اﻷحد أّول شعبان عام  1٤٤0هـ

العدد 22

اﳌوافق  ٧أبريل سنة  201٩م

الّسنة السادسة واﳋمسون

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 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.

2

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 22
اﳉريدة الرسم ّ

أّول شعبان عام  1٤٤0هـ
 ٧أبريل سنة  201٩م

فهرس
اتفاقيات واتفاقات دولية
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للجـمارك – ش ـرق......................................................................................................................................................................
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والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات.....................................................................................................
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فهرس )تــابع(
وزارة التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة
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النشاط اﻻجتماعي والتضامن للوﻻيات واﳌديرين اﳌنتدبﲔ للنشاط اﻻجتماعي للمقاطعات اﻹدارية..................................
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30

وزارة اﳌوارد اﳌائية
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أّول شعبان عام  1٤٤0هـ
 ٧أبريل سنة  201٩م

اتفاقيات واتفاقات دولّيـة
مرسوم رئاسي رقم  10٨–1٩مؤّرخ ﰲ 1٩رجب عام  1٤٤0اﳌ ـ ـ ـواف ـ ـ ـق  2٦م ـ ـارس سـ ـ ـنة  ،201٩يت ـ ـضـ ـّمـ ـن التـ ـص ـديق ع ـ ـﲆ
ي ة وحـ ـك ـ ـوم ـ ـة جم ـ ـ ـهورّية
ية ا ل ّش ع ــــ ب ــــ ّ
اتفاق التعاون اﳌاﱄ بـ ـ ـﲔ حـ ـكـ ـوم ـ ـة اﳉم ـهورّية اﳉ ـ ـ ـ ـزائ ـرّية الّديمق ـ ـراط ّ
كـ ـ ـوبا ،ا ﳌ ـــــ و ّق ــ ع ب ا ﳉ ز ا ئ ر بتاريخ  2٥جانفي سنة .201٨
––––––––––
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الشؤون اﳋارجية،
– وبـناء عﲆ الدستور ،ﻻسّيـما اﳌادة  ٩–٩١منه،
– وبع ـ ـد اﻻط ـﻼع ع ـ ـﲆ اتفـ ـاق التـع ـاون اﳌاﱄ بـ ـ ـﲔ حـ ـكـ ـوم ـ ـة اﳉم ـهورّية اﳉـ ـ ـزائ ـرّية الّديمق ـ ـراطّية الّشعبّية وحك ـ ـومـ ـة
ج ـ ـ ـمه ـ ـ ـورّية ك ـ ـ ـوبا ،ا ﳌ ــــ و ّق ع ب ا ﳉ ـــــ ز ا ئ ر بتـ ـاريـ ـخ  2٥جانفي سنة ،2٠١8
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يص ـّدق عـ ـﲆ ات ـفـاق التعاون اﳌاﱄ بـ ـ ـﲔ حـ ـكـ ـوم ـ ـة اﳉم ـهورّية اﳉـ ـ ـزائ ـرّية الّديمق ـ ـراطّية ا ل ّش ع ب ّي ة وحكومة
جمهورّية كوبا ،ا ﳌ و ّق ع ب ا ﳉ ز ا ئ ر بتاريخ  2٥جانفي سنة  ،2٠١8اﳌلحق بأصل هذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : 2ينشر هـذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريـدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ١٩رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٦مارس سنة .2٠١٩
عبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيمّيـة
مرس ـ ـوم رئاسـ ـ ـي رق ـ ـ ـم  10٦–1٩مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  1٩رجـ ـ ـب عـ ـ ـام

– وﲟقت ـضى اﳌ ـرس ـوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ  2١جمادى

 1٤٤0اﳌوافق  2٦مارس سنة  ،201٩يتضمن ت ـحـويل

اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٤٠اﳌـ ـوافـ ـق  28جانفي س ـ ـنة  2٠١٩واﳌتضمن

اعتماد إﱃ ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني

توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة

واﻷسرة وقضايا اﳌرأة.
––––––––––

من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠١٩

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٦–٩١و١٤٣
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧–8٤اﳌؤّرخ ﰲ  8شّوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٠–١٩اﳌؤّرخ ﰲ
 2١جـمادى اﻷوﱃ ع ـام  ١٤٤٠اﳌـواف ـق  28ج ـان ـفي س ـنة 2٠١٩
واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزيرة التضامن
الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة من ميزانية التسيير ﲟوجب
قانون اﳌالية لسنة ،2٠١٩
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠١٩اعتماد قدره
أح ـ ـد ع ـش ـر ملي ـونا وأربـعـ ـمائ ـة أل ـف دي ـنـار ) ١١.٤٠٠.٠٠٠دج(

– وﲟقتضى القانون رقم  ١8–١8اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩ربيع
الثاني عـ ـام  ١٤٤٠اﳌـوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١8واﳌتضمن

مقّيد ﰲ ميزانية التكاليف اﳌشتركة وﰲ الباب رقم ٩١-٣٧

قانون اﳌالية لسنة ،2٠١٩

“نفقات محتملة  -احتياطي مجّمع”.

أّول شعبان عام  1٤٤0هـ
 ٧أبريل سنة  201٩م
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اﳌادة  : 2يخص ـص ﳌيزانية سنة  2٠١٩اعت ـماد ق ـدره
أحد عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار ) ١١.٤٠٠.٠٠٠دج( يقّي ـد
ﰲ ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا
اﳌرأة وﰲ الـ ـبـ ـاب رقـ ـم “ ٠١-٣٤اﻹدارة اﳌركـ ـ ـزي ـ ـة  -تسديد
النفقات”.
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يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يحدث ﰲ جدول ميزانية تسيير وزارة
الصناعة واﳌناجم ،باب رقمه  ١٤-٤٤وعنوانه “مصاريف
تسيير وحدة دعم برنامج التنويع الصناعي وﲢسﲔ مناخ
اﻷعمال ).”(PADICA

اﳌادة  : 3يكلف وزير اﳌالية ووزيرة التضامن الوطني
واﻷسرة وقضـايا اﳌـرأة ،كـل فيما يخصه ،بتنـفيذ هذا اﳌرسوم
ا ل ـ ذ ي ي ن ش ـــ ر ﰲ اﳉـريدة الّرسمـّيـة للجم ـهورّية اﳉـزائ ـرّية
الّديمقراطّية الّشعبّية.

اﳌادة  : 2يلغى من ميزانية سنة  2٠١٩اعتماد قدره
أرب ـ ـعـ ـون مـ ـلـ ـيـ ـونـ ـا ومـ ـائـ ـتـ ـان وستـ ـة وتسعـ ـون ألـ ـف ديـ ـنـ ـار
) ٤٠.2٩٦.٠٠٠دج( مقّيد ﰲ ميزانية التكاليف اﳌشتركة وﰲ
الباب رقم “ ٩١-٣٧نفقات محتملة  -احتياطي مجّم ـع”.

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١٩رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٦مارس
سنة .2٠١٩

اﳌادة  : 3يخص ـص ﳌيزانية سنة  2٠١٩اعت ـماد ق ـدره
أرب ـ ـعـ ـون مـ ـلـ ـيـ ـونـ ـا ومـ ـائـ ـتـ ـان وستـ ـة وتسعـ ـون ألـ ـف ديـ ـنـ ـار

عبد العزيز بوتفليقة
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) ٤٠.2٩٦.٠٠٠دج( يقّي ـد ﰲ ميزانية تسيير وزارة الصناعة
واﳌناجم وﰲ الباب رقم “ ١٤-٤٤مصاريف تسيير وحدة
دع ـ ـم بـ ـرنـ ـامج الـ ـتـ ـنـ ـويـ ـع الصنـ ـاعي وﲢسﲔ مـ ـنـ ـاخ اﻷعـ ـمـ ـال

مرسوم رئاسي رقم  10٧–1٩مؤّرخ ﰲ  1٩رجب عام 1٤٤0
اﳌوافق  2٦مارس سنة  ،201٩يتضمن إحداث باب
وتـحـويل اعتماد إﱃ ميزانية تسيير وزارة الصناعة

).”(PADICA
اﳌادة  : ٤يكلف وزير اﳌالية ووزير الصناعة واﳌناجم،
ك ــ ل ف ي م ا ي ــ خ ـ ص ـ ه  ،ب ت ــ ن ف ـ ي ذ ه ــ ذ ا ا ﳌ ر س و م ا ل ذ ي ي ن ش ر ﰲ

واﳌناجم.
––––––––––
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،

اﳉ ـري ـدة الّرسمـ ـّيـة لـلجم ـه ـورّية اﳉ ـزائ ـرّيـ ـة الـ ـّديم ـقـ ـ ـر اطّية
الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ١٩رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٦مارس
سنة .2٠١٩
عبد العزيز بوتفليقة

– وبنـ ـاء ع ـﲆ ال ـدسـت ـور ،ﻻ سـي ـمـا اﳌ ـادت ـان  ٦–٩١و١٤٣
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)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧–8٤اﳌؤّرخ ﰲ  8شّوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،

مرسوم رئاسي رقم  10٩–1٩مؤّرخ ﰲ  21رجب عام 1٤٤0
اﳌوافق  2٨مارس سنة  ،201٩يتضّمن تـحـويل اعتماد
إﱃ ميزانية تسيير وزارة الداخلية واﳉماعات اﳌـحلية
والتهيئة العمرانية.

– وﲟقت ـضى الـق ـانـون رق ـم  ١8–١8اﳌؤّرخ ف ـي  ١٩رب ـيـع
الـثانـي ع ـام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١8واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠١٩
– وﲟقت ـضى اﳌ ـرس ـوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ  2١جمادى
اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٤٠اﳌـ ـوافـ ـق  28جانفي س ـ ـنة  2٠١٩واﳌتضمن
توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة
من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠١٩
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤١–١٩اﳌؤّرخ ﰲ
 2١جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٠اﳌوافق  28جانفي سنة 2٠١٩

––––––––––
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبن ـاء ع ـﲆ الـدستـ ـور ،ﻻ سيـمـا اﳌـادت ـان  ٦–٩١و١٤٣
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقـتضى القانون رقم  ١٧–8٤اﳌؤّرخ ﰲ  8شّوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،

واﳌناجم من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة

– وﲟقتضى القانون رقم  ١8–١8اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩ربيع
الثـاني عـ ـام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١8واﳌتضمن

،2٠١٩

قانون اﳌالية لسنة ،2٠١٩

واﳌتضمن ت ـوزي ـع اﻻع ـتمادات اﳌخـصصة ل ـوزير الصنـ ـاع ـة
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– وﲟقت ـضى اﳌ ـرس ـوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ  2١جمادى
اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٤٠اﳌـ ـوافـ ـق  28جانفي س ـ ـنة  2٠١٩واﳌتضمن
توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة
من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠١٩
– وﲟقتـضى اﳌـرسـوم التنفيذي رقم  28–١٩اﳌؤّرخ ﰲ
 2١جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٠اﳌوافق  28جـانـفـي سـنـة 2٠١٩
واﳌتضّم ـن ت ـوزيع اﻻعتم ـادات اﳌخصصة لوزيـ ـر ال ـداخـلية
واﳉمـاع ـات اﳌـ ـحـلـيـ ـة والـتـهـيـئـة الـ ـعـ ـمـ ـرانـ ـيـ ـة مـن مـ ـي ـزانـي ـة
التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠١٩
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠١٩اعتماد قدره
أربعمائة وثمانية وتسعون مليون دينار ) ٤٩8.٠٠٠.٠٠٠دج(
مقّيد ﰲ ميزانية التكاليف اﳌشتركة وﰲ الباب رقم ٩١-٣٧
“نفقات محتملة  -احتياطي مجّمع”.

أّول شعبان عام  1٤٤0هـ
 ٧أبريل سنة  201٩م

اﳌادة  : 2يخص ـص ﳌيزانية سنة  2٠١٩اعت ـماد ق ـدره
أربعمائة وثمانية وتسعون مليون دينار ) ٤٩8.٠٠٠.٠٠٠دج(
يـ ـق ـﹽيـ ـد ف ـي مـ ـي ـزانـ ـيـ ـة تسـيـ ـيـ ـر وزارة ال ـداخـلـيـ ـة واﳉـمـ ـاع ـات
اﳌـح ـ ـل ـ ـي ـ ـة وال ـ ـت ـ ـه ـ ـيئ ـ ـة الـ ـعـ ـمـ ـرانـ ـيـ ـة وﰲ الـ ـبـ ـاب رقـ ـم ٠٧-٣٧
“مساهمة لصندوق التضامن للجماعات اﳌـحلية”.
اﳌادة  : 3يكلف وزير اﳌالية ووزير الداخلية واﳉماعات
اﳌـحلية والتهيئة العمرانية ،ك ل ف ي م ا ي خ ص ه  ،ب ت ن ف ي ذ ه ذ ا
ا ﳌ ر س و م ا ل ـذ ي ي ـن ش ر ﰲ اﳉري ـدة الّرسمّيـة للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2١رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  28مارس
سنة .2٠١٩
عبد العزيز بوتفليقة

مراسيم فردّية
م ـرسـ ـوم رئ ـاسـي مـ ـؤّرخ ف ـي  5ربـي ـع ال ـث ـان ـي ع ـ ـام 1440
اﳌواف ـ ـق  13ديسمـ ـبـ ـر سنـ ـة  ،2018يـ ـتضم ـن إل ـغ ـاء

أحكام مرسوم رئاسي.

مرسـ ـ ـوم رئـ ـاسي مـ ـؤّرخ ف ـي  5رب ـيـ ـع ال ـث ـان ـي عـ ـ ـام 1440
اﳌـواف ـق  13دي ـسـ ـ ـم ـبر سـن ـة  ،2018يتـضّمـ ـن إنـه ـ ـ ـاء
مه ـام قضـ ـاة.

`````````````````````````
`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  5ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2018تلغى أحكام اﳌرسوم
الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1439اﳌوافق  10يونيو

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  5ربيع الثاني عام
 1440اﳌـواف ـق  13دي ـس ـمـبر سـنـة  ،2018تـن ـهـى مـهـ ـام الس ـي ـدة

سنة  2018واﳌتضمن إنهاء مهام السّيد عبد القادر بلعربي،

وال ـسـادة اﻵتـي ـة أس ـم ـاؤه ـم ،بص ـفـت ـه ـم قـض ـاة ،ﻹح ـالتـهـم عـﲆ

بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة عﲔ تادلس ﰲ وﻻية

الـت ـق ـاعـ ـد :

مستغاﱎ ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
م ـ ـرسـ ـوم رئ ـاسـي مـ ـؤّرخ ف ـي  5ربـيـ ـع ال ـث ـان ـي ع ـ ـام 1440
اﳌواف ـ ـق  13ديسمـ ـبـ ـر سن ـة  ،2018ي ـتضم ـن إن ـه ـاء

مهام بعض أعضاء اﳌجلس اﻷعﲆ للقضاء.

– فاطمة الزهراء بن منصور ،ﰲ محكمة اﻷغواط،
– قويدر سكة ،ﰲ محكمة اﳌشرية،
– صالح طرطاق ،ﰲ محكمة الرويبة،

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

– عﲇ ماضي ،ﰲ محكمة عﲔ بوسيف،

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  5ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2018تنهى مهام السّيدة

– سيـد سنقوقة ،ﰲ محكمة عﲔ مليلة،

والسّيـ ـديـ ـن اﻵتـ ـيـ ـة أسمـ ـاؤهـ ـم ،بصفـ ـتـ ـهـ ـم أعضاء ب ـاﳌج ـلس
اﻷعﲆ للقضاء :

– محم ـد خﻼﰲ ،ﰲ محكمة خميس مليانة،
– ساسي خبيزي ،ﰲ محكمة برج بوعريريج،

– لطيفة بديعة فكار،
– العيد جرمان،
– محم ـد كحلولة.

– اﳊاج دحمان ،ﰲ محكمة تامنغست،
– ابراهيم مامن ،ﰲ محكمة ششار.

أّول شعبان عام  1٤٤0هـ
 ٧أبريل سنة  201٩م
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م ـرس ـوم ـان رئ ـاس ـي ـان م ـؤّرخان ﰲ  26ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  3جانفي سنة  ،2019يتضّم ـنان إنهاء
مهام ﰲ اﳌديرية العامة للجمارك.

