العدد ٤١

اﻷربعاء  ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ

السنة السادسة واﳋمسون

اﳌوافق  ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

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.
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ميزانية تسيير وزارة اﻻتصال................................................................................................................................................

5
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  21شّوال عام  1٤٤٠اﳌوافق  2٤يونيو سنة  ،2٠19يتضمن تغيير ألقاب...................................................
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  1٦شعبان عام  1٤٤٠اﳌوافق  22أبريل سنة  ،2٠19يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام ﰲ وﻻية سطيف......
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية عام  1440اﳌوافق  21فبراير سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام قضاة................................

11
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اﳌهنيﲔ....................................................................................................................................................................................
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مرسومان رئاسيان مؤّرخان ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام  1440اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2019يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير

والهندسة اﳌعمارية والبناء ﰲ وﻻيتﲔ....................................................................................................................................
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مصالح الوزير اﻷول..................................................................................................................................................................
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والت ـ ـلخيص بوزارة اﻷشغال العمومية والنقل.........................................................................................................................
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سنة  2٠1٦واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳌجلس التوجيهي للمعهد الوطني لﻼتصاﻻت وتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال...........
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وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري
رخ ﰲ  1٧ذي اﳊجة عام  1٤٣9اﳌوافق  28غشت سنة  ،2٠18يح ـ ـدد إطـ ـار تنظي ـم اﳌسابقـ ـات واﻻمتحانـ ـات اﳌهنية لﻼلتحاق بالرتب
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اﳌنتمية لﻸسﻼك اﳋاصة بإدارة الغابات.....................................................................................................................................

18

قرار مؤّرخ ﰲ  8جمادى الثانية عام  1٤٤٠اﳌوافق  1٣فبراير سنة  ،2٠19يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  ٣٠ربيع اﻷول عام  1٤٣9اﳌوافق
 19ديسمبر سنة  2٠1٧واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفﻼحة.............................................................
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وزارة اﳌوارد اﳌائية
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  29جمادى الثانية عام  1440اﳌواف ـ ـ ـق  ٦م ـ ـارس سنـ ـ ـة  ،2019يح ـ ـدد تع ـ ـداد مناصـ ـ ـب الشغـ ـ ـل
وتصنيفهـ ـ ـا وم ـ ـ ـدة العق ـ ـد اﳋاص باﻷعوان العاملﲔ ﰲ نشاطات اﳊفظ أو الصيانة أو اﳋدمـ ـ ـات بعنـ ـ ـوان اﻹدارة اﳌركزي ـ ـ ـة
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وزارة السياحة والصناعة التقليدية
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واﳌوقع السياحي “موسكاردة” )وﻻية تلمسان(.....................................................................................................................
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5

مراسيم تنظيمّية
مرسوم رئاس ـ ـ ـ ـي رقم ١٨٠–١٩م ـ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٠شـ ـ ـّوال ع ـ ـ ـام
 ١٤٤٠اﳌوافق  ٢٣يونيو سنة  ،٢٠١٩يتضمـن إحداث

باب وﲢـويـل اعتمـاد إلـى ميزانية تسيير وزارة
اﻻتصال.

يرسم ما يأتي :
اﳌـاّدة اﻷوﱃ  :يحدث ﰲ جدول ميزانية تسيير وزارة
اﻻتصال ،القسم السابع – نفقات مختلفة – باب رقمه ٠2–٣٧
وعنوانه "اﻹدارة اﳌركزية – تخصيص للمؤسسة العمومية

–––––––––––

للتلفزة ﻻقت ـ ـ ـناء حقـ ـ ـوق الب ـ ـث لتغـ ـ ـطي ـ ـة م ـ ـباريات كأس أﱈ

ن رئيس الدولة،
إ ّ

إفريقيا ."2٠19

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبنـ ـ ـ ـاء ع ـﲆ الدس ـ ـ ـتـ ـ ـور ،ﻻ سـ ـ ـّيما اﳌـ ـ ـ ـواد  ٦–91و1٠2

)الفقرة  (٦و ) 1٤٣الفقرة اﻷوﱃ( منه،

اﳌـاّدة  : ٢يلـغ ـى مـن ميـزانيـة سـنـة  2٠19اعتماد قدره
ملياران ومائتان وستون مليون دينار ) 2.2٦٠.٠٠٠.٠٠٠دج(
مقـّيـ ـد فـ ـي مي ـ ـ ـزانيـة الت ـ ـكاليـ ـف اﳌشتركة وﰲ الب ـ ـ ـ ـ ـاب رقم

– وﲟقتضى القانون رقم  1٧–8٤اﳌؤّرخ ﰲ  8شّوال عام

 1٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليـو سنة  198٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القـ ـان ـ ـون رقـم  18–18اﳌـ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  19ربيع

الثاني عام  1٤٤٠اﳌـوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠18واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠19

" 91–٣٧نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
اﳌـاّدة  : ٣يـخ ـصص ﳌيزانيـة سـنة  2٠19اعتماد قدره
ملياران ومائتان وستون مليون دينار ) 2.2٦٠.٠٠٠.٠٠٠دج(
يـق ـّيـد ف ـي مـيزانيـة تسييـ ـ ـر وزارة اﻻتصال وفـي الـباب رقـم
" ٠2–٣٧اﻹدارة اﳌركزية – تخص ـ ـ ـيـ ـ ـص للمؤس ـ ـسة العم ـ ـومية
للتلفزة ﻻقـ ـ ـتـ ـ ـناء حق ـ ـوق الب ـ ـث لتغـ ـ ـطية مب ـاريات كأس أﱈ

– وﲟقتضى اﳌرسـوم الرئاسي اﳌؤّرخ فـي  21جمادى

اﻷوﱃ عام  1٤٤٠اﳌوافق  28جانفي سنة  2٠19واﳌتضمن

توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة
من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠19
– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنفيذي رقم  ٤٥–19اﳌؤّرخ

فـي  21جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤٠الـموافق  28جانفي سنة 2٠19
واﳌتضـ ـمن توزيع اﻻعت ـ ـمادات اﳌخصـ ـ ـصة لوزيـ ـ ـر اﻻتصال

إفريقيا ."2٠19
اﳌـاّدة  : ٤يك ـلـف وزيـر اﳌـ ـ ـاليـ ـ ـة ووزي ـ ـر اﻻتصـ ـال ،كل
فيمـا يخصه ،بتنفيذ ه ـذا اﳌرسـوم الذي ينـشـر فـي اﳉريدة
الّرسمّيـة للجمهورّيـة اﳉزائرّيـة الّديمقراطّيـة الّشعبّيـة.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٠شّوال عام  1٤٤٠اﳌوافق  2٣يونيو

سنة .2٠19

عبد القادر بن صالح

من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠19

مراسيم فردّية
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  ٢١شّوال عام  ١٤٤٠اﳌوافق ٢٤
يونيو سنة  ،٢٠١٩يتضمن تغيير ألقاب.
––––––––––
ن رئيس الدولة،
إ ّ
– بـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـاء عﲆ الدسـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـور ،ﻻ س ـ ـ ـّي ـما اﳌ ـواد  ٦–91و1٠2

)الفقرة  (٦و ) 1٤٣الفقرة اﻷوﱃ( منه،

– وﲟقت ـ ـضى اﻷمـر رقم  2٠–٧٠اﳌؤّرخ ﰲ  1٣ذي اﳊجة

– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  1٥٧–٧1اﳌؤّرخ ﰲ  1٠ربيع
ال ـ ـ ـثـ ـ ـان ـ ـي عـ ـ ـام  1٣91اﳌ ـ ـواف ـ ـق  ٣ي ـ ـون ـ ـيو س ـ ـنة  19٧1واﳌتعلق
بتغيير اللقب ،اﳌتّمم ،ﻻ سّيما اﳌواد  ٣و ٤و ٥منه،
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يرّخص بتغيير اللقب ،وفقا للمرسوم
رقم  1٥٧–٧1اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  1٠ربيع الث ـ ـ ـاني عام  1٣91اﳌ ـ ـ ـوافق

عام  1٣89اﳌوافق  19فبـ ـ ـراير س ـ ـنة  19٧٠واﳌ ـتعلق باﳊالة

 ٣يـ ـ ـونـ ـ ـيـ ـو سـ ـ ـنة  ،19٧1اﳌتّمم واﳌ ـ ـذكـ ـور أعﻼه ،لﻸشخاص

اﳌدنية ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٥٥و ٥٦منه،

اﻵتية أسماؤهم :
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 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

– نياطي محـمد ،اﳌولود ﰲ  28مايو سنة  19٥8ببني

– بلفار عبد الرشيد ،اﳌولود ﰲ  ٣٠يوليو سنة 19٦٤

نسيغ )وﻻية معسكر( شهادة اﳌيﻼد رقم  ٠٠٠٥8ومتزوج ﰲ

بتكس ـ ـ ـتار )وﻻية برج بوعريريج( شهادة اﳌيﻼد رقم ٠٠8٤٠

 ٧أكتوبر سنة  198٤باﳌـحمدية )وﻻي ـ ـة معسكر( عقد الزواج

وم ـ ـتـ ـ ـ ـزوج ﰲ  2٧فب ـ ـراي ـ ـر س ـ ـ ـنة  1992بقسـ ـ ـنط ـ ـينة )وﻻي ـ ـ ـة

رقم  ،٠٠٥2٦وولده القاصر :

قسنطينة( عقد الزواج رقم  ،٠٠٣٦٧وابنته القاصرة :

* ابراهيم ،اﳌولود ﰲ  ٥أبريل سنة  2٠٠٥باﳌـحمدية
) وﻻيـ ـة معسك ـر( شهادة اﳌيـ ـﻼد رقم ،٠٠٦1٣
ويدعيان من اﻵن فصاعدا  :عبد النور محـمد ،عبد النور
ابراهيم.
– نياطي فاطمة ،اﳌولودة ﰲ  28يناير سنة 199٧
باﳌـحمدية )وﻻية معسكر( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠٠211وتدعى
من اﻵن فصاعدا  :عبد النور فاطمة.
– نـ ـ ـيـ ـ ـاطي حـ ـ ـم ـ ـيد ،اﳌ ـ ـولـ ـود ﰲ  1٦نوفمبر سنة 198٧
باﳌـحمدية )وﻻية معسكر( شهادة اﳌيﻼد رقم  ٠222٠ومتزوج
ﰲ  21ي ـ ـونـ ـ ـيو سنة  2٠12باﳌـحـ ـ ـمدية )وﻻية معسـ ـكر( عقد
الزواج رقم  ،٠٠٥٠9وولده القاصر :
* فـ ـؤاد ،اﳌ ـ ـول ـ ـود ﰲ  ٧سـ ـ ـبتـ ـ ـم ـ ـبر س ـ ـنة  2٠1٣ﲟ ـ ـستـ ـ ـغاﱎ
)وﻻية مستغاﱎ( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠91٦٠
ويدعيان من اﻵن فصاعدا  :عبد النور حميد ،عبد النور
فؤاد.
– نيـ ـ ـ ـاطي حبـ ـ ـ ـيب ،اﳌ ـ ـول ـ ـ ـود ﰲ  18م ـ ـارس س ـنة 199٠
باﳌـحمدية )وﻻية معسكر( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠٠٥٥٧ويدعى
من اﻵن فصاعدا  :عبد النور حبيب.
– نياطي رضـ ـوان ،اﳌولود ﰲ  9سبتـ ـ ـ ـ ـمبر سـ ـ ـ ـنة 198٥
بسيق )وﻻية معسكر( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠19٠8ويدعى من
اﻵن فصاعدا  :عبد النور رضوان.
– ﳌعرق عمر ،اﳌولود ﰲ  28غشت سنة  19٧٧ببوسعادة
)وﻻية اﳌس ـ ـ ـيلة( ش ـ ـ ـ ـهادة اﳌـ ـ ـ ـ ـيـ ـﻼد رقم  ٠1٦8٠وم ـ ـت ـ ـ ـزوج
ﰲ  ٣يوليو سنة  2٠٠٧ببوسعادة )وﻻية اﳌسيلة( عقد الزواج
رقم  ،٠٠٥8٥وأوﻻده القصر:
* هاجر هند ،اﳌولودة ﰲ  ٥غشت سنة  2٠٠8ببوسعادة
)وﻻية اﳌسيلة( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠٣٠٧٠
* مبروك زكرياء ،اﳌولود ﰲ  1٣ديسمبر سنة 2٠1٠
ببوسعادة )وﻻية اﳌسيلة( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠٥٠٧٧
* خليل إياد ،اﳌولود ﰲ  ٣٠يونيو سنة  2٠1٦ببوسعادة
)وﻻية اﳌسيلة( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠2٤٣٣
ويدعون من اﻵن فصاعدا  :عبد الوهاب عمر ،عبد الوهاب
هاجر هند ،عبد الوهاب مبروك زكرياء ،عبد الوهاب خليل إياد.
– ﳌ ـ ـع ـ ـ ـرق فـ ـ ـوزي ـ ـة ،اﳌـ ـولـ ـ ـودة ﰲ  21غشـ ـت سنة 19٧٤
ببوسعادة )وﻻية اﳌسيلة( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠12٠٦وتدعى
من اﻵن فصاعدا  :عبد الوهاب فوزية.

* صفاء ،اﳌولودة ﰲ  2٥سبتمبر سنة  2٠٠1بقسنطينة
)وﻻية قسنطينة( شهادة اﳌيﻼد رقم ،1282٥
ويدعيان من اﻵن فصاعدا  :بلفاهر عبد الرشيد ،بلفاهر
صفاء.
– بلفار مروى ،اﳌولودة ﰲ  1٦مايو سنة  199٤ببرج
بـ ـ ـوع ـ ـري ـ ـ ـري ـ ـج )وﻻي ـ ـة بـ ـرج بـ ـوعري ـ ـريـ ـج( شـهادة اﳌيﻼد رقم
 ،٠2٦٥٧وتدعى من اﻵن فصاعدا  :بلفاهر مروى.
– بلفار معاد ،اﳌولود ﰲ  ٣1يوليو سنة  199٦بقسنطينة
)وﻻية قسنطينة( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠9٣89ويدعى من اﻵن
فصاعدا  :بلفاهر معاد.
– قمـ ـلة مص ـ ـ ـباح ،اﳌ ـ ـولـ ـ ـ ـود ﰲ  22ينـ ـاير س ـ ـ ـنة 19٧8
ﲟتكعوك )وﻻية باتنة( شهادة اﳌيﻼد رقم  ٠٠٠22ومتزوج
ﰲ  ٥أبريل سنة  2٠1٠بعبد القادر عزيل )وﻻية باتنة( عقد
الزواج رقم  ،٠٠٠2٥وولداه القاصران :
* ره ـ ـ ـف ،اﳌ ـ ـول ـ ـودة ﰲ  19يـ ـ ـوليـ ـ ـو سـ ـنة  2٠12بباتنة
)وﻻية باتنة( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠9٤8٥
* زيد شرف الدين ،اﳌولود ﰲ  2٦يوليو سنة 2٠1٤
باﳉزار )وﻻية باتنة( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠٠٤٥٤
ويدعون من اﻵن فصاعدا  :بن أحمد مصباح ،بن أحمد
رهف ،بن أحمد زيد شرف الدين.
– رخيـ ـ ـ ـسـ ـ ـه عـ ـ ـم ـ ـار ،اﳌ ـ ـولـ ـ ـود ﰲ  2٦م ـ ـارس س ـنة 198٤
بتاكسﻼنت )وﻻية باتنة( شهادة اﳌيﻼد رقم  ٠٠٠9٧ومتزوج
ﰲ أول يوليو سنة  2٠1٠بتاكسﻼنت )وﻻية باتنة( عقد
الزواج رقم  ،٠٠٠٤٠ويدعى من اﻵن فصاعدا  :راجدي عمار.
– مخروقة م ـ ـحـ ـ ـمد ،اﳌـ ـول ـود ﰲ  18أكتوبر سنة 19٦٤
بقصر البخاري )وﻻية اﳌدية( شهادة اﳌيﻼد رقم ٠1٠٦8
ومتزوج ﰲ  1٥أكتوبر سنة  1989بالسانق)وﻻية اﳌدية(
عقد الزواج رقم  ،٠٠٠1٣وأوﻻده القصر :
* عبد السﻼم ،اﳌولود ﰲ  ٤نوفمبر سنة  2٠٠٥بقصر
البخاري )وﻻية اﳌدية( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠21٦9
* نور اليقﲔ ،اﳌولودة ﰲ  2٧مايو سنة  2٠٠9بقصر
البخاري )وﻻية اﳌدية ( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠11٣9
ويـ ـ ـدعـ ـ ـ ـون مـ ـ ـن اﻵن فصـ ـ ـاعدا  :عيـ ـادي محـ ـ ـ ـ ـمد ،عي ـ ـ ـ ـادي
عبد السﻼم ،عيادي نور اليقﲔ.

– ﳌـ ـعـ ـرق راضـ ـ ـية ،اﳌ ـ ـول ـ ـودة ﰲ  12م ـ ـ ـاي ـ ـو سـ ـ ـنة 198٤

– مخروقة زوليخة ،اﳌولودة ﰲ  9مايو سنة 2٠٠٠

ببوسعادة )وﻻية اﳌسيلة( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠1٧٠8وتدعى

بقصـ ـ ـر البـ ـ ـخاري )وﻻية اﳌدية( شهادة اﳌـ ـيﻼد رقم ،٠٠٦٦9

من اﻵن فصاعدا  :عبد الوهاب راضية.

وتدعى من اﻵن فصاعدا  :عيادي زوليخة.

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م
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– مخ ـ ـروق ـ ـة ح ـ ـمزة ،اﳌـ ـ ـولود ﰲ  1٤غش ـت سنة 1991

– قـ ـ ـوقـ ـي س ـ ـ ـماح ،اﳌ ـ ـولـ ـ ـودة ﰲ  ٣1ينـ ـ ـاير س ـ ـ ـنة 199٦

بالشهبونية )وﻻية اﳌدية( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠٠1٦9ويدعى

بجامـ ـعة )وﻻية الوادي( شهادة اﳌيـ ـ ـ ـﻼد رقـ ـ ـم  ،٠٠2٠٠وتدعى

من اﻵن فصاعدا  :عيادي حمزة.

من اﻵن فصاعدا  :قاسمي سماح.

– مخروقة سليمة ،اﳌولودة ﰲ  21يوليو سنة 199٠
بقصر البخاري )وﻻية اﳌدية( شهادة اﳌيﻼد رقم ٠1٦8٧
ومتزوجة ﰲ  2٥أكتوبر سنة  2٠1٠بقصر البخاري )وﻻية
اﳌـ ـ ـديـ ـة( ع ـ ـقد الـ ـ ـزواج رقم  ،٠٠٥٦٦وتـ ـدعى من اﻵن فصـ ـاعدا :
عيادي سليمة.
– مخروقة ميسوم ،اﳌولود ﰲ  ٤يوليو سنة 19٦٤
بقصر البخاري )وﻻية اﳌدية( شهادة اﳌيﻼد رقم ٠٠٧29
ومتزوج ﰲ سنة  1988عقد الزواج رقم  ٠٠٠9٤اﳌـحّرر ﰲ 1٠

أبريل سنة  2٠٠٣بقصر البخاري )وﻻية اﳌدية( ،ويدعى من
اﻵن فصاعدا  :عيادي ميسوم.
– مخروقة وسام ،اﳌولودة ﰲ  1٠أكتوبر سنة 199٥
بقصر البخاري )وﻻي ـ ـة اﳌدي ـ ـ ـة( شهادة اﳌيﻼد رقم ٠1٧٧٧
ومتـ ـ ـ ـزوجـ ـ ـة ﰲ  1٣غ ـ ـشـ ـت سـ ـ ـن ـة  2٠1٥باﻷخضـ ـ ـريـ ـة )وﻻي ـ ـة
البويرة( عقد الزواج رقم  ،٠٠٥1٣وتدعى من اﻵن فصاعدا :
عيادي وسام.
– قوقي أحمد ،اﳌولود ﰲ  18مارس سنة  19٦8بجامعة
)وﻻي ـ ـة الـ ـوادي( شهـ ـ ـادة اﳌ ـ ـيـ ـﻼد رق ـ ـم  ٠٠٣٤2ومت ـ ـ ـزوج ﰲ
 2٥يوليو س ـنة  199٣بجـ ـ ـامعة )وﻻية الوادي( عقد الزواج رقم
 ،٠٠1٥٣وأوﻻده القصر :
* أفراح ،اﳌولودة ﰲ  1٧يونيو سنة  2٠٠٣بجامعة
)وﻻية الوادي( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠٠٦٥8
* إسحاق ،اﳌولود ﰲ  ٣سبتمبر سنة  2٠1٠بجامعة
)وﻻية الوادي( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠1181
* مرام ،اﳌولودة ﰲ  28أكتوبر سنة  2٠1٣بجامعة
)وﻻية الوادي( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠2٠٥2
* يعقوب ،اﳌولود ﰲ  9ديسمبر سنة  2٠1٥بجامعة
)وﻻية الوادي( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠2٥٤8
ويـ ـ ـ ـدع ـ ـون من اﻵن فص ـ ـاعدا  :قاسـ ـ ـ ـ ـمي أح ـ ـمد ،قاسـ ـمي
أفراح ،قاسمي إسحاق ،قاسمي مرام ،قاسمي يعقوب.
– قوقي محـمد رامي ،اﳌولود ﰲ  1٣مارس سنة 2٠٠٠
بجامعة )وﻻية الوادي( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠٠٣2٠ويدعى
من اﻵن فصاعدا  :قاسمي محـمد رامي.

