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ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج
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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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قوانﲔ
جة ع ـ ـ ـام 144٣
قـ ـ ـانـ ـ ـون رق ـ ـ ـم  1٣-٢٢مـ ـ ـؤرخ ﰲ  1٣ذي اﳊـ ـ ـ ـ ّ
اﳌوافق  1٢يوليو سنة  ،٢٠٢٢يعّدل ويتّمم القانون

يصدر القانون اﻵتي نصه :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القانون إﱃ تعديل وتتميم القانون

رقم  ٠٩–٠٨اﳌؤرخ ﰲ  1٨صفر عام  14٢٩اﳌوافق

رقم  ٠9–٠8اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام  1٤29اﳌوافق  25فبراير

 ٢5فبراير سنة  ٢٠٠٨واﳌتضمن قانون اﻹجراءات

سنة  2٠٠8واﳌتضمن قانون اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية.

اﳌدنية واﻹدارية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  139و) 1٤1الفقرة (2
و 1٤3و) 1٤٤الفقرة  (2و 1٤5و 1٤8و 165و 168و 169و17٠
و 171و 175و 177و 179و 225منه،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  ٠1–98اﳌؤرخ ﰲ  ٤صفر
عام  1٤19اﳌوافق  3٠مايو سنة  1998واﳌتعلق باختصاصات
مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ،اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌاّدة  : ٢تعدل اﳌاّدة  33من القانون رقم  ٠9–٠8اﳌؤرخ
ﰲ  18صف ـ ـ ـ ـر عـ ـ ـ ـام  1٤29اﳌواف ـ ـ ـ ـ ـق  25ف ـ ـب ـ ـراي ـ ـر سنـ ـة 2٠٠8
واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌاّدة  : 33تفصل اﳌـحكمة ﰲ جميع الدعاوى بأحكام
قابلة لﻼستئناف”.
اﳌاّدة  : ٣يعدل ويتمم الفصل الرابع من الباب اﻷول من
الكتـاب الثانـي من القانـون رقـم  ٠9–٠8اﳌؤرخ ﰲ  18صفر
عام  1٤29اﳌوافق  25فبراير سنة  2٠٠8واﳌذكور أعﻼه،
ويحرر كما يأتي :
“الفصل الرابع

– وﲟـق ـت ـض ـى ال ـقـ ـانـ ـون الـعـضـ ـوي رق ـم  12–11اﳌؤرخ ﰲ
 2٤شعبان عام  1٤32اﳌوافق  26يوليو سنة  2٠11الذي يحدد
تنظيم اﳌـحكمة العليا وعملها واختصاصاتها،

ﰲ القسم التجاري
واﳌـحكمة التجارية اﳌتخصصة”
القسم اﻷول

– وﲟـ ـقـت ـضـ ـى ال ـق ـ ـانون العـض ـ ـوي رق ـ ـم  1٠-22اﳌؤرخ ﰲ

ﰲ القسم التجاري

 9ذي القعدة عام  1٤٤3اﳌوافق  9جوان سنة  2٠22واﳌتعلق
بالتنظيم القضائي،

الفرع اﻷول
ﰲ اﻻختصاص النوعي

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2–91اﳌؤرخ ﰲ  22جمادى الثانية
عام  1٤11اﳌوافق  8يناير سنة  1991الذي يحدد القواعد اﳋاصة
اﳌطبقة عﲆ بعض أحكام القضاء ،اﳌعّدل،
– وﲟ ـقـتـض ـى ال ـقـ ـان ـون رق ـم  ٠9–٠8اﳌ ـؤرخ فـي  18ص ـفـر

“اﳌاّدة  : 531يختص القسم التجاري بالنظر ﰲ اﳌنازعات
التجارية ،باستثناء تلك اﳌذكورة ﰲ اﳌاّدة  536مكرر من
هذا القانون”.
الفرع الثاني

عام  1٤29اﳌوافق  25فبراير سنة  2٠٠8واﳌتضمن ق ـان ـون
اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠3–15اﳌؤرخ ﰲ  11ربيع الثاني

اﻻختصاص اﻹقليمي
“اﳌاّدة ) : 532بدون تغيير(”.

عام  1٤36اﳌوافق أول فبراير سنة  2٠15واﳌتعلق بعصرنة

الفرع الثالث

العدالة،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤–15اﳌؤرخ ﰲ  11ربيع الثاني
عام  1٤36اﳌوافق أول فبراير سنة  2٠15الذي يحدد القواعد

ﰲ التشكيلة
ض فرد”.
“اﳌاّدة  : 533يتشكل القسم التجاري من قا ٍ
الفرع الرابع

العامة اﳌتعلقة بالتوقيع والتصديق اﻹلكترونيﲔ،
– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،

ﰲ اﳋصومة
“اﳌاّدة  : 53٤يجب عﲆ رئيس القسم التجاري عرض النزاع
مسبقا عﲆ الوساطة.
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ﻻ تخضع الوساطة أمام القسم التجاري إﱃ قبول اﻷطراف،
خﻼفا ﻷحكام اﳌاّدة  99٤من هذا القانون.
تطّبق عﲆ الوساطة أمام القسم التجاري أحكام الوساطة

اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون”.

“اﳌاّدة  : 535يفصل رئيس القسم التجاري وفق اﻹجراءات
الواردة ﰲ هذا القانون والقانون التجاري والقوانﲔ اﳋاصة”.
“اﳌاّدة ) : 536بدون تغيير(”.
القسم الثاني
ﰲ اﳌـحكمة التجارية اﳌتخصصة
الفرع اﻷول
ﰲ اﻻختصاص النوعي
“اﳌاّدة  536مكرر  :تختص اﳌـحكمة التجارية اﳌتخصصة
بالنظر ﰲ اﳌنازعات اﳌذكورة أدناه :
– منازعات اﳌلكية الفكرية،
– منازعات الشركات التجارية ،ﻻ سيما منازعات الشركاء
وحل وتصفية الشركات،
– التسوية القضائية واﻹفﻼس،
– منازعات البنوك واﳌؤسسات اﳌالية مع التجار،
– اﳌنازعات البحرية والنقل اﳉوي ومنازعات التأمينات
اﳌتعلقة بالنشاط التجاري،
– اﳌنازعات اﳌتعلقة بالتجارة الدولية”.
الفرع الثاني
ﰲ اﻻختصاص اﻹقليمي
“اﳌـاّدة  536م ـكـرر  : 1تـطـﹽبـ ـق عـﲆ اﳌـ ـحكـم ـة التـجـاريـ ـة

اﳌتخصصة أحكام اﻻختصاص اﻹقليمي اﳌنصوص عليه ـا
ﰲ هذا القانون”.
الفرع الثالث
ﰲ تشكيلة اﳌـحكمة التجارية اﳌتخصصة وتنظيمها
“اﳌاّدة  536مكرر  : 2تتشكل اﳌـحكمة التجارية اﳌتخصصة

“اﳌاّدة  536مكرر  : 3يحدد رئيس اﳌـحكمة التجارية
اﳌتخصصة ،بعد استطﻼع رأي وكيل اﳉمهورية ،عدد اﻷقسام،
ﲟوجب أمر ،حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي”.
الفرع الرابع
ﰲ اﳋصومة
“اﳌاّدة  536مكرر  : ٤يسبق قيد الدعوى إجراء الصلح الذي
ي ـ ـت ـ ـم ب ـ ـط ـ ـلب مـ ـن أحـ ـد اﳋصوم ويـ ـقـ ـدم إﱃ رئـ ـيس اﳌـحكمة
التجارية اﳌتخصصة الذي يعﲔ خﻼل مدة خمسة ) (5أيام،
ﲟوجب أمر عﲆ عريضة ،أحد القضاة للقيام بإجراء الصلح
ﰲ أجل ﻻ يتجاوز ثﻼثة ) (3أشهر ،ويبّلغ طالب الصلح باقي
أطراف النزاع بتاريخ جلسة الصلح.
يمكن القاضي اﳌعﲔ لهذا الغرض اﻻستعانة بأي شخص
يراه مناسبا ﳌساعدته ﻹجراء الصلح الذي ينتهي بتحرير
محضر يوّقع من القاضي وأطراف النزاع وأمﲔ الضبط،
ويخضع للقواعد اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون.
ﰲ حالة فشل محاولة الصلح ،ترفع الدعوى أمام اﳌـحكمة
التجارية اﳌتخصصة بعريضة افتتاح الدعوى طبقا للقواعد
اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون مرفقة ،ﲢت طائلة عدم
قبول الدعوى شكﻼ ،ﲟحضر عدم الصلح”.
“اﳌاّدة  536مكرر  : 5يتم الفصل ﰲ الدعوى أمام اﳌـحكمة
التجارية اﳌتخصصة بحكم قابل لﻼستئناف أمام اﳌجلس
القضائي ،وفقا للقواعد اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون”.
“اﳌاّدة  536مكرر  : 6يمارس رئيس اﳌـحكمة التجارية
اﳌت ـ ـخصصة ك ـ ـل الصﻼح ـ ـي ـ ـات اﳌوك ـ ـل ـ ـة ل ـ ـرئ ـ ـيس اﳌـحكمة
العادية ﰲ اﳌنازعات التجارية.
يمكن رئيس قسم باﳌـحكمة التجارية اﳌتخصصة أن
يتخذ ،عن طريق اﻻستعجال ،اﻹجراءات اﳌؤقتة أو التحفظية
لـ ـ ـلـ ـ ـحـ ـ ـفـ ـ ـاظ عﲆ اﳊقـ ـ ـوق مـ ـ ـوضوع الـ ـ ـنـ ـ ـزاع وف ـ ـق اﻹج ـ ـراءات
اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون والنصوص اﳋاصة”.
“اﳌاّدة  536مكرر  : 7يمثل النيابة العامة لدى اﳌـحكمة
التجارية اﳌتخصصة وكيل اﳉمهورية لدى اﳌـحكمة التي
تتواجد بدائرة اختصاصها وفقا لﻸحكام اﳌنصوص عليها
ﰲ هذا القانون ،وﻻ سيما ﰲ اﳌادتﲔ  259و 26٠منه”.
اﳌاّدة  : 4تعدل وتتمم اﳌواد  6٠٠و 8٠٠و 8٠1و 8٠٤و8٠5

ض وﲟساعدة أربعة ) (٤مساعدين
من أقسام ﲢت رئاسة قا ٍ

و 8٠8و 8٠9و 811و 812و 813و 81٤من القانون رقم ٠9–٠8

ﳑن لهم دراية واسعة باﳌسائل التجارية ويكون لهم رأي
ّ

اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام  1٤29اﳌوافق  25فبراير سنة 2٠٠8

تداوﱄ ،والذين يختارون وفقا للشروط والكيفيات اﳌـحددة
عن طريق التنظيم.
تـنـعـقـد اﳌـحكـ ـمـ ـة بصفـ ـة صحـ ـي ـح ـة ،ﰲ ح ـال ـة غ ـي ـاب أح ـد
اﳌساعدين.
وﰲ ح ـ ـال ـ ـة غ ـ ـي ـ ـاب مساع ـ ـدي ـ ـن اث ـ ـنﲔ ) (2أو أك ـ ـث ـ ـر ،ي ـ ـت ـ ـم
ض ) (1أو قاضيﲔ ).“ (2
استخﻼفهم ،عﲆ التواﱄ ،بقا ٍ

واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
ﻻ بسند تنفيذي.
“اﳌاّدة  : 6٠٠ﻻ يجوز التنفيذ اﳉبري إ ّ
)..................اﳌطات من  1إﱃ  6بدون تغيير(...................
 –7أحـ ـ ـك ـ ـام اﳌـحاكـ ـ ـم اﻹداريـ ـ ـة وق ـ ـرارات اﳌـحاك ـم اﻹداري ـة
لﻼستئناف ومجلس الدولة.
)............................الباقي بدون تغيير(.”.........................
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“اﳌاّدة  : 8٠٠اﳌـحاكم اﻹدارية هي جهات الوﻻية العامة ﰲ

 –8ﰲ مادة إشكاﻻت تنفيذ اﻷحكام الصادرة عن اﳉهات

اﳌنازعات اﻹدارية ،باستثناء اﳌنازعات اﳌوكلة إﱃ جهات

القضائية اﻹدارية ،أمام رئيس اﳉهة القضائية اﻹدارية التي

قضائية أخرى.

صدر عنها اﳊكم موضوع اﻹشكال ،ويفصل هذا اﻷخير وفقا

تختص اﳌـحاكم اﻹدارية بالفصل ﰲ أول درجة بحكم
قابل لﻼستئناف ﰲ جميع القضايا التي تكون الدولة أو الوﻻية

لﻺجراءات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌواد من  631إﱃ  635من
هذا القانون”.

أو الهيئات العمومية الوطنية واﳌنظمات اﳌهنية الوطنية

“اﳌاّدة  : 8٠5تكون اﳌـحكمة اﻹدارية اﳌختصة إقليميا
بالنظر ﰲ الطلبات اﻷصلية ،مختصة ﰲ الطلبات اﻹضافية

طرفا فيها”.

أو العارضة أو اﳌقابلة التي تدخل ﰲ اختصاص اﳌـحاكم

أو البلدية أو إحدى اﳌؤسسات العمومية ذات الصبغة اﻹدارية

“اﳌاّدة  : 8٠1تختص اﳌـحاكم اﻹدارية كذلك بالفصل ﰲ :
 –1دعـ ـاوى إل ـغ ـاء وت ـفسي ـر وف ـحص مشروع ـي ـة ال ـق ـرارات
الصادرة عن :
– الوﻻية واﳌصالح غير اﳌمركزة للدولة عﲆ مستوى
الوﻻية،
– البلدية،
– اﳌنظمات اﳌهنية اﳉهوية،
– اﳌؤسسات العمومية اﳌـحلية ذات الصبغة اﻹدارية.
) ............................الباقي بدون تغيير(.”.........................
“اﳌاّدة  : 8٠٤خﻼفا ﻷحكام اﳌاّدة  8٠3أعﻼه ،ترفع الدعاوى
وجوبا أمام اﳌـحاكم اﻹدارية ﰲ اﳌواد اﳌبينة أدناه :
 –1ﰲ مادة الضرائب أو الرسوم ،أمام اﳌـحكمة التي يقع
ﰲ دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم،
 –2ﰲ مادة اﻷشغال العمومية ،أمام اﳌـحكمة التي يقع ﰲ
دائرة اختصاصها مكان تنفيذ اﻷشغال،
 –3ﰲ مادة العقود اﻹدارية ،مهما كانت طبيعتها ،أمام
اﳌـحكمة التي يقع ﰲ دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو
تنفيذه،
 –٤ﰲ مادة اﳌنازعات اﳌتعلقة باﳌوظفﲔ أو أعوان الدولة
أو غيرهم من اﻷشخاص العاملﲔ ﰲ اﳌؤسسات العمومية
اﻹدارية ،أمام اﳌـحكمة التي يقع ﰲ دائرة اختصاصها مكان
ﳑارسة وظيفتهم،
 –5ﰲ مادة اﳋدمات الطبية ،أمام اﳌـحكمة التي يقع ﰲ
دائرة اختصاصها مكان تقدﱘ اﳋدمات،
 –6ﰲ مادة التوريدات أو اﻷشغال أو تأجير خدمات فنية
أو صناعية ،أمام اﳌـحكمة التي يقع ﰲ دائرة اختصاصها
مكان إبرام اﻻتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحد اﻷطراف
مقيما به،
 –7ﰲ مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو
فعل تقصيري ،أمام اﳌـحكمة التي يقع ﰲ دائرة اختصاصها
مكان وقوع الفعل الضار،

اﻹدارية.
تختص اﳌـحكمة اﻹدارية أيضا بالنظر ﰲ اﳌسائل الفرعية
التي تكون من اختصاص اﳉهة القضائية اﻹدارية”.
“اﳌاّدة  : 8٠8يؤول الفصل ﰲ تنازع اﻻختصاص بﲔ
محكمتﲔ إداريتﲔ تابعتﲔ لدائرة اختصاص نفس اﳌـحكمة
اﻹدارية لﻼستئناف إﱃ رئيس هذه اﻷخيرة.
يؤول الفصل ﰲ تنازع اﻻختصاص بﲔ محكمتﲔ إداريتﲔ
تابعتﲔ ﻻختصاص محكمتﲔ إداريتﲔ لﻼستئناف إﱃ رئيس
مجلس الدولة.
يؤول الفصل ﰲ تنازع اﻻختصاص بﲔ محكمة إدارية
ومحكمة إدارية لﻼستئناف إﱃ رئيس مجلس الدولة.
يؤول الفصل ﰲ تنازع اﻻختصاص بﲔ محكمتﲔ إداريتﲔ
لﻼستئناف أو بﲔ محكمة إدارية لﻼستئناف ومجلس الدولة
إﱃ اختصاص هذا اﻷخير بكل غرفه مجتمعة”.
“اﳌاّدة  : 8٠9عـ ـ ـنـ ـدم ـ ـا تـ ـ ـخ ـ ـط ـ ـر اﳌـ ـحكمة اﻹدارية بطلبات
مستقلة ﰲ نفس الدعوى ،لكنها مرتبطة ،بعضها يعود إﱃ
اخـ ـتصاصهـ ـا والـ ـبـ ـعض اﻵخـ ـر يـ ـعـ ـود إﱃ اخ ـتصاص اﳌـحكمة
اﻹدارية لﻼستئناف ،يحيل رئيس اﳌـحكمة اﻹدارية جميع
هذه الطلبات إﱃ اﳌـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف.
عندما تخطر اﳌـحكمة اﻹدارية بطلبات ،ﲟناسبة النظر
ﰲ دعوى تدخل ﰲ اختصاصها ،وتكون ﰲ نفس الوقت
م ـرت ـب ـط ـة ب ـط ـل ـب ـات م ـق ـدم ـة ﰲ دع ـوى أخ ـرى م ـرفـوعـة أمـام
اﳌـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف ،وتدخل ﰲ اختصاصها ،يحيل
رئيس اﳌـحكمة اﻹدارية تلك الطلبات أمام اﳌـحكمة اﻹدارية
لﻼستئناف”.
“اﳌاّدة  : 811عندما تخطر محكمتان إداريتان ﰲ آن واحد
ب ـط ـل ـب ـات مستـقـلـة ،لـكـنـهـا مـرتـبـطـة وتـدخـل ﰲ اﻻخـتصاص
اﻹقليمي لكل منهما ،يرفع رئيسا اﳌـحكمتﲔ تلك الطلبات
إﱃ رئيس اﳌـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف.
وإذا كان اﻻرتباط يخص محكمتﲔ إداريتﲔ لﻼستئناف،
يرفع رئيسا اﳌـحكمتﲔ تلك الطلبات أمام رئيس مجلس
الدولة.
يخطر رئيس كل جهة قضائية إدارية الرئيس اﻵخر بأمر
اﻹحالة.
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 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م

ي ـ ـفصل رئ ـ ـيس اﳌـحكـ ـمـ ـة اﻹداريـ ـة ل ـﻼستئ ـن ـاف بأم ـر ﰲ

اﳌاّدة  : 6تعدل وتتمم اﳌواد  815و 828و 832و 833و83٤

اﻻرتباط إن وجد ،ويحدد اﳌـحكمة أو اﳌـحاكم اﳌختصة

و 837و 8٤٠و 8٤8و 8٤9و 851و 852و 875و 877و 878و882

للفصل ﰲ الطلبات ،ويكون اﻷمر قابﻼ للطعن أمام رئيس

و 883و 886و 891و 892و 899من القانون رقم  ٠9–٠8اﳌؤرخ

مجلس الدولة.