`````````````````````````
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مـ ـ ـرس ـ ـوم رئ ـ ـاسـي م ـ ـؤّرخ ف ـي  5ربيـ ـع الـثـانـ ـي عـ ـام 1440
اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2018يتضمن إنهاء مهام
مدير اﳌالية والوسائل بوزارة التضامن الوطني
واﻷسرة وقضايا اﳌرأة.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  3جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيدين اﻵتي
اسماهما ،ﰲ اﳌديرية العامة للجمارك ،لتكليفهما بوظائف
أخرى :

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  5ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2018تنهى مهام السيّد سعيد
لعرباني ،بصفته مديرا للمالية والوسائل بوزارة التضامن

– ال ـع ـربي صي ـد ،بصف ـت ـه م ـديـرا لـلـتشريـع والـتـنـظـيـم
واﳌبادﻻت التجارية،

الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة ،ﻹعادة إدماجه ﰲ رتبته
اﻷصلية.

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

– اسماعيل بودادي ،بصفته نائب مدير للتجهيزات
اﳋاصة.

`````````````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام

م ـرسـوم رئ ـاسـي مـؤّرخ ف ـي  26ربي ـع الـثـانـي ع ـام 1440
اﳌوافق  3ج ـانفي سنـة  ،2019يتضّم ـن إنهـ ـاء مـه ـام
بوزارة التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة.

 1440اﳌوافق  3جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيد اﳊسﲔ

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

بوروبة ،بصفته نائب مدير لقضايا اﳌنازعات باﳌديرية
العامة للجمارك ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
م ـرس ـ ـوم رئ ـاسـي مؤّرخ ﰲ  26ربي ـع الـث ـانـي ع ـام 1440
اﳌـواف ـق  3جـانـفي س ـنة  ،2019يـتض ـّمن إنهـاء مـه ـام
اﳌفتش اﳉه ـوي للجـمارك – ش ـرق.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  3جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيد نور الدين
إصوﻻح ،بصفته مفتشا جهويا للجمارك – شرق ،لتكليفه
بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام 1440
اﳌوافق  3جانفي سنة  ،2019يتضّم ـن إن ـه ـاء مـه ـام
مديرين جهويﲔ للجمارك.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  3جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السادة اﻵتية
أسماؤهم ،بصفتهم مديرين جهويﲔ للجمارك ،لتكليفهم
بوظائف أخرى :
– عبد النور حدادو ،باﻷغواط،
– محم ـد بن براهيم ،بتلمسان،
– الطاهر خضراوي ،بقسنطينة،
– رشيد كروش ،بورقلة،
– كرﱘ منسوس ،بإيليزي.

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  3جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيدتﲔ
اﻵتي اسماهما ،بوزارة التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا
اﳌرأة :
– ص ا ف ي ة ح ـ ا ش ي  ،ب ص ف ت ه ا م ــ د ي ـ ر ة ل ـ ح م ا ي ة ا ﻷ س ر ة
وترقيتها ،ﻹحالتها عﲆ التقاعد،
– أنيسة حمزة ،بصفتها نائبة مدير ﻹعانة ومرافقة
اﻷشخاص اﳌسّنﲔ ﰲ اﳌنزل ودعمهم ،بناء عﲆ طلبها ،ابتداء
من  13أبريل سنة .2018

``````````````````````````````````````````````````H
م ـرس ـوم رئ ـاسـي مـ ـؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني ع ـام 1440
اﳌـوافـق  3جانفي سنة  ،2019يتضم ـن إنه ـاء مـه ـام
مديرين للنشاط اﻻجتماعي والتضامن ﰲ الوﻻيات.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  3جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيدة والسادة
اﻵتـ ـية أس ـم ـاؤهـ ـم ،بص ـف ـت ـهم مـ ـديـ ـري ـن للنـش ـ ـاط اﻻجت ـمـ ـاعي
والتضامن ﰲ الوﻻيات اﻵتية ،لتكليفهم بوظائف أخرى :
– حاج بوشوشة ،ﰲ وﻻية تيزي وزو،
– جمال حميطوش ،ﰲ وﻻية سكيكدة،
– زين الدين كنزي ،ﰲ وﻻية مستغاﱎ،
– خديجة بوشاقور ،ﰲ وﻻية الطارف،
– عاشور مهني ،ﰲ وﻻية عﲔ الدفﲆ.

أّول شعبان عام  1٤٤0هـ
 ٧أبريل سنة  201٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 22
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25ربيع الثاني عام 1440

مراسيم رئاسية مؤّرخة ﰲ  25ربيع الثاني عام 1440

مديرين للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء ﰲ

مـ ـديـ ـريـ ـن عـ ـامﲔ لـ ـدواويـ ـن الـ ـتـ ـرقـ ـيـ ـة والـ ـتسيـ ـيـ ـر

الوﻻيات.

العقاري ﰲ الوﻻيات.

اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام

اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2019تتضمن إنهاء مهام

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25ربيع الثاني عام

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25ربيع الثاني عام

 1440اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السادة اﻵتية

 1440اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السادة اﻵتية

أسماؤهم ،بصفتهم مديرين للتعمير والهندسة اﳌعمارية

أسمـ ـاؤهـ ـم ،بصفـ ـتـ ـهـ ـم مـ ـديـ ـريـ ـن عـ ـامﲔ لـ ـدواويـ ـن الـ ـت ـرق ـي ـة

والبناء ﰲ الوﻻيات اﻵتية ،لتكليفهم بوظائف أخرى :

والتسيير العقاري ﰲ الوﻻيات اﻵتية ،لتكليفهم بوظائف

– مبارك بلعمش ،ﰲ وﻻية إيليزي،
– عبد الرحمان عليوة ،ﰲ وﻻية بومرداس،
– عبد العزيز صيودة ،ﰲ وﻻية غرداية.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسومان رئاسيان مؤّرخان ﰲ  25ربيع الثاني عام

 1440اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2019يتضمنان إنهاء
مهام مديرين للسكن ﰲ الوﻻيات.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السادة اﻵتية

أخرى :
– سالم يحياوي ،ﰲ وﻻية اﻷغواط،
– عبد الرحمان جبري ،ﰲ وﻻية البيض،
– محم ـد الشريف عيشاوي ،ﰲ وﻻية النعامة.

`````````````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيد مصباح
رابـ ـحي ،بصفـ ـتـ ـه م ـدي ـرا ع ـام ـا ل ـدي ـوان ال ـت ـرق ـي ـة وال ـتسي ـي ـر
العقاري ﰲ وﻻية مستغاﱎ.

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

أسم ـاؤه ـم ،بصف ـت ـه ـم م ـدي ـري ـن ل ـلسك ـن ﰲ ال ـوﻻي ـات اﻵتـيـة،
لتكليفهم بوظائف أخرى :
– الهاشمي راشدي ،ﰲ وﻻية جيجل،
– محم ـد زيتوني ،ﰲ وﻻية اﳌدية،
– محم ـد مرجاني ،ﰲ وﻻية تيبازة.

`````````````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيد محم ـد
طعيبة ،بصفته مديرا للسكن ﰲ وﻻية تامنغست ،لتكليفه
بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  25ربيع الثاني عام 1440
اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
مديرين للتجهيزات العمومية ﰲ الوﻻيات.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السادة اﻵتية
أسم ـاؤه ـم ،بصف ـت ـه ـم م ـدي ـري ـن ل ـل ـت ـج ـه ـي ـزات الـعـمـومـيـة ﰲ
الوﻻيات اﻵتية ،لتكليفهم بوظائف أخرى :
– السعيد سحنون ،ﰲ وﻻية اﳉلفة،
– محمـد عبد القادر قرﰲ ،ﰲ وﻻية جيجل،
– عبد السﻼم نصر الدين مومني ،ﰲ وﻻية عنابة.

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25ربيع الثاني عام
 ١٤٤٠اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2٠١٩تنهى مهام السّيد نور الدين
بـ ـرايس ،بصفـ ـت ـه م ـدي ـرا ع ـام ـا ل ـدي ـوان ال ـت ـرق ـي ـة وال ـتسي ـي ـر
العقاري ﰲ وﻻية غرداية ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام 1٤٤0
اﳌـوافـق  3ج ـانفي سنة  ،201٩يتضّمـن إنـه ـاء مـه ـام
مـ ـك ـل ـف ب ـال ـدراسات وال ـت ـل ـخ ـيص ب ـوزارة الصح ـة

والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  3جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيد مسعود
بلقسام ،بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة
والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات.

``````````````````````````````````````````````````H
م ـرس ـوم رئـاسـي م ـؤّرخ ف ـي  26ربـي ـع الـث ـانـي ع ـام 1440
اﳌـوافـق  3جانفي سنة  ،2019يتضمن إنهـ ـاء مـه ـام

مديـر الصـحـة والسكان ﰲ وﻻية الطارف.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  3جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيد منجي
مسطوري ،بصفته مديرا للصحة والسكان ﰲ وﻻية الطارف.

أّول شعبان عام  1٤٤0هـ
 ٧أبريل سنة  201٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 22
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام 1440
اﳌوافق  3جانفي سنة  ،2019يتضّمن إنهاء مهام
مدير للدراسات والبحث باﳌجلس الدستوري.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  3جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيد حسﲔ
بـ ـن قـ ـريـ ـن ،بصفـ ـتـ ـه م ـدي ـرا ل ـل ـدراسات وال ـب ـحث ب ـاﳌج ـلس
الدستوري ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25ربيع الثاني عام 1440
اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ نواب
مـ ـديـ ـريـ ـن بـ ـرئـ ـاسة اﳉمـ ـهـ ـوريـ ـة )اﻷمـ ـانـ ـة الـ ـعـ ـام ـة
للحكومة(.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2019تعّين السّيدات والسادة
اﻵتية أسماؤهم ،نواب مديرين برئاسة اﳉمهورّية )اﻷمانة
العامة للحكومة( :
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– رزيقة يحياوي ،ﰲ وﻻية باتنة،
– جمال بن سنوسي ،ﰲ وﻻية معسكر،
– عمار فرحاتي ،ﰲ وﻻية سوق أهراس،
– مراد رحماني ،ﰲ وﻻية النعامة.

``````````````````````````````````````````````````H
م ـ ـ ـرسوم رئـ ـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  5رب ـ ـي ـ ـع الـ ـثـ ـاني عـ ـام 1440
اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2018يتضمن تعيﲔ بعض

أعضاء اﳌجلس اﻷعﲆ للقضاء.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  5ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2018تعّيـن الـسـيدتـان والسّيد
اﻵتية أسماؤهم ،أعضاء باﳌجلس اﻷعﲆ للقضاء :
– فتيحة حاج صالح،
– فتيحة بوشامة،
– عبد القادر ﲟرزوق.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  5ربيع الثاني عام  1440اﳌوافق

– مهدي عطار،
– ليندة قواسمية،

 13ديسمبر سنة  ،2018يتضمن تعيﲔ مدير
التحريات بالديوان اﳌركزي لقمع الفساد.

– جميلة بن عبد السﻼم،
– زهير بن طيبة،

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  5ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  13ديسمبر س ـنة  ،2018ي ـع ـّين السّيـ ـد م ـح ـمـ ـد
زرق الراس ،مديرا للتحريات بالديوان اﳌركزي لقمع الفس ـاد.

– سامية عبادة،
– نادية مخلوف،
– أميرة عبد السﻼم،
– حركات العلمي.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية عام 1440
اﳌواف ـ ـق  21ف ـب ـراي ـر سن ـة  ،2019ي ـتضم ـن ت ـع ـيﲔ
اﳌدير العام لﻸمن الوطني.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية
عام  1440اﳌوافق  21فبراير سنة  ،2019يعّين السّيد عبد القادر
قارة بوه ـ ـدبة ،مديرا عاما لﻸمن الوطني.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25ربيع الثاني عام 1440
اﳌواف ـ ـ ـق  2ج ـ ـان ـ ـفي سن ـ ـة  ،2019يـ ـتضمـ ـن تـ ـعـ ـيﲔ
مديرين للطاقة ﰲ الوﻻيات.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2019تعّين السّيدة والسادة
اﻵتية أسماؤهم ،مديرين للطاقة ﰲ الوﻻيات اﻵتية :

``````````````````````````````````````````````````H
مراسيم رئاسية مؤّرخة ﰲ  5ربيع الثاني عام 1440
اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2018تتضّمـ ـن تعيﲔ قضاة.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  5ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2018تعّين السّيدات والسادة
اﻵتية أسماؤهم ،قضاة :
– سعيدة عثماني،
– سارة ڤاسمي،
– صارا بركان،
– أمينة بن أحمد،
– مرﱘ بن سديرة،
– مرﱘ ثﻼيجية،
– سارة بن طراد،
– مرﱘ خيلوف،
– إيمان مﻼوي،
– بسمة بلبل،

أّول شعبان عام  1٤٤0هـ
 ٧أبريل سنة  201٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 22
اﳉريدة الرسم ّ
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– حنان مداح،

– مصطفى صديقي،

– زهية شينار،

– محم ـد أمﲔ صغير،

– أمينة معلم،

– عابـد حاج،

– سهام حريزي،

– حسﲔ حمام،

– ﲤيم فرحات،

– حمزة حيور،

– توفيق بودرع،

– ﳊسن عزروق،

– عصام بوساحية،

– إسماعيل هبة،

– مراد بوجمعة،

– حسان هريش،

– ياسﲔ طوابي،

– أمﲔ نواﱄ،

– طارق شرﰲ،

– العربي نصر الشريف،

– بودرسه بوروح،

– موﻻي إبراهيم موهوب،

– فوزي مسعي،

– لياس عزوز،

– حسام الدين غريبي،

– أعمر فرحي،

– سمير علمي،

– حمزة بوﻻعة.

– فوزي مهدي،

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

– كمال مجاهد،

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  5ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2018تعّين السّيدات والسادة
اﻵتية أسماؤهم ،قضاة :

– لياس بوفروم،
– عبد اﳊكيم بن هبري،
– بﻼل بوالفول،

– هيبة خرخاش،

– عاشور قـدور.

– وردة فتح الّله،

`````````````````````````````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  5ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2018تعّين السّيدات والسادة
اﻵتية أسماؤهم ،قضاة :

– نوارة بوقرعة،
– أسماء عايش،
– أحﻼم قسوس،
– صبرينة بوقشبية،

– كريمة شاشور،

– شريفة بوهني،

– غنية شبايكي،

– نبيلة بوعمامة،

– يمينة مﻼحي،

– صونيا بوعشة،

– نادية حاجي،

– سعاد بوڤريبية،

– نسيمة صادق بوزيان،

– أميرة بوكبوس،

– سناء نصر ال ـّل ـه،

– صليحة زعيط،

– إيمان عرعار،

– رشيدة بوسليماني،

– حليمة بن وارث،

– بسمة معزوزي،

– وسيلة حاجي،

– أمال بونشادة،

– إيمان معمري،

– صبرينة خيتوس،

– سهام قداش،

– سفيان رافع دباح،

– فاطمة الزهراء سعودي مبروك،

– محم ـد بومعزة،

–حسان شادلية،

– حافظ اﻷسد بديار،

– عبد الرحمان سلطاني،

– حكيم بابا،

– رشيـد سعادة،

– أسامة أوﻻد ضياف،

– مراد شريفي،

– محم ـد العربي بن فضيل،

أّول شعبان عام  1٤٤0هـ
 ٧أبريل سنة  201٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 22
اﳉريدة الرسم ّ

– عبد الكرﱘ ساتة،

– عمار عبد اليقﲔ بريهمات،

– محم ـد اﻷمﲔ زحاف،

– فتحي بركان،

– منصور قدور فﻼق،

– عبد اﳊق تفاح،

– عبد اﳌنعم غربـي،

– مهدي بوعزري.

