العدد ٩٢

السبت  6جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ

السنة الثامنة واﳋمسون

اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  ٢٠٢١م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس ٠23.٤1.18.76

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 clé 68اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ 3٠٠ ٠6٠٠٠٠2٠193٠٠٤8

الهاتف  ٠23.٤1.18.89 :إﱃ 92

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠3 ٠٠ ٠6٠٠٠٠٠1٤72٠2٤2

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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مراسيم تنظيمّيـة
مرسوم رئاسي رقم  492–21مؤّرخ ﰲ  30ربيع الثاني
عـام  1443اﳌ ـواف ـق  5ديـسـم ـبـر سـنـة  ،2021يـتـضـمن
منح وسام أصدقاء الثورة اﳉزائرّية.
ــــــــــــــــــــــــــ

يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يـم ـن ـح وس ـام ب ـدرج ـة “عشير” من مصف
اﻻستحقاق الوطني ،للسّيدة والسادة اﻵتية أسماؤهم :
– ح ـك ـار ت ـوفـي ـق ،الرئـيـس اﳌدير العام ل ـلشركة الـ ـوط ـنيـ ـة
“سون ـاطـراك”.

ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– ب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدسـت ـور ،ﻻس ـي ـمـ ـا ال ـمـ ـادت ـ ـان  7) 91و(13

– أقاسم فطوم ،الرئيسة اﳌديرة العامة ﳌجمع “صيدال”،
– رخروخ ﳋضر ،الرئيس اﳌديرالعام ﳌجمع “كوسيدار”،

و) 141الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟ ـقـت ـضـى ال ـق ـان ـون رق ـم  13–87اﳌ ـؤّرخ ﰲ  4ذي القعدة

– موﱃ كمال ،اﳌدير العام لشركة مخابر”فينوس”،

ع ـام  1407اﳌـواف ـق  30ي ـونـي ـو سـنـة  1987واﳌتـضـم ـن إن ـشـاء

– حابس عمر ،الرئيس اﳌدير العام ﳌجمع “فاديركو”،

وسام أصدقاء الثورة اﳉزائرّية،

– حمودي عمار ،الرئيس اﳌدير العام ﳌجمع “بيمو”،

يرسم ما يأتي :

– حاج بورورقة مـحمد ،مسّير ومؤسس لشركة ناشئة،

اﳌادة اﻷوﱃ  :ي ـمـن ـح وسـ ـام أصـ ـدقـ ـاء ال ـثـورة اﳉـ ـزائ ـرّيـة

– ياسر أمير غازﱄ ،مسّير ومؤسس لشركة ناشئة،

لفخامة الرئيس السّيد محمود عباس ،رئيس دولة فلسطﲔ.
اﳌادة  : 2ي ـن ـش ـ ـر هـ ـذا الـ ـم ـرس ـوم فـي اﳉ ـري ـدة ال ـرسـمـيـة
للجـمـه ـوريـة اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح ـّرر ب ـاﳉ ـزائ ـر فـي  30ربـيـع ال ـثـانـي عـ ـام  1443اﳌـ ـوافـ ـق

 5ديسمبر سنة .2021

عبد اﳌجيد تبون

– رمزي مصباح ،مسيّر ومؤسس لشركة ناشئة،
– حبة بلقاسم ،دكتور باحث ومخترع.
اﳌادة  : 2ي ـنش ـر ه ـذا اﳌ ـرسـوم فـي اﳉـري ـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح ـّرر ب ـاﳉ ـزائ ـر فـي  27ربيـع ال ـثـاني ع ـام  1443اﳌ ـواف ـ ـق

 2ديسمبر سنة .2021

عبد اﳌجيد تبون

–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي رقم  486–21مؤّرخ ﰲ  27ربيع الثاني
عام  1443اﳌوافق  2ديسمبر سنة  ،2021يتضمن
منح وسام بدرجة “عشير” من مصـف اﻻستحقاق

–––––––––––★–––––––––––
م ـرسوم رئاسي رقم  ٤٩٣–21مؤّرخ ﰲ  30ربيع الثاني

ع ـام  1443اﳌ ـواف ـق  5دي ـسم ـب ـر سـنـة  ،2021ي ـع ـّدل
اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٢٢–٠٩اﳌؤّرخ ﰲ  6رجب

الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– ب ـ ـنـ ـاء ع ـﲆ ال ـدسـتـ ـور ،ﻻسيـمـ ـا ال ـمـ ـادت ـ ـان  7) 91و(13
و) 141الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  02–84اﳌؤّرخ ﰲ  28ربيع اﻷول

ع ـام  1404اﳌ ـواف ـق  2ي ـن ـاي ـر سـنـة  1984وال ـمتـضم ـن إن ـش ـاء
مـصـف اﻻستحقاق الوطني،
– وبـمقـ ـتضـى اﳌ ـرس ـوم رق ـم  87–84اﳌ ـؤّرخ ﰲ  19رج ـب

عام  1404اﳌوافق  21أبريل سنة  1984واﳌتضمن تنظيم
مجلس مصف اﻻستحقاق الوطني وعمله ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

عام  ١٤٣٠اﳌوافق  ٢٩يونيو سنة  ٢٠٠٩واﳌتضمن

إحداث مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بتيارت.
ــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الدفاع الوطني،
– وب ـنـ ـاء ع ـﲆ ال ـدسـتـور ،ﻻسيـمـ ـا ال ـمـ ـادت ـ ـان  1) 91و(7
و) 1٤1الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  3٠–9٠اﳌؤرخ ﰲ  1٤جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤11اﳌوافق أّول ديسمبر سنة  199٠واﳌتضمن قانون
اﻷمﻼك الوطنية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

 6جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ١١ديسمبر سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٢
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  2٤–95اﳌؤرخ ﰲ  3٠ربيع الثاني
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م ـرسوم رئاسي رقم  ٤٩٤–21مؤّرخ ﰲ  30ربيع الثاني

عام  1٤16اﳌوافق  25سبتمبر سنة  1995واﳌتعلق بحماية

ع ـام  1443اﳌ ـواف ـق  5دي ـسم ـب ـر سـنـة  ،2021يعّدل

اﻷمﻼك العمومية وأمن اﻷشخاص فيها،

اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٢٣–٠٩اﳌؤّرخ ﰲ  6رجب

– وﲟق ـتـض ـى ال ـق ـانـ ـون رق ـم  ٠1–1٠اﳌـؤرخ فـي  16رجـ ـب
عام  1٤31اﳌوافق  29يونيو سنة  2٠1٠واﳌتعلق ﲟهن اﳋبير
اﳌـحاسب ومحافظ اﳊسابات واﳌـحاسب اﳌعتمد ،اﳌعّدل،

عام  ١٤٣٠اﳌوافق  ٢٩يونيو سنة  ٢٠٠٩واﳌتضمن
إح ـداث مؤسسة ق ـاع ـدة اﳌن ـظـومـات اﻹلـكـتـرونـيـة
بسيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــــــــ

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  1٠2–٠8اﳌؤرخ ﰲ
 18ربـيـع اﻷّول ع ـام  1٤29اﳌ ـواف ـق  26م ـارس سـنـة  2٠٠8الذي

يحدد القانون اﻷساسي النموذجي للمؤسسات العمومية
ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع اﻻقتصادي
للجيش الوطني الشعبي،
– وب ـمـقـتضى اﳌ ـرسـوم الـرئـاسي رقم  222–٠9اﳌؤرخ ﰲ
 6رجب عام  1٤3٠اﳌوافق  29يونيو سنة  2٠٠9واﳌتضمن

إحداث مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بتيارت ،اﳌعّدل،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تعّدل أحكام اﳌادة  8من اﳌرسوم الرئاسي
رقم  222–٠9اﳌؤرخ ﰲ  6رجب عام  1٤3٠اﳌوافق  29يونيو
سن ـ ـة  2٠٠9واﳌتضمـ ـن إحـ ـداث مؤسسة ل ـت ـط ـوي ـر صن ـاع ـة
السيارات بتيارت ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌ ـاّدة  : 8ي ـرأس م ـجـلـس إدارة اﳌ ـؤس ـسـة وزي ـر ال ـدف ـاع
الوطني أو ﳑثله ،ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل اﻵتية :
بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
– أركان اﳉيش الوطني الشعبي،
– اﳌديرية اﳌركزية ﻷمن اﳉيش ﻷركان اﳉيش الوطني
الشعبي،

ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الدفاع الوطني،
– وب ـ ـنـ ـاء عـ ـﲆ ال ـدس ـت ـور ،ﻻ س ـي ـم ـا الـ ـم ـادتـ ـان  1) 91و(7
و) 1٤1الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  3٠–9٠اﳌؤرخ ﰲ  1٤جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤11اﳌوافق أّول ديسمبر سنة  199٠واﳌتضمن قانون
اﻷمﻼك الوطنية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  2٤–95اﳌؤرخ ﰲ  3٠ربيع الثاني
عام  1٤16اﳌوافق  25سبتمبر سنة  1995واﳌتعلق بحماية
اﻷمﻼك العمومية وأمن اﻷشخاص فيها،
– وب ـم ـق ـت ـضى ال ـق ـانون رق ـم  ٠1–1٠اﳌ ـؤرخ فـي  16رج ـ ـ ـب
عام  1٤31اﳌوافق  29يونيو سنة  2٠1٠واﳌتعلق ﲟهن اﳋبير
اﳌـحاسب ومحافظ اﳊسابات واﳌـحاسب اﳌعتمد ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  1٠2–٠8اﳌؤرخ ﰲ
 18ربيع اﻷّول عام  1٤29اﳌوافق  26مارس سنة  2٠٠8الذي
يحدد القانون اﻷساسي النموذجي للمؤسسات العمومية
ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع اﻻقتصادي
للجيش الوطني الشعبي،

– اﳌديرية اﳌركزية للعتاد،

– وﲟ ـ ـ ـقـ ـتـضـى اﳌ ـرسـ ـوم الـ ـرئ ـاسـي رق ـم  223–٠9اﳌ ـؤرخ

– مديرية الصناعات العسكرية،

ف ـي  6رجـ ـب عـ ـام  1٤3٠ال ـ ـمـ ـوافـ ـق  29ي ـون ـي ـو سـنة 2٠٠9

– مديرية اﳌصالح اﳌالية.

واﳌتـضمن إحداث مؤسسة قاعدة اﳌنظومات اﻹلكت ـرون ـي ـة

بعنوان الدوائر الوزارية اﻷخرى :

بسيدي بلعباس ،اﳌعّدل،

– وزارة اﳌالية )اﳌديرية العامة للجمارك(،

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تعّدل أحكام اﳌادة  8من اﳌرسوم الرئاسي

– وزارة الصناعة.
يعّي ـن اﻷعضاء اﳌمثلون للهياكل السالفة الذكر من بﲔ
اﳌستخدمﲔ ذوي رتبة نائب مدير باﻹدارة اﳌركزية ،عﲆ
اﻷقل ،أو منصب معادل له”.
اﳌاّدة  : ٢ي ـنـشـ ـر هـ ـذا ال ـمـرس ـوم فـي اﳉ ـريـ ـدة الـّرسـمـّي ـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـّرر ب ـاﳉ ـزائ ـر فـي  30ربـيـع ال ـثـانـي عـ ـام  1443اﳌـ ـوافـ ـق

 5ديسمبر سنة .2021

عبد اﳌجيد تبون

رقم  223–٠9اﳌؤرخ ﰲ  6رجب عام  1٤3٠اﳌوافق  29يونيو
سنة  2٠٠9واﳌتضمن إحداث مؤسسة قاعدة اﳌنظومات
اﻹلكترونية بسيدي بلعباس ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌاّدة  : 8يـ ـرأس م ـجل ـس إدارة اﳌ ـؤسـسـة وزي ـر ال ـدف ـاع
الوطني أو ﳑثله ،ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل اﻵتية :
بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
– أركان اﳉيش الوطني الشعبي،
– قيادة قوات الدفاع اﳉوي عن اﻹقليم،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٢
اﳉريدة الرسم ّ
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– دائرة اﻹشارة ،أنظمة اﳌعلومات واﳊرب اﻹلكترونية،
– اﳌديرية اﳌركزية ﻷمن اﳉيش ﻷركان اﳉيش الوطني
الشعبي،

 6جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ١١ديسمبر سنة  ٢٠٢١م

– وبـمـق ـ ـتـضـى الـ ـقـ ـان ـون رق ـم  ٠1–1٠اﳌ ـؤرخ فـي  16رج ـب
عام  1٤31اﳌوافق  29يونيو سنة  2٠1٠واﳌتعلق ﲟهن اﳋبير
اﳌـحاسب ومحافظ اﳊسابات واﳌـحاسب اﳌعتمد ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  1٠2–٠8اﳌؤرخ ﰲ

– مديرية الصناعات العسكرية،

 18ربيع اﻷّول عام  1٤29اﳌوافق  26مارس سنة  2٠٠8الذي
يحدد القانون اﻷساسي النموذجي للمؤسسات العمومية

– مديرية اﳌصالح اﳌالية،
– اﳌؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري/
مؤسسة ﲡديد العتاد اﳋاص ،ﳑثلة ﲟديرها العام.
بعنوان الدوائر الوزارية اﻷخرى :

ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع اﻻقتصادي
للجيش الوطني الشعبي،
– وﲟ ـقـت ـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسي رقم  312–11اﳌؤرخ ﰲ
 8شّوال عام  1٤32اﳌوافق  6سبتمبر سنة  2٠11واﳌتضمن
إحداث مجمع ترقية الصناعة اﳌيكانيكية ،اﳌعّدل،

– وزارة الصناعة.
يعّي ـن اﻷعضاء اﳌمثلون للهياكل السالفة الذكر من بﲔ
اﳌستخدمﲔ ذوي رتبة نائب مدير باﻹدارة اﳌركزية ،عﲆ
اﻷقل أو منصب معادل له”.

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تعّدل أحكام اﳌادة  9من اﳌرسوم الرئاسي
رقم  312–11اﳌؤرخ ﰲ  8شّوال عام  1٤32اﳌوافق  6سبتمبر

اﳌاّدة  : ٢يـنشـر هـ ـذا اﳌ ـرسـوم فـي اﳉ ـريـ ـدة ال ـّرسـمّي ـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـّرر ب ـاﳉ ـزائ ـر فـي  30ربـيـع ال ـثـانـي عـ ـام  1443اﳌـ ـوافـ ـق

 5ديسمبر سنة .2021

عبد اﳌجيد تبون
–––––––––––★–––––––––––
م ـرسوم رئاسي رقم  ٤٩5–21مؤّرخ ﰲ  30ربيع الثاني
ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـواف ـق  5ديـ ـسم ـب ـ ـر س ـنـة  ،٢٠٢١ي ـعـ ـّدل
اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣١٢-١١اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شّوال
عام  ١٤٣٢اﳌوافق  6سبتمبر سنة  ٢٠١١واﳌتضمن
إحداث مجمع ترقية الصناعة اﳌيكانيكية.
ــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الدفاع الوطني،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمـادتان  1) 91و (7و1٤1
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  3٠–9٠اﳌؤرخ ﰲ  1٤جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤11اﳌوافق أّول ديسمبر سنة  199٠واﳌتضمن قانون
اﻷمﻼك الوطنية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  2٤–95اﳌؤرخ ﰲ  3٠ربيع الثاني
عام  1٤16اﳌوافق  25سبتمبر سنة  1995واﳌتعلق بحماية
اﻷمﻼك العمومية وأمن اﻷشخاص فيها،

سـنـة  2٠11واﳌ ـت ـضـ ـمـ ـن إحـ ـداث مـجـم ـع ت ـرق ـي ـة الـ ـصـن ـاعـ ـة
اﳌيكانيكية ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌاّدة  : 9ي ـتـ ـش ـكـ ـل م ـجـل ـس إدارة اﳌـجـمـع م ـن اﻷع ـض ـاء
ﳑثﲇ الهياكل اﻵتية :
بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
– أركان اﳉيش الوطني الشعبي،
– اﳌديرية اﳌركزية ﻷمن اﳉيش ﻷركان اﳉيش الوطني
الشعبي،
– اﳌديرية اﳌركزية للعتاد،
– مديرية الصناعات العسكرية،
– مديرية اﳌصالح اﳌالية.
بعنوان الدوائر الوزارية اﻷخرى :
– وزارة الصناعة.
ي ـع ـّيـن اﻷع ـضـاء اﳌـمـثـلـون للـهـياكل السالفة الذكر من بﲔ
اﳌستخدمﲔ ذوي رتبة مدير ،عﲆ اﻷقل”.
اﳌاّدة  : ٢ي ـنـشـ ـر هـ ـذا ال ـم ـرس ـوم فـي اﳉ ـريـ ـدة ال ـّرسـمـّي ـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـّرر ب ـاﳉ ـزائ ـر فـي  30ربـيـع ال ـثـانـي عـ ـام  1443اﳌـ ـوافـ ـق

 5ديسمبر سنة .2021

عبد اﳌجيد تبون

 6جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ١١ديسمبر سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٢
اﳉريدة الرسم ّ

م ـرسوم رئاسي رقم  ٤٩6–21مؤّرخ ﰲ  30ربيع الثاني
ع ـام  1443اﳌ ـواف ـق  5دي ـسم ـب ـر سـنـة  ،2021يعّدل

اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٢٩5–١6اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٢صفر

عام  ١٤٣٨اﳌوافق  ٢٢نوفمبر سنة  ٢٠١6واﳌتضمن
إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران.
ــــــــــــــــــــــــــ

– مديرية الصناعات العسكرية،
– مديرية اﳌصالح اﳌالية.
بعنوان الدوائر الوزارية اﻷخرى :
– وزارة الداخلية واﳉماعات اﳌـحلية والتهيئة العمرانية
)اﳌديرية العامة لﻸمن الوطني(،

ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ

– وزارة اﳌالية )الصندوق الوطني لﻼستثمارات(،

– بناء عﲆ تقرير وزير الدفاع الوطني،

– وزارة النقل )اﳌديرية اﳌكلفة بالطيران اﳌدني(،

– وب ـنـ ـاء ع ـﲆ ال ـدس ـتـور ،ﻻ س ـي ـم ـ ـا الـ ـم ـ ـادت ـ ـان  1) 91و(7

– وزارة الصناعة.