ﰲ  18صف ـ ـ ـ ـر عـ ـ ـ ـام  1٤29اﳌواف ـ ـ ـ ـ ـق  25ف ـ ـب ـ ـراي ـ ـر سنـ ـة 2٠٠8

يفصل رئيس مجلس الدولة بأمر ﰲ اﻻرتباط ،إن وجد،
ويحدد اﳌـحكمة أو اﳌـحاكم اﻹدارية لﻼستئناف اﳌختصة

واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌاّدة  : 815ترفع الدعوى أمام اﳌـحكمة اﻹدارية بعريضة
ورقية أو بالطريق اﻹلكتروني”.

للفصل ﰲ الطلبات.
ي ـب ـّل ـغ اﻷم ـر ال ـف ـاصل ﰲ اﻻرت ـب ـاط إﱃ اﳉه ـات ال ـقضائ ـي ـة
اﻹدارية اﳌعنية”.
“اﳌاّدة  : 812يترتب عﲆ أوامر اﻹحالة اﳌنصوص عليها
أعﻼه ،إرجاء الفصل ﰲ اﳋصومة.
تـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـون اﻷوامـ ـ ـ ـ ـ ـر الصادرة عـ ـ ـ ـ ـ ـن رؤساء اﳌـحاك ـ ـم اﻹداري ـ ـة
لﻼستئناف اﳌذكورة أعﻼه ،قابلة للطعن أمام مجلس الدولة.
وتكون اﻷوامر الصادرة عن رئيس مجلس الدولة اﳌذكورة
أعﻼه ،غير قابلة ﻷي طعن”.

“اﳌاّدة  : 828مع مراعاة النصوص اﳋاصة ،عندما تكون
الدولة أو الوﻻية أو البلدية أو اﳌؤسسة العمومية ذات الصبغة
اﻹدارية أو الهيئات العمومية الوطنية واﳌنظمات اﳌهنية
ع أو مّدعى
الوطنية واﳉهوية ،طرفا ﰲ الدعوى بصفة مٍّد ٍ
عليه ،ﲤثل ،عﲆ التواﱄ ،بواسطة الوزير اﳌعني أو الواﱄ
أو رئ ـ ـيس اﳌج ـ ـلس الشع ـ ـبي ال ـ ـب ـ ـلـ ـدي واﳌمـ ـثـ ـل الـ ـقـ ـانـ ـوني
بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة اﻹدارية والهيئات العمومية
الوطنية واﳌنظمات اﳌهنية الوطنية واﳉهوية”.
“اﳌاّدة  : 832تنقطع آجال الطعن ﰲ اﳊالتﲔ اﻵتيتﲔ :
 –1الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة،

“اﳌاّدة  : 813عندما تخطر إحدى اﳌـحاكم اﻹدارية بطلبات
ت ـ ـرى أن ـ ـه ـ ـا م ـ ـن اخ ـ ـتصاص اﳌـحك ـم ـة اﻹداري ـة ل ـﻼستئـنـاف،

 –2وفاة اﳌدعي أو تغيير أهليته.

يحّول رئيس اﳌـحكمة اﻹدارية اﳌلف ﰲ أقرب اﻵجال إﱃ

وتوقف آجال الطعن ﰲ اﳊالتﲔ اﻵتيتﲔ :

اﳌـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف.

تـ ـ ـفصل اﳌـحك ـ ـمـ ـة اﻹداريـ ـة لـ ـﻼستئـ ـنـ ـاف ﰲ اﻻخـ ـتصاص
وتفصل ﰲ اﳌوضوع إذا رأت أن النزاع يدخل ﰲ اختصاصها
وﲢيل القضية ،عند اﻻقتضاء ،إﱃ اﳌـحكمة اﻹدارية اﳌعنية
للفصل ﰲ كل الطلبات أو ﰲ جزء منها إذا رأت عكس ذلك”.
“اﳌاّدة  : 81٤عندما تفصل اﳌـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف
ﰲ اﻻخ ـ ـ ـ ـتصاص ،ﲢيـ ـ ـ ـل الـ ـ ـ ـقضيـ ـ ـ ـة أمـ ـ ـ ـام اﳌـحكـ ـم ـة اﻹداري ـة
اﳌختصة ،وﻻ يجوز لهذه اﻷخيرة التصريح بعدم اختصاصها.
عندما يفصل مجلس الدولة ﰲ اﻻختصاص ،يحيل القضية
أمام اﳌـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف اﳌختصة ،وﻻ يجوز لهذه
اﻷخيرة التصريح بعدم اختصاصها”.

 –1طلب اﳌساعدة القضائية،
 –2القوة القاهرة أو اﳊادث الفجائي”.
“اﳌاّدة  : 833ﻻ توقف الدعوى اﳌرفوعة أمام اﳉهة القضائية
اﻹداريـ ـة تـ ـن ـف ـي ـذ ال ـق ـرار اﻹداري اﳌت ـن ـازع ف ـي ـه ،م ـا ل ـم ي ـنص
القانون عﲆ خﻼف ذلك.
غير أنه ،يمكن اﳉهة القضائية اﻹدارية أن تأمر ،بناء عﲆ
طلب الطرف اﳌعني ،بوقف تنفيذ القرار اﻹداري”.
“اﳌاّدة  : 83٤تقدم الطلبات الرامية إﱃ وقف التنفيذ اﳌذكور
ﰲ اﳌاّدة  833أعﻼه ،بدعوى مستقلة طبقا للمادة  919من هذا
القانون.
)................................الباقي بدون تغيير(.”......................

اﳌاّدة  : 5يتمم الباب اﻷول من الكتاب الرابع من القانون

“اﳌاّدة  : 837يتم تبليغ اﻷمر القاضي بوقف تنفيذ القرار

رقم  ٠9–٠8اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام  1٤29اﳌوافق  25فبراير

اﻹداري ،بجميع الوسائل ،خﻼل أربع وعشرين ) (2٤ساعة

سنة  2٠٠8واﳌذكور أعﻼه ،بفصل أول مكرر ،عنوانه “ﰲ

من صدوره ،إﱃ اﳋصوم اﳌعنيﲔ وإﱃ اﳉهة اﻹدارية التي

التشكيلة” ،يتضمن ماّدة  81٤مكرر ،ويحرر كما يأتي :

أصدرت القرار اﻹداري اﳌطعون فيه.

“الفصل اﻷول مكرر
ﰲ التشكيلة”
“اﳌاّدة  81٤مكرر  :ما لم ينص القانون عﲆ خﻼف ذلك،
تفصل اﳌـحاكم اﻹدارية بتشكيلة جماعية ،تتكّون من ثﻼثة )(3

قضاة ،عﲆ اﻷقل ،من بينهم رئيس ومساعدان اثنان ).”(2

توقف آثار القرار اﻹداري اﳌطعون فيه ابتداء من تاريخ
وساعة التبليغ الرسمي أو تبليغ أمر وقف التنفيذ إﱃ
اﳉهة التي أصدرته.
يجوز استئناف أمر وقف التنفيذ أمام اﳌـحكمة اﻹدارية
لﻼستئناف أو مجلس الدولة ،حسب اﳊالة ،خﻼل أجل أقصاه
خمسة عشر ) (15يوما من تاريخ تبليغه”.

 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٨
اﳉريدة الرسم ّ

“اﳌاّدة  : 8٤٠تبلّغ كل اﻹجراءات اﳌتخذة وتدابير التحقيق
إﱃ اﳋصوم بكل الوسائل اﳌتاحة قانونا ﲟا فيها اﻹلكترونية.
)..........................الباقي بدون تغيير(”.............................
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يتعّين أن يفصل ﰲ الطلب خﻼل عشرة ) (1٠أيام من تاريخ
استﻼم اﳌلف ،ﰲ غرفة اﳌشورة برئاسة رئيس اﳌـحكمة
اﻹدارية لﻼستئناف وﲟساعدة رئيسي ) (2غرفة عﲆ اﻷقل.
ض من اﳌـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف،
إذا تعلق الرد بقا ٍ

“اﳌاّدة  : 8٤8عندما تكون العريضة مشوبة بعيب يرتب
ع ـدم ال ـق ـب ـول وت ـك ـون ق ـاب ـلـة لـلـتصحـيـح ،ﻻ يـجـوز لـلـمـحـكـمـة

يـ ـقـ ـدم الـ ـطـ ـلب إﱃ رئـ ـيس ه ـذه اﻷخ ـي ـرة .وﰲ ح ـال ـة اع ـت ـراض

ﻻ بعد دعوة
اﻹدارية أن ترفضها وإثارة عدم القبول تلقائيا إ ّ

القاضي اﳌعني عﲆ الرد ،يرسل رئيس اﳌـحكمة اﻹدارية

اﳌعني إﱃ تصحيحها.

لﻼستئناف اﳌلف إﱃ رئيس مجلس الدولة ،ويتعﲔ الفصل

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

ﰲ الـ ـ ـطـ ـ ـلب خـ ـ ـﻼل أج ـ ـل عشرة ) (1٠أيـ ـام مـ ـن تـ ـاريـ ـخ استـ ـﻼم
اﳌلف ،ﰲ غرفة اﳌشورة برئاسة رئيس مجلس الدولة

“اﳌاّدة  : 8٤9عندما ﻻ يحترم أحد اﳋصوم اﻷجل اﳌمنوح

وﲟساعدة رئيسي ) (2غرفة عﲆ اﻷقل.

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

وإذا تعلق الرد بقاضٍ ﰲ مجلس الدولة ،تطّبق أحكام
اﳌاّدة  2٤٤من هذا القانون.

له لتقدﱘ مذكرة أو مﻼحظات ،يجوز للقاضي اﳌقّرر أن
يوجه له إعذارا بكل الوسائل اﳌتاحة قانونا.

“اﳌاّدة  : 851إذا ل ـ ـم ي ـ ـقـ ـدم اﳌ ـ ـدعى ع ـليـ ـه رغ ـ ـم إعـ ـ ـذاره ،أيـ ـة
مذكرة ،يعتبر متنازﻻ عن حقه ﰲ الرد”.
“اﳌاّدة  : 852عندما تكون القضية مهيأة للفصل ،يحدد
رئيس تشكيلة اﳊكم تاريخ اختتام التحقيق ﲟوجب أمر
غير قابل ﻷي طعن.
ي ـب ـّل ـغ اﻷم ـر إﱃ ج ـم ـي ـع اﳋصوم ،ب ـك ـل ال ـوسائ ـل اﳌت ـاح ـة
قانونا ،ﰲ أجل ﻻ يقل عن خمسة عشر ) (15يوما قبل تاريخ
اﻻختتام اﳌـحدد ﰲ اﻷمر”.
“اﳌاّدة  : 875يجوز لرئيس اﳌـحكمة اﻹدارية أو تشكيلة
اﳊكم أن يقّرر ،ﰲ أي وقت .وﰲ حالة الضرورة ،جدولة أية

قضية للجلسة للفصل فيها بإحدى تشكيﻼتها ،بعد تبليغ
محافظ الدولة”.
“اﳌاّدة  : 877يقّدم طلب الرد بعريضة تودع بأمانة ضبط
اﳉهة القضائية اﻹدارية التي يعمل بها القاضي اﳌعني.
إذا كان القاضي اﳌطلوب رده رئيس محكمة إدارية ،يقدم
الطلب مباشرة إﱃ رئيس اﳌـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف.
إذا كـ ـ ـان الـ ـ ـقـ ـ ـاضي اﳌط ـ ـل ـ ـوب رده رئ ـ ـيس م ـ ـح ـ ـك ـ ـم ـ ـة إداري ـ ـة
لﻼستئناف ،يقدم الطلب مباشرة إﱃ رئيس مجلس الدولة”.
“اﳌاّدة  : 878يـج ـب ت ـقـ ـديـم طـل ـب الـ ـرد قـب ـل إقـفـ ـال ب ـاب
اﳌرافعات.
).........................الباقي بدون تغيير(.”.............................
“اﳌاّدة  : 882إذا قبل القاضي طلب الرد ،يتم استخﻼفه
حاﻻ.
ﰲ حالة اﻻعتراض عﲆ الرد ،وكان القاضي اﳌطلوب رده
تابعا للمـحكمة اﻹدارية ،يرسل رئيس اﳌـحكمة اﳌلف إﱃ
رئـ ـ ـيس اﳌـحك ـ ـمـ ـة اﻹداريـ ـة لﻼستئناف اﳌخ ـتصة إق ـل ـي ـمـيـا
ﲟجرد انتهاء اﻷجل اﳌـحدد ﰲ اﳌاّدة  881أعﻼه.

يبلّغ طالب الرد واﳌـحكمة اﻹدارية واﳌـحكمة اﻹدارية
لﻼستئناف بقرار اﳌـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف أو مجلس
الدولة ،حسب اﳊالة ،ﲟجرد النطق به”.
“اﳌاّدة  : 883يمكن اﳊكم عﲆ طالب الرد الذي خسر دعواه
بغرامة مدنية ﻻ تزيد عن عشرين ألف ) (2٠.٠٠٠دج ،دون
اﻹخﻼل بالتعويضات اﳌـحتملة”.
“اﳌاّدة  : 886يمكن اﻷطراف ،زيادة عن مذكراتهم اﳌكتوبة،
تقدﱘ مﻼحظاتهم الشفوية ﰲ اﳉلسة”.
“اﳌاّدة  : 891يجوز للجهة القضائية التي أصدرت اﳊكم،
ولو بعد حيازة ذلك اﳊكم قوة الشيء اﳌقضي به ،أن تصحح
اﳋطأ اﳌادي البحت والبسيط الذي يشوبه ،كما يجوز للجهة
القضائية التي يطعن ﰲ اﳊكم أمامها القيام بتصحيحه.
ي ـ ـق ـ ـّدم الـ ـطـ ـلب إﱃ رئـ ـيس الـ ـتشكـ ـيـ ـلـ ـة اﳌصدرة لـ ـلـ ـحـ ـكـ ـم،
ويفصل ﰲ هذا الطلب ﲟوجب أمر عﲆ عريضة ﰲ أجل
خمسة عشر ) (15يوما من تاريخ تقدﱘ الطلب ،بعد سماع
اﳋصوم أو بعد صحة تكليفهم باﳊضور.
يجوز ﳌـحافظ الدولة تقدﱘ طلب التصحيح تلقائيا ،أو
بناء عﲆ طلب أحد اﳋصوم ،ﻻ سيما إذ تبﲔ أن اﳋطأ
اﳌادي يعود إﱃ مرفق القضاء”.
“اﳌاّدة  : 892يكون اﻷمر الفاصل ﰲ طلب التصحيح قابﻼ
لﻼعتراض أمام رئيس اﳉهة القضائية الذي أصدره ﰲ أجل
خمسة عشر ) (15يوما من تاريخ التبليغ الرسمي لﻸمر.
اﻷمر الفاصل ﰲ اﻻعتراض غير قابل ﻷي طعن.
يؤشر عﲆ أصل اﳊكم اﳌصحح وعﲆ النسخ اﳌستخرجة
منه ﲟا قضى به أمر التصحيح ،ويبّلغ اﳋصوم اﳌعنيون
بأمر التصحيح”.

 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٨
اﳉريدة الرسم ّ
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“اﳌاّدة  : 899ي ـ ـمـ ـكـ ـن م ـحـ ـاف ـظ الدول ـة أيضـ ـا خـ ـﻼل اﳉ ـلـسة

الفصل الثاني

تقدﱘ مﻼحظاته الشفوية حول كل قضية قبل غلق باب
اﳌرافعات”.

ﰲ التشكيلة
“اﳌاّدة  9٠٠مكرر : 5تفصل اﳌـحاكم اﻹدارية لﻼستئناف

اﳌاّدة  : 7ي ـت ـم ـم الكـ ـت ـاب الـ ـرابـ ـع مـ ـن القـ ـانـون رقم ٠9-٠8

ب ـتشك ـي ـل ـة ج ـم ـاع ـي ـة ،م ـا ل ـم ي ـنص ال ـق ـان ـون عﲆ خـﻼف ذلك،

واﳌذكـ ـور أعـ ـﻼه ،بـ ـبـ ـاب أول مـ ـكـ ـرر عـ ـنـ ـوانـ ـه “ﰲ اﻹج ـراءات

تتكّون من ثﻼثة ) (3قضاة ،عﲆ اﻷقل ،من بينهم رئيس
ومساعدان اثنان ) (2برتبة مستشار”.

اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام  1٤29اﳌوافق  25فبراير سنة 2٠٠8
اﳌتبعة أمام اﳌـحاكم اﻹدارية لﻼستئناف” يتضمن اﳌواد

الفصل الثالث

 9٠٠مكرر و 9٠٠مكرر  1و 9٠٠مكرر 2و 9٠٠مكرر 3و9٠٠

ﰲ رفع الدعوى

م ـك ـرر  ٤و  9٠٠م ـك ـرر 5و  9٠٠م ـك ـرر 6و  9٠٠م ـك ـرر 7و 9٠٠
مكرر 8و 9٠٠مكرر ،9ويحرر كما يأتي :
“الباب اﻷول مكرر

“اﳌاّدة  9٠٠مكرر  : 6تطّبق أحكام اﳌواد من  539إﱃ 5٤2

من هذا القانون عﲆ كيفيات رفع اﻻستئناف وتسجيله”.
القسم اﻷول

ﰲ اﻹجراءات اﳌتبعة أمام اﳌـحاكم اﻹدارية

ﰲ اﻵجال

لﻼستئناف”
الفصل اﻷول
ﰲ اﻻختصاص

“اﳌاّدة  9٠٠مكرر  : 7تطّبق أحكام اﳌواد من  829إﱃ 832

من هذا القانون واﳌتعلقة بآجال رفع الدعوى ،أمام اﳌـحاكم
اﻹدارية لﻼستئناف”.

القسم اﻷول

القسم الثاني

ﰲ اﻻختصاص النوعي
“اﳌاّدة  9٠٠مكرر  :تختص اﳌـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف
بالفصل ﰲ استئناف اﻷحكام واﻷوامر الصادرة عن اﳌـحاكم
اﻹدارية.

ﰲ وقف التنفيذ
“اﳌاّدة  9٠٠مكرر  : 8تطّبق اﻹجراءات اﳌنصوص عليها
ﰲ اﳌواد  833و 83٤و 837من هذا القانون واﳌتعلقة بشروط
وإجراءات وقف التنفيذ أمام اﳌـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف”.

وتختص أيضا بالفصل ﰲ القضايا اﳌخّولة لها ﲟوجب
نصوص خاصة.
وتختص اﳌـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف للجزائر بالفصل
كدرجة أوﱃ ﰲ دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية
القرارات اﻹدارية الصادرة عن السلطات اﻹدارية اﳌركزية
والهيئات العمومية الوطنية واﳌنظمات اﳌهنية الوطنية”.
“اﳌاّدة  9٠٠مكرر : 1تطّبق أحكام اﳌواد من  815اﱃ 828
من هذا القانون أمام اﳌـحاكم اﻹدارية لﻼستئناف.
ﲤثـ ـ ـيـ ـ ـل اﳋصوم ﲟحـ ـ ـاٍم وجـ ـ ـوبي أم ـ ـام اﳌـحك ـمـة اﻹداريـة
لﻼستئناف ،ﲢت طائلة عدم قبول العريضة”.
“اﳌاّدة  9٠٠مكرر  : 2لﻼستئناف أثر ناقل للنزاع وموقف
لتنفيذ اﳊكم”.
“اﳌاّدة  9٠٠مكرر : 3تطّبق أحكام اﳌواد من  838إﱃ 873
أعﻼه ،أمام اﳌـحاكم اﻹدارية لﻼستئناف”.
القسم الثاني

الفصل الرابع
ﰲ الفصل ﰲ القضية
“اﳌاّدة  9٠٠مكرر  : 9تطبق أحكام اﳌواد من  87٤إﱃ 876
ومن  88٤إﱃ  9٠٠من هذا القانون أمام اﳌـحكمة اﻹدارية
لﻼستئناف”.
اﳌاّدة  : ٨تعدل وتتمم أحكام اﳌواد  9٠1و 9٠2و 9٠3و9٠7
و 9٠8و 91٠و 911و 917و 921و 931من القانون رقم ٠9–٠8
اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام  1٤29اﳌوافق  25فبراير سنة 2٠٠8
واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌاّدة  : 9٠1يختص مجلس الدولة بالفصل ﰲ الطعون
بالنقض ﰲ اﻷحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن اﳉهات
القضائية اﻹدارية.
ويختص أيضا بالفصل ﰲ الطعون بالنقض اﳌخّولة له
ﲟوجب نصوص خاصة”.
“اﳌاّدة  : 9٠2يختص مجلس الدولة بالفصل ﰲ استئناف
القرارات الصادرة عن اﳌـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف للجزائر

ﰲ طبيعة اﻻختصاص

الـ ـعـ ـاصمـ ـة ﰲ دعـ ـاوى إلـ ـغـ ـاء وتـ ـفسيـ ـر وتـ ـقـ ـديـ ـر مشروعـ ـيـ ـة

“اﳌاّدة  9٠٠مكرر  : ٤تطبق أحكام اﳌاّدة  8٠7من هذا
القانون أمام اﳌـحاكم اﻹدارية لﻼستئناف”.

القرارات اﻹدارية الصادرة عن السلطات اﻹدارية اﳌركزية
والهيئات العمومية الوطنية واﳌنظمات اﳌهنية الوطنية”.

 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٨
اﳉريدة الرسم ّ

“اﳌاّدة  : 9٠3يختص مجلس الدولة بالفصل ﰲ القضايا
اﳌخّولة له ﲟوجب نصوص خاصة”.
“اﳌاّدة  : 9٠7يجوز التصريح باﻻستئناف أو التصريح
ب ـال ـط ـع ـن ب ـال ـن ـقض أم ـام م ـج ـلس ال ـدول ـة أو اﳉهـة الـقضائـيـة
الصادر عنها اﳊكم اﳌطعون فيه.
وتطبق أحكام اﳌواد من  56٠إﱃ  56٤من هذا القانون فيما
يتعلق بكيفيات التصريح باﻻستئناف أو بالطعن بالنقض
وتسجيله”.
“اﳌاّدة  : 9٠8لﻼستئناف أمام مجلس الدولة أثر ناقل
للنزاع وموقف لتنفيذ اﳊكم”.
“اﳌاّدة  : 91٠يجوز ﳌجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ
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“القسم الثالث
ﰲ الطعن ﰲ اﻷوامر اﻻستعجالية”
اﳌاّدة  : 1٠تـ ـع ـ ـدل وتـ ـتـ ـمـ ـم أحـ ـك ـ ـام اﳌـ ـ ـواد  936و 937و938
و 939و 9٤٠و 9٤1و 9٤3و 9٤٤و 9٤5و 9٤9و 95٠و 951و953
و 95٤و 959و 96٠و 963و 966و 967و 976و 986من القانون
رقم  ٠9–٠8اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام  1٤29اﳌوافق  25فبراير
سنة  2٠٠8واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌاّدة  : 936تكون اﻷوامر الصادرة ﰲ مادة اﻻستعجال
قابلة للطعن”.
“اﳌاّدة  : 937تكون اﻷوامر الصادرة عن اﳌـحكمة اﻹدارية

القرارات اﻹدارية أو رفع وقف تنفيذها عند نظره كجهة

ﰲ مادة اﻻستعجال قابلة للطعن باﻻستئناف أمام اﳌـحكمة

استئناف ﰲ اﳌاّدة اﻻستعجالية”.

اﻹدارية لﻼستئناف خﻼل خمسة عشر ) (15يوما من تاريخ

“اﳌاّدة  : 911يـ ـجـ ـوز ﳌ ـج ـل ـس ال ـ ـدولـ ـة ،إذا أخ ـطر بعريضة
رفع وقف التنفيذ اﳌأمور به من طرف اﳌـحكمة اﻹدارية
لﻼستئناف للجزائر العاصمة ،أن يقرر رفعه حاﻻ ،إذا كان
مـ ـن شأنـ ـه اﻹضرار ﲟصلـ ـحـ ـة عـ ـامـ ـة أو ب ـح ـق ـوق اﳌستأن ـف،
وذلك إﱃ غاية الفصل ﰲ موضوع اﻻستئناف”.
“اﳌاّدة  : 917يفصل ﰲ مادة اﻻستعجال عﲆ مستوى
اﳌـحك ـم ـة اﻹداري ـة م ـن ق ـب ـل رئ ـيسه ـا ،وم ـن ق ـب ـل ال ـتشك ـي ـل ـة
اﳉم ـ ـ ـاع ـ ـ ـي ـ ـ ـة عﲆ مستـ ـ ـوى اﳌـحكـ ـ ـمـ ـ ـة اﻹداريـ ـ ـة لﻼستئناف
برئاسة رئيس هذه اﻷخيرة ومن قبل التشكيلة اﳉماعية
عﲆ مستوى مجلس الدولة”.
“اﳌاّدة  : 921ﰲ حالة اﻻستعجال القصوى ،يجوز لقاضي
اﻻستعجال ولو ﰲ غياب القرار اﻹداري اﳌسبق ،أن يأمر
بكل التدابير الضرورية اﻷخرى ،دون عرقلة تنفيذ أي قرار
إداري.

التبليغ الرسمي أو التبليغ.
وﰲ هذه اﳊالة ،تفصل اﳌـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف ﰲ
أجل ﻻ يتجاوز عشرة ) (1٠أيام.
تكون اﻷوامر اﻻستعجالية الصادرة ﰲ أول درجة عن
اﳌـحكـ ـ ـمـ ـ ـة اﻹداري ـ ـة لﻼستئناف لـ ـل ـج ـزائ ـر ال ـع ـاصم ـة ق ـاب ـل ـة
لﻼستئناف أمام مجلس الدولة خﻼل خمسة عشر ) (15يوما
من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ.
وﰲ هذه اﳊالة ،يفصل مجلس الدولة ﰲ أجل ﻻ يتجاوز
خمسة عشر ) (15يوما”.
“اﳌاّدة  : 938ﰲ ح ـ ـ ـال ـ ـة اسـ ـت ـئ ـن ـاف أمر صادر وفقا ﻷحكام
اﳌاّدة  92٤أعﻼه ،يفصل مجلس الدولة ﰲ أجل شهر واحد ).”(1
“اﳌاّدة  : 939يجوز لقاضي اﻻستعجال ما لم يطلب منه

وﰲ حالة التعدي أو اﻻستيﻼء أو الغلق اﻹداري ،يمكن

أكثر من إثبات حالة الوقائع ،ﲟوجب أمر عﲆ عريضة ولو

أيضا قاضي اﻻستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار اﻹداري

ﰲ غياب قرار إداري مسبق ،أن يعﲔ خبيرا أو محضرا

اﳌطعون فيه أو وضع حد للتعدي”.

قضائيا ليقوم بدون تأخير ،بإثبات الوقائع التي من شأنها

“اﳌاّدة  : 931يختتم التحقيق بانتهاء اﳉلسة ،ما لم يقّرر

قاضي اﻻستعجال تأجيل اختتامه إﱃ تاريخ ﻻحق ،ويخطر
به اﳋصوم بكل الوسائل.
وﰲ هـ ـ ـذه اﳊالـ ـ ـة اﻷخـ ـ ـي ـ ـرة ،ي ـ ـج ـ ـوز أن ت ـ ـوج ـ ـه اﳌذك ـ ـرات
والوثائق اﻹضافية اﳌقدمة بعد اﳉلسة وقبل اختتام التحقيق
مباشرة إﱃ اﳋصوم اﻵخرين بكل الوسائل القانونية ﲟا ﰲ
ذلك الطريقة اﻹلكترونية.
)............................الباقي بدون تغيير(،”..........................
اﳌاّدة  : ٩يعدل عنوان القسم الثالث من الفصل الثاني
من الباب الثالث من الكتاب الرابع من القانون رقم ٠9–٠8
اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام  1٤29اﳌوافق  25فبراير سنة 2٠٠8
واﳌذكور أعﻼه ،ويحرر كما يأتي :

أن تؤدي إﱃ نزاع أمام اﳉهة القضائية.
ي ـت ـم إش ـع ـار اﳌـ ـّدعـ ـى عل ـي ـه اﳌ ـحتـ ـمل م ـ ـن ق ـب ـ ـل اﳋ ـبـي ـر
أو اﳌـحضر القضائي اﳌعّين عﲆ الفور”.
“اﳌاّدة  : 9٤٠يجوز لقاضي اﻻستعجال بناء عﲆ عريضة
ول ـ ـو ﰲ غ ـ ـي ـ ـاب ق ـ ـرار إداري مسب ـ ـق ،أن يأم ـ ـر بـ ـكـ ـل تـ ـدبـ ـيـ ـر
ضروري للتحقيق”.
ﻻ إﱃ
“اﳌاّدة  : 9٤1يـ ـتـ ـم الت ـب ـل ـي ـغ الرسـ ـمـي لل ـع ـريضـ ـة حـ ـ ـا ً
اﳌّدعى عليه مع ﲢديد أجل للرد من قبل اﳉهة القضائية”.
“اﳌاّدة  : 9٤3يـ ـك ـ ـون اﻷم ـ ـر الصـ ـادر عـ ـ ـن اﳌ ـ ـحـك ـمة اﻹدارية
قابﻼ لﻼستئناف أمام اﳌـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف خﻼل
أجل خمسة عشر ) (15يوما من تاريخ التبليغ الرسمي”.
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٨
اﳉريدة الرسم ّ

“اﳌاّدة  : 9٤٤ي ـ ـج ـ ـوز ﳌـ ـج ـل ـس الدولـ ـة عـ ـنـ ـد نـ ـظـ ـره كـ ـجـ ـهة

 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م

“اﳌاّدة  : 959ت ـ ـطّبق عـ ـ ـﲆ ال ـط ـع ـن ب ـالن ـق ـض أم ـ ـام م ـجـ ـلـس

استئناف وللمـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف ﲟناسبة نظرها

الدولة أحكام اﳌواد  3٤9و 35٠و 352و 353و 355و 356و357

كجهة ابتدائية أو ﰲ اﻻستئناف أن يمنحا تسبيقا ماليا إﱃ

و 358و 359و 36٠ومن  362إﱃ  379من هذا القانون”.

الدائن الذي يطلب ذلك ،ما لم ينازع ﰲ وجود الّدْين بصفة جدية.

“اﳌاّدة  : 96٠يهدف اعتراض الغير اﳋارج عن اﳋصومة
إﱃ مراجعة أو إلغاء اﳊكم أو القرار أو اﻷمر الذي فصل ﰲ

لتقدﱘ ضمان”.

موضوع النزاع.

ويجوز لهما ولو تلقائيا ،أن تخضعا دفع هذا التسبيق

“اﳌاّدة  : 9٤5يجوز للمـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف أو ﳌجلس

ويفصل ﰲ القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون”.

الدولة ،حسب اﳊالة ،اﻷمر بوقف تنفيذ اﻷمر القاضي ﲟنح

“اﳌاّدة  : 963يجوز للجهة القضائية التي أصدرت اﳊكم،

التـسـب ـي ـق ،إذا كـ ـان مـ ـن شـ ـأن تنـفـي ـذه أن يـ ـؤدي إﱃ ن ـتـ ـائـ ـ ـج

ولو بعد حيازة هذا اﳊكم قوة الشيء اﳌقضي به ،أن تصحح

ﻻ يمكن تداركها ،وإذا كانت اﻷوجه اﳌثارة تبدو من خﻼل

اﳋطأ اﳌادي أو اﻹغفال الذي يشوبه.

التحقيق جدية ،ومن طبيعتها أن تبرر إلغاءه ورفض الطلب”.
“اﳌاّدة  : 9٤9يجوز لكل طرف حضر أو استدعي بصفة
قانونية ،ولو لم يقدم أي دفاع ،أن يرفع استئنافا ضد اﳊكم
أو اﻷمر الصادر عن اﳌـحكمة اﻹدارية أو القرار الصادر ﰲ
أول درجة عن اﳌـحكمة اﻹدارية لﻼستئناف للجزائر العاصمة”.
“اﳌاّدة  : 95٠ي ـح ـ ـدد أج ـ ـل اﻻسـ ـت ـئ ـنـاف بشهر ) (1بالنسبة
ﻷح ـك ـام اﳌـحاكـ ـم اﻹداريـ ـة ،وشهـ ـريـ ـن ) (2ب ـال ـنسب ـة لـقـرارات
اﳌـحاكم اﻹدارية لﻼستئناف.
تخفض هذه اﻵجال إﱃ خمسة عشر ) (15يوما بالنسبة
لﻸوامر اﻻستعجالية ما لم توجد نصوص خاصة.
تسري هذه اﻵجال من يوم التبليغ الرسمي لﻸمر أو اﳊكم أو
القرار إﱃ اﳌعني ،وتسري من تاريخ انقضاء أجل اﳌعارضة
إذا صدر غيابيا.
تسري هذه اﻵجال ﰲ مواجهة طالب التبليغ الرسمي”.
“اﳌاّدة  : 951يجوز للمستأنف عليه استئناف اﳊكم فرعيا
حتى ﰲ حالة سقوط حقه ﰲ رفع اﻻستئناف اﻷصﲇ.
ﻻ يقبل اﻻستئناف الفرعي إذا كان اﻻستئناف اﻷصﲇ
غير مقبول.
يترتب عﲆ التنازل عن اﻻستئناف اﻷصﲇ عدم قبول
اﻻستئناف الفرعي إذا وقع بعد هذا التنازل.
تطّبق أمام جهات اﻻستئناف أحكام اﳌاّدة  33٤من هذا
القانون اﳌتعلقة بأوامر التحقيق أو التدابير اﳌؤقتة”.
“اﳌاّدة  : 953تكون اﻷوامر واﻷحكام والقرارات الصادرة
غيابيا عن اﳌـحاكم اﻹدارية واﳌـحاكم اﻹدارية لﻼستئناف
ومجلس الدولة كجهة استئناف ،قابلة للمعارضة“.
“اﳌاّدة  : 95٤ترفع اﳌعارضة خﻼل أجل شهر واحد ) (1من
تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي.
ويخفض هذا اﻷجل إﱃ خمسة عشر ) (15يوما بالنسبة
لﻸوامر”.

