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اﻷربعاء  5رمضان عام  ١٤٤3هـ

السنة التاسعة واﳋمسون

اﳌوافق  6أبريل سنة  2022م

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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مراسيم تنظيمّية
مرسوم رئاسي رقم  ١3٨-22مؤّرخ ﰲ  2٨شعبان عام ١٤٤3

– وﲟ ـقـت ـضى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسـي رقـم  3٠٤-٠7اﳌؤرخ ﰲ

اﳌوافـ ـ ـق  3١مـ ـ ـارس سنـ ـ ـة  ،2022يـ ـ ـعـ ـ ـدل اﳌرسوم

 17رمـضـان عام  1٤28اﳌوافق  29سبتمـب ـر سـنـة  2٠٠7الـ ـذي

الرئاسي رقم  30٤-07اﳌؤرخ ﰲ  ١7رمضان عام ١٤2٨
اﳌوافق  2٩سبتمبر سنة  2007الذي يحدد الشبكة
اﻻستدﻻلية ﳌرتبات اﳌوظفﲔ ونظام دفع رواتبهم.

يحدد الشبكة اﻻستدﻻلية ﳌرتبات اﳌوظفﲔ ونظام دفع
رواتبهم ،اﳌعدل واﳌتمم،

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

يرسم ما يأتي :

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  7-91و) 1٤1الفقرة
اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3-٠6اﳌؤرخ ﰲ  19جمادى الثانية

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تعـ ـدل ال ـشـب ـك ـ ـة اﻻسـت ـدﻻل ـيـة للـمـرتـبـات
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  2من اﳌرسوم الرئاسي رقم 3٠٤-٠7
اﳌؤرخ ﰲ  17رمضان عام  1٤28اﳌوافق  29سبتمبر سنة 2٠٠7

عام  1٤27اﳌوافق  1٥يوليو سنة  2٠٠6واﳌتضمن القانون

الذي يحدد الشبكة اﻻستدﻻلية ﳌرتبات اﳌوظفﲔ ونظام

اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،

دفع رواتبهم ،اﳌعدل واﳌتمم ،كما يأتي :

اﳌجموعة
ب

أ

الصنف

ج

الرقم اﻻستدﻻﱄ
اﻷدنى

د

الرقم اﻻستدﻻﱄ للدرجات

اﳊادية
عشرة

الثانية
عشرة

138

1٥٠
161

اﻷوﱃ

الثانية

الثالثة

الرابعة

اﳋامسة

السادسة

السابعة

الثامنة التاسعة العاشرة

1

2٥٠

13

2٥

38

٥٠

63

7٥

88

1٠٠

113

12٥

2

269

1٤

27

٤1

٥٤

68

81

9٥

1٠8

122

13٥

1٤8

3

29٠

1٥

29

٤٤

٥8

73

87

1٠2

116

131

1٤٥

16٠

17٤

٤

313

16

31

٤7

63

79

9٤

11٠

12٥

1٤1

1٥7

173

188

٥

338

17

3٤

٥1

68

8٥

1٠1

119

13٥

1٥3

169

186

2٠3

6

36٥

19

37

٥٥

73

92

11٠

128

1٤6

16٥

183

2٠1

219

7

398

2٠

٤٠

6٠

8٠

1٠٠

119

1٤٠

1٥9

18٠

199

219

239

8

٤29

22

٤3

6٥

86

1٠8

129

1٥1

172

19٤

21٥

236

2٥٥

9

٤68

2٤

٤7

71

9٤

118

1٤٠

16٤

187

211

23٤

2٥8

281

1٠

٥٠3

26

٥٠

76

1٠1

126

1٥1

177

2٠1

227

2٥2

277

3٠2

11

٥٤8

28

٥٥

83

11٠

138

16٤

192

219

2٤7

27٤

3٠2

329

12

٥87

3٠

٥9

89

117

1٤7

176

2٠6

23٥

26٥

29٤

323

3٥2

13

628

32

63

9٥

126

1٥8

188

22٠

2٥1

283

31٤

3٤6

377

1٤

671

3٤

67

1٠1

13٤

168

2٠1

23٥

268

3٠2

336

37٠

٤٠3

1٥

716

36

72

1٠8

1٤3

18٠

21٥

2٥1

286

323

3٥8

39٤

٤3٠

16

763

39

76

11٥

1٥3

191

229

268

3٠٥

3٤٤

382

٤2٠

٤٥8

17

812

٤1

81

122

162

2٠٤

2٤٤

28٥

32٥

366

٤٠6

٤٤7

٤87

 5رمضان عام  ١٤٤3هـ
 6أبريل سنة  2022م

اﳌجموعة

الصنف

الرقم اﻻستدﻻﱄ
اﻷدنى

خارج الصنف

أ

الرقم اﻻستدﻻﱄ للدرجات

اﻷوﱃ الثانية الثالثة الرابعة اﳋامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة

اﳊادية الثانية
عشرة
عشرة

٥٠

98

1٤8

196

2٤6

29٤

3٤٤

392

٤٤2

٤9٠

٥٤٠

٥88

قسم فرعي 1 ٠٤٠ 2

٥3

1٠٤

1٥7

2٠8

261

312

36٥

٤16

٤69

٥2٠

٥73

62٤

قسم فرعي 1 1٠٥ 3

٥6

111

166

221

277

332

387

٤٤2

٤98

٥٥3

6٠8

663

قسم فرعي 1 17٥ ٤

٥9

118

177

23٥

29٤

3٥3

٤12

٤7٠

٥29

٥88

6٤7

7٠٥

قسم فرعي 1 2٥٠ ٥

63

12٥

188

2٥٠

313

37٥

٤38

٥٠٠

٥63

62٥

688

7٥٠

قسم فرعي 1 33٠ 6

67

133

2٠٠

266

333

399

٤66

٥32

٥99

66٥

732

798

قسم فرعي 1 ٥3٠ 7

77

1٥3

23٠

3٠6

383

٤٥9

٥36

612

689

76٥

8٤2

918

قسم فرعي 1

98٠
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5

اﳌاّدة  : 2يحل الرقم اﻻستدﻻﱄ اﻷدنى اﳌنصوص عليه ﲟوجب هذا اﳌرسوم محل الرقم اﻻستدﻻﱄ اﻷدنى اﳌوافق للرتب
اﳌنصوص عليها ﰲ القوانﲔ اﻷساسية اﳋاصة.
اﳌاّدة  : 3يعاد تصنيف اﳌوظف ﰲ الشبكة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه وﰲ نفس الصنف والدرجة التي كان
يحوزها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٤يسري مفعول هذا اﳌرسوم ابتداء من أول مارس سنة .2٠22
اﳌادة  : 5ينشر هـذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريـدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  28شعبان عام  1٤٤3اﳌوافق  31مارس سنة .2٠22
عبد اﳌجيد تبون
–––––––––––★––––––––––
مرسوم رئاسي رقم  ١3٩-22مؤّرخ ﰲ  2٨ش ـعـ ـبان عام  ١٤٤3اﳌوافق  3١مارس سنة  ،2022يعدل اﳌرسوم الرئاسي
رقم  307–07اﳌؤرخ ﰲ  ١7رمضان عام  ١٤2٨اﳌوافق  2٩سبتمبر سنة  2007الذي يحدد كيفيات منح الزيادة
اﻻستدﻻلية لشاغﲇ اﳌناصب العليا ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  7–91و) 1٤1الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3–٠6اﳌؤرخ ﰲ  19جمادى الثانية عام  1٤27اﳌوافق  1٥يوليو سنة  2٠٠6واﳌتضمن القانون
اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  3٠7–٠7اﳌؤرخ ﰲ  17رمضان عام  1٤28اﳌوافق  29سبتمبر سنة  2٠٠7الذي يحدد
كيفيات منح الزيادة اﻻستدﻻلية لشاغﲇ اﳌناصب العليا ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يعدل اﳉدول اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  3من اﳌرسوم الرئاسي رقم  3٠7–٠7اﳌؤرخ ﰲ  17رمضان عام 1٤28
اﳌوافق  29سبتمبر سنة  2٠٠7الذي يحدد كيفيات منح الزيادة اﻻستدﻻلية لشاغﲇ اﳌناصب العليا ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات
العمومية ،كما يأتي :
اﳌستويات

1

2

3

٤

٥

6

7

8

9

الزيادة اﻻستدﻻلية

٤٥

٥٥

6٥

7٥

9٥

12٥

16٥

21٥

27٥

11

12

13

1٤

1٠

٤2٥ 3٤٥

٥1٥

61٥

72٥
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6

اﳌاّدة  : 2يعدل اﳉدول اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  8من اﳌرسوم الرئاسي رقم  3٠7–٠7اﳌؤرخ ﰲ  17رمضان عام 1٤28
اﳌوافق  29سبتمبر سنة  2٠٠7واﳌذكور أعﻼه ،كما يأتي :
ا

ﳌ

اﻷصناف

أ

ب

ج

س
تو

ا

يا

ﻷق

ت
ال

سّ
لم
ية

م

م-

م١-

م2-

م3-

1

122٠

7٤٠

٤٥2

279

176

2

1٠28

62٥

383

238

1٥1

3

867

٥28

32٥

2٠3

13٠

٤

731

٤٤7

276

17٤

112

1

617

378

23٥

1٤9

2

٥22

321

2٠1

128

3

٤٤2

273

172

111

1

37٤

232

1٤7

96

2

317

198

127

8٤

3

27٠

17٠

11٠

7٤

س
ام

اﳌاّدة  : 3تـ ـحـل ال ـزيـ ـادة اﻻسـتـدﻻل ـيـة اﳌـنـصـوص عـلـيـه ـا ﰲ هـ ـذا اﳌرسوم محل الزيادة اﻻستدﻻلية اﳌوافقة للمستويات
السﹽلـمية للمناصب العليا اﳌنصوص عليها ﰲ التنظيم اﳌعمول به.
اﳌاّدة  : ٤يعاد تصنيف شاغﲇ اﳌناصب العليا ﰲ اﳉدولﲔ اﳌنصوص عليهما ﰲ اﳌادتﲔ اﻷوﱃ و 2أعﻼه ،ﰲ نفس
اﳌستويات السﹽلمية التي كانوا يحوزونها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : 5يسري مفعول هذا اﳌرسوم ابتداء من أول مارس سنة .2٠22
اﳌادة  : 6ي ـنـشـر ه ـذا اﳌ ـرسـوم ف ـي اﳉ ـريـ ـدة الّرسـ ـمـ ـّية للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  28شعبان عام  1٤٤3اﳌوافق  31مارس سنة .2٠22
عبد اﳌجيد تبون
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مرسوم رئاسي رقم  ١٤0-22مؤّرخ ﰲ  2٨شعبان عام ١٤٤3
اﳌوافق  3١مارس سنة  ،2022يعدل اﳌرسوم الرئاسي
رقم  30٨–07اﳌؤرخ ﰲ  ١7رمضان عام  ١٤2٨اﳌوافق
 2٩سبتمبر سنة  2007الذي يحدد كيفيات توظيف
اﻷعوان اﳌتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر
اﳌشّكلة لرواتبهم والقواعد اﳌتعلقة بتسييرهم
وكذا النظام التأديبي اﳌطبق عليهم.

7

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  3٠8– ٠7اﳌؤرخ ﰲ
 17رمضان عام  1٤28اﳌوافق  29سبتمبر سنة  2٠٠7الذي
يـ ـحـ ـدد كـ ـي ـف ـي ـات ت ـوظ ـي ـف اﻷع ـوان اﳌت ـع ـاق ـدي ـن وح ـق ـوق ـه ـم
وواجباتهم والعناصر اﳌشّكلة لرواتبهم والقواعد اﳌتعلقة
بتسييرهم وكذا النظام التأديبي اﳌطبق عليهم،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تعدل الشبكة اﻻستدﻻلية ﳌناصب الشغل

––––––

اﳌ ـن ـصـوص عـ ـلـي ـهـ ـا فـي اﳌـ ـادة  ٤٥م ـن اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسي

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  7–91و) 1٤1الفقرة
اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3–٠6اﳌؤرخ ﰲ  19جمادى الثانية
عام  1٤27اﳌوافق  1٥يوليو سنة  2٠٠6واﳌتضمن القانون
اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،

رق ـ ـم  3٠8–٠7اﳌـ ـؤرخ فـي  17رم ـض ـان ع ـ ـام  1٤28ال ـم ـ ـواف ـ ـ ـق
 29سبتمبر سنة  2٠٠7الذي يحدد كيفيات توظيف اﻷعوان
اﳌ ـتـعـ ـاقـ ـدي ـن وح ـقـ ـوق ـه ـم وواج ـب ـاتـهـ ـم وال ـع ـن ـاص ـر اﳌـشـكـ ـل ـة
لرواتبهم والقواعد اﳌتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي
اﳌطبق عليهم ،كما يأتي :

مناصب الشغل

اﻷصناف

اﻷرقام اﻻستدﻻلية

– عامل مهني من اﳌستوى اﻷول
– عون خدمة من اﳌستوى اﻷول

2٥٠

1

– حارس
– سائق سيارة من اﳌستوى اﻷول

269

2

– عامل مهني من اﳌستوى الثاني
– سائق سيارة من اﳌستوى الثاني

29٠

3

– عون خدمة من اﳌستوى الثاني
– سائق سيارة من اﳌستوى الثالث ورئيس حظيرة

313

٤

– عامل مهني من اﳌستوى الثالث
– عون خدمة من اﳌستوى الثالث

338

٥

– عون وقاية من اﳌستوى اﻷول
– عامل مهني من اﳌستوى الرابع

6

36٥

– عون وقاية من اﳌستوى الثاني

7

398

اﳌاّدة  : 2يحل الرقم اﻻستدﻻﱄ اﻷدنى اﳌنصوص عليه ﰲ هذا اﳌرسوم محل الرقم اﻻستدﻻﱄ اﳌوافق ﳌناصب الشغل
اﳌنصوص عليها ﰲ النصوص التنظيمية اﳌعمول بها.
اﳌاّدة  : 3يعاد تصنيف العون اﳌتعاقد ﰲ الشبكة اﻻستدﻻلية ﳌناصب الشغل اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،ﰲ
نفس الصنف وعدد سنوات اﳋبرة اﳌهنية التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٤يسري مفعول هذا اﳌرسوم ابتداء من أول مارس سنة .2٠22
اﳌادة  : 5ي ـنـشـر ه ـذا اﳌ ـرسـوم ف ـي اﳉ ـريـ ـدة الّرسـ ـمـ ـّية للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  28شعبان عام  1٤٤3اﳌوافق  31مارس سنة .2٠22
عبد اﳌجيد تبون
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8

مرسوم رئاسي رقم  ١٤١-22مؤّرخ ﰲ  2٨شعبان عام ١٤٤3
اﳌوافق  3١مارس سنة  ،2022يعدل اﳌرسوم التنفيذي
رقم  22٨–٩0اﳌؤرخ ﰲ  3محّرم عام  ١٤١١اﳌوافق
 25يوليو سنة  ١٩٩0الذي يحدد كيفية منح اﳌرتبات
التي تطبق عﲆ العمال الذين يمارسون وظائف
عليا ﰲ الدولة.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رق ـم  228–9٠اﳌ ـؤرخ ﰲ
 3محّرم عام  1٤11اﳌوافق  2٥يوليو سنة  199٠الذي يحدد
كـ ـيـ ـفـ ـيـ ـة مـ ـنـ ـح اﳌرتـ ـبـ ـات الـ ـتي تـ ـطـ ـبـ ـق عﲆ الـ ـعـ ـمـ ـال ال ـذي ـن
يمارسون وظائف عليا ﰲ الدولة ،اﳌعدل،
يرسم ما يأتي :

ـــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  7–91و) 1٤1الفقرة
اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3–٠6اﳌؤرخ ﰲ  19جمادى الثانية
عام  1٤27اﳌوافق  1٥يوليو سنة  2٠٠6واﳌتضمن القانون
اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يعدل اﳉدول اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة ٥
مـ ـن اﳌـ ـرس ـوم التـنـف ـي ـذي رقـم  228–9٠اﳌ ـؤرخ فـي  3م ـحـّرم
عام  1٤11اﳌوافق  2٥يوليو سنة  199٠الذي يحدد كيفية
م ـن ـح اﳌرت ـب ـات ال ـتي ت ـط ـب ـق عﲆ ال ـع ـم ـال ال ـذيـن يـمـارسون
وظائف عليا ﰲ الدولة ،اﳌعدل ،كما يأتي :

الرقم اﻻستدﻻﱄ اﻷساسي مع الزيادة اﳌطابقة لعدد سنوات اﳌمارسة

الرقم

القسم الصنف اﻻستدﻻﱄ
١0
٨
6
٤
سنتان
) (2سنوات سنوات سنوات سنوات
اﻷساسي

أ

ب

ج

د

هـ

و

ز

١2
سنة

١٤
سنة

١6
سنة

١٨
سنة

20
سنة

22
سنة

2٤
سنة

1

3٠٤٥

3197

33٥٠

3٥٠2

36٥٤

38٠6

39٥9

٤111

٤263

٤٤1٥

٤٥68

٤72٠

٤872

2

32٠3

3363

3٥23

3683

38٤3

٤٠٠3

٤163

٤323

٤٤8٤

٤6٤٤

٤8٠٤

٤96٤

٥12٤

1

336٠

3٥28

3696

386٤

٤٠32

٤2٠٠

٤368

٤٥36

٤7٠٤

٤872

٥٠٤٠

٥2٠8

٥376

2

3٥18

3693

3869

٤٠٤٥

٤221

٤397

٤٥73

٤7٤9

٤92٥

٥1٠٠

٥276

٥٤٥2

٥628

1

367٥

38٥9

٤٠٤3

٤226

٤٤1٠

٤٥9٤

٤778

٤961

٥1٤٥

٥329

٥٥13

٥696

٥88٠

2

3833

٤٠2٤

٤216

٤٤٠7

٤٥99

٤791

٤982

٥17٤

٥366

٥٥٥7

٥7٤9

٥9٤٠

6132

1

399٠

٤19٠

٤389

٤٥89

٤788

٤988

٥187

٥387

٥٥86

٥786

٥98٥
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وحيد
اﳌاّدة  : 2يعاد تصنيف شاغل وظيفة عليا ﰲ الدولة ﰲ الشبكة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه وﰲ نفس الصنف
والقسم والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : 3يسري مفعول هذا اﳌرسوم ابتداء من أول مارس سنة .2٠22
اﳌادة  : ٤ي ـنـشـر ه ـذا اﳌ ـرسـوم ف ـي اﳉ ـريـ ـدة الّرسـ ـمـ ـّية للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  28شعبان عام  1٤٤3اﳌوافق  31مارس سنة .2٠22

عبد اﳌجيد تبون

 5رمضان عام  ١٤٤3هـ
 6أبريل سنة  2022م
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اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم رئاسي رقم  ١٤2-22مؤّرخ ﰲ  2٨شعبان عام ١٤٤3

9

– وب ـعـ ـد اﻻطﻼع ع ـﲆ اﳌـلـح ـق رقـ ـم  1٤ب ـالـع ـق ـد اﳌـؤرخ فـي

اﳌوافق  3١مارس سنة  ،2022يتضم ـ ـن اﳌوافقـ ـ ـة

 2٤ن ـوفـمـبـر سـنـة  1992للبـح ـث ع ـن اﶈروقات واستغﻼلها

عﲆ اﳌلحق رقم  ١٤بالعقد اﳌؤرخ ﰲ  2٤نوفمبر

ﰲ اﳌساحتﲔ اﳌسميﲔ ''أوﻻد النسر'' و''منزل ﳉماط''

سنة  ١٩٩2للبحث عن اﶈروق ـ ـات واستغﻼلها ﰲ

)الكتلتان  21٥ :و (٤٠٥اﳌبرم ﲟدينة اﳉزائر ﰲ  7فبراير

اﳌساحتﲔ اﳌسّمـيﲔ ''أوﻻد النسر'' و''منزل ﳉماط''

سنة  2٠22بﲔ الشركة الوطنية سوناطراك ،شركة ذات أسهم،

)الكتلتان  2١5 :و (٤05اﳌبرم ﲟدينـ ـة اﳉزائـ ـ ـر ﰲ
 7فبراير سنة  2022بﲔ الشركة الوطنية سوناطراك،

وشركتي ''ب ت برتامينا أﳉيريا إكسبلورازي برودكسي''
و''ريبصول إكسبلوراسيون  ٤٠٥أ ،س.أ''،

ش ـرك ـة ذات أس ـه ـ ـم ،وش ـرك ـت ـي ''ب ت بـ ـرتـ ـام ـي ـنـ ـا

– وبعد اﻻستماع إﱃ مجلس الوزراء،

أﳉي ـريـ ـ ـا إكس ـب ـ ـلـ ـ ـورازي ب ـرودكـس ـي'' و''ريبـص ـول

يرسم ما يأتي :

إكسب ـ ـلـ ـ ـوراسيون  ٤05أ .س  .أ''.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الطاقة واﳌناجم،
– وب ـنـ ـاء ع ـﲆ ال ـدسـتـور ،ﻻ سي ـمـ ـا الـ ـم ـادتـ ـان  7–91و1٤1
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  3٠–9٠الـمؤرخ ﰲ  1٤جمادى اﻷوﱃ

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يوافق عﲆ اﳌلحق رقم  1٤بالعقد اﳌؤرخ
ﰲ  2٤نوفمبر سنة  1992للبحث عن اﶈروقات واستغﻼلها
ﰲ اﳌساحتﲔ اﳌسميﲔ ''أوﻻد النسر'' و''منزل ﳉماط''
)الكتلتان  21٥ :و (٤٠٥اﳌبرم ﲟدينة اﳉزائر ﰲ  7فبراير
سنـ ـة  2٠22بﲔ الشركـ ـة الـ ـوط ـن ـي ـة سون ـاط ـراك شرك ـة ذات
أسهـ ـم وشركـ ـتي ''ب ت بـ ـرتـ ـامـ ـيـ ـن ـا أﳉي ـري ـا إكسب ـل ـورازي
برودكسي'' و''ريبصول إكسبلوراسيون  ٤٠٥أ ،س.أ'' ،وينفذ
طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.

عام  1٤11اﳌوافق أول ديسمبر سنة  199٠واﳌتضمن قانون

اﳌادة  : 2ي ـنـشـر ه ـذا اﳌ ـرسـوم ف ـي اﳉ ـريـ ـدة الّرسـ ـمـ ـّية
للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.