و) 1٤1الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  3٠–9٠اﳌؤرخ ﰲ  1٤جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤11اﳌوافق أّول ديسمبر سنة  199٠واﳌتضمن قانون
اﻷمﻼك الوطنية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  2٤–95اﳌؤرخ ﰲ  3٠ربيع الثاني
عام  1٤16اﳌوافق  25سبتمبر سنة  1995واﳌتعلق بحماية
اﻷمﻼك العمومية وأمن اﻷشخاص فيها،
– وﲟ ـقـت ـضى الـ ـق ـانـ ـون رق ـم  ٠1–1٠اﳌ ـؤرخ فـي  16رجـ ـب
عام  1٤31اﳌوافق  29يونيو سنة  2٠1٠واﳌتعلق ﲟهن اﳋبير
اﳌـحاسب ومحافظ اﳊسابات واﳌـحاسب اﳌعتمد ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  1٠2–٠8اﳌؤرخ ﰲ

يعّيـن اﻷعضاء الذين يمثلون الدوائر الوزارية والهياكل
واﻷجهزة اﳌذكورة أعﻼه ،من بﲔ اﳌستخدمﲔ الذين لهم
رتبة مدير ،عﲆ اﻷقل.
يمكن مجلس اﻹدارة أن يستعﲔ ،عﲆ سبيل اﻻستشارة،
بكل شخص بإمكانه ،بحكم كفاءاته أو نشاطه ،أن يساعده
ﰲ أعماله”.
اﳌاّدة  : ٢ي ـنـش ـر هـ ـذا الـ ـم ـرس ـوم فـي اﳉـريـ ـدة ال ـّرسمـّي ـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـّرر ب ـاﳉ ـزائ ـر فـي  30ربـيـع ال ـثـانـي عـ ـام  1443اﳌـ ـوافـ ـق

 5ديسمبر سنة .2021

 18ربيع اﻷّول عام  1٤29اﳌوافق  26مارس سنة  2٠٠8الذي
يحدد القانون اﻷساسي النموذجي للمؤسسات العمومية
ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع اﻻقتصادي
للجيش الوطني الشعبي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  295 – 16اﳌؤّرخ ﰲ

 22صفر عام  1٤38اﳌوافق  22نوفمبر سنة  2٠16واﳌتضمن
إحداث مؤسسة لتطوير صناعات الطيران ،اﳌتّمم،

عبد اﳌجيد تبون
–––––––––––★–––––––––––
م ـرسوم تنفيذي رقم  ٤٨٧–21مؤّرخ ﰲ  ٢٩ربيع الثاني

ع ـام  ١٤٤٣اﳌـوافـق  ٤دي ـسم ـب ـر سـنـة  ،٢٠٢١يتضم ـ ـن
التصـ ـري ـ ـح باﳌنفع ـ ـ ـة العموميـ ـة للعملي ـة اﳌتعلق ـة

بتهيئة منافذ الطرق بﲔ الطريق الدائري الثاني –
ملعب الدويرة والطريق الوطني رقم .٣6

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تعّدل أحكام اﳌادة  9من اﳌرسوم الرئاسي
رقم  295–16اﳌؤّرخ ﰲ  22صفر عام  1٤38اﳌوافق  22نوفمبر

سـن ـة  2٠16واﳌـتـض ـم ـن إح ـداث م ـؤس ـسـة لـتـطـويـر صناعات
الطيران ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌاّدة  : 9ي ـت ـش ـكـ ـل مجل ـس إدارة اﳌ ـؤس ـسـة م ـن أع ـض ـاء

يمـثـل ـون الـهـي ـاكـ ـل اﻵتـيـة :
بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
– أركان اﳉيش الوطني الشعبي،
– قيادة القوات اﳉوية،
– اﳌديرية اﳌركزية ﻷمن اﳉيش ﻷركان اﳉيش الوطني
الشعبي،
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ــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﻷشغال العمومية،
– وب ـ ـنـ ـاء ع ـﲆ ال ـدسـتـور ،ﻻ سي ـم ـا ال ـم ـادت ـان  5–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  3٠–9٠اﳌؤرخ ﰲ  1٤جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤11اﳌوافق أّول ديسمبر سنة  199٠واﳌتضمن قانون
اﻷمﻼك الوطنية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟ ـقـتـ ـضـى ال ـقـ ـان ـون رق ـم  11–91اﳌ ـؤرخ فـي  12شـ ـّوال

ع ـام  1٤11اﳌوافق  27أبريل سنة  1991الذي يحدد الق ـواع ـد
اﳌتعلقة بنزع اﳌلكية من أجل اﳌنفعة العمومية ،اﳌتّمم،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٢
اﳉريدة الرسم ّ
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– وﲟقتضى القانون رقم  13–٠1اﳌؤرخ ﰲ  17جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤22اﳌوافق  7غشت سنة  2٠٠1واﳌتضمن توجيه النقل
البري وتنظيمه ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  1٤–٠1اﳌؤرخ ﰲ  29جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤22اﳌوافق  19غشت سنة  2٠٠1واﳌتعلق بتنظيم حركة
اﳌرور عبر الطرق وسﻼمتها وأمنها ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم الـرئـاسي رقم  275–21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟ ـقـتض ـى اﳌ ـرس ـوم التنفيذي رقم  186–93اﳌؤرخ ﰲ
 7صفر عام  1٤1٤اﳌوافق  27يوليو سنة  ،1993اﳌتّمم ،الذي

ي ـحـ ـدد ك ـيـفـ ـيـ ـات تط ـبي ـق الـ ـقـ ـانـ ـون رقـ ـم  11–91اﳌـ ـؤرخ ف ـي
 12ش ـّوال ع ـام  1٤11ال ـمـواف ـق  27أب ـريل سنة  1991الذي يحدد

القواعد اﳌتعلقة بنزع اﳌلكية من أجل اﳌنفعة العمومية،
اﳌتّمم،
يرسم ما يأتي :

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  12مكّرر من القانون

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

سـن ـة  ،1991اﳌـتـﹽم ـم واﳌ ـذكـ ـور أعـ ـﻼه ،وطـبـقـ ـا ﻷحـكـ ـام اﳌ ـادة

 1٠من اﳌرسوم التنفيذي رقم  186–93اﳌؤرخ ﰲ  7صفر
عام  1٤1٤اﳌوافق  27يوليو سنة  ،1993اﳌتّمم واﳌذكورأعﻼه،

 6جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ١١ديسمبر سنة  ٢٠٢١م

– محول ربـ ـط ) (1ي ـض ـم ـن الـت ـبـ ـادﻻت ب ـﲔ ال ـطـري ـق ال ـدائ ـري
الـثـان ـي للجزائر نـح ـو مـلـع ـب ال ـدوي ـرة ،يـتـكون من :
* منشأة فنية ) (1تربط بابا حسن بالدويرة،
* فروع منافذ محول الربط.
– منافذ للملعب عبر الطريق الوطني رقم  36ب ـ  7٠٠م،
– طريق محاذية للملعب ب ـ  1.2كم،
– طريق ربط الطريق الوطني رقم  63باﳌلعب ب ـ  9٠٠م،
– طريق ربط الطريق الوطني رقم  63بالطريق الدائري
الثاني عﲆ  1^2كم،
– ازدواج الطريق الوطني رقم  63عﲆ  2.٤كم،
– عدد محاور الدوران  :ثمانية ).(8
اﳌاّدة  : 5يـ ـجـ ـب أن تـ ـت ـوفـ ـر اﻻعـ ـتـم ـ ـادات ال ـضـ ـروريـ ـة
للتـعـويضات اﳌمنوحة لفائدة اﳌعنيﲔ ،وتودع لدى اﳋزينة
الع ـمـومـيـة ،في ـم ـا يـخـص عـمـلـيـات ن ـزع اﻷم ـﻼك الـع ـقـاريـة
واﳊق ـوق ال ـع ـي ـن ـي ـة ال ـعـقـاريـة الضروريـة لـلـعـمـلـيـة اﳌتـعـلـقـة
بـتـهـيـئـة م ـنـاف ـذ الط ـرق بـﲔ الط ـريق ال ـدائري الـثـاني– ملعب
الدويرة والطريق الوطني رقم .36
اﳌاّدة  : 6ين ـشـ ـر ه ـذا اﳌ ـرس ـوم فـي اﳉ ـري ـدة الـرسـمـّيـ ـة
للـجمـهـورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
ح ـّرر ب ـاﳉ ـزائ ـر فـي  29ربـيـع ال ـثـانـي عـ ـام  1443اﳌـ ـوافـ ـق
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ي ـه ـدف هـ ـذا اﳌ ـرس ـوم إﱃ الـتـصـري ـح بـاﳌـنـف ـع ـة الـع ـمومـيـة

أيمن بن عبد الرحمان

للعملية اﳌتعلقة بتهيئة منافذ الطرق بﲔ الطريق الدائري

–––––––––––★–––––––––––

ال ـثاني– ملـع ـب ال ـدوي ـرة والـطـريـق الـوطـنـي رق ـم  ،36نـظ ـرا
لطابع البنى التحتية ذات اﳌنفعة العامة والبعد الوطني
واﻻستراتيجي لهذه اﻷشغال.
اﳌاّدة  : ٢يخص طابع اﳌنفعة العمومية اﻷمﻼك العقارية
و/أو اﳊقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب للعملية
اﳌتعلقة بتهيئة منافذ الطرق بﲔ الطريق الدائري الثاني –
ملعب الدويرة والطريق الوطني رقم .36

م ـرسوم تنفيذي رقم  ٤٨٨–21مؤّرخ ﰲ  ٢٩ربيع الثاني

ع ـام  ١٤٤٣اﳌـوافـق  ٤دي ـسم ـب ـر سـنـة  ،٢٠٢١يتضم ـ ـن
التصـ ـريـ ـح باﳌنفع ـ ـ ـة العموميـ ـة للعملي ـة اﳌتعلقـ ـة

بإنجاز رابط الطريق الدائري اﳉنوبي ) 5جويلية( –
الط ـري ـق الـدائري الثاني للجزائر وطريق التفاف
الدرارية – الشطر اﻷول.
ــــــــــــــــــــــــــ

اﳌاّدة  : ٣ت ـق ـع اﻷراض ـي الـتـي تـسـتـخ ـدم ك ـرح ـاب لـلعـملية
اﳌتعلقة بتهيئة منافذ الطرق بﲔ الطريق الدائري الثاني –
ملعب الدويرة والطريق الوطني رقم  36التي تبلغ مساحتها
اﻹجـ ـم ـال ـي ـة ث ـﻼث ـة وعشري ـن ) (23هـ ـكـ ـتـ ـارا ،ﰲ إقـ ـلـ ـيـ ـم وﻻي ـة
اﳉزائـ ـر ببـلـ ـدي ـات ال ـدوي ـرة وبـابـا حسن وخ ـرايـسـيـة ،وﲢ ـدد
طبقا للمخطط اﳌلحق بأصل هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٤قوام اﻷشغال اﳌلتزم بها بعنوان عملية تهيئة
م ـن ـاف ـذ الـط ـرق بـﲔ الط ـريـق الـدائري الثاني– ملعب الدويرة
والطريق الوطني رقم  ،36كما يأتي :

ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﻷشغال العمومية،
– وب ـنـ ـاء ع ـﲆ ال ـدسـتـور ،ﻻ س ـيـمـ ـا ال ـمـ ـادت ـان  5–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  3٠–9٠اﳌؤرخ ﰲ  1٤جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤11اﳌوافق أّول ديسمبر سنة  199٠واﳌتضمن قانون

اﻷمﻼك الوطنية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

 6جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ١١ديسمبر سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٢
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟـ ـق ـتـضـى ال ـقـ ـانـ ـون رقـ ـم  11–91ال ـمـؤرخ فـي  12ش ـّوال

9

الشطر اﻷول ،التي تبلغ مساحتها اﻹجمالية ثمانﲔ )(8٠

عام  1٤11اﳌوافق  27أبريل سنة  1991الذي يحدد القواعد

هكتارا ،بإقليم وﻻية اﳉزائر ببلديات الدرارية والعاشور

اﳌتعلقة بنزع اﳌلكية من أجل اﳌنفعة العمومية ،اﳌتّمم،

وبابا حسن وخـ ـرايس ـية وداﱄ بـراهيم ،وﲢدد طبقا للمخطط

– وﲟقتضى القانون رقم  13–٠1اﳌؤرخ ﰲ  17جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤22اﳌوافق  7غشت سنة  2٠٠1واﳌتضمن توجيه النقل
البري وتنظيمه ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  1٤–٠1اﳌؤرخ ﰲ  29جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤22اﳌوافق  19غشت سنة  2٠٠1واﳌتعلق بتنظيم
حركة اﳌرور عبر الطرق وسﻼمتها وأمنها ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟ ـق ـتـضـى اﳌ ـرس ـوم الرئاسي رقم  275–21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقـ ـتـضى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟ ـقـت ـضـى اﳌ ـرس ـوم التنفيذي رقم  186–93اﳌؤرخ ﰲ
 7صف ـ ـر عـ ـام  1٤1٤اﳌ ـواف ـق  27ي ـول ـي ـو سـن ـة  ،1993اﳌـتـّم ـم،
الـ ـذي ي ـحـدد كـيـف ـيـات تطـبـيق ال ـقـانـ ـون رقم  11–91اﳌؤرخ

ﰲ  12شّوال عام  1٤11اﳌوافق  27أبريل سنة  1991الذي
يحدد القواعد اﳌتعلقة بنزع اﳌلكية من أجل اﳌنفعة العمومية،

اﳌلحق بأصل هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٤ق ـوام اﻷشـغـ ـال اﳌـلـت ـزم بـه ـا بـعـنـوان الـعـملـية
اﳌتعلقة بإنجاز رابط الطريق الدائري اﳉنوبي ) 5جويلية( –
الطريق الدائري الثاني للجزائر وطريق التفاف الدرارية –
الشطر اﻷول ،كما يأتي :
– اﳋط الرئيسي  1٠ :كيلومتر،
– عدد اﳌنشآت الفنية  :سبع عشرة ).(17
اﳌاّدة  : 5يـ ـج ـ ـب أن ت ـت ـ ـوفـ ـ ـر اﻻعـ ـت ـم ـ ـادات ال ـض ـ ـروريـ ـة
للتعويضات اﳌمنوحة لفائدة اﳌعنيﲔ ،وتودع لدى اﳋزينة
العمومية ،فيما يخص عمليات نزع اﻷمﻼك العقارية واﳊقوق
العينية العقارية الضرورية للعملية اﳌتعلقة بإنجاز رابط
الطريق الدائري اﳉنوبي ) 5جويلية( – الطريق الدائري الثاني
للجزائر وطريق التفاف الدرارية – الشطر اﻷول.
اﳌاّدة  : 6ين ـشـ ـر ه ـذا اﳌ ـرس ـوم فـي اﳉ ـري ـدة الـرسـمـّيـ ـة

للـجمـهـورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـّرر ب ـاﳉ ـزائ ـر فـي  29ربـيـع ال ـثـانـي عـ ـام  1443اﳌـ ـوافـ ـق

 ٤ديسمبر سنة .2021

اﳌتّمم،

أيمن بن عبد الرحمان
–––––––––––★–––––––––––

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

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

سنة  ،1991اﳌتّمم واﳌذكور أعﻼه ،وطبقا ﻷحكام اﳌادة 1٠
من اﳌرسوم التنفيذي رقم  186–93اﳌؤرخ ﰲ  7صفر عام 1٤1٤
اﳌوافق  27يوليو سنة  ،1993اﳌتّمم واﳌذكورأعﻼه ،يهدف
ه ـذا اﳌرسوم إﱃ ال ـتصري ـح ب ـاﳌن ـف ـع ـة ال ـع ـم ـومـيـة لـلـعـمـلـيـة

اﳌتعلقة بإنجاز رابط الطريق الدائري اﳉنوبي ) 5جويلية( –
الطريق الدائري الثاني للجزائر وطريق التفاف الدرارية –
الشطر اﻷول ،نظرا لطابع البنى التحتية ذات اﳌنفعة العامة
والبعد الوطني واﻻستراتيجي لهذه اﻷشغال.
ص طابع اﳌنفعة العمومية اﻷمﻼك العقارية
اﳌاّدة  : ٢يخ ّ

و/أو اﳊقوق العينية العقارية اﳌستعملة كرحاب للعملية

م ـرسوم تنفيذي رقم  ٤٨٩–21مؤّرخ ﰲ  ٢٩ربيع ال ـثـاني

ع ـام  ١٤٤٣اﳌـوافـق  ٤دي ـ ـ ـسـمـ ـب ـر سـنـة  ،٢٠٢١يـ ـحـدد
صﻼحيات وزير اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق.
ــــــــــــــــــــــــــ

ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق،
– وبـ ـنـ ـاء عـ ـﲆ الـ ـدسـتـ ـور ،ﻻ سي ـمـ ـا ال ـمـ ـادتـان  5–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟ ـقـتـضى اﳌ ـرس ـوم الـرئـاسي رقم  275–21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷّول،

اﳌتعلقة بإنجاز رابط الطريق الدائري اﳉنوبي ) 5جويلية( –

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ

الطريق الدائري الثاني للجزائر وطريق التفاف الدرارية –

 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

الشطر اﻷول.

