العدد 11

اﻷحد  26رجب عام  1٤٤٣هـ

السنة التاسعة واﳋمسون

اﳌوافق  27فبراير سنة  2022م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب

WWW.JORADP.DZ

ليبيا

ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية

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

حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة
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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فهرس
مراسيم تنظيمّيـة
مرس ـوم رئاس ـي رقـ ـم  62-22م ـؤّرخ ﰲ  7رج ـب عـ ـام  1٤٤3اﳌوافق  8فبراير سن ـ ـة  ،2٠22يتضمـن منح الوكالة الوطنية لتثمﲔ
موارد اﶈروق ـ ـات )ألنفط( سندا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغﻼل اﶈروقـات ﰲ اﳌساحة اﳌسماة ''تندوف''.......
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مرس ـوم رئاس ـي رقـ ـم  6٤-22م ـؤّرخ ﰲ  9رج ـب عـ ـام  1٤٤3اﳌواف ـق  1٠فبراي ـ ـر سن ـ ـة  ،2٠22يتضم ـ ـن إنهاء مهام عضو ﲟجلس
السلطة الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات....................................................................................................................................
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مرس ـوم تنفيذي رقـ ـم  66-22م ـؤّرخ ﰲ  9رج ـب عـ ـام  1٤٤3اﳌواف ـق  1٠فبراي ـ ـر سن ـ ـة  ،2٠22يعدل اﳌرسوم التنفيذي رقم 239–2٠
اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ  12محرم عام  1٤٤2اﳌوافق  31غشت سنة  2٠2٠الذي يحدد كيفيات استمرار اﳋزينة العمومية ﰲ التكفل،
بصفة استثنائية ،بتخفيض نسبة الفائدة عﲆ القروض اﳌمنوحة من طرف البنوك واﳌؤسسات اﳌالية لفائدة اﳌؤسسات
واﳋواص الذين يواجهـ ـ ـون صعوبات بسبب وبـ ـ ـ ـاء فيروس كورونا )كوفيد ..................................................................(19 -
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مرس ـوم تنفيذي رقـ ـم  67-22م ـؤّرخ ﰲ  9رج ـب عـ ـام  1٤٤3اﳌواف ـق  1٠فبراي ـ ـر سن ـ ـة  ،2٠22يعـ ـ ـ ـ ـدل اﳌرسـ ـ ـ ـوم التنفيـ ـذي رقـم ٠٥-22
اﳌـؤرخ ﰲ  29جمادى اﻷوﱃ عـام  1٤٤3اﳌوافق  3جانفي سنة  2٠22واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصص ـ ـة لوزير اﳌالية
من ميزانية التسيير ﲟوجـب قانون اﳌالية لسنة ..........................................................................................................2٠22

5

مرس ـوم تنفيذي رقم  68-22م ـؤّرخ ﰲ  9رج ـب عام  1٤٤3الـم ـواف ـق  1٠فبراير سنة  ،2٠22يتـضـم ـن ﲢويل اﳌعهد ال ـوطـني لل ـب ـري ـد
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فهرس )تـابع(
قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية
ق ـ ـرار م ـ ـؤّرخ ﰲ  2٠جمادى الثانية ع ـ ـام  1٤٤3اﳌوافـ ـق  23جانفي س ـن ـ ـ ـة  ،2٠22يـح ـدد ن ـسـب ـ ـة اﻻقـتـط ـ ـاع مـ ـن إي ـ ـ ـرادات التسيير ﰲ
ميزانيات الوﻻيات...................................................................................................................................................................
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وزارة الثقافة والفنون
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وتـصـن ـيـفـه ـا ومـدة الـعـق ـد اﳋ ـاص باﻷعوان العاملﲔ ﰲ نشاطات اﳊفظ أو الصيانة أو اﳋدمات بعنوان اﻹدارة اﳌركزية
لوزارة النقل...................................................................................................................................................................................................
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وزارة العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي
قرار وزاري مشترك مؤرخ ﰲ  2٠رجب عام  1٤٤3اﳌوافق  21فبرايـ ـر سنـ ـة  ،2٠22يحـ ـّدد كيفيـ ـات دفـ ـع منحـ ـ ـة البطالة................................
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 20يونيو سنة  2021واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اللّجنة الوطنية للمجاﻻت اﶈمية...............................................................
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قرار مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام  1443اﳌوافق أّول ديسمبر سنة  ،2021يحّدد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء الّلجنة الوزارية
اﳌشتركة لدراسة مخطط تهيئة الشاطئ.................................................................................................................................
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ﳉنة تصنيف اﻷشخاص والكيانات اﻹرهابية
قرار مؤّرخ ﰲ  ٥رجب عام  1٤٤3اﳌواف ـ ـ ـق  6فبراير سن ـ ـة  ،2٠22يتضم ـ ـ ـ ـ ـن التسج ـ ـ ـي ـ ـ ـل ﰲ الق ـ ـائم ـ ـ ـة ال ـ ـ ـوطني ـ ـ ـ ـة لﻸشخاص
والكيانات اﻹرهابية.................................................................................................................................................................
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مراسيم تنظيمّيـة
مرس ـوم رئاس ـي رقـ ـم  62-22م ـؤّرخ ﰲ  7رج ـب عـ ـام 1٤٤٣

ﲤتد اﳌساحة كليا أو جزئيا ﰲ اﳌقاطعات اﻹدارية لوﻻيات

اﳌوافق  ٨فبراير سنـة  ،2022يتضمـن منح الوكالة

تندوف وبشار وبني عباس وأدرار وتيميمون وبرج باجي

الـ ـوطن ـيـة ل ـتـثـمـي ـن مـ ـوارد الـمحـروقـ ـ ـات )أل ـنـف ـط(

مختار.

سـن ـدا مـنـجـمـي ـا لنـش ـاط ـات البـحـث و/أو استـغـ ـﻼل

اﳌاّدة  : 2ﲢدد مساحة البحث و/أو استغﻼل اﶈروقات،

اﶈـروقـات ﰲ اﳌساحة اﳌسّم ـاة ''تندوف''.

مـوضـوع هذا السند اﳌنجمي طبقا للمخططات اﳌلحـقـة بـأصـل

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا اﳌرسوم ،عن طريق اﻹيصال التتابعي للنقاط اﶈددة

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الطاقة واﳌناجم،
– وبـ ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدسـت ـور ،ﻻ سـيـمـ ـا ال ـم ـادت ـ ـان  7-91و1٤1
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  3٠–9٠الـمؤرخ ﰲ  1٤جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤11اﳌوافق أول ديسمبر سنة  199٠واﳌتضمن قانون
اﻷمﻼك الوطنية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  13–19اﳌؤرخ ﰲ  1٤ربيع الثاني
عام  1٤٤1اﳌوافق  11ديسمبر سنة  2٠19الذي ينظم نشاطات

إحداثياتها اﳉغرافية ﰲ اﳌلحق اﳌرفق بأصل هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٣ي ـمـن ـح الـسـن ـد اﳌـنجـم ـي للـبـح ـث و/أو اسـتغـﻼل
اﶈروقـات للـ ـوكـ ـالـ ـة ال ـوطـنـي ـة لتـثـم ـﲔ م ـوارد اﶈ ـروقات
)ألـنـف ـط( ،ابـتـداء م ـن ت ـاري ـخ نـشـر هـ ـذا اﳌرس ـوم ﰲ اﳉريـ ـدة
الرسمية.
اﳌاّدة  : ٤ينشـ ـ ـر هـ ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉ ـري ـ ـ ـدة الّرسمـ ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
ح ـّرر بـاﳉ ـزائ ـر فـي  7رج ـ ـب عـ ـام  1٤٤3اﳌواف ـق  8فبراي ـ ـر
سن ـ ـة .2٠22

اﶈروقات ،ﻻ سيما اﳌادة  8منه،

عبد اﳌجيد تبون

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسـ ـي رق ـم  281–21اﳌؤرخ ﰲ

–––––––––––★–––––––––––

 26ذي القعدة عـام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضم ـن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

مرس ـوم رئاس ـي رقـ ـم  6٤-22م ـؤّرخ ﰲ  ٩رج ـب عـ ـام 1٤٤٣

– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  227–21اﳌؤرخ ﰲ

اﳌواف ـق  10فبراي ـ ـر سن ـ ـة  ،2022يتضم ـ ـن إنهاء

 12شوال عام  1٤٤2اﳌوافق  2٤مايو سنة  2٠21الذي يحدد

مـ ـهـ ـام عضو ﲟج ـلس السل ـط ـة ال ـوط ـن ـي ـة اﳌست ـق ـل ـة

شروط وكيفيات منح السندات اﳌنجمية ﳌمارسة نشاطات

لﻼنتخابات.

البحث عن اﶈروقات واستغﻼلها ،ﻻسيما اﳌادة  1٠منه،
– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  239–21اﳌؤرخ ﰲ
 19شوال عام  1٤٤2اﳌوافق  31مايو سنة  2٠21الذي يحدد
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،

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– وبن ـ ـاء ع ـ ـﲆ الدست ـ ـور ،ﻻ سيم ـ ـا الـمادتـ ـ ـ ـان  7-91و2٠1
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي رقم  1٠2-21اﳌؤرخ
ﰲ  3٠رجب عام  1٤٤2اﳌوافق  1٤مارس سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء مجلس السلطة الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات،

يرسم ما يأتي :

يرسم ما يأتي :

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  8من القانون رقم 13–19

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تـنـهى مـهـام السيد خ ـال ـد ب ـوحـبـل ،بـصـفـتـه

الـمؤرخ ﰲ  1٤ربيع الثاني عام  1٤٤1اﳌوافق  11ديسمبر
سنة  2٠19واﳌذكور أعﻼه ،ﲤنح الوكالة الوطنية لتثمﲔ
موارد اﶈروقات )ألنفط( ،سندا منجميا لنشاطات البحث
و/أو استغﻼل اﶈروقات ﰲ اﳌساحة اﳌسّماة '' :تندوف''
)الكتل  3٠1 :و 3٠2و 3٠3و 3٠٤و 3٠٥و 3٠6و 3٠7و 3٠8و3٥8
و 363و 36٤و 36٥ومساحات أخرى غير مفهرسة( تغطي
مساحة إجمالية قدرها  263.696,22كلم.2

عضوا ﲟجلس السلطة الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات.
اﳌاّدة  : 2ينشـ ـ ـر هـ ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉ ـري ـ ـ ـدة الّرسمـ ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  9رج ـب عـ ـام  1٤٤3اﳌواف ـق  1٠فبراي ـ ـر
سن ـ ـة .2٠22
عبد اﳌجيد تبون
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مرس ـوم تنفيذي رقـ ـم  66-22م ـؤّرخ ﰲ  ٩رج ـب عـ ـام 1٤٤٣
الـم ـواف ـق  10فـب ـراي ـ ـر سن ـ ـة  ،2022ي ـع ـدل اﳌ ـرس ـوم
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مرس ـوم تنفيذي رقـ ـم  67-22م ـؤّرخ ﰲ  ٩رج ـب عـ ـام 1٤٤٣
الـمواف ـق  10فبراي ـ ـر سن ـ ـة  ،2022يعـ ـ ـ ـ ـدل اﳌرسـ ـ ـ ـوم

الـتنـفـيـذي رقم  2٣٩–20اﳌـ ـؤرخ ﰲ  12محرم عام 1٤٤2

التنفيـ ـذي رقـم  0٥-22اﳌـؤرخ ﰲ  2٩جم ـادى اﻷوﱃ

اﳌوافق  ٣1غشت سنة  2020الذي يحدد كيفيات

عـ ـام  1٤٤٣اﳌوافق  ٣جانفي سنة  2022واﳌتضمن

است ـم ـرار اﳋزي ـن ـة ال ـع ـم ـوم ـيـة ﰲ الـتـكـفـل ،بصفـة

توزيع اﻻعتمادات اﳌخصص ـ ـة لوزيـ ـ ـر اﳌاليـ ـة من

استثنائية ،بتخفيض نسبة الفائدة عﲆ القروض

ميزانية التسيير ﲟوجـب قانون اﳌالية لسنة .2022

اﳌمنوحة من طرف البنوك واﳌؤسسات اﳌالية
ل ـف ـائ ـدة اﳌـ ـؤس ـسـ ـ ـات واﳋ ـواص ال ـذي ـن ي ـواج ـه ـون
صعوبات بسبب وباء فيروس كورونا )كوفيد .(1٩ -
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وب ـنـ ـاء ع ـﲆ ال ـدسـتـ ـور ،ﻻ سـيـم ـا الـ ـم ـادت ـان  5–112و1٤1

ن الوزير اﻷّول،
إ ّ

)الفقرة  (2منه،

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدس ـت ـور ،ﻻ سـي ـمـ ـا ال ـم ـادت ـان  ٥–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

– وﲟقتضى القانون رقم  17–8٤الـمؤرخ ﰲ  8شوال عام 1٤٠٤
اﳌواف ـ ـق  7يـ ـول ـي ـو سن ـة  198٤واﳌت ـع ـلـق بـقـوانﲔ اﳌالـيـة،
اﳌعدل واﳌتمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥–21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

– وﲟقتضى القانون رقم  16–21الـمؤرخ ﰲ  2٥جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة ،2٠22

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥–21اﳌؤرخ ﰲ

 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

تعيﲔ الوزير اﻷّول،

– وﲟ ـقـت ـضى اﳌ ـرسوم التنفيذي رقم  239–2٠اﳌؤرخ ﰲ

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ

 12محرم عـ ـ ـ ـام  1٤٤2اﳌ ـ ـ ـواف ـ ـ ـق  31غشت سنة  2٠2٠الذي

 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

يحدد كيفيات استمرار اﳋزينة العمومية ﰲ التكفل ،بصفة

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

استثنائية ،بتخفيض نسبة الفائدة عﲆ القروض اﳌمنوحة
من طرف البنوك واﳌؤسسات اﳌالية لفائدة اﳌؤسسات
واﳋواص الذين يواجهون صعوبات بسبب وباء فيروس
كورونا )كوفيد  ،(19 -اﳌعدل،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٥2–21اﳌؤرخ ﰲ
 2٥شّوال عام  1٤٤2اﳌوافق  6يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌالية،
– وبـمقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنف ـيـذي رق ـم  ٠٥–22اﳌؤرخ ﰲ

يرسم ما يأتي :

 29ج ـم ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤٤3اﳌـ ـواف ـق  3ج ـان ـف ـي سـنة 2٠22

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تعدل أحكام اﳌادة  ٥من اﳌرسوم التنفيذي

واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير اﳌال ـيـة من

رقم  239–2٠اﳌؤرخ ﰲ  12محرم عام  1٤٤2اﳌوافق  31غشت
سنة  2٠2٠واﳌذكور أعﻼه ،كما يأتي :

ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
يرسم ما يأتي :

''اﳌاّدة  : ٥يمدد سريان أحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم 239–2٠

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يعدل اﳉدول اﳌلحق باﳌرسوم التنفيذي

اﳌؤرخ ﰲ  12محرم عـ ـ ـام  1٤٤2اﳌ ـ ـواف ـ ـق  31غشت سنة 2٠2٠

رق ـم  ٠٥–22اﳌ ـؤرخ ﰲ  29ج ـم ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤٤3اﳌ ـوافـق

واﳌذكور أعﻼه ،إﱃ غاية  31مارس سنة .''2٠22

 3ج ـان ـفي سـنة  2٠22واﳌذكور أعﻼه ،الفرع الثاني ''اﳌديرية

اﳌاّدة  : 2ينشـ ـ ـر هـ ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉ ـري ـ ـ ـدة الّرسمـ ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  9رج ـب عـ ـام  1٤٤3اﳌواف ـق  1٠فبراي ـ ـر
سن ـ ـة .2٠22

العامة للمحاسبة'' ،طبقا للجدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : 2ينشـ ـ ـر هـ ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉ ـري ـ ـ ـدة الّرسمـ ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  9رج ـب عـ ـام  1٤٤3اﳌواف ـق  1٠فبراي ـ ـر
سن ـ ـة .2٠22

أيمن بن عبد الرحمان

أيمن بن عبد الرحمان
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 26رجب عام  1٤٤٣هـ
 27فبراير سنة  2022م

اﳉدول اﳌلحق
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

وزارة اﳌالية
الفرع الثاني
اﳌديرية العامة للخزينة
والتسيير اﶈاسبي للعمليات اﳌالية للدولة
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
01-31

اﳌديرية العامة للخزينة والتسيير اﶈاسبي للعمليات اﳌالية للدولة -
الراتب الرئيسي للنشاط..........................................................................

158.000.000

02-31

اﳌديرية العامة للخزينة والتسيير اﶈاسبي للعمليات اﳌالية للدولة -
التعويضات واﳌنح اﳌختلفة...................................................................

180.000.000

03-31

اﳌديرية العامة للخزينة والتسيير اﶈاسبي للعمليات اﳌالية للدولة -
اﳌستخدمون اﳌتعاقدون  -الرواتب  -منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات
الضمان اﻻجتماعي....................................................................................