إذا أصدر مـ ـجـ ـلس الـ ـدولـ ـة قـ ـرارا حضوريـ ـا مشوبـ ـا ب ـخ ـطأ
مادي من شأنه التأثير عﲆ اﳊكم الصادر عنه جاز للخصم
اﳌعني أن يرفع طعنا أمامه لتصحيح هذا اﳋطأ.
إذا كان اﳋطأ اﳌادي موضوع طلب التصحيح جوهريا
وأثر ﰲ القرار ،ومنسوبا إﱃ مرفق القضاء وقد مس بحقوق
وواجبات اﻷطراف ،جاز ﳌجلس الدولة تعديله”.
ﻻﰲ
“اﳌاّدة  : 966ﻻ يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إ ّ
اﻷحـ ـكـ ـام الصادرة نـ ـهـ ـائـ ـيـ ـا عـ ـن اﳌـحاكـ ـم اﻹداريـ ـة وال ـق ـرارات
النهائية الصادرة عن اﳌـحاكم اﻹدارية لﻼستئناف و/أو عن
مجلس الدولة كجهة استئناف”.
“اﳌاّدة  : 967يم ـ ـكـ ـن تـ ـقـ ـدﱘ الـتماس إعادة النظر ﰲ إحدى
اﳊالتﲔ اﻵتيتﲔ :
 –1إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناء عﲆ وثائق مزّورة

قدمت ﻷول مرة أمام اﳉهة القضائية اﻹدارية،

 –2إذا حكم عﲆ خصم بسبب عدم تقدﱘ وثيقة قاطعة
كانت محتجزة عند اﳋصم”.
“اﳌاّدة ) : 976الفقرات من  1إﱃ  ٤بدون تغيير(.
عندما يكون التحكيم متعلقا بالهيئات العمومية الوطنية
أو اﳌنظمات اﳌهنية ،يتم اللجوء إﱃ هذا اﻹجراء ﲟبادرة
من ﳑثلها القانوني أو من اﳉهة الوصية”.
“اﳌاّدة  : 986عندما يقضي اﳊكم أو القرار اﳊائز قوة الشيء
اﳌقضي به بإلزام أحد أشخاص القانون العام بدفع مبلغ
ماﱄ محدد القيمة لفائدة أحد أشخاص القانون اﳋاص ،يقوم
اﳌـحضر القضائي بالتبليغ الرسمي للتكليف للمنفذ عليه
بالوفاء ﲟا تضمنه السند التنفيذي واﳌصاريف ﰲ أجل
شهرين ).(2
وﰲ حالة رفض اﳌنفذ عليه التنفيذ بعد انتهاء اﻵجال،
يحرر اﳌـحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ ،ويقدم
طلب التحصيل إﱃ أمﲔ خزينة الوﻻية ﳌقر اﳉهة اﳌـحكوم
عليها بعريضة مكتوبة مرفقة ﲟا يأتي :

 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٨
اﳉريدة الرسم ّ

 –1نسخة من السند التنفيذي،
 –2محضر التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء،
 –3محضر امتناع عن التنفيذ،
 –٤رقم اﳊساب اﳉاري للدائن.
يمكن أمﲔ اﳋزينة العمومية أن يأمر تلقائيا بسحب
مبلغ الّدْين واﳌصاريف من حسابات الهيئة اﳌـحكوم عليها

وﲢويله ﰲ حساب الدائن ﰲ أجل ﻻ يتجاوز ثﻼثة ) (3أشهر
من تاريخ إيداع الطلب.
يمكن أمﲔ اﳋزينة ،قبل عملية التحويل ،طلب معلومات
إضافية من اﳌـحضر القضائي أو من اﳉهة القضائية اﳌصدرة
للحكم أو القرار اﳌطلوب تنفيذه خﻼل اﻵجال اﳌـحددة ﰲ
الفقرة أعﻼه.
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“اﳌاّدة  : 987ﻻ ي ـجـ ـوز ت ـق ـدﱘ ط ـلب إﱃ اﳉـ ـهـ ـة الق ـضـ ـائ ـ ـية
اﻹدارية من أجل اﻷمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ
حكمها أو قرارها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه،
ﻻ بعد رفض التنفيذ من طرف اﳌـحكوم
عند اﻻقتضاء ،إ ّ
عليه ،وانقضاء أجل ثﻼثة ) (3أشهر ،يبدأ من تاريخ التبليغ
الرسمي للحكم.
غير أنه ،فيما يخص اﻷوامر اﻻستعجالية ،يجوز تقدﱘ
الطلب بشأنها بدون أجل.
ﰲ اﳊالة التي ﲢدد اﳉهة القضائية اﻹدارية ﰲ حكمهـ ـا
أو قرارها محل التنفيذ أجﻼ للمـحكوم عليه ﻻتخاذ تدابير
ﻻ بـعـ ـد ان ـق ـضـ ـاء ه ـذا
تـنـف ـيذ معـيـن ـة ،ﻻ ي ـجـوز ت ـق ـدﱘ الـطـل ـب إ ﹽ
اﻷجل”.
“اﳌاّدة  : 989ﰲ نهاية كل سنة ،يوجه رئيس كل محكمة

يمكن اﻹدارات والهيئات العمومية اﳌنصوص عليها ﰲ

إدارية لﻼستئناف تقريرا مرفقا بتقارير اﳌـحاكم اﻹدارية

اﳌاّدة  8٠٠مـ ـن هـ ـذا الـ ـقـ ـان ـون اﳌست ـف ـي ـدة م ـن ح ـك ـم أو ق ـرار
قضائي يتضمن مبالغ مالية ضد إدارات وهيئات عمومية

التابعة لها إﱃ رئيس مجلس الدولة حول صعوبات التنفيذ

أخرى أن تطلب من أمﲔ اﳋزينة العمومية ﳌقر الهيئة
اﳌـحكوم عليها ﲢصيل تلك اﳌبالغ.
يقدم طلب التحصيل مباشرة من طرف اﳌستفيد من
اﳊكم أو القرار إﱃ أمﲔ خزينة الوﻻية ﳌقر اﳉهة اﳌـحكوم
عليها بعريضة مكتوبة تكون مصحوبة ﲟا يأتي :
 –1نسخة من السند التنفيذي،
 –2ك ـ ـل الـ ـوثـ ـائـ ـق أو اﳌستـ ـنـ ـدات الـ ـتي تـ ـثـ ـبت أن جـ ـمـ ـيـ ـع
اﳌساعي لتنفيذ اﳊكم أو القرار بقيت طيلة أربعة ) (٤أشهر
دون نتيجة ،من تاريخ التكليف بالوفاء.
يمكن أمﲔ اﳋزينة ،قبل عملية التحويل ،طلب معلومات
إضافية لدى اﳉهة القضائية التي أصدرت اﳊكم أو القرار
اﳌطلوب تنفيذه خﻼل اﻵجال اﳌـحددة ﰲ الفقرة أعﻼه”.
اﳌاّدة  : 11ي ـع ـدل عـنوان الفصل الثاني من الباب السادس
من الكتاب الرابع من القانون رقم  ٠9–٠8اﳌؤرخ ﰲ  18صفر
عام  1٤29اﳌوافق  25فبراير سنة  2٠٠8واﳌذكور أعﻼه،

ومختلف اﻹشكاﻻت اﳌعاينة واقتراح اﳊلول اﳌﻼئمة لها”.
اﳌاّدة  : 1٣تسري قواعد اﻻختصاص النوعي واﻹقليمي
اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون ،اﳋاصة باﳉهات القضائية
اﻹدارية واﳌـحاكم التجارية اﳌتخصصة ابتداء من تاريخ
تنصيب اﳉهات القضائية اﳉديدة.
وتـ ـبـ ـقـ ـى اﳉه ـات ال ـقضائ ـي ـة اﻹداري ـة واﻷقسام ال ـت ـج ـاري ـة
مختصة بالفصل ﰲ الدعاوى اﳌرفوعة أمامها قبل تاريخ
تنصيب اﳉهات القضائية اﳉديدة.
اﳌاّدة : 14
تلغى :
– الفقرات  7و 8و 9و 1٠من اﳌاّدة  32واﳌواد  826و 835و836
و 912و 913و 91٤من القانون رقم  ٠9-٠8اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام
 1٤29اﳌواف ـ ـ ـ ـق  25ف ـ ـبـ ـرايـ ـر سنـ ـة  2٠٠8واﳌتضمـ ـن قـ ـان ـون
اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية،
– القانون رقم  ٠2-91اﳌؤرخ ﰲ  22جمادى الثانية عام
 1٤11اﳌوافق  8يناير سنة  1991الذي يحدد القواعد اﳋاصة

ويحرر كما يأتي :
“الفصل الثاني
ﰲ اﻷحكام اﳌطبقة عﲆ اﳌـحاكم اﻹدارية واﳌـحاكم
اﻹدارية لﻼستئناف ومجلس الدولة”
اﳌاّدة  : 1٢تعدل اﳌادتان  987و 989من القانون رقم ٠9–٠8
اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام  1٤29اﳌوافق  25فبراير سنة 2٠٠8
واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرران كما يأتي :

اﳌطبقة عﲆ بعض أحكام القضاء.
اﳌاّدة  : 15ي ـنـشـر ه ـ ـذا ال ـق ـانـ ـون فـي اﳉـ ـري ـ ـدة ال ـّرسـمـّيـ ـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حرر باﳉزائر ﰲ  13ذي اﳊجة عام  1٤٤3اﳌوافق 12
يوليو سنة .2٠22
عبد اﳌجيد تبون
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قانون رقم  14-٢٢مؤرخ ﰲ  1٣ذي اﳊجة عام  144٣اﳌوافق
 1٢يـ ـولـ ـيـ ـو سن ـة  ،٢٠٢٢ي ـت ـم ـم ال ـق ـان ـون رق ـم 11–٠1
اﳌـ ـؤرخ فـي  11رب ـي ـع ال ـث ـاني عـ ـ ـام  14٢٢اﳌـ ـ ـوافـ ـق
 ٣ي ـ ـولـ ـيـ ـو سنـ ـة  ٢٠٠1واﳌت ـع ـل ـق ب ـالصي ـد الـبـحـري
وتربية اﳌائيات.
ـــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– ب ـنـ ـاء عـ ـﲆ ال ـدسـت ـور ،ﻻ سيـمـ ـا اﳌ ـواد  139و 1٤3و1٤٤
)الفقرة  (2و 1٤5و 1٤8منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسـي رقم  95–٠7اﳌـ ـؤرخ فـي
 29صف ـر ع ـام  1٤28اﳌوافـق  19مارس سنة  2٠٠7واﳌتضمن
التصديق عﲆ اتفاق حفظ حوتيات البحر اﻷسود والبحر
اﻷب ـيض اﳌت ـوسط واﳌن ـط ـق ـة اﻷط ـلسي ـة اﳌت ـاخ ـم ـة ،اﳌوقـع
ﲟوناكو ﰲ  2٤نوفمبر سنة ،1996
– وﲟ ـقـتـض ـى اﻷمـ ـر رق ـم  58–75اﳌـ ـؤرخ فـي  2٠رمـ ـضـان
عام  1395اﳌوافق  26سبتمبر سنة  1975واﳌتضمن القانون
اﳌدني ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  29–9٠اﳌؤرخ ﰲ  1٤جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤11اﳌوافق أول ديسمبر سنة  199٠واﳌتعلق بالتهيئة
والتعمير ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  3٠–9٠اﳌؤرخ ﰲ  1٤جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤11اﳌوافق أول ديسمبر سنة  199٠واﳌتضمن قانون
اﻷمﻼك الوطنية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقـتـض ـى ال ـق ـان ـون رق ـ ـم  ٠٤–98اﳌؤرخ فـي  2٠صـف ـر
عام  1٤19اﳌوافق  15يونيو سنة  1998واﳌتعلق بحماية
التراث الثقاﰲ،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3–٠1اﳌؤرخ ﰲ أول جمادى الثانية
عام  1٤22اﳌوافق  2٠غشت سنة  2٠٠1واﳌتعلق بتطوير
اﻻستثمار ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  11–٠1اﳌؤرخ ﰲ  11ربيع الثاني
عام  1٤22اﳌوافق  3يوليو سنة  2٠٠1واﳌتعلق بالصيد
البحري وتربية اﳌائيات ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  2٠–٠1اﳌؤرخ ﰲ  27رمضان
عام  1٤22اﳌوافق  12ديسمبر سنة  2٠٠1واﳌتعلق بتهيئة
اﻹقليم وتنميته اﳌستدامة،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2–٠2اﳌؤرخ ﰲ  22ذي القعدة
عام  1٤22اﳌوافق  5فبراير سنة  2٠٠2واﳌتعلق بحماية
الساحل وتثمينه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠3–٠3اﳌؤرخ ﰲ  16ذي اﳊجة
عام  1٤23اﳌوافق  17فبراير سنة  2٠٠3واﳌتعلق ﲟناطق
التوسع واﳌواقع السياحية ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3–٠3اﳌؤرخ ﰲ  19جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤2٤اﳌوافق  19يوليو سنة  2٠٠3واﳌتعلق باﳌنافسة،
اﳌعدل واﳌتمم،

 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م

– وﲟقتضى القانون رقم  1٠–٠3اﳌؤرخ ﰲ  19جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤2٤اﳌوافق  19يوليو سنة  2٠٠3واﳌتعلق بحماية
البيئة ﰲ إطار التنمية اﳌستدامة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى القانون رقم  12–٠5اﳌؤرخ ﰲ  28جمادى الثانية
عام  1٤26اﳌوافق  ٤غشت سنة  2٠٠5واﳌتعلق باﳌياه،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟـقـتـض ـى ال ـق ـانـ ـون رقـ ـم  ٠9–٠8اﳌؤرخ ﰲ  18صفر
عام  1٤29اﳌوافق  25فبراير سنة  2٠٠8واﳌتضمن قانون
اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟـق ـت ـضـ ـى ال ـقـ ـانـ ـون رقـ ـم  ٠3–٠9اﳌؤرخ ﰲ  29صفر
عام  1٤3٠اﳌوافق  25فبراير سنة  2٠٠9واﳌتعلق بحماية
اﳌستهلك وقمع الغش ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟـقـت ـضـ ـى ال ـقـ ـانون رقم  1٠–11اﳌؤرخ ﰲ  2٠رجب
عام  1٤32اﳌوافق  22يونيو سنة  2٠11واﳌتعلق بالبلدية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟـق ـت ـض ـى ال ـقـ ـان ـ ـون رقـم  ٠6–12اﳌؤرخ ﰲ  18صفر
عام  1٤33اﳌوافق  12يناير سنة  2٠12واﳌتعلق باﳉمعيات،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7–12اﳌؤرخ ﰲ  28ربيع اﻷول
عام  1٤33اﳌوافق  21فبراير سنة  2٠12واﳌتعلق بالوﻻية،
– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،
يصدر القانون اﻵتي نصه :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ت ـت ـم ـم أح ـك ـام الق ـان ـون رقـ ـم  11–٠1اﳌؤرخ
ﰲ  11ربيع الثاني عام  1٤22اﳌوافق  3يوليو سنة 2٠٠1
واﳌتعلق بالصيد البحري وتربية اﳌائيات ،ﲟادة  11مكرر
ﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  11مكرر  :يح ـق ﳌـهنـي ـي الـص ـي ـد البح ـري وتربية
اﳌ ـائـي ـات إن ـش ـاء تـعـ ـاونـيـات للـصـيد البـح ـري و/أو ت ـربي ـة
اﳌـائ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات ،ت ـه ـدف إﱃ ﲢ ـس ـﲔ وضعـي ـتـه ـم اﻻقـتـص ـادي ـة
واﻻجـتـماعـيـة.
تـعـتـبـر ت ـعـ ـاونـيـة الصـيـد الـبـحري و/أو ت ـربـيـة اﳌ ـائ ـيـات
مـجـمـوع ـة م ـن أشخاص طبيعيﲔ أو معنويﲔ ،وﻻ تهدف إﱃ
ﲢقيق الربح.
يكون اﻻنضمام إﱃ تعاونية الصيد البحري و/أو تربية
اﳌائيات بصفة اختيارية.
تتمتع التعاونية بالشخصية اﳌعنوية واﻻستقﻼل اﳌاﱄ.
ﲢدد كيفيات إنشاء وتسيير تعاونيات الصيد البحري
و/أو تربية اﳌائيات عن طريق التنظيم”.
اﳌاّدة  : ٢ي ـنـشـر ه ـ ـذا ال ـق ـانـ ـون فـي اﳉـ ـري ـ ـدة ال ـّرسـمـّيـ ـة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ  13ذي اﳊجة عام  1٤٤3اﳌوافق 12
يوليو سنة .2٠22
عبد اﳌجيد تبون

 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م
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مراسيم تنظيمّية
جة عام
مرسوم رئاسي رقم  ٢٦5-٢٢مؤرخ ﰲ  15ذي اﳊ ّ
 144٣اﳌوافق  14يوليو سنة  ،٢٠٢٢يعّدل اﳌرسوم
الرئاسي رقم  ٢٨1-٢1اﳌؤرخ ﰲ  ٢٦ذي القعدة عام
 144٢اﳌوافق  7يـوليـو سنـة  ٢٠٢1واﳌتـضـمـن تـعـيﲔ
أعـضـاء اﳊكومة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورّية ،وزير الدفاع الوطني،
إ ّ
– بناء عﲆ الّدستور ،ﻻ سّيما اﳌادتان  7-91و 1٠٤منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟ ـقـتـض ـى اﳌرسوم الرئاسي رقم  223-22اﳌؤرخ ﰲ
 1٤ذي القعدة عام  1٤٤3اﳌوافق  1٤يونيو سنة  2٠22واﳌتضمن
إنهاء مهام عضو ﰲ اﳊكومة،
يرسم ما يأتي :

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9–8٤اﳌؤرخ ﰲ  2جمادى
اﻷوﱃ عـ ـ ـ ـام  1٤٠٤اﳌوافـ ـ ـ ـق  ٤فـ ـبـ ـرايـ ـر سن ـة  198٤واﳌتـعـلـق
بالتنظيم اﻹقليمي للبﻼد ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  1٠–11اﳌؤّرخ ﰲ  2٠رجب عام

 1٤32اﳌواف ـ ـ ـ ـق  22يـ ـونـ ـيـ ـو سنـ ـة  2٠11واﳌتـعـلـق بـالـبـلـديـة،
اﳌعّدل واﳌتّمم ،ﻻ سّيما اﳌاّدة ) 51الفقرة  (3منه،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  336–21اﳌؤّرخ ﰲ
 19محّرم عام  1٤٤3اﳌوافق  28غشت سنة  2٠21واﳌتضمن
استدعاء الهيئة الناخبة ﻹجراء انتخابات مسبقة للمجالس

الشعبية البلدية والوﻻئية،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يستدعى ناخبو البلديات اﳌذكورة ﰲ
القائمة اﳌلحقة بهذا اﳌرسوم والتابعة ،عﲆ الّتواﱄ ،لوﻻيتي
زو ،ﻻن ـت ـخ ـاب أعضاء اﳌج ـالس ال ّشع ـب ـي ـة
بجاية و تـ ـي ـزي و ّ
البلدية ،يوم الّسبت  15أكتوبر سنة .2٠22

