العدد 54

اﻷحد أّول ذو اﳊجة عام  ١442هـ

السنة الثامنة واﳋمسون

اﳌوافق  ١١يوليو سنة  202١م

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 02٣.٤١.١8.٧٦

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 élc ٦8اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ ٣٠٠ ٠٦٠٠٠٠2٠١٩٣٠٠٤8

الهاتف  02٣.٤١.١8.8٩ :إﱃ ٩2

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠٣ ٠٠ ٠٦٠٠٠٠٠١٤٧2٠2٤2

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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مراسيم تنظيمّيـة
مرسوم رئاسي رقم  2٧٦-2١مؤّرخ ﰲ  20ذي القعدة عام
 ١442اﳌـ ـواف ـ ـق أّول يوليـ ـ ـ ـو س ـ ـ ـن ـ ـ ـة  ،202١يـتضم ـ ـ ـ ـ ـن

ت ـح ـوي ـ ـ ـ ـ ـل اعتم ـ ـ ـ ـاد إﱃ مي ـ ـ ـ ـزاني ـ ـ ـ ـة تسيي ـ ـ ـ ـ ـ ـر وزارة

اﻻعتم ـ ـادات اﳌخصصـ ـة ﳌيزاني ـة التكاليـ ـف اﳌشترك ـة م ـن
م ـي ـزان ـي ـة ال ـتسيـيـر ﲟوجب قـانـون اﳌالـيـة الـتـكـمـيﲇ لسنـة
،2٠2١
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  ٠2-2١اﳌؤرخ ﰲ ١8
جم ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـ ـام  ١٤٤2اﳌـ ـواف ـ ـ ـق  2جانف ـ ـ ـي سن ـ ـ ـ ـة 2٠2١
واﳌتضم ـ ـن توزي ـ ـع اﻻعتمـ ـادات اﳌخصصـ ـة لوزيـ ـر الشؤون
اﳋارجي ـ ـة م ـ ـن ميزانيـ ـة التسيي ـ ـر ﲟوج ـ ـب قانـ ـون اﳌاليـ ـة
لسنة ،2٠2١

الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤون اﳋارجية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبن ـ ـاء ع ـ ـﲆ ال ـ ـدست ـ ـور ،ﻻ سيمـ ـ ـا الـمادت ـ ـ ـان  ٧-٩١و١٤١
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧-8٤الـمؤرخ ﰲ  8شوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلـ ـغى م ـن ميـ ـزاني ـة س ـنة  2٠2١اعتماد قدره
ستـة عشـر مليونـا ومائتـا ألف دينـار ) ١٦.2٠٠.٠٠٠دج( مقّيد ﰲ
ميزاني ـة التكالي ـف اﳌشتركـ ـة وﰲ الب ـاب رقـ ـم ” ٩١-٣٧نفقات
محتملة  -احتياطي مجّمع”.

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٦-2٠الـمؤرخ ﰲ  ١٦جمادى

اﳌاّدة  : 2يخـ ـ ـ ـصص ﳌي ـ ـزانيـ ـة س ـنـ ـة  2٠2١اعتم ـ ـاد ق ـ ـدره
ستة عشر مليونا ومائتا ألف دينار ) ١٦.2٠٠.٠٠٠دج( يقّيد
ﰲ ميزانيـ ـة تسيي ـ ـر وزارة الشـ ـؤون اﳋارجي ـة وﰲ البابـ ـﲔ
اﳌبّينﲔ ﰲ اﳉدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٧-2١الـمؤرخ ﰲ  2٧شوال عام

اﳌاّدة  : ٣يكل ـ ـف وزيـ ـ ـر اﳌاليـة ووزي ـ ـر الش ـ ـؤون اﳋارجي ـة،
كـ ـ ـل فيم ـ ـا يخص ـ ـه ،بتنفيـ ـ ـذ هـ ـ ـذا اﳌـ ـرس ـ ـوم الـ ـ ـ ـذي يـنشـ ـ ـر ﰲ
اﳉريـدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

اﳌعدل واﳌتمم،
اﻷوﱃ عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣١ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠2١
 1442اﳌوافق  8يونيو سنة  2٠2١واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة ،2021
– وﲟقتضـ ـى الـمرس ـوم الرئاس ـي اﳌ ـؤرخ ﰲ  ٦ذي القعـدة
ع ـام  ١٤٤2اﳌواف ـق  ١٧يوني ـو سن ـة  2٠2١واﳌتضم ـن توزيـ ـع

ح ـ ـّرر باﳉزائـ ـ ـر ﰲ  2٠ذي القعـ ـ ـدة ع ـ ـام  ١٤٤2اﳌواف ـ ـ ـق أّول
يوليو سنة .2٠2١
عبد اﳌجيد تبون

اﳉدول اﳌلحق

رقم اﻷبواب

العناوين

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

وزارة الشؤون اﳋارجية
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السابع
نفقات مختلفة
10 - 37

اﻹدارة اﳌـ ـ ـركـ ـزي ـ ـة  -النفق ـ ـات اﳌتعلقـ ـة بتحضيـ ـر وتنظي ـ ـم اﻻنتخابـ ـ ـات
التشريعية لسنة ......................................................................... 2٠2١
مجموع القسم السابع.......................
مجموع العنوان الثالث.....................
مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول..............

15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(

العناوين

رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح اﳌوجودة ﰲ اﳋارج
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السابع
نفقات مختلفة
32 - 37

نفقـ ـ ـات تسيي ـ ـر مندوبيـ ـ ـات السلطـ ـ ـة الوطنيـ ـ ـة اﳌستقل ـ ـ ـة لﻼنتخابات
ﰲ اﳋارج )اﻻنتخابات التشريعية لسنة ..................................(2٠2١

1.200.000

مجموع القسم السابع.......................

1.200.000

مجموع العنوان الثالث.....................

1.200.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني...........

1.200.000

مجموع الفرع اﻷول...........................

16.200.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة.............................................................

16.200.000

مرس ـوم رئاس ـي رقـم  2٧٧-2١مـ ـؤّرخ ﰲ  20ذي القع ـدة ع ـام
 ١442اﳌوافق أّول يوليو سنة  ،202١يـتضمـ ـن إحـداث

ب ـابﲔ وتـحويـ ـل اعتمـ ـاد إﱃ ميزانيـ ـة تسييـ ـر وزارة
اﳌوارد اﳌائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبن ـ ـاء عـ ـ ـﲆ الدستـ ـ ـور ،ﻻ سيمـ ـ ـا الـمادت ـ ـ ـان  ٧-٩١و١٤١
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧-8٤الـمؤرخ ﰲ  8شوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتض ـ ـى القانـ ـون رق ـ ـم  ١٦-2٠الـم ـ ـؤرخ ﰲ  ١٦جمـ ـادى
اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٤2اﳌوافـ ـق  ٣١ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠2١
– وﲟقتضـ ـى اﻷمـ ـر رقـ ـم  ٠٧-2١الـم ـؤرخ ﰲ  2٧ش ـوال ع ـام
 ١٤٤2اﳌوافق  8يونيو سنة  2٠2١واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة ،2٠2١

– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  2٧-2١اﳌؤرخ ﰲ ١8
جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤2اﳌوافق  2جانفي سنة  2٠2١واﳌتضمن
توزيـ ـع اﻻعتمـ ـادات اﳌخصصـ ـة لوزيـ ـر اﳌـ ـوارد اﳌائيـ ـة م ـ ـن
ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠2١
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يح ـ ـدث ﰲ جـ ـدول م ـ ـيزانـ ـية تسيير وزارة
اﳌوارد اﳌائية لسنة  2٠2١بابان عنواناهما كما يأتي :
– باب رقم '' ،٠٥-٤٤مساهمة ﰲ الوكالة الوطنية للسدود
والتحويﻼت''،
– باب رقم '' ،٠8-٤٤مساهمة ﰲ الوكالة الوطنية للموارد
اﳌائية''.
اﳌاّدة  : 2يلغى من ميزانية سنة  2٠2١اعتماد قدره أربعة
وعشرون مليارا وستمائة مليون دينار ) 2٤.٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج(
مقّيد ﰲ ميزانية التكاليف اﳌشتركة وﰲ الباب رقم ٩١-٣٧
”نفقات محتملة  -احتياطي مجّمع”.
اﳌاّدة  : ٣يخصص ﳌيزانية سنة  2٠2١اعتماد قدره أربعة
وعشرون مليارا وستمائة مليون دينار ) 2٤.٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج(
يقيّد ﰲ ميـ ـزانـ ـية تسيـ ـير وزارة اﳌ ـوارد اﳌ ـائية وﰲ اﻷب ـواب
اﳌبّينة ﰲ اﳉدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

– وﲟقتضـ ـى الـمرسـ ـوم الرئاس ـي اﳌـ ـؤرخ ﰲ  ٦ذي القع ـ ـدة

اﳌاّدة  : 4يكلف وزير اﳌـ ـاليـة ووزيـ ـر اﳌ ـوارد اﳌـائية ،كـل
فيمـا يخص ـ ـه ،بتنفيـذ ه ـذا اﳌرسـوم الـذي يـنشـر ﰲ اﳉريـدة
الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

اﻻعتمـ ـ ـادات اﳌخصص ـ ـة ﳌيزانيـ ـة التكاليـ ـف اﳌشترك ـة مـن

ح ـ ـّرر باﳉزائ ـ ـر ﰲ  2٠ذي القع ـ ـدة ع ـ ـام  ١٤٤2اﳌوافـ ـق أّول
يوليو سنة .2٠2١

ع ـام  ١٤٤2اﳌوافـ ـق  ١٧يوني ـو سنة  2٠2١واﳌتضمن توزيع
ميزانيـ ـة التسييـ ـ ـر ﲟوجـ ـ ـب قان ـون اﳌاليـة التكمي ـﲇ لسن ـة
،2٠2١

عبد اﳌجيد تبون

أّول ذو اﳊجة عام  ١442هـ
 ١١يوليو سنة  202١م
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اﳉدول اﳌلحق
العناوين

رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

وزارة اﳌوارد اﳌائية
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الرابع
النشاط اﻻقتصادي  -التشجيعات والتدخﻼت
02 - 44

مساهمة ﰲ اﳉزائرية للمياه....................................................................

12.100.000.000

04 - 44

مساهمة ﰲ الديوان الوطني للسقي والصرف...........................................

1.390.000.000

05 - 44

مساهمة ﰲ الوكالة الوطنية للسدود والتحويﻼت....................................

3.500.000.000

06 - 44

مساهمة ﰲ الديوان الوطني للتطهير.......................................................

7.100.000.000

08 - 44

مساهمة ﰲ الوكالة الوطنية للموارد اﳌائية............................................

510.000.000

مجموع القسم الرابع.........................

24.600.000.000

مجموع العنوان الرابع......................

24.600.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول..............

24.600.000.000

مجموع الفرع اﻷول...........................

24.600.000.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة.............................................................

24.600.000.000

مرسوم رئاسي رقم  2٧٨-2١مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  2٣ذي القعدة عام

– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ٣٥8-8٤اﳌؤرخ ﰲ  ٥ربيع اﻷول

 ١442اﳌ ـ ـواف ـ ـق  4يـ ـول ـ ـيـ ـو سـ ـنـ ـة  ،202١يع ـ ـدل ويتـ ـمـ ـم

عام  ١٤٠٥اﳌ ـ ـواف ـ ـق  28نوفمـ ـبر سـ ـنة  ١٩8٤واﳌـ ـتضمن إعادة

اﳌرسـ ـوم رقم  ٣5٨–٨4اﳌؤرخ ﰲ  5ربيع اﻷول عام

التنظيم اﻹقليمي للنواحي العسكرية ،اﳌعّدل،

 ١405اﳌـ ـ ـوافـ ـق  2٨نـ ـوف ـمـ ـبر س ـ ـنة  ١٩٨4واﳌـ ـتضـ ـم ـن

يرسم ما يأتي :

إعادة التنظيم اﻹقليمي للنواحي العسكرية.

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يع ـ ـّدل هـ ـذا اﳌـ ـرسـوم ويتمم أحكام اﳌواد ٤

–––––––––––

و ٥و ٧م ـن اﳌرسوم رقم  ٣٥8-8٤اﳌؤرخ ﰲ  ٥ربيع اﻷول عام

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ

 ١٤٠٥اﳌواف ـ ـق  28نوفم ـ ـبر سنة  ١٩8٤واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر

– بناء عﲆ تقرير وزير الدفاع الوطني،

كما يأتي :

– وبناء عﲆ الدس ـ ـتـ ـور ،ﻻ سي ـ ـما اﳌـادتان  ١) ٩١و (٧و١٤١
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتض ـ ـى القـ ـانـ ـون رق ـ ـم  ٠٩-8٤اﳌـ ـؤرخ ﰲ  2جـ ـ ـمـ ـ ـادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٠٤اﳌوافق  ٤فبراير سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بالتنظيم
اﻹقليمي للبﻼد ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ٧٩-8٤اﳌؤرخ ﰲ أّول رجب عام

“اﳌادة  : ٤تش ـ ـمل النـ ـاحـ ـية العسكـ ـري ـة الثـ ـ ـالثـ ـة ) ،(٣الت ـي
يحـ ـدد مقـ ـر قيـ ـادتـ ـها ببـ ـشار ،قطـ ـ ـاعات كل مـ ـن ب ـشار ،وأدرار،
وتيم ـ ـيمون ،وبـ ـني عبـ ـاس ،وتـ ـندوف ،ح ـ ـيـث تكون حدود كل
قطاع هي تلك اﳌرسومة للوﻻيات التي ﲢمل نفس اﻻسم.
اﳌادة  : ٥تشـ ـ ـمل النـ ـ ـاحـ ـية العـ ـسكـ ـري ـ ـة الرابـ ـ ـعة ) ،(٤التي
يحدد مقر قيادتها بورقلة ،قطاعات كل من ورقلة ،وتوقرت،
وبسكرة ،وأوﻻد جﻼل ،واﻷغواط ،والوادي ،واﳌغير ،وغرداية،

 ١٤٠٤اﳌواف ـ ـق  ٣أب ـريل سـ ـنة  ١٩8٤الذي يح ـدد أسماء الوﻻيات

واﳌنيعة ،وإيليزي ،وجانت ،حيث تكون حدود كل قطاع هي

ومقارها ،اﳌتّمم،

تلك اﳌرسومة للوﻻيات التي ﲢمل نفس اﻻسم.
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أّول ذو اﳊجة عام  ١442هـ
 ١١يوليو سنة  202١م

اﳌادة  : ٧تشـ ـ ـمل النـ ـاحـ ـية العـ ـسكـ ـرية السادسة ) ،(٦التي

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٦-١٤الـم ـؤرخ ﰲ  ١٣شـ ـوال ع ـ ـام

يحدد مقـ ـ ـر قيادتها بتامنـ ـ ـغست ،قطـ ـ ـ ـاعات كل مـ ـن تامنغست،

 ١٤٣٥اﳌوافق  ٩غشت سنة  2٠١٤واﳌتعلق باﳋدمة الوطنية،

وإن ص ـ ـالح ،وإن قـزام ،وبرج باجي مختار ،حيث تكون حدود

– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ٦٠-٧٤الـمؤرخ ﰲ  2٧محرم عام

كل قطاع هي تلك اﳌرسومة للوﻻيـ ـات التي ﲢ ـمل نفس اﻻسم”.

 ١٣٩٤اﳌوافق  2٠فبراير س ـ ـنة  ١٩٧٤واﳌت ـ ـضمن إنشاء إطار

اﳌاّدة  : 2ين ـ ـشـ ـر هـ ـ ـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉـ ـري ـ ـدة الّرسـ ـم ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

من اﳌوظـفﲔ اﳌدنيﲔ الشبيهﲔ باﳌوظفﲔ العسكريﲔ ﰲ

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٣ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٤يوليو

سنة .2٠2١

عبد اﳌجيد تبون
–––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي رقم  2٧٩-2١مؤّرخ ﰲ  2٣ذي القـ ـ ـعدة عام
 ١442اﳌ ـ ـوافـ ـ ـ ـق  4يـ ـولـ ـيـ ـو سـ ـ ـنة  ،202١يح ـ ـ ـدد ش ـ ـ ـروط

اﻻنتـساب والتكـ ـ ـفـل ،ﰲ مـ ـجـ ـ ـال الضـمـان اﻻجتمـاعي،
بالنـس ـبـة للمست ـخ ـدمـﲔ العسـ ـكـريـﲔ واﳌـستخ ـدمـﲔ
اﳌدنيﲔ الشبيهﲔ ،أصحاب معاش العجز العسكري
ف ـقط وذوي ح ـقوقـ ـهـم وكـذا ك ـيـ ـفـيـات دفـع اشتراكـات
الضمان اﻻجتماعي اﳌتعلقة بهم.
–––––––––––
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الدفاع الوطني،
– وب ـن ـ ـ ـاء عﲆ الدس ـ ـتـ ـور ،ﻻ سـ ـيـ ـما الـمـ ـادتان  ١) ٩١و ٦و(٧
و) 14١الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقت ـ ـضى اﻷمـ ـر رقـ ـم  ١٠٦-٧٦الـم ـ ـ ـ ـؤرخ ﰲ  ١٧ذي اﳊجة

وزارة الدفاع الوطني وﲢديد قواعد القانون اﻷساسي اﳌطبق
عﲆ الشبيهﲔ الدائمﲔ بالعسكريﲔ ،اﳌتمم،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تط ـ ـبـ ـيقا ﻷحـ ـكـ ـام اﳌـ ـادة  ١2٤من اﻷمر رقم
 ١٠٦-٧٦الـمؤرخ ﰲ  ١٧ذي اﳊجة عام  ١٣٩٦اﳌوافق  ٩ديسمبر
سنة  ١٩٧٦واﳌتضمن قانون اﳌعـ ـاش ـ ـات العـ ـسكـ ـريـ ـة ،اﳌذكور
أع ـﻼه ،يهـ ـ ـدف هـ ـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم إﱃ ﲢـ ـديد ش ـروط اﻻنتس ـ ـاب
والتكفل ،ﰲ مجال الضمان اﻻج ـتـماعي ،بالنسبة للمستخدمﲔ
العسـ ـكريﲔ واﳌست ـ ـخدمﲔ اﳌـ ـدنيـ ـﲔ الشب ـ ـيهﲔ ،أصـ ـح ـ ـاب
مـ ـعـ ـاش العـ ـجـ ـز العـ ـسكري فقط وذوي حقوقهم وكذا كيفيات
دفع اشتراكات الضمان اﻻجتماعي اﳌتعلقة بهم.
اﳌاّدة  : 2يعد اﳌستخدمون العسكريون العاملون واﳌتعاقدون
ومدعوو اﳋدمة الوطنية واﳌعاد استدعاؤهم وكذا اﳌستخدمون
اﳌـ ـدني ـون الشـ ـب ـيهـون ،أصحاب معاش العجز العسكري ،فقط
منتسبﲔ ﰲ مجال الضمان اﻻجتماعي ويتم التكفل بهم ،بعنوان
الكتاب الثاني من اﻷمر رقم  ١٠٦-٧٦الـمؤرخ ﰲ  ١٧ذي اﳊجة
عـام  ١٣٩٦اﳌـوافـق  ٩ديسـم ـ ـبر سنـة  ،١٩٧٦اﳌـذكور أعـﻼه ،والذين
ﻻ تـت ـوفـ ـر فيـهـ ـم الشـ ـروط اﶈ ـ ـددة ف ـي اﳌ ـادة  ٥م ـن اﻷمـ ـر
اﳌـ ـذك ـور أعﻼه ،لﻼستفادة من معاش التقاعد العسكري.