15.000.000

مجموع القسم اﻷول

353.000.000

القسم الثاني
اﳌوظفون  -اﳌعاشات واﳌنح
01-32

اﳌديرية العامة للخزينة والتسيير اﶈاسبي للعمليات اﳌالية للدولة -
ريوع حوادث العمل...................................................................................

21.000

02-32

اﳌديرية العامة للخزينة والتسيير اﶈاسبي للعمليات اﳌالية للدولة -
معاش اﳋدمة واﻷضرار اﳉسدية..............................................................

500.000

مجموع القسم الثاني

521.000

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
01-33

اﳌديرية العامة للخزينة والتسيير اﶈاسبي للعمليات اﳌالية للدولة -
اﳌنح العائلية............................................................................................

3.000.000

02-33

اﳌديرية العامة للخزينة والتسيير اﶈاسبي للعمليات اﳌالية للدولة -
اﳌنح اﻻختيارية.......................................................................................

20.000

03-33

اﳌديرية العامة للخزينة والتسيير اﶈاسبي للعمليات اﳌالية للدولة -
الضمان اﻻجتماعي....................................................................................

85.000.000

04-33

اﳌديرية العامة للخزينة والتسيير اﶈاسبي للعمليات اﳌالية للدولة -
اﳌساهمة ﰲ اﳋدمات اﻻجتماعية...........................................................

10.100.000

مجموع القسم الثالث

98.120.000

 26رجب عام  1٤٤٣هـ
 27فبراير سنة  2022م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

القسم الرابع
اﻷدوات وتسيير اﳌصالح
01-34

اﳌديرية العامة للخزينة والتسيير اﶈاسبي للعمليات اﳌالية للدولة -
تسديد النفقات..........................................................................................

5.000.000

02-34

اﳌديرية العامة للخزينة والتسيير اﶈاسبي للعمليات اﳌالية للدولة -
اﻷدوات واﻷثاث........................................................................................

48.000.000

03-34

اﳌديرية العامة للخزينة والتسيير اﶈاسبي للعمليات اﳌالية للدولة -
اللوازم.......................................................................................................

30.000.000

04-34

اﳌديرية العامة للخزينة والتسيير اﶈاسبي للعمليات اﳌالية للدولة -
التكاليف اﳌلحقة.....................................................................................

120.000.000

05-34

اﳌديرية العامة للخزينة والتسيير اﶈاسبي للعمليات اﳌالية للدولة -
اﻷلبسة......................................................................................................

392.000

90-34

اﳌديرية العامة للخزينة والتسيير اﶈاسبي للعمليات اﳌالية للدولة -
حظيرة السيارات.....................................................................................

2.400.000

92-34

اﳌديرية العامة للخزينة والتسيير اﶈاسبي للعمليات اﳌالية للدولة -
اﻹيجار......................................................................................................

800.000

97-34

اﳌديرية العامة للخزينة والتسيير اﶈاسبي للعمليات اﳌالية للدولة -
الـ ـن ـف ـ ـق ـات ال ـقضـ ـ ـائ ـي ـة  -ن ـف ـق ـ ـات اﳋـ ـ ـب ـرة  -ال ـت ـع ـويضات اﳌت ـرت ـب ـة عﲆ
الدولة........................................................................................................

10.000

مجموع القسم الرابع

206.602.000

القسم اﳋامس
أشغال الصيانة
01-35

اﳌديرية العامة للخزينة والتسيير اﶈاسبي للعمليات اﳌالية للدولة -
صيانة اﳌباني.........................................................................................

6.000.000

مجموع القسم اﳋامس

6.000.000

القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
02-37

اﳌديرية العامة للخزينة والتسيير اﶈاسبي للعمليات اﳌالية للدولة -
اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات..............................................................................

3.000.000

03-37

اﳌديرية العامة للخزينة والتسيير اﶈاسبي للعمليات اﳌالية للدولة -
نفقات تسيير اﳌجلس الوطني للمحاسبة.............................................

44.000.000

04-37

اﳌديرية العامة للخزينة والتسيير اﶈاسبي للعمليات اﳌالية للدولة -
نفقات تسيير ﳉنة اﻹشراف عﲆ التأمينات...........................................

3.000.000

05-37

اﳌديرية العامة للخزينة والتسيير اﶈاسبي للعمليات اﳌالية للدولة -
نفقات وضع حيز التنفيذ عصرنة أنظمة اﳋزينة...................................

40.000.000

مجموع القسم السابع

90.000.000

مجموع العنوان الثالث

754.243.000
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 26رجب عام  1٤٤٣هـ
 27فبراير سنة  2022م

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

رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقاﰲ
01-43

اﳌديرية العامة للخزينة والتسيير اﶈاسبي للعمليات اﳌالية للدولة -
اﳌنح  -تعويضات التدريب  -الرواتب اﳌسبقة  -نفقات التكوين............

15.000.000

مجموع القسم الثالث

15.000.000

مجموع العنوان الرابع

15.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول
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مرس ـوم تنفيذي رقـ ـم  6٨-22م ـؤّرخ ﰲ  ٩رج ـب عـ ـام 1٤٤٣

ﲡديد ترتيب القانون اﻷساسي للمدرسة اﳌركزية للبريد

الـم ـواف ـق  10ف ـب ـرايـ ـر سـن ـة  ،2022يتـضـم ـن تـح ـويل

واﳌواصﻼت ويغير تسميتها فيجعلها اﳌدرسة الوطنية

اﳌ ـعـ ـهـ ـد ال ـوطـني لل ـب ـري ـد وتـك ـنـولـ ـوج ـيـات اﻹع ـﻼم

للبريد واﳌواصﻼت ،اﳌعدل،

واﻻتصال''معهد وطني للتكوين العاﱄ'' إﱃ مدرسة
عليا.

– وﲟـقـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم التنـفـيـذي رق ـم  ٠7-٠7اﳌـؤرخ ﰲ
 19ذي اﳊجة عام  1٤27اﳌوافق  8يناير سنة  2٠٠7ال ـذي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ التقرير اﳌشترك بﲔ وزير البريد واﳌواصﻼت
السلكية والﻼسلكية ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدسـت ـور ،ﻻ سـي ـمـ ـا ال ـمـ ـادتـ ـان  ٥–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

يحّول اﳌدرسة الوطنية للبريد واﳌواصﻼت إﱃ معهد وطني
للتكوين العاﱄ،
– وﲟـقت ـضـى الـ ـم ـرس ـوم التنفيذي رقم  176–16اﳌؤرخ ﰲ
 9رمضان عام  1٤37اﳌوافق  1٤يونيو سنة  2٠16الذي يحدد
القانون اﻷساسي النموذجي للمدرسة العليا،
– وﲟـ ـقـتـضـى اﳌرسوم التنفيذي رقم  263-18اﳌؤرخ ﰲ

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥–99اﳌؤرخ ﰲ  18ذي اﳊجة

 8صـف ـر ع ـام  1٤٤٠اﳌوافق  17أكـت ـوب ـر سـنة  2٠18ال ـذي يحـدد

عام  1٤19اﳌوافق  ٤أبريل سنة  1999واﳌتضمن القانون

شروط منح الوصاية البيداغوجية ﳌؤسسات التكوين العاﱄ

التوجيهي للتعليم العاﱄ ،اﳌعدل واﳌتمم،

التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ﳑارستها،

– وﲟقتضى القانون رقم  21–1٥اﳌؤرخ ﰲ  18ربيع اﻷول
عام  1٤37اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠1٥واﳌتضمن القانون
التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،اﳌعدل،

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يـحـّول اﳌـع ـه ـد ال ـوطـنـي للـتـك ـوي ـن الـع ـاﱄ
اﳌسّمى اﳌعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال

– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم رق ـم  219–71اﳌؤرخ ﰲ  ٤رجب

إﱃ م ـدرس ـة عـل ـي ـا ﲢ ـت ت ـسـم ـية اﳌ ـدرس ـة الـوطني ـة الـعـل ـيـا

عام  1391اﳌوافق  2٥غشت سنة  1971واﳌتضمن تنظيم

لتكنـول ـوجيـات اﻹع ـﻼم واﻻتصـال والـبـري ـد ،وت ـدعى ﰲ صـلـب

الدروس للحصول عﲆ شهادة مهندس ،اﳌعدل واﳌتمم،

النص "اﳌدرسة".

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥–21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ

اﳌاّدة  : 2تـخـضـع اﳌ ـدرس ـة ﻷحـك ـام اﳌ ـرس ـوم التنفيذي
رقم  176–16اﳌؤرخ ﰲ  9رمضان عام  1٤37اﳌوافق  1٤يونيو
سنة  2٠16الذي يحدد القانون اﻷساسي النموذجي للمدرسة
العليا ،وﻷحكام هذا اﳌرسوم.

 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟـقـت ـضـى اﳌـرس ـوم التنـفـيذي رقم  11٠-9٥اﳌؤرخ ﰲ
 9ذي القعدة عام  1٤1٥اﳌوافق  9أبريل سنة  199٥واﳌتضمن

اﳌاّدة  : ٣يحدد مقر اﳌدرسة ﲟدينة اﳉزائر.
ويمكن نقله إﱃ أي مكان آخر من التراب الوطني ﲟوجب
مرسوم تنفيذي.

 26رجب عام  1٤٤٣هـ
 27فبراير سنة  2022م
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اﳌاّدة  : ٤توضع اﳌدرسة ﲢت الوصاية اﻹدارية للوزير
اﳌكلف بالبريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية.
وتـم ـارس ال ـوص ـاي ـة الب ـيـداغ ـوج ـيـة باﻻشتراك بﲔ الوزير
اﳌكلف بالتعليم العاﱄ والوزير اﳌكلف بالبريد واﳌواصﻼت
السلكية والﻼسلكية.
اﳌاّدة  : ٥زيادة عﲆ اﳌهام العامة اﶈددة ﰲ اﳌواد 19
و 2٠و 21م ـن ال ـم ـرس ـوم التـنفـي ـذي رقـ ـم  176–16اﳌ ـؤرخ فـي
 9رمـضـان عام  1٤37اﳌوافق  1٤يونيو سنة  2٠16واﳌذكور
أعﻼه ،تتوﱃ اﳌدرسة اﳌهام اﻵتية :
– ض ـم ـان التـك ـوي ـن الـع ـاﱄ والـبـحـث الـع ـل ـمـي والـتـطـ ـوي ـر
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اﳌاّدة  : ٨تلغى :
– جميع أحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم  11٠-9٥اﳌؤرخ ﰲ
 9ذي القعدة عام  1٤1٥اﳌوافق  9أبريل سنة  199٥واﳌتضمن
ﲡديد ترتيب القانون اﻷساسي للمدرسة اﳌركزية للبريد
واﳌواصﻼت ويغير تسميتها فيجعلها اﳌدرسة الوطنية
للبريد واﳌواصﻼت ،اﳌعدل ،اﳌخالفة لهذا اﳌرسوم،
– أحـ ـكـ ـام الـمـ ـرسـ ـوم ال ـتـن ـف ـي ـ ـذي رقـ ـم  ٠7-٠7اﳌ ـؤرخ فـي
 19ذي اﳊجة عام  1٤27اﳌوافق  8يناير سنة  2٠٠7الذي يحول
اﳌ ـدرس ـة ال ـوطـنـيـة للـبـري ـد واﳌ ـواصـﻼت ،إﱃ مـعـهـ ـد وطـنـي
للـتـكـوين الـعـاﱄ.

الـتـكن ـولـوجـي واﻻبتـك ـار والتـك ـوي ـن اﳌت ـواص ـل فـي م ـج ـال

اﳌاّدة  : ٩ينشـ ـ ـر هـ ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉ ـري ـ ـ ـدة الّرسمـ ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

– ضمان التكوين ﰲ مجال أمن اﻷنظمة اﳌعلوماتية،

حّرر باﳉزائر ﰲ  9رج ـب عـ ـام  1٤٤3اﳌواف ـق  1٠فبراي ـ ـر
سن ـ ـة .2٠22

تكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال والبريد،

– اﳌساهمة ﰲ اﻻنتقال الرقمي ﰲ مجال تكنولوجيات
اﻹعﻼم واﻻتصال والبريد،
– اﳌشاركة ،ضمن اﳌجموعة العلمية الدولية ،ﰲ تبادل
اﳌع ـارف وإث ـرائ ـه ـا وﰲ ال ـت ـظ ـاه ـرات واﳌساب ـق ـات ال ـدول ـيـة
اﳌخصصة لتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال والبريد.
اﳌاّدة  : 6زيادة عﲆ اﻷعضاء اﳌذكورين ﰲ اﳌادة  2٤من
الـمرسوم التنفيذي رقم  176–16اﳌؤرخ ﰲ  9رمضان عام 1٤37
اﳌ ـوافـ ـق  1٤يـ ـون ـيـو سنة  2٠16واﳌذكور أعﻼه ،يضم مجلس
إدارة اﳌدرسة الذي يرأسه الوزير اﳌكلف بالبريد واﳌواصﻼت
السلكية والﻼسلكية أو ﳑثله ،بعنوان القطاعات الرئيسية
اﳌستعملة :
– ﳑثل وزير الدفاع الوطني،
– ﳑثل الوزير اﳌكلف بالداخلية واﳉماعات اﶈلية،
– ﳑثل الوزير اﳌكلف بالرقمنة،
– ﳑثل الوزير اﳌكلف بالصناعة،
– ﳑ ـث ـل ال ـوزي ـر اﳌـك ـلـف بـاقـتصـاد اﳌعرفة واﳌؤسسات
الناشئة،

أيمن بن عبد الرحمان
–––––––––––★–––––––––––
مرس ـوم تنفيذي رقـ ـم  6٩-22م ـؤّرخ ﰲ  ٩رج ـب عـ ـام 1٤٤٣
الـم ـواف ـق  10ف ـب ـرايـ ـر سـن ـة  ،2022يتضمـن تـحويـ ـ ـل
اﳌعهـد الوطني لﻼتصـاﻻت وتكنولوجيـ ـات اﻹعـ ـﻼم
واﻻتص ـ ـال -عبد اﳊفيـظ بوصـ ـوف '' -معهد وطني
للتكويـ ـن العاﱄ'' إﱃ مدرسة عليا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ التقرير اﳌشترك بﲔ وزير البريد واﳌواصﻼت
السلكية والﻼسلكية ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدسـتـور ،ﻻ سيـم ـا ال ـ ـمـ ـادت ـان  ٥–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥–99اﳌؤرخ ﰲ  18ذي اﳊجة
عام  1٤19اﳌوافق  ٤أبريل سنة  1999واﳌتضمن القانون
التوجيهي للتعليم العاﱄ ،اﳌعدل واﳌتمم،

– ﳑثل سلطة ضبط البريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،
– ﳑثل بريد اﳉزائر،

– وﲟقتضى القانون رقم  21–1٥اﳌؤرخ ﰲ  18ربيع اﻷول
عام  1٤37اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠1٥واﳌتضمن القانون

– ﳑثل الوكالة الوطنية للذبذبات،

التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،اﳌعدل،

– ﳑ ـث ـل ال ـوك ـالة الوطنية لتطوير اﳊظائر التكنولوجية
وتطويرها،
– ﳑثل مجمع اتصاﻻت اﳉزائر.

– وﲟـق ـتـضـى اﳌ ـرس ـوم رق ـم  219–71اﳌـؤرخ فـي  ٤رجب
ع ـام  1391اﳌواف ـق  2٥غ ـشـت سـنـة  1971واﳌتـضـم ـن تـنـظـيـم
ال ـدروس للحصـول ع ـﲆ شهادة مهندس ،اﳌعدل واﳌتمم،

ﲢدد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء مجلس اﻹدارة ﲟوجب قرار

– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  173–7٥اﳌؤرخ ﰲ  27ذي اﳊجة
عام  139٥اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  197٥واﳌتضمن إحداث

اﳌاّدة  : 7يبقى الطلبة ﰲ طور التكوين باﳌعهد الوطني

معهد اﳌواصﻼت ،اﳌعدل،

من الوزير اﳌكلف بالبريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية.
للبريد وتكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال ،عند تاريخ نشر هذا
اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الرسمية ،خاضعﲔ لﻸحكام التنظيمية

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

اﳌطبقة عليهم إﱃ غاية نهاية تكوينهم.

تعيﲔ الوزير اﻷول،

10
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 26رجب عام  1٤٤٣هـ
 27فبراير سنة  2022م

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ

– اﳌشارك ـة ضمن اﳌجموعة العلمية الدولية ،ﰲ تبادل

 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

اﳌـعـ ـارف وإث ـرائ ـه ـا وفـي التـظ ـاه ـرات واﳌـسـابـق ـات ال ـدولـية

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

اﳌخصصة للمواصﻼت السلكية والﻼسلكية ولتكنولوجيات

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  16٥–٠8اﳌؤرخ ﰲ

اﻹعﻼم واﻻتصال.