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تعّدل أحكام اﳌادة اﻷوﱃ من اﳌرسوم
الرئاس ـ ـي رق ـ ـم  281-21اﳌ ـ ـ ـؤرخ ﰲ  26ذي القـ ـعدة ع ـ ـام 1٤٤2

اﳌاّدة ُ : ٢يش ـ ـَرع ﰲ الـ ـمـ ـراجـ ـعـ ـة اﻻسـ ـت ـث ـن ـائ ـي ـة ل ـلقـ ـوائ ـ ـم

اﳌـ ـ ـواف ـ ـق  7يـ ـولـ ـيـ ـو سـ ـن ـ ـة  2٠21واﳌتـ ـضـ ـمـ ـن تعـ ـيـ ـﲔ أعـ ـض ـ ـاء
اﳊكومة ،اﳌعدل ،عﲆ النحو اﻵتي :

يوم اﻷربعاء  2٠يوليو سنة  2٠22وُتختَتم يوم اﳋميس 28

– إبراهيم جمال كساﱄ ،وزيرا للمالية.
اﳌاّدة  : ٢ين ـ ـشـ ـر هـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉ ـريـ ـدة الّرس ـم ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الشعبّية.
جة عام  1٤٤3اﳌوافق 1٤
حّرر باﳉزائر ﰲ  15ذي اﳊ ّ
يوليو سنة .2٠22
عبد اﳌجيد تبـون
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـHـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
جة عام
مرسوم رئاسي رقم  ٢٦٦-٢٢مؤّرخ ﰲ  1٨ذي اﳊ ّ
 144٣اﳌ ـ ـواف ـ ـق  17ي ـ ـ ـولـ ـي ـ ـو س ـ ـن ـ ـة  ،٢٠٢٢ي ـ ـت ـ ـضـ ـ ـمـ ـن
استـ ـدعـ ـاء الـ ـنـ ـاخـ ـبﲔ ﻻن ـت ـخ ـاب ـات ج ـزئ ـي ـة ﻷعضاء
بعض اﳌجالس الشعبية البلدية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الّدستور ،ﻻ سّيما اﳌاّدة  7) 91و (1٠منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠1–21اﳌؤّرخ ﰲ  26رجب عام
 1٤٤2اﳌواف ـ ـ ـ ـق  1٠م ـ ـ ـارس سن ـ ـ ـة  2٠21واﳌتضم ـن ال ـق ـان ـون
الع ـ ـضـ ـ ـوي ال ـ ـمـ ـت ـ ـع ـ ـ ـّلق ب ـ ـنـ ـظـ ـام اﻻنـتخابات ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
ﻻ سّيما اﳌواد  62و 63و 123و 169منه،

اﻻنتخابية للبلديات اﳌذكورة ﰲ القائمة اﳌلحقة ،ابتداء من
يوليو سنة .2٠22

اﳌاّدة  : ٣ين ـ ـشـ ـر هـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉ ـريـ ـدة الّرس ـم ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الشعبّية.

جة عام  1٤٤3اﳌوافق 17
حّرر باﳉزائر ﰲ  18ذي اﳊ ّ
يوليو سنة .2٠22
عبد اﳌجيد تبـون
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳌلحق
زو
تابعة لوﻻيتي بجاية وتيزي و ّ
قائمة البلدّيات ال ّ
اﳌعنية باﻻنتخابات اﳉزئية

وﻻية بجاية :
– فرعون،
– مسيسنة،
– توجة،
– أقبو.
زو :
وﻻية تيزي و ّ
– آيت محمود،
– آيت بومهدي.

 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٨
اﳉريدة الرسم ّ

14

جة
مرسـ ـوم تنفيـ ـ ـذي رق ـم  ٢5٢-٢٢مؤّرخ ﰲ أول ذي اﳊ ّ
ع ـ ـ ـ ـام  144٣اﳌـ ـوافـ ـ ـ ـق  ٣٠يونيو سنة  ،٢٠٢٢يتضم ـن
إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى.

– وﲟقتضـ ـى اﳌرسـ ـوم الرئاسي رق ـم  281-21اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ
 26ذي القـ ـع ـ ـدة عـ ـ ـ ـام  1٤٤2اﳌ ـواف ـ ـ ـق  7ي ـ ـ ـولـ ـ ـي ـ ـو س ـ ـ ـنـ ـ ـة 2٠21
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرسم ما يأتي :

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– 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  5-112و1٤1

 ،2٠22-2٠21اﳌـ ـ ـتوس ـ ـط ـ ـات اﳌ ـ ـ ـذك ـ ـ ـورة ف ـ ـ ـ ـي اﳌ ـ ـ ـلحـ ـق اﻷول
به ـ ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم.

)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضـ ـى ال ـ ـقانـ ـون رق ـ ـ ـم  ٠٤-٠8اﳌ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  15مـ ـ ـحـّرم

عـ ـام  1٤29اﳌوافق  23يناير سنـ ـة  2٠٠8واﳌتضم ـن القانون
التوجيهي للتربية الوطنية ،ﻻسيما اﳌادة  82منه،

اﳌادة  : ٢تلغ ـ ـ ـ ـى ،ابت ـ ـداء مـ ـن مـ ـ ـوس ـم الدخـ ـ ـول اﳌدرسي
 ،2٠22-2٠21اﳌت ـ ـوسطـ ـ ـات اﳌـ ـ ـذك ـ ـ ـ ـورة ﰲ اﳌلحـ ـ ـ ـق الثان ـ ـ ـي
بهـ ـ ـذا اﳌرسوم.

– وﲟـ ـق ـت ـضى ال ـمرسـ ـوم الرئ ـاسي رقم  ٠1-1٤اﳌؤّرخ ﰲ

 3ربي ـ ـع اﻷّول ع ـ ـام  1٤35اﳌواف ـ ـق  5يناير سنـ ـة  2٠1٤الـ ـذي
ي ـ ـح ـ ـدد كيفي ـ ـات تسميـ ـ ـة اﳌ ـ ـؤس ـ ـسات واﻷماك ـ ـن واﳌبانـ ـ ـي

رسمـ ـّية
اﳌادة  : ٣ين ـ ـ ـشر هـ ـ ـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉريـ ـ ـدة ال ّ
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

العمومية أو إعادة تسميتها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  275-21اﳌؤّرخ ﰲ
 19ذي القـ ـعـ ـ ـدة عـ ـ ـام  1٤٤2اﳌـ ـوافـ ـق  3٠يـ ـون ـ ـي ـ ـو س ـ ـ ـن ـ ـة 2٠21

ح ـّرر باﳉـ ـزائـ ـر ﰲ أول ذي اﳊجة عـ ـام  1٤٤3اﳌوافـ ـق 3٠
يونيو سنة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

اﳌلحق اﻷول
قائمة اﳌتوسطات اﳌنشأة للسنة الدراسية ٢٠٢٢-٢٠٢1
رمز
الوﻻية

الوﻻية

02

الشلف

٠3

اﻷغواط

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

تسمية اﳌؤسسة

العنوان

03 02

السنجاس

939٤

متوسطة اﻷمير عبد القادر

بني ودرن  -السنجاس

05 02

وادي سﲇ

9395

متوسطة الشهيد قلمار قدور

حي  35٠٠مسكن

16 03

وادى مرة

9396

رمز
البلدية

اﳌدعو بوطيارة

متوسطة اﳌجاهد اﳌتوﰲ

منطقة اﳉدر

بن عامر يوسف

٠٤

أم
البواقي

01 04

أم البواقي

9397

متوسطة أم البواقي اﳉديدة

طريق قليف

06 04

عﲔ مليلة

9398

متوسطة عﲔ مليلة اﳉديدة

شارع قواجلية رابح

 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٨
اﳉريدة الرسم ّ

15

اﳌلحق اﻷول )تابع(

رمز
الوﻻية

الوﻻية

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

تسمية اﳌؤسسة

العنوان

03 09

بوعينان

9399

متوسطة اﳌجاهد سحﲇ أحمد

حي + 26٠٠ + 31٠٠

07 09

العفرون

9٤٠٠

متوسطة العﻼمة ﷴ البشير

مخطط شغل اﻷراضي

اﻹبراهيمي

رقم  ٠5العفرون

14 09

مفتاح

9٤٠1

متوسطة الشهيد سﻼمي عﲇ اﳌدعو

حي  375٠مسكن عدل

20 09

بوعرفة

9٤٠2

متوسطة الشهيد عمارة رشيد

20 09

بوعرفة

9٤٠3

متوسطة الشهيد عائشة عﲇ

البويرة

9٤٠٤

متوسطة حميطوش عﲇ

9٤٠5

متوسطة حي  32٤٠مسكن

حي  32٤٠مسكن

متوسطة بورياح عبد القادر ولد

حي  75٠مسكن عمومي

اﳌيلود

إيجاري  -واد الطلبة

متوسطة الشهيد دحام حبيب

حي  19٠٠مسكن

رمز
البلدية

 1٠٠٠مسكن عدل 1

09

البليدة

10

البويرة

01 10

12

تبسة

25 12

بوﳊاف الدير

01 14

تيارت

9٤٠6

01 14

تيارت

9٤٠7

14

تيارت

15

تيزي

عﲇ صغير
مخطط شغل اﻷراضي
حي دريوش
حي  163٠مسكن حي
دريوش ،بجانب
اﳌسجد
حي ٤٠٠ + ٤٠٠
مسكن عدل

عمومي إيجاري  -زمالة
13 14

دهموني

9٤٠8

متوسطة الدحموني اﳉديدة

دهموني

16 14

السوقر

9٤٠9

متوسطة بن مومو سي الطيب

السوقر

34 14

مشرع الصفاء

9٤1٠

متوسطة سعيدي اﳊواس

مشرع الصفاء

01 15

تيزي وزو

9٤11

متوسطة الشهيد بوغراش محمـد إيدير

واد فاﱄ ،تيزي وزو

وزو
28 15

آيت محمود

9٤12

متوسطة عليش يوسف

آيت محمود

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٨
اﳉريدة الرسم ّ
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 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م

اﳌلحق اﻷول )تابع(

رمز
الوﻻية

الوﻻية

اﳉزائر
شرق

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

تسمية اﳌؤسسة

العنوان

13 16

اﳊراش

9٤13

متوسطة حي  6٠٠مسكن ،كوريفة 3

حي  6٠٠مسكن،
كوريفة 3

14 16

براقي

9٤1٤

متوسطة محمـد بن شطارة 2

حي  ٤5٠5مسكن
عمومي إيجاري -
حوش موهوب 2

33 16

الكاليتوس

9٤15

متوسطة أوﻻد اﳊاج اﳉديدة

حي أوﻻد اﳊاج

38 16

الرويبة

9٤16

متوسطة حي  152مسكن ترقوي
عمومي  -أحمد مدغري

حي  152مسكن ترقوي
عمومي  -أحمد مدغري

40 16

الرغاية

9٤17

متوسطة حي  1٠2٠مسكن ترقوي
عمومي  -قريشي

حي  1٠2٠مسكن

42 16

البرج البحري

9٤18

متوسطة حي ٤73+6٠٠+5٠٠
مسكن بيع باﻹيجار  -حي فايزي

حي ٤73 + 6٠٠ + 5٠٠
مسكن بيع باﻹيجار -
حي فايزي

26 16

جسر
قسنطينة

9٤19

متوسطة جسر قسنطينة 2

جسر قسنطينة

26 16

جسر
قسنطينة

9٤2٠

متوسطة حي  3٠٠٠مسكن
عﲔ اﳌاﳊة  -جنان السفاري

حي  3٠٠٠مسكن عﲔ
اﳌاﳊة  -جنان
السفاري

44 16

زرالدة

9٤21

متوسطة القرية

القرية ،زرالدة

45 16

السحاولة

9٤22

متوسطة أوﻻد مريجة

أوﻻد مريجة ،السحاولة

46 16

اﳌعاﳌة

9٤23

متوسطة حي  1٤٠٠مسكن
بيع باﻹيجار  -سيدي عبداﷲ

حي  1٤٠٠مسكن بيع
باﻹيجار -
سيدي عبد الـله

46 16

اﳌعاﳌة

9٤2٤

متوسطة حي  12٠٠مسكن -
سيدي عبد الـله

حي  12٠٠مسكن -
سيدي عبد الـله

48 16

الدويرة

9٤25

متوسطة حي  7٠٠٠مسكن

حي  7٠٠٠مسكن

50 16

الرحمانية

9٤26

متوسطة حي  (1٠21) 1٠8٠مسكن -
سيدي عبد الـله

حي  (1٠21) 1٠8٠مسكن
 -سيدي عبد الـله

55 16

السويدانية

9٤27

متوسطة حي  368مسكن

حي  368مسكن -
السويدانية

57 16

عﲔ البنيان

9٤28

متوسطة حي  ٤29مسكن
جنان نوار اللوز

حي  ٤29مسكن جنان
نوار اللوز

رمز
البلدية

16

اﳉزائر
غرب

 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
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اﳉريدة الرسم ّ

17

اﳌلحق اﻷول )تابع(
رقم
التعريف
الوطني

تسمية اﳌؤسسة

العنوان

17

اﳉلفة

20 17

حد
الصحاري

94 29

متوسطة حد الصحاري اﳉديدة

حد الصحاري

19

سطيف

01 19

سطيف

9430

متوسطة  17أكتوبر 1961

شوف لكداد  -سطيف

2٠

سعيدة

12 20

سيدي أحمد

9٤31

متوسطة عامر موسى

سيدي أحمد

21

سكيكدة

25 21

صالح
بوالشعور

9٤32

متوسطة التجمع السكني اﻹخوة ناصر

واد القصب سيايرة

01 22
22

سيدي
بلعباس

سيدي
بلعباس

9٤33

متوسطة اﳌجاهد اﳌتوﰲ
مرسﲇ العيد

حي  8٠٠مسكن عدل

14 22

سيدي
ﳊسن

9٤3٤

متوسطة الشهيد مختار زازو يعقوب

حي  1٠٠٠مسكن
عمومي إيجاري

06 23

وادي العنب

9٤35

متوسطة عمارة بشير

حي  2٠٠٠مسكن
عمومي إيجاري

23

عنابة

25

قسنطينة

رمز
الوﻻية

الوﻻية

رمز
البلدية

البلدية

09 23

العﲔ
الباردة

9٤36

متوسطة اﳌجاهد اﳌتوﰲ
غرايبية صالح

حي  75٠مسكن -
اﳊروشي

05 25

ديدوش مراد

9٤37

متوسطة توفوتي رابح

حي  6٠٠٠مسكن الرتبة

05 25

ديدوش مراد

9٤38

متوسطة زيتوني السعيد

حي  6٠٠٠مسكن الرتبة

06 25

اﳋروب

9٤39

متوسطة طريفة الطاهر

حي ماسينيسا

26

اﳌدية

54 26

ذراع السمار

9٤٤٠

متوسطة حي  2332مسكن
عﲔ اﳉردة 2

حي  2332مسكن
عﲔ اﳉردة 2

27

مستغاﱎ

01 27

عشعاشة

9٤٤1

متوسطة الشهيد حمدي باي أحمد

عشعاشة

01 29

معسكر

9٤٤2

متوسطة الشهيد بن حوى محمـد

حي  326٠مسكن
عمومي إيجاري،
اﳌنطقة اﳊضرية 12

29

معسكر
26 29

سيق

9٤٤3

متوسطة سيق اﳉديدة

سيق مركز

27 29

عكاز

9٤٤٤

متوسطة دوار أهل الونان

دوار أهل الونان

31 29

اﶈمدية

9٤٤5

متوسطة اﶈمدية اﳉديدة

شارع قادة قدور

30

ورقلة

01 30

ورقلة

9٤٤6

متوسطة اﳌجاهد بن السايح الشيخ
بن عبد القادر

حي النصر

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٨
اﳉريدة الرسم ّ
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 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م