عام  ١٣٩٦اﳌوافق  ٩ديسـ ـم ـ ـبر سـ ـنة  ١٩٧٦واﳌتـ ـضمـ ـن قـ ـانـ ـون

اﳌاّدة  : ٣يمنح اﳊق ﰲ خدمات الضمان اﻻجتماعي اﳌقدمة

اﳌعاشات العسكرية ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﻻ سـ ـيما اﳌادة  ١2٤منه،

مـن قـ ـب ـل الص ـن ـدوق الع ـسك ـري للض ـم ـان اﻻجتـماعي واﻻحتياط

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١١١-٧٦الـم ـ ـؤرخ ﰲ  ١٧ذي اﳊـجة عام
 ١٣٩٦اﳌوافق  ٩ديس ـ ـمبر سـنة  ١٩٧٦واﳌتضمن مهام اﻻحتياط
وتنظيمه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١١2-٧٦الـمؤرخ ﰲ  ١٧ذي اﳊجة عام
 ١٣٩٦اﳌوافق  ٩ديسمبر سنة  ١٩٧٦واﳌتـضمن القانون اﻷساسي
لضباط اﻻحتياط ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقـ ـت ـ ـضى القـانون رقم  ١١-8٣الـمؤرخ ﰲ  2١رمـ ـضان عام
 ١٤٠٣اﳌوافق  2يوليو سنة  ١٩8٣واﳌتعلق بالتأمينات اﻻجتماعية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٣-8٣الـمؤرخ ﰲ  2١رمضان عام
 ١٤٠٣اﳌ ـ ـوافـ ـق  2يـ ـولـ ـي ـو سنة  ١٩8٣واﳌتعلق بحوادث العمل
واﻷمراض اﳌهنية ،اﳌعدل واﳌتمم،

شـ ـريطـ ـة عدم انتـ ـ ـساب اﳌـ ـستـخدمﲔ اﳌذكورين ﰲ اﳌادة 2
أعﻼه وأزواجهم ،إﱃ نظام آخر للضمان اﻻجتماعي.
اﳌاّدة  : 4يتــرتــب عﲆ انــتــســاب اﳌســتخــدمﲔ اﳌـذكورين
ﰲ اﳌ ـ ـادة  2أع ـ ـﻼه ،وذوي حقـ ـوقـ ـهـ ـم إﱃ الصـ ـنـ ـدوق العـ ـسك ـري
للضمان اﻻجتماعي واﻻحتياط ،إعداد شهادة تكفل ﳌنح اﳊق،
يتم ﲡديدها سنويا طبقا للتنظيم اﳌعمول به.
اﳌاّدة  : 5يس ـ ـتفيد اﳌسـ ـتخ ـدمون اﳌذكورون ﰲ اﳌادة 2
أع ـ ـ ـﻼه ،وذوو حـ ـقـ ـوقهـ ـم اﳌكف ـ ـول ـ ـون قـ ـانونا ،ﰲ مجال الضمان
اﻻجـ ـت ـ ـمـ ـاع ـ ـي ،مـ ـن خـ ـدمـات التأمينات اﻻجتماعية التي تغطي
اﻷخطار اﳌتعلقة باﻷمراض واﻷمومة والعجز.
اﳌاّدة  : ٦يتـ ـم دفـ ـع مبـ ـلغ اشـ ـتراكـ ـات الضـمان اﻻجتماعي
سنويا ،من قبل محاسب اﳋزينة اﳌكلف ،عﲆ أساس وضعية
اﻹيـ ـ ـرادات التـ ـي ﲢ ـ ـدد اﳌ ـبـ ـالـ ـغ اﳌـ ـست ـ ـحـ ـقة لصـ ـالـ ـح الصـ ـن ـدوق

– وﲟقتضى اﻷم ـر رقم  ٠2-٠٦الـمؤرخ ﰲ  2٩محرم عام ١٤2٧

العسـ ـك ـ ـري للضـ ـم ـ ـان اﻻج ـت ـ ـمـ ـاعـ ـي واﻻحـ ـتـ ـي ـ ـاط مرفقة بالقائمة

اﳌوافـ ـ ـ ـق  28فبراي ـر سـ ـنة  2٠٠٦واﳌت ـض ـمن القـ ـانون اﻷس ـاس ـي

اﻻسم ـ ـية للمستـ ـ ـفيدين ومـ ـؤشـرا عليها قانونا من قبل مدير

العام للمستخدمﲔ العسكريﲔ ،اﳌعدل واﳌتمم،

هذا الصندوق.

أّول ذو اﳊجة عام  ١442هـ
 ١١يوليو سنة  202١م
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ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ﲟوجب تعليمة وزارية
مشتركة بﲔ وزير الدفاع الوطني ووزير اﳌالية.
اﳌاّدة  : ٧يسري مفعول هذا اﳌرسوم ابتداء من أول مايو
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– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٦-١٤الـمؤرخ ﰲ  ١٣شوال عام ١٤٣٥
اﳌوافق  ٩غشت سنة  2٠١٤واﳌتعلق باﳋدمة الوطنية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ٦٠-٧٤الـمؤرخ ﰲ  2٧محرم عام
 ١٣٩٤اﳌ ـ ـواف ـ ـق  2٠فبراير سنة  ١٩٧٤واﳌتضمن إنشاء إطار

اﳌاّدة  : ٨ين ـ ـشـ ـر هـ ـ ـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉـ ـري ـ ـدة الّرسـ ـم ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٣ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٤يوليو

سنة .2٠2١

عبد اﳌجيد تبون
–––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي رقم  2٨0-2١مؤّرخ ﰲ  2٣ذي القعدة عام

من اﳌوظفﲔ اﳌدنيﲔ الشبيهﲔ باﳌوظفﲔ العسكريﲔ ﰲ
وزارة الدفاع الوطني وﲢديد قواعد القانون اﻷساسي اﳌطبق
عﲆ الشبيهﲔ الدائمﲔ بالعسكريﲔ ،اﳌتمم،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطـ ـ ـبـ ـيقا ﻷحك ـ ـام اﳌ ـادة  ٧8مكرر من اﻷمر
رقـ ـ ـ ـم  ١٠٦-٧٦الـمـ ـ ـ ـؤرخ ﰲ  ١٧ذي اﳊـ ـجـ ـة ع ـام  ١٣٩٦اﳌوافق ٩
ديسمب ـ ـر سنة  ،١٩٧٦اﳌذكور أعﻼه ،يهدف هـ ـذا اﳌـ ـرس ـ ـوم
إﱃ ﲢـ ـديـ ـد مـ ـبـ ـلـ ـغ اﳌـ ـعـ ـاش التـ ـكم ـيﲇ وكيفيات تخصيصه

 ١442اﳌوافق  4يوليو سنة  ،202١يحدد مبلـغ اﳌعاش

للمستـ ـخدمﲔ العسكري ـﲔ واﳌس ـتخدمﲔ اﳌدنيﲔ الشبيهﲔ،

الت ـ ـكـ ـم ـيـ ـﲇ وكـ ـي ـفـ ـي ـات تـ ـخـ ـصـ ـي ـصـ ـه للمـ ـست ـخـ ـدم ـﲔ

أصحاب معاش العجز العسكري فقط.

العس ـ ـك ـري ـ ـﲔ واﳌسـ ـتخدم ـ ـﲔ اﳌـ ـدنـ ـيـ ـﲔ الشـ ـبـيه ـ ـﲔ،
أصحاب معاش العجز العسكري فقط.
–––––––––––
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الدفاع الوطني،
– وبنـاء عﲆ الدس ـ ـتـ ـور ،ﻻ س ـ ـيـ ـما الـمـ ـ ـادت ـ ـان  ١) ٩١و ٦و(٧
و) 14١الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١٠٦-٧٦الـمؤرخ ﰲ  ١٧ذي اﳊجة عام
 ١٣٩٦اﳌوافق  ٩ديسمبر سـنة  ١٩٧٦واﳌتضمن قانون اﳌعاشات
العسكرية ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﻻ سيما اﳌادة  ٧8مكرر منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١١١-٧٦الـمؤرخ ﰲ  ١٧ذي اﳊجة عام

اﳌاّدة  : 2يخ ـ ـصـ ـص اﳌـ ـعاش التكميﲇ اﳌذكور ﰲ اﳌادة
اﻷوﱃ أعﻼه ،للمستخدمﲔ العسكريﲔ العاملﲔ واﳌتعاقدين
وﳌدعوي اﳋدمة الوطنية وللمعاد استدعاؤهم وكذا للمستخدمﲔ
اﳌدنيﲔ الشبي ـ ـهﲔ ،أصـ ـحاب م ـ ـعاش العـ ـج ـ ـز العـسكري فقط،
بعـ ـنـ ـ ـوان الك ـ ـتـاب الثاني من اﻷمر رقم  ١٠٦-٧٦الـمؤرخ ﰲ ١٧
ذي اﳊ ـج ـ ـ ـ ـ ـة ع ـ ـام  ١٣٩٦اﳌوافـ ـق  ٩ديسـ ـمـ ـبـ ـر س ـ ـنـ ـة ،١٩٧٦
اﳌـ ـذك ـور أعﻼه ،والذين ﻻ تتوفر فيهم الشروط اﶈددة ﲟوجب
اﳌادة  ٥من اﻷمر اﳌذكور أعﻼه ،لﻼستفادة من معاش التقاعد
العسكري.
اﳌاّدة  : ٣يحدد اﳌبلغ الشهري للمعاش التكميﲇ بسبعة
وعشرين ألف دينار ) 2٧.٠٠٠,٠٠دج(.
اﳌاّدة  : 4يتم دفع اﳌعاش التكميﲇ شهريا من قبل محاسب

 ١٣٩٦اﳌوافق  ٩ديسمبر سنة  ١٩٧٦واﳌتضمن مهام اﻻحتياط

اﳋـ ـزيـ ـنـ ـة اﳌـ ـكـ ـلف ،بنـ ـفـ ـس الصـ ـيـ ـغة بالنـ ـسب ـة ﳌعاش العجز

وتنظيمه،

الع ـ ـسكـ ـ ـري ،عﲆ أسـ ـاس مقـ ـررات اﳌـ ـنـ ـح اﳌـ ـمضـ ـاة م ـن وزير

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١١2-٧٦الـمؤرخ ﰲ  ١٧ذي اﳊجة عام
 ١٣٩٦اﳌوافق  ٩ديسمبر سنة  ١٩٧٦واﳌتضمن القانون اﻷساسي
لضباط اﻻحتياط ،اﳌعدل واﳌتمم،

الدفاع الوطني.
ﲢ ـ ـدد كي ـ ـفيات تط ـ ـبـ ـيق هذه اﳌـ ـادة ﲟوجب تعـليمة وزارية
مشتركة بﲔ وزير الدفاع الوطني ووزير اﳌالية.

– وﲟقتضى القانون رقم  ١١-8٣الـمؤرخ ﰲ  2١رمضان عام

اﳌاّدة  : 5يسري منح اﳌعاش التكميﲇ ابتداء من تاريخ

 ١٤٠٣اﳌوافق  2يوليو سنة  ١٩8٣واﳌتعلق بالتأمينات اﻻجتماعية،

اﻻنتفاع ﲟعاش العجز العسكري .غير أن دفع هذا اﳌعاش التكميﲇ

اﳌعدل واﳌتمم،

ﻻ ابتداء من أول مايو سنة  2٠2١بالنسبة للمستخدمﲔ
ﻻ يسري إ ّ

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٣-8٣الـمؤرخ ﰲ  2١رمضان عام

اﳌستفيدين من قبل من معاش العجز العسكري فقط.

 ١٤٠٣اﳌـ ـواف ـ ـق  2يولـ ـيـ ـو سنة  ١٩8٣واﳌتعلق بحوادث العمل

اﳌاّدة  : ٦ين ـ ـشـ ـر هـ ـ ـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉـ ـري ـ ـدة الّرسـ ـم ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠2-٠٦الـمؤرخ ﰲ  2٩محرم عام ١٤2٧

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٣ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٤يوليو

واﻷمراض اﳌهنية ،اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌـ ـواف ـ ـق  28فبـ ـرايـ ـر سـ ـنة  2٠٠٦واﳌتـ ـضـمن القانون اﻷساسي
العام للمستخدمﲔ العسكريﲔ ،اﳌعدل واﳌتمم،

سنة .2٠2١
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أّول ذو اﳊجة عام  ١442هـ
 ١١يوليو سنة  202١م

مرسوم تنفيذي رقم  2٨٣-2١مؤّرخ ﰲ أول ذي اﳊجة عام

– وﲟقتضى الـمرس ـ ـوم الرئاسـ ـي رق ـ ـ ـم  2٩٣-١٣اﳌؤرخ ﰲ

 ١442اﳌوافق  ١١يوليـ ـو سـ ـنة  ،202١يت ـضمن ﲤديد

 2٦رمضان عام  ١٤٣٤اﳌوافق  ٤غشت سنة  2٠١٣والـمتضمن

تـ ـ ـدابـ ـيـ ـر نـ ـظـ ـام الوقـ ـاي ـ ـة من انـ ـتـ ـشار وبـ ـاء ف ـيروس

نـ ـشر اللوائح الص ـحية الدولية ) ،(2٠٠٥الـم ـ ـعتـ ـمدة بج ـ ـنيف

كورونا )كوفيد –  (١٩ومكافحته.