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

حّرر باﳉزائر ﰲ  28شعبان عام  1٤٤3اﳌوافق  31مارس
سنة .2٠22

اﻷمﻼك الوطنية ،اﳌعدل واﳌتمم،
عام  1٤٤1اﳌوافق  11ديسمبر سنة  2٠19الذي ينظم نشاطات
اﶈروقات ،ﻻ سيما اﳌادتان  6٥و 23٠منه،
– وﲟ ـقـتـضـى الـ ـم ـرس ـوم الرئاسي رقم  ٤8–98اﳌؤرخ ﰲ
 1٤شوال عام  1٤18اﳌوافق  11فبراير سنة  1998واﳌتضمن
القانون اﻷساسي للشركة الوطنية للبحث عن اﶈروقات
وإنتاجها ونقلها وﲢويلها وتسويقها ”سوناطراك” ،اﳌعدل

عبد اﳌجيد تبون
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي رقم  ١٤3-22مؤّرخ ﰲ  2رمضان عام ١٤٤3
اﳌ ـ ـواف ـ ـق  3أبريل سنة  ،2022ي ـ ـتـ ـضـ ـ ـمـ ـ ـ ـن إج ـ ـراءات
عفو ﲟناسبة حلول شهر رمضان اﳌبارك.
ــــــــــــــــــــــــــ

واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسـ ـوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ

ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ

 26ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  1٤٤2اﳌ ـ ـوافـ ـ ـق  7يـ ـولـ ـي ـو سن ـة 2٠21

– بـ ـن ـاء ع ـﲆ الـ ـدس ـت ـور ،ﻻ سـي ـمـا ال ـم ـادت ـان  7) 91و(8
و 182منه،

– وﲟـقـت ـضى الـمرسوم الرئاسي رقم  112-22اﳌؤرخ ﰲ

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  1٥6-66اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام 1386
اﳌ ـوافـ ـق  8ي ـون ـي ـو سـنـة  1966واﳌتـضـم ـن قانون العقوبات،
اﳌعدل واﳌتمم،

– وﲟـق ـتضى الـم ـرس ـوم التـن ـفيذي رقم  6٤–93اﳌؤرخ ﰲ

– وبناء عﲆ الرأي اﻻستشاري الذي أبداه اﳌجلس اﻷعﲆ
للقضاء طبقا ﻷحكام اﳌادة  182من الدستور،

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
 12شعبان عام  1٤٤3اﳌوافق  1٥مارس سنة  2٠22واﳌتضمن
إنشاء اﳌجلس اﻷعﲆ للطاقة،
 ٥رمضان عام  1٤13اﳌوافق  27فبراير سنة  1993واﳌتضمن
اﳌ ــ و اف ـــ ق ـــ ة ع ــ ﲆ ع ــ ق ــ د ا لب ـ ح ــ ث عـ ن ا ﶈر و قا ت وا ست غﻼ ل ه ا
ب ــ اﳌ ــ س ــ اح ــ ت ﲔ اﳌـسم ـيﲔ ''أوﻻد النـسـ ـر'' )الـك ـتـلـة (21٥ :
و''م ـنـزل ﳉ ـماط'' )الـكـت ـلـة  ،(٤٠٥ :اﳌب ـرم ﲟ ـدينة اﳉزائر ﰲ
 2٤نوفمبر سنة  1992بﲔ اﳌؤسسة الوطنية ''سوناطراك''
وشركة ''ل ل و أ أﳉيريا'' اﶈدودة،
– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  239–21اﳌؤرخ ﰲ
 19ش ـّوال ع ـام  1٤٤2اﳌ ـواف ـق  31م ـاي ـو سـنة  2٠21ال ـذي يـحـدد

صﻼحيات وزير الطاقة واﳌناجم،

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يـسـتـفـي ـد اﻷشخاص اﶈب ـوس ـون وغ ـي ـر
اﶈبـوسﲔ اﶈكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا
اﳌرسوم ،من إجراءات عفو ،ﲟناسبة حلول شهر رمضان
اﳌبارك ،طبقا ﻷحكام هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : 2يـسـت ـف ـيد ع ـف ـوا ك ـلـيـا للـعـقـوب ـة ،اﻷشخ ـاص غـيـر
اﶈبوسﲔ اﶈكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم
أو باقي عقوبتهم ستة ) (6أشهر أو يقل عنها.

10

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 23
اﳉريدة الرسم ّ

 5رمضان عام  ١٤٤3هـ
 6أبريل سنة  2022م

اﳌـاّدة  : 3ي ـسـتـف ـي ـد ع ـفـ ـوا كـ ـلـ ـيـ ـا لـل ـع ـ ـق ـوب ـة ،اﻷشخ ـ ـاص

واﻻغتصاب والفاحشة بﲔ ذوي اﶈارم والتحريض عﲆ

اﶈـب ـوس ـون اﶈـك ـوم عـلـيـهـم نـهـائـي ـا ال ـذيـن يـس ـاوي ب ـاقـي

الفسق والدعارة ،اﻷفعال اﳌنصوص واﳌعاقب عليها باﳌواد

عـقـوبتـه ـم سـتـة ) (6أشـهـر أو يقل عنها بغض النظر عن أحكـام

 291و 292و 293و 293مكرر و 293مكرر  1و 29٤و 33٤و33٥

اﳌادتﲔ  7و 8أدناه.

)الفقرة  (2و 336و 337و 337مكرر و 3٤2و 3٤3و 3٤٤و3٤6

اﳌاّدة  : ٤يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة ﳌدة ستة )(6

و 3٤7و 3٤8من قانون العقوبات،

أشهر ،اﻷشخاص اﶈبوسون اﶈكوم عليهم نهائيا الذين

– اﻷشـخ ـاص اﶈكـ ـوم ع ـلـيـهـ ـم نهـ ـائ ـي ـا ب ـسـب ـب ارتـك ـابـهـم

يزيد باقي عقوبتهم عن ستة ) (6أشهر ويساوي عشرين

أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار

) (2٠سنة أو يقل عنها.

والسرقـ ـ ـ ـات والسرقـ ـ ـ ـات اﳌوصوفـ ـ ـ ـة ،اﻷفـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـال اﳌنصوص

اﳌاّدة  : 5ترفع مدة التخفيض الكﲇ واﳉزئي للعقوبة
اﳌذكورة ﰲ اﳌادتﲔ  3و ٤أعﻼه ،إﱃ اثني عشرة ) (12شهرا

واﳌعاقب عليها باﳌواد  176و 177و  3٥٠و 3٥٠مكرر و3٥٠
مكرر 1و 3٥٠مكرر 2و 3٥1و 3٥1مكرر و 3٥2و 3٥3و3٥٤

لفائدة اﻷشخاص اﶈبوسﲔ اﶈكوم عليهم نهائيا الذين

و 361من قانون العقوبات،

تساوي سنهم خمسا وستﲔ ) (6٥سنة أو يزيد عنها عند
تاريخ إمضاء هذا اﳌرسوم.

– اﻷشـخ ـاص اﶈـكـوم ع ـلـيـهـم ن ـهـ ـائ ـي ـا بـسـب ـب ارتـكـابه ـم
أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تزوير اﶈررات العمومية

اﳌاّدة  : 6يستثنى من اﻻستفادة من أحكام هذا اﳌرس ـوم :

أو الـرسـمـي ـة وتـ ـزوي ـر اﶈ ـررات ال ـعـ ـرفـ ـيـة أو الـت ـج ـ ـاري ـ ـة

– اﻷشخاص اﶈبوسون اﳌعنيون بأحكام اﻷمر رقم ٠1-٠6

أو اﳌصرفية والتزوير ﰲ الوثائق اﻹدارية والشهادات وإصدار

اﳌؤرخ ﰲ  28محرم عام  1٤27اﳌوافق  27فبراير سنة 2٠٠6
واﳌتضمن تنفيذ ميثاق السلم واﳌصاﳊة الوطني ـة،
– اﻷشخاص اﶈكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو

شيك بدون رصيد وتزوير أو تزييف شيك أو قبول استﻼم
شيك مزور أو مزيف ،اﻷفعال اﳌنصوص واﳌعاقب عليها
باﳌواد  21٤إﱃ  229و 37٤و 37٥من قانون العقوبات،

مـحـ ـاول ـة ارت ـك ـابـهـ ـم اﳉ ـرائ ـم اﳌنـص ـوص واﳌـعـ ـاق ـب عـلي ـهـا

– اﻷشـخـ ـاص اﶈكـ ـوم ع ـلـيـهـ ـم نـ ـه ـ ـائـي ـا بـسـبب ارتك ـابهم

باﳌرسوم التشريعي رقم  ٠3-92اﳌؤرخ ﰲ  3ربيع الثاني

أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات اﳌضاربة غير اﳌشروعة

عام  1٤13اﳌوافق  3٠سبتمبر سنة  1992واﳌتعلق ﲟكافحة

والغش ﰲ بيع السلع والتدليس ﰲ اﳌواد الغذائية والطبية،

التخريب واﻹرهاب ،اﳌعدل واﳌتمم ،وكذا اﻷشخاص اﶈكوم

اﻷفعال اﳌنصوص واﳌعاقب عليها باﳌواد  172و 173و٤29

عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم اﳉرائم اﳌنصوص

إﱃ  ٤3٥من قانون العقوبات،

واﳌعاقب عليها باﳌواد  87مكرر إﱃ  87مكرر 12و 181من
قانون العقوبات واﳌتعلقة بأعمال اﻹرهاب والتخريب،

– اﻷش ـخ ـاص اﶈكـ ـوم عـلـي ـهـ ـم ن ـهـ ـائ ـي ـا بـسـبـب ارت ـكـابـهـم
أو محاولة ارتكابهم اﳉنح واﳉنايات اﳌنصوص واﳌعاقب

– اﻷشخاص اﶈكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو

عليها ﲟوجب القانون رقم 1٥-21اﳌؤرخ ﰲ  23جمادى اﻷوﱃ

محاولة ارتكابهم جرائم اﳋيانة والتجسس والتقتيل والهروب

عام  1٤٤3اﳌوافق  28ديسمبر سنة  2٠21واﳌتعلق ﲟكافحة

وال ـق ـت ـل وق ـت ـل اﻷصول وال ـتسم ـي ـم وق ـت ـل طـفـل حـديث الـعـهـد

اﳌضاربة غير اﳌشروعة،

بالوﻻدة والتعذيب والضرب واﳉرح العمدي اﳌفضي إﱃ
الوفاة دون قصد إحداثها والضرب واﳉرح العمدي اﳌفضي
إﱃ عاهة مستديمة والضرب واﳉرح العمدي بسﻼح أو بدون
سﻼح والـ ـقـ ـت ـل اﳋطأ ،اﻷف ـع ـال اﳌنصوص واﳌع ـاقب ع ـل ـي ـه ـا
باﳌواد  3٠و 61و 62و 63و 6٤و 8٤و 87و 188و 2٥٤و2٥٥
و 2٥6و 2٥7و 2٥8و 2٥9و 26٠و 261و 263و 263مكرر و263
مكرر 1و 263مكرر 2و 26٤و 26٥و 266و 266مكرر و269
و 27٠و 271و 272و 27٥و 276و 288من قانون العقوبـات،
– اﻷشخـاص اﶈ ـكـ ـوم عل ـي ـهـ ـم ن ـهـ ـائ ـي ـا بـسـبـب ارت ـكـابـهـم
أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات اﻻعتداءات واﳌؤامرات ضد
سلطة الدولة وسﻼمة ووحدة أرض الوطن ،اﻷفعال اﳌنصوص
واﳌعاقب عليها باﳌادتﲔ  77و 78من قانون العقوبات،

– اﻷشخاص اﶈ ـك ـ ـوم عل ـيـهـ ـم ن ـهـ ـائ ـيـ ـا بـسـبـب ارت ـك ـابـهم
أو محاولة ارتكابهم اﳉنح واﳉنايات اﳌنصوص واﳌعاقـب
ع ـل ـيـه ـ ـا ب ـال ـق ـان ـون رق ـم  1٥-2٠اﳌؤرخ ﰲ  1٥جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌتعلق بالوقاية
من جرائم اختطاف اﻷشخاص ومكافحتها،
– اﻷش ـخـ ـاص اﶈك ـوم ع ـل ـيـه ـم ن ـهـ ـائ ـي ـا بـس ـبب ارتكابهم
أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تهريب اﳌهاجرين وعدم
التبليغ عنها ،اﻷفعال اﳌنصوص واﳌعاقب عليها باﳌواد
 3٠3مكرر  3٠و 3٠3مكرر  31و 3٠3مكرر  32و 3٠3مكرر 37
و 3٠3مكرر  39من قانون العقوبات،
– اﻷش ـخـ ـاص اﶈكـ ـوم عـل ـي ـه ـم ن ـه ـائ ـيـا بـسـبـب ارتـك ـابـهـم

– اﻷشـخـ ـاص اﶈـ ـكـ ـوم عـل ـيـهـ ـم ن ـهـ ـائ ـيـا بـسـبب ارتـكـابهـم

أو م ـحـاولـ ـة ارت ـكـابهـ ـم اﳉ ـرائ ـم اﳌنـصـوص واﳌـعـ ـاقـب عليها

أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات اﳋطف والقبض واﳊبس

باﳌادة  2٤3من القانون رقم  ٠٥-8٥اﳌؤرخ ﰲ  26جمادى اﻷوﱃ

واﳊجز والفعل اﳌخل باﳊياء مع أو بغير عنف عﲆ قاصر

عام  1٤٠٥اﳌوافق  16فبراير سنة  198٥واﳌتعلق بحماية

 5رمضان عام  ١٤٤3هـ
 6أبريل سنة  2022م
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الصحة وترقيتها ،اﳌعدل واﳌتمم ،وباﳌواد  12و 13و 1٤و1٥

اﳌ ـؤس ـس ـات الـصـح ـية ومـسـتـخ ـدمي ـه ـا ،اﻷفـعـال اﳌنصوص

و 16و 17و 18و 19و 2٠و 21و 22و 23و 27من القانـون رقم 18-٠٤

واﳌعاقب عليها باﳌواد  1٤9مكرر إﱃ  1٤9مكرر  11من قانون

اﳌ ـؤرخ فـي  13ذي ال ـق ـع ـ ـدة ع ـام  1٤2٥اﳌ ـواف ـق  2٥ديـسـمـبر

العقوبات،

سنة  2٠٠٤واﳌتعلق بالوقاية من اﳌخدرات واﳌؤثرات العقلية
وقمع اﻻستعمال واﻻﲡار غير اﳌشروعﲔ بها،

– اﻷشـخ ـاص اﶈ ـكـ ـوم عـلـيـه ـ ـم ن ـهـ ـائ ـي ـا بـسـب ـب ارتـكـابـهـم
أو محاولة ارتكابهم اﳉرائم اﳌنصوص واﳌعاقب عليها

– اﻷشخ ـاص اﶈـكـ ـوم عـلـيه ـم ن ـه ـائـ ـي ـا بـس ـبـب ارتـك ـابـهـم

ﲟوجب اﻷمر رقم  ٠3-2٠اﳌؤرخ ﰲ  11محرم عام  1٤٤2اﳌوافق

أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات تبديد واختﻼس وإتﻼف

 3٠غشت سنة  2٠2٠واﳌتعلق بالوقاية من عصابات اﻷحياء

وضياع عمدا لﻸموال العمومية والغدر والرشوة واستغﻼل

ومكافحتها،

النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم

– اﻷشـخ ـاص اﶈك ـوم عـلـي ـهـ ـم ن ـه ـائ ـي ـا بـسـبـ ـب ارت ـك ـاب ـهـم

وتـق ـلـي ـد وتـ ـزويـ ـر وت ـزييـف ال ـن ـق ـ ـود أو سـنـدات أو أذونـ ـات

أو محاولة ارتكابهم اﳉرائم اﳋاصة ﲟمارسة اﻻنتخابات،

أو أسهم وتبييض اﻷموال ،اﻷفعال اﳌنصوص واﳌعاقب عليها

اﻷفعال اﳌنصوص واﳌعاقب عليها باﳌادتﲔ  1٠٤و 1٠6من

باﳌواد  3٠و 119و 119مكرر و 126و 126مكرر و 127و128

قانون العقوبات ،واﳉرائم اﳌنصوص واﳌعاقب عليها باﳌواد

و 128مكرر و 128مكرر 1و 129و 197و 198و 389مكرر1

 288و 297و  298و 299و 3٠٠من اﻷمر رقم  ٠1-21اﳌؤرخ ﰲ

و 389مكرر 2من قانون العقوبات،

 26رجب عام  1٤٤2اﳌوافق  1٠مارس سنة  2٠21واﳌتضمن

– اﻷشـخ ـاص اﶈ ـك ـ ـوم عـلـي ـ ـهـ ـم ن ـه ـائيـ ـا بـسـب ـب ارت ـكـابـهـم

القانون العضوي اﳌتعلق بنظام اﻻنتخابات ،اﳌعدل واﳌتمم.

أو محاولة ارتكابهم اﳉرائم اﳌنصوص واﳌعاقب عليها

اﳌاّدة  : 7ﻻ يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات اﳉزئية

ﲟوجب اﳌواد  2٥و 26و 27و  28و  29و  3٠و 31و  32و 33و 3٤

اﳌتتالية ثلث ) (3/1العقوبة الصادرة ضد اﶈكوم عليهم

و  3٥و  36و 37و 38و 39و ٤٠و  ٤2و ٤3و ٤٤و ٤٥و ٤6و ٤7و٤8

ن ـه ـائ ـي ـا ﰲ م ـادة اﳉن ـاي ـات ،ب ـاست ـث ـن ـاء اﶈب ـوسﲔ ال ـذيـن

من القانون رقم  ٠1-٠6اﳌؤرخ ﰲ  21محرم عام  1٤27اﳌوافق

يتجاوز سنهم خمسا وستﲔ ) (6٥سنة والنساء واﻷحداث.

 2٠فبراير سنة  2٠٠6واﳌتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،
اﳌتمم،
– اﻷشـخ ـاص اﶈـكـ ـوم ع ـلـيـهـ ـم ن ـه ـائ ـيـا بـسـبـب ارت ـكـابـه ـم
أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات التهريب ،اﻷفعال اﳌنصوص
واﳌعاقب عليها باﳌواد  32٤و 32٥و  32٥مكرر و 326و327
و 328من قانون اﳉمارك ،وباﳌواد  1٠و 11و 12و 13و1٤
و 1٥و 17و 18من اﻷمـر رقم  ٠6-٠٥اﳌـؤرخ ﰲ  18رجب عـام 1٤26
اﳌواف ـ ـ ـق  23غشت سنة  2٠٠٥واﳌتعلق ﲟكافحة التهريب،
اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌاّدة  : ٨ﻻ يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات اﳉزئية
اﳌتتالية نصف ) (2/1العقوبة الصادرة ضد اﶈكوم عليهم
ن ـه ـائ ـي ـا ﰲ م ـادة اﳉن ـح ،ب ـاست ـثـنـاء اﶈبـوسﲔ اﳌبـتـدئﲔ
واﶈبوسﲔ الذين تتجاوز سنهم خمسا وستﲔ ) (6٥سنة
والنساء واﻷحداث.
اﳌاّدة  : ٩ﰲ حالة تعدد العقوبات ،تطبق إجراءات العفو
عﲆ اﳌدة اﻷطول من العقوبات اﳌتبقية.
اﳌاّدة  : ١0ت ـطـب ـق أح ـكـ ـام هـ ـذا اﳌ ـرس ـوم ع ـﲆ اﻷش ـخ ـاص
اﳌستفيدين من نظام اﻹفراج اﳌشروط والتوقيف اﳌؤقت

– اﻷشـخـ ـاص اﶈـك ـوم عـلـيـه ـم نهـ ـائ ـي ـا ب ـسـبب ارت ـك ـابـه ـم

لتطبيق العقوبة واﳌستفيدي ـن م ـن ال ـوضـع ﲢـت اﳌـراقـبة

أو محاولة ارتكابهم اﳌخالفات اﳌتعلقة بالتشريع والتنظيم

اﻹلكترونية وعﲆ اﶈكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام.

اﳋاصﲔ بالصرف وحركة رؤوس اﻷموال ،اﻷفعال اﳌنصوص

اﳌاّدة  : ١١ﻻ يـسـتـفـيـد من أح ـكـام هذا اﳌرسوم اﻷشخاص

واﳌ ـع ـاق ـب علـي ـه ـا باﳌادتـﲔ اﻷوﱃ واﻷوﱃ مك ـرر م ـن اﻷم ـر

اﶈبوسون بسبب إخﻼلهم باﻻلتزامات اﳌترتبة عﲆ تنفيذ

رقم  22-96اﳌؤرخ ﰲ  23صفر عام  1٤17اﳌوافق  9يوليو

نظام اﻹفراج اﳌشروط والتوقيف اﳌؤقت لتطبيق العقوبة

سنة  1996واﳌتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم اﳋاصﲔ

وت ـن ـف ـي ـذ ع ـق ـوب ـة الـعـمـل لـلـنـفـع الـعـام والـوضع ﲢت اﳌراقـبـة

بالصرف وحركة رؤوس اﻷموال من وإﱃ اﳋارج ،اﳌعدل

اﻹلكترونية.

واﳌتمم،

اﳌاّدة  : ١2ﻻ تطبق أحكام هذا اﳌرسوم عﲆ اﻷشخاص
الذين حكمت عليهم اﳉهات القضائية العسكريـة.

– اﻷشخاص اﶈكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جنح
اﻹساءة إﱃ الرسول )صﲆ الل ـه عليه و سلم( أو بقية اﻷنبياء

اﳌاّدة  : ١3يـنـشـ ـر هـ ـذا اﳌ ـرس ـوم ف ـي اﳉ ـريـ ـدة الـّرس ـمّيـة

عليها باﳌادة  1٤٤مكرر  2من قانون العقوبات،

حرر باﳉزائر ﰲ  2رمضان عام  1٤٤3اﳌوافق  3أبريل

أو اﻻستهزاء باﳌعلوم من الدين ،اﻷفعال اﳌنصوص واﳌعاقب
– اﻷشـخ ـاص اﶈكـ ـوم علـ ـيـه ـم ن ـهـ ـائ ـيـ ـا بـسـبـب ارت ـكـابـهـم
أو م ـح ـاول ـة ارت ـكـابـه ـم ج ـنـح وجـنـايـات اﻹهانة والـتـعـ ـدي عـﲆ

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
سنة .2٠22

عبد اﳌجيد تبون
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مرسوم رئاسي رقم  ١٤٤–22مؤّرخ ﰲ  5رمضان عام ١٤٤3
اﳌوافق  6أبريل سنة  ،2022يحدد التدابير اﳋاصـة
اﳌـكـي ـفـ ـ ـ ـة ﻹج ـراءات إبـ ـرام الص ـف ـقـ ـات الـ ـ ـ ـعـم ـومـيـة
اﳌـطـبـق ـة ع ـﲆ نف ـق ـات ﳉـن ـة تنظيم ألعاب البحر
اﻷبيض اﳌتوسط التاسعة عـشـرة لوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنّ رئيس اﳉمهورية،

 5رمضان عام  ١٤٤3هـ
 6أبريل سنة  2022م

اﳌاّدة  : ٤التراضي البسيط هو إجراء تخصيص صفقة
دون الدعوة الشكلية إﱃ اﳌنافسة.
ﻻ يتطلب اللجوءإﱃ التراضي البسيط اﳌوافقة اﳌسبقة
من مجلس الوزراء أو اﳌوافقة اﳌسبقة ﰲ اجتماع اﳊكومة.
اﳌاّدة  : 5تـنـشـ ـأ ﳉن ـة صـف ـق ـات عـم ـومـيـة للـجـنـة تـكـلف
بالـرق ـابـة اﳋارجية للصفقات العمومية واﳌﻼحق.