 29جمادى اﻷوﱃ عام  1٤29اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2٠٠8الذي

اﳌاّدة  : 6زيادة عﲆ اﻷعضاء اﳌذكورين ﰲ اﳌادة  2٤من

يحول معهد اﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية إﱃ معهد وطني

الـمرسوم التنفيذي رقم  176–16اﳌؤرخ ﰲ  9رمضان عام 1٤37

للتكوين العاﱄ،

اﳌوافق  1٤يونيو سنة  2٠16واﳌذكور أعﻼه ،يضم مجلس

– وﲟـقـتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  176–16اﳌؤرخ ﰲ

إدارة اﳌدرسة الذي يرأسه الوزير اﳌكلف بالبريد واﳌواصﻼت

 9رمضان عام  1٤37اﳌوافق  1٤يونيو سنة  2٠16الذي يحدد

السلكية والﻼسلكية أو ﳑثله ،بعنوان القطاعات الرئيسية

القانون اﻷساسي النموذجي للمدرسة العليا،

اﳌستعملة :

– وﲟ ـقـتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  263–18اﳌؤرخ ﰲ

– ﳑثل وزير الدفاع الوطني،

 8صفر عام  1٤٤٠اﳌوافق  17أكتوبر سنة  2٠18الذي يحدد

– ﳑثل الوزير اﳌكلف بالداخلية واﳉماعات اﶈلية،

شروط منح الوصاية البيداغوجية ﳌؤسسات التكوين العاﱄ

– ﳑثل الوزير اﳌكلف بالرقمنة،

التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ﳑارستها،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ي ـحـّول اﳌ ـع ـهـ ـد ال ـوطـنـي لـلت ـك ـويـن الـع ـاﱄ
اﳌسـمـى اﳌعـهـ ـد الـوطني لﻼتصاﻻت وتكنولوجيات اﻹعﻼم
واﻻتـ ـصـال -ع ـب ـد الـح ـفـيظ ب ـوص ـوف ،-إﱃ م ـدرس ـة ع ـلـيا ﲢت
تسمية اﳌدرسة الوطنية العليا لﻼتصاﻻت وتكنولوجيات
اﻹعﻼم واﻻتصال عبد اﳊفيظ بوصوف ،وتدعى ﰲ صلب النص
"اﳌدرسة".
اﳌاّدة  : 2تخـضع ال ـم ـدرس ـة ﻷح ـك ـام الـم ـرس ـوم الـتن ـفـيذي

– ﳑثل الوزير اﳌكلف بالصناعة،
– ﳑثـ ـل ال ـوزي ـر اﳌكـلـف بـاقـتـص ـاد اﳌعـرفة واﳌؤسسات
الناشئة،
– ﳑثل سلطة ضبط البريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،
– ﳑثل الوكالة الوطنية للذبذبات،
– ﳑثل الوكالة الفضائية اﳉزائرية،
– ﳑ ـث ـل ال ـوكـالـة الوطنية لتطوير اﳊظائر التكنولوجية
وتطويرها،

رقم  176–16اﳌؤرخ ﰲ  9رمضان عام  1٤37اﳌوافق  1٤يونيو

– ﳑثل مجمع اتصاﻻت اﳉزائر.

سنة  2٠16الذي يحدد القانون اﻷساسي النموذجي للمدرسة

ﲢدد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء مجلس اﻹدارة ﲟوجب قرار

العليا ،وﻷحكام هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٣يحدد مقر اﳌدرسة بوهران.
ويمكن نقله إﱃ أي مكان آخر من التراب الوطني ﲟوجب
مرسوم تنفيذي.
اﳌاّدة  : ٤توضع اﳌدرسة ﲢت الوصاية اﻹدارية للوزير
اﳌكلف بالبريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية.
وﲤارس ال ـوصاي ـة ال ـب ـي ـداغ ـوجـيـة بـاﻻشتـراك بﲔ الـوزيـر
اﳌكلف بالتعليم العاﱄ والوزير اﳌكلف بالبريد واﳌواصﻼت
السلكية والﻼسلكية.
اﳌاّدة  : ٥زي ـادة عـﲆ اﳌـهـ ـام ال ـع ـام ـة اﶈددة ﰲ اﳌواد 19

من الوزير اﳌكلف بالبريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية.
اﳌاّدة  : 7يبقى الطلبة ﰲ طور التكوين باﳌعهد الوطني
لﻼتـص ـاﻻت وتـكـنول ـوج ـيات اﻹعـﻼم واﻻت ـصال -ع ـبـد الـحـفـيـظ
بوصوف ،-عند تاريخ نشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الرسمية،
خاضعﲔ لﻸحكام التنظيمية اﳌطبقة عليهم إﱃ غاية نهاية
تكوينهم.
اﳌاّدة  : ٨تلغى :
– جميع أحكام اﳌرسوم رقم  173–7٥اﳌؤرخ ﰲ  27ذي اﳊجة
عام  139٥اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  197٥واﳌتضمن إحداث
معهد اﳌواصﻼت ،اﳌعدل ،اﳌخالفة لهذا اﳌرسوم،

و 2٠و 21م ـن ال ـ ـم ـرس ـوم التنـفـيـ ـذي رق ـم  176–16اﳌ ـؤرخ فـي

– أح ـكـ ـام اﳌـ ـرسـ ـوم الـت ـن ـفـي ـ ـذي رق ـ ـم  16٥–٠8الـمـ ـؤرخ فـي

 9رمضان عام  1٤37اﳌوافق  1٤يونيو سنة  2٠16واﳌذكور

 29جمادى اﻷوﱃ عام  1٤29اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2٠٠8الذي

أعﻼه ،تتوﱃ اﳌدرسة اﳌهام اﻵتية :

يحّول معهد اﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية إﱃ معهد وطني

– ض ـم ـان الـت ـكـ ـوي ـن الـعـ ـاﱄ والـبحـث الـع ـلـ ـمـي والـتط ـوي ـر
اـلتـك ـنـول ـوجـي واﻻبـتـكـ ـار والتـك ـوي ـن اﳌـتـواص ـل فـي مـج ـال
اﳌـواصـﻼت ال ـسل ـك ـيـة وال ـﻼسـل ـك ـي ـة وتكـنـول ـوجـي ـات اﻹع ـﻼم
واﻻتصال،
– ض ـم ـان الـتـك ـوي ـن فـي مج ـال أم ـن اﳌـنـش ـآت ال ـق ـاعـ ـدي ـة
للمواصﻼت السلكية والﻼسلكية،

للتكوين العاﱄ.
اﳌاّدة  : ٩ينشـ ـ ـر هـ ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉ ـري ـ ـ ـدة الّرسمـ ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  9رج ـب عـ ـام  1٤٤3اﳌواف ـق  1٠فبراي ـ ـر
سن ـ ـة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان

 26رجب عام  1٤٤٣هـ
 27فبراير سنة  2022م
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– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ

الـ ـمـ ـواف ـق  10ف ـب ـرايـ ـر س ـن ـة  ،2022ي ـحـ ـّدد شـ ـروط

 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

وكـيف ـي ـات اﻻستفادة من مـنـحـ ـة الـبـطـالـ ـة ومبلغها

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

وك ـذا التزامات اﳌستفيدين منها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

– وﲟـقـت ـضـى اﳌرسوم التـنـف ـيذي رق ـم  ٥٠–٠2اﳌ ـؤرخ ﰲ
 7ذي القعدة عام  1٤22اﳌوافق  21يناير سنة  2٠٠2الذي
يـحـدد ال ـقـواع ـد اﳋـاص ـة بتـنـظيم مصالح التشغيل ﰲ الوﻻية

ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بنـ ـاء عـ ـﲆ ت ـقـرير وزي ـر الـع ـم ـل والتـشـغ ـي ـل والـض ـمـان
اﻻجتماعي،
– وب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدسـت ـور ،ﻻ سيـمـ ـا اﳌ ـادت ـان  ٥–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

وعملها ،اﳌعّدل،
– وﲟ ـقت ـضـى اﳌ ـرس ـوم التنـفـيذي رقم  77–٠6اﳌؤرخ ﰲ
 19محرم عام  1٤27اﳌوافق  18فبراير سنة  2٠٠6الذي يحدد
مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
يرسم ما يأتي :

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  1٥6–66اﳌؤّرخ ﰲ  18صفر عام 1386

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ي ـهـ ـدف ه ـذا اﳌ ـرس ـوم إﱃ تـح ـديـ ـد ش ـروط

اﳌوافق  8يونيو سنة  1966واﳌتضمن قانون العقوبات،

وكـ ـيـ ـفـ ـ ـيـ ـات اﻻس ـ ـتـ ـفـ ـادة م ـ ـن مـ ـن ـحـ ـة ال ـب ـط ـال ـة وم ـبلغها وكذا

اﳌعّدل واﳌتّمم،

التزامات اﳌستفيدين منها ،تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  19٠من

– وﲟ ـقـتـضى ال ـق ـان ـون رقم  11–83اﳌؤرخ ﰲ  21رمضان
عام  1٤٠3اﳌوافق  2يوليو سنة  1983واﳌتعلق بالتأمينات
اﻻجتماعية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

القانون رقم  16–21اﳌؤّرخ ﰲ  2٥جمادى اﻷوﱃ عام 1٤٤3
اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن قانون اﳌالية
لسنة .2٠22
الفصل اﻷول

– وﲟ ـق ـتـضـى ال ـق ـان ـون رقـم  ٠3–9٠اﳌـؤرخ فـي  1٠رج ـب
عام  1٤1٠اﳌوافق  6فبراير سنة  199٠واﳌتعلق ﲟفتشية
العمل ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التشريعي رقم  12–9٤اﳌؤّرخ ﰲ
 1٥ذي اﳊجة عام  1٤1٤اﳌوافق  26مايو سنة  199٤الذي
يحّدد نسبة اﻻشتراك ﰲ الضمان اﻻجتماعي ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  19–٠٤اﳌؤرخ ﰲ  13ذي القعدة
عام  1٤2٥اﳌوافق  2٥ديسمبر سنة  2٠٠٤واﳌتعلق بتنصيب
العمال ومراقبة التشغيل ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
جة
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤–٠٥اﳌؤرخ ﰲ  27ذي اﳊ ّ

شروط اﻻستفادة من منحة البطالة
اﳌاّدة  : 2لﻼستفادة من منحة البطالة ،يجب عﲆ البطال
طالب الشغل ﻷول مرة ،أن يستوﰲ الشروط اﻵتية :
– أن يكون من جنسية جزائرية،
– أن يكون مقيًما باﳉزائر،
– أن يبلغ سنه ما بﲔ  19و ٤٠سنة،
– أن يكون مسجﻼ كبطال طالب شغل ﻷول مرة لدى مصالح
الوكالة الوطنية للتشغيل،
ﻻ يتوفر عﲆ دخل مهما تكن طبيعته،
–أ ّ

ع ـام  1٤2٥اﳌـواف ـق  6فـبـراي ـر س ـنة  2٠٠٥واﳌتضمـن ق ـانـون

– أن يبّرر وضعيته ﲡاه اﳋدمة الوطنية،

تنـظـيم الـسـجون وإع ـادة اﻹدم ـاج اﻻجتـمـاعـي للمحبوسـﲔ،

ﻻ يكون مسجﻼ ﰲ مؤسسة للتعليم العاﱄ أو للتكوين
–أ ّ

اﳌتّمم،

اﳌهني،

– وﲟقتضى القانون رقم  16–21اﳌؤرخ ﰲ  2٥جمادى اﻷوﱃ

ﻻ يكون قد استفاد من اﻷجهزة العمومية لدعم إحداث
–أ ّ

عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن قانون

وتوسيع النشاطات واﳌساعدة عﲆ اﻹدماج اﳌهني واﳌساعدة

اﳌالية لسنة  ،2٠22ﻻ سيما اﳌادة  19٠منه،

اﻻجتماعية،

– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  3٤–8٥اﳌؤرخ ﰲ  19جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤٠٥اﳌوافق  9فبراير سنة  198٥الذي يحدد اشتراكات

ﻻ يتوفر الزوج عﲆ أي دخل مهما تكن طبيعته.
–أ ّ
اﳌاّدة  : ٣يستفيد كذلك من هذه اﳌنحة ،اﳌـحبوسون الذين

من لهم اجتماعيا،
الضمان اﻻجتماعي ﻷصناف خاصة من اﳌؤ ّ

استوفوا مدة عقوبتهم وﻻ يتوفرون عﲆ دخل ،ضمن الشروط

اﳌعّدل واﳌتّمم،

اﳌنصوص عليها ﰲ هذا اﳌرسوم.

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥–21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ﲟوجب قرار وزاري
مشترك بﲔ الوزير اﳌكّلف بالعمل والتشغيل ووزير العدل
والوزير اﳌكّلف باﳌالية.
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اﳌاّدة  : ٤يخضع اﻹبقاء عﲆ اﻻستفادة من منحة البطالة
بالنسبة للمستفيد ،لﻼلتزامات اﻵتية :
– التقدم لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل ﲟكان إقامته
لتجديد تسجيله،
– اﻻست ـج ـاب ـة إﱃ است ـدع ـاءات مصال ـح الـوكـالـة الـوطـنـيـة
للتشغيل،
– عدم رفض عرضي ) (2عمل مطابقﲔ ﳌؤهﻼته،

 26رجب عام  1٤٤٣هـ
 27فبراير سنة  2022م

الفصل الثالث
متابعة اﳉهاز ومراقبته
اﳌاّدة  : ٨تضمن مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل متابعة
تنفيذ اﳉهاز ومراقبته باﻻتصال مع اﳌصالح غير اﳌمركزة
للوزارة اﳌكّلفة بالتشغيل.
اﳌاّدة  : ٩يوقف دفع منحة البطالة ﰲ اﳊاﻻت اﻵتية :
– تنصيب اﳌستفيد أو زوجه ﰲ منصب شغل أو ﰲ إطار
اﻷجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات،

– عدم رفض تكوين يرمي إﱃ ﲢسﲔ قابلية تشغيله.

– بطلب من اﳌستفيد،

اﳌاّدة  : ٥يمكن مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل أن تقترح

– رفض اﳌستفيد عرضي ) (2عمل مطابقﲔ ﳌؤهﻼته،

تكوينا للمستفيد ،ﻻ سيما ﰲ اﳌهن التي تعرف عجزا ﰲ
سوق العمل ،بهدف ﲢسﲔ قابلية تشغيله وتسهيل إدماجه

– رفض اﳌستفيد تكوينًا يرمي إﱃ ﲢسﲔ قابلية تشغيله،
– استفادة اﳌعني أو زوجه من دخل مهما تكن طبيعته،

اﳌهني.
يستمر اﳌستفيد اﳌوجه نحو التكوين ﰲ تقاضي منحة
البطالة خﻼل فترة التكوين.
يترتب عﲆ تخﲇ اﳌستفيد عن التكوين ،إلغاء منحة
البطالة.
ﲢ ـّدد كيـفـي ـات تـطـبـيق ه ـذه اﳌادة ﲟـوجـب قـرار مـشترك

– وفاة اﳌستفيد.
اﳌاّدة  : 10دون اﻹخﻼل بالعقوبات اﳌنصوص عليها ﰲ
أحكام قانون العقوبات ،يترتب عﲆ كل تصريح كاذب أو
تزوير ﰲ الوثائق من أجل اﻻستفادة من منحة البطالة،
وقف دفع اﳌنحة واسترداد اﳌبالغ اﳌـحصلة دون وجه حق،
طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.

ب ـﲔ ال ـوزي ـر اﳌك ـّل ـف بـال ـع ـمـل والتـشـغـ ـيـل وال ـوزيـر اﳌـكـّل ـف

اﳌاّدة  : 11ينشـر ه ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉ ـري ـ ـ ـدة الّرسمـ ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

الفصل الثاني

حّرر باﳉزائر ﰲ  9رج ـب عـ ـام  1٤٤3اﳌواف ـق  1٠فبراي ـ ـر
سن ـ ـة .2٠22

بالتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.

أحكام مالية
اﳌاّدة  : 6تسجل اﻻعتمادات اﳌالية اﳋاصة بتمويل منحة
البطالة بعنوان ميزانية تسيير الوزارة اﳌكّلفة بالتشغيل.
تسّير هذه اﻻعتمادات اﳌالية من طرف الوكالة الوطنية
للتشغيل.
تخصص حصة ﲢّدد بـ  % 1,٥من النفقات اﳌخصصة بعنوان
مـنـحـة الـبـطـالـة ،لـتـغـطـيـة تـكـالـيـف الـتسيـيـر الـتي تـتـحملها
الوكالة الوطنية للتشغيل ،وتبقى منها حصة  % ٠,٥مرهونة
بنتيجة أداء اﳉهاز.
اﳌاّدة  : 7يحّدد مبلغ منحة البطالة الذي يتقاضاه اﳌستفيد
بـ  13.٠٠٠دج.
تقع تكاليف التغطية اﻻجتماعية ﰲ مجال التأمﲔ عن
اﳌرض عﲆ عاتق الدولة.
ت ـدف ـع منحـة البطال ـة شـهـ ـري ـا ،وفـقا لكيفيات ﲢدد ﲟوجب
قرار مـشـتـرك بـﲔ الـوزيـر اﳌـكـّلـف بـالـعـمـل والـتشـغـيـل ،والوزير
اﳌكلّف باﳌالية ،والوزير اﳌكلف بالداخلية ،والوزير اﳌكلّف
بالتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.

