوش محي الدين

١٣ ٣١

سيدي
الشحمي

٩2٦8

متوسطة اﳌجاهد شريفي محمـد

سيدي الشحمي

2٣ ٣١

مسرغﲔ

٩2٦٩

متوسطة اﳌجاهد قندوسي محمـد

حي  ٥٠٠مسكن عمومي
إيجاري

2٤ ٣١

بوتليليس

٩2٧٠

متوسطة برديعة

٠١ ٣2

البيض

٩2٧١

متوسطة زناقي عكاشة

العنصر
حي  ٧٠٠مسكن عمومي
إيجاري

حي برديعة

اﳌدينة اﳉديدة

 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٧
اﳉريدة الرسم ّ

9

اﳌلحق اﻷول )تابع(
رمز
الوﻻية

الوﻻية

٣٣

إيليزي

٣٤

برج

رمز
البلدية

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

تسمية اﳌؤسسة

العنوان

٠١ ٣٣

إيليزي

٩2٧2

متوسطة الشهيدة فضيلة سعدان

الطارات

٠٣ ٣٣

دبداب

٩2٧٣

متوسطة العﻼمة خوارزمي

ﲤرولﲔ

٠٤ ٣٣

برج عمر إدريس

٩2٧٤

متوسطة ونكربي عبد الرحمان

تيافتي

٠٤ ٣٣

برج عمر إدريس

٩2٧٥

متوسطة اﳌجاهد بدياف ﷴ

برج عمر إدريس

٠٥ ٣٣

برج اﳊواس

٩2٧٦

متوسطة الطيب العقبي

٠١ ٣٤

برج بوعريريج

٩2٧٧

متوسطة الشهيد سعدي فرحات

٠١ ٣٤

برج بوعريريج

٩2٧8

مـ ـ ـت ـ ـوسط ـ ـة اﳌج ـ ـاه ـ ـد اﳌت ـ ـوﰲ دع ـ ـدوش
بوبكر

٠١ ٣٤

برج بوعريريج

٩2٧٩

متوسطة الشهيد مزعاش الصالح

بوعريريج ٠١ ٣٤

برج بوعريريج

٩28٠

م ـت ـوسط ـة اﳌج ـاه ـد اﳌت ـوﰲ ح ـم ـي ـدوش
اﳌختار

٠١ ٣٤

برج بوعريريج

٩28١

متوسطة الشهيد شردوح العربي

٠2 ٣٤

رأس الوادي

٩282

متوسطة الشهيد كتفي الشريف اﳌكي

طريق اﳌيزان

٠٧ ٣٤

الياشير

٩28٣

متوسطة اﳌجاهد اﳌتوﰲ زرد زيتوني

طريق اﳌخمرة

٠2 ٣٥

بودواو

٩28٤

متوسطة الشهيد قريشي رابح

حي  ١2٠٠مسكن
بن مرزوقة

١٦ ٣٥

قورصو

٩28٥

م ـ ـتـ ـوسطـ ـة اﳌجـ ـاهـ ـد اﳌتـ ـوﰲ مـ ـحساس
محفوظ

قورصو  -مركز

28 ٣٥

أوﻻد هداج

٩28٦

متوسطة الشهيد فوعيصي أحمد

٠2 ٣٦

بوحجار

٩28٧

متوسطة هادي محمـد

٠٥ ٣٦

القالة

٩288

متوسطة حلقوم خميس بن أحمد

قرية اﳌريديمة

٠٩ ٣٦

السوارخ

٩28٩

متوسطة وادة خميس بن سليمان

السوارخ

١١ ٣٦

بحيرة الطيور

٩2٩٠

متوسطة خريسي ميلود بن صالح

قرية فزارة

٠١ ٣٧

تندوف

٩2٩١

متوسطة الشهيد محمـد عيسى رحال

حي الوئام

٠١ ٣٧

تندوف

٩2٩2

متوسطة الشهيد حمداني عدة

حي اﳋنقة

٠١ ٣8

تيسمسيلت

٩2٩٣

متوسطة الشهيد بدراني بن عمر

حي الصفاح

٣٥

بومرداس

٣٦

الطارف

٣٧

تندوف

٣8

تيسمسيلت

قرية أهرير
طريق بئر الصنب
طريق زمورة
طريق عﲔ السلطان
قرية أخروف
حي  ١١٠٠مسكن بيع
باﻹيجار عدل

حي  ١٥٠٠مسكن  -عدل
بوحجار

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٧
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م

اﳌلحق اﻷول )تابع(
رمز
الوﻻية

الوﻻية

٣٩
الوادي

٤٠

خنشلة

٤١

سوق
أهراس

٤2

تيبازة

٤٤

عﲔ
الدفﲆ

٤٥

النعامة

٤٦

عﲔ
ﲤوشنت

رمز
البلدية

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

٠٩ ٣٩

حمراية

٩2٩٤

متوسطة اﳌقيبرة

2٩ ٣٩

أم الطيور

٩2٩٥

متوسطة البعاج

٠١ ٤٠

خنشلة

٩2٩٦

متوسطة الشهيد كرازي أحمد بن محبوبي

حي  ٤٤٠٠مسكن  -عدل

٠١ ٤٠

خنشلة

٩2٩٧

مـ ـ ـتـ ـ ـوسطـ ـ ـة اﳌجـ ـ ـاه ـ ـد اﳌت ـ ـوﰲ ن ـ ـواصر
العايش بن محمـد

حي  2٠٠٠مسكن طريق
بغاي

٠١ ٤٠

خنشلة

٩2٩8

متوسطة الشهيد عرعار محمـد بن صالح

حي  ٤٠٠٠مسكن طريق
بغاي

٠١ ٤٠

خنشلة

٩2٩٩

متوسطة الشهيد عقاب موسى بن عﲇ

حي  ٤٠٠٠مسكن طريق
بغاي

٠١ ٤٠

خنشلة

٩٣٠٠

اﳌتوسطة اﳉديدة القطب اﳊضري

القطب اﳊضري اﳉديد
طريق طامزة

١١ ٤٠

ششار

٩٣٠١

اﳌتوسطة اﳉديدة ششار

٠١ ٤١

سوق أهراس

٩٣٠2

مت ـ ـ ـوسطـ ـ ـ ـة الشهيـ ـ ـ ـ ـد قع ـ ـمـ ـ ـ ـوزي ن ـ ـ ـ ـ ـوار
بن العربي

مخطط شغل اﻷراضي
رقم ١٠

٠2 ٤١

سدراتة

٩٣٠٣

متوسط ـ ـة اﳌج ـ ـاهـ ـ ـد اﳌت ـ ـوﰲ بـ ـ ـوراس
مسعود بن معيوف

مخطط شغل اﻷراضي
رقم ٧

١٦ ٤١

أم العظاﱘ

٩٣٠٤

متوسطة الشهيد لكحل صالح بن السعيد

بئر اﳊاج الطيب

١٩ ٤١

ويﻼن

٩٣٠٥

متوسطة دريدي قدور بن العياشي

2٤ ٤١

وادي الكبريت

٩٣٠٦

متوسطـ ـ ـة اﳌجـ ـ ـاه ـ ـد ش ـ ـ ـ ـارف بلق ـ ـاس ـ ـ ـم
بن اﳌيزوني

١2 ٤2

الشعيبة

٩٣٠٧

متوسطة الشعيبة اﳉديدة

حي  ١٩٠٠مسكن  -عدل

١٤ ٤2

شرشال

٩٣٠8

متوسطة منادي عبد القادر

حي اﳌهام

2٥ ٤2

اﳊطاطبة

٩٣٠٩

متوسطة الونفوﰲ قويدر

حلولة الساحلية

٠٤ ٤٤

خميس مليانة

٩٣١٠

متوسطة الشهيد بدو محمـد

خميس مليانة

٠2 ٤٥

مشرية

٩٣١١

متوسطة شادﱄ محمـد

حي  ١٩٩٠مسكن عمومي إيجاري

٠٣ ٤٥

عﲔ الصفراء

٩٣١2

متوسطة الشهيد هدﰲ أحمد

حي  8٠٠مسكن عمومي
إيجاري  -اﳊمار

٠٣ ٤٥

عﲔ الصفراء

٩٣١٣

متوسطة اﻹخوة خريص

حي الضلعة 2

2٠ ٤٦

حاسي الغلة

٩٣١٤

متوسطة حاسي الغلة

حاسي الغلة

تسمية اﳌؤسسة

العنوان

قرية اﳌقيبرة
قرية البعاج

ششار

التجمع السكني بوكبش
وادي الداموس

 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٧
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق الثاني
قائمة اﳌتوسطات اﳌلغاة للسنة الدراسية ٢0٢١/٢0٢0
رمز
البلدية

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

تسمية اﳌؤسسة

العنوان

22 ٠2

الزبوجة

٠٠82

متوسطـ ـة هيـ ـدور أحمـ ـد  -تهـ ـدم ﻹعـ ـادة
بنائها ﰲ نفس اﳌكان

الزبوجة

2٧ ٠2

سيدي عبد الرحمان

٣٥٧٤

مـ ـتـ ـوسطـ ـة مـ ـحـ ـمـد ب ـوضي ـاف ال ـق ـدي ـم ـة -
ﲢول إﱃ مدرسة ابتدائية

سيدي عبد الرحمان

بسكرة

٠٤2٠

متوسطة الشيخ محمـد العابد القديمة -
تستغل كملحقة ﳌديرية التربية

بسكرة

٩٠٠١

متوسطـ ـ ـة ح ـ ـ ـي  2٠٠٠مسكـ ـ ـن عموم ـ ـ ـي حي  2٠٠٠مسكن عمومي
إيجاري طريق السوقر  -ﲢول إﱃ أصلها
إيجاري
كمدرسة ابتدائية
متوسطة شايب أحمد القديمة  -هدمت

حي ديار الشمس
بازول

رمز
الوﻻية

الوﻻية

02

الشلف

٠٧

بسكرة

٠١ ٠٧

١٤

تيارت

٠١ ١٤

تيارت

١٥

تيزي وزو

2٣ ١٥

زكري

٣٦١٥

16

اﳉزائر
وسط

٠٣ ١٦

اﳌدنية

88٧١

مـ ـ ـتـ ـ ـوسطـ ـ ـة اﳌدنـ ـ ـيـ ـ ـة اﳉديـ ـدة  -تـ ـوضع ﲢت
تصرف الديوان الوطني للمطبوعات اﳌدرسية

١8

جيجل

٠٥ ١8

الطاهير

٣٩٣٥

متوسطة مشيري أحسن القديمة  -هدمت

١٩

سطيف

١٣ ١٩

عﲔ لقراج

٤٥2٠

متوسطة دهني عﻼوة  -تهدم

٤٠ ١٩

عﲔ أزال

١٤٧٩

متوسطة محـمد غلوس القديمة  -هدمت

2٠

سعيدة

٠١ 2٠

سعيدة

١٥٠٣

متوسطة عﻼ لطيفة القديمة  -هدمت

22

سيدي
بلعباس

٠١ 22

سيدي
بلعباس

٦١٧٦

متوسطة شاعة عبد القادر  -ﲢول إﱃ
مدرسة ابتدائية

حي عدة بوجﻼل

١٠ 22

مرحوم

٥٥2٥

م ـ ـتـ ـوسطـ ـة بـ ـوحـ ـفص الشيـ ـخ الـ ـقـ ـديـ ـمـ ـة -
ﲢول إﱃ مدرسة ابتدائية

مرحوم

2٤

قاﳌة

٠٤ 2٤

وادي الزناتي

١٧88

متوسطة  2٠أوت  - ١٩٥٥هدمت

٠١ 2٥

قسنطينة

١8٣8

متوسطة مفدي زكريا  -تهدم ﻹعادة بنائها

حي جبل الوحش

2٥

قسنطينة

٠١ 2٥

قسنطينة

١8٣٤

متوسطة صﻼح الدين اﻷيوبي  -تستغل
كملحقة ﳌديرية التربية

نهج عباد يوسف

٠١ 2٥

قسنطينة

١82٠

مـ ـتـ ـوسطـ ـة اﳌأمـ ـون  -تست ـغ ـل ك ـم ـل ـح ـق ـة
ﳌديرية التربية

حي محمـد لوصيف

٣١

وهران

١١ ٣١

وادي تليﻼت

٧١٣٩

متوسطة داني كبير السعيد  -ﲢول إﱃ
ثانوية

حي النور

٣٣

إيليزي

٠٥ ٣٣

برج اﳊواس

٤٥٤٩

متوسطة الطيب العقبي القديمة  -ﲢول
إﱃ مدرسة ابتدائية

قرية أهرير

٣٦

الطارف

٠2 ٣٦

بوحجار

٥٥٦8

مـ ـتـ ـوسطـ ـة هـ ـادي مـ ـحـ ـمـد ال ـق ـدي ـم ـة  -ت ـه ـدم
جزئيا والباقي يحول إﱃ مدرسة ابتدائية

بوحجار

٤٣

ميلة

١٧ ٤٣

قرارم قوقة

٦8١٠

متوسطة الشهيد محمـد بولعيون  -تهدم

حي عمار بودابة

زكري

عﲔ لقراج
بوقاعة
حي داودي موسى

وادي الزناتي

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٧
اﳉريدة الرسم ّ
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مرسوم تنفيذي رقم  ٥١٩-٢١مؤّرخ ﰲ  ٢١جمادى اﻷوﱃ
عـ ـام  ١٤٤٣اﳌوافـ ـق  ٢٦ديسمبر سنـ ـة  ،٢0٢١يتضمن
إنش ـ ـاء ثانويات وإلغاء أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م