بتاريخ  2٣مايو سنة ،2٠٠٥

–––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ الدسـ ـ ـ ـت ـ ـور ،ﻻ س ـ ـيـ ـما الـم ـ ـادت ـان  ٥-١١2و١٤١
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتـ ـضى اﻷمـ ـر رقـ ـ ـم  ١٥٦-٦٦الـم ـ ـؤرخ ﰲ  ١8صـ ـفر عام
 ١٣8٦اﳌوافق  8يونيو سنة  ١٩٦٦واﳌتضمن قانون العقوبات،
الـمعدل والـمتمم،
– وﲟقتضى القان ـ ـون رقـ ـم  ٠٧-88الـمـ ـؤرخ ﰲ  ٧جـ ـ ـمـ ـادى
الثان ـية عام  ١٤٠8اﳌـ ـواف ـ ـق  2٦ين ـ ـاير س ـ ـنة  ١٩88والـمـ ـتعـ ـ ـلق
بالوقاية الصحية واﻷمن وطب العمل،
– وﲟقتـضى القـ ـ ـان ـ ـون رقم  ٠٦-٩8الـمؤرخ ﰲ  ٣ربيع اﻷول
عام  ١٤١٩الـمـ ـوافق  2٧يونيـ ـو س ـنة  ١٩٩8الذي يحدد القواعد
العامة الـمتعلقة بالطيران الـمدني ،الـمعدل والـمتمم،
– وﲟقت ـ ـضى القان ـ ـون رقـ ـم  ١٣-٠١الـمـ ـؤرخ ﰲ  ١٧ج ـ ـمـ ـادى
اﻷوﱃ ع ـ ـام  ١٤22الـمـ ـواف ـ ـق  ٧غ ـ ـشت سنة  2٠٠١والـ ـمتـ ـضـ ـمن
توجيه النقل البري وتنظيمه ،الـمعدل والـمتمم،
– وﲟقتضى القـ ـانـ ـون رق ـ ـم  ٠8-٠٤الـم ـ ـؤرخ ﰲ  2٧ج ـ ـم ـ ـادى

– وﲟقتضى اﳌرس ـ ـوم الرئاس ـ ـي رق ـ ـم  2٧٥-2١اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ
 ١٩ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣٠يونيو سنة  2٠2١واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرس ـ ـوم الرئاسـ ـي رقـ ـ ـم  28١-2١اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ
 2٦ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٧يوليو سنة  2٠2١واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  ٦٩-2٠الـمؤرخ ﰲ 2٦
رج ـ ـب عـ ـام  ١٤٤١الـم ـ ـواف ـ ـق  2١مارس س ـ ـنة  2٠2٠واﳌـ ـ ـتـ ـ ـعلق
بت ـ ـداب ـ ـي ـ ـر الوقـ ـ ـايـ ـة من انـ ـت ـ ـشار وبـ ـ ـ ـاء ف ـ ـي ـ ـ ـ ـروس ك ـ ـ ـ ـ ـورونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
)كوفيد –  (١٩ومكافحته ،ومجموع النصوص الﻼحقة به،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا الـمرسوم إﱃ ﲤديد تدابير نظام
الوقـ ـ ـاي ـ ـة مـ ـن ان ـ ـت ـ ـشار وب ـ ـاء فيـ ـروس ك ـ ـورونـا )كوفيد – (١٩
ومكافحته ،ﰲ ظل التقيد باﻷحـكام الرامـ ـية إﱃ اﳊـ ـ ـفاظ عﲆ
ص ـ ـحة الـمـ ـواطـ ـنﲔ وحم ـ ـايتهم مـ ـن أي خـ ـطر ﻻنتشار فيروس
كورونا.
اﳌاّدة  : 2يم ـ ـدد إجـ ـ ـراء اﳊـ ـ ـجـ ـر اﳉـ ـزئي اﳌنـ ـزﱄ ﳌدة 2١
يومًا ،عﲆ النحو اﻵتي :
– ُيطبق إجراء اﳊجر اﳉزئي الـمنزﱄ من منتصف الليل

الثانية ع ـ ـام  ١٤2٥ال ـمـ ـ ـوافـ ـق  ١٤غـ ـشت س ـ ـنة  2٠٠٤والـمتـ ـعلق

إﱃ غاية الساعة الرابعة من صباح اليوم الـمواﱄ ،عﲆ الوﻻيات

بشروط ﳑارسة اﻷنشطة التجارية ،الـمعدل والـمتمم،

اﻷربع عشرة ) (١٤اﻵتية  :اﻷغواط ،وباتنة ،وبجاية ،والبليدة،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٣-٠٦الـمؤرخ ﰲ  ١٩جمادى الثانية
عام  ١٤2٧الـم ـوافق  ١٥يوليو سـ ـنـ ـة  2٠٠٦والـمتضمن القانون
اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،
– وﲟقت ـ ـضى القانـ ـون رقم  ١٠-١١الـمـ ـؤرخ ﰲ  2٠رجـب عام
 ١٤٣2الـموافق  22يونيو سنة  2٠١١واﳌتعلق بالبلدية،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧-١2الـمؤرخ ﰲ  28ربيع اﻷول
عام  ١٤٣٣الـموافق  2١فبراير سنة  2٠١2والـمتعلق بالوﻻية،

وتبسة ،وتيزي وزو ،واﳉزائر ،وسطيف ،وسيدي بلعباس،
وقسنطينة ،والـمسيلة ،وورقلة ،ووهران ،وبومرداس،
– ﻻ يخ ـ ـص إجراء اﳊـ ـجر اﳌنزﱄ الوﻻيات اﻷربع واﻷربعﲔ
) (٤٤اﻵتية  :أدرار ،والشلف ،وأم البواقي ،وبسكرة ،وبشار،
والبويرة ،وتامنغست ،وتلمسان ،وتيارت ،واﳉلفة ،وجيـ ـ ـجل،
وسعـ ـ ـيدة ،وسك ـ ـيكدة ،وعنـ ـابة ،وق ـ ـاﳌـ ـة ،واﳌ ـ ـديـ ـة ،ومستغاﱎ،
ومعسكر ،والبيض ،وإيليزي ،وبرج بوعريريج ،والطـ ـ ـارف،
وت ـ ـن ـ ـ ـدوف ،وتيـ ـ ـسم ـ ـ ـ ـسيلت ،والـ ـوادي ،وخـ ـ ـ ـنشـ ـ ـلة ،وس ـوق
أهـ ـ ـ ـراس ،وت ـ ـيبازة ،وميـ ـ ـلة ،وعﲔ الدف ـ ـ ـﲆ ،والنـ ـ ـعامة ،وع ـ ـ ـﲔ

– وﲟقتضى الق ـ ـانـ ـون رقـ ـم  ١١-١8الـمؤرخ ﰲ  ١8شوال عام

ﲤ ـ ـ ـوش ـ ـنـ ـ ـ ـ ـت ،وغـ ـ ـردايـ ـ ـ ـة ،وغ ـ ـل ـ ـيـ ـ ـ ـ ـزان ،وتـ ـي ـ ـمـ ـي ـ ـم ـ ـ ـون ،وب ـ ـرج

 ١٤٣٩الـموافق  2يوليو س ـ ـنة  2٠١8والـمتعلق بالصحة ،اﳌعدل

باجي مخـ ـتار ،وأوﻻد جﻼل ،وبني عباس ،وإن صالح  ،وإن

واﳌتمم،

قزام ،وتوقرت ،وجانت ،واﳌغير ،واﳌنيعة.

أّول ذو اﳊجة عام  ١442هـ
 ١١يوليو سنة  202١م
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اﳌاّدة  : ٣يمك ـ ـ ـن الوﻻة ،بعد مـ ـوافـ ـقة السلـ ـطات اﳌخـ ـتـ ـص ـة،

اﳌخـ ـ ـتصة للتح ـ ـقق من اﻻلتـ ـزام بتـ ـدابيـ ـر الوقـ ـاية واﳊماية،

اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل وﻻية،

وكذا تطبيق العقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ التنظيم اﳌعمول

ﻻ س ـ ـيـ ـما إق ـ ـ ـرار أو ت ـ ـ ـ ـعديل أو ض ـ ـب ـ ـ ـط أوق ـ ـات حـ ـج ـر منـ ـزﱄ،

به ضد اﳌخالفﲔ.

جـ ـ ـ ـزئـ ـي أو ك ـ ـ ـﲇ ،يسـ ـتـ ـهـ ـ ـدف بلدي ـ ـة أو مكاًنا أو حًيا أو أكثر،
التي تشهد بؤًرا للعدوى.

اﳌاّدة  : ٦تبـ ـ ـقى مط ـ ـبقة كل تـ ـدابـ ـيـ ـر الوقـ ـاية واﳊ ـ ـماي ـ ـ ـة
اﻷخـ ـ ـرى الـم ـ ـتخـ ـذة ﰲ إطـ ـ ـار ن ـ ـظ ـ ـام الوق ـ ـايـ ـة من وب ـاء فيروس

اﳌاّدة  : 4يم ـ ـّدد عـ ـبـ ـ ـر كـ ـامـ ـ ـل الت ـ ـراب الوطـ ـ ـني ،ح ـ ـظ ـ ـ ـر
كل نوع من ﲡ ـمعات اﻷشـ ـخاص واﳊفﻼت و/أو الـمناسبات
العائلية ،وﻻ سيـ ـما ح ـ ـفﻼت الزواج واﳋـ ـتان ،وكذا التجمعات
ﲟناسبة اﳉنازات.

كورونا )كوفيد –  (١٩ومكافحـ ـ ـته ،الـمـ ـنصوص علـ ـيها ﲟوجب
التنظيم الـمعمول به.
اﳌاّدة  : ٧تس ـ ـري أحكام هذا الـمرسوم ابتداء من  ١2يوليو
سنة .2٠2١

ويجب عﲆ الوﻻة السـ ـهر عﲆ فرض التقيد بتدابير اﳊظر
الـمنصوص عليها ﰲ الفقرة اﻷوﱃ أعﻼه ،والعمل عﲆ تطبيق
العقوبات التنظيمية ضد اﳌخالفﲔ ،وكذا ضد مالكي اﻷماكن

اﳌاّدة  : ٨ين ـ ـ ـشـ ـر ه ـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉـ ـ ـ ـريـدة الّرسـ ـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ أول ذي اﳊجة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ١١يوليو

التي تستقبل هذه التجمعات.
اﳌاّدة  : 5تبقى مطبقة التدابير اﳋاصة باﻷسواق العادية

سنة .2٠2١
أيمن بن عبد الرحمان

واﻷسواق اﻷسبوعية ،اﳌتعلقة بنظام الرقابة من قبل اﳌصالح

مراسيم فردّية
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١0ذي القعدة عام  ١442اﳌوافق

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١0ذي القعدة عام  ١442اﳌوافق

 2١يونيـ ـو سـ ـنة  ،202١يتـ ـضـ ـمن إن ـهاء مه ـام مندوب

 2١يوني ـ ـو سـ ـنة  ،202١يتـ ـضـ ـمن إنـ ـهاء مـ ـهام رئي ـسي

محﲇ لوسيط اﳉمهورية ﰲ وﻻية قاﳌة.

أمن وﻻيتﲔ.
––––––––––––

––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١٠ذي القعدة عام ١٤٤2
ا ﳌ و ا ف ق  2١ي و ن ي و س ن ة  ،2٠2١تنهى مهام السّيد نور الدين
زراري ،بصفته مندوبا محليا لوسيط اﳉمهورية ﰲ وﻻية
قاﳌة.

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١٠ذي القعدة عام ١٤٤2
ا ﳌ و ا ف ق  2١ي و ن ي و س ن ة  ،2٠2١ت ــــ ن ه ـــ ى مهام السّيدين اﻵتي
اسماهما ،بصفتهما رئيسي أمن وﻻيتﲔ :
– عمار شودار ،ﰲ وﻻية سيدي بلعباس ،ﻹحالته عﲆ التقاعد،
– بوزيان بن دايدة ،ﰲ وﻻية ورقلة ،بناء عﲆ طلبه.

––––––––––––––––––––––H

––––––––––––––––––––––H

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٦ذي القعدة عام  ١442اﳌوافق

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١0ذي القعدة عام  ١442اﳌوافق

 ٧يـ ـ ـوليـ ـو سـ ـ ـنة  ،202١يتـ ـضـ ـمن إنـ ـ ـهاء مـ ـه ـام رئي ـ ـس

 2١يون ـ ـيو س ـ ـ ـنة  ،202١يتـ ـضـ ـمن إنـ ـهـ ـاء مـ ـه ـ ـام نـ ـائب

ديوان الوزير اﻷول.

مدير بوزارة العدل.

––––––––––––

––––––––––––
ﲟوجب مرسـوم رئاسي م ـ ـؤرخ ﰲ  ١٠ذي القعدة عام ١٤٤2

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٦ذي القعدة عام ١٤٤2

ا ﳌ و ا ف ق  2١ي و ن ي و س ن ة  ،2٠2١ت ن ه ـ ى مهام السّيد عﲇ عياد،

اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ،2٠2١ت ـ ـنـ ـهـ ـى مهام السّيد محمـد ﳌﲔ

بصفته نائب مدير لﻼستشراف بوزارة العدل ،ﻹعادة إدماجه

سعودي مبروك ،بصفته رئيسا لديوان الوزير اﻷول.

ﰲ رتبته اﻷصلية.
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مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١0ذي القعدة عام  ١442اﳌوافق
 2١يونيو سنة  ،202١يتضمن إنهاء مهام قضاة.
––––––––––––

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١0ذي القعدة عام  ١442اﳌوافق
 2١يون ـ ـيو س ـ ـنة  ،202١يتضـ ـمن تع ـ ـيﲔ اﳌدير العام
لﻺقامات الرسمية والنقل برئاسة اﳉمهورية.
––––––––––––

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١٠ذي القعدة عام ١٤٤2
اﳌوافق  2١يونــيو ســـنة  ،2٠2١تـنهــى مهام السـّيدات والسّيدين

اﻵتية أسماؤهم ،بصفتهم قضاة :

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١٠ذي القعدة عام ١٤٤2
اﳌوافق  2١يونيو سنة  ،2٠2١يعّين السّيد محـمد زيان حسني،

– سعد الدين مرزوك،

مديرا عاما لﻺقامات الّرسمّية والنقل برئاسة اﳉمهورية.
––––––––––––––––––––––H

– فتيحة بوخرصة،

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١0ذي القعدة عام  ١442اﳌوافق

– كرﱘ ناصري،

 2١يـ ـونـ ـي ـ ـو س ـ ـنة  ،202١يتـ ـضـ ـمن تعي ـﲔ مدير مركز

– ليﲆ بن سهيل،

اﳌـحفوظات الوطنية.

– كريمة قيار.

––––––––––––

––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١0ذي القعدة عام  ١442اﳌوافق
 2١يونيو سنة  ،202١يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير
باﳌديرية العامة للجمارك.

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١٠ذي القعدة عام ١٤٤2
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  2١ي و ن ي و س ــ ن ة  ،2٠2١يعّين السّيد محـمد تليوين،
مديرا ﳌركز اﳌـحفوظات الوطنية.

––––––––––––––––––––––H

––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١٠ذي القعدة عام ١٤٤2

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١0ذي القعدة عام  ١442اﳌوافق

اﳌـ ـ ـ ـوافـ ـق  2١يونيو سـ ـ ـنة  ،2٠2١ت ـ ـنـ ـهـ ـى مهام السّيدين اﻵتي

 2١يونيو سنة  ،202١يتضمن تعيﲔ مدير الدراسات

اسماهما ،بصفتهما نائبي مدير باﳌديرية العامة اﳉمارك :
– ابـ ـراهـ ـيم س ـ ـعادة ،ن ـ ـائب م ـ ـديـ ـ ـر ﳌ ـ ـنازعات التحصيل

والبحث باﳌعهد الوطني للدراسات اﻻستراتيجية
الشاملة.
––––––––––––

والصفقات،
– باكﲇ بن اعمارة ،نائب مدير ﳌتابعة البرامج وتوّقع

ا ﳌ ــــ و ا ف ــــ ق  2١ي ــ و ن ــــ ي و س ن ة  ،2٠2١يعّين السّيد عمار مهماه،

اﳌيزانية.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١0ذي القعدة عام  ١442اﳌوافق
 2١ي ـ ـون ـ ـيـ ـو س ـ ـنة  ،202١يتـ ـضـ ـمن إنـ ـهاء مـ ـهام مك ـ ـلف
بالتفتيش ﰲ اﳌفتشية العامة للمالية بوزارة اﳌالية.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١٠ذي القعدة عام ١٤٤2
اﳌـ ـوافـ ـق  2١يونيو سنة  ،2٠2١ت ـ ـنـ ـهـ ـى مهام السّيد عياش
بوﳊية ،بصفته مكلفا بالتفتيش ﰲ اﳌفتشية العامة للمالية
بوزارة اﳌالية ،لتكليفه بوظيفة أخرى.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١0ذي القعدة عام  ١442اﳌوافق
 2١يونيو سنة  ،202١يتضمن إنهاء مهام اﳌدير العام
للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١٠ذي القعدة عام ١٤٤2
ا ﳌ و ا ف ق  2١ي و ن ي و س ن ة  ،2٠2١ت ن ـ ه ى ابتداء مـ ـ ـ ـن أول أبريل
سنة  ،2٠2١مهام السّيد عبد اللـه لغريب ،بصفته مديرا عاما
لـلـمؤسسة الـوطـنـيـة لـلـمـراقـبـة الـتـقـنـيـة لـلسيارات ،ﻹحالته

عﲆ التقاعد.

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١٠ذي القعدة عام ١٤٤2
م ـ ـديـ ـ ـرا للدراس ـ ـات والب ـ ـحـ ـث باﳌ ـ ـع ـ ـهد الوط ـ ـني للدراسـ ـ ـات

اﻻستراتيجية الشاملة.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٦ذي القعدة عام  ١442اﳌوافق
 ٧يوليـ ـو سـ ـ ـنة  ،202١يتـ ـض ـ ـ ـمن تعيﲔ رئي ـ ـس ديوان
الوزير اﻷول.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٦ذي القعدة عام ١٤٤2
ا ﳌ ــــ و ا ف ـــــ ق  ٧ي ــــ و ل ــ ي و س ن ة  ،2٠2١يعّين السّيد محمـد سفيان
حاج صدوق ،رئيسا لديوان الوزير اﻷول.

––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١0ذي القعدة عام  ١442اﳌوافق
 2١يـ ـونـ ـ ـي ـو س ـ ـنة  ،202١يتـ ـض ـمن تعيﲔ اﻷمﲔ العام
ﳌجلس الدولة.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١٠ذي القعدة عام ١٤٤2
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــــ ق  2١ي و ن ي و س ن ة  ،2٠2١يعّين السّيد عياش بوﳊية،
أمينا عاما ﳌجلس الدولة.

أّول ذو اﳊجة عام  ١442هـ
 ١١يوليو سنة  202١م
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مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١0ذي القعدة عام  ١442اﳌوافق

مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  2٨شّوال عام  ١442اﳌوافق ٩

 2١يـ ـونـ ـيـ ـ ـو سـ ـنة  ،202١يت ـ ـضـ ـمن تعـيﲔ مدير مركز

يونيو سنة  ،202١يتض ـ ـمن إنهـ ـاء مهـ ـام مديـ ـر أمﻼك

البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية.

الدولة ﰲ وﻻية تيزي وزو.
––––––––––––

––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١٠ذي القعدة عام ١٤٤2
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  2١ي ــــ و ن ــــ ي ـــ و س ــــ ن ـــ ة  ،2٠2١يع ـ ـّين الس ـ ـّيد الطـ ـاه ـ ـر
لوصيف ،مديرا ﳌركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة
العربية.

