العدد 75

اﻷحد  ٢٦صفر عام  ١٤٤٣هـ

السنة الثامنة واﳋمسون

اﳌوافق  ٣أكتوبر سنة  ٢٠٢١م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

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

سنة

سنة

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

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس ٠23.٤1.18.76

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 clé 68اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ 3٠٠ ٠6٠٠٠٠2٠193٠٠٤8

الهاتف  ٠23.٤1.18.89 :إﱃ 92

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

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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اﳉريدة الرسم ّ

 ٢٦صفر عام  ١٤٤٣هـ
 ٣أكتوبر سنة  ٢٠٢١م

فهرس
مراسيم تنظيمّيـة
مرسوم رئاسي رقم  363-21مؤّرخ ﰲ  19صفر عام  1٤٤3اﳌواف ـق  26س ـبتـمب ـر سـ ـنة  ،2٠21يتضمـن إحـداث بابﲔ وﲢويل اعتماد
ﰲ ميزانيـ ـة الدولة.....................................................................................................................................................................
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مرسوم رئاسي رقم  37٠-21مؤّرخ ﰲ  22صفر عام  1٤٤3اﳌواف ـق  29س ـبتـمب ـر سـ ـنة  ،2٠21يتضمـن اﳌوافق ـ ـة عﲆ اﳌلحق رقم 1
بالعقد اﳌؤرخ ﰲ  28يوليو سنة  2٠1٥للبحث عن اﶈروقـات واستغﻼلها ﰲ اﳌسـاح ـة اﳌسﹽمـاة ”حاسي تيجران” ،اﳌب ـ ـرم
ﲟدين ـ ـة اﳉزائـ ـ ـر ﰲ  1٥يوني ـو سن ـ ـ ـة  2٠21بﲔ الوك ـ ـال ـ ـ ـة الوطني ـة لتثمﲔ م ـوارد اﶈروقـ ـات )ألنفط( والشركـ ـة الوطني ـة
''سوناطراك'' ،شركة ذات أسهم ................................................................................................................................................
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مرسوم رئاسي رقم  371-21مؤّرخ ﰲ  22صفر عام  1٤٤3اﳌواف ـق  29س ـبتـمب ـر سـ ـنة  ،2٠21يتضمـن اﳌوافق ـ ـة عﲆ اﳌلحق رقم 2
بالعقد اﳌؤرخ ﰲ  28يوليو سنة  2٠1٥للبحث عن اﶈروقـ ـ ـات واستغﻼله ـ ـا ﰲ اﳌسـاحـ ـ ـ ـ ـة اﳌسّم ـ ـاة ”أوهانيت  ،”IIاﳌب ـ ـ ـرم
ﲟدين ـ ـ ـة اﳉزائـ ـ ـ ـر ﰲ  ٤غشت سن ـ ـ ـ ـة  2٠21بﲔ الوكـ ـ ـالـ ـ ـ ـ ـة الوطني ـة لتثمﲔ م ـوارد اﶈروقـ ـات )ألنفط( والشركـ ـة الوطني ـة
''سوناطراك'' ،شركة ذات أسهم...............................................................................................................................................
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مرسوم رئاسي رقم  372-21مؤّرخ ﰲ  22صفر عام  1٤٤3اﳌوافق  29سبتـمبر سنة  ،2٠21يتضمـن منح الوكالة الوطنية لتثمﲔ موارد
اﶈروقات )ألنفط( سنًدا منجميا لنشـاطات البحث و/أو استغـﻼل اﶈروقات ﰲ اﳌساحة اﳌسّماة ''شمال شرق اﳉزائر''........
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مرسوم تنفيذي رقم  36٤-21مؤّرخ ﰲ  2٠صفر عام  1٤٤3اﳌواف ـق  27س ـبتـمب ـر سـ ـنة  ،2٠21ي ـعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة
للتجهيز لسنة  2٠21حسب كل قطاع.......................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي رقم  36٥-21مؤّرخ ﰲ  2٠صفر عام  1٤٤3اﳌواف ـق  27س ـبتـمب ـر سـ ـنة  ،2٠21يحدد قائمة اﳌناصب العليا للمصالح
اﳋارجية لوزارة البريد واﳌواصﻼت السلكي ـ ـة والﻼسلكيـ ـ ـة وشـ ـ ـروط التعيﲔ به ـ ـ ـا وك ـذا الزي ـادة اﻻستدﻻلية اﳌرتبطة بها...
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مراسيم فردّيـة
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق  11سبتمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير ﲟصالح الوزير
اﳌنتدب لدى الوزير اﻷول اﳌكّلف باقتصاد اﳌعرفة واﳌؤسسات الناشئة...........................................................................

12

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق  11سبتمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب ﰲ بعض
الوﻻيات....................................................................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق  11سبتمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة تيزي وزو...
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق  11سبتمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام مدير اﳌعلوماتية ومنظومات
اﻹعﻼم بوزارة التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق  11سبتمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ
ﰲ وﻻية معسكر........................................................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق  11سبتمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الثقافة والفنون...
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  7صفر عام  1443اﳌوافق  1٤سبتمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الشباب
والرياضة..................................................................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  15صفر عام  1443اﳌوافق  22سبتمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط اﻻجتماعي
والتضامن ﰲ وﻻية قاﳌة.........................................................................................................................................................
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فهرس )تـابع(
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق  11سبتمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام مكّلف بالدراسات والتلخيص
بوزارة السكن والعمران واﳌدينة.............................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  7صفر عام  1443اﳌوافق  14سبتمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة ﰲ بعض
الوﻻيات....................................................................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق  11سبتمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام مدير اﻹدارة العامة بوزارة
اﻷشغال العمومية والنقل – سابقا.............................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق  11سبتمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة اﻷشغال
العمومية والنقل – سابقا..........................................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق  11سبتمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مكّلفة بالدراسات والتلخيص
ﲟصالح الوزير اﳌنتدب لدى الوزير اﻷول ،اﳌكّلف باقتصاد اﳌعرفة واﳌؤسسات الناشئة..................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  7صفر عام  1443اﳌوافق  14سبتمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة
التعليم العاﱄ والبحث العلمي...................................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  9صفر عام  1443اﳌوافق  16سبتمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مدير الشهادات واﳌعادﻻت بوزارة
التعليم العاﱄ والبحث العلمي...................................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  9صفر عام  1443اﳌوافق  16سبتمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ نائب مدير بجامعة البويرة..............
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق  11سبتمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مدير اﳌعلوماتية ومنظومات اﻹعﻼم
بوزارة التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ...........................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق  11سبتمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ رئيس ديوان وزير الشباب
والرياضة.................................................................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق  11سبتمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ رئيسة ديوان وزير الرقمنة
واﻹحصائيات............................................................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  9صفر عام  1443اﳌوافق  16سبتمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مدير النظام البيئي ودعم اﻻقتصاد
الرقمي بوزارة الرقمنة واﻹحصائيات.....................................................................................................................................

14

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق  11سبتمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ نائب مدير بوزارة الرقمنة
واﻹحصائيات...........................................................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق  11سبتمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مفتش بوزارة البريد واﳌواصﻼت
السلكية والﻼسلكية.................................................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  9صفر عام  1443اﳌوافق  16سبتمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ رئيسة ديوان وزير الفﻼحة والتنمية
الريفية......................................................................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  7صفر عام  1443اﳌوافق  14سبتمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مدير التعمير والهندسة اﳌعمارية
والبناء ﰲ وﻻية تيزي وزو......................................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  7صفر عام  1443اﳌوافق  14سبتمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مفتش بوزارة التجارة وترقية
الصادرات..................................................................................................................................................................................
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مرسومان تنفيذيان مؤّرخان ﰲ  21محّرم عام  1443اﳌوافق  30غشت سنة  ،2021يتضمنان ،عﲆ التواﱄ ،إنهاء مهام نائب مدير
باﳌديرية العامة للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري والتعيﲔ بها )استدراك(.....................................................................
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فهرس )تـابع(
قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة العدل
قرار وزاري مشترك م ـؤّرخ ﰲ  12صفر عـام  1٤٤3اﳌوافق  19سبتمبر سنـة  ،2٠21يح ـدد عدد اﳌناصب العليا للموظفﲔ اﳌنتمﲔ
لﻸسﻼك اﳌشتركة ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية بعنوان اﶈكمة العليا.......................................................................
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وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي
قـرار وزاري مشترك مـؤّرخ ﰲ  27محرم عام  1٤٤3اﳌوافق  ٥سبتمبر سنة  ،2٠21يحّدد تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة التعليم العاﱄ
والبحث العلمي ﰲ مكاتب........................................................................................................................................................
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قرار وزاري مشـترك مؤرخ ﰲ أول صفر عام  1٤٤3اﳌوافق  8سبتمبر سنة  ،2٠21يحدد التنظيم الداخﲇ ﳌركز البحث ﰲ تكنولوجيات
التغذية الزراعية........................................................................................................................................................................

20

وزارة الشباب والرياضة
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  21ذي اﳊجة عام  1٤٤2اﳌ ـ ـوافق  31يـ ـ ـوليو سنة  ،2٠21يتضمن فتح شعبة "التدريب الرياضي"،
تخصص " التدريب الرياضي النخبوي" ،وشعبة " اﻹدارة والتسيير الرياضي" ،تخصص "تسيير الهياكل القاعدية للرياضة"،
ميدان "علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية" ويحدد برامجهما البيداغوجية لنيل شهادة ماستر مهني باﳌدرسة
العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لداﱄ براهيم...................................................................................................................
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قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  21ذي اﳊجة عام  1٤٤2اﳌوافق  31يوليو سنة  ،2٠21يحدد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه
لنيل شهادة ماستر مهني باﳌدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لداﱄ براهيم......................................................................
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وزارة التجارة وترقية الصادرات
قرار م ـؤّرخ ﰲ  6ذي ال ـق ـعـ ـدة ع ـام  1442اﳌ ـواف ـق  17يونيو سنة  ،2021يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  26جمادى الثانية عام  1441اﳌوافق
 20فبراير سنة  2020الذي يحّدد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء مجلس إدارة اﳌركز الوطني للسجل التجاري...............................
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جة عام  1٤٤2اﳌوافق  29يوليو سنة  ،2٠21يعدل القرار اﳌؤرخ ﰲ  22شوال عام  1٤3٠اﳌوافق  11أكتوبر
قرار مؤّرخ ﰲ  19ذي الح ّ
سنة  2٠٠9الذي يحدد نسبة مساهمة اﳌركز الوطني للسجل التجاري عند إقفال حساب النتائج لنهاية السنة لفائدة
الغرفة اﳉزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة وكيفيات توزيع حاصلها......................................................................
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ق ـ ـرار وزاري مشت ـرك م ـ ـؤّرخ ﰲ  3ذي القعدة عـ ـام  1٤٤1اﳌواف ـ ـق  2٥يونيو سـ ـن ـة  ،2٠2٠يتضمن النظام التقني اﳌتعلق بخصائص
أنواع اﳊليب اﳌخمر) .است ـدراك(............................................................................................................................................
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وزارة الصناعة الصيدﻻنية
قـرار وزاري مـشـترك مؤّرخ ﰲ  28محرم عام  1٤٤3اﳌوافق  6سبتمبر سنة  ،2٠21يحدد تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة الصناعة
الصيدﻻنية ﰲ مكاتب...............................................................................................................................................................

27

 ٢٦صفر عام  ١٤٤٣هـ
 ٣أكتوبر سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 75
اﳉريدة الرسم ّ

5

مراسيم تنظيمّيـة
اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة من

مرسوم رئاسي رقم  ٣٦٣-٢١مؤّرخ ﰲ  ١٩صفر عام ١٤٤٣

اﳌواف ـق  ٢٦س ـبتـمب ـر سـ ـنة  ،٢٠٢١يتضمـن إحـداث

م ـي ـزان ـي ـة ال ـتسيـيـر ﲟوجب قـانـون اﳌالـيـة الـتـكـمـيﲇ لسنـة

بابﲔ وتـحـوي ـل اعتم ـاد ﰲ ميزانيـ ـة الدولة.

،2٠21
يرسم ما يأتي :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يحدث ﰲ جدول ميزانيات تسيير وزارتي
الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية ،والعدل،
البابان اﳌبّينان ﰲ اﳉدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبـنـ ـاء ع ـﲆ ال ـدسـت ـور ،ﻻ سي ـم ـا ال ـم ـادت ـان  7–91و1٤1

اﳌاّدة  : ٢يل ـغـى من ميزانية سنة  2٠21اعتماد قدره مائة
وستة وخمسون مليونا ومائتان وخمسة وثمانون ألف
دينار ) 1٥6.28٥.٠٠٠دج( مقّي ـد ﰲ ميزانية التكاليف اﳌشتركة
وﰲ الباب رقم ” 91–37نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.

)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟ ـقـتـض ـى ال ـق ـانـ ـون رق ـم  17–8٤الـمـؤرخ ف ـي  8شـ ـوال
عـام  1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌاّدة  : ٣يخصص ﳌيزانية سنة  2٠21اعتماد قدره مائة
وستة وخمسون مليونا ومائتان وخمسة وثمانون ألف
دينار ) 1٥6.28٥.٠٠٠دج( يقيد ﰲ ميزانيات تسيير وزارتي
الـداخ ـلـيـة واﳉـمـاعـات اﶈلـيـة والتـهـيـئة العـمـرانـيـة ،والـعـدل
وﰲ البابﲔ اﳌبّينﲔ ﰲ اﳉدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

– وﲟقتضى القانون رقم  16–2٠الـمؤرخ ﰲ  16جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤٤2اﳌوافق  31ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة ،2٠21
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠7–21الـمؤرخ ﰲ  27شوال عام 1٤٤2

اﳌاّدة  : ٤ي ـنشـر هـ ـذا اﳌرس ـوم ﰲ اﳉريـدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  19صفر عام  1٤٤3اﳌوافق  26سبتمبر
سنة .2٠21
عبد اﳌجيد تبون

اﳌـوافـ ـق  8ي ـون ـيـو سـنـة  2٠21واﳌتـضـمن ق ـان ـون اﳌ ـالـيـة
التكميﲇ لسنة ،2٠21
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي اﳌؤرخ ﰲ  6ذي القعدة
عام  1٤٤2اﳌوافق  17يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن توزيع

اﳉدول اﳌلحق
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية
الفرع اﻷول
اﻹدارة العامة
الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
21-37

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -تسوية الديون اﳌتعلقة بتحضير
وتنظيم استفتاء ...............................................................2٠2٠/11/٠1

150.141.000

مجموع القسم السابع

150.141.000

مجموع العنوان الثالث

150.141.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

150.141.000

مجموع الفرع اﻷول

150.141.000

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

150.141.000
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

وزارة العدل
الفرع اﻷول
مديرية اﻹدارة العامة
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
22-37

اﻹدارة اﳌركزية  -تسوية الديون اﳌتعلقة بتحضير وتنظيم استفتاء
...........................................................................................2٠2٠/11/٠1

6.144.000

مجموع القسم السابع

6.144.000

مجموع العنوان الثالث

6.144.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

6.144.000

مجموع الفرع اﻷول

6.144.000

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

6.144.000

مرسوم رئاسي رقم  ٣7٠-٢١مؤّرخ ﰲ  ٢٢صفر عام ١٤٤٣
اﳌواف ـق  ٢٩س ـبتـمب ـر سـ ـنة  ،٢٠٢١يتضمـن اﳌوافق ـ ـة
ع ـﲆ اﳌ ـلـحـق رقـ ـم  ١بـالـعـق ـد اﳌ ـؤرخ ﰲ  ٢٨ي ـول ـيـو

– وﲟـق ـتـض ـى الـم ـرسوم الرئاسي رقم  1٠2–9٥اﳌؤرخ ﰲ
 8ذي القعدة عام  1٤1٥اﳌوافق  8أبريل سنة  199٥واﳌتضمن
إنشاء اﳌجلس الوطني للطاقة،

سنة  ٢٠١5للبحث عن اﶈروقـات واستغﻼلها ﰲ

– وﲟـقـتـضـى ال ـم ـرس ـوم الـرئ ـاسي رقم  ٤8–98اﳌؤرخ ﰲ

اﳌسـاحـة اﳌسّماة ”حاسي تيجران” ،اﳌبـ ـرم ﲟدينـ ـة

 1٤شوال عام  1٤18اﳌوافق  11فبراير سنة  1998واﳌتضمن

اﳉزائـ ـ ـر ﰲ  ١5ي ـونـيـ ـو س ـن ـ ـة  ٢٠٢١ب ـﲔ ال ـوك ـ ـال ـ ـ ـة

القانون اﻷساسي للشركة الوطنية للبحث عن اﶈروقات

ال ـوطـ ـ ـن ـ ـي ـة ل ـ ـتـثـمﲔ م ـوارد اﶈـ ـروقـ ـات )ألـنـف ـط(

وإنتاجها ونقلها وﲢويلها وتسويقها ”سوناطراك” ،اﳌعّدل

والشرك ـة الوطنيـة ''سوناطراك'' ،شركة ذات أسهم.

