العدد 31

السبت  ٦شوال عام 1٤٤3

السنة التاسعة واﳋمسون

اﳌوافق  ٧مايو سنة  ٢٠٢٢م

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 تنظيمّيـة
مرسوم رئاسي رقم  1٧3-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٥رمضان عام
 1٤٤3اﳌوافق  ٢٦أبريل سنة  ،٢٠٢٢يتضمن تـحويـل
اع ـ ـت ـمـ ـاد إﱃ م ـ ـي ـ ـزان ـ ـيـ ـ ـ ـة ت ـ ـسيـ ـيـ ـ ـ ـر وزارة البـ ـريـ ـ ـ ـد
واﳌواص ـﻼت السلكية والﻼسلكية.
––––––––––
ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ

اﳌاّدة  : 3يكلف وزير اﳌالي ـة ووزي ـر البريد واﳌواصﻼت
السلكية والﻼسلكية ،كـل فيم ـا يخص ـ ـ ـه ،بتنفي ـذ هـ ـذا اﳌرس ـوم
ال ـذي ي ـن ـ ـش ـ ـر ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـدة الّرس ـم ـ ـّية للجـ ـمـ ـه ـ ـورّية اﳉـ ـ ـزائرّية
الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٥رمضان عام  1٤٤3اﳌوافق  26أبريل

سنة .2٠22

عبد اﳌجيد تبون

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– و بـ ـنـ ـاء عﲆ الـ ـدستـ ـور ،ﻻ سي ـم ـا الـم ـادت ـان  7-91و1٤1
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  17-8٤الـمؤّرخ ﰲ  8شوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي رقم  1٧٤-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٥رمضان عام
 1٤٤3اﳌوافق  ٢٦أبريل سنة  ،٢٠٢٢يتضمـن إحـداث
باب وتـحوي ـل اعتم ـ ـاد إﱃ ميزاني ـ ـة تسييـ ـر وزارة
العم ـل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي.

اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  16-21الـمؤرخ ﰲ  2٥جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسـ ـمبر س ـنة  2٠21واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي اﳌؤرخ ﰲ  29جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق  3جانفي سنة  2٠22واﳌتضمن
توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة
من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  18-22اﳌؤرخ ﰲ 29
جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق  3جانفي سنة  2٠22واﳌتضمن
تـ ـوزيـ ـع اﻻعتـ ـمادات اﳌخصـ ـصة لوزيـ ـر البـ ـريد واﳌ ـواصـ ـﻼت
الس ـ ـلك ـ ـية والﻼسـ ـلكـ ـيـ ـة مـ ـن ميـ ـزانـ ـية الت ـسيير ﲟوجب قانون
اﳌالية لسنة ،2٠22
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠22اعتماد قدره
واح ـد وأرب ـع ـون م ـل ـيـون ديـنـار )  ٤1.٠٠٠.٠٠٠دج( م ـق ـّي ـد ﰲ
ميزانية التكاليف اﳌشتركة وﰲ الباب رقم ” 91-37نفقات
محتملة  -احتياطي مجّمع”.
اﳌاّدة  : ٢يخ ـ ـصـ ـص ﳌ ـ ـيزان ـ ـية سـ ـنة  2٠22اعتم ـاد قدره
واح ـد وأرب ـع ـون م ـل ـيـون ديـنـار )  ٤1 . ٠٠٠ . ٠٠٠دج( ي ـق ـّي ـد ﰲ
ميزانية تسيير وزارة البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية
وﰲ الب ـ ـاب رق ـ ـ ـم '' ٠1-37اﻹدارة اﳌـ ـركـ ـزيـ ـة – اﳌ ـ ـؤﲤـ ـ ـ ـ ـرات
واﳌلتقيات''.

––––––––––
ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– و بـ ـنـ ـاء عﲆ الـ ـدستـ ـور ،ﻻ سي ـم ـا الـم ـادت ـان  7-91و1٤1
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  17-8٤الـمؤرخ ﰲ  8شوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سـ ـنة  198٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  16-21الـمؤّرخ ﰲ  2٥جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسـ ـمبر سـ ـنة  2٠21واﳌت ـض ـمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي اﳌؤرخ ﰲ  29جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق  3جانفي سنة  2٠22واﳌتضمن
توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة
من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  3٠-22اﳌؤرخ ﰲ 29
جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق  3جانفي سنة  2٠22واﳌتضمن
توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان
اﻻجـ ـتـ ـماعي من ميـ ـزانـ ـية التس ـيي ـر ﲟ ـوجـ ـب قـ ـانـ ـون اﳌـ ـ ـالي ـ ـة
لسنة ،2٠22
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يحدث ﰲ جدول ميزانية تسيير وزارة
العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي لسنة  2٠22ﰲ الفرع
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 ٧مايو سنة  ٢٠٢٢م
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اﻷول  -الفـ ـرع اﳉـ ـزئي اﻷول ،باب رقـ ـ ـمه  21 – ٤6وعـ ـن ـ ـوانـ ـ ـه

– وﲟقتضى اﳌـ ـرسـ ـوم الرئاسـ ـي رق ـ ـم  1٤٤-2٠اﳌ ـؤرخ ﰲ

”اﳌس ـ ـ ـاعدة اﳌ ـ ـالية من طـ ـرف صن ـاديق الضـ ـمان اﻻجـ ـتـ ـماعي

 1٥شـ ـوال ع ـ ـام  1٤٤1اﳌـ ـوافق  7يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن

من لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم ﳊساب الدولة
لفائدة اﳌؤ ّ
لتحسﲔ التكفل باﳋدمات الطبية اﳌوجهة حصريا للكشف

تعيﲔ أعضاء ﰲ مجلس اﻷمة،

عن اﻹصابة بفيروس كوفيد – .''19

– وﲟقت ـضى اﳌ ـرسوم الرئاسـ ـي رقـ ـم  161-2٠اﳌؤرخ ﰲ
 23شوال عام  1٤٤1اﳌوافق  1٥يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن

اﳌاّدة  : ٢ي ـلغـ ـى مـ ـن ميـ ـزانـ ـيـ ـة سـ ـنـ ـة  2٠22اعت ـ ـمـ ـاد قـدره
ثـ ـﻼث ـ ـة وث ـ ـﻼثـ ـون مـ ـليـ ـون ـا وتس ـ ـع ـ ـمائة وسـ ـت ـ ـون ألف دي ـ ـن ـ ـار
) 33.96٠.٠٠٠دج( مقّيد ﰲ ميـ ـزانية التكاليف اﳌشتركة وﰲ
الباب رقم ” 91 – 37نفقات محتملة – احتياطي مجّمع”.

اﳌاّدة  : 3يخـ ـ ـصـ ـص ﳌ ـ ـيزانـ ـية س ـ ـنة  2٠22اع ـتـ ـماد ق ـ ـدره
ث ـ ـﻼثـ ـة وثـ ـ ـﻼثـ ـون م ـليـ ـونـ ـا وتـ ـسـ ـعـ ـ ـمائة وسـ ـتـ ـ ـون ألف ديـ ـ ـن ـ ـار
) 33.96٠.٠٠٠دج( يقـ ـ ـّيد ﰲ ميـ ـ ـزان ـ ـي ـ ـة تـ ـسي ـ ـي ـ ـر وزارة العـ ـم ـ ـل

والت ـش ـ ـغ ـ ـيل والضـ ـمـ ـان اﻻج ـ ـتـ ـماعـ ـ ـي وﰲ الب ـاب رقم 21–٤6

تعيﲔ عضو ﰲ مجلس اﻷمة،
– وﲟقت ـضى اﳌ ـرسوم الرئاسـ ـي رقـ ـم  71-22اﳌؤرخ ﰲ
 1٤رجب عام  1٤٤3اﳌوافق  1٥فبراير سنة  2٠22واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء ﰲ مجلس اﻷمة،
– وﲟقت ـضى اﳌرسوم الرئاسـ ـي رق ـ ـم  113-22اﳌـؤرخ ﰲ
 13شعبان عام  1٤٤3اﳌوافق  16مارس سنة  2٠22واﳌتضمن
تعيﲔ عضوين ﰲ مجلس اﻷمـة،

”اﳌسـ ـاعدة اﳌالية من طرف صناديق الضمان اﻻجتماعي

– وﲟقت ـضى اﳌرسوم الرئاسـ ـي رق ـ ـم  13٠-22اﳌـؤرخ ﰲ

من لهم اجتـ ـماعيا وذوي حقوقهم ﳊساب الدولة
لفـ ـائدة اﳌؤ ّ

 2٥شعبان عام  1٤٤3اﳌوافق  28مارس سنة  2٠22واﳌتضمن

لتح ـسﲔ التكفل باﳋدمات الطبية اﳌوجهة حصريا للكشف
عن اﻹصابة بفيروس كوفيد – .''19

اﳌاّدة  : ٤يكلف وزير اﳌالي ـة ووزي ـر العمل والتشغيل
والضمان اﻻجتماعي ،كـل فيم ـا يخص ـ ـ ـه ،بتنفي ـذ هـ ـذا اﳌرس ـوم
ال ـذي ي ـن ـ ـشـ ـ ـر ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـدة الّرس ـ ـمـ ـّية للج ـ ـم ـ ـهورّية اﳉ ـ ـزائرّية

الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٥رمضان عام  1٤٤3اﳌوافق  26أبريل