– بلبعوش ﳋضر ،اﳌولود ﰲ  1٤ديسمبر سنة 198٧
بغلي ـ ـ ـزان )وﻻيـ ـ ـة غلـ ـ ـيزان( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠٥٠٤٤ويدعى
من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ ﳋضر.
– بلبـ ـ ـعوش أمحـمد ،اﳌ ـ ـ ـول ـ ـ ـود ﰲ  12يونيو سنة 19٧٤
بشعبت الديس ) وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم ٠٠2٥9
وم ـ ـ ـتـ ـ ـ ـزوج ﰲ  1٦يون ـ ـ ـيـ ـ ـو س ـ ـنة  2٠11بـ ـ ـوادي السـ ـ ـﻼم )وﻻية
غليزان( عقد الزواج رقم  ،٠٠٠٥2وولداه القاصران :
* أشرف زين الدين ،اﳌولود ﰲ  21يوليو سنة 2٠12
بغليزان )وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠٤18٧
* زينب منار ،اﳌولودة ﰲ  ٤أبريل سنة  2٠1٦بغليزان
)وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠1٠8٤
ويدعون من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ أمحـمد ،بن عﲇ
أشرف زين الدين ،بن عﲇ زينب منار.
– بلبعوش عبد القادر ،اﳌولود ﰲ  22ديسمبر سنة
 19٥1بش ـ ـ ـعبت الديـ ـ ـس )وﻻية غلي ـ ـ ـزان( شهادة اﳌيﻼد رقم
 ٠1٥٣٤ومتزوج ﰲ سنة  19٧٣عقد الزواج رقم  ٠٠٠٣٧اﳌـحّرر

ﰲ  ٤أكتوبر سنة  19٧8بوادي السﻼم )وﻻية غليزان( ،ويدعى
من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ عبد القادر.
– بلبعوش ربيعة ،اﳌولودة ﰲ  21يوليو سنة 19٧8

بغليزان )وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم  ٠2٣82ومتزوجة
ﰲ  ٧مايو سنة  2٠٠8بغليزان )وﻻية غليزان( عقد الزواج رقم
 ،٠٠٤٧٧وتدعى من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ ربيعة.
– بلبعوش محـمد ،اﳌولود ﰲ  2فبراير سنة 198٠
بغليزان )وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم  ٠٠٤2٣ومتزوج
ﰲ  8يونيو سنة  2٠1٥بغليزان )وﻻية غليزان( عقد الزواج
رقم  ،٠٠٧٣9وابنته القاصرة :
* نور الي ـقﲔ ،اﳌ ـ ـول ـ ـودة ﰲ  1٦س ـ ـبتـ ـمـ ـبر س ـ ـنة 2٠1٦
بـ ـ ـوادي ره ـ ـ ـيو )وﻻيـ ـ ـة غـ ـ ـلـ ـ ـيزان( شه ـ ـادة اﳌـ ـيﻼد رقم ،٠2٣٣1
ويـ ـ ـ ـدعـ ـ ـ ـيـ ـ ـان مـ ـ ـن اﻵن ف ـ ـص ـ ـاع ـ ـ ـدا  :ب ـ ـن ع ـ ـﲇ مح ـ ـ ـ ـمد،
بن عـ ـﲇ نور اليقﲔ.
– بلبعوش نصيرة ،اﳌولودة ﰲ  1٤ديسمبر سنة
 1982بـ ـغ ـل ـي ـزان )وﻻي ـة غ ـل ـي ـزان( شه ـادة اﳌي ـﻼد رق ـم ٠٤٤٦٤
ومتزوجة ﰲ  8ديسمبر سنة  2٠1٠بغليزان )وﻻية غليزان(
عـ ـ ـ ـق ـ ـ ـد الزواج رقم  ،٠1٣9٣وتـ ـ ـ ـدعى من اﻵن فص ـ ـاعـدا  :بن عﲇ
نصيرة.

– قوقي وليد ،اﳌولود ﰲ  ٥مارس سنة  199٤بجامعة

– بلبعوش نورة ،اﳌولودة ﰲ  ٦أبريل سنة 198٥

)وﻻية الوادي( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠٠٣8٧ويدعى من اﻵن

بغليزان )وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠1٥٠8وتدعى

فصاعدا  :قاسمي وليد.

من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ نورة.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

– بلبعوش فاطمة ،اﳌولودة ﰲ  18أكتوبر سنة 1991

– بلبعوش خدومة ،اﳌولودة ﰲ  1٥أكتوبر سنة 19٧٠

بغليزان )وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠٤٠92وتدعى

بشعبت الديس )وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠٠٣8٠

من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ فاطمة.

وتدعى من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ خدومة.

– بلبعوش كريمة ،اﳌولودة ﰲ  2٦نوفمبر سنة 1992

– بلبعوش عائشة ،اﳌولودة ﰲ  2٠مارس سنة 19٥٠

بغليزان )وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠٤٤٤8وتدعى

ب ـ ـوادي السﻼم )وﻻي ـ ـة غ ـ ـل ـ ـي ـ ـزان( شه ـ ـادة اﳌيـ ـﻼد رقـ ـم ٠٠٥٠٧

من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ كريمة.

ومتزوجة ﰲ  ٤أكتوبر سنة  19٦٧ب و ا د ي ا ل س ﻼ م ) وﻻية

– بلب ـ ـ ـعوش ج ـ ـ ـلـول ،اﳌـ ـ ـولود ﰲ  29ين ـ ـاير سـ ـن ـ ـة 19٦٣
بشـ ـ ـعبت الديـ ـ ـ ـس )وﻻية غلـ ـيزان( شهادة اﳌيﻼد رقـ ـ ـ ـم ٠٠٠11
ومتزوج ﰲ  18سبتمبر سنة  198٤بغليزان )وﻻية غليزان(
عقد الزواج رقم  ،٠٠٥٥٧وابنته القاصرة :
* أسماء ،اﳌولودة ﰲ  12أبريل سنة  2٠٠٣بغليزان
)وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠1٣٠8

غليزان( ع ق د ا ل ز و ا ج ر ق م  ،٠٠٠2٥وتدعى من اﻵن فصاعدا :
بن عﲇ عائشة.
– بلبعوش كلثوم ،اﳌولودة ﰲ  2فبراير سنة 19٥٥
بوادي السﻼم )وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم  ٠٠21٦ومتزوجة
ﰲ  8سبتمبر سنة  19٧1بوادي السﻼم )وﻻية غليزان( عقد
الزواج رقم  ،٠٠٠٣٧وتدعى من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ كلثوم.

ويدعيان من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ جلول ،بن عﲇ أسماء.

– بلبعوش جلول ،اﳌولود ﰲ سنة  19٥٦شهادة اﳌيﻼد

– بلبعوش عبد اﳊق ،اﳌولود ﰲ  9سبتمبر سنة 2٠٠٠

رقم  ٦9اﳌـحّررة ﰲ  ٣يوليو سنة  19٧٤بشعبت الديس،
وادي السﻼم )وﻻية غليزان( ومتزوج ﰲ سنة  19٧9عقد الزواج

بغليزان )وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠٣1٥٥ويدعى
من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ عبد اﳊق.
– بلبعوش محـمد ،اﳌولود ﰲ  ٦يوليو سنة  198٥بغليزان
)وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم  ٠2٦99ومتزوج ﰲ  ٤فبراير
سنة  2٠1٣بغليزان )وﻻية غليزان( عقد الزواج رقم ،٠٠1٣٤
وولداه القاصران :
* أدم ريان ،اﳌولود ﰲ  1٣يوليو سنة  2٠1٤بغليزان
)وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠٤1٣٤
* أﻻء رباب ،اﳌولودة ﰲ  1٣يوليو سنة  2٠1٤بغليزان
)وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠٤1٣٥
ويدعون من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ محـمد ،بن عﲇ أدم
ريان ،بن عﲇ أﻻء رباب.
– بلبعوش يوسف ،اﳌولود ﰲ  9سبتمبر سنة 198٧
بغليزان )وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠٣٦٧8ويدعى
من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ يوسف.
– بلبعوش عواد ،اﳌولود ﰲ  2٤أكتوبر سنة 1989
بغليزان )وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠٤٠٥2ويدعى
من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ عواد.
– بلبعوش عﲇ ،اﳌولود ﰲ  1٦فبراير سنة 1992

رقم  ٠٠٠٦1اﳌـحّرر ﰲ  11يناير سنة  1981بسيدي أمحـمد
بن عودة )وﻻية غليزان( ،وولده القاصر :

* محـمد ،اﳌولود ﰲ  18يونيو سنة  2٠٠1بغليزان
)وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠2٠٣1
ويدعيان من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ جلول ،بن عﲇ
محـمد.
– بلبعوش بن عودة ،اﳌولود ﰲ  11أكتوبر سنة 19٦٥
بشعبت الديس )وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم ٠٠22٤
ومتزوج ﰲ  2٤سبتمبر سنة  1989بحاسي مفسوخ )وﻻية
وهران( عقد الزواج رقم  ،٠٠٠٣٧وولداه القاصران :
* عبد الرحمن ،اﳌولود ﰲ  ٥فبراير سنة  2٠٠1بغليزان
)وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠٠٤٤2
* ط ـه يـاسﲔ  ،اﳌول ـ ـ ـود ﰲ  1٥سب ـتـمـبـر سنـة 2٠٠8
بغليزان )وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠٤1٣٠
ويدعون من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ بن عودة ،بن عﲇ
عبد الرحمن ،بن عﲇ طه ياسﲔ.
– بـلـبـعوش يمينة  ،اﳌولـ ـ ـودة ﰲ سنـ ـ ـة  19٦٦شهادة
اﳌيـ ـ ـ ـﻼد رق ـ ـم  ٧٠اﳌ ـ ـ ـحّررة ﰲ ٣يولي ـ ـو سـ ـنة  19٧٤بش ـ ـعبت

بغليزان )وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠٠٦٣1ويدعى

الديس ،وادي السﻼم )وﻻية غليزان( ومتزوجة ﰲ  18سبتمبر

من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ عﲇ.

سنة  198٤بغليزان )وﻻية غليزان( عقد الزواج رقم ،٠٠٥٥٧

– بلبعوش بختة ،اﳌولودة ﰲ  2٠أبريل سنة 19٦٦

وتدعى من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ يمينة.

بشعبت الديس )وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم ٠٠2٠2

– بلبعوش خيرة ،اﳌولودة ﰲ  1٣مارس سنة 1991

ومتزوجة ﰲ  1٠سبتمبر سنة  198٦بغليزان )وﻻية غليزان(

بغليزان )وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم  ٠٠98٠ومتزوجة

عقد الزواج رقم  ،٠٠٣٧8وتدعى من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ

ﰲ أول يوليو سنة  2٠1٤بغليزان )وﻻية غليزان( عقد الزواج

بختة.

رقم  ،٠٠9٥1وتدعى من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ خيرة.

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م
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– بلبعوش أميرة ،اﳌولودة ﰲ  9غشت سنة 199٦
بغليزان )وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠2٤1٠وتدعى
من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ أميرة.
– بلبعوش سليمان ،اﳌولود ﰲ  ٤مارس سنة 199٣
بغليزان )وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠٠8٧1ويدعى
من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ سليمان.
– بلبعوش فاطمة ،اﳌولودة ﰲ  ٣نوفمبر سنة 19٤٧
بشعبت الديس )وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم ٠1٠٧٠
ومتزوجة ﰲ سنة  19٧٣عقد الزواج رقم  ٠٠٠11اﳌـحّرر ﰲ

 1٦ديسمبر سنة  1991بوادي السﻼم )وﻻية غليزان( ،وتدعى
من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ فاطمة.
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ويدعون من اﻵن فصاعدا  :بن صالح عزالدين ،بن صالح
تسنيم ،بن صالح لينا.
– قملة خرفية ،اﳌولودة ﰲ  21غشت سنة  1982ببريكة
)وﻻية باتـ ـ ـنة( ش ـ ـهادة اﳌ ـ ـيﻼد رقم  ،٠21٧٠وت ـ ـدع ـ ـى من اﻵن
فصاعدا  :بن صالح خرفية.
– قملة فواز ،اﳌـ ـولود ﰲ  2٣يناير سـ ـ ـ ـنة  198٥ببريكة
)وﻻيـ ـ ـة بات ـ ـنة( ش ـ ـهادة اﳌ ـ ـيﻼد رق ـ ـم  ،٠٠2٥٠وي ـ ـدعى من اﻵن
فصاعدا  :بن صالح فواز.
– قملة ابتسام ،اﳌولودة ﰲ  19ديسمبر سنة 198٦
ببريكة )وﻻية باتنة( شهادة اﳌيﻼد رقم  ٠٣٣٠1ومتزوجة
ﰲ  ٣سبتمبر سنة  2٠٠8ﲟ ق ر ة )وﻻية اﳌسيلة( عقد

– بلبعوش عواد ،اﳌولود ﰲ  ٤ديسمبر سنة 1981

الزواج رقم  ،٠٠٤٠٠وتدعى من اﻵن فصاعدا  :بن صالح ابتسام.

بغليزان )وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم  ٠٤1٤1ومتزوج

– قمـ ـ ـلة خديجـ ـ ـة ،اﳌـ ـ ـول ـ ـ ـودة ﰲ  1٦أبـ ـ ـريل سـ ـنة 1989

ﰲ  18فبراير سنة  2٠1٥بغليزان )وﻻية غليزان( عقد الزواج رقم

ببريكة )وﻻية باتنة( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠12٥9وتدعى من

 ،٠٠18٥ويدعى من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ عواد.

اﻵن فصاعدا  :بن صالح خديجة.

– بـ ـ ـلبـ ـ ـعوش س ـ ـعاد ،اﳌ ـ ـول ـ ـ ـودة ﰲ  2٧مـ ـ ـايو سـنة 198٥

– قملة عبد السميع ،اﳌولود ﰲ  ٤نوفمبر سنة 199٤

بغليزان )وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠22٠٠وتدعى

بباتنة )وﻻية باتنة( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠٧1٠2ويدعى من

من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ سعاد.

اﻵن فصاعدا  :بن صالح عبد السميع.

– بلبعوش قادة ،اﳌولود ﰲ  ٣غشت سنة  199٣بغليزان

– زنودة نعيمة ،اﳌولودة ﰲ  11ديسمبر سنة 19٧8

)وﻻية غليزان( شـ ـ ـهادة اﳌـ ـ ـيﻼد رقم  ،٠2٧٧٣ويـ ـ ـدعى من اﻵن

باﳌدية )وﻻية اﳌدية( شهادة اﳌيﻼد رقم  ٠٣٥٣1ومتزوجة

فصاعدا  :بن عﲇ قادة.

ﰲ  21غشت سنة  2٠٠1باﻷربعاء )وﻻية البليدة( عقد الزواج

– بـلـبـعوش بوزيان ،اﳌولـ ـ ـ ـود ﰲ  28سبـتـمـبر سنة
 199٠بغليزان )وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠٣٧٣٥
ويدعى من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ بوزيان.

رقم  ،٠٠2٧٥وتدعى من اﻵن فصاعدا  :بهياني نعيمة.
– حاج اكرلف عبد القادر ،اﳌولود ﰲ أول يونيو سنة
 19٤٧بشفة )وﻻية البليدة( شهادة اﳌيﻼد رقم  ٠٠٠98ومتزوج

– بلبعوش عبد الهادي ،اﳌولود ﰲ  21فبراير سنة

ﰲ  18يونيو سنة  19٧٦بشفة )وﻻية البليدة( عقد الزواج

 1998بغليزان )وﻻية غليزان( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠٠٦٥٥

رقم  ،٠٠٠21ويدعى من اﻵن فصاعدا  :حاج يخلف عبد القادر.

ويدعى من اﻵن فصاعدا  :بن عﲇ عبد الهادي.

– بوخنـ ـ ـ ـ ـونة اﳊ ـ ـاج ،اﳌ ـ ـول ـ ـ ـود ﰲ  ٥ينايـ ـر سنة 19٦2

– قـمـلـة العلوي ،اﳌولـ ـ ـ ـود ﰲ  2٣ف ـب ـراي ـر سنـة 19٥1

بوادي حداد )وﻻية معسكر( شهادة اﳌيﻼد رقم  ٠٠٠٠2ومتزوج

ببريكة )وﻻية باتنة( شهادة اﳌيﻼد رقم  ٠٠٥٦2ومتزوج ﰲ

ﰲ  2٠أكتوبر سنة  1998بوادي اﻷبطال )وﻻية معسكر( عقد

 ٣نوفمبر سنة  198٠ببريكة )وﻻية باتنة( عقد الزواج رقم

الزواج رقم  ،٠٠٠٦8وولداه القاصران :

 ،٠٠٤٧٦ويدعى من اﻵن فصاعدا  :بن صالح العلوي.
– قـمـلـة عـزالدين ،اﳌول ـ ـ ـ ـود ﰲ  21غشت سن ـ ـ ـ ـة 1982
ببريكة )وﻻية باتنة( شهادة اﳌيﻼد رقم  ٠21٦9ومتزوج ﰲ
 ٦مايو سنة  2٠1٠ببريكة )وﻻية باتنة( عقد الزواج رقم
 ،٠٠٣22وابنتاه القاصرتان :
* تسنيم ،اﳌولودة ﰲ  ٦ديسمبر سنة  2٠11بباتنة
)وﻻية باتنة( شهادة اﳌيﻼد رقم ،1٤9٠2
* لينا ،اﳌولـ ـ ـ ـودة ﰲ  21ي ـون ـي ـو سنـة  2٠1٤ببريكة
)وﻻية باتنة( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠18٦٤

* محـمد ،اﳌولود ﰲ  18يونيو سنة  2٠٠٣بتغنيف
)وﻻية معسكر( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠1٣٠٠
* عبد اﳉليل ،اﳌولود ﰲ  2٣سبتمبر سنة 2٠٠9
بتغنيف )وﻻية معسكر( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠٣2٠٣
ويدعون من اﻵن فصاعدا  :محسن اﳊاج ،محسن محـمد،
محسن عبد اﳉليل.
– بوخنونة نبيلة ،اﳌولودة ﰲ  ٥جانفي سنة 2٠٠٠
بتغنيف )وﻻية معسكر( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠٠٠٤٠وتدعى
من اﻵن فصاعدا  :محسن نبيلة.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

– خام ـج ع ـ ـزيز ،اﳌـ ـول ـ ـ ـود ﰲ  ٤ديسـ ـ ـمـ ـ ـ ـبر س ـ ـ ـنة 19٦2

الـنـجـاء )وﻻيـة مـيـلـة( وم ـ ـتـ ـزوج ﰲ  9سب ـت ـمـبـر سنـة 199٠

بعﲔ فكرون )وﻻية أم البواقي( شهادة اﳌيﻼد رقم ٠٠8٠٠

بوادي النجاء )وﻻية ميلة( عقد الزواج رقم  ،٠٠٠٧٧وأوﻻده

وم ـ ـ ـت ـ ـ ـزوج ﰲ  2٠ديـ ـ ـسـ ـ ـ ـم ـبر سنة  1989بعﲔ فكرون )وﻻية

القصر:

أم البواقي( عقد الزواج رقم  ،٠٠٣٦9ويدعى من اﻵن فصاعدا :
مبارك عزيز.
– بولقرود إسﻼم ،اﳌولود ﰲ  1٧يونيو سنة 1991
بوادي النجاء )وﻻية ميلة( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠٠٣٣2ويدعى
من اﻵن فصاعدا  :بن سي خليفة إسﻼم.
– بولقرود هاجر ،اﳌولودة ﰲ  ٥يونيو سنة 199٥
بوادي النجاء )وﻻية ميلة( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠٠٣٧٥وتدعى
من اﻵن فصاعدا  :بن سي خليفة هاجر.
– بولقرود سفيان ،اﳌولود ﰲ  1٣سبتمبر سنة 1992
بوادي النجاء )وﻻية ميلة( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠٠٣٣٧ويدعى
من اﻵن فصاعدا  :بن سي خليفة سفيان.
– بولقرود عمار ،اﳌولود ﰲ سنة  19٦٦شهادة اﳌيﻼد
رقم  ٠٠12٤اﳌـحّررة ﰲ أول جانفي سنة  19٧2بوادي النجاء

)وﻻية ميلة( ومتزوج ﰲ أول سبتمبر سنة  2٠٠2بوادي
النجاء )وﻻية ميلة( عقد الزواج رقم  ،٠٠1٠٤وأوﻻده القصر :
* اﳋطيب ،اﳌولود ﰲ  28أكتوبر سنة  2٠٠٣بوادي
النجاء )وﻻية ميلة( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠٠٣٥٥
* أﻻء ،اﳌولودة ﰲ  12جانفي سنة  2٠٠8بوادي النجاء
)وﻻية ميلة( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠٠٠2٠
* ه ـ ـ ـداية ،اﳌـ ـ ـول ـ ـ ـودة ﰲ  12م ـ ـارس س ـ ـ ـنة  2٠1٣ب ـ ـ ـوادي
النجاء )وﻻية ميلة( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠٠2٣٠
ويدع ـ ـون مـ ـ ـ ـن اﻵن ف ـ ـصـ ـ ـاعدا  :بن سـ ـ ـي خ ـ ـ ـ ـليـ ـ ـفة عـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـار،
بن سي خليفة اﳋطيب ،بن سي خليفة أﻻء ،بن سي خليفة
هداية.
– بولقرود عزوز ،اﳌولود ﰲ سنة  19٧٠شهادة اﳌيﻼد
رقم  ٠٠11٦اﳌـحّررة ﰲ  ٣أبريل سنة  19٧٧بوادي النجاء
)وﻻية ميلة( ،ويدعى من اﻵن فصاعدا  :بن سي خليفة عزوز.
– بولقرود السعيد ،اﳌولود ﰲ سنة  19٧٥شهادة اﳌيﻼد
رقم  ٠٠٠9٣اﳌـحّررة ﰲ  12ديسمبر سنة  1981بوادي النجاء
)وﻻية ميلة( ،ويدعى من اﻵن فصاعدا  :بن سي خليفة السعيد.