– وﲟقتضـ ـى اﳌرسـ ـوم الرئاسي رق ـم  28١-2١اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ

 2٦ذي القع ـ ـ ـ ـ ـدة عـ ـ ـام  ١٤٤2اﳌ ـ ـواف ـ ـ ـق  ٧يوليـ ـ ـ ـو سنـ ـ ـة 2٠2١
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

يرسم ما يأتي:

– بناء عﲆ تقرير وزير التربية الوطنية،

اﳌادة اﻷوﱃ  :تنشأ ،ابتداء من موسم الدخول اﳌدرسي

– وبـ ـناء عل ـ ـى الدس ـ ـتـ ـور ،ﻻسيـ ـم ـ ـ ـا اﳌ ـ ـادت ـ ـان  ٥-١١2و١٤١
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضـ ـى ال ـ ـقانـ ـون رق ـ ـ ـم  ٠٤-٠8اﳌ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١٥مـ ـ ـحـّرم
عـ ـام  ١٤2٩اﳌوافق  2٣يناير سنـ ـة  2٠٠8واﳌتضم ـن القانون
التوجيهي للتربية الوطنية ،ﻻسيما اﳌادة  82منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٠١-١٤اﳌؤّرخ ﰲ ٣
ربي ـ ـع اﻷّول ع ـ ـام  ١٤٣٥اﳌواف ـ ـق  ٥يناي ـ ـر سنـ ـة  2٠١٤الـ ـذي
ي ـ ـح ـ ـدد كيفي ـ ـات تسميـ ـ ـة اﳌ ـ ـؤس ـ ـسات واﻷماك ـ ـن واﳌبانـ ـ ـي
العمومية أو إعادة تسميتها،
– وﲟقتض ـى اﳌرس ـوم الرئاس ـي رق ـم  2٧٥-2١اﳌ ـؤّرخ ﰲ ١٩
ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣٠يونيو سنة  2٠2١واﳌتضمن

 ،2٠2١-2٠2٠الث ـان ـويات اﳌ ـ ـ ـذك ـ ـ ـورة ف ـ ـ ـ ـي اﳌلحـ ـق اﻷول به ـ ـ ـذا
اﳌرسـ ـ ـوم.
اﳌادة  : ٢تلغ ـ ـ ـ ـى ،ابت ـ ـداء مـ ـن مـ ـ ـوس ـم الدخـ ـ ـول اﳌدرسي
 ،2٠2١-2٠2٠الثانوي ـ ـات اﳌذكـ ـ ـورة ﰲ اﳌلح ـ ـق الثان ـ ـي بهـ ـ ـذا
اﳌرسوم.
رسمـ ـّية
اﳌادة  : ٣ينـ ـشـ ـ ـ ـر هـ ـ ـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉريـ ـ ـدة ال ّ
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حـّرر باﳉ ـزائ ـر ﰲ  2١جم ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـام  ١٤٤٣اﳌواف ـق 2٦

ديسمبر سنة .2٠2١

تعيﲔ الوزير اﻷول،

أيمن بن عبد الرحمان
اﳌلحق اﻷول
قائمة الثانويات اﳌنشأة للسنة الدراسية ٢0٢١-٢0٢0

رمز
الوﻻية

الوﻻية

رمز
البلدية

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

02

الشلف

تسمية اﳌؤسسة

العنوان

05 02

وادي سﲇ

9315

ثانوية الشهيد برانسي عبد القادر

بولفراد

22 02

الزبوجة

9316

ثانويـ ـ ـة الشهي ـ ـد طرايـ ـش أح ـ ـمد اﳌدع ـ ـو
سي عبد اﳌومن

الزبوجة

05

باتنة

01 05

باتنة

9317

ثانوي ـ ـة اﳌجاه ـ ـد اﳌت ـ ـوﰲ أحم ـ ـد ق ـ ـادة
ابن محمـد صالح

حي  2٣٥٠مسكن بيع
باﻹيجار

07

بسكرة

13 07

اﳊوش

9318

ثانوية اﳊوش

اﳊوش

30 07

مخادمة

9319

ثانوية الشيخ عبد الرحمان اﻷخضري

مخادمة

03 09

بوعينان

9320

ثانوية ﻻلة فاطمة نسومر

09

البليدة

حي 2٠٠٠ ،٣٠٠٠ ،٥٠٠٠
مسكن بيع باﻹيجار
موقع ١

03 09

بوعينان

9321

ثانوية حي  ٤٥٠٠مسكن بيع باﻹيجار

حي  ٤٥٠٠مسكن بيع
باﻹيجار

12

تبسة

01 12

تبسة

9322

ثانوية الشهيد بسكري محمـد بن أحمد

الدكان مركز

13

تلمسان

17 13

بني سنوس

9323

ثانوية نحاﱄ محـمد

بني سنوس

43 13

البويهي

9324

ثانوية قرية العابد

قرية العابد

 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٧
اﳉريدة الرسم ّ

13

اﳌلحق اﻷول )تابع(
رمز
الوﻻية

الوﻻية

14

تيارت

15

تيزي
وزو

اﳉزائر
شرق

16

اﳉزائر
غرب

17

اﳉلفة

18

جيجل

رمز
البلدية

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

01 14

تيارت

٩٣2٥

ثانوية عماري عبد القادر

01 14

تيارت

٩٣2٦

ثانوية الشهيدة جبار عائشة

تسمية اﳌؤسسة

العنوان

حي زعرورة
حي  2٠٠٠مسكن طريق
السوقر

08 14

مدريسة

٩٣2٧

ثانوية بوتخيﲇ مبارك

مدريسة

18 15

عزازقة

٩٣28

ثانوية اﳌنطقة اﳊضرية إمﻼل

عزازقة

19 15

أيلولة أومالو

٩٣2٩

ثانوية أعمر خوجة مهنى

37 15

أزفون

٩٣٣٠

ثانوية أغري محمـد السعيد

54 15

إفليسن

٩٣٣١

ثانوية إفليسن

14 16

براقي

٩٣٣2

ثانوية حي  ١٩2٧مسكن عمومي إيجاري حي  ١٩2٧مسكن عمومي
إيجاري حوش ميهوب 2
حوش ميهوب 2

21 16

باب الزوار

٩٣٣٣

ثانوية اﳌنطقة اﳊضرية اﳉديدة

38 16

الرويبة

٩٣٣٤

ثانوية حسﲔ بوعلة

حي  ١٥٤٠مسكن حي
النصر

26 16

جسر
قسنطينة

٩٣٣٥

ثانوية عﲔ اﳌاﳊة

جسر قسنطينة

46 16

اﳌعاﳌة

٩٣٣٦

ثانوي ـ ـة حـ ـ ـي  ١٠٠٠٠/22٠٠٠مسك ـ ـ ـن بيـ ـع
باﻹيجار -سيدي عبد اللـه

47 16

بابا حسن

٩٣٣٧

ثانوية حوش أوكيل

51 16

أوﻻد فايت

٩٣٣8

ث ـ ـانـ ـويـ ـ ـة حـ ـ ـي  2٤٠٠مسـ ـ ـكـ ـ ـ ـن ع ـمـوم ـ ـ ـ ـي حي  2٤٠٠مسكن عمومي
إيجاري الهضبة شرق
إيجاري الهضبة شرق

51 16

أوﻻد فايت

٩٣٣٩

ث ـ ـ ـ ـان ـ ـوي ـ ـ ـة ح ـ ـ ـي  ١2٠٠مسكـ ـ ـ ـن ع ـم ـوم ـ ـ ـي حي  ١2٠٠مسكن عمومي
إيجاري  -سمروني
إيجاري  -سمروني

01 17

اﳉلفة

٩٣٤٠

ثانوية حي هواري بومدين

01 18

جيجل

٩٣٤١

ثانوية الشهيد شويخ مسعود بن البشير

05 18

الطاهير

٩٣٤2

ثانوية بازول

09 18

اﳌيلية

٩٣٤٣

ث ـ ـانـ ـويـ ـة اﳌجـ ـاهـ ـد اﳌتـ ـوﰲ بـ ـوشعـ ـيـ ـبـ ـة
الصغير ابن محمـد

11 18

السطارة

٩٣٤٤

ثانوية اﳊدث  2٠أوت ١٩٥٥

23 18

خيري
وادي عجول

٩٣٤٥

ثانوية خير وادي عجول

أيلولة أومالو
تيفرست
إفليسن

باب الزوار

حي  ١٠٠٠٠/22٠٠٠مسكن
بيع باﻹيجار-
سيدي عبد اللـه
بابا حسن

حي هواري بومدين
اﳌدخل الشرقي
الطاهير
شارع بعداش محـمد
السطارة
خيري وادي عجول مركز

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٧
اﳉريدة الرسم ّ

14

 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م

اﳌلحق اﻷول )تابع(
رمز
الوﻻية

الوﻻية

19

سطيف

20

سعيدة

21

سكيكدة

22

سيدي
بلعباس

23

عنابة

24

قاﳌة

25

قسنطينة

رمز
البلدية

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

01 19

سطيف

9346

ثانوية الشهيد بوعود أحمد

28 19

عﲔ أوﳌان

9347

ثانوية الشهيد بن نويوة عبد القادر

51 19

أيت نوال مزادة

9348

ثانوية ﻻلة فاطمة نسومر

01 20

سعيدة

9349

ثانوية برحو محمـد

15 21

الزيتونة

9350

ثانوية مخبوش سعيد

تسمية اﳌؤسسة

العنوان

حي الشيخ العيفة
عﲔ أوﳌان
أيت نوال مزادة
حي الزيتون
الزيتونة

30 21

فلفلة

9351

ثانوية حي  28٠٠مسكن بيع باﻹيجار

منطقة بوزعرورة

01 22

سيدي بلعباس

٩٣٥2

ثانوية الشهيد مراح عبد القادر

حي  8٠٠مسكن عدل

10 22

مرحوم

٩٣٥٣

ثانوية برياح عﻼل

13 22

تيلموني

٩٣٥٤

ثانوية الشهيد شرﰲ معاشو

09 23

العﲔ الباردة

٩٣٥٥

ثانوية رحماني عمار

09 24

الداهوارة

٩٣٥٦

ثانوية اﳌجاهد اﳌتوﰲ الفريق أحمد قايد
صالح

مرحوم
حي  2٠٠٠مسكن عمومي
إيجاري
حي البسباسة
الداهوارة

10 24

بلخير

٩٣٥٧

ثانوية اﳌجاهد اﳌتوﰲ مالك رضا

01 25

قسنطينة

٩٣٥8

ثانوية عبد اللـه شاوش سليم

06 25

اﳋروب

٩٣٥٩

ثانوية بوطمﲔ جودي

حي  ٣2٠٠مسكن -
عﲔ النحاس

06 25

اﳋروب

٩٣٦٠

ثانوية قعاص عياد

اﳌدينة اﳉديدة عﲇ
منجﲇ  -مفترق الطرق

06 25

اﳋروب

٩٣٦١

ثانوية العابد عبد الكرﱘ

اﳌدينة اﳉديدة عﲇ
منجﲇ  -الوحدة اﳉوارية
رقم ١8

06 25

اﳋروب

٩٣٦2

بلخير
حي بن الشرقي

ثان ـ ـويـ ـ ـ ـة ح ـ ـ ـ ـي  ٣2٠٠مسك ـ ـ ـ ـن عم ـ ـومـ ـ ـي حي  ٣2٠٠مسكن عمومي
إيجاري  -عﲔ النحاس
إيجاري  -عﲔ النحاس