– خير الدين عمران،
– محم ـد ﳌﲔ أيوب عشـي،
– فيصل طوالبية،
– ياسﲔ كحول.

`````````````````````````````````````````````````
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`````````````````````````````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  5ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2018تعّين السّيدات والسادة
اﻵتية أسماؤهم ،قضاة :
– خميسة بن سﻼمة،
– وردية فـﻼك،

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  5ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2018تعّين السّيدات والسادة

– جميلة بلغوثي،

اﻵتية أسماؤهم ،قضاة :

– إلهام سعيدي،

– فوزية بوضرسة،

– إيمان سنوسي،

– فاطمة الزهراء بن حمودة،

– منال سيوال،

– زينة عساوس،

– أمال شتـال،

– منـى عقابي،

– عزيزة بوديار،

– سماح عليﲇ،

– حنان بوري،

– حليمة بن عياد،

– سارة الكفيف،

– دﻻل سعادنه،

– حسينة مونية موسي،

– منال بوحناش،

– وحيدة زيتوني،

– إيمان ريرة،

– سلمى فردناش،

– هاجـر بوشريط،

– العالية فكنوس،

– سامية بعﲇ الشريف،

– فتيحة قارة،

– نجاة مجاهدي،

– عادل حاج مصطفى،

– منية ڤلمان،

– محم ـد ﳌﲔ حﻼسـة،

– أسماء مالكي،

– بومدين غـزال،

– شريف كرشه،

– محم ـد بلقاسمي،

– جيﻼﱄ تيكور،

– ناصر غبريد،

– عبد اﳌالك بوفادن،

– بـﻼل شتيـوي،

– محم ـد رحماني،

– عمر شجرات،

– رفيق رحموني،

– حسان نزار،

– محم ـد رمضان،

– عبد اللطيف هﻼيﲇ،

– خاليل رمول،

– عبد الغني غربي،

– محم ـد روميﲇ،

– باديس بوبنديرة،

– رمزي ساطوح،

– حسﲔ بوزبوجة،

– بدر الدين سامعي،

– محم ـد بوعبد الل ـه،

– محم ـد ﳌﲔ سايح،

– شمس الدين قـدار،

– عبد القادر مقداد،

– شريف بورالية.

أّول شعبان عام  1٤٤0هـ
 ٧أبريل سنة  201٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 22
اﳉريدة الرسم ّ
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ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  5ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2018تعّين السّيدات والسادة
اﻵتية أسماؤهم ،قضاة :

م ـرس ـوم رئ ـاسي م ـؤّرخ ﰲ  26ربيـع ال ـث ـانـي عـ ـام 1440
اﳌـوافـق  3جـانـفـي سـنـة  ،2019يتضّمن تعيﲔ مفتش

ﰲ اﳌفتشية العامة ﳌصالح اﳉمارك.

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

– كنزة تتبيرت،
– يسمينة مزياني،

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  3جانفي سنة  ،2019يعّين السّيد العربي
صيد ،مفتشا ﰲ اﳌفتشية العامة ﳌصالح اﳉمارك.

– دﻻل حسيني،
– إبتسام مرزوڤ،

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

– عبلة مهيره،

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام 1440
اﳌوافق  3جانفي سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ مدير

– وسام مهـدي،
– صفية مكاشة،

اﳌركـ ـ ـز الـ ـ ـوطـ ـ ـني لﻺشارة ون ـ ـظ ـ ـام اﳌع ـ ـل ـ ـوم ـ ـات

– رحمة عاشوري،

للجمارك.

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

– مرﱘ ﳌياء واحة،
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام

– نريمان شمﻼل،

 1440اﳌوافق  3جانفي سنة  ،2019يعّين السّيد إسماعيل

– نبيلة شريرو،

بودادي ،مديرا للمركز الوطني لﻺشارة ونظام اﳌعلومات

– نبيلة شوابي،

للجمارك.

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

– كوثر عبيدات،
– آمال طقيق،

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام 1440
اﳌوافـ ـ ـ ـق  3جـ ـ ـانـ ـ ـفي سن ـ ـة  ،2019ي ـ ـتضم ـ ـن تـ ـعـ ـيﲔ

– أحﻼم عبدﱄ،

مديرين جهويﲔ للجمارك.

– حميد عيساني،

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

– معيوف مصطفاوي،
– حسﲔ ميمون،

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  3جانفي سنة  ،2019يعّي ـ ـن السادة اﻵتية
أسماؤهم ،مديرين جهويﲔ للجمارك :

– رضـا ناصري،
– محم ـد نور اﻹسﻼم حامدي،

– رشيد كروش ،بالشلف،

– عبد الوهاب حشايشي،

– الطاهر خضراوي ،بالبليدة،

– عبد الباسط ح ـدد،

– كرﱘ منسوس ،بتبسة،

– مسعود حشايشي،

– اﳊسﲔ بوروبة ،باﳉزائر – ميناء،

– سفيان مطروش،

– عبد النور حدادو ،بقسنطينة،

– عﻼوة جﻼب،

– توفيق بن حملة ،بورقلة،

– حمادي معيفي،

– نور الدين إصوﻻح ،بوهران.
``````````````````````````````````````````````````H

– مـراد طهراوي،
– داود طرشون،
– محم ـد الصديق صابـر،
– عاشور صويلح.
ـــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  5ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  13ديسمبر سنة  ،2018يعّين السّيد اﳌيلود
بومامي ،قاضيا.

– محم ـد بن براهيم ،بسطيف،

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام 1440
اﳌوافـ ـ ـق  3ج ـ ـانـ ـفي سنـ ـة  ،2019يـ ـتضّمـ ـ ـن ت ـع ـيﲔ
م ـك ـّلـ ـف ب ـال ـدراسات والـتـلـخـيص بـوزارة الـتضامـن
الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  3جانفي سنة  ،2019يعّين السّيد مصطفى نويجم،

أّول شعبان عام  1٤٤0هـ
 ٧أبريل سنة  201٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 22
اﳉريدة الرسم ّ
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مك ـلف ـا بال ـدراسـات والتلخيص مسؤول اﳌكتب الوزاري

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25ربيع الثاني عام 1440

لﻸمن الداخﲇ ﰲ اﳌؤسسة بوزارة التضامن الوطني واﻷسرة

اﳌواف ـ ـ ـق  2ج ـ ـان ـ ـفي سن ـ ـة  ،2019يـ ـتضمـ ـن تـ ـعـ ـيﲔ

وقضايا اﳌرأة.

مديرين للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء ﰲ

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام 1440
اﳌوافـ ـ ـق  3ج ـ ـان ـ ـفي سنـ ـة  ،2019يـ ـتضّمـ ـ ـن تـ ـع ـيﲔ
مـ ـ ـديـ ـ ـريـ ـ ـن لـ ـ ـلـ ـ ـنشاط اﻻج ـ ـت ـ ـم ـ ـاعي وال ـ ـتضام ـ ـن ﰲ

الوﻻيات.

الوﻻيات.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25ربيع الثاني عام
 1440اﳌواف ـ ـق  2جـ ـانـ ـفي سن ـة  ،2019يـ ـعـ ـّي ـن السادة اﻵت ـي ـة
أسماؤهم ،مديرين للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء ﰲ

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  3جانفي سنة  ،2019تعّين السّيدة والسادة
اﻵتية أسماؤهم ،مديرين للنشاط اﻻجتماعي والتضامن ﰲ
الوﻻيات اﻵتية :

الوﻻيات اﻵتية :
– عبد اﳊميد دحو ،ﰲ وﻻية تلمسان،
– عبد الرحمان عليوة ،ﰲ وﻻية برج بوعريريج،
– عبد العزيز صيودة ،ﰲ وﻻية بومرداس،

– حاج بوشوشة ،ﰲ وﻻية البليدة،
– عاشور مهني ،ﰲ وﻻية تيزي وزو،
– خديجة بوشاقور ،ﰲ وﻻية مستغاﱎ،
– زين الدين كنزي ،ﰲ وﻻية ميلة،
– جمال حميطوش ،ﰲ وﻻية عﲔ الدفﲆ،
– محم ـد شامخة ،ﰲ وﻻية النعامة،
– محم ـد بوزادة ،ﰲ وﻻية عﲔ ﲤوشنت.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25ربيع الثاني عام 1440
اﳌواف ـ ـق  2جـ ـانـ ـفي سن ـة  ،2019ي ـتضم ـن ال ـتـعـيﲔ
بوزارة السكن والعمران واﳌدينة.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2019تعّين السّيدتان والسّيد
اﻵتية أسماؤهم ،بوزارة السكن والعمران واﳌدينة :
– محم ـد عبد اﻷمﲔ رحموني ،مفتشا،
– فوزية بن عربية ،نائبة مدير للتوثيق واﻷرشيف،
– فضيلة بنور ،نائبة مدير للمنازعات.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25ربيع الثاني عام 1440
اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ اﳌدير
العام لهيئة اﳌدينة اﳉديدة سيدي عبد اللّه.

– مبارك بلعمش ،ﰲ وﻻية الوادي،
– محم ـد أديب حميدي ،ﰲ وﻻية النعامة.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25ربيع الثاني عام 1440
اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ مديرين
للسكن ﰲ الوﻻيات.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25ربيع الثاني عام
 1440اﳌواف ـق  2ج ـانـفـي سـنـة  ،2019يـعـ ـّين الـس ـادة اﻵت ـي ـة
أسماؤهم ،مديرين للسكن ﰲ الوﻻيات اﻵتية :
– محم ـد مرجاني ،ﰲ وﻻية اﳉزائر،
– الهاشمي راشدي ،ﰲ وﻻية سيدي بلعباس،
– محم ـد زيتوني ،ﰲ وﻻية ورقلة.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25ربيع الثاني عام 1440
اﳌوافق  2جانفي سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ مديرين
للتجهيزات العمومية ﰲ الوﻻيات.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25ربيع الثاني عام
 1440اﳌواف ـ ـق  2جـ ـانـ ـفي سن ـة  ،2019يـ ـعـ ـّي ـن السادة اﻵت ـي ـة
أسماؤهم ،مديرين للتجهيزات العمومية ﰲ الوﻻيات اﻵتية :

`````````````````````````
– عبد السﻼم نصر الدين مومني ،ﰲ وﻻية اﳉلفة،
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25ربيع الثاني عام
 1440اﳌـوافـق  2جـانفي سنة  ،2019يعّين السّيد عبد اﳌالك
بن لفقي ،مديرا عاما لهيئة اﳌدينة اﳉديدة لسيدي عبد اللـه.

– السعيد سحنون ،ﰲ وﻻية جيجل،
– محم ـد عبد القادر قرﰲ ،ﰲ وﻻية عنابة.

أّول شعبان عام  1٤٤0هـ
 ٧أبريل سنة  201٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 22
اﳉريدة الرسم ّ
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مرسومان رئاسيان مؤّرخان ﰲ  25ربيع الثاني عام

 1440اﳌوافـ ـ ـق  2ج ـ ـان ـ ـفي سنـ ـة  ،2019ي ـتضم ـنـان
تعيﲔ مديرين عامﲔ لدواوين الترقية والتسيير
العقاري ﰲ الوﻻيات.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  25ربيع الثاني عام
 1440اﳌواف ـ ـق  2جـ ـانـ ـفي سن ـة  ،2019يـ ـعـ ـّي ـن السادة اﻵت ـي ـة
أسمـ ـاؤهـ ـم ،مـ ـدي ـري ـن ع ـامﲔ ل ـدواوي ـن ال ـت ـرق ـي ـة وال ـتسي ـي ـر
العقاري ﰲ الوﻻيات اﻵتية :

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  25ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافـ ـق  2ج ـان ـفي سن ـة  ،2019يـ ـعـ ـّي ـن السّي ـدان اﻵتي
اسمـ ـاهـ ـمـ ـا ،مـ ـدي ـري ـن ع ـامﲔ ل ـدي ـواني ال ـت ـرق ـي ـة وال ـتسي ـي ـر
العقاري ﰲ الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ :
– نور الدين برايس ،ببئر مراد رايس ﰲ وﻻية اﳉزائر،
– محم ـد طعيبة ،ﰲ وﻻية غرداية.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام 1440
اﳌواف ـ ـق  3جـ ـانـ ـفي سن ـة  ،2019ي ـتضّم ـ ـن ال ـتـعـيﲔ
باﳌجلس الدستوري.

– محمـد الشريف عيشاوي ،ﰲ وﻻية أدرار،
– ياسﲔ أمقران ،ﰲ وﻻية تامنغست،
– عبد الرحمان جبري ،ﰲ وﻻية سيدي بلعباس،

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافـ ـق  3ج ـان ـفي سن ـة  ،2019يـعـ ّيـن السّيدان اﻵتي
اسماهما ،باﳌجلس الدستوري :

– سالم يحياوي ،ﰲ وﻻية اﳌدية،

– محم ـد ضيف ،أمينا عاما،

– عبد الفتاح قسول ،ﰲ وﻻية البيض.

– حسﲔ بن قرين ،رئيسا للديوان.

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  13جمادى اﻷوﱃ عام 1٤٤0

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤-٩٥اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٥رمض ـ ـان ع ـ ـام  ١٤١٥اﳌوافـ ـ ـق  ١٥فبراي ـ ـر سنـ ـة  ١٩٩٥الـ ـ ـذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١١٦-١٤اﳌؤّرخ ﰲ 22

اﳌوافق  20جانفي سنة  ،201٩يحدد نسبة مساهمة

جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٥اﳌوافق  2٤مارس سنة  2٠١٤واﳌتضمن

الوﻻيات ﰲ صندوق الضمان للجماعات اﶈلية.

إنشـاء صندوق التضامن والضمان للجماعات اﶈلية ،وﲢديد

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
إ ّ
ووزير اﳌالية،
– ﲟقتـضى اﳌـرس ـوم الـتـش ـريعـي رق ـم  ١8-٩٣اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٥رجب عام  ١٤١٤اﳌوافق  2٩ديسمبر سنة  ١٩٩٣واﳌتضمن

مهامه وتنظيمه وسيره ،ﻻ سيما اﳌادة  2٠منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٣١-١8اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٤ربيع الثاني عام  ١٤٤٠اﳌوافق  22ديسمبر سنة  2٠١8الذي
يحدد صﻼحيات وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة
العمرانية،

قانون اﳌالية لسنة  ،١٩٩٤ﻻ سيما اﳌادة  ٩٣منه،
– وﲟقتـض ـى الـق ـان ـون رق ـم  ٠٩-٠٩اﳌؤّرخ ﰲ  ١٣محّرم
عام  ١٤٣١اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  2٠٠٩واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة  ،2٠١٠ﻻ سيما اﳌواد  ٦٠و ٦١و ٦2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧-١2اﳌؤّرخ ﰲ  28ربيع اﻷول

يقرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :ﲢدد نسبة مساهمة الوﻻيات ﰲ صندوق
الضمان للجماعات اﶈلية ،بالنسبة لسنة  ،2٠١٩باثنﲔ ﰲ
اﳌائة ).(%2

عام  ١٤٣٣اﳌوافق  2١فبراير سنة  2٠١2واﳌتعلق بالوﻻية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١٧اﳌؤّرخ ﰲ

اﳌادة  : 2تطب ـ ـق هـ ـذه النسبـ ـة عﲆ تقدي ـرات اﻹيرادات

 2٥ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٧غشت سنة  2٠١٧واﳌتضمن

اﳉبائي ـ ـة التـ ـي ﲢتـ ـوي عليهـ ـا بطاقـ ـة اﳊس ـاب التي تبّلغها

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌع ـّدل،

مصالح الضرائب الوﻻئية.

أّول شعبان عام  1٤٤0هـ
 ٧أبريل سنة  201٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 22
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌادة  : 3ينش ـ ـ ـر ه ـ ـ ـ ـذا الق ـ ـ ـرار ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرسم ـ ـ ـيّة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطيّة الشعبيّة.
ح ـّرر باﳉزائر ﰲ  ١٣جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٠اﳌوافق
 2٠جانفي سنة .2٠١٩
وزير الداخلية واﳉماعات
اﶈلية والتهيئة العمرانية

وزير اﳌالية

نور الدين بدوي

عبد الرحمان راوية