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

اﳌاّدة  : ٣ت ـقـ ـع اﻷراض ـي ال ـتي تـسـتـخـدم كـرح ـاب للعملية

– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  295–91اﳌؤرخ ﰲ

اﳌتعلقة بإنجاز رابط الطريق الدائري اﳉنوبي ) 5جويلية( –

 1٤صفر عام  1٤12اﳌوافق  2٤غشت سنة  1991الذي يحدد

الطريق الدائري الثاني للجزائر وطريق التفاف الدرارية –

صﻼحيات وزير اﳌجاهدين ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
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يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يقترح وزير اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق
ويعّد ،ﰲ إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها
اﳌصادق عليهما طبقا ﻷحكام الدستور ،عناصر السياسة
واﻻستراتيجية الوطنيتﲔ ﰲ مجال اﶈافظة عﲆ التراث
التاريخي والثقاﰲ اﳌرتبط باﳌقاومة الشعبية واﳊركة
الوطنية وثورة التحرير الوطني وإضفاء القيمة عليه ،وكذا
اﳊماية والترقية اﻻجتماعية للمجاهدين وذوي اﳊقوق،
وي ـت ـوﱃ م ـت ـاب ـع ـت ـه ـم ـا وم ـراق ـب ـة تـطـبـيـقـهـمـا وفـقـا لـلـقـوانﲔ
والتنظيمات اﳌعمول بها.
ويعرض نتائج أعماله عﲆ الوزير اﻷّول وﰲ اجتماع اﳊكومة

ومجلس الوزراء حسب اﻷشكال والكيفيات واﻵجال اﳌقررة.
اﳌاّدة  : ٢يمارس وزير اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق ،بالتعاون
والتنسيق مع القطاعات والهياكل اﳌعنية صﻼحياته ﰲ مجال
حماية الذاكرة الوطنية اﳌرتبطة باﳌقاومة الشعبية واﳊركة

ال ـوط ـن ـي ـة وث ـورة ال ـتـحـريـر الـوطـني ،ويـعـّد ويـنـ ّفـ ـ ـذ سيـاسة
القطاع الكفيلة بتلبية احتياجات اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق
والضحايا اﳌدنيﲔ وضحايا اﳌتفجرات ،ﻻ سيما فيما يتعلق
بالترقية واﳊماية اﻻجتماعية والصحية.
اﳌاّدة  : 3ي ـك ـل ـف وزيـ ـر ال ـم ـجاه ـدي ـن وذوي اﳊـق ـوق فـي
مجال حماية التراث التاريخي والثقاﰲ اﳌرتبط باﳌقاومة
الشعبية واﳊركة الوطنية وثورة التحرير الوطني ،ﲟا يأتي :
– السهر عﲆ حماية اﳌعالم واﳌآثر التاريخية اﳌتعلقة
بثورة التحرير الوطني،
– دفن وإعادة دفن رفات الشهداء ﲟقابر الشهداء،
– ضمان متابعة عملية إقامة وصيانة وحماية مقابر
الشهداء واﳌعالم التذكارية والتاريخية،
– ضمان متابعة عملية تسمية أو إعادة تسمية اﳌؤسسات
واﻷماكن واﳌباني العمومية بأسماء الشهداء واﳌجاهدين
وأصدقاء ثورة التحرير الوطني اﳌتوفﲔ،
– السهر عﲆ اﶈافظة عﲆ الذاكرة الوطنية وترقيتها
وصونها بالتنسيق مع القطاعات اﳌعنية،
– العمل عﲆ تبليغ التاريخ الوطني وترقيته وتلقﲔ مبادئه
لﻸجيال الصاعدة بالتنسيق مع القطاعات اﳌعنية،
– إعداد وتنفيذ البرامج والفعاليات اﳌتعلقة باﻻحتفال
ب ـاﻷي ـام واﻷع ـي ـاد ال ـوط ـن ـي ـة وب ـال ـرم ـوز واﻷح ـداث اﳌرت ـبـطـة
باﳌقاومة الشعبية واﳊركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– إنشاء اﳌتاحف واﳌنشآت اﳋاصة بالقطاع وصيانتها
واﶈافظة عليها،

 6جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ١١ديسمبر سنة  ٢٠٢١م

– جمع واسترجاع ورقمنة الوثائق واﶈفوظات واﻷشياء
اﳌرت ـب ـط ـة ب ـاﳌق ـاوم ـة الشع ـب ـي ـة واﳊرك ـة ال ـوطـنـيـة وثـورة
التحرير الوطني وحفظها،
– السهر عﲆ متابعة عملية جمع الشهادات اﳊية وتسجيلها
واستغﻼلها،
– تـنـظـيـم اﳌلـتـقـيـات واﳌنـتـديـات والـنـدوات واﳌعـارض
واﳌسابقات اﳌتعلقة باﳌقاومة الشعبية واﳊركة الوطنية
وثورة التحرير الوطني،
– تشجيع وترقية الدراسات واﻷبحاث التاريخية اﳌرتبطة
باﳌقاومة الشعبية واﳊركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– ضمان ترقية اﻹنتاج الفني السمعي البصري واﳌكتوب
اﳌتعلق باﳌقاومة الشعبية واﳊركة الوطنية وثورة التحرير
الوطني.
اﳌاّدة  : 4يكلف وزير اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق ،ﰲ مجال
اﳌنح والبطاقية ،ﲟا يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية اﳌسّيرة ﳌختلف
أصناف اﳌنح،
– دراسة مـ ـلـ ـفـ ـات اﳌعـ ـط ـوبﲔ وأعضاء ج ـيش ال ـت ـح ـري ـر
الوطني وأعضاء جبهة التحرير الوطني وذوي حقوق الشهداء
واﳌجاهدين والضحايا اﳌدنيﲔ وضحايا اﳌتفجرات وذوي
حقوقهم،
– ضمان متابعة تطبيق اﻹجراءات اﳌتعلقة بﻼمركزية
دراسة وتصفية اﳌنح وتبسيط اﻹجراءات اﳋاصة بها،
– إعداد وﲢيﲔ بطاقية اﳌمنوحﲔ وضبط اﻹحصاء العام
للممنوحﲔ،
– مسك وحفظ البطاقية الوطنية للشهداء واﳌجاهدين،
– وضع تدابير وﲢديد كيفيات معاﳉة اﳌلفات اﳌتعلقة
ببطاقات العضوية ﰲ جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير
الوطني،
– ﲢديد ،وفقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما ،كيفيات
وإجراءات ووسائل دراسة اﳌلفات اﳌتعلقة بإثبات صفة
ال ـعضوي ـة ﰲ ج ـيش ال ـت ـح ـري ـر ال ـوط ـني أو ج ـب ـه ـة الـتـحـريـر
ال ـوط ـني ،والسه ـر عﲆ ع ـم ـل ـي ـات ال ـرقـابـة والـطـعـون اﳋاصة
بهذه الصفة.
اﳌاّدة  : 5يكلف وزير اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق ﰲ مجال
اﳊماية اﻻجتماعية للمجاهدين وذوي اﳊقوق ،ﲟا يأتي :
– وضع التدابير اﳌﻼئمة للتكفل اﻻجتماعي والصحي
باﳌجاهدين وذوي اﳊقوق،

 6جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ١١ديسمبر سنة  ٢٠٢١م
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– ض ـم ـان ت ـزوي ـد اﳌـج ـاه ـدي ـن وذوي اﳊق ـوق اﳌع ـوقـﲔ

ال ـم ـاّدة  : 8ي ـت ـولـ ـى وزيـ ـر ال ـم ـجـ ـاه ـ ـ ـدي ـن وذوي ال ـحـ ـقـ ـوق،

بأجهزة العطب واللواحق الضرورية والعمل عﲆ ﲢسينها

لضمان تنفيذ اﳌهام وﲢقيق اﻷهداف اﳌنوطة به ،خصوصا،

وتطويرها،

ما يأتي :

– العمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات اﳌعنية واتخاذ

– اقتراح تنظيم اﻹدارة اﳌركزية والسهر عﲆ السير اﳊسن

الت ـداب ـيـر ال ـﻼزم ـة لتـمـك ـﲔ اﳌج ـاه ـديـن وذوي اﳊق ـوق من

ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمصال ـ ـ ـح غـ ـ ـيـ ـ ـر اﳌمـ ـ ـركـ ـ ـزة اﳌوضوعـ ـ ـة ﲢت سلـ ـ ـطـ ـ ـتـ ـ ـه،

اﻻستفادة من مختلف اﻻمتيازات اﻻجتماعية اﳌخّولة لهم،
– وضع آليات ﳌتابعة استفادة اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق
مـ ـن اﳋدمـ ـات اﳌقـ ـدم ـة عﲆ مست ـوى اﳌؤسسات وال ـه ـي ـاك ـل
التابعة للقطاع.
اﳌاّدة  : 6يكلف وزير اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق ،ﰲ مجال
التنظيم واﳌعلوماتية ،ﲟا يأتي :
– السهر عﲆ تطبيق اﳌنظومة القانونية اﳌتعلقة بنشاط
قطاع اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق وﲢيينها،
– إعداد واقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية
التي تدخل ﰲ ميدان اختصاصه،
– إب ـداء الرأي فـي النـصوص والـتـدابـيـر الـتي تـبـادر بـه ـا
القـط ـاع ـات اﻷخرى،
– ض ـم ـان تسـيـيـر الـرصـيـد الوث ـائـقي وأرشـيف الـقـط ـاع
وحـفظ ـه،
– الـ ـع ـمـل ع ـﲆ ع ـصـرنـ ـة ورقـمنـ ـة الـقـط ـاع وﲢـسـﲔ اﳋدمة
العمومية باستعمال تكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال،
– إعداد اﳌنظومة اﻹحصائية للقطاع وضبطها وضمان
ﲢيينها،

واﳌؤسسات وال ـ ـه ـ ـيئـ ـات ﲢت الـ ـوصايـ ـة ،طـ ـبـ ـقـ ـا لـ ـلـ ـقـ ـوانﲔ
والتنظيمات اﳌعمول بها،
– تقدير احتياجات الوزارة ،فيما يخص الوسائل البشرية
واﳌالية واﳌادية ،واتخاذ التدابير اﳌﻼئمة لتوفيرها ﰲ
إطار القوانﲔ والتنظيمات اﳌعمول بها،
– اﳌبادرة واﳌساهمة ﰲ تنفيذ برنامج القطاع ﰲ ميدان
التكوين وﲢسﲔ اﳌستوى وﲡديد اﳌعارف ،والسهر عﲆ
تطوير اﳌوارد البشرية اﳌؤهلة ﻹنجاز نشاطات القطاع،
– اﳌشاركة ﰲ إعداد اﻷحكام القانونية اﻷساسية اﳌطبقة
عﲆ مستخدمي القطاع.
اﳌاّدة  : ٩تلغى أحكام الـمرسوم التنفيذي رقم 295–91
اﳌؤرخ ﰲ  1٤صفر عام  1٤12اﳌوافق  2٤غشت سنة 1991
الذي يحدد صﻼحيات وزير اﳌجاهدين.
اﳌاّدة  : ١٠ين ـشـ ـر ه ـذا اﳌ ـرس ـوم فـي اﳉ ـري ـدة الـرسـمـّيـ ـة
للـجمـهـورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
ح ـّرر ب ـاﳉ ـزائ ـر فـي  29ربـيـع ال ـثـانـي عـ ـام  1443اﳌـ ـوافـ ـق

 ٤ديسمبر سنة .2021

أيمن بن عبد الرحمان

– وضع اﻵل ـ ـي ـ ـات اﳌﻼئ ـ ـم ـ ـة لضم ـ ـان اﻷم ـ ـن اﳌعـ ـلـ ـومـ ـاتي

–––––––––––★–––––––––––

للمعطيات.
اﳌاّدة  : 7يكلف وزير اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق ﰲ مجال
التعاون والعﻼقات الدولية ،ﲟا يأتي :
– اﳌشاركة وتقدﱘ اﳌساعدة للسلطات اﳌختصة ﰲ كل
اﳌفاوضات الدولية الثنائية واﳌتعددة اﻷطراف اﳌرتبطة

م ـرسوم تنفيذي رقم  ٤٩٠–21مؤّرخ ﰲ  ٢٩ربيع الثاني
ع ـام  ١٤٤٣اﳌـوافـق  ٤دي ـسم ـب ـر سـنـة  ،٢٠٢١يتضمن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌجاهدين وذوي
اﳊقوق.

بالنشاطات التابعة ﻻختصاصه،
– اﳌـ ـش ـ ـارك ـة فـي كـ ـل ن ـ ـش ـ ـاط جـ ـه ـ ـوي أو دولـي فـي حـ ـ ـدود
اختصاصه،
– تنفيذ كل تدبير يرمي إﱃ ﲤثيل القطاع ﰲ نشاطات
اﳌنـظـمـات والـهـيـئ ـات اﳉهـويـة والـدوليـة ذات الـصـلـة ﲟـج ـال
اختصاصه،

ــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق،
– وب ـنـ ـاء ع ـﲆ ال ـدسـت ـور ،ﻻ سـيـمـ ـا ال ـم ـادت ـان  5–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

– السهر عﲆ تطبيق اﳌعاهدات واﻻتفاقيات الدولية ﰲ

– وﲟ ـقـتـضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  275–21اﳌؤرخ ﰲ

اﳌجاﻻت التابعة ﳌجال اختصاصه والتي تكون اﳉزائر

 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن

طرفا فيها.

تعيﲔ الوزير اﻷّول،
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٢
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌ ـ ـرس ـ ـوم ال ـ ـت ـ ـنـ ـف ـ ـي ـ ـذي رقم  188-9٠اﳌـ ـؤرخ
ﰲ أّول ذي اﳊـ ـجـ ـة عـ ـام  1٤1٠اﳌ ـ ـوافق  23يـ ـونـ ـيـ ـو سـنة 199٠
الـذي يحـدد هـيـاكل اﻹدارة اﳌـركزيـة وأجـهـزتـها ﰲ الوزارات،
– وﲟـق ـت ـضى اﳌ ـرس ـوم التنفيذي رقم  239-9٤اﳌؤرخ ﰲ
 2ربيع اﻷول عام  1٤15اﳌوافق  1٠غشت سنة  199٤واﳌتضمن
إنشاء اﳌفتشية العامة ﰲ وزارة اﳌجاهدين وﲢديد تنظيمها
ومهامها ،اﳌعّدل،
– وﲟ ـقـت ـضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٠٠-16اﳌؤرخ ﰲ
 5جمادى الثانية عام  1٤37اﳌوافق  1٤مارس سنة 2٠16
واﳌتضمن تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌجاهدين،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الـتنفـيـذي رقم  ٤89–21اﳌؤرخ ﰲ
 29رب ـيـع ال ـث ـانـي ع ـام  1٤٤3اﳌـ ـواف ـق  ٤ديـس ـمـبـر سـن ـة 2٠21
ال ـ ـذي ي ـ ـح ـ ـدد صﻼح ـ ـي ـ ـات وزي ـ ـر اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تشتمل اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌجاهدين
وذوي اﳊقوق ،ﲢت سلطة الوزير ،عﲆ ما يأتي :
– اﻷمﲔ العام ،ويساعده مديرا ) (2دراسات ،ويلحق به
مكتب البريد واﻻتصال واﳌكتب الوزاري لﻸمن الداخﲇ،
– رئيس الديوان ،ويساعده خمسة ) (5مكلفﲔ بالدراسات
والتلخيص ،ويكلفون ﲟا يأتي :
– ﲢضير وتنظيم مشاركة الوزير ﰲ النشاطات اﳊكومية
والنشاطات اﳌرتبطة بالعﻼقات مع البرﳌان،
– ﲢـضـي ـر وتـنـظـيـم نـش ـاط ـات ال ـوزيـر ﰲ مجال العﻼقات
الدولية والتعاون،
– ﲢضير وتنظيم نشاطات الوزير ﰲ مجال العﻼقات
العامة ،ومتابعة العﻼقات مع اﳉمعيات واﳌنظمات ومختلف
اﳌؤسسات،
– ﲢضير وتنظيم اتصاﻻت الوزير مع أجهزة اﻹعﻼم،
وضمان متابعتها،
– الـتـك ـفـ ـل بالـتـشريفـ ـات واﳌـراسـم وكـ ـذا ح ـفـ ـﻼت إسـداء
التكريمات،
– اﳌفتشية العامة ،التي يحدد تنظيمها وسيرها ﲟوجب
مرسوم تنفيذي.