واﳌتّمم،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الطاقة واﳌناجم،
– وب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدسـ ـتـور ،ﻻ سـيـمـ ـا ال ـ ـمـ ـادت ـ ـان  7–91و1٤1
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  3٠–9٠الـمؤرخ ﰲ  1٤جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤11اﳌوافق أّول ديسمبر سنة  199٠واﳌتضمن قانون
اﻷمﻼك الوطنية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقـت ـضى الـمـرسـوم الـرئ ـاسي رقـم  28٠–1٥اﳌ ـؤرخ ﰲ
 11محرم عام  1٤37اﳌوافق  2٥أكتوبر سنة  2٠1٥واﳌتضمن
اﳌوافقة عﲆ عقد البحث عن اﶈروقات واستغﻼلها ﰲ
اﳌساحة اﳌسّم ـاة ”حاسي تيجران” ،اﳌبرم ﲟدينة اﳉزائر
ﰲ  28يوليو سنة  2٠1٥بﲔ الوكالة الوطنية لتثمﲔ موارد

اﶈروقات )ألنفط( والشركة الوطنية ''سوناطراك'' ،شركة
ذات أسهم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

– وﲟقتضى القانون رقم  13–19الـمؤرخ ﰲ  1٤ربيع الثاني

– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  239–21اﳌؤرخ ﰲ

عام  1٤٤1اﳌوافق  11ديسمبر سنة  2٠19الذي ينظم نشاطات

 19شّوال عام  1٤٤2اﳌوافق  31مايو سنة  2٠21الذي يحدد
صﻼحيات وزير الطاقة واﳌناجم،

اﶈروقات ،ﻻ سيما اﳌادتان  6٥و 23٠منه،

 ٢٦صفر عام  ١٤٤٣هـ
 ٣أكتوبر سنة  ٢٠٢١م
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– وبـعـ ـد اﻻطـﻼع ع ـﲆ الـم ـلحـ ـق رق ـ ـم  1ب ـال ـعـ ـقـ ـد اﳌ ـؤرخ ف ـي

– وﲟقتضى القانون رقم  13–19الـمؤرخ ﰲ  1٤ربيع الثاني

 28ي ـول ـيو سنة  2٠1٥للبحث عن اﶈروقات واستغﻼلها ﰲ

عام  1٤٤1اﳌوافق  11ديسمبر سنة  2٠19الذي ينظم نشاطات

اﳌساحة اﳌسّماة ”حاسي تيجران” ،اﳌبرم ﲟدينة اﳉزائر
ﰲ  1٥يونيو سنة  2٠21بﲔ الوكالة الوطنية لتثمﲔ موارد

اﶈروقات ،ﻻ سيما اﳌادتان  6٥و 23٠منه،

اﶈروقات )ألنفط( والشركة الوطنية ''سوناطراك'' ،شركة
ذات أسهم،

– وﲟـق ـتـضـى الـ ـمرس ـوم الرئاسي رقم  1٠2–9٥اﳌؤرخ ﰲ
 8ذي القعدة عام  1٤1٥اﳌوافق  8أبريل سنة  199٥واﳌتضمن
إنشاء اﳌجلس الوطني للطاقة،

– وبعد اﻻستماع إﱃ مجلس الوزراء،
– وﲟـقـتـضـى ال ـ ـم ـرس ـوم ال ـرئ ـاسي رقم  ٤8–98اﳌؤرخ ﰲ

يرسم ما يأتي :

 1٤شّوال عام  1٤18اﳌوافق  11فبراير سنة  1998واﳌتضمن
القانون اﻷساسي للشركة الوطنية للبحث عن اﶈروقات

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يوافق عﲆ اﳌلحق رقم  1بالعقد اﳌؤرخ
ﰲ  28يوليو سنة  2٠1٥للبحث عن اﶈروقات واستغﻼلها

وإنتاجها ونقلها وﲢويلها وتسويقها ”سوناطراك” ،اﳌعّدل

ﰲ اﳌساح ـ ـة اﳌسّم ـ ـاة ”ح ـ ـاسي ت ـ ـي ـ ـجـ ـران” ،اﳌبـ ـرم ﲟديـ ـنـ ـة

واﳌتّمم،

اﳉزائر ﰲ  1٥يونيو سنة  2٠21بﲔ الوكالة الوطنية لتثمﲔ
موارد اﶈروقات )ألنفط( والشركة الوطنية ''سوناطراك''،
شركة ذات أسهم ،وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول
بهما.

– وﲟـقـتـضـى ال ـمـرسـوم الرئاسي رقم  28٠–1٥اﳌؤرخ ﰲ
 11محّرم عام  1٤37اﳌوافق  2٥أكتوبر سنة  2٠1٥واﳌتضمن

اﳌـواف ـق ـة ع ـﲆ ع ـق ـود الـبـحـث ع ـن اﶈروق ـات واسـتـغ ـﻼلـهـا،

اﳌبـرمة ﲟ ـدينة اﳉزائر ﰲ  28يوليو سنة  2٠1٥بﲔ الوكالة

اﳌاّدة  : ٢ي ـ ـنشـ ـر هـ ـذا اﳌ ـرس ـوم ف ـي اﳉـريـ ـدة الـّرسـمّي ـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  22صفر عام  1٤٤3اﳌوافق  29سبتمبر

سنة .2٠21

الـوطـنـية لتـثـمـﲔ م ـوارد اﶈـروق ـات )أل ـنـف ـط( وال ـش ـركـ ـة
الوطنية ''سوناطراك'' ،شركة ذات أسهم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

عبد اﳌجيد تبون
–––––––––––★–––––––––––

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  239–21اﳌؤرخ ﰲ

مرسوم رئاسي رقم  ٣7١-٢١مؤّرخ ﰲ  ٢٢صفر عام ١٤٤٣

 19شّوال عام  1٤٤2اﳌوافق  31مايو سنة  2٠21الذي يحدد
صﻼحيات وزير الطاقة واﳌناجم،

ع ـﲆ اﳌـل ـح ـق رق ـم  ٢بـالـع ـق ـد اﳌ ـؤرخ ﰲ  ٢٨ي ـوليـو

– وبـعـ ـد اﻻط ـﻼع عـ ـﲆ اﳌ ـلح ـق رق ـم  2ب ـال ـع ـقـ ـد اﳌ ـؤرخ فـي

سنة  ٢٠١5للبحث عن اﶈروقـ ـ ـات واستغﻼله ـ ـا ﰲ

 28ي ـولي ـو س ـنة  2٠1٥للـبـحـث ع ـن اﶈروق ـات واسـتـغـﻼلـهـا

اﳌسـاحـ ـ ـ ـ ـة اﳌسّم ـ ـاة ”أوهانيت  ،”IIاﳌب ـ ـ ـرم ﲟدين ـ ـ ـة
اﳉزائـ ـ ـ ـر ﰲ  ٤غشت سن ـ ـ ـ ـة  ٢٠٢١بﲔ الوكـ ـ ـالـ ـ ـ ـ ـة

ﰲ اﳌساحة اﳌسّماة ”أوهانيت  ،”IIاﳌبرم ﲟدينة اﳉزائر
ﰲ  ٤غشت سنة  2٠21بﲔ الوكالة الوطنية لتثمﲔ موارد

ال ـ ـوط ـنـيـ ـة لـ ـتث ـمـﲔ مـ ـوارد الـمحـ ـروقـ ـ ـات )أل ـ ـن ـف ـ ـط(

اﶈروقات )ألنفط( والشركة الوطنية ''سوناطراك'' ،شركة

اﳌواف ـق  ٢٩س ـبتـمب ـر سـ ـنة  ،٢٠٢١يتضمـن اﳌوافق ـ ـة

والشركـ ـة الوطني ـة ''سوناطراك'' ،شركة ذات أسهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الطاقة واﳌناجم،
– وب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدس ـتـور ،ﻻ س ـيـمـ ـا ال ـ ـم ـ ـادتـ ـان  7–91و1٤1
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،

ذات أسهم،
– وبعد اﻻستماع إﱃ مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ي ـواف ـق ع ـﲆ اﳌـلـحـق رق ـم  2بالـعقد اﳌؤرخ
ﰲ  28يوليو سنة  2٠1٥للبحث عن اﶈروقات واستغﻼلها

– وﲟقتضى القانون رقم  3٠–9٠الـمؤرخ ﰲ  1٤جمادى اﻷوﱃ

ﰲ اﳌساحة اﳌسّماة ”أوهانيت  ،”IIاﳌبرم ﲟدينة اﳉزائر
ﰲ  ٤غشت سنة  2٠21بﲔ الوكالة الوطنية لتثمﲔ موارد

عام  1٤11اﳌوافق أّول ديسمبر سنة  199٠واﳌتضمن قانون

اﶈروقات )ألنفط( والشركة الوطنية ''سوناطراك'' ،شركة

اﻷمﻼك الوطنية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

ذات أسهم ،وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.

 ٢٦صفر عام  ١٤٤٣هـ
 ٣أكتوبر سنة  ٢٠٢١م
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اﳌاّدة  : ٢ي ـنش ـ ـر ه ـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ف ـي اﳉ ـريـ ـدة ال ـّرسـم ـّي ـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـّرر باﳉـزائر ﰲ  22صفر عام  1٤٤3اﳌوافق  29سبتمبر

سنة .2٠21

يرسم ما يأتي :
الـمـاّدة اﻷوﱃ  :ت ـطـبـيـقـ ـا ﻷح ـك ـ ـام اﳌـ ـادة  8مـ ـن ال ـقـ ـانـ ـون
رق ـم  13–19الـم ـؤرخ ف ـي  1٤ربـي ـع ال ـثـانـي ع ـام  1٤٤1اﳌـواف ـق
 11ديسمبر سنة  2٠19واﳌذكور أعﻼه ،ﲤنح الوكالة الوطنية

عبد اﳌجيد تبون
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي رقم  ٣7٢-٢١مؤّرخ ﰲ  ٢٢صفر عام ١٤٤٣
اﳌوافـق  ٢٩سـبتـمبـر س ـنة  ،٢٠٢١يتضمـن منح الوكالة

لتثمﲔ موارد اﶈروقات )ألنفط( ،سندا منجميا لنشاطات
البحث و/أو استغﻼل اﶈروقات ﰲ اﳌساحة اﳌسّماة :
''شمال شرق اﳉزائر'' )الكتل  122 :و 123و 12٥و 127و1٤٠
و 1٤1و (1٤2تغطي مساحة إجمالية قدرها  6٤.٥97,82كلم.2

الوطنية لتثمﲔ موارد اﶈروقات )ألنفط( سنًدا

ﲤتـ ـد اﳌساحـ ـة كـ ـلـ ـيـ ـا أو جـ ـزئـ ـيـ ـا ﰲ اﳌقـ ـاط ـع ـات اﻹداري ـة

يا لنشـاطات البحث و/أو استغـ ـﻼل اﶈروقات
منجم ً

لوﻻيات بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وسوق

ﰲ اﳌساحة اﳌسّماة ''شمال شرق اﳉزائر''.

أهراس وقاﳌة وتبسة وأم البواقي وبسكرة وباتنة وسطيف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الطاقة واﳌناجم،
– وب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدسـتـ ـور ،ﻻ س ـيـم ـا ال ـم ـادت ـان  7–91و1٤1
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،

وميلة وقسنطينة.
اﳌاّدة  : ٢ﲢدد مساحات البحث و/أو استغﻼل اﶈروقات،
م ـوضوع ه ـذا السن ـد اﳌن ـجـمي ،طـبـقـا لـلـمـخـطـطـات اﳌلـحـقـة
بأصل هذا اﳌرسوم ،عن طريق اﻹيصال التتابعي للنقاط
اﶈددة إحداثياتها اﳉغرافية ﰲ اﳌلحق اﳌرفق بأصل هذا
اﳌرسوم.

– وﲟقتضى القانون رقم  3٠–9٠الـمؤرخ ﰲ  1٤جمادى اﻷوﱃ

اﳌاّدة  : ٣يمنح هذا السند اﳌنجمي للبحث و/أو استغﻼل

عام  1٤11اﳌوافق أول ديسمبر سنة  199٠واﳌتضمن قانون

اﶈروق ـات ل ـل ـوك ـال ـة ال ـوط ـن ـيـة لـتـثـمﲔ مـوارد اﶈروقـات

اﻷمﻼك الوطنية ،اﳌعدل واﳌتمم،

)ألنفط( ،ابتداء من تاريخ نشر هـ ـذا اﳌرس ـوم ﰲ اﳉريـدة

– وﲟقتضى القانون رقم  13–19الـمؤرخ ﰲ  1٤ربيع الثاني

الّرسمّية.

عام  1٤٤1اﳌوافق  11ديسمبر سنة  2٠19الذي ينظم نشاطات

اﳌاّدة  : ٤ي ـنشـر هـ ـذا اﳌرس ـوم ف ـي اﳉ ـريـ ـدة الـّرسمّي ـة

– وﲟق ـتـضى اﳌـرسـوم الرئـاسـ ـي رق ـم  281-21اﳌؤّرخ ﰲ

حّرر باﳉزائر ﰲ  22صفر عام  1٤٤3اﳌوافق  29سبتمبر

اﶈروقات ،ﻻ سيما اﳌادة  8منه،

 26ذي القعدة عـام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمـن

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

سنة .2٠21

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

عبد اﳌجيد تبون

– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  227-21اﳌؤرخ ﰲ
 12شّوال عام  1٤٤2اﳌوافق  2٤مايو سنة  2٠21الذي يحدد
شروط وكيفيات منح السندات اﳌنجمية ﳌمارسة نشاطات
البحث عن اﶈروقات واستغﻼلها،
– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  239-21اﳌؤرخ ﰲ
 19شوال عام  1٤٤2اﳌوافق  31مايو سنة  2٠21الذي يحدد

–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي رقم  ٣٦٤-٢١مؤّرخ ﰲ  ٢٠صفر عام ١٤٤٣
اﳌوافـق  ٢7سـبتـمبـر س ـنة  ،٢٠٢١يـعدل توزيع نفـقـات
مـي ـزان ـيـة ال ـدول ـة للـتـجهـي ـز لـسـنـة  ٢٠٢١حـس ـب كـ ـل
قطاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صﻼحيات وزير الطاقة واﳌناجم،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ نتائج التحقيق التنظيمي اﳌطبق
عﲆ هذا الطلب،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ تقارير اﳌصالح اﳌختصة التابعة
لوزارة الطاقة واﳌناجم وآرائها،

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبـن ـاء ع ـﲆ ال ـدسـتـ ـور ،ﻻ س ـيـم ـا ال ـم ـادت ـان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

 ٢٦صفر عام  ١٤٤٣هـ
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اﳌلحق
اﳉدول ”أ” مساهمات نهائية

واﳌتمم،

)بآﻻف الدنانير(

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠7–21الـمؤّرخ ﰲ  27شوال عام 1٤٤2

اﳌبالغ اﳌلغاة
القطاع

اﳌوافق  8يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ

اعتماد
الدفع

رخصة
البرنامج

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥–21الـمؤّرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن

احتـ ـياطي لنفـ ـقات غير متوّقعة

766.٠٠٠

6٥٤.٠٠٠

تعيﲔ الوزير اﻷول،

اﳌجموع .................................

7٦٦.٠٠٠

٦5٤.٠٠٠

لسنة ،2٠21

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21الـمؤّرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

اﳉدول ”ب” مساهمات نهائية
)بآﻻف الدنانير(

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

اﳌبالغ اﳌخصصة

– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  227–98الـمؤّرخ ﰲ
 19ربيع اﻷول عام  1٤19اﳌوافق  13يوليو سنة  1998واﳌتعلق

القطاع

اعتماد
الدفع

رخصة
البرنامج

يرسم ما يأتي :

دعم اﳋدمات اﳌنتجة

112.٠٠٠

-

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠21اعتماد دفع

التربية والتكوين

6٥٤.٠٠٠

6٥٤.٠٠٠

اﳌجموع ..................................

7٦٦.٠٠٠

٦5٤.٠٠٠

بنفقات الدولة للتجهيز ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

قدره سبعمائة وستة وستون مليون دينار ) 766.٠٠٠.٠٠٠دج(
ورخصة برنامج قدرها ستمائة وأربعة وخمسون مليون
دينار ) 6٥٤.٠٠٠.٠٠٠دج( مقّيدان ﰲ النفقات ذات الطابع
النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ اﻷمر رقم  ٠7–21الـمؤّرخ ﰲ
 27شوال عام  1٤٤2اﳌوافق  8يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  (2٠21طبقا للجدول ”أ” اﳌلحق
بهذا اﳌرسوم.

مرسوم تنفيذي رقم  ٣٦5-٢١مؤّرخ ﰲ  ٢٠صفر عام ١٤٤٣
الـمـوافـق  ٢7سـ ـبت ـمبـر سـ ـنـة  ،٢٠٢١يـحـ ـدد قـ ـائ ـم ـة
اﳌناصب العليا للمصالح اﳋارجية لوزارة البري ـد
واﳌواص ـﻼت السلكيـ ـة والﻼسلكيـ ـة وشـ ـروط التعيﲔ
به ـ ـا وكـ ـذا الزيـ ـ ـادة اﻻستدﻻلي ـ ـة اﳌرتبطة بها.

