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

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50اﳉزائر

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09
021.65.64.63

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

Télex : 65 180 IMPOF DZ
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 68 KG
حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 12

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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مرسوم رئاسي رقم  ٣٦٩–١٩مؤّرخ ﰲ أّول جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌوافق  2٨ديسمبر سنة  ،20١٩يتضمن إنهاء
تكليف وزير الشؤون اﳋارجية ﲟهام الوزير اﻷول بالنيابة.
–––––––––––––
ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادة  ٥) ٩١و (٦منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣٦٣–١٩اﳌؤّرخ ﰲ  22ربيع الثاني عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١٩ديسمبر سنة 2٠١٩
واﳌتضمن تكليف وزير الشؤون اﳋارجية ﲟهام الوزير اﻷول بالنيابة،
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :ينهى تكليف السّيد صبري بوقدوم ،وزير الشؤون اﳋارجية ﲟهام الوزير اﻷول بالنيابة.
اﳌاّدة  : 2ينشر هـذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريـدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .
حّرر باﳉزائر ﰲ أّول جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌوافق  28ديسمبر سنة .2٠١٩
عبد اﳌجيد تبون

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي رقم  ٣٧0–١٩مؤّرخ ﰲ أّول جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌوافق  2٨ديسمبر سنة  ،20١٩يتضمن تعيﲔ
الوزير اﻷول.
–––––––––––––
ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادة  ٥) ٩١و (٦منه،
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يعّين السّيد عبد العزيز جراد ،وزيرا أول.
اﳌاّدة  : 2ينشر هـذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريـدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .
حّرر باﳉزائر ﰲ أّول جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌوافق  28ديسمبر سنة .2٠١٩
عبد اﳌجيد تبون

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي رقم  0١–20مؤّرخ ﰲ  ٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ أعضاء
اﳊكومة.
–––––––––––
ن رئيس اﳉمهورية ،وزير الدفاع الوطني،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٦–٩١و) ٩٣الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣٧٠–١٩اﳌؤّرخ ﰲ أول جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠١٩
واﳌتضمن تعيﲔ السّيد عبد العزيز جراد ،وزيرا أول،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١هـ
 ٥جانفي سنة  2020م

يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تعّين السّيدات والسادة :
– صبري بوقدوم................................................
– كمال بلجود..................................................
– بلقاسم زغماتي...........................................
– عبد الرحمان راوية........................................
– محمـد عرقاب................................................
– الطيب زيتوني............................................
– يوسف بلمهدي...........................................
– محمـد واجعوط..............................................
– شمس الدين شيتور......................................
– هيام بن فريحة..............................................
– مليكة بن دودة.................................................
– سيد عﲇ خالدي...........................................
– إبراهيم بومزار............................................
– كوثر كريكو.................................................
– فرحات آيت عﲇ إبراهيم................................
– شريف عماري..............................................
– كمال ناصري...............................................
– كمال رزيق....................................................
– عمار بلحيمر...............................................
– فاروق شيعﲇ................................................
– أرزقي براقي.................................................
– حسن مرموري..............................................
– عبد الرحمان بن بوزيد................................
– أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف.................
– بسمة عزوار.................................................
– نصيرة بن حراث............................................
– سيد أحمد فروخي...........................................
– ياسﲔ جريدان.................................................
– بشير مصيطفى.............................................
– فؤاد شحات..................................................
– عيسى بكاي..................................................
– عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد................
– حمزة آل سيد الشيخ.....................................
– نسيم ضيافات.............................................
– ياسﲔ اﳌهدي وليد..............................................
– رشيد بﻼدهان.................................................
– بشير يوسف سحيري..................................
– سليم دادة.......................................................
– نور الدين مرسﲇ................................................

وزيرا للشؤون اﳋارجية،
وزيرا للداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
وزيرا للعدل ،حافظا لﻸختام،
وزيرا للمالية،
وزيرا للطاقة،
وزيرا للمجاهدين وذوي اﳊقوق،
وزيرا للشؤون الدينية واﻷوقاف،
وزيرا للتربية الوطنية،
وزيرا للتعليم العاﱄ والبحث العلمي،
وزيرة للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،
وزيرة للثقافة،
وزيرا للشباب والرياضة،
وزيرا للبريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية،
وزيرة للتضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة،
وزيرا للصناعة واﳌناجم،
وزيرا للفﻼحة والتنمية الريفية،
وزيرا للسكن والعمران واﳌدينة،
وزيرا للتجارة،
وزيرا لﻼتصال ،ناطقا رسميا للحكومة،
وزيرا لﻸشغال العمومية والنقل،
وزيرا للموارد اﳌائية،
وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائﲇ،
وزيرا للصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
وزيرا للعمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
وزيرة للعﻼقات مع البرﳌان،
وزيرة للبيئة والطاقات اﳌتجددة،
وزيرا للصيد البحري واﳌنتجات الصيدية،
وزيرا للمؤسسات الصغيرة واﳌؤسسات الناشئة واقتصاد اﳌعرفة،
وزيرا منتدبا لدى وزير اﳌالية ،مكلفا باﻹحصائيات واﻻستشراف،
وزيرا منتدبا لدى وزير الفﻼحة والتنمية الريفية ،مكلفا بالفﻼحة الصحراوية
واﳉبلية،
وزيرا منتدبا لدى وزير التجارة ،مكلفا بالتجارة اﳋارجية،
وزي ـرا م ـن ـت ـدب ـا ل ـدى وزي ـر الصح ـة والسك ـان وإصﻼح اﳌستشف ـي ـات ،م ـكـلـفـا
بالصناعة الصيدﻻنية،
وزيرا منتدبا لدى وزيرة البيئة والطاقات اﳌتجددة ،مكلفا بالبيئة الصحراوية،
وزيرا منتدبا لدى وزير اﳌؤسسات الصغيرة واﳌؤسسات الناشئة واقتصاد
اﳌعرفة ،مكلفا باﳊاضنات،
وزيرا منتدبا لدى وزير اﳌؤسسات الصغيرة واﳌؤسسات الناشئة واقتصاد
اﳌعرفة ،مكلفا باﳌؤسسات الناشئة،
كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون اﳋارجية ،مكلفا باﳉالية الوطنية والكفاءات
ﰲ اﳋارج،
كاتبا للدولة لدى وزيرة الثقافة ،مكلفا بالصناعة السينماتوغرافية،
كاتبا للدولة لدى وزيرة الثقافة ،مكلفا باﻹنتاج الثقاﰲ،
كاتبا للدولة لدى وزير الشباب والرياضة ،مكلفا برياضة النخبة.

 ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١هـ
 ٥جانفي سنة  2020م
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اﳌادة  : 2تلغى أحكام اﳌراسيم الرئاسية رقم ١١١–١٩
اﳌؤّرخ ﰲ  2٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٣١مارس سنة 2٠١٩

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل ،ورقم 2٧٤–١٩
اﳌؤّرخ ﰲ  ١١صفر عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١٠أكتوبر سنة 2٠١٩
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مرسوم تنفيذي رقم  ٣٧٩–١٩مؤّرخ ﰲ  ٤جمادى اﻷوﱃ

عام  ١٤٤١اﳌ ـ ـ ـوافق  ٣١ديس ـ ـ ـم ـ ـ ـبر سـ ـ ـنة  ،20١٩يحـ ـ ـّدد
كيفيات اﳌراقبة اﻹدارية والتقنية واﻷمنية للمواد

واﻷدوية ذات اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا.

واﳌتضمن تكليف وزير اﻻتصال ،الناطق الرسمي للحكومة

––––––––––

ﲟهام وزير الثقافة بالنيابة ،ورقم  ٣٦٤–١٩اﳌؤّرخ ﰲ 22
رب ـي ـع ال ـث ـاني ع ـام  ١٤٤١اﳌوافـ ـق  ١٩ديسم ـب ـر سن ـة 2٠١٩

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

واﳌتضمن تكليف وزير السكن والعمران واﳌدينة ﲟهام

– بن ـ ـ ـ ـ ـاء عﲆ تقـ ـ ـ ـ ـرير وزير الص ـ ـ ـحة والس ـ ـكان وإصـ ـ ـ ـﻼح

وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية بالنيابة.
اﳌادة  : ٣ين ـ ـ ـشر هـ ـ ـذا اﳌ ـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉ ـ ـريدة الرسـ ـ ـ ـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌوافق  2جانفي

سنة .2٠2٠

اﳌستشفيات،
– وبن ـ ـ ـاء عﲆ الدسـ ـ ـ ـ ـتور ،ﻻ سيـ ـ ـ ـما اﳌ ـ ـ ـ ـادت ـ ـان  ٤–٩٩و١٤٣
) الفقرة  (2منه،
– وﲟق ـ ـ ـتضى القـ ـ ـ ـانون رقـ ـ ـم  ١٩–٠١اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  2٧رمـ ـ ـضان

عام  ١٤22اﳌوافق  ١2ديسمبر سنة  2٠٠١واﳌتعلق بتسيير
النفايات ومراقبتها وإزالتها،

عبد اﳌجيد تبون

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي رقم  02-20مؤّرخ ﰲ  ٦جمادى اﻷوﱃ
ع ـ ـام  ١٤٤١اﳌـ ـ ـوافـ ـ ـق  2ج ـ ـان ـفي سـ ـ ـنة  ،2020يت ـ ـض ـ ـمـ ـن
إنهاء مهام الوزير ،اﻷمﲔ العام للحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٦-٩١و 2) ٩2و(٦

– وﲟقتضى القانون رقم  ١8–٠٤اﳌـ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١٣ذي الق ـ ـع ـ ـ ـدة

عام  ١٤2٥اﳌوافق  2٥ديسمبر سنة  2٠٠٤واﳌتعلّق بالوقاية
من اﳌخدرات واﳌؤثرات العقلية وقمع اﻻستعمال واﻻﲡار
غير اﳌشروعﲔ بها،
– وﲟقت ـ ـ ـضى القـ ـانون رقم  ١١–١8اﳌؤّرخ ﰲ  ١8شّوال عام

 ١٤٣٩اﳌوافق  2يوليو سنة  2٠١8واﳌتعلق بالصحة ،ﻻ سيما
اﳌاّدة  2٤٥منه،

– وﲟقت ـ ـ ـضى اﳌرس ـ ـوم الرئاسـ ـي رقم  ٣٧٠–١٩اﳌؤّرخ ﰲ

أول جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠١٩
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

منه،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٠-٩٩اﳌؤّرخ ﰲ ١٧

– وﲟقتـ ـ ـضى اﳌرسـ ـ ـوم الرئاسـ ـي رقـم  ١١١–١٩اﳌؤّرخ ﰲ

رجب عام  ١٤2٠اﳌوافق  2٧أكتوبر سنة  ١٩٩٩واﳌتعلق

 2٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٣١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن

بالتعيﲔ ﰲ الوظائف اﳌدنية والعسكرية للدولة،

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣١٣-١٣اﳌؤّرخ

ﰲ  ٥ذي القـ ـ ـعدة ع ـ ـ ـام  ١٤٣٤اﳌوافق  ١١سـ ـ ـبتمبر سنة 2٠١٣
واﳌت ـ ـضـ ـم ـ ـن ت ـ ـعـ ـي ـ ـﲔ السـ ـ ـّيـ ـد أح ـ ـمـ ـد ن ـ ـوي ،وزيـ ـرا ،أمـ ـيـ ـنـ ـا
ما للحكومة،
ع ـ ـا 

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٧٦–٩2اﳌؤّرخ ﰲ ٥

محّرم عام  ١٤١٣اﳌوافق  ٦يوليو سنة  ١٩٩2واﳌتضّمن
مدّونة أخﻼقيات الطب،
– وﲟقتـ ـ ـ ـضى اﳌرسوم التن ـ ـفيذي رقم  ٤٧8–٠٣اﳌؤّرخ ﰲ

 ١٥شّوال عام  ١٤2٤اﳌوافق  ٩ديسمبر سنة  2٠٠٣الذي يحّدد

يرسم ما يأتي :

كيفيات تسيير نفايات النشاطات العﻼجية،

اﳌادة اﻷوﱃ  :تنهى مهام السّيد أحمد نوي ،بصفته

ما للحكومة.
وزيرا ،أمينا عا 

– وﲟقت ـ ـضى اﳌرس ـ ـوم التنفيذي رقم  228–٠٧اﳌؤّرخ ﰲ

 ١٥رجـ ـ ـب عام  ١٤28اﳌ ـ ـواف ـق  ٣٠يوليو سنة  2٠٠٧الذي يحّدد

اﳌادة  : 2ينـ ـ ـ ـش ـ ـر ه ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉـ ـريـ ـ ـدة الّرس ـ ـمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  ٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌوافق  2جانفي