سنة .2٠22

عبد اﳌجيد تبون

``````````````````````````````````````````````````H
مرسـ ـوم رئاسـ ـي رق ـ ـم  1٧٦-٢٢م ـ ـؤرخ ﰲ  ٢٧رمض ـان ع ـام
 1٤٤3اﳌوافـ ـق  ٢٨أبريـ ـل سن ـة  ،٢٠٢٢يتضم ـن تعـ ـيﲔ
أعضاء ﰲ مجلس اﻷمـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ

تعيﲔ عضوين ﰲ مجلس اﻷمـة،
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :طبقا ﻷحكام اﳌادتﲔ ) 121الفقرة  (3و 122
)الفقرتﲔ  2و (3من الدستورُ ،يعّين ﳌدة ست ) (6سنوات،
أعضاء ﰲ مجل ـ ـس اﻷمـ ـ ـة ،ابت ـ ـداء مـ ـن تاري ـ ـخ تنصيبهم ،السادة
اﻵتية أسماؤهم :
– جلول حروشي،
– محـمد لعقاب،
– محـمد عبد النور رابحي.
اﳌادة  : ٢يـ ـنـ ـش ـ ـر ه ـ ـ ـذا اﳌـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉـ ـري ـ ـدة الّرس ـمـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  27رمضان عام  1٤٤3اﳌوافق  28أبريل

سنة .2٠22

عبد اﳌجيد تبون

– بناء عﲆ الدس ـتـ ـور ،ﻻ سـ ـيـ ـمـ ـا اﳌـ ـ ـواد  7-91و 1-92و121
)الفقرة  (3و) 122الفقرتﲔ  2و (3منـه،

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

– وﲟق ـتـ ـضى اﻷمر رقم  ٠1-21اﳌؤرخ ﰲ  26رج ـب عام 1٤٤2

مرسوم تنفيذي رقم  1٧٥-٢٢م ـ ـؤرخ ﰲ  ٢٧رمض ـان ع ـام

اﳌواف ـق  1٠مـارس سـنـة  2٠21واﳌـتـضـمـن الـقـانـون الـعـضـوي

 1٤٤3اﳌوافـ ـق  ٢٨أبريـ ـل سن ـة  ،٢٠٢٢يعدل القانون

اﳌتعلق بنظام اﻻنتخابات ،اﳌعدل واﳌتمم،

اﻷساسي للمركز الثقاﰲ اﻹسﻼمي.

– وﲟ ـق ـت ـضى اﳌـ ـرسوم الرئاسي رقم  1٤-19اﳌؤرخ ﰲ
 2٠ج ـ ـم ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  1٤٤٠اﳌـ ـوافـ ـق  27ج ـانـ ـفي سنة 2٠19
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء ﰲ مجلس اﻷمة،
– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئاسي رقم  68-19اﳌؤرخ ﰲ
 13جـ ـم ـ ـادى الثـ ـانـ ـيـ ـة عـ ـ ـام  1٤٤٠اﳌـ ـوافـ ـق  18فـ ـب ـراير سنة
 2٠19واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء ﰲ مجلس اﻷمة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الشؤون الدينية واﻷوقاف،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادتان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

 ٦شوال عام  1٤٤3هـ
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الفصل اﻷول

– وﲟقتضى القانون رقم  21-9٠اﳌؤرخ ﰲ  2٤محرم عام
 1٤11اﳌ ـ ـوافـ ـق  1٥غـ ـشـ ـت س ـنة  199٠واﳌ ـتعـ ـلق باﶈـ ـاس ـبة
العمومية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتـ ـضى اﻷم ـر رق ـ ـم  2٠-9٥اﳌـؤرخ ﰲ  19صفر عام 1٤16
اﳌواف ـ ـق  17يولي ـو سـ ـنة  199٥واﳌتعـ ـلق ﲟجـ ـلس اﶈـ ـاس ـبة،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-98اﳌؤرخ ﰲ  2٠صفر عام
 1٤19اﳌواف ـ ـق  1٥يونيـ ـو سنة  1998واﳌتعلق بحماية التراث
الثقاﰲ،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3-٠6اﳌؤرخ ﰲ  19جمادى الثانية
عام  1٤27اﳌوافق  1٥يـ ـولـ ـيو س ـنة  2٠٠6واﳌتضمن القانون
اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،
– وﲟقتضى الق ـان ـ ـون رقـ ـم  1٠-11اﳌـ ـؤرخ ﰲ  2٠رجب عام
 1٤32اﳌوافق  22يونيو سنة  2٠11واﳌتعلق بالبلدية ،اﳌعدل
واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠7-12اﳌؤرخ ﰲ  28ربيع اﻷول
عام  1٤33اﳌوافق  21فبراير سنة  2٠12واﳌتعلق بالوﻻية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٠1-1٤اﳌؤرخ ﰲ 3
ربيع اﻷول عام  1٤3٥اﳌـ ـوافـ ـق  ٥ين ـاير سـنة  2٠1٤الذي يحدد
كيفيات تسمية اﳌؤسسات واﻷماكن واﳌباني العمومية أو
إعادة تسميتها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ 19
ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
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الطبيعة القانونية  -اﳌقر  -اﳌهام
اﳌاّدة  : ٢اﳌركز الثقاﰲ اﻹسﻼمي مؤسسة عمومية ذات
طابع إداري ،تتمتع بالشخصية اﳌعنوية واﻻستقﻼل اﳌاﱄ،
ويدعى ﰲ صلب النص ''اﳌركز''.
اﳌاّدة  : 3يكون مقر اﳌركز بجامع اﳉزائر ،بلدية اﶈمدية،
وﻻية اﳉزائر.
اﳌاّدة  : ٤ي ـ ـوضـ ـع اﳌ ـ ـركز ﲢـ ـت وص ـ ـاية الوزيـ ـر اﳌك ـ ـ ـلف
بالشؤون الدينية واﻷوقاف.
اﳌاّدة  : ٥يهدف اﳌركز إﱃ تنفيذ السياسة الوطنية ﰲ
مجال ترقية الثقافة اﻹسﻼمية ونشرها وإحياء التراث اﻹسﻼمي
ﲟا يعزز أسس اﳌرجعية الدينية الوطنية ويخدم الرسالة
اﳊضارية ﳉامع اﳉزائر.
وبهذه الصفة ،يكلف اﳌركز عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :
– بعث الثقافة اﻹسﻼمية وتعميمها والسهر عﲆ ازدهار
الفكر اﻹسﻼمي اﻷصيل،
– إحياء التراث اﻹسﻼمي والتعريف به وترقيته ونشره،
– اﳌس ـ ـاهـ ـمة ﰲ إحي ـ ـاء اﻷعـ ـياد واﳌـ ـناسـ ـبات الوط ـن ـ ـية
والدينية،
– اﳌس ـ ـاه ـ ـمة ﰲ ج ـ ـمـ ـع اﳌـ ـخـ ـطـ ـوط ـ ـات واﶈ ـ ـاف ـ ـظة عليها
وتسهيل اﻻستفادة منها ،وترقية ذلك،
– تشجيع اﻹبداع الثقاﰲ اﻹسﻼمي وكل اﳌبادرات الرامية

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤّرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سـنة  2٠21واﳌتضمن

إﱃ ترقية اﻷنشطة الثقافية اﻹسﻼمية ،ﻻ سيما تلك اﳌوجهة

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

إﱃ الشباب،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  122-22اﳌؤّرخ ﰲ
 1٤شعبان عام  1٤٤3اﳌوافق  17مارس سنة  2٠22الذي يحدد
تنظيم جامع اﳉزائر وتسييره،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤12-98اﳌؤرخ ﰲ
 18ش ـ ـع ـ ـبان عـ ـ ـام  1٤19اﳌـ ـوافـ ـق  7ديس ـ ـمـ ـب ـر سـنة  1998الذي
يحـ ـدد كي ـفـ ـيات تخ ـصـ ـيص العـ ـائدات الن ـاﲡ ـ ـة عن اﳋـ ـدمـ ـات
واﻷش ـ ـغال التي تق ـ ـوم بها اﳌؤس ـ ـسات العم ـومـ ـية زيـ ـادة عﲆ
مهمتها الرئيسية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  316 -٠1اﳌؤرخ ﰲ
 28رجب عام  1٤22اﳌوافق  16أكتوبر سنة  2٠٠1واﳌتضمن
إحداث اﳌركز الثقاﰲ اﻹسﻼمي وﲢديد قانونه اﻷساسي،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يـ ـ ـع ـ ـدل ه ـ ـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم القـ ـ ـان ـ ـون اﻷس ـ ـاسـ ـي
للمركز الثقاﰲ اﻹسﻼمي ،اﶈدث ﲟوجب اﳌرسوم التنفيذي
رقم  316-٠1اﳌؤرخ ﰲ  28رجب عام  1٤22اﳌوافق  16أكتوبر
سنة  2٠٠1واﳌذكور أعﻼه ،وذلك وفق ما يأتي :

– تش ـجـ ـيع إدمـ ـاج اﳌـ ـرأة ﰲ اﻷنش ـ ـطـ ـة ذات الصـ ـلة بالثـ ـ ـقافة
اﻹسﻼمية اﻷصيلة،
– اﳌشاركة ﰲ اﻷنشطة الثقافية اﳉوارية اﳌوجهة لفائدة
اﳌواطنﲔ،
– اﳌساهمة ﰲ تنشيط اﳊصص الدينية والثقافية ﰲ
وسائل اﻹعﻼم اﳌختلفة،
– تـ ـشـجـيع اﳊوار بﲔ الـثـقافات واﳊضارات ﲟا يبرز
خصوصية الثقافة اﻹسﻼمية اﻷصيلة للجزائر،
– اﻹسهام ﰲ برمجة ن ـشـاط ـات ث ـقـافـيـة إسﻼمية ل ـفـائ ـدة
اﳉالية الوطنية اﳌقيمة باﳋارج،
– تنسيق اﻷنشطة الثقافية للجمعيات اﳌسجلة ومرافقتها
ﰲ أنشطتها وبرامجها.
اﳌاّدة  : ٦يتوﱃ اﳌركز من أجل ﲢقيق اﳌهام اﳌنصوص
عليها أعﻼه ،ما يأتي :
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– تنظيم و/أو اﳌشاركة ﰲ اﳌلتقيات واﳌعارض والندوات
واﻷيام الدراسية واﶈاضرات العلمية والثقافية،
– تهيئة مكتبات وقاعات للمطالعة وميدياتيك ﰲ مجال
اختصاصه،
– تكوين نواد علمية وورشات عمل ﰲ مختلف اﳌجاﻻت
ال ـث ـق ـاف ـي ـة اﻹسﻼم ـيـة ،ﻻ سيـمـا اﳋط الـعـربي واﳌجـمـوعـات

 ٦شوال عام  1٤٤3هـ
 ٧مايو سنة  ٢٠٢٢م

– ﳑثل عن وزير الدفاع الوطني ،عضوا،
– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالشؤون اﳋارجية ،عضوا،
– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالداخلية واﳉماعات اﶈلية،
عضوا،
– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف باﳌالية ،عضوا،
– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف باﳌجاهدين وذوي اﳊقوق،

الصوتية وعلم الفلك،
– اﻻستغﻼل اﻷمثل لﻸدوات والوسائل وكل الدعائم )اﳌكتوبة
والسمـ ـعـ ـية واﳌصـ ـورة والرقـ ـمـ ـية( وكل التـ ـج ـ ـهيـ ـزات الكفـ ـيـ ـلة
بتسهيل مهامه،

عضوا،
– ﳑ ـ ـثل عـ ـ ـن الوزيـ ـر اﳌكـ ـ ـلف بالتـ ـعل ـي ـم الع ـ ـاﱄ والب ـحـ ـث
العلمي ،عضوا،

– إص ـ ـدار اﳌطـ ـبوعات والنشـ ـريات واﳌجـ ـﻼت عﲆ جـ ـمي ـع
الدعائم وتوثيق أعمال اﳌلتقيات واﶈاضرات العلمية وضمان
نشرها،
– اﻹسهام ﰲ إنتاج اﳌواد الثقافية السمعية البصرية،
– التعاون مع الهيئات واﳌؤسسات الوطنية والدولية ﰲ
مجال نشاطه ،طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما،
– إق ـام ـة ت ـوأم ـة م ـع اﳌؤسسات ال ـث ـقـافـيـة ذات اﻻهـتـمـام

– ﳑــثل عن الوزيــر اﳌكــلف بالتكــوين والتعــليم اﳌهــنــيـﲔ،
عضوا،
– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالثقافة والفنون ،عضوا،
– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالشباب والرياضة ،عضوا،
– ﳑث ـل ع ـن ال ـوزي ـر اﳌكـلـف بـالـرقـمـنـة واﻹحصائـيـات،
عضوا،
– ﳑثل عن عميد جامع اﳉزائر ،عضوا.

اﳌشترك.
اﳌاّدة  : ٧تنشأ فروع للمركز ﰲ الوﻻيات ﲟوجب قرار
مشت ـرك بﲔ ال ـوزي ـر اﳌك ـل ـف ب ـالشؤون ال ـدي ـن ـيـة واﻷوقـاف

يشارك اﳌدير العام للمركز ﰲ اجتماعات مجلس التوجيه
بصفة استشارية ،ويتوﱃ أمانته.

والوزير اﳌكلف باﳌالية والسلطة اﳌكلفة بالوظيفة العمومية.

ويمكن مجلس التوجيه ،عند اﻻقتضاء ،أن يستعﲔ بأي

اﳌاّدة  : ٨يمكن ،عند اﳊاجة ،إنشاء فرع أو أكثر للمركز

شخص كفء من شأنه أن يفيده ويساعده ﰲ اﻷشغال اﳌدرجة

ﰲ الوﻻية ﲟوجب قرار مشترك بﲔ الوزير اﳌكلف بالشؤون
الدينية واﻷوقاف والوزير اﳌكلف باﳌالية والسلطة اﳌكلفة
بالوظيفة العمومية.

ﰲ جدول اﻷعمال.
اﳌاّدة  : 13يتداول مجلس التوجيه عﲆ اﳋصوص فيما
يأتي :

اﳌاّدة  : ٩يمكن إنشاء فروع للمركز خارج الوطن لفائدة
اﳉالية الوطنية ،ﲟوجب مرسوم يحدد تنظيمها وسيرها،
بعد التشاور مع الوزير اﳌكلف بالشؤون اﳋارجية.
الفصل الثاني
التنظيم والسير
اﳌاّدة  : 1٠يدير اﳌركز مجلس توجيه ويسّيره مدير عام،

ويزود ﲟجلس علمي.

اﳌاّدة  : 11يحدد التنظيم الداخﲇ للمركز وفروعه ﲟوجب

– مشروع التنظيم الداخﲇ للمركز وفروعه،
– مشروع النظام الداخﲇ للمركز وفروعه،
– اﳋطوط العريضة للبرامج السنوية واﳌتعددة السنوات
لنشاط اﳌركز،
– مشروع اﳌيزانية واﳊسابات،
– الشروط العامة ﻹبرام اﻻتفاقيات واﻻتفاقات والصفقات
والعقود،

قرار مشترك بﲔ الوزير اﳌكلف بالشؤون الدينية واﻷوقاف

– إنشاء الفروع،

والوزير اﳌكلف باﳌالية والسلطة اﳌكلفة بالوظيفة العمومية.

– آفاق تطوير اﳌركز،

القسم اﻷول
مجلس التوجيه
اﳌاّدة  : 1٢يتكّون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير
اﳌكلف بالشؤون الدينية واﻷوقاف أو ﳑثله ،من :

– قبول الهبات والوصايا وتخصيصها بالتنسيق مع عمادة
جامع اﳉزائر،
– التقرير السنوي عن النشاط وحسابات اﳌركز وحصائلها.
أي مسألة أخرى يعرضها عليه اﳌدير العام.

 ٦شوال عام  1٤٤3هـ
 ٧مايو سنة  ٢٠٢٢م
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اﳌاّدة  : 1٤يجتمع مجلس التوجيه ﰲ دورة عادية مرتﲔ
) (2ﰲ السنة ،عﲆ اﻷقل ،بناء عﲆ استدعاء من رئيسه الذي
يحدد جدول أعمال اﻻجتماعات بناء عﲆ اقتراح من اﳌدير
العام.
ويمكن أن يجتمع ﰲ دورات غير عادية بطلب من رئيسه.
ترسل اﻻستدعاءات مصحوبة بجدول اﻷعمال إﱃ أعضاء
اﳌجل ـ ـس قبـ ـل خ ـم ـسة ع ـشـ ـر ) (1٥يوما ،عﲆ اﻷقل ،من تاريخ
اﻻجتماع ،ويمكن أن يقّلص هذا اﻷجل ﰲ الدورات غير العادية
دون أن يقل عن ثمانية ) (8أيام.
اﳌاّدة  : 1٥يعّين أعضاء مجلس التوجيه ،ﳌدة ثﻼث )(3

سـ ـن ـوات قـ ـابلة للتـ ـج ـ ـديد ،ﲟـ ـوجـ ـب قـ ـرار من الوزي ـ ـر اﳌـ ـك ـ ـلف
بالشؤون الدينية واﻷوقاف ،بناء عﲆ اقتراح السلطات التي
ينتمون إليها.
وتنتهي فترة عضوية اﻷعضاء اﳌعنيﲔ بانتهاء وظائفهم.
وﰲ حالة انقطاع عضوية أحد اﻷعضاء ،يتم استخﻼفه حسب
اﻷشكال نفسها إﱃ غاية انقضاء مدة العضوية.
ﻻ بحضور
اﳌاّدة  : 1٦ﻻ تصح مداوﻻت مجلس التوجيه إ ّ
ثلثي ) (3/2من أعضائه عﲆ اﻷقل ،وإذا لم يكتمل النصاب
ن خﻼل الثمانية ) (8أيام اﳌوالية ،وتصح
يعقد اجتماع ثا ٍ
مداوﻻت اﳌجلس ،حينئذ ،مهما يكن عدد اﻷعضاء اﳊاضرين.
اﳌاّدة ُ : 1٧تت ـ ـخـ ـذ قـ ـرارات مجـ ـلس الت ـوج ـي ـ ـه باﻷغ ـ ـلبـ ـيـ ـة