 6جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ١١ديسمبر سنة  ٢٠٢١م

– الهياكل اﻵتية :
– مديرية التراث التاريخي والثقاﰲ،
– مديرية اﳌنح واﻹحصائيات،
– مديرية اﳊماية اﻻجتماعية،
– مديرية التنظيم والبطاقية واﳌعلوماتية واﻷرشيف،
– مديرية إدارة الوسائل.
اﳌاّدة  : ٢مديرية التراث التاريخي والثقاﰲ ،وتكلف عﲆ
اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– اﶈافظة عﲆ الذاكرة الوطنية وحمايتها وصونها،
– اﳌب ـادرة ب ـك ـل اﻷع ـم ـال الـرامـيـة إﱃ الـتـعـبئـة والـتـوعـيـة
حول أهمية الذاكرة الوطنية ،والعمل عﲆ تعريف اﻷجيال
الصاعدة بتاريخ ومبادئ وقيم اﳌقاومة الشعبية واﳊركة
الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– حماية رموز ومآثر اﳌقاومة الشعبية واﳊركة الوطنية
وثورة التحرير الوطني،
– إع ـداد البـط ـاق ـيـة الـتـاريـخـية لﻸي ـام واﻷعـيـاد الوطنية
والتواريخ اﳌخّلدة ﻷحداث ورموز اﳌقاومة الشعبية واﳊركة
الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– تشجيع الدراسات التاريخية ﰲ مجال التراث التاريخي
وال ـث ـق ـاﰲ اﳌت ـعـلـقـة بـاﳌقـاومـة الشعـبـيـة واﳊركـة الـوطـنـيـة
وثورة التحرير الوطني،
– السهر عﲆ تنظيم اﳌعارض واﳌلتقيات والندوات واﻷيام
الدراسية حول اﳌقاومة الشعبية واﳊركة الوطنية وثورة
التحرير الوطني،
– ضم ـان م ـت ـاب ـع ـة وت ـرق ـي ـة اﻹن ـتـاج الـفـني والسيـنـمـائي
والسمعي البصري واﳌكتوب اﳌرتبط باﳌقاومة الشعبية
واﳊرك ـة ال ـوطـنيـة وث ـورة التحريـر الوطني ،باﻻتـص ـال مـع
القطاعات واﳌؤسسات اﳌعنية،
– اتخاذ التدابير الهادفة إﱃ تطوير وعصرنة النشاط
اﳌتحفي وترقيته من خﻼل استخدام الوسائل التكنولوجية
اﳊديثة وفقا للمعايير اﳌعمول بها ﰲ هذا اﳌجال.
وتضم ثﻼث ) (3مديريات فرعية :
أ( اﳌديرية الفرعية ﳊماية الرموز واﳌآثر التاريخية،
وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– السهر عﲆ حماية وصيانة اﳌعالم واﳌآثر التاريخية
اﳌتعلقة بثورة التحرير الوطني من خﻼل جردها وتصنيفها
واﶈافظة عليها ومسك بطاقيتها،

 6جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ١١ديسمبر سنة  ٢٠٢١م
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– متابعة عملية إقامة مقابر الشهداء واﳌعالم التذكارية
وصيانتها ومسك بطاقيتها،
– متابعة عملية اكتشاف رفات الشهداء ،واﻹشراف عﲆ نقلها
وإعادة دفنها ﲟقابر الشهداء،
– مسك البطاقية التاريخية للشهداء واﳌجاهدين والرموز
واﻷحداث التاريخية اﳌتعلقة باﳌقاومة الشعبية واﳊركة
الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– ت ـك ـري ـم الـشـه ـ ـداء واﳌج ـاه ـديـن وتـشـريـف ـهـم بـاﻷوسـم ـة
والّنياشﲔ والتكفل باﳌراسم اﳌرتبطة بها،
– اﻹشراف عﲆ نقل جثامﲔ اﳌجاهدين من اﳋارج وما
بﲔ الوﻻيات وضمان دفنهم،
– التكفل ﲟراسم دفن مجاهدي ثورة التحرير الوطني،
– دعم وتشجيع اﳉمعيات ذات الطابع التاريخي والثقاﰲ
ومرافقتها ﰲ نشاطاتها،
– ضمان متابعة نشاطات اللجنة الوطنية واللجان الوﻻئية
لتصنيف مقابر الشهداء واﳌعالم التذكارية.
ب( اﳌديرية الفرعية للتوجيه والتنشيط ،وتكلف عﲆ
اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– إعداد البرامج اﳌتعلقة بتخليد وإحياء اﻷيام واﻷعياد
الوطنية واﳌناسبات التاريخية ،وضمان متابعتها وإعداد
حصائل نشاطاتها،
– إعداد وضبط رزنامة اللجنة الوطنية اﳌكلفة بتحضير
حفﻼت إحياء اﻷيام واﻷعياد الوطنية ومسك سجﻼت محاضر
اجتماعاتها،
– اﻹشراف عﲆ تنظيم الندوات واﳌلتقيات واﻷيام الدراسية
حول التاريخ اﳌرتبط باﳌقاومة الشعبية واﳊركة الوطنية
وثورة التحرير الوطني،
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– إع ـداد وت ـن ـف ـي ـذ ب ـرامج ال ـت ـع ـاون بﲔ ق ـطـاع اﳌجـاهـديـن
وذوي اﳊقوق والقطاعات والهيئات اﻷخرى ﰲ إطار حماية
التراث التاريخي والثقاﰲ،
– ضمـ ـان مـ ـتـ ـاب ـع ـة م ـل ـف ـات ال ـت ـع ـاون اﳋارجي ﰲ م ـج ـال
التبادﻻت التاريخية والثقافية،
– السهر عﲆ إعداد اﻻتفاقات الثنائية اﳌتعلقة بالقطاع
ومتابعة تطبيقها ﰲ إطار اﻹجراءات اﳌعمول بها.
ج( اﳌديـريـة الـفـرعـيـة لـلـبـحث والـتـوثـيـق الـتاريخي
والسمعي البصري ،وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ضمان متابعة طبع وإعادة طبع وترجمة اﻹصدارات
واﳌؤلفات ذات الصلة باﳌقاومة الشعبية واﳊركة الوطنية
وثورة التحرير الوطني،
– اﻹشراف عﲆ جمع الشهادات اﳊية وتسجيلها وتصنيفها
وجعلها ﰲ متناول اﳌهتمﲔ بالشأن التاريخي،
– اﻹشراف عﲆ ضبط وجرد وتوزيع اﳌؤلفات واﻹصدارات
واﳌلصقات وك ـذا اﳌقـتـنـيـات الفـنـية ذات الـص ـلـة باﳌـق ـاومة
الشعبية واﳊركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– اﻹشراف عﲆ جمع وتسجيل اﳌصادر التاريخية اﳌتعلقة
بتاريخ اﳌقاومة الشعبية واﳊركة الوطنية وثورة التحرير
الوطني وأحداثها من خﻼل استعمال تكنولوجيات اﻹعﻼم
واﻻتصال،
– تشجيع الدراسات واﻷبحاث ذات الصلة بالتراث التاريخي
اﳌرتبط باﳌقاومة الشعبية واﳊركة الوطنية وثورة التحرير
الوطني وترقيته وتثمينه،
– ضمان متابعة اﻹنتاج السمعي البصري اﳌتعلق باﳌقاومة
الشعبية واﳊركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وترقيته،
– ضمان متابعة نشاط وأعمال ﳉنة القراءة اﳌكلفة بدراسة

– ضمان متابعة نشاطات اﳌؤسسات اﳌتحفية للمجاهد

مشاريع اﻷعمال السينمائية والسمعية البصرية اﳌتعلّقة

واﳌؤسسات ﲢت الوصاية ومراقبتها وتقييمها ،والعمل

باﳌقاومة الشعبية واﳊركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،

عـﲆ ت ـطـوي ـره ـا وعـص ـرنـتـه ـا مـن خ ـﻼل اسـتـعـمـال وس ـائ ـل
التكنولوجيات اﳊديثة وفقا للمعايير اﳌعمول بها ﰲ هذا
اﳌجال،
– مـس ـك بـطـ ـاقـيـة تـسـمـيـة أو إع ـادة تـسـمـية اﳌـؤسـسات
واﻷم ـاكن واﳌباني العمومية بأسماء الشهداء أو اﳌجاهدين
اﳌت ـوفـﲔ أو ب ـأح ـداث وت ـواري ـخ متـعـلـقـة باﳌقـ ـاومـة الشعبية
واﳊركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– ضمان متابعة نشاطات اللجنة الوطنية واللجان الوﻻئية
للتسمية وإعادة التسمية،

– اﻹشراف عﲆ تنظيم مسابقة جائزة أّول نوفمبر 195٤

وكذا اﳌسابقات ذات الصلة بحماية التراث التاريخي والثقاﰲ.

اﳌاّدة  : ٣م ـديـ ـري ـة اﳌـن ـح واﻹحـصـائي ـات ،وت ـكـل ـف ع ـﲆ
اﳋصـوص ،ﲟا يأتي :
– ضمان عملية تصفية منح اﳌعطوبﲔ وذوي اﳊقوق،
– دراسة م ـلـف ـات مـخـت ـل ـف أص ـن ـاف اﳌ ـن ـح اﳌـخ ـصـصة
للـمـع ـطـوب ـﲔ وذوي اﳊ ـق ـوق والـض ـحاي ـا اﳌـدنـيـﲔ وضـحـاي ـا
اﳌتفجرات،
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– ضمان متابعة ومراقبة العمليات اﳌتعلقة بالتسيير
اﳊسن للمنح اﳌركزية وغير اﳌمركزة اﳌمنوحة للمعطوبﲔ
وذوي اﳊقوق والضحايا اﳌدنيﲔ وضحايا اﳌتفجرات،
– إعداد التقديرات اﳌالية السنوية اﳌتعلقة باﳌنح،
– ضمان متابعة كل العمليات اﳌتعلقة باﳌنح ،بالتنسيق
مع اﻹدارات واﳌؤسسات اﳌعنية،
– ضمان متابعة نشاط اللجنة اﳌركزية للمراقبة الطبية،
– ضمان اﳌتابعة واﳌراقبة اﳌتعلقتﲔ ﲟنح رخص اقتناء
السيارات،
– ضمان ﲢيﲔ البطاقية الوطنية للمجاهدين وذوي اﳊقوق
اﳌمنوحﲔ،
– ﲢيﲔ اﳊصيلة السنوية ﳌختلف أصناف اﳌنح،
– دراسة الشكاوى والتظلمات اﳌتعلقة ﲟختلف أصناف
اﳌنح والرد عليها،
– ضبط مدّونة منح اﳌعطوبﲔ وذوي اﳊقوق،
– ترقية وﲢيﲔ واستغﻼل اﳌنظومة اﻹحصائية للقطاع
بالتنسيق مع اﳌصالح اﳌعنية.

 6جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ١١ديسمبر سنة  ٢٠٢١م

ب( اﳌ ـديـ ـريـ ـة الـف ـرع ـيـة لـ ـذوي اﳊـق ـوق ،وتـكـ ـل ـف عﲆ
اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– دراسة وت ـصـفـيـة م ـل ـف ـات من ـح ذوي ح ـق ـوق الـ ـشـهـ ـ ـداء
واﳌجاهدين والضحايا اﳌدنيﲔ وضحايا اﳌتفجرات،
– ضـم ـان متـ ـاب ـع ـة تص ـفـي ـة مـنـح ذوي ح ـقـ ـوق الـشـه ـ ـداء
واﳌجاهدين والضحايا اﳌدنيﲔ وضحايا اﳌتفجرات ،التي
أنجزت عﲆ مستوى اﳌصالح غير اﳌمركزة،
– ضمان متابعة ﲢيﲔ قاعدة اﳌعطيات اﳌركزية اﳌتعلقة
ﲟختلف اﳌنح اﳌمنوحة لذوي حقوق الشهداء واﳌجاهدين
والضحايا اﳌدنيﲔ وضحايا اﳌتفجرات ،التي ﰎ تصفيتها
عﲆ مستوى اﳌصالح غير اﳌمركزة،
– ضمان متابعة ﲢيﲔ البطاقية اﳌتعلقة بذوي حقوق
الشهداء واﳌجاهدين والضحايا اﳌدنيﲔ وضحايا اﳌتفجرات
واﳌمنوحﲔ اﻷجانب اﳌقيمﲔ داخل التراب الوطني وخارجه،
– ضمان متابعة دفع رأس مال الوفاة.
ج( اﳌـ ـدي ـري ـة ال ـفـرع ـيـة لـﻺح ـص ـائ ـيـات ،وتـكـلـف عـﲆ
اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– إعـ ـداد اﳋ ـارطـة اﻹحـصـائـيـة للـقـطاع وﲢ ـدي ـد اﳌـصـادر
اﻹحصائية،

وتضّم ثﻼث ) (3مديريات فرعية :

– جمع البيانات اﻹحصائية للقطاع ،وﲢيينها ﻻستغﻼلها،

أ( اﳌديرية الفرعية للمعطوبﲔ والطعون ،وتكلف عﲆ

– وضع اﳌنظومة اﻹحصائية اﳌرتبطة بنشاط القطاع،

اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ضمان دراسة وتصفية ملفات اﳌنح اﳌمنوحة للمعطوبﲔ
والضحايا اﳌدنيﲔ وضحايا اﳌتفجرات،
– ضمان متابعة عمليات تصفية منح اﳌعطوبﲔ والضحايا
اﳌدنيﲔ وضحايا اﳌتفجرات اﳌصفاة عﲆ مستوى اﳌصالح
غير اﳌمركزة،
– ض ـب ـط وإعـ ـداد حـصـي ـلـة اﳌـنـح اﳌـ ـدف ـوع ـة واﳌـمنـوحة
للمعطوبﲔ والضحايا اﳌدنيﲔ وضحايا اﳌتفجرات،
– ضمان مراقبة وﲢيﲔ قاعدة اﳌعطيات اﳌركزية اﳌتعلقة
ﲟنح اﳌعطوبﲔ والضحايا اﳌدنيﲔ وضحايا اﳌتفجرات
اﳌصفاة عﲆ مستوى اﳌصالح غير اﳌمركزة،
– دراسة ملفات الطعون اﳌتعلقة بنسب العطب ومقررات
منح أو رفض اﳌنح اﳌصفاة عﲆ اﳌستوى اﳌركزي،
– ضمان متابعة وﲢيﲔ بطاقية اﳌعطوبﲔ اﳌمنوحﲔ
اﻷجانب اﳌقيمﲔ داخل التراب الوطني وخارجه.