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  28شّوال عام ١٤٤2
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ٩ي و ن ــــ ي و س ــــ ن ة  ،2٠2١تنـ ـهى مهـ ـام السـ ـ ـيّد س ـ ـعيد
لعسك ـ ـ ـري ،بص ـ ـفته مديرا ﻷمﻼك الدولة ﰲ وﻻيـ ـة تيـزي وزو
ﻹعادة إدماجه ﰲ رتبته اﻷصلية.
––––––––––––––––––––––H

––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١0ذي القعدة عام  ١442اﳌوافق
 2١يون ـ ـيو س ـ ـنة  ،202١يت ـ ـضـ ـمن تعيﲔ اﳌدير العام
للوكالة الوطنية للمواد الصيدﻻنية.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١٠ذي القعدة عام ١٤٤2
اﳌـ ـوافـ ـق  2١يون ـيو سنة  ،2٠2١يعّين السّيد كمال منصوري،
مديرا عاما للوكالة الوطنية للمواد الصيدﻻنية.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١0ذي القعدة عام  ١442اﳌوافق
 2١ي ـ ـونـ ـيـ ـو س ـ ـنة  ،202١يتـ ـضـ ـمن التع ـ ـيﲔ باﳌجـ ـلس
الوطني اﻻقتصادي واﻻجتماعي والبيئي.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  ١٠ذي القعدة عام ١٤٤2
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  2١ي و ن ــــ ي و س ــــ ن ة  ،2٠2١تع ـ ـّين السـ ـ ـّيدات والس ـ ـادة
اﻵتية أسماؤهم ،باﳌجلس الوطني اﻻقتصادي واﻻجتماعي
والبيئي :
– كرﱘ خيار ،مديرا للدراسات باﻷمانة العامة،
– شافية بوالفول ،مكلفة بالدراسات والتلخيص،

مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  ١٨شّوال عام  ١442اﳌوافق

 ٣0م ـ ـاي ـ ـو سـ ـنة  ،202١يتـ ـضـ ـمن إنـ ـه ـ ـاء م ـ ـهام مكلف
بالدراسـ ـ ـات والتلخـ ـ ـيص بوزارة التع ـ ـلـ ـيم الع ـ ـ ـاﱄ
والبحث العلمي.
––––––––––––

ﲟوجب مرسوم تن ـ ـفيذي م ـ ـؤرخ ﰲ  ١8ش ـ ـّوال عـ ـام ١٤٤2
ا ﳌ و ا ف ــ ق  ٣٠مايو س ن ة  ،2٠2١تنهى مهام السـ ـ ـّيد عبد الرحمان
مزيان ،بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم

العاﱄ والبحث العلمي ،لتكليفه بوظيفة أخرى.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  ١٨شّوال عام  ١442اﳌوافق
 ٣0مايو سنة  ،202١يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
جامعة سطيف .١
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  ١8شّوال عام ١٤٤2
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ٣٠م ـ ـايو س ن ة  ،2٠2١تنهى مهام السّيد عبد اﳌالك

دويبي ،بصفته نائب مدير ،مكلفا بالتكوين العاﱄ ﰲ الطور
الثالث والتأهيل اﳉامعي والبحث العلمي والتكوين العاﱄ

فيما بعد التدرج بجامعة سطيف  ١بناء عﲆ طلبه.
––––––––––––––––––––––H
مرس ـ ـومـ ـان تنفـ ـ ـيذيان مؤرخ ـ ـان ﰲ  2٨ش ـّوال عام ١442
اﳌـ ـواف ـ ـق  ٩يونيو سنة  ،202١يتضمنان إنهاء مهام

نائبي مدير بجامعتﲔ.

– آمنة بلحاج ،نائبة مدير للتعاون والشراكة،

––––––––––––

– صورية ساهد ،نائبة مدير للعﻼقات الدولية،
– سعاد حايد ،نائبة مدير للتحليل والدراسة السلوكيﲔ،

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  28شّوال عام ١٤٤2
ا ﳌ و ا ف ق  ٩يونيو س ن ة  ،2٠2١تنهى مهام السّيد عزيز سﻼمي،

– يزيد عبد اﳌالك برنو ،نائب مدير لبنوك اﳌعلومات،

اﻷول والثاني والتكوين اﳌتواصل والشهادات وكذا التكوين

– عادل بن رحمون ،رئيسا للدراسات،

العاﱄ ﰲ التدرج بجامعة اﳉزائر .١

– تسعديت رماسي ،رئيسة للدراسات،
– حسام عﲇ مخلوف ،رئيسا للدراسات،
– نادية جيدي ،رئيسة للدراسات،
– سامية دحمان ،رئيسة للدراسات.

بص ـ ـف ـ ـته نـ ـائب م ـ ـدير ،مك ـ ـلفا بالتك ـ ـوين الع ـ ـاﱄ ﰲ الطـ ـوريـ ـ ـن

––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  28شّوال عام ١٤٤2
اﳌوافق  ٩يونيو سنة  ،2٠2١تنهى مهام السّيد عيسى أخضري،
بصفته نائب مدير ،مكلفا بالتكوين العاﱄ ﰲ الطورين اﻷول

والثاني والتكوين اﳌتواصل والشهادات وكذا التكوين العاﱄ
ﰲ التدرج بجامعة اﳉلفة ،بناء عﲆ طلبه.

أّول ذو اﳊجة عام  ١442هـ
 ١١يوليو سنة  202١م
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مرسـ ـومـ ـان تنفـ ـ ـيذيان مـ ـؤرخ ـ ـان ﰲ  24شـ ـّوال عـ ـام ١442
اﳌوافق  5يونيو سنة  ،202١يتضمنان إنهاء مهام
محافظﲔ للغابات ﰲ وﻻيتﲔ.
––––––––––––
ﲟوجب مرسـ ـوم تنفـ ـيذي م ـ ـؤرخ ﰲ  2٤ش ـ ـّوال عـ ـ ـام ١٤٤2
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ٥يونيو س ن ة  ،2٠2١تن ـ ـهى مه ـ ـام الس ـ ـّيد ميـ ـمون
عمام ،بصفته مـح ـ ـافظا للغاب ـات ﰲ وﻻية اﳌسيلة ،لتكليفه
بوظيفة أخرى.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  2٤شّوال عام ١٤٤2
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ٥يون ـ ـ ـيو س ـــ ن ة  ،2٠2١تـ ـنـ ـهى مهـ ـ ـام السـ ـّيد يوسف
ولد محـ ـمـد ،بصـ ـ ـف ـ ـته مـحاف ـ ـظا للغـ ـابـ ـات ﰲ وﻻي ـ ـة النـ ـعامة،
لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  24شّوال عام  ١442اﳌوافق 5

يـ ـونـ ـي ـ ـو س ـ ـنة  ،202١يتـ ـضـ ـمن إنـ ـهاء مه ـ ـام م ـكـ ـلف
بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير اﳌنتدب

لدى وزيرة البيئة ،اﳌكلف بالبيئة الصحراوية –
سابقا.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  2٤شّوال عام ١٤٤2
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ٥ي ـ ـون ـ ـي ـ ـو س ــــ ن ــــ ة  ،2٠2١تنـ ـهى م ـ ـهام الس ـ ـيّد عﲇ

قراطبي ،بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير
اﳌنتدب لدى وزيرة البيئة ،اﳌكلف بالبيئة الصحراوية–
سابقا ،لتكليفه بوظيفة أخرى.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  24شّوال عام  ١442اﳌوافق 5
يونيو س ـ ـنة  ،202١يت ـ ـضمن إنـ ـهاء مهـام نائبة مدير

––––––––––––––––––––––H
مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  24شّوال عام  ١442اﳌوافق 5
يونيو سنة  ،202١يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات
بوزارة الصناعة واﳌناجم – سابقا.
––––––––––––

بوزارة البيئة والطاقات اﳌتجددة – سابقا.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  2٤شّوال عام ١٤٤2
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ٥يوني ـ ـو س ـــ ن ة  ،2٠2١تن ـ ـهى ،ابتداء من  2٣يونيو
سنة  ،2٠2٠مهام السّيدة فاطمة الزهراء عباد ،بصفتها نائبة

مدير للتكوين بوزارة البيئة والطاقات اﳌتجددة – سابقا،
بسبب إلغاء الهيكل.

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  2٤شّوال عام ١٤٤2
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ٥يونيو س ن ة  ،2٠2١تنهى مهام السّيد عبد الوحيد

––––––––––––––––––––––H

بن زديرة ،بصفته مديرا للدراسات بوزارة الصناعة واﳌناجم –

مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  24شّوال عام  ١442اﳌوافق 5

سابقا ،لتكليفه بوظيفة أخرى.
––––––––––––––––––––––H
مرسومان تنف ـيذيان مؤرخـ ـ ـان ﰲ  2٨شـ ـّوال عـ ـ ـام ١442
اﳌـ ـ ـوافـق  ٩يونيو سنة  ،202١يتضمنان إنهاء مهام
مديرين للموارد اﳌائية ﰲ بعض الوﻻيات.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  28شّوال عام ١٤٤2
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ٩يـ ـون ـ ـيـ ـو س ـــ ن ة  ،2٠2١تنـهى مهام السّيدين اﻵتي
اسم ـ ـاهما ،بصفـ ـ ـت ـ ـهما مديـ ـرين للموارد اﳌائية ﰲ الوﻻيتﲔ
اﻵتيتﲔ ،لتكليفهما بوظائف أخرى :
– عبد الكرﱘ سماعيل ،ﰲ وﻻية أدرار،
– عبد الكرﱘ شبري ،ﰲ وﻻية باتنة.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  28شّوال عام ١٤٤2
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ٩يون ـ ـيـ ـو س ــــ ن ة  ،2٠2١تنـ ـهى مـ ـه ـ ـام السـ ـّيد حـ ـبيب

ي ـ ـونـ ـي ـ ـو سـ ـنة  ،202١يتـ ـضـ ـمن إنه ـ ـاء م ـ ـهام مـ ـديرين
للبيئة ﰲ وﻻيتﲔ.
––––––––––––

ﲟوجب مرس ـوم تن ـ ـفيذي م ـ ـؤرخ ﰲ  2٤شـ ـّوال ع ـ ـام ١٤٤2

ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ٥يـ ـون ـ ـيـ ـو س ـــ ن ة  ،2٠2١تـنهى مهام السّيدين اﻵتي

اسماهما ،بصفتهما مديرين للبيئة ﰲ الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ :
– عمر خ ـ ـاب ـ ـر ،ﰲ وﻻي ـ ـة عن ـ ـابة ،ﻹع ـ ـادة إدمـاجه ﰲ رتبته
اﻷصلية،
– أرزقي بوطريق ،ﰲ وﻻية قسنطينة.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  24شّوال عام  ١442اﳌوافق 5

يونيـ ـ ـو س ـنة  ،202١يتضمن تعيﲔ مديرين ﲟصالح
الوزير اﻷول.
––––––––––––

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  2٤شّوال عام ١٤٤2
ا ﳌ و ا ف ق  ٥يونيو س ن ة  ،2٠2١يعّين السّيدان اﻵتي اسماهما،

مديرين ﲟصالح الوزير اﻷول :

بولنوار ،بصفته مديرا للموارد اﳌائية ﰲ وﻻية البويرة،

– حسﲔ لبرش،

لتكليفه بوظيفة أخرى.

– عبد الوحيد بن زديرة.

أّول ذو اﳊجة عام  ١442هـ
 ١١يوليو سنة  202١م
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مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  2٨شـ ـّوال عام  ١442اﳌوافق ٩

 ٣0مايو سنة  ،202١يتضمن التعيﲔ بوزارة اﻻنتقال

يونيو سـ ـنة  ،202١يتضمن تعيﲔ مديرين ﳌتاحف

الطاقوي والطاقات اﳌتجددة.

جهوية للمجاهد.

––––––––––––
ﲟوجب مـ ـرس ـ ـوم تنـ ـف ـيذي مـ ـ ـؤرخ ﰲ  ١8شـ ـّوال ع ـ ـام ١٤٤2

ا ﳌ ـ و ا ف ـــ ق  ٣٠مايو س ن ة  ،2٠2١تعّين السّيدة والسّيدان اﻵتية
أسماؤهم ،بوزارة اﻻنتقال الطاقوي والطاقات اﳌتجددة :
– عبد الرحمان مزيان ،مكلفا بالدراسات والتلخيص،
– سفيـان سحنون ،مديرا لﻺدارة العامـ ـة،
– كهينـة بلمولود ،نائبة مدير للميزانية والوسائل.
––––––––––––––––––––––H

––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  28شّوال عام ١٤٤2

اﳌـ ـوافـ ـق  ٩يونـ ـيو سـ ـنة  ،2٠2١تعّين السّيدة والسّيدان اﻵتية

أسماؤهم ،مديرين للمتاحف اﳉهوية للمجاهد اﻵتية :
– يحي حومات ،بتلمسان،
– سامية بربار ،بسكيكدة،
– محمـد عوفن ،باﳌديـة.
––––––––––––––––––––––H

مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  24شّوال عام  ١442اﳌوافق 5
يون ـ ـيـ ـو سـ ـنة  ،202١يتض ـمن تعيﲔ مدير اﻻستهﻼك

الذاتي وتطـ ـوير الطـ ـاقات اﳌتجددة خارج الشبكة
الكهـ ـربـ ـائية بوزارة اﻻنـ ـتقال الطاقـ ـوي والطـ ـاقات
اﳌتجددة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  24شّوال عام  ١442اﳌوافق 5
يون ـ ـيو س ـنة  ،202١يتضمن تعيﲔ مديرين للتربية
ﰲ بعض الوﻻيات.

––––––––––––

––––––––––––

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  2٤شّوال عام ١٤٤2
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ٥يـ ـونـ ـيو س ـــ ن ة  ،2٠2١يع ـ ـّين السـ ـّيد مـ ـراد شـ ـيخي،

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  2٤شّوال عام ١٤٤2
ا ﳌ ـــ و ا ف ـــ ق  ٥ي ـ ـون ـيو س ن ة  ،2٠2١تعّين السّيدة والسادة اﻵتية

مديرا لﻼستهﻼك الذاتي وتطوير الطاقات اﳌتجددة خارج

الش ـ ـبكة الكهـ ـ ـربائية ب ـوزارة اﻻن ـ ـتـ ـقال الطـ ـاق ـ ـوي والطـ ـاقـ ـات
اﳌتجددة.

––––––––––––––––––––––H

مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  2٨شّوال عام  ١442اﳌوافق ٩

يـ ـون ـ ـيـ ـو س ـ ـنـ ـة  ،202١يت ـ ـضـ ـم ـ ـن التـ ـعـ ـيـ ـﲔ ب ـ ـ ـوزارة
اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق.

أسماؤهم ،مديرين للتربية ﰲ الوﻻيات اﻵتية :
– رشيـ ـد زرار ،ﰲ وﻻية بجاي ـة،
– حورية بكوش ،ﰲ وﻻية تلمسان،
– عبد القادر مداني ،ﰲ وﻻية تي ـارت،
– بوجمعة بوسحابة ،ﰲ وﻻية سطيف،

––––––––––––

– فتحي عبي ـد ،ﰲ وﻻية تيسمسيلت،

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  28شّوال عام ١٤٤2
اﳌـ ـ ـوافـ ـق  ٩يـ ـون ـ ـيـ ـو سـ ـ ـنة  ،2٠2١يعّين السادة اﻵتـ ـية أسماؤهم،

– حليم بن شريف ،ﰲ وﻻية خنشلة.

بوزارة اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق :

– عبد اﳌالك مساعيد ،نائب مدير لذوي اﳊقوق،

––––––––––––––––––––––H
مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  ١٨شّوال عام  ١442اﳌوافق
 ٣0مايو سنة  ،202١يتضمن التعيﲔ بجامعة البويرة.

– فاﰌ غرب ـي ،نائب مدير للمعلوماتية واﻹحصاء،
– عبد السﻼم شيشون ،رئيسا للدراسات باﳌكتب الوزاري
لﻸمن الداخﲇ ﰲ اﳌؤسسة.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  2٨شّوال عام  ١442اﳌوافق ٩
يـ ـ ـون ـ ـيو س ـ ـنة  ،202١يتضـ ـمن تعـيﲔ مدير اﳌتحف

الوطني للمجاهد.
––––––––––––
ﲟوجـ ـ ـب م ـرس ـ ـوم تنـ ـفيذي م ـ ـؤرخ ﰲ  28شـ ـّوال ع ـ ـام ١٤٤2

اﳌ ـ ـ ـ ـواف ـ ـ ـق  ٩يـ ـون ـ ـيو سـ ـ ـنة  ،2٠2١يعّين السـ ـ ـّيد مراد وزنـ ـاجي،

مديرا للمتحف الوطني للمجاهد.

––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  ١8شّوال عام ١٤٤2
اﳌـ ـواف ـ ـ ـق  ٣٠مـ ـايـ ـو س ـ ـنة  ،2٠2١يعـ ـّين السـ ـادة اﻵتية أسماؤهم،

بجامعة البويرة :

– جمال ط ـﻼش ،أمينا عاما،
– علـي لونيسي ،عميدا لكلية اﳊقوق والعلوم السياسية،
– م ـراد عمـ ـاد ،عميدا لكلية العلوم والعلوم التطبيقية،
– فات ـح زوقاغ ،عميدا لكلية علوم الطبيعة واﳊياة وعلوم
اﻷرض.

أّول ذو اﳊجة عام  ١442هـ
 ١١يوليو سنة  202١م
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مرسوم تنفـ ـيذي مؤرخ ﰲ  ١٨ش ـ ـّوال ع ـ ـام  ١442اﳌـ ـواف ـ ـق

 ٣0مايو س ـ ـنة  ،202١يتضمن التعيﲔ بجامعة تيزي
وزو.

مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  ١٨شّوال عام  ١442اﳌوافق
 ٣0مايو سنة  ،202١يتضمن التعيﲔ بجامعة قاﳌة.
––––––––––––

––––––––––––

ﲟوجب مرس ـ ـوم تنـ ـفـ ـيذي م ـ ـؤرخ ﰲ  ١8شـ ـّوال ع ـام ١٤٤2

اﳌ ـ ـ ـ ـوافـ ـ ـ ـ ـق  ٣٠مـ ـايو س ـنة  ،2٠2١يعّين السادة اﻵتية أسماؤهم،
بجامعة تيزي وزو :

– فريـد عصمى ،نائب مدير ،مكلفا بالتكوين العاﱄ ﰲ
الط ـ ـ ـوري ـ ـن اﻷول والثـ ـانـ ـي والت ـ ـكـ ـويـ ـن اﳌتـ ـواصـ ـل والش ـ ـه ـ ـادات
والتكوين العاﱄ ﰲ التدرج،
– فري ـ ـد بوطاب ـة ،عميدا لكلية العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية،
– عبد الغني حماز ،عميدا لكلية العلوم.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  ١٨شّوال عام  ١442اﳌوافق ٣0
مايو سنة  ،202١يتضمن التعيﲔ بجامعة سطيف .١
––––––––––––

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  ١8شّوال عام ١٤٤2
اﳌـ ـ ـ ـواف ـ ـ ـ ـق  ٣٠مايو س ـنة  ،2٠2١يعّين السـادة اﻵتية أسماؤهم،

بجامعة سطيف : ١

ﲟـوج ـ ـب مرسـ ـوم تنـ ـف ـ ـيذي مـ ـ ـؤرخ ﰲ  ١8شـ ـّوال ع ـ ـام ١٤٤2
اﳌـ ـ ـ ـواف ـ ـ ـق  ٣٠مـايو س ـنة  ،2٠2١يعّين السادة اﻵتية أسماؤهم،
بجامعة قاﳌة :
– طارق بورجيبة ،نائب مدير ،مكلفا بالتكوين العاﱄ ﰲ
الطور الثالث والتأهيل اﳉامعي والبحث العلمي وكذا التكوين
العاﱄ فيما بعد التدرج،
– ياس ـ ـﲔ لع ـ ـف ـ ـيـ ـف ـ ـي ،ن ـ ـائب م ـ ـديـ ـر ،مكـ ـلفا بالتنمية
واﻻستشراف والتوجيه،
– سل ـ ـيمان قـ ـاشـ ـي ،عـ ـ ـمـ ـيدا لكلي ـ ـة علوم الطـ ـبيـ ـعة واﳊياة
وعلوم اﻷرض والكون،
– محمـد فوزي معلم ،عميدا لكلية العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  ١٨شّوال عام  ١442اﳌوافق
 ٣0مايو سـ ـنة  ،202١يتضمن التعيﲔ بجامعة وهران
للعلوم والتكنولوجيا.

– ﳊـ ـسن كراش ،نائب مدي ـ ـر ،مكـ ـلفا بالعﻼقات اﳋارجية
والتعاون والتنشيط واﻻتصال والتظاهرات العلمية،
– محمـد حميدوش ،نائب مدير ،مكلفا بالتكوين العاﱄ ﰲ
الطور الثالث والتأهي ـ ـل اﳉامعي والبحث العلمي ،والتكوين
العاﱄ فيما بعد التدرج،

––––––––––––
ﲟ ـ ـوج ـ ـ ـب مرسـ ـوم تن ـ ـفـ ـيذي م ـ ـؤرخ ﰲ  ١8ش ـّوال عام ١٤٤2
اﳌ ـ ـ ـ ـ ـوافـ ـ ـ ـق  ٣٠مايـ ـو سنة  ،2٠2١يعّين الس ـ ـّيدان اﻵتي اسماهما،
بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا :
– عبد اللطيف الباري تيجاني ،نائب مدير ،مكلفا بالتكوين

– الصديق خنوف ،عميدا لكلية علوم الطبيعة واﳊياة،

العاﱄ ﰲ الطور الثالث والتأهيـل اﳉامعي والبحث العلمي

– نبيـل بلخيـر ،مديرا ﳌعهد البصريات وميكانيك الدقة.

وكذا التكوين العاﱄ فيما بعد التدرج،

––––––––––––––––––––––H
مرسـ ـوم تنفـ ـيذي مؤرخ ﰲ  ١٨ش ـ ـ ـّوال عام  ١442اﳌ ـ ـواف ـ ـق

 ٣0مايو سنة  ،202١يتضمن التعيﲔ بجامعة سكيكدة.
––––––––––––

ﲟوجـ ـب مرسـ ـوم تنف ـ ـيذي م ـ ـؤرخ ﰲ  ١8شـ ـ ـّوال عام ١٤٤2

اﳌ ـ ـ ـ ـواف ـ ـ ـق  ٣٠مايو س ـ ـنة  ،2٠2١تعّين السّيدة والسـ ـادة اﻵتـ ـ ـي ـة

أسماؤهم ،بجامعة سكيكدة :

– رشيد شخدنو ،أمينا عاما،
– فارس بوحديد ،نائب مدير ،مكلفا بالتكوين العاﱄ ﰲ
الطـورين اﻷول والثاني والتكوين اﳌتواصل والشهادات وكذا
التكوين العاﱄ ﰲ التدرج،
– نظيرة عتيق ،عميدة لكلية اﳊقوق والعلوم السياسية،
– عثمان رواق ،عميدا لكلية اﻵداب واللغات،
– بﻼل كيـموش ،عمـيدا لكلية العلـوم اﻻقتـصادية والتـ ـ ـجارية
وعلوم التسيير.

– أنس مامي ،عميدا لكلية علوم الطبيعة واﳊياة.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  ١٨شّوال عام  ١442اﳌوافق ٣0
مايو سـ ـنة  ،202١يتضمن التعـ ـيﲔ بجامعة وهران .١
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  ١8شّوال عام ١٤٤2
اﳌواف ـق  ٣٠مايـ ـو س ـ ـنة  ،2٠2١تع ـ ـّين السّيدة والسّيدان اﻵتية
أسماؤهم ،بجامعة وهران : ١
– نادية إلس ،نائبة مدير ،مكلفة بالعﻼقات اﳋارجية
والتعاون والتنشيط واﻻتصال والتظاهرات العلمية،
– توفيق بوحديبة ،نائب مدير ،مكلفا بالتكوين العاﱄ ﰲ
الطور الثالث والتأهيل اﳉامعي والبحث العلمي وكذا التكوين
العاﱄ فيما بعد التدرج،
– رشيد صنهاجي ،عميدا لكلية علوم الطبيعة واﳊياة.

أّول ذو اﳊجة عام  ١442هـ
 ١١يوليو سنة  202١م
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مرسوم تنفـ ـ ـيذي مـ ـ ـؤرخ ﰲ  ١٨ش ـ ـّوال عام  ١442اﳌوافق
 ٣0مايو سنة  ،202١يتضمن التعيﲔ بجامعة بومرداس.
––––––––––––
ﲟـ ـوجـ ـب مرسـ ـوم تنف ـ ـيذي مـ ـؤرخ ﰲ  ١8ش ـ ـّوال عـ ـ ـام ١٤٤2

اﳌـ ـ ـوافـ ـ ـ ـق  ٣٠مايو سـ ـنة  ،2٠2١يع ـ ـّين السـ ـادة اﻵت ـ ـية أسـ ـ ـماؤهم،
بجامعة بومرداس :

– محمـد قادري ،نائب مدير ،مكلفا بالتكوين العاﱄ ﰲ
الطور الثالث والتأهيل اﳉامعي والبحث العلمي وكذا التكوين
العاﱄ فيما بعد التدرج،
– نور الدين لبصير ،عميدا لكلية اﻵداب واللغات،
– محم ـد سعيـ ـدي ،عميدا لكلية التكنولوجيا.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم تنفيذي م ـ ـ ـؤرخ ﰲ  ١٨ش ـ ـّوال عـ ـام  ١442اﳌـ ـواف ـق
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مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  ١٨شّوال عام  ١442اﳌوافق
 ٣0مايو سنة  ،202١يتضمن تعيﲔ عميدة كلية اﻵداب

واللغات بجامعة خميس مليانة.
––––––––––––
ﲟوج ـ ـب مرسـ ـوم تنفـ ـ ـيذي م ـ ـؤرخ ﰲ  ١8شـ ـّوال عـ ـام ١٤٤2

اﳌـ ـوافـق  ٣٠مـايو سنة  ،2٠2١تعّين السّيدة ليﲆ مهدان ،عميدة
لكلية اﻵداب واللغات بجامعة خميس مليانة.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  2٨شّوال عام  ١442اﳌوافق ٩

يـ ـون ـيو سـ ـنة  ،202١يتض ـمن التعيﲔ بجامعة تيارت.
––––––––––––

ﲟوج ـ ـب مرسـ ـوم تنف ـ ـيذي مؤرخ ﰲ  28شـ ـّوال عام ١٤٤2
اﳌـ ـوافـ ـق  ٩يونـ ـيو سنة  ،2٠2١يعّين السـ ـ ـادة اﻵتية أسماؤهم،
بجامعة تيارت :

 ٣0مايو سنة  ،202١يتض ـ ـمن الت ـ ـعـ ـ ـيﲔ بجـ ـام ـ ـعة

– عبد القادر بن سليمان ،أمينا عاما،

سوق أهراس.

– مصطفى قوادرية ،نائب مدير ،مكلفا بالعﻼقات اﳋارجية
––––––––––––

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  ١8شّوال عام ١٤٤2
اﳌـ ـوافـ ـق  ٣٠مايو سنة  ،2٠2١يعّين السّيدان اﻵتي اسماهما،

بجامعة سوق أهراس :

– عام ـر مﻼيكي ـة ،نائب مدير ،مكلفا بالتنمية واﻻستشراف
والتوجيه،

والتعاون والتنشيط واﻻتصال والتظاهرات العلمية،
– محمـد ساسي ،عميدا لكلية علوم الطبيعة واﳊياة،
– يوسف مسلم ،عميدا لكلية العلوم التطبيقية.
––––––––––––––––––––––H
مرسومان تنـ ـفـ ـ ـيذي ـ ـان مؤرخـ ـ ـان ﰲ  2٨ش ـ ـّوال ع ـ ـام ١442
اﳌوافق  ٩يونيو سنة  ،202١يتضمنان تعيﲔ نواب

– نور الدين قسم اللـه ،مديرا ﳌعهد العلوم الفﻼحية والبيطرية.

مديرين بجامعتﲔ.
––––––––––––

––––––––––––––––––––––H
مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  ١٨شّوال عام  ١442اﳌوافق
 ٣0ماي ـ ـو سـ ـ ـنة  ،202١يتضـ ـمن تع ـيﲔ اﻷمينة العامة
ﳉامعة برج بوعريريج.
––––––––––––

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  28شّوال عام ١٤٤2
اﳌـ ـوافـ ـ ـ ـق  ٩يـ ـونـ ـيو س ـ ـنة  ،2٠2١يعّين السّيد كمال أوقاسﲔ،
نائب مـ ـدير ،مكلفا بالتكوين العاﱄ ﰲ الطورين اﻷول والثاني

والتك ـ ـويـ ـن اﳌتـ ـواص ـ ـل والش ـ ـهادات وك ـ ـذا التكـ ـوين الع ـ ـاﱄ ﰲ
التدرج بجامعة اﳉزائر .١
––––––––––––

ﲟوجـ ـب مرس ـ ـوم تن ـ ـفـ ـيذي م ـ ـؤرخ ﰲ  ١8شّوال عـ ـ ـ ـام ١٤٤2

اﳌ ـ ـ ـواف ـ ـ ـق  ٣٠م ـ ـايـ ـو س ـ ـنة  ،2٠2١تع ـ ـّين الس ـ ـّيدة ب ـ ـاي ـ ـة زواوي،

أمينة عامة ﳉامعة برج بوعريريج.

––––––––––––––––––––––H
مرسوم تنفيذي م ـ ـؤرخ ﰲ  ١٨ش ـ ـّوال ع ـ ـام  ١442اﳌ ـوافق

ﲟوجـ ـب مرسـ ـوم تنـ ـفي ـ ـذي م ـ ـؤرخ ﰲ  28شـ ـّوال ع ـ ـام ١٤٤2

اﳌـ ـوافـ ـق  ٩يوني ـ ـو سـ ـنة  ،2٠2١تع ـّين السّيدة والسّيدان اﻵتية

أسماؤهم ،نواب مدير بجامعة اﳉلفـ ـة :

– عﲇ حبيطـة ،مكلفا بالتكوين العاﱄ ﰲ الطورين اﻷول

 ٣0م ـ ـاي ـ ـو سـ ـ ـنـ ـة  ،202١يتـ ـض ـ ـمن تع ـ ـيﲔ عميدة كلية

والثاني والتكوين اﳌتواصل والشهادات وكذا التكوين العاﱄ

التكنولوجيا بجامعة سعيدة.

ﰲ التدرج،

––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  ١8شّوال عام ١٤٤2

اﳌـ ـوافـق  ٣٠م ـ ـايو سنة  ،2٠2١تعّين السّيدة فاطمة بوعسرية،
عميدة لكلية التكنولوجيا بجامعة سعيدة.

– مارية عمراوي ،مكلفة بالتكوين العاﱄ ﰲ الطور الثالث
والتأهيل اﳉامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العاﱄ فيما
بعد التـدرج،
– مصطفى مختاري ،مكلفا بالتنمية واﻻستشراف والتوجيه.
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مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  2٨شّوال عام  ١442اﳌوافق ٩

أّول ذو اﳊجة عام  ١442هـ
 ١١يوليو سنة  202١م

مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  2٨شّوال عام  ١442اﳌوافق ٩

يوني ـ ـو س ـ ـنة  ،202١يتـ ـضـمن تعيﲔ مدير الدراسات

يونيو س ـنة  ،202١يتضمن تعيﲔ مكلف بالدراسات

القانونية واﳌنازعات بالوكالة الوطنية لتطوير

والتلخيص بوزارة اﳌوارد اﳌائية.

اﻻستثمار.

––––––––––––
––––––––––––

ﲟوجب م ـ ـرسوم ت ـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي مؤرخ ﰲ  28شّوال ع ـ ـ ـام ١٤٤2

اﳌ ـواف ـق  ٩يونيو سنة  ،2٠2١يعّين السّيد شوقي خراز ،مديرا
للدراسات القانونية واﳌنازعات بالوكالة الوطنية لتطوير

اﻻستثمار.
––––––––––––––––––––––H
مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  24شّوال عام  ١442اﳌوافق 5

يونيو سنة  ،202١يتضمن تعيﲔ مديرين للمصالح
الفﻼحية ﰲ بعض الوﻻيات.
––––––––––––

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  2٤شّوال عام ١٤٤2
اﳌـ ـوافـ ـق  ٥يونـ ـيو سـ ـ ـنة  ،2٠2١تع ـ ـّين الس ـ ـّيدة والسادة اﻵتية
أسماؤهم ،مديرين للمصالح الفﻼحية ﰲ الوﻻيات اﻵتية :
– صبيحة بوسدرة ،ﰲ وﻻية أدرار،
– السعيـد تامـ ـ ـن ،ﰲ وﻻية تبس ـة،
– بولنوار غال ـ ـي ،ﰲ وﻻية عﲔ ﲤوشنت.
––––––––––––––––––––––H
مراسيم تنفيذية مؤرخة ﰲ  24شّوال عام  ١442اﳌوافق
 5ي ـ ـونـ ـيـ ـو س ـ ـنة  ،202١تـ ـتـ ـض ـ ـ ـمن تعـ ـي ـﲔ محـ ـافـ ـظـﲔ

للغابات ﰲ بعض الوﻻيات.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  2٤شّوال عام ١٤٤2

اﳌـ ـ ـ ـواف ـ ـ ـق  ٥يـ ـون ـ ـيو س ـ ـنة  ،2٠2١تع ـ ـّين السّيدة والسّيد اﻵتي
اسماهما ،محافظﲔ للغابات ﰲ الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ :
– دليلة بناني ،ﰲ وﻻية البليدة،
– محمـد بوكرش ،ﰲ وﻻية اﳌدية.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  2٤شّوال عام ١٤٤2
اﳌـ ـوافـ ـق  ٥يونيو سنة  ،2٠2١يعّين السّيد يوسف ولد محمـد،
محافظا للغابات ﰲ وﻻية تيزي وزو.
––––––––––––
ﲟـ ـ ـوج ـ ـب مرسـ ـوم تنف ـ ـيذي م ـ ـؤرخ ﰲ  2٤شـ ـ ـّوال عام ١٤٤2

اﳌـ ـواف ـ ـ ـق  ٥يون ـ ـيو س ـ ـنة  ،2٠2١ي ـعّين الس ـ ـّيد ميـ ـمون ع ـمام،

محافظا للغابات ﰲ وﻻية النعامة.