06 25

اﳋروب

٩٣٦٣

ثانوية ﳊمر عاشور

حي ماسينيسا -
اﳌنطقة اﳊضرية

0٩ 25

أوﻻد رحمون

٩٣٦٤

ثانوية مالك بن نبي

القراح

 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٧
اﳉريدة الرسم ّ

15

اﳌلحق اﻷول )تابع(
رمز
الوﻻية

الوﻻية

26

اﳌدية

27

مستغاﱎ

28

اﳌسيلة

31

وهران

33

إيليزي

34

برج
بوعريريج

35

بومرداس

36

الطارف

37

تندوف

39

الوادي

رمز
البلدية

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

تسمية اﳌؤسسة

العنوان

07 26

العمرية

٩٣٦٥

ثانوية اﻷمير عبد القادر

العمرية

36 26

العزيزية

٩٣٦٦

ثانوية قطاش حمود

العزيزية

54 26

ذراع السمار

٩٣٦٧

ثانوية الشهيد سماعﲔ باشن

58 26

أوﻻد عنتر

٩٣٦8

ثانوية زواوشة مصطفى

01 27

مستغاﱎ

٩٣٦٩

ثانوية  ١نوفمبر ١٩٥٤

حي صﻼمندر

01 28

اﳌسيلة

٩٣٧٠

ثانوية جابر بن حيان

اﳌسيلة

38 28

سيدي أمحـمد

٩٣٧١

ثانوية برج بلخريف

برج بلخريف

11 31

وادي تليﻼت

٩٣٧2

ثانوية داني كبير سعيد

حي النور

23 31

مسرغﲔ

٩٣٧٣

ثانوية اﳌجاهد حسناوي عبد الكرﱘ

حي زبانة

23 31

مسرغﲔ

٩٣٧٤

ثانوية اﳌجاهد عيد أحمد

04 33

برج عمر
إدريس

٩٣٧٥

ثانوية محمـد بوضياف

01 34

برج بوعريريج

٩٣٧٦

ثانوية اﳌجاهد بن أحمد سعيد

01 34

برج بوعريريج

٩٣٧٧

ثانوية الشهيد بوزعرورة السعيد

طريق بئر الصنب

01 34

برج بوعريريج

٩٣٧8

ثانوية اﳌجاهد مجدوب محـمد

طريق عﲔ السلطان

02 34

رأس الوادي

٩٣٧٩

ثانوية اﳌجاهد بوزراعة أحسن

طريق اﳌيزان

02 35

بودواو

٩٣8٠

ثانويـ ـ ـة اﳌجاه ـ ـد اﳌت ـ ـوﰲ زقـ ـور محم ـ ـد
بن العربي

حي  ١2٠٠مسكن
بن مرزوقة

03 36

ابن مهيدي

٩٣8١

ثانوية عباسي أبو بكر الصديق بن عﲇ

قرية سيدي قاسي

08 36

بوثلجة

٩٣82

ثانوية الشهيدة مناع رقية بنت محمود

بوثلجة

01 37

تندوف

٩٣8٣

ثانوية الشهيد زكري عبد القادر

02 37

أم العسل

٩٣8٤

ثانوية الشهيد نواري بوداود

28 39

جامعة

٩٣8٥

ثانوية حي  ٩٧٠مسكن شمال شرق

29 39

أم الطيور

٩٣8٦

ثانوية أم الطيور

41

سوق
أهراس

01 41

سوق أهراس

٩٣8٧

ثانوية الشهيد معاوة السعيد بن بجوع

43

ميلة

22 43

عميرة أراس

9388

ثـ ـ ـانـ ـ ـويـ ـ ـة مـ ـ ـعـ ـ ـركـ ـ ـة تـ ـ ـايـ ـ ـراوت واﳋرب ـ ـة
وتاوليﲇ  ١١فيفري ١٩٦٠

حي  2٣٣2مسكن عمومي
إيجاري  -عﲔ جردة
أوﻻد عنتر

حي  ٧٠٠مسكن عمومي
إيجاري
برج عمر إدريس
قرية أخروف

حي اﳊكمة
أم العسل
حي  ٩٧٠مسكن شمال شرق
أم الطيور
مخطط شغل اﻷراضي
رقم ٩
تاصفت

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٧
اﳉريدة الرسم ّ

16

 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م

اﳌلحق اﻷول )تابع(
رمز
الوﻻية

الوﻻية

45

النعامة

رمز
البلدية

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

تسمية اﳌؤسسة

العنوان

02 45

مشرية

9389

ثانوية الشهيدة قعابي جدية

حي  ١٩٩٠مسكن عمومي
إيجاري

03 45

عﲔ الصفراء

9390

ثانوية عبد اﳊميد بن باديس

حي الضلعة

46

عﲔ
ﲤوشنت

01 46

عﲔ ﲤوشنت

9391

ثانوية حي  ١٠٠٠مسكن عدل اﳉديدة

03 46

عﲔ الكيحل

9392

ثانوية العقيد عميروش

47

غرداية

04 47

بريان

9393

ثانوية حي الشيخ عامر قارة الطﲔ

حي العقيد عثمان
عﲔ الكيحل
طريق القرارة

اﳌلحق الثاني
قائمة الثانويات اﳌلغاة للسنة الدراسية ٢0٢١/٢0٢0
رمز
الوﻻية

الوﻻية

رمز
البلدية

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

تسمية اﳌؤسسة

العنوان

02

الشلف

22 02

الزبوجة

9316

ثانوية الشهيد طرايش أحمد اﳌدعو سي
عبد اﳌومن )ﲢول إﱃ متوسطة(

الزبوجة

17 13

بني سنوس

8111

13

تلمسان

ثانوية نحاﱄ محمـد القديمة )ﲢول إﱃ
متوسطة(

بني سنوس

43 13

البويهي

8221

ث ـ ـانـ ـويـ ـة مـ ـتـ ـعـ ـددة اﻷطـ ـوار لـ ـزعـ ـر مـ ـنـ ـور
)ﲢول إﱃ متوسطة(

البويهي

15

تيزي وزو

19 15

أيلولة أومالو

4036

ثـ ـانـ ـويـ ـة أعـ ـمـ ـر خـ ـوجـ ـة مـ ـهـ ـنـ ـى ال ـق ـدي ـم ـة
)هدمت(

أيلولة أومالو

37 15

أزفون

3323

ثـ ـانـ ـويـ ـة أغ ـري م ـح ـمـد السع ـي ـد ال ـق ـدي ـم ـة
)تهدم(

تيفرست

20

سعيدة

01 20

سعيدة

3663

ثـ ـان ـوي ـة ب ـرح ـو م ـح ـمـد ال ـق ـدي ـم ـة )ه ـدمت
جزئيا(

حي الزيتون

21

سكيكدة

15 21

الزيتونة

1585

ثـ ـ ـانـ ـ ـويـ ـ ـة مـ ـ ـخـ ـ ـبـ ـ ـوش سعـ ـ ـي ـ ـد )ﲢول إﱃ
متوسطة(

الزيتونة

 01 22سيدي بلعباس

3354

ثانوية عقبي عﲇ )ﲢول إﱃ متوسطة(

حي عدة بوجﻼل

 01 22سيدي بلعباس

1659

ثانوية ذراع فاطمة )ﲢول إﱃ متوسطة(

حي العمارنة

10 22

مرحوم

5607

ثانوية برياح عﻼل القديمة )ﲢول إﱃ
متوسطة(

مرحوم

قسنطينة 06 25

اﳋروب

8052

ث ـ ـانـ ـويـ ـة لـ ـعـ ـطـ ـيـ ـوي بـ ـلـ ـقـ ـاسم )ﲢول إﱃ اﳌدينة اﳉديدة عﲇ منجﲇ -
الوحدة اﳉوارية رقم ١٩
متوسطة(

06 25

اﳋروب

9359

22

25

سيدي
بلعباس

ثـ ـ ـ ـانـ ـ ـ ـويـ ـ ـ ـة ب ـ ـ ـوط ـ ـ ـمﲔ ج ـ ـ ـودي )ﲢول إﱃ
متوسطة(

حي  ٣2٠٠مسكن -
عﲔ النحاس

 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م
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اﳌلحق الثاني )تابع(
رمز
الوﻻية

الوﻻية

رمز
البلدية

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

تسمية اﳌؤسسة

العنوان

26

اﳌدية

36 26

العزيزية

1957

ثانوية قطاش حمود القديمة )ﲢّول إﱃ
متوسطة(

العزيزية

27

مستغاﱎ

01 27

مستغاﱎ

1997

ثانوية  ١نوفمبر ) ١٩٥٤هدمت(

28

اﳌسيلة

01 28

اﳌسيلة

2046

ثانوية جابر بن حيان القديمة )ﲢول إﱃ
م ـع ـه ـد وط ـني ل ـت ـك ـوي ـن مـوظـفي قـطـاع
التربية الوطنية(

اﳌسيلة

33

إيليزي

04 33

برج عمر
إدريس

3304

ثانوية محمـد بوضياف القديمة )ﲢول
إﱃ متوسطة(

برج عمر إدريس

46

عﲔ
ﲤوشنت

03 46

عﲔ الكيحل

5134

ثانوية العقيد عميروش القديمة )تستغل
كملحقة ﳌديرية التربية(

عﲔ الكيحل

مرسوم تنفيذي رقم  ٥٢0-٢١مؤّرخ ﰲ  ٢١جمادى اﻷوﱃ

عام  ١٤٤٣اﳌـوافـ ـق  ٢٦ديسمبر سنة  ،٢0٢١يتضمن
إنشاء مدرسة عليا للفﻼحة الصحراوية بأدرار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عـﲆ تقرير وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وبن ـ ـاء عـ ـﲆ الدستـ ـور ،ﻻ سيمـ ـا الـمادت ـان  ٥-١١2و١٤١
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥-٩٩اﳌؤرخ ﰲ  ١8ذي اﳊجة
ع ـام  ١٤١٩اﳌواف ـق  ٤أبري ـل سنـة  ١٩٩٩واﳌتضمن القانون
التوجيهي للتعليم العاﱄ ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  2١-١٥اﳌؤرخ ﰲ  ١8ربيع اﻷّول عام

 ١٤٣٧اﳌوافـ ـق  ٣٠ديسمبـ ـر سنـ ـة  2٠١٥واﳌتضمـ ـن القان ـ ـون
التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٧٥-2١اﳌؤرخ ﰲ ١٩

ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣٠يونيو سنة  2٠2١واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷّول،

حي صﻼمندر

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقـ ـ ـا ﻷحك ـ ـام اﳌـ ـادة  ٣م ـ ـن اﳌرسـ ـ ـوم
التنفي ـ ـذي رقـ ـ ـ ـم  ١٧٦-١٦اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  ٩رمض ـ ـ ـان ع ـ ـام ١٤٣٧
اﳌوافق  ١٤يونيو سنة  2٠١٦و اﳌذكور أعﻼه  ،تنشأ مدرسة
عليا تسمى ''اﳌدرسة العليا للفﻼحة الصحراوية'' ،وتدعى
ﰲ صلب النص ''اﳌدرسة''.
اﳌاّدة  : ٢تخضع اﳌدرسة ﻷحكام اﳌرسوم التنفيذي
رقـ ـ ـم  ١٧٦-١٦اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ  ٩رمضـ ـ ـان ع ـ ـ ـام  ١٤٣٧اﳌواف ـ ـ ـق ١٤
يونيو سنة  2٠١٦الذي يحدد القانون اﻷساسي النموذجي
للمدرسة العليا ،وكذا ﻷحكام هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٣يحدد مقر اﳌدرسة بأدرار.
ويمكن نقله إﱃ أي مكان آخر من التراب الوطني ﲟوجب
م ـرسوم ت ـن ـف ـي ـذي ي ـت ـخ ـذ ب ـن ـاء عﲆ ت ـق ـريـر الـوزيـر اﳌكـّلـف
بالتعليم العاﱄ.
اﳌاّدة  : ٤توضع اﳌدرسة العليا للفﻼحة الصحراوية
ﲢت وصاية الوزير اﳌكلف بالتعليم العاﱄ.
اﳌاّدة  : ٥زيادة عﲆ اﳌهام العامة اﶈددة ﰲ اﳌواد ١٩
و 2٠و 2١مـ ـن اﳌرسـ ـ ـوم التنفي ـ ـذي رقـ ـم  ١٧٦-١٦اﳌؤرخ ﰲ ٩

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  28١-2١اﳌؤرخ ﰲ 2٦

رمضان عام  ١٤٣٧اﳌوافق  ١٤يونيو سنة  2٠١٦واﳌذكور

ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٧يوليو سنة  2٠2١واﳌتضمن

أعﻼه ،تتوﱃ اﳌدرسة مهمة ضمان التكوين العاﱄ والبحث

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

العلم ـ ـي والتطوي ـ ـر التكنولوج ـ ـي ﰲ مختل ـ ـف تخصصـ ـات

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٧٦-١٦اﳌؤرخ ﰲ ٩
رمضان عام  ١٤٣٧اﳌوافق  ١٤يونيو سنة  2٠١٦الذي يحدد
القانون اﻷساسي النموذجي للمدرسة العليا ،ﻻسيما اﳌواد
 ٣و ١٩و 2٠و 2١و 2٤منه،

اﻹن ـت ـاج ال ـن ـبـاتي واﳊيـواني والصنـاعـات والـتـكـنـولـوجـيـات
الغذائية الزراعية.
اﳌاّدة  : ٦زيادة عﲆ اﻷعضاء اﳌذكورين ﰲ اﳌادة  2٤من
اﳌرسـوم التنفيذي رقم  ١٧٦-١٦اﳌؤرخ ﰲ  ٩رمضان عام

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٧
اﳉريدة الرسم ّ
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 ١٤٣٧اﳌوافق  ١٤يونيو سنة  2٠١٦واﳌذكور أعﻼه ،يتكون

 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م

– وﲟقتضى القانون رقم  2١-١٥اﳌؤرخ ﰲ  ١8ربيع اﻷّول عام

مجلـ ـ ـس اﻹدارة بعن ـ ـوان القطاع ـ ـ ـات الرئيسي ـ ـة اﳌستعملـ ـ ـ ـة،

 ١٤٣٧اﳌوافـ ـق  ٣٠ديسمب ـ ـر سن ـ ـة  2٠١٥واﳌتضم ـ ـن القانـ ـ ـون

كما يأتي :

التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،اﳌعّدل،

– ﳑث ـ ـل الوزي ـ ـر اﳌكـ ـّلف باﻻنتق ـ ـال الطاق ـ ـوي والطاق ـ ـات

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٧٥-2١اﳌؤرخ ﰲ ١٩
ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣٠يونيو سنة  2٠2١واﳌتضمن

اﳌتجددة،
– ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالصناعة،
– ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالفﻼحة والتنمية الريفية،
– ﳑثل الوزير اﳌكّلف باﻷشغال العمومية،
– ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالنقل،
– ﳑثل الوزير اﳌكّلف باﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي،
– ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالصحة،
– ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالبيئة،
– ﳑثـ ـ ـل الوزي ـ ـر اﳌنتـ ـ ـدب لـ ـ ـدى الوزي ـ ـ ـر اﻷّول ،اﳌكّلـ ـ ـ ـف
باﳌؤسسات اﳌصغرة،

تعيﲔ الوزير اﻷّول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  28١-2١اﳌؤرخ ﰲ 2٦
ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٧يوليو سنة  2٠2١واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٧٦-١٦اﳌؤرخ ﰲ ٩
رمضان عام  ١٤٣٧اﳌوافق  ١٤يونيو سنة  2٠١٦الذي يحدد
القانون اﻷساسي النموذجي للمدرسة العليا ،ﻻسيما اﳌواد
 ٣و ١٩و 2٠و 2١و 2٤منه،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيق ـ ـا ﻷحك ـ ـام اﳌ ـ ـادة  ٣م ـ ـن اﳌرس ـ ـوم
التنفي ـ ـذي رق ـ ـم  ١٧٦-١٦اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  ٩رمضـ ـ ـان عـ ـ ـام ١٤٣٧
اﳌوافق  ١٤يونيو سنة  2٠١٦و اﳌذكور أعﻼه  ،تنشأ مدرسة

– ﳑثـ ـ ـل الوزيـ ـ ـر اﳌنت ـ ـدب لـ ـ ـدى الوزيـ ـ ـر اﻷّول ،اﳌكّل ـ ـ ـ ـف
باقتصاد اﳌعرفة واﳌؤسسات الناشئة،
– ﳑثﻼن ) (2عن اﳌؤسسات العمومية اﻻقتصادية و /أو
اﳋاصة.