– بولقرود آمال ،اﳌولودة ﰲ  1٥مايو سنة  19٧٧بالعرصة
)وﻻيـ ـ ـة ميـ ـ ـ ـلة( شهادة اﳌ ـ ـ ـيـ ـ ـﻼد رقم  ،٠٠9٠2وتدع ـ ـى م ـ ـن اﻵن
فصاعدا  :بن سي خليفة آمال.
– بولقرود صليحة ،اﳌولودة ﰲ سنة  19٦٣شهادة
اﳌيﻼد رقم  ٠٠118اﳌـحّررة ﰲ  ٣أبريل سنة  19٧٧بوادي
النجاء )وﻻية ميلة( ،وتدعى من اﻵن فصاعدا  :بن سي خليفة
صليحة.
– بولق ـ ـ ـرود ع ـ ـ ـاشـ ـ ـور ،اﳌ ـ ـولود ﰲ س ـ ـ ـنة  19٦٠ش ـهادة
اﳌيﻼد رقم  ٠٠11٧اﳌـحّررة ﰲ  ٣أبريل سنة  19٧٧بوادي

* هديل ،اﳌولودة ﰲ  22أكتوبر سنة  2٠٠2بوادي النجاء
)وﻻية ميلة( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠٠٣٣٥
* وصال ،اﳌولودة ﰲ  9أبريل سنة  2٠٠٥بوادي النجاء
)وﻻية ميلة( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠٠1٦2
* عبد اﳌنعم ،اﳌولود ﰲ  1٧مارس سنة  2٠11بوادي
النجاء )وﻻية ميلة( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠٠2٠9
وي ـ ـ ـدعـ ـ ـون م ـ ـ ـن اﻵن فص ـ ـ ـاعدا  :بن س ـي خل ـ ـيفة عاشور،
بن سي خليفة هديل ،بن سي خليفة وصال ،بن سي خليفة
عبد اﳌنعم.
– بولقرود عماد ،اﳌولود ﰲ  ٣٠غشت سنة  1998ﲟيلة
)وﻻي ـ ـ ـة مي ـ ـ ـلة( ش ـ ـهادة اﳌ ـ ـيـ ـ ـﻼد رق ـ ـم  ،٠21٤9ويـ ـدعى من اﻵن
فصاعدا  :بن سي خليفة عماد.
– قعري يوسف ،اﳌولود ﰲ  1٠مارس سنة 19٦٧
شهادة اﳌيﻼد رقم  ٠111٣اﳌـحّررة ﰲ  ٣1ديسمبر سنة
 19٧1بالرقيبة )وﻻية الوادي( ومتزوج ﰲ  9سبتمبر سنة
 199٧بالرقيبة )وﻻية الوادي( عقد الزواج رقم  ،٠٠٠9٦وأوﻻده
القصر :
* إيمان ،اﳌولودة ﰲ  29نوفمبر سنة  2٠٠2بالرقيبة
)وﻻية الوادي( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠٠٦81
* طه أمﲔ ،اﳌولود ﰲ  2٦ديسمبر سنة  2٠٠٥بالرقيبة
)وﻻية الوادي( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠٠٧8٤
* إسراء ،اﳌولودة ﰲ  2٦ديسمبر سنة  2٠٠8بالرقيبة
)وﻻية الوادي( شهادة اﳌيﻼد رقم ،٠٠88٥
* عبد القادر ،اﳌولود ﰲ  ٤مايو سنة  2٠11بالرقيبة
)وﻻية الوادي( شهادة اﳌي ـ ـ ـﻼد رقم ،٠٠٣٤٥
ويدعون من اﻵن فصاعدا  :قوري يوسف ،قوري إيمان،
قوري طه أمﲔ ،قوري إسراء ،قوري عبد القادر.
– ق ـ ـع ـ ـ ـري راضـ ـ ـيـ ـة ،اﳌ ـ ـولـ ـ ـودة ﰲ  9يولي ـ ـو سـ ـنة 1999
بالرقيبة )وﻻية الوادي( شهادة اﳌيﻼد رقم  ،٠٠٣٧8وتدعى
من اﻵن فصاعدا  :قوري راضية.
اﳌادة  : ٢عم ـ ـ ـﻼ بأحـ ـ ـك ـ ـام اﳌ ـ ـادة  ٥من اﳌ ـ ـرس ـ ـوم رقـ ـم
 1٥٧–٧1اﳌؤّرخ ﰲ  1٠ربيع الثاني عام  1٣91اﳌوافق  ٣يونيو

سنة  ،19٧1اﳌتّمم واﳌذكور أعﻼه ،يؤشر عﲆ هوامش عقود

اﳊالة اﳌدنية للمعنيﲔ باﻷلقاب اﳉديدة اﳌمنوحة ﲟقتضى
هذا اﳌرسوم ،وذلك بناء عﲆ طلب وكيل اﳉمهورية.
اﳌادة  : ٣ينش ـ ـ ـر هـذا اﳌرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉ ـ ـريـدة الّرسمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .

حّرر باﳉزائر ﰲ  21شّوال عام  1٤٤٠اﳌوافق  2٤يونيو

سنة .2٠19

عبد القادر بن صالح

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤١
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية عام 1440

اﳌوافق  21فبراير سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
اﳌدير العام للديوان الوطني للثقافة واﻹعﻼم.

باتنة.

–––––––––––

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16شعبان عام 1٤٤٠

اﳌوافق  22أبريل سنة  ،2٠19تنهى مهام السّيد عبد اﳋالق

–––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية
عام  1440اﳌوافق  21فبراير سنة  ،2019تنهى مهام السّيد

صي ـودة ،بصف ـت ـه وال ـي ـا ﰲ وﻻي ـة ب ـات ـنـة ،لـتـكـلـيـفـه بـوظـيـفـة

ﳋضر بن تركي ،بصفته مديرا عاما للديوان الوطني للثقافة

أخرى.

واﻹعﻼم ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  ١٦شعبان عام  ١٤٤٠اﳌوافق
 ٢٢أبريل سنة  ،٢٠١٩يتضمن إنهاء مهام الكاتب

العام ﰲ وﻻية سطيف.
–––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16شعبان عام 1٤٤٠

اﳌوافق  22أبريل سنة  ،2٠19تنهى مهام السّيد الوناس
ب ـوزق ـزة ،بصف ـت ـه ك ـات ـب ـا ع ـام ـا ﰲ وﻻي ـة سطـيـف ،لـتـكـلـيـفـه
بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية عام 1440
اﳌوافق  21فبراير سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام  1440اﳌوافق
 13جانفي سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام مدير
السكن الترقوي بوزارة السكن والعمران واﳌدينة.

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

 1440اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيد ياسﲔ
لكحل ،بصفته مديرا للسكن الترقوي بوزارة السكن والعمران

واﳌدينة ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسومان رئاسيان مؤّرخان ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2019يتضمنان إنهاء
مهام مديرين للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء

قضاة.
–––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية
عام  1440اﳌوافق  21فبراير سنة  ،2019تنهى مهام السادة
اﻵتية أسماؤهم ،بصفتهم قضاة ،ﻹحالتهم عﲆ التقاعد :

ﰲ وﻻيتﲔ.

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

 1440اﳌ ـ ـ ـ ـ ـ ـوافق  13جانفـ ـ ـ ـ ـي س ـ ـ ـنة  ،2019تن ـ ـ ـ ـهى مهام السّيد

– مبروك بلخامسة ،ﲟحكمة قاﳌة،

عبد الكرﱘ اﳋير ،بصفته مديرا للتعمير والهندسة اﳌعمارية

– قويدر مسغوني ،ﲟحكمة تامنغست،

والبناء ﰲ وﻻية ورقلة ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

– البجاوي اﻷحمر ،ﲟحكمة اﳌيلية،
– الوناس براهمي ،ﲟحكمة برج منايل،

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

 1440اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيد محمـد

– حسﲔ سباتي.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية عام 1440

اﳌوافق  21فبراير سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
بوزارة التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.
–––––––––––

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية
عام  1440اﳌوافق  21فبراير سنة  ،2019تنهى مهام السّيدين

اﻵتي اسماهما ،بوزارة التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ ،ﻹحالتهما
عﲆ التقاعد :

حيطة ،بصفته مديرا للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء
ﰲ وﻻية عﲔ ﲤوشنت ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
مدير السكن ﰲ وﻻية اﳉزائر.

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

 1440اﳌوافـ ـق  13ج ـان ـفي سن ـة  ،2019ت ـن ـه ـى م ـهـام السّيـد

– جمال دباش ،بصفته مديرا للتنمية والتخطيط،

اسماعيل لومي ،بصفته مديرا للسكن ﰲ وﻻية اﳉزائر،

– شريف سدي ،بصفته نائب مدير للمحاسبة.

لتكليفه بوظيفة أخرى.

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤١
اﳉريدة الرسم ّ
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مرسومان رئاسيان مؤّرخان ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام
 1440اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2019يتضمنان إنهاء
مهام مديرين للتجهيزات العمومية ﰲ الوﻻيات.

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية عام 1440

اﳌ ـ ـوافـ ـ ـق  21ف ـ ـبراي ـ ـر سـ ـنة  ،2019يتـ ـضـ ـمن تعيﲔ
رئيسي دراسات لدى مصالح الوزير اﻷول.
–––––––––––

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

 1440اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2019تنهى مهام السّيدين

اﻵتي اسماهما ،بصفتهما مديرين للتجهيزات العمومية ﰲ
الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ ،لتكليفهما بوظائف أخرى :

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية
عام  1440اﳌوافق  21فبراير سنة  ،2019يعّين السّيدان اﻵتي

اسماهما ،رئيسي دراسات لدى مصالح الوزير اﻷول :

– نبيل ثابتي ،ﰲ وﻻية تيارت،

– محمـد جمال الدين لوري،

– سفيان حافظ ،ﰲ وﻻية اﳌدية.

– عامر بومجيرك.

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

 1440اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2019تنهى ،ابتداء من 14

يونيو سنة  ،2018مهام السّيد اﳊاج ختال ،بصفته مديرا
للتجهيزات العمومية ﰲ وﻻية تيبازة.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام  1440اﳌوافق
 13جانفي سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام اﳌدير العام

لديوان الترقية والتسيير العقاري ﰲ وﻻية أدرار.

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

``````````````````````````````````````````````````H
مرسومان رئاسيان مؤّرخان ﰲ  16جمادى الثانية عام
 1440اﳌ ـ ـ ـواف ـ ـق  21فب ـ ـرايـ ـر س ـ ـن ـ ـة  ،2019يتـ ـضـ ـمـ ـنان

تعيﲔ قضاة.
–––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية
عام  1440اﳌوافق  21فبراير سنة  ،2019تعّين السيدات
والسادة اﻵتية أسماؤهم ،قضاة :
– إكرام عليوي،
– صمرة بن قارة،

 1440اﳌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوافق  13ج ـ ـ ـ ـ ـ ـانفي سـ ـ ـ ـنة  ،2019تنـ ـ ـ ـ ـهى م ـهام السّيد
عبد الرحمان عي ـساوي ،بصف ـته مديـ ـ ـ ـرا عاما لدي ـ ـ ـوان الت ـ ـرقية

– زينب بوظريفة،

والتسيير العقاري ﰲ وﻻية أدرار ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

– مسيكة عمروش،

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

– ابتسام فاطمة الزهراء بن سعد،

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية عام 1440
اﳌوافق  21فبراير سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام

– خيرة خروبي،

مدير السياسة البيئية اﳊضرية بوزارة التهيئة

– نوال بوجاهم،

العمرانية والبيئة – سابقا.
–––––––––––

– فاطمة خيثر،
– شعاعة سعيدي،

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية
عام  1440اﳌوافق  21فبراير سنة  ،2019تنهى ،ابتداء من 25

– فوزية جزار،

ديسمبر سنة  ،2017مهام السّيد الطاهر طولبة ،بصفته مديرا

– مايسة عروس،

للسـ ـ ـ ـياس ـ ـة الب ـ ـيئية اﳊض ـ ـري ـ ـة بـ ـ ـوزارة الت ـ ـهـ ـ ـيئة العم ـ ـران ـية
والبيئة – سابقا ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية عام 1440
اﳌوافق  21فبراير سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
مستشار ﲟجلس اﶈاسبة.
–––––––––––

– سليمة عيادي،
– فتيحة قدور،
– إشراق بن كميش،
– وهيبة خفاش،
– عبد الباسط نسيب،
– محمـد بوخاري،

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية
عام  1440اﳌوافق  21فبراير سنة  ،2019تنهى مهام السّيد

– عبد الصمد كرﱘ،

عﲆ التقاعد.

– سمير لعمارة،

إبراهيم بلعيد ،بصفته مستشارا ﲟجلس اﶈاسبة ،ﻹحالته

– عبد الوهاب العرابي،

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤١
اﳉريدة الرسم ّ

– خالد ليول،

– جمال الدين هﻼل،

– كمال بوعموشة،

– خالد السعدي عكاشة،

– عبد الستار بوﳊجيلة،

– وليد عمران،

– كرﱘ بلمهدي،

– فتحي صحراوي،

– فؤاد خضور،

– زين الدين بلقاسم،

– بدر الدين مداني،

– رضوان بن أحمد نورين،

– خالد سعدي،

– سفيان بلهوش.
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– إلياس شرابن،

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

– صالح شعباني،

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية عام 1440
اﳌ ـ ـوافـ ـ ـق  21فبـ ـرايـ ـر س ـ ـنـ ـة  ،2019يت ـض ـمن تعيﲔ

– محمـد بونعاس.

````````````````````````````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية
عام  1440اﳌوافق  21فبراير سنة  ،2019تعّين السيدات والسادة
اﻵتية أسماؤهم ،قضاة :

رئيس دراسات بوزارة اﳌجاهدين.
–––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية
عـ ـ ـام  1440اﳌـ ـ ـ ـوافـ ـ ـق  21فب ـ ـراي ـ ـر س ـ ـنـ ـ ـة  ،2019ي ـ ـ ـعـ ـ ـّين الس ـ ـ ـ ـ ـّيد

– نورة بخوش،

عبد اﳊميد عﻼلو ،رئيسا للدراسات باﳌكتب الوزاري لﻸمن

– سمية نصيبي،

الداخﲇ ﰲ اﳌؤسسة بوزارة اﳌجاهدين.

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

– نذيرة نوادري،
– إبتسام روينة،
– إناس بن مسعي،
– أميرة شيراز حفيظ،

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية عام 1440
اﳌـ ـواف ـ ـق  21فبـ ـ ـراي ـ ـر س ـ ـنة  ،2019يتضمن التعيﲔ
بوزارة الشباب والرياضة.

– أسماء الصامت،
– وسيلة حليمة برحمة،
– نسرين معاش،
– أمنة علوني،
– مخاطرية عمارة،
– ياسمينة حنان جدعة،
– زينب مزوزي،
– رابح سفيان بن كاوة،
– اسماعيل بن قضنية،
– زكريا باي،
– ناهد درويش،
– لياس داودي،
– كرﱘ دشير،
– ياسر حداد،

–––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية
ع ـ ـ ـام  1440اﳌـ ـوافـ ـق  21فب ـ ـ ـراي ـ ـر س ـ ـن ـ ـة  ،2019تع ـ ـّين ال ـ ـسّيدة
والسّيدان اﻵتية أسماؤهم ،بوزارة الشباب والرياضة :
– نذير برحال ،مديرا للتنشيط وتطوير اﳌهرجانات
وترقية التمّيز ﰲ أوساط الشباب،
– وريدة أيت أمير ،نائبة مدير للوثائق واﻷرشيف
واﳌنشورات،
– عادل كشاط ،نائب مدير للتكوين ﰲ مهن الرياضة.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية عام 1440
اﳌ ـ ـ ـوافـ ـ ـق  21فب ـ ـراي ـ ـر س ـ ـن ـة  ،2019يتـ ـضـمن تعيﲔ
اﳌديرة العامة للمعهد الوطني ﳊماية النباتات.
–––––––––––

– رابح بلهواري حمادو،

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية
عام  1440اﳌوافق  21فبراير سنة  ،2019تعّين السّيدة دليلة

– رمزي بهاء الدين فريجة،

باسطة ،مديرة عامة للمعهد الوطني ﳊماية النباتات.

– أسامة فضيل،

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤١
اﳉريدة الرسم ّ
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام 1440

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام 1440

اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2019يتضمن التعيﲔ

اﳌوافـ ـق  13ج ـان ـفي سن ـة  ،2019ي ـتضم ـن تـعـيﲔ

بوزارة السكن والعمران واﳌدينة.

مديرين للتجهيزات العمومية ﰲ وﻻيتﲔ.

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

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

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام

– أنيس بن داود ،مديرا عاما للبناء ووسائل اﻹنجاز،

– سفيان حافظ ،ﰲ وﻻية تيارت،

 1440اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2019يعّين السادة اﻵتية
أسماؤهم ،بوزارة السكن والعمران واﳌدينة :

– ياسﲔ لكحل ،مفتشا باﳌفتشية العامة،

 1440اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2019يعّين السّيدان اﻵتي
اسماهما ،مديرين للتجهيزات العمومية ﰲ الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ :

– نبيل ثابتي ،ﰲ وﻻية اﳌدية.

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

– اسماعيل لومي ،مديرا للسكن الترقوي،
– وحيد حدادو ،نائب مدير للميزانية واﶈاسبة،
– رفـ ـي ـق م ـق ـراني ،ن ـائب م ـدي ـر ل ـل ـت ـك ـوي ـن وال ـق ـوانﲔ
اﻷساسية.

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ اﳌدير
العام لديوان الترقية والتسيير العقاري ﰲ وﻻية

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

اﻷغواط.

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

مرسومان رئاسيان مؤّرخان ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام
 1440اﳌوافـ ـق  13ج ـان ـفي سن ـة  ،2019يـتضمـنـان
تـعـيﲔ مـديـريـن لـلـتـعـمـيـر والـهـندسة اﳌعمارية
والبناء ﰲ الوﻻيات.

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

 1440اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2019تعّين السّيدتان والسّيد

اﻵتـيـة أسمـاؤهـم ،مـديـريـن لـلـتـعـمـيـر والـهـنـدسة اﳌعـمارية
والبناء ﰲ الوﻻيات اﻵتية :
– ﷴ حيطة ،ﰲ وﻻية اﻷغواط،

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام

 1440اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2019يعّين السّيد عبد الرحمان
عيساوي ،مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري ﰲ

وﻻية اﻷغواط.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ مدير
منتدب للسكن والعمران والتجهيزات العمومية
للمقاطعة اﻹدارية بإن قزام ﰲ وﻻية تامنغست.

– مليكة العيموش ،ﰲ وﻻية جيجل،
– جيهان هاﱎ دردور ،ﰲ وﻻية الطارف.

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

 1440اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2019يعّين السّيد عبد الكرﱘ

اﳋير ،مديرا للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء ﰲ وﻻية
البليدة.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام 1440
اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ مدير
للسكن ﰲ وﻻية البيض.

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

 1440اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2019يعّين السّيد زين العابدين
حوشﲔ ،مديرا منتدبا للسكن والعمران والتجهيزات العمومية

للمقاطعة اﻹدارية بإن قزام ﰲ وﻻية تامنغست.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية عام 1440
اﳌـ ـ ـوافـ ـ ـق  21فب ـ ـرايـ ـر س ـ ـن ـة  ،2019يت ـ ـض ـمن تعيﲔ

مكـ ـ ـل ـ ـ ـف بالدراس ـ ـات والت ـ ـلخيص بوزارة اﻷشغال
العمومية والنقل.
–––––––––––

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

 1440اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2019يعّين السّيد ياسﲔ
خوخي ،مديرا للسكن ﰲ وﻻية البيض.

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية
ع ـ ـ ـ ـ ـام  1440اﳌ ـ ـ ـوافـ ـ ـق  21فـ ـ ـب ـ ـ ـرايـ ـ ـر س ـ ـ ـ ـ ـنة  ،2019يع ـ ـّين السّيد

عبد الكرﱘ شﲔ ،مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة اﻷشغال
العمومية والنقل.

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية عام 1440

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية عام 1440

اﳌـ ـ ـ ـوافـ ـ ـق  21ف ـ ـب ـ ـراي ـ ـر سـ ـ ـنة  ،2019يتضمن تعيﲔ

اﳌ ـ ـوافـ ـ ـق  21ف ـ ـبـ ـ ـرايـ ـر سـ ـنة  ،2019يتضمن تعيﲔ

مدير اﻷشغال العمومية ﰲ وﻻية سعيدة.

رئيس غرفة ﲟجلس اﶈاسبة.
–––––––––––

–––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية عـام

 1440اﳌـوافـق  21فبراير سنة  ،2019يعّين السّيد خالد إبن
الوليد سي بلخير ،مديرا لﻸشغال العمومية ﰲ وﻻية سعيدة.

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية
عام  1440اﳌوافق  21فبراير سنة  ،2019يعّين السّيد محمـد
سعيد شيﻼ ،رئيس غرفة ﲟجلس اﶈاسبة.