أيمن بن عبد الرحمان
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ★ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم تنفيذي رقم  ٨٤-22مؤّرخ ﰲ  26رجب عام 1٤٤٣
اﳌ ـ ـوافـ ـ ـق  27فبراير سـ ـنة  ،2022يع ـ ـدل اﳌ ـرس ـ ـوم
التنفيذي رق ـ ـم  126-0٨اﳌ ـؤرخ ﰲ  1٣ربيـ ـع الثـ ـاني
عـ ـام  1٤2٩اﳌـ ـوافـ ـق  1٩أبريل سنة  200٨واﳌتعلق
بجهاز اﳌساعدة عﲆ اﻹدماج اﳌهني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بنـ ـاء عﲆ تقـ ـريـ ـر وزي ـر العـ ـمل والت ـشغـ ـيل والض ـمـ ـان
اﻻجتماعي،
– وبن ـاء عﲆ الدستـ ـور ،ﻻ سـ ـيما الـم ـ ـادتـ ـان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ 19
ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

 26رجب عام  1٤٤٣هـ
 27فبراير سنة  2022م
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  126-٠8اﳌؤرخ ﰲ
 13ربيع الثاني عام  1٤29اﳌوافق  19أبريل سنة 2٠٠8
واﳌـ ـتـ ـعـ ـل ـق ب ـج ـه ـاز اﳌ ـس ـاع ـدة ع ـﲆ اﻹدم ـاج اﳌ ـه ـن ـي ،اﳌ ـع ـدل
واﳌتمم،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يعدل هذا اﳌرسوم بعض أحكام اﳌرسوم
التنفيذي رقم  126-٠8اﳌؤرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1٤29
اﳌوافق  19أبريل سنة  2٠٠8واﳌتعلق بجهاز اﳌساعدة عﲆ
اﻹدماج اﳌهني.
اﳌاّدة  : 2تع ـ ـ ـ ـدل أحك ـ ـام اﳌ ـ ـادتـ ـ ـﲔ  16و 17م ـ ـن اﳌـ ـرسـ ـ ـوم
التنفيذي رقم  126-٠8اﳌؤرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام 1٤29
اﳌوافق  19أبريل سنة  2٠٠8واﳌذكور أعﻼه ،كما يأتي :
''اﳌادة  : 16يتقاضى اﳌستفيدون من عقود إدماج حامﲇ
الشهادات أجرة شهرية يدفع مبلغها كامﻼ ،كما يأتي :
–  ) .............................بدون تغيير( ،................................
–  13.٠٠٠دج بالنسبة للتقنيﲔ السامﲔ.
) ....................الباقي بدون تغيير( ."..............................
''اﳌادة  : 17يتقاضى اﳌستفيدون من عقود اﻹدماج اﳌهني
أجرة شهرية يحدد مبلغها بـ  13.٠٠٠دج ،ويدفع كامﻼ".
اﳌاّدة  : ٣ين ـ ـش ـ ـر هـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉـ ـريدة الّرسمـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  26رجب عام  1٤٤3اﳌوافق  27فبراير
سنة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ★ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم تنفيذي رقم  ٨٥-22مؤّرخ ﰲ  26رجب عام 1٤٤٣
اﳌوافق  27فبراير سنة  ،2022يحدد شروط وكيفيات
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– وﲟقتضى القانون رقم  12-83اﳌؤرخ ﰲ  21رمضان عام
 1٤٠3اﳌوافق  2يوليو سنة  1983واﳌتعلق بالتقاعد ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  13-83اﳌؤرخ ﰲ  21رمضان عام
 1٤٠3اﳌوافق  2يوليو سنة  1983واﳌتعلق بحوادث العمل
واﻷمراض اﳌهنية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان عام
 1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التشريعي رقم  12-9٤اﳌؤّرخ ﰲ
 1٥ذي اﳊجة عام  1٤1٤اﳌوافق  26مايو سنة  199٤الذي
يحّدد نسبة اﻻشتراك ﰲ الضمان اﻻجتماعي ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3-٠6اﳌؤّرخ ﰲ  19جمادى الثانية
عام  1٤27اﳌوافق  1٥يوليو سنة  2٠٠6واﳌتضمن القانون
اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  3٠8-٠7اﳌؤّرخ ﰲ
 17رمضان عام  1٤28اﳌوافق  29سبتمبر سنة  2٠٠7الذي
يحـ ـدد كيـ ـف ـ ـيات تـ ـوظ ـيـ ـف اﻷعـ ـوان اﳌتـ ـعاقـ ـديـ ـن وح ـق ـوقـ ـهـ ـم
وواجباتهم والعناصر اﳌشّكلة لرواتبهم والقواعد اﳌتعلقة
بتسييرهم وكذا النظام التأديبي اﳌطبق عليهم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ 19
ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤73-97اﳌؤرخ ﰲ 8
شعبان عام  1٤18اﳌوافق  8ديسمبر سنة  1997واﳌتعلق
بالعمل بالتوقيت اﳉزئي،

ﲢويل عقود جهـ ـاز نشاطـ ـات اﻹدم ـاج اﻻجتم ـاعي

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  12٤-٠8اﳌؤّرخ ﰲ 9
ربيع الثاني عام  1٤29اﳌوافق  1٥أبريل سنة  2٠٠8الذي

إﱃ عق ـود غير محّددة اﳌّدة بالتوقيت اﳉزئي.

يحدد صﻼحيات وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ التقرير اﳌشترك بﲔ وزير العمل والتشغيل
والضم ـان اﻻج ـت ـم ـاعي ووزي ـرة ال ـتضام ـن ال ـوطـني واﻷسرة
وقضايا اﳌرأة،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادتان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  11-83اﳌؤرخ ﰲ  21رمضان عام
 1٤٠3اﳌوافق  2يوليو سنة  1983واﳌتعلق بالتأمينات
اﻻجتماعية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  3٠٥-٠9اﳌؤّرخ ﰲ
 2٠رمضان ع ـ ـ ـام  1٤3٠اﳌوافـ ـق  1٠سب ـتـمـبـر سنـة 2٠٠9
واﳌتعلق بجهاز نشاطات اﻹدماج اﻻجتماعي ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  13٤-13اﳌؤّرخ ﰲ
 29جمادى اﻷوﱃ عام  1٤3٤اﳌوافق  1٠أبريل سنة  2٠13الذي
يحدد صﻼحيات وزير التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا
اﳌرأة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤-22اﳌؤرخ ﰲ
أول رجب عام  1٤٤3اﳌوافق  2فبراير سنة  2٠22واﳌتضمن
إنشاء اﳌجلس التنفيذي للوﻻية ،وﲢديد مهامه وتنظيمه
وسيره،

 26رجب عام  1٤٤٣هـ
 27فبراير سنة  2022م
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يرسم ما يأتي :

– الوزير اﳌكلّف باﳌالية،

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ي ـ ـهـ ـدف هـ ـذا اﳌ ـرسـ ـ ـوم إﱃ ﲢـ ـدي ـد شـ ـروط

– السلطة اﳌكّلفة بالوظيفة العمومية.

وكيفيات ﲢويل عقود جهاز نشاطات اﻹدماج اﻻجتماعي
إﱃ عقود غير محّددة اﳌّدة بالتوقيت اﳉزئي.
الفصل اﻷول
شروط وكيفيات التحويل ﰲ قطاع
اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية
اﳌاّدة  : 2يتـ ـم ﲢـ ـويل ع ـ ـقود اﻷع ـ ـوان ﰲ حـ ـالة ن ـش ـاط ﰲ

يمكن اللجنة اﳌركزية أن تستعﲔ عند اﳊاجة ،ﲟمثﲇ
القطاعات اﳌعنية ﳌساعدتها ﰲ أشغالها.
اﳌاّدة  : ٨تتشكل اللجنة الوﻻئية التي يرأسها الواﱄ أو
ﳑثله ،من :
– مدير النشاط اﻻجتماعي والتضامن للوﻻية،

اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية إﱃ غاية  31ديسمبر سنة

– مدير التشغيل للوﻻية،

 ،2٠21اﳌعّدة ﰲ إطار اﳉهاز اﳌذكور ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه،

– رئيس اﳌفتشية للوظيفة العمومية،

إﱃ عقود غير محّددة اﳌدة بالتوقيت اﳉزئي ﳌدة خمس
) (٥ساعات ﰲ اليوم.

– اﳌراقب اﳌاﱄ للوﻻية،
– اﳌدير اﳉهوي لوكالة التنمية اﻻجتماعية أو ﳑثله،

اﳌاّدة  : ٣يتوقف ﲢويل عقود اﻷعوان اﳌذكورين ﰲ
اﳌ ـ ـادة  2أع ـ ـﻼه ،عﲆ اس ـتـ ـيـ ـفاء اﻷعـ ـوان اﳌع ـنـ ـيـ ـﲔ الشـ ـ ـ ـروط
اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما ﰲ
مجال توظيف اﻷعوان اﳌتعاقدين.
اﳌاّدة  : ٤يتم ﲢويل عقود اﻷعوان اﳌذكورين ﰲ اﳌادة 2
أعﻼه ،بصفة تدريجية حسب اﳌناصب اﳌالية اﳌخصصة
أو اﳌطلوب شغلها ابتداء من أّول مارس سنة  ،2٠22ويجب
ﻻ يتعدى أجل  31ديسمبر سنة .2٠22
أ ّ
اﳌاّدة  : ٥يـ ـت ـ ـم ﲢـ ـ ـويـ ـل عـ ـق ـ ـ ـود اﻷعـ ـ ـ ـوان اﳌ ـ ـذك ـ ـ ـورين ﰲ
اﳌـ ـادة  3أع ـﻼه ،من باب اﻷولوية ،ل ـدى اﻹدارة اﳌـ ـسـ ـتخدمـ ـة
ﰲ إط ـ ـار من ـ ـاصب الش ـ ـغل اﳌن ـ ـصوص علي ـ ـها ﲟ ـ ـوجب أحـ ـكام
اﳌ ـ ـرس ـ ـوم الرئاسي رقم  3٠8-٠7اﳌؤّرخ ﰲ  17رمضان عام
 1٤28اﳌوافق  29سبتمبر سنة  2٠٠7واﳌذكور أعﻼه.
كما يمكن أن يتم التحويل بصفة استثنائية ،ﰲ إطار

– رئيس الفرع الوﻻئي للوكالة الوطنية للتشغيل.
يمكن اللجنة الوﻻئية أن تستعﲔ ،عند اﳊاجة ،ﲟسؤوﱄ
ا ل ق ط ا ع ا ت ا ﳌ ع ن ي ة ﰲ ا ل و ﻻ ي ة ﳌ س ا ع د ت ه ا ﰲ أشغالها.
الفصل الثاني
كيفيات التحويل ﰲ القطاع اﻻقتصادي
اﳌاّدة  : ٩يـ ـتـ ـم ﲢـ ـويل عقـ ـود اﻷعـ ـوان ﰲ حـ ـالة نشاط ﰲ
القطاع اﻻقتصادي ،اﳌعّدة ﰲ إطار اﳉهاز اﳌذكور ﰲ اﳌادة
اﻷوﱃ أعﻼه ،إﱃ عقود غير محّددة اﳌدة بالتوقيت اﳉزئي،
وفقا للشروط والكيفيات اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع
والتنظيم اﳌعمول بهما التي ﲢكم عﻼقات العمل.
الفصل الثالث
أحكام ختامية

إعادة اﻻنتشار ،ﲟوجب قرار من اللجنة الوﻻئية اﳌذكورة

اﳌاّدة  : 10توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا اﳌرسوم،

ﰲ اﳌادة  8أدناه ،لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى أو

عند اﳊاجة ،ﲟوجب تعليمة مشتركة بﲔ الوزير اﳌكلف

لدى القطاع اﻻقتصادي العمومي الذي يعبر عن احتياجاته.

ب ـال ـتشغـيـل والـوزيـر اﳌكـلـف بـالـتضامـن الـوطـني والـوزيـر

اﳌاّدة  : 6ﲢ ـ ـدث ﳉ ـ ـنة مـ ـركزيـ ـة وﳉـ ـان وﻻئيـ ـة تك ـ ـّلف

اﳌك ـلـف بـاﳌالـيـة والـوزيـر اﳌكـلـف بـالـداخـلـيـة واﳉمـاعـات
اﶈلية والسلطة اﳌكلفة بالوظيفة العمومية.

بتنفيذ ومتابعة عملية ﲢويل العقود اﳌنصوص عليها ﰲ
اﳌادة  3أعﻼه ،والفصل ﰲ جميع اﳌسائل اﳌرتبطة بها.
اﳌاّدة  : 7تتشكل اللجنة اﳌركزية التي يرأسها الوزير
اﳌكلف بالتشغيل ،من ﳑثﲇ :
– الوزير اﳌكلّف بالتشغيل،
– الوزير اﳌكّلف بالتضامن الوطني،
– الوزير اﳌكّلف بالداخلية واﳉماعات اﶈلية،

اﳌاّدة  : 11تلغى جميع اﻷحكام اﳌخالفة لهذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : 12ينش ـ ـر ه ـ ـذا اﳌرس ـ ـوم ﰲ اﳉري ـ ـدة الّرسمـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  26رجب عام  1٤٤3اﳌوافق  72فبراير
سنة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان
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مراسيم فردّيـة
م ـرسـ ـوم ـان رئ ـاس ـي ـان مـ ـؤّرخـ ـان ﰲ  10ج ـمادى الثانية
عام  1443اﳌوافق  13ج ـانـفـي سـنة  ،2022يتضمنان
إنهاء مهام رؤساء دوائر ﰲ بعض الوﻻيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
بـم ـوجـ ـب مـ ـرسـ ـوم رئ ـاس ـي م ـؤّرخ ﰲ  10جمادى الثانية
عام  1443اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2022تنهى مهام السّيدات
والسادة اﻵتية أسماؤهم ،بصفتهم رؤساء دوائر ﰲ الوﻻيات
اﻵتية ،لتكليفهم بوظائف أخرى :
وﻻية أم البواقي :
– الناصر زراولية ،بدائرة الضلعة.
وﻻية باتنة :
– نذير عويدي ،بدائرة سڤانة،
– عﲇ حداد ،بدائرة تيمڤاد.
وﻻية بجاية :
– صديق بن جارو ،بدائرة تيمزريت،
– عبد اﳊميد موايسي ،بدائرة سوق اﻻثنﲔ،
– رابح فليسي ،بدائرة إغيل عﲇ،
– مليكة طالبي ،بدائرة أوقاس،
– مسعود سعيدي سياف ،بدائرة صدوق،
– عبد اﳊكيم فقراوي ،بدائرة تازمالت،
– عﲇ بورغود ،بدائرة سيدي عيش،
– دليلة بن عيش ،بدائرة بني معوش.
وﻻية بسكرة :
– إبراهيم بوقنونو ،بدائرة القنطرة،
– سليمان محمة  ،بدائرة جمورة،
– إبراهيم خزان ،بدائرة زريبة الوادي.
وﻻية بشار :
– نصر الدين عصماني ،بدائرة اﻷحمر.
وﻻية البويرة :
– بخدة زموﱄ ،بدائرة القادرية،
– فاطمة الزهراء بلحسﲔ ،بدائرة الهاشمية.
وﻻية تلمسان :

وﻻية تيارت :
– بارودي أمبارك ،بدائرة مهدية.
وﻻية تيزي وزو :
– زوبير عيسى الباي ،بدائرة تيزي غنيف،
– أحمد كداوة ،بدائرة معاتقة،
– بوعﻼم علواش ،بدائرة واضية،
– جمال أيت حمودة ،بدائرة واسيف،
– توهامي قوقة ،بدائرة واقنون،
– حسينة قاسي ،زوجة أدرار ،بدائرة بني يني.
وﻻية اﳉلفة :
– عمار مشيش ،بدائرة دار الشيوخ.
وﻻية جيجل :
– جلول شبوي ،بدائرة جيجل،
– مـحمد دعدوش ،بدائرة زيامة منصورية،
– وهاب بومنجل ،بدائرة سيدي معروف،
– عبد اﳊليم شلوﰲ ،بدائرة جيملة،
– زيتوني بوجﻼل ،بدائرة العنصر.
وﻻية سطيف :
– تواتي صدوقي ،بدائرة حمام ڤرڤور،
– مدني شبان ،بدائرة عﲔ أرنات.
وﻻية سكيكدة :
– بشير غجاتي ،بدائرة الزيتونة،
– اليمﲔ بن شور ،بدائرة أوﻻد عطية.
وﻻية سيدي بلعباس :
– رشيد مواسي ،بدائرة سيدي عﲇ بوسيدي،
– عﲇ عابد مراﱘ ،بدائرة مرين،
– عبد القادر برقوق ،بدائرة سيدي عﲇ بن يوب،
– عبد القادر حضري ،بدائرة راس اﳌاء،
– نور الدين سعيداني ،بدائرة سفيزف.
وﻻية عنابة :

– عبد اﳊليم بن براهيم ،بدائرة بني سنوس،

– ﳌنور بن أودينة ،بدائرة برحال،

– أحمد عيسى ،بدائرة باب العسة.