``````````````````````````````````````````````````H
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  13جمادى اﻷوﱃ عام 1٤٤0
اﳌوافق  20جانفي سنة  ،201٩يحدد نسبة مساهمة

البلديات ﰲ صندوق الضمان للجماعات اﶈلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
إ ّ
ووزير اﳌالية،
– ﲟقتضى اﳌرسوم التشريعي رقم  ١8-٩٣اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٥رجب عام  ١٤١٤اﳌوافق  2٩ديسمبر سنة  ١٩٩٣واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،١٩٩٤ﻻ سيما اﳌادة  ٩٣منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٩-٠٩اﳌؤّرخ ﰲ  ١٣محرّم
عام  ١٤٣١اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  2٠٠٩واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة  ،2٠١٠ﻻ سيما اﳌواد  ٦٠و ٦١و ٦2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٠-١١اﳌؤّرخ ﰲ  2٠رجب عام
 ١٤٣2اﳌوافق  22يونيو سنة  2٠١١واﳌتعلق بالبلدية
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١٧اﳌؤّرخ ﰲ
 2٥ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٧غشت سنة  2٠١٧واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤-٩٥اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٥رمض ـ ـان ع ـ ـام  ١٤١٥اﳌوافـ ـ ـق  ١٥فبراي ـ ـر سنـ ـة  ١٩٩٥الـ ـ ـذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضـ ـى اﳌرس ـوم التنفيـ ـذي رقـ ـم  ١١٦-١٤اﳌـؤّرخ ﰲ
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اﳌادة  : 2تطب ـ ـق ه ـ ـذه النسبـ ـة عﲆ تقديـرات اﻹيرادات
اﳉبـ ـائ ـي ـ ـة اﳌب ـ ـاشرة وغ ـ ـيـ ـر اﳌبـ ـاشرة الـ ـتـ ـي ﲢت ـ ـوي عـ ـلـ ـيـ ـه ـ ـا
بطاقـة اﳊسـاب التي تبلّغها مصالح الضرائب الوﻻئية.
اﳌادة  : 3ينش ـ ـ ـر ه ـ ـ ـ ـذا الق ـ ـ ـرار ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرسم ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الشعبّية.
رر باﳉزائ ـ ـر ﰲ  ١٣جم ـ ـادى اﻷوﱃ عـام  ١٤٤٠اﳌوافق
حـ ّ
 2٠جانفي سنة .2٠١٩
وزير الداخلية واﳉماعات
اﶈلية والتهيئة العمرانية