– ضـمـان مـت ـابـعـة ومـع ـاﳉـة البيانات اﻹحصائية الدقيقة
واﳌفصلة اﳌتعلقة بالنشاطات القطاعية،
– إعداد وإصدار النشرات والتقارير اﻹحصائية للقطاع،
– وضع مذكرات إحصائية دورية متعلقة بنشاطات القطاع
واستغﻼلها،
شرات نشاطات القطاع،
– تصّور مؤ ّ
– إعداد مخططات استشرافية للقطاع ﰲ كل اﳌجاﻻت.
اﳌاّدة  : ٤مـ ـديـ ـري ـة الـحمـ ـاي ـة اﻻجـتـم ـاعيـة ،وتـك ـل ـف عـ ـﲆ
اﳋـصـوص ،ﲟا يأتي :
– ضمان متابعة تقدﱘ اﳋدمات واﻻمتيازات اﻻجتماعية
لفائدة اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق وترقيتها،
– ضمان متابعة التكفل الطبي باﳌجاهدين وذوي اﳊقوق،
– ضمان متابعة نشاطات اﳌؤسسات اﳌكلفة باﳊماية
اﻻجتماعية التابعة للقطاع،

 6جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ١١ديسمبر سنة  ٢٠٢١م
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– ضمان متابعة نشاطات اللجان الوﻻئية اﳌكلفة باﳊماية
والترقية اﻻجتماعية للمجاهدين وذوي اﳊقوق،
– السهر عﲆ تزويد اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق اﳌعوقﲔ
ب ـاﻷعضاء اﻻصط ـن ـاع ـي ـة ول ـواح ـق ـه ـا ،وال ـع ـم ـل عﲆ ﲢسيـنـهـا
وﲢديثها،
– ضمان متابعة ملفات التقاعد والعﻼج والضمان اﻻجتماعي
والنقل اﳋاصة باﳌجاهدين وذوي اﳊقوق،
– ضمان التنسيق مع مختلف القطاعات لضمان أفضل
حماية وتكفل باﳌجاهدين وذوي اﳊقوق.
وتضّم ثﻼث ) (3مديريات فرعية :
أ( اﳌديـريـة الـفـرعـيـة لـلـحـمـايـة الطبية ،وتـكـلـف عﲆ
اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ضم ـان اﳌت ـاب ـع ـة وال ـت ـكـفـل الـطـبي بـاﳌجـاهـديـن وذوي
اﳊقـ ـوق عﲆ مستـ ـوى مؤسسات وه ـي ـاك ـل الصح ـة ال ـت ـاب ـع ـة
للدولة،
– ضمان متابعة ملف التأمينات اﻻجتماعية للمجاهدين
وذوي اﳊقوق،
– ضم ـان م ـت ـابـعـة ومـراقـبـة فـواتـيـر الـعـﻼج وتصريـحـات
التأمينات اﻻجتماعية،
– دراسة وضمان متـابـع ـة ملفات التعاون ﰲ إطار تبادل
اﳋبرات والتكوين ﰲ مجال العﻼج باﳌياه اﳊموية وصناعة
وتركيب وتـصـلـيح اﻷعـض ـاء اﻻصطناعية ولواحقها والعﻼج
الطبيعي والفيزيائي.
ب( اﳌديرية الفرعية للترقية اﻻجتماعية ،وتكلف عﲆ
اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ضمان التنسيق مع مختلف القطاعات قصد ضمان
حماية قصوى وتكفل أفضل باﳌجاهدين وذوي اﳊقوق،
– ضمان متابعة ملفات تقاعد اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق،
– ض ـم ـان م ـراق ـبة الـبـيانات اﳌـتعـل ـقة بالتكميل التفاضﲇ
ﳌعاش التقاعد،
– ضمان متابعة اﳌلف اﳌتعلق بنقل اﳌجاهدين وذوي
اﳊقوق،
– ضمان متابعة نشاط اللجان الوﻻئية اﳌكلفة باﳊماية
والترقية اﻻجتماعية للمجاهدين وذوي اﳊقوق ،وتنشيطها.

15

ج( اﳌديرية الفرعية ﳌتابعة نشاطات اﳌراكز اﳌكلفة
باﳊماية اﻻجتماعية ،وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– السهر عﲆ السير اﳊسن للمؤسسات اﳌكلفة باﳊماية
اﻻجتماعية من خﻼل متابعة ومراقبة وتقييم نشاطاتها،
– ضمان متابعة ومراقبة برمجة اﳌجاهدين وذوي حقوق
الشهداء واﳌجاهدين لﻼستفادة من خدمات عﲆ مستوى
مراكز الراحة للمجاهدين،
– السهر عﲆ تنظيم النشاطات التاريخية والثقافية عﲆ
مستوى مراكز الراحة للمجاهدين ،وضمان متابعتها،
– ضمان متابعة تزويد اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق اﳌعوقﲔ،
باﻷعضاء اﻻصطناعية ولواحقها.
اﳌاّدة  : 5م ـدي ـري ـة التنـظـيـم والـبـط ـاقـيـة واﳌـعلـ ـومـاتية
واﻷرشيف ،وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– إعداد م ـشـاريع ال ـنصـوص الـتـش ـ ـريعـية والـت ـنـظـيـمـيـة
اﳌـتـعـلـقـة بـالـق ـطـاع،
– دراسـ ـة ملـفـ ـات الـ ـشـ ـؤون ال ـقـ ـانـ ـون ـيـ ـة واﳌنازعات التي
تكون الوزارة طرفا فيها،
– ضمان عصرنة ورقمنة اﻹدارة،
– استغﻼل اﳌعطيات ،وضمان تبادلها ومعاﳉتها وتثمينها
بالتنسيق مع مصالح القطاع،
– ضمان تسيير تبادل اﳌعلومات مع اﳌصالح اﳋارجية
للقطاع الرامية إﱃ عصرنة اﻹدارة،
– ضمان متابعة كل العمليات اﳌتعلقة بالبطاقية الوطنية
لﻼعتراف بالتنسيق مع اﳌصالح غير اﳌمركزة،
– ضمان تسيير اﻷرشيف اﻹداري للقطاع ورقمنته.
وتضّم ثﻼث ) (3مديريات فرعية :
أ( اﳌديرية الفرعية للتنظيم واﳌنازعات والتوثيق،
وتكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اﳌتعلقة
بالقطاع بالتنسيق مع اﳌصالح اﳌعنية،
– السهر عﲆ مطابقة وﲢيﲔ اﳌنظومة القانونية اﳌتعلقة
بالقطاع،
– إبداء اﻵراء واﳌﻼحظات اﳌتعلقة ﲟشاريع النصوص التي
تبادر بها القطاعات اﻷخرى،
– دراسة ومتـابـع ـة مـلـفـات اﳌنازعات والشؤون القانونية
التي يكون القطاع طرفا فيها وتقييمها بصفة دورية،
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– مساعدة اﳌصالح اﳋارجية واﳌؤسسات ﲢت الوصاية
ﰲ متابعة قضايا اﳌنازعات وتسييرها،
– دراسة عرائض اﳌواطنﲔ وإرسالها إﱃ اﳌصالح اﳌعنية
قصد التكفل بها،
– ضمان تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع واﶈافظة
عليه وصونه،
– ضمان تسيير مكتبة الوزارة،
– إعداد النشرة الرسمية للقطاع.
ب( اﳌـدي ـري ـة ال ـفرعـيـ ـة للبطاقية واﻷرشيف ،وتكلف
عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ضمان مراقبة اﳌلفات اﳌتعلقة بصفة العضوية ﰲ
جيش التحرير الوطني واﳌنظمة اﳌدنية ﳉبهة التحرير
الوطني،
– ضمان تسيير بطاقية ملفات الضحايا اﳌدنيﲔ وضحايا
اﳌتفجرات وذوي حقوقهم،
– ضمان تسيير ومتابعة كل العمليات واﻹجراءات اﳌتعلقة
بالبطاقية اﳌركزية والﻼمركزية للشهداء واﳌجاهدين وذوي
اﳊقوق وﲢيينها،
– ضمان تنظيم وتسيير اﻷرشيف اﻹداري للقطاع ،والعمل
عﲆ رقمنته وصونه.
ج( اﳌديرية الفرعية للرقمنة واﻷنظمة اﳌعلوماتية،
وتكلف ،عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ضمان رقمنة القطاع لعصرنة النظام اﳌعلوماتي،
– وضع أرضية معلوماتية للقطاع والسهر عﲆ تسييرها
وتطويرها،
– ضمان وضع الشبكات اﳌعلوماتية اﳋاصة بالقطاع،
– ضمان تسيير بنك اﳌعطيات اﳋاص بالقطاع وﲢيينه،
– ضمان أمن الشبكات اﳌعلوماتية،
– ضمان تسيير اﳌوقع الرسمي للقطاع وﲢيينه.
اﳌاّدة  : 6مديرية إدارة الوسائل ،وتكلف عﲆ اﳋصوص،
ﲟا يأتي :
– ضمان تسيير اﳌوارد البشرية اﳋاصة بالقطاع،
– ﲢ ـدي ـد وتوفير كل الوسائل البشرية واﳌالية واﳌادية
الضرورية لسير اﻹدارة اﳌ ـركـزيـة،

 6جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ١١ديسمبر سنة  ٢٠٢١م

– إعـداد وتنفيذ م ـخـط ـط ـات ال ـت ـسـي ـي ـر وال ـت ـكـوين لـ ـف ـائ ـدة
م ـسـتـخـدمـي الـقـطـاع قصد ﲢسﲔ مستواهم ،وﲡديد معارفهم،
– إعداد ميزانيتي الـتـسـيـيـر والـتـجـهـيـز ،وضـمـان تنفيذهما،
– مـ ـسك اﶈ ـ ـاسـ ـب ـة اﳌـ ـت ـع ـلـ ـق ـة بـ ـاﻻل ـت ـزامـ ـات اﳋ ـاص ـة
بنفقات التسيير والتجهيز،
– ضمان تـسـيـ ـي ـ ـر اﻷمـﻼك اﳌ ـ ـنـ ـ ـقـ ـ ـول ـ ـة والـعـقـاريـة الـتـابـعـة
لﻺدارة اﳌـركـزيـة واﳌـصـالح اﳋـارجـية واﳌؤسسات ﲢت
الوصاية ،وصيانتها واﳊفاظ عليها،
– الـسـهـر عـﲆ مـطـابـقـة اﻹجـراءات اﳌتعلقة بإبـرام الـصـفـقـات
العمومية.
وتضّم ثﻼث ) (3مديريات فرعية :
أ( الـ ـم ـديـ ـري ـة ال ـف ـرع ـي ـة لل ـمـسـتـخـدمـﲔ ،وت ـكـلـ ـف ع ـﲆ
اﳋـصـوص ،ﲟا يأتي :
– إعداد مـخـطط تـسـيـيـر اﳌـوارد الـبـشـريـة وتـنـفـيـذه ،وضمان
متابعته،
– تـنظ ـيم عـمليات التوظـيف واﻻم ـتـح ـانـ ـات واﳌسابقات
اﳌتـعلقة ﲟستخدمي الـقطاع ،وضمان حسن سيرها،
– تـقييم اﻻحتيـاجات من الوسائل الـبشـ ـري ـة ال ـ ـضـ ـروريـ ـ ـة
لﻺدارة اﳌركـزية واﳌـصـ ـ ـالح اﳋـ ـ ـارجـ ـ ـي ـ ـة واﳌؤسسات ﲢت
الوصاية،
– ضـمـان تـسـي ـيـر ومتابعة اﳌـسـار اﳌـهـني ﳌـسـتـخـدمي
اﻹدارة اﳌركـ ـ ـزي ـ ـة واﳌصال ـ ـح اﳋارج ـ ـي ـ ـة واﳌؤسسات ﲢت
الوصاية،
– ضمان التكوين اﳌسـتمر لتحسﲔ مستوى م ـسـتخـدمي
اﻹدارة اﳌرك ـ ـزي ـ ـة واﳌـصال ـ ـح اﳋارج ـ ـي ـ ـة واﳌؤسسات ﲢت
الوصاية،
– ال ـمـس ـاه ـمـة فـي إعـ ـداد ال ـقـوانـﲔ اﻷس ـاسية والـنصـوص
القـانونية اﳌتـعلـقة بـتـثمـﲔ اﳌوارد الـبشـرية ،وضمان متابعة
تنفيذها.
ب( اﳌديرية الفرعية لـلميـزانية واﶈاسبة ،وتكلف
عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– تقدير اﻻحتياجات اﳌالية السنوية للقطاع،
– إعداد وتـنفـيـذ العـملـيات اﳌرتـبطة ﲟـي ـزانـيـتي التسيير
والتجهيز للقطاع،
– مـسك اﶈـاسبة اﳌـتعـلـقة ﲟـيـزانـيـتي التسيير والتجهيز
لﻺدارة اﳌركزية،

 6جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ١١ديسمبر سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٢
اﳉريدة الرسم ّ

– إع ـ ـداد اﳊـ ـساب اﻹداري لـلـوزارة وفـق اﻷح ـ ـك ـ ـام القانونية
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م ـرسوم تنفيذي رقم  ٤٩١–21مؤّرخ ﰲ  ٢٩ربيع الثاني
ع ـام  ١٤٤٣اﳌـوافـق  ٤دي ـسم ـب ـر سـنـة  ،٢٠٢١يتضمن

والتنظيمية اﳌعمول بها،
– اسـت ـغﻼل ال ـتـق ـاريـر الـص ـادرة عن أج ـهـزة ال ـرقـابـة وإعداد
الرد بشأنها.

تـعـديل اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٢٣٩–٩٤اﳌؤّرخ ﰲ

 ٢ربيـع اﻷول عام  ١٤١5اﳌوافـق  ١٠غشت سنة ١٩٩٤

واﳌـتـض ـمـن إن ـش ـ ـاء اﳌـفـتـش ـي ـ ـة ال ـعـ ـام ـة فـي وزارة

ج( اﳌـدي ـري ـة الـف ـرعـي ـة لل ـوسـ ـائ ـل ال ـعـامة ،وتـكلف عﲆ

اﳌجاهدين وت ـحديد تنظيمها ومهامها.
ــــــــــــــــــــــــــ

اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– تقدير احتـياجات القطاع ﰲ مجال الـتجهيزات وإعداد
بـرامج اﻻسـتثـمـار السـنـوية واﳌـتـعددة الـسـنوات ،وضـمان
متابعتها وتنفيذها،

ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق،
– وب ـنـ ـاء ع ـﲆ ال ـدسـت ـور ،ﻻ سـي ـمـ ـا الـ ـم ـادتـ ـان  5–112و1٤1

– اقـ ـ ـت ـ ـنـ ـاء وجـ ـرد وتسيير اﻷمـﻼك اﳌـ ـ ـنـ ـ ـقـ ـ ـول ـ ـة والعقارية
التابعة للقطاع ،وضمان صيانتها،
– إعـ ـداد مـ ـخـ ـتـ ـلـف دفـ ـاتـ ـر الـ ـشـ ـروط ومـ ـشـ ـاريع الـصـفـقـات
وضـمـان مـتـابـعـتـهـا وتـنـفـيـذهـا طـبـقـا للقوانﲔ والتنظيمات
اﳌعمول بها،

)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  275–21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ

– ضـمـان اﳌـتـابـعـة اﳌـنـتـظـمـة لـلـمـشـاريع واﻷشـغـال التابعة
للقطاع،

 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

– ض ـمـان الـتـنـظـي ـم ال ـل ـوج ـي ـس ـ ـتي لـلـت ـظـاهـرات والـتـنـقـﻼت
التي تتم ﰲ إطار اﳌهام الرسمية،
– إعـداد تقارير دوريـة عن تقدم اﳌـشاريع وتبلـيغها للوزير.
اﳌاّدة  : ٧يحدد تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌجاهدين
وذوي اﳊقوق ﰲ مكاتب ﲟوجب قرار مشترك بﲔ وزير
اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق ووزير اﳌالية والسلطة اﳌكلفة
بالوظيفة العمومية ،ﰲ حدود مكتبﲔ اثنﲔ ) (2إﱃ أربعة
) (٤مكاتب ﰲ كل مديرية فرعية.
اﳌاّدة  : ٨ﲤارس هياكل اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌجاهدين
وذوي اﳊقوق عﲆ الهيئات التابعة للقطاع ،كل هيكل فيما
يخصه ،الصﻼحيات واﳌهام اﳌسندة إليها ﲟوجب اﻷحكام
التشريعية والتنظيمية اﳌعمول بها.
اﳌاّدة  : ٩تلغى أحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم 1٠٠-16
اﳌؤرخ ﰲ  5جمادى الثانية عام  1٤37اﳌوافق  1٤مارس
سن ـ ـة  2٠16واﳌتضم ـ ـن ت ـ ـن ـ ـظـ ـيـ ـم اﻹدارة اﳌركـ ـزيـ ـة ﰲ وزارة
اﳌجاهدين.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  188-9٠اﳌؤرخ ﰲ
أّول ذي اﳊجة عام  1٤1٠اﳌوافق  23يونيو سنة  199٠الذي
يحدد هياكل اﻹدارة اﳌركزية وأجهزتها ﰲ الوزارات ،ﻻ سيما
اﳌادة  17منه،
– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرسوم التنفيذي رقم  239-9٤اﳌؤرخ ﰲ
 2ربيع اﻷول عام  1٤15اﳌوافق  1٠غشت سنة  199٤واﳌتضمن
إنشاء اﳌفتشية العامة ﰲ وزارة اﳌجاهدين وﲢديد تنظيمها
ومهامها ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم ٤89-21اﳌؤرخ ﰲ
 29ربيع الثاني عام  1٤٤3اﳌوافق  ٤ديسمبر سنة  2٠21الذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق،
– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  ٤9٠-21اﳌؤرخ ﰲ
 29ربـي ـع ال ـثـاني ع ـام  1٤٤3اﳌوافق  ٤ديسمبر سنة 2٠21
واﳌتضمـ ـن تـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم اﻹدارة اﳌركـ ـزيـ ـة لـ ـوزارة اﳌج ـاه ـدي ـن
وذوي اﳊقوق،
يرسم ما يأتي :

اﳌاّدة  : ١٠ين ـشـ ـر ه ـذا اﳌ ـرس ـوم فـي اﳉ ـري ـدة الـرسـمـّيـ ـة

للـجمـهـورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـّرر ب ـاﳉ ـزائ ـر فـي  29ربـيـع ال ـثـانـي عـ ـام  1443اﳌـ ـوافـ ـق