سنة .2٠2٠

عبد اﳌجيد تبون

كيفيات منح الترخيص باستعمال اﳌخدرات واﳌؤثرات
العقلية ﻷغراض طبية أو علمية،
– وﲟـقـتـضى اﳌرسـوم الـتـنفـيـذي رقم  ٧٧–١٠اﳌؤّرخ ﰲ ٤

ربيع اﻷول ع ـام  ١٤٣١اﳌوافق  ١8فبراير سـن ـة  2٠١٠واﳌتضمن
القانـ ـون اﻷسـ ـ ـاسي اﳋ ـ ـاص باﳌ ـ ـوظ ـ ـفﲔ اﳌن ـ ـ ـتمﲔ ﻷسـ ـ ـﻼك
اﳌمارسﲔ الطبيﲔ اﳌفتشﲔ ﰲ الصحة العمومية،

 ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١هـ
 ٥جانفي سنة  2020م
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الفصل الثاني

– وﲟـقـتـضى اﳌرسـوم الـتـنفـيـذي رقم  ٣٧٩–١١اﳌؤّرخ ﰲ

 2٥ذي اﳊـ ـ ـجة عـ ـام  ١٤٣2اﳌـ ـ ـ ـ ـوافق  2١نوفمـ ـ ـبر س ـ ـنـ ـة 2٠١١

اﳌراقبة ﰲ مجال إنتاج اﳌواد واﻷدوية ذات

الذي يحـ ـ ـّدد صﻼحـ ـ ـيات وزيـ ـ ـر الص ـ ـحة والس ـ ـكان وإص ـ ـﻼح
اﳌستشفيات،
– وﲟـقـتـضى اﳌرسـوم الـتـنفـيـذي رقم  ١٩٠–١٩اﳌؤّرخ ﰲ

 ٣٠شّوال عام  ١٤٤٠اﳌ ـ ـوافق  ٣يوليو سنة  2٠١٩الذي يحّدد

مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدﻻنية وتنظميها وسيرها،
يرسم ما يأتي :

اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا وتصنيعها وتوضيبها
وتـحويلها وتوزيعها وعرضها والتنازل عنها
اﳌاّدة  : ٦تهدف اﳌراقبة ،ﰲ مجال إنتاج اﳌواد واﻷدوية
ذات اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا وتصنيعها وتوضيبها وﲢويلها
وتوزيعها وعرضها والتنازل عنها ،إﱃ التأكد عﲆ اﳋصوص،
من مطابقة تسيير اﳌنتوجات اﳌذكورة آنفا ﻷحكام هذا

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌاّدة  2٤٥من القانون رقم

اﳌرسوم واحترام قواعد اﳌمارسات اﳊسنة ﰲ مجال إنتاج

 ١١–١8اﳌؤّرخ ﰲ  ١8شوال عام  ١٤٣٩اﳌوافق  2يوليو سنة

اﳌواد واﻷدوية ذات اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا وتصنيعها

 2٠١8واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديد كيفيات

وتوضيبها وﲢويلها وتوزيعها وعرضها والتنازل عنها وفقا

اﳌـ ـ ـراق ـ ـبة اﻹداريـ ـ ـة والتقـ ـ ـنية واﻷم ـ ـنية للم ـ ـواد واﻷدوية ذات

للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.

اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا.
ص اﳌ ـ ـراق ـ ـبة اﻹداري ـ ـة والتق ـ ـ ـنية واﻷمنـ ـ ـية
اﳌاّدة  : 2تخ ـ ـ ـ ّ
للمواد واﻷدوية ذات اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا ،كل العمليات
التي ته ـ ـ ـدف إﱃ تت ـ ـبع هذه اﳌـ ـواد واﻷدوية منذ استﻼم اﳌواد
اﻷولي ـ ـة إﱃ غ ـ ـايـ ـ ـة ص ـ ـرف ـ ـها من ط ـ ـرف الص ـ ـيدﱄ أو الصـ ـيدﱄ
اﻻستشفائي.
الفصل اﻷول
اﳌراقبة ﰲ مجال استيراد وتصدير اﳌواد واﻷدوية
ذات اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا
اﳌاّدة  : ٣تهـ ـ ـ ـدف اﳌـ ـ ـراقـ ـ ـبة ﰲ مجـ ـ ـال استـ ـ ـيراد وتص ـ ـدير
اﳌـ ـ ـ ـواد واﻷدويـ ـ ـ ـة ذات اﳋصـ ـ ـ ـائص اﳌـ ـ ـؤثرة عقـ ـ ـليا إﱃ التأكد،
عﲆ اﳋـ ـ ـصـ ـ ـوص من مط ـ ـابقة تسي ـ ـير اﳌن ـ ـتـ ـ ـوج ﻷح ـ ـكـام هذا
اﳌرسوم واحترام اﻷحكام اﻹدارية اﳌتعلقة بعمليات اﻻستيراد
والتصدير اﳌنصوص عليها ﰲ التنظيم اﳌعمول به.
صة للوزارة اﳌكلفة بالصحة،
اﳌاّدة  : ٤تقوم اﳌصالح اﳌخت ّ

عﲆ أساس الوثائق اﳌذكورة ﰲ اﳌاّدة  ٥أدناه ،باﳌراقبة
ﰲ مجال اســـتيـــراد وتصـــدير اﳌــــواد واﻷدويـــة ذات اﳋصــائص
اﳌؤثرة عقليا.

وﰲ حالة مخالفات أو إخﻼﻻت معاينة ،تقوم اﳌصالح
صة للوزارة اﳌكلفة بالصحة بإعداد تقرير وترسله
اﳌخت ّ
إﱃ اللجنة الوطنية اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌاّدة  ٣٧أدناه.
اﳌاّدة  : ٥يجب عﲆ الصيدﱄ اﳌدير التقني والصيدﱄ
اﳌس ـ ـ ـاعد ﳌؤس ـ ـسة صيـ ـ ـدﻻنية ﻻست ـ ـيراد وتصـ ـ ـ ـدير اﳌ ـ ـواد
واﻷدوية ذات اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا ،مسك محاسبة مادية
لهذه اﳌواد من أجل ضمان تتبع مثاﱄ وتسهيل مراقبتها.
ولهذا الغرض ،يجب عليه حيازة الوثائق اﻵتية :
– سجل الدخول واﳋروج ،اﳌلحق اﻷول،
– سجل التوزيع ،اﳌلحق الثاني،
– سـ ـ ـجل اﳌـ ـ ـواد اﻷولـ ـ ـ ـية أو النـ ـ ـفاي ـ ـات أو اﳌنـ ـتـجات غير
اﳌطابقة ،اﳌلحق الثالث.

اﳌاّدة  : ٧تق ـ ـ ـوم الوكـ ـ ـالة الوطن ـ ـ ـية للم ـ ـ ـواد الص ـ ـيدﻻنـ ـ ـية
باﳌراقبة اﳌذكورة ﰲ اﳌاّدة  ٦أعﻼه.
تتّم عمليات تفتيش دورية وفجائية عﲆ مستوى محﻼت

اﳌؤس ـ ـسات الص ـ ـ ـيدﻻنية لﻺن ـ ـتاج والتصـ ـ ـنـ ـيع والتـ ـوض ـ ـيب

والتحويل والتوزيع والعرض والتنازل ،ﻻ سيما فيما يتعلق
بقواعد اﳌمارسة اﳊسنة وعﲆ مستوى اﳌخزونات عﲆ
أساس الوثائق اﳌذكورة ﰲ اﳌاّدة  8أدناه.
وﰲ حـ ـ ـ ـالة مخـ ـ ـالفات أو إخ ـ ـﻼﻻت معـ ـ ـ ـاينة ،تقوم الوك ـ ـالة
الوطنية للمواد الصيدﻻنية بإعداد تقرير وترسله إﱃ اللجنة
الوطنية اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌاّدة  ٣٧أدناه .وترسل نسخة
من التقرير إﱃ الهيكل اﳌختص للوزارة اﳌكلفة بالصحة.
اﳌاّدة  : ٨يجـ ـ ـب عﲆ الصـ ـ ـيدﱄ اﳌدي ـ ـر الت ـ ـقني والص ـ ـ ـيدﱄ
اﳌسـاعد ﳌؤسـ ـ ـسة صـيدﻻنـ ـيـ ـة ﻹنـ ـ ـتاج اﳌ ـ ـ ـواد واﻷدويـ ـ ـة ذات
اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا وتصنيعها وتوضيبها وﲢويلها
وتوزيـ ـ ـعها وعرض ـ ـها والت ـ ـنازل عنـ ـ ـها ،مسك ،عنـ ـ ـد كل عملية،
مح ـ ـ ـاسـ ـ ـبة ماديـ ـ ـة لهذه اﳌـ ـ ـواد من أجـ ـ ـل ض ـ ـمان تتبع مثاﱄ
وتسهيل مراقبتها.
ولهذا الغرض ،يجب عليه حيازة الوثائق اﻵتية :
– برنامج استيراد اﳌاّدة اﻷولية،
– ترخيص استيراد اﳌاّدة اﻷولية و/أو اﳌواد التامة الصنع

) الشهادة الّرسمّية لﻼستيراد( تسلّم وفقا للتنظيم اﳌعمول

به،

– س ـ ـجـ ـ ـل دخ ـ ـ ـول اﳌـ ـ ـ ـواد اﻷولي ـ ـة اﳌوج ـ ـهة لصناعة اﳌواد
واﻷدوية ذات اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا ،اﳌلحق الرابع،
– سجل خـ ـ ـروج اﳌ ـ ـواد التـ ـ ـامة الصـ ـنع انطﻼقا من اﳌاّدة
اﻷولية ،اﳌلحق اﳋامس،
– سجل التوزيع ،اﳌلحق الثاني،
– سجل اﳌواد اﻷولية أو النفايات أو اﳌنتجات غير اﳌطابقة،
اﳌلحق الثالث.

 ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١هـ
 ٥جانفي سنة  2020م
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الفصل الثالث
اﳌراقبة ﰲ مجال اقتناء اﳌواد واﻷدوية ذات
اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا وحيازتها
اﳌاّدة  : ٩يجب تقدﱘ طلب اﳌواد واﻷدوية ذات اﳋصائص
اﳌؤثرة عقليا منفصﻼ عن اﻷدوية اﻷخرى ،ﰲ سند طلب،
يتضّمن إمضاء الصيدﱄ وطابعه ورقم تسجيله ﰲ الهيئة

اﳌكلفة بأدبيات الصيادلة.

اﳌاّدة  : ١0يجب أن تكون اﳌواد واﻷدوية ذات اﳋصائص
اﳌؤثرة عقليا محل فاتورة منفصلة توافق سند الطلب
اﳌتعلق بها.
اﳌاّدة  : ١١يـ ـجـ ـ ـ ـب أن يتـ ـ ـ ـأكد الص ـ ـيدﱄ اﳌ ـ ـدي ـ ـر الت ـ ـقـ ـني
ﳌؤسسة صيدﻻنية والصيدﱄ والصيدﱄ اﳌساعد والصيدﱄ
اﻻستشفائي ﳌؤسسة الصحة العمومية واﳋاصة ،عند كل
استﻼم اﳌواد واﻷدوية ذات اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا ،من
اﳌعلومات اﻵتية :
– مطابقة الفاتورة لسند الطلب الصادر،

اﳌاّدة  : ١٤تتّم عمليات تفتيش دورية وفجائية ﳌراقبة

احترام كيفيات وشروط اقتناء اﳌواد واﻷدوية ذات اﳋصائص
اﳌؤثرة عقليا وحيازتها اﳌنصوص عليها ﰲ الفصل الثالث
من هذا اﳌرسوم يقوم بها :
– الوكالة الوطنية للمواد الصيدﻻنية ،بالنسبة للمؤسسات
الصيدﻻنية.
ﰲ حـ ـ ـ ـال ـ ـة مخ ـ ـالفـ ـ ـات أو إخـ ـ ـﻼﻻت مع ـ ـاي ـ ـنـ ـ ـة ،تقـ ـ ـوم الوكالة
الوطنية للمواد الصيدﻻنية بإعداد تقرير ترسله إﱃ اللجنة
الوطنية اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌاّدة  ٣٧أدناه .وترسل نسخة
من التقرير إﱃ الهيكل اﳌختص للوزارة اﳌكلفة بالصحة.
– الصـ ـ ـ ـي ـ ـادلة اﳌف ـ ـتشـ ـون للصـ ـحة العم ـ ـوم ـ ـية ،بالنسـ ـ ـبة
للصيدليات و اﳌؤسسات اﳋاصة والعمومية للصحة.
ﰲ حـ ـ ـ ـال ـ ـ ـة مخ ـ ـالف ـ ـ ـات أو إخ ـ ـﻼﻻت معـ ـ ـ ـاين ـ ـة ،يقـ ـوم الصيادلة
اﳌفت ـ ـشون للصـ ـ ـحة العم ـ ـومية بإع ـ ـداد تقـ ـ ـرير يرسل ـونه إﱃ
اللج ـ ـ ـنة الوﻻئيـ ـ ـة اﳌخـ ـ ـ ـتصـ ـ ـة إقلي ـ ـميا اﳌنصـوص عليها ﰲ
اﳌـ ـ ـاّدة  ٣8أدنـ ـ ـاه .وترس ـ ـل نس ـ ـخة من التقـ ـ ـرير إﱃ الهي ـ ـ ـ ـكل
اﳌختص للوزارة اﳌكلفة بالصحة.