اﳌاّدة  : ٢يخصص ﳌيزانية سنة  2٠21اعتماد دفع قدره
سبـعمـ ـائـة وسـتـة وستـون مـلـيـون دينار ) 766.٠٠٠.٠٠٠دج(
ورخصة برنامج قدرها ستمائة وأربعة وخمسون مليون
دي ـنـار ) 6٥٤.٠٠٠.٠٠٠دج( يقـّي ـدان فـي النـف ـق ـات ذات الطـابـع
النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ اﻷمر رقم  ٠7 – 21الـمؤرخ ﰲ
 27شوال عام  1٤٤2اﳌوافق  8يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  (2٠21طبقا للجدول ”ب” اﳌلحق
بهذا اﳌرسوم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بنـاء ع ـﲆ ت ـق ـري ـر وزي ـر الـبـري ـد واﳌ ـواص ـﻼت ال ـسلـكيـة
والﻼسلكية،
– وب ـنـاء ع ـﲆ ال ـدس ـتور ،ﻻ سـيم ـا الـم ـادتـان  ٥–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3-٠6اﳌؤرخ ﰲ  19جمادى الثانية

اﳌاّدة  : ٣ينـش ـر هـ ـذا اﳌ ـرس ـوم فـي اﳉ ـريـ ـدة الـّرسم ـيّة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٠صفر عام  1٤٤3اﳌوافق  27سبتمبر
سنة .2٠21

عام  1٤27اﳌوافق  1٥يوليو سنة  2٠٠6واﳌتضمن القانون
اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،
– وﲟـقـتـضى اﳌـرسـوم الـرئـاسي رق ـم  3٠7-٠7اﳌـؤرخ فـي
 17رمـضـان عـام  1٤28اﳌـوافـق  29سبـتـمبـر سـنة  2٠٠7الـذي
يحدد كيفيات منح الزيادة اﻻستدﻻلية لشـاغﲇ اﳌناصب العليا

أيمن بن عبد الرحمان

ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية ،ﻻسيما اﳌادة  ٥منه،

 ٢٦صفر عام  ١٤٤٣هـ
 ٣أكتوبر سنة  ٢٠٢١م
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– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥–21اﳌؤرخ ﰲ

الفصـل الثاني

 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن

شروط التعيﲔ

تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟ ـقـت ـضى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيذي رق ـم  ٠٤-٠8اﳌؤرخ ﰲ
 11محرم عام  1٤29اﳌوافق  19يناير سنة  2٠٠8واﳌتضمن

اﳌاّدة  : ٣يعـّي ـن رؤساء اﳌصالح :
أ  /بعنوان مصلحة البريد ،من بﲔ :
– اﳌوظفﲔ الذين ينتمون ،عﲆ اﻷقل ،إﱃ رتبة مفتش
قسم للبريد أو متصرف رئيسي ،ويثبتون ثﻼث ) (3سنوات
من اﳋدمة الفعلية بصفة موظف،

ال ـ ـقـ ـانـ ـون اﻷساسي اﳋاص بـ ـاﳌوظـ ـفﲔ اﳌنـ ـتـ ـمﲔ لﻸسﻼك

– اﳌوظفﲔ الذين ينتمون إﱃ رتبة مفتش رئيسي للبريد

اﳌشتركة ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

أو مفتش مستوى  2للبريد أو متصرف محلل أو متصرف،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٠٠-1٠اﳌؤرخ ﰲ
 2٠رمضان عام  1٤31اﳌوافق  3٠غشـت سنة  2٠1٠واﳌتضمن
ال ـقـ ـان ـون اﻷس ـاس ـي اﳋ ـاص بـاﳌ ـوظ ـفـﲔ اﳌـنتـمـﲔ لﻸسـﻼك
اﳋ ـاص ـة ب ـاﻹدارة الـمـكـ ـلـف ـة بـال ـب ـريـ ـد وتـكـنـولـ ـوجـيات اﻹع ـﻼم

ويثبتون خمس ) (٥سنوات من اﳋدمة الفعلية بهذه الصفة،
– اﳌـوظف ـﲔ ال ـذين ينـتـمون إﱃ رتـبـة مـفـتـش مـسـتـوى 1
للبـري ـد ،ويثـبـتـون ثـم ـانـي ) (8سـنـوات مـن اﳋ ـدمـة الـفـعـليـة
بهذه الصفة.
ب  /بـعـنوان مـصـلـحة تكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال،

واﻻتصال،
– وﲟ ـقـتـضـى اﳌـرس ـوم التـن ـفيـذي رقم  319-19اﳌؤرخ ﰲ
 ٥ربيع الثاني عام  1٤٤1اﳌوافق  2ديسمبر سنة  2٠19الذي
يح ـدد ق ـائـمـة اﳌـن ـاص ـب الـع ـلـيا للمصالح اﳋارجية ل ـوزارة
البريد و اﳌواصﻼت السلكية و الﻼسـلك ـيـة والتـكـنول ـوجـيـات
والرقـمـنـة وشـروط اﻻلـتـحـاق بـه ـا ،وك ـذا الزيـادة اﻻستدﻻلية

من بﲔ :
– اﳌوظفﲔ الذين ينتمون ،عﲆ اﻷقل ،إﱃ رتبة مفتش
رئيسي للمواصﻼت السلكية والﻼسلكية ،ويثبتون ثﻼث )(3
سنوات من اﳋدمة الفعلية بصفة موظف،
– اﳌوظفﲔ الذين ينتمون ،عﲆ اﻷقل ،إﱃ رتبة مهندس
رئيسي لتكنولوجيات اﻹعﻼم و اﻻتصال أو مهندس رئيسي

اﳌرتبطة بها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  181-2٠اﳌؤرخ ﰲ
 1٤ذي الق ـعـ ـدة عـ ـام  1٤٤1اﳌـوافـ ـق  6ي ـول ـي ـو س ـنـة 2٠2٠
واﳌتضمـن إن ـش ـاء اﳌ ـدي ـري ـة ال ـوﻻئـيـة للبري ـد واﳌ ـواصـﻼت
السلكية و الﻼسلكية ،وﲢديد تنظيمها،
يرسم ما يأتي :

اﳌناصب العليا للمصالح اﳋارجية لوزارة البريـد واﳌـواصـﻼت
السل ـكي ـة والـﻼسلـكـيـة وش ـروط الـتـعـيـﲔ ب ـهـا وك ـذا ال ـزي ـادة
اﻻستدﻻلية اﳌرتبطة بها.
الفصـل اﻷول
قائمة اﳌناصب العليا
اﳌاّدة  : ٢ﲢدد قائمة اﳌناصب العليا للمصالح اﳋارجية
لوزارة البريد و اﳌواصﻼت السلكية و الﻼسلكية ،كما يأتي :

– رئيس مكتب.

ويثبتون ثﻼث ) (3سنوات من اﳋدمة الفعلية بصفة موظف،
– اﳌوظـفـﲔ الـذيـن يـن ـ ـ ـ ـ ـ ـتـمـون إﱃ رتـبـة م ـ ـ ـ ـ ـ ـهـن ـدس دول ـة
لتـكـنـولـوجـيـات اﻹعـﻼم واﻻتـصـال أو مهـنـدس دولـة فـي اﻹعـﻼم
اﻵﱄ ،أو مـهـ ـندس دول ـة فـي اﻹحـصـائـيـات أو مـسـاع ـد مهـندس
مستوى  2ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ أو مساعد مهندس مستـوى  2ﰲ

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ي ـه ـ ـدف ه ـ ـذا اﳌ ـرس ـوم إﱃ تـح ـدي ـد ق ـائ ـمـة

– رئيس مصلحة،

فـي اﻹع ـﻼم اﻵلـي ،أو م ـهـنـدس رئ ـيـسي فـي اﻹحـصـائـيـات،

اﻹحصائيات ،ويثبتون خمس ) (٥سنوات من اﳋدمة الفعلية
بهذه الصفة،
– اﳌوظفﲔ الذين ينتمون إﱃ رتبة مهندس تطبيقي
لتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال ،ويثبتون ثماني ) (8سنوات
من اﳋدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج  /بعنوان مصلحة اﻹدارة والوسائل ،من بﲔ :
– اﳌوظفﲔ الذين ينتمون ،عﲆ اﻷقل ،إﱃ رتبة متصرف
رئيسي أو رتبة معادلة لها ،ويثبتون ثﻼث ) (3سنوات من
اﳋدمة الفعلية بصفة موظف،
– اﳌوظفﲔ الذين ينتمون إﱃ رتبة متصرف محلل أو
متصرف أو رتبة معادلة لهما ،ويثبتون خمس ) (٥سنوات
من اﳋدمة الفعلية بهذه الصفة.
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اﳌاّدة  : ٤يعّي ـن رؤساء اﳌكاتب :
أ  /بعنوان مكاتب مصلحة البريد ،من بﲔ :

الزيادة اﻻستدﻻلية

اﳌناصب العليا
اﳌستوى

– اﳌوظفﲔ الذين ينتمون ،عﲆ اﻷقل ،إﱃ رتبة مفتش
قسم للبريد أو متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لهما،
– اﳌـوظـ ـفﲔ ال ـذي ـن ي ـن ـت ـم ـون إﱃ رت ـب ـة م ـف ـتش رئـيـسي

الرقم
اﻻستدﻻﱄ

رئيس م ـصلحة

8

19٥

رئيس م ـك ـتب

7

1٤٥

للب ـري ـد أو م ـفت ـش م ـسـتـوى  2للـبـري ـد أو مـتـصرف مـحـلل
أو مـ ـتصرف ،أو رتـ ـبـ ـة مـ ـعـ ـادلـ ـة لـ ـه ـم ـا ،وي ـث ـب ـت ـون ث ـﻼث )(3

11

سنوات من اﳋدمة الفعلية بهذه الصفة،
الفصـل الرابع

– اﳌوظفﲔ الذين ينتمون إﱃ رتبة مفتش مستوى 1
للبريد ،ويثبتون خمس ) (٥سنوات من اﳋدمة الفعلية بهذه
الصفة.

إجراءات التعيﲔ
اﳌاّدة  : ٦يـ ـت ـم الـتـع ـيﲔ فـي اﳌـنـصـبﲔ الـع ـاليـﲔ ،رئـي ـس
مصلحة ورئيس مكتب ،اﳌنصوص عليهما ﰲ هذا اﳌرسوم،

ب  /ب ـع ـن ـوان م ـك ـاتب مصل ـح ـة تـكـنـولـوجـيـات اﻹعـﻼم
واﻻتصال ،من بﲔ :

بـم ـوجـ ـ ـب قـ ـرار مـ ـن وزيـ ـ ـر الـبـريـ ـد والـمـواص ـﻼت ال ـسـ ـلـ ـك ـيـة
والـﻼس ـلـ ـكـية ،بـن ـاء ع ـﲆ اقتـراح م ـن اﳌ ـدي ـر ال ـوﻻئـي للـبـري ـد

– اﳌوظفﲔ الذين ينتمون ،عﲆ اﻷقل ،إﱃ رتبة مفتش

واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية.

رئيسي للمواصﻼت السلكية والﻼسلكية أو مهندس رئيسي

اﳌاّدة  : 7ي ـج ـب أن ينـتـمـي اﳌ ـوظ ـفـون ال ـذين ي ـش ـغـ ـلون

لتكـن ـول ـوج ـيات اﻹع ـﻼم واﻻتـصـال أو مهـنـدس رئـيـسي ف ـي

مـنـاص ـب عـل ـيـا إﱃ رت ـب تـكـون مـه ـامـهـا مـوافـق ـة لـصـﻼح ـيـات

اﻹعﻼم اﻵﱄ أو مهندس رئيسي ﰲ اﻹحصائيات،

الهياكل اﳌعنية.
الفصـل اﳋامس

– اﳌ ـوظ ـفـﲔ ال ـذيـن يـنـتـمـون إﱃ رتـب ـة مـه ـندس دول ـة

أحكام انتقالية وختامية

لتـكـنـولوج ـيـات اﻹعـﻼم واﻻتـصـال أو مـهـندس دولـة ﰲ اﻹعﻼم
اﻵﱄ أو مـهـندس دول ـة ﰲ اﻹحصائيات أو م ـسـاع ـد مـهـندس

اﳌاّدة  : ٨يستفيد اﳌوظفون اﳌعّينون بصفة قانونية

مـسـتـوى  2فـي اﻹعﻼم اﻵﱄ أو مـسـاعـد مهـنـدس مـسـتوى  2ﰲ

ﰲ اﳌن ـ ـاصب ال ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ـا لـ ـرؤساء اﳌصالـ ـح ورؤساء اﳌكـ ـاتب

اﻹحصائيات ،ويثبتون ثﻼث ) (3سنوات من اﳋدمة الفعلية

اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  2أعﻼه ،الذين ﻻ يستوفون شروط التعيﲔ

بهذه الصفة،

اﳉدي ـ ـ ـدة ،م ـ ـ ـن الـ ـ ـزيـ ـ ـادة اﻻستـ ـ ـدﻻلـ ـ ـيـ ـ ـة اﶈددة ﲟوجب هـ ـ ـذا

– اﳌوظفﲔ الذين ينتمون إﱃ رتبة مهندس تطبيقي
لتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال ،ويثبتون خمس ) (٥سنوات
من اﳋدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج  /بعنوان مكاتب مصلحة اﻹدارة والوسائل ،من بﲔ :
– اﳌوظفﲔ الذين ينتمون ،عﲆ اﻷقل ،إﱃ رتبة متصرف
رئيسي أو رتبة معادلة لها،

اﳌرسوم إﱃ غاية إنهاء مهامهم ﰲ اﳌنصب العاﱄ اﳌشغول.
اﳌاّدة  : ٩مع مراعاة السلطة التقديرية للهيئة التي لها
صﻼحـ ـيـ ـة الـ ـتـ ـعـ ـيﲔ ،يـ ـح ـت ـف ـظ اﳌوظ ـف ـون اﳌع ـّي ـن ـون بصف ـة

قانونية ﰲ أحد اﳌناصب العليا اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  2أعﻼه،
ﲟناصبهم ﰲ حالة ترقيتهم إﱃ رتبة أعﲆ.
اﳌاّدة  : ١٠تـل ـغى أحـكـ ـام اﳌ ـرس ـوم الـتنـفـيذي رقم 319-19
اﳌ ـؤرخ ف ـي  ٥رب ـي ـع الثاني عام  1٤٤1اﳌوافق  2ديسمبر
سن ـ ـة  2٠19ال ـذي ي ـح ـدد ق ـائ ـم ـة اﳌن ـاصب ال ـع ـلـيـا لـلـمصالـح

– اﳌوظفﲔ الذين ينتمون إﱃ رتبة متصرف محلل أو

اﳋارجية لوزارة البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية

متصرف أو رتبة معادلة لهما ،ويثبتون ثﻼث ) (3سنوات

والتكنولوجيات والرقمنة وشروط اﻻلتحاق بها ،وكذا الزيادة

من اﳋدمة الفعلية بهذه الصفة.

اﻻستدﻻلية اﳌرتبطة بها.

الفصـل الثالث
الزيادة اﻻستدﻻلية
اﳌاّدة  : 5ﲢدد الزيادة اﻻستدﻻلية اﳌرتبطة باﳌناصب
العليا اﳌذكورة ﰲ اﳌادتﲔ  3و  ٤أعﻼه ،وفقا للجدول اﻵتي :

اﳌاّدة  : ١١ين ـشـر ه ـ ـذا اﳌ ـرس ـوم فـي اﳉري ـدة ال ـّرسمـّي ـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٠صفر عام  1٤٤3اﳌوافق  27سبتمبر

سنة .2٠21

أيمن بن عبد الرحمان
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مراسيم فردّيـة
م ـرس ـوم ت ـنـفـيـذي مـ ـؤّرخ فـي  4ص ـفـ ـر عـ ـام  1443اﳌ ـوافق

م ـرس ـوم تـنـفـيذي م ـؤّرخ فـي  4ص ـف ـر ع ـام  1443اﳌـواف ـق

 11سبتمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام نائبة

 11سـبـتـمـبر سـنـة  ،2021يتضمن إنهاء مهام مدير

مدير ﲟصالح الوزير اﳌنتدب لدى الوزير اﻷول

اﳌعلوماتية ومنظومات اﻹعﻼم بوزارة التكوين

اﳌكلّف باقتصاد اﳌعرفة واﳌؤسسات الناشئة.

والتعليم اﳌهنيﲔ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق
 11سبتمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيدة نسيمة أرحاب،
بصفتها نائبة مدير لهياكل الدعم واﳌرافقة ﲟصالح الوزير
اﳌنـت ـدب ل ـدى ال ـوزي ـر اﻷول اﳌـك ـل ـف بـاق ـتـص ـاد اﳌـعـ ـرف ـة
واﳌؤسسات الناشئة ،لتكليفها بوظيفة أخرى.
–––––––––––★–––––––––––
مـ ـرس ـوم تـنـفـيـذي مـ ـؤّرخ فـي  4صـفـ ـر ع ـام  1443اﳌـواف ـق
 11سبتمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام مديرين
للضرائب ﰲ بعض الوﻻيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق
 11سبتمبر سنة  ،2021تنهى مهام السادة اﻵتية أسماؤهم،
بصفتهم مديرين للضرائب ﰲ الوﻻيات اﻵتية :
– مجدوب قندوسي ،ﰲ وﻻية بشار،
– ناصر بن شادﱄ ،ﰲ وﻻية تلمسان،
– ع ـب ـد ال ـكـري ـم ح ـس ـﲔ ،ﰲ وﻻي ـة قسـنـطـينة ،ﻹحالته عﲆ
التقاعد.
–––––––––––★–––––––––––
م ـرس ـوم تـنـفـيـذي مـ ـؤّرخ فـي  4صـف ـر ع ـام  1443اﳌ ـواف ـق
 11سبتمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام نـائ ـب
مدير بجامعة تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق
 11سبتمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيد عبد الرزاق إيدير،
بصفته نائب مدير مكّلفا بالتكوين العاﱄ ﰲ الطور الثالث
والتأهيل اﳉامعي والبحث العلمي والتكوين العاﱄ فيما
بعد التدرج بجامعة تيزي وزو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق

 11سبتمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيد سليم بابا أحمد،
بصفته مديرا للمعلوماتية ومنظومات اﻹعﻼم بوزارة التكوين
والتعليم اﳌهنيﲔ ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.
–––––––––––★–––––––––––
م ـرس ـوم تنـفـيـذي م ـؤّرخ فـي  4صفـ ـر ع ـام  1443اﳌـواف ـق
 11سبتـمـب ـر سـنـة  ،2021يتضـم ـن إنـهـاء مهام م ـديـر
التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ ﰲ وﻻية معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق

 11سب ـتـمـب ـر سنـة  ،2021تـنـهى م ـه ـام ال ـسّيـ ـد ج ـم ـال ال ـدي ـن
بن سيدي احمد ،بصفته مديرا للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ
ﰲ وﻻية معسكر ،لتكليفه بوظيفة أخرى.
–––––––––––★–––––––––––
مـ ـرس ـوم تـنـفـي ـذي م ـؤّرخ ف ـي  4ص ـف ـر ع ـام  1443اﳌوافـق
 11سبتمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام مفتش ـة
ب ـوزارة الثقافة والفنون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق

 11سبتمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيدة جميلة مصطفى
الزقاي ،بصفتها مفتشة بوزارة الثقافة والفنون.
–––––––––––★–––––––––––
م ـرس ـوم تـنـفـيـذي م ـؤّرخ ف ـي  7صـفـ ـر ع ـام  1443اﳌ ـوافـق
 ١٤سبتمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام مديرين
بوزارة الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  7صفر عام  1443اﳌوافق

 1٤سبتمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيدين اﻵتي اسماهما،
بصفتهما مديرين بوزارة الشباب والرياضة :

 ٢٦صفر عام  ١٤٤٣هـ
 ٣أكتوبر سنة  ٢٠٢١م
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م ـرسـ ـوم تنـفـيذي م ـؤّرخ ف ـي  4ص ـف ـر ع ـام  1443اﳌ ـواف ـق

أوسـاط الـتـربـيـة والتك ـويـن والرياضة للجميع وﰲ اﻷوساط

 11سبـتمـبـر سنـة  ،2021يتضمن إنهاء مهام مدير

اﳌتخصصة،

اﻹدارة العامة بوزارة اﻷشغال العمومية والنقل –

– ج ـمـال ب ـن سـيـد ،م ـدي ـرا ﳌـتـ ـابـعـ ـة اﳌـؤسـسـات واﳊـي ـاة

سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳉـمـع ـوية وأخ ـﻼقيات الرياضة.
–––––––––––★–––––––––––
م ـرس ـوم تـنـفـيـذي م ـؤّرخ ﰲ  15صـفـر ع ـام  1443اﳌوافق
 22سبـتـمـبر سـنة  ،2021يتضمن إنـهـاء مـه ـام م ـديـر

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق

 11سبتمبر سنة  ،2021تنهى ابتداء من  23يونيو سنة ،2021
مهام السّيد نبيل ڤند ،بصفته مديرا لﻺدارة العامة بوزارة
اﻷشغال العمومية والنقل – سابقا.