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،

وهي تتشكل من :

– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادة  6) 91و ( 7منه،

– واﱄ وﻻية وهران أو ﳑثله ،رئيسا،

– وﲟ ـقـتـضـى ال ـق ـانـ ـون رق ـم  21–9٠اﳌ ـؤرخ فـي  2٤مـحـرم
عام  1٤٤1اﳌوافق  1٥غشت سنة  199٠واﳌتعلق باﳌـحاسبة
العمومية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وبـمـقـتـضـى الـقـان ـون رق ـم  22–9٠اﳌ ـؤرخ فـي  27مـحـ ـرم
ع ـام  1٤11اﳌواف ـق  18غ ـشـت سـن ـة  199٠واﳌتـعل ـق بـالـسـجل
التجاري ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  2٠–9٥اﳌؤرخ ﰲ  19صفر عام 1٤16
اﳌوافق  17يوليو سنة  199٥واﳌتعلق ﲟجلس اﳌـحاسبة،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟـقـتـض ـى ال ـق ـان ـون رق ـم  ٠٥–13اﳌؤرخ ﰲ  1٤رمضان
عام  1٤3٤اﳌوافق  23يوليو سنة  2٠13واﳌتعلق بتنظيم
اﻷنشطة البدنية والرياضية وتطويرها،
– وﲟ ـقـتـضى اﳌ ـرسوم الرئاسي رقم  2٤7–1٥اﳌؤرخ ﰲ

– محافظ ألعاب البحر اﻷبيض اﳌتوسط التاسعة عشرة
لوهران ،أو ﳑثله ،عضوا،
– مدير التجهيزات العمومية لوﻻية وهران ،عضوا ،
– اﳌراقب اﳌاﱄ لوﻻية وهران ،عضوا،
– أمﲔ خزينة وﻻية وهران ،عضوا.
اﳌاّدة  : 6تكون اختصاصات اللجنة اﳌنصوص عليها ﰲ
اﳌ ـادة  ٥أعـ ـﻼه وقـ ـواعـ ـد عـمـل ـه ـا هي تـ ـلك اﳌنـصـوص عـل ـيـهـ ـا
بخصوص اللجنة القطاعية للصفقات العمومية اﳌنصوص
عـ ـ ـل ـيـهـ ـا فـي اﳌ ـرسـ ـوم ال ـرئ ـاس ـي رقـ ـ ـم  2٤7–1٥اﳌـ ـؤرخ ف ـي
 2ذي اﳊـج ـة عـ ـام  1٤36اﳌ ـوافـ ـق  16سـبـتـمـبـ ـر سـنـة 2٠1٥
واﳌذكور أعﻼه.

واﳌتـضـمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات اﳌ ـرف ـق

اﳌاّدة  : 7تطبق أحكام اﳌرسوم الرئاسي رقم 2٤7–1٥
اﳌ ـؤرخ فـي  2ذي اﳊـجـ ـة عـ ـام  1٤36اﳌ ـواف ـق  16سبـتـم ـبـر

العام،

سـنـة  2٠1٥واﳌ ـذكـ ـور أعـ ـﻼه ،ال ـتـي ﻻ تـتـعـ ـارض مع أحكام هذا

 2ذي اﳊـجـ ـة ع ـام  1٤36اﳌ ـواف ـق  16سبـتـمـب ـر سـنـة 2٠1٥

– وﲟـقـت ـضى اﳌـ ـرسـ ـوم التـنـفـيـذي رق ـم  7٥–17اﳌؤرخ ﰲ
 12جمادى اﻷوﱃ عام  1٤38اﳌوافق  9فبراير سنة 2٠17
واﳌتضمن إحداث ﳉنة تنظيم ألعاب البحر اﻷبيض اﳌتوسط
التاسعة عشرة لوهران ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديد التدابير
اﳋاصة اﳌكيفة ﻹجراءات إبرام الصفقات العمومية اﳌطبقة
عﲆ نفقات ﳉنة تنظيم ألعاب البحر اﻷبيض اﳌتوسط
التاسعة عشرة لوهران ،وتدعى ﰲ صلب النص “اللجنة”.
اﳌاّدة  : 2ت ـطـبـ ـق أح ـك ـام هـ ـذا اﳌ ـرسـ ـوم ع ـﲆ الصـفـق ـ ـات
العمومية محل النفقات اﳌتعلقة بتحضير وتنظيم ألعاب
البحر اﻷبيض اﳌتوسط التاسعة عشرة لوهران التي تقوم
بها اللجنة.
اﳌاّدة  : 3عندما يتعلق اﻷمر ﲟشروع ذي أولوية وأهمية
وطنية يكتسي طابعا استعجاليا ،وﻻ يمكن أن يتوافق مع
آج ـال إج ـراءات إب ـرام الصف ـق ـات ال ـع ـم ـوم ـي ـة ،ي ـم ـك ـن ال ـّل ـجـنـة
اللجوء إﱃ إجراء التراضي البسيط بغرض إبرام صفقاتها.

اﳌرسوم ،عند اﳊاجة.
اﳌاّدة  : ٨ب ـغ ـض النـظ ـر عن اﻷحكام التنظيمية السارية
اﳌفعول ،يمـك ـن رئـيـس الـلـجـنـة أن يـحـدث وك ـاﻻت إيـرادات
ونفقات ﲟوجب مقرر.
محافظ اﻷلعاب ،رئيس اللجنة ،هو اﻵمر بالصرف الوحيد
ﳌيزانية اللجنة ،ويمكنه تفويض إمضائه إﱃ اﻷمﲔ العام
وإﱃ رئيس ﳉنة اﻹدارة واﳌالية.
اﳌاّدة  : ٩ينتهي سريان أحكام هذا اﳌرسوم عند تاريخ
نهاية العمليات اﳌتعلقة بتحضير وتنظيم ألعاب البحر
اﻷبيض اﳌتوسط التاسعة عشرة لوهران.
اﳌاّدة  : ١0يـنـشـ ـر هـ ـذا اﳌ ـرس ـوم فـي اﳉ ـري ـ ـدة الـّرسمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حرر باﳉزائر ﰲ  ٥رمضان عام  1٤٤3اﳌوافق  6أبريل
سنة .2٠22
عبد اﳌجيد تبون
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مرسوم تنفيذي رقم  ١35-22مؤّرخ ﰲ  27شعبان عام ١٤٤3
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– إعداد الدراسات اﳌتعلقة بالتقييم اﳌستمر كما وكيفﹱا

اﳌوافق  30مارس سنة  ،2022يحدد صﻼحيات وزير

للموارد اﳌائية التقليدية وغير التقليدية وﲢديدها وﲢديد

اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي.

مواقع اﳌنشآت الﻼزمة لتخزين هذه اﳌياه ونقلها ﻷهداف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي،
– وب ـنـ ـاء عـ ـﲆ الـ ـدس ـتـور ،ﻻ سـي ـم ـا ال ـمـ ـادت ـان  ٥–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥–21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي 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 ،اﳌعّدل،

اﳌنفعة العامة،
– إعـ ـداد الـ ـبـ ـرامج ﰲ مـ ـجـ ـال تـ ـط ـوي ـر ال ـق ـدرات ال ـوط ـن ـي ـة
والدراسات واﻹنجاز ﰲ ميدان اﳌنشآت القاعدية للري،
– إعداد دراسات علم التربة الفﻼحية وبرامج تطوير السقي
وصرف اﳌياه،
– ضـ ـم ـان إن ـت ـاج اﳌـي ـاه اﳌن ـزلي ـة والـصناعية والفﻼحية،
ﲟا فيها إنتاج واستعمال مياه البحر اﶈﻼة واﳌياه اﳌاﳊة
واﳌياه اﳌستعملة اﳌصفاة،
– إنجاز واستغﻼل وصيانة منشآت اﻹمداد ﲟياه الشرب،
– إن ـج ـاز واست ـغ ـﻼل وصيـانـة أنـظـمـة الـتـطـهـيـر ووحـدات
تصفية اﳌياه اﳌستعملة،
– إنجاز واستغﻼل وصيانة منشآت السقي وصرف اﳌياه،

– وﲟ ـقـتـضـى اﳌرسوم التنفيذي رقم  88–16اﳌؤّرخ ﰲ
 21جمادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  1٤37اﳌواف ـ ـق أول مارس سنة 2٠16

– اﳌبادرة بسياسة تسعيرة اﳌياه واقتراحها وتنفيذها،

الذي يحدد صﻼحيات وزير اﳌوارد اﳌائية ،اﳌعّدل واﳌتمم،

– السهر عﲆ اﻻستغﻼل العقﻼني للموارد اﳌائية وﲢسﲔ

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يقترح وزير اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي،
ﰲ إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها ،عناصر
السياسة الوطنية ﰲ ميادين اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي
ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانﲔ والتنظيمات
اﳌعمول بها.
ويقدم تقريرا بنتائج نشاطاته إﱃ الوزير اﻷول واﳊكومة
ومجلس الوزراء حسب اﻷشكال والكيفيات واﻵجال اﳌقررة.
اﳌاّدة  : 2يمـارس وزيـ ـر اﳌ ـوارد الـ ـم ـائ ـيـة واﻷم ـن اﳌ ـائي
ص ـﻼح ـيـاته ،بـاﻻت ـص ـال م ـع الـقـطـاع ـات والهيئات اﳌعنية ﰲ
حدود اختصاصات كل منها ،انطﻼقا من منظور التنمية
اﳌستدامة ﰲ ميدان اﳌوارد اﳌائية.
اﳌاّدة  : 3ي ـك ـلـ ـف وزيـ ـر اﳌـ ـوارد اﳌ ـائ ـيـة واﻷم ـن اﳌ ـائـي،
ب ـالـتـ ـشـ ـاور مـ ـع الـقـ ـطـ ـاعـ ـات واﳌ ـؤس ـس ـات اﳌعـنـي ـة ،بـ ـإع ـ ـداد
اﻻستراتيجية ال ـوطـنـيـة ﰲ مـي ـاديـن اﳌ ـوارد اﳌ ـائـيـة واﻷمن
اﳌ ـائي واقـت ـراحـه ـا وتـنفـي ـذه ـا ،ويـحـدد ال ـوسـائ ـل ال ـق ـان ـونـية
والبشرية والهيكلية واﳌالية واﳌادية الضرورية.
وبهذه الصفة ،يكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– إعداد اﳌخططات الوطنية واﳉهوية ﳊشد وإنتاج ونقل
ومعاﳉة وتخصيص وتوزيع اﳌوارد اﳌائية،
– إعداد أدوات تخطيط النشاطات اﳋاصة باﳌوارد اﳌائية
عﲆ جميع اﻷصعدة ،من أجل التنمية اﳌستدامة والـسهر عﲆ
تطبيقها،

جودة اﳋدمة العمومية للماء،
– السهر عﲆ صيانة وحماية مجاري اﻷنهار والبحيرات
والسبخات والشطوط وكذا اﻷراضي والنباتات التابعة لها
وت ـن ـظ ـي ـم است ـخ ـراج اﳌواد واست ـغـﻼل اﶈاجـر واﳌلـحـقـات
الواقعة ضمن اﳌلك العمومي للري،
– تطوير أنشطة الشراكة وريادة اﻷعمال ومرافقة حامﲇ
اﳌشاريع وكذا اﳌؤسسات الناشئة ﰲ مجال اﳌوارد اﳌائية،
– الـس ـهـ ـر ع ـﲆ ح ـم ـاي ـة اﳌـلـك الـعـم ـوم ـي لل ـري وصـي ـانـت ـه
واﶈـاف ـظ ـة عـلـيه،
– اقتراح قواعد وتدابير اﳊماية والوقاية من كل أشكال
تلوث اﳌورد اﳌائي ،بالتشاور مع الهياكل والقطاعات اﳌعنية.
اﳌاّدة  : ٤يـ ـكـل ـف وزيـ ـر اﳌ ـوارد اﳌـائ ـي ـة واﻷمـن اﳌ ـائ ـي
للقيام ﲟهامه ﰲ ميدان اﻷمن اﳌائي ،وبالتشاور مع القطاعات
اﳌعنية ،عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :
– تنويع مصادر حشد اﳌوارد اﳌائية ،ﲟا فيها توسيع
استعمال اﳌوارد اﳌائية غير التقليدية،
– السهر عﲆ تكوين وتسيير اﻻحتياطيات اﻻستراتيجية
للمياه،
– وضع نظام وطني استراتيجي للمراقبة واﻹنذار ﰲ مجال
اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي،
– اﳌبادرة بكل اﻷعمال والتدابير التي تعزز اﻷمن اﳌائي
واقتراحها ،والسهر عﲆ تنفيذها،
– ضمان التوازن اﻹقليمي من حيث توافر اﳌياه والوصول
إليها،
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– مرافقة التنمية اﻻقتصادية بإتاحة كميات اﳌياه لصالح
القطاعات اﳌعنية،
– اﳌبادرة بالبرامج وتطوير أعمال التوعية والتعبئة
والتربية واﻹعﻼم ﰲ مجال اقتصاد اﳌياه ،باﻻتصال مع
القطاعات والشركاء اﳌعنيﲔ.
اﳌاّدة  : 5يكلف وزير اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي ،ﰲ
مجال اﳌقاييس واﻷنظمة التقنية عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– تقييس منشآت حشد وﲢويل وتخزين ومعاﳉة وتوزيع
اﳌي ـاه اﳌوج ـه ـة ل ـﻼست ـه ـﻼك اﳌن ـزﱄ والـفـﻼحي والصنـاعي،
وجمع وتصفية اﳌياه اﳌستعملة وقواعد تصميمها وبنائها
وصيانتها،
– السهر عﲆ جودة الدراسات واﻷشغال واﳌواد،
– السهر عﲆ جودة اﳌنشآت وصيانتها،
– السهر عﲆ احترام أحكام دفاتر الشروط اﳌتعلقة باﻻمتياز
لضمان أمن وجودة اﳋدمة العمومية للمياه.
اﳌاّدة  : 6ي ـق ـوم وزيـ ـر اﳌـ ـوارد اﳌائـي ـة واﻷم ـن اﳌـائ ـي
بتسليم شهادات اﻻعتماد والتراخيص وشهادات التأهيل،
التي تدخل ضمن مجال اختصاصه ،طبقا للتشريع والتنظيم
اﳌعمول بهما.
اﳌاّدة  : 7يضع وزير اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي اﻷنظمة
اﻹع ـﻼم ـي ـة اﳌت ـع ـل ـق ـة ب ـال ـنشاط ـات ال ـتي ت ـدخ ـل ضم ـن مـجـال
اختصاصه.
ويعد أهدافها وتنظيمها ويحدد الوسائل البشرية واﳌادية
واﳌالية.
اﳌاّدة  : ٨يضع وزير اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي نظام
الرقابة اﳌتعلق بالنشاطات التي تدخل ﰲ مجال اختصاصه.
ويعد أهدافه واستراتيجيته وتنظيمه ،ويحدد الوسائل ﲟا
ينسجم واﳌنظومة الوطنية للرقابة ﰲ جميع اﳌستويات.
اﳌاّدة  : ٩يـ ـقـ ـ ـدم وزي ـر اﳌـوارد الـم ـائ ـيـة واﻷم ـن اﳌ ـائ ـي
مساهمته للدوائر الوزارية اﳌعنية من أجل تنفيذ اﻷعمال
ﰲ مجال مكافحة :
– اﻷمراض اﳌتنقلة عن طريق اﳌياه،

– اﳌبـادرة بـاﻷبـحـاث اﳉيـوفـيـزيـائـيـة والـهـيـدرولـوجـيـة
اﳌوجهة لتحديد اﳌوارد اﳌائية اﳉوفية ومعرفتها وتقييمها،
– تشجيع استخدام الطاقات اﳌتجددة ﰲ مشاريع منشآت
الري،
– تشجيع وتثمﲔ اﻻبتكارات ﰲ مجال اﳌوارد اﳌائية،
– تنظيم اﳌلتقيات والندوات واﳌبادﻻت التي تهم القطاع.
اﳌاّدة  : ١١يـك ـل ـف وزي ـر اﳌ ـوارد اﳌ ـائ ـي ـة واﻷمـن اﳌائي،
ﰲ إطار السياسة اﳋارجية للبﻼد ،وبالتشاور مع الهيئات
الوطنية اﳌعنية ،ﲟا يأتي :
– مشاركة السلطات اﳌختصة اﳌعنية ومساعدتها ﰲ كل
اﳌفاوضات الدولية ،الثنائية واﳌتعددة اﻷطراف ،اﳌرتبطة
بالنشاطات التي تدخل ضمن مجال اختصاصه،
– السه ـر عﲆ ت ـط ـب ـي ـق اﻻت ـفـاقـيـات واﻻتـفـاقـات الـدولـيـة،
وتطبيق التدابير اﳌتعلقة بتجسيد اﻻلتزامات التي تعهدت
بها اﳉزائر ،فيما يخص دائرته الوزارية،
– اﳌ ـش ـارك ـة ﰲ نـش ـاط ـات اﳌنـظـمـات اﳉه ـويـة والدولية
اﳌختصة ﰲ ميادين اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي،
– ضـم ـان ﲤ ـث ـي ـل الـق ـطاع ضـمـن اﳌ ـؤسس ـات ال ـدولـيـة ﰲ
النشاطات ذات الصلة بصﻼحياته بالتشاور مع الوزير اﳌكلف
بالشؤون اﳋارجية.
اﳌاّدة  : ١2يمكن وزير اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي ،ﰲ
إط ـ ـار صﻼح ـ ـي ـ ـات ـ ـه ،اﳌب ـ ـادرة بأي نص ذي ط ـ ـاب ـ ـع تشريـ ـعي
وتنظيمي ﰲ مجال اختصاصه.
اﳌاّدة  : ١3يسهر وزير اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي عﲆ
حسن سير الهياكل اﳌركزية وغير اﳌمركزة ﰲ الوزارة،
وكذا اﳌؤسسات العمومية اﳌوضوعة ﲢت وصايته.
اﳌاّدة  : ١٤ي ـم ـكـ ـن وزيـ ـر اﳌ ـوارد اﳌ ـائ ـيـة واﻷم ـن اﳌ ـائـي
اقـت ـراح كـ ـل إط ـار م ـؤس ـس ـاتي للـتـش ـاور والـتـنـسيق م ـا بـﲔ
الق ـط ـاعـات أو أي هيكل وهيئة مﻼئمة للتكفل اﻷمثل ﲟهامه.
اﳌاّدة  : ١5ي ـسـه ـر وزي ـر اﳌ ـوارد اﳌـائـيـة واﻷم ـن اﳌـائـي
عﲆ تطوير الـموارد الـبـشـريـة اﳌؤهلة وتثمينها ،بتنفيذ
برنامج التكوين وﲢسﲔ اﳌستوى وﲡديد اﳌعارف.

– اﻵثار اﳌضرة الناﲡة عن التغيرات اﳌناخية ،وﻻ سيما

اﳌاّدة  : ١6تلغى جميع أحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم 88-16

اﳌاّدة  : ١0يشارك وزير اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي،

اﳌؤرخ ﰲ  21جمادى اﻷوﱃ عام  1٤37اﳌوافق أّول مارس
سن ـ ـة  2٠16الـ ـذي يـ ـحـ ـدد صﻼحـ ـي ـات وزي ـر اﳌوارد اﳌائ ـي ـة،

منها الفيضانات والطمي واﳉفاف اﳌتكرر.
باﻻتصال مع القطاعات اﳌعنية ،ﰲ أنشطة البحث العلمي
ضمن ميادين اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي.

اﳌعدل واﳌتمم.
اﳌادة  : ١7ي ـنـشـر ه ـذا اﳌ ـرسـوم ف ـي اﳉ ـريـ ـدة الّرسـ ـمـ ـّية

وبهذه الصفة ،يكلف عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :

للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.

– الـ ـمـب ـادرة بـاﻷب ـحـاث اﳌ ـائ ـيـة اﳌـن ـاخ ـيـة واﳉـيـول ـوجـية

حّرر باﳉزائر ﰲ  27شعبان عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠مارس
سنة .2٠22

اﳌرتبطة ﲟعرفة اﳌوارد اﳌائية السطحية وتقييمها وﲢديد
مواقع السدود واﳌنشآت اﻷخرى للتخزين،

أيمن بن عبد الرحمان
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مرسوم تنفيذي رقم  ١36-22مؤّرخ ﰲ  27شعبان عام ١٤٤3
اﳌوافق  30مارس سنة  ،2022يتضمـن تنظيـم اﻹدارة
اﳌركزية لوزارة اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
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– متابعة برامج حشد اﳌوارد اﳌائية غير التقليدية،
– متابعة نشاطات متعامﲇ اﳋدمة العمومية وتقييمها،
– متابعة نشاطات الهياكل واﳌؤسسات ﲢت الوصاية
وتقييمها.
اﳌفتشية العامة ،التي يحدد مهامها وتنظيمها وسيرها

ن الوزير اﻷّول،
إ ّ

ﲟوجب نص خاص.