– رقم اﳊصة،
– الكمية اﳌسّلمة،
– تاريخ انتهاء الصﻼحية.
عندما يكـ ـ ـون التس ـ ـليم مطـ ـ ـابقا ،يكت ـب الص ـ ـيدﱄ اﳌدير
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الفصل الرابع
اﳌراقبة ﰲ مجال تسليم اﳌواد واﻷدوية ذات
اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا
اﳌاّدة  : ١٥ﻻ يمكن وصف اﳌواد واﻷدوية ذات اﳋصائص

الت ـ ـقني ﳌ ـ ـؤس ـ ـسة ص ـ ـيدﻻنية والصـ ـ ـيدﱄ والص ـيدﱄ اﳌساعد

ﻻ من طرف اﻷطباء.
اﳌؤثرة عقليا إ ّ

والصيدﱄ اﻻستشفائي ﳌؤسسة الصحة العمومية واﳋاصة

اﳌاّدة  : ١٦يجب أن ﲢّرر وصفة اﳌواد واﻷدوية ذات
اﳋص ـ ـ ـائص اﳌـ ـ ـؤثرة عقـ ـ ـليا ،ﰲ ث ـ ـ ـﻼث ) (٣نسـ ـ ـخ ذات أل ـ ـ ـ ـوان

ويضع عليها طابعه وتاريخ اﻻستﻼم وختم الهيكل و /أو

مختلفة  :أبيض وأصفر ووردي.

عبارة “خدمة مؤداة” عﲆ الفاتورة ،ويمضي عﲆ هذه الوثائق
اﳌؤسسة.
وﰲ حالة التحصيل من اﳌوّرد ،يقوم الصيدﱄ اﳌدير
التقني للمؤسسة الصيدﻻنية والصيدﱄ والصيدﱄ اﳌساعد
والصيدﱄ اﻻستشفائي ﳌؤسسة الصحة العمومية واﳋاصة

تسّلم النسختان ذواتا اللونﲔ اﻷبيض واﻷصفر للمريض.
ويجـ ـ ـب عﲆ الطب ـ ـيب الواص ـ ـف اﻻحت ـ ـفاظ بالنسخة ذات
اللون الوردي ﳌدة سنتﲔ ).(2

أو ﳑثلهم اﳌوكل قانونا ،بالتأكد من مطابقة التسليم مقارنة

ﲢّدد اﳌدة القصوى للوصف بثﻼثة ) (٣أشهر.

بالفاتورة ،ويضعون مراجع بطاقة هويتهم وكذا وظيفتهم

اﳌاّدة  : ١٧يج ـ ـب أن يحـ ـ ـّرر وصـ ـ ـف اﳌـ ـ ـواد واﻷدويـة ذات

وعنوانهم وختم الهيكل و /أو اﳌؤسسة عﲆ الفاتورة.

اﳋص ـ ـ ـائص اﳌـ ـؤث ـ ـرة عق ـ ـليا للحـ ـ ـاجة اﳌستعجلة ﰲ الوسط
ص عﲆ سند طلب أسبوعي ﰲ
اﻻستشفائي العمومي واﳋا ّ

اﳌاّدة  : ١2يتعّين عﲆ الصيدﱄ اﳌدير التقني ﳌؤسسة

نسختﲔ ) (2بيضاء ووردية ومع احترام تخصيص اﳌنتوج.

اﻻستشف ـائي ﳌؤسسة الصح ـة ال ـعـمـومـيـة واﳋاصة ،ح ـفـظ

يحّدد نمـ ـ ـوذج سـ ـ ـند الطلب اﳌذكور ﰲ الفقـ ـ ـرة أع ـ ـﻼه ،ﰲ

ص ـ ـ ـيدﻻن ـ ـ ـيـ ـ ـة والص ـ ـ ـيدﱄ والص ـ ـيـ ـ ـدﱄ اﳌس ـ ـ ـاعد والصـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـدﱄ

اﳌواد واﻷدوية ذات اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا ﰲ خزانة أو
صص لها.
محل يغلق باﳌفتاح مخ ّ
اﳌاّدة  : ١٣يجب أن يتّم القضاء عﲆ اﳌواد واﻷدوية ذات

اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا منتهية الصﻼحية طبقا للتشريع
والتنظيم اﳌعمول بهما.

اﳌلحق السادس بهذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ١٨يرفق سند الطلب اﳌذكور ﰲ اﳌاّدة  ١٧أعﻼه،
بكشف اسمي للمنتوج ذي اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا .
يحدد نموذج الكشف اﻻسمي اﳌذكور أعﻼه ،ﰲ اﳌلحق
السابع بهذا اﳌرسوم.
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اﳌاّدة  : ١٩يجب أن تتضمن الوصفة اﳌذكورة ﰲ اﳌاّدة
 ١٦أعﻼه ،البيانات اﻵتية :
– الرقم التسلسﲇ للوصفة،
– تعيﲔ الهيكل أو اﳌؤسسة العمومية أو اﳋاصة للصحة
للطبيب الواصف،
– تعيﲔ الطبيب الواصف بطابعه وإمضائه ورقم تسجيله
ﰲ مجلس أخﻼقيات الطب،
– تعيﲔ اﳌريض  :اﳉنس واللقب واﻻسم والسن والعنوان،
وعند اﻻقتضاء ،القامة والوزن،
صص
– التسمية الدولية اﳌشتركة أو ،عند اﻻقتضاء ،اسم تخ ّ
اﳌنتوج،
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– تاريخ الوصف،
– مدة العﻼج،
– اﳌﻼحظات اﳌـحتملة.
اﳌاّدة  : 2٤يجب أن يتضّمن سجل وصف اﳌواد واﻷدوية

صة
ذات اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا عﲆ مستوى الهياكل اﳋا ّ

للصحة ،البيانات اﻵتية :
– تعيﲔ الهيكل،

– تعيﲔ الطبيب الواصف،
– تعيﲔ اﳌريض :اللقب واﻻسم والسن والعنوان،
– رقم وثيقة هوية اﳌريض أو حامل الوصفة،

– اﳉرعة واﳌقدار وشكل اﳌنتوج،

– تاريخ الوصف،

– مدة العﻼج باﳌواد واﻷدوية ذات اﳋصائص اﳌؤثرة

صص
– التسمية الدولية اﳌشتركة أو ،عند اﻻقتضاء ،اسم تخ ّ

عقليا.
اﳌاّدة  : 20يجب عﲆ كل طبيب واصف تسجيل وصفاته
الطبية ﰲ سجل يفتح لهذا الغرض يرقمه ويؤشر عليه
م ـ ـديـ ـ ـ ـر الص ـ ـحة والسـ ـ ـكان للوﻻيـ ـ ـة ،بالن ـ ـسـ ـبة لﻸط ـ ـباء الذيـ ـ ـن
يمارسون ﰲ هياكل ومؤسسات الصحة اﳋاصة ،ومدير

اﳌنتوج،
– اﳉرعة واﳌقادير وشكل اﳌنتوج،
– مدة العﻼج.
اﳌاّدة  : 2٥يقوم اﻷطباء والصيادلة اﳌفتشون للصحة

مؤسسة الصحـ ـة ب ـال ـنسب ـة لﻸط ـبـاء الـذيـن يـمـارسون ﰲ

العموم ـ ـ ـية ﲟراقـ ـ ـبة دوريـ ـ ـة وفجـ ـ ـائية عﲆ أس ـ ـاس الوثـ ـ ـ ـائق

اﳌؤسـ ـ ـسات الع ـ ـمومية للصحـ ـ ـ ـة .ويحفظ السـ ـ ـجل ﳌدة خمس

اﳌذكورة ﰲ اﳌواد  ١٧و ١8و ١٩و 2٣و 2٤اﳌذكورة أعﻼه.

) (٥سنوات.
اﳌاّدة  : 2١يجب أن يتولّى وصف اﳌواد واﻷدوية ذات
اﳋصـ ـ ـ ـ ـائص اﳌـ ـ ـؤثرة عقـ ـ ـليا ذات اﻻس ـ ـتع ـ ـمال اﻻس ـ ـتشـ ـفائي
صص ﰲ اﻷمراض العقلية
والوصف اﳌـحدود ،طبيب متخ ّ
ﰲ اﳌؤسسة اﻻستشفائية التي يمارس فيها.
اﳌاّدة  : 22ﲢدد اﳌدة القصوى لوصف اﳌواد واﻷدوية
اﳌذكورة ﰲ اﳌاّدة  2١أعﻼه ،بشهر واحد ). (١
اﳌاّدة  : 2٣يجب أن يتضّمن سجل وصف اﳌواد واﻷدوية

ذات اﳋصـ ـ ـائص اﳌ ـ ـؤثرة عق ـ ـليا عﲆ مس ـ ـتـ ـوى اﳌـ ـؤسـ ـ ـ ـسات
اﻻستشفائية العمومية أو اﳋاصة للصحة ،البيانات اﻵتية :
– تعيﲔ اﳌؤسسة،

وﰲ ح ـ ـالة مخ ـ ـالف ـ ـات أو إخـ ـ ـﻼﻻت مع ـ ـ ـاين ـ ـة ،يق ـ ـوم اﻷطـ ـ ـباء
والص ـ ـ ـيادلة اﳌفت ـ ـشون للص ـ ـحة العمـ ـ ـوم ـ ـية بإعـ ـ ـداد تق ـ ـريـ ـر
ويرسلونه إﱃ اللجنة الوﻻئية اﳌختصة إقليميا اﳌنصوص
عليـ ـ ـها ﰲ اﳌاّدة  ٣8أدنـ ـ ـاه .وترس ـ ـل نس ـ ـ ـخة من التق ـ ـرير إﱃ
الهيكل اﳌختص للوزارة اﳌكلفة بالصحة.
اﳌاّدة  : 2٦يتـ ـ ـم ص ـ ـرف اﳌـ ـ ـواد واﻷدوي ـ ـ ـة ذات اﳋ ـ ـص ـ ـ ـائص
اﳌؤثرة عقليا ﲢت مسؤولية الصيدﱄ أو الصيدﱄ اﳌساعد.
ويشـ ـ ـترط فيه تقـ ـ ـدﱘ ،وج ـ ـوبا ،نس ـ ـ ـ ـختي الوصـ ـفة الب ـ ـيض ـ ـاء
والصفراء.
وعندما يصرف العﻼج الكامل :
– ﰲ اﳌؤسسة العمومية واﳋاصة للصحة ،تسّلم النسخة

– تعيﲔ الطبيب الواصف،

الصفراء للمريض مع تدوين الكمية اﳌصروفة .ويحتفظ

– تعيﲔ اﳌريض  :اﳉنس واللقب واﻻسم والسن ورقم

الصيدﱄ اﻻستشفائي بالنسخة البيضاء،

الدخول والعنوان،
– تعيﲔ اﳌ ـ ـ ـ ـريض  :الل ـ ـقب واﻻس ـ ـم والس ـ ـن ورق ـ ـم وث ـ ـي ـ ـقة
الهوية ،بالنسبة للفحوص غير اﻻستشفائية،
– التسمية الدولية اﳌشتركة أو ،عند اﻻقتضاء ،اسم تخصص
اﳌنتوج،
– اﳉرعة واﳌقادير وشكل اﳌنتوج،

– ﰲ الص ـ ـ ـيدلية ،تس ـ ـلّم النس ـ ـخة البيـ ـ ـضاء للم ـ ـري ـ ـ ـض مع
تدوين الكـ ـ ـم ـ ـية اﳌص ـ ـروفة .ويحتـ ـ ـفظ الصـ ـ ـيدﱄ بالنـ ـ ـسخة
الص ـ ـ ـ ـفراء .وﰲ إطـ ـ ـار الدف ـ ـ ـع من ط ـ ـرف الغـ ـ ـير ،تس ـّلم النسخة
الب ـ ـيـ ـ ـضاء لصـ ـ ـناديق الضـ ـ ـمان اﻻجت ـ ـماعي ونس ـخة للمريض.
ويحتفظ الصيدﱄ بالنسخة الصفراء.
عندما يصرف العﻼج جزئيا :
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– ﰲ اﳌؤسسة العمومية واﳋاصة للصحة ،ترجع النسخة

اﳌاّدة  : ٣0يجب عﲆ الصيدﱄ والصيدﱄ اﳌساعد والصيدﱄ

البيضاء للمريض مع تدوين الكمية اﳌصروفة .ويحتفظ

اﻻستشفائي للمؤسسة العمومية واﳋاصة للصحة ،مسك

الصيدﱄ اﻻستشفائي بالنسخة الصفراء،

الوثائق اﻵتية :