النشاط اﻻجتماعي والتضامن ﰲ وﻻية قاﳌة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟ ـوج ـب م ـرسـوم تنفي ـذي مـؤّرخ فـي  15صـف ـر عـ ـام 1443

اﳌ ـواف ـق  22سبـتـمب ـر سـنـة  ،2021تنـهـى مـه ـام الـسّي ـد مـفـتاح

–––––––––––★–––––––––––
مـ ـرسـ ـوم تـنـفـيـذي م ـؤّرخ فـي  4ص ـفـر ع ـام  1443اﳌ ـوافـق

 11سبتمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام ن ـائ ـب
مدير بوزارة اﻷشغال العمومية والنقل – سابقا.

تـومـي ،بـصـفـتـه م ـدي ـرا للـنـشـاط اﻻجـتـمـاع ـي والـتضامـن فـي
وﻻية ق ـاﳌة.
–––––––––––★–––––––––––
مـ ـرس ـوم تـنـفـيـذي مـ ـؤّرخ فـي  4صـفـ ـر ع ـام  1443اﳌـوافـق

 11سبتمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام مكلّ ـف
بـال ـدراسـات والتـلـخـيص بوزارة السكن والعمران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق

 11سبتمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيد عبد الوهاب شامبي،

بصـفـتـه نـائ ـب مدير لتطوير اﳌنشآت اﻷساسية للمطـارات
ب ـوزارة اﻷشـغ ـال الـعـمـوميـة والـنـقـ ـل – س ـابـقـ ـا ،ﻹح ـال ـتـه ع ـﲆ
التقاعد.
–––––––––––★–––––––––––

واﳌدينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق

 11سبتمبر سنة  ،2021تنهى مهام السّيد عبد اﳊفيظ بوشامة،

بصفته مكّلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران
واﳌدينة ،بناء عﲆ طلبه.
–––––––––––★–––––––––––
م ـرسـ ـوم تـنـفـي ـذي مـ ـؤّرخ فـي  7صـفـ ـر ع ـام  1443اﳌ ـوافـق

م ـرس ـوم تـنـفـيـذي مـ ـؤّرخ فـي  4ص ـفـر ع ـام  1443اﳌ ـواف ـق
 11سـبـتـمـب ـر س ـنـة  ،2021يتـض ـم ـن ت ـعـيﲔ مـكـ ـلّـفـ ـة
بـال ـدراسات والـتـلـخـيص ﲟصالح الوزير اﳌنتدب
ل ـدى ال ـوزي ـر اﻷول ،اﳌـك ـلّـ ـف ب ـاقت ـصـ ـاد اﳌـعـ ـرفـ ـة
واﳌؤسسات الناشئة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق

 11سبتمبر سنة  ،2021تعّين السّيدة نسيمة أرحاب ،مكّلفة

 14سبتمبر سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام مديرين

بالدراسات والتلخيص ﲟصالح الوزير اﳌنتدب لدى الوزير

للتجارة ﰲ بعض الوﻻيات.

اﻷول ،اﳌكّلف باقتصاد اﳌعرفة واﳌؤسسات الناشئة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  7صفر عام  1443اﳌوافق

 14سبتمبر سنة  ،2021تنهى مهام السادة اﻵتية أسماؤهم،
بصفتهم مديرين للتجارة ﰲ الوﻻيات اﻵتية ،ﻹعادة إدماجهم
ﰲ رتبتهم اﻷصليه :
– عاشور بن دوينة ،ﰲ وﻻية تامنغست،
– عمر شعابنة ،ﰲ وﻻية الطارف،
– مـحمد أمزيان زموري ،ﰲ وﻻية غليزان.

–––––––––––★–––––––––––
مـ ـرسـ ـوم تـن ـفـي ـذي مـ ـؤّرخ فـي  7ص ـفـر ع ـام  1443اﳌـوافـق
 14سـبـتـم ـبر س ـن ـة  ،2021يتـضـمـ ـن تـع ـيـﲔ مـك ـّل ـ ـف
ب ـال ـدراس ـات والتـلخـيـص ب ـوزارة الـتـعـل ـيـم ال ـعـالـي
والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  7صفر عام  1443اﳌوافق

 14سبتمبر سنة  ،2021يعّين السّيد اﻷعرج مرسﲇ ،مكّلفا
بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي.
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م ـ ـرس ـ ـوم تـنـفـيـذي مـ ـؤّرخ فـي  9صـفـر ع ـام  1443اﳌـوافـق

 ٢٦صفر عام  ١٤٤٣هـ
 ٣أكتوبر سنة  ٢٠٢١م

م ـرس ـوم تنـفـيذي م ـؤّرخ فـي  4صـ ـف ـر ع ـام  1443اﳌ ـواف ـق

 16سـبـتـمب ـر سـنـة  ،2021يتـضـمـ ـن تـع ـيﲔ م ـديـ ـر

 11سـبـتـم ـب ـر سـنـة  ،2021يـتـضـمـن ت ـعـيﲔ رئ ـيـس ـة

ال ـشـه ـادات واﳌـع ـادﻻت ب ـوزارة الـتعـل ـيـم ال ـع ـالـي

دي ـوان وزي ـر الـرقـمـنة واﻹحصائيات.

والـبـحث الـعـلـمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـم ـوج ـ ـب م ـرس ـوم تنـفـيـذي م ـؤّرخ فـي  9ص ـف ـر عـ ـام 1443

اﳌـواف ـق  16سبـتـمبـر سـنـة  ،2021يـع ـّين السّيد عـﲇ ش ـكـري،
م ـدي ـرا للـشـهـادات واﳌع ـادﻻت بـوزارة التعليم العاﱄ والبحث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق
 11سـبـتـمبـر سـنة  ،2021تـعـّيـن السّيـ ـدة صـبـريـنـة بـوم ـزب ـر،
رئـيـسـة ل ـديـوان وزي ـر الـرقـمـنة واﻹحـصـائـيـات.
–––––––––––★–––––––––––

العلمي.
–––––––––––★–––––––––––
م ـرس ـوم تـنـفـي ـذي مـ ـؤّرخ فـي  9صـف ـر ع ـام  1443اﳌ ـواف ـق

 16سبتمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ نائب مدير
بجامعة البويرة.

م ـرس ـوم تـنـفـيـذي م ـؤّرخ فـي  9ص ـفـر عـ ـام  1443اﳌـواف ـق
 16سبتمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مدير النظام
البـيـئي ودع ـ ـم اﻻقتـص ـاد ال ـرقـمي بـوزارة الرقمنة
واﻹحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب ـم ـوج ـب م ـرس ـوم تـنـفـيـذي م ـؤّرخ ﰲ  9صفـ ـر عـ ـام 1443
اﳌ ـواف ـق  16سـبتـمـب ـر سـنـة  ،2021يـعـﹽي ـن السـّيـد ع ـﲇ لـرق ـط،
نـائـب مـديـر ،مـكـﹽلـف ـا بالتكـوين العاﱄ ﰲ الطورين اﻷول والثاني

والتكـويـن اﳌتواصل والشهادات وكذا التكوين العاﱄ ﰲ التدرج

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  9صفر عام  1443اﳌوافق
 16سبـتمبر سنة  ،2021يعّين السّيد فاﰌ الدين قزﱘ ،مديرا
للنظ ـام الـبـيـئي ودعـ ـم اﻻقتصـاد ال ـرق ـمـي ب ـوزارة الـرقـمـنـة
واﻹحـصـائـيـات.

بجامعة البويرة.

–––––––––––★–––––––––––

–––––––––––★–––––––––––
م ـرسـ ـوم تـنفـي ـذي مـ ـؤّرخ فـي  4ص ـفـر ع ـام  1443اﳌ ـواف ـق

 11سـبـتـمـب ـر سـن ـة  ،2021يتـضـم ـن تـع ـيﲔ م ـدي ـر

م ـرس ـوم تـنفـ ـيـذي م ـؤّرخ فـي  4ص ـفـر ع ـام  1443اﳌ ـواف ـق
 11سبـتـمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ نائب مدير
ب ـوزارة الـرقـمـنة واﻹحصـائـيـات.

اﳌـعـلـوم ـاتية ومنظومات اﻹعﻼم بوزارة التكوين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والتعليم اﳌهنيﲔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟ ـوجـ ـب مـ ـرس ـوم تـنفـ ـيـذي م ـؤّرخ فـي  4صـفـ ـر عـ ـام 1443

الـمـوافـ ـق  11سـبـتـمـبـر س ـنـة  ،2021يعـﹽيـن الـسـّيد جـمال الـدين
بـن سـي ـدي اح ـم ـد ،م ـدي ـرا للـمـعـلـوم ـاتـيـة ومنـظ ـوم ـات اﻹع ـﻼم

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق
 11سـبـتـمـب ـر سـنة  ،2021يـعـّي ـن الـسـّي ـد ح ـس ـﲔ ذيـبـ ـون،
ن ـائ ـب م ـدي ـر للتـنظيم والدراسات القانونية بوزارة الرقمنة
واﻹحصائيات.
–––––––––––★–––––––––––

بوزارة التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.
–––––––––––★–––––––––––
م ـرس ـوم تن ـفـيذي م ـؤّرخ فـي  4ص ـف ـر عـ ـام  1443اﳌواف ـق

 11سبـتـمـب ـر سـن ـة  ،2021يتضـم ـن تـعـيﲔ رئ ـيـس

م ـرس ـوم تـنـفـي ـذي م ـؤّرخ فـي  4ص ـف ـر ع ـام  1443اﳌـوافـق
 11سبـتـمـبـر سـنـة  ،2021يتـضـم ـن تعـيﲔ مفـتـش
ب ـوزارة البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية.

دي ـوان وزي ـر الـشـب ـاب وال ـريـاض ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  4صفر عام  1443اﳌوافق

 11سـبـتـمـبر سـنـة  ،2021يـعـّي ـن الـسّي ـد عـبـد ال ـرؤوف خـال ـف،
رئيـسـا لـديـوان وزيـر الـشـباب والـريـاضـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـموج ـب مـرس ـوم تنـف ـيذي م ـؤّرخ فـي  4صـفـر عـ ـام 1443
اﳌـوافـ ـق  11سبـ ـتـ ـم ـبـ ـر س ـ ـنة  ،2021يـعـ ـّين السّيد ن ـور ال ـديـن
ه ـ ـارون ،مف ـ ـ ـتـ ـش ـ ـا ب ـ ـوزارة ال ـبـريـ ـ ـد واﳌ ـواصـ ـﻼت الـسـل ـ ـكـ ـي ـة
وال ـﻼس ـلـ ـكـيـة.

 ٢٦صفر عام  ١٤٤٣هـ
 ٣أكتوبر سنة  ٢٠٢١م
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مـ ـرسـ ـوم تـنفـي ـذي م ـؤّرخ فـي  9ص ـف ـر ع ـام  1443اﳌ ـواف ـق
 16سبتمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ رئيسة ديوان
وزير الفﻼحة والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  9صفر عام  1443اﳌوافق
 16سبتـمـبـر سـنة  ،2021تـعـ ـّين السـّي ـدة سعـيـدة درامـشن ـي،
رئيـس ـة ل ـدي ـوان وزي ـر الـف ـﻼح ـة والتـنـمـية الـريـفـيـة.
–––––––––––★–––––––––––
م ـرس ـوم تنفـي ـذي م ـؤّرخ فـي  7صـفـ ـر ع ـام  1443اﳌ ـواف ـق
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م ـرس ـوم تـنـف ـي ـذي مـ ـؤّرخ فـي  7ص ـف ـر ع ـام  1443اﳌ ـوافـق
 14سـبتـمـب ـر سـنـة  ،2021يـتـضـمـن تـع ـيﲔ م ـفـتـش
بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  7صفر عام  1443اﳌوافق
 14سبتمبر سنة  ،2021يعّين السّيد نادر بن خالد ،مفتشا
بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
–––––––––––★–––––––––––
مرسومان تنفيذيان مؤّرخان ﰲ  21محّرم عام 1443
اﳌوافق  30غشت سنة  ،2021يتضمنان ،عﲆ التواﱄ،
إنهاء مهام نائب مدير باﳌديرية العامة للوظيفة
العمومية واﻹصﻼح اﻹداري والتعيﲔ بها )استدراك(.

 14سبتمبر سنة  ،2021يتضمن تعيﲔ مدير التعمير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والهندسة اﳌعمارية والبناء ﰲ وﻻية تيزي وزو.

اﳉ ـري ـدة الـرسـمـية ،الـعـدد  69الـصـادر ﰲ  7صـفـر عام 1٤٤3
اﳌوافق  1٤سبتمبر سنة .2٠21

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـم ـوجـ ـب م ـرس ـوم تنـفـي ـذي م ـؤّرخ فـي  7صـف ـر عـام 1443

– الصفحة  ،21العمود الثاني ،السطران  6و،7
– الصفحة  ،23العمود اﻷول ،السطر ،8
– بدﻻ من “ :قدور ابن الساسي”،

اﳌوافق  14سـبـتمـبر سنة  ،2021يعّين السيّد أمقران عليوان،
م ـ ـدي ـ ـرا للـتـعـ ـمـيـر والـهـ ـنـ ـدسـة اﳌـع ـماري ـة والـبـن ـاء فـي وﻻي ـ ـة

– يقرأ “ :قدور بن ساسي”.

تـي ـزي وزو.

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

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة العدل
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ١٢صفر عام  ١٤٤٣اﳌوافـ ـق

– وﲟ ـق ـتـض ـى اﳌـرسـ ـوم الـرئـاسـي رق ـم  27٥-21الـ ـم ـؤرخ فـي
 19ذي الـقع ـدة ع ـام  1٤٤2اﳌـوافـق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