قرارات ،مقّررات ،آراء
اجمللس اﻷعلـى للّغة العربية
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق
 ١١مارس سنة  ،٢٠١٩يعّدل القرار الوزاري اﳌشترك
اﳌؤّرخ ﰲ  ١١ربيع اﻷول عام  ١٤٣٠اﳌوافق  ٨مارس
س ـ ـ ـن ـ ـ ـة  ٢٠٠٩ال ـ ـ ـ ـذي يح ـ ـ ـ ـدد تـ ـعـ ـ ـداد منـ ـ ـاص ـ ـ ـ ـب الشـ ـ ـ ـ ـ ـغل
وتصنيفهـ ـا ومـ ـدة العق ـ ـد اﳋـ ـاص باﻷع ـ ـوان العامل ـ ـﲔ
ﰲ نشاطات اﳊفظ أو الصيانة أو اﳋدمات بعنوان
اﳌجلس اﻷعﲆ لّلغة العربية.

````````````````````
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير اﳌالية،
ورئيس اﳌجلس اﻷعﲆ لّلغة العربية،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  22٦-98اﳌؤّرخ ﰲ
 1٧ربيـ ـ ـع اﻷول ع ـ ـ ـ ـ ـام  1٤19اﳌـ ـ ـوافـ ـ ـق  11يولي ـ ـ ـو سن ـ ـة 1998
واﳌتضمن صﻼحيات اﳌجلس اﻷعﲆ لّلغة العربية وتنظيمه
وعمله،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣٠8-٠٧اﳌؤّرخ
ﰲ  1٧رمض ـ ـان ع ـ ـام  1٤28اﳌواف ـ ـق  29سبتمبـ ـر سنة 2٠٠٧
الذي يح ـ ـدد كيفيـ ـ ـات توظي ـ ـف اﻷعـ ـ ـوان اﳌتعاقديـ ـ ـن وحقوقهـ ـ ـ ـم
وواجباتهـ ـ ـم والعناص ـ ـر اﳌشكل ـ ـة لرواتبهـ ـم والقواع ـ ـد اﳌتعلقـ ـة
بتسييرهـ ـ ـم وكـ ـ ـذا النظـ ـ ـام التأديبـ ـ ـي اﳌط ـ ـّبق عليه ـم ،ﻻ سيما
اﳌادة  8منه،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-1٧اﳌؤّرخ ﰲ

 2٥ذي القعدة عام  1٤٣8اﳌوافق  1٧غشت سنة  2٠1٧واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

– وﲟقتض ـ ـى اﳌرس ـوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ  29ذي
القعدة عام  1٤٣٧اﳌوافق أّول سبتمبر سنة  2٠1٦واﳌتضمن
تعيﲔ رئيس اﳌجلس اﻷعﲆ لّلغة العربية،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤-9٥اﳌؤّرخ ﰲ

 1٥رمضان عام  1٤1٥اﳌوافق  1٥فبراير سنة  199٥الذي يحّدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  19٣-1٤اﳌؤّرخ ﰲ

 ٥رمض ـ ـان عـ ـ ـام  1٤٣٥اﳌوافـ ـ ـق  ٣يولي ـ ـو سنـ ـة  2٠1٤ال ـذي يحّدد
صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،
– وﲟقتض ـ ـى القـ ـ ـرار الـ ـ ـوزاري اﳌشت ـ ـرك اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ
 11ربيع اﻷّول عام  1٤٣٠اﳌوافق  8مارس سنة  2٠٠9الذي
يحّدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد اﳋاص
باﻷعوان العاملﲔ ﰲ نشاطات اﳊفظ أو الصيانة أو اﳋدمات
بعنوان اﳌجلس اﻷعﲆ لّلغة العربية ،اﳌعّدل،
يقررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تعـ ـ ـّدل أحك ـ ـ ـام اﳌ ـ ـادة اﻷوﱃ م ـ ـن القـ ـ ـ ـرار
الوزاري اﳌشتـرك اﳌؤّرخ ﰲ  11ربيع اﻷول عام  1٤٣٠اﳌوافق

 8مارس سنة  2٠٠9واﳌذكور أعﻼه ،كما يأتي :

“اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيق ـ ـ ـ ـا ﻷحك ـ ـام اﳌ ـ ـادة  8م ـ ـن اﳌرس ـ ـ ـوم
الرئاس ـ ـ ـ ـ ـي رقـ ـ ـم  ٣٠8-٠٧اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ  1٧رمضـ ـ ـان عـ ـ ـ ـ ـام 1٤28

اﳌواف ـ ـق  29سبتمب ـ ـر سنـ ـة  2٠٠٧واﳌذكـور أعﻼه ،يهدف هذا
القرار إﱃ ﲢديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2–1٧اﳌؤّرخ ﰲ

اﳋاص باﻷعوان العاملﲔ ﰲ نشاطات اﳊفظ أو الصيانة أو

 2٣ذي القعدة عام  1٤٣8اﳌوافق  1٥غشت سنة  2٠1٧واﳌتضمن

اﳋدمات بعنوان اﳌجلس اﻷعﲆ للّغة العربية ،طبقا للجدول

تعيﲔ الوزير اﻷول،

اﻵتي :

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م
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التعداد حسب طبيعة عقد العمل
عقد غير محدد اﳌدة
)(١

مناصب الشغل

التصنيف

عقد محدد اﳌدة
)(٢

بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت
الكامل
اﳉزئي
الكامل
اﳉزئي

التعداد
) (٢+١الصنف

عامل مهني من اﳌستوى اﻷول

2

-

-

-

2

عون خدمة من اﳌستوى اﻷول

-

٤

-

-

٤

حارس

11

-

-

-

11

الرقم
اﻻستدﻻﱄ

1

2٠٠

سائق سيارة من اﳌستوى اﻷول

1٠

-

-

-

1٠

عامل مهني من اﳌستوى الثاني

2

-

-

-

2

2

٣

عون خدمة من اﳌستوى الثاني

٥

-

-

-

٥

سائق سيارة من اﳌستوى الثالث ورئيس حظيرة

1

-

-

-

1

عامل مهني من اﳌستوى الثالث

2

-

-

-

2

عون وقاية من اﳌستوى اﻷول

8

-

-

-

8

عون وقاية من اﳌستوى الثاني

2

-

-

-

2

٤٣

٤

-

-

٤7

٤

٥

اﳌجموع العام

٧

219

2٤٠

2٦٣

288

٣٤8

“

اﳌادة  : ٢ينشر هذا القرارﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ٤رجب عام  1٤٤٠اﳌوافق  11مارس سنة .2٠19
وزير اﳌالية

رئيس اﳌجلس اﻷعﲆ لّلغة العربية

عبد الرحمان راوية

صالح بلعيد

عن الوزير اﻷول
وبتفويض منه
اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري
بلقاسم بوشمال

وزارة البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
قرار مؤّرخ ﰲ  27جمادى اﻷوﱃ عام  1440اﳌوافق  3فبراير سنة  ،2019يتضمن اﳌوافقة عﲆ اﶈتوى والتعويضات
اﳌترتبة عﲆ تأكيد توفير اﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية من طرف اﳌتعاملﲔ العموميﲔ للمواصﻼت
السلكية والﻼسلكية.
–––––––––––
ن وزيرة الب ـ ـ ـريد واﳌ ـ ـواصـ ـﻼت السـ ـلكية والﻼسـ ـلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
إ ّ

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م
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– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  243–17اﳌؤرخ ﰲ

 9أكتوبر سنة  2018الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق

 25ذي القعدة عام  1438اﳌوافق  17غشت سنة  2017واﳌتضمن

دعم اﳋـ ـ ـ ـدمة الشـ ـ ـاملة للب ـ ـ ـريد واﳋـ ـ ـدم ـ ـة الش ـ ـامـ ـلة لﻼتصـ ـاﻻت

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

اﻹلكترونية ،يهدف هذا القرار إﱃ اﳌوافقة عﲆ اﶈتوى

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  366–02اﳌؤّرخ

ﰲ  29شعبان عام  1423اﳌوافق  5نوفمبر سنة  2002الذي
يحدد اﻻرتفـ ـ ـاقـ ـات اﳌتـ ـ ـعلقة بتـ ـ ـركـ ـيب ﲡـ ـ ـهيزات اﳌواصﻼت
السلكية والﻼسلكية و/أو استغﻼلها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  320–15اﳌؤّرخ

ﰲ أّول ربيع اﻷّول عام  1437اﳌوافق  13ديسمبر سنة 2015

الذي يحدد نظام اﻻستغﻼل اﳌطبق عﲆ كل نوع من أنواع
الشب ـكـات ﲟا فـيـهـا الـﻼسلـكـيـة الـكـهـربـائـيـة وعﲆ مـخـتـلـف
خدمات اﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  271–17اﳌؤّرخ

ﰲ  16محرم عام  1439اﳌوافق  7أكتوبر سنة  2017الذي
يحدد صﻼحيات وزير البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية
والتكنولوجيات والرقمنة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  246–18اﳌؤّرخ

ﰲ  29محّرم عام  1440اﳌوافق  9أكتوبر سنة  2018الذي
يحـ ـ ـدد محـ ـ ـتوى ون ـ ـ ـوعية اﳋ ـ ـدمة الشـ ـ ـاملة للبريد واﳋـ ـدمة
الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية والتعريفات اﳌطبقة عليهما
وكيفية ﲤويلهما،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  247–18اﳌؤّرخ

ﰲ  29محرم عام  1440اﳌوافق  9أكتوبر سنة  2018الذي
يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم اﳋدمة الشاملة للبريد
واﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية،
– وﲟـقتضى القرار اﳌؤّرخ ﰲ  14ربيع اﻷّول عام 1440

اﳌوافق  22نوفمبر سنة  2018واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء

اللجنة متعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم اﳋدمة الشاملة
للبريد واﳋدمة الشاملة لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية،

والتعويضات اﳌترتبة عﲆ تأكيد توفير اﳋدمة الشاملة
لﻼتص ـ ـاﻻت اﻹلكتـ ـ ـرونيـ ـ ـة من طـ ـ ـرف اﳌتـ ـعامل ـ ـﲔ العم ـ ـوميﲔ
للمواصﻼت السلكية والﻼسلكية.
اﳌادة  : 2يُواَفق عﲆ محتوى توفير اﳋدمة الشاملة
لﻼتصاﻻت اﻹلكترونية والتعويضات اﳌترتبة عليها ،كما
يأتي :
– تغطية  625منطقة محصورة وذات كثافة سكانية
منخفضة ،بشبكة اتصاﻻت إلكترونية ثابتة ،منجزة ما
بﲔ  2002و 2018من طرف “شركة اتصاﻻت اﳉزائر” ،شركة
ذات أسهم ،ﲟبلغ اثنﲔ وعشرين مليارا وستة وأربعﲔ
مليونا وثمانمائة وثﻼث عشر ألفا وثمانمائة وواحد دينار
وثمانﲔ سنتيما ) 22.046.813.801,80دج( ،مع احتساب كل
الرسوم،
– إن ـجـاز  455مـوقـع لـتـغـطـية  685مـنـطـقة محصورة
وذات كثافة سكانية منخفضة ،بشبكة اتصاﻻت إلكترونية
للنقال ،من طرف “شركة اتصاﻻت اﳉزائر للهاتف النقال”،
شركة ذات أسهم ،ﲟبلغ عشرة مليارات وتسعمائة وثﻼثة
وسبعﱭ مليـونا وثمـانمائة وستة وسبعﲔ ألفا وسبعة وأربعﲔ
دينارا وثمانية وثﻼثﲔ سنتيما ) 10.973.876.047,38دج(
دينار جزائري ،مع احتساب كل الرسوم،
– إنجاز  66موقعا لتغطية مناطق حدودية بشبكة
اتصاﻻت إل ـك ـت ـرون ـي ـة ل ـل ـن ـقـال ،مـن طـرف “شركـة اتصاﻻت
اﳉزائ ـر ل ـل ـه ـات ـف ال ـن ـق ـال” ،شرك ـة ذات أسهـم ،ﲟبـلـغ مـلـيـار
وستمائة وستة وعشرين مليونا ومائة وستة وأربعﲔ
ألفا ومائتﲔ وستة وثﻼثﲔ دينارا وسبعة وخمسﲔ سنتيما
) 1.626.146.236,57دج( ،مع احتساب كل الرسوم،
– إنجاز  11٤موقع لتغطية محاور طرقات بشبكة
اتصاﻻت إلكترونية للنقال ،من طرف “شركة اتصاﻻت اﳉزائر

– وﲟقتضى اللوائح رقم  /2018/01خ.ش.إ.إ/2018/02 ،

للهاتف النقال” ،شركة ذات أسهم ،ﲟبلغ مليارين وأربعمائة

خ.ش.إ.إ /2018/03 ،خ.ش.إ.إ /2018/04 ،خ.ش.إ.إ/2018/05 ،

وستة وتسعﲔ مليونا وستمائة وسبعة آﻻف وثﻼثمائة

خ.ش.إ.إ /2018/06 ،خ.ش.إ.إ /2018/08 ،خ.ش.إ.إ/2018/09 ،

وأربعة دنانير وخمسﲔ سنتيما ) 2.496.607.304,50دج( مع

خ.ش.إ.إ ،ل ـل ـج ـن ـة مـتـعـددة الـقـطـاعـات لـتسيـيـر صنـدوق دعـم

احتساب كل الرسوم،

اﳋ ـ ـدم ـ ـ ـة الشاملة للبـ ـري ـ ـد واﳋـ ـدمـ ـة الشـ ـامـ ـلة لﻼتـ ـص ـ ـ ـاﻻت

– إنـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز وص ـلـة ب ـاﻷل ـي ـاف ال ـب ـص ـري ـة ب ـق ـدرة 200

اﻹلكت ـ ـرونـ ـية ،اﳌ ـ ـتخـ ـ ـ ـذة خﻼل اجتـ ـماعـ ـها اﳌنعقد بتاريخ 11

جيغابايت/الثانية تربط ما بﲔ وﻻية تندوف ووﻻية أدرار

ديسمبر سنة ،2018

عﲆ مسافة  1120كم من طرف “شركة اتصاﻻت اﳉزائر”،

تقّرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  11من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  247–18اﳌؤّرخ ﰲ  29محّرم عام  1440اﳌوافق

شركة ذات أسهم ،ﲟبلغ مليار وسبعمائة واثنﲔ وتسعﲔ
مليونا وسبعمائة وتسعﲔ ألفا وتسعمائة واثنﲔ دينارا
وخمسﲔ سنتيما ) 1.792.790.902,٥0دج( ،مع احتساب كل
الرسوم،

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م
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– ﲢقيق اﻻرتقاء ﲟستوى الوصلة اﶈورية الوطنية
“ ”backboneﰲ جزئها الشمال– جنوب واﳉنوب – شرق من
طرف “شركة اتصاﻻت اﳉزائر” ،شركة ذات أسهم ،ﲟبلغ
مليارين وخمسمائة مليون دينار ) 2.500.000.000,00دج(،
مع احتساب كل الرسوم،
– تغطية اﳌناطق اﶈصورة لوﻻية تندوف )اقتناء
وتركيب وتشغيل  7محطات قاعدية  (BTSبشبكة اتصاﻻت
إلكترونية للنقال من طرف “شركة اتصاﻻت اﳉزائر للهاتف
النقال” ،شركة ذات أسهم ،ﲟبلغ مائة وستة وتسعﲔ مليونا
وأربعمائة وستة وثﻼثﲔ ألفا وخمسمائة وثﻼثة وثﻼثﲔ
ديـ ـ ـن ـ ـارا وس ـ ـتة وسبـ ـع ـ ـﲔ سنـ ـتيما ) 196.436.533,76دج( مع
احتساب كل الرسوم،

– السيد الصديق بوتيوتة ،رئيس اﳌجلس البيداغوجي
ﰲ اﳌعهد،
–).......................بدون تغيير(...................................
– السيد عبد اﳌالك نوري ،ﳑثل منتخب عن الطلبة".

وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية
والصيد البحري
قرار مؤّرخ ﰲ  ١7ذي اﳊجة عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ٢٨غشت
سنـ ـ ـ ـ ـ ـة  ،٢٠١٨ي ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـدد إطـ ـ ـ ـار تـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـي ـ ـم اﳌسابـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـات
واﻻم ـت ـح ـانـ ـ ـ ـات اﳌه ـنـيـة لـﻼلـتـحـاق بـالـرتب اﳌنـتـمـيـة
لﻸسﻼك اﳋاصة بإدارة الغابات.

– وضع مركز ساتﲇ “ ”Hubمن طرف “شركة اتصاﻻت
اﳉزائر الفضائية” ،شركة ذات أسهم ،ﲟبلغ مليار وواحد
وعشرين مليونا وخمسمائة وخمسة آﻻف ومائة وخمسة
وتسعﲔ دينارا وثﻼثة عشر سنتيما )1.021.505.195,13دج(،
مع احتساب كل الرسوم.

`````````````````````````
ن وزير الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم رقم  1٤٥–٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  12صفر
عام  1٣8٦اﳌوافق  2يونيو سنة  19٦٦واﳌتعلق بتحرير
ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي

اﳌادة  : 3ين ـ ـشـ ـ ـر هـ ـ ـذا القـ ـ ـرار ﰲ اﳉـ ـ ـريـ ـدة الّرسـ ـمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉ ـ ـ ـزائر ﰲ  27جمـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1440اﳌوافق

 3فبراير سنة .2019

هدى إيمان فرعون

``````````````````````````````````````````````````H
قرار مؤّرخ ﰲ  ١٠رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ١7مارس
سنة  ،٢٠١٩يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  ١٠رمضان عام
 ١٤٣7اﳌ ـ ـ ـواف ـ ـق  ١٥يونيو س ـ ـنة  ٢٠١٦واﳌ ـ ـتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳌجلس التوجيهي للمعهد الوطني
لﻼتصاﻻت وتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال.

`````````````````````````
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  1٠رجب عام  1٤٤٠اﳌوافق 1٧
مارس سنة  ،2٠19يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  1٠رمضان عام
 1٤٣٧اﳌوافق  1٥يونيو سنة  2٠1٦واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء

اﳌجلس التوجيهي للمعهد الوطني لﻼتصاﻻت وتكنولوجيات
اﻹعﻼم واﻻتصال ،اﳌعّدل ،كما يأتي :
"–).......................بدون تغيير(...................................
– السيد وحيد صبري بن حنة ،ﳑثل وزير الشؤون
اﳋارجية،
–)........................بدون تغيير(............................

تهم وضعية اﳌوظفﲔ ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣–1٧اﳌؤّرخ

ﰲ  2٥ذي القعـ ـ ـدة ع ـ ـ ـام  1٤٣8اﳌواف ـ ـق  1٧غش ـ ـت سنـ ـ ـة 2٠1٧
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  99–9٠اﳌؤّرخ ﰲ
أّول رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق  2٧مارس سنة  199٠واﳌتعلق

بسلطة التعيﲔ والتسيير اﻹداري بالنسبة للموظفﲔ وأعوان
اﻹدارة اﳌركزية والوﻻيات والبلديات واﳌؤسسات العمومية

ذات الطابع اﻹداري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  12٧–11اﳌؤّرخ

ﰲ  1٧ربيع الثاني عام  1٤٣2اﳌوافق  22مارس سنة 2٠11
واﳌتضمن القانون اﻷساسي اﳋاص باﳌوظفﲔ اﳌنتمﲔ
لﻸسﻼك اﳋاصة بإدارة الغابات،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  19٤–12اﳌؤّرخ ﰲ

 ٣جمادى الثانية عام  1٤٣٣اﳌوافق  2٥أبريل سنة  2٠12الذي
يـحـدد كـيـفـيـات تـنـظـيـم اﳌسابـقـات واﻻمـتـحـانـات والـفـحوص
اﳌهنية ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية وإجرائها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤2–1٦اﳌؤّرخ ﰲ

 2٠ذي اﳊجة عام  1٤٣٧اﳌوافق  22سبتمبر سنة  2٠1٦الذي
يحـ ـ ـدد صﻼحي ـ ـات وزي ـ ـر الفﻼح ـ ـة والتنمي ـ ـة الريفي ـ ـة والصيـ ـ ـد
البحري،
– وبناء عﲆ الرأي اﳌطابق للسلطة اﳌكلفة بالوظيفة
العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م
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يقـرر مـا يـأتي :

* رتبة عريف للغابات )امتحان مهني( :

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  8من اﳌرسوم

 –1اختـبار ﰲ الثقافة العامة ،اﳌـدة ساعتان ) ،(2اﳌعامـل )،(1

التنفيذي رقم  19٤–12اﳌؤّرخ ﰲ  ٣جمادى الثانية عام 1٤٣٣

 –2اختبـ ـ ـار ﰲ التشري ـ ـع الغاب ـ ـي ،اﳌ ـ ـدة ) (٣ساعـ ـ ـات،

اﳌواف ـ ـق  2٥أبريـ ـل سنـ ـة  2٠12واﳌذكـ ـور أعـ ـﻼه ،يهـ ـدف هـ ـذا

اﳌعامل )،(2

الق ـ ـرار إﱃ ﲢدي ـ ـد إطـ ـار تنظي ـ ـم اﳌسابق ـ ـات واﻻمتحانـ ـ ـات
اﳌهنية لﻼلتحاق بالرتب اﳌنتمية لﻸسﻼك اﳋاصة بإدارة
الغابات.

 –٣اختبار حول التقنيات الغابية ،اﳌدة ) (٣ساعات،
اﳌعامل ).(٣
* رتبة عريف رئيسي للغابات )امتحان مهني( :

اﳌادة  : ٢تتضمن مسابقات التوظيف مسبقا :

 –1اختبار ﰲ الثقافة العامة ،اﳌدة ساعتان ) ،(2اﳌعامل )،(1

– فحصا طبيا،
– اختبارا نفسانيا – تقنيا،

 –2اختـ ـ ـبار ﰲ التشري ـ ـع الغابـ ـ ـي ،اﳌ ـ ـدة ) (٣ساع ـ ـ ـ ـات،
اﳌعام ـ ـل )،(2

– اختبارا ﰲ التربية البدنية والرياضية.
اﳌادة  : ٣يتضمن الفحص الطبي اختبارا عياديا عاما

 –٣اختبار حول التقنيات الغابية ،اﳌدة ) (٣ساعات،
اﳌعامل ).(٣

حول الوضعية الصحية للمترشح.
اﳌادة  : ٤يتضمن اﻻختبار النفساني– التقني الذي

* رتبة مفتش فرقة للغابات )مسابقة عﲆ أساس
اﻻختبارات لﻼلتحاق بالتكوين اﳌتخصص( :

يقوم به ﳑارسون مختصون اختبارا لتقييم القدرات النفسية
والعقلية للمترشح.