– ﰲ الصي ـدل ـي ـة ،تسّل ـم ال ـنسخـة الـبـيضاء للمريض مع
تدوين الكمية اﳌصروفة .ويحتفظ الصيدﱄ بنسخة .ويحتفظ
الصيدﱄ اﻷول الذي صرف الدواء بالنسخة الصفراء .وﰲ
إطار الدفع من طرف الغير ،تسّلم النسخة البيضاء للمريض
ونسخة لصناديق الضمان اﻻجتماعي ونسخة أخرى يحتفظ
بها الصيدﱄ.
ﻻ تتـ ـ ـجاوز م ـ ـدة صـ ـﻼح ـ ـية الوص ـ ـفة
اﳌاّدة  : 2٧يج ـ ـ ـب أ ّ
اﳌتضمنة اﳌواد واﻷدوية ذات اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا،
ثﻼثة ) (٣أشهر.
تكون الكمية اﳌصروفة كاﻵتي :
– كمية ثﻼثة ) (٣أشهر ﰲ حالة تقدﱘ الوصفة ﰲ بداية
الشهر اﻷول من الوصف،
– كمية شهرين ) (2ﰲ حالة تقدﱘ الوصفة ﰲ بداية الشهر
الثاني الذي يﲇ الوصف،
– كمية شهر ) (١واحد ﰲ حالة تقدﱘ الوصفة ﰲ بداية الشهر
الثالث الذي يﲇ الوصف.
ويكتب وجوبا تاريخ الصرف عﲆ الوصفة.
اﳌاّدة  : 2٨يختص بصرف اﳌواد واﻷدوية ذات اﳋصائص
اﳌؤثرة عقليا ذات اﻻستعمال اﻻستشفائي والوصف اﳌـحدود
اﳌذكورة ﰲ اﳌاّدة  2١أعﻼه ،الصيدﱄ اﻻستشفائي للمؤسسة
اﻻستشفائية التي يمارس فيها.

 – ١بالنسبة للمؤسسات اﻻستشفائية العمومية أو
صة :
اﳋا ّ
– دفتر الوصفات بالنسبة للمؤسسات اﻻستشفائية التي
تصرف اﻷدوية بدون استشفاء ،اﳌلحق الثامن،
– سجل سحب اﳌواد واﻷدوية ذات اﳋصائص اﳌؤثرة
عقليا ،اﳌلحق التاسع،
– بطاقة اﳌخزون ،اﳌلحق العاشر،
– الس ـ ـج ـ ـ ـل الي ـ ـومي لدخ ـ ـ ـول وخ ـ ـروج اﳌ ـ ـواد واﻷدوي ـة ذات
اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا ،اﳌلحق اﳊادي عشر.
 – 2بالنسبة للصيدليات :
– سجل الدخول بالنسبة للصيدلية ،اﳌلحق الثاني عشر،
– دفتر وصفات الصيدلية ،اﳌلحق الثالث عشر.
اﳌاّدة  : ٣١يقوم الصيادلة اﳌفتشون للصحة العمومية
ﲟ ـ ـراقـ ـ ـبة دوريـ ـ ـة وفجـ ـ ـائية ﳌك ـ ـان اﳌم ـ ـارس ـ ـة عﲆ مس ـ ـتوى
الصيدليات واﳌؤسسات اﻻستشفائية العمومية أو اﳋاصة،
عﲆ أساس الوثائق اﳌذكورة ﰲ اﳌاّدة  ٣٠أعﻼه.
يجب أن تكون اﳌعطيات التي تتضمنها الوثائق اﳌذكورة
ﰲ الفقرة أعﻼه ،متاحة ويمكن الصيادلة اﳌفتشﲔ اﻻطﻼع
عليها أو استغﻼلها طوال مدة حفظها.

ﲢدد قائمة اﳌواد واﻷدوية ذات اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا

وﰲ حالة مخالفات أو إخﻼﻻت معاينة ،يقوم الصـ ـ ـيادلة

ذات اﻻستعمال اﻻستشفائي والوصف اﳌـحدود ،ﲟوجب قرار

اﳌفتشـ ـ ـ ـون للص ـ ـحة العم ـ ـومـ ـ ـ ـية بإعـ ـ ـداد تقرير ويرسلونه

من الوزير اﳌكلّف بالصحة.

إﱃ اللجنة الوﻻئية اﳌختصة إقليميا اﳌنصوص علي ـ ـ ـها ﰲ

اﳌاّدة  : 2٩يتم تبادل أو نقل اﳌواد واﻷدوية ذات اﳋصائص
اﳌؤثرة عقلـ ـ ـيا بﲔ مؤس ـ ـ ـسات الصـ ـ ـحة وبﲔ الص ـ ـ ـ ـيدليات

اﳌـ ـ ـاّدة  ٣8أدنـ ـ ـاه .وت ـ ـرس ـ ـل نس ـخة من التقرير إﱃ الهيكل
اﳌختص للوزارة اﳌكلفة بالصحة.

ﲟوجب وثيقة تنازل تبّين طبيعة وكمية اﳌواد اﳌتبادلة
أو اﳌنقولة .

اﳌنصوص عليها ﰲ هذا اﳌرسوم ودمجها ﰲ برمجيات

تبّلغ الكمـ ـ ـيـ ـات اﳌت ـ ـبـ ـادلة أو اﳌنـ ـ ـقولة للج ـ ـنة الوﻻئيـ ـ ـة

التسيير اﻵمنة واﳌوثوقة ،شريطة أن يقوم الصيدﱄ اﳌدير

اﳌختصة إقليميا اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌاّدة  ٣8أدناه.
عندما يتم تبادل أو نقل الكميات بﲔ مؤسسات الصحة
وبﲔ صيدليات موجودة ﰲ وﻻيات مختلفة ،تبّلغ الكميات
اﳌتبادلة أو اﳌنقولة للجان الوﻻئية اﳌختصة إقليميا التي
تتوﱃ إعﻼم اللجنة الوطنية اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌاّدة ٣٧
أدناه.
وﰲ كل اﳊاﻻت ،يجب تبليغ اللجنة الوطنية بالكميات
اﳌتبادلة أو اﳌنقولة .

اﳌاّدة  : ٣2يمكن حوسبة السجﻼت ودفاتر الوصفات

التقني ﳌؤسسة صيدﻻنية والصيدﱄ والصيدﱄ اﳌساعد
والصيدﱄ اﻻستشفائي للمؤسسة العمومية واﳋاصة للصحة
بطـ ـ ـباعة ح ـ ـركة الس ـ ـجل يوم ـ ـيا ،وإمضـ ـ ـائه وحف ـ ـ ـظه وأرشفته
ﳌدة خمس ) (٥سنوات.
يجب أن يمّكن النظـ ـ ـام اﳌع ـ ـلومـ ـ ـ ـاتي الذي أدمـ ـجت فـ ـيه
السج ـﻼت ودف ـات ـر ال ـوصف ـات اﳌعـلـومـاتـيـة اﳌذكـورة أعـﻼه،
وجوبا ،من الطباعة الفورية عند طلب كل سلطة مراقبة
وتفتيش.
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يكون تسجيل الدخول واﳋروج بدون بياض وﻻ شطب
وﻻ زيادة ،بشكل مقروء وﻻ يمكن محوه.
اﳌاّدة  : ٣٣يجب حفظ السجﻼت ودفاتر الوصفات ﳌدة
خمس ) (٥سنوات ،ابتداء من تاريخ إقفالها.
اﳌاّدة  : ٣٤يرّقم السجﻼت ودفاتر الوصفات ويؤشر
عليها :
– مدير اﳌؤسسة ،بالنسبة للمؤسسات العمومية للصحة،
– اﳌدير الوﻻئي للصحة والسكان ،بالنسبة للصيدليات
واﳌؤسسات اﳋاصة للصحة.
يجب أن يحتفظ الصيدﱄ بنسخة الوصفة اﳌتضمنة
اﳌـ ـ ـ ـواد واﻷدوي ـ ـ ـة ذات اﳋ ـ ـص ـ ـائص اﳌ ـ ـ ـؤثـ ـ ـرة ع ـ ـقل ـ ـ ـيا ﳌ ـ ـ ـ ـدة
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– تقدﱘ آراء حول التدابير الواجب اتخاذها ﳊفظ الصحة
العمومـ ـ ـية ﰲ مج ـ ـال محـ ـ ـاربة إدمـ ـان اﳌـ ـ ـواد واﻷدويـ ـ ـ ـة ذات
اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا أو سوء استعمالها ،وكذا حول كل
مسألة يعرضها عليها الوزير اﳌكلف بالصحة تدخل ﰲ
إطار تنفيذ أحكام هذا اﳌرسوم،
– اقتراح كل التدابير الضرورية الرامية إﱃ ﲢّكم أفضل
ومراقبة فعالة ﰲ مجال اﳌواد واﻷدوية ذات اﳋصائص
اﳌؤثرة عقليا،
– إعداد تقرير سنوي حول أشغالها ترسله إﱃ الوزير
اﳌكلف بالصحة.
اﳌاّدة  : ٣٨تتوفر اللجنة الوطنية اﳌنصوص عليها ﰲ
اﳌاّدة  ٣٧أعﻼه ،عﲆ ﳉان وﻻئية تكلف باﳌواد واﻷدوية ذات

سنتﲔ ).(2
اﳌاّدة  : ٣٥زيادة عﲆ اﳉرد السنوي ،يتم جرد اﳌخزون
اﳌادي للمواد واﻷدوية ذات اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا كل
ثﻼثة ) (٣أشهر.
ويجب أن يتّم هذا اﳉرد ﲢت مسؤولية الصيدﱄ ،وترسل

نسخ ـة م ـن اﳉرد إﱃ ال ـل ـج ـن ـة ال ـوﻻئ ـي ـة اﳌخـتصة إقـلـيـمـيـا

واﳌذكورة ﰲ اﳌاّدة  ٣8أدناه .وترسل نسخة أخرى إﱃ اللجنة
الوطنية اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌاّدة ٣٧أدناه.
اﳌاّدة  : ٣٦يجب عﲆ الصيدﱄ اﳌدير التقني للمؤسسة
الصـ ـ ـي ـ ـدﻻنـ ـ ـية والصـ ـ ـيدﱄ والص ـ ـيدﱄ اﳌس ـ ـ ـاعد والص ـ ـ ـ ـ ـ ـيدﱄ
اﻻستشفائي للمؤسسة العمومية واﳋاصة للصحة ،أن يبّلغوا
ﲤت معاينتها لدى اللجنة
ويبرروا وجوبا ،الفوارق التي ّ
الوﻻئية اﳌختصة إقليميا اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌاّدة ٣8
أدناه ،الت ـ ـي تتـ ـ ـوﱃ بـ ـ ـ ـ ـ ـدورها تبل ـ ـيـ ـ ـغها إﱃ اللج ـ ـ ـنة الوطنية
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌاّدة  ٣٧أدناه.
الفصل اﳋامس
اللجنة الوطنية واللجنة الوﻻئية للمواد واﻷدوية ذات
اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا
اﳌاّدة  : ٣٧تن ـ ـ ـشأ لدى الـ ـ ـوزارة اﳌكـ ـ ـّلفة بالصـ ـ ـحة ﳉ ـ ـ ـنة
وطنية للمواد واﻷدوية ذات اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا ،تتوﱃ
عﲆ اﳋصوص اﳌهام اﻵتية :
– تقيـ ـ ـيم خـ ـ ـطر إدمـ ـ ـان اﳌ ـ ـواد واﻷدويـ ـ ـة ذات اﳋ ـ ـصـ ـ ـائص
اﳌؤثرة عقليا وسوء استعمالها ،والتي ﲢدد قائمتها ﲟوجب
ق ـ ـرار مـ ـن الوزيـ ـر اﳌك ـ ـلف بالصـ ـحة وآثـ ـ ـارها عﲆ الصـ ـ ـحة
العمومية،
– القيام بكل الدراسات واﻷبحاث والتحقيقات التي تدخل
ﰲ إطار مهامها،

اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا .وتتوّلى اللجنة الوﻻئية اﳌوضوعة
لدى مدير الصحة والسكان للوﻻية ،عﲆ اﳋصوص اﳌهام
اﻵتية :
– ضـ ـ ـمـ ـ ـان مراق ـ ـبة ومت ـ ـابعة تص ـ ـريحات الص ـ ـيادلة وفقا
للمادة  ٣٦من هذا اﳌرسوم،
– اقتـ ـ ـراح عﲆ م ـ ـديـ ـ ـ ـر الصـ ـ ـحة والسـ ـ ـكان للوﻻية ،برم ـ ـ ـ ـجة
تفتيشات محددة وفقا للتصريحات واﳌعلومات التي ﲤت
معاﳉتها،
– اقتراح عﲆ مدير الصحة والسكان للوﻻية ،كل التدابير
الضرورية التي تدخل ﰲ إطار مهامها،
– إعداد تقرير سنوي حول أشغالها ترسله إﱃ اللجنة
الوطنية اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌاّدة  ٣٧أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٣٩ﲢدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجنة الوﻻئية
وتنظيمها وسيرها ،ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكّلف بالصحة.
اﳌاّدة  : ٤0ي ـ ـ ـؤّدي عـ ـ ـدم اح ـ ـترام أحـ ـ ـكام هذا اﳌ ـ ـرس ـ ـوم إﱃ
تطبيق العقوبات اﻹدارية والتأديبية وفقا للتشريع والتنظيم
اﳌعمول بهما.
اﳌاّدة  : ٤١يتـ ـ ـعّين عﲆ الهي ـ ـاكل واﳌؤس ـ ـسات العم ـ ـ ـومية

واﳋاص ـ ـة للص ـ ـحة ،اﻻمت ـ ـثال ﰲ أجـ ـل ثـ ـﻼث ـ ـة ) (٣أشهر ﻷحكام
هذا اﳌرسوم ،ابتداء من تاريخ نشره ﰲ اﳉريدة الّرسمّية.
اﳌاّدة  : ٤2ين ـ ـ ـش ـ ـر هـ ـ ـذا اﳌ ـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉ ـ ـريـ ـ ـدة الّرسـ ـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .
حّرر باﳉزائر ﰲ  ٤جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌوافق ٣١
ديسمبر سنة .2٠١٩
عبد العزيز جراد

13

اﳌلحق اﻷول
سجل الدخول واﳋروج

 ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١هـ
 ٥جانفي سنة  2020م

اﳉريدة الرسميّة للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0١

التاريخ

جانفي

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

غشت

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج
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اﳉريدة الرسميّة للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0١

 ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١هـ
 ٥جانفي سنة  2020م

اﳌلحق الثاني
سجل التوزيع

اﳌنتوج
التاريخ

رقم الفاتورة

رقم تسجيل
الزبون

تعيﲔ
الزبون

التسمية
الدولية
اﳌشتركة

اسم العﻼمة

الشكل

اﳉرعة

وحدة
اﳊساب

ية
الكم ّ
اﳌسلمة

15

اﳌلحق الثالث
سجل اﳌواد اﻷولية أو النفايات أو اﳌنتجات غير اﳌطابقة

 ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١هـ
 ٥جانفي سنة  2020م

اﳉريدة الرسميّة للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0١

اﳌواد اﻷولية
التاريخ

التعيﲔ الكمية

مواد شبه تامة الصنع
اسم
رقم
وحدة
التعيﲔ التخصص الشكل اﳉرعة
اﳊصة اﳊساب

مواد تامة الصنع

الكمية

الشكل اﳉرعة رقم
اسم
التعيﲔ
اﳊصة
التخصص

وحدة
اﳊساب

كلغ غ

الصيدﱄ اﳌدير التقني

الكمية

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١هـ
 ٥جانفي سنة  2020م

اﳌلحق الرابع
سجل دخول اﳌواد اﻷولية اﳌوجهة لصناعة اﳌواد واﻷدوية ذات اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا

التاريخ

رقم
الفاتورة

تعيﲔ
الزبون

اﳌنتوج

رقم
اﳊصة

تاريخ انتهاء
الصﻼحية

الكمية اﳌسّلمة

إمضاء الصيدﱄ اﳌدير التقني

اﳌلحق اﳋامس
سجل خروج اﳌواد تامة الصنع انطﻼقا من اﳌادة اﻷولية
التاريخ

مواد أولية

مواد تامة الصنع
التسمية
الدولية
اﳌشتركة

اسم
التخصص

الشكل

اﳉرعة

رقم اﳊصة

وحدة اﳊساب

التعيﲔ

الكمية
كلغ

الصيدﱄ اﳌدير التقني

غ

 ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١هـ
 ٥جانفي سنة  2020م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0١
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق السادس
سند طلب
اﳌؤسسة :
اﳌصلحة :

التاريخ :

اﳌخزون
اﳌوجود

الكمية اﳌطلوبة

تعيﲔ اﳌنتوج
الشكل واﳉرعة

الكمية اﳌسلّمة

تاريخ السند

اﻹمضاء واﳋتم
اﳌلحق السابع
كشف اسمي للمؤثرات العقلية
التاريخ :
اﳌصلحة :
تعيﲔ اﳌنتوج :
القائمة رقم :
الرقم

اﳌمارس

لقب واسم
اﳌريض

السن

رقم/
السرير

رقم
الدخول

تاريخ
الدخول

الكمية
اﳌطلوبة

الكمية
اﳌبّررة

اﻹمضاء

18

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0١
اﳉريدة الرسم ّ

 ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١هـ
 ٥جانفي سنة  2020م

اﳌلحق الثامن
دفتر وصفات للمؤسسات اﻻستشفائية التي تصرف اﻷدوية بدون إقامة استشفائية
البرنامج الوطني للصحة العمومية :
تاريخ
التسجيل

تاريخ
لقب و اسم اﳌريض رقم وثيقة هوية رقم
حامل الوصفة الوصفة الوصفة
أو حامل الوصفة

تعيﲔ الكمية
مدة لقب و اسم
اﻷدوية اﳌسلّمة العﻼج الواصف

اﳌلحق التاسع
سجل سحب اﻷدوية

التاريخ

اﳌصلحة الطالبة

رقم السند أو
الوصفة

لقب واسم الشخص
اﳌكلف بالسحب

رقم التسجيل

اﻹمضاء

 ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١هـ
 ٥جانفي سنة  2020م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0١
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق العاشر
بطاقة اﳌخزون

اسم اﳌؤسسة
الرقم :

رمز ايبيفارم

التسمية الدولية اﳌشتركة :

متوسط السعر :

التسمية التجارية :

مخزون اﻷمن :

الشكل  ...اﳉرعة ...وحدة التوزيع :

مخزون الطوارئ :

اﳌكافئ العﻼجي :

اﳊد اﻷقصى للمخزون :

اﻻستهﻼك الشهري :
الوقاية السنوية :

الدخول
رقم
تاريخ الدخول
الفاتورة

اﳋروج
اﳌوّرد السعر

رقم تاريخ انتهاء تاريخ
اﳌصلحة
رقم سند النوعية
اﳊصة
الصﻼحية اﳋروج اﳌرسل إليها الطلب

20

اﳉريدة الرسميّة للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0١

 ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١هـ
 ٥جانفي سنة  2020م

اﳌلحق اﳊادي عشر
السجل اليومي لدخول وخروج اﳌواد واﻷدوية ذات اﳋصائص اﳌؤثرة عقليا

التاريخ

جانفي

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

غشت

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج

 ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١هـ
 ٥جانفي سنة  2020م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0١
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق الثاني عشر
سجل الدخول بالنسبة للصيدليات

التاريخ

اﳌوّرد

رقم الفواتير التعيﲔ

الكمية

رقم
اﳊصة

تاريخ انتهاء
الصﻼحية

السعر العمومي
ﰲ اﳉزائر

اﳌﻼحظة

اﳌلحق الثالث عشر
دفتر الوصفات بالنسبة للصيدليات
الشهر  .................................................... :السنة ............................................................... :
رقم
لقب
التاريخ
وعنوان الترتيب
الواصف

الوصف

الشكل التخصص

توضيب
ﰲ اﳉرعة

الكمية تاريخ
لقب واسم وعنوان ورقم
اﳌسّلمة العﻼج تعريف اﳌريض )حامل الوصفة(

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0١
اﳉريدة الرسم ّ

22

 ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١هـ
 ٥جانفي سنة  2020م

مراسيم فردّية
مرسـ ـوم رئاس ـ ـ ـي م ـ ـؤّرخ ﰲ  6جـ ـ ـمادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام 1441
اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ اﻷمﲔ
العام للحكومة.

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام 1441
اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام
مكّلف ﲟهمة ﲟصالح الوزير اﻷول.

`````````````````````````

`````````````````````````

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام

ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻسيما اﳌاّدتان  6-91و 2) 92و(6
منه،

 1441اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2020تنهى مهام السّيد سيد
عﲇ خـ ـالـ ـدي ،بصفـ ـت ـه م ـك ـّل ـف ـا ﲟه ـم ـة ﲟصال ـح ال ـوزي ـر اﻷول،
لتكليفه بوظيفة أخرى.

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

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  240-99اﳌؤّرخ ﰲ

 17رجب عام  1420اﳌوافق  27أكتوبر سنة  1999واﳌتعّلق
بالتعيﲔ ﰲ الوظائف اﳌدنية والعسكرية للدولة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  197-01اﳌؤّرخ ﰲ

أّول جمادى اﻷوﱃ عام  1422اﳌوافق  22يوليو سنة 2001
الذي يحدد صﻼحيات مصالح رئاسة اﳉمهورّية وتنظيمها،
اﳌعّدل،

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام 1441
اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام
اﻷمﲔ العام لوزارة الشؤون اﳋارجية.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام

 1441اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2020تنهى مهام السّيد رشيد

بـ ـﻼدهـ ـان ،بصفـ ـتـ ـه أم ـي ـن ـا ع ـام ـا ل ـوزارة الشؤون اﳋارج ـي ـة،

يرسم ما يأتي :

لتكليفه بوظيفة أخرى.

اﳌادة اﻷوﱃ  :ي ـ ـ ـعّين السـ ـ ـّيد يح ـ ـيى بوخ ـ ـاري ،أمي ـ ـنا

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

اﳌادة  : 2ينـ ـ ـشـ ـر ه ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉريدة الرسمّية

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام 1441
اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام

ما للحكومة.
عا 

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

اﻷمﲔ العام لوزارة السكن والعمران واﳌدينة.

`````````````````````````
حّرر باﳉزائر ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1441اﳌ ـ ـ ـوافـ ـ ـ ـق
 2جانفي سنة .2020
عبد اﳌجيد تبون

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام 1441
اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام
مكلّف ﲟهمة برئاسة اﳉمهورّية )اﻷمانة العامة
للحكومة(.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام
 1441اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2020تنهى مهام السّيد يحيى
بوخاري ،بصفته مكّلفا ﲟهمة برئاسة اﳉمهورّية )اﻷمانة
العامة للحكومة( ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام

 1441اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2020تنهى مهام السّيد كمال
ناصري ،بصفته أمينا عاما لوزارة السكن والعمران واﳌدينة،
لتكليفه بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام 1441
اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام
اﳌدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة
التجارة.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام

 1441اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2020تنهى مهام السّيد عيسى

بكاي ،بصـ ـ ـ ـف ـ ـته مدي ـ ـرا عـ ـ ـاما لض ـ ـبط النشـ ـ ـاطات وتن ـ ـظ ـ ـيمها
بوزارة التجارة ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

 ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١هـ
 ٥جانفي سنة  2020م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0١
اﳉريدة الرسم ّ
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام 1441

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441

اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام

اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام

اﳌدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويﻼت.

قاضيﲔ.

`````````````````````````
`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام
 1441اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2020تنهى مهام السّيد أرزقي
بـ ـراقي ،بصفـ ـتـ ـه مـ ـديـ ـرا عـ ـامـ ـا لـ ـلـ ـوكـ ـالـ ـة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة ل ـلسدود
والتحويﻼت ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام 1441
اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019تنهى مهام السّيدة
والسّيد اﻵتي اسماهما ،بصفتهما قاضيﲔ ،ﻹحالتهما عﲆ
التقاعد :
– بنينة دراقي،
– أحمد زهدي.

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

اﳌدير العام للصندوق الوطني للضمان اﻻجتماعي
لغير اﻷجراء.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
بوزارة اﳌالية.

 1441اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2020تنهى مهام السّيد أحمد
شوقي فؤاد عاشق يوسف ،بصفته مديرا عاما للصندوق
الوطني للضمان اﻻجتماعي لغير اﻷجراء ،لتكليفه بوظيفة
أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي م ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  14رب ـ ـي ـ ـع الث ـ ـاني ع ـ ـام 1441
اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
اﳌدير العام ﻹدارة السجون وإعادة اﻹدماج بوزارة
العدل.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019تنهى مهام السّيد
اﳌختار فليون ،بصفته مديرا عاما ﻹدارة السجون وإعادة
اﻹدماج بوزارة العدل ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019تنهى مهام السادة اﻵتية
أسماؤهم ،بوزارة اﳌالية ،لتكليفهم بوظائف أخرى :
– رشي ـد م ـوق ـاس ،بصف ـت ـه م ـف ـتشا ﲟف ـتشي ـة مصالـح
اﶈاسبة،
– رشيد شريفي ،بصفته نائب مدير لعصرنة اﻷسواق
وإدماجها باﳌديرية العامة للخزينة،
– محمـد درويش ،بصفته نائب مدير للوسائل واﳌيزانية
باﳌديرية العامة للميزانية،
– معاوية بوكويرة ،بصفته رئيسا للدراسات باﳌديرية
العامة للميزانية.