 ١٩سبتمبر سن ـ ـة  ،٢٠٢١يح ـ ـدد عدد اﳌناصب العليا

– وﲟ ـقـتـض ـى اﳌـرسـوم الـرئ ـاسي رقـ ـم  281-21اﳌ ـؤرخ ﰲ

لل ـمـوظ ـفـﲔ اﳌن ـت ـ ـمي ـن لـﻸسـ ـ ـﻼك اﳌـ ـش ـ ـتـ ـركـ ـ ـة فـي

 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

اﳌـؤسـسـات واﻹدارات الـعـمـومـيـة بـعـنـوان اﳌـحكـمـة

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

العليا.

````````````````````
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير العدل ،حافظ اﻷختام،
ووزير اﳌالية،
– ﲟ ـقـتـض ـى ال ـق ـانـون الـعض ـوي رقـ ـم  12-11ال ـم ـؤّرخ ف ـي
 2٤شـعـبـان ع ـام  1٤32اﳌ ـواف ـ ـ ـق  26ي ـول ـيـو سنـ ـة  2٠11ال ـذي
يحدد تنظيم اﶈكمة العليا وعملها واختصاصاتها،

– وﲟـق ـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنـفيذي رق ـم  ٥٤-9٥اﳌؤرخ ﰲ
 1٥رمـضـان ع ـام  1٤1٥اﳌ ـواف ـق  1٥فـبـراي ـر سـنة  199٥الـ ـذي
يـحـدد صـﻼحـيـات وزي ـر اﳌـالـية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  332-٠٤اﳌؤرخ ﰲ
 1٠رمـضـان ع ـام  1٤2٥اﳌـواف ـق  2٤أكـت ـوب ـر سـنـة  2٠٠٤ال ـذي
يحدد صﻼحيات وزير العدل ،حافظ اﻷختام،
– وﲟق ـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنـفيذي رقم  ٠٤-٠8اﳌؤرخ ﰲ

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  3٠7-٠7اﳌؤّرخ ﰲ
 17رمضان ع ـام  1٤28اﳌ ـواف ـق  29سبـتـمـبـر سـنة  2٠٠7ال ـذي

 11محّرم عام  1٤29اﳌوافق  19يناير سنة  2٠٠8واﳌتضمن

ال ـق ـانـون اﻷسـاسـي الـخـاص بـاﳌـوظـف ـﲔ اﳌنـتـمﲔ لﻸس ـﻼك

يـحدد كـيـفـي ـات مـنح الـزي ـادة اﻻسـتـدﻻلـيـة لـشـاغـﲇ اﳌـناصـب

اﳌشتركة ﰲ اﳌؤسـسات واﻹدارات العمومية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

العليا ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية،

ﻻ سيـمـا اﳌـادة  76مـنه،
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 ٢٦صفر عام  ١٤٤٣هـ
 ٣أكتوبر سنة  ٢٠٢١م

– وﲟق ـتـضـى اﳌـرسـوم التـنـفـيذي رقـم  193-1٤اﳌؤرخ ﰲ

– ﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسي رق ـم  27٥–21اﳌؤرخ ﰲ

 ٥رمضان عام  1٤3٥اﳌوافق  3يوليو سنة  2٠1٤الذي يحدد

 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضّمن

صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،

تعيﲔ الوزير اﻷّول،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ

يقّررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷولـى  :تطبيقـ ـ ـ ـ ـا ﻷحكـ ـام اﳌـ ـادة  76مـ ـ ـن اﳌرس ـ ـ ـوم
التنفي ـذي رقـم  ٠٤-٠8اﳌـؤّرخ ﰲ  11مـحـّرم ع ـام  1٤29اﳌـواف ـق

 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضّمن

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  188–9٠اﳌؤرخ ﰲ

 19يناير سنة  2٠٠8واﳌذكـور أعـﻼه ،يحدد عـدد اﳌناصـب الع ـليـا

أول ذي اﳊجة عام  1٤1٠اﳌوافق  23يونيو سنة  199٠الذي

لل ـموظـفـﲔ اﳌنـتمـﲔ لﻸسـﻼك اﳌـشتـرك ـة فـي اﳌ ـؤسـس ـات

يـحـدد ه ـي ـاكـ ـل اﻹدارة اﳌ ـركـ ـزيـ ـة وأج ـه ـزته ـا ف ـي الـ ـوزارات،

واﻹدارات العـم ـومـيـة ،بـعـنوان اﶈـكـمة الـعـلـيا ،طبـقا للجدول

ﻻسيما اﳌادتان  3و 7منه،

اﻵت ـي :

– وﲟـقـتـضـى اﳌ ـرسـوم التـنـفـيذي رق ـم  ٥٤–9٥اﳌـؤرخ ﰲ
 1٥رمضان عام  1٤1٥اﳌوافق  1٥فبراير سنة  199٥الذي
اﳌناصب العليا

العدد

الشعبة

مكلف بالدراسات وﲟشروع ﰲ

2

اﻹدارة اﳌركزية
اﻹدارة
العامة

يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟ ـقـت ـضى اﳌـرس ـوم التـنـفيذي رق ـم  77–13اﳌؤرخ ﰲ
 18ربيع اﻷّول عام  1٤3٤اﳌوافق  3٠يناير سنة  2٠13الذي
يحدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

ملحق بالديوان ﰲ اﻹدارة اﳌركزية

2

– وﲟ ـق ـتـضى اﳌرس ـوم التنفـيـذي رقـم  193-1٤اﳌؤرخ ﰲ

مساعد بالديوان

1

 ٥رمضان عام  1٤3٥اﳌوافق  3يوليو سنة  2٠1٤الذي يحدد

مكلف باﻻستقبال والتوجيه

1

اﳌـ ـادة  : ٢ينش ـ ـ ـر هـ ـ ـ ـ ـذا القـ ـ ـرار فـي اﳉ ـ ـري ـ ـ ـدة ال ـرسـ ـ ـمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  12صفر عام  1٤٤3اﳌوافق  19سبتمبر

سنة .2٠21

وزير العدل ،حافظ اﻷختام

وزير اﳌالية

عبد الرشيد طبي

أيمن بن عبد الرحمان

عن الوزير اﻷول

صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفية العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،
– وﲟـ ـقتضى اﳌرسـوم التـ ـنفيذي رقم  13٤–21اﳌؤرخ ﰲ
 2٤شعبان عام  1٤٤2اﳌوافق  7أبريل سنة 2٠21واﳌتضّمن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

ﻻ سيما اﳌادة  11منه،
– وبـم ـ ـ ـقـت ـض ـى الـ ـق ـ ـرار ال ـ ـوزاري الـ ـمش ـت ـرك الـم ـؤّرخ فـي
 28ذي القعدة عام  1٤3٥اﳌوافق  23سبتمبر سنة  2٠1٤الذي
ين ّ
ظم اﻹدارة اﳌركزية ﰲ وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي
ﰲ مكاتب،
يقّررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـطـب ـيـق ـا ﻷح ـكـام اﳌ ـادة  11م ـن اﳌ ـرس ـوم

وبتفويض منه

التنفي ـذي رقـم  13٤–21اﳌؤرخ ﰲ  2٤شعبان عام  1٤٤2اﳌوافق

اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري

 7أب ـريـل سنة  2٠21واﳌ ـذك ـور أع ـﻼه ،يـهـدف ه ـذا الـقـرار إﱃ

بلقاسم بوشمال

تـحـدي ـد تنـظـيـم اﻹدارة اﳌ ـرك ـزي ـة فـي وزارة التـعـلـيم الـع ـاﱄ

وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي
قرار وزاري مشترك مـؤّرخ ﰲ  ٢7محـرم عـام  ١٤٤٣اﳌوافق
 5سبتمبر سنة  ،٢٠٢١يحّدد تنظيم اﻹدارة اﳌركزية

لوزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي ﰲ مكاتب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
ووزير اﳌالية،

والبـحـث العـلـمـي فـي مك ـات ـب.
اﳌادة  : ٢تـنـظـ ـم اﳌ ـديـ ـريـ ـة ال ـعـ ـام ـة للتـعـلـيم والتـك ـوي ـن،
كما يأتي :
 – ١م ـدي ـري ـة ال ـت ـع ـل ـي ـم ﰲ ال ـط ـوري ـن اﻷول وال ـثـاني،
وتنظم كما يأتي :
أ – اﳌديـ ـريـ ـة الـ ـفـ ـرعـ ـيـ ـة لـ ـلـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ﰲ الـ ـّط ـور اﻷّول،

وتتكّون من ثﻼثة ) (3مكاتب :

– مكتب متابعة التعليم ﰲ العلوم والتكنولوجيا وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم ﰲ العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
واﻻقتصادية وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم ﰲ اللغات والفنون وتقييمه.

 ٢٦صفر عام  ١٤٤٣هـ
 ٣أكتوبر سنة  ٢٠٢١م
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ب – الـمـدي ـري ـة الـف ـرع ـيـة للـت ـعـل ـيم فـي الـطّـور الثاني،

ج– اﳌديرية الفرعية للبحث التكويني ،وتتكّون من
مكتبﲔ ): (2

– م ـك ـتب م ـت ـابـعـة الـتـعـلـيـم ﰲ الـعـلـوم وﰲ الـتـكـنـولـوجـيـا

– م ـك ـتب ب ـرم ـج ـة مشاري ـع ال ـب ـحث ال ـت ـكـويـني اﳉامـعي

وتتكّون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم ﰲ العلوم اﻹنسانية واﻻجتماعية
واﻻقتصادية وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم ﰲ اللغات والفنون وتقييمه.
ج – اﳌدي ـري ـة ال ـف ـرعـيـة لـلـعـلـوم الـطـبـيـة والـبـيـطـريـة،
وتتكّون من مكتبﲔ ): (2
– مكتب متابعة التعليم ﰲ الطب وطب اﻷسنان وتقييمه،
– م ـك ـتب م ـت ـاب ـعـة الـتـعـلـيـم ﰲ الصيـدلـة وعـلـوم الـبـيـطـرة
وتقييمه.
د– اﳌدي ـري ـة ال ـف ـرعـيـة لـلـمـدارس الـعـلـيـا ،وتـتـكـّون من

ثﻼثة ) (3مكاتب :

– م ـك ـتب م ـت ـاب ـع ـة ال ـت ـعـلـيـم ﰲ اﳌدارس الـعـلـيـا لﻸساتـذة
وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم ﰲ اﳌدارس العليا ﰲ العلوم
والهندسة وتقييمه،
– مكتب متابعة التعليم ﰲ اﳌدارس العليا ﰲ العلوم
اﻻقتصادية واﻻجتماعية واﻹنسانية وتقييمه.

ومتابعتها،
– مكتب تقييم مشاريع البحث التكويني اﳉامعي.
 – ٣مديرية التكوين العاﱄ ،وتنظم كما يأتي :
أ – اﳌديرية الفرعية للوصاية البيداغوجية ،وتتكّون
من مكتبﲔ ): (2
– مكتب طلبات منح الوصاية البيداغوجية،
– مكتب متابعة عمل اللجان القطاعية للوصاية البيداغوجية.
ب– اﳌديرية الفرعية للمؤسسات اﳋاصة للتكوين
العاﱄ ،وتتكّون من مكتبﲔ ): (2
– مكتب دراسة ملفات طلبات اﻻعتماد،
– مكتب متابعة وتقييم سير اﳌؤسسات اﳋاصة للتكوين
العاﱄ.
ج– اﳌديرية الفرعية للتربصات والعﻼقة مع اﳌؤسسة،
وتتكّون من مكتبﲔ ): (2
– مكتب التربصات والتكوين اﳌتواصل،
– مكتب اﳌقاوﻻتية واﻻتفاقيات مع اﳌؤسسة.

 – ٢مديرية التكوين ﰲ الدكتوراه ،وتنظم كما يأتي :

 – ٤مديرية الشهادات واﳌعادﻻت ،وتنظم كما يأتي :

أ – اﳌدي ـري ـة ال ـف ـرع ـي ـة ل ـل ـت ـك ـوي ـن ﰲ الـّطـور الـثـالث،

أ – اﳌديرية الفرعية للشهادات ،وتتكّون من ثﻼثة )(3

وتتكّون من ثﻼثة ) (3مكاتب :

مكاتب :

– مكتب برمجة التكوين ﰲ الطور الثالث وتنظيمه،

– مكتب التوثيق،

– م ـك ـتب تأه ـي ـل ال ـت ـك ـوي ـن ﰲ ال ـطـور الـثـالث ومـتـابـعـتـه

– م ـك ـتب شه ـادات مؤسسات ال ـت ـك ـوي ـن ال ـع ـاﱄ اﳋاضع ـة

وتقييمه،
– مكتب متابعة اﳌجالس واللجان العلمية للمؤسسات
اﳉامعية.
ب – اﳌديرية الفرعية لﻺقامة والدكتوراه ﰲ العلوم
الطبية ،وتتكّون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب متابعة اﻻمتحانات واﳌسابقات الوطنية والتكوين
ﰲ الدكتوراه ﰲ العلوم الطبية،

للوصاية البيداغوجية،
– مكتب البطاقية الوطنية للمتخّرجﲔ وشهادات التعليم

العاﱄ.

ب– اﳌديرية الفرعية للمعادﻻت ،وتتكّون من أربعة )(٤
مكاتب :
– مكتب معادلة شهادات الطورين اﻷول والثاني،
– مكتب معادلة شهادات الطور الثالث،

– مكتب تأهيل ميادين التربصات،

– مكتب معادلة شهادات العلوم الطبية والبيطرية،

– مكتب متابعة الهيئات البيداغوجية وما بﲔ القطاعات.

– مكتب معادلة شهادات اﻷجانب وشهادة البكالوريا.
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اﳌادة  : ٣تنظم مديرية اﳌوارد البشرية كما يأتي :
أ – اﳌديرية الفرعية لﻸساتذة والباحثﲔ ،وتتكّون

من أربعة ) (٤مكاتب :

– مكتب التسيير التوﱡقعي لتعدادات اﻷساتذة والباحثﲔ،
– مكتب اﻷساتذة الباحثﲔ،
– مكتب اﻷساتذة الباحثﲔ اﻻستشفائيﲔ اﳉامعيﲔ،
– مكتب الباحثﲔ الدائمﲔ.
ب– اﳌ ـدي ـري ـة الـفـرع ـية ﳌستخَدمي اﻹدارة اﳌركزية
سسات القطاع ،وتتكّون من أربعة ) (٤مكاتب :
ومؤ ّ
– مكتب تسيير اﳌسارات اﳌهنية ﳌستخدمي اﻹدارة
اﳌركزية ومتابعتها،
– مكتب اﳌستخَدمﲔ اﻹداريﲔ والتقنيﲔ وأعوان اﳌصالح
للمؤسسات ﲢت الوصاية،
– مكتب متابعة تسيير ﳉان اﳌشاركة والطعن للمؤسسات
ﲢت الوصاية،
– م ـك ـتب م ـت ـابـعـة الـتسيـيـر الـرقـمي لـلـمسارات اﳌهـنـيـة
ﳌستخدمي القطاع.
ج– اﳌديرية الفرعية لﻺطارات ،وتتكّون من مكتبﲔ ): (2
– مكتب الوظائف العليا،
– مكتب اﳌناصب العليا للمؤسسات ﲢت الوصاية.
د– اﳌ ـدي ـري ـة الـفـرعـيـة للتكوين وت ـح ـسﲔ اﳌـسـتـوى
وﲡديد اﳌعارف ،وتتكّون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب اﳌخ ّ
ططات السنوية واﳌتعّددة السنوات وبرامج
التكوين،
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ب– اﳌديرية الفرعية ﳌيزانية التجهيز ،وتتكّون من

أربعة ) (٤مكاتب :

– مكتب تخطيط البرامج اﻻستثمارية للقطاع،
– مكتب ﲤويل اﳌشاريع اﻻستثمارية،
– مكتب متابعة إنضاج اﳌشاريع اﻻستثمارية،
– مكتب متابعة تنفيذ اﳌشاريع اﻻستثمارية.
ج– اﳌديرية الفرعية ﳌتابعة البناءات والتجهيزات
والتقييس ،وتتكّون من أربعة ) (٤مكاتب :
– مكتب متابعة الدراسات،
– مكتب متابعة عمليات اﻹنجاز،
– مكتب متابعة عمليات التجهيز،
– مكتب التقييس.
د– اﳌديرية الفرعية ﳌراقبة التسيير ،وتتكّون من

أربعة ) (٤مكاتب :

– مكتب متابعة التسيير اﳌاﱄ واﶈاسبي للمؤسسات
اﳉامعية،
– مكتب متابعة التسيير اﳌاﱄ واﶈاسبي للخدمات
اﳉامعية،
– مكتب متابعة التسيير اﳌاﱄ واﶈاسبي للمؤسسات
البحثية وديوان اﳌطبوعات اﳉامعية،
–مـ ـكـ ـتب مـ ـتـ ـاب ـع ـة ت ـق ـاري ـر مؤسسات وه ـيئ ـات ال ـرق ـاب ـة
واستغﻼلها.
اﳌادة  : 5تنـظـم م ـدي ـري ـة الـوس ـائ ـل واﳌمتـلـكـات والعـقود
كما يأتي :
أ – اﳌديرية الفرعية للوسائل العامة ،وتتكّون من
أربعة ) (٤مكاتب :

– مكتب تنفيذ مخ ّ
ططات التكوين،

– مكتب تسيير حظيرة مركبات اﻹدارة اﳌركزية،

– مكتب متابعة التكوين وتقييمه.

– مكتب التكليف باﳌهام والنقل والتنقﻼت واﳌؤﲤرات

اﳌادة  : ٤تنظم مديرية اﳌالية كما يأتي :
أ – اﳌديرية الفرعية ﳌيزانية التسيير ،وتتكّون من

أربعة ) (٤مكاتب :

– م ـك ـتب م ـي ـزان ـي ـة تسي ـي ـر اﻹدارة اﳌرك ـزي ـة واﳋدم ـات
اﳉامعية،
– مكتب ميزانية تسيير اﳌؤسسات اﳉامعية،

واﳌلتقيات،
– مكتب اﻷمن والنظافة والصيانة باﻹدارة اﳌركزية،
– مكتب الوسائل وجرد اﳌمتلكات اﳌنقولة والعقارية.
ب– اﳌديرية الفرعية ﳌمتلكات القطاع ،وتتكّون من

ثﻼثة ) (3مكاتب :

– مكتب متابعة اﳌمتلكات العقارية واﳌنقولة للقطاع
وحركتها،

– مكتب ميزانية تسيير اﳌؤسسات البحثية،

– مكتب اﳌقاييس التقنية والتنظيمية ﰲ مجال الصيانة،

– مكتب اﶈاسبة لﻺدارة اﳌركزية.

– مكتب بطاقية السكنات الوظيفية للقطاع.
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ج– اﳌديرية الفرعية للصفقات والعقود ،وتتكّون من

ثﻼثة ) (3مكاتب :

– مكتب اللجنة القطاعية للصفقات العمومية،
– مكتب مساعدة اﳌؤسسات ﲢت الوصاية،
– مكتب متابعة تنفيذ الصفقات العمومية والعقود.
اﳌادة  : ٦تنظم مديرية اﳊياة الطﻼبية كما يأتي :
أ – اﳌديـ ـريـ ـة الـ ـف ـرع ـي ـة ل ـظ ـروف ال ـدراسة واﳌع ـيشة
للطلبة ،وتتكّون من مكتبﲔ ): (2
– مكتب متابعة ظروف الّدراسة لل ّ
طلبة،
– مكتب مرافقة ال ّ
طلبة.
ب– اﳌديرية الفرعية لنوعية اﳋدمات اﳉامعية،
وتتكّون من مكتبﲔ ): (2
– مكتب الّدراسات حول نوعية اﳋدمات اﳉامعية،
– مكتب التحاليل والتقييم وترشيد اﳌوارد.
ج– اﳌديرية الفرعية للتنشيط ﰲ الوسط اﳉامعي،
وتتكّون من مكتبﲔ ): (2
– م ـك ـتب ال ـنشاط ـات ال ـث ـق ـاف ـي ـة وال ـع ـل ـم ـي ـة وال ـري ـاضي ـة
والترفيهية،
– مكتب اﳊركة اﳉمعوية الطﻼبية والنوادي العلمية.
د– اﳌديرية الفرعية للوقاية الصحية واﻷمنية ﰲ
الوسط اﳉامعي ،وتتكّون من مكتبﲔ ): (2
– مكتب برامج الوقاية من اﻷخطار،
– م ـك ـتب اﻹع ـﻼم وم ـت ـاب ـع ـة ال ـتـدابـيـر الـوقـائـيـة ﰲ مـجـال
حة واﻷمن.
النظافة والص ّ
اﳌادة  : 7تـن ـظ ـم مـ ـديـ ـري ـة الـتـع ـاون والتـبـادل اﳉ ـامـع ـي
كما يأتي :
أ – اﳌديرية الفرعية ﳊركية ال ّ
طلبة واﳌستخَدمﲔ،
وتتكّون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب برامج اﳊركية اﳋارجية لﻸساتذة،
– مكتب برامج اﳊركية اﳋارجية للطلبة،
– مكتب اﳊركية قصيرة اﳌدى.
ب– اﳌديرية الفرعية للطلبة اﻷجانب ،وتتكّون من
ثﻼثة ) (3مكاتب :
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ج– اﳌديرية الفرعية للشراكة اﳉامعية والبحثية،
وتتكّون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب اتفاقيات التعاون الدوﱄ والتبادل ما بﲔ اﳉامعات،
– مكتب التحالفات والشبكات الدولية،
– مكتب اليقظة واﳌتابعة والتقييم.
د– اﳌديـ ـريـ ـة الـ ـفـ ـرعـ ـيـ ـة لـ ـبـ ـرامج الـ ـتـ ـعـ ـاون اﳉامـ ـعي
والبحثي ،وتتكّون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب برامج التعاون مع اﳌنظمات اﳉـهوية والدولية
وغـيـر اﳊـكومـيـة،
– مكتب برامج التعاون مع اﻻﲢاد اﻷوروبي،
– مكتب اﳌنتديات والفعاليات الدولية الكبرى.
اﳌادة  : ٨تنـظ ـم مـ ـديـ ـريـ ـة الـشـبـك ـات وتـطـوي ـر الـرقـمـنة
كما يأتي :
أ – اﳌديرية الفرعية للهياكل القاعدية والشبكات،
وتتكّون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب إدارة الشبكة اﶈلية لﻺدارة اﳌركزية،
– م ـك ـتب ال ـدراسة واﻻع ـت ـم ـاد ال ـت ـقـني ﳌشاريـع شبـكـات
وﲡهيزات اﻹعﻼم اﻵﱄ ﳌؤسسات القطاع،
– مكتب إدارة الهياكل القاعدية لﻺدارة اﳌركزية.
ب– اﳌدي ـري ـة ال ـف ـرع ـي ـة ﻷنـظـمـة اﻹعـﻼم ،وتـتـكـّون مـن

ثﻼثة ) (3مكاتب :

– مكتب تنفيذ نظام اﻹعﻼم للقطاع ومتابعته وتطويره،
– م ـك ـتب ت ـك ـام ـل وإدم ـاج ال ـت ـط ـب ـي ـقـات اﳌهـنـيـة لـلـقـطـاع
ومتابعتها،
– مكتب استغﻼل قواعد البيانات.
ج– اﳌديرية الفرعية لﻸمن اﳌعلوماتي ،وتتكّون من
مكتبﲔ ): (2
– مكتب أمن اﻷنظمة والشبكات اﳌعلوماتية،
– مكتب نوعية اﳋدمة وتسيير سرعة التدفق.
د– اﳌديرية الفرعية ﻷنظمة دعم اﳌعرفة والرقمنة،
وتتكّون من ثﻼثة ) (3مكاتب :

– مكتب استقبال الطلبة اﻷجانب ومرافقتهم،

– مكتب دعم التعليم عن بعد،

– مكتب اﻹدماج واﻹقامة وتسيير اﳌنح،

– مكتب اﳌعلومات العلمية والتقنية،

– مكتب اﳌتابعة البيداغوجية واﳋّريجﲔ اﻷجانب.

– مكتب ﲢديد الّدعائم الرقمية البيداغوجية وترقيتها.
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اﳌادة  : ٩تنظم مديرية التخطيط واﻻستشراف كما يأتي :
أ – اﳌديرية الفرعية لﻺحصائيات والتحليل ،وتتكّون

من ثﻼثة ) (3مكاتب :

د– اﳌ ـدي ـري ـة الـف ـرع ـيـة لﻸرشيف والوثائق ،وت ـتـك ـّون
من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب اﻷرشيف،

– مكتب جمع اﳌعطيات اﻹحصائية وتنظيمها،

– مكتب التوثيق،

– مكتب معاﳉة اﳌعطيات اﻹحصائية وﲢليلها،

– مكتب الّنشرة الرسمية للقطاع.

– مكتب ضبط التدفقات الطﻼبية وأنظمة التوجيه.
ب– اﳌديـ ـريـ ـة الـ ـفـ ـرعـ ـيـ ـة لـ ـل ـت ـق ـي ـي ـم وضم ـان اﳉودة،
وتتكّون من مكتبﲔ ): (2
– مكتب أنظمة التقييم ﳌشاريع القطاع،
– مكتب ضمان اﳉودة.
ج– اﳌدي ـ ـري ـ ـة ال ـ ـف ـ ـرع ـ ـيـ ـة لـ ـلـ ـدراسات اﻻستشرافـ ـيـ ـة،
وتتكّون من مكتبﲔ ): (2
– مكتب الدراسات اﻻستشرافية الكمية،
– مكتب الدراسات اﻻستشرافية النوعية.

اﳌادة : ١١يل ـغـ ـى ال ـقـ ـرار الـ ـوزاري اﳌـشـتـرك اﳌ ـؤّرخ ﰲ
 28ذي القعدة عام  1٤3٥اﳌوافق  23سبتمبر سنة  2٠1٤الذي
ي ـن ـظ ـم اﻹدارة اﳌرك ـزي ـة ﰲ وزارة ال ـت ـع ـل ـي ـم ال ـع ـاﱄ والـبـحث
العلمي ﰲ مكاتب.
اﳌادة  : ١٢ي ـن ـش ـر هـ ـذا ال ـق ـرار ف ـي اﳉـ ـري ـدة ال ـرسـمـي ـة
للجـمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر باﳉزائر ﰲ  27محرم عام  1٤٤3اﳌوافق  ٥سبتمبر
سنة .2٠21
وزير التعليم العاﱄ
والبحث العلمي

وزير اﳌالية

عبد الباقي بن زيان

أيمن بن عبد الرحمان

اﳌادة  : ١٠تنظم مديرية الشؤون القانونية كما يأتي :
أ – اﳌ ـدي ـري ـة الـفـرعـيـة للتـنـظيم ،وتتكّون من أربـعـة
) (٤مكاتب :

عن الوزير اﻷول
وبتفويض منه
اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري

سسات،
– مكتب إعداد النصوص التنظيمية للمؤ ّ

بلقاسم بوشمال

–مكتب متابعة هيئات سير مؤسسات التعليم،

–––––––––––★–––––––––––

سسات البحث،
– مكتب متابعة هيئات سير مؤ ّ

ق ـرار وزاري مشـتـرك مؤرخ ﰲ أول صف ـر عـ ـ ـام ١٤٤٣

– مكتب تنظيم اﳌؤسسات ﲢت الوصاية وسيرها.
ب– اﳌديـ ـ ـريـ ـ ـة الـ ـ ـفـ ـ ـرعـ ـ ـي ـ ـة ل ـ ـل ـ ـدراسات ال ـ ـق ـ ـان ـ ـون ـ ـي ـ ـة
واﳌنازعات ،وتتكّون من أربعة ) (٤مكاتب :
– مكتب ﲢضير النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع،
– مكتب متابعة مشاركة القطاع ﰲ العمل التشريعي
والتنظيمي للحكومة،
– مكتب متابعة اﳌنازعات،
– مكتب اﻻستشارات القانونية.
ج– اﳌديرية الفرعية للمراقبة واليقظة القانونية،
وتتكّون من مكتبﲔ ): (2
– مكتب مراقبة اﳌطابقة،
– مكتب اليقظة القانونية.

الـم ـواف ـق  ٨سـبـتـمـب ـر سـن ـ ـة  ،٢٠٢١ي ـح ـدد التـنـظـيـم
ال ـداخـﲇ ﳌركز البحث ﰲ تكنولوجيات التغذية
الزراعية.