 ٤ديسمبر سنة .2021

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ت ـعـ ـّوض ت ـس ـم ـية ''وزارة ال ـم ـج ـاه ـديـن''

فـي عنـوان وأحـكـ ـام اﳌـ ـرس ـوم الـتـنـف ـيذي رقـ ـم  239-9٤اﳌـ ـؤرخ

فـي  2رب ـي ـع اﻷول عـ ـ ـام  1٤15ال ـمـ ـوافـ ـق  1٠غـ ـشـ ـت سـنـة 199٤
واﳌـتـضـمـن إن ـشـاء اﳌفتشية العامة ﰲ وزارة اﳌـجـاهـدين

وتـحديـ ـد تـ ـن ـظـ ـي ـم ـهـ ـا وم ـهـ ـام ـه ـا ،بـتـس ـمـيـة ''وزارة اﳌ ـجاهدين
أيمن بن عبد الرحمان

وذوي اﳊقوق''.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٢
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌاّدة  : ٢ين ـشـ ـر ه ـذا اﳌ ـرس ـوم فـي اﳉ ـري ـدة الـرسـمـّيـ ـة
للـجمـهـورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبيّة.
ح ـّرر ب ـاﳉ ـزائ ـر فـي  29ربـيـع ال ـثـانـي عـ ـام  1443اﳌـ ـوافـ ـق
 ٤ديسمبر سنة .2021

 6جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ١١ديسمبر سنة  ٢٠٢١م

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7–12الـمؤرخ ﰲ  28ربيع اﻷول
عام  1٤33الـموافق  21فبراير سنة  2٠12والـمتعلق بالوﻻية،
– وبـم ـقـتـضـى الـق ـان ـون رقـم  11–18الـم ـؤرخ ﰲ  18شـوال
عـ ـام  1٤39الـموافق  2يوليو سنة  2٠18والـمتعلق بالصحة،

أيمن بن عبد الرحمان
–––––––––––★–––––––––––
مـ ـرس ـوم تـنـفيـذي رقـم  5٠٣–21مؤّرخ ﰲ  ٤جمادى اﻷوﱃ

اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  293–13اﳌؤرخ ﰲ
 26رمضان عام  1٤3٤اﳌوافق  ٤غشت سنة  2٠13والـمتضمن

ع ـام  ١٤٤٣اﳌـوافـق  ٩دي ـسم ـب ـر سـنـة  ،٢٠٢١ي ت ض م ن

نشر اللوائح الصحية الدولية ) ،(2٠٠5الـمعتمدة بجنيف

تـمـديـد تـدابير نظام الوقاية من انتشار وباء

بتاريخ  23مايو سنة ،2٠٠5

ف ي ــ ر و س ك ــ و ر و ن ــ ا ) ك ــ و ف ي ــ د –  ( ١ ٩و م ـ ك ـ ا ف ـ ح ـ ت ـ ه .
ــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– ب ـنـ ـاء ع ـﲆ ال ـدست ـور ،ﻻ سـيـمـا الـمـادت ـان  5–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– ﲟـقتضى اﻷمر رقم  156–66الـمؤرخ ﰲ  18صفر عام 1386
اﳌوافق  8يونيو سنة  1966واﳌتضمن قانون العقوبات،
الـمعدل والـمتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7–88الـمؤرخ ﰲ  7جمادى الثانية
عام  1٤٠8اﳌوافق  26يناير سنة  1988والـمتعلق بالوقاية
الصحية واﻷمن وطب العمل،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠6–98الـمؤرخ ﰲ  3ربيع اﻷول
عام  1٤19الـموافق  27يونيو سنة  1998الذي يحدد القواعد
العامة الـمتعلقة بالطيران الـمدني ،الـمعدل والـمتمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  275–21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  69–2٠الـمؤرخ ﰲ
 26رجب عام  1٤٤1الـموافق  21مارس سنة  2٠2٠واﳌتعلق
بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا )كوفيد – (19
ومكافحته ،ومجموع النصوص الﻼحقة به،
– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  ٤8٠ – 21الـمؤرخ ﰲ
 25ربيع الثاني عام  1٤٤3الـموافق  3٠نوفمبر سنة 2٠21
واﳌتضمـ ـن ﲤديـ ـد ت ـداب ـي ـر ن ـظ ـام ال ـوق ـاي ـة م ـن ان ـتشار وب ـاء
فيروس كورونا )كوفيد –  (19ومكافحته،
يرسم ما يأتي :

– وﲟقتضى القانون رقم  13–٠1الـمؤرخ ﰲ  17جمادى اﻷوﱃ

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ﲤدد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء

عام  1٤22الـموافق  7غشت سنة  2٠٠1والـمتضمن توجيه

فيروس كورونا )كوفيد –  (19ومكافحته ،اﳌنصوص عليها

النقل البري وتنظيمه ،الـمعدل والـمتمم،

فـي أح ـكـ ـام ال ـم ـرس ـوم الـتنـفـيـذي رق ـم  ٤8٠–21الـمـ ـؤرخ ف ـي

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠8–٠٤الـمؤرخ ﰲ  27جمادى الثانية
عام  1٤25الـموافق  1٤غشت سنة  2٠٠٤والـمتعلق بشروط
ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،الـمعدل والـمتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3–٠6الـمؤرخ ﰲ  19جمادى الثانية
عام  1٤27الـموافق  15يوليو سنة  2٠٠6والـمتضمن القانون
اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،
– وﲟ ـقـت ـض ـى ال ـق ـان ـون رقـ ـم  1٠–11الـمؤرخ فـي  2٠رج ـب
عام  1٤32الـموافق  22يونيو سنة  2٠11واﳌتعلق بالبلدية،
الـمعدل والـمتمم،

 25ربيع الثاني ع ـام  1٤٤3الـموافـق  3٠نـوفمـبر سنة 2٠21
واﳌذكور أعﻼه ،ﳌدة خمسـة عشر ) (15يوما.
اﳌاّدة  : ٢تسري أحكام هذا الـمرسوم ابتداء من  11ديسمبر
سنة .2٠21
اﳌاّدة  : ٣ين ـشـ ـر ه ـذا اﳌ ـرس ـوم فـي اﳉ ـري ـدة الـرسـمـّيـ ـة
للـجمـهـورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
ح ـّرر ب ـاﳉ ـزائ ـر فـي  ٤ج ـمـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1443اﳌـ ـوافـ ـق
 9ديسمبر سنة .2021
أيمن بن عبد الرحمان

 6جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ١١ديسمبر سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٢
اﳉريدة الرسم ّ
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مراسيم فردّيـة
مرسومان رئاسيان مؤّرخان ﰲ  26ربيع الثاني عام 1443

اﳌوافق أّول ديسمبر سنة  ،2021يتضمنان إنهاء
مهام أمناء عامﲔ ﳌجالس قضائية.
ــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام 1443

اﳌوافق أّول ديسمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيدتﲔ والسادة
اﻵتية أسماؤهم ،بصفتهم أمناء عامﲔ للمجالس القضائية

اﻵتية ،لتكليفهم بوظائف أخرى :
– كمال بوخاﰎ ،بأم البواقي،
– رضا حمادي ،بالبويرة،

م ـرس ـوم رئ ـاسـي م ـؤّرخ فـي  26رب ـيـع ال ـث ـانـي عـ ـام 1443

اﳌوافق أّول ديسمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ
مكلّفﲔ بالدراسات والتلخيص ﰲ اﳌديرية العامة

للتشريفات برئاسة اﳉمهورّية.
ــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام 1443

اﳌوافق أّول ديسمبر سنة  ،2021يعّين السّيدان اﻵتي اسماهما،

مكّلفﲔ بالدراسات والتلخيص ﰲ اﳌديرية العامة للتشريفات
برئاسة اﳉمهورّية :
– مجيد حمية،
– أحمد تامن.

– فيصل حمودة سيدهم ،بتبسة،
– نور الدين همساس ،بتلمسان،
– نجمة بوبكر ،بتيارت،
– رابح عابد ،بتيزي وزو،

–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام 1443
اﳌوافق أّول ديسمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ

نائبي مدير بوزارة الشؤون اﳋارجية واﳉالية
الوطنية باﳋارج.

– جمال شنة ،بجيجل،
– بلقاسم جوادي ،بسطيف،
– مـحمد جبﲇ ،بسيدي بلعباس،
– أحمد عبد الدائم ،بعنابة،
– لطفي قموري ،باﳌسيلة،
– أحمد موﻻي ،ﲟعسكر،
– نبيل بن الشيخ ،بورقلة،
– عبد اللـه لعويسي ،ببرج بوعريريج،
– نور الدين بن ذيب ،بالطارف،
– مرﱘ الطاهر ،بتندوف،
– أحمد عبد النور عوادي ،بالوادي،
– يوسف ابن العمري  ،بسوق أهراس،
– أمـحمد ديدان ،بغليزان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام 1443

ــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام 1443

اﳌوافق أّول ديسمبر سنة  ،2021يعّين السّيدان اﻵتي اسماهما،

ن ـائـبـي م ـدي ـر ب ـوزارة الـشـؤون اﳋـارجـيـة واﳉاليـة الـوطـنيـة
باﳋارج :
– رضا مصباح ،نائب مدير لليقظة اﳌعلوماتية واﻻتصال
اﳋارجي،
– أحمد جبرائيل قهرية ،نائب مدير لتسيير اﳌستخدمﲔ.
–––––––––––★–––––––––––
مرسومان رئاسيان مؤّرخان ﰲ  26ربيع الثاني عام 1443

اﳌوافق أّول ديسمبر سنة  ،2021يتضمنان تعيﲔ
أمناء عامﲔ ﳌجالس قضائية.
ــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام 1443

اﳌوافق أّول ديسمبر سنة  ،2021تعيّن السّيدات والسادة
اﻵتية أسماؤهم ،أمناء عامﲔ للمجالس القضائية اﻵتية :
– كمال بوخاﰎ ،بالشلف،
– مرﱘ الطاهر ،باﻷغواط،

اﳌوافق أّول ديسمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيد مـحمد
حمدوش ،بصفته أمينا عاما ﳌجلس قضاء خنشلة ،لتكليفه

– يوسف ابن العمري ،بأم البواقي،

بوظيفة أخرى.

– عبد الل ـه لعويسي ،بباتنة،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٢
اﳉريدة الرسم ّ
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– رابح عابد ،ببجاية،
– عﲇ منصور نجار ،ببسكرة،
– نجمة بوبكر ،بالبويرة،
– لطفي قموري ،بتبسة،
– أمـحمد ديدان ،بتلمسان،
– أحمد موﻻي ،بتيارت،
– أحمد عبد الدائم ،بجيجل،
– جمال شنة ،بسطيف،
– نور الدين همساس ،بسيدي بلعباس،
– بلقاسم جوادي ،بقسنطينة،
– رضا حمادي ،باﳌدية،
– مـحمد جبﲇ ،ﲟعسكر،
– أحمد عبد النور عوادي ،ببرج بوعريريج،
– نبيل بن الشيخ ،بالوادي،
– نور الدين بن ذيب ،بخنشلة،
– نوال مريني ،بغرداية،
– فيصل حمودة سيدهم ،بغليزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام 1443

اﳌوافق أّول ديسمبر سنة  ،2021يعّين السّيد مـحمد حمدوش،

أمينا عاما ﳌجلس قضاء اﳌسيلة.

–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  23ربيع الثاني عام 1443
اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
رئيس ديوان واﱄ وﻻية اﳉزائر.
ــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  23ربيع الثاني عام 1443

اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيد جمال الدين
عبد الغاني دريدي ،بصفته رئيسا لديوان واﱄ وﻻية اﳉزائر،

لتكليفه بوظيفة أخرى.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  23ربيع الثاني عام 1443
اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
مديرة التكوين ﰲ الدكتوراه والتأهيل اﳉامعي
بوزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  23ربيع الثاني عام 1443

اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيدة رشيدة
سع ـدي ،بصف ـت ـه ـا م ـدي ـرة لـلـتـكـويـن ﰲ الـدكـتـوراه والـتأهـيـل
اﳉامعي بوزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي ،لتكليفها
بوظيفة أخرى.

 6جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ١١ديسمبر سنة  ٢٠٢١م

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  23ربيع الثاني عام 1443
اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
نواب مديرين بوزارة الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  23ربيع الثاني عام 1443
اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيدات والسّيد
اﻵتية أسماؤهم ،بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشباب
والرياضة :
– فريدة بوسعيدان ،نائبة مدير ﻷجهزة وهياكل دعم اﻷنشطة
البـدنـي ـة وال ـري ـاضـيـة وت ـرق ـيـة الـطـ ـب ال ـري ـاضـي وأخ ـﻼق ـيات
الرياضة،
– ل ـي ـنـدة م ـكـاش ـر ،ن ـائ ـبـة م ـدي ـر لتـرقـيـة الـشـراكـة واﳊياة
اﳉمعوية،
– لـي ـل ـة سـاج ـي ،ن ـائـب ـة م ـديـر للـري ـاضـة للـجمـيع وري ـاضـة
اﻷشخاص اﳌعوقﲔ وﰲ اﻷوساط اﳌتخصصة،
– ج ـم ـال الدين عمراوي ،نائب مدير للرياضة ﰲ أوساط
التربية والتعليم العاﱄ والتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ وﰲ
وسط العمل.
–––––––––––★–––––––––––
مرسومان تنفيذيان مؤّرخان ﰲ  23ربيع الثاني عام 1443
اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2021يتضمنان إنهاء
م ـه ـام م ـدي ـري ـن للـنـش ـاط اﻻجتم ـاعي والتضامن ﰲ
بعض الوﻻيات.
ــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  23ربيع الثاني عام 1443
اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيدين اﻵتي
اسماهما ،بصفتهما مديرين للنشاط اﻻجتماعي والتضامن
ﰲ الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ ،لتكليفهما بوظائف أخرى :
– كرﱘ بن جديد ،ﰲ وﻻية تبسة،
– مسعود صوﱄ ،ﰲ وﻻية سوق أهراس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  23ربيع الثاني عام 1443
اﳌ ـواف ـق  28ن ـوفـم ـبـر سـنة  ،2021تنـهى مـهـ ـام الـسـّي ـد سـلـي ـم
م ـراد ،بـصـفـته مديرا للنشاط اﻻجتماعي والتضامن ﰲ وﻻية
أم البواقي ،لتكليفه بوظيفة أخرى.
–––––––––––★–––––––––––
مرسومان تنفيذيان مؤّرخان ﰲ  23ربيع الثاني عام 1443
اﳌـوافـق  28ن ـوفـمـبر سـن ـة  ،2021يتـضـمـنـان إن ـه ـاء
مـه ـام م ـدي ـري ـن منـت ـدبـﲔ لتـرقـيـة اﻻسـتـثـم ـار ف ـي
بعض اﳌقاطعات اﻹدارية.
ــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  23ربيع الثاني عام 1443
اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2021تنهى مهام السادة اﻵتية
أسمـاؤهـم ،بصفـتـهـم مـديـريـن مـنـتـدبﲔ لـتـرقـيـة اﻻستـثـمـار
باﳌقاطعات اﻹدارية اﻵتية ،لتكليفهم بوظائف أخرى :

 6جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ١١ديسمبر سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٢
اﳉريدة الرسم ّ

– سليمان بونداري ،بتيميمون،
– أحمد هنشير ،ببرج باجي مختار،
– عبد الكرﱘ الصالح ،ببني عباس،
– حسﲔ همال ،بتوقرت،
– عبد اﳊميد سماتي ،بجانت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  23ربيع الثاني عام 1443

مرسومان تنفيذيان مؤّرخان ﰲ  23ربيع الثاني عام 1443

اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2021يتضمنان تعيﲔ
مدي ـرين للنـش ـاط اﻻجت ـمـاعي والتضـام ـن ﰲ بعض

الـوﻻي ـات.
ــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  23ربيع الثاني عام 1443

اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2021يعّين السّيدان اﻵتي اسماهما،
مديرين للنشاط اﻻجتماعي والتضامن ﰲ الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ :

اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيد عبد القادر

– مسعود صوﱄ ،ﰲ وﻻية تبسة،

اﻹدارية بإن صالح ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

– كرﱘ بن جديد ،ﰲ وﻻية قاﳌة.