 –1اختـ ـ ـبار ﰲ الثقافـ ـ ـة العامـ ـ ـة ،اﳌ ـ ـدة ساعتـ ـ ـ ـان )،(2
اﳌعامل )،(1

اﳌادة  : ٥اختبارالتربية البدنية والرياضية اختبار
انتقائي أوﱄ يحتوي عﲆ :

 –2اختبار ﰲ الرياضيات ،اﳌدة ) (٣ساعات ،اﳌعامل
)،(٣
 –٣اختبار ﰲ التاريخ واﳉغرافيا ،اﳌدة ساعتان )،(2

– سب ـ ـاق أربعمائـ ـ ـة ) (٤٠٠متـ ـر بالنسب ـة للمترشحﲔ،
ومائتي ) (2٠٠متر بالنسبة للمترشحات،

اﳌعامل ).(2
* رتبة مفتش فرقة للغابات )امتحان مهني( :

– سبـ ـاق مائتـ ـي ) (2٠٠متـ ـر بالنسبـ ـة للمترشح ـ ـﲔ مع
حمل كيس وزنه عشرة ) (1٠كغ ،وسباق مائة ) (1٠٠متر
بالنسبة للمترشحات مع حمل كيس وزنه خمسة ) (٥كغ،

 –1اخت ـ ـ ـبـ ـار ﰲ الثقافـ ـ ـ ـة العام ـ ـة ،اﳌـ ـ ـدة ساعتـ ـ ـ ـان )،(2
اﳌعامل )،(1

– تسلـ ـ ـ ـق اﳊبـ ـل بعل ـ ـ ـو خمسـ ـة ) (٥أمتـ ـار مرت ـ ـﲔ )(2
بالنسبة للمترشحﲔ ،ومرة واحدة بالنسبة للمترشحات.

 –2اختبار ﰲ دراسة حالة تتعلق بتطبيق التقنيات
الغابية ،اﳌدة ) (٤ساعات ،اﳌعامل )،(٣
 –٣اختبار ﰲ علم الغابات ،اﳌدة ) (٣ساعات ،اﳌعامل

* يتم التنقي ـ ـط بالنظـ ـر للوقـ ـت اﳌسج ـ ـل بالنسب ـة
).(2

للعدو.
* ك ـ ـ ـ ـ ـ ـل مترش ـ ـ ـ ـح يتـ ـ ـم تأهيلـ ـ ـه ﰲ الفحـ ـ ـص الطب ـ ـ ـ ـي
واﻻختبار النفساني ،وإختبارات التربية البدنية والرياضية،
يستدعى ﻹجراء اﻻختبارات الكتابية أو اﳌـحـادثة.
اﳌادة  : ٦تتضمن اﳌسابقات عﲆ أساس اﻻختبارات
واﻻمتحانات اﳌهنية ،اﻻختبارات اﻵتية :
* رتبة عون الغابات )مسابقة عﲆ أساس اﻻختبارات
لﻼلتحاق بالتكوين اﳌتخصص( :
 –1اخت ـ ـ ـبـ ـ ـار ﰲ الثقاف ـ ـ ـ ـة العامـ ـ ـ ـة ،اﳌـ ـ ـ ـدة ساعتـ ـ ـ ـان )،(2
اﳌعام ـ ـل )،(1
 –2اختبار ﰲ الرياضيات ،اﳌدة ساعتان ) ،(2اﳌعامل )،(2
 –٣اختب ـ ـار ﰲ العل ـ ـوم الطبيعيـ ـة ،اﳌـ ـدة ساعت ـ ـان )،(2
اﳌعامل ).(٣

* رتبـ ـ ـ ـة مفتـ ـ ـش للغابـ ـ ـات )مساب ـ ـقة ع ـ ـﲆ أسـ ـ ـاس
اﻻختبارات( :
 –1اختبـ ـ ـ ـار ﰲ الث ـقـ ـ ـاف ـ ـ ـة العام ـ ـة ،اﳌ ـ ـ ـ ـدة ساعتـ ـ ـ ـان )،(2
اﳌعامل )،(1
 –2اختبار ﰲ الرياضيات ،اﳌدة ساعتان ) ،(2اﳌعامل )،(2
 –٣اختبار تقني ﰲ تخصص اﳌترشح ،اﳌدة ساعتان
) ،(2اﳌعامل ).(٣
* رتبة مفتش للغابات )امتحان مهني( :
 –1اختبار ﰲ الثقافة العامة ،اﳌدة ساعتان ) ،(2اﳌعامل )،(1
 –2اختبار ﰲ دراسة حالة تتعلق بتطبيق التقنيات
الغابية ،اﳌدة ) (٤ساعات ،اﳌعامل )،(٣
 –٣اختبار ﰲ علم الغابات ،اﳌدة ) (٣ساعات ،اﳌعامل ).(2
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* رتبة مفتش رئيسي للغابات )مسابقة عﲆ أساس
اﻻختبارات( :
 –1اخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ـار ﰲ الث ـ ـقـ ـ ـافـ ـة الع ـ ـ ـام ـ ـة ،اﳌ ـ ـدة سـاعتان )،(2
اﳌعامل )،(1
 –2اخ ـ ـ ـت ـ ـبار تق ـ ـني ﰲ تخ ـ ـصـ ـص اﳌـ ـترش ـ ـح ،اﳌدة )(٣
ساعات ،اﳌعامل )،(٣
 –٣اخت ـ ـبار اختياري ﰲ اللـ ـ ـغة اﻷجن ـ ـب ـ ـية )فرنـ ـس ـ ـية أو
إنجليزية( ،اﳌدة ساعتان ) ،(2اﳌعامل ).(2
* رتبة مفتش رئيسي للغابات )امتحان مهني( :
 –1اخـ ـ ـ ـت ـ ـ ـبار ﰲ الثـ ـ ـقـ ـاف ـ ـة العـ ـ ـامـ ـة ،اﳌـ ـدة سـ ـاعتان )،(2
اﳌعامل )،(1
 –2اختبار ﰲ مجال تسيير الغابات ،اﳌدة ) (٤ساعات،
اﳌعامل )،(٣
 –٣اختبار تق ـ ـني ﰲ عـ ـلم الغ ـ ـابات ،اﳌـ ـ ـدة ) (٣سـ ـاعات،
اﳌعامل ).(2
* رتبة مفتش رئيس للغابات )مسابقة عﲆ أساس
اﻻختبارات( :
 –1اختبار ﰲ الثـقافة العامة ،اﳌدة ساعتان ) ،(2اﳌعامل )،(1
 –2اختب ـ ـ ـار تقني ﰲ تخـ ـ ـصص اﳌترشـ ـح ،اﳌـ ـ ـ ـدة )(٣
ساعات ،اﳌعامل )،(٣
 –٣اختبـ ـار اختيـ ـاري ﰲ اللغـ ـة اﻷجنبي ـة )فرنسية أو
إنجليزية( ،اﳌدة ساعتان ) ،(2اﳌعامل ).(2
* رتبة مفتش رئيس للغابات )امتحان مهني( :
 –1اختب ـ ـ ـ ـار ﰲ الثقـ ـاف ـ ـ ـة العام ـ ـة ،اﳌـ ـ ـ ـدة ساعت ـ ـ ـان )،(2
اﳌعامل )،(1
 –2اختبار ﰲ مجال تسيير الغابات ،اﳌدة ) (٤ساعات،
اﳌعامل )،(٣
 –٣اخت ـ ـب ـار تق ـ ـني ﰲ عـ ـلم الغ ـ ـابـ ـ ـات ،اﳌدة ) (٣ساعات،
اﳌعامل ).(2
* رتبة محافظ قسم للغابات )مسابقة عﲆ أساس
اﻻختبارات( :
 –1اختب ـ ـ ـ ـار ﰲ الثق ـاف ـ ـ ـ ـة الع ـامـ ـ ـة ،اﳌـ ـ ـ ـدة ساعتـ ـ ـ ـ ـان )،(2
اﳌعامل )،(1
 –2اختـ ـ ـبـ ـار تق ـ ـ ـني ﰲ تخ ـ ـصـ ـص اﳌتـ ـرشـ ـ ـ ـح ،اﳌدة )(٣
ساعات ،اﳌعامل )،(٣
 –٣اخت ـ ـبار اختـ ـ ـ ـياري ﰲ اللغة اﻷجنب ـ ـية )فرنسية أو
إنجليزية( ،اﳌدة ساعتان ) ،(2اﳌعامل )،(2
 – ٤اختبار ﰲ اﳉغرافيا ،اﳌدة ساعتان ) ،(2اﳌعامل ).(2

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

 –2اختـ ـب ـ ـار تقنـ ـي ﰲ عل ـ ـم الغاب ـ ـات ،اﳌ ـ ـدة ) (٣ساعات،
اﳌعامل )،(2
 –٣اختبار ﰲ مجال تسيير الغابات ،اﳌدة ) (٤ساعات،
اﳌعامل ).(٣
* رتبة محافظ رئيسي للغابات )امتحان مهني( :
 –1اختـ ـ ـب ـ ـار ﰲ الثـ ـ ـقـ ـافـ ـة الع ـ ـ ـ ـامة ،اﳌـ ـ ـدة ) (٣سـ ـاعـ ـات،
اﳌعامل )،(2
 –2اختـ ـبار الكف ـ ـاءة ﳌمارسـ ـة نشـ ـاط محافـ ـظ رئيس ـي
للغابات ،اﳌدة ) (٤ساعات ،اﳌعامل )،(٤
 –٣اختبار ﰲ مجال تسيير الغابات ،اﳌدة ) (٣ساعات،
اﳌعامل )،(٣
 – ٤اختبار تقني ﰲ علم الغابات ،اﳌدة ) (٣ساعات،
اﳌعامل ).(2
* رتبة محافظ عام للغابات )امتحان مهني( :
 –1اخ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـبـ ـ ـار ﰲ الثقـ ـ ـ ـاف ـ ـة العـ ـ ـامة ،اﳌـ ـ ـ ـ ـدة ) (٣سـاعات،
اﳌعامل )،(2
 –2اختبار الكفاءة ﳌمارسة نشاط محافظ عام للغابات،
اﳌدة ) (٤ساعات ،اﳌعامل )،(٤
 –٣اختبار ﰲ مجال تسيير الغابات ،اﳌدة ) (٣ساعات،
اﳌعامل )،(٣
 –٤اختبار تقني ﰲ علم الغابات ،اﳌدة ) (٣ساعات،
اﳌعامل ).(2
اﳌادة  : 7كل عﻼمة تقل عن  2٠/٥ﰲ أحد اﻻختبارات
الكتابية اﳌذكورة أعﻼه ،تعّد إقصائية .
اﳌادة  : ٨تلحق بأصل هذا القرار برامج اﳌسابقات
عﲆ أساس اﻻختبارات واﻻمتحانات اﳌهنية لكل رتبة.
اﳌادة  : ٩تشمل اﳌسابقة عﲆ أساس الشهادات لﻼلتحاق
ببعض الرتب اﳌنتمية لﻸسﻼك اﳋاصة بإدارة الغابات ،معايير
اﻻنتقاء وكذا التنقيط اﳌخصص لكل واحد منها ،حسب اﻷولوية
اﻵتية :
 –١مﻼئمة مؤهﻼت تكوين اﳌترشح مع متطلبات
السـلك أو الرتبـة اﳌطلوبﲔ للمشاركة ﰲ اﳌسابقة ) ٠إﱃ
 1٣نقطة( :
 –١.١تطابق تخصص اﳌؤهل أو الشهادة مع متطلبات
الرتبة ) ٠إﱃ  ٦نقاط( :
ترتب تخصصات اﳌترشحﲔ ،حسب اﻷولوية التي

* رتبة محافظ قسم للغابات )امتحان مهني( :

ﲢ ـ ـ ـدده ـ ـا السلط ـ ـة الت ـي له ـ ـ ـا صﻼحيـ ـة التعـ ـ ـيﲔ ،واﳌذك ـ ـورة

 –1اختـ ـ ـ ـبار ﰲ الثقاف ـ ـة العام ـ ـة ،اﳌـ ـ ـدة ساعتـ ـ ـان )،(2

ﰲ قـ ـ ـرار أو مق ـ ـ ـ ـرر فتـ ـح اﳌسابق ـ ـ ـة عـ ـﲆ أسـ ـاس الشهـ ـ ـادات،

اﳌعامل )،(1

وتنقط كما يأتي :

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م
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– التخصص )ات(  ٤ : 2نقاط،
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يـ ـتـ ـم ت ـن ـق ـي ـط ك ـل ت ـك ـوي ـن م ـك ـم ـل أعﲆ م ـن الشه ـادة أو
اﳌؤهل اﳌطلوب ،ﰲ نفس التخصص الذي له صلة باﳌهام
اﳌرتبط ـ ـ ـة بالرتبـ ـة اﳌـ ـراد اﻻلتحـ ـاق بهـ ـ ـا ،عـ ـ ـﲆ أس ـاس ٠.2٥

– التخصص )ات(  ٣ : ٣نقاط،

نقطـ ـة ع ـ ـن ك ـ ـل سداسـ ـي دراسـ ـي أو تكويـ ـن مكمـ ـل ،ﰲ ح ـ ـدود

– التخصص )ات(  : ٤نقطتان،

نقطتﲔ ).(2

– التخصص )ات(  : ٥نقطة واحدة.
 –٢.١مسار الدراسة أو التكوين ) ٠إﱃ  ٧نقاط( :
يـ ـتـ ـم تـ ـنـ ـقـ ـي ـط مسار ال ـدراسة أو ال ـت ـك ـوي ـن عﲆ أساس
اﳌعّدل العام للمسار الدراسي أو التكوين اﳌتّوج باﳌؤهل أو
الشهادة ،كما يأتي :
– نقطة واحدة ،بالنسبة للمترشح الذي ﲢصل عﲆ
معدل عام يتراوح بﲔ  2٠/1٠.٥٠و،2٠/1٠.99
– نقطتان ) ،(2بالنسبة للمترشح الذي ﲢصل عﲆ
معدل عام يتراوح بﲔ  2٠/11و،2٠/11.99
– ثﻼث ) (٣نقاط ،بالنسبة للمترشح الذي ﲢصل عﲆ

 –٣اﻷشغال أو الدراسات اﳌنجزة من طرف اﳌترشح
ﰲ نف ـس التخـصص ،عن ـد اﻻقتضـاء ،بالنسبـة ﳌسابقـات
اﻻلتحـاق بالرتب اﳌصنفـة ﰲ الصنـف  ١١فمـا فـوق ) ٠إﱃ
نقطة واحدة( :
يتم تنقيط البحوث أو الدراسات اﳌنشورة ﰲ مجلة
متخصصة وطنية أو أجنبية ،عﲆ أساس  ٠.٥نقطة عن كل
إصدار ،ﰲ حدود نقطة واحدة.
 – ٤اﳋبـ ـرة اﳌـ ـهـ ـن ـية اﳌ ـكـ ـتـ ـسبة من قبل اﳌتـ ـرشـ ـح
) ٠إﱃ  ٦نقاط( :
يت ـ ـم تنقي ـ ـط اﳋب ـ ـرة اﳌهني ـ ـة اﳌكتسـ ـبة م ـ ـن طـ ـ ـرف
اﳌترشح عﲆ اﳋصوص ،ﰲ إطار :

معدل عام يتراوح بﲔ  2٠/12و،2٠/12.99

* عقود ما قبل التشغيل،

– أربع ) (٤نقاط ،بالنسبة للمترشح الذي ﲢصل عﲆ

* اﻹدماج اﻻجتماعي للشباب حامﲇ الشهادات،

معدل عام يتراوح بﲔ  2٠/1٣و،2٠/1٣.99

* اﻹدماج اﳌهني،

– خمس ) (٥نقاط ،بالنسبة للمترشح الذي ﲢصل عﲆ

* بصفة متعاقد.

معدل عام يتراوح بﲔ  2٠/1٤و،2٠/1٤.99
– ست ) (٦نقاط ،بالنسبة للمترشح الذي ﲢصل عﲆ
معدل عام يتراوح بﲔ  2٠/1٥و،2٠/1٥.99
– سبع ) (٧نقاط ،بالنسبة للمترشح الذي ﲢصل عﲆ
معدل عام يساوي أو يفوق .2٠/1٦
* يستفيد خريجو اﳌدارس الكبرى )اﳌدارس الوطنية
للتكوين العاﱄ( ،من نقطتﲔ ) (2إضافيتﲔ.
* يستفيد اﻷوائل ﰲ دفعاتهم باﳌؤسسات العمومية
للتكوين العاﱄ من نقطة إضافية واحدة.
* يتـ ـ ـم تنقيـ ـ ـط اﳌترشحـ ـ ـﲔ اﳊاصلـ ـ ـﲔ عـ ـ ـﲆ شه ـ ـ ـادة
اﳌاجستير ،كما يأتي :
–  ٣نقاط ،لتقدير “حسن جدا أو “مشرف جدا”،
–  2.٥نقطة ،لتقدير “حسن” أو “مشرف”،
– نقطتان ) ،(2لتقدير “قريب من اﳊسن”،

– نقطة واحدة ) (1عن كل سنة خدمة ،ﰲ حدود ست )(٦
نقاط ،بالنسبة للخبرة اﳌهنية اﳌكتسبة ﰲ اﳌؤسسات
واﻹدارات العمومية اﳌنظمة للمسابقة،
– نقطة واحدة ) (1عن كل سنة خدمة ،ﰲ حدود أربع )(٤
نق ـ ـاط ،بالنسبـ ـة للخب ـ ـرة اﳌهنية اﳌكتسبة ﰲ مؤسسة أو
إدارة عمومية أخرى،
– نصف ) (٠.٥نقطة عن كل سنة خدمة ،ﰲ حدود ثﻼث
) (٣نقاط ،بالنسبة للخبرة اﳌهنية اﳌكتسبة ﰲ اﳌؤسسات
واﻹدارات العمومية ﰲ منصب شغل أدنى من اﳌنصب اﳌراد
شغله،
– نصـ ـ ـف ) (٠.٥نقط ـ ـة عـ ـن ك ـ ـل سنـ ـة خدمـ ـة ،ﰲ حـ ـ ـدود
نقطتﲔ ) (2بالنسبة للخبرة اﳌهنية اﳌكتسبة خارج قطاع
الوظيفـ ـ ـة العمومي ـ ـة مثبت ـ ـة بشه ـ ـادة ع ـ ـمل ،مرفق ـ ـة بشه ـ ـادة
اﻻنتس ـ ـ ـاب مسّلم ـ ـة م ـ ـن ط ـ ـرف هيئ ـ ـة الضمـ ـ ـان اﻻجتماعي
اﳌعنية.

– نقطة ونصف ) ،(1.٥لتقدير “مقبول”.

 –٥تاريخ اﳊصول عﲆ الشهادة ) ٠إﱃ  ٥نقاط( :

 –٢التكوين اﳌكمل للشهادة أو اﳌؤهل اﳌطلوب

يتم ﲢديد أقدمية تاريخ اﳊصول عﲆ الشهادة بالنظر

للمشاركة ﰲ اﳌسابقة ﰲ نفس التخصص ،عند اﻻقتضاء

إﱃ تاريخ فتح اﳌسابقة ،ويتم تنقيطها عﲆ أساس نصف

) ٠إﱃ نقطتﲔ( :

) (٠.٥نقطة عن كل سنة ،ﰲ حدود خمس ) (٥نقاط.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤١
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 –٦نتائج اﳌقابلة مع ﳉنة اﻻنتقاء ) ٠إﱃ  ٣نقاط( :
– القدرة عﲆ التحليل والتلخيص  :نقطة واحدة،
– القدرة عﲆ التواصل  :نقطة واحدة،
– القدرات و /أو اﳌؤهﻼت اﳋاصة  :نقطة واحدة.
اﳌادة  : ١٠تشمل اﳌسابقة عﲆ أساس الشهادات لﻼلتحاق
بالتكوين اﳌتخصص لبعض الرتب اﳌنتمية لﻸسﻼك اﳋاصة
بإدارة الغابات ،معايير اﻻنتقاء ،وكذا التنقيط اﳌخصص لكل واحد
منها ،حسب اﻷولوية اﻵتية :
 /١مﻼءمة مؤهﻼت تكوين اﳌترشح مع متطلبات
التكوين اﳌراد اﻻلتحاق به ) ٠إﱃ  1٣نقطة( :
 –١.١تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة
) ٠إﱃ  ٦نقاط( :

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

– ست ) (٦نقاط ،بالنسبة للمترشح الذي ﲢصل عﲆ
معدل عام يتراوح ما بﲔ  2٠/1٥و،2٠/1٥.99
– سبع ) (٧نقاط ،بالنسبة للمترشح الذي ﲢصل عﲆ
معدل عام يساوي أو يفوق .2٠/1٦
 /٢تاريخ اﳊصول عﲆ الشهادة ) ٠إﱃ  ٥نقاط( :
يتم ﲢديد أقدمية تاريخ اﳊصول عﲆ الشهادة بالنظر
إﱃ تاريخ فتح اﳌسابقة ،ويتم تنقيطها عﲆ أساس ٠.٥
نقطة عن كل سنة ،ﰲ حدود خمس ) (٥نقاط.
 /٣نتائج اﳌقابلة مع ﳉنة اﻻنتقاء ) ٠إﱃ  ٣نقاط( :
– القدرة عﲆ التحليل والتلخيص :نقطة واحدة،
– القدرة عﲆ التواصل  :نقطة واحدة،
– القدرات و /أو اﳌؤهﻼت اﳋاصة  :نقطة واحدة.

ترتـ ـب تخصصـ ـات اﳌترشح ـﲔ حسـ ـب اﻷولوي ـة التـ ـي

اﳌادة  : ١١يؤدي غياب اﳌترشح عن أحد اﻻختبارات

ﲢددهـ ـا السلط ـة الت ـي لهـ ـ ـا صﻼحي ـة التـ ـعيﲔ ،واﳌذكـ ـورة ﰲ

الكتابية أو عن اﳌـحـادثة مع ﳉنة اﻻنتقاء ،إﱃ إقصائه من

قرار فتح اﳌسابقة عﲆ أساس الشهادات ،وتنقط كما يأتي :

اﳌسابقة أو اﻻمتحان اﳌهني.