البسيطة لعدد أصوات اﻷعضاء اﳊاضرين .وﰲ حالة تساوي
عدد اﻷصوات ،يكون صوت الرئيس مرجحا.
اﳌاّدة  : 1٨تدّون مداوﻻت مجلس التوجيه ﰲ محاضر

يوقعها الرئيس وكاتب اﳉلسة ،ثم تسجل ﰲ سجل خاص
شر عليه ،وترسل خﻼل اﳋمسة عشر ) (1٥يوما
مرّقم ومؤ ّ
اﳌوالية إﱃ الوزير الوصي ليوافق عليها.

اﳌاّدة  : 1٩تصبح اﳌداوﻻت نافذة بعد ثﻼثﲔ ) (3٠يوما
ﻻ ﰲ حـ ـالة اعتراض صريح من الوصاية يتم
م ـ ـ ـن إرس ـ ـالـ ـ ـها ،إ ّ
تبليغه خﻼل هذا اﻷجل.
القسم الثاني
اﳌدير العام
اﳌاّدة  : ٢٠يع ـ ـّين اﳌدير العام ﲟوجب مرسوم ،بناء عﲆ

اقـ ـت ـراح مـ ـن الـ ـوزي ـ ـ ـر اﳌكـ ـلـ ـف بالشـ ـؤون الديـ ـنـ ـية واﻷوقـ ـ ـاف،
وتنهى مهامه وفق اﻷشكال نفسها.
اﳌاّدة  : ٢1يساعد اﳌدير العام كل من :
– أمﲔ عام ،يكلف عﲆ اﳋصوص بالتنسيق بﲔ اﳌصالح
اﻹدارية ،يعﲔ ﲟوجب مرسوم ،بناء عﲆ اقتراح من الوزير
اﳌك ـل ـف ب ـالشؤون ال ـدي ـنـيـة واﻷوقـاف ،وتـنـهـى مـهـامـه وفـق
اﻷشكال نفسها،
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– مديرين،
– رؤساء مصالح،
– رؤساء مكاتب.
يعّين اﳌديرون ورؤساء اﳌصالح ورؤساء اﳌكاتب ﲟوجب

قرار من الوزير اﳌكلف بالشؤون الدينية واﻷوقاف ،بناء
عﲆ اقتراح من اﳌدير العام ،وتنهى مهامهم وفق اﻷشكال
نفسها.
اﳌاّدة  : ٢٢يعـ ـ ـّين مـ ـديـ ـرو الفـ ـروع بالـ ـوﻻي ـ ـات بق ـ ـرار م ـن

الوزير اﳌكلف بالشؤون الدينية واﻷوقاف ،بناء عﲆ اقتراح
من اﳌدير العام ،وتنهى مهامهم وفق اﻷشكال نفسها.

اﳌاّدة  : ٢3يتوﱃ اﳌدير العام تسيير اﳌركز ،ويقوم ﰲ
هذا اﻹطار ،ﲟا يأتي :
– ﲤ ـ ـث ـ ـيل اﳌـ ـركـ ـز أمام الع ـ ـدالة وﰲ جمـ ـي ـع أعمـ ـال اﳊ ـيـ ـاة
اﳌدنية،
– إعداد مشروع النظام الداخﲇ للمركز،
– إعداد مشروع التنظيم الداخﲇ للمركز،
– التسيير اﻹداري واﳌاﱄ للمركز،
– اقتـ ـ ـراح مش ـ ـاريع بـ ـرامـ ـج اﻷعـ ـمـ ـال ،والسـ ـهر عﲆ إنجـ ـازها،
– ﳑارسة السلطة السّلمية عﲆ جميع اﳌستخدمﲔ،
– التعيﲔ ﰲ الوظائف التي لم تتقّرر فيها طريقة أخرى

للتعيﲔ،

– اقتراح وإعداد مشروع اﳌيزانية،
– إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق ﰲ إطار التشريع
والتنظيم اﳌعمول بهما،
– تنفيذ قرارات مجلس التوجيه اﳌصادق عليها،
– إعداد التقرير السنوي عن نشاطات اﳌركز وإرساله
إﱃ الوزير الوصي بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه،
– السهر عﲆ احترام النظام الداخﲇ وتطبيقه ،بعد اﳌوافقة
عليه.
يكون اﳌدير العام هو اﻵمر بالصرف الرئيسي ﳌيزانية
اﳌركز.
اﳌاّدة  : ٢٤يـ ـ ـ ـمـ ـكـ ـن اﳌـ ـديـ ـر العـ ـ ـام أن يفّوض إم ـضاءه إﱃ

اﳌديرين وإﱃ مديري فروع اﳌركز ﰲ الوﻻيات ،طبقا للتشريع
والتنظيم اﳌعمول بهما.
القسم الثالث
اﳌجلس العلمي

اﳌاّدة  : ٢٥اﳌجلس العلمي هيئة استشارية تتوﱃ إبداء
الرأي ﰲ النشاط العلمي للمركز.
وبهذه الصفة ،يقوم عﲆ اﳋصوص ﲟا يأتي :

10

 ٦شوال عام  1٤٤3هـ
 ٧مايو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 31
اﳉريدة الرسم ّ

– دراسة اﳌشاريـ ـع الـ ـعـ ـلـ ـم ـي ـة ذات الصل ـة ﲟج ـال نشاط
اﳌركز،

اﳌاّدة  : 3٠يعد اﳌجلس العلمي نظامه الداخﲇ ،ويوافق
عليه.

– إعداد البرامج العلمية السنوية ومتعددة السنوات للمركز،

الفصل الثالث

– إعداد اﳊصيلة الدورية لﻸعمال العلمية وتقييمها.
كما يدرس اﳌجلس العلمي ويقترح كل التدابير الرامية
إﱃ ترقية النشاط العلمي للمركز.
اﳌاّدة  : ٢٦يتـ ـش ـ ـكـ ـل اﳌ ـجـ ـلس العـ ـلمي الذي يـرأسـ ـه ﳑثل
الوزير الوصي ،من خمس ) (٥كفاءات علمية يختارها الوزير
اﳌكلف بالشؤون الدينية واﻷوقاف من بﲔ اﻷساتذة واﳋبراء
ﰲ اﳌجال الثقاﰲ والديني والعلمي إﱃ جانب اﻷعضاء اﻵتي
ذكرهم :
– ﳑثل عن اﳌجلس اﻹسﻼمي اﻷعﲆ،
– ﳑثل عن اﳌرصد الوطني للمجتمع اﳌدني،
– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالتعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالتربية الوطنية،
– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالثقافة والفنون،

أحكام مالية وختامية
اﳌاّدة  : 31ﲢدد تكاليف اﻻنخراط ﰲ اﳌركز واﳋدمات
اﳌقدمة فيه ﲟوجب قرار مشترك بﲔ الوزير اﳌكلف بالشؤون
الدينية واﻷوقاف والوزير اﳌكلف باﳌالية.
اﳌاّدة  : 3٢تشتمل ميزانية اﳌركز عﲆ ما يأتي :
• ﰲ باب اﻹيرادات :
– إعانات التسيير التي تقدمها الدولة،
– اﳌساهمات اﶈتملة من اﳉماعات اﶈلية واﳌؤسسات
والهيئات العمومية،
– الهبات والوصايا اﳌقبولة قانونا.
كل اﻹيرادات اﳌرتبطة بنشاط اﳌركز.
• ﰲ باب النفقات :

– ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالسياحة،

– نفقات التسيير،

– ﳑثل عن اﳌجلس العلمي ﳉامع اﳉزائر،

– نفقات التجهيز.

– ﳑثل عن اﳌدير العام للمركز،

كل النفقات اﻷخرى ذات الصلة ﲟجال نشاطاته.

– ﳑ ـ ـثـ ـل اﳌ ـ ـؤسـ ـ ـسة الوطـ ـنـ ـي ـ ـة للمـ ـنش ـ ـورات اﻹس ـﻼمـ ـي ـ ـ ـة

اﳌاّدة  : 33ﲤسك حسابات اﳌركز طبقا لقواعد اﶈاسبة

‘’ العصر‘’.
كما يمكن اﳌجلس العلمي اﻻستعانة بأي شخص نظرا ً
لكفاءته من شأنه أن يساعده ﰲ جدول أعماله.

العمومية ،وتسند اﶈاسبة إﱃ عون محاسب يعّينه أو
يعتمده الوزير اﳌكلف باﳌالية .ويمارس هذا العون مهامه
طبقا للتنظيم اﳌعمول به.

تتوﱃ اﳌصالح اﻹدارية للمركز أمانة اﳌجلس العلمي.

اﳌاّدة  : 3٤يتوﱃ اﳌراقبة اﳌالية للمركز مراقب ماﱄ
يعّينه الوزير اﳌكلف باﳌالية ،طبقا للتشريع والتنظيم

اﳌاّدة  : ٢٧ﲢدد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء اﳌجلس العلمي

اﳌعمول بهما.

ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف بالشؤون الدينية واﻷوقاف.

اﳌاّدة  : 3٥تلغـ ـ ـى جـ ـمـ ـيع اﻷح ـكـ ـام اﳌخ ـالفة لهذا اﳌرسوم،
ﻻ سيـ ـما أحك ـام اﳌرس ـوم التنفيذي رقم  316 -٠1اﳌؤرخ ﰲ

اﳌاّدة  : ٢٨يعّين أعضاء اﳌجلس العلمي ﳌدة أربع )(٤
سن ـوات ق ـاب ـل ـة ل ـل ـت ـج ـدي ـد ﲟوجب قـرار مـن الـوزيـر اﳌكـلـف

 28رجب عام  1٤22اﳌوافق  16أكتوبر سنة  2٠٠1و اﳌتضمن

بالشؤون الدينية واﻷوقاف ،بناء عﲆ اقتراح من الهيئات

إحداث اﳌركز الثقاﰲ اﻹسﻼمي وﲢديد قانونه اﻷساسي.

والدوائر الوزارية التي ينتمون إليها.
اﳌاّدة  : ٢٩يجتمع اﳌجلس العلمي ﰲ دورة عادية مرتﲔ
) ،(2عﲆ اﻷق ـل ،ﰲ السـ ـ ـنة بنـ ـ ـاء عﲆ اس ـتـ ـدع ـ ـاء مـ ـن رئيـ ـس ـ ـه.
ويمكنه أن يجتمع ﰲ دورات غير عادية بناء عﲆ استدعاء
من رئيسه أو بطلب من اﳌدير العام للمركز أو ثلثي )(3/2
أعضائه.

اﳌاّدة  : 3٦ي ـ ـنـ ـش ـر ه ـ ـذا اﳌـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉـ ـري ـ ـدة الّرسـ ـمـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  27رمضان عام  1٤٤3اﳌوافق  28أبريل
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مرسوم تنفيذي رقم  1٨٤-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٦شّوال عام 1٤٤3
اﳌوافق  ٧مايو سنة  ،٢٠٢٢يـعدل اﳌـرسـوم التنفيـذي

رقـ ـم  1٥3-٩٨اﳌؤّرخ ﰲ  1٦محرم عام  1٤1٩اﳌوافق

 13مـ ـ ـايـ ـو س ـ ـن ـ ـة  1٩٩٨الـ ـذي يحـ ـدد شـ ـكـ ـل وم ـضـ ـم ـ ـون
ومـ ـدة الت ـ ـدريـ ـب اﳌـ ـؤه ـ ـ ـل للت ـس ـجـ ـيـ ـ ـل ﰲ اﳉـ ـ ـدول
الوطني للمهندسﲔ اﳌعماريﲔ وكيفيات إجرائه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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ويجب أن يرفق بالوثائق اﻵتية :
– نسخة من شهادة مهندس معماري أو شهادة ماستر ﰲ
الهندسة اﳌعمارية أو شهادة معترف ﲟعادلتها،
– نسخة من بطاقة تعريف اﳌترشح''.
''اﳌادة  : 6يجب عﲆ اﳌجلس اﶈﲇ لنقابة اﳌهندسﲔ
اﳌعماريﲔ أن يأخذ بعﲔ اﻻعتبار ﰲ برمجة دورتي التدريب
اﳌنصوص عليهما ﰲ اﳌادة  1٠من اﳌرسوم التنفيذي رقم

ن الوزير اﻷّول،
إ ّ

رخ ﰲ  16محرم عام  1٤19اﳌوافق  13مايو سنة
 1٥3-98اﳌؤ ّ

– بناء عﲆ تقرير وزير السكن والعمران واﳌدينة،

 ،1998اﳌتّمم واﳌذكور أعﻼه ،ترتيب طالبي التدريب حسب

– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادتان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ 19
ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ 26
ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
رخ ﰲ
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٥3-98اﳌؤ ّ

تاريخ إيداع الطلب.

يـ ـح ـ ـدد اﳌجـ ـلس اﶈ ـ ـﲇ لن ـقاب ـة اﳌ ـه ـندس ـﲔ اﳌـعماريﲔ
العﻼقات التي تربط اﳌهندس اﳌعماري اﳌتدرب باﳌشرف
عﲆ التدريب''.
''اﳌادة  : 12يعفى من التدريب :
– اﳌهندسون اﳌعماريون اﳌوظفون أو اﻷجراء الذين
مارسوا بهذه الصفة لدى مصالح الدولة واﳉماعات اﶈلية
واﳌؤس ـسات العمـ ـومـ ـية ومكـ ـات ـب الدراسـ ـات العـ ـم ـومـ ـية أو
بصفة أستاذ باحث ﰲ مؤسسات التعليم العاﱄ للهندسة
اﳌعمارية ﳌدة ﻻ تقل عن خمس ) (٥سنوات،

 16محرم عام  1٤19اﳌوافق  13مايو سنة  1998الذي يحدد

– اﳌهندسون اﳌعماريون الذين مارسوا مهنة مهندس

شكل ومضمون ومدة التدريب اﳌؤهل للتسجيل ﰲ اﳉدول

معماري ﰲ اﳋارج ،مثبتة باعتماد أو بشهادة صادرة عن

الوطني للمهندسﲔ اﳌعماريﲔ وكيفيات إجرائه ،اﳌتّمم،

هيئة النقابة اﳌهنية للبلد اﳌعني.

رخ ﰲ
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  13٠-٠8اﳌؤ ّ

يصدر اﻹعفاء من التدريب من طرف اﳌجلس الوطني

 27ربيع الثاني عام  1٤29اﳌوافق  3مايو سنة  2٠٠8واﳌتضمن

ل ـن ـق ـاب ـة اﳌه ـن ـدسﲔ اﳌعـمـاريﲔ بـنـاء عﲆ تـقـريـر اﳌجـلس

القانون اﻷساسي اﳋاص باﻷستاذ الباحث،
رخ ﰲ 27
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  189-٠8اﳌؤ ّ
جمادى الثانية عام  1٤29اﳌوافق أّول يوليو سنة  2٠٠8الذي

يحدد صﻼحيات وزير السكن والعمران واﳌدينة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

اﶈـ ـﲇ لنقـ ـابة اﳌه ـ ـندس ـﲔ اﳌعـ ـ ـماريﲔ ،ويمﹽكن اﳌـ ـهـ ـندس
اﳌعماري اﳌعني من طلب تسجيله ﰲ اﳉدول الوطني
للمهندسﲔ اﳌعماريﲔ.
ويعفى كذلك من التدريب ،اﳌهندسون اﳌعماريون ذوو
اﳉنسيات اﻷجنبية اﳌعتمدون ﰲ بلدهم اﻷصﲇ بهذه الصفة

يرسم ما يأتي :

واﳊاصلون عﲆ شهادة مهندس معماري معترف بها وموثقة

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يعّدل هذا اﳌرسوم بعض أحكام اﳌرسوم

من طرف الدولة اﳉزائرية.

رخ ﰲ  16محرم عام  1٤19اﳌوافق
التنفيذي رقم  1٥3-98اﳌؤ ّ

ﲢدد مدة صﻼحية اﳌهندسﲔ اﳌعماريﲔ من جنسيات

 13مايو سنة  1998الذي يحدد شكل ومضمون ومدة التدريب

أجنبية ﰲ اﳉدول الوطني للمهندسﲔ اﳌعماريﲔ بسنتﲔ

اﳌؤهل للتسجيل ﰲ اﳉدول الوطني للمهندسﲔ اﳌعماريﲔ

) ،(2وﲡدد بنفس اﻷشكال.

وكيفيات إجرائه ،اﳌتّمم.
اﳌاّدة  : ٢ت ـ ـعـ ـّدل أحـ ـكـ ـام اﳌ ـ ـواد  ٥و 6و 12م ـ ـن اﳌـ ـرسـ ـوم
رخ ﰲ  16محرم عام  1٤19اﳌوافق
التنـ ـفيذي رقم  1٥3-98اﳌـ ـؤ ّ

يخـ ـض ـع تسج ـ ـيل اﳌهـ ـندسـ ـﲔ اﳌعمـ ـاريـ ـﲔ من جنـ ـس ـيـ ـات
أجنبية ﰲ اﳉدول الوطني للمهندسﲔ اﳌعماريﲔ ﻻحترام
قواعد اﳌعاملة باﳌثل''.

 13م ـ ـايو سـ ـ ـنة  ،1998اﳌتـ ـ ـّمم واﳌ ـذكـ ـور أعـ ـﻼه ،وﲢـ ـّرر كـ ـمـا

اﳌاّدة  : 3يـ ـن ـش ـر هـ ـذا اﳌ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉ ـريـ ـدة الّرس ـم ـّية

''اﳌادة  : ٥ي ـ ـرسـ ـل اﳌ ـت ـرش ـح طـ ـلب الت ـدري ـ ـب إﱃ رئي ـ ـس

حّرر باﳉزائر ﰲ  6شوال عام  1٤٤3اﳌوافق  7مايو سنة

يأتي :

اﳌج ـ ـلس اﶈـ ـﲇ لنـ ـقابة اﳌ ـه ـندسـ ـﲔ اﳌعـ ـماري ـﲔ اﳌ ـخ ـت ـص
إقليميا.

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
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مراسيم فردّية
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  23رمضان عام  1443اﳌوافق
 24أبريل سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مكلّف
بالدراسات والتلخيص برئاسة اﳉمهورّية.
––––––––––

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  23رمضان عام 1443
اﳌوافق  24أبريل سنة  ،2022تنهى مهام السّيد عبد الرؤوف

زايدي ،بصفته مكّلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة اﳉمهورّية،

– عبد اﳊفيظ بونور ،بصفته مديرا للموارد البشرية،
– رابح لوماشي ،بصفته نائب مدير ﻷوقيانوسيا واﶈيط
الهادي باﳌديرية العامة ﻵسيا وأوقيانوسيا ،ابتداء من 11
ديسمبر سنة ،2021
– أمﲔ صيد ،بصفته نائب مدير لروسيا ،ابتداء من 4
فبراير سنة .2022

ﻹحالته عﲆ التقاعد.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق
 26أبريل سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام برئاسة

اﳉمهورّية.

––––––––––

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌوافق  26أبريل سنة  ،2022تنهى مهام السيّدة والسيّد

اﻵتي اسمـاهـمـا  ،بـرئـاسة اﳉمـهورّية  ،لـتـكـلـيـف كـل مـنـهـمـا
بوظيفة أخرى :

–––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌوافق  26أبريل سنة  ،2022تنـهى مهـ ـام السّيد مح ـ ـمـد رضا
ب ـ ـولع ـ ـسل ،بصـ ـفـ ـت ـه نـ ـائب مديـ ـر للتـكـ ـوي ـن بوزارة الشـ ـؤون
اﳋارجية – سابقا ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق
 26أب ـري ـل سن ـة  ،2022ي ـتضم ـن إن ـه ـاء م ـه ـام نـائب
مدير بوزارة الشؤون اﳋارجية واﳉالية الوطنية

– سمير شيباني ،بصفته مكّلفا بالدراسات والتلخيص،

باﳋارج.

– فاطمة الزهراء مزماز ،بصفتها رئيسة للدراسات.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  23رمضان عام  1443اﳌوافق
 24أبريل سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مندوب

محﲇ لوسيط اﳉمهورّية ﰲ وﻻية مستغاﱎ.
––––––––––

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  23رمضان عام 1443
اﳌـ ـ ـواف ـ ـق  24أبـ ـري ـل سـ ـنـ ـة  ،2022ت ـنهـ ـى مـ ـهام الس ـيّد ف ـتح ـي

سطايﲇ ،بصفته مندوبا محليا لوسيط اﳉمهورّية ﰲ وﻻية
مستغاﱎ ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسومان رئاسيان مؤّرخان ﰲ  25رمضان عام 1443

––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌوافق  26أبريل سنة  ،2022تنهى ابتداء من أّول فبراير
سنة  ،2022مهام السّيد إسماعيل مرابط ،بصفته نائب مدير
للبرامج واﳌؤسسات الدولية اﳌتخصصة بوزارة الشؤون
اﳋارجية واﳉالية الوطنية باﳋارج.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  23رمضان عام  1443اﳌوافق
 24أب ـري ـل سن ـة  ،2022ي ـتضم ـن إن ـه ـاء م ـهـام مـديـر
الوثائق واﳌنشورات والوسائل باﳌعهد الدبلوماسي
والعﻼقات الدولية.
––––––––––

اﳌوافق  26أبريل سنة  ،2022يتضمنان إنهاء مهام
بوزارة الشؤون اﳋارجية – سابقا.
––––––––––

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  23رمضان عام 1443
اﳌوافق  24أبريل سنة  ،2022تنهى ابتداء من أّول غشت
سنة  ،2021مهام السّيد هﻼﱄ بن زيد ،بصفته مديرا للوثائق

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌوافـ ـق  26أب ـري ـل سن ـة  ،2022تنهى م ـه ـام السادة اﻵتـيـة

واﳌن ـ ـشورات والوسـ ـ ـائل باﳌـعهد الدبلومـ ـاسـ ـي والع ـﻼق ـات

أسماؤهم ،بوزارة الشؤون اﳋارجية – سابقا :

الدولية.

 ٦شوال عام  1٤٤3هـ
 ٧مايو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 31
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق
 26أبريل سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مديرة

اﳌنشآت اﻷساسية والوسائل بوزارة العدل.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌوافق  26أبريل سنة  ،2022تنهى مهام السّيدة باية معطوب،

بصفتها مديرة للمنشآت اﻷساسية والوسائل بوزارة العدل،
لتكليفها بوظيفة أخرى.

13

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق
 26أب ـري ـل سن ـة  ،2022ي ـتضم ـن إن ـه ـاء م ـهـام مـديـر

مـ ـركـ ـز البـ ـح ـ ـث ﰲ ت ـكـ ـن ـ ـولـ ـ ـوجـ ـي ـا نـ ـصـ ـف الن ـ ـواقـ ـ ـ ـل
للطاقوية.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌـ ـوافـ ـق  26أب ـ ـريـل سـنـ ـة  ،2022تن ـهى مهـام الس ـّيد عبد اﳊق
بن كريد ،بصفته مديرا ﳌركز البحث ﰲ تكنولوجيا نصف

النواقل للطاقوية ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

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

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

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق

 26أبريل سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام اﻷمﲔ

 26أبريل سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام اﳌدير

العام ﳌجلس قضاء قسنطينة.

العام للمدينة بوزارة السكن والعمران واﳌدينة.
––––––––––

––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌوافق  26أبريل سنة  ،2022تنهى مهام السّيد بلقاسم
جوادي ،بصفته أمينا عاما ﳌجلس قضاء قسنطينة ،لتكليفه

بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق
 26أبريل سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مفتش

ﲟفتشية مصالح أمﻼك الدولة واﳊفظ العقاري.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌوافق  26أبريل سنة  ،2022تنهى ابتداء من  18أكتوبر
سنة  ،2021مهام السّيد عبد الغاني بوزاهر ،بصفته مفتشا
ﲟفتشية مصالح أمﻼك الدولة واﳊفظ العقاري ،بسبب إلغاء
الهيكل.

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌوافق  26أبريل سنة  ،2022تنهى مهام السّيد محمـد لبرش،

بصفته مديرا عاما للمدينة بوزارة السكن والعمران واﳌدينة،
ﻹحالته عﲆ التقاعد.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق

 26أبريل سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام عضوين
باﳌجلس اﻹسﻼمي اﻷعﲆ.
––––––––––

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌوافق  26أبريل سنة  ،2022تنهى مهام السّيدة والسّيد
اﻵتـ ـ ـي اسـ ـماهما ،بصـ ـف ـ ـتهما ع ـض ـ ـوين باﳌ ـجـ ـلس اﻹسـ ـﻼم ـ ـي

اﻷعﲆ :
– وسيلة خلفي،
– عبد الكرﱘ دباغي.

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

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

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  23رمضان عام  1443اﳌوافق

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق

 24أبريل سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام اﳌديرة

 26أب ـري ـل سن ـة  ،2022ي ـتضم ـن ال ـتـعـيﲔ بـرئـاسة

الع ـ ـامـ ـة لل ـوكـ ـالة الـ ـوط ـنـ ـية لتـثـ ـم ـﲔ نتـ ـائج البحـ ـث

اﳉمهورّية.

والتنمية التكنولوجية.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  23رمضان عام 1443
اﳌوافق  24أبريل سنة  ،2022تنهى مهام السّيدة نجوى
دموش ،بصفتها مديرة عامة للوكالة الوطنية لتثمﲔ نتائج

البحث والتنمية التكنولوجية.

––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌوافق  26أبريل سنة  ،2022تعيّن السيّدة والسيّد اﻵتي
اسماهما ،برئاسة اﳉمهورّية :

– سمير شيباني ،مديرا للدراسات،
– فاطمة الزهراء مزماز ،مكلّفة بالدراسات والتلخيص.

 ٦شوال عام  1٤٤3هـ
 ٧مايو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 31
اﳉريدة الرسم ّ
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق
 26أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ رؤساء دراسات
ﰲ اﳌـ ـديـ ـريـ ـة الع ـام ـ ـة للـ ـرقـ ـم ـنـ ـة وأنـ ـظ ـم ـة اﻹعـ ـﻼم
واﻻتصال برئاسة اﳉمهورّية.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌوافق  26أبريل سنة  ،2022تعيّن السيّدة والسيّدان اﻵتية
أسم ـاؤهـم ،رؤساء دراسات ﰲ اﳌدي ـري ـة ال ـع ـام ـة ل ـل ـرقـمـنـة
وأنظمة اﻹعﻼم واﻻتصال برئاسة اﳉمهورّية :

– عبد الوهاب ختاوي ،ﰲ وﻻية مستغاﱎ،
– عبد اﳌجيد بومنقار ،ﰲ وﻻية برج بوعريريج.
–––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  23رمضان عام 1443
اﳌوافق  24أبريل سنة  ،2022يعّين السّيد فتحي سطايﲇ،
مندوبا محليا لوسيط اﳉمهورّية ﰲ وﻻية غليزان.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق
 26أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مدير اﳌوارد
البـ ـش ـريـ ـة بـ ـوزارة الشـ ـ ـؤون اﳋـ ـارج ـي ـة واﳉ ـالي ـ ـة

– مرﱘ بوكرمان،

الوطنية باﳋارج.

– نور الدين بركان،

––––––––––

– رشيد سليماني.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق
 26أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ اﻷمﲔ العام
لﻸكاديمية اﳉزائرية للعلوم والتكنولوجيات.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌـوافـ ـق  26أبـ ـريل س ـ ـنة  ،2022يع ـ ـّين السـ ـّيد رابـ ـح ل ـطـ ـرش
ب ـ ـوثـ ـلجـ ـة ،أمـ ـيـ ـنـ ـا ع ـ ـام ـ ـا لﻸك ـ ـاديـ ـم ـ ـيـ ـة اﳉ ـ ـزائريـ ـة لل ـعـ ـل ـ ـوم
والتكنولوجيات.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسومان رئاسيان مؤّرخان ﰲ  23رمضان عام 1443
اﳌ ـ ـوافـ ـق  24أب ـ ـريل سـ ـنة  ،2022يت ـضـ ـمنان تعيﲔ
منـ ـدوبﲔ محلي ـ ـﲔ لوسـ ـيط اﳉ ـمهـ ـورّية ﰲ بعـ ـض

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌ ـ ـواف ـ ـق  26أبـ ـريـ ـل سـ ـنـ ـة  ،2022يـ ـع ـ ـّيـ ـن السـ ـ ـّيـ ـد محـ ـمـد
رضـ ـ ـا بـ ـولـ ـعسل ،م ـدي ـرا ل ـل ـم ـوارد الـبشريـة بـوزارة الشؤون
اﳋارجية واﳉالية الوطنية باﳋارج.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  23رمضان عام  1443اﳌوافق
 24أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مدير الوثائق
واﳌ ـنـ ـشـ ـ ـورات والـ ـوسـ ـائل باﳌـ ـعهد الدب ـلوم ـاس ـي
والعﻼقات الدولية.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  23رمضان عام 1443
اﳌوافق  24أبريل سنة  ،2022يعّين السّيد محمـد ناصر
بسـ ـاق ـلـ ـية ،مـ ـدي ـ ـرا للـ ـ ـوثـ ـائق واﳌ ـنشـ ـورات والوسـ ـائل باﳌ ـعه ـد
الدبلوماسي والعﻼقات الدولية.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق

الوﻻيات.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  23رمضان عام 1443
اﳌوافق  24أبريل سنة  ،2022يعّين السادة اﻵتية أسماؤهم،
مندوبﲔ محليﲔ لوسيط اﳉمهورّية ﰲ الوﻻيات اﻵتية :
– إيدير إيكان ،ﰲ وﻻية تيزي وزو،
– صﻼح الدين مضوي ،ﰲ وﻻية سكيكدة،
– نور الدين بوعائشة ،ﰲ وﻻية قاﳌة،

 26أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ سفير فوق
العادة ومفّوض للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطيّة
ية.
الّشعب ّ
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌ ـ ـ ـواف ـ ـق  26أبـ ـريل سـ ـن ـ ـة  ،2022يع ـ ـ ـيّن الس ـ ـيّد مح ـند صـ ـالح
لعجوزي ،سفيرا فوق العادة ومفّوضا للجمهورّية اﳉزائرّية
الّديمقراطّية الّشعبّية ،ﲢت تصرف جامعة الدول العربية،
ابتداء من  9مارس سنة .2022

 ٦شوال عام  1٤٤3هـ
 ٧مايو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 31
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق

 26أبريل سنة  ،2022يتضمن التعيﲔ بوزارة العدل.
––––––––––

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌوافق  26أبريل سنة  ،2022تعّين السّيدة والسّيد اﻵتي

اسماهما ،بوزارة العدل :

– باية معطوب ،مفتشة باﳌفتشية العامة،
– بلقاسم جوادي ،مديرا للمنشآت اﻷساسية والوسائل.

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق
 26أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ اﳌفتشة العامة
للغابات.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌوافق  26أبريل سنة  ،2022تعيّن السيّدة نجمة رحماني،
مفتشة عامة للغابات.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق

 26أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ رئيس مجلس
قضاء سوق أهراس.
––––––––––

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌوافق  26أبريل سنة  ،2022يعّين السّيد ياسﲔ شطيبي،
رئيسا ﳌجلس قضاء سوق أهراس.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق
 26أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ النائب العام

لدى مجلس قضاء سكيكدة.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌوافق  26أبريل سنة  ،2022يعيّن السيّد إبراهيم بوسالم،
نائبا عاما لدى مجلس قضاء سكيكدة.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق
 26أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ اﳌدير العام

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق
 26أبـ ـ ـريـ ـل سـ ـنـ ـة  ،2022يـ ـتـ ـض ـم ـن ت ـع ـي ـﲔ عـ ـضـ ـوي ـ ـن
باﳌجلس اﻹسﻼمي اﻷعﲆ.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌوافق  26أبريل سنة  ،2022يعّين السّيدان اﻵتي اسماهما،