– نور الدين بولغالغ ،بدائرة شطايبي.
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وﻻية قاﳌة :

وﻻية غرداية :

– نورة غانمي ،بدائرة حمام دباغ.

– مـحمد تقاري ،بدائرة متليﲇ.

وﻻية اﳌسيلة :

وﻻية غليزان :

– عبد القادر سماوي ،بدائرة عﲔ اﳊجل.

– مـحمـد سعيدي ،بدائرة يلل.

وﻻية معسكر :
– محجوبة صندوق ،بدائرة عوف،
– جيﻼﱄ قادري ،بدائرة عﲔ فارس،
– العربي بوراس ،بدائرة عكاز،
– بشير منون ،بدائرة غريس،
– هشام ماحي ،بدائرة تيزي.
وﻻية ورقلة :
– براهيم بوشاشي ،بدائرة ورقلة.
وﻻية وهران :
– خديجة يحياوي ،بدائرة وادي تليﻼت.
وﻻية البيض :
– نعيمة بن دبيش ،بدائرة شﻼلة.
وﻻية بومرداس :
– مـحمـد مساهل ،بدائرة بومرداس.
وﻻية الطارف :
– توفيق دريس ،بدائرة القالة.

وﻻية تيميمون :
أحمد معطي ،بدائرة تينركوك.
وﻻية بني عباس :
– موسى دهيني ،بدائرة إقﲇ.
– مـحمـد غريسي بن يوسف ،بدائرة كرزاز.
وﻻية توقرت :
– جمال حيرش ،بدائرة توقرت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـمـ ـوجـ ـب م ـرس ـوم رئ ـاس ـي مـ ـؤّرخ فـي  10ج ـمـادى الـثانية
عام  1443اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد
نور الدين حمودي ،بصفته رئيسا لدائرة أوزﻻڤن ﰲ وﻻية
بجاية ،لتكليفه بوظيفة أخرى.
–––––––––––★–––––––––––
مراسيم رئاسية مؤّرخة ﰲ  10جمادى الثانية عام 1443
اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ رؤساء

دوائر ﰲ بعض الوﻻيات.

وﻻية تيسمسيلت :
– عبد القادر براوي ،بدائرة برج اﻷمير عبد القادر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟـ ـوجـ ـب مـ ـرس ـوم رئـ ـاس ـي مـ ـؤّرخ فـي  10ج ـمـادى ال ـثـانـية

وﻻية الوادي :

عام  1443اﳌـوافـق  13جانفي سنة  ،2022تعّين السّيـدة والـسـادة

– حامد تواتي ،بدائرة اﳌقرن،

اﻵتية أسماؤهم ،رؤساء دوائر ﰲ الوﻻيات اﻵتية :

– مبارك بوفجيغن ،بدائرة حاسي خليفة،

وﻻية اﻷغواط :

– باديس مختار ،بدائرة قمار.

– لعيد بطاولة ،بدائرة سيدي مخلوف.

وﻻية خنشلة :

وﻻية أم البواقي :

– الطاهر شتيح ،بدائرة ششار.
وﻻية تيبازة :
– مـحمـد مزيان ،بدائرة تيبازة.
وﻻية ميلة :
– عبد الـله بوڤرن ،بدائرة تﻼغمة،
– لعريبي دغة ،بدائرة بوحاﰎ.

– طاهر واري ،بدائرة الضلعة.
وﻻية باتنة :
– جيﻼﱄ عكورة ،بدائرة سڤانة،
– حميد داوي ،بدائرة تيمڤاد.
وﻻية بجاية :

وﻻية عﲔ الدفﲆ :

– لزهر خزار ،بدائرة أوزﻻقن،

– عبد اﳊميد عطوي ،بدائرة عﲔ اﻷشياخ.

– عبد اللـه إسحنان ،بدائرة تيمزريت،

وﻻية النعامة :

– ناصر غﻼب ،بدائرة أوقاس.

– عبد ربي مؤدن ،بدائرة مغرار.

وﻻية بسكرة :

وﻻية عﲔ ﲤوشنت :

– صالح سماقجي ،بدائرة القنطرة،

– مـحمـد نوي  ،بدائرة ولهاصة لغرابة.

– ميلود بوزيد ،بدائرة زريبة الوادي.
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وﻻية بشار :

وﻻية الوادي :

– قادة معاصمي ،بدائرة العبادلة،

– أحمد وازن ،بدائرة اﳌقرن.

– شهر الدين شلف ،بدائرة اﻷحمر.

وﻻية ميلة :

وﻻية البويرة :

– قدور بلواعر ،بدائرة بوحاﰎ.

– إسمى بوصهال ،بدائرة الهاشمية.

وﻻية النعامة :

وﻻية تلمسان :

– عبد اﳊق بن ﳋضر ،بدائرة مغرار.

– سمير مارك ،بدائرة بني سنوس،

وﻻية عﲔ ﲤوشنت :

– حنفي بعوز ،بدائرة باب العسة،

– يوب شنان ،بدائرة ولهاصة الغرابة.

– شعبان كحيل ،بدائرة أوﻻد ميمون.

وﻻية تيميمون :

وﻻية تيارت :

– بلقاسم بريك ،بدائرة أوقروت،

– عادل رحايل ،بدائرة قصر الشﻼلة،

– عبد اﳌجيد حبشي ،بدائرة تينركوك.

– يزيد ﳌهشهش ،بدائرة اﳊمادية.

وﻻية بني عباس :

وﻻية تيزي وزو :

– قادة قندوزي ،بدائرة بني عباس،

– عبد النور حسيني ،بدائرة واسيف،

– وليد  -أمﲔ صديقي ،بدائرة كرزاز،

– إبراهيم بوهراوة ،بدائرة بني يني.

– عبد القادر بوعزة ،بدائرة إقﲇ.

وﻻية جيجل :

وﻻية إن قزام :

– عبد اﳉليل بوخبزة ،بدائرة زيامة منصورية،

– مـحمـد بن قدور ،بدائرة إن ڤزام.

– يوسف بركان ،بدائرة سيدي معروف.

وﻻية اﳌغير :

وﻻية سطيف :

– بلعيد سماح ،بدائرة جامعة.

– رضوان شعبانه ،بدائرة ڤنزات،
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– ياسﲔ لراري ،بدائرة حمام ڤرڤور.

ﲟ ـوجـ ـب م ـرس ـوم رئ ـاس ـي م ـؤّرخ ﰲ  10جمادى الثانية
عام  1443اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2022تعّين السّيدات والسادة

– رابح ميهوب ،بدائرة الزيتونة.

اﻵتية أسماؤهم ،رؤساء دوائر ﰲ الوﻻيات اﻵتية :

وﻻية سكيكدة :

وﻻية سيدي بلعباس :

وﻻية باتنة :

– أحمد داب ،بدائرة مرحوم،

– عبد الل ـه بوڤرن ،بدائرة بريكة.

– حكيم يخلف ،بدائرة سيدي عﲇ بوسيدي،

وﻻية بجاية :

– مـحمـد طعام ،بدائرة مرين.

– جمال حيرش ،بدائرة أقبو،

وﻻية عنابة :

– مـحمـد مساهل ،بدائرة أميزور،

– خالد زايدي ،بدائرة شطايبي.

– نذير عويدي ،بدائرة القصر،

وﻻية معسكر :

– العربي بوراس ،بدائرة إغيل عﲇ،

– سمير قباطي ،بدائرة عكاز،

– توفيق دريس ،بدائرة سيدي عيش،

– عمر صبايحي ،بدائرة غريس.

– نورة غانمي ،بدائرة سوق اﻹثنﲔ،

وﻻية إيليزي :

– بشير منون ،بدائرة تازمالت،

– عباس رزازقي ،بدائرة دبداب،

– مـحمـد دعدوش ،بدائرة صدوق،

– مـحمـد لهشمي ،بدائرة برج عمر إدريس.

– إبراهيم خزان ،بدائرة بني معوش.
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وﻻية بسكرة :

وﻻية قاﳌة :

– رابح فليسي ،بدائرة جمورة.

– عﲇ بورغود ،بدائرة هيليوبوليس،

وﻻية البليدة :

– الناصر زراولية ،بدائرة حمام دباغ.

– عبد اﳊليم بن براهيم ،بدائرة بوقرة.

وﻻية قسنطينة :

وﻻية البويرة :

– جلول شبوي ،بدائرة قسنطينة.

– بخدة زموﱄ ،بدائرة اﻷخضرية،

وﻻية اﳌسيلة :

– مبارك بوفجيغن ،بدائرة القادرية،
– بشير غجاتي ،بدائرة حيزر.
وﻻية تيارت :
– نصر الدين عصماني ،بدائرة اﳌهدية.
وﻻية تيزي وزو :
– توهامي قوقة ،بدائرة تيزي وزو،
– رشيد مواسي ،بدائرة واقنون،
– عبد القادر حضري ،بدائرة واضية،
– طاهر شتيح ،بدائرة تيزي غنيف،

– عبد القادر برقوق ،بدائرة عﲔ اﳊجل.
وﻻية معسكر :
– هشام ماحي ،بدائرة معسكر،
– إبراهيم بوقنونو ،بدائرة تيزي،
– مـحمـد تيقاري ،بدائرة عوف،
– نعيمة بن دبيش ،بدائرة عﲔ فارس.
وﻻية وهران :
– مـحمـد مزيان ،بدائرة السانية،
– عبد اﳊميد عطوي ،بدائرة بئر اﳉير،

– نور الدين بولغالغ ،بدائرة اﳌعاتقة.
وﻻية اﳉلفة :
– إبراهيم بوشاشي ،بدائرة اﳉلفة،
– أحمد عيسى ،بدائرة دار الشيوخ.
وﻻية جيجل :
– زيتوني بوجﻼل ،بدائرة جيجل،
– تواتي صدوقي ،بدائرة العنصر.
وﻻية سطيف :
– عﲇ حداد ،بدائرة عﲔ أرنات.

– عبد اﳊكيم فقراوي ،بدائرة وادي تليﻼت.
وﻻية ورقلة :
– عﲇ عابد مراﱘ ،بدائرة ورقلة.
وﻻية البيض :
– اﳉيﻼﱄ قادري ،بدائرة شﻼلة.
وﻻية بومرداس :
– باديس مختار ،بدائرة بودواو،
– مدني شبان ،بدائرة خميس اﳋشنة،

وﻻية سكيكدة :

– عبد ربي مؤدن ،بدائرة دلس،

– اليمﲔ بن شور ،بدائرة سكيكدة،

– لعريبي دغة ،بدائرة بومرداس.

– صديق بن جارو ،بدائرة أوﻻد عطية،

وﻻية الطارف :

– بوعﻼم علواش ،بدائرة اﳊروش.

– عمار مشيش ،بدائرة القالة.

وﻻية سيدي بلعباس :

وﻻية تيسمسيلت :

– جمال أيت حمودة ،بدائرة رأس اﳌاء،

– عبد اﳊميد موايسي ،بدائرة ثنية ال ـحد،

– مـحمـد غريسي بن يوسف ،بدائرة سفيزف،

– محجوبة صندوق ،بدائرة برج اﻷمير عبد القادر.

– أحمد معطي ،بدائرة سيدي عﲇ بن يوب.

وﻻية الوادي :

وﻻية عنابة :

– مسعود سعيدي سياف ،بدائرة حاسي خليفة،

– ﳌنور بن أودينة ،بدائرة عنابة،

– وهاب بومنجل ،بدائرة قمار.

– دليلة بن عيش ،بدائرة برحال،

وﻻية خنشلة :

– زوبير عيسى الباي ،بدائرة العﲔ الباردة.

– حامد تواتي ،بدائرة ششار.
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وﻻية سوق أهراس :
– أحمد كداوة ،بدائرة سدراتة.
وﻻية تيبازة :
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اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام
تاب عامﲔ لدى رؤساء دوائر ﰲ بعض الوﻻيات.
ك ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

– حسينة قاسي ،بدائرة قوراية،
– خديجة يحياوي ،بدائرة تيبازة.

ﲟ ـوجـ ـب م ـرس ـوم تـنـفيـذي مؤّرخ ﰲ  10جمادى الثانية
عام  1443اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2022تنهى مهام السادة

وﻻية ميلة :

اﻵتية أسماؤهم ،بصفتهم كّتابا عامﲔ لدى رؤساء دوائر ﰲ

– مليكة طالبي ،بدائرة تﻼغمة.

الوﻻيات اﻵتية ،لتكليفهم بوظائف أخرى :

وﻻية عﲔ الدفﲆ :

– عبد اﳊق بن ﳋضر ،بدائرة الشلف،

– بارودي أمبارك ،بدائرة العطاف،

– صالح سماقجي ،بدائرة سيقوس ﰲ وﻻية أم البواقي،

– سليمان محمة ،بدائرة عﲔ اﻷشياخ.

– الطاهر واري ،بدائرة بجاية،

وﻻية عﲔ ﲤوشنت :

– جيﻼﱄ عكورة ،بدائرة برباشة ﰲ وﻻية بجاية،

– مـحمـد نوي ،بدائرة عﲔ ﲤوشنت.

– وليد  -أمﲔ صديقي ،بدائرة بني ونيف ﰲ وﻻية بشار،

وﻻية غرداية :

– مـحمـد لهشمي ،بدائرة إن غار ﰲ وﻻية تامنغست،

– عبد القادر براوي ،بدائرة متليﲇ.

– رضوان شعبانه ،بدائرة بئر العاتر ﰲ وﻻية تبسة،

وﻻية غليزان :

– مـحمـد طعام ،بدائرة السوقر ﰲ وﻻية تيارت،

– مـحمـد سعيدي ،بدائرة غليزان،

– بـلـعـيد سـماح ،ب ـدائـرة اﻷربـعـ ـاء نـاي ـث إيـراثـن فـي وﻻي ـة

– فاطمة الزهراء بلحسﲔ ،بدائرة يلل،

تيـزي وزو،

– موسى دهيني ،بدائرة منداس،

– عبد النور حسيني ،بدائرة الشقفة ﰲ وﻻية جيجل،

– عبد القادر سماوي ،بدائرة اﳊمادنة.

– عبد اللـه إيسحنان ،بدائرة عﲔ وﳌان ﰲ وﻻية سطيف،

وﻻية توقرت :

– سمير مارك ،بدائرة تﻼغ ﰲ وﻻية سيدي بلعباس،

– نور الدين سعيداني ،بدائرة توقرت.

– رابح ميهوب ،بدائرة عﲔ حساينية ﰲ وﻻية قاﳌة،

وﻻية اﳌغير :

– حنفي بعوز ،بدائرة بوحنيفية ﰲ وﻻية معسكر،

– عبد اﳊليم شلوﰲ ،بدائرة اﳌغير.

– قادة ڤندوزي ،بدائرة بوعﻼم ﰲ وﻻية البيض،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟ ـوجـ ـب م ـرس ـوم رئ ـاس ـي م ـؤّرخ فـي  10جـمـادى الثانية
عام  1443اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2022يعّين السّيد نور الدين
حمودي ،رئيسا لدائرة جيملة ﰲ وﻻية جيجل.

– يوسف بركان ،بدائرة يسر ﰲ وﻻية بومرداس،
– يزيد ﳌهشهش ،بدائرة ڤرارم ڤوڤة ﰲ وﻻية ميلة،
– عبد اﳉليل بوخبزة ،بدائرة بني صاف ﰲ وﻻية عﲔ
ﲤوشنت،

–––––––––––★–––––––––––

– أحمد داب ،بدائرة ضاية بن ضحوة ﰲ وﻻية غرداية.

م ـرس ـوم تـنفـيـذي م ـؤّرخ ﰲ  10جـمـادى الـثانية عام 1443

–––––––––––★–––––––––––

اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2022يتضم ـن إن ـهـاء مـه ـام
رئيس ديوان واﱄ وﻻية ورقلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟ ـوجـ ـب م ـرس ـوم تـنـفـيـذي م ـؤّرخ فـي  10جـم ـادى الثانية
عام  1443اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد عادل

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  10جمادى الثانية عام 1443

اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام
الكاتب العام لبلدية باتنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟ ـ ـوجـ ـب م ـرس ـوم تـنفـي ـذي م ـؤّرخ فـي  10جـمـادى ال ـثـانـية

رحايل ،بصفته رئيسا لديوان واﱄ وﻻية ورقلة ،لتكليفه

عام  1443اﳌوافق  13جانفي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد لزهر

بوظيفة أخرى.