وزير اﳌالية

نور الدين بدوي

عبد الرحمان راوية

``````````````````````````````````````````````````H
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  13جمادى اﻷوﱃ عام 1٤٤0
اﳌوافق  20جانفي سنة  ،201٩يحدد نسبة اﻻقتطاع

من إيرادات التسيير ﰲ ميزانيات البلديات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
إ ّ
ووزير اﳌالية،
– ﲟقتضى اﳌرسوم التشريعي رقم  ١8-٩٣اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٥رجب عام  ١٤١٤اﳌوافق  2٩ديسمبر سنة  ١٩٩٣واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  ،١٩٩٤ﻻ سيما اﳌادة  ٩٣منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٠-١١اﳌؤّرخ ﰲ  2٠رجب عام
 ١٤٣2اﳌوافق  22يونيو سنة  2٠١١واﳌتعلق بالبلدية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم  ١٤٥-٦٧اﳌؤّرخ ﰲ  2٣ربيع الثاني
عام  ١٣8٧اﳌوافق  ٣١يوليو سنة  ١٩٦٧واﳌتعلق باﻻقتطاع من
إيرادات التسيير ،ﻻ سيما اﳌادة  2منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١٧اﳌؤّرخ ﰲ

 22جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٥اﳌوافق  2٤مارس سنة 2٠١٤

 2٥ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٧غشت سنة  2٠١٧واﳌتضمن

واﳌتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

اﶈلية ،ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره ،ﻻ سيما اﳌادة 2٠
منه،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤-٩٥اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٥رمض ـ ـان ع ـ ـام  ١٤١٥اﳌوافـ ـ ـق  ١٥فبراي ـ ـر سنـ ـة  ١٩٩٥الـ ـ ـذي

– وﲟقتضـ ـ ـى اﳌرسـ ـوم التنفيـ ـ ـذي رقـ ـم  ٣٣١-١8اﳌؤّرخ
ﰲ  ١٤ربي ـع الثاني عام  ١٤٤٠اﳌوافق  22ديسمبر سنة 2٠١8
ال ـ ـذي يحـ ـدد صﻼحي ـ ـات وزي ـ ـر الداخلي ـ ـة واﳉماعـ ـات اﶈلية
والتهيئة العمرانية،

يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣١٥-١2اﳌؤّرخ
ﰲ  ٣شوال عام  ١٤٣٣اﳌوافق  2١غشت سنة  2٠١2الذي يحدد
شكل ميزانية البلدية ومضمونها،

يقرران ما يأتي :

– وﲟقتض ـ ـى اﳌرسـ ـوم التنفي ـ ـذي رق ـ ـم  ١١٦-١٤اﳌـؤّرخ

اﳌادة اﻷوﱃ  :ﲢدد نسبة مساهمة البلديات ﰲ صندوق

ﰲ  22جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٥اﳌوافق  2٤مارس سنة 2٠١٤

الضمان للجماعات اﶈلية ،بالنسبة لسنة  ،2٠١٩باثنﲔ ﰲ

واﳌتضم ـ ـن إنش ـ ـاء صن ـ ـدوق التضامـ ـن والضم ـان للجماعات

اﳌائة ).(%2

اﶈلية وﲢديد مهامه وتنظيمه وسيره،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 22
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٧أبريل سنة  201٩م

– وﲟقتضـ ـ ـى اﳌرسـ ـوم التنفيـ ـ ـذي رقـ ـم  ٣٣١-١8اﳌؤّرخ

– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ١٥٤-٧٠اﳌؤّرخ ﰲ  22شعبان

ﰲ  ١٤ربي ـع الثاني عام  ١٤٤٠اﳌوافق  22ديسمبر سنة 2٠١8

عام  ١٣٩٠اﳌواف ـ ـ ـق  22أكتوب ـ ـر سن ـ ـة  ١٩٧٠واﳌتضم ـ ـن ﲢديـ ـد

ال ـ ـذي يحـ ـدد صﻼحي ـ ـات وزي ـ ـر الداخلي ـ ـة واﳉماعـ ـات اﶈلية

قائمة مصاريف الوﻻيات وإيراداتها،

والتهيئة العمرانية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ١٥٦-٧٠اﳌؤّرخ ﰲ  22شعبان

يقرران ما يأتي :

عام  ١٣٩٠اﳌوافق  22أكتوبر سنة  ١٩٧٠واﳌتعلق باﻻقتطاع

اﳌادة اﻷوﱃ  :ﲢـ ـ ـدد النسب ـ ـ ـة القانـ ـونيـ ـ ـة الدنيـ ـ ـا التـ ـ ـي

من إيرادات التسيير ،ﻻ سيما اﳌادة اﻷوﱃ منه،

تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير واﳌخصصة لتغطية
نفقات التجهيز واﻻستثمار ،بالنسبة لسنة  ،2٠١٩بعشرة ﰲ
اﳌائة ).(%١٠

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١٧اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٧غشت سنة  2٠١٧واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

اﳌادة  : 2تؤخ ـ ـذ بع ـ ـﲔ اﻻعتب ـ ـار ﰲ حس ـ ـاب اﻻقتطـ ـاع،
اﻹيرادات اﳌذكورة أدناه :
* اﳊساب  : ٧٤مخصصات صندوق التضامن والضمان
ل ـل ـج ـم ـاع ـات اﶈل ـي ـة م ـع حسم اﳌساع ـدة اﳌقـدمـة لﻸشخـاص
اﳌسنﲔ )اﳌادة الفرعية  ٧٤١٣أو اﳌادة  ٦٦٦بالنسبة للبلديات

– وﲟقتض ـ ـى اﳌرسـ ـوم التنفي ـ ـذي رق ـ ـم  ١١٦-١٤اﳌـؤّرخ
ﰲ  22جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٥اﳌوافق  2٤مارس سنة 2٠١٤
واﳌتضم ـ ـن إنش ـ ـاء صن ـ ـدوق التضامـ ـن والضم ـان للجماعات
اﶈلية وﲢديد مهامه وتنظيمه وسيره،
– وﲟقتضـ ـ ـى اﳌرسـ ـوم التنفيـ ـ ـذي رقـ ـم  ٣٣١-١8اﳌؤّرخ

التي تكون فيها مقار الوﻻيات والدوائر(،
* اﳊساب  : ٧٥الضرائب غير اﳌباشرة مع حسم حقوق
اﳊفﻼت )اﳌادة  ٧٥٥بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار
الوﻻيات والدوائر(،
* اﳊساب  : ٧٦الضرائب اﳌباشرة مع حسم اﳌساهمة
ﰲ صن ـ ـدوق الضمـ ـان للجماعـ ـ ـات اﶈليـ ـة )اﳌ ـادة  (٦٧٠وكـ ـ ـ ـذا
مساهمـ ـ ـ ـة البلـ ـدي ـ ـ ـات ﰲ ترق ـيـ ـ ـة مبـ ـ ـادرات الشبـ ـ ـاب وتطـوي ـ ـر
اﳌمارسات الرياضية )اﳌادتان الفرعيتان  ٦٤٩٠أو ٦٧٩٠
بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الوﻻيات والدوائر(.
اﳌادة  : 3ينش ـ ـ ـر ه ـ ـ ـ ـذا الق ـ ـ ـرار ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرسم ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الشعبّية.
ح ـّرر باﳉزائ ـ ـر ﰲ  ١٣جم ـ ـادى اﻷوﱃ عـام  ١٤٤٠اﳌوافق
 2٠جانفي سنة .2٠١٩

ﰲ  ١٤ربي ـع الثاني عام  ١٤٤٠اﳌوافق  22ديسمبر سنة 2٠١8
ال ـ ـذي يحـ ـدد صﻼحي ـ ـات وزي ـ ـر الداخلي ـ ـة واﳉماعـ ـات اﶈلية
والتهيئة العمرانية،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :ﲢـ ـ ـدد النسب ـ ـ ـة القانـ ـونيـ ـ ـة الدنيـ ـ ـا التـ ـ ـي
تقتطعها الوﻻيات من إيرادات التسيير واﳌخصصة لتغطية
نفقات التجهيز واﻻستثمار ،بالنسبة لسنة  ،2٠١٩بعشرة ﰲ
اﳌائة ).(%١٠
اﳌادة  : 2تؤخ ـ ـذ بع ـ ـﲔ اﻻعتب ـ ـار ﰲ حس ـ ـاب اﻻقتطـ ـاع،
اﻹيرادات اﳌذكورة أدناه :
* اﳊساب  : ٧٤مخصصات صندوق التضامن والضمان

وزير الداخلية واﳉماعات
اﶈلية والتهيئة العمرانية

وزير اﳌالية

نور الدين بدوي
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للجماعات اﶈلية،
* اﳊساب  : ٧٦الضرائب اﳌباشرة مع حسم اﳌساهمة
ﰲ صن ـ ـدوق الضم ـ ـ ـ ـ ـ ـان للجم ـ ـ ـاعـ ـ ـ ـ ـ ـات اﶈليـ ـ ـ ـة )اﳌ ـ ـ ـادة (٦٤٠
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ق ـ ـ ـرار مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  13جمـ ـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1٤٤0اﳌوافـ ـ ـ ـق 20
جانفي سنة  ،201٩يحدد نسبة اﻻقتطاع من إيرادات
التسيير ﰲ ميزانيات الوﻻيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
إ ّ
– ﲟقتضى القانون رقم  ٠٧-١2اﳌؤّرخ ﰲ  28ربيع اﻷول
عام  ١٤٣٣اﳌوافق  2١فبراير سنة  2٠١2واﳌتعلق بالوﻻية،

وك ـ ـ ـ ـ ـ ـذا مسـ ـ ـاه ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـة ال ـ ـ ـ ـوﻻي ـ ـ ـ ـات ﰲ ت ـ ـ ـ ـرق ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـادرات
الشب ـ ـ ـاب وتطـويـ ـ ـ ـر اﳌمارسات الرياضية )الباب الفرعي
 ،٩١٤٩اﳌادة الفرعية .(٦٤٩٠
اﳌادة  : 3ينش ـ ـ ـر ه ـ ـ ـ ـذا الق ـ ـ ـرار ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرسم ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطيّة الشعبيّة.
ح ـّرر باﳉزائـر ﰲ  ١٣جم ـادى اﻷوﱃ عـام  ١٤٤٠اﳌوافـ ـ ـق
 2٠جانفي سنة .2٠١٩
نور الدين بدوي

أّول شعبان عام  1٤٤0هـ
 ٧أبريل سنة  201٩م
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وزارة اﳌالية
ق ـ ـ ـرار مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  23ربي ـ ـع اﻷول عـ ـ ـام  1٤٤0اﳌواف ـ ـق أّول
ديسمبـ ـ ـر سن ـ ـة  ،201٨يحـ ـ ـّدد نسـ ـ ـب فائـ ـ ـدة القـ ـ ـرض
ونسبـ ـة فائـدة التأخير ،وكذا كيفيات توزيع اﳊسم
بﲔ محاسب اﳉمارك واﳋزينة العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
– ﲟقتضى القانون رقم  ٠٧-٧٩اﳌؤّرخ ﰲ  2٦شعب ـ ـان
عـ ـ ـ ـ ـام  ١٣٩٩اﳌوافـ ـ ـ ـق  2١يولي ـ ـ ـو سنـ ـة  ١٩٧٩واﳌتضمـ ـ ـن قانـ ـ ـون
اﳉمـ ـارك ،اﳌعـ ـّدل واﳌتّمم ،ﻻ سيم ـا اﳌـ ـواد  ١٠٦و ١٠8و١٠8
مكرر و ١٠٩مكرر و ١8٥مكرر منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  2١-٩٠اﳌؤّرخ ﰲ  2٤محّرم
عام  ١٤١١اﳌوافق  ١٥غشت سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق باﶈاسبة

اﳌادة  : ٤يكون اﳌبلغ اﻷقصى للحسم الذي يمكن أن
يقبضه محاسب اﳉمارك مساويا مرة ونصف مرة ﳌرتبه
اﳋام الشهري مع خصم اﻷعباء اﻻجتماعية.
اﳌادة  : ٥ﲢـ ـ ـ ـدد اﳊص ـ ـ ـ ـة العائ ـ ـ ـدة ﶈاسـ ـ ـ ـب اﳉم ـ ـ ـ ـارك
واﳌستخدمﲔ اﳌوضوعﲔ ﲢت سلطته وكذا كيفيات توزيع
الفوائض من اﳊسومات ،ﲟقرر من اﳌدير العام للجمارك.
اﳌادة  : ٦تلغى أحكام القرار اﳌؤّرخ ﰲ  2٩شوال عام
 ١٤٣٧اﳌواف ـ ـ ـق  ٣غشـ ـ ـت سنـ ـ ـة  2٠١٦الـ ـ ـذي يح ـ ـّدد نس ـ ـب فائدة
القرض أو التأخر واﳊسومات اﳋاصة ،وكيفيات توزيعها.
اﳌادة  : ٧ينشـ ـ ـ ـر هـ ـ ـ ـ ـذا القـ ـ ـ ـرار ﰲ اﳉري ـ ـ ـدة الّرسم ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٣ربيع اﻷول عام  ١٤٤٠اﳌوافق أول
ديسمبر سنة .2٠١8

العمومية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١٧اﳌؤّرخ ﰲ
 2٥ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٧غشت سنة  2٠١٧واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤-٩٥اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٥رمضان  ١٤١٥اﳌوافق  ١٥فبراير سنة  ١٩٩٥الذي يحّدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتض ـ ـى الق ـ ـرار اﳌ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  2٩ش ـ ـوال ع ـ ـ ـام ١٤٣٧
اﳌوافق  ٣غشت سنة  2٠١٦الذي يحدد نسب فائدة القرض
أو التأخر واﳊسومات اﳋاصة ،وكيفيات توزيعها،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقـ ـ ـ ـ ـا ﻷحكـ ـ ـام اﳌـ ـادة  ١٠8مك ـ ـرر مـ ـ ـن
القانون رقم  ٠٧-٧٩اﳌؤّرخ ﰲ  2٦شعبان عام  ١٣٩٩اﳌوافق 2١
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قرار مؤّرخ ﰲ  23ربيع اﻷول عام  1٤٤0اﳌوافق أول
ديسمبر سنة  ،201٨يحدد نسبة اﳊسم اﳋاص
ص ـل من ناﰋ بيع البضائع من طرف إدارة
اﶈ ّ
اﳉم ـ ـ ـارك ال ـ ـ ـتي ل ـ ـ ـم ي ـ ـ ـت ـ ـ ـم رفـ ـ ـعـ ـ ـهـ ـ ـا خـ ـ ـﻼل اﻵجـ ـ ـال
القانونية وكذا كيفيات توزيعه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
– ﲟقتضى القانون رقم  ٠٧–٧٩اﳌؤّرخ ﰲ  ١٦شعبان عام
 ١٣٩٩اﳌوافق  2١يوليو سنة  ١٩٧٩واﳌتضمن قانون اﳉمارك،
اﳌعّدل واﳌتّمم ،ﻻسيما اﳌواد  2٠٣و 2٠٥و 2٠٩و 2١٠و 2١2منه،

يوليو سنة  ،١٩٧٩اﳌعدل واﳌتمم واﳌذكور أعﻼه ،يح ّدد هذا
الق ـ ـرار نـسـ ـب فائ ـ ـدة الق ـ ـرض ونسبة فائدة التأخير اﳌنصوص

– وﲟقتضى القانون رقم  2١–٩٠اﳌؤّرخ ﰲ  2٤محرم
عام  ١٤١١اﳌوافق  ١٥غشت سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق باﶈاسبة

عليه ـمـ ـا ﰲ قان ـ ـون اﳉم ـ ـارك وكـ ـذا كيفيـ ـات توزيـ ـع اﳊس ـم بﲔ

العمومية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

محاسب اﳉمارك واﳋزينة العمومية.
اﳌادة  : 2ﲢـ ـ ـدد نسبـ ـة فائـ ـدة القـ ـرض ونسبـ ـة التأخيـ ـر
اﳌنصوص عـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ـه ـ ـم ـ ـا ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أع ـ ـﻼه ،واﳌط ـ ـب ـ ـق ـ ـة عﲆ
اﳊاﻻت اﳌنصـ ـ ـوص ع ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـا ﰲ قـ ـ ـ ـ ـان ـ ـون اﳉم ـ ـارك ،اﳌع ـ ـ ـّدل
واﳌت ـّمم ،ﲟـقدار  % ٠,٥شهريا.
اﳌادة  : 3توزع اﳌبالغ اﶈصلة عﲆ القروض اﳌمنوحة
مـ ـن طـ ـرف محاسبـ ـي اﳉمـ ـارك ،بعنـ ـوان اﳊسـ ـم اﳌطبـ ـق عﲆ
اﻹذعـ ـان السن ـوي الـ ـذي يكفـ ـل قـ ـرض الرفـ ـع وعـ ـﲆ اﻻلتزامـ ـات
اﳌكفولة كما هو منصوص عليهما ﰲ اﳌادتﲔ  ١٠8و ١٠٩مكرر
مـ ـن قانـ ـون اﳉمـ ـارك ،اﳌعـ ـّدل واﳌتمم ،حصصـ ـا متساوي ـة بﲔ
محاسب اﳉمارك الذي منح القروض وﳋزينة العمومية.

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣–١٧اﳌؤّرخ ﰲ
 2٥ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٧غشت سنة  2٠١٧واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤–٩٥اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٥رمضان عام  ١٤١٥اﳌوافق  ١٥فبراير سنة  ١٩٩٥الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  2١2من القانون
رقم  ٠٧–٧٩اﳌؤّرخ ﰲ  2٦شعبان عام  ١٣٩٩اﳌوافق  2١يوليو
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أّول شعبان عام  1٤٤0هـ
 ٧أبريل سنة  201٩م

سنـة  ،١٩٧٩اﳌعـّدل واﳌ ـتّمم واﳌـذك ـور أع ـﻼه ،يهـدف هـذا القـ ـرار
إﱃ ﲢديد نسبة اﳊسم اﳋاص اﶈصل من ناﰋ بيع البضائع

عام  ١٤٣٦اﳌوافق  ١٥يوليو سنة  2٠١٥واﳌتعلق بأنشطة