برمكي ،بصفته مديرا منتدبا لترقية اﻻستثمار باﳌقاطعة

ــــــــــــــــــــــــــ

–––––––––––★–––––––––––
م ـرس ـوم تنـفـي ـذي م ـؤّرخ فـي  23ربـي ـع ال ـثـانـي ع ـام 1443

اﳌ ـوافـق  28ن ـوفـمـبـر سـنـة  ،2021يتضم ـن تـع ـيﲔ
مـديـرة التكوين ﰲ الدكتوراه بوزارة التعلـيـم الـعـاﱄ

والبحث العلمي.
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ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  23ربيع الثاني عـام 1443

اﳌـواف ـق  28ن ـوفـمـب ـر سـنـة  ،2021يـعـّي ـن الـسّي ـد سـلـيـم م ـراد،
مديرا للنشاط اﻻجتماعي والتضامن ﰲ وﻻية بسكرة.
–––––––––––★–––––––––––

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  23ربيع الثاني عام 1443

اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2021تعّين السّيدة رشيدة سعدي،
مديرة للتكوين ﰲ الدكتوراه بوزارة التعليم العاﱄ والبحث
العلمي.
–––––––––––★–––––––––––
م ـرس ـوم تـنفـي ـذي م ـؤّرخ فـي  23رب ـيـع ال ـثـانـي ع ـام 1443

مرسومان تنفيذيان مؤّرخان ﰲ  23ربيع الثاني عام 1443

اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2021يتضمنان تعيﲔ
مديرين للصناعة واﳌناجم ﰲ بعض الوﻻيات.
ـــــــــــــ

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  23ربيع الثاني عام 1443

اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2021يعّين السادة اﻵتية أسماؤهم،
مديرين للصناعة واﳌناجم ﰲ الوﻻيات اﻵتية :

اﳌ ـوافـق  28ن ـوفـمـب ـر سـنـة  ،2021يتضم ـن تـع ـيﲔ

– سليمان بونداري ،ﰲ وﻻية تيميمون،

عميد كلية العلوم الدقيقة وعـلوم الطبيعة واﳊياة

– أحمد هنشير ،ﰲ وﻻية برج باجي مختار،

بجامعة تبسة.
ــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  23ربيع الثاني عام 1443

اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2021يعّين السّيد بلقاسم جابري،

– عبد الكرﱘ الصالح ،ﰲ وﻻية بني عباس،
– حسﲔ همال ،ﰲ وﻻية توقرت،
– عبد اﳊميد سماتي ،ﰲ وﻻية جانت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عميدا لكلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة واﳊياة بجامعة
تبسة.

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  23ربيع الثاني عام 1443

–––––––––––★–––––––––––
م ـرس ـوم تـنـفـيـذي م ـؤّرخ فـي  23رب ـيـع ال ـثـانـي ع ـام 1443

اﳌوافـ ـق  28ن ـوف ـمـبـر سنـة  ،2021يعّين السّي ـد ع ـبـد الـقـادر
برمكي ،مديرا للصناعة واﳌناجم ﰲ وﻻية إن صالح.

اﳌـوافـق  28نوفمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مدير

–––––––––––★–––––––––––

اﳌركز الوطني لتكوين اﳌوظفﲔ اﳌتخصصﲔ ﰲ
ال ـط ـف ـول ـة اﳌسع ـف ـة وح ـم ـاي ـة ال ـط ـف ـولـة واﳌراهـقـة

مـرس ـوم تـنـفـيـذي م ـؤّرخ ﰲ  23ربـيـع ال ـثـانـي ع ـام 1443

اﳌ ـواف ـق  28ن ـوفـمـبر سـنـة  ،2021يتضم ـن تع ـيـﲔ

واﳌساعدة اﻻجتماعية ببئر خادم ﰲ وﻻية اﳉزائر.

رئـيـس دي ـوان وزي ـر الـع ـم ـل والـتشـغـيـل والـضـمـان

ــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  23ربيع الثاني عام 1443
اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2021يعّين السّيد عادل عكروم،
مديرا للمركز الوطني لتكوين اﳌوظفﲔ اﳌتخصصﲔ ﰲ
ال ـط ـف ـول ـة اﳌسعـفـة وحـمـايـة الـطـفـولـة واﳌراهـقـة واﳌساعـدة
اﻻجتماعية ببئر خادم ﰲ وﻻية اﳉزائر.

اﻻجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  23ربيع الثاني عام 1443

الـمـ ـواف ـق  28نوفمبر سنة  ،2021يعيّن السّيد جمال الدين
عبد الغاني دريدي ،رئيسا لديوان وزير العمل والتشغيل
والضمان اﻻجتماعي.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٢
اﳉريدة الرسم ّ
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 6جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ١١ديسمبر سنة  ٢٠٢١م

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية
قـ ـرار مـ ـؤّرخ ف ـي  ١٧رب ـيـ ـع الـ ـثـ ـانـ ـي عـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـوافـ ـق

– بـمقـتـضـى ال ـق ـان ـون رق ـم  ٠5–13اﳌـؤّرخ ﰲ  1٤رمضان
عام  1٤3٤اﳌوافق  23يوليو سنة  2٠13واﳌـتـعـ ـلـق بـتـنـظيم
اﻷنشطة البدنية والرياضية وتطويرها،
– وﲟ ـقـتـضـى اﳌـرس ـوم رق ـم  1٤5–66اﳌؤرخ فـي  12صـفـر
ع ـام  1386اﳌ ـواف ـق  2ي ـون ـيـو سـنـة  1966واﳌتعلق بتحري ـر

 ٢٢نـ ـوف ـمـ ـبر س ـن ـة  ،٢٠٢١يعّدل القرار اﳌؤرخ ﰲ
 ١٠شعبان عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٢٤مارس سنة ٢٠٢١

ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي

الذي يحدد القـ ـائمة اﻻسمي ـة ﻷعضاء مجلس إدارة

تهم وضعية اﳌوظفﲔ ،اﳌعدل واﳌتمم،

مـ ـ ـرك ـ ـ ـز البحـ ـ ـث ﰲ علم الفـ ـ ـلك والفيـ ـزي ـ ـ ـاء الفلكية
والفيزياء اﻷرضية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  17ربيع الثاني عام  1٤٤3اﳌوافق

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  275–21اﳌؤّرخ ﰲ
 19ذي القـعـدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟـق ـتـضـى اﳌـرس ـوم ال ـرئ ـاسـي رقـم  281–21اﳌؤّرخ ﰲ

 22نوفمبر سنة  ،2٠21يعّدل القرار اﳌؤرخ ﰲ  1٠شعبان
عام  1٤٤2اﳌوافق  2٤مارس سنة  2٠21الذي يحدد القائم ـ ـة

 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمـن

اﻻسميـ ـة ﻷعض ـ ـاء مجلـ ـ ـس إدارة مركز البحث ﰲ علم الفلك

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

والفيزياء الفلكية والفيزياء اﻷرضية ،كما يأتي :
“........................................................................................
–)..........................................................بدون تغييرحتى(
– السيدة راضية برناوي ،مديرة اﳌعهد الوطني للبحث ﰲ
التربية ،ﳑثلة وزير التربية الوطنية ،خلفا للسّيد عبد اﳊميد

كريدش ،عضوا،

– وﲟـقـتـضـى اﳌـرسـوم التنفيذي رقم  13٠–9٠اﳌؤّرخ ﰲ

 2٠شوال عام  1٤1٠اﳌوافق  15مايو سنة  199٠واﳌتضمن
إحداث اﳌعهد الوطني للتكوين العاﱄ ﻹطارات الشباب ﰲ
ورقلة ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟ ـقتـضـى اﳌ ـرسوم التنفيذي رقم  183–9٠اﳌؤرخ ﰲ

– حكيم حريك ،ﳑثل وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
خلفا للسّيد هشام سفيان صلواتشي ،عضوا،

 23ذي القعدة عام  1٤1٠اﳌوافق  16يونيو سنة  199٠الذي
يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعﲔ البنيان معهدا

–).........................................................بـدون تـغـييرحتى(

وطـنـي ـا للتـك ـويـن الـع ـاﱄ فـي الـعـ ـلـوم وتـقـنولـوجـيـة الـريـاضـة،

– السيدة صورية مقداد ،ﳑثلة عن اﳌديرية العامة للبحث

اﳌتمم،

العلمي والتطويـ ـر التكنولوج ـي ،خلف ـا للسـ ـيّد عـ ـدة مسف ـ ـك ،عضوا،
)............................الباقي بدون تغيير(”................................

وزارة الشباب والرياضة
ق ـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ فـي  ١٠ربـيـع اﻷول ع ـام ١٤٤٣
اﳌوافق  ١٧أكتوبر سنة  ،٢٠٢١يحدد كيفيات تنظيم
التكوين لﻼلتحاق ببعض الرتب اﳌنتمية لﻸسﻼك
ي ـرة م ـن ط ـرف الـ ـوزارة ال ـمك ـلـف ـة
ال ـخ ـاص ـة ال ـمـ ـس ّ
بالرياضة لفئة رياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ،

ومدته ومحتوى برامجه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التنـفـيـذي رق ـم  38–9٤اﳌؤرخ ﰲ
 13شعبان عام  1٤1٤اﳌوافق  25يناير سنة  199٤واﳌتضمن
تـحوي ـل اﳌعهـ ـد الـوطني للتكوين العاﱄ ﰲ علوم الرياضة
وتق ـنولوجياتها ب ـوه ـران إﱃ معهد وطني للتكوين العاﱄ
ﻹطارات الشبيبة والرياضة ﰲ وهران ،اﳌتمم،
– وﲟ ـقتـضـى اﳌ ـرس ـوم الـتنـفـي ـذي رقم  ٠7–1٠اﳌؤرخ ﰲ
 21محرم عام  1٤31اﳌوافق  7يناير سنة  2٠1٠واﳌتضمن
الـق ـانـون اﻷسـاسي اﳋ ـاص باﳌوظف ـﲔ اﳌنـتـمﲔ لﻸسـﻼك
اﳋاصة باﻹدارة اﳌكلفة بالشباب والرياضة،
– وﲟ ـقـتـضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  193–1٤اﳌؤرخ ﰲ

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

 5رمضان عام  1٤35اﳌوافق  3يوليو سنة  2٠1٤الذي يحدد

ووزير الشباب والرياضة،

صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،

 6جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ١١ديسمبر سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٢
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– وﲟـقـتـضى اﳌـرس ـوم الـتـنفـي ـذي رقـم  213–15اﳌؤرخ ﰲ
 26شوال عام  1٤36اﳌوافق  11غشت سنة  2٠15الذي يحدد
كي ـفـي ـات تـطـبـيـق اﻷحـكـ ـام ال ـقـانـونـيـة اﻷسـاسيـة اﳌتعـل ـق ـة
برياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ،
– وﲟـقـتـضـى اﳌ ـرسـوم الـتنـفـي ـذي رقـم  8٤–16اﳌ ـؤّرخ ﰲ
 21ج ـم ـادى اﻷوﱃ ع ـام  1٤37اﳌوافق أول مارس سنة 2٠16
الذي يحدد صﻼحيات وزير الشباب والرياضة،
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– سلك مستشار الرياضة ،فرع نظرية ومنهجية التدريب
الرياضي.
اﳌادة  : ٢ي ـت ـم اﻻل ـتـحـاق ب ـال ـت ـكـوي ـن ال ـمتـعلـ ـق ب ـالـ ـرتـ ـب
اﳌنـصـوص ع ـلـيـها فـي اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،حسب الشروط
اﶈددة ﲟوجب أحكام اﳌواد  ٤و 5و 6من القرار الوزاري
اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  1٠شعبان عام  1٤٤2اﳌوافق  2٤مارس
سنة  2٠21واﳌذكور أعﻼه.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  52–2٠٠٠اﳌؤرخ ﰲ

اﳌادة  : ٣ي ـتـم ف ـت ـح دورة الـ ـت ـكـ ـوي ـن ال ـمـت ـع ـ ـل ـ ـق ب ـالـ ـرتـ ـب

 3ذي اﳊجة عام  1٤2٠اﳌوافق  9مارس سنة  2٠٠٠واﳌتضمن

اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،ﲟوجب قرار من

ﲢوي ـل اﳌع ـه ـد ال ـوط ـني ل ـل ـت ـكـويـن الـعـاﱄ ﰲ عـلـوم الـريـاضة
وتقنولوجياتها ﰲ قسنطينة إﱃ معهد وطني للتكوين العاﱄ
ﻹطارات الشباب والرياضة ،اﳌتمم،

الوزير اﳌكلف بالرياضة ،يحدد فيه ،عﲆ اﳋصوص :
– الرتبة أو الرتب اﳌعنية،
– عدد اﳌناصب اﳌفتوحة للتكوين اﶈدد ﰲ اﳌخطط

– وﲟـقـت ـضـى اﳌ ـرس ـوم التنـفـيذي رقم  19٤–2٠اﳌؤرخ ﰲ

القطاعي السنوي أو اﳌتعدد السنوات للتكوين وﲢسﲔ

 ٤ذي اﳊجة عام  1٤٤1اﳌوافق  25يوليو سنة  2٠2٠واﳌتعلق

اﳌستوى وﲡديد اﳌعلومات للموظفﲔ واﻷعوان اﳌتعاقدين،

بتكوين اﳌوظفـﲔ واﻷعوان العموميﲔ وﲢسيﲔ مس ـتـواهـم

ال ـم ـص ـادق عـلـيـه بـعـنـوان الـسـنـة اﳌـعـن ـيـة طـبـقـا لﻺج ـراءات

ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية،

اﳌعمول بها،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  288–2٠اﳌؤرخ ﰲ
 22صفر عام  1٤٤2اﳌوافق  1٠أكتوبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن
ت ـح ـوي ـل اﳌـ ـدرس ـة ال ـع ـل ـيـا لعـلـ ـوم ال ـري ـاض ـة وتـكنـول ـوجـياتها
لداﱄ إبراهيم “مدرسة خارج اﳉامعة” إﱃ مدرسة عليا،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  1٠شعبان
عام  1٤٤2اﳌوافق  2٤مارس سنة  2٠21الذي يحدد شروط

– مدة التكوين،
– تاريخ بداية التكوين،
– اﳌؤسسة العمومية للتكوين اﳌعنية،
– قائمة اﳌترشحﲔ اﳌعنيﲔ بالتكوين.
اﳌادة  : ٤يجب تبليغ نسخة القرار اﳌذكور ﰲ اﳌادة 3

وكيفيات تطبيق التدابير اﻻستثنائية ﰲ مجال التحاق

أعـﻼه ،إﱃ اﳌص ـال ـح اﳌ ـرك ـزيـة للـسـلـطـة اﳌكـلـفة بـالـوظـيـفة

رياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ ببعض اﻷسﻼك اﳋاصة

العمومية ﰲ أجل عشرة ) (1٠أيام ،ابتداء من تاريخ توقيعه.

اﳌسّيرة من طرف الوزارة اﳌكلفة بالرياضة واﻷسﻼك اﻷخرى
لﻺدارة العمومية وترقيتهم وإدماجهم وكذا انتدابهم،
يقّرران ما يأتي :

اﳌادة  : 5تبدي اﳌصالح اﳌعنية للوظيفة العمومية رأي
الـمطابقة خﻼل أجل أقصاه عشرة ) (1٠أيام ،ابتداء من تاريخ
استﻼم القرار.

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  7من القرار الوزاري

اﳌادة  : 6يعلم اﳌترشحون اﳌقبولون لﻼلتحاق بالتكوين

اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  1٠شعبان عام  1٤٤2اﳌوافق  2٤مارس

بإح ـدى ال ـرتـب اﳌ ـذك ـورة فـي اﳌادة اﻷوﱃ أعـﻼه ،من طرف

سـن ـة  2٠21وال ـم ـذكـ ـور أعـ ـﻼه ،ي ـهـ ـدف هـ ـذا ال ـق ـرار إﱃ ﲢ ـدي ـد

اﻹدارة اﳌركزية اﳌكلفة بالرياضة بتاريخ بداية التكويـن،

كيـفـي ـات تنـظـيم التـكـويـن لـﻼلتحاق ببعض الرتب اﳌنتمية

ﲟـ ـوجـب اسـتدع ـاء ف ـردي وب ـأي وسـيل ـة أخـرى مـﻼئ ـمـة ،عـنـد

لﻸسﻼك اﳋاصة اﳌسّيرة من طرف الوزارة اﳌكلفة بالرياضة

اﻻقتضاء.