– التخصص )ات(  ٦ : 1نقاط،
– التخصص )ات(  ٤ : 2نقاط،
– التخصص )ات(  ٣ : ٣نقاط،

اﳌادة  : ١٢يتم الفصل بﲔ اﳌترشحﲔ اﳌتساوين ﰲ
اﳌرتبـ ـ ـة بالنسب ـ ـة للمسابقات عـ ـﲆ أسـاس اﻻختب ـ ـارات ،وفقـ ـ ـا
للمقاييس اﻵتية :
– ذوو اﳊقوق )ابن أو ابنة شهيد(،

– التخصص )ات(  : ٤نقطتان،

– معدل اﻻختبارات الكتابية،

– التخصص )ات(  : ٥نقطة واحدة.

– عﻼمة اﻻختبار الذي له أكبر معامل.

 –٢.١مسار الدراسة أو التكوين ) ٠إﱃ  ٧نقاط( :

ﰲ حالة ما إذا لم يتم الفصل بﲔ اﳌترشحﲔ اﳌتساوين

يـ ـتـ ـم تـ ـنـ ـقـ ـي ـط مسار ال ـدراسة أو ال ـت ـك ـوي ـن عﲆ أساس
اﳌعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين اﳌتّوج باﳌؤهل أو

الشهادة ،كما يأتي :

– نقطة واحدة ،بالنسبة للمترشح الذي ﲢصل عﲆ
معدل عام يتراوح ما بﲔ  2٠/1٠.٥٠و،2٠/1٠.99
– نقطتـ ـان ) ،(2بالنسب ـة للمترش ـح الـ ـذي ﲢصـ ـل عﲆ
معدل عام يتراوح ما بﲔ  2٠/11و،2٠/11.99
– ث ـ ـﻼث ) (٣نقاط ،بالنسبة للمترش ـح الذي ﲢصل عﲆ
معدل عام يتراوح ما بﲔ  2٠/12و،2٠/12.99
– أربع ) (٤نقاط ،بالنسبة للمترشح الذي ﲢصل عﲆ
معدل عام يتراوح ما بﲔ  2٠/1٣و،2٠/1٣.99
– خمس ) (٥نقاط ،بالنسبة للمترشح الذي ﲢصل عﲆ
معدل عام يتراوح ما بﲔ  2٠/1٤و،2٠/1٤.99

ﰲ اﳌرت ـ ـبة ،رغ ـ ـم تط ـ ـبيق اﳌقـ ـ ـاييس اﳌ ـ ـذكورة أعﻼه ،فإّنه
يتم ،حسـ ـ ـب اﻷولـ ـ ـ ـوية ،تطب ـ ـ ـيق اﳌق ـ ـ ـ ـاييس الث ـ ـان ـ ـوي ـ ـة اﻵتـ ـ ـي
ذكرها :
– اﳌعدل العام ﳌسار الدراسة أو التكوين،
– أقدمية الشهادة أو اﳌؤهل،
– سن اﳌترشح )اﻷولوية لﻸكبر سنا(.
اﳌادة  : ١٣يتم الفصل بﲔ اﳌترشحﲔ اﳌتساوين ﰲ
اﳌرتبـ ـ ـة بالنسب ـ ـ ـة للمسابقـ ـ ـ ـات عـ ـﲆ أسـ ـاس الش ـ ـهادات ،وفق ـ ـ ـا
للمقاييس اﻵتية :
– ذوو اﳊقوق )ابن أو ابنة شهيد(،
– سن اﳌترشح )اﻷولوية لﻸكبر سنا(،
– الوضعية العائلية للمترشح )متزوج له أوﻻد ،متزوج
بدون أوﻻد ،متكفل بعائلة ،أعزب(.

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤١
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌادة  : ١٤يتـ ـ ـم الفصـ ـ ـل بﲔ اﳌـ ـترش ـ ـحﲔ اﳌتساوين
ﰲ اﳌرتبة ،لﻼلتحاق بالتكوين اﳌتخصص ،حسب اﳊالة،
وفقا للمقاييس اﻵتية :
– اﳌعدل العام ﳌسار الدراسة أو التكوين،
– أقدمية الشهادة أو اﳌؤهل.
اﳌادة  : ١٥يتـ ـ ـم الفص ـ ـل بﲔ اﳌت ـ ـرش ـحﲔ اﳌتساوين
ﰲ اﳌ ـرتـ ـ ـبة بالن ـ ـسبة لﻼمت ـ ـحانات اﳌهنية ،وفقا للمقياس
اﻵتي :
– العﻼمة اﳌـحـصل عليها ﰲ اﻻختبار الذي له أكبر
معامل.
ﰲ حالة ما إذا لم يتم الفصل بﲔ اﳌترشحﲔ اﳌتساوين
ﰲ اﳌرتبة ،رغم تطبيق اﳌقياس اﳌذكور أعﻼه ،فإّنه سيتم،
حسب اﻷولوية ،تطبيق اﳌقاييس الثانوية اﻵتي ذكرها :
– اﻷقدمية ﰲ الرتبة،
– اﻷقدمية العامة،
– سن اﳌترشح )اﻷولوية لﻸكبر سنا(.
اﳌادة  : ١٦يجب أن ﲢتوي ملفات الترشح ﳌسابقات
التوظيف ،عﲆ الوثائق اﻵتية :
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– نسخة ) (1طبق اﻷصل من شهادة إثبات وضعية
اﳌترشح ﲡاه اﳋدمة الوطنية،
– مستخرج ) (1من صحيفة السوابق القضائية سارية
اﳌفعول،
– شهـ ـادة اﻹقامـ ـة بالنسبـ ـة ﳌسابقـ ـات التوظيـ ـف ﰲ
اﳌناصب اﶈددة ﰲ الوﻻيات أو البلديات البعيدة،
– مستخرج من شهادة اﳌيﻼد،
– صورتان ) (2شمسيتان،
– شهـ ـادة تثبـ ـت صفـ ـة أرملـ ـة أو ابـ ـن )ة( شهيـ ـد ،عن ـد
اﻻقتضاء.
إضافة إﱃ الوثائق اﳌذكورة أعﻼه ،يجب أن تتضمن
ملفات اﳌترشحﲔ الناجحﲔ ﰲ اﳌسابقات عﲆ أساس الشهادات
عﲆ اﳋصوص ،ما يأتي :
– شهادات العمل التي تثبت اﳋبرة اﳌهنية اﳌكتسبة
من قبل اﳌترشح ﰲ التخصص ،مرفقة بشهادة انتساب
مسّلمة من قبل هيئة الضمان اﻻجتماعي اﳌعنية بالنسبة
للخبرة اﳌكتسبة ﰲ القطاع اﳋاص ،عند اﻻقتضاء،
– شهادة تثبت مدة العمل اﳌؤداة من طرف اﳌترشح

– طلب خطي،

ﰲ إطار العقود اﳋاصة بجهاز اﻹدماج اﳌهني أو اﻻجتماعي

– نسخة ) (1من بطاقة التعريف الوطنية،

للشباب حامﲇ الشهادات ،بصفة متعاقد ،عند اﻻقتضاء،

– نسخة ) (1من اﳌؤهل أو الشهادة اﳌطلوبة ،مرفقة
بكشف النقاط اﳌتعلق باﳌسار الدراسي أو التكويني،
– استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف اﳌترشح،
– شهادة حّدة البصر مسّلمة من طرف طبيب مختص
)ع ـ ـﲆ أن يبلـ ـغ مجم ـ ـوع ح ـ ـّدة البصـ ـر للعينـ ـﲔ  2٠/1٥بـ ـ ـدون
استعمال النظارات أو عدسات التصحيح ،ودون أن يكون اﳊد
اﻷدنى ﻹحدى العينﲔ أقل من ،(1٠/٧
– ثﻼث ) (٣شهادات طبية )الطب العام ،طب اﻷمراض
الصدرية ،وطب اﻷمراض القلبية( مسّلمة من طرف طبيب
مختـ ـ ـص تثبـ ـ ـت أهلي ـ ـة اﳌترشـ ـح لشغـ ـ ـل اﳌنصـ ـب اﳌ ـ ـراد
اﻻلتحاق به،
ﻻ تقل قامة اﳌترشح عن 1.٦٦م
– شهادة قياس القامة )أ ّ
بالنسبة للمترشحﲔ ،و1.٥8م بالنسبة للمترشحات(.
اﳌادة  : ١7يجب عﲆ اﳌترشحﲔ اﳌقبولﲔ نهائيا ﰲ
مسابقات التوظيف ،قبل التعيﲔ ﰲ الرتب اﳌراد اﻻلتحاق
بها ،إﲤام ملفاتهم اﻹدارية بالوثائق اﻵتية :

– وثيقة تثبت متابعة اﳌترشح تكوينا مكمﻼ أعﲆ
من الشهادة أو اﳌؤهل اﳌطلوب للمشاركة ﰲ اﳌسابقة ﰲ
نفس التخصص ،عند اﻻقتضاء،
– وثيقة تثبت اﻷعمال أو الدراسات اﳌنجزة من طرف
اﳌترشح ﰲ التخصص ،عند اﻻقتضاء،
– شهادة عائلية بالنسبة للمترشحﲔ اﳌتزوجﲔ،
– وثيقـ ـ ـة تث ـ ـ ـ ـبت تف ـ ـ ـ ـوق اﳌترش ـ ـح ﰲ دفعتـ ـ ـه ،عن ـ ـ ـ ـد
اﻻقتضاء،
اﳌادة  : ١٨يتض ـ ـ ـمن ملـ ـ ـف الترش ـ ـح للمشاركـ ـ ـة ﰲ
اﻻمتحانات اﳌهنية طلبا خطيا يقدمه اﳌترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح اﳌوظفﲔ اﳌستوفﲔ
الشروط القانونية اﻷساسية للمشاركة ﰲ اﻻمتحانات اﳌهنية
من طرف اﻹدارة اﳌستخدمة ،ويجب أن ﲢتوي عﲆ الوثائق
اﻵتية :
– نسخة من قرار أو مقرر التعيﲔ أو الترسيم،

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤١
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وزارة اﳌوارد اﳌائية

– نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية ﰲ صفوف
جيش التحرير الوطني أو اﳌنظمة اﳌدنية ﳉبهة التحرير
الوطني أو أرملة أو ابن )ة( شهيد ،عند اﻻقتضاء.
اﳌادة  : ١٩ﲤـ ـ ـ ـن ـ ـح زي ـ ـادات للمتـ ـ ـرش ـ ـحـ ـﲔ أعـ ـ ـضاء جيش
التحريـ ـر الوطن ـي واﳌنظمـ ـة اﳌدني ـة ﳉبهة التحرير الوطني
وأرامـ ـل وأبنـ ـاء الشه ـ ـداء ،وف ـ ـقا للتشريـ ـع والتنظي ـم اﳌع ـمول
بهما.

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ٢٩جمادى الثانية عام
 1440اﳌواف ـ ـ ـق  ٦م ـ ـارس سنـ ـ ـة  ،2019يح ـ ـدد تع ـ ـداد
مناصـ ـ ـب الشغـ ـ ـل وتصنيفهـ ـ ـا وم ـ ـ ـدة العق ـ ـد اﳋاص
باﻷعوان العاملﲔ ﰲ نشاطات اﳊفظ أو الصيانة
أو اﳋدمـ ـ ـات بعنـ ـ ـوان اﻹدارة اﳌركزي ـ ـ ـة لـ ـ ـ ـوزارة
اﳌـ ـوارد اﳌائي ـة.

اﳌادة  : ٢٠يجـ ـ ـ ـ ـب عـ ـﲆ اﳌت ـ ـرشـ ـحـ ـﲔ اﳌشـ ـ ـاركـ ـ ـ ـﲔ ﰲ
اﳌسابقـ ـات واﻻمتحانات اﳌهنية اﶈددة ﰲ هذا القرار ،أن
يستوفوا مسبقا ،جميع الشروط القانونية اﻷساسية اﳌطلوبة
لﻼلتحـ ـاق ﲟختل ـف الرت ـب اﳌنتمي ـة لﻸس ـﻼك اﳋاصـة بإدارة

`````````````````````````
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير اﳌالية،

الغاب ـات كم ـا حددته ـا أحـ ـكام اﳌرسـوم التنفـ ـيذي رقـ ـم 12٧–11

ووزير اﳌوارد اﳌائية،

اﳌ ـؤّرخ ﰲ 1٧ربيـع الثانـي ع ـام  1٤٣2اﳌواف ـق  22مـارس سنة

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣٠8-٠٧اﳌؤّرخ ﰲ

 2٠11واﳌذكور أعﻼه.
اﳌادة  : ٢١ينشـ ـر ه ـ ـذا القـ ـ ـرار ﰲ اﳉري ـ ـدة الّرسـ ـ ـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطيّة الّشعبّية.
حّرر باﳉـ ـ ـ ـ ـزائر ﰲ  1٧ذي اﳊـ ـ ـ ـج ـ ـة ع ـ ـ ـام  1٤٣9اﳌ ـ ـوافق
 28غشت سنة .2٠18

 1٧رمضان عام  1٤28اﳌوافق  29سبتمبر سنة  2٠٠٧الذي
يحـ ـ ـدد كيفي ـ ـات توظيـ ـ ـ ـف اﻷعـ ـ ـ ـوان اﳌتعاقدي ـ ـ ـن وحقوقهـ ـ ـ ـم

وواجباتهـ ـم والعناصـ ـر اﳌشكل ـة لرواتبهم والقواعد اﳌتعلقة
بتسييره ـ ـم وك ـ ـذا النظ ـام التأديبـ ـي اﳌطبـ ـق عليهـ ـم ،ﻻ سيمـا
اﳌادة  8منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2–1٧اﳌؤّرخ ﰲ

عبد القادر بوعزقي

``````````````````````````````````````````````````H
قرار مؤّرخ ﰲ  ٨جمادى الثانية عام  ١٤٤٠اﳌوافق ١٣
فبراير سنة  ،٢٠١٩يعدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  ٣٠ربيع
اﻷول عـ ـ ـ ـام  ١٤٣٩اﳌـ ـ ـ ـواف ـ ـ ـق  ١٩ديـ ـ ـس ـ ـ ـمـبر سنة ٢٠١7
واﳌـ ـ ـتضـ ـ ـمن تعي ـ ـﲔ أعضـ ـ ـاء مجلـ ـ ـس إدارة الغ ـ ـرفة
الوطنية للفﻼحة.
––––––––––
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  8جمادى الثانية عام 1٤٤٠
اﳌ ـ ـ ـوافـ ـ ـق  1٣ف ـ ـبراير سـ ـ ـنة  ،2٠19يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ ٣٠
رب ـ ـيـ ـ ـع اﻷول عـ ـ ـام  1٤٣9اﳌ ـ ـواف ـ ـق  19ديـ ـسـ ـ ـم ـ ـبر سـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـة 2٠1٧
واﳌتض ـ ـ ـمن تعي ـ ـﲔ أعض ـ ـاء مجـ ـ ـلس إدارة الغ ـ ـرفة الوطـ ـ ـن ـ ـية
للفﻼحة ﳌدة خمس ) (٥سنوات ،كما يأتي :
"– بن أقموم العياشي ،ﳑثل وزير الفﻼحة والتنمية
الريفية والصيد البحري،
– )...........................بدون تغيير(،...............................

 2٣ذي القعدة عام  1٤٣8اﳌوافق  1٥غشت سنة  2٠1٧واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-1٧اﳌؤّرخ ﰲ
 2٥ذي القعدة عام  1٤٣8اﳌوافق  1٧غشت سنة  2٠1٧واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤-9٥اﳌؤّرخ ﰲ

 1٥رمضان عام  1٤1٥اﳌوافق  1٥فبراير سنة  199٥الذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  19٣-1٤اﳌؤّرخ

ﰲ  ٥رمضان عام  1٤٣٥اﳌوافق  ٣يوليو سنة  2٠1٤الذي
يحدد صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح
اﻹداري،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  88-1٦اﳌؤّرخ ﰲ

 21جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٣٧اﳌوافق أول مارس سنة 2٠1٦

الذي يحدد صﻼحيات وزير اﳌوارد اﳌائية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
يقررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  8من اﳌرسوم
الرئاسي رقم  ٣٠8-٠٧اﳌؤّرخ ﰲ  1٧رمضان عام  1٤28اﳌوافق

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

 29سبتمبر سنة  2٠٠٧واﳌذكور أعﻼه ،يحدد هذا القرار تعداد

– مقراني أحمد ،ﳑثل الوزير اﳌكلف بالتجارة،

مناصب الشغل وتصنيفها وكذا مدة العقد اﳋاص باﻷعوان

– )..........................الباقي بدون تغيير(.".....................

العاملﲔ ﰲ نشاطات اﳊفظ أو الصيانة أو اﳋدمات بعنوان
اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌوارد اﳌائية ،طبقا للجدول اﻵتي :

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤١
اﳉريدة الرسم ّ

التعداد حسب طبيعة عقد العمل
عقد غير محدد اﳌدة
)(١

مناصب الشغل
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التصنيف

عقد محدد اﳌدة
)(٢

اﳌجموع
) ( ٢+١

بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت
اﳉزئي
الكامل
اﳉزئي
الكامل

الرقم
الصنف
اﻻستدﻻﱄ

عامل مهني من اﳌستوى اﻷول

1٠

٥9

-

-

٦9

1

2٠٠

حارس

28

-

-

-

28

1

2٠٠

عون خدمة من اﳌستوى اﻷول

٣

-

-

-

٣

1

2٠٠

سائق سيارة من اﳌستوى اﻷول

٧

-

-

-

٧

2
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عامل مهني من اﳌستوى الثاني

٣

-

-

-

٣

٣

2٤٠

عون وقاية من اﳌستوى اﻷول

٤٧

-

-

-

٤٧

٥
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عون وقاية من اﳌستوى الثاني

٧

-

-

-

٧

٧

٣٤8

١٠٥

٥٩

-

-

١٦٤

اﳌجموع العام

اﳌادة  : ٢ينـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـر هـ ـ ـذا القـ ـ ـرار ﰲ اﳉـ ـ ـري ـ ـدة الّرسـ ـميّة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  243–17اﳌؤّرخ ﰲ  25ذي
القعدة عام  1438اﳌوافق  17غشت سنة  2017واﳌتضمن

ح ـ ـ ـّرر باﳉ ـ ـ ـزائر ﰲ  29جمادى الثانـ ـية عام  1٤٤٠اﳌوافق
 ٦مارس سنة .2٠19

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

وزير اﳌالية

وزير اﳌوارد اﳌائية

عبد الرحمان راوية

حسﲔ نسيب

عن الوزير اﻷول
بتفويض منه
اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري
بلقاسم بوشمال

وزارة السياحة والصناعة التقليدية

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  86–07اﳌؤّرخ ﰲ

 21صفر عام  1428اﳌوافق  11مارس سنة  2007الذي يحدد
كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية ﳌناطق التوسع
واﳌواقع السياحية ،اﳌعّدل ،ﻻ سيما اﳌادتان  5و 6منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  05–16اﳌؤّرخ ﰲ

 29ربيع اﻷول عام  1437اﳌوافق  10يناير سنة  2016الذي
يحـ ـ ـدد ص ـ ـ ـﻼح ـ ـيات وزيـ ـ ـر السـ ـ ـياح ـ ـة والص ـ ـناعة الت ـ ـقلـ ـيدية،
اﳌعّدل،
– واعتبارا لنتائج دراسة التهيئة السياحية اﳌنجزة
عند ﲢديد منطقة التوسع واﳌوقع السياحي والتصريح بها،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :طبقا ﻷحكام اﳌادتﲔ  5و 6من اﳌرسوم

قرار مؤّرخ ﰲ  5رجب عام  1440اﳌوافق  12مارس سنة

التنفيذي رقم  86–07اﳌؤّرخ ﰲ  21صفر عام  1428اﳌوافق

 ،2019ي ـ ـ ـت ـ ـض ـ ـمن تـ ـ ـقري ـ ـر إع ـ ـداد مخ ـ ـطـ ـط الت ـ ـهـ ـيئة

 11مارس سنة  2007واﳌذكور أعﻼه ،يقرر إعداد مخطط

السي ـ ـاحـ ـية ﳌنـ ـطقة الت ـ ـوسـ ـع واﳌ ـ ـوقع الس ـ ـياحي

ال ـت ـه ـيئـة السيـاحـيـة ﳌنـطـقـة الـتـوسع واﳌوقـع السيـاحي

“موسكاردة” )وﻻية تلمسان(.