اﳌلحق اﻷول )تابع(

رمز
الوﻻية

الوﻻية

31

وهران

33

إيليزي

34

برج
بوعريريج

35

بومرداس

38

تيسمسيلت

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

تسمية اﳌؤسسة

العنوان

03 31

بئر اﳉير

9447

متوسطة حي الرياض

حي الرياض -
بئر اﳉير

03 31

بئر اﳉير

9448

متوسطة الشهيد فويرات الشيخ

حي  16٠٠مسكن
عمومي إيجاري -
سيدي البشير

11 31

وادي تليﻼت

9449

متوسطة اﳌجاهدة اﳌتوفية
بن غاﳌية الزهرة

حي  25٠٠مسكن
عمومي إيجاري -
وادي تليﻼت

11 31

وادي تليﻼت

9450

متوسطة حي  3٠٠٠مسكن عمومي
إيجاري

حي  3٠٠٠مسكن
عمومي إيجاري -
وادي تليﻼت

11 31

وادي تليﻼت

9451

متوسطة اﳌجاهد اﳌتوﰲ
صديق الشيخ

حي  25٠٠مسكن
عمومي إيجاري -
وادي تليﻼت

11 31

وادي تليﻼت

9452

متوسطة الشهيد مهور دريس

حي  25٠٠مسكن
عمومي إيجاري -
وادي تليﻼت

13 31

سيدي
الشحمي

9453

متوسطة حي  21٠٠مسكن ترقوي
عمومي

حي  21٠٠مسكن
ترقوي عمومي -
سيدي الشحمي

01 33

إيليزي

9454

متوسطة حي البرارك

حي البرارك  -إيليزي

05 34

اﳌهير

9455

متوسطة قادري أحمد بن محمـد

ﳌلز بلدية اﳌهير

18 34

أوﻻد دحمان

9456

متوسطة أوﻻد دحمان اﳉديدة

أوﻻد دحمان

34 34

حرازة

9457

متوسطة قرية تيزي أحسن

قرية تيزي أحسن

31 35

خميس
اﳋشنة

9458

متوسطة الشهيد غبريني محمـد

حي  3٠٠٠مسكن عدل

32 35

اﳋروبة

9459

متوسطة اﳌجاهد اﳌتوﰲ
طالبي بوعﻼم

اﳋروبة

03 38

ثنية اﳊد

9460

متوسطة الشهيد راهن محمـد

ثنية اﳊد

15 38

سيدي
بوتوشنت

9461

متوسطة الشهيد بوزيوان الطاهر

سيدي بوتشنت

19 38

تامﻼحت

9462

متوسطة قسمي محمـد

تامﻼحت

رمز
البلدية

 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٨
اﳉريدة الرسم ّ

19

اﳌلحق اﻷول )تابع(

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

تسمية اﳌؤسسة

العنوان

39

الوادي

03 39

وادى العلندة

9463

متوسطة وادى العلندة الشمالية

وادى العلندة

40

خنشلة

01 40

خنشلة

9464

متوسطة اﳌجاهد عﻼوي
عبد اﳌجيد بن خماجة

حي موسى رداح

14 44

عﲔ لشياخ

9٤65

متوسطة عمر بن اﳋطاب

عﲔ لشياخ

44

عﲔ
الدفﲆ

46

عﲔ
ﲤوشنت

55

توقرت

56

جانت

رمز
الوﻻية

الوﻻية

رمز
البلدية

33 44

عﲔ
بويحيى

9٤66

متوسطة العقيد لطفي اﳉديدة

عﲔ بويحيى

01 46

عﲔ
ﲤوشنت

9٤67

متوسطة بلحاجي محمـد

اﳌنطقة اﳊضرية
حصة 61

01 46

عﲔ
ﲤوشنت

9٤68

متوسطة بورقبة محمـد

حي  1٠٠٠مسكن

07 55

اﳌقارين

9٤69

متوسطة حي أعميش

حي اﳌقارين

08 55

اﳌنقر

9٤7٠

متوسطة أميه بن عﲇ

حي أميه بن عﲇ

01 56

جانت

9٤71

متوسطة البشير اﻹبراهيمي

جانت

اﳌلحق الثاني
قائمة اﳌتوسطات اﳌلغاة للسنة الدراسية ٢٠٢٢/٢٠٢1

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

تسمية اﳌؤسسة

العنوان

02

الشلف

03 02

السنجاس

٠1٤3٤

متوسطة اﻷمير عبد القادر القديمة

بني ودرن ،السنجاس

14

تيارت

34 14

مشرع

٠٠9٠٠

رمز
الوﻻية

الوﻻية

رمز
البلدية

)هدمت(

الصفاء

متوسطة سعيدي اﳊواس القديمة

مشرع الصفاء

)ﲢول إﱃ مدرسة ابتدائية(

15

تيزي وزو

28 15

آيت محمود

٠٠977

متوسطة آيت محمود القديمة )هدمت(

آيت محمود

20

سعيدة

12 20

سيدي أحمد

٠1526

متوسطة عامر موسى القديمة )ﲢول

سيدي أحمد

26

اﳌدية

12 26

أوﻻد

٠٠6٠9

إﱃ مدرسة ابتدائية(

ابراهيم

متوسطة بلخير يحيى )تهدم ﻹعادة
بنائها ﰲ نفس اﳌكان(

أوﻻد ابراهيم

 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٨
اﳉريدة الرسم ّ

20

اﳌلحق الثاني )تابع(

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

تسمية اﳌؤسسة

العنوان

28

اﳌسيلة

01 28

اﳌسيلة

٠2٠37

متوسطة اﳌسيلة اﳉديدة ) ﲢول إﱃ

اﳌسيلة

31

وهران

38

تيسمسيلت

٤٤

عﲔ الدفﲆ

56

جانت

رمز
الوﻻية

الوﻻية

رمز
البلدية

معهد وطني لتكوين موظفي قطاع
التربية الوطنية(
10 31

العنصر

٠3978

متوسطة العنصر القديمة )تهدم(

حي  5٤مسكن ،العنصر

19 38

تامﻼحت

٠3319

متوسطة قاسمي محم ـد القديمة )ﲢول

تامﻼحت

إﱃ مدرسة ابتدائية(
سيدي

15 38

٠9٤61

متوسطة الشهيد بوزيوان الطاهر

بوتوشنت
14 44

عﲔ لشياخ

سيدي بوتوشنت

)ﲢول إﱃ ثانوية(
٠2926

متوسطة عمر بن اﳋطاب )تهدم ﻹعادة

عﲔ لشياخ

بنائها ﰲ نفس اﳌكان(
33 44

عﲔ بويحي

٠368٤

متوسطة العقيد لطفي القديمة )تهدم(

عﲔ بويحي

01 56

جانت

٠235٤

متوسطة البشير اﻻبراهيمي القديمة

جانت

)ﲢول إﱃ مدرسة ابتدائية(
جة
مرس ـ ـوم تنفي ـ ـذي رق ـم  ٢5٣-٢٢مؤّرخ ﰲ أّول ذي اﳊ ّ

– وﲟقتضـ ـى اﳌرسـ ـوم الرئاسي رق ـم  281-21اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ

عـ ـام  144٣اﳌ ـ ـوافـ ـق  ٣٠يونيو سنـ ـة  ،٢٠٢٢يتضم ـن

 26ذي القـ ـع ـ ـدة عـ ـ ـ ـام  1٤٤2اﳌ ـواف ـ ـ ـق  7ي ـ ـ ـولـ ـ ـي ـ ـو س ـ ـ ـنـ ـ ـة 2٠21

إنش ـ ـاء ثانويات وإلغاء أخرى.

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ

يرسم ما يأتي :

– بناء عﲆ تقرير وزير التربية الوطنية،

اﳌادة اﻷوﱃ  :تنشـ ـأ ،ابتـ ـداء م ـن موسـم الدخول اﳌدرسي

– وبـ ـناء عل ـ ـى الدس ـ ـتـ ـور ،ﻻسيـ ـم ـ ـ ـا اﳌ ـ ـادت ـ ـان  5-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضـ ـى ال ـ ـقانـ ـون رق ـ ـ ـم  ٠٤-٠8اﳌ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  15مـ ـ ـحـّرم

عـ ـام  1٤29اﳌوافق  23يناير سنـ ـة  2٠٠8واﳌتضم ـن القانون
التوجيهي للتربية الوطنية ،ﻻسيما اﳌادة  82منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٠1-1٤اﳌؤّرخ ﰲ 3
ربي ـ ـع اﻷّول ع ـ ـام  1٤35اﳌواف ـ ـق  5يناير سنـ ـة  2٠1٤الـ 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،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  275-21اﳌؤّرخ ﰲ
 19ذي القـ ـعـ ـ ـدة عـ ـ ـام  1٤٤2اﳌـ ـوافـ ـق  3٠يـ ـون ـ ـي ـ ـو س ـ ـ ـن ـ ـة 2٠21
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

 ،2٠22-2٠21الث 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
 ،2٠22-2٠21الثانوي 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.
جة ع ـام  1٤٤3اﳌواف ـق 3٠
حـّرر باﳉ ـزائ ـر ﰲ أّول ذي اﳊ ّ
يونيو سنة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان

 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٨
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق اﻷول
قائمة الثانويات اﳌنشأة للسنة الدراسية ٢٠٢٢-٢٠٢1

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

تسمية اﳌؤسسة

العنوان

٠1

أدرار

08 01

تسابيت

9٤71

ثانوية الشاذﱄ بن جديد

حماد  -تسابيت

٠2

الشلف

27 02

سيدي عبد
الرحمان

9٤72

ثانوية اﳌجاهد اﳌتوﰲ معاش عيسى

سيدي عبد الرحمان

٠6

بجاية

15 06

اغرم

9٤73

ثانوية أول نوفمبر 195٤

اغرم

18 09

وادى جر

9٤7٤

ثانوية الشهيد فروج عبد القادر

٠9

البليدة

مخطط شغل اﻷراضي
 ٤حي اﳌعاييف

20 09

بوعرفة

9٤75

ثانوية اﳌجاهد محـمد الصديق
بن يحيى

حي دريوش السفﲆ

1٠

البويرة

01 10

البويرة

9٤76

ثانوية الشهيد قطاف محـمد

القطب اﳊضري اﳉديد،
حي  8٠٠مسكن عدل

12

تبسة

25 12

بوﳊاف الدير

9٤77

ثانوية اﳌجاهد غريب التيجاني

حي  32٤٠مسكن

13

تلمسان

09 13

جبالة

9٤78

ثانوية الشهيد بن رمضان أحمد

جبالة

01 14

تيارت

9٤79

ثانوية الشهيد باقي الطيب

حي  19٠٠مسكن
عمومي إيجاري زمالة

13 14

دهمونى

9٤8٠

ثانوية اﻷمير عبد القادر

دهمونى

16 14

السوقر

9٤81

ثانوية بن مومو سي الطيب

السوقر

1٤

تيارت

رمز
الوﻻية

الوﻻية

رمز
البلدية

17 14

سي
عبد الغني

9٤82

ثانوية إبراهيم نافع اﳌدعو
سي عبد الغني

سي عبد الغني

34 14

مشرع الصفاء

9٤83

ثانوية عﲇ بن أبي طالب

مشرع الصفاء

36 14

شحيمة

9٤8٤

ثانوية اﻷمير عبد القادر

شحيمة مركز

33 16

الكاليتوس

9٤85

ثانوية حي  27٤٠مسكن أوﻻد اﳊاج

حي  27٤٠مسكن
أوﻻد اﳊاج

33 16

الكاليتوس

9٤86

ثانوية حي أوﻻد اﳊاج

حي أوﻻد اﳊاج

11 16

بوزريعة

9487

ثانوية زيدان اﳌخفي

بوزريعة

اﳉزائر
شرق
16
اﳉزائر
وسط

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٨
اﳉريدة الرسم ّ
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 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م

اﳌلحق اﻷول )تابع(

رمز
الوﻻية

الوﻻية

16

اﳉزائر
غرب

17

اﳉلفة

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

46 16

اﳌعاﳌة

9٤88

ثانوية حي  22٠٠٠ / 1٠٠٠٠مسكن بيع
باﻹيجار

46 16

اﳌعاﳌة

9٤89

ثانوية حي  3٠٠٠مسكن بيع باﻹيجار
بسيدي عبد الـله

حي  3٠٠٠مسكن بيع
باﻹيجار بسيدي
عبد الـله

46 16

اﳌعاﳌة

9٤9٠

ثانوية حي  5٠٠٠مسكن بيع باﻹيجار
بسيدي عبد الـله

حي  5٠٠٠مسكن بيع
باﻹيجار بسيدي
عبد الـله

48 16

الدويرة

9٤91

ثانوية حي  35٠٠و 278و 16٠2مسكن
عمومي إيجاري،

حي  35٠٠و 278و16٠2
مسكن عمومي إيجاري،
داز عبزيو  1و ،2داز
حبشي وسﻼم مدني

48 16

الدويرة

9٤92

ثانوية حي  7٠٠٠مسكن بيع باﻹيجار

حي  7٠٠٠مسكن
بيع باﻹيجار

20 17

حد الصحاري

9٤93

ثانوية حد الصحاري اﳉديدة

حد الصحاري

رمز
البلدية

تسمية اﳌؤسسة

العنوان

حي 22٠٠٠ / 1٠٠٠٠
مسكن بيع باﻹيجار

31 17

عﲔ وسارة

9٤9٤

ثانوية عبد السﻼم حسﲔ

عﲔ وسارة

18

جيجل

03 18

العوانة

9٤95

ثانوية اﳌجاهد بن زايد سعيد ابن
الهاشمي

تيميزار

2٠

سعيدة

12 20

سيدي أحمد

9٤96

ثانوية سيدي خلف الـله

سيدي أحمد

22

سيدي
بلعباس

01 22

سيدي
بلعباس

9٤97

ثانوية الشهيد براكة فتح الـله

حي  1٠٠٠مسكن بيع
باﻹيجار  -البوسكي

02 23

برحال

9٤98

ثانوية اﳌجاهد اﳌتوﰲ بوعشة
اﳋروف بن محمـد

حي  35٠و 9٠٠و1٠٠٠
مسكن  -الكاليتوسة

23

عنابة

2٤

قاﳌة

05 23

البوني

9٤99

ثانوية اﳌجاهد اﳌتوﰲ بليدة موسى

بوزعرورة

06 23

وادى العنب

95٠٠

ثانوية اﳌجاهد قوري إبراهيم

حي  2٠٠٠مسكن -
ذراع الريش

01 24

قاﳌة

95٠1

ثانوية الشهيد عساسلة حواس

حي  11٠٠مسكن بيع
باﻹيجار  25٤6 +مسكن
عمومي إيجاري

 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٨
اﳉريدة الرسم ّ

23

اﳌلحق اﻷول )تابع(

رمز
الوﻻية

الوﻻية

رمز
البلدية

05 25
25

قسنطينة

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

تسمية اﳌؤسسة

العنوان

ديدوش مراد

95٠2

ثانوية اﳌجاهد عﲇ كاﰲ

حي  6٠٠مسكن الرتبة

06 25

اﳋروب

95٠3

ثانوية الشهيد سعيداني محمـد

حي  215٠مسكن
توسعة جنوب عﲇ
منجﲇ

26

اﳌدية

35 26

قصر
البخاري

95٠٤

ثانوية الشهيد فراش خليفة

حي  1657مسكن

28

اﳌسيلة

01 28

اﳌسيلة

95٠5

ثانوية جابر بن حيان 2

اﳌسيلة مركز

26 29

سيق

95٠6

ثانوية اﳊكيم أبو عبد الـله زرواﱄ

سيق مركز

29

معسكر

31

وهران

3٤

برج
بوعريريج

38

تيسمسيلت

31 29

اﶈمدية

95٠7

ثانوية عثمان إبن راشد

اﶈمدية

03 31

بئر اﳉير

95٠8

ثانوية الشهيد قطاري عاشور

حي بلقايد سيف / 2
جنوب

11 31

وادى
تليﻼت

95٠9

ثانوية اﻷستاذ الشيخ بوزيان ميلود

حي  3٠٠٠مسكن
عمومي إيجاري

18 34

أوﻻد دحمان

951٠

ثانوية اﳌجاهد بلفار إسماعيل

أوﻻد دحمان

07 38

ملعب

9511

ثانوية اﳌجاهد اﳌتوﰲ
أحمد قايد صالح

ملعب

15 38

سيدي
بوتوشنت

9512

ثانوية الشهيد بوزيوان طاهر

سيدي بوتوشنت

17 38

اﳌعاصم

9513

ثانوية اﳌعاصم

اﳌعاصم مركز

20 38

سيدي
سليمان

951٤

ثانوية الشهيد طايبي قدور

سيدي سليمان

21 38

بوقايد

9515

ثانوية اﳌجاهد اﳌتوﰲ ناﰲ محمـد

بوقايد مركز

٤٠

خنشلة

01 40

خنشلة

9516

ثانوية اﳌجاهد عايب محمـد اﳌدعو
محمـد عسكري

حي  ٤٤٠٠مسكن طريق
بغاي

٤1

سوق أهراس

13 41

أوﻻد مؤمن

9517

ثانوية الشهيد زديرة بلقاسم
بن يونس

أوﻻد مؤمن

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٨
اﳉريدة الرسم ّ

24

 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م

اﳌلحق اﻷول )تابع(

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

تسمية اﳌؤسسة

العنوان

٤2

تيبازة

04 42

دواودة

9518

ثانوية حسيبة بن بوعﲇ

اﳊي اﳉديد  53٠مسكن
عمومي إيجاري

٤٤

عﲔ
الدفﲆ

10 44

العطاف

9519

ثانوية الشهيد درار عبد القادر

الدار اﳊمراء

14 44

عﲔ لشياخ

952٠

ثانوية بن دوحة بوعﻼم

عﲔ لشياخ

٤6

عﲔ
ﲤوشنت

23 46

بني صاف

9521

ثانوية بني صاف اﳉديدة

بني صاف

28 46

اﳌساعيد

9522

ثانوية اﳌساعيد اﳉديدة

اﳌساعيد

52

بني
عباس

09 52

قصابي

9523

ثانوية اﳌجاهد اﳌتوﰲ
أحمد قايد صالح

قصابي

رمز
الوﻻية

الوﻻية

رمز
البلدية

اﳌلحق الثاني
قائمة الثانويات اﳌلغاة للسنة الدراسية ٢٠٢٢/٢٠٢1
رمز
الوﻻية

الوﻻية

البلدية

رقم
التعريف
الوطني

13 14

دهموني

٠٠861

ثانوية اﻷمير عبد القادر
)ﲢول إﱃ متوسطة(

16 14

السوقر

٠9٤81

ثانوية السوقر اﳉديدة
)ﲢول إﱃ متوسطة(

السوقر

34 14

مشرع
الصفاء

٠3839

ثانوية عﲇ بن أبي طالب القديمة
)ﲢول إﱃ متوسطة(

مشرع الصفاء

33 16

الكاليتوس

٠9٤86

ثانوية حي أوﻻد اﳊاج
)ﲢول إﱃ متوسطة(

الكاليتوس

20 17

حد
الصحاري

٠9٤93

ثانوية حد الصحاري اﳉديدة
)ﲢول إﱃ متوسطة(

حد الصحاري

31 17

عﲔ وسارة

٠1318

ثانوية عبد السﻼم حسﲔ القديمة
)ﲢول إﱃ متوسطة(

عﲔ وسارة

12 20

سيدي أحمد

٠1526

ثانوية سعيدي خلف الـله القديمة
)ﲢول إﱃ متوسطة(

سيدي أحمد

26 29

سيق

٠2168

ثانوية اﳊكيم أبو عبد الـله زرواﱄ
)ﲢول إﱃ متوسطة(

سيق مركز

31 29

اﶈمدية

٠2179

ثانوية عثمان إبن راشد القديمة )ﲢول
إﱃ متوسطة(

اﶈمدية

أوﻻد دحمان

٠2111

ثانوية اﳌجاهد بلفار إسماعيل القديمة
)ﲢول إﱃ متوسطة(

أوﻻد دحمان

عﲔ لشياخ

٠1963

ثانوية بن دوحة بوعﻼم القديمة )ﲢول
إﱃ متوسطة(

عﲔ لشياخ

رمز
البلدية

1٤

تيارت

16

اﳉزائر
شرق

17

اﳉلفة

2٠

سعيدة

29

معسكر

3٤

برج
بوعريريج

18 34

٤٤

عﲔ
الدفﲆ

14 44

تسمية اﳌؤسسة

العنوان

دهموني

 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٨
اﳉريدة الرسم ّ

جة عام
مرسوم تنفيذي رقم  ٢57-٢٢مؤّرخ ﰲ  7ذي اﳊ ّ

 144٣اﳌوافـق  ٦يوليو سنة  ،٢٠٢٢ي ـعدل توزيع
نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة  ٢٠٢٢حسب
كل قطاع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ول،
ن الوزير اﻷ ّ
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادتان  5-112و1٤1

اﳌاّدة  : ٣ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريـدة الّرسميّة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
جة عام  1٤٤3اﳌوافق  6يوليو
حرر باﳉزائر ﰲ  7ذي اﳊ ّ
سنة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳌلحق
اﳉدول ”أ” مساهمات نهائية
)بآﻻف الدنانير(

)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  17-8٤الـمؤّرخ ﰲ  8شوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  16-21الـمؤّرخ ﰲ  25جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن

رخصة البرنامج
اﳌلغاة

القطاع

احتياطي لنفقات غير متوّقعة
اﳌجموع ..............................
اﳉدول ”ب” مساهمات نهائية

قانون اﳌالية لسنة ،2٠22

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21الـمؤّرخ ﰲ
 26ذي الـ ـ ـقـ ـ ـعـ ـ ـدة عـ ـ ـام  1٤٤2اﳌواف ـ ـ ـ ـق  7ي ـ ـول ـ ـي ـ ـو سن ـ ـة 2٠21

5.128.000
5.128.000
)بآﻻف الدنانير(

القطاع

رخصة البرنامج
اﳌخصصة

اﳌـ ـن ـشـ ـ ـآت الـ ـ ـق ـ ـاع ـ ـدية اﻻقتصادية

5.128.000

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  275-21الـمؤّرخ ﰲ
 19ذي الـ ـ ـقـ ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  1٤٤2اﳌوافـ ـ ـ ـ ـق  3٠ي ـ ـون ـ ـيـ ـو سنـ ـة 2٠21
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

25

واﻹدارية
اﳌجموع ..............................