`````````````````````````
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
ووزير اﳌالية،
– ﲟ ـقـت ـضى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسـي رق ـم  27٥–21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي ال ـقـع ـدة عـ ـام  1٤٤2اﳌ ـواف ـق  3٠ي ـون ـي ـو س ـن ـة 2٠21
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

 ٢٦صفر عام  ١٤٤٣هـ
 ٣أكتوبر سنة  ٢٠٢١م
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– وﲟ ـقـت ـضى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيـذي رق ـم  ٥٤–9٥اﳌؤرخ ﰲ
 1٥رم ـضـان ع ـام  1٤1٥اﳌـوافـق  1٥فب ـراي ـر سـنـة  199٥ال ـذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  396–11اﳌؤرخ ﰲ
 28ذي اﳊجة عام  1٤32اﳌوافق  2٤نوفمبر سنة  2٠11الذي
يحدد القانون اﻷساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات
الطابع العلمي والتكنولوجي،
– وﲟـقـتـضـى اﳌـرسـوم التـنـفـيذي رق ـم  77–13اﳌ ـؤرخ فـي
 18ربـي ـع اﻷول ع ـام  1٤3٤اﳌ ـواف ـق  3٠يناير سنة  2٠13الذي
يحدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وﲟ ـقـتـضى اﳌ ـرسـوم التنـفيذي رقـم  193–1٤اﳌؤرخ ﰲ
 ٥رمضان عام  1٤3٥اﳌوافق  3يوليو سنة  2٠1٤الذي يحدد
صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٤3–19اﳌؤرخ ﰲ
 23شعبان عام  1٤٤٠اﳌوافق  29أبريل سنة  2٠19واﳌتضمن
إنشاء مركز البحث ﰲ تكنولوجيات التغذية الزراعية،
يق ـّررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تط ـبـيـقـ ـا ﻷح ـك ـام ال ـم ـادة  1٠م ـن اﳌ ـرس ـوم
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– ضـم ـان التحوي ـل والـي ـقـظـة التـك ـنول ـوجـيـﲔ مـن اﳌـرك ـز
ولصاﳊه،
– ت ـرق ـيـة ون ـشـر اﻷعـمـال الـعلـم ـية والـتقـنـية ونتائج بحث
اﳌركز،
– العمل عﲆ إحداث قواعد اﳌمارسات اﳉيدة للصناعيﲔ
ﰲ ميدان التغذية الزراعية،
– اﻻستشارة حول ﲢرير خطة اﻷعمال لصالح الصناعيﲔ
ﰲ ميدان التغذية الزراعية،
– اﻻستشارة بهدف ﲢرير الطلبات اﳌتعلقة بالبراءات
الوطنية أو الدولية لفائدة الوكﻼء،
– تنظيم تظاهرات ولقاءات علمية وإثراء الرصيد الوثائقي
للمركز.
وينظم ﰲ ثﻼث ) (3مصالح :
• مصلحة العﻼقات اﳋارجية واﻻتصال،
• مصلحة تثمﲔ نتائج البحث العلمي،
• مصلحة التظاهرات العلمية والتوثيق.

التـنـفي ـذي رق ـم  396–11اﳌـؤرخ فـي  28ذي اﳊـجـة عـ ـام 1٤32

اﳌادة  : 5يكلف قسم التحليل اﻻستشراﰲ وتكنولوجيا

اﳌوافق  2٤نوفمبر سنة  2٠11الذي يحدد القانون اﻷساسي

اﻹعـ ـﻼم اﳌـتعـلـق ـة بتـكـنول ـوجـيـات التـغـذي ـة الـزراع ـيـة ،ع ـﲆ

ال ـ ـ ـن ـمـ ـ ـوذجي لـ ـ ـلـم ـؤسـسـ ـة ال ـع ـم ـومـ ـيـ ـ ـة ذات الـط ـاب ـع الـعـ ـلـمـي

اﳋصوص ،ﲟا يأتي :

والتكنولوجي ،يهدف هذا القرار إﱃ ﲢديد التنظيم الداخﲇ
ﳌركز البحث ﰲ تكنولوجيات التغذية الزراعية الذي يدعى
ﰲ صلب النص “اﳌركز”.
اﳌادة  : ٢ين ّ
ظم اﳌركز ﲢت سلطة اﳌدير ،الذي يساعده
مدير مساعد وأمﲔ عام ،ﰲ أقسام تقنية ومصالح إدارية
وأقسام لـ ـلـ ـبـ ـحث ومـ ـحـ ـطـ ـات ﲡريـ ـبـ ـي ـة ومصال ـح مشت ـرك ـة
للبحث.
اﳌادة  : ٣تتكون اﻷقسام التقنية ،وعددها اثنان ) ،(2من :
• قسم العﻼقات اﳋارجية وتثمﲔ نتائج البحث،
• قسم التحليل اﻻستشراﰲ وتكنولوجيا اﻹعﻼم اﳌتعلقة
بتكنولوجيات التغذية الزراعية.
اﳌادة  : ٤يكلف قسم العﻼقات اﳋارجية وتثمﲔ نتائج
البحث ،عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– اﳌب ـادرة بإج ـراءات ل ـت ـع ـزيـز الـتـعـاون الـعـلـمي الـوطـني
والدوﱄ ﰲ ميدان تخصص اﳌركز،
– اﳌشاركة ﰲ البحث عن مصادر التمويل والدعم التقني
عﲆ اﳌستوى الوطني والدوﱄ،

– ضـم ـان اليـقـظ ـة التـكـنول ـوجـية ﰲ مـيـدان تكنولوجيات
التغذية الزراعية،
– الرصد واﳉمع واﳌشاركة ﰲ الدعوات ﳌشاريع البحث
الوطنية والدولية،
– دراسة وتقييم طلبات اﻻعتماد و/أو ترخيص الطرح ﰲ
السوق للمواد أو اﳌكمﻼت الغذائية اﶈولة وغير اﶈولة،
– تـط ـوير ن ـظ ـام م ـع ـلـوم ـات ج ـغـراﰲ لـشـبـكـة الصـنـاع ـات
الزراعية الغذائية ﰲ اﳉزائر،
– العمل عﲆ تشكيل ووضع قاعدة معطيات للمعارف
والكفاءات ﰲ ميدان تكنولوجيات التغذية الزراعية،
– ضمان تسيير النظام اﳌعلوماتي والشبكات وقواعد
اﳌعطيات وصيانتها وﲢيينها،
– استغﻼل كل اﳌوارد اﳌعلوماتية اﳌكيفة لضمان اﳉودة
وتتبع معطيات اﳌخبر،
– تطوير التحسﲔ اﳌستمر لنظام “ضمان اﳉودة” وإعداد
مخطط تكوين للموظفﲔ اﳌتكفل بهم.
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وينظم ﰲ ثﻼث ) (3مصالح :
• مصلحة اليقظة التكنولوجية ومشاريع البحث،

 –١قـس ـم “بـيـول ـوج ـيا وكيمياء الغذاء” ،ويكلف بالقيام
بدراسات وأعمال بحث حول :

• مصلحة تسيير الشبكات وصيانتها والوثائق الرقمية،

– اﳌكمﻼت الغذائية،

• مصلحة ضمان اﳉودة واﳌعايير والتصديق.

– اﻷغذية واﻷطعمة اﳌخمرة،

اﳌادة  : ٦يلحق باﻷمﲔ العام مكتب اﻷمن الداخﲇ.

– اﻷغذية اﳌعدلة وراثيا،

اﳌادة  : 7تكلف اﳌصالح اﻹدارية ﲟا يأتي:

– بيوكيمياء التغذية الزراعية،

– إعداد اﳌخطط السنوي لتسيير اﳌوارد البشرية ووضعه

– ميكروبيولوجيا التنبؤية،

حيز التنفيذ،
– ضمان متابعة اﳌسار اﳌهني ﳌستخدمي اﳌركز،
– إع ـداد مـخططـات سـنـوي ـة ومتـع ـددة الـسنـوات للتـك ـويـن
وﲢـسـﲔ اﳌـسـتوى وﲡ ـدي ـد اﳌع ـارف ﳌستخدمي اﳌـرك ـز
ووضعها حيز التنفيذ،
– إعداد مشروع ميزانية التسيير وﲡهيز اﳌركز وكذا
ضمان تنفيذه بعد اﳌصادقة عليه،

 ٢٦صفر عام  ١٤٤٣هـ
 ٣أكتوبر سنة  ٢٠٢١م

– فيروسات التغذية الزراعية،
– التصوير اﻹشعاعي لﻸغذية،
– مكونات اﻷغذية،
– حركية ودينامكية التخزين،
– اﳌواد النشطة بيولوجيا،

– مسك اﶈاسبة العامة للمركز،

– مستحضرات الطبخ،

– ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل اﳌركز،

– إعداد طرائق تهدف إﱃ التحكم ﰲ خصائص استخدام

– ضمان تسيير قضايا اﳌنازعات والقانونية للمركز،
– ض ـم ـان تـسـيـير اﻷم ـﻼك اﳌنـق ـول ـة والـع ـق ـاريـ ـة للـمـرك ـز
واﶈافظة عليها وصيانتها،
– مسك دفاتر اﳉرد للمركز،
– ضمان حفظ وصيانة أرشيف اﳌركز.
تنظم اﳌصالح اﻹدارية ،وعددها ثﻼث ) ،(3ﰲ :
• مصلحة اﳌستخدمﲔ والتكوين،
• مصلحة اﳌيزانية واﶈاسبة،
• مصلحة الوسائل العامة.
اﳌادة  : ٨تتكون أقسام البحث ،والتي عددها خمسة )،(٥
من :
• قسم “بيولوجيا وكيمياء الغذاء”،

ووظائف اﳌنتجات وتنويعها لفائدة الصناعات التحويلية.
 –٢ق ـسـم “اﻷمـن ال ـغ ـذائـي” ،ويـكـل ـف ب ـالـق ـيـام بـدراسـات
وأعـم ـال بـحـث ح ـول :
– التلوث الكيمائي،
– مسببات اﻷمراض اﳊيوية،
– جودة اﻷغذية،
– التحاليل اﳊسية والتذوقية،
– ﲢليل اﻻﲡاهات ﰲ اﻷنظمة الغذائية،
– اﳌساهمة ﰲ إعداد طرائق هندسية للتغذية الزراعية
م ـرب ـح ـة وم ـن ـت ـج ـات ج ـدي ـدة وم ـك ـون ـات زراعـيـة غـذائـيـة لـهـا
خصائص صحية ووظيفية جديدة.
 –٣ق ـسـم ”تنـبـيـه ـات الـغ ـذاء واﳌراقـبـة التـنـظـيـمـيـة”،
ويك ـلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :

• قسم “اﻷمن الغذائي”،

– اﳌعايير والتصديق،

• قسم “تنبيهات الغذاء واﳌراقبة التنظيمية”،

– أخذ العّي ـنات،

• قسم “الهندسة الغذائية وطرائق التغذية الزراعية”،
• قسم “إيكولوجيا التغذية  /الزراعية البيئية”.