“م ـوسك ـاردة” ،ب ـل ـدي ـة م ـرسى ب ـن مـهـيـدي ،وﻻيـة تـلـمسان،

`````````````````````````
ن وزير السياحة والصناعة التقليدية،
إ ّ

ﲟساحة قدرها  15,56هكتارا.
جه ـ ـ ـ ـات التهـ ـ ـيئة وقائمة ﲡهيزات
اﳌادة  : 2ﲢـ ـ ـ ـدد ت ـ ـ ـو ّ

اﳌصـ ـ ـلحـ ـة العـ ـ ـامة واﳌنـ ـ ـشآت القاعـ ـ ـ ـدية وكذا ش ـ ـكل مخـ ـطط

– ﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  232–88اﳌؤّرخ ﰲ

التهيئة السياحية وموضوعه ومضمونه ﳌنطقة التوسع

 25رب ـ ـي ـ ـع اﻷول عـ ـام  1409اﳌوافـ ـق  5ن ـوف ـمـبـر سنـة 1988

واﳌوقع السياحي اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،ﰲ التقرير

واﳌتضمن اﻹعﻼن عن مناطق التوسع السياحي ،اﳌعّدل،

اﳌرفق بأصل هذا القرار.

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤١
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌادة  : 3ي ـ ـ ـ ـ ـرس ـ ـ ـ ـ ـل ه ـ ـ ـ ـذا القـ ـ ـ ـ ـرار إﱃ الـ ـ ـ ـواﱄ اﳌ ـ ـ ـع ـني
الذي يتعّين عليه مراسلة رئيس اﳌجلس الشعبي الوﻻئي

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  125–08اﳌؤّرخ
ﰲ  9ربيع الثاني عام  1429اﳌوافق  15أبريل سنة 2008

ورئ ـيس اﳌج ـلس الشع ـبي ال ـب ـل ـدي اﳌع ـني م ـن أج ـل ال ـق ـي ـام

واﳌتضمن تنظيم اﻹدارة اﳌركزية ﰲ وزارة العمل والتشغيل

بنشره ﳌدة شهر واحد ) (1ﲟقر البلدية اﳌعنية.

والضمان اﻻجتماعي،

المادة  : 4يت ـ ـ ـعّين عﲆ مدي ـ ـر الس ـ ـياحة بال ـوﻻية ،ﲢت

سلطة الواﱄ ،تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا بإعداد

م ـخ ـط ـط ال ـت ـهـيئـة السيـاحـيـة ،ويـقـوم بإعـﻼم الـوزيـر اﳌكـّلـف
بالسياحة والواﱄ اﳌختص إقليما بذلك.
اﳌادة  : 5زيادة عﲆ اﻹدارات العمومية واﳌصالح غير
اﳌمركزة للدولة والهيئات واﳌصالح العمومية اﳌنصوص
عليها ﰲ اﳌادة  9من اﳌرسوم التنفيذي رقم  86–07اﳌؤّرخ
ﰲ  21صفر عام  1428اﳌوافق  11مارس سنة  2007واﳌذكور
أع ـﻼه ،تستشار اﳉم ـع ـي ـات وال ـغـرف واﳌنـظـمـات اﳌهـنـيـة
الناشطة ﰲ ميدان السياحة عﲆ مستوى الوﻻية اﳌعنية.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  127–19اﳌؤّرخ
ﰲ  8شعبان عام  1440اﳌوافق  14أبريل سنة  2019الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ 15
ذي اﳊجة عام  1433اﳌوافق  31أكتوبر سنة  2012واﳌتضمن
تعيﲔ السّيد سمير بوستية ،مديرا ﻹدارة الوسائل بوزارة
العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفوض إﱃ السّيد سمير بوستية ،مدير

المادة  : 6طبقا ﻷحكام اﳌادة  17من اﳌرسوم التنفيذي

إدارة الوسائل ،اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياته ،باسم وزير

رقم  86–07اﳌؤّرخ ﰲ  21صفر عام  1428اﳌوافق  11مارس

العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي ،عﲆ جميع الوثائق

سنة  2007واﳌذكور أعﻼه ،يتم إعداد مخطط التهيئة السياحية
ﳌن ـ ـ ـطقـ ـ ـة الت ـ ـوسـ ـع واﳌ ـوق ـ ـع الس ـ ـياحي ،ﰲ ث ـ ـﻼث ) (3مـ ـراحل،
وذلك ﰲ أجل اثني عشر ) (12شهرا :

اﳌرحلة اﻷوﱃ  :تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة،
مدة اﻹعداد أربعة ) (4أشهر.
اﳌرحلة الثانية  :إع ـ ـ ـداد مخ ـ ـطـ ـط الت ـ ـ ـهيئة السياحية،

واﳌقررات باستثناء القرارات.
اﳌادة  : 2ين ـ ـ ـشر ه ـ ـذا الق ـ ـرار ﰲ اﳉـ ـريـ ـدة الّرسـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  18شعبان عام  1440اﳌوافق 24
أبريل سنة .2019

مدة اﻹعداد أربعة ) (4أشهر.

تيجاني حسان هدام

اﳌرحلة الثالثة  :إعداد ملف تنفيذ شبكات القنوات
والشبكات اﳌختلفة ) ،(VRDمدة اﻹعداد أربعة ) (4أشهر.
اﳌادة  : 7ين ـ ـ ـشـ ـ ـر هذا الق ـ ـرار ﰲ اﳉ ـ ـريـ ـدة الّرس ـ ـمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  5رجب عام  1440اﳌوافق  12مارس

``````````````````````````````````````````````````H
قرار مؤّرخ ﰲ  18شعبان عام  1440اﳌوافق  24أبريل
س ـ ـ ـ ـنة  ،2019يت ـ ـض ـ ـمن تف ـ ـ ـويـ ـض اﻹمـ ـضـ ـاء إﱃ م ـ ـدي ـ ـ ـر
اﻹدارة والتكوين باﳌفتشية العامة للعمل.

سنة .2019

عبد القادر بن مسعود

وزارة العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي
قرار مؤّرخ ﰲ  18شعبان عام  1440اﳌوافق  24أبريل
سـ ـ ـن ـ ـة  ،2019يتـ ـ ـض ـ ـمن تف ـ ـوي ـ ـض اﻹم ـضاء إﱃ مدير
إدارة الوسائل.

`````````````````````````
ن وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  111–19اﳌؤّرخ ﰲ

 24رجب عام  1440اﳌوافق  31مارس سنة  2019واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

`````````````````````````
ن وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  111–19اﳌؤّرخ ﰲ
 24رجب عام  1440اﳌوافق  31مارس سنة  2019واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  05–05اﳌؤّرخ ﰲ
 25ذي القعدة عام  1425اﳌوافق  6يناير سنة  2005واﳌتضمن
تنظيم اﳌفتشية العامة للعمل وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  127–19اﳌؤّرخ
ﰲ  8شعبان عام  1440اﳌوافق  14أبريل سنة  2019الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤١
اﳉريدة الرسم ّ

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ 8
رمضان عام  1427اﳌوافق أّول أكتوبر سنة  2006واﳌتضمن
ت ـع ـيﲔ السّي ـد ب ـوف ـاﰌ ط ـرقي ،م ـدي ـرا لﻺدارة وال ـتـكـويـن
باﳌفتشية العامة للعمل،
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اﳌادة  : 2ين ـ ـش ـ ـر هذا القـ ـ ـرار ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـدة الّرسـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حـ ـ ـ ـّرر باﳉـ ـ ـ ـزائر ﰲ  18شـ ـ ـ ـعب ـ ـ ـان عـ ـ ـ ـام  1440اﳌ ـ ـوافق
 24أبريل سنة .2019

يقرر ما يأتي :

تيجاني حسان هدام

اﳌادة اﻷوﱃ  :يفوض إﱃ السّيد بوفاﰌ طرقي ،مدير

اﻹدارة والتكوين باﳌفتشية العامة للعمل ،اﻹمضاء ﰲ حدود
صﻼحياته ،باسم وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
عﲆ جميع الوثائق واﳌقررات باستثناء القرارات.
اﳌادة  : 2ي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـشر هـ ـذا القـ ـرار ﰲ اﳉ ـ ـريـ ـدة الّرسـ ـمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  18شعبان عام  1440اﳌوافق 24
أبريل سنة .2019
تيجاني حسان هدام

``````````````````````````````````````````````````H
قرارات مـ ـ ـ ـؤّرخة ﰲ  18ش ـ ـعب ـ ـان ع ـام  1440اﳌوافق 24
أبريل س ـ ـنة  ،2019تت ـ ـ ـضمن تفويـ ـض اﻹمضاء إﱃ
نواب مديرين.

`````````````````````````
ن وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  111–19اﳌؤّرخ ﰲ

 24رجب عام  1440اﳌوافق  31مارس سنة  2019واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

––––––––––––––––––––
ن وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  111–19اﳌؤّرخ ﰲ
 24رجب عام  1440اﳌوافق  31مارس سنة  2019واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  125–08اﳌؤّرخ
ﰲ  9ربيع الثاني عام  1429اﳌوافق  15أبريل سنة 2008
واﳌتضمن تنظيم اﻹدارة اﳌركزية ﰲ وزارة العمل والتشغيل
والضمان اﻻجتماعي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  127–19اﳌؤّرخ
ﰲ  8شعبان عام  1440اﳌوافق  14أبريل سنة  2019الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ 25
رمضان عام  1439اﳌوافق  10يونيو سنة  2018واﳌتضمن
تعيﲔ السّيد فريد بكة ،نائب مدير للموارد البشرية بوزارة
العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
يقرر ما يأتي :

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  125–08اﳌؤّرخ

يد فريد بكة ،نائب
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفوض إﱃ الس ّ
مدير اﳌوارد البشرية ،اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياته ،باسم

واﳌتضمن تنظيم اﻹدارة اﳌركزية ﰲ وزارة العمل والتشغيل

وزي ـر ال ـع ـم ـل وال ـتشغ ـيـل والضمـان اﻻجـتـمـاعي ،عﲆ جـمـيـع

والضمان اﻻجتماعي،

الوثائق واﳌقررات باستثناء القرارات.

ﰲ  9ربيع الثاني عام  1429اﳌوافق  15أبريل سنة 2008

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  127–19اﳌؤّرخ

ﰲ  8شعبان عام  1440اﳌوافق  14أبريل سنة  2019الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ 17
ذي اﳊجة عام  1437اﳌوافق  19سبتمبر سنة  2016واﳌتضمن

اﳌادة  : 2ي ـ ـ ـنشـ ـ ـر ه ـ ـذا القـ ـ ـرار ﰲ اﳉ ـ ـريـ ـ ـدة الّرس ـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  18شعبان عام  1440اﳌوافق 24
أبريل سنة .2019

تعيﲔ السـ ـ ـ ـ ـّيد محمـد الص ـ ـالح طي ـ ـ ـار ،نائب م ـ ـدير للوسـ ـائل
العامة بوزارة العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،

تيجاني حسان هدام
––––––––––––––––––––

يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفوض إﱃ السّيد محمـد الصالح طيار،

نائب مدير الوسائل العامة ،اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياته،

ن وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  111–19اﳌؤّرخ ﰲ

باسم وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي ،عﲆ جميع

 24رجب عام  1440اﳌوافق  31مارس سنة  2019واﳌتضمن

الوثائق واﳌقررات باستثناء القرارات.

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤١
اﳉريدة الرسم ّ
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  125–08اﳌؤّرخ
ﰲ  9ربيع الثاني عام  1429اﳌوافق  15أبريل سنة 2008
واﳌتضمن تنظيم اﻹدارة اﳌركزية ﰲ وزارة العمل والتشغيل
والضمان اﻻجتماعي،

يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفـ ـ ـ ـوض إﱃ الس ـ ـ ـّيد عز الديـ ـ ـن قح ـيز،
نائب مدير إدارة الوسائل باﳌفتشية العامة للعمل ،اﻹمضاء
ﰲ حدود صﻼحياته ،باسم وزير العمل والتشغيل والضمان

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  127–19اﳌؤّرخ
ﰲ  8شعبان عام  1440اﳌوافق  14أبريل سنة  2019الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ 25
رمضان عام  1439اﳌوافق  10يونيو سنة  2018واﳌتضمن

اﻻجتماعي ،عﲆ جميع الوثائق واﳌقررات باستثناء القرارات.
اﳌادة  : 2ين ـ ـ ـش ـ ـر هـ ـ ـذا القـ ـ ـرار ﰲ اﳉ ـ ـ ـريـ ـدة الّرسـ ـمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حـ ـ ـ ـ ـ ـّرر باﳉ ـ ـزائر ﰲ  18ش ـ ـعـ ـب ـ ـان ع ـ ـ ـام  1440اﳌ ـ ـواف ـ ـ ـق

 24أبريل سنة .2019

تعيﲔ السّيد زهير مربوني ،نائب مدير للميزانية واﶈاسبة

تيجاني حسان هدام

بوزارة العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،

وزارة البيئة والطاقات اﳌتجددة

يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفوض إﱃ السّيد زهير مربوني ،نائب
مدير اﳌيزانية واﶈاسبة ،اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياته،

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ٢٢جمادى الثانية عام
 ١٤٤٠اﳌواف ـ ـق  ٢7فبراي ـ ـر سنـة  ،٢٠١٩يحدد شروط

باسم وزير العمل ،والتشغيل والضمان اﻻجتماعي ،عﲆ جميع

وكيفي ـ ـ ـات طل ـ ـ ـب استثنـ ـاء ﳊظر استيراد اﳌواد

الوثائق واﳌقررات باستثناء القرارات.

اﳋاضعـ ـ ـ ـة للرقاب ـة وك ـ ـذا كيفي ـ ـات من ـ ـح مق ـ ـررات

اﳌادة  : 2ينـ ـ ـش ـ ـر ه ـ ـذا القـ ـ ـرار ﰲ اﳉ ـ ـريدة الّرسـ ـمّية

اﻻستثناء من أجل اﻻستخدمات اﻷساسية.

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبيّة.
حـ ـ ـ ـّرر باﳉـ ـ ـ ـزائر ﰲ  18شع ـ ـ ـبان ع ـ ـ ـام  1440اﳌـ ـ ـوافـ ـ ـ ـ ـق
 24أبريل سنة .2019
تيجاني حسان هدام
––––––––––––––––––––

––––––––––––
ن وزيرة البيئة والطاقات اﳌتجددة،
إ ّ
ووزير الطاقة،
ووزير التجارة،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-1٧اﳌؤّرخ ﰲ 2٥

إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،

ذي القعدة عام  1٤٣8اﳌوافق  1٧غشت سنة  2٠1٧واﳌتضمن

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  111–19اﳌؤّرخ ﰲ

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

 24رجب عام  1440اﳌوافق  31مارس سنة  2019واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  05–05اﳌؤّرخ ﰲ
 25ذي القعدة عام  1425اﳌوافق  6يناير سنة  2005واﳌتضمن
تنظيم اﳌفتشية العامة للعمل وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  127–19اﳌؤّرخ
ﰲ  8شعبان عام  1440اﳌوافق  14أبريل سنة  2019الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥٣-٠2اﳌؤّرخ ﰲ

 1٧شـ ـّوال عـ ـام  1٤2٣اﳌوافـ ـق  21ديسمبـ ـر سنـ ـة  2٠٠2الـ ـذي
يحـ ـدد صﻼحيات وزير التجارة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥1-٠٣اﳌؤّرخ ﰲ ٧

ش ـّوال عـ ـام  1٤2٤اﳌوافـ ـق أّول ديسمبـ ـر سن ـة  2٠٠٣الـ ـذي يح ـدد
قواع ـ ـد اﻷمـ ـن الت ـي تطبـ ـق عﲆ النشاطـ ـات اﳌتصلـ ـة باﳌـ ـواد
واﳌنـ ـ ـتوجـ ـات الكيـ ـميائية اﳋـ ـطرة وأوعي ـة الغاز اﳌضغ ـوطة،
اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ 6
ج ـم ـادى ال ـثـانـيـة عـام  1437اﳌوافـ ـق  15مـ ـارس سنـ ـة 2016

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  11٠-1٣اﳌؤّرخ ﰲ ٥

واﳌتضمن تعيﲔ السّيد عز الدين قحيز ،نائب مدير ﻹدارة

ينظـ ـم استعمـ ـال اﳌـ ـواد اﳌستنفـذة لطبقـ ـة اﻷوزون وأمزجتهـا

الوسائل باﳌفتشية العامة للعمل،

جمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤٣٤اﳌوافـ ـق  1٧مـ ـارس سن ـة  2٠1٣ال ـذي
واﳌنتجات التي ﲢتوي عليها،

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤١
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٠2-1٥اﳌؤّرخ

ﰲ  2٠صفر عام  1٤٣٧اﳌوافق  2ديسمبر سنة  2٠1٥الذي
يحدد صﻼحيات وزير الطاقة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٦٤-1٧اﳌؤّرخ

 11٠-1٣اﳌ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٥جمـ ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـ ـام  1٤٣٤اﳌواف ـ ـ ـ ـق 1٧
مارس سنة  2٠1٣واﳌذكور أعﻼه ،كل طلبات استثناء اﳊظر
للفترة اﳌمتدة من أول جانفي إﱃ غاية  ٣1ديسمبر من السنة
التي تسبق سنة اﻻستيراد.
اﳌادة  : 7بعد دراسة “ﳉنة اﳌواد اﳋاضعة للرقابة”

ﰲ  ٦ربيع الثاني عام  1٤٣9اﳌوافق  2٥ديسمبر سنة 2٠1٧
الذي يحدد صﻼحيات وزير البيئة والطاقات اﳌتجددة،
يقررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  1٥من اﳌرسوم

لطل ـ ـ ـب استثنـ ـ ـاء حظـ ـ ـر استي ـ ـراد اﳌ ـ ـواد اﳋاضع ـ ـة للرقاب ـ ـة
اﳌذك ـ ـورة ﰲ اﳌـ ـادة  2م ـن ه ـذا الق ـرار ،يت ـم ﲢرير تبليغ عن
منح مقرر من طرف مصالح الوزارة اﳌكلفة بالبيئة ،حسب
النموذج اﳌرفق باﳌلحق اﻷول بهذا القرار.

التنفيذي رقم  11٠-1٣اﳌؤرخ ﰲ  ٥جمادى اﻷوﱃ عام 1٤٣٤
اﳌواف ـ ـق  1٧مـ ـ ـارس سن ـ ـة  2٠1٣واﳌذك ـ ـور أع ـ ـﻼه ،يهـ ـدف هذا
الق ـ ـرار إﱃ ﲢدي ـ ـد ش ـ ـروط وكيفيـ ـات طل ـ ـب استثنـ ـاء ﳊظر
استيراد اﳌواد اﳋاضعة للرقابة وكذا كيفيات منح مقررات
اﻻستثناء من أجل اﻻستخدمات اﻷساسية.
اﳌادة  : ٢ﻻ يحظ ـ ـر اﻻستي ـ ـراد ،م ـ ـن أج ـ ـل اﻻستخدامـ ـات

اﳌادة  : ٨يت ـم ﲢري ـر طل ـب استثن ـاء حظ ـر استيـ ـراد
اﳌواد اﳋاضعة للرقابة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  ٣من هذا القرار
حسب النموذج اﳌرفق باﳌلحق الثاني بهذا القرار .ويودع
الطلب لدى الوزارة اﳌكلفة بالبيئة مقابل وصل استﻼم.
يجب أن يحتوى الطلب عﲆ شهادة تثبت طبيعة ومكونات
هذه اﳌواد ،مع ذكر :

اﻷساسي ـ ـة ،للم ـ ـواد اﳋاضع ـ ـة للرقاب ـ ـة اﳉدي ـ ـدة ،بعـ ـد انقض ـاء
تواريخ حظر اﻻستيراد اﳌذكورة ﰲ اﳌلحقﲔ اﻷوﱃ والثاني
من اﳌرسوم التنفيذي رقم  11٠-1٣اﳌؤّرخ ﰲ  ٥جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤٣٤اﳌوافق  1٧مارس سنة  2٠1٣واﳌذكور أعﻼه.

اﳌادة  : ٣ﻻ يحظـ ـر اﻻستيـ ـراد ،من أج ـل اﻻستخدامات
اﻷساسية ،للمواد اﳋاضعة للرقابة اﳌذكورة ﰲ اﳌلحقﲔ
اﻷول والثانـ ـي مـ ـن اﳌرسـ ـوم التنفيـ ـذي رقـ ـم  11٠-1٣اﳌؤّرخ

ﰲ  ٥جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٣٤اﳌوافق  1٧مارس سنة 2٠1٣
واﳌذك ـ ـ ـور أع ـ ـﻼه ،عندم ـ ـا تكـ ـ ـون مسترجعـ ـ ـة أو مرسكل ـ ـ ـة أو
مجددة أو محتواة ﰲ منتوج أو ﲡهيز.
اﳌادة  : ٤بغض النظر عن التأشيرة التي تعدها مصالح
الوزارة اﳌكلفة بالطاقة ،طبقا ﻷحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم
 ٤٥1-٠٣اﳌؤّرخ ﰲ  ٧شوال عام  1٤2٤اﳌوافق أّول ديسمبر سنة

 ،2٠٠٣اﳌعّدل واﳌتمم واﳌذكور أعﻼه ،يخضع استيراد اﳌـ ـواد
اﳋاضعـ ـة للرقابـ ـة مـ ـن أجـ ـل اﻻستخدامات اﻷساسي ـ ـة اﳌذكورة
ﰲ اﳌادتﲔ  2و ٣م ـن ه ـذا ال ـق ـرار ،ﳌق ـّررات است ـث ـن ـاء ح ـظ ـر

استيراد سنوية.