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

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

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام

مفتش ﰲ اﳌفتشية العامة ﳌصالح السجون بوزارة
العدل.

`````````````````````````

مفتشة بوزارة التربية الوطنية.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019تنهى مهام السّيد

 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019تنهى مهام السّيدة

محمـد سلطان ،بصفته مفتشا ﰲ اﳌفتشية العامة ﳌصالح

حورية خليفي ،بصفتها مفتشة بوزارة التربية الوطنية،

السجون بوزارة العدل ،ﻹعادة إدماجه ﰲ رتبته اﻷصلية.

لتكليفها بوظيفة أخرى.

 ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١هـ
 ٥جانفي سنة  2020م
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مـ ـرسوم رئـ ـاسي مؤّر خ ﰲ  29رب ـ ـيـ ـع اﻷول عـ ـام 1441

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441

اﳌوافق  26نوفمبر سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام

اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام

مديرين للجامعات.

مفتشة ﰲ اﳌفتشية العامة بوزارة البريد واﳌواصﻼت

`````````````````````````

السلكية والﻼسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ربيع اﻷول عام
 1441اﳌوافق  26نوفمبر سنة  ،2019تنهى مهام السادة
اﻵتية أسماؤهم ،بصفتهم مديرين للجامعات اﻵتية :
– عبد اللـه العباسي ،بجامعة الشلف،
– حميد بن شنيتي ،بجامعة اﳉزائر ،1
– عبد العزيز العايش ،بجامعة الطارف.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
مدير معهد تسيير التقنيات اﳊضرية بجامعة
اﳌسيلة.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019تنهى مهام السّيد
يوسف ﳋضر حمينة ،بصفته مديرا ﳌعهد تسيير التقنيات
اﳊضرية بجامعة اﳌسيلة ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
اﳌ ـ ـ ـدي ـ ـر العـ ـ ـام لﻼقت ـ ـصاد الرق ـ ـمي ب ـ ـوزارة الب ـ ـ ـريد
واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية والتكنولوجيات
والرقمنة.

صبـ ـ ـرينة بومزبر ،بصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفتها مفتشة ﰲ اﳌفـ ـ ـتشية العـ ـ ـ ـ ـامة
ب ـ ـ ـ ـوزارة البـ ـ ـ ـريـ ـ ـ ـ ـد واﳌـ ـ ـواص ـ ـ ـ ـﻼت السـ ـ ـلكـ ـ ـ ـ ـية والﻼسلـ ـ ـك ـ ـ ـ ـية
والتكنولوجيات والرقمنة ،لتكليفها بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
نائبة مدير بوزارة السكن والعمران – سابقا.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019تنهى مهام السّيدة
فروجة بوبكر ،بصفتها نائبة مدير للصفقات بوزارة السكن
والعمران – سابقا ،لتكليفها بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
بوزارة السكن والعمران واﳌدينة.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019تنهى مهام السيّدات
والسادة اﻵتية أسماؤهم ،بوزارة السكن والعمران واﳌدينة،
لتكليفهم بوظائف أخرى :

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019تنهى مهام السّيد
منير حمايدية ،بصفته مديرا عاما لﻼقتصاد الرقمي بوزارة
الـبـريـد واﳌواصﻼت السلـكـيـة والـﻼسلـكـيـة والـتـكـنولوجيات
والرقمنة.

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019تنهى مهام السيدة

– طيفور مايدي ،بصفته مكّلفا بالدراسات والتلخيص،
– رشيدة آيت عيسى ،بصفتها مديرة للهندسة اﳌعمارية،
– نعيمة راشدي ،بصفتها مديرة للتعمير،
– مالك شرارد ،بصفته نائب مدير ﻻمتصاص السكن
الهش وإعادة تأهيل اﻹطار اﳌبني،

 ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١هـ
 ٥جانفي سنة  2020م
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– كمال زايدي ،بصفته نائب مدير ﳌتابعة ومراقبة عقود
التعمير،
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اﻵتي اسماهما ،بصفتهما مديرين للتجهيزات العمومية ﰲ
الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ ،لتكليفهما بوظائف أخرى :

– رشيدة سعيداني ،بصفتها نائبة مدير لتكنولوجيات
البناء.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسومان رئاسيان مؤّرخان ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يتضمنان
إنهاء مهام مديرين للتعمير والهندسة اﳌعمارية
والبناء ﰲ وﻻيات.

– مصطفى بانوح ،ﰲ وﻻية وهران،
– فؤاد عايسي ،ﰲ وﻻية غرداية.

``````````````````````````````````````````````````H
مـ ـرسوم رئـ ـاسي مؤّر خ ﰲ  29رب ـ ـيـ ـع اﻷول عـ ـام 1441
اﳌوافق  26نوفمبر سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
اﳌدير العام للمؤسسة العمومية لﻺذاعة اﳌسموعة.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019تنهى مهام السّيدين

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  29ربيع اﻷول عام 1441
اﳌوافق  26نوفمبر سنة  ،2019تنهى مهام السّيد شعبان

اﻵتـ ـ ـي اس ـ ـ ـماه ـ ـما ،بص ـ ـفت ـ ـهما مديـ ـري ـ ـن للتع ـ ـمير والهن ـ ـدس ـ ـة

ل ـون ـك ـال ،بصفـتـه مـديـرا عـامـا لـلـمؤسسة الـعـمـومـيـة لﻺذاعـة

اﳌعمارية والبناء ﰲ الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ ،لتكليفهما بوظائف

اﳌسموعة ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.

أخرى :

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

– عبد الرزاق حسام ،ﰲ وﻻية بجاية،
– بلقاسم كرﱘ قمري ،ﰲ وﻻية ميلة.

```````````````````````````````````````````````

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
بوزارة اﳌوارد اﳌائية.

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسـ ـ ـ ـمبر سنة  ،2019تنهى م ـ ـ ـهام السّيدة
صـ ـ ـليـ ـ ـحة ابن هنـ ـ ـاية ،بصـ ـ ـفتها مدي ـ ـرة للتعمـ ـ ـير والهـ ـ ـندس ـ ـ ـة
اﳌعمارية والبناء ﰲ وﻻية عنابة ،لتكليفها بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
مديرة السكن ﰲ وﻻية عﲔ الدفﲆ.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019تنهى مهام السّيدة
فريدة ماديو ،بصفتها مديرة للسكن ﰲ وﻻية عﲔ الدفﲆ،
لتكليفها بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
مديرين للتجهيزات العمومية ﰲ وﻻيتﲔ.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019تنهى مهام السّيدة
والسادة اﻵتية أسماؤهم ،بوزارة اﳌوارد اﳌائية ،لتكليفهم
بوظائف أخرى :
– نورة زياني ،بصفتها مديرة للتطهير وحماية البيئة،
– ياسﲔ زموشي ،بصفته مديرا للميزانية والوسائل،
– عبد الوهاب سماتي ،بصفته مديرا للموارد اﳌائية
غير العادية،
– اليزيد بوزرورة ،بصفته نائب مدير لتطوير اﳌنشآت
القاعدية للتطهير.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ
رئيسة دراسات ﲟصالح الوزير اﻷول.

`````````````````````````

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019تنهى مهام السيّدين

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019تعّين السيدة ليﲆ
غاﱎ ،رئيسة للدراسات ﲟصالح الوزير اﻷول.
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مرسوم رئاس ـ ـي مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  14رب ـ ـيـ ـع الث ـ ـان ـ ـي ع ـ ـام 1441
اﳌـ ـ ـواف ـ ـق  11ديس ـ ـم ـ ـبر سـ ـ ـنة  ،2019يتضـ ـ ـمن تعـ ـ ـيﲔ
رئيس ديوان وزير الشؤون اﳋارجية.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يعّين السّيد عبد الكرﱘ
بن شياح ،رئيسا لديوان وزير الشؤون اﳋارجية.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441
اﳌ ـ ـوافـ ـ ـق  11ديس ـ ـمبر س ـ ـنة  ،2019يتـ ـضـ ـمن تعيﲔ
اﳌدير العام للمدرسة الوطنية ﳌهندسي اﳌدينة.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يعّين السّيد يوسف
ﳋضر ح ـم ـي ـنـة ،مـديـرا عـامـا لـلـمـدرسة الـوطـنـيـة ﳌهـنـدسي
اﳌدينة.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ
تاب عامﲔ لدى رؤساء الدوائر ﰲ الوﻻيات.
ك ّ

`````````````````````````

 ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١هـ
 ٥جانفي سنة  2020م

– أعمر عابد ،بدائرة أذكار ﰲ وﻻية بجاية،
– كمال بلول ،بدائرة خراطة ﰲ وﻻية بجاية،
– سعيد حمديكن ،بدائرة القصر ﰲ وﻻية بجاية،
– عبد الغاني لعقاب ،بدائرة أوقاس ﰲ وﻻية بجاية،
– وليد أمﲔ صديقي ،بدائرة بني ونيف ﰲ وﻻية بشار،
– سعيد طهراوي ،بدائرة القادرية ﰲ وﻻية البويرة،
– أحمد بورحلة ،بدائرة سوق اﳋميس ﰲ وﻻية البويرة،
– رضوان شعبانة ،بدائرة بئر العاتر ﰲ وﻻية تبسة،
– أحمد قاسمي ،بدائرة الشريعة ﰲ وﻻية تبسة،
– بشرى قدوش ،بدائرة نقرين ﰲ وﻻية تبسة،
– يوسف يازة ،بدائرة عﲔ تالوت ﰲ وﻻية تلمسان،
– نعيمة عميرات ،بدائرة بن سكران ﰲ وﻻية تلمسان،
– عمار كربوعة ،بدائرة تلمسان،
– ناصر حيكم ،بدائرة بوغني ﰲ وﻻية تيزي وزو،
– بن علية قطاف ،بدائرة اﻹدريسية ﰲ وﻻية اﳉلفة،
– سليمان حوتي ،بدائرة سيدي لعجال ﰲ وﻻية اﳉلفة،
– عقبة بودوخة ،بدائرة العلمة ﰲ وﻻية سطيف،

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019تعّين السّيدات والسادة

– خضير بن عودة ،بدائرة عﲔ الكبيرة ﰲ وﻻية سطيف،

اﻵتية أسماؤهم ،كّتاًبا عامﲔ لدى رؤساء الدوائر ﰲ الوﻻيات

– السبتي هﻼل ،بدائرة حمام السخنة ﰲ وﻻية سطيف،

اﻵتية :
– مبروك بركاوي ،بدائرة برج باجي مختار ﰲ وﻻية
أدرار،

– بدري فيصﲇ ،بدائرة بن عزوز ﰲ وﻻية سكيكدة،
– مسعودة ڤمريش ،بدائرة قلعة بوصبع ﰲ وﻻية قاﳌة،

– محمـد رمضاني ،بدائرة تنركوك ﰲ وﻻية أدرار،

– عبد الباقي دبابي ،بدائرة حمام دباغ ﰲ وﻻية قاﳌة،

– عبد اﳌجيد عراب ،بدائرة التنس ﰲ وﻻية الشلف،

– رشيد بودور ،بدائرة قاﳌة،

– محمـد بورنان ،بدائرة اﻷغواط،

– رشيد مقرود ،بدائرة اﳋروب ﰲ وﻻية قسنطينة،

– نجيب غريبي ،بدائرة عﲔ كرشة ﰲ وﻻية أم البواقي،

– بشير لوصيف ،بدائرة قصر البخاري ﰲ وﻻية اﳌدية،

– اﳊاج مومن ،بدائرة رأس العيون ﰲ وﻻية باتنة،

– عبد القادر منداس ،بدائرة عزيز ﰲ وﻻية اﳌدية،

– مبروك قدور ،بدائرة نقاوس ﰲ وﻻية باتنة،

– سمير شعوان ،بدائرة سيدي نعمان ﰲ وﻻية اﳌدية،

– محي الدين دردوري ،بدائرة ثنية العابد ﰲ وﻻية باتنة،

– محمـد بوزياني ،بدائرة اﳌدية،

– كمال مدور ،بدائرة منعة ﰲ وﻻية باتنة،

– طيب تﲇ ،بدائرة حاسي ماماش ﰲ وﻻية مستغاﱎ،

 ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١هـ
 ٥جانفي سنة  2020م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0١
اﳉريدة الرسم ّ

– سفيان هنوس ،بدائرة سيدي عﲇ ﰲ وﻻية مستغاﱎ،
– مصطفى بوظراف ،بدائرة ماسرة ﰲ وﻻية مستغاﱎ،

مرسوم رئاسـ ـي مـ ـؤّرخ ﰲ  14ربيـ ـ ـع الث ـ ـاني عام 1441
اﳌواف ـ ـ ـ ـق  11ديس ـ ـم ـ ـبر س ـ ـنة  ،2019يت ـ ـض ـمن تعيﲔ
كاتبﲔ عامﲔ لبلديتﲔ.