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي،

الهياكل اﻵتية :

– وبـ ـنـ ـاء عـ ـﲆ الـ ـدس ـت ـور ،ﻻ سـيـ ـمـ ـا الـمـ ـادتان  ٥–112و1٤1

– مديرية اﻷمن اﳌائي وحشد اﳌوارد اﳌائية،

)الفقرة  (2منه،
– وﲟقـت ـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسـي رقـم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ

– مديرية التزويد باﳌياه الصاﳊة للشرب واﳌاء الصناعي،
– مديرية اﳌاء لﻼستخدام الفﻼحي،

 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن

– مديرية التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات،

تعيﲔ الوزير اﻷول،

– مديرية التخطيط واﻻستشراف واﻷنظمة اﳌعلوماتية،

– وﲟـق ـتـضـى اﳌ ـرسـوم الـرئ ـاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  188-9٠اﳌؤرخ ﰲ
أول ذي اﳊجة عام  1٤1٠اﳌوافق  23يونيو سنة  199٠الذي
يحدد هياكل اﻹدارة اﳌركزية وأجهزتها ﰲ الوزارات،

– مديرية التنظيم واﳌنازعات والتعاون،
– مديرية اﻹدارة العامة.
اﳌاّدة  : 2مـديـريـة اﻷمـن اﳌـائي وحـشـد اﳌـوارد اﳌـائـيـة،
وتكلف ﲟا يأتي :
– ضمان تنفيذ وتقييم السياسة الوطنية ﰲ مجال اﻷمن
اﳌائي،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٠٥-2٠اﳌؤرخ ﰲ

– ضمان تنفيذ السياسة الوطنية ﰲ مجال حشد وﲢويل

 1٥جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة 2٠2٠

اﳌوارد اﳌائية إﱃ مواضع استخدامها ،ﰲ إطار اﳌخطط

واﳌتضمن تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌوارد اﳌائية،

الوطني للمياه ومبادئ التنويع والتسيير اﳌدمج للموارد

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تضم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌوارد اﳌائية
واﻷمن اﳌائي ،ﲢت سلطة الوزير ،ما يأتي :
– اﻷمﲔ العام ،ويساعده مديرا ) (2دراسات ،ويلحق به
اﳌكتب الوزاري لﻸمن الداخﲇ للوزارة ،ومكتب التنظيم
العام.
– رئيس الديوان ،ويساعده ثمانية ) (8مكلفﲔ بالدراسات
والتلخيص يكّلفون بتحضير نشاطات الوزير وتنظيمها
ﰲ مجال :
– النشاطات اﳊكومية والعﻼقات مع البرﳌان واﳌنتخبﲔ،
– العﻼقات الدولية والتعاون،
– اﻻتصال والعﻼقات مع أجهزة اﻹعﻼم،
– متابعة حصائل نشاطات ومؤشرات التنمية للقطاع،
– العﻼقات مع اﳊركة اﳉمعوية واﳌواطنﲔ والشركاء
اﻻجتماعيﲔ اﻻقتصاديﲔ،

اﳌائية،
– إعداد التنظيم التقني اﳋاص بالدراسات وإنجاز واستغﻼل
منشآت حشد وﲢويل اﳌوارد  ،والسهر عﲆ تطبيقه ،بالتشاور
مع القطاعات اﳌعنية،
– السهر عﲆ حماية اﳌلك العمومي للري واﶈافظة عليه،
– السهر عﲆ مسك جرد اﳌنشآت القاعدية وهياكل اﳌلك
العمومي للري،
– إنشاء وﲢيﲔ بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق
ﲟجال اختصاصها.
وتضم أربع ) (٤مديريات فرعية :
 – 1اﳌديرية الفرعية ﳊشد اﳌياه السطحية واﳉوفية،
وتكلف ﲟا يأتي :
– ضم ـان ت ـن ـف ـي ـذ ب ـرامج ال ـدراسات وال ـتـقـيـيـم ﻹمـكـانـيـات
اﳌوارد اﳌائية السطحية واﳉوفية ﰲ إطار اﻷمن اﳌائي،
– اﳌبادرة وضمان تنفيذ ومتابعة وتقييم برامج الدراسات
وإنجاز منشآت قاعدية ﳊشد وربط وﲢويل اﳌوارد اﳌائية
السطحية واﳉوفية،
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– السهر عﲆ تطبيق التنظيم التقني ﰲ مجال الدراسات
وإن ـج ـاز م ـنشآت ق ـاع ـدي ـة ﳊشد اﳌوارد اﳌائ ـي ـة السط ـحـيـة
واﳉوفية،
– متابعة عمليات اﻻمتياز والترخيص ﻻستعمال اﳌوارد
اﳌائية السطحية واﳉوفية ومراقبة تنفيذها،
– السهر عﲆ اﳌراقبة التقنية وصيانة وتأمﲔ منشآت
حشد وﲢويل اﳌوارد اﳌائية السطحية واﳉوفية.
 – 2اﳌديرية الفرعية لتحلية اﳌياه ،وتكلف ﲟا يأتي :
– اﳌبادرة بتنفيذ برامج الدراسات وإنجاز منشآت ﲢلية
مياه البحر ومنشآت إزالة اﳌعادن من اﳌياه قليلة اﳌلوحة،
باﻻتصال مع القطاعات اﳌعنية،
– متابعة عمليات اﻻمتياز ﳌنشآت ﲢلية مياه البحر
ومنشآت إزالة اﳌعادن من اﳌياه قليلة اﳌلوحة ومراقبة
تنفيذها،
– اﳌبادرة بتثمﲔ اﳌواد الفرعية الناﲡة عن منشآت
ﲢلية مياه البحر ومنشآت إزالة اﳌعادن من اﳌياه قليلة
اﳌلوحة ،باﻻتصال مع القطاعات اﳌعنية.
 – 3اﳌديرية الفرعية لﻼستغﻼل ومراقبة توفر اﳌياه،
وتكلف ﲟا يأتي :
– متابعة إنتاج اﳌياه السطحية واﳉوفية ومياه التحلية،
وﲢيﲔ بيانات اﻻحتياطات القابلة لﻼستغﻼل ،باﻻتصال
مع الهياكل اﳌعنية،
– اقتراح عناصر القرار لتوزيع اﳌوارد اﳌائية اﳌتوفرة،
ﻻسيما ﰲ فترة اﳉفاف،
– السهر عﲆ اﻻستغﻼل الرشيد للموارد اﳌائية واﶈافظة
عليها ﲟا يتماشى مع ضرورات التنمية اﳌستدامة،
– اﳌـشـ ـاركـ ـة فـي تـ ـرق ـيـة وت ـط ـويـ ـر اﻷن ـشـطـة اﳌـتـعـل ـق ـة
باﻻستزراع السمكي واﳌياه اﳊموية واستغﻼل اﳌياه اﳌعدنية
الطبيعية ومياه اﳌنبع ،باﻻتصال مع القطاعات اﳌعنية.
 – ٤اﳌديرية الفرعية للملك العمومي للري ،وتكلف
ﲟا يأتي :
– إع ـداد ج ـرد اﳌم ـت ـل ـك ـات الـتـابـعـة لـلـمـلك الـعـمـومي لـلـري
والسهر عﲆ ﲢيينه ،باﻻتصال مع الهياكل اﳌعنية،
– ضمان تنفيذ إجراءات تسجيل اﳌمتلكات التابعة للملك
العمومي للري ،بالتشاور مع الهياكل اﳌعنية،
– اﳌشاركة مع الهيئات اﳌعنية ﰲ جميع اﻷعمال التي
تهدف إﱃ اﳊماية واﶈافظة النوعية والكمية للممتلكات
التابعة للملك العمومي للري واﳌساهمة ﰲ وضع محيطات
ﳊماية اﳌوارد اﳌائية،
– متـاب ـع ـة وتق ـيـي ـم ت ـدخ ـﻼت شـرطـة الـمياه ،بالتشاور مع
الهياكل اﳌعنية.

 5رمضان عام  ١٤٤3هـ
 6أبريل سنة  2022م

اﳌاّدة  : 3مديرية التزويد باﳌياه الصاﳊة للشرب واﳌاء
الصناعي ،وتكلف ﲟا يأتي :
– ضمان تنفيذ وتقييم السياسة الوطنية ﰲ مجال التزويد
باﳌياه الصاﳊة للشرب،
– إعـ ـداد دراسات اﳌخططات التوجيهية لتطوير اﳋدمة
العمومية ﻹنتاج وتوزيع اﳌياه الصاﳊة للشرب ،بالتشاور
مع الهيئات اﳌعنية،
– إعداد برامج الدراسات وإنجاز وإعادة تأهيل هياكل
وشبكات توزيع اﳌياه الصاﳊة للشرب واﳌياه الصناعية،
– السهر عﲆ حسن سير الهياكل القاعدية ومنشآت التزويد
باﳌياه الصاﳊة للشرب واﳌاء الصناعي،
– إعداد التنظيم التقني ﰲ مجال الدراسة وإنجاز واستغﻼل
اﳌنشآت القاعدية للتزويد باﳌياه الصاﳊة للشرب ،بالتشاور
مع الهياكل اﳌعنية،
– السهر عﲆ تطوير البحث التكنولوجي ﰲ مجال اﳌوارد
اﳌائية ،باﻻتصال مع القطاعات اﳌعنية،
– إنشاء وﲢيﲔ بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق
ﲟجال اختصاصها.
وتضم ثﻼث ) (3مديريات فرعية :
 –1اﳌديرية الفرعية للمنشآت القاعدية لﻺمداد باﳌياه،
وتكلف ﲟا يأتي :
– اﳌساهمة ﰲ الدراسات اﳌتعلقة باﻻحتياجات اﳌائية
لﻼستخدام اﳌنزﱄ والصناعي،
– ضمان تنفيذ ومتابعة وتقييم برامج الدراسات وإنجاز
وإعـ ـادة تأهـ ـيـ ـل مـ ـنشآت وشبـ ـكـ ـات تـ ـوزيـ ـع اﳌيـ ـاه الصاﳊة
للشرب واﳌياه الصناعية،
– اقتراح التنظيم التقني ﰲ مجال الدراسات وإنجاز
اﳌنشآت القاعدية للتزويد باﳌياه الصاﳊة للشرب واﳌياه
الصناعية ،والسهر عﲆ تطبيقه.
 –2اﳌ ـديـ ـريـ ـة الـفـ ـرع ـي ـة لﻼسـتـغـ ـﻼل وم ـراقـبـة اﳋـدمة
العمومية للمياه الصاﳊة للشرب ،وتكلف ﲟا يأتي :
– إعداد دفاتر الشروط اﳌتعلقة بامتيازات وتفويضات
اﳋدمة العمومية للتزويد باﳌياه الصاﳊة للشرب واﳌياه
الصناعية والسهر عﲆ احترامها،
– تنفيذ كل عمل يتعلق بتحسﲔ تسيير اﳋدمة العمومية
وإنتاج وتوزيع اﳌياه،
– متابعة ومراقبة تسيير اﳋدمة العمومية للماء من طرف
اﳌتعاملﲔ،

 5رمضان عام  ١٤٤3هـ
 6أبريل سنة  2022م
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– اﳌساهمة ﰲ إعداد برامج إعادة تأهيل وﲡديد شبكات
التزويد باﳌياه الصاﳊة للشرب واﳌياه الصناعية وضمان
متابعتها وتنفيذها،
– توجيه وتنسيق ومراقبة أنشطة اﳌتعاملﲔ اﳌكّلفﲔ
بتوزيع اﳌياه الصاﳊة للشرب واﳌياه الصناعية،
– السهر عﲆ اﳌراقبة التقنية وصيانة وسﻼمة هياكل
ومنشآت توزيع اﳌياه الصاﳊة للشرب واﳌياه الصناعية،
– اقتراح ومتابعة تنفيذ أداة التسعيرة اﳌرتبطة باستهﻼك
اﳌياه الصاﳊة للشرب واﳌياه الصناعية ،باﻻتصال مع
الهياكل اﳌعنية.
 – 3اﳌديرية الفرعية ﻻقتصاد ونوعية اﳌياه ،وتكلف
ﲟا يأتي :
– ﲢديد معايير نوعية اﳌياه اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري
وكذا كيفيات مراقبة اﳌطابقة مع الهيئات اﳌعنية،
– السهر عﲆ السير اﳊسن ﻷنظمة مراقبة نوعية اﳌياه
وتطويرها،
– ضمان التسيير والتوزيع العقﻼني للموارد اﳌائية عﲆ
اختﻼف اﻻستخدامات ،بالتشاور مع الهياكل اﳌعنية،
– اﳌبادرة بكل التدابير والنشاطات اﻹعﻼمية والتحسيسية
التي تهدف إﱃ ترشيد استخدام مياه اﻻستهﻼك البشري
والصناعي،
– اقتراح كل عمل يتعلق بالبحث التكنولوجي ﰲ مجال
اقتصاد اﳌاء ،باﻻتصال مع القطاعات اﳌعنية،
– اقتراح التنظيم التقني ﰲ مجال نوعية اﳌياه وتسيير
اﳌوارد اﳌائية.
اﳌاّدة  : ٤م ـدي ـ ـريـ ـة اﳌ ـاء لﻼس ـتـخ ـدام ال ـف ـﻼح ـي ،وتـك ـلف
ﲟا يأتي :
– ضمان تنفيذ وتقييم السياسة الوطنية ﰲ مجال السقي
وصرف اﳌياه ،باﻻتصال مع القطاعات والهياكل اﳌعنية،
– إعداد دراسات اﳌخططات التوجيهية لتطوير السقي
وصرف اﳌياه،
– متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز وكذا استغﻼل
اﳌنشآت القاعدية للسقي وصرف اﳌياه،
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– ﲢديد معايير استغﻼل وصيانة اﳌنشآت والشبكات
اﳌوجهة للسقي وصرف اﳌياه،
– ﲢديد السياسة الوطنية ﰲ مجال تثمﲔ اﳌواد الناﲡة
عن التصفية ،بالتشاور مع الهياكل والقطاعات اﳌعنية،
– إنشاء وﲢيﲔ بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق
ﲟجال اختصاصها.
وتضم ثﻼث ) (3مديريات فرعية :
 –١اﳌديـ ـري ـ ـة ال ـفـ ـرعـي ـة للـمن ـش ـآت ال ـق ـاع ـدي ـة للـس ـقي،
وتكلف ﲟا يأتي :
– اﳌ ـب ـادرة بـب ـرام ـج ال ـدراس ـات وإن ـجـاز مـشـاري ـع السـقـي
وص ـرف اﳌ ـي ـاه اﳌـصـنـف ـة ع ـﲆ أنـه ـا محـيـطات كـبـرى وكـ ـذا
اﶈـيطـ ـات الص ـغ ـرى واﳌت ـوسط ـة لل ـري ،وضـمـان تنـفـيـذها
ومـت ـابع ـت ـه ـا وتقـيـيـمـهـ ـا ،ب ـالـتـش ـاور م ـع الـقـطـاعات والهياكل
اﳌعنية،
– الـسـه ـر ع ـﲆ اﳌ ـراقـبـة التـقـنـية وصيـانة وتأمﲔ منشآت
وهياكل السقي وصرف اﳌياه،
– اقـتـراح التـنـظـيـم الـتـقـني فـي مـجـال ال ـدراسـات وإنـجـاز
اﳌنشآت القاعدية للسقي وصرف اﳌياه والسهر عﲆ تطبيقه،
بالتشاور مع الهياكل اﳌعنية،
– اﳌساهمة ﰲ تطوير وتعميم تقنيات السقي ،باﻻتصال
مع القطاعات اﳌعنية.
 – 2اﳌديرية الفرعية ﻻستغﻼل الري الفﻼحي ،وتكلف
ﲟا يأتي :
– الشروع ﰲ تصنيف محيطات السقي الكبرى حسب
التنظيم اﳌعمول به،
– إعداد دفاتر الشروط اﳌتعلقة باستغﻼل محيطات السقي
الكبرى واﶈيطات الصغرى واﳌتوسطة للري ،والسهر
عﲆ احترامها،
– توجيه وتنشيط ومراقبة نشاطات اﳌتعاملﲔ اﳌكّلفﲔ
بتسيير اﶈيطات الكبرى للسقي واﶈيطات الصغرى
واﳌتوسطة للري،
– إعداد أدوات تسعيرة اﳌاء اﳌوجه لﻼستعمال الفﻼحي،
باﻻتصال مع الهياكل اﳌعنية.
 –3اﳌ ـديـ ـريـ ـة ال ـف ـرعـي ـة لتـثـم ـﲔ اﳌنـتـج ـات الف ـرع ـيـة
لتصفية اﳌياه اﳌستعملة ،وتكلف ﲟا يأتي :

– إع ـداد ال ـت ـن ـظ ـي ـم ال ـت ـق ـني ﰲ م ـجـال الـدراسات واﻹنـجـاز

– تـ ـرق ـي ـة ت ـط ـوي ـر وت ـث ـمﲔ اﳌي ـاه اﳌست ـع ـم ـل ـة اﳌصف ـاة

واستغﻼل اﳌنشآت القاعدية للسقي وصرف اﳌياه والسهر

والطمي اﳌعالج ،باﻻتصال مع الهياكل والقطاعات اﳌعنية،

عﲆ تطبيقه ،بالتشاور مع الهياكل والقطاعات اﳌعنية،
– السهر عﲆ السير اﳊسن للمنشآت القاعدية للسقي
وصرف اﳌياه،

– اﳌبادرة بجميع اﳌشاريع اﳌتعلقة بإعادة استخ ـدام
اﳌـي ـاه اﳌـسـتـعـمل ـة اﳌـصـف ـاة والـطـمـي الـنـاﲡ ـة ع ـن أنـظـمة
التصفية وتنفيذها،
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– متابعة عمليات اﻻمتياز ﻻستخدام اﳌنتجات الفرعية
اﳌع ـاﳉة ال ـن ـاﲡة ع ـن تصف ـي ـة اﳌي ـاه اﳌست ـع ـمـلـة ومـراقـبـة
تنفيذها،
– تنفيذ السياسة الوطنية ﰲ مجال تثمﲔ اﳌواد الناﲡة
عن التصفية ،بالتشاور مع الهياكل اﳌعنية،
– اقتراح العناصر القانونية والتقييسية اﳌتعلقة بتثمﲔ
اﳌواد الناﲡة عن التصفية ،باﻻتصال مع اﳌصالح والهياكل
اﳌعنية.
اﳌاّدة  : 5مديرية التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات،
وتكلف ﲟا يأتي :
– ضمان تنفيذ وتقييم السياسة الوطنية ﰲ ميدان التطهير
والوقاية من مخاطر الفيضانات،
– إعداد دراسات اﳌخططات التوجيهية لتطوير اﳋدمة
العمومية للتطهير،
– إعـ ـداد مـخـط ـط ـات الـ ـوقـ ـايـ ـة م ـن م ـخ ـاطـ ـر ال ـفـي ـض ـانـ ـات،
بالتشاور مع القطاعات اﳌعنية،
– تنفيذ برامج تطهير تتكيف مع اﳌناطق اﳌتفرقة،
– اﳌبادرة بكل عمل يهدف إﱃ حماية اﳌوارد اﳌائية
واﶈافظة عليها ،باﻻتصال مع الهياكل اﳌعنية،
– إع ـداد ال ـت ـن ـظ ـي ـم ال ـت ـق ـني ﰲ م ـجـال الـدراسات واﻹنـجـاز
واستغﻼل اﳌنشآت القاعدية للتطهير والوقاية من مخاطر
الفيضانات والسهر عﲆ تطبيقه ،بالتشاور مع الهياكل
اﳌعنية،
– ﲢديد مقاييس صب اﳌياه اﳌستعملة اﳌصفاة ،باﻻتصال
مع القطاعات والهيئات اﳌعنية،
– السهر عﲆ السير اﳊسن للشبكات واﳌنشآت القاعدية
وهياكل التطهير والوقاية من مخاطر الفيضانات،
– إنشاء وﲢيﲔ بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق
ﲟجال اختصاصها.
وتضم ثﻼث ) (3مديريات فرعية :
 –١اﳌديرية الفرعية للمنشآت القاعدية للتطهير،
وتكلف ﲟا يأتي :
– اﳌبادرة ببرامج الدراسات وإعادة تأهيل وإنجاز منشآت
وشبـك ـات التـطـهـي ـر ومـحـطـات الـتـصـفـيـة وضـم ـان تـنـفـيذهـا
ومتابعته ـا وتقييمها،
– اقتراح التنظيم التقني اﳌتعلق بالدراسات وإنجاز
اﳌنشآت القاعدية للتطهير ،والسهر عﲆ تطبيقه،
– ت ـرق ـي ـة ت ـط ـويـ ـر ه ـي ـاكـ ـل التـطـه ـير اﳌنـاسـبـة للـمـناط ـق
اﳌتفرقة.

 5رمضان عام  ١٤٤3هـ
 6أبريل سنة  2022م

 –2اﳌ ـديـ ـري ـة ال ـف ـرعـي ـة لﻼستـغ ـﻼل وم ـراقـبة اﳋدمة
العمومية للتطهير ،وتكلف ﲟا يأتي :
– إعداد دفاتر الشروط اﳌتعلقة بامتيازات وتفويضات
اﳋدمة العمومية للتطهير ،والسهر عﲆ احترامها،
– اق ـت ـراح م ـع ـاي ـي ـر است ـغ ـﻼل وصي ـانـة مـنشآت وشبـكـات
التطهير ،والسهر عﲆ تطبيقها،
– السهر عﲆ اﳌراقبة التقنية وصيانة وسﻼمة منشآت
وهياكل التطهير،
– اقتراح معايير تسعيرة اﳋدمة العمومية للتطهير،
باﻻتصال مع الهياكل اﳌعنية،
– ﲢديد معايير صب اﳌياه اﳌستعملة اﳌصفاة ونوعيتها،
باﻻتصال مع القطاعات والهيئات اﳌعنية.
 – 3اﳌديرية الفرعية للوقاية من مخاطر الفيضانات،
وتكلف ﲟا يأتي :
– إعداد وتنفيذ مخططات الوقاية من مخاطر الفيضانات
) ،(PPRIباﻻتصال مع القطاعات والهياكل اﳌعنية،
– إعداد وضمان تنفيذ ومتابعة وتقييم برامج الدراسات
وإنجاز اﳌنشآت القاعدية للوقاية من مخاطر الفيضانات،
بالتشاور مع الهياكل اﳌعنية،
– إعداد وتنفيذ جميع اﳌعايير والتنظيمات اﳌتعلقة
ﲟعرفة وتقييم مخاطر الفيضانات والوقاية واﳊد منها،
بالتشاور مع الهياكل اﳌعنية.
اﳌاّدة  : 6م ـدي ـري ـة التـخـطـيط واﻻستـشـ ـراف واﻷنـظـم ـة
اﳌعلوماتية ،وتكلف ﲟا يأتي :
– إعداد الدراسات العامة اﳌتعلقة ﲟهامها،
– اﳌشاركة ﰲ الدراسات واﳌخططات القطاعية مع التأكد
من التكفل باﳉانب اﻻقتصادي،
– إعداد اﳌخططات والبرامج التنموية القطاعية عﲆ اﳌدى
القصير واﳌتوسط والبعيد،
– ضبط برنامج اﻻستثمار الذي يتطلب ﲤويﻼ داخليا
وخارجيا ومتابعة تنفيذه،
– تطوير نهج استشراﰲ يتعلق بتطور قطاع اﳌوارد
اﳌائية واﻷمن اﳌائي ،عﲆ اﳌدى القصير واﳌتوسط والبعيد،
– جـم ـع وم ـع ـاﳉـ ـة ون ـش ـر ك ـ ـل اﳌـع ـلـ ـومـ ـات واﳌـعـط ـي ـات
اﻹحـصـ ـائ ـ ـية الـض ـروريـ ـة للـت ـفـكـي ـر اﻻسـتـش ـراﰲ والتخطيط
اﻻستراتيجي،

 5رمضان عام  ١٤٤3هـ
 6أبريل سنة  2022م
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– السهر عﲆ وضع وتطوير اﻷنظمة اﳌعلوماتية للقطاع،
– إنشاء بنك م ـعطيات يتعلق بتطور معالم اﻻقتصاد الكﲇ
واﳌاﱄ واﻻجتماعي واﻻقتصادي والديموغراﰲ واﳌناخي،
باﻻتصال مع الهياكل اﳌعنية،
– ﲢديد وتنفيذ سياسة اﻷمن اﳌعلوماتي للقطاع،
– السهر عﲆ تطوير قدرات اﳌؤسسات ﲢت الوصاية
والشركات ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لقطاع الري،
– السهر عﲆ تطوير أدوات اﻹنتاج الوطني لقطاع اﳌوارد
اﳌائية.
وتضم أربع ) (٤مديريات فرعية :
 – ١اﳌديرية الفرعية للتخطيط والبرمجة ،وتكلف
ﲟا يأتي :
– متابعة وتقييم ومراقبة تنفيذ اﳌخططات السنوية
واﳌتعددة السنوات،
– تعزيز احتياجات تراخيص البرنامج واعتمادات الدفع،
– إعداد مقررات التفريد وإعادة الهيكلة وإعادة التقييم
واختتام ومستخرجات تفويض رخص البرامج،
– إعداد اﳌقررات ومستخرجات تفويض اعتمادات الدفع،
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– ضمان وضع كل جهاز رصد اقتصادي ﰲ مجال اﳌوارد
اﳌائية واﻷمن اﳌائي،
– اﳌبادرة بإجراءات التعميم من حيث البحث التطبيقي
ﰲ مجال اﳌياه،
– إنجاز دراسات ذات طابع اقتصادي واجتماعي مرتبط
ب ـاست ـخ ـدام اﳌاء م ـن ط ـرف م ـخ ـت ـل ـف اﳌست ـع ـمـلﲔ وتـكـلـفـة
مداخيل اﳌاء ﰲ مختلف مراحل إنتاجه وتوزيعه،
– جمع ومعاﳉة اﳌعطيات الﻼزمة ﻹنشاء بنك معطيات
يتعلق بتطور معالم اﻻقتصاد الكﲇ واﳌاﱄ واﻻجتماعي
واﻻقتصادي والديموغراﰲ واﳌناخي.
 – 3اﳌديرية الفرعية لﻸنظمة اﳌعلوماتية والرقمنة،
وتكلف ﲟا يأتي :
– تـ ـنسي ـق وم ـت ـاب ـع ـة ت ـط ـوي ـر ووضع اﳌنشآت ال ـق ـاع ـدي ـة
واﻷرضيات اﳌعلوماتية واﻻتصالية اﳌتعلقة بالقطاع،
– ضمان تطوير البرمجيات اﳌهنية اﳌتعلقة بنشاطات
القطاع،
– وضع وإدارة وتأمﲔ الشبكات اﳌعلوماتية التي تربط
بﲔ الهياكل اﳌركزية للوزارة واﳌصالح الﻼمركزية وكذا
اﳌؤسسات ﲢت الوصاية ،خصوصا لغرض تسيير اﳌعلومة
اﻹحصائية،

– متابعة وﲢيﲔ مدونة اﻻستثمارات العمومية،

– ضمان تسيير وصيانة اﻷجهزة والشبكات اﳌعلوماتية،

– ضمان متابعة تراخيص البرامج واعتمادات الدفع،

– ضمان رقمنة القطاع وتقدﱘ الدعم لوضع وتسيير قواعد

– إعـ ـداد اتـ ـفـ ـاقـ ـي ـات صاحب اﳌشروع اﳌن ـت ـدب ل ـل ـم ـنشأة
ومتابعة التنفيذ،
– وضع ومتابعة ﲤويل اﳌشاريع عبر مختلف الصناديق،
– م ـ ـت ـ ـاب ـ ـع ـ ـة ب ـ ـرامج ت ـ ـطـ ـويـ ـر اﳌؤسسات ﲢت الـ ـوصايـ ـة
والشركات ومكاتب الدراسات التابعة لقطاع الري.