من طرف إدارة اﳉمارك ،اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  2١٠من

وسوق الكتاب،

القانون رقم  ٠٧–٧٩اﳌؤرخ ﰲ  2٦شعبان عام  ١٣٩٩اﳌوافق
 2١يوليو سنة  ،١٩٧٩اﳌعّدل واﳌتّمم واﳌذكور أعﻼه ،وكذا
كيفيات توزيعه بﲔ محاسب اﳉمارك واﳋزينة العمومية.
اﳌادة  : 2ﲢدد نسبة اﳊسم اﳋاص بخمسة ﰲ اﳌائة
) (%٥تطبق عﲆ الناﰋ اﳋام من كل عملية بيع البضائع
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه.
ص ـل اﳊسم اﳋاص عندما يكون ناﰋ البيع كافيا
يح ّ
لتغطية جميع الديون اﳌنصوص عليها ﰲ النقطتﲔ )أ(
و)ب( من الفقرة اﻷوﱃ من اﳌادة  2١2من القانون رقم ٠٧–٧٩

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٣-١٥اﳌؤّرخ ﰲ  28رمضان

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١٧اﳌؤّرخ ﰲ
 2٥ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٧غشت سنة  2٠١٧واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٦٥-٩٤اﳌؤّرخ ﰲ
 2٩ربيع اﻷول عام  ١٤١٥اﳌوافق  ٦سبتمبر سنة  ١٩٩٤الذي
يحدد صﻼحيات وزير التربية الوطنية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٥١-١٦اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٦شعبان عام  ١٤٣٧اﳌوافق  2٣مايو سنة  2٠١٦واﳌتضمن

اﳌؤّرخ ﰲ  2٦شعبان عام  ١٣٩٩اﳌوافق  2١يوليو سنة ،١٩٧٩

ﲢويل اﳌعهد الوطني للبحث ﰲ التربية إﱃ مؤسسة عمومية

اﳌـ ـعّدل واﳌتّمم واﳌـ ـذكـ ـور أع ـﻼه ،حسـب اﻷولوية وﰲ حدود

ذات طابع علمي وتكنولوجي،

اﳌبلغ اﳌتوفر.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٣٠-١٧اﳌؤّرخ

صـلة ،بعنوان اﳊسم اﳋاص،
اﳌادة  : 3توزع اﳌبالغ اﶈـ ّ

ﰲ  2٦صفر عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ١٥نوفمبر سنة  2٠١٧الذي

حصصا متساوية بﲔ اﳋزينة العمومية ومحاسب اﳉمارك

يحدد كيفيات وشروط اﳊصول عﲆ اﻻعتماد واﳌصادقة

الذي أجرى عملية بيع البضائع اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة

عﲆ الوسائل و الدعائم البيداغوجية ،ﻻسيما اﳌادة  2٣منه،

اﻷوﱃ أعﻼه.
اﳌادة  : ٤ﻻ يمكن أن يتجاوز اﳌبلغ اﻷقصى للحسم
اﳋاص الذي يجوز أن يقبضه محاسب اﳉمارك عن كل
رة ونصف مّرة مرتبه اﳋام الشهري ،مع
عملية بيع ،م ّ
خصم اﻷعباء اﻻجتماعية.
اﳌادة  : ٥ﲢـ ـ ـدد اﳊـ ـصة الع ـائـ ـدة ﶈ ـاس ـب اﳉ ـمـ ـارك
والعاملﲔ اﳋاضعﲔ لسلطته وكذا كيفيات توزيع الفوائض
عﲆ اﳊسم اﳋاص ،ﲟوجب مقرر من اﳌدير العام للجمارك.
اﳌادة  : ٦يـن ـ ـش ـر هـ ـذا ال ـق ـرار ف ـي اﳉ ـري ـدة ال ـّرسـمـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٣ربيع اﻷول عام  ١٤٤٠اﳌوافق أول
ديسمبر .2٠١8
عبد الرحمان راوية

وزارة التربية الوطنية
قرار مؤّرخ ﰲ  2٨جمادى الثانية عام  1٤٤0اﳌوافق ٥
مارس سنة  ،201٩يحدد تشكيلة ﳉنة اﳌصادقة
وسيرها.

– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  ٣٠رجب
عام  ١٤٣8اﳌوافق  2٧أبريل سنة  2٠١٧الذي يحدد التنظيم
الداخﲇ للمعهد الوطني للبحث ﰲ التربية،
تقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  2٣من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  ٣٣٠-١٧اﳌؤرخ ﰲ  2٦صفر عام  ١٤٣٩اﳌوافق
 ١٥نوفمبر سنة  2٠١٧واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ
ﲢديـ ـد تشكـ ـيـ ـلـ ـة ﳉنـ ـة اﳌصادقـ ـة وسيـ ـره ـا ال ـتي ت ـدع ـى ﰲ
صلب النص ”اللجنة”.
اﳌادة  : 2توضع اللجنة لدى اﳌعهد الوطني للبحث
ﰲ التربية.
اﳌادة  : 3تتشكل اللجنة من اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم :
– السيد عبد اﳊميد قريدش ،أستاذ باحث ،رئيسا،
– السـ ـيد اسمـ ـاعيل ب ـوزيدي ،مفـتش التع ـليم اﳌتوس ـط/
لغة عربية ،عضوا،
– السي ـد قـ ـدور بلعـ ـباس ،مفتش التع ـليم اﻻبتـدائي /لغـ ـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزيرة التربية الوطنية،
إ ّ
– ﲟقتضى القـانون رقـم  ٠٤-٠8الـمؤّرخ ﰲ  ١٥محّرم
عـام  ١٤2٩اﳌوافق  2٣ينـاير سنة  2٠٠8واﳌتضمن القانون
التوجيهي للتربية الوطنية،

عربية ،عضوا،
– السيـدة حسنـية مسـدور ،مفـتـشـة الـتربيـة الـوطنـية /لغة
عربية ،عضوا،
– السيد فريد بن رمضان ،أستاذ جامعي /لغة فرنسية،
عضوا،
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– السيد موسى عباس ،مفتش التربية الوطنية /لغة
فرنسية ،عضوا،
– السيدة هدايات زكية بن ديمراد ،مفتشة التعليم
اﻻبتدائي /لغة فرنسية ،عضوا،
– السيد جمال إسعد ،أستاذ جامعي /لغة فرنسية،
عضوا،
– السيدة نادية بردوس ،أستاذة جامعية /لغة أمازيغية،
عضوا،
– السيد عﲇ بوفروش ،مفتش التعليم اﻻبتدائي /لغة
أمازيغية ،عضوا،
– السيدة نورة طايري ،مفتشة التربية الوطنية /لغة
إنجليزية ،عضوا،
– السيد ياسﲔ قابس ،أستاذ التعليم اﳌتوسط /لغة
إنجليزية ،عضوا،
– السيد عمار بلهادية ،أستاذ جامعي /لغة إنجليزية،
عضوا،
– السي ـدة ف ـاط ـم ـة ال ـزه ـراء ب ـل ـح ـاج ،م ـف ـتشة ال ـت ـعـلـيـم
اﳌتوسط /رياضيات ،عضوا،
– السيد رشيد ببوشي ،أستاذ جامعي /رياضيات ،عضوا،
– السيد عبد القادر خﻼدي ،أستاذ جامعي /رياضيات،
عضوا،
– السيد بن عمر بوعناني ،مفتش التعليم اﻻبتدائي/
رياضيات ،عضوا،
– السيدة جميلة عمري ،مفتشة التربية الوطنية /علوم
الطبيعة واﳊياة ،عضوا،
– السيدة مليكة عباد ،مفتشة التربية الوطنية /علوم
الطبيعة واﳊياة ،عضوا،
– السيد اسماعيل روينة ،أستاذ جامعي /علوم الطبيعة
واﳊياة ،عضوا،
– السيد شريف بلهادي ،مفتش التربية الوطنية /علوم
فيزيائية وتكنولوجيا ،عضوا،
– السيد احمد منكور ،مفتش التعليم اﳌتوسط /علوم
فيزيائية وتكنولوجيا ،عضوا،
– السيد يوسف زناتي ،أستاذ جامعي /علوم فيزيائية
وتكنولوجيا ،عضوا،
– السيد لعزيز أعراب ،مفتش التربية الوطنية /علوم
اجتماعية ،عضوا،
السيد احمد بن نعماني ،أستاذ جامعي /علوم اجتماعية،
عضوا،
– السيد عبد اﳌجيد بودر ،أستاذ جامعي /علوم اجتماعية،
عضوا،
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– السي ـ ـد عـ ـبـ ـد اﳌجـ ـيـ ـد دهـ ـوم ،أستـ ـاذ جـ ـامـ ـعي /عـ ـلـ ـوم
إنسانية ،عضوا،
– السيـ ـد رمضان بـ ـوثـ ـلـ ـيـ ـجـ ـة ،أستـ ـاذ جـ ـامـ ـعي /عـ ـل ـوم
إنسانية ،عضوا،
– السيد مقران أرزقي ،مفتش التربية الوطنية /علوم
إنسانية ،عضوا،
– السيدة عايدة مصطفاوي ،أستاذة جامعية /حقوق،
عضوا،
– السيد مهدي كلو ،أستاذ جامعي /تسيير واقتصاد،
عضوا،
– السيد سيد عﲇ ريان ،أستاذ جامعي /علوم التربية،
عضوا،
– السيد عمر روينة ،أستاذ جامعي /علوم إسﻼمية،
عضوا،
– السيد رمضان بوجناح ،أستاذ جامعي /علوم فنية،
عضوا،
– السيدة نادية بونفقة ،أستاذة جامعية /لغة أﳌانية،
عضوا،
– السيدة شافية عبادة ،مفتشة التربية الوطنية  /لغة
إسبانية ،عضوا،
– السيد حسﲔ منيعي ،مفتش التربية الوطنية /إعﻼم
آﱄ ،عضوا،
– السيد مصطفى مجاهدي ،مدير بحث /علوم اجتماعية،
عضوا.
اﳌادة  : ٤يمكن رئيس اللجنة أن يستعﲔ بأي شخص
قادر ،بحكم كفاءته ،عﲆ تنوير اللجنة أو مساعدتها ﰲ
أعمالها.
اﳌادة  : ٥ﲢدد عهدة أعضاء اللجنة بثﻼث ) (٣سنوات
قابلة للتجديد.
اﳌادة  : ٦طبقا ﻷحكام اﳌادة  2٣من اﳌرسوم التنفيذي
رق ـ ـم  ٣٣٠-١٧اﳌؤّرخ ﰲ  2٦صف ـ ـر ع ـ ـام  ١٤٣٩اﳌواف ـ ـق ١٥
نـ ـ ـوفـ ـم ـبر سـ ـ ـنة  2٠١٧واﳌـ ـذكور أعﻼه ،تتوﱃ اللجنة ما يأتي :
– تـ ـعـ ـد ب ـال ـت ـفصي ـل ج ـدول ت ـق ـي ـي ـم حسب اﳌواصف ـات
البيداغوجية والعلمية والتقنية والفنية اﳋاصة بكل وسيلة
من الوسائل اﳌكملة والوسائل اﳌستعملة والكتاب شبه
اﳌدرسي،
– ﲡري خبرة اﳌشاريع اﳌتعلقة بالوسائل اﳌكملة
والوسائل اﳌستعملة والكتاب شبه اﳌدرسي وفقا لدفتر
الشروط التقني اﳌنجز.
اﳌـادة  : ٧ﻻ يسمح بالعضوية فـي ﳉنة اﳌصادقة
ﳌؤلف ـي ون ـاش ـري الـوس ـائـ ـل اﳌ ـكّمـ ـلـة والوسائل اﳌستعملة
والكتاب شبه اﳌدرسي.
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اﳌادة  : ٨يجب أن ترسل ملفات طلب اﳌصادقة من
اﻷمانة التقنية الدائمة إﱃ أعضاء اللجنة اﳌذكورة أعﻼه ،ﰲ
أجل خمسة عشر ) (١٥يوما قبل انعقاد اجتماعها.
اﳌادة  : ٩تعّد اللجنة نظامها الداخﲇ وتصادق عليه خﻼل

ا ﳌ ا د ة  : 1 ٧ي ن ش ر ه ذ ا ا ل ق ر ا ر ﰲ ا ﳉ ر ي د ة ا ل ّر س م ي ة
للجمهورّية اﳉزائرية الّديمقراطية الّشعبية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  28جمادى الثانية عام  ١٤٤٠اﳌوافق
 ٥مارس سنة .2٠١٩

اجتماعها اﻷول.

نورية بن غبريت

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

اﳌادة  : 10ﲡتمع اللجنة بناء عﲆ استدعاء من رئيسها
ﰲ الدورات العادية أو غير العادية.
اﳌادة  : 11يجب عﲆ اﻷعضاء اﳌعّينﲔ أن يجتمعوا
بذات الصفة ﰲ اللجنة ،وﻻ يمكن منح أي توكيل لتمثيل أي
عضو آخر.
اﳌادة  : 12ﻻ تصح اجتماعات اللجنة إﻻ بحضور ثﻼثة
أربـ ـاع ) (٤/٣أعضائـ ـهـ ـا عﲆ اﻷقـ ـل ،وإذا لـ ـم يـ ـكـ ـتـ ـمـ ـل ال ـنصاب
ﲡتمع اللجنة بعد ثمانية ) (8أيام ،بناء عﲆ استدعاء ثان،
وتتداول ،حينئذ ،مهما يكن عدد اﻷعضاء اﳊاضرين.

قرار مؤّرخ ﰲ  2٨جمادى الثانية عام  1٤٤0اﳌوافق ٥

م ـارس سـنة  ،201٩يـحدد أشك ـ ـال وشـ ـروط وح ـ ـدود
است ـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـال اﳌصادقـ ـ ـة عﲆ الـ ـ ـوسيـ ـ ـلـ ـ ـة اﳌك ـّمـ ـ ـ ـلـ ـ ـة

وال ـوسي ـل ـة اﳌست ـع ـمـلـة ،وعﲆ اﳋصوص ،الـكـتـاب
شبه اﳌدرسي ،وكذا الشعار اﳌطبق ﰲ اﳌصادقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزيرة التربية الوطنية،
إ ّ
– ﲟقتضى اﻷمر رقـم  ٠٤-٠٣الـمؤّرخ ﰲ  ١٩جمادى اﻷوﱃ

عـام  ١٤2٤اﳌوافق  ١٩يوليو سنة  2٠٠٣واﳌتعلق بالقواعد
اﳌادة  : 13تتخذ اللجنة قرارها بأغلبية أصوات اﻷعضاء
اﳊاضرين وﰲ حالة تساوي عدد اﻷصوات ،يكون صوت
جحا.
الرئيس مر ّ
اﳌادة  : 1٤ﲢرر مداوﻻت اللجنة ﰲ محاضر يوّق ـعها
رئـ ـيس الـ ـلـ ـج ـن ـة وأعضاؤه ـا ﰲ سج ـل م ـر ّق ـم ومؤشر ع ـل ـي ـه
وموّقع من طرف الرئيس.
اﳌادة  : 1٥تتوّلى اﻷمانة العامة للمعهد الوطني للبحث
ﰲ التربية اﻷمانة التقنية الدائمة للجنة ،وينّس ـق أعمالها
مسؤول يعّينه مدير اﳌعهد قانونا.
اﳌادة  : 1٦تتوﱃ اﻷمانة التقنية الدائمة اﳌهام اﻵتية :
– استﻼم طلبات وملفات اﳌصادقة،

العامة اﳌطبقة عﲆ عمليات استيراد البضائع وتص ـديرها،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القـانون رقـم  ٠٤-٠8الـمؤّرخ ﰲ  ١٥محّرم عـام
 ١٤2٩اﳌوافق  2٣ينـاير سنة  2٠٠8واﳌتضمن القانون التوجيهي
للتربية الوطنية،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٣-١٥اﳌؤّرخ ﰲ  28رمضان
عام  ١٤٣٦اﳌوافق  ١٥يوليو سنة  2٠١٥واﳌتعلق بأنشطة
وسوق الكتاب،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١٧اﳌؤّرخ ﰲ
 2٥ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٧غشت سنة  2٠١٧واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

– فحص مطابقة محتوى اﳌلفات اﳌودعة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٦٥-٩٤اﳌؤّرخ ﰲ
 2٩ربيع اﻷول عام  ١٤١٥اﳌوافق  ٦سبتمبر سنة ١٩٩٤

– تسجيل طلبات اﳌصادقة ﰲ سجل مرّقم ومؤشر عليه،

الذي يحدد صﻼحيات وزير التربية الوطنية،

– التأكد من صحة تشكيل اﳌلفات اﳌودعة وإمكانية
استدعاء اﳌعني ﻹﲤام اﳌلف،
– ﲢضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة ﰲ اﻵجال
التنظيمية،
– إعداد وتبليغ اﻻستدعاءات إﱃ أعضاء اللجنة مرفقة
بنسخ من ملفات طلب اﳌصادقة ﰲ اﻵجال اﶈددة،
– اتخاذ التدابير الﻼزمة لتنقل وإقامة اﻷعضاء من أجل
حضورهم اﻻجتماعات الدورية أو اﻻستثنائية،
– إعداد محاضر اﻻجتماعات،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٥١-١٦اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٦شعبان عام  ١٤٣٧اﳌوافق  2٣مايو سنة  2٠١٦واﳌتضمن
ﲢويل اﳌعهد الوطني للبحث ﰲ التربية إﱃ مؤسسة عمومية
ذات طابع علمي وتكنولوجي،
– وﲟق ـتضى اﳌ ـرس ـوم التنف ـيذي رق ـم  ٣٣٠-١٧اﳌؤّرخ
ﰲ  2٦صفر عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ١٥نوفمبر سنة  2٠١٧الذي
يحدد كيفيات وشـ ـروط اﳊص ـول عﲆ اﻻعتماد واﳌصادقة
عﲆ الوسائل و الدعائم البيداغوجية ،ﻻسيما اﳌادة  2٩منه،

– جمع وحفظ كل الوثائق واﻷرشيف لسير اللجنة،

– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ ٣٠
رجب عام  ١٤٣8اﳌوافق  2٧أبريل سنة  2٠١٧الذي يحدد

– إعداد قرارات اﳌصادقة وتسليمها لرئيس اللجنة.

التنظيم الداخﲇ للمعهد الوطني للبحث ﰲ التربية،

أّول شعبان عام  1٤٤0هـ
 ٧أبريل سنة  201٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 22
اﳉريدة الرسم ّ

تقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  2٩من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  ٣٣٠-١٧اﳌؤرخ ﰲ  2٦صفر عام  ١٤٣٩اﳌوافق

23

عـ ـنـ ـد الـ ـرفض اﳌبـ ـرر لـ ـطـ ـلب اﳌصادق ـة عﲆ ال ـوسائ ـل
اﳌذكـ ـ ـورة أعـ ـ ـﻼه ،ي ـ ـم ـ ـك ـ ـن ال ـ ـن ـ ـاشر أو اﳌؤل ـ ـف إع ـ ـادة ط ـ ـلب
اﳊصول عﲆ اﳌصادقة بعد رفع كل التحفظات.

 ١٥نوفمبر سنة  2٠١٧واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إلـى