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  28شّوال عام ١٤٤2
اﳌـ ـوافـ ـق  ٩يون ـ ـيو سنة  ،2٠2١يعّين السّيد مصطفى شاوشي،
مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة اﳌوارد اﳌائية.
––––––––––––––––––––––H
مرسومان تنفيذيان مؤرخان ﰲ  2٨شّوال عام ١442
اﳌوافق  ٩يونيو سنة  ،202١يتضمنان تعيﲔ مديرين
للموارد اﳌائية ﰲ بعض الوﻻيات.
––––––––––––
ﲟوجب مرسـ ـوم تـ ـنفي ـ ـذي مـ ـ ـؤرخ ﰲ  28ش ـ ـّوال ع ـ ـ ـام ١٤٤2

اﳌـ ـوافـ ـق  ٩يونيو سنة  ،2٠2١يعّين السادة اﻵتية أسماؤهم،

مديرين للموارد اﳌائية ﰲ الوﻻيات اﻵتية :
– عبد الكرﱘ سماعيل ،ﰲ وﻻية البويرة،
– عبد الكرﱘ شب ـري ،ﰲ وﻻية سطيف،
– نور الدين حميداتو ،ﰲ وﻻية ورقلـة،
– عبد الرحمان حليس ،ﰲ وﻻية الوادي.
–––––––––––––––––––

ﲟوجـ ـ ـب م ـرس ـ ـوم تنف ـ ـيذي م ـ ـؤرخ ﰲ  28شـ ـّوال ع ـ ـام ١٤٤2

اﳌـ ـوافـ ـق  ٩يونيو سنة  ،2٠2١يعّين السيّد حبيب بولنوار،
مديرا للموارد اﳌائية ﰲ وﻻية تامنغست.
––––––––––––––––––––––H

مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  24شّوال عام  ١442اﳌوافق 5
يونـ ـيو س ـ ـنة  ،202١يتـ ـضـ ـمن تعـ ـيﲔ مديـ ـر الت ـعاون
واﻻتصال بوزارة البيئة.
––––––––––––
ﲟوجـ ـب مرسـ ـوم تنف ـ ـيذي م ـ ـؤرخ ﰲ  2٤شـ ـّوال عـ ـام ١٤٤2

اﳌ ـ ـ ـوافـ ـ ـق  ٥ي ـ ـون ـ ـيـ ـو س ـ ـنة  ،2٠2١يعـ ـّين السّيد عﲇ قراطبي،
مديرا للتعاون واﻻتصال بوزارة البيئة.

––––––––––––––––––––––H
مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  24شّوال عام  ١442اﳌوافق 5
يونيو سنة  ،202١يتضمن تعيﲔ مكلف بالدراسات
والتلخيص بوزارة البيئة.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  2٤شّوال عام ١٤٤2
اﳌـ ـوافـ ـق  ٥ي ـون ـيـو سنـة  ،2٠2١ي ـع ـّي ـن السّي ـد زه ـيـر مـزيـان،

مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة.

أّول ذو اﳊجة عام  ١442هـ
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قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ١١ذي القعدة عام ١442
اﳌـ ـوافق  22يونـ ـيو سـ ـ ـنة  ،202١يعّدل ويتّمم القرار

يقـ ـ ـ ـ ـ ـّررون ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يع ـ ـدل هـ ـذا القـرار ويتمم أحكام اﳌادة  ٦من
القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  ٩جمادى اﻷوﱃ عام ١٤٤2
اﳌوافق  2٤ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌذكور أعﻼه.

اﳌادة  : 2تعّدل وتت ـ ـ ـّمم أحكـ ـام اﳌـ ـادة  ٦من القرار الوزاري

الوزاري اﳌشـ ـترك اﳌؤّرخ ﰲ  ٩جمادى اﻷوﱃ عام

اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤2اﳌوافق 2٤
ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :

تنظ ـ ـيم اﻷمـ ـانة الع ـ ـامة للوﻻية ﰲ مـ ـصالح ومكاتب.

" اﳌادة  : ٦تنظم اﻷمانة العامة للوﻻية ﰲ وﻻيات أدرار

 ١442اﳌ ـ ـواف ـ ـق  24ديـ ـسـ ـمـ ـبـ ـر سـ ـنة  2020الذي يحـ ـدد

––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
ووزي ـ ـ ـ ـ ـر اﳌ ـالـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣٧٠-١٩اﳌؤّرخ ﰲ أّول
جـ ـ ـمـ ـ ـادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌ ـ ـواف ـ ـق  28ديسـ ـ ـمبر س ـ ـنـ ـة 2٠١٩
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٧8-2١اﳌؤّرخ ﰲ ٩
رجـ ـب عـ ـام  ١٤٤2اﳌـ ـوافـ ـ ـق  2١فب ـ ـراير س ـ ـنة  2٠2١واﳌتـ ـ ـضّمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2١٥-٩٤اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٤صفر عام  ١٤١٥اﳌوافق  2٣يوليو سنة  ١٩٩٤الذي يضبط

واﻷغـ ـ ـ ـواط وأم البـ ـواق ـ ـي وتامـ ـنـ ـغست وج ـ ـيـ ـجـ ـل والبـ ـي ـ ـض
وإيليزي والطارف وتندوف وتيسمسيلت وخنشلة والنعامة
وعﲔ ﲤوشنت وتيميمون وبرج باجي مختار وأوﻻد جﻼل
وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت واﳌغير،
واﳌنيعة ،ﰲ مصلحتﲔ ) (2كما يأتي :
 (١مصلحة التلخيص،
 (2مصلحة الوثائق واﻷرشيف".
اﳌاّدة  : ٣ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١١ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  22يونيو

سنة .2٠2١

وزير الداخلية واﳉماعات
اﶈلية والتهيئة العمرانية
كمال بلجود

أجهزة اﻹدارة العامة ﰲ الوﻻية وهياكلها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤-٩٥اﳌؤّرخ ﰲ ١٥
رمضان عام  ١٤١٥اﳌ ـوافق  ١٥ف ـ ـبراير سـ ـنة  ١٩٩٥الذي يح ـ ـّدد

رمضان عام  ١٤٣٥اﳌ ـ ـواف ـ ـق  ٣يـ ـوليـ ـو سـ ـنة  2٠١٤الذي يح ـ ـدد
صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٣١-١8اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٤ربيع الثاني ع ـام  ١٤٤٠اﳌـ ـواف ـ ـق  22ديسـ ـم ـ ـبر س ـ ـنة 2٠١8
الذي يح ـ ـدد صـ ـﻼح ـ ـي ـ ـات وزي ـ ـر الداخ ـ ـليـ ـة واﳉـ ـمـ ـاعـ ـات اﶈـلية
والتهيئة العمرانية،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  ٩جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٤2اﳌـ ـوافق  2٤ديسم ـ ـبر سـ ـ ـنة  2٠2٠الذي يـ ـحدد
تنظيم اﻷمانة العامة للوﻻية ﰲ مصالح ومكاتب،

أيمن بن عبد الرحمان

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

صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٩٣-١٤اﳌؤّرخ ﰲ ٥

وزير اﳌالية

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ١١ذي القعدة عام ١442
اﳌوافق  22يونيو سنة  ،202١يعّدل ويتّمم القرار
الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  ١5ربيع الثاني عام

 ١442اﳌـ ـوافـ ـق أّول ديس ـ ـمبر س ـ ـنة  2020الذي يـ ـحدد

التنظيم الداخﲇ ﳌديرية التقنﲔ والشؤون العامة
ومديرية اﻹدارة اﶈلية بالوﻻية ،ﰲ مصالح ومكاتب.
––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ

ووزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
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– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣٧٠-١٩اﳌؤّرخ ﰲ أول

جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌوافق  28ديسمبر سنة  2٠١٩واﳌتضمن

وأوﻻد ج ـ ـﻼل وب ـ ـني ع ـ ـبـ ـاس وإن صالـ ـح وإن قـ ـزام وتـ ـوقـ ـرت
وجانت واﳌغير واﳌنيعة ،ﰲ ثﻼث ) (٣مصالح :

تعيﲔ الوزير اﻷّول،

 (١مصلحة اﳌيزانيات واﳌمتلكات،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٧8-2١اﳌؤّرخ ﰲ ٩
رجب عام  ١٤٤2اﳌوافق  2١فبراير سنة  2٠2١واﳌتضّمن

 (2مصلحة التنشيط اﶈﲇ،

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٦٥-٩٥اﳌؤرخ ﰲ
 ١١ربيع ال ـ ـثاني عام  ١٤١٦اﳌ ـ ـواف ـ ـق  ٦سـ ـبتـ ـمـ ـبر سـ ـ ـنة ١٩٩٥
الذي يحدد صﻼحيات مصالح التقنﲔ والشؤون العامة واﻹدارة
اﶈلية وقواعد تنظيمها وعملها،

 (٣مصلحة اﳌوارد البشرية".
اﳌاّدة  : ٣ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١١ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  22يونيو

سنة .2٠2١

وزير الداخلية

عن الوزير اﻷول

– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنف ـ ـ ـ ـيذي رقـ ـم  ١٩٣-١٤اﳌ ـؤّرخ ﰲ

واﳉماعات اﶈلية

صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،

والتهيئة العمرانية

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

كمال بلجود

 ٥رمضان عام  ١٤٣٥اﳌوافق  ٣يوليو سنة  2٠١٤الذي يحدد

الذي يحدد صﻼحيات وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  ١٥ربيع

الثاني عام  ١٤٤2اﳌوافق أول ديسمبر سنة  2٠2٠الذي يحدد
التنظيم الداخﲇ ﳌديرية التقنﲔ والشؤون العامة ومديرية
اﻹدارة اﶈلية بالوﻻية ،ﰲ مصالح ومكاتب،
يقـ ـ ـ ـ ـ ـّرران ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يعّدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار
الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  ١٥ربيع الثاني عام ١٤٤2
اﳌوافق أول ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌذكور أعﻼه.
اﳌاّدة  : 2تعّدل وتتـ ـ ـّمم أحكـ ـام اﳌـ ـادت ـ ـﲔ  ٧و ١٦مـ ـن القرار

الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  ١٥ربيع الثاني عام  ١٤٤2اﳌوافق
أّول ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
" اﳌاّدة  : ٧تن ـ ـ ـظـ ـم مديـ ـريـ ـة التـ ـقنﲔ والشـ ـؤون ال ـ ـعـامة ﰲ
وﻻيات أدرار واﻷغواط وأم البواقي وتامنغست وجيجل والبيض
وإيليزي والطارف وتندوف وتيسمسيلت وخنشلة والنعامة
وعﲔ ﲤوشنت وتيميمون وبرج باجي مختار وأوﻻد جﻼل
وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت واﳌغير،
واﳌنيعة ،ﰲ ثﻼث ) (٣مصالح :
 (١مصلحة التنظيم العام،
 (2مصلحة تنقل اﻷشخاص واﳌمتلكات،
 (٣مصلحة الشؤون القانونية واﳌنازعات".
"اﳌادة  : ١٦ت ـن ـظ ـم م ـدي ـري ـة اﻹدارة اﶈل ـي ـة ﰲ وﻻيـات
أدرار واﻷغ ـ ـ ـواط وأم البـ ـواقـ ـي وتـ ـامنـ ـغست وجـ ـيجـ ـل والب ـ ـيـ ـض

وبتفويض منه
اﳌدير العام للوظيفة
العمومية واﻹصﻼح اﻹداري
بلقاسم بوشمال

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ
قرار وزاري مشـ ـترك م ـ ـؤّرخ ﰲ  ١١ذي الق ـعدة عـام ١442
اﳌوافق  22يون ـ ـ ـيو س ـنة  ،202١يحدد عدد اﳌلحقﲔ
بالديوان لكل وﻻية.
––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
ووزي ـ ـ ـ ـ ـر اﳌ ـالـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣٧٠-١٩اﳌؤّرخ ﰲ
أّول جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌـ ـوافق  28ديس ـ ـمبر سنة 2٠١٩
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٧8-2١اﳌؤّرخ ﰲ ٩
رج ـ ـب عام  ١٤٤2اﳌ ـوافق  2١فبراير سـ ـ ـنة  2٠2١واﳌـ ـتضّمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنـ ـفيذي رق ـ ـم  2١٥-٩٤اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ

 ١٤صـفر عام  ١٤١٥اﳌوافق  2٣يوليـ ـو س ـ ـنة  ١٩٩٤الذي يضبط
أجهزة اﻹدارة العامة ﰲ الوﻻية وهياكلها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤-٩٥اﳌؤّرخ ﰲ ١٥

رمـ ـضان عـام  ١٤١٥اﳌ ـ ـوافق  ١٥فب ـراير سنة  ١٩٩٥الذي يحّدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٩٣-١٤اﳌؤّرخ ﰲ ٥

وإي ـ ـل ـ ـيزي والـ ـطـ ـ ـارف وتـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـدوف وتيس ـ ـمـ ـسـ ـ ـ ـيلت وخ ـ ـ ـنـ ـ ـشـ ـلة

رمـ ـضـ ـان عـام  ١٤٣٥اﳌـ ـواف ـ ـق  ٣يوليو سـ ـ ـنة  2٠١٤الذي ي ـحـ ـ ـدد

والن ـ ـعامة وعﲔ ﲤوشنت وتيميمون وبرج باجي مختار

صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،
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– وﲟقتـ ـضى اﳌرس ـ ـوم التن ـ ـفيذي رقـ ـم  ٦٠-١٧اﳌـ ـؤّرخ ﰲ

الرقم

21

الوﻻيات

عدد ملحقي
الديوان

يحدد قائمة اﳌناصب العليا لﻺدارة العامة ﰲ الوﻻية وشروط

2٣

عنابة

8

التعيﲔ فيها ،وكذا الزيادة اﻻستدﻻلية اﳌرتبطة بها،

2٤

قاﳌة

٧

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٣١-١8اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٤ربيع الثاني عام  ١٤٤٠اﳌ ـ ـواف ـ ـق  22ديس ـ ـمبر س ـ ـنة 2٠١8

2٥

قسنطينة

٩

2٦

اﳌدية

8

الذي يح ـ ـدد ص ـ ـﻼح ـ ـيات وزير الداخ ـ ـلية واﳉـ ـماعـ ـات اﶈ ـ ـليـ ـة

2٧

مستغاﱎ

8

والتهيئة العمرانية،

28

اﳌسيلة

8

2٩

معسكر

8

٣٠

ورقلة

٧

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ٧من اﳌرسوم التنفيذي

٣١

وهران

٩

رقم  2١٥-٩٤اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤صفر عام  ١٤١٥اﳌوافق  2٣يوليو

٣2

البيض

٧

سـ ـ ـنة  ١٩٩٤واﳌ ـ ـذكور أع ـ ـﻼه ،يه ـدف هذا القرار إﱃ ﲢديد عدد

٣٣

إيليزي

٦

اﳌلحقﲔ بالديوان لكل وﻻية ،طبقا للجدول اﻵتي :

٣٤

برج بوعريريج

8

الرقم

الوﻻيات

عدد ملحقي
الديوان

٣٥

بومرداس

8

٣٦

الطارف

8

٠١

أدرار

٧

٣٧

تندوف

٦

٠2

الشلف

8

٣8

تيسمسيلت

٦

٠٣

اﻷغواط

٧

٣٩

الوادي

8

٠٤

أم البواقي

٧

٤٠

خنشلة

٦

٠٥

باتنة

٩

٤١

سوق أهراس

8

٠٦

بجاية

8

٤2

تيبازة

8

٠٧

بسكرة

8

٤٣

ميلة

8

٠8

بشار

٧

٤٤

عﲔ الدفﲆ

8

٠٩

البليدة

٩

٤٥

النعامة

٦

١٠

البويرة

8

٤٦

عﲔ ﲤوشنت

٧

١١

تامنغست

٧

٤٧

غرداية

٧

١2

تبسة

8

٤8

غليزان

8

١٣

تلمسان

8

٤٩

تيميمون

٦

١٤

تيارت

8

٥٠

برج باجي مختار

٦

١٥

تيزي وزو

٩

٥١

أوﻻد جﻼل

٦

١٦

اﳉزائر

١٠

٥2

بني عباس

٦

١٧

اﳉلفة

٧

٥٣

إن صالح

٦

١8

جيجل

٧

٥٤

إن قزام

٦

١٩

سطيف

٩

٥٥

توقرت

٦

2٠

سعيدة

٦

٥٦

جانت

٦

2١

سكيكدة

8

٥٧

اﳌغير

٦

22

سيدي بلعباس

8

٥8

اﳌنيعة

٦

 8جـ ـمادى اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٣8اﳌوافق  ٥فبراير سنة  2٠١٧الذي

يقـ ـ ـ ـ ـ ـّررون ما يأتي :

اﳌجموع

42٨
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اﳌاّدة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تط ـ ـبـ ـيـ ـقا ﻷح ـ ـكـ ـام اﳌ ـ ـادة  ٥مـ ـن اﳌـ ـرسـ ـوم

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١١ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق 22
يونيو سنة .2٠2١
وزير الداخلية واﳉماعات
اﶈلية والتهيئة العمرانية
كمال بلجود

يقـ ـ ـ ـ ـ ـّررون ما يأتي :

وزير اﳌالية
أيمن بن عبد الرحمان

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

التنفيذي رقم  2١٦-٩٤اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤صفر عام  ١٤١٥اﳌوافق

 2٣ي ـ ـولـ ـيو س ـ ـنة  ١٩٩٤واﳌذك ـ ـور أعﻼه ،ي ـ ـهدف هذا القرار إﱃ
ﲢديد عدد اﳌفتشﲔ باﳌفتشية العامة للوﻻية.
اﳌادة  : 2يحدد عدد اﳌفتشﲔ باﳌفتشية العامة للوﻻية
بثﻼثة ) (٣مفتشﲔ.
اﳌاّدة  : ٣ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١١ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  22يونيو

سنة .2٠2١

وزير الداخلية واﳉماعات
اﶈلية والتهيئة العمرانية

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ١١ذي القعدة عام ١442
اﳌـ ـواف ـق  22يون ـ ـيو س ـ ـنة  ،202١يحدد عدد اﳌفتشﲔ