اﳌعطيات واﻷنظمة اﳌعلوماتية اﳌتعلقة بنشاطات القطاع،
– ﲢديـ ـد وتـ ـنـ ـظـ ـي ـم ق ـن ـوات ج ـم ـع اﳌع ـط ـي ـات الضروري ـة
ﻹنتاج اﳌعلومات والسهر عﲆ وضع وسائل نشرها.
 – ٤اﳌديرية الفرعية لﻺحصاء ،وتكلف ﲟا يأتي :
– جمع واستغﻼل وتعزيز اﳌعطيات اﻹحصائية للقطاع،

 – 2اﳌديرية الفرعية لﻼستشراف ،وتكلف ﲟا يأتي :

– إنشاء بنك معطيات للقطاع وضمان نشر ذلك،

– معاﳉة كل اﳌعلومات الضرورية لكل عمل استشراﰲ

– إنجاز كل عمليات التحقيقات اﻹحصائية واﻹحصاء

وإحصائي ﰲ مجال اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي،
– اﳌبادرة بدراسات ذات طابع اقتصادي وماﱄ تتعلق
بقطاع اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي،
– اﳌشاركة ﰲ إعداد مخطط العمل واﳌخطط التوجيهي
للموارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي ،وضمان ﲢيينهما،

وكل الدراسات اﻹحصائية الضرورية للمؤسسة ،وﲢيﲔ
نظام اﻹعﻼم اﻹحصائي،
– جمع اﳌعطيات اﻻقتصادية ذات الطابع اﻹحصائي التي
تعني القطاع ،ومعاﳉها والقيام بتوزيعها،
– ضمان صنع ونشر دﻻئل اﻹحصائيات.
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اﳌاّدة  : 7مـ ـديـ ـري ـ ـة الـتـنـظـيـ ـم والـ ـمـن ـازعـ ـات والـت ـع ـ ـاون،
وتكلف ﲟا يأتي :
– اﳌبادرة ﲟشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية
اﳌتعلقة بالقطاع ،باﻻتصال مع الهياكل اﳌعنية،
– السه ـر عﲆ نشر ال ـنصوص ال ـتشري ـع ـي ـة وال ـتـنـظـيـمـيـة
اﳋاصة و/أو التي تهم القطاع ،ومتابعة تنفيذها،
– معاﳉة قضايا اﳌنازعات اﳌتعلقة باﻹدارة اﳌركزية
ومتابعة قضايا اﳌصالح غير اﳌمركزة واﳌؤسسات ﲢت
الوصاية عﲆ مستوى اﳉهات القضائية وهيئات التحكيم
الدولية،
– ضمـ ـان تـ ـن ـف ـي ـذ السي ـاسة ال ـوط ـن ـي ـة ل ـل ـت ـع ـاون ال ـث ـن ـائي
واﳌتعدد اﻷطراف ﰲ ميدان اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي،
– السهر عﲆ تطبيق التنظيم اﳌتعلق بالنشاطات اﳌهنية
التابعة للقطاع،
– القيام بكل أشغال مشاريع النصوص التي يبادر بها
القطاع،
– السهر عﲆ تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية
اﳌتعلقة بتسيير أرشيف القطاع،
– ترقية نشاطات التوثيق اﻻقتصادية والتقنية والعلمية
ﰲ القطاع،
– إنشاء وﲢيﲔ بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق
ﲟجال اختصاصها.
وتضم أربع ) (٤مديريات فرعية :
 – ١اﳌديرية الفرعية للتنظيم ،وتكلف ﲟا يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي
تخص القطاع ،باﻻتصال مع الهياكل اﳌعنية ومتابعة إجراءات
إنهائها حسب اﻹجراءات اﳌعمول بها،
– دراسة مشاريع النصوص اﳌقترحة من طرف القطاعات
اﻷخرى،
– ضمان نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية
التي تهم القطاع،
– ض ـم ـان أمـ ـانـ ـة الـلـج ـن ـة ال ـوط ـنـي ـة لتـ ـأه ـيـل وت ـصـنـيـف
اﳌؤسسات وأمانة ﳉنة اعتماد مكاتب الدراسات،
– ضمان أمانة اللجنة الدائمة للمياه اﳌعدنية الطبيعية
ومياه اﳌنبع،
– إنشاء وﲢيﲔ مختلف بطاقيات اﳌؤسسات ومكاتب
الدراسات العمومية واﳋاصة التي تنشط ﰲ قطاع اﳌوارد
اﳌائية واﻷمن اﳌائي.

 5رمضان عام  ١٤٤3هـ
 6أبريل سنة  2022م

 – 2اﳌديرية الفرعية للمنازعات ،وتكلف ﲟا يأتي :
– دراسة قضايا اﳌنازعات اﳌتعلقة باﻹدارة اﳌركزية
واﳌصالح غير اﳌمركزة واﳌؤسسات ﲢت الوصاية عﲆ
مستوى اﳉهات القضائية وهيئات التحكيم الدولية،
– مساع ـ ـدة اﳌصال ـ ـح غ ـ ـيـ ـر اﳌمـ ـركـ ـزة واﳌؤسسات ﲢت
الوصاية ﰲ متابعة قضايا اﳌنازعات التابعة ﻻختصاصها
وإعداد تقييم دوري عن ذلك،
– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية.
 – 3اﳌديرية الفرعية للتعاون ،وتكلف ﲟا يأتي :
– ﲢديد واقتراح محاور وأعمال ومشاريع التعاون الثنائي
واﳌتعدد اﻷطراف وكذا مع الهيئات الدولية واﳉهوية ﰲ
مجال اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي وتقييم تنفيذها،
– ﲢديد فرص التمويل اﳋارجي للمشاريع والبرامج من
طرف الهيئات الدولية ،باﻻتصال مع القطاعات اﳌعنية،
– اﳌساه ـم ـة ﰲ م ـت ـاب ـع ـة ال ـع ـﻼق ـات ال ـث ـن ـائـيـة واﳌتـعـددة
اﻷطراف ،باﻻتصال مع الهياكل اﳌعنية،
– ﲢضير وتنسيق مشاركة القطاع ﰲ مختلف نشاطات
الهيئات اﳉهوية والدولية اﳌتخصصة ﰲ مجال اﳌوارد
اﳌائية واﻷمن اﳌائي،
– ﲢضير مشاركة القطاع ﰲ اﳌلتقيات اﳌتعددة اﻷطراف
اﳋاصة باﳌجاﻻت التي تهم القطاع وكذا اللجان اﳌشتركة
للمشاريع.
 – ٤اﳌ ـديـ ـرية الفرعية لﻸرشيف والوثائق ،وتكلف
ﲟا يأتي :
– ضمان تسيير أرشيف القطاع،
– نشر النصوص واﻷنظمة اﳋاصة باﳊفاظ عﲆ اﻷرشيف
وتسييره عﲆ مستوى اﳌصالح غير اﳌمركزة واﳌؤسسات
العمومية ﲢت الوصاية وضمان تنفيذها،
– إعداد برنامج معاﳉة وفرز وحفظ و/أو نقل اﻷرشيف
ﰲ إطار التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما،
– م ـس ـاعـ ـدة اﳌ ـؤس ـس ـات ﲢ ـت ال ـوص ـاي ـة واﳌـصـال ـح غـير
اﳌمركزة ﰲ تسيير اﻷرشيف،
– ت ـك ـوي ـن رصـي ـد وث ـائ ـقـي تـقـنـي وعـلـمي واقـتـصـادي عﲆ
مستوى قطاع اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي.

 5رمضان عام  ١٤٤3هـ
 6أبريل سنة  2022م
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اﳌاّدة  : ٨مديرية اﻹدارة العامة ،وتكلف ﲟا يأتي :

 – 3اﳌديرية الفرعية للوسائل العامة ،وتكلف ﲟا يأتي :

– اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير وترقية وتثمﲔ اﳌوارد

– ضبط حاجيات اﻹدارة اﳌركزية إﱃ العتاد واﻷثاث واللوازم

البشرية للقطاع،
– تكييف توجيهات السياسة الوطنية ﰲ مجال التكوين
وﲢسﲔ اﳌستوى ،وﲡسيدها ﰲ برامج،
– تقييم احتياجات اﻹدارة اﳌركزية واﳌصالح غير اﳌمركزة
إﱃ اعتمادات التسيير،
– القيام بكل اﻷعمال اﳌرتبطة بتلبية اﻻحتياجات اﳌالية
واﳌادية ﳌصالح اﻹدارة اﳌركزية واﳌصالح غير اﳌمركزة
واﳌؤسسات ﲢت الوصاية ،باﻻتصال مع الهياكل اﳌعنية،
– إنشاء وﲢيﲔ بنك معطيات ونظام معلومات يتعلق
ﲟجال اختصاصها.
وتضم أربع ) (٤مديريات فرعية :
 – ١اﳌديرية الفرعية للموارد البشرية ،وتكلف ﲟا يأتي :
– ﲢديد وتنفيذ سياسة تسيير اﳌوارد البشرية ﰲ القطاع،
حسب اﻷهداف اﳌسطرة،
– إعداد مخطط تسيير اﳌوارد البشرية وتنفيذه،
– توظيف وتسيير ومتابعة اﳌسار اﳌهني للموظفﲔ،
– اﳌشاركـ ـة ﰲ إعـ ـداد الـ ـنصوص ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ـة اﳌت ـع ـل ـق ـة
باﳌستخدمﲔ ومتابعة تطبيقها،
– إنشاء بنك اﳌعطيات اﳋاص بتعداد القطاع لتقييم
الكفاءات واﳌهارات ،وﲢيينه.
 – 2اﳌديرية الفرعية للميزانية واﶈاسبة ،وتكلف
ﲟا يأتي :
– ت ـق ـي ـي ـم وﲢدي ـد ت ـق ـديـرات الـنـفـقـات ،وﲢضيـر وتـنـفـيـذ
ميزانية اﻹدارة اﳌركزية واﳌصالح غير اﳌمركزة واﳌؤسسات
العمومية ﲢت الوصاية،
– توزيع وتفويض اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها
وﲢليل تطور استهﻼكها،
– تنفيذ إجراءات اﻻلتزام والدفع اﳋاصة لكل العمليات
اﳌمركزة ﰲ ميزانية التجهيز لﻺدارة اﳌركزية،
– ض ـمان التسـي ـير اﶈاسبي ﳊسـاب التخـصـيـص اﳋ ـاص
اﳌفـت ـوح ب ـاس ـم ق ـطـاع وزارة اﳌ ـوارد اﳌـائـيـة واﻷمـن اﳌـائي،
– ترقية كل نشاط اجتماعي لصالح مستخدمي اﻹدارة
اﳌركزية وتسيير اﳌيزانية اﳌرتبطة بها.

وضمان اقتنائها،
– ضمان التوريد باﳌواد واﳌستلزمات واﳌعدات حسب
اﻻحتياجات التي تعبر عنها اﳌصالح،
– ضمان تسيير وصيانة اﻷمﻼك اﳌنقولة والعقارية التابعة
لﻺدارة اﳌركزية وكذا تطبيق جميع تدابير اﻷمن اﳌقررة
ﲟوجب اﻷحكام التشريعية والتنظيمية اﳌعمول بها،
– ضـم ـان تس ـي ـير حـظـيـ ـرة سـي ـ ـارات اﻹدارة اﳌ ـركـ ـزيـ ـة
وصيانتها،
– ضمان التنظيم اﳌادي للمحاضرات والندوات والتنقﻼت،
– جرد اﳌمتلكات العقارية واﳌنقولة لﻺدارة اﳌركزية
واﳌصالح غير اﳌمركزة التابعة للقطاع والسهر عﲆ اﻻستغﻼل
العقﻼني لها.
 – ٤اﳌديرية الفرعية للتكوين ،وتكلف ﲟا يأتي :
– تكييف توجهات السياسة الوطنية والقطاعية ﰲ مجال
التكوين والتمهﲔ وﲢسﲔ اﳌستوى وترجمتها إﱃ برامج،
– القيام بالدراسات العامة اﳌتعلقة باﳊاجات النوعية
والكمية للتكوين وﲢسﲔ اﳌستوى ،وترجمتها إﱃ مخططات
للتكوين،
– إعداد برامج التكوين ،باﻻتصال مع اﳌؤسسات اﳌختصة،
– ترقية كل اﻷعمال اﳌرتبطة بالتكوين وﲢسﲔ اﳌستوى
ﰲ مجاﻻت مهن اﳌياه.
اﳌاّدة  : ٩يحدد تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌوارد
اﳌائية واﻷمن اﳌائي ﰲ مكاتب ﲟوجب قرار مشترك بﲔ
وزير اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي ووزير اﳌالية والسلطة
اﳌكلفة بالوظيفة العمومية ،ﰲ حدود مكتبﲔ ) (2إﱃ أربعة
) (٤مكاتب ﰲ كل مديرية فرعية.
الـماّدة  : ١0ت ـ ـل ـغـ ـى ج ـمـي ـع أح ـ ـكـ ـ ـام ال ـمـ ـرسـ ـوم ال ـتن ـف ـ ـي ـ ـذي
رق ـم  ٤٠٥-2٠اﳌؤرخ فـي  1٥ج ـمـادى اﻷوﱃ ع ـام  1٤٤2اﳌوافق
 3٠ديسمبر سنة  2٠2٠واﳌتضمن تنظيم اﻹدارة اﳌركزية
لوزارة اﳌوارد اﳌائية.
اﳌاّدة  : ١١ي ـنـشـر ه ـذا اﳌ ـرسـوم ف ـي اﳉ ـريـ ـدة الّرسـ ـمـ ـّية

للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.

حـّرر بـاﳉ ـزائ ـر فـي  27شـعـبـان ع ـام  1٤٤3اﳌـوافـق  3٠مـارس

سنة .2٠22

أيمن بن عبد الرحمان

 5رمضان عام  ١٤٤3هـ
 6أبريل سنة  2022م
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مرسوم تنفيذي رقم  ١37-22مؤّرخ ﰲ  27شعبان عام ١٤٤3
اﳌوافق  30مارس سنة  ،2022يحـ ـدد مهـ ـام اﳌفتشية
ال ـع ـام ـة لـ ـوزارة اﳌـ ـوارد الـ ـم ـائـ ـيـة واﻷم ـن الـم ـائ ـي
وتن ـظـيمه ـا وسـيـره ـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي،
– وبـ ـنـ ـاء ع ـﲆ الـ ـدسـتـ ـور ،ﻻ سي ـم ـا الـ ـمـ ـادت ـان  ٥–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

– تقييم السياسة الوطنية ﰲ مجال اﻷمن اﳌائي،
– اﻻستعمال العقﻼني واﻷمثل للوسائل واﳌوارد اﳌوضوعة
ﲢت تصرف الهياكل التابعة لوزارة اﳌوارد اﳌائية واﻷمن
اﳌائي،
– تنفيذ قرارات وتوجيهات الوزير ومتابعتها،
– سير اﻹدارة اﳌركزية للوزارة والهياكل واﳌؤسسات
والهيئات العمومية ﲢت الوصاية.
اﳌاّدة  : 3تتدخل اﳌـف ـتشية الـع ـامة عﲆ أساس برنامج
سـن ـوي يعرض عﲆ الوزير للموافقة عليه.

– وﲟ ـقـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم الـرئ ـاسـي رقم  27٥–21اﳌؤرخ ﰲ

ويمكنها أيضا ،التدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير

 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن

للقيام بتحقيق أو أي مهمة ظرفية ﳌراقبة ملفات محددة،

تعيﲔ الوزير اﻷول،

أو حاﻻت خاصة أو عرائض تابعة لصﻼحيات وزير اﳌوارد

– وﲟـقـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئـاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ

اﳌائية واﻷمن اﳌائي.

 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

ويمكنها القيام بأي عمل تصوري.

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

اﳌاّدة  : ٤تـت ـوج كـ ـل مـهـمـ ـة تفـتـي ـش أو م ـراقـ ـبة بـتـق ـري ـر

– وﲟقتضى اﳌرسوم التـنـفـيذي رقم  188–9٠اﳌـؤرخ ﰲ
أّول ذي اﳊجة عام  1٤1٠اﳌـوافق  23يونيو سنة  199٠الذي

يحـ ـدد ه ـ ـي ـ ـاكـل اﻹدارة اﳌركزية وأج ـ ـهـ ـ ـزت ـ ـه ـ ـا ﰲ الوزارات،

– وﲟـقـتـضـ ـى اﳌ ـرس ـوم التـنفيذي رقم  69–21اﳌؤرخ ﰲ
 2رجب عام  1٤٤2اﳌوافق  1٤فبراير سنة  2٠21الذي يحدد
م ـه ـام اﳌف ـتشي ـة ال ـع ـامـة لـوزارة اﳌوارد اﳌائـيـة وتـنـظـيـمـهـا
وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  13٥–22اﳌؤرخ ﰲ
 27شعبان عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠مارس سنة  2٠22الذي يحـ ـدد
صﻼحـيـات وزير اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  136–22اﳌؤرخ ﰲ
 27شعبان عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠مارس سنة  2٠22واﳌتضمن
ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـي ـ ـم اﻹدارة اﳌركـ ـزيـ ـة لـ ـوزارة اﳌوارد اﳌائـ ـيـ ـة واﻷمـ ـن
اﳌائي،
يرسم ما يأتي :

يرسله اﳌفتش العام إﱃ الوزير ،حيث يمكنه اقتراح توصيات
أو كل تدبير من شأنه أن يساهم ﰲ ﲢسﲔ وتعزيز عمل
وتنظيم وسير اﳌصالح واﳌؤسسات التي خضعت للتفتيش.
اﳌاّدة  : 5يـعـد اﳌـفـتش الـعـام تـقـريـرا سـنـويـا عن الـنـشـاطـات
يـبـدي فيه مﻼحـظات واقتـراحات تتعلق بـسـير مـصالح القطاع
ونوعية خدماتها ويرسله إﱃ الوزير.
اﳌاّدة  : 6يتـل ـقـى اﳌـفـتـش ال ـع ـام ،فـي ح ـ ـدود ص ـﻼح ـي ـات ـه،
تـ ـف ـوي ـضـا باﻹمـضـاء من الوزير.
اﳌاّدة  : 7يؤهل اﳌفتشون للحصول عﲆ كل اﳌعلومات
والوثائق الضرورية التي تفيدهم ﰲ تنفيذ مهامهم ويجب
تزويدهم بتكليف ﲟهمة.
وبه ـذه الـصـف ـة ،ي ـلـ ـزم اﳌفـتـش ـون ب ـاﳊ ـفـاظ ع ـﲆ س ـّريـ ـة

اﳌعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها.

اﳌاّدة  : ٨يسّي ـر اﳌفتشية العامة مفتش عام ،وي ـس ـاع ـده

سبعة ) (7مفتشﲔ.

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :طـ ـب ـقـ ـا ﻷح ـكـ ـام اﳌ ـادة  17م ـ ـن اﳌ ـرسـ ـوم

ينشط اﳌفتش العام وينسق ويتابع نشاطات اﳌفتشﲔ.

التـنـفـيذي رقم  188–9٠اﳌـؤرخ ﰲ أّول ذي اﳊجة عام 1٤1٠
اﳌـوافق  23يونيو سنة  199٠الذي يحـ ـدد ه ـ ـي ـ ـاكـل اﻹدارة

يـحـدد الـوزي ـ ـر تـوزي ـ ـع اﳌـهـام وب ـ ـرن ـ ـامج عـ ـمـ ـل اﳌفـتـشﲔ

اﳌركزية وأج ـ ـهـ ـ ـزت ـ ـه ـ ـا ﰲ الوزارات ،يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ
ﲢديد مهام اﳌفتشية العامة لوزارة اﳌوارد اﳌائية واﻷمن
اﳌائي وتنظيمها وسيرها.
اﳌاّدة  : 2تكلّف اﳌفتشية العامة ،ﲢت سلطة الوزير،

بناء عﲆ اقتراح اﳌفتش العام.
اﳌـاّدة  : ٩ت ـلـ ـغ ـى ج ـمـ ـيع أحـ ـ ـكـ ـام اﳌـ ـرس ـ ـوم الـتـ ـن ـف ـي ـذي
رقم  69-21اﳌؤرخ ﰲ  2رجب عام  1٤٤2اﳌوافق  1٤فبراير
سنة  2٠21الذي يحدد مهام اﳌفتشية العامة لوزارة اﳌوارد
اﳌائية وتنظيمها وسيرها.

ب خ ـصـوص ـا ع ـﲆ
بالقيام ﲟهام اﳌراقبة والتفتيش التي تنص ّ

اﳌاّدة  : ١0ي ـنـشـر ه ـذا اﳌ ـرسـوم ف ـي اﳉ ـريـ ـدة الّرسـ ـمـ ـّية

– تطبيق أحكام التشريع والتنظيم ،وﻻ سيما منها اﳌنظمة

حّرر باﳉزائر ﰲ  27شعبان عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠مارس
سنة .2٠22

ما يأتي :

لقطاع اﳌياه،
– مراقبة اﳋدمة العمومية للمياه وتقييمها،

للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.

أيمن بن عبد الرحمان
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قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ١3رجب عام  ١٤٤3اﳌوافق

 ١٤فب ـراي ـر س ـن ـة  ،2022يـتـضـمـ ـن إن ـش ـاء م ـصـلـحـ ـة
م ـش ـتركـ ـة للـب ـحـث تـس ـمى “اﳊ ـاضـنـة” ل ـدى جـامـع ـة

مستغاﱎ.