اﳌادة  : ٥يتع ـ ـّين عـ ـﲆ ك ـ ـل شخـ ـص طبيع ـ ـي أو معنـ ـوي

راغـ ـ ـ ـب ﰲ اﳊص ـ ـ ـول عـ ـﲆ استثنـ ـاء ﳊظـ ـ ـ ـر استيـ ـراد اﳌ ـ ـ ـواد

اﳋاضعة للرقابة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  2من هذا القرار ،تقدﱘ
طلب خطي مقابل وصل استﻼم ،لدى الوزارة اﳌكلفة بالبيئة،
مرفقا باستمارة طلب حصة اﻻستيراد اﳌوجودة ﰲ اﳌلحق
الرابع باﳌرسوم التنفيذي رقم  11٠-1٣اﳌؤّرخ ﰲ  ٥جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤٣٤اﳌوافق  1٧مارس سنة  2٠1٣واﳌذكورة أعﻼه.
اﳌادة  : ٦تـ ـ ـ ـدرس “ﳉن ـ ـة اﳌ ـ ـ ـواد اﳋاضع ـ ـ ـة للرقاب ـ ـ ـة”
اﳌنش ـأة ﲟوج ـب أحكام اﳌـادة  19من اﳌرسوم التنفيذي رقم
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– نوع التحويل الذي ﰎ عﲆ اﳌادة اﳋاضعة للرقابة
اﳌسترجعة خﻼل رسكلتها أو ﲡديدها.
– مواصفات نوعية اﳌادة اﳋاضعة للرقابة اﳌسترجعة
واﳌرسكلة أو اﳌجّددة.
اﳌادة  : ٩بعـ ـد دراس ـة “ﳉنة اﳌ ـواد اﳋاضعـ ـة للرقابـة”
لطل ـ ـ ـ ـب استثن ـ ـ ـاء حظـ ـ ـ ـ ـر استيـ ـ ـراد اﳌـ ـ ـواد اﳋاضع ـ ـ ـة للرقاب ـ ـ ـة
اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  ٣من هذا القرار ،يتم ﲢرير تبليغ عن منح
مقـ ـ ـّرر مـ ـ ـن طـ ـ ـرف مصال ـ ـح الـ ـ ـوزارة اﳌكلف ـ ـة بالبيئ ـ ـة حس ـ ـ ـ ـب
النموذج اﳌرفق باﳌلحق الثالث بهذا القرار.
اﳌادة  : ١٠يلزم كل حائز مقّرر استثناء حظر استيراد

اﳌواد اﳋاضعة للرقابة اﳌذكورة ﰲ اﳌادتﲔ  2و ٣من هذا
القرار ،بأحكام اﳌادتﲔ  12و 1٤من اﳌرسوم التنفيذي رقم
 11٠-1٣اﳌؤّرخ ﰲ  ٥جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٣٤اﳌوافق  1٧مارس

سنة  2٠1٣واﳌذكور أعﻼه ،سواء قام بعملية اﻻستيراد أم لم
يقم.
اﳌادة  : ١١ينشـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا الق ـ ـرار ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرسم ـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  22جمادى الثانية عام  1٤٤٠اﳌوافق
 2٧فبراير سنة .2٠19
وزيرة البيئة والطاقات

وزير الطاقة

اﳌتجددة
فاطمة الزهراء زرواطي
وزير التجارة
سعيد جﻼب

مصطفى قيطوني

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤١
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق اﻷول
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة البيئة والطاقات اﳌتجددة

تبليغ عن منح مقرر استثناء حظر استيراد من أجل
“استخدام أساسي” للمواد اﳋاضعة للرقابة
رقم  .....بتاريخ ...........
صالح من أّول جانفي  ٢٠......إﱃ غاية  ٣١ديسمبر ٢٠.......

بقرار من أطراف بروتوكول مونتريال بشأن اﳌواد اﳌستنفذة لطبقة اﻷوزون رقم ........ /.......

اﳌؤسسة .................................................ﳑثلة بـ  ،...................................................الكائنة .................................................................

بـ  ،......................................................................بلدية  ،......................................................................وﻻية............................................

صاحبة السجل التجاري رقم  ..........................................الصادر بتاريخ ..............................................................................................

ورقم التعريف اﳉبائي  ،........................................................اﳌمارسة لنشاط ...................................................................................

التعيﲔ

التسمية

الكمية

رقم التعريفة

تعيﲔ

وصف

نقطة

التجاري

الكيميائية/

اﳌمنوحة

اﳉمركية

الصيغة

)كلغ(

اﳌمّون وبلد

اﻻستخدام

الدخول و/أو

اﻷساسي

مكان

اﳌرتقب

اﳉمركة

الكيميائية

التصدير

اﳌتوّقع

)اﳋتم والتوقيع(

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤١
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌلحق الثاني

طلب استثناء ﳊظر استيراد من أجل
“استخدام أساسي” للمواد اﳋاضعة للرقابة اﳌسترجعة
واﳌرسكلة أو اﳌجددة

لقب واسم أو اسم شركة الطالب ............................................................................................................................................................ :
النشاط اﳌمارس ..................................................................................................................................................................................... :
العنوان  ........................................................................................ :الهاتف ............................................................................................. :
مراجع السجل التجاري .............................................................................................................................................................................
رقم ........................................................................................................الصادر بتاريخ ...........................................................................
)ترفق بالطلب نسخة من السجل التجاري(
ورقم التعريف اﳉبائي )........................................................ترفق بالطلب نسخة من بطاقة التعريف اﳉبائي(
لقب مالك اﳌنشأة اﶈمية )عند اﻻقتضاء( .......................................................................................................................................... :
عنوان اﳌالك )عند اﻻقتضاء( ..................................................................................................................................................................:
وصف اﳌنشأة اﶈمية )عند اﻻقتضاء( ............................................................................................................................................... :
التعيﲔ

التسمية

الكمية

رقم التعريفة

تعيﲔ

وصف

نقطة

التجاري

الكيميائية/

اﳌطلوبة

اﳉمركية

للمادة

الصيغة

للمادة

للمادة

اﳌمّون وبلد

اﻻستخدام

الدخول و/أو

التصدير

اﻷساسي

مكان

اﳋاضعة

الكيميائية

اﳋاضعة

اﳋاضعة

)(1

اﳌرتقب

اﳉمركة

للرقابة

للمادة اﳋاضعة

للرقابة

للرقابة )أو

للرقابة

)كلغ(

اﳌنتوج أو

اﳌتوّقع

التجهيز الذي
يحتويه(

) (1يجب أن ترفق بطلب استثناء ﳊظر استيراد شهادة يسّلمها اﳌورد يشهد ﲟوجبها بنوعية اﳌادة اﳋاضعة للرقابة.

ن اﳌعلومات الواردة ﰲ هذا الطلب صحيحة.
أشهد بشرﰲ بأ ّ
)لقب ،اسم وصفة اﳌوّقع(
بـ ...................بتاريخ ....................
)التوقيع واﳋتم(

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤١
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

اﳌلحق الثالث
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة البيئة والطاقات اﳌتجددة

تبليغ عن منح مقرر استثناء حظر استيراد
“استخدام أساسي” للمواد اﳋاضعة للرقابة
اﳌسترجعة واﳌرسكلة أو اﳌجددة
رقم  ........بتاريخ ...........
صالح من أّول جانفي  ٢٠......إﱃ غاية  ٣١ديسمبر ٢٠.......

اﳌؤسسة  ...................................................ﳑثلة بـ ،..................................................الكائنة .................................................................

بـ  ،......................................................................بلدية  ،......................................................................وﻻية............................................

صاحبة السجل التجاري رقم  ..........................................الصادر بتاريخ ..............................................................................................

ورقم التعريف اﳉبائي  ،........................................................اﳌمارسة لنشاط ...................................................................................

التسمية

التسمية

الكمية

رقم التعريفة

تعيﲔ

وصف

نقطة

التجارية

الكيميائية/

اﳌمنوحة

اﳉمركية

للمادة

الصيغة

من اﳌادة

للمادة

اﳌمّون وبلد

اﻻستخدام

الدخول و/أو

اﻷساسي

مكان

اﳋاضعة

الكيميائية

اﳋاضعة

اﳋاضعة

اﳌرتقب

اﳉمركة

للرقابة

للمادة اﳋاضعة

للرقابة

للرقابة )أو

للرقابة

)كلغ(

اﳌنتوج أو

التصدير

اﳌتوّقع

التجهيز الذي
يحتويه(

)اﳋتم والتوقيع (

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤١
اﳉريدة الرسم ّ

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  22جمادى الثانية عام
 1440اﳌوافـ ـق  27فبرايـ ـر سنـ ـة  ،2019يحـ ـدد قائم ـة
اﻹي ـ ـ ـرادات والنفق ـ ـات ﳊسـاب التخصيص اﳋاص
رقـ ـ ـم  302-065الـ ـذي عـ ـن ـوان ـه “الصن ـدوق ال ـوط ـني
للبيئة والساحل”.

````````````````````
ن وزير اﳌالية،
إ ّ

– حاصل الغرامات اﶈصلة بعنوان اﳌخالفات للتشريع
اﳌتعلق بحماية البيئة،
– الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
– التعويضات بعنوان النفقات ﻹزالة التلوث العرضي
الناجم عن تفريغ اﳌواد الكيمياوية اﳋطيرة ﰲ البحر وﰲ
مجال الري العمومي والطبقات اﳌائية الباطنية وﰲ التربة
واﳉو،

ووزيرة البيئة والطاقات اﳌتجددة،

– التخصيصات اﶈتملة ﳌيزانية الدولة،

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  243-17اﳌؤّرخ ﰲ 25

– كل اﳌساهمات أو اﳌوارد اﻷخرى.

ذي القعدة عام  1438اﳌوافق  17غشت سنة  2017واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54-95اﳌؤّرخ ﰲ
 15رمضـ ـان ع ـ ـام  1415اﳌوافـ ـق  15فبرايـ ـر سنـ ـة  1995الـ ـذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتض ـ ـى اﳌرسـ ـوم التنفيـ ـذي رق ـ ـم  364-17اﳌ ـؤّرخ
ﰲ  6ربيع الثاني عام  1439اﳌوافق  25ديسمبر سنة 2017
الذي يحدد صﻼحيات وزير البيئة والطاقات اﳌتجددة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  186-18اﳌؤّرخ ﰲ
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اﳌادة  : 3تشمـ ـ ـل قائم ـ ـة نفق ـ ـات الصن ـ ـدوق الوطنـ ـ ـي
للبيئة والساحل ،ما يأتي :
– ﲤويل أنشطة مراقبة البيئة،
– ﲤويل أنشطة التفتيش البيئي،
– النفق ـ ـات اﳌتعلقـ ـ ـة باقتنـ ـاء وﲡدي ـ ـد وإعـ ـادة تأهي ـل
التجهيزات البيئية،
– النفقات اﳌتعلقة بالتدخﻼت اﻻستعجالية ﰲ حالة
تلوث بحري مفاجئ :

 26شوال عام  1439اﳌوافق  10يوليو سنة  2018الذي يحدد

* التدخـ ـ ـﻼت اﻻستعجاليـ ـة ﰲ حالـ ـ ـة التل ـ ـوث البح ـ ـري

كيفيات تسيير حساب التخصيص اﳋاص رقم  302-065الذي

اﳌفاجئ الناجم عن تدفق النفط أو مواد أو نفايات أخرى أو

عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”،

كل نشاط يتم عﲆ اﻷرض،

– وﲟقتضـ ـى الق ـ ـرار الـ ـ ـوزاري اﳌشتـ ـرك اﳌـ ـؤّرخ ﰲ 26
محرم عام  1439اﳌوافق  17أكتوبر سنة  2017الذي يحدد قائمة
اﻹيرادات والنفقات ﳊساب التخصيص اﳋاص رقم 302-065
الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”،
يقّرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقـ ـا ﻷحكـ ـام اﳌـ ـادة  3مـ ـن اﳌرسـ ـوم
التنفيذي رقم  186-18اﳌؤرخ ﰲ  26شوال عام  1439اﳌوافق 10
يولـ ـيو سنة  2018واﳌذك ـور أع ـﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ ﲢديد
قائمـ ـة اﻹيـرادات والنفقـ ـات ﳊس ـاب التخصيص اﳋ ـاص رقـم
 302-065الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”.
اﳌادة  : 2طبقا ﻷحكام اﳌادة  3من اﳌرسوم التنفيذي
رقم  186-18اﳌؤرخ ﰲ  26شوال عام  1439اﳌوافق  10يوليو
ن إيرادات الصندوق الوطني
سنة  2018واﳌذكور أعﻼه ،فإ ّ
للبيئة والساحل هي :
– الرسم عﲆ اﻷنشطة اﳌلوثة أو اﳋطيرة عﲆ البيئة،
– الرسوم النوعية اﶈددة ﲟوجب قوانﲔ اﳌالية،

* ﲤارين ﲤثيلية.
– النفقات ﰲ مجال اﻹعﻼم والتوعية والتعميم والتكوين
اﳌرتبطة بالبيئة والتنمية اﳌستدامة :
* أنشطـ ـ ـة اﻹع ـ ـﻼم والتعميـ ـ ـم والتوعيـ ـة ،ﻻ سيم ـ ـا
فيم ـا يخص التربية البيئية والتكنولوجيات النقية،
* أنشطة التكوين ﰲ مجال البيئة والتنمية اﳌستدامة.
– اﻹعانات اﳌوجهة للدراسات والنشاطات اﳌتعلقة
بإزالة التلوث الصناعي واﳊضري،
– اﳌساهمات اﳌالية ﳌراكز الردم التقني ﳌدة ثﻼث
) (3سنوات ،ابتداء من وضعها قيد اﻻستغﻼل،
– ﲤويـ ـ ـل أنشط ـ ـة حماي ـ ـة وتثمـ ـﲔ اﻷوسـ ـاط البحري ـ ـة
واﻷرضية :
* أنشطة جرد اﳌواقع الطبيعية اﻷرضية والبحرية،
* أنش ـ ـ ـ ـط ـ ـة اﶈ ـ ـ ـافـ ـ ـظة عﲆ اﻷوسـ ـ ـاط واﳌ ـ ـ ـناطـ ـ ـق
اﳊساسة،

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤١
اﳉريدة الرسم ّ
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* أنشطة اﶈافظة عﲆ اﻷنظمة اﻻيكولوجية الساحلية

الذي يح ـ ـدد قائمـ ـة اﻹي ـ ـرادات والنفقـ ـات ﳊس ـاب التخصيص

واﳉبلية والسهبية والصحراوية والواحات واﳌناطق الرطبة

اﳋاص رقم  302-065الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة

وتهيئتها،

والساحل”.

* أنشطة اﶈافظة عﲆ اﻷصناف النباتية واﳊيوانية
اﳌستوطنة واﶈمية،
* أنشطـ ـة مـ ـكـ ـافـحـ ـة اﻷصنـ ـاف اﳌجـ ـت ـاحـة اﻷرضيـة
والبحرية،
* اﻷنشط ـة اﳌرتبط ـة بتس ـيير النفايـات البﻼستيكية
واﳌيكروبﻼستيكية وإزالتها،
* كـ ـل اﻷنشطـ ـة اﻷخـ ـرى ﳊمـ ـايـ ـة وتـ ـث ـمﲔ اﻷوساط
البحرية واﻷرضية.

اﳌادة  : 5ينشـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا الق ـ ـ ـرار ﰲ اﳉريـ ـ ـدة الّرسم ـ ـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  22جمادى الثانية عام  1440اﳌوافق

 27فبراير سنة .2019
وزير اﳌالية

اﳌتجددة
عبد الرحمان راوية

* برام ـ ـ ـج حماي ـ ـ ـ ـ ـة اﳌـ ـواق ـ ـ ـ ـع اﳌتـ ـدهـ ـ ـ ـورة أو اﳌه ـ ـ ـ ـددة

فاطمة الزهراء زرواطي

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

– ﲤويل برامج حماية وإعادة تأهيل اﳌواقع الطبيعية
واﳌساحات اﳋضراء :

وزيرة البيئة والطاقات

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  23جمادى الثانية عام 1440
اﳌوافق  28فبراير سنة  ،2019يحدد كيفيات متابعة

بالت ـ ـده ـ ـ ـور أو التع ـ ـري ـ ـة واﳌناط ـ ـق الطبيعي ـ ـة ذات اﻻهتم ـ ـام

وتقييـ ـ ـم حسـ ـ ـاب التخصـ ـيص اﳋـ ـاص رقـ ـ ـم 302-065

اﻹيكولوجـ ـ ـي،

الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

* برام ـ ـج إعـ ـ ـادة تأهي ـ ـل اﳌناطـ ـق اﻷرضيـ ـة والبحري ـ ـة
اﳌلحوظ ـ ـة و/أو الضروريـ ـة للحفـ ـاظ عﲆ التـ ـوازن الطبيعي
للمحافظة عليها،
* برامج إعادة تأهيل اﻷوساط اﳉبلية والغابية والسهبية
والصحراوية والرطبة والواحات،
* برامـ ـج حمايـ ـة وإعـ ـادة تأهيـ ـل اﳌساحـ ـات اﳋض ـ ـراء
وتطويرها.
– ﲤوي ـ ـ ـل عمليـ ـات اﶈافظ ـ ـة واﳊفـ ـ ـاط عـ ـﲆ التن ـ ـوع
البيولوجي واﻷنظمة البيئية واﳌوارد الطبيعية ومكافحة
التغيرات اﳌناخية وتثمينها،
– ﲤويـ ـل أنشطـ ـة إحيـ ـاء اﻷيـ ـام الوطني ـة والعاﳌية ذات
الصلة بحماية البيئة،
– ﲤويل العمليات اﳌرتبطة ﲟنح جوائز مختلفة ﰲ
إطار حماية البيئة،
– التكف ـ ـل بالنفق ـ ـات اﳋاصـ ـة بإنج ـ ـاز أنظم ـ ـة اﻹعـ ـ ـﻼم
اﳌرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة اﻹعﻼم اﻵﱄ،

ن وزير اﳌالية،
إ ّ
ووزيرة البيئة والطاقات اﳌتجددة،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  243-17اﳌؤّرخ ﰲ 25

ذي القعدة عام  1438اﳌوافق  17غشت سنة  2017واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54-95اﳌؤّرخ ﰲ

 15رمضـ ـ ـان ع ـ ـام  1415اﳌواف ـ ـق  15فبراي ـ ـر سنـ ـة  1995ال ـ ـذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  364-17اﳌؤّرخ

ﰲ  6ربيع الثاني عام  1439اﳌوافق  25ديسمبر سنة 2017
الذي يحدد صﻼحيات وزير البيئة والطاقات اﳌتجددة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  186-18اﳌؤّرخ ﰲ

 26ش ـ ـوال عـ ـام  1439اﳌوافـ ـق  10يوليـ ـو سنـ ـة  2018الـ ـذي يح ـدد
كيفيات تسيير حساب التخصيص اﳋاص رقم  302-065الذي
عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  24رجب

– ﲤويل التقارير واﳌخططات البيئية،

عـ ـام  1439اﳌوافـ ـق  11أبريـ ـل سن ـة  2018الذي يحـ ـدد كيفيـ ـات

– ﲤويـ ـ ـل اﻷنشطـ ـ ـ ـة واﻹعانـ ـ ـات اﳌرتبط ـ ـة باﻻقتصـ ـ ـاد

متابعة وتقييم حساب التخصيص اﳋاص رقم  302-065الذي

اﻷخضر،
– ﲤويل الدراسات ،ﻻ سيما تلك اﳌرتبطة بتطبيق
التشريع والتنظيم اﳌتعلقﲔ بالبيئة.
اﳌادة  : 4تلغ ـ ـ ـى أحك ـ ـام الق ـ ـرار ال ـ ـوزاري اﳌشتـ ـ ـرك
اﳌؤّرخ ﰲ  26محّرم عام  1439اﳌوافق  17أكتوبر سنة 2018

عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”،
– وﲟقتضـ ـى القـ ـرار الـ ـوزاري اﳌشتـ ـرك اﳌ ـؤّرخ ﰲ 22

جمادى الثانية عام  1440اﳌوافق  27فبراير سنة  2019الذي
يحدد قائمة اﻹيرادات والنفقات ﳊساب التخصيص اﳋاص
رقـ ـ ـم  302-065الـ ـ ـذي عنوانـ ـ ـه “الصنـ ـ ـ ـدوق الوط ـ ـني للبيئ ـ ـ ـة
والساحل”،

 ٢٣شّوال عام  ١٤٤٠هـ
 ٢٦يونيو سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٤١
اﳉريدة الرسم ّ

يقّرران ما يأتي :
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اﳌادة  : 4ترسـ ـ ـل إﱃ وزيـ ـر اﳌاليـ ـة ،ﰲ إطـ ـار متابع ـ ـة

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  4من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  186-18اﳌؤّرخ ﰲ  26شوال عام  1439اﳌوافق

 10يوليو سنة  2018واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ
ﲢدي ـ ـد كيفي ـ ـات متابع ـ ـة وتقييـم حساب التخصيص اﳋاص
رق ـ ـم  302-065ال ـ ـ ـ ـذي عن ـ ـوان ـ ـه “الصن ـ ـ ـدوق الوطنـ ـ ـي للبيئ ـ ـ ـة
والساحل”.

ه ـ ـذا الصن ـ ـدوق ،نسخ ـ ـة مـ ـن اﳊصيلـ ـة اﳌذك ـ ـورة ﰲ اﳌ ـ ـادة 2
أعﻼه.
اﳌادة  : 5يتعّين عﲆ اﳌصالح اﳌكلفة باﳌيزانية ﰲ
وزارة البيئـ ـ ـة والطاقـ ـ ـات اﳌتج ـ ـددة إعـ ـ ـداد وضعيـ ـة مالي ـ ـة
فصلي ـ ـة لﻺي ـ ـرادات والنفق ـ ـات اﳌرتبطـة بالصندوق الوطني
للبيئة والساحل.

اﳌادة  : 2تنش ـ ـأ ل ـ ـدى الوزي ـ ـر اﳌكـ ـ ـّلف بالبيئ ـ ـة ،ﳉنة
متابعة وتقييم ،تكّلف ﲟا يأتي :
– دراسة برنامج العمل،
– ضبط قائمة اﳌشاريع التي سيتم ﲤويلها،
ت ﰲ أولوية اﻷعمال التي سيتم ﲤويلها،
– الب ّ
– إعداد حصيلة سنوية.
اﳌادة  : 3تتشكل ﳉنة اﳌتابعة والتقييم من أعضاء
يمثلون مختلف مديريات اﻹدارة اﳌركزية.
تساعد اللجنة ﰲ مهامها أمانة تكّلف بتحرير محاضر
اﻻجتماعات التي تعقدها اللجنة.
ﲢدد كيفيات سير اللجنة وكذا تعيﲔ أعضائها ﲟوجب
مقرر من الوزير اﳌكّلف بالبيئة والطاقات اﳌتجددة.

اﳌادة  : 6تلغى أحكام القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ
ﰲ  24رجب عام  1439اﳌوافق  11أبريل سنة  2018الذي يحدد
كيـ ـ ـفي ـ ـات مت ـ ـابـ ـ ـعة وتقي ـ ـيم حس ـ ـاب التخـ ـ ـصـ ـيص اﳋ ـ ـاص رقم
 302-065الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”،
اﳌادة  : 7ينشـ ـ ـر ه ـ ـذا الق ـ ـ ـرار ﰲ اﳉري ـ ـدة الّرسمـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  23جمادى الثانية عام  1440اﳌوافق
 28فبراير سنة .2019
وزير اﳌالية

وزيرة البيئة والطاقات
اﳌتجددة

عبد الرحمان راوية

فاطمة الزهراء زرواطي

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