عضوين باﳌجلس اﻹسﻼمي اﻷعﲆ :
– عبد اللـه رقاني،
– حسان الشيخ.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق
 26أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مكّلفة بالدراسات

والتلخيص باﳌجلس الوطني اﻻقتصادي واﻻجتماعي
والبيئي.
––––––––––

للوكالة الوطنية للذبذبات.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌوافق  26أبريل سنة  ،2022يعّين السّيد عبد اﳊق بن كريد،
مديرا عاما للوكالة الوطنية للذبذبات.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  23رمضان عام  1443اﳌوافق
 24أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مدير مركز
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ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌوافق  26أبريل سنة  ،2022تعّين السّيدة نصيرة مدبب،
مكّلفة بالدراسات والتلخيص باﳌجلس الوطني اﻻقتصادي
واﻻجتماعي والبيئي.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  22رمضان عام  1443اﳌوافق

البحث العلمي والتقني ﰲ علم اﻹنسان اﻻجتماعي

 23أب ـري ـل سن ـة  ،2022ي ـتضم ـن إن ـه ـاء م ـهـام مـديـر

والثقاﰲ.

الضرائب ﰲ وﻻية بومرداس.
––––––––––

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  23رمضان عام 1443
اﳌوافق  24أبريل سنة  ،2022يعّين السّيد عمار مانع ،مديرا

––––––––––

ﳌركز البحث العلمي والتقني ﰲ علم اﻹنسان اﻻجتماعي

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  22رمضان عام 1443
اﳌوافـ ـق  23أب ـري ـل سن ـة  ،2022تنهى مـهـام السّيـد عثمان

والثقاﰲ.

عميار ،بصفته مديرا للضرائب ﰲ وﻻية بومرداس.
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 23أبريل سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مديرة

 23أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ رئيسة دراسات

تقنية لﻺحصائيات ﰲ اﳌؤسسات ومتابعة اﻷوضاع

ﲟصالح الوزير اﻷول.

بالديوان الوطني لﻺحصائيات.

––––––––––

––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  22رمضان عام 1443
اﳌوافق  23أبريل سنة  ،2022تنهى مهام السّيدة عائشة
قاضي ،بصفتها مديرة تقنية لﻺحصائيات ﰲ اﳌؤسسات

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  22رمضان عام 1443
اﳌوافق  23أبريل سنة  ،2022تعّين السّيدة أمينة فتوحي،
رئيسة للدراسات ﲟصالح الوزير اﻷول.

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

ومتابعة اﻷوضاع بالديوان الوطني لﻺحصائيات ،ﻹحالتها
عﲆ التقاعد.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  22رمضان عام  1443اﳌوافق
 23أبريل سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام رئيسة

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  22رمضان عام  1443اﳌوافق
 23أب ـ ـريـ ـل سـ ـنـ ـة  ،2022ي ـت ـض ـم ـن ت ـع ـي ـﲔ مـ ـدي ـريـ ـن
بالوكالة الوطنية ﳌراقبة النشاطات وضبطها ﰲ
مجال اﶈروقات.

دراسات بوزارة الصناعة واﳌناجم – سابقا.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  22رمضان عام 1443
اﳌ ـ ـوافـ ـق  23أبـ ـريل سـ ـنة  ،2022تنه ـ ـى مهـ ـام الس ـ ـّيدة ف ـريـ ـدة
شارف ،بصفتها رئيسة للدراسات بقسم متابعة مساهمات
الدولة وعمليات اﳋوصصة بوزارة الصناعة واﳌناجم –
سابقا ،لتكليفها بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق
 26أبريل سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مفتشة
باﳌفتشية العامة للغابات.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌ ـ ـ ـواف ـ ـق  26أبـ ـ ـري ـ ـل سـ ـنة  ،2022ت ـنـ ـهى مه ـام السـ ـّيدة نجـ ـمة
رحماني ،بصفتها مفتشة باﳌفتشية العامة للغابات ،لتكليفها
بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  22رمضان عام  1443اﳌوافق
 23أب ـري ـل سن ـة  ،2022ي ـتضم ـن إن ـه ـاء مـهـام نـائـبـة
مدير بوزارة اﻷشغال العمومية والنقل – سابقا.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  22رمضان عام 1443
اﳌوافق  23أبريل سنة  ،2022تنهى مهام السّيدة حاجة شحيمة،
بصفتها نائبة مدير لبرامج الطرق بوزارة اﻷشغال العمومية
والنقل – سابقا ،لتكليفها بوظيفة أخرى.

––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  22رمضان عام 1443
اﳌوافق  23أبريل سنة  ،2022تعيّن السيّدة والسيّد اﻵتي
اسمـاهـمـا ،مـديـريـن بـالـوكـالـة الـوطـنـيـة ﳌراقـبـة النشاطات
وضبطها ﰲ مجال اﶈروقات :
– ديانة فدال،
– مولود رضوان مقاتﲇ.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  22رمضان عام  1443اﳌوافق
 23أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مدير معهد
النظافة واﻷمن بجامعة باتنة .2
––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  22رمضان عام 1443
اﳌوافق  23أبريل سنة  ،2022يعّين السّيد محمـد موده،
مديرا ﳌعهد النظافة واﻷمن بجامعة باتنة .2

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  22رمضان عام  1443اﳌوافق

 23أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ نائبة مدير
بوزارة الصناعة.
––––––––––

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  22رمضان عام 1443
اﳌوافق  23أبريل سنة  ،2022تعّين السّيدة فريدة شارف،
نائبة مدير ﳌتابعة مساهمات الدولة بوزارة الصناعة.
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  22رمضان عام  1443اﳌوافق

 23أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مدير التجهيزات

 23أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مديرة اﳌنشآت

العمومية ﰲ وﻻية الشلف.

اﻷساسية البحرية بوزارة اﻷشغال العمومية.

––––––––––

––––––––––

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  22رمضان عام 1443
اﳌوافق  23أبريل سنة  ،2022يعّين السّيد خﻼف بن سعيد،

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  22رمضان عام 1443
اﳌوافق  23أبريل سنة  ،2022تعّين السّيدة حاجة شحيمة،

مديرا للتجهيزات العمومية ﰲ وﻻية الشلف.

مديرة للمنشآت اﻷساسية البحرية بوزارة اﻷشغال العمومية.

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة اﳌالية

وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي

قرار مؤّرخ ﰲ  ٢٠شعبان عام  1٤٤3اﳌوافق  ٢3مارس

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام 1443
اﳌوافق  29مارس سنة  ،2022يتضمن إنشاء مصلحة

سنة  ،٢٠٢٢يتمم القرار اﳌؤرخ ﰲ  ٤ربيع الثاني

عام  1٤3٢اﳌوافق  ٩مارس سنة  ٢٠11واﳌتضمن
اعتماد شركة التأمﲔ “كرامة للتأمﲔ” ،شركة ذات
أسهم.

مشتركة للبحث لدى مركز البحث ﰲ التكنولوجيات
الصناعية.

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

ﲟ ـوج ـ ـب قـ ـرار مـ ـؤّرخ فـي  2٠شع ـب ـان عـ ـام  1٤٤3اﳌوافق
 23مارس سنة  ،2٠22يتمم القرار اﳌؤرخ ﰲ  ٤ربيع الثاني
عام  1٤32اﳌوافق  9مارس سنة  2٠11واﳌتضمن اعتماد
شركة التأمﲔ “كرامة للتأمﲔ” ،شركة ذات أسهم ،كما يأتي :
“يمنح هذا اﻻعتماد لهذه الشركة قصد ﳑارسة عمليات

ن وزير اﳌالية،
إ ّ
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤّرخ ﰲ 26

ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  7يوليو سنة  2021واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  280-92اﳌؤّرخ ﰲ 5

التأمﲔ التقليدي وكذا عمليات التأمﲔ التكافﲇ العائﲇ ﰲ

محرم عام  1413اﳌوافق  6يوليو سنة  1992واﳌتضمن إنشاء

شكل “نافذة” ،واﳌتمثلة فيما يأتي :

مركز البحث العلمي والتقني لﻺﳊام واﳌراقبة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

 –1اﳊوادث،
 –2اﳌرض،
 –18اﳌساعدة )مساعدة اﻷشخاص اﳌعّرضﲔ للصعوبات،

ﻻ سيما خﻼل تنقﻼتهم(،
 –20اﳊياة – الوفاة،
 –21الزواج – الوﻻدة،

 –22التأمينات اﳌتعلقة بأموال اﻻستثمار،
 –24الرسملة،
 –25تسيير اﻷموال اﳉماعية،
 –26اﻻحتياط اﳉماعي،
 –27إعادة التأمﲔ )إعادة التأمﲔ التكافﲇ(”.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54-95اﳌؤّرخ ﰲ 15

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

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  279-03اﳌؤّرخ ﰲ
 24جمادى الثانية عام  1424اﳌوافق  23غشت سنة 2003
الذي يحّدد مهام اﳉامعة والقواعد اﳋاصة بتنظيمها وسيرها،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  396-11اﳌؤّرخ ﰲ
 28ذي اﳊجة عام  1432اﳌوافق  24نوفمبر سنة  2011الذي
يحّدد القانون اﻷساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات
الطابع العلمي والتكنولوجي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  293-12اﳌؤّرخ ﰲ 2

رمضان عام  1433اﳌوافق  21يوليو سنة  2012الذي يحّدد
مهام اﳌصالح اﳌشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها
وسيرها ،ﻻ سّيما اﳌادة  12منه،
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  77-13اﳌؤّرخ ﰲ 18

رب ـيع اﻷّول عام  1434اﳌوافق  30يناير سنة  2013الذي يحدد

صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ رأي الّلجنة القطاعية الدائمة للبحث

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  77-13اﳌؤّرخ ﰲ 18

ربيع اﻷّول عام  1434اﳌوافق  30ين ـاير سنة  2013الذي يحدد

صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العاﱄ والبحث

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  134-21اﳌؤّرخ ﰲ
 24شـعـ ـبان عام  1442اﳌـ ـوافـ ـق  7أبريل سـ ـ ـنة  2021واﳌتضمن

العلمي،

تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

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

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  282-21اﳌؤّرخ ﰲ
 26ذي القـ ـع ـدة عام  1442اﳌ ـواف ـ ـق  7يـ ـوليـ ـو سـ ـ ـنة  2021الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،

 21يوليو سنة  2012واﳌذكور أعﻼه ،تنشأ مصلحة مشتركة

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم التنفيذي اﳌؤّرخ ﰲ 12
شعبان عام  1443اﳌوافق  15مارس سنة  2022واﳌتضمن

الذكية لدى مركز البحث ﰲ التكنولوجيات الصناعية.

تعيﲔ السيّدة نورة موسى ،مديرة للشؤون القانونية بوزارة

للبحث ﰲ شكل أرضية تكنولوجية حول اﻷنظمة اﶈمولة
اﳌادة  : 2ﲢـ ـّدد اﳌؤسـ ـسات التي تعتـ ـ ـبر طـ ـرفـ ـا بالن ـس ـ ـبة
لﻸرضية التكنولوجية حول اﻷنظمة اﶈمولة الذكية اﳌذكورة
ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،كما يأتي :

التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
يقّرر ما يأتي :

اﳌادة اﻷوﱃ  :يفـّوض إﱃ السّيدة نورة موسى ،مديرة
الشؤون القانونية ،اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياتها ،باسم وزير

– جامعة بومرداس،
– جامعة الوادي.

التعليم العاﱄ والبحث العلمي ،عﲆ جميع الوثائق ،باستثناء

اﳌادة  : 3تتكون اﻷرضية التكنولوجية حول اﻷنظمة
اﶈمولة الذكية من ثﻼثة ) (3فروع :

القرارات واﳌقررات.
اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

– فرع الدراسة والتشخيص واﳌتابعة،
– فرع الهياكل اﳌيكانيكية،

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  10رمضان عام  1443اﳌوافق  11أبريل

سنة .2022

– فرع اﻹلكترونيات اﶈمولة.
اﳌادة  : 4ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  26شعبان عام  1443اﳌوافق  29مارس

سنة .2022

وزير اﳌالية

وزير التعليم العاﱄ
والبحث العلمي

عبد الباقي بن زيان
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـHـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
قرار مؤّرخ ﰲ  10رمضان عام  1443اﳌوافق  11أبريل

سنة  ،2022يتضمن تفويض اﻹمضاء إﱃ مدير الوسائل
واﳌمتلكات والعقود.

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

عبد الباقي بن زيان

عبد الرحمان راوية

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـHـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
قرار مؤّرخ ﰲ  10رمضان عام  1443اﳌوافق  11أبريل
سنة  ،2022يتضمن تفويض اﻹمضاء إﱃ مديرة

الشؤون القانونية.