عليا تسمى ''اﳌدرسة العليا للفﻼحة الصحراوية'' ،وتدعى
ﰲ صلب النص ''اﳌدرسة''.
اﳌاّدة  : ٢تخضـ ـع اﳌدرسـ ـة ﻷحكـ ـام اﳌرسـ ـوم التنفيـ ـذي
رقـ ـ ـم  ١٧٦-١٦اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  ٩رمض ـ ـان عـ ـ ـام  ١٤٣٧اﳌواف ـ ـ ـق ١٤

اﳌاّدة  : ٧ينشـ ـ ـر هـ ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉري ـ ـ ـدة الّرسم ـ ـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  2١جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌـوافـ ـق 2٦

ديسمبر سنة .2٠2١

أيمن بن عبد الرحمان

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي رقم  ٥٢١-٢١مؤّرخ ﰲ  ٢١جمادى اﻷوﱃ
ع ـام  ١٤٤٣اﳌـوافـ ـق  ٢٦ديسم ـبر سنة  ،٢0٢١يتضمن
إنشاء مدرسة عليا للفﻼحة الصحراوية بالوادي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وبن ـ ـاء ع ـ ـﲆ الدست ـ ـور ،ﻻ سيمـ ـ ـا الـمادت ـ ـان  ٥-١١2و١٤١
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥-٩٩اﳌؤرخ ﰲ  ١8ذي اﳊجة

يونيو سنة  2٠١٦الذي يحدد القانون اﻷساسي النموذجي
للمدرسة العليا ،وكذا ﻷحكام هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٣يحدد مقر اﳌدرسة بالوادي.
ويمكن نقله إﱃ أي مكان آخر من التراب الوطني ﲟوجب
مرس ـ ـوم تنفي ـ ـذي يتخ ـ ـذ بنـ ـاء ع ـ ـﲆ تقري ـ ـر الوزي ـ ـر اﳌكل ـ ـف
بالتعليم العاﱄ.
اﳌاّدة  : ٤توضـ ـ ـع اﳌدرسـ ـ ـة العلي ـ ـا للفﻼح ـ ـة الصحراوي ـ ـة
ﲢت وصاية الوزير اﳌكلف بالتعليم العاﱄ.
اﳌاّدة  : ٥زيادة عﲆ اﳌهام العامة اﶈددة ﰲ اﳌواد ١٩
و 2٠و 2١من اﳌرسـوم التنفيذي رقم  ١٧٦-١٦اﳌؤرخ ﰲ ٩
رمضان عام  ١٤٣٧اﳌوافق  ١٤يونيو سنة  2٠١٦واﳌذكور
أعﻼه ،تتوﱃ اﳌدرسة مهمة ضمان التكوين العاﱄ والبحث
ال ـع ـل ـمي وال ـت ـط ـوي ـر ال ـت ـك ـنـولـوجي ﰲ مـخـتـلـف تـخصصات
تهيئة الري الفﻼحي وعلم اﻷمراض الزراعية.
اﳌاّدة  : ٦زيادة عﲆ اﻷعضاء اﳌذكورين ﰲ اﳌادة  2٤من
اﳌرسـوم التنفيذي رقم  ١٧٦-١٦اﳌؤرخ ﰲ  ٩رمضان عام
 ١٤٣٧اﳌوافق  ١٤يونيو سنة  2٠١٦واﳌذكور أعﻼه ،يتكّون

ع ـام  ١٤١٩اﳌواف ـق  ٤أبري ـل سنـة  ١٩٩٩واﳌتضمـن القان ـون

مجلـ ـ ـس اﻹدارة بعن ـ ـوان القطاعـ ـ ـات الرئيسي ـ ـة اﳌستعملـ ـ ـ ـة،

التوجيهي للتعليم العاﱄ ،اﳌعدل واﳌتمم،

كما يأتي :

 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٧
اﳉريدة الرسم ّ

– ﳑث ـ ـل الوزي ـ ـر اﳌكل ـ ـف باﻻنتقـ ـال الطاقـ ـوي والطاقـ ـات
اﳌتجددة،
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– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧-٠8اﳌؤرخ ﰲ  ١٦صفر عام
 ١٤2٩اﳌوافـ ـ ـق  2٣فبراي ـ ـر سنـ ـة  2٠٠8واﳌتضمـ ـن القانـ ـون

– ﳑثل الوزير اﳌكلف بالصناعة،
– ﳑثل الوزير اﳌكلف بالفﻼحة والتنمية الريفية،
– ﳑثل الوزير اﳌكلف باﻷشغال العمومية،
– ﳑثل الوزير اﳌكلف بالنقل،

التوجيهي للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٧٥-2١اﳌؤرخ ﰲ
 ١٩ذي القعـ ـ ـدة عـ ـ ـام  ١٤٤2اﳌواف ـ ـ ـق  ٣٠يونيـ ـ ـو سنـ ـ ـ ـة 2٠2١
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷّول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  28١-2١اﳌؤرخ ﰲ 2٦

– ﳑثل الوزير اﳌكلف باﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي،

ذي القعـ ـدة عـ ـام  ١٤٤2اﳌواف ـق  ٧يولي ـو سنـة  2٠2١واﳌتضم ـن

– ﳑثل الوزير اﳌكلف بالصحة،

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

– ﳑثل الوزير اﳌكلف بالبيئة،
– ﳑـ ـ ـثل الوزيـ ـ ـر اﳌنـ ـت ـ ـدب لـ ـ ـدى الوزيـ ـ ـر اﻷول ،اﳌكل ـ ـ ـ ـف
باﳌؤسسات اﳌصغرة،
– ﳑ ـ ـثل الوزي ـ ـر اﳌنت ـ ـدب ل ـ ـدى الوزيـ ـ ـر اﻷول ،اﳌكل ـ ـ ـف
باقتصاد اﳌعرفة واﳌؤسسات الناشئة،
– ﳑثﻼن ) (2عن اﳌؤسسات العمومية اﻻقتصادية و /أو
اﳋاصة.
اﳌاّدة  : ٧ينش ـ ـر ه ـ ـذا اﳌرس ـ ـوم ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرسم ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2١جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌـوافـ ـق 2٦

ديسمبر سنة .2٠2١

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٩٣-٠8اﳌؤرخ ﰲ
 2٠رمضان عام  ١٤2٩اﳌوافق  2٠سبتمبر سنة  2٠٠8الذي
يحدد القانون اﻷساسي النموذجي ﳌعاهد التعليم اﳌهني،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2١2-١٧اﳌؤرخ ﰲ
 2٦شوال عام  ١٤٣8اﳌوافق  2٠يوليو سنة  2٠١٧الذي يحدد
كيفيات إحداث الشهادات اﳌتوجة ﻷطوار التعليم اﳌهني،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يعـ ـ ـّدل ه ـ ـذا اﳌرسوم ويتمم اﳌواد  ٤و ٦و8
و ٩و ١٠و ١٦و ١8و ١٩من اﳌرسوم التنفيذي رقم 2٩٣–٠8
اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام  ١٤2٩اﳌوافق  2٠سبتمبر سنة
 2٠٠8الـ ـ ـذي يح ـ ـدد القانـ ـ ـون اﻷساسـ ـي النموذجـ ـ ـي ﳌعاه ـ ـ ـد
التعليم اﳌهني.

أيمن بن عبد الرحمان

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي رقم  ٥٢٢-٢١مؤّرخ ﰲ  ٢١جمادى اﻷوﱃ

عـ ـام  ١٤٤٣اﳌـوافـ ـق  ٢٦ديسمب ـ ـر سنـة  ،٢0٢١يعـ ـ ـّدل
ويتّمم اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٢٩٣-0٨اﳌؤرخ ﰲ

 ٢0رمض ـ ـان ع ـ ـام  ١٤٢٩اﳌوافـ ـ ـق  ٢0سبتمب ـ ـر سن ـ ـة
 ٢00٨ال ـ ـذي يح ـ ـدد القان ـ ـون اﻷساسـ ـي النموذج ـ ـي

ﳌعاهد التعليم اﳌهني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،
– وبن ـ ـاء عـ ـ ـﲆ الدست ـ ـور ،ﻻ سيم ـ ـا اﳌادتـ ـ ـان  ٥-١١2و١٤١
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  2١-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  2٤محّرم عام
 ١٤١١اﳌوافق  ١٥غشت سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق باﳌـحاسبة
العمومية ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضـ ـى القانـ ـون رقم  ٠٤-٠8اﳌـ ـؤرخ ﰲ  ١٥مح ـرم
عـ ـ ـ ـام  ١٤2٩اﳌ ـ ـواف ـ ـ ـ ـق  2٣ين ـ ـايـ ـ ـ ـر سنـ ـ ـة  2٠٠8واﳌتضمـ ـ ـ ـ ـن
القانـ ـ ـ ـون التوجيهي للتربية الوطنية،

“ اﳌادة  : ٤يتوﱃ اﳌعهد عﲆ اﳋصوص اﳌهام اﻵتية :
– ضمان تعليم أكاديمي وتكنولوجي ومهني ﰲ النمط
اﳊضوري ،ضم ـ ـ ـ ـن ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـام الـ ـ ـ ـداخﲇ والـ ـ ـ ـنصف الـ ـ ـ ـداخﲇ
واﳋارجي ،يتّوج بشهادة التعليم اﳌهني وشهادة التعليم
اﳌهني العليا،
– تنصيب ومتابعة التﻼميذ ﻹنجاز فترات التكوين ﰲ
الوسط اﳌهني بالشراكة مع اﳌؤسسات اﻻقتصادية،
– ).................................بدون تغيير(،..............................
– تنظيم اﻹعﻼم والتحسيس والتوجيه لفائدة التﻼميذ
عﲆ اﳌستوى الوطني،
– ).....................................بدون تغيير حتى( مع الهيئات
واﳌؤسسات اﳌعنية،
– اﳌشاركـ ـ ـة ﰲ إع ـ ـ ـداد اﳋريطـ ـ ـة البيداغوجي ـ ـ ـة للتعليـ ـ ـ ـم
اﳌهني وﲢيﲔ مصفوفة فروع التعليم اﳌهني،
– تطويـ ـ ـر النشاط ـ ـات الثقافي ـ ـة والرياضي ـ ـة والتاريخيـ ـ ـة
لفائدة التﻼميذ،
– اﳌشاركة ﰲ التظاهرات ذات الطابع اﳌهني والثقاﰲ
والرياضي والتاريخي “.
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“اﳌادة  : ٦يسّير اﳌعهد مدير ويديره مجلس توجيه ويزود
ﲟجلس بيداغوجي”.
“اﳌادة  : 8يرأس مجلس التوجيه الوزير اﳌكلف بالتكوين
والتعليم اﳌهنيﲔ أو ﳑثله ،ويتكّون من اﻷعضاء اﻵتي ذكرهم :
– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالتربية الوطنية،
– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالتعليم العاﱄ،
– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالشباب والرياضة،
– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالتشغيل،
– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالصناعة،

 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م

“اﳌادة  : ٩يع ـ ـّين أعضـاء مجل ـ ـس توجيـ ـه اﳌعه ـ ـد ،ﲟوجـب

قرار من الوزير اﳌكلف بالتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ حسب
ميدان تخصص كل معهد ،لعهدة ثﻼث ) (٣سنوات قابلة
للتجديد ،بناء عﲆ اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
ينتخـ ـب ﳑثلـ ـو ك ـ ـل من اﻷساتذة واﳌستخدمﲔ اﻹداريﲔ
والتﻼميذ لعهدة ثﻼث ) (٣سنوات قابلة للتجديد.
وﰲ ح ـال ـ ـ ـ ـ ـة ان ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـاع عضويـ ـ ـ ـ ـة أح ـ ـد أعضاء اﳌجـ ـلس،
يستخـ ـلف حسب اﻷش ـكال نفسها ويخلفه العضو اﳉديد إﱃ
غاية انقضاء العهدة”.
“ اﳌادة  : ١٠يت ـ ـ ـداول مجلـ ـ ـ ـس التوجي ـ ـ ـه عـ ـ ـﲆ اﳋصـوص،
فيما يأتي :

– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالطاقة واﳌناجم،

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

– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالفﻼحة،

– البرنامج وحصيلة النشاط السنوي للمعهد،

– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالصيد البحري واﳌنتجات

– )......................بدون تغيير حتى ( الهبات والوصايا،

الصيدية،

– اﻻتفاقات والعقود واﻻتفاقيات ومشاريع الصفقات،

– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف باﻷشغال العمومية،

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

– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالسياحة،

“اﳌادة  : ١٦يساع ـ ـد اﳌدي ـ ـر ﰲ أداء مهام ـه ،نـواب مديرين،

– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالبيئة،
– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف باﻻنتقال الطاقوي والطاقات
اﳌتجددة،
– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالبريد واﳌواصﻼت السلكية
والﻼسلكية،

يعّينون ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف بالتكوين والتعليم
اﳌهنيﲔ ،وتنهى مهامهم حسب اﻷشكال نفسها”.