خزار ،بصفته كاتبا عاما لبلدية باتنة ،لتكليفه بوظيفة أخرى.
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قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية
ق ـ ـرار م ـ ـؤّرخ ﰲ  20جمادى الثانية ع ـ ـام  1٤٤٣اﳌوافـ ـق
 2٣جانفي س ـن ـ ـ ـة  ،2022يـح ـدد ن ـسـب ـ ـة اﻻقـتـط ـ ـاع مـ ـن
إي ـ ـ ـرادات التسيير ﰲ ميزانيات الوﻻيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
إ ّ
– ﲟـقـت ـض ـى ال ـق ـان ـون رقم  ٠7-12اﳌؤّرخ ﰲ  28ربيع اﻷول
عام  1٤33اﳌوافق  21فبراير سنة  2٠12واﳌتعلق بالوﻻية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  1٥٤-7٠اﳌؤّرخ ﰲ  22شعبان
عام  139٠اﳌوافق  22أكتوبر سنة  197٠واﳌتضمن ﲢدي ـد
قائمة مصاريف الوﻻيات وإيراداتها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  1٥6-7٠اﳌؤّرخ ﰲ  22شعبان
عام  139٠اﳌوافق  22أكتوبر سنة  197٠واﳌتعلق باﻻقتطاع
من إيرادات التسيير ،ﻻ سيما اﳌادة اﻷوﱃ منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤّرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافـق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمـن
تعـ ـ ـ ـيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتض ـ ـى اﳌرسـ ـوم التنفي ـ ـذي رقـم  116-1٤اﳌـؤّرخ ﰲ
 22جمادى اﻷوﱃ عام  1٤3٥اﳌوافق  2٤مارس سنة 2٠1٤
واﳌتضم ـ ـن إنش ـ ـاء صن ـ ـدوق التضامـ ـن والضم ـان للجماعات
اﶈلية وﲢديد مهامه وتنظيمه وسيره،
– وﲟقتضـ ـ ـى اﳌ ـ ـرسـ ـوم التنفيـ ـ ـذي رقـ ـم  331-18اﳌ ـ ـ ـؤّرخ
ﰲ  1٤ربي ـع الثاني عام  1٤٤٠اﳌوافق  22ديسمبر سنة 2٠18
ال ـ ـذي يحـ ـدد صﻼحي ـ ـات وزي ـ ـر الداخلي ـ ـة واﳉماعـ ـات اﶈلية
والتهيئة العمرانية،
يقّرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :ﲢـ ـ ـ ـدد النسبـ ـ ـ ـ ـة الق ـ ـ ـان ـ ـونـي ـ ـ ـ ـة ال ـدنيـ ـ ـ ـا الت ـ ـ ـ ـي
تقتطعها الوﻻيات من إيرادات تسييرها واﳌخصصة لتغطية
نفقات التجهي ـز واﻻستثم ـار لسنـة  ،2٠22بعش ـرة ﰲ اﳌائـ ـة
).(%1٠
اﳌادة  : 2تؤخـذ بعـﲔ اﻻعتبار ﰲ حسـاب اﻻقتطاع ،اﻹيرادات
اﳌذكورة أدناه :
* اﳊساب  : 7٤مخصصات صـن ـدوق الـتـضـامـن والـضـمان
للجماعات اﶈلية،
* اﳊساب  : 76الضرائب اﳌباشرة مع حسم اﳌساهمة ﰲ
صنـ ـدوق التـضـامـن والـضم ـان للجـمـ ـاعـ ـات اﶈلية )اﳌادة (6٤٠
وكـذا مساهمة الوﻻيـ ـات ﰲ ترقي ـ ـة مبـ ـادرات الشبـ ـاب وتطـويـ ـر
اﳌمارسات الرياضية )الباب الفرعي  ،91٤9اﳌادة الفرعية
.(6٤9٠

اﳌادة  : ٣ينشر هـذا القرار فـي اﳉريدة الّرسمـّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الشعبّية.
ح ـّرر بالـج ـزائـ ـر ﰲ  2٠ج ـم ـادى ال ـث ـان ـية عام  1٤٤3اﳌوافق
 23جانفي سنة .2٠22
كمال بلجود

وزارة الثقافة والفنون
قرار مـ ـؤّرخ فـي  17ج ـم ـادى ال ـثـانـي ـة عام  1٤٤٣اﳌوافق
 20جانفي سنة  ،2022يتضمن إنشاء اللجان اﻹدارية
اﳌتساوية اﻷعضاء اﳌختصة بأسﻼك موظفي اﻹدارة
اﳌركزية لوزارة الثقافة والفنون.

`````````````````````````
ن وزيرة الثقافة والفنون،
إ ّ
– ﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3-٠6اﳌؤرخ ﰲ  19جمادى الثانية
عام  1٤27اﳌوافق  1٥يوليو سنة  2٠٠6واﳌتضمن القانون
اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،
– وﲟـقـتضى اﳌـرسوم الـرئ ـاسي رقـم  281-21اﳌـؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  99-9٠اﳌؤرخ ﰲ
أول رمضان عام  1٤1٠اﳌوافق  27مارس سنة  199٠واﳌتعلق
بسلطة التعيﲔ والتسيير اﻹداري بالنسبة للموظفﲔ وأعوان
اﻹدارة اﳌركزية والوﻻيات والبلديات واﳌؤسسات العمومية
ذات الطابع اﻹداري،
– وﲟـق ـتـضى اﳌ ـرس ـوم التنـفـيـذي رقم  79-05اﳌؤّرخ ﰲ
 17محرم عام  1426اﳌـواف ـ ـق  26فبـ ـراير سـ ـ ـنة  2005الذي
يح ـ ـدد صﻼحيات وزير الثقافة،
– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنـف ـيذي رقـ ـم  8٠-٠٥اﳌؤرخ ﰲ
 17محرم عام  1٤26اﳌوافق  26فبراير سنة  2٠٠٥واﳌتضمن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية ﰲ وزارة الثقافة،
– وﲟـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التنـفـيـذي رقم  ٠٤-٠8اﳌؤرخ ﰲ
 11محرم عام  1٤29اﳌوافق  19يناير سنة  2٠٠8واﳌتضمن
الـق ـان ـون اﻷساسي اﳋ ـاص ب ـاﳌ ـوظـفـﲔ اﳌنتـمـﲔ لﻸس ـﻼك
اﳌشتركة ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرسـوم التنـفـيـذي رق ـم  ٠٥-٠8اﳌؤرخ ﰲ
 11محرم عام  1٤29اﳌوافق  19يناير سنة  2٠٠8واﳌتضمن
القانون اﻷساسي اﳋاص بالعمال اﳌهنيﲔ وسائقي السيارات
جـاب،
واﳊ ّ
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  383-٠8اﳌؤرخ ﰲ
 28ذي الق ـعـ ـدة ع ـ ـام  1٤29اﳌ ـ ـوافـ ـق  26نوفم ـ ـبر سـ ـن ـة 2٠٠8
واﳌتضمن القانون اﻷساسي اﳋاص باﳌوظفﲔ اﳌنتمﲔ
لﻸسﻼك اﳋاصة بالثقافة،

– وﲟقتضى القرار اﳌؤرخ ﰲ  11شعبان عام  1٤29اﳌوافق
 13غشت سنة  2٠٠8واﳌتضمن إنشاء اللجان اﳌتساوية
اﻷعضاء اﳋاصة بأسﻼك موظفي اﻹدارة اﳌركزية ﰲ وزارة
الثقافة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٥6-11اﳌؤرخ ﰲ
 28شعبان عام  1٤32اﳌوافق  3٠يوليو سنة  2٠11واﳌتضمن
ال ـق ـان ـون اﻷساسـي الـخ ـاص ب ـاﳌ ـوظـف ـﲔ اﳌنـتـمـﲔ ل ـﻸس ـﻼك
اﳋاصة باﻹدارة اﳌكلفة باﳌواصﻼت السلكية والﻼسلـكـيـة
الوطنية،

– وﲟقتضى القرار اﳌؤرخ ﰲ  1٥رجب عام  1٤39اﳌوافق
 2أبريل سنة  2٠18واﳌتضمن ﲡديد اللجان اﳌتساوية
اﻷعضاء اﳋاصة بأسﻼك موظفي اﻹدارة اﳌركزية ﰲ وزارة
الثقافة،

– وﲟ ـقـتـض ـى اﳌ ـرسـوم التنفيذي رقم  199-2٠اﳌؤرخ ﰲ
 ٤ذي اﳊجة عام  1٤٤1اﳌ ـواف ـق  2٥يولي ـو س ـنة  2٠2٠واﳌتعلق
باللجان اﻹدارية اﳌتساوية اﻷعضاء وﳉان الطعن واللجان
التقنية ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية،

تقّرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تنشأ خمس ) (٥ﳉان إدارية متساوية
اﻷعضاء مختصة بأسﻼك موظفي اﻹدارة اﳌركزية لوزارة
الثقافة والفنون ،طبقا للجدول اﻵتي :
ﳑثلو اﳌوظفﲔ

الرقم

1

اﻷسﻼك
اللجنة اﻷوﱃ :
– مفتشو التراث الثقاﰲ،
– مفتشو اﳌكتبات والوثائق واﶈفوظات،
– اﳌفتشون الثقافيون والفنيون،
– محافظو التراث الثقاﰲ،
– محافظو اﳌكتبات والوثائق واﶈفوظات،
– اﳌرﳑون،
– اﳌكتبيون والوثائقيون أمناء اﶈفوظات،
– اﳌستشارون الثقافيون،
– محافظو ومرﳑو اﻷفﻼم،
– اﳌهندسون اﳌعماريون،
– اﳌفتشون السينمائيون.

اﻷعضاء
الدائمون

3

2

اللجنة الثانية :
– اﳌتصرفون،
– اﳌترجمون– التراجمة،
– الوثائقيون وأمناء اﶈفوظات،
– اﳌهندسون ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ،
– اﳌهندسون ﰲ اﻹحصائيات،
– مساعدو اﳌتصرفﲔ،
– مساعدو الوثائقيﲔ أمناء اﶈفوظات،
– مساعدو اﳌهندسﲔ ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ،
– مساعدو اﳌهندسﲔ ﰲ اﻹحصائيات.

3

٣

اللجنة الثالثة :
– ملحقو اﻹدارة،
– أعوان اﻹدارة،
– اﶈاسبون اﻹداريون،
– التقنيون ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ واﻹحصائيات،
– تقنيو الترميم،
– التقنيون ﰲ التراث الثقاﰲ،
– اﳌنشطون الثقافيون،
– الـم ـس ـاعـ ـدون ال ـتـق ـن ـيـون اﳌـتـخـصـص ـون فـي
اﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية الوطنية،
– أعوان اﻻستغﻼل التقني ﰲ اﳌواصﻼت السلكية
والﻼسلكية الوطنية،

3

اﻷعضاء
اﻹضافيون

3

3

3

ﳑثلو اﻹدارة
اﻷعضاء
الدائمون

3

3

3

اﻷعضاء
اﻹضافيون

3

3

3
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اﻷسﻼك

الرقم

ﳑثلو اﳌوظفﲔ
اﻷعضاء
الدائمون

اﻷعضاء
اﻹضافيون

ﳑثلو اﻹدارة
اﻷعضاء
الدائمون

اﻷعضاء
اﻹضافيون

اللجنة الرابعة :
– الكّتـاب،
– اﻷعوان التقنيون ﰲ الوثائق واﶈفوظات،
٤

– اﳌع ـاون ـون واﻷع ـوان ال ـت ـق ـن ـي ـون ﰲ اﻹع ـﻼم اﻵﱄ
واﻹحصائيات،

3

3

3

3

– اﻷعوان التقنيون للحفظ واﳊراسة واﳌراقبة،
– تقنيو اﳌكتبات والوثائق واﶈفوظات،
– مساعدو التنشيط الثقاﰲ والفني،
– عارضو اﻷفﻼم.

اللجنة اﳋامسة :
٥

– العمال اﳌهنيون،

3

3

3

3

– سائقو السيارات،
جاب.
– اﳊ ّ

اﳌادة  : 2تلغى أحكام القرار اﳌؤرخ ﰲ  11شعبان عام 1٤29

– بـم ـ ـقـ ـت ـضى اﳌ ـرسـ ـوم الرئ ـاس ـي رقـ ـم  3٠8-٠7الـمؤرخ فـي

اﳌـواف ـق  13غ ـش ـت سـن ـة  2٠٠8واﳌـتـضـمـ ـن إن ـش ـاء الـلـج ـان

 17رمضان عام  1٤28اﳌوافق  29سبتمبر سنة  2٠٠7الذي يحدد

اﳌتساوية اﻷعضاء اﳌختصة بأسﻼك موظفي اﻹدارة اﳌركزية

كيفيات توظيف اﻷعوان اﳌتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم

ﰲ وزارة الثقافة.

والعناصر اﳌشكلة لرواتبهم والقواعد اﳌتعلقة بتسييرهم وكذا

اﳌادة  : ٣ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

النظام التأديبي اﳌطبق عليهم ،ﻻ سيما اﳌادة  8منه،
– وبـم ـ ـقـ ـت ـضى اﳌ ـرسـ ـوم الرئ ـاس ـي رقـ ـم  27٥-21اﳌـ ـؤّرخ فـي

ح ـّرر ب ـاﳉـ ـزائ ـر ﰲ  17جـم ـادى الـث ـانـيـة ع ـام  1٤٤3اﳌوافق
 2٠جانفي سنة .2٠22
وفاء شعﻼل

 19ذي ال ـقـ ـ ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـ ـ ـام  1٤٤2اﳌ ـ ـواف ـ ـ ـق  3٠يون ـي ـو سـ ـنـ ـة 2٠21
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وبـم ـ ـقـ ـت ـضى اﳌ ـرسـ ـوم الرئ ـاس ـي رقـ ـم  281-21اﳌـ ـؤّرخ فـي
 26ذي ال ـقـ ـ ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـ ـ ـام  1٤٤2اﳌ ـ ـواف ـ ـ ـق  7يـ ـ ـول ـ ـيـ ـو سـ ـنـ ـة 2٠21

وزارة النقل

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وبـم ـ ـقـ ـت ـضى اﳌرسوم التنـفـي ـذي رقـم  ٥٤-9٥اﳌ ـؤرخ فـي

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  1٣جمادى الثانية عام 1٤٤٣
اﳌوافق  16جانفي سن ـ ـة  ،2022يحدد تعداد مـنـاصب
الـشـغ ـل وتـصـن ـيـفـه ـا ومـدة الـعـق ـد اﳋ ـاص باﻷعوان
العاملﲔ ﰲ نشاطات اﳊفظ أو الصيانة أو اﳋدمات
بعنوان اﻹدارة اﳌركزية لوزارة النقل.

 ٥رمضان عام  1٤3٥اﳌوافق  3يوليو سنة  2٠1٤الذي يحدد

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

صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

 1٥رمضان عام  1٤1٥اﳌوافق  1٥فـبـرايـ ـر سنـة  199٥ال ـذي يحـ ـدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟ ـق ـت ـضى اﳌ ـرس ـوم الت ـن ـفيذي رقم  193-1٤اﳌؤرخ ﰲ

– وﲟـ ـقـ ـت ـضى اﳌ ـرسـ ـوم التـنفيذي رقم  366-21اﳌؤرخ ﰲ

ووزير اﳌالية،

 2٠صفر عام  1٤٤3اﳌوافق  27سبتمبر سنة  2٠21الذي يحدد

ووزير النقل،

صﻼحيات وزير النقل،
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– وبـمـ ـقـتـضـى ال ـقـ ـرار ال ـ ـوزاري اﳌـشـت ـ ـرك ال ـمـ ـ ـؤرخ فـ ـي  22جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤٠اﳌوافق  29جانفـي سنة  2٠19الذي يحـدد
ت ـع ـداد م ـنـاص ـب الشـغـ ـل وتصـنـيـفـه ـا وم ـدة الـعـق ـد اﳋاص باﻷعوان العاملﲔ ﰲ نشاطات اﳊفظ أو الصيانة أو اﳋدمات بعنوان
اﻹدارة اﳌركزية ﰲ وزارة اﻷشغال العمومية والنقل،
يقّررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقـ ـ ـ ـا ﻷحكـ ـ ـام اﳌ ـ ـادة  8م ـ ـن اﳌرسـ ـ ـ ـوم الرئاسـ ـي رق ـ ـم  3٠8-٠7اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  17رمض ـ ـان عـ ـ ـ ـام  1٤28اﳌوافق
 29سبتمبر سنة  2٠٠7واﳌذكور أعﻼه ،يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد اﳋاص باﻷعوان العاملﲔ
ﰲ نشاطات اﳊفظ أو الصيانة أو اﳋدمات بعنوان اﻹدارة اﳌركزية لوزارة النقل ،كما هو مبّيـن ﰲ اﳉـدول أدناه :
التصنيف

التعداد حسب طبيعة عقد العمل

منصب الشغل

عقد غير محدد اﳌدة

عقد محدد اﳌدة

)(1

)(2

التعداد

الصنف

)(2+1

الرقم
اﻻستدﻻﱄ

التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت
الكامل

اﳉزئي

الكامل

اﳉزئي

عامل مهني من اﳌستوى اﻷول

–

12

–

–

12

1

200

حارس

13

–

–

–

13

1

200

سائق سيارة من اﳌستوى اﻷول

5

–

–

–

5

2

219

سائق سيارة من اﳌستوى الثاني

1

–

–

–

1

3

240

عامل مهني من اﳌستوى الثالث

1

–

–

–

1

5

288

عون وقاية من اﳌستوى اﻷول

20

–

–

–

20

5

288

عون وقاية من اﳌستوى الثاني

5

–

–

–

5

7

348

45

12

–

–

57

اﳌجموع

اﳌادة  : 2تلغى أحكام القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ فـ ـي  22جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤٠اﳌوافق  29جانفي سنة  2٠19الذي
يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد اﳋاص باﻷعوان العاملﲔ ﰲ نشاطات اﳊفظ أو الصيانة أو اﳋدمات بعنوان
اﻹدارة اﳌركزية ﰲ وزارة اﻷشغال العمومية والنقل.
اﳌادة  : ٣يـن ـشـ ـر هـ ـذا القرار فـي اﳉ ـريـ ـدة ال ـّرسـمـﹽية للجمهورّية اﳉزائرّية الديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  13جمادى الثانية عام  1٤٤3اﳌوافق  16جانفي سنة .2٠22
عن الوزير اﻷول
وزير اﳌالية

وزير النقل

وبتفويض منه

أيمن بن عبد الرحمان

عيسى بك ـاي

اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري
بلقاسم بوشمال
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وزارة العمل والتشغيل
والضمان اﻻجتماعي
قرار وزاري مشترك مؤرخ ﰲ  20رجب عام  1٤٤٣اﳌوافق
 21فبرايـ ـر سنـ ـة  ،2022يحـ ـّدد كيفيـ ـات دفـ ـع منحـ ـ ـة
البطالة.
––––––––––

 26رجب عام  1٤٤٣هـ
 27فبراير سنة  2022م

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  7٠-22اﳌؤّرخ ﰲ 9
رجب عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠فبراير سنة  2٠22الذي يحّدد
شروط وكيفيات اﻻستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا
التزامات اﳌستفيدين منها ،ﻻسيما اﳌادة  7منه،
يقّررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبي ـ ـقا ﻷحك ـ ـام اﳌـ ـ ـادة  7مـ ـ ـن اﳌرسـ ـ ـوم

ن وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
إ ّ

التنفيذي رقم  7٠-22اﳌؤّرخ ﰲ  9رجـ ـب عام  1٤٤3اﳌوافق
 1٠فبراير  2٠22واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ ﲢديد

ووزير اﳌالية،

كيفيات دفع منحة البطالة.

ووزيـ ـ ـر ال ـ ـداخـ ـ ـ ـلي ـ ـ ـة واﳉمـ ـ ـاع ـ ـ ـات اﶈ ـلي ـ ـ ـ ـة والتـ ـهيئ ـ ـ ـة
العمرانية،

اﳌادة  : 2يتقاض ـ ـى اﳌستفيـ ـ ـدون اﳌستوفـ ـ ـون الش ـ ـروط
اﳌنصوص عليها ﰲ أحكام اﳌادة  2من اﳌرسوم التنفيذي

ووزير التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،

رقم  7٠-22اﳌؤّرخ ﰲ  9رجب عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠فبراير
سنة  2٠22واﳌذكور أعﻼه ،منحة شهرية إﱃ غاية تنصيب

– ﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤-9٥اﳌؤرخ ﰲ 1٥

اﳌعني ﰲ منصب شغل.

رمضان عام  1٤1٥اﳌوافق  1٥فبراير سنة  199٥الذي يحّدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٠-٠2اﳌؤرخ ﰲ 7
ذي القعدة عام  1٤22اﳌوافق  21يناير سنة  2٠٠2الذي يحدد
القواعد اﳋاصة بتنظيم مصالح التشغيل ﰲ الوﻻية وعملها،
اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  87-٠3اﳌؤرخ ﰲ 3٠
ذي اﳊجة عام  1٤23اﳌوافق  3مارس سنة  2٠٠3الذي يحّدد
صﻼحيات وزير التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  77-٠6اﳌؤرخ ﰲ 19
محرم عام  1٤27اﳌوافق  18فبراير سنة  2٠٠6الذي يحدد
مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  12٤-٠8اﳌؤرخ ﰲ 9
ربيع الثاني عام  1٤29اﳌوافق  1٥أبريل سنة  2٠٠8الذي
يحّدد صﻼحيات وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  12٥-٠8اﳌؤرخ ﰲ 9
ربيع الثاني عام  1٤29اﳌوافق  1٥أبريل سنة  2٠٠8واﳌتضمن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية ﰲ وزارة العمل والتشغيل والضمان
اﻻجتماعي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  331-18اﳌؤرخ ﰲ
 1٤ربيـ ـع الثانـ ـي عـ ـام  1٤٤٠اﳌوافـ ـق  22ديسمبـ ـر سنـ ـة 2٠18
الذي يحّدد صﻼحيات وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية،

اﳌادة  : ٣تتوﱃ مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل مراقبة
جهاز منحة البطالة بالعﻼقة مع اﳌصالح غير اﳌمركزة لوزارة
العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي.
اﳌادة  : ٤يتعـ ـّين عـ ـﲆ وزارة العم ـ ـل والتشغيـ ـل والضمان
اﻻجتماع ـ ـي مـ ـن خـ ـﻼل مصالـ ـ ـح الوكال ـ ـة الوطني ـ ـة للتشغ ـيل،
ﲟا يأتي :
– إنش ـاء منص ـة رقمي ـة يمكـ ـن م ـن خﻼله ـا لطالبي الشغل
اﳌبتدئﲔ ﻷول مرة التسجيل ،باﻻتصال مع اﳌديرية اﳌكلفة
بعصرنة إدارة العمل والتشغيل ومنظومة الضمان اﻻجتماعي،
– القيـ ـام ﲟعاﳉـ ـة التسجي ـ ـﻼت وفـ ـًقا لشـ ـ ـروط اﻷهليـ ـ ـ ـة
اﳌنصوص عليها ﰲ أحكام اﳌادة  2من اﳌرسوم التنفيذي
رقم  7٠-22اﳌؤّرخ ﰲ  9رجب عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠فبراير
سنة  2٠22واﳌذكور أعﻼه،
– انتقاء اﳌستفيدين الذين ﰎ اختيارهم لﻼستفادة من
منحة البطالة عن طريق مقاربة قواعد بيانات الصندوق
الوطني للتأمينات اﻻجتماعية للعمال اﻷجراء والصندوق
الـ ـوطـ ـني لـ ـلـ ـتأمـ ـيـ ـنـ ـات اﻻجـ ـتـ ـمـ ـاعـ ـيـ ـة ل ـل ـع ـم ـال غ ـي ـر اﻷج ـراء
والصندوق الوطني للتقاعد،
– إعداد بطاقة خاصة باﳌستفيدين اﳌؤهلﲔ مع ﲢديد
وضعيتهم عن طريق البطاقية الوطنية للحالة اﳌدنية،
– دعوة اﳌستفيدين اﳌقبولﲔ من خﻼل ﲢديد موعد لهم
لتقدﱘ ملف ﲢّدد وثائقه ﰲ اﳌادة  9أدناه،
– إعداد كشوفات الدفع الشهرية،
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– إرسال ،كل ثﻼثة أشهر ﰲ دعامة إلكترونية ،القائمة
اﻻسمية للمستفيدين الذين تقاضوا منحة البطالة مرفقة
بـ ـالـ ـت ـب ـري ـرات اﳌت ـع ـل ـق ـة ب ـه ـذه ال ـع ـم ـل ـي ـة ،إﱃ مصال ـح وزارة
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– نسخة من استمارة اﳌوعد قابلة للطباعة،
– صك بريدي مشطوب أو نسخة من شهادة حجز اﳊساب
اﳉاري البريدي،

اﳌالية،
نسخ ـ ـ ـة م ـ ـ ـن الشهـ ـ ـادة اﳉامـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـة أو الشهـ ـ ـادة الصادرة مـ ـ ـن
– إبرام اتفاقية شراكة مع مصالح بريد اﳉزائر لتسهيل

مختلف معاهد ومراكز التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،

عمليات دفع منحة البطالة،
– شهادة عائلية،
– إعـ ـداد وإرسال إﱃ مصالـ ـح وزارة الـ ـت ـك ـوي ـن وال ـت ـع ـل ـي ـم
اﳌهنيﲔ ،القوائم اﻻسمية للمستفيدين من منحة البطالة
الذين من شأنهم اﻻستفادة من تكوين تكميﲇ قصير اﳌدة
حسب برامج وإمكانيات اﳌؤسسات التكوينية ،ﻻ سيما
ﰲ التخصصات التي تعرف عجزا ﰲ سوق العمل ،بهدف
ﲢسﲔ قابلية تشغيلهم.
جل النفقات اﳋاصة بتمويل منحة البطالة
اﳌادة  : ٥تس ّ
بـ ـ ـع ـ ـن ـ ـوان م ـ ـي ـ ـزان ـ ـي ـ ـة وزارة ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل وال ـ ـتشغ ـ ـي ـ ـل والضم ـ ـان
اﻻجتماعي.
اﳌادة  : 6يتم تسديد التخصيصات اﳌالية ذات الصلة

– نسخة من الوثيقة التي تثبت الوضعية ﲡاه اﳋدمة
الوطنية.
اﳌادة  : 10ينشر هذا القرار اﳉريدة الرسمية للجمهورية
اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٠رجب عام  1٤٤3اﳌوافق  21فبراير
سنة .2٠22
وزير اﳌالية

وزير العمل والتشغيل
والضمان اﻻجتماعي
يوسف شرفة

عبد الرحمان راوية

وزير الداخلية

وزير التكوين والتعليم

اﳌادة  : 7تسمح مصالح وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية

واﳉماعات اﶈلية

اﳌهنيﲔ

والـ ـتـ ـهـ ـيئـ ـة الـ ـعـ ـمـ ـرانـ ـيـ ـة لـ ـقـ ـطـ ـاع الـ ـعـ ـمـ ـل وال ـتشغ ـي ـل والضم ـان

والتهيئة العمرانية

اﻻجـتـمـاعي بـاستـخـدام الـبـطـاقـيـة الـوطـنـيـة لـلـحـالـة اﳌدنـية من

كمال بلجود

بالتقسيط ،طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما ،بعد
موافقة مصالح وزارة اﳌالية.

خﻼل خدمة إلكترونية.
اﳌادة  : ٨يتعـ ـّين ع ـﲆ مصال ـح وزارة التكويـ ـن والتعليـ ـم
اﳌهنيﲔ بإرسال إﱃ مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان
اﻻجتماعي :

ياسﲔ مرابي

وزارة البيئة
ق ـرار م ـؤّرخ فـي  13رب ـي ـع ال ـث ـان ـي عـ ـام  1443الـم ـواف ـق
 18ن ـوف ـمب ـر سـنـة  ،2021ي ـعـ ـّدل الـ ـق ـ ـرار ال ـمؤّرخ ﰲ

– ال ـق ـائ ـم ـة اﻻسم ـي ـة ل ـل ـمستـفـيـديـن اﳌوجـهﲔ مـن طـرف

 9ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  20يونيو سنة 2021

مصال ـح ال ـوك ـال ـة ال ـوط ـن ـي ـة ل ـل ـتشغ ـي ـل الـذيـن رفضوا حضور

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء الّلجنة الوطنية للمجاﻻت

دورات الـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـويـ ـ ـن الـ ـ ـت ـ ـك ـ ـم ـ ـيﲇ قصي ـ ـر اﳌدة حسب ب ـ ـرامج

اﶈمية.

ووسائـ ـل مؤسسات الـ ـتـ ـكـ ـويـ ـن والـ ـت ـع ـل ـي ـم اﳌه ـن ـيﲔ ب ـه ـدف
ﲢسﲔ قابلية تشغيلهم،
– القائم ـ ـة اﻻسميـ ـة للمستفيديـ ـن الذيـ ـن باش ـروا تكوينـ ـا
ﲤهينيا قصير اﳌدة وانسحبوا منه قبل نهايته،