5.128.000

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  227-98الـمؤّرخ ﰲ
 19رب ـ ـ ـي ـ ـ ـع اﻷّول عـ ـ ـام  1٤19اﳌواف ـ ـ ـ ـق  13يـ ـولـ ـيـ ـو سنـ ـة 1998

واﳌتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

جة عام
مرسوم تنفيذي رقم  ٢5٨-٢٢مؤّرخ ﰲ  7ذي اﳊ ّ

 144٣اﳌوافـق  ٦يوليو سنة  ،٢٠٢٢ي ـعدل توزيع
نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة  ٢٠٢٢حسب
كل قطاع.

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ت ـ ـلـ ـغـ ـى م ـ ـن مـ ـي ـ ـزانـ ـيـ ـة سـ ـنـة  2٠22رخصة
ب ـرن ـامج ق ـدره ـا خ ـمسة م ـﻼي ـي ـر وم ـائ ـة وث ـم ـانـيـة وعشرون
مليون دينار ) 5.128.٠٠٠.٠٠٠دج( مقيدة ﰲ النفقات ذات
الطابع النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ القانون رقم 16-21
الـمؤّرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر
سنـ ـة  2٠21واﳌتضم ـ ـن قـ ـانـ ـون اﳌالـ ـيـ ـة لسنـ ـة  (2٠22طـبـقـا
للجدول ”أ” اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٢تخصص ﳌيزانية سنة  2٠22رخصة برنامج
قـ ـدرهـ ـا خ ـمسة م ـﻼي ـي ـر وم ـائ ـة وث ـم ـان ـي ـة وعشرون م ـل ـي ـون
دي ـنـار ) 5.128.٠٠٠.٠٠٠دج( ت ـق ـي ـد ﰲ ال ـن ـف ـق ـات ذات ال ـط ـاب ـع
النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ القانون رقم  16-21الـمؤّرخ ﰲ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ول،
ن الوزير اﻷ ّ
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادتان  5-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  17-8٤الـمؤّرخ ﰲ  8شوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  16-21الـمؤّرخ ﰲ  25جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠22

 25جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة 2٠21

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  275-21الـمؤّرخ ﰲ
 19ذي الـ ـ ـقـ ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  1٤٤2اﳌوافـ ـ ـ ـ ـق  3٠ي ـ ـون ـ ـيـ ـو سنـ ـة 2٠21

اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  (2٠22طبقا للجدول ”ب”

 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٨
اﳉريدة الرسم ّ

26

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21الـمؤّرخ ﰲ
 26ذي الـ ـ ـقـ ـ ـعـ ـ ـدة عـ ـ ـام  1٤٤2اﳌواف ـ ـ ـ ـق  7ي ـ ـول ـ ـي ـ ـو سن ـ ـة 2٠21

اﳉدول ”ب” مساهمات نهائية

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

اﳌبالغ اﳌخصصة

– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  227-98الـمؤّرخ ﰲ
 19رب ـ ـ ـي ـ ـ ـع اﻷّول عـ ـ ـام  1٤19اﳌواف ـ ـ ـ ـق  13يـ ـولـ ـيـ ـو سنـ ـة 1998

القطاع

اعتماد رخصة
الدفع البرنامج

واﳌتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
يرسم ما يأتي :

 -مواضيع مختلفة

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠22اعتماد دفع
ق ـ ـدره أربـ ـع ـ ـة م ـ ـﻼيـ ـيـ ـر ديـ ـنـ ـار ) ٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( ورخ ـصة
بـ ـرنـ ـامـ ـج قـ ـدرهـ ـا أربـ ـعـ ـة مـ ـﻼي ـير دينار ) ٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج(
مقيدان ﰲ النفقات ذات الطابع النهائي )اﳌنصوص عليها
ﰲ القانون رقم  16-21الـمؤّرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام 1٤٤3

اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن قانون اﳌالية
لسنة  (2٠22طبقا للجدول ”أ” اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٢يخصص ﳌيزانية سنة  2٠22اعتماد دفع قدره
أرب ـع ـة مـ ـﻼيـ ـي ـر دي ـنار ) ٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( ورخصة برنامج
ق ـدره ـا أرب ـع ـة م ـﻼي ـيـر دينار ) ٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( يقيدان ﰲ
النفقات ذات الطابع النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ القانون
رقم  16-21الـمؤّرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق 3٠

ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة (2٠22
طبقا للجدول ”ب” اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٣يـ ـنـ ـشـ ـر هـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـ ـدة الّرس ـميّة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطيّة الّشعبيّة.
جة عام  1٤٤3اﳌوافق  6يوليو
حرر باﳉزائر ﰲ  7ذي اﳊ ّ

سنة .2٠22

أيمن بن عبد الرحمان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4.000.000 4.000.000

اﳌجموع ..............................

4.000.000 4.000.000

جة عام
مرسوم تنفيذي رقم  ٢5٩-٢٢مؤّرخ ﰲ  7ذي اﳊ ّ

 144٣اﳌوافـق  ٦يوليو سنة  ،٢٠٢٢ي ـت ـضمن نقل
اعتم ـ ـ ـاد ﰲ ميزانيـة تسيي ـ ـر وزارة العﻼقات مع
البرﳌان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادتان  5-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  17-8٤الـمؤرخ ﰲ  8شوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  16-21الـمؤرخ ﰲ  25جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  275-21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي الـ ـ ـقـ ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  1٤٤2اﳌوافـ ـ ـ ـ ـق  3٠ي ـ ـون ـ ـيـ ـو سنـ ـة 2٠21
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

اﳌلحق
اﳉدول ”أ” مساهمات نهائية

)بآﻻف الدنانير(

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ
)بآﻻف الدنانير(

 26ذي ال ـ ـ ـق ـ ـ ـعـ ـ ـدة عـ ـ ـام  1٤٤2اﳌوافـ ـ ـ ـ ـ ـق  7يـ ـ ـول ـ ـي ـ ـو سن ـ ـة 2٠21
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  31-22اﳌؤرخ ﰲ 29

اﳌبالغ اﳌلغاة
القطاع
اعتماد رخصة
الدفع البرنامج

 -احتياطي لنفقات غير متوقعة

اﳌجموع ..............................

4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000

ج ـ ـ ـمـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1٤٤3اﳌوافـ ـ ـ ـ ـ ـق  3ج ـ ـ ـانـ ـ ـفي سنـ ـ ـة 2٠22
واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزيرة العﻼقات
مع البرﳌان من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية
لسنة ،2٠22
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠22اعتماد قدره
ستة مﻼيﲔ وثمانمائة ألف دينار ) 6.8٠٠.٠٠٠دج( مقيد ﰲ
ميزانية تسيير وزارة العﻼقات مع البرﳌان وﰲ اﻷبواب
اﳌبينة ﰲ اﳉدول ''أ'' اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٨
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌاّدة  : ٢يخصص ﳌيزانية سنة  2٠22اعتماد قدره قدره ستة مﻼيﲔ وثمانمائة ألف دينار ) 6.8٠٠.٠٠٠دج( يقيد ﰲ
ميزانية تسيير وزارة العﻼقات مع البرﳌان وﰲ اﻷبواب اﳌبينة ﰲ اﳉدول ''ب'' اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٣يكلف وزير اﳌالي ـة ووزيرة العﻼقات مع البرﳌان ،كل فيما يخصه ،بتنفي ـذ هـ ـذا اﳌرس ـوم ال ـذي ي ـنشـر ﰲ
اﳉريـدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
جة عام  1٤٤3اﳌوافق  6يوليو سنة .2٠22
حرر باﳉزائر ﰲ  7ذي اﳊ ّ

أيمن بن عبد الرحمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳉدول اﳌلحق "أ"
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌلغاة )دج(

العناوين
وزارة العﻼقات مع البرﳌان
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح

01-34

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

2.000.000

03-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اللوازم..............................................................................

1.300.000

مجموع القسم الرابع

3.300.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
01-37

اﻹدارة اﳌركزية  -تنظيم اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات........................................

3.500.000

مجموع القسم السابع

3.500.000

مجموع العنوان الثالث

6.800.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

6.800.000

مجموع الفرع اﻷول

6.800.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌلغاة

6.800.000

 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٨
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول اﳌلحق "ب"
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوين
وزارة العﻼقات مع البرﳌان
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح

02-34

اﻹدارة اﳌركزية  -اﻷدوات واﻷثاث................................................................

1.000.000

04-34

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

800.000

90-34

اﻹدارة اﳌركزية  -حظيرة السيارات............................................................

3.500.000

مجموع القسم الرابع

5.300.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﻹدارة اﳌركزية  -صيانة اﳌباني................................................................

1.500.000

مجموع القسم اﳋامس

1.500.000

مجموع العنوان الثالث

6.800.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

6.800.000

مجموع الفرع اﻷول

6.800.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة

6.800.000

جة عام
مرسوم تنفيذي رقم  ٢٦٠-٢٢مؤّرخ ﰲ  7ذي اﳊ ّ
 144٣اﳌـواف ـق  ٦يوليو سنة  ،٢٠٢٢يتضم ـن التص ـريـح

– وﲟقتضى القانون رقم  3٠-9٠اﳌؤرخ ﰲ  1٤جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤11اﳌوافق أّول ديسمبر سنة  199٠واﳌتضمن

باﳌـ ـن ـف ـع ـ ـ ـ ـة الع ـم ـوميـ ـة للعملي ـة اﳌتعلق ـ ـة بإنج ـ ـاز

قانون اﻷمﻼك الوطنية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

خـ ـط الـ ـسـ ـكـ ـة اﳊ ـدي ـدي ـة الراب ـط بﲔ خنشلـ ـة )بلدية

– وﲟقتضى القانون رقم  11-91اﳌؤرخ ﰲ  12شّوال عام
 1٤11اﳌوافـ ـ ـ ـ ـق  27أبـ ـ ـريـ ـ ـل سن ـ ـة  1991الـ ـذي يـ ـح ـدد ال ـق ـواع ـد

اﳊامـة(  -عﲔ البيضـاء )بلدية فكيرينة(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ التقرير اﳌشترك بﲔ وزير النقل ووزير
الفﻼحة والتنمية الريفية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادتان  5 – 112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

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 اﳌرسوم الرئاسي رقم  275-21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي الـ ـ ـقـ ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  1٤٤2اﳌوافـ ـ ـ ـ ـق  3٠ي ـ ـون ـ ـيـ ـو سنـ ـة 2٠21
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٨
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي الـ ـ ـقـ ـ ـعـ ـ ـدة ع ـ ـام  1٤٤2اﳌوافـ ـ ـ ـ ـق  7يـ ـ ـولـ ـ ـيـ ـ ـو سن ـ ـة 2٠21
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  186-93اﳌؤرخ ﰲ 7
صفر عام  1٤1٤اﳌوافق  27يوليو سنة  ،1993اﳌتّمم ،الذي
يحدد كيفية تطبيق القانون رقم  11-91اﳌؤرخ ﰲ  12شّوال
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– إنجاز منشآت فنية،
– إنجاز البنايات اﳋاصة باﶈطات واﳋدمات،
– وضع اﳌنشآت الثابتة اﳋاصة باﻹشارة واﻻتصاﻻت
والكهربة.
اﳌاّدة  : 4ي ـ ـجـ ـ ـب أن تـ ـ ـت ـ ـوف ـ ـر اﻻع ـ ـت ـ ـمـ ـ ـادات الض ـ ـروريـ ـ ـة

عام  1٤11اﳌوافق  27أبريل سنة  1991الذي يحدد القواعد

للتعويضات اﳌمنوحة لفائدة اﳌعنيﲔ وتودع لدى اﳋزينة

اﳌتعلقة بنزع اﳌلكية من أجل اﳌنفعة العمومية ،اﳌتّمم،

الـ ـعـ ـمـ ـوم ـي ـة ،ف ـي ـم ـا ي ـخص ع ـم ـل ـي ـات ن ـزع اﻷم ـﻼك ال ـع ـق ـاري ـة

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  12مكّرر من القانون

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

سنة  1991الذي يحدد القواعد اﳌتعلقة بنزع اﳌلكية من أجل
اﳌن ـف ـع ـة ال ـع ـم ـوم ـي ـة ،اﳌت ـم ـم ،وط ـب ـقـا ﻷحـكـام اﳌادة  1٠م ـ ـن
اﳌرسوم التنفيذي رقم  186-93اﳌؤرخ ﰲ  7صفر عام 1٤1٤

واﳊق ـوق ال ـع ـي ـن ـي ـة ال ـعـقـاريـة بـعـنـوان الـعـمـلـيـة اﳌذكـورة ﰲ
اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه.
اﳌاّدة  : 5يـ ـنـ ـشـ ـر هـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـ ـدة الّرس ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
جة عام  1٤٤3اﳌوافق  6يوليو
حرر باﳉزائر ﰲ  7ذي اﳊ ّ
سنة .2٠22

اﳌ ـواف ـق  27يـ ـول ـي ـو س ـن ـة  ،1993اﳌتّمم ،الذي ي ـح ـدد ك ـي ـف ـي ـة

تطبيق القانون رقم  11-91اﳌؤرخ ﰲ  12شّوال عام 1٤11
اﳌـ ـواف ـق  27أبـ ـريـ ـل سـ ـنـ ـة  1991الـ ـذي ي ـح ـدد القـواعد اﳌتعلقة
بنزع اﳌلكية من أجل اﳌنفعة العمومية ،اﳌتّمم ،يهدف هذا

اﳌرسوم إﱃ التصريح باﳌنفعة العمومية للعملية اﳌتعلقة
بإنـ ـجـ ـاز خـ ـط السكـ ـة اﳊديـ ـديـ ـة الـ ـرابـ ـط بﲔ خ ـنشل ـة )ب ـل ـدي ـة
اﳊامة(  -عﲔ البيضاء )بلدية فكيرينة( ،نظرا لطابع البنى
التحتية ذات اﳌنفعة العمومية والبعد الوطني واﻻستراتيجي

أيمن بن عبد الرحمان
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـHـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
جة عام
مرسوم تنفيذي رقم  ٢٦1-٢٢مؤّرخ ﰲ  7ذي اﳊ ّ
 144٣اﳌوافق  ٦يوليو سنة  ،٢٠٢٢يتضمن التصريـح
باﳌنفعـة العمومية للعملية اﳌتعلقة بإنجاز محطة
تـحلية مياه البحر باﳌكـان اﳌسّمى الـرأس اﻷبيض،
بلـدية عﲔ الكرمة وﻻية وهران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لهذه اﻷشغال.
اﳌاّدة  : ٢تـ ـقـ ـع اﻷراضـ ـي اﳌـ ـعـ ـن ـي ـة بـ ـالتـ ـصـ ـريح باﳌنفعة
العمومية كما هي محددة طبقا للمخطط اﳌرفق بأصل هذا
اﳌرسوم ،التي تبلغ مساحتها مائتﲔ وسبعة وستﲔ )(267
ه ـ ـكـ ـتـ ـار وإثـ ـنﲔ وعشريـ ـن ) (22آرا واثـ ـ ـ ـ ـ ـنﲔ وث ـ ـ ـ ـ ـﻼثﲔ )(32
سنتيارا ،ﰲ أقاليم وﻻيتي خنشلة وأم البواقي ،وتتوزع
كما يأتي :
– وﻻيـ ـة خـ ـن ـش ـلـة )بلديات متوسة وبغاي واﳊامة(  :مائة
وتسعة وأربعون ) (1٤9هكتاًرا وخمسة وعشرون ) (25آرا
واثنا عشر ) (12سنتيارا،
– وﻻية أم البواقي )بلديتا فكيرينة ووادي نيني(  :مائة
وسـ ـب ـعـ ـة عـ ـش ـ ـر ) (117هـ ـكـ ـتـ ـاًرا وسـ ـب ـعـ ـة وتـ ـس ـع ـ ـ ـون ) (97آرا
وعشرون ) (2٠سنتيارا.