“اﳌادة  : ١8يبدي اﳌجلس البيداغوجي آراءه واقتراحاته،
خصوصا فيما يأتي :
– تنظيم التعليم وإدراج تخصصات جديدة ناﲡة عن
احتياجات القطاع اﻻقتصادي والتطور التكنولوجي،

– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالرقمنة،

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

– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف باﳌجاهدين،

– إثراء محتويات برامج وطرق التعليم ﰲ اﳌعهد،

– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف باﳌؤسسات اﳌصغرة،

– اﳌساهمة ﰲ تطوير عمليات اﻹعﻼم والتحسيس ﲡاه

– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف باقتصاد اﳌعرفة واﳌؤسسات
الناشئة،
– ﳑثل عن السلطة اﳌكلفة بالوظيفة العمومية،
– ﳑثﻼن ) (2عن القطاع اﻻقتصادي الذي ينشط ﰲ مجال
تخصص اﳌعهد،
– ﳑثل منتخب عن اﻷساتذة،
– ﳑثل منتخب عن مستخدمي اﻹدارة،

التﻼميذ بغية تسهيل توجيههم،
– تنصيب التﻼميذ ﰲ اﳌؤسسات اﻻقتصادية ،ﰲ إطار
فترات التكوين ﰲ الوسط اﳌهني.
يعمل اﳌجلس البيداغوجي بصفة دائمة عﲆ :
 )........................الباقي بدون تغيير(.”............................
“ اﳌادة  : ١٩يتشك ـ ـ ـل اﳌجل ـ ـ ـس البيداغوج ـ ـي الـ ـ ـذي يرأسه
أست ـاذ مؤه ـل ينتخ ـب م ـن ط ـرف نظرائ ـه ﰲ اﳌعه ـد ،م ـن
اﻷعضاء اﻵتي ذكرهم :

– ﳑثل منتخب عن التﻼميذ.

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

يحض ـ ـر مديـ ـ ـر اﳌعـ ـ ـهد والعـ ـ ـون اﳌـحاس ـ ـب ﰲ اجتماع ـ ـات

– نائب اﳌدير اﳌكلف بالدراسات والتربصات باﳌعهد،

مجلس التوجيه بصوت استشاري.
 )...........................الباقي بدون تغيير(.”.........................

– ﳑثﻼن ) (2عن القطاع اﻻقتصادي للمنطقة الذي ينشط
ﰲ مجال تخصص اﳌعهد،

 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م
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– أستاذ متخصص ﰲ التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ مكلف

مرسوم تنفيذي رقم  ٥٢٣-٢١مؤّرخ ﰲ  ٢١جمادى اﻷوﱃ
عام  ١٤٤٣اﳌـوافـ ـق  ٢٦ديسمب ـ ـر سنـ ـة  ،٢0٢١يـتـضـمـ ـ ـ ـن

– اﻷساتذة رؤساء فروع التخصصات اﳌدّرسة وﳑثل

إنشـ ـاء مس ـارح جهوي ـة ﰲ وﻻيـات أدرار والنعامـة

بالهندسة البيداغوجية ﰲ مجال تخصص اﳌعهد،
عن أساتذة مواد التعليم العام،

واﻷغواط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

– مستشار التوجيه والتقييم واﻹدماج اﳌهنيﲔ باﳌعهد،
– مفتش للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ ينشط ﰲ مقاطعة
مكان وجود اﳌعهد ،يعّينه اﳌفتش العام لوزارة التكوين
والتعليم اﳌهنيﲔ،

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزيرة الثقافة والفنون،
– وبنـ ـاء ع ـ ـﲆ الدست ـ ـور ،ﻻ سيم ـ ـا الـمادتـ ـان  ٥-١١2و١٤١

– ﳑثل ) (١عن اﳌعهد الوطني اﳌتخصص ﰲ التكوين

)الفقرة  (2منه،

– مدير مركز التوجيه اﳌدرسي واﳌهني التابع لقطاع

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٧٥-2١اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٩ذي القعـ ـ ـدة عـ ـ ـام  ١٤٤2اﳌوافـ ـ ـق  ٣٠يوني ـ ـو سن ـ ـ ـة 2٠2١

اﳌهني بالوﻻية،
التربية الوطنية ،بالوﻻية اﳌعنية،
– رئيس جمعية أولياء التﻼميذ اﳌعتمدة أو ﳑثله،

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷّول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  28١-2١اﳌؤّرخ ﰲ 2٦

– ﳑثل ) (١عن التﻼميذ ،ينتخب من طرف نظرائه.

ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٧يوليو سنة  2٠2١واﳌتضمن

يمكن اﳌجلس البيداغوجي أن يستعﲔ بأي شخص نظرا

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

لكفاءاته من أجل مساعدته ﰲ اﳌسائل اﳌسجلة ﰲ جدول
أعماله.

– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  ١8-٠٧اﳌؤرخ ﰲ 2٧
ذي اﳊجة عام  ١٤2٧اﳌوافق  ١٦يناير سنة  2٠٠٧واﳌتضمن

ﲢ ـ ـدد العضوي ـ ـة ﰲ اﳌجل ـ ـس البيداغوجـ ـي ﳌـ ـدة ثـ ـﻼث )(٣
سنوات قابلة للتجديد.

القانون اﻷساسي للمسارح اﳉهوية ،ﻻ سيما اﳌادة  ٥منه،
يرسم ما يأتي :

ﲢدد الـ ـقـ ـائـ ـمـ ـة اﻻسمـ ـيـ ـة ﻷعضاء اﳌجـ ـلس الـ ـب ـي ـداغ ـوجي،
ﲟوجب مـ ـقـ ـرر مـ ـن اﳌديـ ـر اﳌكـ ـلـ ـف بـ ـالـ ـتـ ـكـ ـويـ ـن والـ ـتـ ـع ـل ـي ـم
اﳌهنيﲔ بالوﻻية اﳌعنية”.
اﳌاّدة  : ٢يتمم الفرع الثالث من الفصل الثاني من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  2٩٣-٠8اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام  ١٤2٩اﳌوافق
 2٠سبتمبـ ـر سنـ ـة  2٠٠8واﳌ ـذكـ ـور أعـ ـ ـﻼه ،ﲟـ ـ ـادة  ١٩مكـ ـرر،

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقـ ـ ـ ـا ﻷحكـ ـام اﳌ ـ ـادة  ٥مـ ـ ـن الـمرسـ ـ ـوم
التنفيـ ـ ـذي رقـ ـ ـم  ١8-٠٧اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ  2٧ذي اﳊجـ ـ ـة ع ـ ـ ـام ١٤2٧
اﳌوافق  ١٦يناير سنة  2٠٠٧واﳌتضمن القانون اﻷساسي
للمسارح اﳉهوية ،تنشأ مسارح جهوية ﰲ وﻻيات أدرار
والنعامة واﻷغواط.

وﲢرر كما يأتي :

اﳌاّدة  : ٢ي ـنش ـ ـر هـ ـ ـذا اﳌـ ـرس ـوم ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرسم ـ ـّية

) (2ﰲ السنة ،ﰲ دورة عادية ،ويمكنه أن يجتمع ﰲ دورات

حّرر باﳉزائر ﰲ  2١جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌـوافـ ـق 2٦

“ اﳌادة  ١٩مكرر  :يجتم ـ ـع اﳌجلـ ـ ـس البيداغوجـ ـ ـي مرت ـﲔ
غير عادية عند الضرورة ،بطلب من اﳌدير.

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
ديسمبر سنة .2٠2١

تـ ـوجـ ـه اﻻستـ ـدعـ ـاءات م ـرف ـق ـة ب ـج ـدول اﻷع ـم ـال م ـن ط ـرف
رئيس اﳌجلس إﱃ أعضاء اﳌجلس قبل ثمانية ) (8أيام،
عﲆ اﻷقل ،من تاريخ اﻻجتماع.
تدّون مداوﻻت اﳌجلس البيداغوجي ﰲ محاضر يمضيها

رئيس اﳌجلس.

تبلّغ هذه اﳌـحاضر ﳌدير اﳌعهد للموافقة عليها“.
اﳌادة  : ٣ينش ـ ـر هـ ـ ـذا اﳌرس ـ ـوم ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرسمـ ـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الديمقراطية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  2١جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌـوافـ ـق 2٦

أيمن بن عبد الرحمان

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي رقم  ٥٢٤-٢١مؤّرخ ﰲ  ٢١جمادى اﻷوﱃ
عـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌـ ـوافـ ـق  ٢٦ديسمب ـ ـر سنـ ـة  ،٢0٢١يتّم ـم

اﳌـ ـ ـرس ـوم التنفيـ ـذي رق ـم  ٣٣٥-١١اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ ٢٢
شّوال عام  ١٤٣٢اﳌوافـ ـق  ٢0سبتمبر سنة ٢0١١
ض فﻼحيـ ـ ـة
واﳌتضم ـ ـن إلغ ـ ـاء تصنيـ ـف قط ـ ـع أرا ٍ
مخصصـ ـة ﻹنجـ ـاز سكنـ ـات ومرافـ ـق عموميـ ـة ع ـ ـﲆ
مستوى وﻻية اﳉزائر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ديسمبر سنة .2٠2١

أيمن بن عبد الرحمان

ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
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 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٧
اﳉريدة الرسم ّ

– بناء عﲆ التقرير اﳌشترك بﲔ وزير الداخلية واﳉماعات

مرسوم تنفيذي رقم  ٥٢٥-٢١مؤّرخ ﰲ  ٢١جمادى اﻷوﱃ

اﶈلية والتهيئة العمرانية ووزير الفﻼحة والتنمية الريفية

عـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـوافـ ـق  ٢٦ديسمب ـ ـر سنـ ـة  ،٢0٢١يـتـمـم

ووزير اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي،

اﳌ ـرس ـ ـوم التنفيـ ـذي رق ـ ـم  ١٩0-١٩اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ ٣0

– وبنـ ـاء ع ـ ـﲆ الدستـ ـور ،ﻻ سيم ـ ـا الـمادتـ ـان  ٥-١١2و١٤١
)الفقرة  (2منه،

شـ ـ ـّوال ع ـ ـام  ١٤٤0اﳌواف ـق  ٣يوليو سنة  ٢0١٩الـ ـذي

يحـ ـدد مهـام الوكالـ ـة الوطنية للمواد الصيدﻻنية
وتنظيمها وسيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

– وﲟقتضى القانون رقم  2٥-٩٠اﳌؤّرخ ﰲ أّول جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤١١اﳌوافق  ١8نوفمبر سنة  ١٩٩٠واﳌتضمن

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

التوجيه العقاري ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،ﻻ سيما اﳌادة  ٣٦منه،

– بناء عﲆ تقرير وزير الصناعة الصيدﻻنية،

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٦-٠8اﳌؤّرخ ﰲ أّول شعبان
عام  ١٤2٩اﳌوافق  ٣غشت سنة  2٠٠8واﳌتضمن التوجيه

– وبن ـ ـاء ع ـ ـﲆ الدست ـ ـور ،ﻻ سيم ـ ـا الـمادتـ ـ ـان  ٥-١١2و١٤١

الفﻼحي ،ﻻ سيما اﳌادة  ١٥منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٧٥-2١اﳌؤّرخ ﰲ ١٩
ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣٠يونيو سنة  2٠2١واﳌتضمن

)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧-8٤الـمؤرخ ﰲ  8شوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١١-٠٧اﳌؤرخ ﰲ  ١٥ذي القعدة

تعيﲔ الوزير اﻷّول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  28١- 2١اﳌؤّرخ ﰲ 2٦
ذي القعـ ـدة ع ـام  ١٤٤2اﳌواف ـق  ٧يولي ـو سن ـة  2٠2١واﳌتضمـ ـن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

عام  ١٤28اﳌوافق  2٥نوفمبر سنة  2٠٠٧واﳌتضمن النظام
اﶈاسبي اﳌاﱄ ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٧-2١الـمؤرخ ﰲ  2٧شوال عام
 ١٤٤2اﳌوافق  8يونيو سنة  2٠2١واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة  ،2٠2١ﻻ سيما اﳌادتان  ٣١و ٣2منه،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٣٥-١١اﳌؤّرخ ﰲ
 22ش ـ ـّوال عـ ـ ـ ـ ـام  ١٤٣2اﳌ ـ ـ ـ ـ ـوافـ ـ ـ ـ ـق  2٠سبتمبـ ـ ـر سنـ ـ ـ ـة 2٠١١