– نصير زهاني ،بدائرة خبانة ﰲ وﻻية اﳌسيلة،
– محمـد دوسن ،بدائرة عﲔ اﳊجل ﰲ وﻻية اﳌسيلة،
– بن عمر سي الطيب ،بدائرة الهاشم ﰲ وﻻية معسكر،

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يعّين السّيدان اﻵتي
اسماهما ،كاتبﲔ عامﲔ للبلديتﲔ اﻵتيتﲔ :

– أمينة منور ،بدائرة السانية ﰲ وﻻية وهران،

– عبد العزيز كساح ،ﰲ بلدية سكيكدة،

– سليمان عمريو ،بدائرة بوقطب ﰲ وﻻية البيض،

– حمزة ڤطاف ،ﰲ بلدية البيض.

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

– محمـد قابه ،بدائرة إيليزي،
– آمال ﳌعيني ،بدائرة خميس اﳋشنة ﰲ وﻻية بومرداس،
– ميهوب جﻼل ،بدائرة بوثلجة ﰲ وﻻية الطارف،

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14رب ـ ـيـ ـع الث ـ ـاني عام 1441
اﳌوافق  11ديسـ ـ ـمبر س ـ ـنة  ،2019يت ـضمن التعيﲔ
بوزارة اﳌالية.

– محمـد فتوح ،بدائرة تيسمسيلت،
– السعيد صحراوي ،بدائرة البياضة ﰲ وﻻية الوادي،
– محمـد الصغير داڤة ،بدائرة الرقيبة ﰲ وﻻية الوادي،
– منير سعيدي ،بدائرة سدراتة ﰲ وﻻية سوق أهراس،
– رؤوف كحلوش ،بدائرة سوق أهراس،
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`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يعّين السادة اﻵتية
أسماؤهم ،بوزارة اﳌالية :
– رشيد شريفي ،مديرا للدراسات ﰲ اﳌديرية العامة
للخزينة،
– رشيد موقاس ،مديرا للدراسات ﰲ اﳌديرية العامة

– عبد الصمد بريك ،بدائرة فوكة ﰲ وﻻية تيبازة،
– موراد صابي ،بدائرة بوسماعيل ﰲ وﻻية تيبازة،
– بوخميس مرخي ،بدائرة تﻼغمة ﰲ وﻻية ميلة،

للمحاسبة،
– محمـد درويش ،مـ ـديـ ـرا ﻹدارة الـ ـوسائـ ـل واﳌالـ ـي ـة ﰲ
اﳌديرية العامة للميزانية،
– معاوية بوكويرة ،نائب مدير للدفاع ﰲ اﳌديرية العامة

– رتيبة ﳌطيش ،بدائرة ترعي باينان ﰲ وﻻية ميلة،

للميزانية.

– حمزة قرواز ،بدائرة ميلة،
– جيﻼﱄ حراوي ،بدائرة العامرة ﰲ وﻻية عﲔ الدفﲆ،

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441
اﳌـ ـ ـوافق  11دي ـ ـس ـ ـم ـ ـبر سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ

– عبد اﳉليل بوخبزة ،بدائرة بني صاف ﰲ وﻻية عﲔ
ﲤوشنت،

مكّلفة بالتـ ـ ـ ـ ـفتـ ـ ـيش ﰲ اﳌفت ـ ـ ـشية العـ ـ ـامة للمـ ـ ـ ـالية
بوزارة اﳌالية.

– صـلـيـحـة الـحـاج عـلـي ،بـدائـرة عﲔ الكيحل ﰲ وﻻية عﲔ
ﲤوشنت،

`````````````````````````

– مبروك لعور ،بدائرة اﳌنيعة ﰲ وﻻية غرداية،

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019تعيّن السيّدة حورية

– محمـد رمضان ،بدائرة عﲔ طارق ﰲ وﻻية غليزان.

اﳌالية.

خليفي ،مكّلفة بالتفتيش ﰲ اﳌفتشية العامة للمالية بوزارة

 ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١هـ
 ٥جانفي سنة  2020م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0١
اﳉريدة الرسم ّ

28

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441
اﳌ ـ ـوافق  11ديسم ـ ـ ـبر س ـ ـنة  ،2019يتض ـ ـمن تعـ ـ ـيﲔ
مـ ـ ـديـ ـ ـ ـ ـر مـ ـرك ـ ـز الت ـ ـموي ـ ـن بالتج ـ ـه ـ ـيزات والوس ـ ـ ـائل
التعليمية وصيانتها.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يعيّن السيّد محمود
يخ ـ ـلف ،مديـ ـ ـرا ﳌـ ـ ـ ـركز الت ـ ـموين بالتج ـ ـهيزات والوس ـ ـ ـ ـ ـ ـائل
التعليمية وصيانتها.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ
اﳌديرة العامة لﻼقتصاد الرقمي بوزارة البريد
واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية والتكنولوجيات
والرقمنة.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019تعّين السيدة صبرينة
بومـ ـ ـ ـزب ـ ـر ،مديـ ـرة ع ـ ـام ـ ـة لﻼقتص ـ ـاد الرق ـ ـمي بـ ـوزارة الب ـ ـريد

– فروجة بوبكر ،مكلفة بالدراسات والتلخيص،
– رشيدة آيت عيسى ،مكلفة بالدراسات والتلخيص،
– مالك شرارد ،مديرا للدراسات باﳌديرية العامة للتعمير
والهندسة اﳌعمارية،
– نعيمة راشدي ،مديرة للهندسة اﳌعمارية،
– كمال زايدي ،مديرا للتعمير،
– طيفور مايدي ،نائب مدير ﳌتابعة مكاتب الدراسات،
– حكيمة نايت محمـد ،نائبة مدير ﳌتابعة اﳌنح والتنازل
عن اﻷمﻼك العقارية اﻹيجارية،
– رشيدة سعيداني ،نائبة مدير ﻻمتصاص السكن الهش
وإعادة تأهيل اﻹطار اﳌبني.

`````````````````````````````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يعّين السّيدان اﻵتي
اسماهما ،نائبي مدير بوزارة السكن والعمران واﳌدينة :

– ك ـرﱘ إرات ـن ،ن ـائب م ـدي ـر ل ـب ـرامج ﲡهـيـزات الـثـقـافـة
والشباب والرياضة،
– محمـد ب ـوك ـاي ـو ،ن ـائب م ـدي ـر لـلـتـدخـﻼت ﰲ اﻷنسجـة
اﳌوجودة.

واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441
اﳌ ـ ـواف ـ ـق  11دي ـ ـسمـ ـبر س ـ ـنة  ،2019يت ـ ـضـ ـمن تعـ ـ ـيﲔ
م ـديـر الـبـريـد واﳌواصـ ـ ـﻼت السلـكـيـة والـﻼسلـكـيـة

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441
اﳌ ـ ـواف ـ ـق  11ديس ـ ـمبر س ـ ـنة  ،2019يت ـ ـضـ ـ ـمن تعيﲔ
مديرين للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء ﰲ
وﻻيتﲔ.

والتكنولوجيات والرقمنة ﰲ وﻻية ورقلة.

`````````````````````````

`````````````````````````

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يعيّن السيّدان اﻵتي

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌ ـ ـ ـوافق  11ديسـ ـ ـمبر س ـ ـنة  ،2019يعّين السّيد لعرج
زروقي ،مديرا للبريد واﳌـ ـ ـواصـ ـﻼت الس ـ ـلكية والﻼس ـ ـلك ـ ـ ـية
والتكنولوجيات والرقمنة ﰲ وﻻية ورقلة.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسومان رئاسيان مؤّرخان ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يتضمنان
التعيﲔ بوزارة السكن والعمران واﳌدينة.

اسماهما ،مديرين للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء ﰲ

الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ :
– عبد الرزاق حسام ،ﰲ وﻻية عنابة،
– بلقاسم كرﱘ قمري ،ﰲ وﻻية غرداية.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ
مديرة السكن ﰲ وﻻية تيبازة.

`````````````````````````

`````````````````````````

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019تعّين السّيدات والسادة

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019تعّين السّيدة فريدة

اﻵتية أسماؤهم ،بوزارة السكن والعمران واﳌدينة :

ماديو ،مديرة للسكن ﰲ وﻻية تيبازة.

 ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١هـ
 ٥جانفي سنة  2020م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0١
اﳉريدة الرسم ّ
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019تعّين السّيدة إلهام

مديرين للتجهيزات العمومية ﰲ الوﻻيات.

نعيمة شابوني ،رئيسة دراسات باﳌكتب الوزاري لﻸمن

اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافـ ـق  11ديسم ـب ـر سن ـة  ،2019تـعـّيـن السّيدتان
والسّيدان اﻵتية أسماؤهم ،مديرين للتجهيزات العمومية
ﰲ الوﻻيات اﻵتية :

الداخﲇ ﰲ اﳌؤسسة بوزارة اﳌوارد اﳌائية.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يتضمن التعيﲔ
بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

– رجاء شريفي ،ﰲ وﻻية تيزي وزو،
– فؤاد عايسي ،ﰲ وﻻية وهران،
– صليحة ابن هناية ،ﰲ وﻻية بومرداس،
– مصطفى بانوح ،ﰲ وﻻية غرداية.

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

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019تعّين السّيدة والسادة
اﻵتية أسماؤهم ،بوزارة السياحة والصناعة التقليدية :
– محمـد مقني ،مكلفا بالدراسات والتلخيص،
– فؤاد بوطاطة ،نائب مدير للميزانية واﶈاسبة،

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ

– رفيق بعيليش ،نائب مدير للوسائل العامة،

اﳌدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري

– محمـد بداوي ،نائب مدير للتهيئة السياحية،

ﰲ وﻻية ورقلة.

– نبيلة كروش ،نائبة مدير لتطوير اﳉودة.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يعيّن السيّد يوسف
حمدي ،مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري ﰲ
وﻻية ورقلة.