`````````````````````````
ن وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤّرخ ﰲ 26

ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  7يولي ـ ـو س ـ ـنة  2021واﳌت ـض ـمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

ن وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤّرخ ﰲ 26

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

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  77-13اﳌؤّرخ ﰲ 18

ربيع اﻷّول عام  1434اﳌوافق  30يناير سنة  2013الذي يحدد

صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  134-21اﳌؤّرخ ﰲ
 24شعبان عام  1442اﳌوافق  7أبريل سنة  2021واﳌتضمن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

 ٦شوال عام  1٤٤3هـ
 ٧مايو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 31
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  282-21اﳌؤّرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  7يوليو سنة  2021الذي يرخص
ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم التنفيذي اﳌؤّرخ ﰲ 12
شعبان عام  1443اﳌوافق  15مارس سنة  2022واﳌتضمن
تعيﲔ السّيد مصطفى طبيب ،مديرا للوسائل واﳌمتلكات
والعقود بوزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

19

– محمـد فوزي تبون ،ﳑثل عن وزير التربية الوطنية،
– يحي دوري ،ﳑثل عن وزير الشؤون الدينية واﻷوقاف،
).............................الباقي بدون تغيير(."...........................

وزارة الصحة
قرار مؤرخ ﰲ  ٢٧رجب عام  1٤٤3اﳌوافق  ٢٨فبراير
سـ ـنة  ،٢٠٢٢يتـ ـض ـم ـن ت ـرت ـي ـب النـ ـبـ ـاتـ ـات واﳌ ـ ـواد

يقّرر ما يأتي :

اﳌصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سﻼئف.

اﳌادة اﻷوﱃ  :يفـّوض إﱃ السّيد مصطفى طبيب ،مدير
الوسائل واﳌمتلكات والعقود ،اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياته،
باسم وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي ،عﲆ جميع الوثائق
واﳌقررات ،باستثناء القرارات.
اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  10رمضان عام  1443اﳌوافق  11أبريل
سنة .2022

–––––––––
ن وزير الصحة،
إ ّ
– ﲟقتضى القانون رقم  18-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  13ذي القعدة
عام  1٤2٥اﳌوافق  2٥ديسمبر سنة  2٠٠٤واﳌتعلق بالوقاية
من اﳌخدرات و اﳌؤثرات العقلية وقمع اﻻستعمال واﻻﲡار
غير اﳌشروعﲔ بها ،ﻻسيما اﳌادة  3منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

عبد الباقي بن زيان

وزارة التضامن الوطني واﻷسرة
وقضايا اﳌرأة
قرار مؤرخ ﰲ  ٧شعبان عام  1٤٤3اﳌوافق  1٠مارس
سنة  ،٢٠٢٢يعدل القرار اﳌؤرخ ﰲ  ٢رمضان عام
 1٤٤٢اﳌوافق  1٤أبريل سنة  ٢٠٢1واﳌتضمن تعيﲔ
أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني ﻻستقبال

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  379-11اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ذي اﳊجة عام  1٤32اﳌوافق  21نوفمبر سنة  2٠11الذي
يحدد صﻼحيات وزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤرخ ﰲ  22رمضان عام  1٤36اﳌوافق
 9يوليـ ـو س ـ ـنة  2٠1٥واﳌ ـتض ـمـ ـن ت ـرت ـيـ ـب النبـ ـاتـ ـ ـات واﳌ ـواد
اﳌصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سﻼئف،
يقّرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  3من القانون رقم
 18-٠٤اﳌؤرخ ﰲ  13ذي القعدة عام  1٤2٥اﳌوافق  2٥ديسمبر

الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن ﰲ وضع

سنة  2٠٠٤واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ ترتيب

صعب لبواسماعيل  -وﻻية تيبازة.

النباتات واﳌواد اﳌصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو

––––––––––––

سﻼئف ﰲ أربعة جداول حسب خطورتها وفائدتها الطبية
طبقا للملحق اﳌرفق بهذا القرار.

ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ  7شعبان عام  1٤٤3اﳌوافق 1٠

اﳌادة  : ٢تلغى أحكام القرار اﳌؤرخ ﰲ  22رمضان عام

مارس سنة  ،2٠22يعدل القرار اﳌؤرخ ﰲ  2رمضان عام

 1٤36اﳌوافق  9يوليو سنة  2٠1٥واﳌتضمن ترتيب النباتات

 1٤٤2اﳌوافق  1٤أبريل سنة  2٠21واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء

واﳌواد اﳌصنفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سﻼئف.

مجلس التوجيه للمركز الوطني ﻻستقبال الفتيات والنساء
ضحايا العنف ومن هن ﰲ وضع صعب لبواسماعيل  -وﻻية
تيبازة ،كما يأتي :
").........................................بـدون تـغـيـيـر حـتـى( الـتـكـوين
والتعليم اﳌهنيﲔ،

اﳌادة  : 3ي ـ ـنـ ـ ـش ـ ـر هـ ـ ـذا الق ـ ـ ـرار ﰲ اﳉـ ـ ـريـ ـدة الّرس ـ ـمـ ـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  27رجب عام  1٤٤3اﳌوافق  28فبراير
سنة .2٠22
عبد الرحمان بن بوزيد

 ٦شوال عام  1٤٤3هـ
 ٧مايو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 31
اﳉريدة الرسم ّ

20

اﳌلحق
اﳉدول اﻷول
قائمة اﳌواد اﳌصنفة كمخدرات
 .1-1اﳌخّدرات اﳌدرجة ﰲ اﳉدول اﻷول من اتفاقية سنة 1٩٦1
اﳌخدر

الرقم

اﳌنفعة الطبية

1

أسيتورفﲔ

2

أسيتيل  -ألفا  -ميثيل فنتانيل

/

3

أسيتيل فنتانيل

/

٤

أسيتيل ميثادول

/

٥

اكريلويل فنتانيل ) اكريل فنتانيل(

/

6

ألفنتانيل

مسّكن

7

AH-7921

بدون منفعة طبية

8

أليل برودين

/

9

ألفا سيتيل ميثادول

/

1٠

ألفا ميبرودين

/

11

ألفا ميثادول

/

12

ألفا  -ميثيل -فنتانيل

/

13

ألفا  -ميثيل تيوفنتانيل

/

1٤

ألفابرودين

/

1٥

أنيليريدين

مسّكن

16

بنزيتيدين

بدون منفعة طبية

اﳋطورة

بدون منفعة طبية

مواد تنطوي عﲆ خطر
إدماني عا ٍ
ل ﳑاثل

17

بنزيل مورفﲔ

/

للمورفﲔ أو الكوكايﲔ

18

بيتاسيتيل ميثادول

/

أو القنب.

19

بيتا هيدروكسي فنتانيل

/

2٠

بيتا هيدروكسي ميثيل  -3-فنتانيل

/

21

بيتا ميبرودين

/

22

بيتا ميثادول

/

23

بيتا برودين

/

2٤

بيزيتراميد

مسّكن

2٥

بوتيرات ثنائي أوكسافيتيل

26

بوتيرفنتانيل

/

27

القنب وراتنج القنب ومستخلصات وأصباغ القنب

/

28

كارفنتانيل

/

29

سيتوبيميدون

/

3٠

كلونيتازين

/

31

الكوكا )ورقة(

/

32

كوكايﲔ

/

بدون منفعة طبية

 ٦شوال عام  1٤٤3هـ
 ٧مايو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 31
اﳉريدة الرسم ّ

21

اﳌلحق
اﳉدول اﻷول )تابع(
 .1-1اﳌخّدرات اﳌدرجة ﰲ اﳉدول اﻷول من اتفاقية سنة 1٩٦1
اﳌخدر

الرقم

اﳌنفعة الطبية

33

كودوكسيم

/

3٤

ش اﳋشخاش
مركز ق ّ

/

3٥

سيكلو بروبيل فنتانيل

/

36

ديسومورفﲔ

/

37

ديكستروموراميد

/

38

ثنائي اﻷمبروميد

/

39

ثنائي إيثيل تيامبوتﲔ

/

٤٠

ثنائي الفينوكسﲔ

/

٤1

ثنائي الهيدروإيتورفﲔ

/

٤2

ثنائي الهيدرومورفﲔ

/

٤3

ثنائي اﳌينوكسادول

/

٤٤

ثنائي اﳌيفبتانول

/

٤٥

ثنائي ميثيل التيامبوتﲔ

/

٤6

ثنائي الفينوكسيﻼت

٤7

ثنائي البيبانون

٤8

دروتيبانول

اﳋطورة

مسّكن
/
بدون منفعة طبية

مواد تنطوي عﲆ خطر
إدماني عا ٍ
ل ﳑاثل

٤9

إكغونﲔ

/

للمورفﲔ أو الكوكايﲔ

٥٠

إيثيل ميثيل تيامبوتﲔ

/

أو القنب.

٥1

إيتونيتازين

/

٥2

إيتورفﲔ

٥3

إيتوكسيريدين

٥٤

فنتانيل

٥٥

 -٤فلويوروإيزوبوتير فنتانيل

٥6

فورانيل فنتانيل

/

٥7

فوريتيدين

/

٥8

هيروين

/

٥9

هيدروكودون

6٠

هيدرومورفينول

61

هيدرومورفون

62

هيدروكسي بيثيدين

63

إيسو ميثادون

مسّكن مستعمل ﰲ الطب
البيطري
بدون منفعة طبية
مسّكن
بدون منفعة طبية

مسّكن
بدون منفعة طبية
مسّكن
/
بدون منفعة طبية

 ٦شوال عام  1٤٤3هـ
 ٧مايو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 31
اﳉريدة الرسم ّ

22

اﳌلحق
اﳉدول اﻷول )تابع(
 .1-1اﳌخّدرات اﳌدرجة ﰲ اﳉدول اﻷول من اتفاقية سنة 1٩٦1
اﳌخدر

الرقم

اﳌنفعة الطبية

6٤

ليفوميتورفان

/

6٥

ليفوموراميد

/

66

ليفوفيناسيل مورفان

/

67

ليفورفانول

مسّكن

68

ميتازوسﲔ

بدون منفعة طبية

69

اﳌيثادون

مسّكن

7٠

وسيط اﳌيثادون

71

ميتوكسي أسيتيل فنتانيل

72

ميثيل ديزورفﲔ

/

73

ميثيل ثنائي هيدرومورفﲔ

/

7٤

 -3ميثيل تيوفنتانيل

/

7٥

ميثيل  -3-تيوفنتانيل

/

76

ميتوبون

/

77

وسيط اﳌوراميد

/

78

مورفيردين

/

79

مورفﲔ

8٠

ميتوبروميد اﳌورفﲔ

81

 -1ميثيل  ٤-فينيل  -٤-بيبيريريدينول بروبيونات

اﳋطورة

/
بدون منفعة طبية

مضاد اﻷلم

مواد تنطوي عﲆ خطر
إدماني عا ٍ
ل ﳑاثل

بدون منفعة طبية

للمورفﲔ أو الكوكايﲔ

/

أو القنب.

MPPP
82

MT-٤٥

/

83

ميروفﲔ

/

8٤

نيكومورفﲔ

/

8٥

نوراسيميثادول

/

86

نورليفورفانول

/

87

نورميثادون

/

88

نورمورفﲔ

/

89

نوربيبانون

/

9٠

أوكفنتانيل

/

91

ن  -أكسيمورفﲔ

/

92

أفيون

93

أوريبافﲔ

9٤

اﻷورتوفلوروفنتانيل

مسّكن
بدون منفعة طبية
/

 ٦شوال عام  1٤٤3هـ
 ٧مايو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 31
اﳉريدة الرسم ّ

23

اﳌلحق
اﳉدول اﻷول )تابع(
 .1-1اﳌخّدرات اﳌدرجة ﰲ اﳉدول اﻷول من اتفاقية سنة 1٩٦1
اﳌخدر

الرقم

اﳌنفعة الطبية

9٥

أكسيكودون

96

أكسيمورفون

97

بارافلوروبوتيريل فنتانيل

98

بارافلوروفنتانيل

/

99

 -1فينيتيل  -٤-فينيل  -٤-بيبيريريدينول أسيتات

/

اﳋطورة

مضاد اﻷلم
مسّكن
بدون منفعة طبية

PEPAP
1٠٠

بيثيدين

1٠1

وسيط البيثيدين ألف

/

1٠2

وسيط البيثيدين باء

/

1٠3

وسيط البيثيدين جـيم

/

1٠٤

فينادوكسون

بدون منفعة طبية

1٠٥

فينامبروميد

/

1٠6

فينازوسﲔ

/

1٠7

فينومورفان

/

1٠8

فينوبيريدين

/

1٠9

بيمينودين

/

11٠

بيريتراميد

/

للمورفﲔ أو الكوكايﲔ

111

البروهيبتازين

/

أو القنب.

112

بروبيريدين

/

113

راسيميتورفان

/

11٤

راسيموراميد

/

11٥

راسيمورفان

/

116

ريميفنتانيل

مسّكن

117

سوفنتانيل

/

118

تترا هيدروفورانيل فنتانيل

119

تيباكون

/

12٠

ثيبايﲔ

/

121

تيوفنتانيل

122

تيليدين

123

ثﻼثي اﳌيبيريدين

12٤

U- ٤77٠٠

مسّكن

بدون منفعة طبية

مسّكن
/
بدون منفعة طبية
/

مواد تنطوي عﲆ خطر
إدماني عا ٍ
ل ﳑاثل

 ٦شوال عام  1٤٤3هـ
 ٧مايو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 31
اﳉريدة الرسم ّ

24

اﳌلحق
اﳉدول اﻷول )تابع(
 .٢-1اﳌخدرات اﳌدرجة ﰲ اﳉدول الثاني من اتفاقية سنة 1٩٦1
اﳌخدر

الرقم

اﳌنفعة الطبية

اﳋطورة

12٥

أسيتيل ثنائي الهيدروكوديﲔ

126

كوديﲔ

127

دكستروبروبوكسيفﲔ

/

128

ثنائي الهيدروكوديﲔ

/

مواد تنطوي عﲆ خطر

129

إيثيل مورفﲔ

بدون منفعة طبية

إدماني أقل كونها

13٠

نيكوكودين

/

131

نيكوديكودين

/

132

نوركوديﲔ

/

133

فولكودين

مضاد اﻷلم

13٤

بروبيرام

بدون منفعة طبية

بدون منفعة طبية
مسّكن

تستعمل طبيا.