كمال بلجود

وبتفويض منه

––––––––––

اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري
بلقاسم بوشمال

ووزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،

ـــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــ

ووزير اﳌالية،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣٧٠-١٩اﳌؤّرخ ﰲ أّول

أيمن بن عبد الرحمان

عن الوزير اﻷول

باﳌفتشية العامة للوﻻية.
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ

وزير اﳌالية

قرار مؤّرخ ﰲ  ١0ذي القعدة عام  ١442اﳌوافق  2١يونيو

جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌوافق  28ديسمبر سنة  2٠١٩واﳌتضمن

سـ ـ ـنـ ـ ـة  ،202١يـ ـتضـ ـمن تعـ ـيﲔ أعـ ـضـ ـاء مج ـلس إدارة

تعيﲔ الوزير اﻷّول،

اﳌركز الوطـ ـ ـ ـني للدراس ـ ـات والتحـ ـالـ ـيل اﳋـ ـاص ـة

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٧8-2١اﳌؤّرخ ﰲ ٩
رج ـب عام  ١٤٤2اﳌ ـ ـوافق  2١فبـ ـراير سـ ـنة  2٠2١واﳌـ ـ ـتضّمن

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2١٥-٩٤اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٤صفر عام  ١٤١٥اﳌوافق  2٣يوليو سنة  ١٩٩٤الذي يضبط
أجهزة اﻹدارة العامة ﰲ الوﻻية وهياكلها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2١٦-٩٤اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٤ص ـ ـفر ع ـ ـام  ١٤١٥اﳌـ ـوافـ ـ ـق  2٣يوليو س ـ ـنة  ١٩٩٤واﳌتـ ـعلـ ـق
باﳌفتشية العامة ﰲ الوﻻية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤-٩٥اﳌؤّرخ ﰲ ١٥

رم ـ ـضـ ـان ع ـ ـام  ١٤١٥اﳌوافق  ١٥فبراير سنة  ١٩٩٥الذي يحّدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٩٣-١٤اﳌؤّرخ ﰲ ٥

رم ـضان عام  ١٤٣٥اﳌـ ـ ـواف ـ ـق  ٣يوليـ ـو س ـ ـنة  2٠١٤الذي يح ـ ـ ـدد
صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،

– وﲟقتـ ـضى اﳌرسـ ـوم التنـ ـفيذي رقم  ٣٣١-١8اﳌؤّرخ ﰲ

بالسكان والتنمية.
––––––––––
ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ  ١٠ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق 2١
يونيو سنة  ،2٠2١يعّين اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم ،تطبيقا
ﻷحكام اﳌادة  ٩من اﳌ ـ ـرس ـ ـوم رقم  ٦٤-8٤اﳌؤرخ ﰲ  ٧جمادى
الثانية عام  ١٤٠٤اﳌوافق  ١٠مارس سنة  ١٩8٤الذي يجعل
اﳌعـ ـهد الوطني للدراس ـ ـ ـات والتح ـ ـاليل اﳋ ـ ـاصة بالتخ ـ ـ ـطيط،
مركزا وط ـ ـ ـنيا للدراس ـ ـات والتحـ ـاليل اﳋاص ـة بالتخطيط،
اﳌعّدل واﳌتّمم ،ﰲ مجلس إدارة اﳌركز الوطني للدراسات
والتحليل اﳋاصة بالسكان والتنمية :

– السّيد رشيد حدار ،مدير ،ﳑثل الوزير اﳌكلف بالداخلية،

رئيسا،

– السّيدة سكينة بوقرموح ،مديرة ،ﳑثلة الوزير اﳌكلف

بالداخلية ،عضوا،

– السّيد خالد خياﱄ ،مدير دراسات ،ﳑثل الوزير اﳌكلف

 ١٤ربيع الثاني عام  ١٤٤٠اﳌوافق  22ديسمبر سنة  2٠١8الذي

بالداخلية ،عضوا،

يحدد صﻼحيات وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة

– السّيدة خديجة ساعد ،مديرة ،ﳑثلة الوزير اﳌكلف
باﳌالية ،عضوا،

العمرانية،
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– السّيد عبد اﳊكيم جبراني ،مدير ،ﳑثل الوزير اﳌكلف

بالبحث العلمي ،عضوا،

يدة أمينة إكرام بغدادي ،مكلفة بالدراسات والتلخيص،
– الس ّ

ﳑثلة الوزير اﳌكلف بالعمل والضمان اﻻجتماعي ،عضوا،
– السّيد عمر واﱄ ،مدير ،ﳑثل الوزير اﳌكلف بالصحة
والسكان ،عضوا،
– السّيد أحمد بداني ،ﳑثل الوزير اﳌكلف بالفﻼحة ،عضوا.

وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية
قـ ـرار وزاري م ـشـت ـرك مـ ـؤرخ فـي  2٣رمضان عـ ـام ١442
اﳌوافق  5مايو سنة  ،202١يحدد شروط وكـفيات
تـحويل اﶈفظة العقارية ومساحات اﶈيطات
وحدودها وكذا إحداثياتها اﳉغرافية ،إﱃ ديوان
تنمية الزراعة الصناعية باﻷراضي الصحراوية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

23

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفـ ـيذي رق ـم  88–١٦اﳌؤرخ ﰲ
 2١جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣٧اﳌوافق أول مارس سنة 2٠١٦
الذي يحدد صﻼحيات وزير اﳌوارد اﳌائية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقـم  ١28–2٠اﳌؤرخ ﰲ
 28رمضان عام  ١٤٤١اﳌوافق  2١مايو سنة  2٠2٠الذي يحدد
صﻼحيات وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنف ـيذي رق ـم  2٦٥–2٠اﳌؤرخ ﰲ
 ٤صفر عام  ١٤٤2اﳌوافق  22سبتمبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن
إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية باﻷراضي الصحراوية،
يقّررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :ت ـطـ ـ ـب ـ ـيـ ـقا ﻷحـ ـك ـ ـام اﳌـ ـادة  ٩من اﳌ ـ ـ ـرس ـوم
التنفيذي رقم  2٦٥–2٠اﳌؤرخ ﰲ  ٤صفر عام  ١٤٤2اﳌوافق
 22سبتمبر سنة  2٠2٠واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ
ﲢديد شروط وكيفيات ﲢويل اﶈفظة العقارية ومساحات
اﶈيطات وحدودها وكذا إحداثياتها اﳉغرافية ،إﱃ ديوان
تنمية الزراعة الصناعية باﻷراضي الصحراوية.
اﳌادة  : 2ﲤنح اﶈفظة العقارية ،موضوع قرار التحويل

ن وزير اﳌالية،
إ ّ

هـ ـ ـذا ،إﱃ الدي ـ ـوان لضـ ـمـ ـان تس ـ ـيـ ـيـ ـره ـ ـا وترقـ ـيـ ـتـ ـها عن طـريق

ووزير الفﻼحة والتنمية الريفية،

اﻻستصﻼح ﰲ إطار اﻻمتياز.

ووزير اﳌوارد اﳌائية،
– ﲟقتضى القانون رقم  ٠٩–8٤اﳌؤرخ ﰲ  2جمادى اﻷوﱃ
عام  ١٤٠٤اﳌ ـوافق  ٤فبـ ـراير س ـ ـنة  ١٩8٤واﳌتعلق بالتنظيم
اﻹقليمي للبﻼد ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟـقـ ـتـضى ال ـق ـانـ ـون رقـ ـم  ١٠–١١اﳌـ ـؤرخ ﰲ  2٠رج ـب
ع ـام  ١٤٣2اﳌـ ـوافـ ـق  22يون ـ ـيو سنة  2٠١١واﳌتعلق بالبلدية،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧–١2اﳌؤرخ ﰲ  28ربيع اﻷول
عام  ١٤٣٣اﳌوافق  2١فب ـ ـ ـراير سنة  2٠١2واﳌتعلق بالوﻻية،
– وﲟـقـت ـضى اﳌ ـرس ـوم الرئـاسـي رقـم  ١٤٠–١٥اﳌؤرخ ﰲ

اﳌادة  : ٣ﲢدد اﶈ ـ ـفظة العقارية اﳌمنوحة إﱃ الديوان
وموقعها عﲆ أساس الدراسات اﻷولية ،بالتشاور مع القطاعات
اﳌعنية ،مع اﻷخذ بعﲔ اﻻعتبار ،عﲆ اﳋصوص :
– توفر اﻷراضي ذات القدرات اﳌراد استصﻼحها،
– توفر اﳌورد اﳌائي،
– استبعاد مناطق التداخل مع اﳌستعملﲔ اﻵخرين.
اﳌادة  : 4ﲢـ ـدد اﶈفـظـة ال ـع ـق ـاري ـة اﳌم ـنـوحـ ـة للديوان
ومساحاتها وموقعها وكذا إحداثياتها اﳉغرافية ﲟلحق هذا
القرار.
يحّين اﳌلحق ،عند اﻻقتضاء ،بنفس اﻷشكال.

 8شع ـبان عام  ١٤٣٦اﳌ ـ ـوافق  2٧مايو سنة  2٠١٥واﳌتضمن

اﳌادة  : 5يقوم الديوان ،ضمن اﶈفظة العقارية اﳌمنوحة

إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الوﻻيات وﲢديد القواعد

له ،بتحديد اﶈيطات اﳌوجهة للمشاريع الكبرى الزراعية

اﳋاصة اﳌرتبطة بها ،اﳌعدل واﳌتمم،

والزراعية الصناعية ،ويباشر الدراسات التقنية اﳌعمقة.

– وﲟـقـتـضى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئـ ـاس ـي رق ـم  ٧8–2١اﳌؤرخ ﰲ
 ٩رجب عام  ١٤٤2اﳌ ـوافق  2١ف ـ ـبراير سنة  2٠2١واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟقـتـضى اﳌ ـرسـ ـ ـ ـوم التن ـ ـفيذي رقم  ٥٤–٩٥اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ
 ١٥رمضان عام  ١٤١٥اﳌوافق  ١٥فبراير سنة  ١٩٩٥الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرس ـوم الـتـنفيذي رقم  ١٤١–١٥اﳌؤرخ ﰲ
 ٩شعبان عام  ١٤٣٦اﳌ ـوافـ ـق  28مـ ـايو س ـ ـنة  2٠١٥واﳌتضمن
تنظيم اﳌقاطعة اﻹدارية وسيرها ،ﻻ سيما اﳌادة  ١٥منه،

اﳌادة  : ٦ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉـ ـ ـزائر ﰲ  2٣رمضان عـ ـام  ١٤٤2اﳌـ ـوافـ ـق  ٥مايو

سنة .2٠2١

وزير اﳌالية

وزير الفﻼحة والتنمية الريفية

أيمن بن عبد الرحمان

عبد اﳊميد حمداني

وزير اﳌوارد اﳌائية
مصطفى كمال ميهوبي
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اﳌلحق
اﶈفظة العقارية اﳌمنوحة لديوان تنمية الزراعة الصناعية باﻷراضي الصحرواية

الوﻻية

اﳌساحة )هـ(

ورقلة
وإيليزي

اﻹحداثيات اﳉغرافية ب ـ UTM

٥١ ٠٠٠

اﳌعلم

س

ع

م١

269 433

3 380 199

م2

272 018

3 375 761

م٣

280 860

3 370 379

م٤

287 458

3 363 567

م٥

284 784

3 359 936

م٦

264 396

3 353 312

م٧

264 728

3 347 881

م8

262 792

3 347 923

م٩

262 909

3 343 299

م ١٠

261 088

3 339 591

م ١١

261 090

3 322 011

م ١2

256 076

3 319 282

م ١٣

252 104

3 319 782

م ١٤

255 882

3 336 159

م ١٥

255 968

3 338 537

م ١٦

254 805

3 342 094

م ١٧

255 232

3 345 250

م ١8

254 718

3 352 054

م ١٩

258 338

3 351 746

م 2٠

258 562

3 353 631

م 2١

274 912

3 366 303

م 22

271 906

3 372 209

م 2٣

266 304

3 374 332

م 2٤

265 278

3 377 497
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اﳌلحق )تابع(

الوﻻية

اﻹحداثيات اﳉغرافية ب ـ UTM

اﳌساحة )هـ(

2٠ ٠٠٠

٤ 2٠٠

أدرار

8 ٥٠٠

٤ ٩٠٠

١٠ ٠٠٠

اﳌعلم

س

ع

م١

244 631

3 046 821

م2

250 676

3 035 286

م٣

236 636

3 028 471

م٤

230 826

3 040 110

م١

236 344

3 145 019

م2

239 297

3 142 834

م٣

238 193

3 141 392

م٤

240 110

3 139 847

م٥

235 618

3 135 763

م٦

231 107

3 139 560

م١

313 260

3 226 356

م2

314 581

3 224 436

م٣

310 007

3 221 479

م٤

314 338

3 215 418

م٥

308 213

3 211 522

م٦

302 254

3 219 298

م١

288 507

3 034 356

م2

289 808

3 029 442

م٣

280 560

3 022 959

م٤

280 380

3 028 469

م١

276 823

3 253 662

م2

276 836

3 243 669

م٣

266 829

3 243 672

م٤

266 834

3 253 657
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اﳌلحق )تابع(

الوﻻية

اﳌساحة )هـ(

غرداية

٣٥ ٥٠٠

اﻹحداثيات اﳉغرافية ب ـ UTM
اﳌعلم

س

ع

م١

586 539

3 462 537

م2

586 155

3 461 614

م٣

585 757

3 461 318

م٤

585 421

3 459 812

م٥

585 420

3 459 374

م٦

586 246

3 459 170

م٧

586 570

3 458 872

م8

587 895

3 458 683

م٩

589 604

3 458 587

م ١٠

591 504

3 457 334

م ١١

590 797

3 455 320

م ١2

590 659

3 454 427

م ١٣

591 602

3 454 321

م ١٤

592 370

3 454 126

م ١٥

561 860

3 451 246

م ١٦

599 782

3 450 449

م ١٧

598 862

3 441 227

م ١8

601 704

3 436 447

م ١٩

605 393

3 437 582

م 2٠

604 968

3 439 104

م 2١

610 127

3 440 702

م 22

610 648

3 441 479

م 2٣

611 084

3 441 904

م 2٤

616 365

3 445 925

م 2٥

618 172

3 452 060

م 2٦

618 159

3 452 166

م 2٧

619 402

3 456 281

م 28

617 987

3 455 661

م 2٩

617 205

3 456 669
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اﳌلحق )تابع(

الوﻻية

اﳌساحة )هـ(

غرداية

٣٥ ٥٠٠

)تابع(

اﻹحداثيات اﳉغرافية ب ـ UTM
اﳌعلم

س

ع

م ٣٠

615 498

3 454 410

م ٣١

612 985

3 455 106

م ٣2

609 419

3 455 328

م ٣٣

606 142

3 454 566

م ٣٤

602 149

3 456 962

م ٣٥

601 829

3 457 352

م ٣٦

600 258

3 456 880

م ٣٧

596 908

3 460 039

م ٣8

594 664

3 458 590

م ٣٩

593 770

3 459 755

م ٤٠

592 854

3 459 625

م ٤١

590 158

3 462 389

م ٤2

589 355

3 462 363

م ٤٣

588 684

3 461 862

قرار مؤّرخ ﰲ  7شعبان عام  1442اﳌوافق  21مارس سنة

 ،2021يحّدد إجراءات منح ديوان تنمية الزراعة
الصناعية باﻷراضي الصحـ ـراوية اﻷراضي التابعة