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطب ـيقـ ـا ﻷحـك ـام اﳌـادة  12من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ  2رم ـضـان عام  1433اﳌوافق

 21يوليو سنة  2012واﳌذكور أعﻼه ،تنشأ مصلحة مشتركة
للبحث ﰲ شكل حاضنة لدى جامعة مستغاﱎ.
اﳌادة  : 2ﲢدد اﳌؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– ﲟ ـقـت ـض ـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاس ـي رق ـم  281–21اﳌؤّرخ ﰲ

 26ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  7يوليو سنة  2021واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟق ـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ فـي

 15رم ـضـان ع ـام  1415اﳌ ـواف ـق  15فـبـراي ـر سـنـة  1995ال ـذي
يحّدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟق ـت ـضى اﳌ ـرسـوم التنفيذي رقم  137–98اﳌؤّرخ ﰲ

 6محـرم ع ـام  1419اﳌ ـواف ـق  3م ـايـو سـنـة  1998واﳌـتـضمن

إن ـشـاء ال ـوك ـال ـة ال ـوطـنـية لـتـثـمﲔ نـتـائـج البـحـث والتـنـمية
التكنولوجية وتنظيمها وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  220–98اﳌؤّرخ ﰲ
 13ربيع اﻷول عام  1419اﳌوافق  7يوليو سنة  1998واﳌتضمن
إنشاء جامعة مستغاﱎ ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقـتـضـى اﳌـرسـوم التنفيذي رقم  279–03اﳌؤّرخ ﰲ

 24جمادى الثانية عام  1424اﳌوافق  23غشت سنة 2003
الذي يحّدد مهام اﳉامعة والقواعد اﳋاصة بتنظيمها وسيرها،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟ ـقـتـضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ

 2رمضان ع ـام  1433اﳌوافق  21يوليو سنة  2012الذي يحّدد
م ـه ـام اﳌص ـال ـح اﳌـشـت ـركـ ـة للـبـحـث الـعـل ـم ـي والـتـكـنـولـ ـوج ـي
وتنظيمها وسيرها ،ﻻ سّيما اﳌادة  12منه،

– وﲟ ـقت ـضى اﳌ ـرسـوم التنـفـيـذي رقـم  77–13اﳌـؤّرخ ﰲ

 18رب ـيـع اﻷول ع ـام  1434اﳌوافق  30يـنـاي ـر سـنة  2013ال ـذي
يـحـّدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وبعـ ـد اﻻطﻼع عﲆ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث

العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العاﱄ والبحث
العلمي،

يقّرران ما يأتي :

للحاضنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كاﻵتي :
– جامعة مستغاﱎ،
– الوكالة الوطنية لتثمﲔ نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
– الشركاء اﻻجتماعيون – اﻻقتصاديون.
اﳌادة  : 3تتكون اﳊاضنة من فرعﲔ اثنﲔ ): (2
• فرع هندسة إدارة اﻷعمال ،ويكّلف ﲟا يأتي :
– استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة
بالبحث،
– مساعدة صاحب اﳌشروع عﲆ ﲢقيق فكرته،
– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة ﰲ اﳌدى البعيد،
– تـ ـق ـدي ـم ال ـدع ـم ﻷصـح ـاب اﳌش ـاري ـع فـي مج ـال الـتـكـويـ ـن
واﻻستشارة والتمويل مع مرافقتهم إﱃ غاية إنشاء اﳌؤسسة،
– متابعة تطور اﳌؤسسات اﳌنشأة من طرف اﳊاضنة.
• فـ ـرع ص ـيـ ـانـ ـة وأمـ ـن الت ـجـهـ ـيزات العلمية ،ويكلّف
ﲟا يأتي :
– صيانة التجهيزات العلمية اﳌوضوعة ﲢت تصرف
اﳊاضنة،
– ضمان أمن اﳌوقع والتجهيزات العلمية.
اﳌادة  : 4ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  13رجب عام  1٤٤3اﳌوافق  1٤فبراير
سنة .2٠22
وزير التعليم العاﱄ

وزير اﳌالية

والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان

أيمن بن عبد الرحمان
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قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ١3رجب عام  ١٤٤3اﳌوافق

 ١٤ف ـبـراي ـر سـن ـة  ،2022يتـضـمـن إن ـش ـاء مـصـلـح ـة
مـشـ ـتـرك ـة للـبـحـث تـس ـّمى “اﳊ ـاضـنـة” ل ـدى جـامعة
غرداية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳌادة  : 2ﲢ ـدد اﳌ ـؤسسـات الـتـي تـعـتبر طرفـا بـالـنسبة
للحاضنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كاﻵتي :
– جامعة غرداية،
– ال ـوك ـالـ ـة ال ـوطـنـيـة لتـثـمـﲔ نـتـائ ـج البـحـث والتـنـمـيـة
التكنولوجية،

ن وزير اﳌالية،
إ ّ

– الشركاء اﻻجتماعيون – اﻻقتصاديون.

ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

اﳌادة  : 3تتكون اﳊاضنة من فرعﲔ اثنﲔ ): (2

– ﲟـقـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم الـرئـاس ـي رقـم  281–21اﳌؤّرخ ﰲ

 26ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  7يوليو سنة  2021واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟ ـقـتـضى اﳌ ـرس ـوم التـنفـيـذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ

• فرع هندسة إدارة اﻷعمال ،ويكّلف ﲟا يأتي :
– استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة
بالبحث،
– مساعدة صاحب اﳌشروع عﲆ ﲢقيق فكرته،

 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي

– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة ﰲ اﳌدى البعيد،

يحّدد صﻼحيات وزير اﳌالية،

– ت ـق ـدﱘ ال ـدع ـم ﻷصح ـاب اﳌـش ـاري ـع ﰲ مجـال التكـوين

– وﲟ ـق ـتـضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  137–98اﳌؤّرخ ﰲ

 6محرم عام  1419اﳌوافق  3مايو سنة  1998واﳌتضمن إنشاء
الوكالة الوطنية لتثمﲔ نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
وتنظيمها وسيرها،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  279–03اﳌؤّرخ ﰲ
 24جمادى الثانية عام  1424اﳌوافق  23غشت سنة 2003
الـ ـذي يـ ـحـ ـّدد مـ ـهـ ـام اﳉامـ ـعـ ـة والـ ـق ـواع ـد اﳋاصة ب ـت ـن ـظ ـي ـم ـه ـا
وسيرها ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  248–12اﳌؤّرخ ﰲ
 14رجب عام  1433اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2012واﳌتضمن
إنشاء جامعة غرداية،
– وﲟ ـقـتـضى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيـذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ

واﻻستشارة والتمويل مع مرافقتهم إﱃ غاية إنشاء اﳌؤسسة،
– متابعة تطور اﳌؤسسات اﳌنشأة من طرف اﳊاضنة.
• فـ ـرع ص ـي ـانـ ـة وأم ـن التـجـه ـيـزات الـعـلـمـية ،ويـكّلف
ﲟا يأتي :
– ص ـيـان ـة التجـهـيـزات الـعـلـمية اﳌـوض ـوعـة ﲢـت تـصـرف
اﳊاضنة،
– ضمان أمن اﳌوقع والتجهيزات العلمية.
اﳌادة  : 4ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ  13رجب عام  1٤٤3اﳌوافق  1٤فبراير
سنة .2٠22
وزير التعليم العاﱄ

 2رمضان عام  1433اﳌوافق  21يوليو سنة  2012الذي يحّدد

والبحث العلمي

م ـه ـام اﳌصال ـح اﳌشت ـرك ـة ل ـل ـب ـحث ال ـع ـل ـمي وال ـت ـك ـن ـولـوجي

عبد الباقي بن زيان

وتنظيمها وسيرها ،ﻻ سّيما اﳌادة  12منه،
– وﲟق ـتـضـى اﳌ ـرسـوم التنـفـي ـذي رق ـم  77–13اﳌؤّرخ ﰲ

 18ربيع اﻷول عام  1434اﳌوافق  30يناير سنة  2013الذي
يحّدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث

العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العاﱄ والبحث

وزير اﳌالية
أيمن بن عبد الرحمان

–––––––––––★–––––––––––
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ١3رجب عام  ١٤٤3اﳌوافق

 ١٤فـ ـب ـرايـ ـر سن ـة  ،2022ي ـتـضـمـ ـن إن ـشـ ـاء مص ـل ـح ـة
مش ـت ـركـ ـة لـلـبـحـث تـس ـّمى “اﳊ ـاض ـنـة” لـدى جامعة
معسكر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

العلمي،
يقرران ما يأتي :

ن وزير اﳌالية،
إ ّ

اﳌادة اﻷوﱃ  :تـط ـبـيـق ـا ﻷح ـكام اﳌادة  12م ـن اﳌ ـرسـوم

ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1433اﳌوافق

– ﲟ ـقـتـضـى اﳌرسوم ال ـرئ ـاسـي رق ـم  281–21اﳌـؤّرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  7يوليو سنة  2021واﳌتضمن

للبحث ﰲ شكل حاضنة لدى جامعة غرداية.

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

 21يوليو سنة  2012واﳌذكور أعﻼه ،تنشأ مصلحة مشتركة
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– وﲟـقـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم التـنـف ـيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ

 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي يحّدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟـ ـقـتـضى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيذي رقم  137–98اﳌؤّرخ ﰲ

25

– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة ﰲ اﳌدى البعيد،
– تـ ـق ـدﱘ ال ـدع ـم ﻷصح ـاب اﳌشاري ـع ﰲ م ـج ـال ال ـت ـك ـوي ـن
واﻻستشارة والتمويل مع مرافقتهم إﱃ غاية إنشاء اﳌؤسسة،

 6محرم عام  1419اﳌوافق  3مايو سنة  1998واﳌتضمن إنشاء

– متابعة تطور اﳌؤسسات اﳌنشأة من طرف اﳊاضنة.

الوكالة الوطنية لتثمﲔ نتائج البحث والتنمية التكنولوجية

• فـ ـرع ص ـي ـانـ ـة وأم ـن التـجـه ـيـ ـزات الـعـ ـلـمـية ،ويكّلف

وتنظيمها وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  279–03اﳌؤّرخ ﰲ
 24جمادى الثانية عام  1424اﳌوافق  23غشت سنة 2003
الـ ـذي يـ ـحـ ـّدد مـ ـهـ ـام اﳉامـ ـعـ ـة والـ ـق ـواع ـد اﳋاصة ب ـت ـن ـظ ـي ـم ـه ـا
وسيرها ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟـقـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم التـنف ـيذي رقـم  12–09اﳌـؤّرخ ﰲ

 7محرم عام  1430اﳌوافق  ٤يناير سنة  2009واﳌـتضـمن
إنشاء جامعة معسكر ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقـت ـضـى اﳌ ـرسـوم التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ

 2رمضان عام  1433اﳌوافق  21يوليو سنة  2012الذي يحّدد
م ـهـ ـام اﳌص ـال ـح اﳌـشـتـرك ـة للـبـحـث الـعـلـمـي والـتـكـنول ـوجـي
وتنـظـيمها وسيرها ،ﻻ سّيما اﳌادة  12منه،
– وﲟـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيـذي رقـم  77–13اﳌ ـؤّرخ فـي

ﲟا يأتي :
– صيانة التجهيزات العلمية اﳌوضوعة ﲢت تصرف
اﳊاضنة،
– ضمان أمن اﳌوقع والتجهيزات العلمية.
اﳌادة  : 4ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حرر باﳉزائر ﰲ  13رجب عام  1٤٤3اﳌوافق  1٤فبراير
سنة .2٠22
وزير التعليم العاﱄ
والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان

 18ربـيـع اﻷول ع ـام  1434اﳌـوافـق  30يـنـاي ـر سـنـة  2013ال ـذي
يحّدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وبـع ـد اﻻطـﻼع عـﲆ رأي اللجـنـة القطاعية الدائمة للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العاﱄ والبحث
العلمي،

التـنـفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1433اﳌوافق

أيمن بن عبد الرحمان

–––––––––––★–––––––––––
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ١3رجب عام  ١٤٤3اﳌوافق

 ١٤فب ـراي ـر سـنـة  ،2022يتـضـمـ ـن إن ـش ـاء م ـصـل ـح ـة
مـشـتـ ـركـة للـبـحـث تـس ـّمى “اﳊ ـاض ـنـة” ل ـدى جـامعة
باتنة .1

يقّرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـطـبـيـق ـا ﻷحـكـام اﳌـادة  12م ـن اﳌ ـرس ـوم

وزير اﳌالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ

 21يوليو سنة  2012واﳌذكور أعﻼه ،تنشأ مصلحة مشتركة

ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

للبحث ﰲ شكل حاضنة لدى جامعة معسكر.

– ﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسي رق ـم  281–21اﳌؤّرخ ﰲ

اﳌادة  : 2ﲢدد اﳌؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة
للحاضنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كاﻵتي :
– جامعة معسكر،
– ال ـوك ـال ـة ال ـوطـن ـيـة لتـثـمـ ـﲔ نـت ـائ ـج البـح ـث والـتـنـمـية
الـتـكـنـول ـوجـية،
– الشرك ـاء اﻻجتماعيون – اﻻقتصاديون.
اﳌادة  : 3تتكون اﳊاضنة من فرعﲔ اثنﲔ ): (2
• فرع هندسة إدارة اﻷعمال ،ويكّلف ﲟا يأتي :
– استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة
بالبحث،
– مساعدة صاحب اﳌشروع عﲆ ﲢقيق فكرته،

 26ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  7يوليو سنة  2021واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  136–89اﳌؤّرخ ﰲ
 29ذي اﳊجـ ـ ـ ـة ع ـ ـ ـام  1409اﳌوافـ ـ ـ ـ ـق أول غشت سن ـ ـ ـ ـة 1989
واﳌتضمن إنشاء جامعة باتنة ،1اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟـقـت ـضـى اﳌـرسـوم التنـفـيـذي رقـم  54–95اﳌـؤّرخ ﰲ

 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي
يحّدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟـقـت ـضـى اﳌ ـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم  137–98اﳌؤّرخ ﰲ

 6محرم عام  1419اﳌوافق  3مايو سنة  1998واﳌتضمن إنشاء
الوكالة الوطنية لتثمﲔ نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
وتنظيمها وسيرها،
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  279–03اﳌؤّرخ ﰲ
 24جمادى الثانية عام  1424اﳌوافق  23غشت سنة 2003
الذي يحّدد مهام اﳉامعة والقواعد اﳋاصة بتنظيمها وسيرها،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التنـفـيـذي رقـم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ

 2رمضان عام  1433اﳌوافق  21يوليو سنة  2012الذي يحّدد
مه ـام اﳌـص ـالـح اﳌـشـت ـرك ـة للـبـحـث الع ـلـمـي والـتكـنـول ـوجـي
وتنظيمها وسيرها ،ﻻسّيما اﳌادة  12منه،

اﳌادة  : 4ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـرر ب ـاﳉ ـزائ ـر ﰲ  13رجـب عام  1٤٤3اﳌوافق  1٤فبراير
سنة .2٠22
وزير التعليم العاﱄ
والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان

– وﲟق ـت ـضى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيـذي رقـم  77–13اﳌؤّرخ ﰲ

 18ربيع اﻷول عام  1434اﳌوافق  30يناي ـر سنة  2013الذي
يحّدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث

العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العاﱄ والبحث
العلمي،
يقّرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  12من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1433اﳌوافق

 21يوليو سنة  2012واﳌذكور أعﻼه ،تنشأ مصلحة مشتركة
للبحث ﰲ شكل حاضنة لدى جامعة باتنة .1

اﳌادة  : 2ﲢدد اﳌؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة
للحاضنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كاﻵتي :
– جامعة باتنة ،1
– ال ـوك ـال ـة ال ـوط ـن ـي ـة ل ـت ـث ـمﲔ ن ـت ـائج ال ـبـحث والـتـنـمـيـة
التكنولوجية،
– الشركاء اﻻجتماعيون – اﻻقتصاديون.
اﳌادة  : 3تتكون اﳊاضنة من فرعﲔ اثنﲔ ): (2
• فرع هندسة إدارة اﻷعمال ،ويكلّف ﲟا يأتي :
– استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة
بالبحث،
– مساعدة صاحب اﳌشروع عﲆ ﲢقيق فكرته،
– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة ﰲ اﳌدى البعيد،
– تق ـديـم ال ـدعـ ـم ﻷصح ـاب اﳌـش ـاري ـع فـي مج ـال الـت ـكـويـن
واﻻستشارة والتمويل مع مرافقتهم إﱃ غاية إنشاء اﳌؤسسة،

وزير اﳌالية
أيمن بن عبد الرحمان

–––––––––––★–––––––––––
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ١3رجب عام  ١٤٤3اﳌوافق

 ١٤ف ـبـ ـرايـ ـر سـن ـة  ،2022يتـضـمـ ـن إن ـش ـاء مـص ـل ـح ـة
م ـشـتـركـ ـة للـبـحـث تـس ـّمى “اﳊ ـاض ـن ـة” لـدى جامعة
اﳉلفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ن وزير اﳌالية،
إ ّ
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– ﲟـ ـقـتـض ـى اﳌ ـرسـوم الـرئ ـاسـي رقم  281–21اﳌؤّرخ ﰲ

 26ذي القعدة عام  1442اﳌوافـق  7يوليو سنة  2021واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟ ـقـتـضـى اﳌـرس ـوم التـنفـي ـذي رق ـم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ

 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فـبـراي ـر سـنة  1995ال ـذي
يحّدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيـذي رقـم  137–98اﳌؤّرخ

ﰲ  6محرم عام  1419اﳌوافق  3م ـايـو سنة  1998واﳌتضمن
إنـش ـاء ال ـوك ـال ـة ال ـوطـنية لتـثـمﲔ نتـائ ـج البـحـث والتـنـميـة
التكنولوجية وتنظيمها وسيرها،
– وﲟـق ـتـضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  279–03اﳌؤّرخ ﰲ

 24جمادى الثانية عام  1424اﳌوافق  23غشت سنة 2003
الذي يحّدد مهام اﳉامعة والقواعد اﳋاصة بتنظيمها وسيرها،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنف ـيذي رق ـم  09–09اﳌؤّرخ ﰲ

 7محرم عام  1430اﳌوافق  ٤يناير سنة  2009واﳌتضمن
إنشاء جامعة اﳉلفة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– مـتـابـعـة تطور اﳌؤسسات اﳌنشأة من طرف اﳊاضنة.

– وﲟـقـتـضى اﳌ ـرسـوم التنـفـي ـذي رقـم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ

• ف ـرع ص ـيـ ـانـ ـة وأمـ ـن التـجـهـيزات الع ـل ـمـية ،ويكلّف

م ـه ـام اﳌـصالح اﳌشـ ـتركـة للبحث العـلـمي والـتـكـنول ـوجـي

ﲟا يأتي :
– ص ـي ـان ـة الـتـجـه ـيزات الـعـ ـلـمـية اﳌ ـوضـوع ـة ﲢت تصرف
اﳊاضنة،
– ضمان أمن اﳌوقع والتجهيزات العلمية.

 2رمضان عام  1433اﳌوافق  21يوليو سنة  2012الذي يحّدد
وتنظيمها وسيرها ،ﻻسّيما اﳌادة  12منه،
– وﲟ ـقـتـضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  77–13اﳌؤّرخ ﰲ
 18ربيع اﻷول عام  1434اﳌوافق  30يناير سنة  2013الذي
يحّدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

 5رمضان عام  ١٤٤3هـ
 6أبريل سنة  2022م
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قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ١3رجب عام  ١٤٤3اﳌوافق

العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العاﱄ والبحث

 ١٤ف ـب ـرايـ ـر س ـن ـة  ،2022يتـضـمـ ـن إن ـشـ ـاء مـصـل ـحـة

العلمي،

مـشـت ـركـ ـة للـب ـحـث تـس ـّمى “الـ ـح ـاضنـة” لدى جامعة
بسكرة.

يقّرران ما يأتي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳌادة اﻷوﱃ  :ت ـطـبـيـق ـا ﻷح ـك ـام اﳌ ـادة  12م ـن اﳌ ـرسـوم
التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1433اﳌوافق

 21يوليو سنة  2012واﳌذكور أعﻼه ،تنشأ مصلحة مشتركة
للبحث ﰲ شكل حاضنة لدى جامعة اﳉلفة.

اﳌادة  : 2ﲢدد اﳌؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة
للحاضنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كاﻵتي :

ن وزير اﳌالية،
إ ّ
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– ﲟ ـقـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسـي رق ـم  281–21اﳌؤّرخ ﰲ

 26ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  7يوليو سنة  2021واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟ ـقـت ـضـى اﳌ ـرس ـوم الـتنـفـي ـذي رق ـم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ

– جامعة اﳉلفة،
– ال ـوك ـالـ ـة ال ـوطـن ـية لتـثـم ـﲔ نـت ـائ ـج الـبـحـث والـتـنـمـية
التكنولوجية،
– الشركاء اﻻجتماعيون – اﻻقتصاديون.
اﳌادة  : 3تتكون اﳊاضنة من فرعﲔ اثنﲔ ): (2
• فرع هندسة إدارة اﻷعمال ،ويكّلف ﲟا يأتي :
– استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة
بالبحث،
– مساعدة صاحب اﳌشروع عﲆ ﲢقيق فكرته،

 15رمـض ـان عـ ـام  1415اﳌ ـواف ـق  15فـب ـراي ـر سـنة  1995ال ـذي
يحّدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقـت ـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيذي رقـم  137–98اﳌؤّرخ ﰲ

 6محرم عام  1419اﳌوافق  3مايو سنة  1998واﳌتضمن إنشاء

الوكالة الوطنية لتثمﲔ نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
وتنظيمها وسيرها،
– وﲟ ـقتـضـى اﳌـرس ـوم التـنـفـيذي رقم  219–98اﳌؤّرخ ﰲ

 13ربيع اﻷول عام  1419اﳌوافق  7يوليو سنة  1998واﳌتضمن
إنشاء جامعة بسكرة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة ﰲ اﳌدى البعيد،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  279–03اﳌؤّرخ ﰲ
 24جمادى الثانية عام  1424اﳌوافق  23غشت سنة 2003

– ت ـ ـقـ ـدﱘ الـ ـدعـ ـم ﻷصحـ ـاب اﳌشاريـ ـع ﰲ مـ ـجـ ـال الـ ـتـ ـكـ ـويـ ـن

الذي يحّدد مهام اﳉامعة والقواعد اﳋاصة بتنظيمها وسيرها،

واﻻستشارة والتمويل مع مرافقتهم إﱃ غاية إنشاء اﳌؤسسة،

اﳌعّدل واﳌتّمم،

– متابعة تطور اﳌؤسسات اﳌنشأة من طرف اﳊاضنة.