 .3-1اﳌخدرات اﳌدرجة ﰲ اﳉدول الثالث من اتفاقية سنة 1٩٦1
يضم مستحضرات اﳌواد اﳌصنفة ﰲ اﳉدولﲔ اﻷول والثاني والتي ليس لها خطر إدماني وﻻ آثار ضارة والتي يصعب
استـخﻼص عنصرها الفّعال نظرا لضعف تركيزها.
 .٤-1اﳌخدرات اﳌدرجة ﰲ اﳉدول الرابع من اتفاقية سنة 1٩٦1
اﳌخدر

الرقم

اﳌنفعة الطبية

اﳋطورة

بدون منفعة طبية

13٥

أسيتورفﲔ

136

أسيتيل  -ألفا  -ميثيل فنتانيل

/

137

أسيتيل فنتانيل

/

138

ألفا  -ميثيل  -فنتانيل

/

139

ألفا-ميثيل تيوفنتانيل

/

1٤٠

بيتا هيدروكسي فنتانيل

/

1٤1

بيتا هيدروكسي ميثيل  -3-فنتانيل

/

مواد اﳉدول اﻷول التي

1٤2

القنب واﻷسنمة اﳌزهرة أو اﳌثمرة لنبات القنب

بدون قيمة عﻼجية معتبرة

تنطوي عﲆ قدرة

1٤3

راتنج القنب

/

1٤٤

كارفنتانيل

/

1٤٥

سيتوبيميدون

/

1٤6

ديسومورفﲔ

/

1٤7

إيتورفﲔ

/

1٤8

هيروين

/

1٤9

 -3ميثيل فنتانيل

/

إدمانية عالية وآثار
ضارة كبيرة

 ٦شوال عام  1٤٤3هـ
 ٧مايو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 31
اﳉريدة الرسم ّ

25

اﳌلحق
اﳉدول اﻷول )تابع(
 .٤-1اﳌخدرات اﳌدرجة ﰲ اﳉدول الرابع من اتفاقية سنة 1٩٦1
اﳌخدر

الرقم
1٥٠

ميثيل  3-تيوفنتانيل

1٥1

 -1ميثيل  ٤-فينيل  -٤-بيبيريريدينول بروبيونات

اﳋطورة

اﳌنفعة الطبية
/
/

MPPP
1٥2

بارا  -فلوروفناتيل

/

1٥3

 -1فينيتيل  -٤-فينيل  -٤-بيبيريريدينول أسيتات

/

مواد اﳉدول اﻷول التي
تنطوي عﲆ قدرة
إدمانية عالية وآثار

PEPAP
1٥٤

ضارة كبيرة
/

تيوفنتانيل
اﳉدول الثاني

قائمة اﳌواد اﳌصنفة كمؤثرات عقلية
 .1-٢اﳌؤثرات العقلية اﳌدرجة ﰲ اﳉدول اﻷول من اتفاقية سنة 1٩٧1
اﳌؤثر العقﲇ

الرقم

اﳌنفعة الطبية

1

بروﻻمفيتامﲔ )(DOB

2

كاثينون

/

3

DET

/

٤

DMA

/

٥

DMHP

/

6

DMT

/

7

DOET

/

8

إيتيسيكليدين

/

9

إيتريبتامﲔ

/

1٠

) - (+ليسرجيد )( LSD,LSD-2٥

/

11

ن -إيثيل ميثيلﲔ ديوكسي أمفيتامﲔ

/

بدون منفعة طبية

)(MDE
12

ميثيلﲔ ديوكسي ميتامفيتامﲔ )(MDMA

/

13

مسكالﲔ

/

1٤

ميثكاثينون

/

1٥

-٤ميثيل أمينوركس

/

16

 -٥ميثوكسي - ٤,3 -ميثيلﲔ ديوكسي أمفيتامﲔ

/

)(MMDA
17

ألفا -ميثيل -٤-ميثيل ثيو فينيتيل أمﲔ

/

)(٤-MTA
18

ن -هيدروكسي ميثيلﲔ ديوكسي أمفيتامﲔ

اﳋطورة

/

مواد ذات قدرة إدمانية
تنطوي عﲆ خطر كبير
عﲆ الصحة العمومية

 ٦شوال عام  1٤٤3هـ
 ٧مايو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 31
اﳉريدة الرسم ّ

26

اﳌلحق
اﳉدول الثاني )تابع(
 .1-٢اﳌؤثرات العقلية اﳌدرجة ﰲ اﳉدول اﻷول من اتفاقية سنة 1٩٧1
اﳌؤثر العقﲇ

الرقم

اﳌنفعة الطبية

19

2٥ B-NBOMe

/

2٠

2٥ C-NBOMe

/

21

2٥ I-NBOMe

/

22

باراهكسيل

/

23

بارا ميثوكسي أمفيتامﲔ PMA

2٤

3-68-3398

اﳋطورة

/
/

بارا ميثوكسي ميثيل أمفيتامﲔ
أو  -٤ )-1ميثوكسي فينيل(-ن-ميثيل بروبان-2-أمﲔ

مواد ذات قدرة إدمانية
/

تنطوي عﲆ خطر كبير
عﲆ الصحة العمومية

)(PMMA
2٥

بسيلوسﲔ أو بسيلوستﲔ

/

26

بسيلوسيبﲔ

/

27

روليسيكليدين

/

28

STP,DOM

/

29

تينامفيتامﲔ )(MDA

/

3٠

تينوسيكليدين

/

31

تتراهيدرو كنابينول

/

32

ثﻼثي اﳌيثوكسي اﻷمفيتامﲔ TMA

/

 .٢-٢اﳌؤثرات العقلية اﳌدرجة ﰲ اﳉدول الثاني من اتفاقية سنة 1٩٧1
اﳌخدر

الرقم

اﳌنفعة الطبية

اﳋطورة

33

AB-CHMINACA

3٤

ADB-CHMINACA

/

3٥

٥F-ADB/٥F-MDMB-PINACA

/

36

AB-PINACA

/

37

)AM-22٠1 (JWH-22٠1

/

38

أمفيتامﲔ

/

مواد ذات قدرة إدمانية

39

أمينيبتﲔ

/

تنطوي عﲆ خطر كبير

٤٠

)٥F-APINACA (٥F-AKB-٤8

/

عﲆ الصحة العمومية

٤1

ن -بنزيل بيبيرازين

/

٤2

 -Nإيثيل نوربنتيلون ) إفينول(

/

٤3

2 C- B

/

٤٤

Cumyl-٤CN-BINACA

/

٤٥

ديكسامفيتامﲔ

منبه عصبي

٤6

درونابينوليلﲔ

يخفف من الغثيان

بدون منفعة طبية

 ٦شوال عام  1٤٤3هـ
 ٧مايو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 31
اﳉريدة الرسم ّ

27

اﳌلحق
اﳉدول الثاني )تابع(
 .٢-٢اﳌؤثرات العقلية اﳌدرجة ﰲ اﳉدول الثاني من اتفاقية سنة ) 1٩٧1تابع(
اﳌؤثر العقﲇ

الرقم

اﳌنفعة الطبية

اﳋطورة

بدون منفعة طبية

٤7

إيثيلون

٤8

إيثيل فينيدات

٤9

فينيتيلﲔ

٥٠

FUB-AMB(AMB-FUBINACA), AMB-FUBINACA

/

٥1

ADB-FUBINACA

/

منبه نفسي
بدون منفعة طبية

٥2

حمض غاما هيدروكسي بوتيريك GHB

/

٥3

فلوروأمفيتامﲔ )(٤-FA

/

٥٤

)JWH-٠18 (AM-678

/

٥٥

ليفامفيتامﲔ

/

٥6

ليفوميتامفيتامﲔ

/

٥7

MDMB-CHMICA

/

٥8

MDPV

/

٥9

ميكلوكوالون

/

6٠

ميفيدرون

/

61

ميتامفيتامﲔ

/

62

ميثاكوالون

/

63

مثيوبروبامﲔ

/

مواد ذات قدرة إدمانية

6٤

ميثوكسيتامﲔ

/

تنطوي عﲆ خطر كبير

6٥

 -٤ميثيل إيثكاثينون

/

عﲆ الصحة العمومية

66

ميثيلون

/

67

اﳌيثيل فينيدات

عﻼج نقص اﻻنتباه

68

٥F-PB-22

بدون منفعة طبية

69

بنتدرون

/

7٠

فنسيكليدين

/

71

فنميترازين

منبه – مفقد الشهية

72

ألفا PVP

73

 ٤,٤بارا  -ميثيل  -٤-ميثيل أمينوركس
 ٤,٤ثنائي  -ميثيل  -أمينوركس

بدون منفعة طبية
/
/

7٤

راسيمات اﳌيتامفيتامﲔ

7٥

سيكوباربيتال

76

UR-1٤٤

بدون منفعة طبية

77

XLR-11

/

78

زيبيبرول

/

مخّدر ومضاد التشنج

 ٦شوال عام  1٤٤3هـ
 ٧مايو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 31
اﳉريدة الرسم ّ

28

اﳌلحق
اﳉدول الثاني )تابع(
 .3-٢اﳌؤثرات العقلية اﳌدرجة ﰲ اﳉدول الثالث من اتفاقية سنة 1٩٧1
اﳌؤثر العقﲇ

الرقم

اﳌنفعة الطبية

79

أموباربيتال

بدون منفعة طبية

8٠

بوبرينورفﲔ

مسّكن

81

بوتالبيتال

82

كاثﲔ ) نورسودوايفيدرين(

83

سيكلوباربيتال

اﳋطورة

/
بدون منفعة طبية
/

مواد ذات قدرة إدمانية

8٤

فلونيترازيبام

منّوم  -مهدئ

تنطوي عﲆ خطر كبير

8٥

غلوتيتيميد

منّوم  -مهدئ

عﲆ الصحة العمومية

86

بنتازوسﲔ

مسّكن

87

بنتوباربيتال

مخّدر

 .٤-٢اﳌؤثرات العقلية اﳌدرجة ﰲ اﳉدول الثالث من اتفاقية سنة 1٩٧1
اﳌؤثر العقﲇ

الرقم

اﳌنفعة الطبية

88

ألوباربيتال

89

ألبرازوﻻم

9٠

أمفيبرامون ) ثنائي إيثيل بروبيون(

91

أمينوركس

92

باربيتال

93

بنزفيتامﲔ

بدون منفعة طبية

9٤

برومازيبام

مزيل القلق

9٥

بروتيزوﻻم

منّوم

96

بوتوباربيتال

97

كامازيبام

98

كلورديازيبوكسيد

/

99

كلوبازام

/

1٠٠

كلونازيبام

/

1٠1

كلورازيبات

/

1٠2

كلوتيازيبام

/

1٠3

كلوكسازوﻻم

/

1٠٤

ديلورازيبام

/

1٠٥

ديازيبام

1٠6

إيستازوﻻم

1٠7

إيثكلورفينول

/

1٠8

إيثينامات

/

1٠9

إيثيل أمفيتامﲔ ) ن-إيثيل أمفيتامﲔ(

11٠

فنكامفامﲔ

اﳋطورة

بدون منفعة طبية
مزيل القلق
منبه
منبه ،مفقد الشهية
مهدئ

/
مزيل القلق

مزيل القلق ،مضاد التشنج
منّوم

مفقد الشهية
مضاد اﻻكتئاب

مواد ذات قدرة إدمانية
تنطوي عﲆ خطر
ضعيف عﲆ الصحة
العمومية

 ٦شوال عام  1٤٤3هـ
 ٧مايو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 31
اﳉريدة الرسم ّ

29

اﳌلحق
اﳉدول الثاني )تابع(
 .٤-٢اﳌؤثرات العقلية اﳌدرجة ﰲ اﳉدول الثالث من اتفاقية سنة ) 1٩٧1تابع(
اﳌؤثر العقﲇ

الرقم

اﳌنفعة الطبية

111

فنبروبوراكس

112

فلوديازيبام

مزيل القلق

113

فلورازيبام

11٤

هاﻻزيبام

منّوم،مزيل القلق

11٥

هالوكسازوﻻم

116

كيتازوﻻم

منّوم

117

ليفيتامﲔ )(SPA

مسّكن

118

لوفﻼزيبات اﻹيثيل

119

لوبرازوﻻم

مرخي العضﻼت ،مزيل القلق

12٠

لورازيبام

مزيل القلق

121

لورميتازيبام

122

مازيندول

123

ميدازيبام

12٤

ميفينوركس

مفقد الشهية

12٥

ميبروبامات

مزيل القلق ،مرخي العضﻼت

126

ميزوكارب

127

ميثيل فينوباربيتال

128

ميثيبريلون

129

ميدازوﻻم

مهدئ ،منّوم

13٠

نيميتازيبام

بدون منفعة طبية

131

نيترازيبام

132

نوردازيبام

منّوم ،مهدئ
مزيل القلق

133

أوكسازيبام

/

13٤

أوكسازوﻻم

/

13٥

بيمولﲔ

/

136

فينازيبام

/

137

فينديميترازين

138

فينوباربيتال

139

فنترمﲔ

مضاد التشنج ،مهدئ ،منّوم
مفقد الشهية

1٤٠

بينازيبام

مزيل القلق ،مضاد التشنج

1٤1

بيبرادرول

بدون منفعة طبية

1٤2

برازيبام

1٤3

بيروفاليرون

1٤٤

سيكبوتاباربيتال

1٤٥

تيمازيبام

1٤6

تترازيبام

منّوم
مرخي العضﻼت

1٤7

تريازوﻻم

1٤8

فينيل بيتال

منّوم

1٤9

زولبيدﱘ

اﳋطورة

/

مزيل القلق

مزيل القلق
مزيل القلق

منّوم
يستعمل ﰲ مرض اﳉمدة
مزيل القلق ،مرخي العضﻼت

مضاد اﻻكتئاب
منّوم ،مضاد التشنج
منّوم ،مزيل القلق

مفقد الشهية

مزيل القلق
بدون منفعة طبية
مزيل القلق

بدون منفعة طبية
منّوم

مواد ذات قدرة
إدمانية تنطوي عﲆ
خطر ضعيف عﲆ
الصحة العمومية

 ٦شوال عام  1٤٤3هـ
 ٧مايو سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉدول الثالث :قائمة النباتات اﳌصنفة كمخّدرات