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

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ
اﳌديرة العامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية
واﳊرف.

`````````````````````````
مرسومان رئاسيان مؤّرخان ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يتضمنان
التعيﲔ بوزارة اﳌوارد اﳌائية.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019تعّين السّيدة والسادة
اﻵتية أسماؤهم ،بوزارة اﳌوارد اﳌائية :
– نورة زياني ،مكلفة بالدراسات والتلخيص،
– ي ـاسﲔ زم ـوشي ،م ـدي ـرا لـلـمـوارد الـبشريـة والـتـكـويـن
والتعاون،
– عبد الوهاب سماتي ،مديرا ﳊشد اﳌوارد اﳌائية،
– اليزيد بوزرورة ،مديرا للتطهير وحماية البيئة.

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌـوافـق  11ديـسـم ـبر سـنـة  ،2019تـعـيّـن الـسيّدة دليلة
بن تلمساني ،مديرة عامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية
واﳊرف.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ
الكاتب العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  11ديسمبر سنة  ،2019يعّين السّيد سفيان
حنيفي ،كاتبا عاما للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.

 ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١هـ
 ٥جانفي سنة  2020م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0١
اﳉريدة الرسم ّ
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قرارات ،مقّررات ،آراء
رئاسة اﳉمهورّية
قـ ـرار مؤّرخ ﰲ  ٦ج ـ ـم ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٤١اﳌوافـ ـق 2
ج ـان ـفي سن ـة  ،2020ي ـ ـتضمـ ـن تـ ـفـ ـويض اﻹمضاء إﱃ
مكّلف ﲟهمة برئاسة اﳉمهورّية )اﻷمانة العامة
للحكومة(.

وزارة الطاقة
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ١٥صفر عام  ١٤٤١اﳌوافق
 ١٤أكتوبر سنة  ،20١٩يحدد كيفيات إعداد اﳌخطط
الوطني للتدخل اﻹشعاعي والنووي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير الدفاع الوطني،
إ ّ

––––––––––

ووزيرالداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،

ن اﻷمﲔ العام للحكومة،
إ ّ
– ﲟقتضـى الـمرسـوم الـرئاسـي رقـم  197-01اﳌـؤّرخ فـي

ووزير الطاقة،

أّول جـمادى اﻷولـى عام  1422اﳌوافـق  22يوليو سنة 2001

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣١٧–١٣اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٠ذي القعدة عام  ١٤٣٤اﳌوافق  ١٦سبتمبر سنة  2٠١٣الذي

اﳌعّدل،

يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصﻼحياته،

الذي يحدد صﻼحيات مصالح رئاسة اﳉمهورّية وتنظيمها،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ
عام  1441اﳌوافق  2جانفي سنة  2020واﳌتضمن تعيﲔ
اﻷمﲔ العام للحكومة،
– وبـعـد اﻻطـﻼع علـى اﳌرسـوم الرئاسـي اﳌؤّرخ ﰲ  21ذي
القعدة عام  1435اﳌوافق  16سبتمبر سنة  2014واﳌتضمن
تعيﲔ السّيد مقداد ڤواسمية ،مكّلفا ﲟهمة برئاسة اﳉمهورّية
)اﻷمانة العامة للحكومة(،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١١١–١٩اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٣١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٠2–١٥اﳌؤّرخ ﰲ
 2٠صفر عام  ١٤٣٧اﳌوافق  2ديسمبر سنة  2٠١٥الذي يحدد
صﻼحيات وزير الطاقة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١2٦ –١٧اﳌؤّرخ ﰲ

 28جمادى الثانية عام  ١٤٣8اﳌوافق  2٧مارس سنة 2٠١٧
الذي يحدد تدبير الوقاية من اﻷخطار اﻹشعاعية والنووية

يقّرر ما يأتي :

وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه اﻷضرار عند وقوعها،

اﳌادة اﻷوﱃ  :يـفـوض إلـى السـّيد مقداد ڤواسمية ،مكلّف
ﲟهـ ـ ـمـ ـ ـة ،اﻹمضاء ﰲ حـ ـ ـدود صﻼح ـ ـي ـ ـات ـ ـه ،ب ـ ـاسم اﻷمﲔ ال ـ ـع ـ ـام

ﻻسيما اﳌادة  22منه،

للحكومة ،عﲆ جميع الوثائق والقرارات اﳌتعلقة بتسيير

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٣١–١8اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٤ربيع الثاني عام  ١٤٤٠اﳌوافق  22ديسمبر سنة 2٠١8

وإدارة اﳌوظفﲔ والوسائل ،باستثناء القرارات ذات الطابع

الـ ـذي يـ ـحـ ـدد صﻼح ـيـ ـات وزي ـر ال ـداخ ـل ـي ـة واﳉم ـاع ـات اﶈل ـيـة

التنظيمي.

والتهيئة العمرانية،

اﳌادة  : 2يـ ـ ـن ـ ـ ـشر ه ـ ـذا القـ ـ ـرار ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـ ـدة الرس ـ ـم ـ ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ٦جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌوافق  2جانفي
سنة .2٠2٠

يقررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ) 22الفقرة  (2من
اﳌرس ـ ـوم الت ـ ـن ـ ـفيذي رقـ ـ ـم  ١2٦–١٧اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ  28جـ ـ ـ ـمادى
الثانية عام  ١٤٣8اﳌوافق  2٧مارس سنة  2٠١٧واﳌذكور
أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ ﲢديد كيفيات إعداد اﳌخطط

يحيى بوخاري

الوطني للتدخل اﻹشعاعي والنووي.

 ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١هـ
 ٥جانفي سنة  2020م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0١
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌادة  : 2ي ـ ـوض ـ ـح اﳌخ ـ ـ ـطط الوطني للتدخل اﻹشعاعي
والنووي ،الذي يدعى ﰲ صلب النص “اﳌخطط” ،التدابير
التنظيمية وأنماط التدخل وكذا الوسائل الﻼزم تنفيذها
ﳊمـ ـايـ ـة اﻷشخـ ـاص واﳌمـ ـتـ ـل ـك ـات وال ـب ـيئ ـة ﰲ ح ـال ـة وق ـوع
حادث إشعاعي و /أو نووي.
وي ـح ـدد اﳌخ ـط ـط إط ـار وآل ـي ـات ات ـخ ـاذ إج ـراءات سري ـع ـة
وفعالة ومنسقة تسمح باﳊماية من وقوع حادث إشعاعي
و /أو نووي ومكافحته.
تصّنف اﳊوادث اﻹشعاعية و/أو النووية عﲆ مستويات
حسب أهميتها ،وفقا للتنظيم اﳌعمول به.
ا ﳌ ا د ة  : ٣ي ع ـــــ د ا ﳌ خ ـــ ط ط ب ـــــ ن ا ء ع ﲆ ﲢ ــــ ل ــ ي ل م خ ت ل ف
س ي ن ا ر ي و ه ا ت اﳊوادث اﶈتملة ونتائجها اﻷكثر إضرارا.
ن ع ـ ـناصر اﳌخ ـ ـطط هي عﲆ اﳋصوص،
وبهذا الصدد ،فإ ّ
ما يأتي :
– نتائج ﲢليل وتقييم اﳌخاطر وتأثيرها عﲆ اﶈتمل
عﲆ الصحة العامة والبيئة،
– ﲢديد مسؤليات جميع الفاعلﲔ ،ﰲ مختلف مراحل
تنفيذ اﳌخطط،
– ﲢديد أدوار ومهام الفاعلﲔ اﳌكلفﲔ بإدارة العمليات
وﲢضيرها وتنسيقها،
– وضع إجـ ـراءات تسمـ ـح ﳉمـ ـيـ ـع الـ ـفـ ـاع ـلﲔ ب ـاﳌساه ـم ـة
بطريقة منسقة وبتعبئة سريعة وفعالة ﳌواردهم.
اﳌادة  : ٤يتم تنفيذ اﳌخطط عند وقوع حادث إشعاعي
و /أو نووي :
– عﲆ اﻹقليم الوطني ،ﰲ مستوى منشأة إشعاعية و /أو
ن ـووي ـة ،ت ـت ـج ـاوز ن ـت ـائ ـج ـه ق ـدرات ال ـت ـدخـل أو حـدود الـوﻻيـة
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– وضع الهياكل قيد التنفيذ،
– التخطيط لﻼستجابة،
– اﻹنذار،
– تنظيم اﻹسعافات،
– التكوين واﻹعﻼم،
– تعليمات السلوك الصحيح،
– اﻻتصال.
ل الفـ ـاعلـ ـ ـﲔ
اﳌادة  : ٨ين ـ ـ ـشر وي ـ ـوزع اﳌخـ ـ ـط ـ ـط عﲆ ك ّ
اﳌشاركﲔ ﰲ تنفيذه ،وفقا ﻵليات وتوزيع اﳌهام اﳌقررة
ﰲ إطار اﳌخطط.
اﳌادة  : ٩تتم اﳌـ ـ ـواف ـ ـقة عﲆ مخـ ـطط من قـ ـبل الـ ـ ـوزراء
اﳌكلفﲔ بالدفاع الوطـ ـ ـني وبالداخلية واﳉماعات اﶈلية
وبالطاقة.
اﳌادة  : ١0ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الديمقراطّية الشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١٥صفر عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١٤أكتوبر
سنة .2٠١٩
عن وزير الدفاع الوطني
نائب وزير الدفاع الوطني
رئيس أركان اﳉيش الوطني الشعبي
الفريق أحـم ـد قايد صالح
وزير الداخلية واﳉماعات

وزير الطاقة

اﶈلية والتهيئة العمرانية
صﻼح الدين دحمون

مـحـمد عرقاب

اﳌتأثرة،
– خارج اﳊدود الوطنية وﻻ يمكن إهمال نتائجه عﲆ
اﳌستوى الوطني.
اﳌادة  : ٥يتم إعداد اﳌخطط ﳌدة خمس ) (٥سنوات.
ويحّين كل سنة و /أو وفقا لتغير الظروف التي تؤثر
عﲆ مكونات اﳌخطط.
اﳌادة  : ٦يتم إعداد تقرير عام يشمل تقييما لفعالية
تنفيذ اﳌخطط بعد وقوع حادث إشعاعي و /أو نووي.
تؤخذ التوصيات الصادرة خﻼل هذا التقييم بعﲔ اﻻعتبار
عند ﲢيﲔ اﳌخطط.
اﳌادة  : ٧يتضمن اﳌخطط عﲆ اﳋصوص ،الفصول اﻵتية :

وزارة البريد واﳌواصﻼت
السلكية والﻼسلكية
قرار مؤّرخ ﰲ  26محّرم عام  1441اﳌوافق  26سبتمبر
سنة  ،2019يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  10ربيع الثاني
عام  1437اﳌوافق  20يناير سنة  2016الذي يحدد
القـ ـ ـائمة اﻻس ـ ـمية ﻷعـ ـضاء مجـ ـ ـلس إدارة الوكـ ـ ـالة
الوطنية للذبذبات.

`````````````````````````
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  26محّرم عام  1441اﳌوافق 26

– تقييم اﳌخاطر،

سبتمبر سنة  ،2019يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  10ربيع الثاني

– تعداد الوسائل،

عام  1437اﳌوافق  20يناير سنة  2016الذي يحدد القائمة

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0١
اﳉريدة الرسم ّ
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اﻻسمية ﻷعـضـاء مـجـلـس إدارة الـوكـالـة الـوطـنـيـة للـذبـذبـات،

 ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١هـ
 ٥جانفي سنة  2020م

– مليكة لونيسي ،ﳑثلة الوزارة اﳌكلفة بالفﻼحة والتنمية
الريفية والصيد البحري،

اﳌعّدل ،كما يأتي :
“ –) ...........................بدون تغيير( .............................
– السّيد لونيس بلحراث ،ﳑثل سلطة ضبط البريد
واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية “.

وزارة التضامن الوطني واﻷسرة
وقضايا اﳌرأة
قرار مؤّرخ ﰲ  ٩ربيع اﻷول عام  ١٤٤١اﳌوافق  ٦نوفمبر
سنة  ،20١٩يتضمن تعيﲔ أعضاء مجلس التوجيه
لوكالة التنمية اﻻجتماعية.
–––––––––––
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  ٩ربيع اﻷول عام  ١٤٤١اﳌوافق ٦
نوفمبر سنة  ،2٠١٩يعّين اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم ،تطبيقا
ﻷحكام اﳌادة  ٩من اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٣2-٩٦اﳌؤّرخ
ﰲ  ١٣صفـ ـ ـر عـ ـ ـام  ١٤١٧اﳌـ ـواف ـ ـ ـق  2٩يـ ـوني ـ ـ ـو سن ـ ـ ـ ـة ١٩٩٦

واﳌتضم ـ ـن إنش ـ ـاء وك ـال ـ ـة ال ـت ـن ـم ـيـ ـة اﻻج ـت ـم ـاعـي ـ ـة وﲢديـ ـ ـد
قانونهـ ـا اﻷساسـ ـي ،اﳌع ـ ـدل واﳌتم ـ ـم ،ﰲ مجل ـ ـس التوجي ـ ـه
لوكالـ ـة التنميـ ـة اﻻجتماعيـ ـة ،ﳌـ ـدة ثـ ـﻼث ) (٣سن ـوات قابلة
للتجديد :
– نهـ ـلة دين ـا خـ ـداش ،ﳑثلـ ـة الـ ـوزارة اﳌكلف ـة بالداخلي ـة

– مراد سناجقي ،ﳑثل الوزارة اﳌكلفة باﻷشغال العمومية
والنقل،
– نادية جرعون ،ﳑثلة الوزارة اﳌكلفة بالصحة والسكان
وإصﻼح اﳌستشفيات،
– زهير خنيش ،ﳑثل الوزارة اﳌكلفة بالتعليم العاﱄ
والبحث العلمي،
– رشيـ ـ ـد ب ـ ـن ناصـ ـ ـر ،ﳑثـ ـ ـل الـ ـ ـوزارة اﳌكلف ـ ـة بالشبـ ـ ـاب
والرياضة،
– نسيمة بلحداد ،ﳑثلة الوزارة اﳌكلفة بالتكوين والتعليم
اﳌهنيﲔ،
– تركـ ـي نـ ـور الديـ ـن رحمانـ ـي ،ﳑثـ ـل عن الوزارة اﳌكلفة
بالسكن والعمران واﳌدينة،
– فوزية رمضاني ،ﳑثلة الوزارة اﳌكلفة بالعمل والتشغيل
والضمان اﻻجتماعي،
– عب ـ ـد ال ـله ح ـ ـداب ،ﳑث ـ ـل ال ـ ـوزارة اﳌكلف ـ ـة بالتضام ـ ـ ـن
الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة،
– جمـ ـال دحـ ـو ،ﳑثـ ـل اﳉمعيـ ـة الوطنيـ ـة للدفـ ـاع عـ ـن حـق
وترقية الشغل،

واﳉماعات اﶈلية،
– عﲇ عماري ،ﳑثل الوزارة اﳌكلفة باﳌالية،
– حميـ ـدة بـ ـن سط ـ ـاﱄ ،ﳑثلـ ـة ال ـ ـوزارة اﳌكلفـ ـة باﳌوارد
اﳌائية،

– كريمـ ـة ق ـ ـادة تواتـ ـي ،ﳑثل ـ ـة ع ـ ـن جمعي ـ ـة النسـ ـ ـاء ﰲ
اﻻقتصاد اﻷخضر،
– محفوظ بلحوت ،ﳑثل الهﻼل اﻷحمر اﳉزائري،

– مح ـمد حسﲔ ،ﳑثل الوزارة اﳌكلفة بالبيئة والطاقات
اﳌتجددة،

– تركية ديب ،ﳑثلة اﳉمعية الوطنية لترقية الريف.

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