لﻸمﻼك اﳋاصة للدولــة ،لﻼستصـﻼح ﰲ إطــار اﻻمتياز.

`````````````````````````
ن وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
إ ّ
– ﲟـقـتـضـى القانـون رقم  30-90اﳌؤّرخ ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ

عام  1411اﳌوافق أّول ديسـ ـ ـ ـمبر س ـنة  1990واﳌتـ ـض ـمن قانـون

اﻷمﻼك الوطنية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتـ ـضى اﳌرس ـ ـوم الرئاس ـي رقـ ـم  78-21اﳌـؤّرخ ﰲ 9

رجـ ـ ـب عام  1442اﳌـ ـوافـ ـق  21فبـ ـراير سـ ـنة  2021واﳌتـ ـضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  128-20اﳌؤّرخ ﰲ
 28رمضان عام  ١٤٤١اﳌوافق  21مايو سنة  2020الذي يحّدد
صﻼحيات وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  265-20اﳌؤّرخ ﰲ 4
صفر عام  1442اﳌوافق  22سبتمبر سنة  2020واﳌتضمن
إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية باﻷراضي الصحراوية،

– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  2٣رمضان
ع ـ ـ ـام  ١٤٤2اﳌـ ـ ـ ـواف ـ ـ ـ ـق  ٥مـ ـاي ـ ـو س ـ ـ ـ ـنة  2٠2١الذي يح ـ ـّدد ش ـ ـروط
وك ـ ـيفـ ـيات ﲢـ ـويل اﶈفظة العقارية ومسـ ـاحات اﶈ ـ ـيطات
وحدودها وكذا إحداثيـ ـاتها اﳉـ ـغرافية ،لديـ ـوان تنـ ـمية الزراعة
الصناعية باﻷراضي الصحراوية،
يقّرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطـ ـبـ ـيقا ﻷحـ ـكـ ـام اﳌـ ـادة  13من اﳌـ ـرسـ ـوم
التنـ ـفيذي رقـ ـم  265-20اﳌؤّرخ ﰲ  4ص ـفر عام  1442اﳌوافق
 22سبتمبر سنة  2020واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ
ﲢديد إجراءات منح ديوان تنمية الزراعة الصناعية باﻷراضي
الصـ ـ ـح ـ ـراوي ـ ـة ،اﻷراض ـي الت ـ ـاب ـ ـ ـعة لﻸمـ ـﻼك اﳋـ ـاصـ ـة للـ ـ ـدولة،
لﻼستصﻼح ﰲ إطار اﻻمتياز.
اﳌادة  : 2يقصد ﲟفهوم هذا القرار :
– اﶈيط  :اﻷرض اﶈددة ضمن اﶈفظة العقارية التي
ﲡتمع عليها كل القطع اﻷرضية.
– القطعة  :اﳌساحة اﶈددة داخل محيط ما.
اﳌادة  : 3ﰲ إطـ ـ ـار اﶈـ ـ ـفظـ ـة الع ـ ـقاري ـ ـة اﳌمنوحة لديوان
تنمية الزراعة الصناعية باﻷراضي الصحراوية ،يمكن منح
اﶈـ ـيطات اﳌوجـ ـهة لﻼسـ ـتص ـ ـﻼح ﳊ ـ ـامﲇ اﳌش ـ ـاريع بكاملها
أو مجزأة حسب قرارات ﳉنة اﳋبرة والتقييم التقني.
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اﳌادة  : 4يقـ ـوم الدي ـوان ض ـمن اﶈفظة العقارية اﳌمنوحة
له ،بتحـ ـديد اﶈـ ـيطات التي من ش ـأنها اس ـتقبال اﳌـ ـشاريع
الكبرى لﻼستثمارات الزراعية والزراعية الصناعية وﲡزئتها
ﳌنـ ـحها عﲆ أسـ ـاس دراس ـات تقـ ـن ـية معـ ـمقة ،التي يجـ ـب أن
تنجزها عن طريق مكاتب دراسات متخصصة أو هيئات عمومية.
يجب أن تبرز هذه الدراسات ،عﲆ اﳋصوص ،ما يأتي :
– القدرة عﲆ اﻻستصﻼح عن طريق علم التربة الزراعية،
– مﻼءمة الزرع،
– إمكانية الوصول،
– تهيئة اﶈيطات،
– القرب من البنية التحتية للطرقات والوضعية بالنسبة
للشبكات الكهربائية،
– مخاطر اﳌلوحة وإمكانية صرف اﳌياه،
– موقع اﻵبارالعميقة.
اﳌادة  : 5يتم إعداد مخطط خاص بكل محيط عﲆ أساس
دراسات تقنية معمقة ،يحدد :
– اﻹحداثيات اﳉغرافية للمحيط،
– إمكانيات التربة داخل اﶈيط،
– موقع اﻵبار العميقة،
– مسالك العبور،
– جلب الطاقة الكهربائية وكل موارد الطاقة اﻷخرى.
اﳌادة  : 6يقوم الديوان بترميز اﶈيطات التي ﰎ ﲢديدها
ودراستها.
يمكن الديوان أن يعطي ،عﲆ سبيل اﻹشارة ،اسما لكل
محيط.
اﳌادة  : 7يقوم الديوان بإطﻼق إشعار باﻹعﻼن عن الترشح
عﲆ موقـ ـ ـ ـعه اﻹلكـ ـتروني ،للمس ـتثم ـ ـرين القادرين ،م ـ ـ ـع بيان
ما يأتي :
– الوﻻية اﳌعنية،
– مساحة اﶈيط أو اﶈيطات اﳌراد منحها،
– الفرع أو الفروع اﻻستراتيجية اﳌراد تنميتها،
– اﻷهداف اﳌرجوة،
– اﳌلف الواجب تقديمه،
– أجل التعهد،
– تكاليف التعهد.
اﳌادة  : 8يرسل ،إلكترونيا ،حامل اﳌشروع طلب اﻻمتياز
اﳌوجـود عﲆ اﻹنتـرنت مرفـ ـقا باﳌـ ـلف الواج ـ ـب تقديمه ،إﱃ
الديوان ،مقابل وصل إيداع إلكتروني.
اﳌادة  : 9يسجل ملف اﻻستثمار اﳌرسل من قبل حامل
اﳌشـ ـ ـروع ويع ـ ـرض عﲆ ﳉـ ـنة اﳋـ ـبرة والتـ ـقيـ ـيم التـ ـقـ ـني
اﳌنصوص عليها ﰲ أحكام اﳌرسـ ـوم التنف ـيذي رق ـ ـم 265-20
اﳌؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1442اﳌوافق  22سبتمبر سنة 2020
واﳌذكور أعﻼه.

أّول ذو اﳊجة عام  ١442هـ
 ١١يوليو سنة  202١م

اﳌادة  : 10تقوم ﳉ ـ ـنة اﳋـ ـبرة والتقـ ـييم التـ ـقني بدراسة
اﳌ ـ ـلف وتوجـ ـيهه والفصل فيه وكذا مخطط اﻷعمال اﳌرسلﲔ
من قبل حامل مشروع اﻻستثـ ـمار ،عﲆ أسـاس معايير انتقاء
وتصنيف مشاريع اﻻستثمار ،اﶈددة لهذا الغرض ،ﰲ أجل
ﻻ يتعدى ثﻼثﲔ ) (30يوما.
ويمكن اللجنة ،عند اﳊاجة ،أن تط ـ ـلب من حـ ـامل مشـ ـروع
اﻻستثمار اﳌعني معلومات إضافية.
اﳌادة  : 11يـ ـب ـ ـلغ ق ـ ـ ـرار ﳉـ ـنة اﳋـ ـبرة والتـ ـقيـ ـيم الت ـ ـ ـقني
ﳊامل اﳌشروع ،إلكترونيا.
اﳌادة  : 12يج ـ ـب أن يكـ ـون القـ ـرار مبـ ـررا ﰲ حالة الرفض.
وﰲ هذه اﳊالة ،يمكن حامل اﳌشروع إيداع طعن لدى الديوان،
إلكترونيا ،خﻼل اﳋمـ ـسة عشر ) (15يوما التي تﲇ تبليغ قرار
الرفض ،مع تقدﱘ معلومات أو تبريرات جديدة تدعيما لطلبه.
اﳌادة  : 13يق ـ ـوم حـ ـامل اﳌشروع اﳌ ـقبول بزيارة ميدانية،
ﲟرافقة ﳑثﲇ الديوان.
تتـ ـ ـوج هذه الزيـ ـارة بالتصـ ـ ـريح بالزيارة وق ـبول القطعة
اﻷرض ـية موضـ ـ ـوع اﳌنح الذي يحّدد نموذجه ﰲ اﳌلحق اﻷّول
بهذا القرار.

اﳌـادة  : 14يعد الديوان فورا ،بناء عﲆ التصريح بالزيارة
وقبول القطعة اﻷرضية اﳌذكور أعﻼه ،شهادة التأهيل لﻼمتياز
ويسّلمها ﳊامل اﳌشروع اﳌقبول التي يحّدد نموذجها ﰲ
اﳌلحق الثاني بهذا القرار.
اﳌادة  : 15يقوم الديوان بتنصيب اﳌستفيد عن طريق
تعليم القطعة اﻷرضية من قبل مكتب دراسات مؤهل أو من
قبل مهندس خبير عقاري.
يمكن الديوان مساعدة اﳌستفيد ،ﰲ عملية تعليم القطعة
اﻷرضية ،إذا باشرها هذا اﻷخير.
يتّوج تنصيب اﳌستفيد بإعداد محضر تنصيب الذي
يحدد نموذجه ﰲ اﳌلحق الثالث بهذا القرار.
اﳌادة  : 16يقـ ـوم اﳌسـ ـتفيد ،بعد تن ـصيبه ،بت ـوقيع دفتر
الشروط عﲆ مستوى الديوان .ويتعﲔ عليه مباشرة اﻷشغال
ابتداء من هذا التاريخ.
اﳌادة  : 17يرسـ ـ ـ ـل الدي ـ ـوان مل ـ ـ ـف ترسـ ـيـ ـم اﻻمت ـي ـ ـاز إﱃ
مصالح أمﻼك الدولة ﻹعداد عقد اﻻمتياز ،طبقا لﻶجال اﶈددة
لهذا الغرض.
يقوم الديوان ،فور استﻼمه عقد اﻻمتياز ،بتبليغه للمستفيد
إلكترونيا.
اﳌادة  : 18ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حـ ـّرر باﳉـ ـ ـزائر ﰲ  7شعـ ـ ـ ـبان عام  1442اﳌـوافق  21مارس

سنة .2021

عبد اﳊميد حمداني
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اﳌلحق اﻷول
نموذج التصريح بالزيارة وقبول القطعة اﻷرضية
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية
ديوان تنمية الزراعة الصناعية باﻷراضي الصحراوية
تصريح بزيارة وقبول القطعة اﻷرضية
رقم  ..................اﳌؤّرخ ﰲ  ...................................للمحيط ..................................
بناء عﲆ زيارة القطعة اﻷرضية محل اﳌنح واﳌوجودة ضمن اﶈيط اﶈدد أدناه ،اﳌمنوح لديوان تنمية الزراعة
الصناعية باﻷراضي الصحراوية طبقا ﻷحكام :
– اﳌرسوم التنفيذي رقم  265-20اﳌؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1442اﳌوافق  22سبتمبر سنة  2020واﳌتضمن إنشاء ديوان
تنمية الزراعة الصناعية باﻷراضي الصحراوية،
– والقرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  2٣رمضان عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٥مايو سنة  2٠2١الذي يحدد شروط وكيفيات
ﲢويـل اﶈفـظـة الـعـقـارية ومساحـات اﶈيـطـات وحدودها وكـذا إحـداثـيـاتـهـا اﳉغـرافـيـة ،لـديـوان تـنـمـيـة الـزراعـة الصنـاعـيـة
باﻷراضي الصحراوية :
– اﶈيط ،...................................................................................................... :
– الوﻻية ،....................................................................................................... :
– البلدية ........................................................................................................ :
وطبقا ﻷحكام القرار اﳌؤّرخ ﰲ  ٧شعبان عام  ١٤٤2اﳌوافق  2١مارس سنة  2٠2١الذي يحّدد إجراءات منح ديوان تنمية
الزراعة الصناعية باﻷراضي الصحراوية ،اﻷراضي التابعة لﻸمﻼك اﳋاصة للدولة ،لﻼستصﻼح ﰲ إطار اﻻمتياز.
أنا اﳌمضي )ة( أسفله .................................................،اﳌولود )ة( ﰲ  ......................................بـ ،.....................................
رقم التعريف الوطني  ..................................قمت بزيارة القطعة اﻷرضية محل اﳌنح ،ﲟرافقة ﳑثل ديوان تنمية الزراعة
الصناعية باﻷراضي الصحراوية ،التي لديها اﻹحداثيات اﳉغرافية اﻵتية :
– س .................................................................
– ع ...................................................................
كما اطلعت عﲆ الوضعية الشاملة للقطعة اﻷرضية وموقعها.
أقبل القطعة اﻷرضية ﻷجل استكمال إجراءات اﳌنح.
حامل اﳌشروع

اﳌدير العام لديوان تنمية
الزراعة الصناعية باﻷراضي
الصحراوية أو ﳑثله
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اﳌلحق الثاني
نموذج شهادة التأهيل اﳋاصة باﻻمتياز
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية
ديوان تنمية الزراعة الصناعية باﻷراضي الصحراوية
شهادة التأهيل اﳋاصة بامتياز
رقم  ........................اﳌؤرخة ﰲ ..................................اﶈيط ......................................
الوﻻية  .............................والوﻻية* ...........................................
طبقا ﻷحكام :
– اﳌرسوم التنفيذي رقم  265-20اﳌؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1442اﳌوافق  22سبتمبر سنة  2020واﳌتضمن إنشاء ديوان

تنمية الزراعة الصناعية باﻷراضي الصحراوية،

– والقرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  2٣رمضان عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٥مايو سنة  2٠2١الذي يحدد شروط وكيفيات
ﲢويل اﶈ ـفظة العـ ـ ـقارية ومس ـ ـ ـاحات اﶈ ـ ـيطات وحـ ـ ـدودها وكذا إحداث ـ ـياتها اﳉ ـ ـغرافية ،لديوان تن ـ ـمية الزراعة الص ـ ـناعية
باﻷراضي الصحراوية،
– والقرار اﳌؤّرخ ﰲ  ٧شعبان عام  ١٤٤2اﳌوافق  2١مارس سنة  2٠2١الذي يحدد إجراءات منح ديوان تنمية الزراعة
الصناعية باﻷراضي الصحراوية اﻷراضي التابعة لﻸمﻼك اﳋاصة للدولة ،لﻼستصﻼح ﰲ إطار اﻻمتياز،
– ومحضر ﳉنة اﳋبرة والتقييم التقني رقم  ......................اﳌؤّرخ ﰲ ،......................................................

– وقرار قبول ﳉنة اﳋبرة والتقييم التقني رقم  ..................اﳌؤّرخ ﰲ ،.....................................................

– وتصريح بزيارة وقبول القطعة اﻷرضية رقم  ..............اﳌؤّرخ ﰲ  .....................................من اﶈيط ..........................

يشهد اﳌدير العام لديوان تنمية الزراعة الصناعية باﻷراضي الصحراوية ﲟا يأتي :

اﳌادة اﻷوﱃ  :يعد مؤهﻼ لﻼمتياز بالنسبة للقطعة اﻷرضية ﰲ إطار اﻻستصﻼح طبقا للمشروع اﳌصادق عليه من قبل
ﳉنة اﳋبرة والتقييم التقني ،اﳌقدم من طرف :
– اﻻسم )شخص طبيعي( .................................................................................................................................................... :
– اللقب )شخص طبيعي( ................................................................................................................................................... :
– العنوان )شخص طبيعي( ................................................................................................................................................ :
– رقم التعريف الوطني ..................................................................................................................................................... :
– اسم الشركة )شخص معنوي( ......................................................................................................................................... :
– مقر الشركة )شخص معنوي( ......................................................................................................................................... :
– اسم ولقب اﳌسير )شخص معنوي( ................................................................................................................................ :
– رقم التعريف الضريبي .................................................................................................................................................. :
اﳌادة  : 2تقدر مساحة القطعة اﻷرضية اﳌعنية بـ  .....................هكتار باﶈيط )الترميز( ،..................اﳌوجودة عﲆ
مستوى :
– وﻻية أو وﻻيات ................................................................................................ :
– بلدية أو بلديات ................................................................................................ :
اﳌادة  : 3إحداثيات القطعة اﻷرضية اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  2أعﻼه ،هي :
– س ....................................................................
– ع ......................................................................
اﳌادة  : 4ينتمي هذا اﳌشروع لفرع  ..................................................يتعلق بـ ......................................
حّرر بـ  .......................................ﰲ....................................
اﳌدير العام لديوان تنمية الزراعة
الصناعية باﻷراضي الصحراوية
* القطعة اﻷرضية التي ﲤتد عﲆ وﻻيتﲔ أو عدة وﻻيات.
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اﳌلحق الثالث
نموذج محضر تنصيب اﳌستفيد
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية
ديوان تنمية الزراعة الصناعية باﻷراضي الصحراوية
محضر تنصيب اﳌستفيد
رقم  ..................اﳌؤّرخ ﰲ ................................................
طبقا ﻷحكام :
– اﳌرسوم التنفيذي رقم رقم  265-20اﳌؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1442اﳌوافق  22سبتمبر سنة  2020واﳌتضمن إنشاء
ديوان تنمية الزراعة الصناعية باﻷراضي الصحراوية،
– والقرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  2٣رمضان عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٥مايو سنة  2٠2١الذي يحدد شروط وكيفيات
ﲢويـل اﶈفـظـة الـعـقـارية ومساحـات اﶈيـطـات وحدودها وكـذا إحـداثـيـاتـهـا اﳉغـرافـيـة ،لـديـوان تـنـمـيـة الـزراعـة الصنـاعـيـة
باﻷراضي الصحراوية،
– والقرار اﳌؤّرخ ﰲ  ٧شعبان عام  ١٤٤2اﳌوافق  2١مارس سنة  2٠2١الذي يحدد إجراءات منح ديوان تنمية الزراعة
الصناعية باﻷراضي الصحراوية اﻷراضي التابعة لﻸمﻼك اﳋاصة للدولة ،لﻼستصﻼح ﰲ إطار اﻻمتياز،
– وتصريح بزيارة وقبول القطعة اﻷرضية رقم  .....................اﳌؤّرخ ﰲ  ...........................من اﶈيط ............................
– وشهادة التأهيل لﻼمتياز رقم  .........اﳌؤّرخة ﰲ  ................................من اﶈيط  ......................................وﻻية
 ................................والوﻻية* .......................................
وب ـت ـاري ـخ  ،.....................................ق ـام دي ـوان ت ـن ـم ـي ـة ال ـزراع ـة الصن ـاع ـي ـة ب ـاﻷراضي الصح ـراوي ـة ،ب ـت ـنصيب السي ـد )ة(
 ..............................................اﳊاصل )ة( عﲆ القطعة اﻷرضية رقم  .................................من اﶈيط ....................................... :
بلدية  ............................................. :وﻻية  ........................................ :ذات مساحة إجمالية تقدر بـ  .................................هكتار،
طبقا لﻺحداثيات اﳉغرافية ومخطط التحديد اﳌرفق بهذا اﶈضر :
– س ....................................................................
– ع .....................................................................

تأشيرة مكتب الدراسات أو اﳌهندس اﳋبير العقاري

توقيع اﳌستفيد

تأشيرة اﳌدير العام لديوان تنمية الزراعة
الصناعية باﻷراضي الصحراوية أو ﳑثله

* القطعة اﻷرضية التي ﲤتد عﲆ وﻻيتﲔ أو عدة وﻻيات.

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