– ﲢاليل التغذية ،ميكروبيولوجيا واﳌلوثات )التغذية
الزراعية وتغذية اﳊيوان(،

 ٢٦صفر عام  ١٤٤٣هـ
 ٣أكتوبر سنة  ٢٠٢١م
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– اﻻستشارة واﳌراقبة ﰲ ميدان التغذية الزراعية،
– تطوير وتوحيد التشريع اﳋاص بأخﻼقيات علم اﻷحياء
والسﻼمة اﳊيوية واﳌعايير اﳌرجعية،
– ترقية اﻹبداع الغذائي )اﻷغذية والصحة ،ﲢويل اﻷغذية
وخصائص اﻷغذية( مع ضمان سﻼمة اﻷغذية.
 –٤قسم “الهندسة الغذائية وطرائق التغذية الزراعية”،
ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– هندسة اﻷمن الغذائي،
– اﳌشاكل البيئية ﰲ صناعة الغذاء،
– تقنيات اﳊد اﻷدنى ﰲ ﲢويل الغذاء،

23

اﳌادة  : ١١ينـ ـ ـشر هـ ـ ـ ـذا الق ـ ـ ـرار فـي اﳉ ـ ـري ـ ـدة الّرس ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـّرر باﳉزائر ﰲ أول صفر عام  1٤٤3اﳌوافق  8سبتمبر
سنة .2٠21
وزير التعليم العاﱄ
والبحث العلمي

وزير اﳌالية

عبد الباقي بن زيان

أيمن بن عبد الرحمان

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

– التوضيب،
– تصميم التجهيزات وطرائق اﻹنتاج،
– معاﳉة تفاعﻼت البنية اﳌجهرية،
– الع ـمـلـيـات ال ـوح ـدوي ـة وتصـمـيم نـم ـاذج مـثﲆ للطـرائـق
فيما يتعلق بهندسة اﻷغذية الصناعية،
– اﳌساهمة ﰲ إعداد تقنيات ﲢويل وحفظ منتجات
التغذية الزراعية البديلة واﳌثﲆ للبيئة.
 –5قـس ـم “إيـكـول ـوجـيـا الـتـغـ ـذيـ ـة  /الـزراعـيـ ـة الـبـيـئـيـة”،
ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– تثمﲔ اﻹنتاج النباتي واﳊيواني،

وزارة الشباب والرياضة
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ٢١ذي اﳊجة عام ١٤٤٢
اﳌ ـ ـوافق  ٣١يـ ـ ـوليو سنة  ،٢٠٢١يتضمن فتح شعبة
"التـدريـب الرياضي" ،تخصص " التدريب الرياضي
النخـبـوي" ،وشـعـبـة " اﻹدارة والتـسـيـيـر الـري ـاض ـي"،
تـخـصـص "تـسـيـي ـر الـه ـيـاك ـل الـقـ ـاعـ ـديـ ـة للـ ـري ـاض ـ ـة"،
ميدان "علوم وتقنيات النشاطات البدنية والـريـاضـيـة
"ويـح ـدد بـ ـرامـجـه ـمـا الـبي ـداغـ ـوجـيـ ـة ل ـنـيـل شـ ـه ـادة
م ـ ـاس ـ ـتـ ـر مـ ـه ـنـي ب ـالـ ـم ـ ـدرسـ ـة ال ـعـل ـيـا لـعـ ـلـ ـوم الـري ـ ـاض ـة
وتكنولوجياتها لداﱄ براهيم.

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

– اﳌنتجات اﶈلية،
– النمذجة اﻷولية واﻹبداع ﰲ الطبخ،
– أثر التغير اﳌناخي عﲆ الوفرة الغذائية،
– اﳌساهمة ﰲ إعداد تقنيات تسيير اﳌوارد وتقليص
كمية النفايات والضياع الناﰋ عن فساد اﳌنتجات خﻼل
اﻹنتاج والتحويل والتوزيع.
اﳌادة  : ٩تسير اﶈطة التجريبية اﳌنشأة طبقا ﻷحكام
ال ـمـادة ) 3٤ال ـفـقـ ـرة  (3م ـن اﳌرس ـوم الـتنـفـيـذي رق ـم 396–11
اﳌ ـؤرخ ف ـي  28ذي ال ـحـجـة ع ـام  1٤32الـم ـواف ـق  2٤نـ ـوفم ـب ـر
سـ ـنـة  2٠11واﳌ ـذك ـور أع ـﻼه ،مـن ط ـرف م ـدي ـر ،وتتـك ـون مـن
مصلحتﲔ ) (2إﱃ ثﻼث ) (3مصالح.
اﳌادة  : ١٠توضع اﳌصلحة اﳌشتركة اﳌنشأة طبقا ﻷحكام
اﳌادة  36م ـن اﳌ ـرس ـوم الـتنـفـيـذي رق ـم  396–11اﳌؤرخ فـي

ن وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
إ ّ
ووزيـرالشباب والرياضة،
– ﲟـقـتـضى ال ـقـان ـون رقـم  ٠٥-99اﳌؤرخ ﰲ  18ذي اﳊجة
عام  1٤19اﳌوافق  ٤أبريل سنة  1999واﳌتضمن القانون
التوجيهي للتعليم العاﱄ ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  26٥-٠8اﳌؤرخ ﰲ
 17شعبان عام  1٤29اﳌوافق  19غشت سنة  2٠٠8واﳌتضمن
نظام الدراسات للحصول عﲆ شهادة الليسانس وشهادة
اﳌاستر وشهادة الدكتوراه،

 28ذي اﳊـجـة ع ـام  1٤32الـمـواف ـق  2٤ن ـوفـمـب ـر سـنـة 2٠11

– وﲟ ـقـتـضى اﳌ ـرس ـوم الـتـنـفـيذي رق ـم  77-13اﳌـؤرخ فـي

واﳌ ـذك ـور أع ـﻼه ،تـحـت مـسـؤولـيـة رئـيـس مـصلحة ،وتتكون

 18ربـيـع اﻷول ع ـام  1٤3٤اﳌـواف ـق  3٠ي ـنـاي ـر سـنة  2٠13ال ـذي

من فروع.

يـحـدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
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– وﲟ ـقتـضى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيذي رقم  8٤-16اﳌؤرخ فـي

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ٢١ذي اﳊجة عام ١٤٤٢

 21ج ـم ـادى اﻷوﱃ ع ـام  1٤37اﳌـواف ـق أول م ـارس سـنـة 2٠16

اﳌـوافـق  ٣١يوليو سنة  ،٢٠٢١يحدد كيفيات التقييم

ال ـذي يـحـدد صﻼحيات وزير الشباب والرياضة،

والت ـدرج وال ـت ـوج ـيـه لـن ـيـ ـ ـل ش ـ ـه ـ ـادة م ـ ـاس ـتـ ـر م ـهـن ـي

– وﲟـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيـذي رق ـم  176-16اﳌؤرخ ﰲ
 9رمضان عام  1٤37اﳌوافق  1٤يونيو سنة  2٠16ال ـذي يـحدد

بـاﳌـدرسـة الـعـلـيـا لـع ـلـوم الـريـاضـة وتـكـنـولـوجـيـاتـهـا
لداﱄ براهيم.
––––––––––

القانون اﻷساسي النموذجي للمدرسة العليا،
– وﲟـقـتـضـى اﳌرسـوم التـنـفـيذي رق ـم  263-18اﳌـؤرخ ﰲ
 8صفر عام  1٤٤٠اﳌوافق  17أكتوبر سنة  2٠18الذي يحدد
شروط منح الوصاية البيداغوجية ﳌؤسسات التكوين العاﱄ
التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ﳑارستها ،ﻻ سيما
اﳌادة  16منه،
– وﲟـقـتضى اﳌـرسـوم التـنفـيذي رقـم  288-2٠اﳌؤرخ ﰲ
 22صفر عام  1٤٤2اﳌوافق  1٠أكتوبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن
تـح ـويـ ـل اﳌـ ـدرس ـة ال ـع ـل ـيـا لـع ـلـوم ال ـري ـاضـة وتكـنـول ـوجيـاتـه ـا
لداﱄ إبراهيم "مدرسة خارج اﳉامعة" إﱃ مدرسة عليا،
– وب ـ ـم ـقـ ـتـ ـضـى ال ـق ـ ـرار الـ ـوزاري اﳌـشـتـرك اﳌـ ـؤرخ ف ـي
 16ذي اﳊـجة ع ـام  1٤3٤اﳌ ـواف ـق  21أك ـت ـوبـ ـر س ـنـة 2٠13
واﳌتضمن إنشاء اللجنة القطاعية ﳌمارسة الوصاية التربوية
عﲆ مؤسسات التكوين العاﱄ التابعة لوزارة الشباب والرياضة

ن وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
إ ّ
ووزيـرالشباب والرياضة،
– ﲟقتضى القانون رقم  ٠٥-99اﳌؤرخ ﰲ  18ذي اﳊجة
عام  1٤19اﳌوافق  ٤أبريل سنة  1999واﳌتضمن القانون
التوجيهي للتعليم العاﱄ ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  26٥-٠8اﳌؤرخ ﰲ
 17شعبان عام  1٤29اﳌوافق  19غشت سنة  2٠٠8واﳌتضمن
نظام الدراسات للحصول عﲆ شهادة الليسانس وشهادة
اﳌاستر وشهادة الدكتوراه،
– وﲟـقـت ـضى اﳌ ـرس ـوم الـتـنـفـيـذي رق ـم  77-13اﳌ ـؤرخ ﰲ

وتشكيلها وتنظيمها وعملها،

 18ربـيـع اﻷول ع ـام  1٤3٤اﳌ ـواف ـق  3٠يناير سنة  2٠13الذي

يقـ ـ ـ ـ ـ ـّرران ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تـطـبـيـق ـا ﻷح ـكـام اﳌ ـاّدة  16م ـن اﳌ ـرس ـوم
التنفيذي رقم  263-18اﳌؤرخ ﰲ  8صفر عام  1٤٤٠اﳌوافق
 17أكتوبر سنة  2٠18واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ
فتح شعبة "التدريب الرياضي" ،تخصص " التدريب الرياضي

يحدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وبـمـقـتضى اﳌ ـرس ـوم التنفـي ـذي رق ـم  8٤-16اﳌؤرخ ﰲ
 21ج ـمادى اﻷوﱃ عام  1٤37اﳌوافق أول م ـارس سـنة 2٠16
الذي يحدد صﻼحيات وزير الشباب والرياضة،

النخبوي" ،وشعبة " اﻹدارة والتسيير الرياضي" ،تخصص

– وﲟ ـق ـتـضى اﳌرسوم التـنـفيـذي رقم  176-16اﳌؤرخ ﰲ

" تسيير الهياكل القاعدية للرياضة" ،ميدان " علوم وتقنيات

 9رمضان عام  1٤37اﳌوافق  1٤ي ـونـيـو سـنة  2٠16الذي يحدد

النشاطات البدنية والرياضية" ابتداء من السنة اﳉامعية

القانون اﻷساسي النموذجي للمدرسة العليا،

 2٠22-2٠21ويـحـدد ب ـرامـجـهـمـا الـبي ـداغ ـوجيـة لنـيـل ش ـهـادة
ماستر مهني باﳌدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها
لداﱄ براهيم.

– وﲟ ـقـتـضـى اﳌـرس ـوم التـنفـيـذي رقـم  263-18اﳌؤرخ ﰲ
 8صفر عام  1٤٤٠اﳌوافق  17أكت ـوبـر سـنـة  2٠18الذي يحدد
شروط منح الوصاية البيداغوجية ﳌؤسسات التكوين العاﱄ

اﳌاّدة  : ٢ﲢدد البرامج البيداغوجية للشعبتﲔ والتخصصﲔ
اﳌذكورين ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،طبقا للملحقﲔ اﻷول والثاني
اﳌرفقﲔ بأصل هذا القرار.

التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ﳑارستها ،ﻻ سيما
اﳌادة  16منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  288-2٠اﳌؤرخ ﰲ

اﳌادة  : ٣ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  21ذي اﳊجة عام  1٤٤2اﳌوافق  31يوليو

سنة .2٠21

وزير التعليم العاﱄ
والبحث العلمي

وزير الشباب والرياضة

عبد الباقي بن زيان

عبد الرزاق سبقاق

 22صفر عام  1٤٤2اﳌوافق  1٠أكتوبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن
ﲢويل اﳌدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لداﱄ
براهيم "مدرسة خارج اﳉامعة" إﱃ مدرسة عليا،
– وبـم ـقـتـضـى ال ـقـ ـرار الـ ـوزاري اﳌ ـشـت ـ ـرك ال ـ ـمـ ـؤرخ ف ـي
 16ذي اﳊـج ـة ع ـام  1٤3٤اﳌ ـواف ـق  21أك ـت ـوبـ ـر س ـنـة 2٠13
واﳌتض ـمن إن ـش ـاء اللـجـن ـة الـقـط ـاع ـيـة ﳌـمـارس ـة ال ـوصـاي ـة
الت ـربـوي ـة ع ـﲆ مـؤس ـسـات الـتـك ـوي ـن ال ـع ـاﱄ ال ـت ـابـعـ ـة ل ـوزارة
الشباب والرياضة وتشكيلها وتنظيمها وعملها،

 ٢٦صفر عام  ١٤٤٣هـ
 ٣أكتوبر سنة  ٢٠٢١م
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يقـ ـ ـ ـ ـ ـّرران ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطـبـيـقـ ـا ﻷحـك ـام اﳌـاّدة  16م ـن اﳌ ـرسـوم
التنفيذي رقم  263-18اﳌؤرخ ﰲ  8صفر عام  1٤٤٠اﳌوافق
 17أكتوبر سنة  ،2٠18واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ
ﲢديد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة ماستر
مهـ ـنـي ب ـاﳌـ ـدرس ـة ال ـع ـل ـي ـا ل ـعـل ـوم ال ـري ـاض ـة وتكـنول ـوجـيـاتـه ـا
لداﱄ براهيم.
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ينظم اﻻلتحاق بالسنة اﻷوﱃ ماستر باﳌدرسة العليا
لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لداﱄ براهيم من قبل ﳉنة
تنظيم اﳌسابقة تدعى "اللجنة".
اﳌادة  : ٤تكلف اللجنة ،عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– دراسة تطابق ملفات الترشيح،
– إعداد قائمة اﳌترشحﲔ اﳌقبولﲔ ﻹجراء اﳌسابقة،

اﳌاّدة  : ٢يتم اﻻلتحاق بالسنة اﻷوﱃ ماستر باﳌدرسة

– إعداد قائمة اﳌترشحﲔ الناجحﲔ وقائمة اﻻحتياطيﲔ

العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لداﱄ براهيم عن طريق

وفقا ﶈضر اﳌداوﻻت بعد ترتيبهم حسب درجة اﻻستحقاق.

مسابقة عﲆ أساس اﻻختبارات الكتابية والشفوية والتطبيقية
تنظمها اﳌدرسة بداية كل سنة جامعية لفائدة اﳊائزين
شهادة بكالوريا التعليم الثانوي للسنة اﳉارية ﲟعدل عام
يفوق أو يساوي  2٠/13أو شهادة أجنبية معترف ﲟعادلتها.
بالنسبة لشعبة " التدريب الرياضي" :
أن يكون حائزا شهادة ب ـكالوريا التعليم الثانوي للسنة
اﳉارية ﲟعدل عام يفوق أو يساوي  2٠/13ﰲ شعب العلوم
التجريبية والرياضيات أو شهادة أجنبية معترف ﲟعادلتها.
وتتضمن اﳌسابقة اﻻختبارات اﻵتية :
– اخـتـب ـار كـت ـابـي فـي الـلـغ ـة اﻹنجـلـيـزي ـة و/أو الفرنسية
)اﳌعامل ،(2
– اختبارات تطبيقية ﰲ التخصص الذي يختاره اﳌترشح
)اﳌعامل ،(3
– مقابلة شفهية أمام ﳉنة امتحان) ،اﳌعامل ،(1
بالنسبة لشعبة "اﻹدارة والتسيير الرياضي" :
– أن يكون حائزا شهادة بكالوريا التعليم الثانوي للسنة
اﳉارية ﲟعدل عام يفوق أو يساوي  2٠/13ﰲ شعب تسيير
واقتصاد وعلوم ﲡريبية وتقني رياضي أو شهادة أجنبية
معترف ﲟعادلتها.
وتتضمن اﳌسابقة اﻻختبارات اﻵتية :
– اخـتـب ـار ك ـتـابـي ﰲ الـلـغ ـة اﻹنجليزية و/أو الف ـرنـسـيـة،
)اﳌعامل ،(2
– اختبار كتابي ﰲ الثقافة العامة) ،اﳌعامل ،(3
– مقابلة شفهية أمام ﳉنة امتحان) ،اﳌعامل ،(1
اﳌادة  : ٣يتم إعﻼم حامﲇ شهادة البـك ـال ـوري ـا بـتاريخ
التـسـجـيـﻼت ﳌـسـابـق ـة اﻻلتـحـاق بـالـسـنـة اﻷوﱃ بـاﳌ ـدرس ـة
ال ـعـ ـل ـ ـيـا ل ـع ـل ـوم الـري ـاضـة وتكـنـول ـوجيـاته ـا ل ـداﱄ بـ ـراهي ـم ع ـن
طريق كل وسـائ ـل اﻹعـﻼم )مـوق ـع ال ـواب لـلـمـدرسـة ،والـصـحـاف ـة،
واﳌلـصـق ـات أو أي وسيلة أخرى مﻼئمة(.