– وﲟ ـقـتـضـى اﳌـرس ـوم التـنـفـيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ

• فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية ،ويكّلف ﲟا

م ـه ـام اﳌصال ـح اﳌشت ـرك ـة ل ـل ـب ـحث ال ـع ـل ـمي وال ـت ـك ـن ـولـوجي

يأتي :

وتنظيمها وسيرها ،ﻻ سّيما اﳌادة  12منه،

– صيانة التجهيزات العلمية اﳌوضوعة ﲢت تصرف

– ضمان أمن اﳌوقع والتجهيزات العلمية.
اﳌادة  : 4ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

يحّدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العاﱄ والبحث
العلمي،

حّرر باﳉزائر ﰲ  13رجب عام  1٤٤3اﳌوافق  1٤فبراير
سنة .2٠22
وزير اﳌالية

والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان

– وﲟـقـت ـضـى اﳌـرس ـوم التـنفـيـذي رقم  77–13اﳌؤّرخ ﰲ

 18ربيع اﻷول عام  1434اﳌوافق  30يناير سنة  2013الذي

اﳊاضنة،

وزير التعليم العاﱄ

 2رمضان عام  1433اﳌوافق  21يوليو سنة  2012الذي يحّدد

يقّرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـطب ـيـق ـ ـا ﻷحـك ـام اﳌ ـادة  12م ـن اﳌ ـرسـوم
التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1433اﳌوافق
 21يوليو سنة  2012واﳌذكور أعﻼه ،تنشأ مصلحة مشتركة

أيمن بن عبد الرحمان

للبحث ﰲ شكل حاضنة لدى جامعة بسكرة.
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اﳌادة  : 2ﲢـدد اﳌ ـؤسـسـات الـتـي تـعتـبـر طـرفـا بالـنسبـة
للـحاضنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كاﻵتي :

 5رمضان عام  ١٤٤3هـ
 6أبريل سنة  2022م

– ﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسـي رقـم  281–21اﳌؤّرخ ﰲ

 26ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  7يوليو سنة  2021واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

– جامعة بسكرة،
– الـوك ـال ـة ال ـوطنـيـة لتـثـم ـﲔ نـت ـائـج الـبحـث والتـن ـمـية
التكنولوجية،
– الشركاء اﻻجتماعيون – اﻻقتصاديون.

– وﲟق ـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم الـتنـف ـي ـذي رق ـم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ

 15رم ـض ـان ع ـام  1415اﳌـواف ـق  15فـبـراي ـر سـنـة  1995ال ـذي
يحّدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟـقـت ـضـى اﳌ ـرس ـوم التنـفـيـذي رقم  137–98اﳌؤّرخ ﰲ

اﳌادة  : 3تتكون اﳊاضنة من فرعﲔ اثنﲔ ): (2

 6محرم عام  1419اﳌوافق  3مايو سنة  1998واﳌتضمن إنشاء

• فرع هندسة إدارة اﻷعمال ،ويكّلف ﲟا يأتي :

الوكالة الوطنية لتثمﲔ نتائج البحث والتنمية التكنولوجية

– استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة

وتنظيمها وسيرها،
– وﲟـقـتـضـى اﳌـرسـوم التنـفـيذي رقم  218–98اﳌؤّرخ ﰲ

بالبحث،
– مساعدة صاحب اﳌشروع عﲆ ﲢقيق فكرته،
– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة ﰲ اﳌدى البعيد،
– ت ـ ـقـ ـدﱘ الـ ـدعـ ـم ﻷصحـ ـاب اﳌشاريـ ـع ﰲ مـ ـجـ ـال الـ ـتـ ـكـ ـويـ ـن
واﻻستشارة والتمويل مع مرافقتهم إﱃ غاية إنشاء اﳌؤسسة،
– متابعة تطور اﳌؤسسات اﳌنشأة من طرف اﳊاضنة.
• ف ـرع ص ـي ـانـ ـة وأمـ ـن التـج ـهـي ـزات الـعـل ـمية ،ويكّلف

 13ربيع اﻷول عام  1419اﳌوافق  7يوليو سنة  1998واﳌتضمن
إنشاء جامعة بجاية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  279–03اﳌؤّرخ ﰲ
 24جمادى الثانية عام  1424اﳌوافق  23غشت سنة 2003
الذي يحّدد مهام اﳉامعة والقواعد اﳋاصة بتنظيمها وسيرها،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟق ـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التنـفـيـذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ

 2رمضان عام  1433اﳌوافق  21ي ـولـي ـو سـنة  2012الذي يحّدد

ﲟ ـا ي ـأتي :
– ص ـي ـان ـة التـجـهـي ـزات الـعلـم ـية اﳌ ـوضوعـة تـحت تصرف
اﳊاضنة،
– ضمان أمن اﳌوقع والتجهيزات العلمية.
اﳌادة  : 4ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

م ـه ـام اﳌصال ـح اﳌشت ـرك ـة ل ـل ـب ـحث ال ـع ـل ـمي وال ـت ـك ـن ـولـوجي
وتنظيمها وسيرها ،ﻻسّيما اﳌادة  12منه،
– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرسـوم التـنـفـيـذي رق ـم  77–13اﳌـؤّرخ ﰲ

 18ربيع اﻷول عام  1434اﳌوافق  30يناير سنة  2013الـذي
يحّدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث

ح ـرر ب ـاﳉ ـزائ ـر ﰲ  13رجـب عام  1٤٤3اﳌوافق  1٤فبراير
سنة .2٠22

العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العاﱄ والبحث
العلمي،

وزير اﳌالية

وزير التعليم العاﱄ
والبحث العلمي

يقّرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـطـبـي ـق ـا ﻷحـكـام اﳌ ـادة  12م ـن اﳌـرسـوم

عبد الباقي بن زيان

أيمن بن عبد الرحمان

–––––––––––★–––––––––––
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ١3رجب عام  ١٤٤3اﳌوافق
 ١٤فـب ـرايـ ـر س ـن ـة  ،2022يـتـض ـمـ ـن إنـ ـشـ ـاء مـص ـلـح ـة
مـشـت ـركـ ـة للـب ـح ـث تـس ـّمى “اﳊ ـاض ـنـة” لدى جامعة
بجاية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

التـنـفـيذي رقـم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1433اﳌوافق

 21يوليو سنة  2012واﳌذكور أعﻼه ،تنشأ مصلحة مشتركة
للبحث ﰲ شكل حاضنة لدى جامعة بجاية.
اﳌادة  : 2ﲢ ـدد اﳌـؤسسـات التي تع ـتبر طرف ـا بـالـنسـبـة
للـحـاضنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كاﻵتي :
– ج ـامـعـة بـجـايـة،
– ال ـوك ـالـ ـة ال ـوطنـيـة لتـثـمـﲔ نتـائـج الـبـحـث والتـنـمي ـة
الـتكـنـولوجية،
– الشركاء اﻻجتماعيون – اﻻقتصاديون.

 5رمضان عام  ١٤٤3هـ
 6أبريل سنة  2022م
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اﳌادة  : 3تتكون اﳊاضنة من فرعﲔ اثنﲔ ): (2
• فرع هندسة إدارة اﻷعمال ،ويكّلف ﲟا يأتي :
– استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة
بالبحث،
– مساعدة صاحب اﳌشروع عﲆ ﲢقيق فكرته،
– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة ﰲ اﳌدى البعيد،
– تـ ـق ـدﱘ ال ـدع ـم ﻷصح ـاب اﳌشاري ـع ﰲ م ـج ـال ال ـت ـك ـوي ـن
واﻻستشارة والتمويل مع مرافقتهم إﱃ غاية إنشاء اﳌؤسسة،
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– وﲟ ـقـتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  137–98اﳌؤّرخ ﰲ
 6محرم عام  1419اﳌوافق  3مايو سنة  1998واﳌتضمن إنشاء
الوكالة الوطنية لتثمﲔ نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
وتنظيمها وسيرها،
– وﲟ ـقـتضـى اﳌ ـرس ـوم الـتـنـفـيذي رقم  279–03اﳌؤّرخ ﰲ

 24جمادى الثانية عام  1424اﳌوافق  23غشت سنة 2003
الذي يحّدد مهام اﳉامعة والقواعد اﳋاصة بتنظيمها وسيرها،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟـقـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ

– متابعة تطور اﳌؤسسات اﳌنشأة من طرف اﳊاضنة.

 2رمضان عام  1433اﳌوافق  21يوليو سنة  2012الذي يحّدد

• ف ـرع ص ـي ـانـ ـة وأمـ ـن التـجـه ـي ـزات الـعـل ـمـية ،ويك ـﹽلف

م ـه ـام اﳌصال ـح اﳌشت ـرك ـة ل ـل ـب ـحث ال ـع ـل ـمي وال ـت ـك ـن ـولـوجي
وتنظيمها وسيرها ،ﻻسّيما اﳌادة  12منه،

ﲟا يأتي :
– صيانة التجهيزات العلمية اﳌوضوعة ﲢت تصرف
اﳊاضنة،

– وﲟ ـقـت ـضى اﳌ ـرس ـوم التنـفـيـذي رقـ ـم  77–13اﳌ ـؤّرخ ﰲ

 18ربيع اﻷول عام  1434اﳌوافق  30يناير سنة  2013الذي

– ضمان أمن اﳌوقع والتجهيزات العلمية.
اﳌادة  : 4ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حرر باﳉزائر ﰲ  13رجب عام  1٤٤3اﳌوافق  1٤فبراير
سنة .2٠22

يحّدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العاﱄ والبحث
العلمي،
يقّرران ما يأتي :

وزير التعليم العاﱄ

وزير اﳌالية

اﳌادة اﻷوﱃ  :تط ـبـيـق ـ ـا ﻷحـك ـام اﳌ ـادة  12مـن اﳌ ـرسـوم
التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1433اﳌوافق

والبحث العلمي
أيمن بن عبد الرحمان

عبد الباقي بن زيان

–––––––––––★–––––––––––
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ١3رجب عام  ١٤٤3اﳌوافق

 ١٤فبـراي ـر س ـنـة  ،2022يتـضـمـن إن ـش ـاء مـصـلـح ـة
مش ـتـرك ـة للـب ـحـث تـسـ ـّمى “اﳊ ـاض ـن ـة” لـدى جامعة
سيدي بلعباس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ن وزير اﳌالية،
إ ّ
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– ﲟـقـت ـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسي رقم  281–21اﳌؤّرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  7يوليو سنة  2021واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  141–89اﳌؤّرخ ﰲ
 29ذي اﳊـج ـة عـ ـام  1409اﳌـ ـواف ـق أول غ ـش ـت سـن ـة 1989
واﳌتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟ ـقتـض ـى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ
 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي يحّدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،

 21يوليو سنة  2012واﳌذكور أعﻼه ،تنشأ مصلحة مشتركة

للبحث ﰲ شكل حاضنة لدى جامعة سيدي بلعباس.
اﳌادة  : 2ﲢدد اﳌؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة
للحاضنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كاﻵتي :
– جامعة سيدي بلعباس،
– ال ـوك ـالـة الوطـنـيـة لتثـمـﲔ نت ـائ ـج البـح ـث والـتن ـميـة
التكنولوجية،
– الشركاء اﻻجتماعيون – اﻻقتصاديون.
اﳌادة  : 3تتكون اﳊاضنة من فرعﲔ اثنﲔ ): (2
• فرع هندسة إدارة اﻷعمال ،ويكّلف ﲟا يأتي :
– اسـتق ـب ـال وم ـراف ـقـة مـشـروع ابت ـكـاري ذي صلة مباشرة
بالبحث،
– مساعدة صاحب اﳌشروع عﲆ ﲢقيق فكرته،
– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة ﰲ اﳌدى البعيد،
– تق ـديـم الـ ـدعـ ـم ﻷصح ـاب اﳌش ـاري ـع فـي مجـال التـك ـويـن
واﻻستشارة والتمويل مع مرافقتهم إﱃ غاية إنشاء اﳌؤسسة،
– متابعة تطور اﳌؤسسات اﳌنشأة من طرف اﳊاضنة.
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• ف ـرع ص ـيـ ـان ـة وأم ـن الـتـجـهـيـزات العلمية ،ويكلّف
ﲟا يأتي :

 5رمضان عام  ١٤٤3هـ
 6أبريل سنة  2022م

– وﲟ ـقـتـضـى اﳌـرسـوم التـنـفـيـذي رقـم  77–13اﳌؤّرخ ﰲ

 18ربيع اﻷول عام  1434اﳌوافق  30ينـاي ـر سـنة  2013ال ـذي

– صيانة التجهيزات العلمية اﳌوضوعة ﲢت تصرف
اﳊاضنة،

يحّدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث

– ضمان أمن اﳌوقع والتجهيزات العلمية.

العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العاﱄ والبحث

اﳌادة  : 4ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

العلمي،

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـرر ب ـاﳉ ـزائ ـر ﰲ  13رج ـب عام  1٤٤3اﳌ ـوافق  1٤فبراير
سنة .2٠22
وزير اﳌالية

وزير التعليم العاﱄ

يقّرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  12من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1433اﳌوافق

 21يوليو سنة  2012واﳌذكور أعﻼه ،تنشأ مصلحة مشتركة
للبحث ﰲ شكل حاضنة لدى جامعة سكيكدة.

والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان

أيمن بن عبد الرحمان

–––––––––––★–––––––––––
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ١3رجب عام  ١٤٤3اﳌوافق

 ١٤ف ـب ـراي ـر س ـنـة  ،2022يتـض ـم ـن إن ـش ـاء مـصـل ـحـة
مشت ـركـ ـة للـبـحـث تـس ـّمى “اﳊ ـاضـن ـة” ل ـدى جامعة
سكيكدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
إن وزير اﳌالية،
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– ﲟ ـقـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسي رق ـم  281–21اﳌؤّرخ ﰲ

 26ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  7يوليو سنة  2021واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟـقـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم الـتـنـفـيـذي رقـم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ

 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي يحّدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،

– وﲟق ـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم الـتنـفـيذي رقم  137–98اﳌؤّرخ ﰲ

 6مـحـرم ع ـام  1419اﳌ ـواف ـق  3م ـاي ـو سـنـة  1998واﳌـتـضـمن

إن ـش ـاء ال ـوك ـال ـة ال ـوطـنـيـة لـتثـمـﲔ نـتـائـج البحث والتنمية
التكنولوجيـة وتنظيمها وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  272–01اﳌؤّرخ ﰲ
 30جمادى الثانية عام  1422اﳌوافق  18سبتمبر سنة 2001
واﳌتضمن إنشاء جامعة سكيكدة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  279–03اﳌؤّرخ ﰲ
 24جمادى الثانية عام  1424اﳌوافق  23غشت سنة 2003
الـ ـذي يـ ـحـ ـّدد مـ ـهـ ـام اﳉامـ ـعـ ـة والـ ـق ـواع ـد اﳋاصة ب ـت ـن ـظ ـي ـم ـه ـا
وسيرها ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرسـوم التنـفـيـذي رقـم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ

 2رمضان عام  1433اﳌوافق  21يوليو سنة  2012الذي يحّدد
مـه ـام اﳌـصـال ـح اﳌـشـتـرك ـة للـبـحـث الـعـلـمـي والـتـكـنول ـوج ـي
وتنظيمها وسيرها ،ﻻ سّيما اﳌادة  12منه،

اﳌادة  : 2ﲢدد اﳌؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة
للحاضنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كاﻵتي :
– جامعة سكيكدة،
– ال ـوك ـال ـة ال ـوط ـن ـي ـة ل ـت ـث ـمﲔ ن ـت ـائج ال ـبـحث والـتـنـمـيـة
التكنولوجية،
– الشركاء اﻻجتماعيون – اﻻقتصاديون.
اﳌادة  : 3تتكون اﳊاضنة من فرعﲔ اثنﲔ ): (2
• فرع هندسة إدارة اﻷعمال ،ويكلّف ﲟا يأتي :
– استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة
بالبحث،
– مساعدة صاحب اﳌشروع عﲆ ﲢقيق فكرته،
– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة ﰲ اﳌدى البعيد،
– تـ ـق ـدﱘ ال ـدع ـم ﻷصح ـاب اﳌشاري ـع ﰲ م ـج ـال ال ـت ـك ـوي ـن
واﻻستشارة والتمويل مع مرافقتهم إﱃ غاية إنشاء اﳌؤسسة،
– متابعة تطور اﳌؤسسات اﳌنشأة من طرف اﳊاضنة.
• فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية ،ويكّلف ﲟا
يأتي :
– صيانة التجهيزات العلمية اﳌوضوعة ﲢت تصرف
اﳊاضنة،
– ضمان أمن اﳌوقع والتجهيزات العلمية.
اﳌادة  : 4ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حرر باﳉزائر ﰲ  13رجب عام  1٤٤3اﳌوافق  1٤فبراير
سنة .2٠22
وزير التعليم العاﱄ

وزير اﳌالية

والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان

أيمن بن عبد الرحمان

 5رمضان عام  ١٤٤3هـ
 6أبريل سنة  2022م
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قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ١3رجب عام  ١٤٤3اﳌوافق

 ١٤فـب ـراي ـر س ـنـة  ،2022يـتـضـمـن إن ـش ـاء مـصـل ـح ـة
مـش ـتـركـ ـة للـبـح ـث تـس ـّمى “اﳊ ـاضـن ـة” لـدى جامعة
سوق أهراس.
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اﳌادة  : 2ﲢدد اﳌؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة
للحاضنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كاﻵتي :
– جامعة سوق أهراس،
– ال ـوك ـال ـة ال ـوطـنـي ـة لتـث ـمـﲔ ن ـتـائ ـج الـبـحث والـتـنـمـية
التكنولوجية،

ن وزير اﳌالية،
إ ّ

– الشركاء اﻻجتماعيون – اﻻقتصاديون.

ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

اﳌادة  : 3تتكون اﳊاضنة من فرعﲔ اثنﲔ ): (2

– ﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسـي رقـم  281–21اﳌؤّرخ ﰲ

 26ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  7يوليو سنة  2021واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟ ـقتـض ـى اﳌ ـرس ـوم التنـفـيـذي رقـم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ

• فرع هندسة إدارة اﻷعمال ،ويكّلف ﲟا يأتي :
– استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة
بالبحث،
– مساعدة صاحب اﳌشروع عﲆ ﲢقيق فكرته،

 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي

– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة ﰲ اﳌدى البعيد،

يحّدد صﻼحيات وزير اﳌالية،

– تـ ـق ـدﱘ ال ـدع ـم ﻷصح ـاب اﳌشاري ـع ﰲ م ـج ـال ال ـت ـك ـوي ـن

– وﲟق ـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التنـفي ـذي رقم  137–98اﳌؤّرخ ﰲ

 6محرم عام  1419اﳌوافق  3مايو سنة  1998واﳌتضمن

إن ـش ـاء ال ـوك ـال ـة ال ـوطـنـيـة لتـثـم ـﲔ ن ـتـائ ـج الـبـحث والـتـنـمية
التكنولوجية وتنظيمها وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  279–03اﳌؤّرخ ﰲ
 24جمادى الثانية عام  1424اﳌوافق  23غشت سنة 2003
الذي يحّدد مهام اﳉامعة والقواعد اﳋاصة بتنظيمها وسيرها،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟـقـت ـضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  245–12اﳌؤّرخ ﰲ

 14رجب عام  1433اﳌوافق  4يونيو سنة  2012واﳌتضمن
إنشاء جامعة سوق أهراس،
– وﲟقتضى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـ ـي ـذي رقـم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ

 2رمضان عام  1433اﳌوافق  21يوليو سنة  2012الذي يحّدد
م ـه ـام اﳌصال ـح اﳌشت ـرك ـة ل ـل ـب ـحث ال ـع ـل ـمي وال ـت ـك ـن ـولـوجي
وتنظيمها وسيرها ،ﻻسّيما اﳌادة  12منه،
– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرسـوم التنفيذي رقم  77–13اﳌؤّرخ ﰲ
 18ربيع اﻷول عام  1434اﳌوافق  30يناير سنة  2013الذي
يحّدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث
الـ ـع ـل ـمي وال ـت ـط ـوي ـر ال ـت ـك ـن ـول ـوجي ل ـوزارة ال ـت ـع ـل ـي ـم ال ـع ـاﱄ

واﻻستشارة والتمويل مع مرافقتهم إﱃ غاية إنشاء اﳌؤسسة،
– متابعة تطور اﳌؤسسات اﳌنشأة من طرف اﳊاضنة.
• فـرع ص ـي ـانـ ـة وأم ـن التـجـهـيـ ـزات الـعـ ـلـم ـية ،ويـكـّلف
ﲟا يأتي :
– صيانة التجهيزات العلمية اﳌوضوعة ﲢت تصرف
اﳊاضنة،
– ضمان أمن اﳌوقع والتجهيزات العلمية.
اﳌادة  : 4ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حرر باﳉزائر ﰲ  13رجب عام  1٤٤3اﳌوافق  1٤فبراير
سنة .2٠22
وزير التعليم العاﱄ
والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  12من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1433اﳌوافق

أيمن بن عبد الرحمان

–––––––––––★–––––––––––
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ١3رجب عام  ١٤٤3اﳌوافق
 ١٤ف ـب ـرايـ ـر س ـنـة  ،2022يتـضـمـ ـن إن ـش ـاء مـصـلـح ـة
مـشـت ـركـ ـة للـب ـحث ت ـ ـسـّمى “اﳊ ـاض ـنـة” لدى جامعة
جيجل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

والبحث العلمي،
يقّرران ما يأتي :

وزير اﳌالية

ن وزير اﳌالية،
إ ّ
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– ﲟـقـت ـض ـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسـي رقـم  281–21اﳌؤّرخ ﰲ

 21يوليو سنة  2012واﳌذكور أعﻼه ،تنشأ مصلحة مشتركة

 26ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  7يوليو سنة  2021واﳌتضمن

للبحث ﰲ شكل حاضنة لدى جامعة سوق أهراس.