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٧٥-2١اﳌؤرخ ﰲ ١٩

ض فﻼحيـ ـة مخصصة
واﳌتضم ـ ـن إلغـ ـاء تصنيـ ـف قط ـ ـع أرا ٍ

ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣٠يونيو سنة  2٠2١واﳌتضمن

ﻹن ـ ـج ـ ـاز سك ـ ـن ـ ـات وم ـ ـراف ـ ـق ع ـ ـمـ ـومـ ـيـ ـة عﲆ مستـ ـوى وﻻيـ ـة

تعيﲔ الوزير اﻷول،

اﳉزائر،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  28١-2١اﳌؤرخ ﰲ 2٦
ذي القع ـدة ع ـام  ١٤٤2اﳌواف ـق  ٧يولي ـو سنـة  2٠2١واﳌتضمـن

يرسم ما يأتي :

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تتـ ـّمم أحكـ ـام اﳌـ ـادة اﻷوﱃ مـ ـن اﳌرس ـ ـوم

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٩٠-١٩اﳌؤرخ ﰲ ٣٠

التنفيذي رقم  ٣٣٥-١١اﳌؤّرخ ﰲ  22شّوال عام  ١٤٣2اﳌوافق
 2٠سبتمب ـ ـر سن ـ ـة  2٠١١واﳌتضمـ ـن إلغ ـ ـاء تصنيـ ـف قطـ ـ ـع

شّوال عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٣يوليو سنة  2٠١٩الذي يحدد مهام
الوكالة الوطنية للمواد الصيدﻻنية وتنظيمها وسيرها ،اﳌعّدل

ض فﻼحية مخصصة ﻹنجاز سكنات ومرافق عمومية
أرا ٍ

واﳌتّمم،

عﲆ مستوى وﻻية اﳉزائر ،بفقرة أخيرة ﲢّرر كما يأتي :
''اﳌاّدة اﻷوﱃ )..................... :بدون تغيير(.......................
جه اﳌوقع الكائن ببلدية اﳌرسى الذي تبلغ مساحته
يو ّ
خمسة ) (٥هكتارات ،ﻹنجاز محطة ﲢلية مياه البحر''.
اﳌاّدة  : ٢ينشـ ـ ـر هـ ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرسمـ ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2١جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌـوافـ ـق 2٦
ديسمبر سنة .2٠2١
أيمن بن عبد الرحمان

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣2٤-2٠اﳌؤرخ ﰲ ٦
ربي ـ ـع الثان ـ ـي ع ـ ـام  ١٤٤2اﳌواف ـ ـق  22نوفمبـ ـ ـر سنـ ـ ـة 2٠2٠
واﳌتعلق بكيفيات اﳌصادقة عﲆ اﳌستلزمات الطبية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣2٥-2٠اﳌؤرخ ﰲ ٦
ربيع الثاني عام  ١٤٤2اﳌوافق  22نوفمبر سنة  2٠2٠واﳌتعلق
بكيفيات تسجيل اﳌواد الصيدﻻنية،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يه ـ ـدف ه ـ ـذا اﳌرسـ ـوم إﱃ تتميـ ـم أحكـ ـ ـ ـام
اﳌادة  ٥من اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٩٠-١٩اﳌؤرخ ﰲ ٣٠
شّوال عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٣يوليو سنة  2٠١٩الذي يحدد مهام
الوكالة الوطنية للمواد الصيدﻻنية وتنظيمها وسيرها.

 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٧
اﳉريدة الرسم ّ

”اﳌاّدة  : ٥تتوﱃ الوكالة ) ...................بدون تغيير حتى(
– مبادرة  ...................وإنشاء قواعد اﳌعطيات اﳌتعلقة بها،
– القيام بجمـع و/أو تخصـ ـيص إي ـ ـرادات الوكال ـ ـة الوطني ـ ـة
للمـ ـواد الصيدﻻنيـ ـة اﳌؤسسـ ـة ﲟوجـ ـب التنظيـ ـم والتشري ـ ـع
اﳌعمول بهما،
– اﳌصادق ـ ـة ع ـ ـﲆ مخب ـ ـر مراقب ـ ـة اﳉـ ـودة للمؤسس ـ ـات
الصي ـ ـدﻻنـ ـيـ ـة ﻹنـ ـتـ ـاج اﳌواد الصي ـدﻻن ـي ـة و/أو اﳌست ـلـزمـات
الطبية اﳌوجهة للطب البشري ،اﳌعتمدة.
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) ...........................الباقي بدون تغيير( .''..........................
اﳌاّدة  : ٢ينشـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الرسم ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2١جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌـوافـ ـق 2٦
ديسمبر سنة .2٠2١
أيمن بن عبد الرحمان

مراسيم فردّية
مرس ـوم تنفيـ ـ ـذي مـ ـؤّرخ ﰲ  8جمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام 1443
اﳌوافـ ـق  13ديسمب ـ ـر سنـة  ،2021يتضم ـن إنهاء مهام
مكّلف بالدراسات والتلخيص بوﻻية اﳉزائر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام
 1443اﳌواف ـ ـق  13ديسمب ـ ـر سن ـ ـة  ،2021تنه ـ ـى مه ـ ـام الس ـ ـّيد

مح ـمد رضا وكريف ،بصفته مكّلفا بالدراسات والتلخيص
بوﻻية اﳉزائر ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسـ ـوم تنفي ـ ـذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  8جم ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام 1443
اﳌواف ـ ـق  13ديسمبـ ـ ـر سنـ ـ ـة  ،2021يتضمـ ـ ـن إنهـ ـ ـاء

مهام بوزارة التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام
 1443اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيدين
اﻵت ـ ـي اسم ـاهـم ـ ـا ،ب ـ ـوزارة ال ـت ـكـ ـ ـويـ ـن وال ـتـعـلـيـ ـم اﳌهـن ـ ـ ـيﲔ،

ﻹحالتهما عﲆ التقاعد :
– مرزاق جوادي ،بصفته مديرا للمالية والوسائل،
– رش ـيـ ـ ـ ـ ـد معمـ ـ ـري ،بصفتـ ـ ـ ـه نائـ ـ ـب مديـ ـ ـر للتخطـ ـ ـ ـ ـ ـيط
واﻹحصائيات.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسـ ـوم تنفيـ ـ ـذي مـ ـؤّرخ ﰲ  8جمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام 1443
اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
مدير التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ ﰲ وﻻية اﻷغواط.

مرسومان تنفيذيان مؤّرخان ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام
 1443اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2021يتضمنان
إنهاء مهام مديرين للنشاط اﻻجتماعي والتضامن
ﰲ بعض الوﻻيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام
 1443اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيدة
والسّيـ ـ ـد اﻵتي اسمـ ـ ـاهـ ـ ـم ـ ـا ،بصفـ ـ ـتـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ـا م ـدي ـري ـن ل ـلـنشاط
اﻻجتماعي والتضامن ﰲ الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ :
– خديجة بوشاقور ،ﰲ وﻻية مستغاﱎ،
– صالح بوعمامة ،ﰲ وﻻية إن قزام ،ﻹعادة إدماجه ﰲ
رتبته اﻷصلية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام
 1443اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيد
عـ ـيسى عـ ـبـ ـد الـ ـع ـاﱄ ،بصفـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه م ـدي ـرا ل ـل ـنشاط اﻻج ـت ـم ـاعي
والـ ـتضامـ ـن ﰲ وﻻيـ ـة اﳌسيـ ـلـ ـة ،ﻹع ـ ـادة إدم ـ ـاجـ ـه ﰲ رتـ ـبـ ـتـ ـه
اﻷصلية.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام 1443
اﳌواف ـ ـق  13ديسمب ـ ـر سن ـ ـة  ،2021يتضم ـ ـن إنهـ ـ ـاء
مهام مدير السكن ﰲ وﻻية الطارف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام
 1443اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيد

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام
 1443اﳌوافـ ـ ـق  13ديسمب ـ ـر سن ـ ـة  ،2021تنه ـ ـى مه ـ ـام الس ـ ـّيد

جلول بن با ،بصفته مديرا للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ ﰲ

محـمـ ـد بن حسـ ـﲔ ،بصفت ـه مديرا للسكن ﰲ وﻻية الطارف،

وﻻية اﻷغواط ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

ﻹحالته عﲆ التقاعد.
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 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م

مرس ـ ـوم تنفي ـ ـذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  8جم ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام 1443
اﳌواف ـ ـق  13ديسمب ـ ـر سن ـ ـة  ،2021يتضم ـ ـن إنه ـ ـ ـاء
مهام بوزارة اﻷشغال العمومية والنقل  -سابقا.

مرس ـ ـوم تنفي ـ ـذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  8جم ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام 1443
اﳌوافـ ـ ـق  13ديسمبـ ـ ـر سنـ ـ ـة  ،2021يتضم ـ ـن إنه ـ ـ ـاء
مهام مدير الصحة والسكان ﰲ وﻻية عﲔ الدفﲆ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام
 1443اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيدات
والسادة اﻵتية أسماؤهم ،بوزارة اﻷشغال العمومية والنقل -
سابقا ،لتكليفهم بوظائف أخرى :

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام
 1443اﳌواف ـ ـق  13ديسمبـ ـر سنـ ـة  ،2021تنهـ ـى مهـ ـام الس ـ ـّيد
سم ـاعﲔ ب ـن بـراهـيـم ،بصف ـ ـتـ ـه م ـدي ـرا ل ـلصح ـة والسك ـان ﰲ
وﻻية عﲔ الدفﲆ.

– سعيدة أيوب ،بصفتها مفتشة،
– عبد الكرﱘ ساڤو ،بصفته مفتشا،
– ح ـف ـيـظ بـزيـة ،بصفـتـه مـكـّلـفـا بـالـدراسات والـتـلـخـيص،
مسؤول اﳌكتب الوزاري لﻸمن الداخﲇ ﰲ اﳌؤسسة،
– حسن ـي ـة ال ـع ـربي مسع ـودي ،بصف ـت ـهـا مـديـرة لـتـطـويـر
اﳌنشآت اﻷساسية للطرق والطرق السيارة،
– سامي ـ ـة بن شيـ ـخ ،بصفته ـ ـا مديـ ـرة لصيان ـة اﳌنشـ ـآت
اﻷساسية للطرق،
– سعيدة بلبواب ،بصفتها مديرة للتخطيط والتنمية،
– ميلود شباب ،بصفته مديرا ﳌنظومات اﻹعﻼم واﻹعﻼم
اﻵﱄ،
– توفيـ ـ ـق موس ـ ـﲇ ،بصفت ـ ـه مدي ـ ـرا للتنظي ـم والشـ ـ ـؤون
القانونية واﳌنازعات،
– عبد الرحمان بوﳊليب ،بصفته نائب مدير للمنازعات،
– فاطيمة مفتي ،بصفتها نائبة مدير للمستخدمﲔ،
– فرحات جحا ،بصفته نائب مدير لصيانة اﳌنشآت
اﻷساسية البحرية واﳌينائية.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسـ ـوم تنفيـ ـذي مـ ـؤّرخ ﰲ  8جمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام 1443
اﳌواف ـ ـق  13ديسمبـ ـر سنـ ـة  ،2021يتضم ـ ـن إنهـ ـاء
مهام مدير اﻷشغال العمومية ﰲ وﻻية قسنطينة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام
 1443اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيد

رشيد أورابح ،بصفته مديرا لﻸشغال العمومية ﰲ وﻻية
قسنطينة ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسـ ـوم تنفيـ ـذي مـ ـؤّرخ ﰲ  8جمـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام 1443
اﳌواف ـ ـق  13ديسمبـ ـ ـر سنـ ـ ـة  ،2021يتضمـ ـ ـن إنهـ ـ ـاء
مهام مدير اﳌوارد اﳌائية ﰲ وﻻية اﳉلفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام
 1443اﳌوافـ ـق  13ديسمبـ ـر سنـ ـة  ،2021تنهـ ـى مهـ ـام السـ ـّيد