`````````````````````````
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  13ربيع الثاني عام  1443اﳌوافق
 18نوفمبر سنة  ،2021يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  9ذي القعدة
عام  1442اﳌوافق  20يونيو سنة  2021واﳌتضمن تعيﲔ
أعضاء الّلجنة الوطنية للمجاﻻت اﶈمية ،كما يأتي :

– القائمـ ـة اﻻسميـ ـة للمستفيدي ـن الذي ـن أكمل ـوا تكوينه ـم
التمهيني قصير اﳌدة.
اﳌادة  : ٩يجـ ـب أن يشتمـ ـل اﳌلـ ـف اﳌطلـ ـوب لﻼستف ـ ـادة
من منحة البطالة ،عﲆ الوثائق اﻵتية :
– تصريح شرﰲ موقع من طرف اﳌستفيد،

“) .........................................................بدون تغيير حتى(
– السّيدة باجي فازية ،ﳑثلة الوزير اﳌكّلف باﳌوارد
اﳌائية ،خلفا للسّيدة عشير نورة،
) ...........................الباقي بدون تغيير( .“.........................

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 11
اﳉريدة الرسم ّ

26

ق ـرار م ـؤّرخ فـي  26رب ـيـع الـ ـث ـان ـي ع ـ ـام  1443ال ـمـ ـواف ـق
أّول ديـسـمـب ـر سـنـة  ،2021ي ـح ـّدد ال ـق ـائ ـم ـة اﻻسـمـية

 26رجب عام  1٤٤٣هـ
 27فبراير سنة  2022م

– الـسّيد ب ـاب ـوري ك ـريـم ،ﳑـث ـل ال ـوزي ـر اﳌـكـ ـلّـ ـف ب ـالـصي ـد
البحري،

ﻷعضاء الّلجنة الوزارية اﳌشتركة لدراسة مخطط
– السّيدة مناس جميلة ،ﳑثلة الوزير اﳌكلّف بالسياحة،

تهيئة الشاطئ.
ــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  26ربيع الثاني عام  1443اﳌوافق
أّول ديسم ـ ـب ـ ـر سن ـ ـة  ،2021ﲢّدد الـ ـقـ ـائـ ـمـ ـة اﻻسم ـي ـة ﻷعضاء
الّلجنة الوزارية اﳌشتركة لدراسة مخطط تهيئة الشاطئ،

– السّيد واﱄ وﻻية الطارف،
– السّيد واﱄ وﻻية عنابة،
– السّيد واﱄ وﻻية سكيكدة،

تطبيقا ﻷحكام اﳌادتﲔ  5و 8من اﳌرسوم التنفيذي رقم 114–09
اﳌؤّرخ ﰲ  11ربيع الثاني عام  1430اﳌوافق  7أبريل سنة 2009
الذي يحّدد شروط إعداد مخطط تهيئة الشاطئ ومحتواه
وكيفيات تنفيذه ،كما يأتي :
– السّيـ ـدة بـ ـن م ـه ـدي م ـرﱘ ه ـن ـد ،ﳑث ـل ـة ال ـوزي ـر اﳌكّلف
بالبيئة ،رئيسة،

– السّيد واﱄ وﻻية جيجل،
– السّيد واﱄ وﻻية بجاية،
– السّيد واﱄ وﻻية تيزي وزو،
– السّيد واﱄ وﻻية بومرداس،

– السّيد بن العمري ساعد ،ﳑثل وزير الدفاع الوطني،

– السّيد واﱄ وﻻية اﳉزائر،

– السّيدة بولوفة إبتسام ،ﳑثلة وزير الداخلية واﳉماعات

– السّيد واﱄ وﻻية تيبازة،

اﶈلية والتهيئة العمرانية،
– السّيد واﱄ وﻻية الشلف،
– السّيدة دوار رشيدة ،ﳑثلة وزير اﳌالية،
– السّيد قارة ميسوم ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف باﳌناجم،
يد ج ـل ـواح كـمـال ،ﳑث ـل ال ـوزي ـر اﳌـك ـّلـ ـف بـاﳌ ـوارد
– الـسـ ّ
اﳌائية،
– السّيدة مقداد دنيا ،ﳑثلة الوزير اﳌكّلف بالنقل،
– السّيد مختاري عبد القادر ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالفﻼحة،

– السّيد واﱄ وﻻية مستغاﱎ،
– السّيد واﱄ وﻻية وهران،
– السّيد واﱄ وﻻية عﲔ ﲤوشنت،
– السّيد واﱄ وﻻية تلمسان،
– السّيدة دﳌي نسرين ،ﳑثلة اﶈافظة الوطنية للساحل،
– السّيد بوعﻼق جﻼل الدين ،ﳑثل اﳌصلحة الوطنية ﳊرس