يرأس مدير اﳌدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها
لداﱄ إبراهيم اللجنة ،ويتوﱃ أمانتها.
اﳌادة  : 5تتشكل ﳉنة اﳌداوﻻت من :
– مدير اﳌدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها
لداﱄ براهيم ،رئيسا،
– اﳌدير اﳌساعد اﳌكلف بالتعليم والشهادات والتكوين
اﳌتواصل باﳌدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها
لداﱄ براهيم ،عضوا،
– أست ـاذ دائ ـم ب ـدرج ـة اﻷست ـاذي ـة بأق ـدم ـي ـة وأعﲆ رتـبـة،
عضوا،
– ﳑثل عن وزارة الشباب والرياضة ،عضوا،
– ﳑثل عن وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي ،عضوا.
اﳌادة  : ٦ي ـتـ ـم إعـ ـﻼم اﳌت ـرشح ـي ـن ب ـال ـقـ ـائ ـم ـة الـنـهـ ـائ ـي ـة
للـن ـاجـحـﲔ ف ـي اﳌس ـابـقـ ـة ع ـن ط ـري ـق ك ـل وسـائ ـل اﻹعـ ـﻼم
)موقع الـ ـواب للـم ـدرس ـة والـصـحـاف ـة ،واﳌلـصـقـ ـات الـ ـداخ ـل ـي ـة
أو أي وسـيـلـة أخ ـرى م ـﻼئ ـمـة(.
اﳌادة  : 7ت ـخـضع كي ـفـي ـات الـتق ـيـيـم والـتـدرج وال ـتـوجـيـه
لن ـيل شـه ـادة ماستر مهني باﳌدرسة العليا لعلوم الرياضة
وتكنولوجياتها لداﱄ براهيم لنفس اﻹجراءات اﳌعمول بها
عﲆ مستوى اﳌدارس العليا التابعة لقطاع التعليم العاﱄ
طبقا للتنظيم اﳌعمول به.
اﳌادة  : ٨ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  21ذي اﳊجة عام  1٤٤2اﳌوافق  31يوليو

سنة .2٠21

وزير التعليم العاﱄ
والبحث العلمي

وزير الشباب والرياضة

عبد الباقي بن زيان

عبد الرزاق سبقاق
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وزارة التجارة وترقية الصادرات
قرار مؤّرخ ﰲ  6ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  17يونيو
سنة  ،2021يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  26جمادى الثانية

للسجل التجاري عند إقفال حساب النتائج لنهاية السنة لفائدة
الغرفة اﳉزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصـنـاعة
وكيفيات توزيع حاصلها،
يقرر ما يأتي :

عام  1441اﳌوافق  20فبراير سنة  2020الذي يحّدد

اﳌادة اﻷوﱃ  :تع ـدل أحـكـ ـام اﳌ ـادة  2مـن الـقـ ـرار اﳌـؤرخ فـي

الـق ـائ ـمـة اﻻسم ـيـة ﻷع ـض ـاء م ـجل ـس إدارة اﳌ ـرك ـز

 22شـوال عـام  1٤3٠اﳌ ـواف ـق  11أكـتـوب ـر سـنـة  2٠٠9واﳌ ـذكـ ـور

ال ـوطـني للـسـج ـل الـتـجـاري.

أع ـﻼه ،كـمـا يـأتـي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ب ـم ـوجـ ـب ق ـرار م ـؤّرخ ﰲ  6ذي الـقـع ـدة ع ـام  1442اﳌواف ـق

 17يونيو سنة  ،2021يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  26جمادى الثانية

ع ـام  1441اﳌواف ـق  20فبـرايـر سـنة  2020ال ـذي يحّدد القائمة

“اﳌادة  : 2يدفع اﳌركز الوطني للسجل التجاري نسبة
عشرة ﰲ اﳌائة ) (% 1٠من حساب النتائج لنهاية السنة لفائدة
الغرفة اﳉزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة.
ي ـدفـع الـناتـج اﳌ ـذك ـور فـي الـف ـق ـرة اﻷوﱃ أع ـﻼه ،كامﻼ إﱃ

اﻻسم ـ ـي ـ ـة ﻷعضاء م ـ ـج ـ ـلس إدارة اﳌرك ـ ـز ال ـ ـوط ـ ـني ل ـ ـلسجـ ـل

ح ـسـاب ال ـغ ـرفـة اﳉ ـزائ ـري ـة للتـجـارة والـصـنـاعـ ـة بـاﳋ ـزيـن ـة

التجاري ،كما يأتي :

الـعـمـومـيـة”.

“ – السّيد سامي قﲇ ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالتجارة،
رئيسا،
) ..........................الباقي بدون تغيير( .“ .........................

اﳌادة  : 2ينـ ـ ـشر هـ ـ ـ ـذا القـ ـ ـ ـ ـرار ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـدة الّرس ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

جة عام  1٤٤2اﳌوافق  29يوليو
ح ـّرر باﳉزائر ﰲ  19ذي اﳊ ّ

سنة .2٠21

–––––––––––★–––––––––––

كم ـال رزي ـﭪ

جة عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٢٩يوليو
قرار مؤّرخ ﰲ  ١٩ذي الح ّ
سنة  ،٢٠٢١يعدل القرار اﳌؤرخ ﰲ  ٢٢شوال عام ١٤٣٠
اﳌوافق  ١١أكتوبر سنة  ٢٠٠٩الذي يحدد نسبة

–––––––––––★–––––––––––
قرار وزاري م ـشـتـ ـرك م ـ ـؤّرخ ﰲ  ٣ذي الق ـعـ ـدة ع ـ ـام ١٤٤١

اﳌواف ـ ـق  ٢5يونيو سـ ـن ـة  ،٢٠٢٠يتضمن النظام

م ـسـ ـاه ـم ـة الـ ـمـرك ـز ال ـوطـني للـسـج ـل الـتـجـاري ع ـنـد

التقني اﳌتعلق بخصائص أنواع اﳊليب اﳌخمر.

إقفال حساب النتائج لنهاية السنة لفائدة الغرفة

)استـدراك(

اﳉـ ـزائـ ـري ـة للـتـج ـارة والـص ـنـاع ـ ـة وغ ـرف الـتـجـ ـارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والـص ـنـاع ـ ـة وكيفيات توزيع حاصلها.

`````````````````````````
ن وزير التجارة وترقية الصادرات،
إ ّ
– ﲟقتضى اﻷمر رق ـم  ٠7-21اﳌؤرخ ﰲ  27شوال عام 1٤٤2
اﳌوافق  8يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن قانون اﳌالية التكميﲇ
لسنة ،2٠21
– وبـم ـ ـقـ ـت ـضى اﳌ ـرسـ ـوم الرئ ـاس ـي رقـ ـم  281-21اﳌـ ـؤّرخ فـي

 26ذي ال ـقـ ـع ـ ـدة عـ ـ ـام  1٤٤2اﳌ ـوافـ ـق  7يـ ـولـيو سنة 2٠21
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

– وبـمـ ـق ـتـ ـضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥3-٠2اﳌؤرخ ﰲ
 17شوال عام  1٤23اﳌوافق  21ديسمبر سنة  2٠٠2الذي يحدد
صﻼحيات وزير التجارة،
– وبـم ـ ـقـ ـت ـضى القرار اﳌؤرخ ﰲ  22شوال عام  1٤3٠اﳌوافق
 11أكتوبر سنة  2٠٠9الذي يحدد نسبة مساهمة اﳌركز الوطني

اﳉ ـري ـدة الـرسـمـية ،الع ـدد  ٠6الصادر ﰲ  1٠جمادى الثانية
عام  1٤٤2اﳌوافق  2٤جانفي سنة .2٠21
 –1الصفحة  – 21اﳌادة  – 3السطر ٤
– ب ـدﻻ مـن  :ح ـل ـيب م ـخ ـمـر مـعـطـر ............................ :
)محليات ومسّكر....................................................(..............
– ي ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأ  :حليب مخمر معطر )........................ :محليات
وسكر(....................................................................................
 –2الصفحة  – 2٤اﳌلحق اﻷول – اﳋانة  ٥من اﳉدول
– بدﻻ من  :الكائنات الدقيقة ..........................عﲆ الوسم
)ب( )وت م /ﰲ اﻹجمال(.
– ي ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأ  :الـكائنات الدقيقة........................عﲆ الوسم
)ب(

)وت م/غ ،ﰲ اﻹجمال(.

) ..........................الباقي بدون تغيير( ............................
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وزارة الصناعة الصيدﻻنية
قـرار وزاري مـشـترك مؤّرخ ﰲ  ٢٨محرم عام  ١٤٤٣اﳌوافق
 ٦سبتمبر سنة  ،٢٠٢١يحدد تنظيم اﻹدارة اﳌركزية

لوزارة الصناعة الصيدﻻنية ﰲ مكاتب.
––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– ووزير الصناعة الصيدﻻنية،
– ووزير اﳌالية،
– ﲟـ ـقـت ـضـى اﳌ ـرسـوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌـ ـؤرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

27

اﳌديرية الفرعية لﻺنتاج والتنمية الصناعية ،وتتكون
من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مـكـت ـب ت ـرقـي ـة وتق ـيـيـم وتـط ـوي ـر التـنـمـيـة الـصـنـاع ـيـة
واﻻستثمار،
– مكتب متابعة نشاط اﳌواد الصيدﻻنية واﳌستلزمات
الطبية،
– مكتب تسليم ومتابعة اعتماد اﳌؤسسات الصيدﻻنية
للتـصـن ـيع ومـقـ ـررات اﳌـم ـارس ـة للـصـيـدﻻنـيـﲔ اﳌـ ـدي ـريـن
التقنيﲔ.
الـم ـدي ـ ـري ـ ـة الـف ـرع ـي ـة لتـرق ـيـة التص ـديـ ـر وتـتكـ ـون م ـن
مكتبﲔ ): (2
– مكتب تطوير وتصدير اﳌواد الصيدﻻنية واﳌستلزمات
الطبية،

– وﲟـقـتـضـى اﳌ ـرسـوم الرئاسي رقم  281–21اﳌـ ـؤرخ ﰲ

– مكتب تسليم ومتابعة اعتماد اﳌؤسسات الصيدﻻنية

 26ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

للت ـص ـدي ـر وم ـقـررات اﳌـمـ ـارس ـة للصـيـدﻻنيـﲔ اﳌـ ـدي ـري ـن

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

التقنيﲔ.

– وﲟـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيـذي رق ـم  ٥٤–9٥اﳌؤرخ ﰲ
 1٥رمـضـان عـ ـام  1٤1٥اﳌ ـوافـ ـق  1٥فـبـرايـ ـر سـنـة  199٥ال ـذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟـقت ـضى اﳌ ـرس ـوم التـنـفيذي رقم  193–1٤اﳌؤرخ ﰲ
 ٥رم ـضـان ع ـام  1٤3٥اﳌوافق  3ي ـوليـو سنة  2٠1٤الذي يـحـدد
صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  271–20اﳌؤّرخ ﰲ
 11صفر عام  1442اﳌوافق  29سبتمبر سنة  2020الذي
يحّدد صﻼحيات وزير الصناعة الصيدﻻنية،
– وﲟـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيذي رقم  272–2٠اﳌؤّرخ ﰲ

 11صفر عام  1442اﳌوافق  29سبتمبر سنة  2020واﳌتضمن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة الصناعة الصيدﻻنية،
يقررون ما يأتي :

اﳌادة اﻷوﱃ  :تـطـبـي ـق ـا ﻷحكـ ـام الـ ـم ـادة  8مـ ـن اﳌ ـرس ـوم
التـنـفـيذي رقم  272–2٠اﳌؤّرخ ﰲ  11صفر عام  1442اﳌوافق

 29سبتمبر سنة  2020واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ

ﲢديد تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة الصناعة الصيدﻻنية
ﰲ مكاتب.
اﳌادة  : 2تضم مديرية اﻹنتاج والتنمية الصناعية وترقية
التـص ـديـ ـر والـبـحـث ،اﳌـنـظـمـة ﰲ ث ـﻼث ) (3مـدي ـريـات فرعية،
ما يأتي :

اﳌديرية الفرعية لترقية الدراسات العيادية والبحث
الصيدﻻني ،وتتكون من مكتبﲔ ): (2
– مكتب اﳌتابعة والدراسة واﳌراقبة واﳌصادقة عﲆ
الدراسات العيادية ودراسات التكافؤ اﳊيوي،
– مكتب البحث الصيدﻻني وترقية الدراسات العيادية
والتكافؤ اﳊيوي.
اﳌادة  : ٣تـضـم م ـدي ـريـة الـنشـاطـات الـصـيـدﻻنـيـة والضـبط،
اﳌنظمة ﰲ مديريتﲔ ) (2فرعيتﲔ ،ما يأتي :
اﳌ ـديـ ـري ـة ال ـف ـرع ـيـة لض ـب ـط اﳌـ ـواد الـص ـي ـدﻻن ـي ـة
واﳌـسـتـلـزم ـات الطبية ،وتتكون من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب ضبط اﳌواد الصيدﻻنية،
– مكتب ضبط اﳌستلزمات الطبية،
– مكتب ضبط اﳌواد اﳌخدرة واﳌؤثرة عقليا واﳌواد
اﳊساسة.
اﳌـدي ـري ـة ال ـف ـرع ـيـة للـنـشـاطـات الـصيـدﻻنية ،وتتكون
من ثﻼثة ) (3مكاتب :
– مكتب متابعة أنشطة اﳌؤسسات الصيدﻻنية،
– مكتب اليقظة بخصوص اﻷدوية واليقظة بخصوص
العتاد الطبي،
– مكتب الترقية الطبية.
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اﳌادة  : ٤تضم مديرية اليقظة اﻻستراتيجية ،اﳌنظمة
ﰲ مديريتﲔ ) (2فرعيتﲔ ،ما يأتي :
اﳌديـريـة الـفـرعـيـة لـلـتـحـلـيـل واﻹحصائـيات ،وتتكون
من مكتبﲔ ): (2

اﳌديرية الفرعية للتعاون ،وتتكون من مكتبﲔ ): (2
– مكتب التعاون الثنائي،
– مكتب التعاون اﳌتعدد اﻷطراف.

– مكتب ﲢليل اﳌعطيات للمواد الصيدﻻنية واﳌستلزمات
الطبية ومتابعة اﳌخزونات،
– مكتب اﻹحصائيات.
اﳌديرية الفرعية للتقييم اﻻقتصادي ،وتتكون من
مكتبﲔ ): (2

اﳌادة  : 7ت ـض ـم مـ ـدي ـري ـة اﻹدارة وال ـوسـائ ـل ،اﳌـنـظـمة ﰲ
مديريتﲔ ) (2فرعيتﲔ ،ما يأتي :
اﳌديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين ،وتتكون
من ثﻼثة ) (3مكاتب :

– مكتب الدراسات الصيدﻻنية واﻻقتصادية،

– مكتب تسيير اﳌسار اﳌهني للوظائف العليا،

– مكتب تقييم تكاليف اﻻستراتيجيات الصيدﻻنية.

– مكتب تسيير اﳌسار اﳌهني للمستخدمﲔ،

اﳌادة  : 5تضم مديرية أنظمة اﻹعﻼم والتوثيق ،اﳌنظمة
ﰲ مديريتﲔ ) (2فرعيتﲔ ،ما يأتي :
اﳌديرية الفرعية ﻷنظمة اﻹعﻼم والرقمنة ،وتتكون

– مكتب التكوين.
اﳌديـريـة الـفـرعـيـة لـلـمـالـيـة والـوسائـل واﳌمـتلكات،
وتتكون من ثﻼثة ) (3مكاتب :

من مكتبﲔ ): (2
– مكتب أنظمة اﻹعﻼم،

– مكتب اﳌيزانية واﶈاسبة،

– مكتب الرقمنة وصيانة اﻹعﻼم اﻵﱄ والشبكات.
اﳌديرية الفرعية للتوثيق واﻷرشيف ،وتتكون من
مكتبﲔ ): (2
– مكتب التوثيق،

– مكتب الوسائل العامة واﳌمتلكات،
– مكتب الصفقات العمومية.
اﳌادة  : ٨يـنـ ـش ـ ـر ه ـ ـذا الـ ـق ـ ـرار فـي اﳉ ـريـ ـدة ال ـّرسـمـﹽية
للجمهورّية اﳉزائرّية الديمقراطّية الّشعبّية.

– مكتب اﻷرشيف.
اﳌادة  : ٦تضم مديرية التنظيم واﳌنازعات والتعاون،
اﳌنظمة ﰲ ثﻼث ) (3مديريات فرعية ،ما يأتي :
اﳌديرية الفرعية للدراسات القانونية ،وتتكون من
مكتبﲔ ): (2
– مكتب التنظيم،
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وزير اﳌالية

ع ـبـد ال ـرح ـ ـمـ ـان جـ ـ ـم ـ ـال

أيمن بن عبد الرحمان

ل ـ ـط ـفـي بـ ـن ب ـاحـ ـمـ ـد

– مكتب الدراسات واﻻستشارة القانونية.
اﳌديرية الفرعية للمنازعات ،وتتكون من مكتبﲔ ): (2

عن الوزير اﻷول

– مـكـت ـب مـعـ ـاﳉ ـة الـق ـضـاي ـا م ـا ق ـبـل اﳌـنازع ـات وقـض ـاي ـا

وبتفويض منه

اﳌنـازع ـات،

اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري

– مكتب ﲢليل ومتابعة قضايا اﳌنازعات.

بلقاسم بوشمال
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