التسمية

الرقم

اﳌنفعة الطبية

اﳋطورة

بدون منفعة طبية

مصّنف ضمن مواد

1

القنب

2

شجيرة الكوكا )ورقة الكوكا(

/

3

خشخاش اﻷفيون

/

اﳉدول اﻷول للمخدرات
التي تنطوي عﲆ قدرة
إدمانية عالية وآثار
ضارة كبيرة

اﳉدول الرابع :قائمة اﳌواد اﳌصنفة كسﻼئف
 .1-٤السﻼئف اﳌسجلة ﰲ اﳉدول اﻷول من اتفاقية سنة 1٩٨٨
السﻼئف

الرقم

اﳌنفعة الطبية

1

ن  -حمض أستيل اﻷنترانيل

2

حمض الليسرجيك

3

حمض غليسيديك اﳌيثيل

٤

حمض فينيل اﳋل

/

٥

أنهيدريد اﳋل

/

6

 -٤أنيلينو  -N-فينيتيل بيبيريدين )(ANPP

/

7

اﻹيفيدرين

8

اﻹيرغومترين

عﻼج الصداع النصفي

9

اﻹيرغوتامﲔ

/

1٠

اﻹيسوسافرول

11

 - 3,٤ميثيلﲔ ديوكسي فينيل -بروبانون2-

/

12

بروبانون ميثيل غليسيدات

/

13

النورإيفيدرين

1٤

برمنغنات البوتاسيوم

1٥

 -Nفينيتيل  -٤-بيبيريدون )(NPP

16

 -1فينيل -2-بروبانون

/

17

ألفا-فينيل أسيتو أسيتاميد )(APAA

/

18

ألفا -فينيل أسيتو أسيتونيتريل )(APAAN

/

19

البيبيرونال

/

2٠

السودوإيفيدرين

21

السافرول

اﳋطورة

بدون منفعة طبية
تركيب عضوي ﰲ الصيدلة
بدون منفعة طبية

صناعة اﻷدوية

بدون منفعة طبية

الصناعة الصيدﻻنية
الكيمياء العضوية التركيبية
بدون منفعة طبية

صناعة اﻷدوية
بدون منفعة طبية

سﻼئف تستعمل
مباشرة ﰲ عملية
صناعة اﳌخدرات

 ٦شوال عام  1٤٤3هـ
 ٧مايو سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 31
اﳉريدة الرسم ّ

31

 .٢-٤السﻼئف اﳌسجلة ﰲ اﳉدول الثاني من اتفاقية سنة 1٩٨٨

السﻼئف

الرقم
1

اﻷسيتون

2

حمض اﻷنترانيل

اﳌنفعة الطبية

اﳋطورة

مستعمل ﰲ اﳌستحضرات
الصيدﻻنية
بدون منفعة طبية

3

حمض الهيدروكلوريك

/

سﻼئف تستعمل

٤

حمض الكبريتيك

/

كوسائط ﰲ عملية

٥

إيتر اﻹيثيل

/

6

اﳌيثيل إيثيل كيتون

/

7

البيبيريدين

/

8

التولوين

/

وزارة العمل والتشغيل
والضمان اﻻجتماعي
قرار مؤّرخ ﰲ  1٩رمضان عام  1٤٤3اﳌوافق  ٢٠أبريل
سن ـ ـة  ،٢٠٢٢يتضّمـ ـن رفـ ـع قيمـ ـة معاش ـات الضمان

اﻻجتماعي ومنحه وريوعه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صناعة اﳌخدرات

– وبـمـقـتضى اﻷمر رقم  ٠3–12اﳌؤّرخ ﰲ  2٠ربيع اﻷول

ع ـ ـام  1٤33اﳌ ـوافـ ـق  13ف ـب ـراي ـر سـ ـنة  2٠12واﳌتضمن قانون
اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠12ﻻ سيما اﳌادة  ٥منه،
– وبـمـقـتضى القانون رقم  ٠7-2٠اﳌؤرخ ﰲ  12شوال عام
 1٤٤1اﳌوافق  ٤يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة ،2٠2٠
– وبـم ـقتضى اﳌ ـرس ـوم رق ـم  29–8٤اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  9ج ـمادى

ن وزير العمل والتشغيل وال ّ
ضمان اﻻجتماعي،
إ ّ

اﻷوﱃ ع ـام  1٤٠٤اﳌـ ـوافـ ـ ـق  11فبراير سـ ـ ـنة  198٤الذي ي ـحـ ـ ـ ـّدد
اﳌ ـب ـل ـغ اﻷدن ـى ل ـل ـزي ـادة ع ـل ـى ال ـغـي ـر الـم ـنـصـوص عـلـيـهـا ﰲ

– ﲟقتضى القانون رقم  11–83اﳌؤّرخ ﰲ  21رمضان عام

تشريع الضمان اﻻجتماعي ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

 1٤٠3اﳌـ ـ ـوافـ ـ ـ ـق  2يولي ـ ـو سن ـ ـ ـة  1983واﳌتـ ـعـ ـلّق بالت ـ ـأمي ـن ـ ـات
اﻻجتماعية ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،ﻻ سّيما اﳌاّدة  ٤2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  12–83اﳌؤّرخ ﰲ  21رمـضـان
عـام  1٤٠3الـم ـوافـ ـق  2ي ـ ـول ـ ـيو س ـ ـنة  1983واﳌتعلّق بالـت ـق ـاعـد،
الـمـعـّدل واﳌتّمم ،ﻻ سّيما اﳌاّدة  ٤3منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  13–83اﳌؤّرخ ﰲ  21رمضان
عام  1٤٠3اﳌـ ـواف ـ ـق  2يولي ـ ـو سـ ـنـ ـة  1983واﳌت ـع ـلّق بحـ ـ ـوادث
ال ـعمل واﻷم ـراض اﳌهني ـة ،اﳌع ـّدل واﳌت ـّمم ،ﻻ سّيما اﳌاّدة

 8٤منه،

– وبـمـقـتضى اﳌرسرم الرئاسي رقم  137-21اﳌؤرخ ﰲ
 2٤شعبان عام  1٤٤2اﳌوافق  7أبريل سنة  2٠21الذي يحدد
اﻷجر الوطني اﻷدنى اﳌضمون،
– وﲟـ ـ ـقـتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤّرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟقـ ـتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  12٤–٠8اﳌؤّرخ ﰲ

 9ربيع الثاني عام  1٤29اﳌـوافق  1٥أب ـ ـريل سـ ـ ـنة  2٠٠8الذي
يحّدد صﻼحيات وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،

– وبـمـقـتضى اﻷمر رقم  ٠٤–٠6اﳌؤّرخ ﰲ  19جمادى
الثانية عام  1٤27اﳌوافق  1٥يوليو سنة  2٠٠6واﳌتضمن

 12محرم عام  1٤٤2اﳌوافق  31غشت سنة  2٠2٠الذي يحدد

قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠٠6ﻻ سيما اﳌادة  29منه،

مبلغ اﻷجر اﳌرجعي،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤٠-2٠اﳌؤرخ ﰲ

– وﲟقتضى القانون رقم  21–٠8اﳌؤّرخ ﰲ  2محّرم عام
 1٤3٠اﳌـواف ـق  3٠ديسـ ـم ـب ـر س ـنـ ـة  2٠٠8والـمـ ـتـضـ ـمـ ـن قـ ـانـ ـون

 16مايو س ـ ـنة  2٠2٠واﳌت ـض ـمن رف ـع ق ـيمة مع ـاشات الضمان

اﳌالية لسنة  ،2٠٠9ﻻ سيما اﳌادة  6٥منه،

اﻻجتماعي ومنحه وريوعه،

– وﲟقتضى القرار اﳌؤّرخ ﰲ  23رمضان عام  1٤٤1اﳌوافق
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 ٦شوال عام  1٤٤3هـ
 ٧مايو سنة  ٢٠٢٢م

يقّرر ما يأتي :

التقاعد والعﻼوة التكميلية ﳌنحة التقاعد اﳌنصوص عليها

اﳌاّدة اﻷولـى  :ت ـرف ـع قيـم ـة م ـع ـاشـات تـقـ ـاعـ ـد الـضـمان

ﰲ القانون رقم  21–٠8اﳌؤرخ ﰲ  2محّرم عام  1٤3٠اﳌوافق

اﻻجتماعي ومنحه اﳌنصوص عليها ﰲ القانون رقم 12–83
اﳌؤّرخ ﰲ  21رمضان عام  1٤٠3اﳌوافق  2يوليو سـنـة 1983

واﳌذكور أعﻼه ،لسنتي  2٠21و ،2٠22بتطبيق نسب ﲢدد كل
سنة كاﻵتي :

 3٠ديسـ ـم ـ ـبر س ـ ـنـ ـة  ،2٠٠8والتـ ـثمـ ـﲔ اﻻس ـتث ـ ـنائي اﳌنـ ـص ـوص
عليه ﲟوجب اﻷمر رقم  ٠3–12اﳌؤّرخ ﰲ  2٠ربيع اﻷول عام

 1٤33اﳌوافق  13فبراير سنة  ،2٠12واﳌذكورين أعﻼه.

اﳌاّدة  : 3تط ـ ـبـ ـق الن ـ ـسـ ـب اﳌـ ـنـ ـصـ ـوص عـ ـليـ ـ ـها ﰲ اﳌ ـ ـادة

•  ،%1٠بالنسبة للمعاشات واﳌنح التي يقل أو يساوي

اﻷوﱃ أعﻼه ،لسنتي  2٠21و ،2٠22عﲆ اﳌبلغ الشهري ﳌعاش
العجز الناﰋ عـن تطبيق اﳌادة  ٤2من القانون رقم 11–83

مبلغها  1٥.٠٠٠دج،
•  ،% ٥بـالـنـسـب ـة للـمـعـ ـاش ـات واﳌنـح التي ي ـف ـوق مـبـلـغـهـا
 1٥.٠٠٠دج أو يساوي  2٠.٠٠٠دج،
•  ،%3بالنسبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة للمع ـاشـ ـ ـ ـ ـ ـات واﳌنح التي يفوق مبلغها
 2٠.٠٠٠دج أو يساوي  ٤3.٠٠٠دج ،
•  ،% 2بالنـس ـبـة للمـع ـاش ـات واﳌـنـح الـتـي ي ـفـ ـوق م ـب ـل ـغ ـهـا
 ٤3.٠٠٠دج.
ﲢّدد معامﻼت التحيﲔ اﳌطبقة عﲆ اﻷجور اﳌعتمدة
كأساس ﳊساب اﳌعاشات اﳉديدة اﳌنصوص عليها ﰲ
اﳌاّدة  ٤3من ال ـقـ ـانـ ـون رقـ ـم  12–83اﳌ ـؤّرخ فـي  21رمضان
عام  1٤٠3اﳌـ ـواف ـ ـ ـق  2يـ ـ ـ ـولي ـ ـو سـ ـ ـن ـ ـة  1983واﳌ ـذك ـ ـور أع ـ ـﻼه،
ح ـ ـسـ ـ ـب الس ـ ـنـ ـتـ ـﲔ اﳌـ ـرجـ ـع ـ ـيتـ ـﲔ  2٠21و ،2٠22طبـ ـقا للم ـلح ـق
اﳌرفق بأصل هذا القرار.

اﳌؤّرخ ﰲ  21رمضان عام  1٤٠3اﳌوافق  2يوليـ ـو سـنة 1983
واﳌذكور أعﻼه.

يضاف مبلغ رفع القيمة الناﰋ عن تطبيق الفقرة أعﻼه،
إﱃ اﳊد اﻷدنى القانوني ﳌعاش العجز اﳌنصوص علـيـه ﰲ
الـقـانون رقم  11–83اﳌؤّرخ ﰲ  21رمضان عام  1٤٠3اﳌوافق
 2يوليو سنة  1983واﳌذكور أعﻼه.

اﳌاّدة  : ٤ت ـرف ـع ق ـيـمـة ري ـوع ح ـوادث الـع ـم ـل أو اﻷمـراض
اﳌه ـن ـيـة لسنـتي  2٠21و 2٠22ضم ـ ـ ـن الشروط اﳌنصوص
عليها ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٥يرفع اﳌبلغ اﻷدنى للـزيادة عﲆ الغير اﳌمنوحة
ﳌستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ري ـ ـع حـ ـادث عـ ـمـل أو ريع
مرض مهني لسنتي  2٠21و ،2٠22بنسبة  % 3لكل سنة.

اﳌاّدة  : ٢تطبـ ـ ـق النس ـ ـب اﳌنص ـ ـوص عليه ـ ـا ﰲ اﳌ ـ ـادة
اﻷوﱃ أعﻼه ،عﲆ اﳌبلغ الشهري ﳌعاش ومنحة التقاعد

اﳌاّدة  : ٦ي ـسـري مـفـعـول هذا القرار ابـتداء من :

الناﰋ عن حقوق اﻻشتراك ،لسنتي  2٠21و.2٠22

– أول مايو سنة  ،2٠21بالنسبة للزيادات بعنوان سنة ،2٠21

يضاف مبلغ رفع القيمة الناﰋ عن تطبيق الفقرة أعﻼه،
إﱃ اﳊدود الدنيا القانونية ﳌعاش التقاعد اﳌنصوص عليه
ﰲ القانون رقم  12–83اﳌؤّرخ ﰲ  21رمضان عام  1٤٠3اﳌوافق

 2يوليو سنة  ،1983واﻷمر رقم  ٠3–12اﳌؤّرخ ﰲ  2٠ربيع اﻷول

عـام  1٤33اﳌـواف ـق  13فبـ ـرايـ ـر س ـ ـنة  2٠12واﳌذكورين أعﻼه،
وإﱃ العﻼوات التكميلية اﳌنصوص عليها ﰲ اﻷمر رقم ٠٤–٠6
اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  19جم ـ ـادى الثـ ـانـ ـية عـ ـام  1٤27اﳌـ ـواف ـق  1٥ي ـوليـو

– أول مايو سنة  ،2٠22بالنسبة للزيادات بعنوان سنة .2٠22
اﳌاّدة  : ٧ي ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ـر هـ ـ ـذا الـ ـقـ ـ ـ ـرار ﰲ اﳉـ ـريـ ـدة الّرس ـ ـم ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّيـة الّديمقراطّيـة الّشـعبّيـة.
ح ـ ـّرر بـاﳉـ ـ ـزائـ ـ ـر ﰲ  19رم ـضـ ـ ـان عـ ـام  1٤٤3اﳌـ ـوافـ ـ ـق 2٠

أبريل سنة .2٠22

سنـ ـة  ،2٠٠6وك ـذا ال ـزي ـادات اﻻست ـث ـن ـائـيـة ﳌعـاشات ومـنـح

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

يوسف شرفة