بـوعـﻼم حـجـيج ،بصفـ ـ ـت ـ ـه مـ ـديـ ـرا ل ـل ـم ـوارد اﳌائ ـي ـة ﰲ وﻻي ـة
اﳉلفة ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام 1443
اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ
مدير اﳌوارد البشرية بوزارة التكوين والتعليم
اﳌهنيﲔ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام
 1443اﳌوافـ ـ ـق  13ديسمب ـ ـر سنـ ـة  ،2021يعـ ـّين الس ـ ـّيد جلـ ـ ـول
بن با ،مديرا للموارد البشرية بوزارة التكوين والتعليم
اﳌهنيﲔ.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسـ ـوم تنفيـ ـذي مـ ـؤّرخ ﰲ  8جم ـادى اﻷوﱃ ع ـام 1443
اﳌواف ـ ـق  13ديسمبـ ـر سن ـة  ،2021يتضمـ ـن تع ـ ـيﲔ
نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام
 1443الـمـوافـق  13ديـسـمـبـر سـنـة  ،2021يـعـّيـن الـسـّيـد عـلـي
آيـت عـ ـبـ ـد اﳌالك ،نـ ـائب مـ ـديـ ـر لـ ـلـ ـتـ ـخ ـط ـي ـط واﻹحصائ ـي ـات
بوزارة التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام 1443
اﳌواف ـ ـق  13ديسمب ـ ـر سن ـ ـة  ،2021يتضم ـ ـن تع ـ ـ ـيﲔ
مدي ـ ـر التجهي ـ ـزات العموميـ ـة ﰲ وﻻيـ ـة ب ـرج باجي
مختار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام
 1443اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2021يعّين السّيد محـمد
رض ـ ـا وكري ـ ـف ،مديـ ـ ـرا للتجهي ـ ـزات العمومي ـ ـ ـة ﰲ وﻻي ـ ـ ـ ـة
برج باجي مختار.

``````````````````````````````````````````````````H
مرس ـ ـوم تنفي ـ ـذي مـ ـؤّرخ ﰲ  8جمـ ـادى اﻷوﱃ ع ـام 1443
اﳌواف ـ ـق  13ديسمب ـ ـر سن ـة  ،2021يتضمـن التع ـيﲔ
بوزارة اﻷشغال العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام
 1443اﳌ ـ ـوافـ ـ ـق  13ديسمب ـ ـر سنـ ـ ـة  ،2021تعـ ـ ـّين السـ ـ ـ ـّيدات
والسادة اﻵتية أسماؤهم ،بوزارة اﻷشغال العمومية :

 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م
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– سعيدة أيوب ،مفتشة،

– مصطفى حميمي ،مديرا لﻺدارة العامة،

– عبد الكرﱘ ساڤو ،مفتشا،

– فاطيمة مفتي ،نائبة مدير للمستخدمﲔ،

– ويزة بن جودي وادة ،مديرة للدراسات،

– فرحات جحا ،نائب مدير لصيانة اﳌنشآت اﻷساسية

– عبد الرحمان بوﳊليب ،مديرا للدراسات،

البحرية وحماية اﳌلك العمومي البحري.

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

– ح ـف ـيـظ بـزيـة ،مـكـّلـفـا بـالـدراسات والـتـلـخـيص ،مسؤول
اﳌكتب الوزاري لﻸمن الداخﲇ ﰲ اﳌؤسسة،
– حسنية العربي مسعودي ،مديرة للمنشآت اﻷساسية
للطرق والطرق السيارة،

مرسـ ـوم تنفيـ ـذي مـ ـؤّرخ ﰲ  8جمـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام 1443
اﳌواف ـ ـق  13ديسمب ـ ـر سنـ ـة  ،2021يتضم ـ ـن تع ـ ـيﲔ
مديرين للموارد اﳌائية ﰲ وﻻيتﲔ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

– سامية بن شيخ ،مديرة لتسيير الطرق وصيانتها،
– سعيدة بلبواب ،مديرة للتخطيط ووسائل الدراسات
واﻹنجاز،
– ميلود شباب ،مديرا ﻷنظمة اﳌعلومات والرقمنة،
– توفي ـ ـق موسـ ـﲇ ،مديـ ـرا للتنظي ـم والش ـؤون القانونيـ ـة
واﻷرشيف،

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  8جمادى اﻷوﱃ عام
 1443اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2021يعّين السّيدان اﻵتي
اسماهما ،مديرين للموارد اﳌائية ﰲ الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ :
– محـمد حمادوش ،ﰲ وﻻية اﳉلفة،
– بوعﻼم حجيج ،ﰲ وﻻية عﲔ ﲤوشنت.

قرارات ،مقّررات ،آراء
مصالح الوزير اﻷول
ق ـرار مـ ـؤّرخ فـي  15ج ـمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1443ال ـم ـواف ـق
 20دي ـس ـم ـب ـر سـن ـة  ،2021يـتـضـم ـن تـعـ ـيﲔ أع ـض ـاء
مـج ـل ـ ـ ـ ـ ـس إدارة ال ـ ـمـ ـركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـز الـ ـ ـ ـ ـوط ـن ـ ـ ـي ل ـل ـص ـنـ ـ ـ ـاعـ ـ ـ ـ ـة
الـسـيـنـمـ ـاتوغرافية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـم ـوج ـب ق ـرار م ـؤّرخ فـي  15ج ـم ـادى اﻷوﱃ ع ـام 1443
اﳌ ـواف ـ ـ ـق  20ديـسـمـبـ ـ ـر سـن ـ ـة  ،2021يعـ ـّين اﻷع ـضـ ـ ـاء اﻵتـي ـ ـ ـة
أسماؤهـ ـم ،تطبيـ ـق ـا ﻷحك ـ ـام اﳌـ ـادتﲔ  12و 13م ـن اﳌرسـ ـوم
الرئاسـ ـي رقـ ـم  412–21اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  17ربيـ ـع اﻷول ع ـ ـام 1443
اﳌوافق  24أكتوبر سنة  2021واﳌتضمن إنشاء اﳌركز

الوطني للصناعة السينماتوغرافية ،ﰲ مجلس إدارة هذا
اﳌركز ،ﳌدة ثﻼث ) (3سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة :
– يوسف عتيق ،ﳑثل الوزير اﻷول ،رئيسا،
– نادية بوشامبة ،ﳑثلة رئاسة اﳉمهورية،
– عبد القادر بوروينة ،ﳑثل وزير الدفاع الوطني،
– ليلي ـ ـا فري ـ ـال داﱄ ،ﳑثل ـ ـة الوزي ـ ـر اﳌكـ ـلّف بالش ـ ـ ـؤون
اﳋارجية،

– خالد خياﱄ ،ﳑثل الوزير اﳌكلّف بالداخلية واﳉماعات
اﶈلية،
– آسيا بلقصة ،ﳑثلة الوزير اﳌكلّف باﳌالية،
– عبد الرؤوف عباس ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف باﻻتصال،
– ميسوم لعروسي ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالثقافة،
– عب ـ ـ ـ ـد اﳊك ـ ـيـ ـ ـم تـ ـاوص ـ ـ ـ ـار ،ﳑثـ ـ ـ ـل الـ ـ ـ ـوزي ـ ـ ـ ـر اﳌكـ ـ ـ ـ ـّلف
بالصناع ـ ـة،
– سامي قﲇ ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالتجارة،
– مـحمـ ـ ـد ال ـش ـريـ ـف ب ـوزيـ ـ ـان ،ﳑ ـث ـ ـ ـل ال ـوزي ـ ـ ـر اﳌك ـ ـ ـ ـّل ـف
باﳌ ـؤسـسـات اﳌصغرة،
– ب ـوع ـﻼم إيـبـروش ـان ،ﳑ ـث ـل رئـيـس جـمـعـي ـة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـنـوك
واﳌ ـؤسسات اﳌالية،
– ع ـبـ ـ ـد الـق ـ ـ ـادر ب ـ ـ ـن دعم ـ ـاش والطاه ـ ـر بوكلـ ـ ـة ،بعن ـ ـ ـوان
الشخصيت ـ ـﲔ اﳌختارتﲔ بحكم معرفتهما أو خبرتهما ﰲ
مجال الصناعة السينماتوغرافية،
– ﳑثﻼن ) (2عن مستخدمي اﳌركز.

 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م
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قـ ـرار مـ ـؤّرخ ﰲ  15جمـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  1443اﳌوافـ ـ ـق 20
ديسمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ أعضاء مجلس
إدارة اﳌ ـ ـؤسس ـ ـة العم ـ ـومي ـ ـة “ اﳉزائـ ـ ـري ﻹنتـ ـ ـ ـاج
وتوزي ـ ـع واستغـ ـ ـﻼل في ـلم سينمائـ ـي عـ ـ ـن اﻷميـ ـر
عبد القادر”.

وزارة التجارة وترقية الصادرات
ق ـرار وزاري مشت ـرك م ـؤّرخ ﰲ  ٢٤ربيع اﻷول عـ ـام ١٤٤٣
اﳌوافـ ـ ـق  ٣١أكتوب ـر سنـ ـة  ،٢0٢١يحـ ـدد اﳋصـ ـ ـائص

اﳌتـ ـعـ ـلـ ـقـ ـة بـ ـاﻷشيـ ـاء والـ ـل ـ ـوازم اﳌص ّنـع ـ ـة مـ ـن مـ ـ ـادة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البﻼستيك اﳌوجهة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية.

`````````````````````````
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  15جمادى اﻷوﱃ عام  1443اﳌوافق
 20ديسمـ ـب ـر سن ـة  ،2021ي ـع ـّي ـن اﻷعضاء اﻵت ـي ـة أسم ـاؤه ـم،
تطبيقا ﻷحكام اﳌادتﲔ  10و 11من اﳌرسوم الرئاسي رقم
 413–21اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  17ربيـ ـع اﻷول ع ـ ـام  1443اﳌواف ـ ـ ـ ـق 24
أكتوبـ ـر سنـ ـة  2021واﳌتضم ـ ـن إنش ـاء اﳌؤسس ـة العمومي ـة
“ اﳉزائري ﻹنتاج وتوزيع واستغﻼل فيلم سينمائي عن
اﻷمير عبد القادر” ،ﰲ مجلس إدارة هذه اﳌؤسسة ،ﳌدة
ثﻼث ) (3سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة :
– يوسف عتيق ،ﳑثل الوزير اﻷول ،رئيسا،
– بوخالفة أمازيت ،ﳑثل رئاسة اﳉمهورية،
– عبد القادر بوروينة ،ﳑثل وزير الدفاع الوطني،
– ليليـ ـا فري ـ ـال داﱄ ،ﳑثلـ ـ ـ ـة الوزي ـ ـر اﳌك ـ ـّلف بالشـ ـ ـ ـؤون
اﳋارجية،
– خالد خياﱄ ،ﳑثل الوزير اﳌكلّف بالداخلية واﳉماعات
اﶈلية،
– آسيا بلقصة ،ﳑثلة الوزير اﳌكّلف باﳌالية،
– إل ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـاس عـ ـ ـ ـ ـﲇ شيـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـوش ،ﳑث ـ ـ ـل الـ ـ ـوزيـ ـ ـر اﳌكـ ـ ـ ـّلف
باﳌجاهدين،
– عبد الرؤوف عباس ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف باﻻتصال،
– ميسوم لعروسي ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالثقافة،
– عبد اﳊكيم تاوصار ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالصناعة،
– سامي قﲇ ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالتجارة،
– مـحمـ ـ ـد الشريـ ـ ـ ـف بوزي ـ ـان ،ﳑثـ ـ ـل الوزي ـ ـ ـر اﳌك ـ ـ ـ ـلّف
باﳌؤسسات اﳌصغرة،
– مح ـمـ ـد بن صالـ ـح ،بعن ـوان الشخصية اﳌختارة بحكم
معرفتها أوخبرتها ﰲ مجال الصناعة السينماتوغرافية،
– ﳑثل ) (1عن مستخدمي اﳌؤسسة.

ن وزير التجارة وترقية الصادرات،
إ ّ
ووزير الصناعة،
ووزير الصحة،
ووزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
ووزير اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي،
ووزيرة البيئة،
– بـم ـ ـقـ ـت ـضى اﳌ ـرسـ ـوم الرئ ـاس ـي رقـ ـم  28١-2١اﳌـ ـؤّرخ فـي

 2٦ذي ال ـقـ ـع ـ ـدة عـ ـ ـام  ١٤٤2اﳌ ـوافـ ـق  ٧يـ ـولـيو سنة 2٠2١
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وبـمـ ـق ـتـ ـضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٩-٩٠اﳌؤرخ ﰲ
 ٣رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٣٠يناير سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق
برقابة اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وبـمـ ـق ـتـ ـضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٦٥-٩2اﳌؤرخ ﰲ
 8شعبان عام  ١٤١2اﳌوافق  ١2فبراير سنة  ١٩٩2واﳌتعلق
ﲟراقبة مطابقة اﳌواد اﳌنتجة محليا أو اﳌستوردة ،اﳌعدل
واﳌتمم،
– وبـمـ ـق ـتـ ـضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥٣-٠2اﳌؤرخ ﰲ
 ١٧شوال عام  ١٤2٣اﳌوافق  2١ديسمبر سنة  2٠٠2الذي يحدد
صﻼحيات وزير التجارة،
– وبـمـ ـق ـتـ ـضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٧٩-١١اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ذي اﳊجة عام  ١٤٣2اﳌوافق  2١نوفمبر سنة  2٠١١الذي
يحدد صﻼحيات وزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
– وبـمـ ـق ـتـ ـضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  88-١٦اﳌؤرخ ﰲ
 2١جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٧اﳌوافق أول مارس سنة 2٠١٦
الذي يحدد صﻼحيات وزير اﳌوارد اﳌائية والبيئة ،اﳌعدل
واﳌتمم،
– وبـمـ ـق ـتـ ـضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٩٩-١٦اﳌؤرخ ﰲ
 2٣صفر عام  ١٤٣8اﳌوافق  2٣نوفمبر سنة  2٠١٦الذي يحدد
شروط وكيفيات استعمال اﻷشياء واللوازم اﳌوجهة ﳌﻼمسة
اﳌـ ـ ـواد الغـ ـذائي ـ ـة وكـ ـ ـذا مستحض ـ ـرات تنظيـ ـف ه ـ ـ ـذه اللـ ـ ـوازم،
ﻻسيما اﳌادة  ٩منه،

 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م
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– وبـمـ ـق ـتـ ـضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١28-2٠اﳌؤرخ ﰲ