اﳌادة  : ٨ﰲ حالة الرفض النهائي للمصادقة عﲆ أي

ﲢدي ـ ـد أشكـال وشروط وح ـ ـدود است ـ ـع ـ ـم ـ ـال اﳌصادق ـ ـة عـ ـلـى

وسيـ ـلة م ـكّمل ـة أو وسي ـلة مستعملة و /أو كتاب شبه مدرسي،

الوسيلة اﳌكﹽملة والوسيلة اﳌستعملة ،وعﲆ اﳋصوص،
الكتاب شبه اﳌدرسي ،وكذا الشعار اﳌطبق ﰲ اﳌصادقة.

ﻻ يـ ـمـ ـك ـن ل ـل ـن ـاشر أو اﳌؤل ـف است ـرج ـاع اﳌب ـال ـغ اﳌدف ـوع ـة
لتغطية مصاريف طلب اﳌصادقة.

اﳌادة  : 2تـ ـ ـخ ـ ـ ـض ـ ـ ـع ال ـ ـ ـوس ـ ـ ـ ـائل اﳌـ ـ ـ ـ ـكّم ـلة والوسائل
اﳌستعملة والكتاب شبه اﳌدرسي إﱃ إجراءات التقييم من

رأي اللجنة ،إﱃ الوزير اﳌكلف بالتربية الوطنية ﰲ آجال

قبل ﳉنة اﳌصادقة.

شـر
محددة قانونا بعد تسجيله ﰲ سجل خاص ،مرّق ـم ومؤ ّ

اﳌادة  : 3يصاغ طلب اﳌصادقة حسب النموذج اﶈدد
ﰲ اﳌلحق رقم  ١بهذا القرار مرفقا ﲟلف إداري وتقني يشمل
الوثائق اﻵتية :
– شهادة الصحة العلمية،

اﳌادة  : ٩يرفع رئيس اللجنة محضر اﻻجتماع اﳌتضمن

عليه.
اﳌادة  : 10ﲤنح رخصة اﳌصادقة وفق النموذج اﶈدد
ﰲ اﳌلحق رقم  ٣بهذا القرار.
اﳌادة  : 11يسم ـ ـح فـ ـقـ ـط للـوسـ ـائـ ـل اﳌ ـكّملة والوسائل

– شهادة الصحة اللغوية،

اﳌستـ ـعـ ـمـ ـلـ ـة والـ ـكـ ـتب شبـ ـه اﳌدرسيـ ـة اﳌصادق ع ـل ـي ـه ـا،

– خمس ) (٥نسخ من مشاريع الوسائل اﳌراد اﳌصادقة

اﳌتضمنة شعار اﳌصادقة اﳌعّد طبقا للنموذج اﶈدد ﰲ
اﳌلحق رقم  ٤اﳌرفق بهذا القرار ،بالتداول داخل اﳌؤسسات

عليها،
– صك خاص بحقوق اﳌصادقة.
اﳌادة  : ٤يسّل ـم مسؤول اﻷمانة التقنية الدائمة وصل
إيداع للمودع حسب النموذج اﶈدد ﰲ اﳌلحق رقم  2بهذا
القرار واﳌتضمن تاريخ اﻹيداع.
اﳌادة  : ٥ﲤنح اﳌصادقة عﲆ الوسائل اﳌكملة والوسائل
اﳌستعملة والكتاب شبه اﳌدرسي التي تستوﰲ الشروط
اﻵتية :
– تطابق الغايات البيداغوجية،

التربوية.
اﳌادة  : 12زيادة عﲆ اﳌصادقة تخضع الوسائل اﳌكّملة
والـ ـوسائ ـل اﳌست ـع ـم ـل ـة وﻻ سي ـم ـا ال ـك ـت ـاب شب ـه اﳌدرسي،
اﳌق ـ ـ ـرر استـ ـ ـيـ ـ ـرادهـ ـ ـا إﱃ رخصة تسّلـ ـ ـم مـ ـ ـن مصالـ ـ ـح وزارة
التجارة وفق الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﻷمر رقم ٠٤-٠٣
الـمؤرخ ﰲ  ١٩جمـادى اﻷولـى عام  ١٤2٤اﳌوافـق  ١٩يوليو
سنة  ،2٠٠٣اﳌعّدل واﳌتّمـم واﳌذكور أعﻼه.
اﳌادة  : 13ﰲ حالة مخالفة أحكام اﳌادة  8من القانون
رقم  ١٣-١٥اﳌؤّرخ ﰲ  28رمضان عام  ١٤٣٦اﳌوافق  ١٥يوليو

– ﲢتوي عﲆ معلومات صحيحة ودقيقة،

سنة  ،2٠١٥وكذا اﳌادة  ١١من اﳌرسوم التنفيذي رقم ٣٣٠-١٧

– تقترح تطبيقات وﲤارين وأنشطة متنوعة،

اﳌؤرخ ﰲ  2٦صفر عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ١٥نوفمبر سنة 2٠١٧

– ﲢترم اﳌعايير العلمية والتقنية من حيث اﻷمن

واﳌذكورين أعﻼه ،يتعرض الناشر أو اﳌؤلف إﱃ السحب

واﳉمال واﳌتانة وسهولة اﻻستعمال،
– ﲢترم حقوق اﳌؤلف واﳊقوق اﳌجاورة.
اﳌادة  : ٦يج ـب ع ـﲆ ال ـل ـج ـنـة أن تـب ـدي رأيه ـا ﰲ طلب
اﳌصادقة ﰲ أجل ﻻ يتعدى ستة )َ (٦أشهر ،بعد تاريخ إيداع
الطلب.
اﳌادة  : ٧تصدر ق ـ ـرارات ﳉ ـنـة اﳌص ـادقـ ـة بـ ـإح ـ ـدى
الصيغتﲔ :
– اﳌصادق ـ ـة عﲆ ال ـ ـوسي ـ ـل ـ ـة اﳌك ـ ـّمـ ـ ـ ـل ـ ـة أو ال ـ ـوسيـ ـلـ ـة
اﳌستعملة أو الكتاب شبه اﳌدرسي،
– الرفض اﳌبرر لطلب اﳌصادقة.

الفوري للمصادقة اﳌتحصل عليها.
اﳌادة  : 1٤يمنع منعا باتا طبع ونشر واستيراد
وتسويق أو توزيع الوسائل اﳌكّملة والوسائل اﳌستعملة
والكتب شبه اﳌدرسية غير اﳌصادق عليها من طرف ﳉنة
اﳌصادقة.
ا ﳌ ا د ة  : 1 ٥ي ن ـ ش ر ه ذ ا ا ل ق ر ا ر ﰲ ا ﳉ ر ي د ة ا ل ّر س م ي ة
للجمهورّية اﳉزائرّية الديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  28جمادى الثانية عام  ١٤٤٠اﳌوافق
 ٥مارس سنة .2٠١٩
نورية بن غبريت
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أّول شعبان عام  1٤٤0هـ
 ٧أبريل سنة  201٩م

اﳌلحق رقم 1
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
اﳌعهد الوطني للبحث ﰲ التربية

ﳉنة اﳌصادقة

طلب اﳌصادقة
إل ـ ـى السيد رئيس ﳉنة اﳌصادقة
اﳌعهد الوطني للبحث ﰲ التربية
يشرفني أن أطلب منكم تقييم الوسيلة شبه اﳌدرسية اﳌرفقة بطلبي هذا قصد اﳊصول عﲆ اﳌصادقة.
بيانات عن الراغب ﰲ اﳌصادقة :
اﻻسم واللقب  ................................................................................. :الصفة ....................................................................... :
اسم وعنوان اﳌؤسسة ....................................................................................................................................................... :
..............................................................................................................................................................................................
الهاتف  ................................................................... :الفاكس ............................................................................................ :
بيانات عن الوسيلة التعليمية اﳌعروضة للمصادقة :
عنوان الوسيلة ................................................................................................................................................................... :
نوع الوسيلة ...................................................................................................................................................................... :
موضوع الوسيلة ................................................................................................................................................................ :
مؤلف الوسيلة .................................................................................................................................................................. :
أشهد بأني اطلعت عﲆ شروط اﳌصادقة عﲆ الوسائل اﳌ ـكّملة وعﲆ الوسائل شبه اﳌدرسية ،الواردة ﰲ اﳌرسوم
التنفيذي رقم  ٣٣٠-١٧اﳌؤرخ ﰲ  2٦صفر عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ١٥نوفمبر سنة  ،2٠١٧ووافقت عليها.

حّرر باﳉزائر ﰲ ............................................................ :

أّول شعبان عام  1٤٤0هـ
 ٧أبريل سنة  201٩م
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اﳌلحق رقم 2
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
اﳌعهد الوطني للبحث ﰲ التربية

ﳉنة اﳌصادقة

وصل استﻼم
يشهد ﳑثل اﳌعهد الوطني للبحث ﰲ التربية ،أنه استلم من طرف ................................................................................ :
السيد)ة( ............................................................................................................................................................................. :
الوثائق اﻵتية ..................................................................................................................................................................... :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

اﻹمضاء

أّول شعبان عام  1٤٤0هـ
 ٧أبريل سنة  201٩م
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اﳌلحق رقم 3
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
اﳌعهد الوطني للبحث ﰲ التربية

ﳉنة اﳌصادقة

مرجع رقم :

اﳉزائر ﰲ :

رئيس ﳉنة اﳌصادقة
إلـ ـى السيـ ـ ـد )ة(
اﳌوضوع  :إشعار بقرار ﳉنة اﳌصادقة.
اﳌـادة ................................................................................................................................................................................ :
عنوان الكتاب .................................................................................................................................................................. :
اﳌستوى .......................................................................................................................................................................... :

طبقا ﳌداوﻻت ﳉنة اﳌصادقة التي ﲤت خﻼل الدورة اﳌنعقدة يوم  .....................................................................ﲟقر
اﳌعهد الوطني للبحث ﰲ التربية ،وبناء عﲆ التقرير التلخيصي العضو اللجنة اﳌكلف باﳌتابعة ،يشرفنا أن ننهي إﱃ
علمكم أن كتابكم ” ..........................................يقترح للمصادقة”.

رئيس اللجنة

أّول شعبان عام  1٤٤0هـ
 ٧أبريل سنة  201٩م
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اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
اﳌعهد الوطني للبحث ﰲ التربية

ﳉنة اﳌصادقة

الشعار اﳌطبق ﰲ اﳌصادقة

27

أّول شعبان عام  1٤٤0هـ
 ٧أبريل سنة  201٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 22
اﳉريدة الرسم ّ

28

قرار مؤ ّ
رخ ﰲ  2٨جمادى الثانية عام  1٤٤0اﳌوافق ٥
مارس سنة  ،201٩يحدد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء
اﳌجـ ـلس الـ ـعـ ـلـ ـمي لـ ـلـ ـمـ ـعـ ـهـ ـد الـ ـوطـ ـني لـ ـلـ ـب ـحث ﰲ
التربية.

ــــــــــــــــــــــــــــ

– السي ـ ـد ح ـ ـاج دح ـ ـم ـ ـان ،أست ـ ـاذ م ـ ـح ـ ـاضر ب ـ ـج ـ ـام ـ ـع ـ ـة
) Haute-Alsaceفرنسا(،
– السي ـدة ن ـع ـي ـم ـة م ـاتي ،م ـك ـل ـف ـة ب ـال ـدروس ب ـج ـامـعـة
) Franche-Comtéفرنسا(.
تلغى جميع اﻷحكـام اﳌخـالـفـة له ـذا الـق ـرار.

رخ ﰲ  28جمادى الثانية عام ١٤٤٠
ﲟوجب قرار مؤ ّ

وزارة الشباب والرياضة

اﳌوافق  ٥مارس سنة  ،2٠١٩ﲢدد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء
اﳌجلس العلمي للمعهد الوطني للبحث ﰲ التربية اﶈددة
عهدتهم بأربع ) (٤سنوات ،تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  2١من
جة عام
اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٩٦-١١اﳌؤّرخ ﰲ  28ذي اﳊ ّ
 ١٤٣2اﳌوافق  2٤نوفمبر سنة  2٠١١الذي يحدد القانون
اﻷساسي النموذجي ،للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  22ربيع الثاني عام
 1440اﳌوافق  31ديسمبر سنة  ،2018يحدد الوﻻيات
اﳌعنية باﳌهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها
ومدتها.

ــــــــــــــــــــــــــــ

والتكنولوجي ،كما يأتي :
– السيد عبد اﳊميد قريدش ،مدير اﳌعهد الوطني
للبحث ﰲ التربية،
– السيد بومدين بن موسات ،مدير مكلف بأقسام البحث.
ب ـع ـن ـوان ال ـب ـاح ـثﲔ ال ـدائ ـمﲔ ل ـل ـم ـع ـه ـد واﳌك ـل ـفﲔ
بالبحث :
– السيدة شريفة غطاس ،أستاذة بجامعة اﳉزائر ،2

ن وزيـ ـر الـ ـداخـ ـلـ ـيـ ـة واﳉمـ ـاعـ ـات اﶈلـ ـيـ ـة والـ ـتـ ـهـ ـيئ ـة
إ ّ
العمرانية،
ووزير الشباب والرياضة،
– ﲟقتضى اﳌرسوم رقم  67–85اﳌؤّرخ ﰲ  15رجب
عام  1405اﳌوافق  6أبريل سنة  1985واﳌتضمن تنظيم
اﳌهرجانات الوطنية للشباب ،ﻻ سيما اﳌادة  5منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  243–17اﳌؤّرخ ﰲ

– السيد فريد بن رمضان ،أستاذ بجامعة مستغاﱎ،

 25ذي القعدة عام  1438اﳌوافق  17غشت سنة  2017واﳌتضمن

– السيدة سعاد عباسي ،أستاذة بجامعة اﳌدية،

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

– السيدة ليﲆ مجاهد ،أستاذة باﳌدرسة العليا
لﻸساتذة ببوزريعة،
– السيد كرﱘ خالد ،باحث باﳌعهد الوطني للبحث ﰲ
التربية،
– السيدة حياة غروبه ،باحثة باﳌعهد الوطني للبحث
ﰲ التربية.
بعنوان الباحثﲔ العاملﲔ ﰲ هيئات البحث ذات
اﳌيادين اﳌتصلة بنشاطات اﳌعهد :
– السيد محم ـد ملياني ،أستاذ بجامعة وهران ،2

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  84–16اﳌؤّرخ ﰲ
 21جمادى اﻷوﱃ عام  1437اﳌوافق أّول مارس سنة 2016
الذي يحدد صﻼحيات وزير الشباب والرياضة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  331–18اﳌؤّرخ ﰲ
 14ربيع الثاني عام  1440اﳌوافق  22ديسمبر سنة  2018الذي
يحدد صﻼحيات وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة
العمرانية،
يقرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  5من اﳌرسوم

– السيدة لويزة معروف ،أستاذة بجامعة تيزي وزو،

رقم  67–85اﳌؤّرخ ﰲ  15رجب عام  1405اﳌوافق  6أبريل
سنة  1985واﳌذكور أعﻼه ،يهد هذا القرار إﱃ ﲢديد الوﻻيات

– السيدة زوبيدة سنوسي ،أستاذة باﳌدرسة الوطنية

اﳌعنية باﳌهرجانات الوطنية للشباب وطبيعتها ومدتها،

متعددة التقنيات وهران،
بعنوان العلميﲔ الوطنيﲔ العاملﲔ والقاطنﲔ
خارج التراب الوطني :
– السيد كمال صاﳊي ،أستاذ محاضر بجامعة Leeds
)بريطانيا العظمى(،

كما يأتي :
– اﳌهرجان الوطني للفرق النحاسية للشباب بوﻻية
الشلف ومدته خمسة ) (5أيام،
– الصال ـون ال ـوط ـني ﻹب ـداع ـات ال ـف ـت ـاة بـوﻻيـة اﻷغـواط