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
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 5رمضان عام  ١٤٤3هـ
 6أبريل سنة  2022م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 23
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟـقـتـض ـى اﳌ ـرسـ ـوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ
 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي يحّدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟ ـقـت ـضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  137–98اﳌؤّرخ ﰲ

 6محرم عام  1419اﳌوافق  3مايو سنة  1998واﳌتضمن إنشاء
الوكالة الوطنية لتثمﲔ نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
وتنظيمها وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  258–03اﳌؤّرخ ﰲ
 22جمادى اﻷوﱃ عام  1424اﳌوافق  22يوليو سنة 2003

– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة ﰲ اﳌدى البعيد،
– تـ ـق ـدﱘ ال ـدع ـم ﻷصح ـاب اﳌشاري ـع ﰲ م ـج ـال ال ـت ـك ـوي ـن
واﻻستشارة والتمويل مع مرافقتهم إﱃ غاية إنشاء اﳌؤسسة،
– متابعة تطور اﳌؤسسات اﳌنشأة من طرف اﳊاضنة.
• فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية ،ويكّلف ﲟا
يأتي :
– صيانة التجهيزات العلمية اﳌوضوعة ﲢت تصرف
اﳊاضنة،

واﳌتضمن إنشاء جامعة جيجل ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– ضمان أمن اﳌوقع والتجهيزات العلمية.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  279–03اﳌؤّرخ ﰲ
 24جمادى الثانية عام  1424اﳌوافق  23غشت سنة 2003

اﳌادة  : 4ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

الـ ـذي يـ ـحـ ـّدد مـ ـهـ ـام اﳉامـ ـعـ ـة والـ ـق ـواع ـد اﳋاصة ب ـت ـن ـظ ـي ـم ـه ـا
وسيرها ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟق ـت ـضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ

 2رمضان عام  1433اﳌوافق  21يوليو سنة  2012الذي يحّدد
م ـه ـام اﳌصال ـح اﳌشت ـرك ـة ل ـل ـب ـحث ال ـع ـل ـمي وال ـت ـك ـن ـولـوجي
وتنظيمها وسيرها ،ﻻسّيما اﳌادة  12منه،

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حرر باﳉزائر ﰲ  13رجب عام  1٤٤3اﳌوافق  1٤فبراير
سنة .2٠22
وزير التعليم العاﱄ
والبحث العلمي

–––––––––––★–––––––––––

 18ربيع اﻷول عام  1434اﳌوافق  30يناير سنة  2013الذي
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العاﱄ والبحث
العلمي،
يقّرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تـطـبـيـقـ ـا ﻷح ـكـام اﳌـادة  12م ـن اﳌـرس ـوم
التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1433اﳌوافق
 21يوليو سنة  2012واﳌذكور أعﻼه ،تنشأ مصلحة مشتركة

للبحث ﰲ شكل حاضنة لدى جامعة جيجل.
اﳌادة  : 2ﲢدد اﳌؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة
للحاضنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كاﻵتي :

أيمن بن عبد الرحمان

عبد الباقي بن زيان

– وﲟ ـقـت ـضى اﳌـرس ـوم الـتنـفـيذي رقم  77–13اﳌؤّرخ ﰲ

يحّدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

وزير اﳌالية

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ١3رجب عام  ١٤٤3اﳌوافق

 ١٤فب ـراي ـر سـن ـة  ،2022يتـضـم ـن إن ـشـاء مـصـلـحـة
مشتركة للبحث تسّمى “اﳊاضنة” لدى جامعـ ـة
البويرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– بـ ـمـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسـي رقم  281–21اﳌؤّرخ ﰲ

 26ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  7يوليو سنة  2021واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

– وﲟق ـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيـذي رقـم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ

– جامعة جيجل،

 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فب ـراي ـر سـنـة  1995ال ـذي

– الـ ـوك ـال ـة ال ـوطـنـي ـة لتـثـم ـﲔ نـتـائ ـج البـح ـث والـتـنـمـية

يحـّدد ص ـﻼح ـيـات وزي ـر اﳌـال ـية،

التـكـنولوجية،
– الشركاء اﻻجتماعيون – اﻻقتصاديون.
اﳌادة  : 3تتكون اﳊاضنة من فرعﲔ اثنﲔ ): (2
• فرع هندسة إدارة اﻷعمال ،ويكّلف ﲟا يأتي :
– استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة
بالبحث،
– مساعدة صاحب اﳌشروع عﲆ ﲢقيق فكرته،

– وﲟـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيـذي رقم  137–98اﳌؤّرخ ﰲ

 6محرم عام  1419اﳌوافق  3مايو سنة  1998واﳌتضمن إنشاء

الوكالة الوطنية لتثمﲔ نتائج البحث والتنمية التكنولوجية
وتنظيمها وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  279–03اﳌؤّرخ ﰲ
 24جمادى الثانية عام  1424اﳌوافق  23غشت سنة 2003
الذي يحّدد مهام اﳉامعة والقواعد اﳋاصة بتنظيمها وسيرها،
اﳌعّدل واﳌتّمم،

 5رمضان عام  ١٤٤3هـ
 6أبريل سنة  2022م
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اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  241–12اﳌؤّرخ ﰲ
 14رجب عام  1433اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2012واﳌتضمن
إنشاء جامعة البويرة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم التنـفـيـذي رقـم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ

 2رمضان عام  1433اﳌوافق  21يوليو سنة  2012الذي يحّدد
م ـه ـام اﳌصال ـح اﳌشت ـرك ـة ل ـل ـب ـحث ال ـع ـل ـمي وال ـت ـك ـن ـولـوجي
وتنظيمها وسيرها ،ﻻسّيما اﳌادة  12منه،
– وﲟق ـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم التنـفـيـذي رقم  77–13اﳌؤّرخ ﰲ

 18ربيع اﻷول عام  1434اﳌوافق  30يناير سنة  2013الذي
يحّدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العاﱄ والبحث
العلمي،
يقّرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  12من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1433اﳌوافق

 21يوليو سنة  2012واﳌذكور أعﻼه ،تنشأ مصلحة مشتركة
للبحث ﰲ شكل حاضنة لدى جامعة البويرة.
اﳌادة  : 2ﲢدد اﳌؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة
للحاضنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كاﻵتي :
– جامعة البويرة،
– ال ـوك ـال ـة ال ـوط ـن ـي ـة ل ـت ـث ـمﲔ ن ـت ـائج ال ـبـحث والـتـنـمـيـة
التكنولوجية،
– الشركاء اﻻجتماعيون – اﻻقتصاديون.
اﳌادة  : 3تتكون اﳊاضنة من فرعﲔ اثنﲔ ): (2
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اﳌادة  : 4ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـرر ب ـاﳉ ـزائـر ﰲ  13رج ـب ع ـام  1٤٤3اﳌوافق  1٤فبراير
سنة .2٠22
وزير التعليم العاﱄ

وزير اﳌالية

والبحث العلمي
أيمن بن عبد الرحمان

عبد الباقي بن زيان

–––––––––––★–––––––––––
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ١3رجب عام  ١٤٤3اﳌوافق

 ١٤ف ـبراي ـ ـر سـ ـنة  ،2022يت ـضم ـن إن ـش ـاء م ـصل ـحة
م ـشتركـ ـة لل ـبح ـث ت ـس ـّمى “اﳊاض ـنة” ل ـدى اﳌركز
اﳉامعي بتيبازة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ن وزير اﳌالية،
إ ّ
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– ﲟقـتـض ـى اﳌـ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسي رقم  281–21اﳌؤّرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  7يوليو سنة  2021واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟـ ـقت ـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيـذي رق ـم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ

 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراي ـر سـن ـة  1995الـ ـذي
يحّدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟق ـتـضـى اﳌرسوم التنفيذي رقم  137–98اﳌؤّرخ ﰲ

 6محرم عام  1419اﳌوافق  3مايو سنة  1998واﳌتضمن

إنشاء ال ـوك ـال ـة ال ـوط ـن ـي ـة ل ـت ـث ـمﲔ نـتـائج الـبـحث والـتـنـمـيـة

• فرع هندسة إدارة اﻷعمال ،ويكلّف ﲟا يأتي :

التكنولوجية وتنظيمها وسيرها،

– استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  299–05اﳌؤّرخ ﰲ
 11رجب عام  1426اﳌوافق  16غشت  2005الذي يحدد مهام

– مساعدة صاحب اﳌشروع عﲆ ﲢقيق فكرته،

اﳌركز اﳉامعي والقواعد اﳋاصة بتنظيمه وسيره،

– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة ﰲ اﳌدى البعيد،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  302–11اﳌؤّرخ ﰲ
 22رمضان عام  1432اﳌوافق  22غشت سنة  2011واﳌتضمن

بالبحث،

– ت ـ ـقـ ـدﱘ الـ ـدعـ ـم ﻷصحـ ـاب اﳌشاريـ ـع ﰲ مـ ـجـ ـال الـ ـتـ ـكـ ـويـ ـن
واﻻستشارة والتمويل مع مرافقتهم إﱃ غاية إنشاء اﳌؤسسة،

إنشاء مركز جامعي بتيبازة ،اﳌتّمم،

– متابعة تطور اﳌؤسسات اﳌنشأة من طرف اﳊاضنة.

– وﲟ ـقـتـضى اﳌـرس ـوم التنـفـيـذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ

• ف ـرع ص ـيـ ـانـ ـة وأمـ ـن التجـهـي ـزات الـعـلـمـي ـة ،ويـك ـّلف

م ـه ـام اﳌصال ـح اﳌشت ـرك ـة ل ـل ـب ـحث ال ـع ـل ـمي وال ـت ـك ـن ـولـوجي

ﲟا يأتي :
– ص ـي ـان ـة التجـهـي ـزات الـعـل ـمية اﳌ ـوض ـوع ـة ﲢـت تصرف
اﳊاضنة،
– ضمان أمن اﳌوقع والتجهيزات العلمية.

 2رمضان عام  1433اﳌوافق  21يوليو سنة  2012الذي يحّدد
وتنظيمها وسيرها ،ﻻسّيما اﳌادة  12منه،

– وﲟقـ ـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنـفيذي رقم  77–13اﳌؤّرخ ﰲ

 18ربيع اﻷول عام  1434اﳌوافق  30يناير سنة  2013الذي
يحّدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

 5رمضان عام  ١٤٤3هـ
 6أبريل سنة  2022م
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اﳉريدة الرسم ّ
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– وبعد اﻻطﻼع عﲆ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ١3رجب عام  ١٤٤3اﳌوافق

العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العاﱄ والبحث

 ١٤ف ـب ـرايـ ـر س ـن ـة  ،2022يتـض ـمـن إن ـش ـاء مـصـل ـحـة

العلمي،

مشـت ـرك ـة للـب ـحث تـس ـّم ـى “اﳊ ـاضـنـة” لدى اﳌركز

اﳉامعي بالنعامة.

رران ما يأتي :
يق ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳌادة اﻷوﱃ  :تط ـبـيـقـ ـا ﻷح ـك ـام اﳌ ـادة  12م ـن اﳌ ـرس ـوم
الـتـنـفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1433اﳌوافق

 21يوليو سنة  2012واﳌذكور أعﻼه ،تنشأ مصلحة مشتركة
للبحث ﰲ شكل حاضنة لدى اﳌركز اﳉامعي بتيبازة.

اﳌادة  : 2ﲢـ ـدد اﳌ ـؤس ـس ـات الـتـي تـعـتـبر طرفا بالنسبة
للحاضنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كاﻵتي :
– اﳌركز اﳉامعي بتيبازة،
– الـ ـوك ـالـ ـة ال ـوطـنـي ـة لـتث ـمـﲔ نت ـائ ـج البـحـث والـتـن ـمية
التكنولوجية،

ن وزير اﳌالية،
إ ّ
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– بـمـقـتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤّرخ ﰲ
 26ذي ال ـقعدة عام  1442اﳌوافق  7يوليو سنة  2021واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟـقـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيـذي رقـم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ

 15رمضـ ـان عـ ـام  1415اﳌ ـواف ـق  15ف ـبـراي ـر س ـنـة  1995ال ـذي
يحّدد صﻼحيات وزير اﳌالية،

– الشركاء اﻻجتماعيون – اﻻقتصاديون.
اﳌادة  : 3تتكون اﳊاضنة من فرعﲔ اثنﲔ ): (2
• فرع هندسة إدارة اﻷعمال ،ويكّلف ﲟا يأتي :
– استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة
بالبحث،

– وﲟـقـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم التـنـفيذي رقم  137–98اﳌؤّرخ ﰲ

 6محـرم عـ ـام  1419اﳌوافق  3م ـاي ـو س ـنـة  1998واﳌـتـضـمـن
إنشاء ال ـوك ـال ـة ال ـوط ـن ـي ـة ل ـت ـث ـمﲔ نـتـائج الـبـحث والـتـنـمـيـة
التكنولوجية وتنظيمها وسيرها،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  299–05اﳌؤّرخ ﰲ
 11رجب عام  1426اﳌوافق  16غشت سنة  2005الذي يحدد

– مساعدة صاحب اﳌشروع عﲆ ﲢقيق فكرته،

مهام اﳌركز اﳉامعي والقواعد اﳋاصة بتنظيمه وسيره،

– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة ﰲ اﳌدى البعيد،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  205–10اﳌؤّرخ ﰲ
 30رمضان عام  1431اﳌوافق  9سبتمبر سنة  2010واﳌتضمن

– تـ ـق ـدﱘ ال ـدع ـم ﻷصح ـاب اﳌشاري ـع ﰲ م ـج ـال ال ـت ـك ـوي ـن
واﻻستشارة والتمويل مع مرافقتهم إﱃ غاية إنشاء اﳌؤسسة،

إنشاء مركز جامعي بالنعامة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– متابعة تطور اﳌؤسسات اﳌنشأة من طرف اﳊاضنة.

– وﲟقـتـ ـضى اﳌ ـرسوم التنـفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ

• فرع صيانة وأمن التجهيزات العلمية ،ويكّلف ﲟا

م ـه ـام اﳌصال ـح اﳌشت ـرك ـة ل ـل ـب ـحث ال ـع ـل ـمي وال ـت ـك ـن ـولـوجي

يأتي :

وتنظيمها وسيرها ،ﻻسّيما اﳌادة  12منه،

– صيانة التجهيزات العلمية اﳌوضوعة ﲢت تصرف
اﳊاضنة،

اﳌادة  : 4ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حرر باﳉزائر ﰲ  13رجب عام  1٤٤3اﳌوافق  1٤فبراير
سنة .2٠22

يحّدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العاﱄ والبحث
العلمي،
يقرران ما يأتي :

وزير اﳌالية

والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان

– وﲟ ـقـتـضـى اﳌـرس ـوم التـنـفـيـذي رق ـم  77–13اﳌؤّرخ ﰲ

 18ربيع اﻷول عام  1434اﳌوافق  30يناير سنة  2013الذي

– ضمان أمن اﳌوقع والتجهيزات العلمية.

وزير التعليم العاﱄ

 2رمضان عام  1433اﳌوافق  21يوليو سنة  2012الذي يحّدد

أيمن بن عبد الرحمان

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  12من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  293–12اﳌؤّرخ ﰲ  2رمضان عام  1433اﳌوافق
 21يوليو سنة  2012واﳌذكور أعﻼه ،تنشأ مصلحة مشتركة

للبحث ﰲ شكل حاضنة لدى اﳌركز اﳉامعي بالنعامة.

 5رمضان عام  ١٤٤3هـ
 6أبريل سنة  2022م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 23
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌادة  : 2ﲢدد اﳌؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة
للحاضنة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كاﻵتي :
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الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن اﳌسبق اﳌؤهلة
ﰲ مجال الضمان اﻻجتماعي وتنظيمها وسيرها ،ﰲ اللجنة
الوطنية للطعن اﳌسبق اﳌؤهلة ﰲ مجال الضمان اﻻجتماعي

– اﳌركز اﳉامعي بالنعامة،
– ال ـوك ـال ـة ال ـوط ـن ـي ـة ل ـت ـث ـمﲔ ن ـت ـائج ال ـبـحث والـتـنـمـيـة
التكنولوجية،

واﳌنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمﲔ عن البطالة ،ﳌدة
ثﻼث ) (3سنوات قابلة للتجديد :

– الشركاء اﻻجتماعيون – اﻻقتصاديون.

بعنوان ﳑثل الوزير اﳌكلف بالضمان اﻻجتماعي :

اﳌادة  : 3تتكون اﳊاضنة من فرعﲔ اثنﲔ ): (2

– السّيدة سي الطيب جميلة ،رئيسة.

• فرع هندسة إدارة اﻷعمال ،ويكّلف ﲟا يأتي :
– استقبال ومرافقة مشروع ابتكاري ذي صلة مباشرة
بالبحث،

بعنوان ﳑثﲇ مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمﲔ
عن البطالة :

– مساعدة صاحب اﳌشروع عﲆ ﲢقيق فكرته،

– السّيد محرز موسى،

– انتقاء وإثبات إمكانية تطبيق الفكرة ﰲ اﳌدى البعيد،

– السّيد بن ساسي قدور،

– ت ـ ـقـ ـدﱘ الـ ـدعـ ـم ﻷصحـ ـاب اﳌشاريـ ـع ﰲ مـ ـجـ ـال الـ ـتـ ـكـ ـويـ ـن

السّيد بناط محمـد.

واﻻستشارة والتمويل مع مرافقتهم إﱃ غاية إنشاء اﳌؤسسة،
– متابعة تطور اﳌؤسسات اﳌنشأة من طرف اﳊاضنة.
• فـرع ص ـي ـان ـة وأم ـن الـتـج ـهـي ـزات العلمية ،ويكلّف
ﲟا يأتي :
– صيانة التجهيزات العلمية اﳌوضوعة ﲢت تصرف

بعنوان ﳑثﲇ الصندوق الوطني للتأمﲔ عن البطالة :
– السّيد باقة عبد الغني،
– السّيدة طالب سميرة.
–––––––––––★–––––––––––

اﳊاضنة،
– ضمان أمن اﳌوقع والتجهيزات العلمية.
اﳌادة  : 4ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ق ـ ـرار مـ ـؤّرخ ﰲ  7شعبان عام  ١٤٤3اﳌوافق  ١0مارس
سنة  ،2022يعّدل الق ـ ـرار اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١6ربيع اﻷول
عام  ١٤٤2اﳌوافق  2نوفمبر سنة  2020واﳌتضمن

حرر باﳉزائر ﰲ  13رجب عام  1٤٤3اﳌوافق  1٤فبراير
سنة 2٠22

ت ـ ـ ـع ـ ـ ـيﲔ أعضاء م ـ ـ ـج ـ ـ ـلس إدارة اﳌعـ ـ ـهـ ـ ـد الـ ـ ـوطـ ـ ـني
للوقاية من اﻷخطار اﳌهنية.

وزير التعليم العاﱄ

وزير اﳌالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان

أيمن بن عبد الرحمان

وزارة العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي
قرار مؤرخ ﰲ  5شعبان عام  ١٤٤3اﳌوافق  ٨مارس

ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  7شعبان عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠مارس
سنة  ،2٠22يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  16ربيع اﻷول عام 1٤٤2
اﳌواف ـ ـق  2نوفمبـ ـ ـر سن ـ ـة  2٠2٠واﳌتضم ـ ـن تع ـ ـ ـيﲔ أعض ـ ـاء
مجلـ ـ ـس إدارة اﳌعهـ ـ ـد الوطن ـ ـي للوقاية من اﻷخطار اﳌهنية،
كما يأتي :

سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ أعضاء اللجنة الوطنية

“ ) .......................................................بدون تغيير حتى(

واﳌنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمﲔ عن البطالة.

– ب ـ ـن عينـ ـي حس ـ ـام الديـ ـن ،ﳑثـ ـل عـ ـن الوزي ـ ـر اﳌكلـ ـف

للطعن اﳌسبق اﳌؤهلة ﰲ مجال الضمان اﻻجتماعي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
بـم ـوجـ ـب ق ـرار مـ ـؤرخ فـي  ٥شعـ ـبـ ـان ع ـ ـام  1٤٤3اﳌ ـوافـ ـق

بالعمل ،رئيسا،
– ) ........................................................بدون تغيير حتى(

 8م ـارس سـنة  ،2٠22يع ـ ـّين اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم ،تطبيقا

– مبرك سماعﲔ ،رئيس اﳌجلس البيداغوجي للمعهد،

ﰲ  26ذي اﳊجة عام  1٤29اﳌوافق  2٤ديسمبر سنة 2٠٠8

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

ﻷحكام اﳌادة  3من اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤16-٠8اﳌؤرخ

 5رمضان عام  ١٤٤3هـ
 6أبريل سنة  2022م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 23
اﳉريدة الرسم ّ
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وزارة الصناعة الصيدﻻنية

اﳌادة  : 2تشترك ﰲ النشرة الّرسمّية اﳌنصوص عليها

ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،جميع هياكل اﻹدارة اﳌركزية لوزارة
الصناعة الصيدﻻنية.

قـ ـ ـرار وزاري مـ ـش ـت ـ ـرك م ـ ـؤّرخ ﰲ  ١5رج ـب عـ ـام ١٤٤3
اﳌ ـوافـ ـق  ١6فب ـرايـ ـر س ـ ـن ـة  ،2022ي ـتـ ـضـ ـم ـن إح ـ ـداث
ية لوزارة الصناعة الصيدﻻنية.
نشرة رسم ّ
––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ

رقم  132–9٥اﳌؤّرخ ﰲ  13ذي اﳊجة عام  1٤1٥اﳌوافق  13مايو

سنة  199٥واﳌذكور أعﻼه ،يجب أن ﲢتوي النشرة الرسمّية
خصوصا عﲆ ما يأتي :
– اﳌراجع ،وعند اﻻقتضاء ،محتوى جميع النصوص ذات
الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك اﳌناشير والتعليمات

ووزير اﳌالية،

اﳋاصة بوزارة الصناعة الصيدﻻنية،

ووزير الصناعة الصيدﻻنية،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤّرخ 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 ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤–9٥اﳌؤّرخ ﰲ 1٥
رمضان عام  1٤1٥اﳌوافق  1٥فبراير سنة  199٥الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  132–9٥اﳌؤّرخ ﰲ
 13ذي اﳊجة عام  1٤1٥اﳌوافق  13مايو سنة  199٥واﳌتعلق
بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات واﻹدارات العمومية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  193-1٤اﳌؤرخ ﰲ ٥
رمضان عام  1٤3٥اﳌوافق  3يوليو سنة  2٠1٤الذي يحدد
صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  271-2٠اﳌؤرخ ﰲ
 11صفر عام  1٤٤2اﳌوافق  29سبتمبر سنة  2٠2٠الذي
يحدد صﻼحيات وزير الصناعة الصيدﻻنية،
يقّررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطب ـ ـ ـي ـ ـقا ﻷحـ ـكام اﳌادة  3من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  132–9٥اﳌؤّرخ ﰲ  13ذي اﳊجة عام 1٤1٥
اﳌوافق  13مايو سنة  199٥واﳌتعلق بإحداث نشرات رسمّية
للمؤسسات واﻹدارات العمومية ،ﲢدث نشرة رسمّية لوزارة
الصناعة الصيدﻻنية.

اﳌادة  : 3طبقا ﻷحكام اﳌادة  2من اﳌرسوم التنفيذي

– اﳌقررات الفردية اﳌتعلقة بتسيير مسار اﳊياة اﳌهنية
للم ـوظفـ ـﲔ واﻷعـ ـوان العـم ـومي ـﲔ فـي ال ـ ـدولـ ـة ال ـ ـتـابع ـﲔ ل ـﻺدارة
اﳌركزية لوزارة الصناعة الصيدﻻنية ،وكذا اﳌقررات اﳌتعلقة
بأصناف اﳌستخدمﲔ التي ﻻ يتطلب نشرها ﰲ اﳉريدة
ية.
الرسم ّ
اﳌادة  : ٤تصدر النشرة الرسمّية كل ستة ) (6أشهر
باللغة العربية مع ترجمتها إﱃ اللغة الفرنسية.
اﳌادة  : 5ت ـكـ ـون الـ ـنـشـ ـرة ال ـّرسـمـّيـ ـة لـ ـوزارة ال ـصـن ـاعـ ـة

الصيدﻻنية ﰲ شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية
ﲟقرر من الوزير اﳌكلف بالصناعة الصيدﻻنية.
اﳌادة  : 6ترسل نسخة من النشرة الرسمّية وجوبا إﱃ

اﳌصالح اﳌركزية للسلطة اﳌكلفة بالوظيفة العمومية.

اﳌادة  : 7تقتطع اﻻعتمادات الضرورية ﻹصدار النشرة
الرسمّية اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،من ميزانية

تسيير وزارة الصناعة الصيدﻻنية.

اﳌادة  : ٨ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  1٥رجب عام  1٤٤3اﳌوافق  16فبراير
سنة .2٠22
وزير الصناعة الصيدﻻنية

وزير اﳌالية

عبد الرحمان جمال لطفي
بن باحمد

أيمن بن عبد الرحمان

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

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