لـف ـئ ـة ري ـاضيي النخب ـة واﳌستوى العـاﱄ ومـ ـدتـ ـه ومـح ـتـوى
ب ـرام ـجـه ،فـي اﻷسـ ـﻼك اﻵتية :
– سلك مربي اﻷنشطة البدنية والرياضية ،فرع التدريب
الرياضي،
– سلك مربي رئيسي لﻸنشطة البدنية والرياضية،

اﳌادة  : ٧تضمن التكوين اﳌؤسسات العمومية للتكوين
اﻵتية :
* بالنسبة لرتبة مستشار الرياضة :
– الـمـدرس ـة الـع ـلـيـا فـي عـلـوم الـريـاضـة وتكنولوجياتها –
داﱄ إبراهيم – اﳉزائر.
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* بالنسبة لرتبتي مربي ومربي رئيسي لﻸنشطة
البدنية والرياضية :
– اﳌعهد الوطني للتكوين العاﱄ ﰲ علوم وتق ـنولوجية
الرياضة – عﲔ البنيان – اﳉزائر،
– اﳌعهد الوطني للتكوين العاﱄ ﻹطارات الشباب والرياضة
بقسنطينة،
– اﳌعهد الوطني للتكوين العاﱄ ﻹطارات الشباب والرياضة
بوهران،
– اﳌعهد الوطني للتكوين العاﱄ ﻹطارات الشباب بورقلة.
اﳌادة  : ٨ينظم التكوين بشكل متواصل ،ويشمل دروسا
نظرية وتطبيقية وتربصا تطبيقيا.
اﳌادة  : ٩ﲢ ـدد مـدة التكـويـن طـبـقـا لﻸحـكـام اﳌـنـصوص
علـيها ﰲ اﳌواد  ٤و 5و 6من القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ
فـي  1٠شـعـب ـان ع ـام  1٤٤2اﳌ ـواف ـق  2٤م ـارس سـن ـة 2٠21
واﳌذكور أعﻼ ه ،حسب ما يأتي :
– سن ـ ـة واحـ ـدة ) ،(1ب ـال ـنسب ـة ل ـلـتـكـويـن لـرتـبـة مستشار
الرياضة ،فرع نظرية ومنهجية التدريب الرياضي.
– سنة واحدة ) ،(1بالنسبة للتكوين لرتبة مربي رئيسي
لﻸنشطة البدنية والرياضية،
– ستة ) (6أشهر ،بالنسبة للتكوين لرتبة مربي اﻷنشطة
البدنية والرياضية ،فرع التدريب الرياضي.
اﳌادة  : ١٠ت ـلـح ـق بـهـ ـذا الـق ـرار ب ـرام ـج الـتـكـويـن لﻼلتحاق
بالرتب اﳌذكورة أعﻼه ويتم تفصيل محتواها من طرف
مؤسسات التكوين اﳌذكورة أعﻼه،
اﳌادة  : ١١يتوﱃ التأطير ومتابعة اﳌتربصﲔ أثناء
ال ـت ـك ـوي ـن ،سلك ال ـت ـع ـل ـيـم لـلـمؤسسات الـعـمـومـيـة لـلـتـكـويـن
اﳌذكور أعﻼه و /أو اﻹطارات اﳌؤهلة للمؤسسات واﻹدارات
العمومية.
اﳌادة  : ١٢يخضع اﳌتربصون خﻼل فترة التكوين للنظام
الداخﲇ ﳌؤسسة التكوين اﳌعنية.

اﳌادة  : ١٤ي ـتـم تـقـ ـيـيم اﳌـعـ ـارف حـسـب مـبـدأ اﳌـراقـب ـة
البيـداغـوجـية اﳌـسـتمـرة ،ويـشـمـل امـتح ـان ـات دوريـة تـتع ـلق
باﳉانب النظري والتطبيقي.
اﳌادة  : ١5يـت ـم اﻹع ـﻼن عـن ال ـنجاح النه ـائي ﰲ التك ـويـن
للمتربصﲔ اﳊائزين عﲆ معدل عام يساوي أو يفوق 2٠/1٠
دون اﳊصول عﲆ نقطة إقصائية ﰲ اﳌواد تقل عن  2٠/5ﰲ
جميع اﳌواد التعليمية ونقطة التربص التطبيقي من طرف
ﳉنة نهاية التكوين.
ﰲ حالة عدم حصول اﳌتربص عﲆ اﳌعدل اﶈدد أعﻼه،
أو حصولـ ـه عـ ـلـ ـيـ ـه مـ ـع ن ـق ـط ـة إقصائ ـي ـة ،يست ـف ـي ـد م ـن دورة
إستدراكية.
اﳌادة  : ١6ﲢدد قائمة اﳌتربصﲔ الذين تابعوا بنجاح
دورة التكوين ،ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف بالرياضة
بناء عﲆ محضر ﳉنة نهاية التكوين اﳌذكورة ﰲ اﳌادة 15
أعﻼه ،وتتشكل من اﻷعضاء اﻵتي ذكرهم :
– مـ ـديـ ـر اﳌوارد الـ ـبشريـ ـة وال ـت ـك ـوي ـن ل ـل ـوزارة اﳌك ـل ـف ـة
بالرياضة أو ﳑثله اﳌؤهل قانونا ،رئيسا،
– ﳑثل السلطة اﳌكلفة بالوظيفة العمومية،
– مدير مـؤسسة التكوين اﳌعنية أو ﳑثله،
– ﳑـث ـﻼن ) (2ع ـن سلـ ـك التـعلـ ـيـم ﳌ ـؤسـسـات التـك ـويـن
اﳌعنية.
اﳌادة  : ١٧عند نهاية دورة التكوين ،يسلم مدير مؤسسة
التكوين اﳌعنية شهادة نجاح للمتربصﲔ الناجحﲔ ﰲ دورة
التكوين.
اﳌادة  : ١٨يعّي ـن اﳌترشحون اﳌعلن نجاحهم نهائيا ﰲ
دورة التكوين بصفة متربصﲔ ﰲ الرتب اﳌعنية.
اﳌ ـادة  : ١٩ي ـنـش ـر ه ـذا ال ـق ـرار فـي اﳉريـ ـ ـدة الـ ـرسمـ ـي ـة
للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  1٠ربيع اﻷول عام  1٤٤3اﳌوافق  17أكتوبر

سنة .2٠21

وزير الشباب والرياضة

وبتفويض منه،

اﳌادة  : ١٣يتابع اﳌتربصون ،قبل نهاية دورة التكوين،

اﳌدير العام للوظيفة

تربصا تطبيقيا ذا صلة ﲟيدان نشاطهم لدى اﳌؤسسات

العمومية واﻹصﻼح اﻹداري

ال ـع ـم ـوم ـي ـة وال ـه ـي ـاك ـل ال ـت ـابـعـة لـلـوزارة اﳌكـلـفـة بـالـريـاضة،
ويع ـّدون ،عﲆ إثره ،تقرير التربص.

عن الوزير اﻷول

عبد الرزاق سبـﭭ ـاڤ

بلقاسم بوشمال
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اﳌلحق اﻷول
برنامج التكوين لﻼلتحاق برتبة مستشار الرياضة
)فرع نظرية ومنهجية التدريب الرياضي(
لفائدة رياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ
* مدة التكوين  :سنة واحدة )(1
اﳊجم الساعي

اﳌعامل

الوحدات

الرقم
1

اﳌقاوﻻتية الرياضية

2٠

1

2

علم التشريح

3٠

2

3

اﳌراقبة الطبية الرياضية واﻹسعاف

2٠

1

٤

اﻹعﻼم اﻵﱄ اﳌطبق ﰲ الرياضة

2٠

1

5

التغذية الرياضية

2٠

1

6

علم اﻻجتماع الرياضي

3٠

1

7

مدخل لعلم النفس الرياضي

2٠

2

8

مدخل لبيداغوجية الرياضة

2٠

2

9

نظرية ومنهجية التدريب الرياضي

2٠

3

1٠

اﻹعﻼم واﻻتصال

2٠

2

11

نظرية ومنهجية اﻻختصاص

9٠

3

12

فيزيولوجية الرياضة

3٠

2

13

مدخل للكيمياء اﳊيوية ﰲ الرياضة

3٠

2

1٤

مدخل للميكانيك اﳊيوية ﰲ الرياضة

3٠

2

15

اﻹحصاء اﳌطبق ﰲ علوم الرياضة

2٠

2

16

مدخل للتسيير والتنظيم والتشريع الرياضي

3٠

2

17

تربص تطبيقي وتقرير التربص

15٠

3

اﳌجموع

6٠٠

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٩٢
اﳉريدة الرسم ّ
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 6جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ١١ديسمبر سنة  ٢٠٢١م

اﳌلحق ٢
برنامج التكوين لﻼلتحاق برتبة مربي رئيسي لﻸنشطة البدنية والرياضية
لفائدة رياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ
* مدة التكوين  :سنة واحدة )(1
اﳊجم الساعي

اﳌعامل

الوحدات

الرقم
1

علم التشريح

2٠

2

2

فيزيولوجية الرياضة

3٠

3

3

بيداغوجية الرياضة

3٠

3

٤

نظرية ومنهجية التدريب الرياضي

٤٠

3

5

علم اﻻجتماع الرياضي

2٠

2

6

علم النفس الرياضي

3٠

3

7

اﻹعﻼم واﻻتصال

2٠

2

8

اﳌراقبة الطبية الرياضية واﻹسعاف

2٠

2

9

مورفولوجية الرياضة

1٠

1

1٠

اﻻختصاص الرياضي

6٠

3

11

التشريع والتنظيم والتسيير الرياضي

3٠

2

12

أخﻼقيات الرياضة

1٠

1

13

اﳌيثاق اﻷوﳌبي

1٠

1

1٤

تاريخ اﳊركة الرياضية الوطنية

1٠

1

15

التغذية الرياضية

1٠

1

16

اﻹحصاء واﻹعﻼم اﻵﱄ اﳌطبق ﰲ علوم الرياضة

1٠

1

17

تسيير مشروع رياضي

2٠

2

18

منهجية البحث العلمي

1٠

1

19

رياضة تكميلية

2٠

1

2٠

بيداغوجية تطبيقية

٤٠

3

21

تربص تطبيقي وتقرير التربص

15٠

3

اﳌجموع

6٠٠
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اﳌلحق ٣
برنامج التكوين لﻼلتحاق برتبة مربي اﻷنشطة البدنية والرياضية
)فرع التدريب الرياضي(
لفائدة رياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ
* مدة التكوين  :ستة ) (6أشهر
اﳊجم الساعي

اﳌعامل

الوحدات

الرقم
1

علم التشريح

2٠

2

2

علم النفس الرياضي

3٠

3

3

بيداغوجية عامة

1٠

3

٤

نظرية ومنهجية التدريب الرياضي

3٠

3

5

فيزيولوجية الرياضة

3٠

3

6

علم اﻻجتماع الرياضي

2٠

2

7

بيداغوجية اﻷنشطة البدنية والرياضية

3٠

3

8

اﻹعﻼم واﻻتصال

2٠

2

9

النظافة الرياضية واﻹسعاف

2٠

2

1٠

تقنيات التنشيط الرياضي

2٠

2

11

التشريع والتنظيم والتسيير الرياضي

3٠

2

12

أخﻼقيات الرياضة

1٠

1

13

تاريخ اﳊركة الرياضية الوطنية

1٠

1

1٤

اﻹعﻼم اﻵﱄ اﳌطبق ﰲ علوم الرياضة

1٠

1

15

منهجية التربص التطبيقي

1٠

1

16

تربص تطبيقي وتقرير التربص

1٠٠

3

اﳌجموع

٤٠٠
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ق ـرار وزاري مـش ـتـرك م ـؤّرخ فـي  ١٠شـع ـبـان ع ـام ١٤٤٢

ال ـمـ ـ ـواف ـق  ٢٤م ـارس س ـنـة  ،٢٠٢١ي ـح ـدد شـ ـروط
وكي ـفـي ـات تـطـبـيق ال ـت ـدابـير اﻻستثنائية ﰲ مجال

التحاق رياضيي النخب ـة واﳌسـتـوى الـع ـاﱄ ببع ـض
يرة من طرف الوزارة اﳌكل ـف ـة
اﻷسﻼك اﳋاصة اﳌس ّ
بالـري ـاضـة واﻷس ـﻼك اﻷخ ـرى ل ـﻺدارة الـعـم ـوم ـيـة
وت ـرقـيـتـه ـم وإدم ـاج ـهـم وكـ ـذا انـتـ ـدابـه ـم) .اسـتـدراك(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 6جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣هـ
 ١١ديسمبر سنة  ٢٠٢١م

– وﲟق ـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم التنـفـيذي رقم  263-18اﳌؤّرخ ﰲ
 8صفر عام  1440اﳌوافق  17أكتوبر سنة  2018الذي يحّدد
شروط منح الوصاية البيداغوجية ﳌؤسسات التكوين العاﱄ
التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ﳑارستها،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  23شوال
عام  1432اﳌوافق  21سبتمبر سنة  2011واﳌتضمن إنشاء
الّلجنة القطاعية ﳌمارسة الوصاية التربوية عﲆ اﳌدرسة
الوطنية العليا للسياحة التابعة لوزارة السياحة والصناعة
التقليدية وتشكيلها وتنظيمها وعملها،

اﳉريدة الّرسمّية – العدد  – 28الصادر ﰲ  1٠شعبان عام 1٤٤ 2

– وبناء عﲆ رأي اللّجنة الوطنية للتأهيل ،خﻼل دورتها
اﳌنعقدة ﰲ  20يونيو سنة ،2018

الصفحة  ،25العمود اﻷول ،اﳌادة  ،5اﳌطة  ،2السطر الثاني.

– وب ـن ـاء ع ـﲆ رأي ال ـّلـج ـن ـة القـط ـاعـيـة ﳌم ـارسـة ال ـوصـاية
التربوية عﲆ اﳌدرسة الوطنية العليا للسياحة التابعة لوزارة
الـسـيـاحة ،خ ـﻼل دورتـهـا اﳌـنـعـقـدة ﰲ  27أكـتـوبـر سنة ،2020

اﳌوافق  2٤مارس سنة .2٠21

بدﻻ من " :شهادة تقني سام"،
يقرأ " :شهادة تقني".

يقّرران ما يأتي :

وزارة السياحة والصناعة التقليدية
ق ـرار وزاري م ـش ـتـ ـرك م ـ ـؤّرخ ف ـي  17جـ ـم ـادى الـ ـثـ ـان ـي ـة

عـ ـام  1442اﳌ ـواف ـق  31جـ ـان ـف ـي س ـنـة  ،2021ي ـح ـّدد
الـبـ ـرن ـام ـج البـيـداغـ ـوج ـي لش ـعـبة ”ع ـلوم التسيير”

تـخصـص ”مناجمنت اﳌؤسسات السياحية” لنيل
شهادة ماستر أكاديمي باﳌدرسة الوطنية العليا
للسياحة ،وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
إ ّ
ووزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائﲇ،
– ﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئـ ـاسي رق ـم  163-20اﳌ ـؤّرخ ﰲ

أّول ذي ال ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  1441اﳌ ـواف ـق  23ي ـون ـي ـو سـنـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟ ـق ـت ـضى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيـذي رقم  255-94اﳌؤّرخ ﰲ

 9ربيع اﻷول عام  1415اﳌوافق  17غشت سنة  1994واﳌتضمن
إنشاء اﳌدرسة الوطنية العليا للسياحة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟ ـق ـت ـضى اﳌ ـرس ـوم الـتنـف ـيـذي رقـم  77-13اﳌؤّرخ ﰲ

 18ربيع اﻷّول عام  1434اﳌوافق  30ينـاي ـر سـنـة  2013ال ـذي
يحّدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

– وﲟـقـت ـض ـى اﳌ ـرس ـوم التنـفـيـذي رق ـم  05-16اﳌؤّرخ ﰲ

 29ربيع اﻷول عام  1437اﳌوافق  10يناير سنة  2016الذي
يحّدد صﻼحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل
العائﲇ ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

اﳌادة اﻷوﱃ  :تـطـبيقا ﻷحكام اﳌادة  16من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  263-18اﳌؤّرخ ﰲ  8صفر عام  1440اﳌوافق
 17أكتوبر سنة  2018واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ
ﲢديد البرنامج البيداغوجي لشعبة ”علوم التسيير” تخصص
”م ـن ـاج ـم ـنت اﳌؤسسات السي ـاح ـي ـة” ل ـن ـي ـل شه ـادة مـاستـر
أكاديمي باﳌدرسة الوطنية العليا للسياحة ،وكذا كيفيات
التقييم والتدرج والتوجيه.
اﳌادة  : 2ي ـح ـّدد ال ـب ـرن ـام ـج الـبـيـ ـداغ ـوجـي لشـعـ ـبـة ”عـلـوم
التسيير” ميدان ”علوم اقتصادية والتسيير وعلوم ﲡارية”
تخصص ”مناجمنت اﳌؤسسات السياحية” لنيل شهادة
ماستر أكاديمي باﳌدرسة الوطنية العليا للسياحة ،طبقا
للملحق اﳌرفق بأصل هذا القرار.
اﳌادة  : 3تخضع كيفيات تقييم وتدرج وتوجيه الطلبة
لنفس اﻹجراءات اﳌعمول بها ﰲ مؤسسات التعليم والتكوين
العاليﲔ ،التابعة لوزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي.
اﳌادة  : 4ي ـكـّل ـف ك ـل م ـن اﳌ ـدي ـر ال ـعام للتعليم والتكوين
العاليﲔ بوزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي ومدير التكوين
وتثمﲔ اﳌوارد البشرية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية
والعمل العائﲇ ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا القرار.
اﳌادة  : 5ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
ح ـّرر ب ـاﳉ ـزائ ـر فـي  17ج ـمـادى ال ـثـانـيـة عام  1442اﳌوافق
 31جانفي سنة .2021
وزير التعليم العاﱄ

وزير السياحة والصناعة

والبحث العلمي

التقليدية والعمل العائﲇ

عبد الباقي بن زيان

مـحمد حميدو

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