ومدته خمسة ) (5أيام،
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– اﳌهـ ـرجـ ـان الـ ـوطـ ـني لﻸنشودة الـ ـوطـ ـنـ ـي ـة ل ـلشب ـاب

اﳌادة  : 2ينـش ـ ـر هـ ـذا ال ـقـ ـرار ﰲ اﳉـ ـريـ ـدة ال ـّرسـ ـمـ ـيّة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطيّة الّشعبيّة.

– اﳌساب ـق ـة ال ـوط ـن ـي ـة ل ـلـطـفـل اﳌنشط اﳌبـدع بـوﻻيـة

رر باﳉزائر ﰲ  22ربيع الثاني عام  1440اﳌوافق 31
ح ّ

بوﻻية بجاية ومدته ستة ) (6أيام،

البليدة ومدته خمسة ) (5أيام،
– ال ـت ـج ـوال ال ـوط ـني ل ـلشبـاب بـوﻻيـة الـبـويـرة ومـدتـه
خمسة ) (5أيام،
–

اﳌل ـ ـت ـ ـق ـ ـى ال ـ ـوط ـ ـني ﻻب ـ ـت ـ ـك ـ ـارات الشب ـ ـاب بـ ـوﻻيـ ـة

تامنغست ومدته أربعة ) (4أيام،
– اﳌهرجان الوطني للشريط اﳌرسوم والكاريكاتور
للشباب بوﻻية تيزي وزو ومدته خمسة ) (5أيام،
– اﳌهرجان الوطني للمواهب الشابة ﰲ فنون الغناء
بوﻻية اﳉزائر ومدته أحد عشر ) (11يوما،
– اﳌخيم الوطني لﻸنشطة العلمية للشباب بوﻻية
جيجل ومدته ستة ) (6أيام،
– اﳌهرجان الوطني للرسم عﲆ اﳉداريات بتقنية

ديسمبر سنة .2018
وزير الداخلية واﳉماعات وزير الشباب والرياضة
اﶈلية والتهيئة العمرانية
نور الدين بدوي

وزارة التضامن الوطني واﻷسرة
وقضايا اﳌرأة
قرار مؤّرخ ﰲ  20ذي القعدة عام  1٤3٩اﳌوافق  2غشت

سن ـ ـ ـ ـة  ،201٨ي ـ ـتضّم ـ ـن ت ـ ـف ـ ـويض سل ـ ـط ـ ـة ال ـ ـتـ ـعـ ـيﲔ
والـ ـتسيـ ـيـ ـر اﻹداري ﳌديـ ـري ال ـنشاط اﻻج ـت ـم ـاعي

والـ ـ ـتضامـ ـ ـن لـ ـ ـلـ ـ ـوﻻيـ ـ ـات واﳌديـ ـ ـريـ ـ ـن اﳌن ـ ـت ـ ـدبﲔ
للنشاط اﻻجتماعي للمقاطعات اﻹدارية.
––––––––––

الغرافيتي للشباب بوﻻية سطيف ومدته خمسة ) (5أيام،
– اﳌساب ـق ـة ال ـوط ـنـيـة لﻸلـعـاب اﻹلـكـتـرونـيـة لـلشبـاب
بوﻻية عنابة ومدتها خمسة ) (5أيام،
– اﳌهرجان الوطني لشعر الشباب بوﻻية مستغاﱎ
ومدته خمسة ) (5أيام،
– اللقاء الوطني للفنون التشكيلية للشباب بوﻻية
معسكر ومدته خمسة ) (5أيام،
– أوﳌب ـ ـيـ ـاد نشاطـ ـات ﲤّيـ ـز الشبـ ـاب بـ ـوﻻيـ ـة ورقـ ـلـ ـة
ومدته خمسة ) (5أيام،
– اﳌه ـرج ـان ال ـوط ـني لـلـمـوسيـقـى الـعصريـة لـلشبـاب
بوﻻية وهران ومدته خمسة ) (5أيام،
– ال ـل ـق ـاء ال ـوط ـني ل ـل ـن ـوادي اﳋضراء ل ـلشبـاب بـوﻻيـة
بومرداس ومدته ستة ) (6أيام،
– الصال ـون ال ـوط ـني لسي ـاح ـة الشب ـاب ب ـوﻻي ـة ال ـوادي
ومدته خمسة ) (5أيام،
– ال ـل ـق ـاء ال ـوط ـني ل ـلشب ـاب اﳌت ـطـّوع بـوﻻيـة الـطـارف
ومدته ستة ) (6أيام،
– ال ـل ـق ـاء ال ـوط ـني الـعـلـمي والشاطـر الصغـيـر لـلشبـاب
بوﻻية تندوف ومدته أربعة ) (4أيام،
–

الصال ـ ـ ـون ال ـ ـ ـوط ـ ـ ـني لـ ـ ـلشبـ ـ ـاب اﳌجـ ـ ـمـ ـ ـع بـ ـ ـوﻻيـ ـ ـة

تيسمسيلت ومدته أربعة ) (4أيام،
– ال ـل ـق ـاء ال ـوط ـني ل ـل ـم ـهـن الـتـقـلـيـديـة لـلشبـاب بـوﻻيـة
غرداية ومدته أربعة ) (4أيام.

محم ـد حطاب

ن وزيرة التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرآة،
إ ّ
– ﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٣–٠٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩جمادى الثانية
عام  ١٤2٧اﳌوافق  ١٥يوليـو سنة  2٠٠٦واﳌتضمن القانون
اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ١٤٥–٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١2صفر
عام  ١٣8٦اﳌوافق  2يونيو سنة  ١٩٦٦واﳌتعلق بتحرير ونشر
ب ـعض ال ـق ـرارات ذات ال ـط ـاب ـع ال ـت ـن ـظ ـي ـمي أو ال ـف ـردي الـتي تـهـم
م ـم،
وضعية اﳌوظفﲔ ،اﳌعّدل واﳌت ـ ّ
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١٤٠–١٥اﳌؤّرخ ﰲ 8
شعبان عام  ١٤٣٦اﳌوافق  2٧مايو سنة  2٠١٥واﳌتضمن إحداث
مقاطعات إدارية داخل بعض الوﻻيات وﲢديد القواعد اﳋاصة
اﳌرتبطة بها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣–١٧اﳌؤّرخ ﰲ
 2٥ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٧غشت سنة  2٠١٧واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٩٩–٩٠اﳌؤّرخ ﰲ
أول رمضان عام  ١٤١٠اﳌوافق  2٧مارس سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق
بسل ـط ـة ال ـت ـع ـيﲔ وال ـتسي ـي ـر اﻹداري ب ـال ـنسب ـة ل ـل ـم ـوظـفﲔ
وأعوان اﻹدارة اﳌركزية والوﻻيات والبلديات واﳌؤسسات
العمومية ذات الطابع اﻹداري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١28–١٠اﳌؤّرخ
ﰲ  ١٣جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣١اﳌوافق  28أبريل سنة 2٠١٠
واﳌتضمـ ـن تـ ـعـ ـديـ ـل تـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم م ـدي ـري ـة ال ـنشاط اﻻج ـت ـم ـاعي
للوﻻية،
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٣٤–١٣اﳌؤّرخ ﰲ
 2٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٤اﳌوافق  ١٠أبريل سنة  2٠١٣الذي

قرار مؤّرخ ﰲ  29صفر عام  1440اﳌوافق  8نوفمبر

سنة  ،2018يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  27رمضان عام

يحدد صﻼحيات وزير التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا

 1431اﳌ ـواف ـق  6س ـب ـت ـم ـبـر سـن ـة  2010الـ ـ ـذي يحـ ـدد

اﳌرأة،

تشكيلة ﳉنة تسهيل وصول اﻷشخاص اﳌعوقﲔ إﱃ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٤١–١٥اﳌؤّرخ ﰲ ٩
شعبان عام  ١٤٣٦اﳌوافق  28مايو سنة  2٠١٥واﳌتضمن

اﶈيط اﳌادي واﻻجتماعي واﻻقتصادي والثقاﰲ
وتنظيمها وسيرها.
ـــــــــــــ

تنظيم اﳌقاطعة اﻹدارية وسيرها،
وب ـع ـد رأي السل ـط ـة اﳌك ـل ـف ـة ب ـال ـوظ ـي ـف ـة ال ـع ـم ـوم ـيـة
واﻹصﻼح اﻹداري،

ن وزيرة التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  243–17اﳌؤّرخ ﰲ
 25ذي القعدة عام  1438اﳌوافق  17غشت سنة  2017واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

تقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  2من اﳌرسوم
ال ـتـنـفـيـذي رقـم  ٩٩–٩٠اﳌؤّرخ ﰲ أول رمضان ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام ١٤١٠
اﳌوافق  2٧مارس سنة  ١٩٩٠واﳌذكور أعﻼه ،تفّوص إﱃ
مديري النشاط اﻻجتماعي والتضامن للوﻻيات واﳌديرين

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  69–98اﳌؤّرخ ﰲ
 24شوال عام  1418اﳌوافق  21فبراير سنة  1998واﳌتضمن
إنشاء اﳌعهد اﳉزائري للتقييس وﲢديد قانونه اﻷساسي،
اﳌعّدل واﳌتّمم،

اﳌنتدبﲔ للنشاط اﻻجتماعي للمقاطعات اﻹدارية ،سلطة

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  464–05اﳌؤّرخ ﰲ 4

ال ـت ـع ـيﲔ وال ـتسي ـي ـر اﻹداري ل ـل ـمست ـخ ـدمﲔ ال ـع ـام ـلﲔ ﲢت

ذي القعدة عام  1426اﳌوافق  6ديسمبر سنة  2005واﳌتعلق

سلطتهم ،باستثناء اﳌقررات اﳌتعلقة باﳌناصب العليا.

بتنظيم التقييس وسيره ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

ا ﳌ ا د ة  : 2ي ن ش ر ه ذ ا ا ل ق ر ا ر ﰲ ا ﳉ ر ي د ة ا ل ّر س م ي ة
للجمهورّية اﳉزائرّية الديمقراطّية الّشعبية.
حـ ـرر باﳉ ـزائـر ،ﰲ  2٠ذي القـ ـعدة عام  ١٤٣٩اﳌـ ـوافـ ـق

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  455–06اﳌؤّرخ
ﰲ  20ذي القعدة عام  1427اﳌوافق  11ديسمبر سنة 2006
الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول اﻷشخاص اﳌعوقﲔ إﱃ
اﶈيط اﳌادي واﻻجتماعي واﻻقتصادي والثقاﰲ ،ﻻ سيما
اﳌادة  16منه،

 2غشت سنة .2٠١8
غنية الدالية
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  134–13اﳌؤّرخ ﰲ
 29جمادى اﻷوﱃ عام  1434اﳌوافق  10أبريل سنة  2013الذي
يحدد صﻼحيات وزير التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا

قرار مؤّرخ ﰲ  25صفر عام  1440اﳌوافق  4نوفمبر
سنة  ،2018يعدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  17ذي القعدة
عام  1438اﳌوافق  10غشت سنة  2017واﳌتضمن

تعيﲔ أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة لسكيكدة -
وﻻية سكيكدة.
––––––––––
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  25صفر عام  1440اﳌوافق 4
نوفمبر سنة  ،2018يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  17ذي القعدة عام
 1438اﳌوافق  10غشت سنة  2017واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء
مجلس إدارة دار الرحمة لسكيكدة  -وﻻية سكيكدة ،كما يأتي :
“ ) ..................................................بدون تغيير حتى(
 دابة سامية ،ﳑثلة وزيرة التضامن الوطني واﻷسرةوقضايا اﳌرأة ،رئيسة،
) ......................الباقي بدون تغيير( .“ .........................

اﳌرأة،
– و ﲟ ق ت ض ى ا ل ق ر ا ر ا ﳌ ؤ ّر خ ﰲ  2 7ر م ض ا ن ع ا م 1 4 3 1
اﳌواف ـ ـق  6سب ـت ـم ـب ـر سنـة  2010ال ـذي ي ـح ـدد تشك ـي ـل ـة ﳉنـة
تسهيل وصول اﻷشخـ ـ ـ ـ ـاص اﳌع ـ ـ ـ ـوقﲔ إﱃ اﶈي ـ ـ ـ ـط اﳌادي
واﻻجتماعي واﻻقتصادي والثقاﰲ وتنظيمها وسيرها،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القرار إﱃ تعديل أحكام اﳌادة
 2من القرار اﳌؤّرخ ﰲ  27رمضان عام  1431اﳌوافق  6سبتمبر
سنة  2010واﳌذكور أعﻼه ،كما يأتي :
“ اﳌادة  : 2تتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير اﳌكلّف
بالتضامن الوطني ،أو ﳑثله ،من :
).............بدون تغيير حتى( ﳑثل عن وزارة اﻻتصال،
– ﳑثل عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية،

أّول شعبان عام  1٤٤0هـ
 ٧أبريل سنة  201٩م
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– ) ....................بدون تغيير حتى( ﳑثل عن الفدرالية
الوطنية ﻷولياء التﻼميذ غير اﳌتكيفﲔ،
– ﳑثـ ـل عـ ـن اﳉم ـع ـي ـة ال ـوط ـن ـي ـة ل ـل ـم ـك ـف ـوفﲔ ال ـعصا
البيضاء،

31

– عـ ـمـ ـيـ ـرش نـ ـديـ ـر ،رئـ ـيس اﳌجـ ـلس الشع ـبي ل ـوﻻي ـة
قسنطينة،
– طويل محمـد ،رئيس اﳌجلس الشعبي لوﻻية الشلف،
– بن كريمة محمـد يزيد ،رئيس اﳌجلس الشعبي لوﻻية

)....................الباقي بدون تغيير( .“ ..........................
ا ﳌ ا د ة  : 2ي ن ش ر ه ذ ا ا ل ق ر ا ر ﰲ ا ﳉ ر ي د ة ا ل ّر س م ّي ة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  29صفر عام  1440اﳌوافق  8نوفمبر
سنة .2018
غنية الدالية

وزارة اﳌوارد اﳌائية
قرار مؤّرخ ﰲ  21جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤0اﳌوافق 2٨
جانفي سنة  ،201٩يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ أول ذي
القعدة عام  1٤3٨اﳌوافق  2٥يوليو سنة  201٧الذي

ورقلة،
بعنوان اﳌؤسسات العمومية ،السّيدات والسادة :
–)............................بدون تغيير (،................................
–)............................بدون تغيير (،................................
– عميروش سماعﲔ ،اﳌدير العام للجزائرية للمياه،
–)............................بدون تغيير (،................................
–)............................بدون تغيير (،................................
–)............................بدون تغيير (،................................
–)............................بدون تغيير (،................................

يـ ـ ـحـ ـ ـّدد تشكـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ـة اﳌج ـ ـلس ال ـ ـوط ـ ـني اﻻستشاري

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

للموارد اﳌائية.

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

––––––––––

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

ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  2١جمادى اﻷوﱃ عام ١٤٤٠
اﳌوافق  28جانفي سنة  ،2٠١٩يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ أّول

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

ذي القعدة عام  ١٤٣8اﳌوافق  2٥يوليو سنة  2٠١٧الذي يحّدد

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

تشكيلة اﳌجلس الوطني اﻹستشاري للموارد اﳌائية،
كما يأتي :

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

")............................بدون تغيير (. ...............................

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

بعنوان إدارات الدولة ،ﳑثلو :

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

)..............................بدون تغيير (. ...............................

– ب ـل ـحسﲔ ع ـب ـل ـة ،اﳌدي ـرة ال ـع ـام ـة ل ـلـمـرصد الـوطـني

بعنوان اﳌجالس اﶈلية ،ﳑثلو :
–)............................بدون تغيير (،................................
– بـ ـوبـ ـكـ ـور م ـح ـمـد ،رئ ـيس اﳌج ـلس الشع ـبي ل ـوﻻي ـة
وهران،

للبيئة والتنمية اﳌستدامة،
– ميهوبي مصطفى كمال ،مدير اﳌدرسة الوطنية العليا
للّري،
– )........................الباقي بدون تغيير (."......................
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