– مضاف بوليميري  :كل بوليمير و /أو بوليمير قبﲇ

 28رمضان عام  ١٤٤١اﳌوافق  2١مايو سنة  2٠2٠الذي يحدد

و/أو أوليغومير ﻷن يضاف إﱃ مواد البﻼستيك من أجل

صﻼحيات وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،

اﳊصول عﲆ أثر تقني ،ولكن ﻻ يمكن استعماله ﰲ غياب

– وبـمـ ـق ـتـ ـضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٥٧-2٠اﳌؤرخ ﰲ
 ١٤ربيـ ـع الثانـ ـي عـ ـام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣٠نوفمبر سنة 2٠2٠
الذي يحدد صﻼحيات وزير البيئة،
– وبـمـ ـق ـتـ ـضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٩٣-2٠اﳌؤرخ ﰲ
 8جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤2اﳌوافق  2٣ديسمبر سنة 2٠2٠
الذي يحدد صﻼحيات وزير الصناعة،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤرخ ﰲ  ١2شعبان عام  ١٤٣٥اﳌوافق
 ١٠يونيـ ـو سنـ ـة  2٠١٤واﳌتضمـ ـن اﳌصادقـ ـة عﲆ الﻼئحـ ـة
الفنية التي ﲢدد اﳌواصفات التقنية لﻸكياس البﻼستيكية
بحماﻻت،
يقّررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقـ ـ ـا ﻷحكـ ـ ـام اﳌ ـ ـادة  ٩م ـ ـن اﳌرسـ ـ ـ ـوم
التنفيذي رقم  2٩٩-١٦اﳌؤرخ ﰲ  2٣صفر عام  ١٤٣8اﳌوافق
 2٣نوفمبر سنة  2٠١٦واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ
ﲢديد اﳋصائص اﳌتعلقة باﻷشياء واللوازم اﳌصّنعة من
مادة البﻼستي ـ ـك واﳌوجه ـة ﳌﻼسمة اﳌواد الغذائية ،التي
تدعى ﰲ صلب النص “اﻷشياء واللوازم”.
اﳌادة  : ٢يطبق هذا القرار عﲆ اﻷشياء واللوازم :
– التي تتشكل فقط من مادة البﻼستيك،
– التي تتكون من طبقتﲔ أو عدة طبقات ،حيث تتشكل
كل واحدة منها من مادة البﻼستيك ،فقط ،ومتصلة فيما
بينها عن طريق مواد ﻻصقة أو بأية طريقة أخرى.
اﳌادة  : ٣تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا القرار،
اﻷشياء واللوازم التي تتكون من طبقتﲔ أو عدة طبقات حيث
ﻻ تتشكل واحدة منها فقط ،عﲆ اﻷقل ،من مادة البﻼستيك.
اﳌادة  : ٤يقصد ،ﰲ مفهوم أحكام هذا القرار ،ﲟا يأتي :
– مادة البﻼستيك  :بوليمير الذي يمكن أن تضاف إليه
مضافات أو مواد أخرى ،والذي يمكنه أن يوفر مكّونا رئيسيا
بنيويا لﻸشياء واللوازم النهائية،
– مضاف  :مادة مضافة اختياريا إﱃ مادة البﻼستيك من
أجل اﳊصول عﲆ أثر فيزيائي أو كيميائي أثناء ﲢويل

بوليميرات أخرى كمكّون رئيسي بنيوي لﻸشياء واللوزام
النهائية .ويشمل أيضا اﳌواد التي يمكن إضافتها لوسط

التبلمر.
اﳌادة  : ٥ﻻ تعتبر “موادا بﻼستيكية” :
– أغشية السيليلوز اﳌجدد اﳌطلية أو غير اﳌطلية،
– اﻹيﻼستومير واﳌطاط الطبيعيان واﻻصطناعيان،
– اﻷوراق والـ ـكـ ـرتـ ـون اﳌعـ ـدل أو غ ـي ـر اﳌع ـدل ع ـن ط ـري ـق
إضافة مادة بﻼستيكية،
– طﻼءات اﳌساحات اﳌتحصل عليها عن طريق :
* شـم ـع الب ـراف ـﲔ ﲟـ ـا ﰲ ذلك شمع البرافﲔ اﻻصطناعي
و  /أو شـم ـع ميكروكريستالﲔ،
* خليط الشمع فيما بينه و /أو مع اﳌواد البﻼستيكية،
اﳌذكورة أدناه :
• الراتنجات اﳌغيرة لﻸيونات،
• السيليكون.
ﻻ تنقـل اﻷشياء واللوازم مركباتها إﱃ
اﳌادة  : ٦يجب أ ّ
اﳌواد الغذائية أو بكميات تتجاوز  ٦٠ميلغرام )ملغ  /كلغ(
من اﳌادة الغذائية أو من محاكي اﳌادة الغذائية )حد اﻻنتقال
الكﲇ(.
غيـ ـر أن هـ ـذا الـ ـح ـد ه ـو  ١٠ملـيـغ ـرام ﰲ الـديـسمـيـتـر مـربـع
)ملغ  /دسم (2من مساحة اﻷشياء أو اللوازم ،ﰲ حاﻻت :
– اﻷشياء التي هي أوعية أو يمكن مقارنتها بأوعية أو
الـت ـي ي ـم ـك ـن مـل ـؤه ـا ب ـسـعـة أق ـل مـن  ٥٠٠ملـيلـت ـر أو أكثر من
 ١٠لترات،
– اﻷشيـ ـاء مـ ـثـ ـل اﻷوراق أو اﻷغشيـ ـة ال ـرق ـي ـق ـة أو ال ـل ـوازم
اﻷخرى التي يمكن ملؤها والتي من غير اﳌمكن تقدير
العﻼقة بﲔ مساحة هذه اﻷشياء أو اللوازم وكمية اﳌواد
الغذائية اﳌﻼمسة لها.
ي ـك ـون ح ـد اﻻن ـت ـق ـال ال ـكﲇ دائ ـمـا  ٦٠م ـل ـغ  /ك ـلـغ بـالـنسبـة
لﻸشي ـاء وال ـل ـوزام اﳌصّن ـع ـة م ـن م ـادة ال ـبـﻼستـيك اﳌوجـهـة
ضع واﻷطفال صغار السن
ﳌﻼمسة اﳌواد الغذئية اﳌوجهة للر ّ
أو التي هي أصﻼ مﻼمسة لها.

مادة البﻼستيك أو تعديل اﳌميزات الفيزيائية أو الكيميائية

اﳌادة  : ٧يمكن استعمال اﳌونوميرات واﳌواد اﻻبتدائية

لﻸشياء واللوزام النهائية والتي هي موجهة ﻷن تكون موجودة

اﻷخرى اﳌبّينة ﰲ اﳌلحق اﻷول اﳌرفق بأصل هذا القرار
وحدها ﰲ صنع اﻷشياء واللوازم.

ﰲ اﻷشياء أو اللوازم النهائية،
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اﳌادة  : ٨ﲢـ ـدد اﳌضافـ ـات اﳌرخصـ ـة ﰲ صنـ ـع اﻷشيـ ـ ـاء
واللوازم ﰲ اﳌلحق الثاني اﳌرفق بأصل هذا القرار.
اﳌادة  : ٩يعّبر عن حدود اﻻنتقال اﳋاصة للمونوميرات

واﳌواد اﻻبتدائية اﻷخرى التي يمكن استعمالها وكذا اﳌضافات
اﳌرخص بها ﰲ صنع اﻷشياء واللوازم من مادة البﻼستيك

 ٢٢جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧ديسمبر سنة  ٢0٢١م

يجب أن تدمج اﳌلّونات والصبغات ﰲ اللوازم واﻷشياء،

بطريقـ ـة كافي ـة ،حتـ ـى ﻻ يكـ ـون اﻻنتقـ ـال إﱃ اﳌـ ـواد الغذائيـ ـة
ضم ـن الشروط ال ـع ـادي ـة ل ـﻼست ـع ـم ـال .وي ـجب أن تستـجـيب
ﳌعايير النقاوة اﶈددة ﰲ اﳌلحق اﳋامس اﳌرفق بأصل
هذا القرار.

اﶈ ـ ـددة فـي اﳌل ـحـقـ ـﲔ اﻷول وال ـث ـان ـي اﳌـ ـرف ـقـ ـﲔ ب ـ ـأص ـل

ﻻ ﲢتوي اﻷكياس البﻼستيكية اﳌوجهة
اﳌادة  : ١٣يجب أ ّ

ه ـ ـذا الق ـرار ،ب ـاﳌ ـلغ  /ك ـل ـغ .غ ـي ـر أن ـه ،يـع ـّبر ع ـن ه ـذه اﳊدود

ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية ،عﲆ اﳌلّونات اﶈددة ﰲ اﳌلحق
اﳋامس اﳌذكور أعﻼه ،ويجب أن تكون هذه اﻷكياس ذات

باﳌلغ  /دسم ،2ﰲ حاﻻت :

أ( اﻷشياء القابل ـة للملء بسع ـة أقل من  ٥٠٠مليلتر أو أكثر

لون أبيض فقط.
اﳌادة  : ١٤ﲢـ ـدد اﶈاكي ـات اﳌستعملة للتأكد من انتقال

من  ١٠لترات،
ب( اﻷوراق أو اﻷغشية الرقيقة أو اﻷشياء اﻷخرى أو اللوازم
التي ﻻ يمكن ملؤها والتي من غير اﳌمكن تقدير العﻼقة
بﲔ مساحتها وكمية اﳌواد الغذائية اﳌﻼمسة لها.

مركبات اﻷشياء واللوازم وكذا تركيزاتها ﰲ اﳌلحق السادس
اﳌرفق بأصل هذا القرار.
اﳌادة  : ١٥تتوفر نسخ اﳌﻼحق اﻷول والثاني والثالث
والرابع واﳋامس والسادس ،اﳌرفقة بأصل هذا القرار ،عﲆ

وﰲ اﳊـ ـالت ـ ـﲔ )أ( و)ب( ،يجـ ـب أن تقسـ ـ ـم حـ ـدود اﻻنتق ـ ـال

مستوى اﳌديريات اﳉهوية للتجارة ،واﳌديريات الوﻻئية

اﳋاص ـ ـة اﳌنصـ ـ ـوص عليهـ ـ ـا ﰲ اﶈلقـ ـ ـﲔ اﻷول والثان ـ ـ ـي

للتجارة ،واﳌركز اﳉزائري ﳌراقبة النوعية والرزم ،وغرف

اﳌذكورين أعﻼه ،اﳌعبر عنها باﳌلغ/كلغ ،عن طريق عامل

التجارة والصناعة.

التحويل اﻻتفاقي  ٦من أجل التعبير عنها باﳌلغ  /الدسم.2
اﳌادة  : ١0يساوي حد انتقال اﻷمينات اﳌعطرة اﻷولية
اﶈررة عن طريق اﻷشياء واللوازم  ٠,٠١ملغ /كلغ من اﳌادة
الغذائية أو من محاكي اﳌادة الغذائية .وﻻ يطبق هذا القيد
عﲆ انتقال اﻷمينات اﳌعطرة اﻷولية اﳌبّينة ﰲ اﳌلحقﲔ
اﻷول والثاني اﳌذكورين أعﻼه.
ﲢدد اﳋصائص اﻷخرى اﳌتعلقة باﻷشياء واللوازم ﰲ
اﳌلحق الثالث اﳌرفق بأصل هذا القرار.
اﳌادة  : ١١يحدد اﳌلحق الرابع اﳌرفق بأصل هذا القرار،
معنى اﻷرقام اﳌكتوبة بﲔ قوسﲔ اﳌبّينة ﰲ العمود “قيود/

خصائص” من اﳌلحقﲔ اﻷول والثاني اﳌذكورين أعﻼه.

اﳌادة  : ١٦تسري أحكام هذا القرار بعد سنة ) ،(١ابتداء
من تاريخ نشره ﰲ اﳉريدة الرسمية.
اﳌادة  : ١٧ينـ ـ ـشر هـ ـ ـ ـذا القـ ـ ـ ـ ـرار ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـدة الّرس ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حـ ـّرر ب ـاﳉ ـ ـزائ ـر ﰲ  2٤رب ـي ـع اﻷول ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـوافـ ـ ـق
 ٣١أكتوبر سنة .2٠2١
وزير التجارة
وترقية الصادرات
كم ـال رزي ـڤ

أحمد زغدار

وزير الصحة

وزير الفﻼحة

اﳌادة  : ١٢ﲢت ـ ـوي اﳌلّون ـ ـات اﳌستعمل ـ ـة ﰲ اﻷشيـ ـ ـ ـاء

واللوازم عﲆ اﻷصباغ وكذا الصبغات العضوية وغير العضوية.

وزير الصناعة

والتنمية الريفية
عبد الرحمان بن بوزيد

عبد اﳊميد حمداني

ﻻ تشكل اﻷشياء واللوازم ،ضمن الشروط العادية
يجب أ ّ
أو اﳌمكن توقعها لﻼستعمال ،بسبب تلوينها ،خطرا عﲆ
ﻻ ﲢدث تغيرا ﰲ اﳌميزات العضوية
الصحة البشرية ،وأ ّ
ﻻ تسبب تغييرا غير مقبول ﰲ طبيعة اﳌادة أو
الذوقية ،وأ ّ
نوعية اﳌواد الغذائية التي تدخل ﰲ مﻼمسة معها.

وزير اﳌوارد اﳌائية

وزيرة البيئة

واﻷمن اﳌائي
كرﱘ حسني

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

سامية موالفي