– السّيدة بن جدة نجيبة ،ﳑثلة الوزير اﳌكّلف بالغابات،

الشواطئ،

– السّيد ج ـح ـا ف ـرح ـات ،ﳑث ـل ال ـوزيـر اﳌـك ـﹽل ـف ب ـاﻷشغ ـال

– السّيدة جودار كريمة ،ﳑثلة الوكالة الوطنية لتهيئة
وجاذبية اﻷقاليم،

– السّيدة بن شعبان سليمة ،ﳑثلة الوزير اﳌكّلف بالثقافة،

– السّيد باشوش سمير ،ﳑثل اﳌركز الوطني للبحث
والتنمية ﰲ الصيد البحري وتربية اﳌائيات،

العمومية،

– السّيدة ولد ياعو حكيمة ،ﳑثلة الوزير اﳌكّلف بالتعمير،
– السّيد بلمولود فوزي ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالصناعة،

– السّيد قريمس سمير ،ﳑثل اﳌدرسة الوطنية العليا
لعلوم البحر وتهيئة الساحل.
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ﳉنة تصنيف اﻷشخاص
والكيانات اﻹرهابية

27

والت ـهـيـئـة ال ـع ـمـران ـيـة ،اﳌتـضـمـنيـن ت ـصن ـي ـف اﻷش ـخ ـاص
وال ـكـي ـان ـات اﻹره ـابـيـة اﳌ ـذكـ ـورين فـي الـق ـائـمـة اﳌـلـحـق ـة
بـه ـذا ال ـقـرار وتسـجـيـلهم بها،
تقّرر ما يأتي :

قـ ـرار م ـؤّرخ فـي  ٥رج ـ ـب عـ ـ ـام  1٤٤٣الـم ـواف ـ ـ ـق  6ف ـبـراي ـر
سنة  ،2022يـتضمن التسجيل ﰲ القائمة الوطنية
لﻸشـخـاص والكيانات اﻹرهابية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳌـاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  87مكرر  13من اﻷمر
رقم  1٥6-66اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام  1386اﳌوافق  8يونـي ـو
سنـة  1966واﳌتـضـمـن ق ـان ـون الع ـق ـوب ـات ،اﳌعـ ـدل واﳌتـمـم،
والـم ـادة  3م ـن اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيـ ـذي رقـ ـم  38٤-21اﳌ ـؤرخ فـي
 3٠صـفر ع ـام  1٤٤3اﳌ ـواف ـق  7أكـت ـوب ـر سـنة  2٠21واﳌ ـذكـور

ن ﳉنة تصنيف اﻷشخاص والكيانات اﻹرهابية،
إ ّ

أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ تسجيل اﻷشخاص والكيانات

– ﲟقتض ـى اﻷمر رقم  1٥6-66اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام 1386

اﻹرهابية ﰲ القائمة الوطنية لﻸشخاص والكيانات اﻹرهابية.

اﳌواف ـ ـق  8يوني ـ ـو سنـ ـة  1966واﳌتضمـ ـن قانـ ـون العقوبـ ـ ـات،

اﳌـاّدة  : 2تتضمن القائمة الوطنية لﻸشخاص والكيانات
اﻹرهابية اﳌلحقة بهذا القرار ،قسمﲔ كاﻵتي :

– وﲟـقـتـضـى اﳌـرس ـوم الـرئ ـاسـي رقـ ـم  281-21اﳌ ـؤرخ فـي

القسـ ـ ـم )أ(  :يسجـ ـ ـل فيـ ـه اﻷشخـ ـاص اﳌصنفـ ـون “شخص ـ ـ ـا

اﳌعدل واﳌتمم،

 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

إرهابيا”،
القسم )ب(  :تسجل فيه الكيانات اﳌصنفة “كيانا إرهابيا”.

– وﲟـقتـضـ ـى اﳌـرسـ ـوم التـنـفـي ـذي رق ـم  331-18اﳌـؤرخ فـي
 1٤ربـيـع الـثـانـي عـام  1٤٤٠اﳌوافق  22ديسمبر سنة  2٠18الذي
يحدد صﻼحيات وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة
العمرانية،
– وﲟقتض ـى اﳌرسـوم التنفيذي رقم  38٤-21اﳌؤرخ ﰲ
 3٠ص ـف ـر ع ـام  1٤٤3اﳌ ـواف ـق  7أكـت ـوبـر سنة  2٠21الذي يحّدد
كيفيات التسجيل ﰲ القائمة الوطنية لﻸشخاص والكيانات
اﻹرهابية والشطب منها واﻵثار اﳌترتبة عﲆ ذلك ،ﻻ سيما
اﳌواد  3و ٤و 13و 1٥و 18و 19و 22و 2٤و 2٥و 26و 27و 28و29
و 3٠و 32و 37و 38منه،

ُيسجل ﰲ ذات القائمة ،اﻷشخاص والكيانات اﳌصنفون
“شخصا إرهابيا” و “كيانا إرهابيا” ،حسب اﳌلحق اﳌرفق
بهذا القرار.
اﳌـاّدة  : ٣ﲤسك القائمة اﳌلحقة بهذا القرار من طرف
ﳉنة تصنيف اﻷشخاص والكيانات اﻹرهابية التي تسهر
عﲆ ﲢيينها ونشرها ﰲ موقعها اﻹلكتروني وكذا ﰲ اﳌوقع
اﻹلكتروني ﳋلية معاﳉة اﻻستعﻼم اﳌاﱄ.
اﳌـاّدة  : ٤يعتب ـ ـر نش ـ ـر القائمـ ـة اﳌذكـ ـ ـورة ﰲ اﳌ ـ ـ ـادة 3
أعـ ـﻼه ،ﲟثابـ ـة تبليـ ـغ القائمـ ـﲔ بالتنفيـ ـذ ﻻتخ ـاذ اﻹج ـ ـراءات
الﻼزمة ﳊظر نشاط اﻷشخاص والكيانات اﳌسجلﲔ بها

– وﲟـقـت ـض ـى ال ـق ـرار الـمؤرخ ﰲ  21ربيع اﻷول عام 1٤٤3

وحجز و/أو ﲡميد أموالهم واﻷموال اﳌتأتية من ﳑتلكاتهم

اﳌوافق  27أكتوبر سنة  2٠21الذي يحدد القائمة اﻻسمية

التي يحوزونها أو التي تخضع ،بطريقة مباشرة أو غير

ﻷعضاء ﳉنة تصنيف اﻷشخاص والكيانات اﻹرهابية،

مباشرة ،لرقابتهم أو لرقابة أشخاص يعملون لصاﳊهم أو

– وبناء عﲆ إخطار ﳉنة تصنيف اﻷشخاص والكيانات
اﻹرهابية ﲟوجب طلب التسجيل الوارد من السلطات اﳌؤهلة،
اﳌستوﰲ للشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  19من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  38٤-21اﳌؤرخ ﰲ  3٠صفر عام  1٤٤3اﳌوافق
 7أكتوبر سنة  2٠21الذي يحدد كيفيات التسجيل ﰲ القائمة
ال ـوطنـي ـة لﻸشخ ـاص والـك ـيـان ـات اﻹره ـابـيـة والـشـط ـب مـنـهـا
واﻵثار اﳌترتبة عﲆ ذلك،
– وبناء عﲆ محضري اﳌداولتﲔ اﳋاصﲔ باجتماع أعضاء
ﳉنة تصنيف اﻷشخاص والكيانات اﻹرهابية اﳌنعقد بتاريخ
 17جانفـي سنة  ،2٠22ﲟقر وزارة الداخلية واﳉماعـات اﶈلية

يأﲤرون بأوامرهم ،مع مراعاة حقوق الغير حسن النية ،وكذا
منعهم من السفر )بالنسبة لﻸشخاص( طبقا للمواد من 22
إﱃ  3٠و 32و 37و 38من اﳌرسوم التنفيذي رقم  38٤-21اﳌؤرخ
ﰲ  3٠صفر عام  1٤٤3اﳌوافق  7أكتوبر سنة  2٠21واﳌذكور
أعﻼه.
اﳌادة  : ٥ينـشـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا القـ ـ ـ ـ ـرار فـي اﳉـ ـ ـريـ ـ ـدة ال ـ ـّرسمـ ـ ـّيـة
للجمهورّيـة اﳉزائرّيـة الّديمقراطّيـة الّشعبّيـة.
ح ـّرر باﳉزائ ـر ﰲ  ٥رجب ع ـام  1٤٤3اﳌواف ـق  6فبراير
سن ـة .2٠22
كمال بلجود
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اﳌلحق
القائمة الوطنية لﻸشخاص والكيانات اﻹرهابية
القسم أ  :اﻷشخاص اﳌصنفون “شخصا إرهابيا”

الرقم

اللقب واﻻسم  :مهني فرحات
تاريخ ومكان اﳌيﻼد  19٥1/٠3/٠٥ :بعزازڤة ،وﻻية تيزي وزو
01

اسم اﻷب  :أمزيان .لقب واسم اﻷم  :حاليت ويزة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية )جواز السفر و /أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى  :جواز
السفر رقم  ٠212٠392 :الصادر ﰲ  2٠٠7/٠7/٠7من القنصلية اﳉزائرية بوبينيي ) ( Bobignyبفرنسا .
اﻻنتماء ) :كيان ماك(.

اللقب واﻻسم  :فرحوح حناﰲ
تاريخ ومكان اﳌيﻼد  1991/٠2/٠2 :بتيزي وزو
02

اسم اﻷب  :سالم .لقب واسم اﻷم  :حاج عﲇ حّدة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية )جواز السفر و /أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى  :جواز
السفر رقم  1٥٥٠21272 :الصادر ﰲ  2٠1٥/٠2/13من دائرة عزازقة
اﻻنتماء ) :كيان ماك(.

اللقب واﻻسم  :لورغيوي يوغرطة
تاريخ ومكان اﳌيﻼد  198٤/12/٠8 :ﲟاكودة ،وﻻية تيزي وزو
0٣

اسم اﻷب  :عمار .لقب واسم اﻷم  :تلوين نوارة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية )جواز السفر و /أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى :

/

اﻻنتماء ) :كيان ماك(.

اللقب واﻻسم  :بلعباسي براهيم
تاريخ ومكان اﳌيﻼد  1983/٠1/19 :بتيزي وزو
0٤

اسم اﻷب  :عﲇ .لقب واسم اﻷم  :حانوش فاطمة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية )جواز السفر و /أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى  :جواز
السفر رقم  166٠1٥372 :الصادر ﰲ 2٠16/٠1/٠2
اﻻنتماء ) :كيان ماك(.

اللقب واﻻسم  :إتيم مراد
تاريخ ومكان اﳌيﻼد  1963/٠6/1٠ :بتيزي وزو
0٥

اسم اﻷب  :ازواو .لقب واسم اﻷم  :عموش فاطمة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية )جواز السفر و /أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى  :جواز
السفر رقم  1٤6٠78927 :الصادر ﰲ 2٠1٤/12/26
اﻻنتماء ) :كيان ماك(.
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اﳌلحق )تابع(
القسم أ  :اﻷشخاص اﳌصنفون “شخصا إرهابيا”

الرقم

اللقب واﻻسم  :مرزوق عبد الرحمان
تاريخ ومكان اﳌيﻼد  1978/٠2/18 :بإيلوﻻ ،وﻻية تيزي وزو
06

اسم اﻷب  :بلعيد .لقب واسم اﻷم  :دحماني تسعديت
طبيعة ورقم بطاقة الهوية )جواز السفر و /أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى  :جواز
السفر رقم  761٥161 :الصادر ﰲ  2٠٠8/1٠/٠6من دائرة بوزغن ،تيزي وزو
اﻻنتماء ) :كيان ماك(.
اللقب واﻻسم  :مخيوبة يحي
تاريخ ومكان اﳌيﻼد  1979/٠3/11 :باﳊراش ،وﻻية اﳉزائر

07

اسم اﻷب  :محـمد مزيان .لقب واسم اﻷم  :بن قاوة امينة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية )جواز السفر و /أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى  :جواز
السفر رقم  3٠98٥٤٥27 :الصادر ﰲ  2٠2٠/٠6/٠9عن السلطات اﳉزائرية
اﻻنتماء ) :كيان رشاد(.
اللقب واﻻسم  :دهينة مراد اﳌدعو “عمار”
تاريخ ومكان اﳌيﻼد  1961/٠8/٠6 :بالبليدة،

0٨

اسم اﻷب  :محـمد .لقب واسم اﻷم  :بن موسى زوليخة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية )جواز السفر و /أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى  :جواز
السفر رقم  ٠96٤792 :الصادر ﰲ  199٤/٠9/2٠عن السلطات اﳉزائرية
اﻻنتماء ) :كيان رشاد(.
اللقب واﻻسم  :منصري منار
تاريخ ومكان اﳌيﻼد  197٥/٠6/٠6 :ﲟغنية ،وﻻية تلمسان

0٩

اسم اﻷب  :إبراهيم .لقب واسم اﻷم  :دلهوم ربيعة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية )جواز السفر و /أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى  :جواز
السفر رقم  16617٥٥2٠ :الصادر ﰲ  2٠16/٠1/2٠عن دائرة مغنية
اﻻنتماء ) :كيان رشاد(.
اللقب واﻻسم  :عروة عباس
تاريخ ومكان اﳌيﻼد  1962/11/12 :بأمدوكال بباتنة

10

اسم اﻷب  :محـمد بن عبد القادر .لقب واسم اﻷم  :عريوات فطيمة ابنة محـمد
طبيعة ورقم بطاقة الهوية )جواز السفر و /أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى  :جواز
السفر رقم  A٠19٤696 :الصادر ﰲ  ،1989/٠٥/٠2عن قنصلية اﳉزائر “بيرن” بسويسرا
اﻻنتماء ) :كيان رشاد(.
اللقب واﻻسم  :زيطوط محـمد
تاريخ ومكان اﳌيﻼد  1963/٠7/29 :باﻷغواط

11

اسم اﻷب  :العربي .لقب واسم اﻷم  :بن لطرش مسعودة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية )جواز السفر و /أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى  :جواز
السفر رقم  ٠13٥22193 :الصادر ﰲ  1993/12/٠6عن السلطات اﳉزائرية
اﻻنتماء ) :كيان رشاد(.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 11
اﳉريدة الرسم ّ

30

 26رجب عام  1٤٤٣هـ
 27فبراير سنة  2022م

اﳌلحق )تابع(
القسم أ  :اﻷشخاص اﳌصنفون “شخصا إرهابيا”

الرقم

اللقب واﻻسم  :مكي دواجي ابراهيم
تاريخ ومكان اﳌيﻼد  1983/٠7/٠3 :مازونة ،وﻻية غليزان
12

اسم اﻷب  :الطيب .لقب واسم اﻷم  :جدواجي لويزة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية )جواز السفر و /أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى :

/

اﻻنتماء ) :كيان رشاد(.
اللقب واﻻسم  :بوذراع رضا اﳌدعو “تقي الدين”
تاريخ ومكان اﳌيﻼد  197٤/٠٥/22 :بوهران
1٣

اسم اﻷب  :حسﲔ .لقب واسم اﻷم  :بوخروبة سعدية
طبيعة ورقم بطاقة الهوية )جواز السفر و /أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى :

/

اﻻنتماء ) :كيان رشاد(.
اللقب واﻻسم  :مسﲇ رشيد
تاريخ ومكان اﳌيﻼد  19٤7/٠٤/٠7 :باﳌغرب
1٤

اسم اﻷب  :محـمد .لقب واسم اﻷم  :دمارجي حقة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية )جواز السفر و /أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى :

/

اﻻنتماء ) :كيان رشاد(.
اللقب واﻻسم  :بوخرص أمير اﳌدعو “”Amir dz
تاريخ ومكان اﳌيﻼد  ،1983/٠6/3٠ :بوهران
1٥

اسم اﻷب  :نجادي .لقب واسم اﻷم  :عاقب ملوكة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية )جواز السفر و /أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى :

/

اﻻنتماء ) :كيان رشاد(.
اللقب واﻻسم  :عبود هشام
تاريخ ومكان اﳌيﻼد  19٥٥/٠6/1٥ :باﳉزائر الوسطى
16

اسم اﻷب  :شعبان .لقب واسم اﻷم  :بلقايد صليحة
طبيعة ورقم بطاقة الهوية )جواز السفر و /أو بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى  :جواز السفر
رقم  176٥٠7٠7٤ :الصادر ﰲ  2٠17/٠2/13عن السلطات اﳉزائرية ﰲ مدينة “ليل” الفرنسية
اﻻنتماء ) :كيان رشاد(.
القائمة الوطنية لﻸشخاص والكيانات اﻹرهابية

الرقم
01

القسم ب  :الكيانات اﳌصنفة “كيانا إرهابيا”
تعريف الكيان  :اﳊركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل MAK
ير الكيان  :مهني فرحات
مس ّ

02

تعريف الكيان  :حركة رشاد
ير الكيان  :زيطوط محـمد
مس ّ
اﳌطبعة الرسمّية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