اﳌاّدة  : ٣يخص قوام اﻷشغال اﳌلتزم بها عملية إنجاز
خط السكة اﳊديدية الرابط بﲔ خنشلة )بلدية اﳊامة(  -عﲔ
البيضاء )بلدية فكيرينة( ،ويتضمن خصوصا ما يأتي :

ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ التقرير اﳌشترك بﲔ وزير اﳌوارد اﳌائية
واﻷمن اﳌائي ووزير الطاقة واﳌناجم،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادتان  5-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  3٠-9٠اﳌؤرخ ﰲ  1٤جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤11اﳌوافق أّول ديسمبر سنة  199٠واﳌتضمن
قانون اﻷمﻼك الوطنية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  11-91اﳌؤرخ ﰲ  12شوال عام
 1٤11اﳌوافـ ـ ـ ـ ـق  27أبـ ـ ـريـ ـ ـل سن ـ ـة  1991الـ ـذي يـ ـح ـدد ال ـق ـواع ـد
اﳌتعلقة بنزع اﳌلكية من أجل اﳌنفعة العمومية ،اﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  275-21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي الـ ـ ـقـ ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  1٤٤2اﳌوافـ ـ ـ ـ ـق  3٠ي ـ ـون ـ ـيـ ـو سنـ ـة 2٠21
واﳌتضّمن تعيﲔ الوزير اﻷّول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ

– أشغال الردم العامة،

 26ذي ال ـ ـ ـق ـ ـ ـعـ ـ ـدة عـ ـ ـام  1٤٤2اﳌوافـ ـ ـ ـ ـ ـق  7يـ ـ ـول ـ ـي ـ ـو سن ـ ـة 2٠21

– وضع السكة اﳊديدية،

واﳌتضّمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
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 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٨
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  186-93اﳌؤرخ ﰲ 7

اﳌاّدة  : 4يـ ـ ـج ـ ـ ـب أن ت ـ ـت ـ ـوفـ ـ ـر اﻻع ـ ـت ـ ـم ـ ـادات الض ـ ـ ـروريـ ـ ـة

صفر عام  1٤1٤اﳌوافق  27يوليو سنة  ،1993اﳌتّمم ،الذي
يحّدد كيفيات تطبيق القانون رقم  11-91اﳌؤرخ ﰲ 12

لـ ـتـ ـعـ ـويض اﳌعـ ـنـ ـيﲔ بـ ـعـ ـمـ ـل ـي ـة ن ـزع اﻷم ـﻼك ال ـع ـق ـاري ـة و/أو
اﳊقوق ال عين ي ة ا ل عق ا ري ة م ن أج ل عم لي ة إن جا ز م حط ة

شوال عام  1٤11اﳌوافق  27أبريل سنة  1991الذي يحدد

ﲢ لـ ـي ـ ـة م ـ ـي ـا ه ا ل ـب ـح ـر ،ب ـا ﳌك ـان اﳌ سم ـى ال ـرأس ا ﻷ ب ـيض ،

القواعد اﳌتعلقة بنزع اﳌلكية من أجل اﳌنفعة العمومية،

ب ـل ـد ي ـة عﲔ ال ـ ـك ـ ـرم ـ ـة وﻻي ـ ـة وه ـ ـران ،وت ـ ـودع ل ـ ـدى اﳋزي ـ ـن ـ ـة

اﳌتّمم،

العمومية.

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  12مكّرر من القانون

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

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

اﳌاّدة  : 5يـ ـنـ ـشـ ـر هـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـ ـدة الّرس ـمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

جة عام  1٤٤3اﳌوافق  6يوليو
حرر باﳉزائر ﰲ  7ذي اﳊ ّ
سنة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان

 1٤1٤اﳌوافق  27يوليو سنة  ،1993اﳌتّمم واﳌذكور أعﻼه،
يـ ـهـ ـدف هـ ـذا اﳌرسوم إﱃ الـ ـتصريـ ـح بـ ـاﳌنـ ـفـ ـعـ ـة الـ ـعـ ـم ـوم ـي ـة
للعملية اﳌتعلقة بإنجاز محطة ﲢلية مياه البحر باﳌكان
اﳌسمـ ـى الـ ـرأس اﻷبـ ـيض بـ ـل ـدي ـة عﲔ ال ـك ـرم ـة وﻻي ـة وه ـران،
ن ـظ ـرا ل ـط ـاب ـع ال ـب ـن ـى ال ـت ـح ـتـيـة ذات اﳌنـفـعـة الـعـامـة والـبـعـد
الوطني واﻻستراتيجي.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـHـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
جة عام
مرسوم تنفيذي رقم  ٢٦٢-٢٢مؤّرخ ﰲ  1٢ذي اﳊ ّ
 144٣اﳌوافق  11يوليو سنة  ،٢٠٢٢يتضمن إلغاء
تصنيف قطعة أرض فﻼحية موجهة ﻹنجاز محطة
ت ـ ح ل ي ة مياه البحر ببلدية فوكة ،وﻻية تيبازة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳌاّدة  : ٢تبلغ مساحة اﻷمﻼك العقارية و/أو اﳊقوق
الـعـيـنـيـة الـعـقـاريـة اﳌعـنـيـة بـالـتصريـح بـاﳌنـفـعـة الـعمومية
واﳌست ـع ـم ـل ـة ك ـرح ـاب ﻹن ـج ـاز ال ـعـمـلـيـة اﳌذكـورة ﰲ اﳌادة

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

اﻷوﱃ أعﻼه ،سبعة ) (7هكتارات وأربعة وأربعﲔ ) (٤٤آرا

– بناء عﲆ التقرير اﳌشترك بﲔ وزير الفﻼحة والتنمية

وسنتيارين ) (2وتوجد بإقليم وﻻية وهران ببلدية عﲔ

ال ـري ـف ـي ـة ووزي ـر ال ـط ـاق ـة واﳌن ـاج ـم ووزي ـر اﳌوارد اﳌائ ـيـة

الكرمة واﶈددة وفقا للمخطط اﳌلحق بأصل هذا اﳌرسوم.

واﻷمن اﳌائي،

اﳌاّدة  : ٣يتمثل قوام اﻷشغال اﳌلتزم بها بعنوان العملية
اﳌذك ـورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أع ـ ـﻼه ،ذات س ـعـ ـة ثﻼثمائة ألف
مـ ـتـ ـر مـ ـكـ ـعـ ـب ) 3٠٠٠٠٠م (3يـ ـومـ ـيا ﰲ إن ـج ـاز البنى التحتية
واﳌعدات اﻵتية :
– مـ ـ ـراكـ ـ ـز الـ ـ ـكـ ـ ـه ـ ـرب ـ ـاء واﶈوﻻت واﶈط ـ ـة ال ـ ـت ـ ـح ـ ـت ـ ـي ـ ـة
الكهربائية،
– محطات ضخ مياه البحر وطرح اﳌياه اﳌاﳊة ومياه
الشرب،
– خزانات استقبال مياه البحر ومياه التناضح العكسي
ومعاﳉة وﲢديد السوائل واﳌياه اﳌعاﳉة،
– اﳌصاﰲ واﳌناخل،
– بـ ـنـ ـايـ ـات ال ـت ـرشي ـح وال ـتصف ـي ـة وضخ اﳌي ـاه وال ـتأث ـي ـر
اﳌتبادل وإعادة التعدين للمياه اﳌنتجة،
– أماكن تخزين مختلف اﳌواد،
– بنايات إدارية،
– شبكات الطرق اﳌتنوعة.

– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  5–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9–8٤اﳌؤرخ ﰲ  2جمادى
اﻷوﱃ عـ ـ ـ ـام  1٤٠٤اﳌوافـ ـ ـ ـق  ٤فـ ـبـ ـرايـ ـر سن ـة  198٤واﳌتـعـلـق
بالتنظيم اﻹقليمي للبﻼد ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  16–٠8اﳌؤرخ ﰲ أّول شعبان
عام  1٤29اﳌوافق  3غشت سنة  2٠٠8واﳌتضمن التوجيه
الفﻼحي ،ﻻ سيما اﳌادة  15منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  1٠–11اﳌؤرخ ﰲ  2٠رجب عام
 1٤32اﳌواف ـ ـ ـ ـق  22يـ ـونـ ـيـ ـو سنـ ـة  2٠11واﳌتـعـلـق بـالـبـلـديـة،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7–12اﳌؤرخ ﰲ  28ربيع اﻷول
عام  1٤33اﳌوافق  21فبراير سنة  2٠12واﳌتعلق بالوﻻية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  275–21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي الـ ـ ـقـ ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  1٤٤2اﳌوافـ ـ ـ ـ ـق  3٠ي ـ ـون ـ ـيـ ـو سنـ ـة 2٠21
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 4٨
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي ال ـ ـ ـق ـ ـ ـع ـ ـ ـدة عـ ـ ـام  1442اﳌوافـ ـ ـ ـ ـ ـق  7يـ ـ ـول ـ ـي ـ ـو سن ـ ـة 2021
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
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اﳌاّدة  : ٢ﲢدد قطعة اﻷرض الفﻼحية اﳌذكورة ﰲ اﳌادة
اﻷوﱃ أعﻼه ،ﲟساحة قدرها هكتاران ) (2و 86آرا و 9٠سنتيارا،
طبقا للمخطط اﳌلحق بأصل هذا اﳌرسوم.

– وبعد اﻻستماع إﱃ مجلس الوزراء،
اﳌاّدة  : ٣يـ ـنـ ـشـ ـر هـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـ ـدة الّرس ـمّية

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  15من القانون رقم
 16–٠8اﳌؤرخ ﰲ أّول شعبان عام  1٤29اﳌوافق  3غشت
سنة  2٠٠8واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ إلغاء
تصنيف قطعة أرض فﻼحية موجهة ﻹنجاز محطة ﲢلية
مياه البحر ببلدية فوكة ،وﻻية تيبازة.

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
جة عام  1٤٤3اﳌوافق 11
حرر باﳉزائر ﰲ  12ذي اﳊ ّ
يوليو سنة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان

مراسيم فردّية
جة عـ ـ ـ ـام 144٣
مـ ـ ـ ـرسـ ـ ـ ـوم رئ ـ ـ ـ ـاسـ ـ ـي م ـ ـؤرخ ﰲ  15ذي اﳊ ـ ـ ـ ﹽ

جة عـ ـ ـ ـ ـام 144٣
مـ ـ ـ ـرسـ ـ ـ ـوم تنفيذي م ـ ـؤرخ ﰲ  1٣ذي اﳊ ـ ـ ّ
اﳌوافق  1٢يوليو سنة  ،٢٠٢٢يتضمن إنهاء مهام
مدير التكوين بوزارة الصحة والسكان وإصﻼح
اﳌستشفيات  -سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جة عام 1٤٤3
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  15ذي اﳊ ّ

جة عام 1٤٤3
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  13ذي اﳊ ّ
اﳌوافـ ـق  12يـ ـولـ ـي ـو سن ـة  ،2٠22ت ـن ـه ـى م ـه ـام السيـد تـوفـيـق

اﳌوافق  14يوليو سنة  ،٢٠٢٢يتضمن إنهاء مهام
اﻷمﲔ العام لوزارة اﳌالية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳌوافق  1٤يوليو سنة  ،2٠22تنهى مهام السيد إبراهيم
جمال كساﱄ ،بصفته أمينا عاما لوزارة اﳌالية ،لتكليفه
بوظيفة أخرى.

جسيـ ـم مـ ـروان عـ ـمـ ـراني ،بصفـ ـت ـه م ـدي ـرا ل ـل ـت ـك ـوي ـن ب ـوزارة
الصح ـ ـة والسك ـ ـان وإصﻼح اﳌستشف ـ ـي ـ ـات  -ساب ـ ـق ـ ـا ،ﻹع ـ ـادة
إدماجه ﰲ رتبته اﻷصلية.

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة اﻷشغال العمومية
قرار مؤرخ ﰲ  ٣ذي القعدة عام  144٣اﳌوافق  ٢يونيو
سنة  ،٢٠٢٢يتضمن إنشاء ﳉنة الطعن اﳌختصة
إزاء أسﻼك موظفي اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﻷشغال
العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﻷشغال العمومية،
إ ّ
– ﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3-٠6اﳌؤرخ ﰲ  19جمادى الثانية
عام  1٤27اﳌوافق  15يوليو سنة  2٠٠6واﳌتضمن القانون
اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  1٤5-66اﳌؤرخ ﰲ  12صفر عام
 1386اﳌوافق  2يونيو سنة  1966واﳌتعلق بتحرير ونشر
القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية
اﳌوظفﲔ ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتض ـ ـى اﳌرسـ ـوم التنفيـ ـذي رقـ ـم  99-9٠اﳌـ ـؤرخ ﰲ
أّول رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق  27مارس سنة  199٠واﳌتعلق
بسلطة التعيﲔ والتسيير اﻹداري بالنسبة للموظفﲔ وأعوان
اﻹدارة اﳌركزية والوﻻيات والبلديات واﳌؤسسات العمومية
ذات الطابع اﻹداري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٠٤-٠8اﳌؤرخ ﰲ 11
محّرم عام  1٤29اﳌوافق  19يناير سنة  2٠٠8واﳌتضمن
القـ ـانـ ـون اﻷسـ ـاسـ ـي اﳋـ ـاص بـ ـاﳌ ـوظ ـفﲔ اﳌ ـن ـتمﲔ لـ ـﻸس ـ ـﻼك
اﳌشتركة ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٠5-٠8اﳌؤرخ ﰲ 11
محّرم عام  1٤29اﳌوافق  19يناير سنة  2٠٠8واﳌتضمن
الق ـانـون اﻷساسي اﳋاص بالعمال اﳌهنيﲔ وسائقي السيارات
واﳊجاب،

 1٨ذو اﳊجة عام  144٣هـ
 17يوليو سنة  ٢٠٢٢م
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– وﲟقتضـى اﳌـرسوم التنفيذي رقم  381-21اﳌؤرخ ﰲ
 28صفر عام  1٤٤3اﳌوافق  5أكتوبر سنة  2٠21واﳌتضمن

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤1-٠9اﳌؤرخ ﰲ
 29رجب عام  1٤3٠اﳌوافق  22يوليو سنة  2٠٠9واﳌتضمن
القـ ـانـ ـون اﻷسـ ـاسـ ـي اﳋـ ـاص ب ـاﳌ ـوظـ ـفﲔ اﳌن ـت ـمﲔ لﻸس ـ ـﻼك

تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﻷشغال العمومية،

التقنية اﳋاصة باﻹدارة اﳌكلفة بالسكن والعمران،

– وﲟقتضـ ـى الق ـ ـرار اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  ٤شوال عام  1٤٤3اﳌوافق
 5مايو سنة  2٠22واﳌتضمن تكوين اللجان اﻹدارية اﳌتساوية
اﻷعـ ـضـ ـاء اﳌـ ـخ ـت ـص ـة إزاء أسـ ـﻼك مـ ـوظـ ـفي اﻹدارة اﳌـ ـرك ـ ـزي ـ ـة
لوزارة اﻷشغال العمومية،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  391-٠9اﳌؤرخ ﰲ 5
ذي اﳊجة عام  1٤3٠اﳌوافق  22نوفمبر سنة  2٠٠9واﳌتضمن
القـ ـانـ ـون اﻷسـ ـاسـ ـي اﳋـ ـاص ب ـاﳌ ـوظـ ـفﲔ اﳌن ـت ـمﲔ لﻸس ـ ـﻼك

– وﲟقتضـى القرار اﳌؤرخ ﰲ  ٤شوال عام  1٤٤3اﳌوافق 5
مايو سنة  2٠22الذي يحدد تشكيلة اللجان اﻹدارية اﳌتساوية
اﻷعـ ـضـ ـاء اﳌـ ـخ ـت ـص ـة إزاء أسـ ـﻼك مـ ـوظـ ـفي اﻹدارة اﳌـ ـرك ـ ـزي ـ ـة

اﳋاصة باﻹدارة اﳌكلفة باﻷشغال العمومية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  199-2٠اﳌؤرخ ﰲ ٤

لوزارة اﻷشغال العمومية،

ذي اﳊجة عام  1٤٤1اﳌوافق  25يوليو سنة  2٠2٠واﳌتعلق

يقّرر ما يأتي :

باللجان اﻹدارية اﳌتساوية اﻷعضاء وﳉان الطعن واللجان
التقنية ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية،

اﳌادة اﻷوﱃ  :تنشأ ﳉنة طعن مختصة إزاء أسﻼك موظفي
اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﻷشغال العمومية.

– وﲟقتضـى اﳌـرسوم التنفيذي رقم  38٠-21اﳌؤرخ ﰲ
 28صفر عام  1٤٤3اﳌـ ـواف ـ ـق  5أكت ـ ـوبر سـ ـنة  2٠21الذي يحدد

اﳌادة  : ٢تتشكل ﳉنة الطعن اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه،

صﻼحيات وزير اﻷشغال العمومية،

كما يأتي :
ﳑثلو اﻹدارة

اللجان

ﳑثلو اﳌوظفﲔ

اﻷعضاء الدائمون

اﻷعضاء اﻹضافيون

اﻷعضاء الدائمون

اﻷعضاء اﻹضافيون

7

7

7

7

ﳉنة الطعن

اﳌادة  : ٣ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورية اﳉزائرية الّديمقراطّية الشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  3ذي القعدة عام  1٤٤3اﳌوافق  2يونيو سنة .2٠22
كمال ناصري
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـHـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
قرار مؤّر خ ﰲ  ٣ذي الـقـعـدة عام  144٣اﳌوافـق  ٢يـونـيو سنة  ،٢٠٢٢يـحـدد تشكـيـلـة ﳉنـة الطعن اﳌختصة إزاء أسﻼك
موظفي اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﻷشغال العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجـب قرار مؤّرخ ﰲ  3ذي القعدة عام  1٤٤3اﳌوافق  2يونيو سنة  ،2٠22ﲢدد تشكيلة ﳉنة الطعن اﳌختصة إزاء أسﻼك
موظفي اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﻷشغال العمومية ،كما يأتي :
ﳑثلو اﻹدارة
اﻷعضاء الدائمون
 مليكشي صبرينة عزيزي سامية أيوب سعيدة أيت قاسي مجيد ساقو عبد الكرﱘ جيار يوسف -خليفة حليم

اﻷعضاء اﻹضافيون
 شريفي عبد الغني بوبزاري نسيمة بلبواب سعيدة شباب ميلود بوقشابية مـحمد البشير بن عنتر ياسﲔ -بزية حفيظ

ﳑثلو اﳌوظفﲔ
اﻷعضاء الدائمون
 بلعميري خالد جعفري سفيان بلقاسم بﻼل ولد طالب فريد دريش بﻼل بوزيد يوسف -راشدي عبد اللـه

اﻷعضاء اﻹضافيون
 عمار خوجة الهادي جبل تابورت حنان بوعكاز مرﱘ زموري محـمد باي سعاد مهني نصيرة -شابي طاوس

ترأس ﳉنة الطعن السيدة مليكشي صبرينة ،مديرة التنظيم والشؤون القانونية واﻷرشيف.
اﳌطبعة الرسمّية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

