العدد 35

الثﻼثاء  ٢3شوال عام  ١٤٤3هـ

السنة التاسعة واﳋمسون

اﳌوافق  ٢٤ماي سنة  ٢0٢٢م

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

سنة

سنة

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

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس ٠23.٤1.18.76

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 clé 68اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ 3٠٠ ٠6٠٠٠٠2٠193٠٠٤8

حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة
الهاتف  ٠23.٤1.18.89 :إﱃ 92

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

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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 ٢3شوال عام  ١٤٤3هـ
 ٢٤ماي سنة  ٢0٢٢م

فهرس
مراسيم تنظيمّيـة
مرسوم رئاسي رقم  187–22مؤّرخ ﰲ  17شوال عام  1٤٤3اﳌواف ـق  18ماي سـ ـنة  ،2٠22يتضمن تعيﲔ رئيس وأعضاء السلطة
الوطنية ﳊماية اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي..................................................................................................................

5

مرسوم رئاسي رقم  188–22مؤّرخ ﰲ  21شوال عام  1٤٤3اﳌواف ـق  22ماي سـنة  ،2٠22يتضمن تـحـوي ـل اعـتماد إﱃ ميزانـية
تـسيير وزارة التربية الوطنية.................................................................................................................................................

5

مرسوم رئاسي رقم  189–22مؤّرخ ﰲ  21شوال عام  1٤٤3اﳌوافـق  22ماي سـنة  ،2٠22يتضمن ت ـحـوي ـل اعـتماد إﱃ مـيـزانـية
تـسيير وزارة الشباب والرياضة...............................................................................................................................................

6

مرسوم رئاسي رقم  19٠–22مؤّرخ ﰲ  21شوال عام  1٤٤3اﳌوافـق  22ماي سـنة  ،2٠22يتضمن تـحويـل اعـتم ـ ـ ـاد إﱃ مـيـزانـيـ ـ ـة
تـسيـ ـيـ ـر وزارة النقل................... .............................................................................................................................................

6

مرسوم رئاسي رقم  191–22مؤّرخ ﰲ  21شوال عام  1٤٤3اﳌوافـق  22ماي سـنة  ،2٠22يتضمن تـحويل اعـتمـاد إﱃ مـيـزانـي ـة
تسيير وزارة الصحة...............................................................................................................................................................

7

مرسوم تنفيذي رقم  19٤-22مؤّرخ ﰲ  23شوال عام  1٤٤3اﳌوافق  2٤ماي سنة  ،2٠22يتضمن اﳌوافقة عﲆ تع ـ ـديل دف ـ ـتر
الشـ ـروط اﳌلـ ـحق باﳌ ـرسوم التنفيذي رقم  235-16اﳌؤرخ ﰲ  2ذي اﳊجة عام  1٤37اﳌوافق  ٤سبتمبر سنة 2٠16
واﳌتضمن اﳌوافقة عﲆ رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصﻼت الﻼسلكية النقالة من اﳉيل الرابع ) (٤Gواستغﻼلها
وتوفير خدمات اﳌواصﻼت الﻼسلكية للجمهور اﳌمنوحة لشركة “اتصاﻻت اﳉزائر للهاتف النقال ،شركة ذات أسهم”....

8

مرسوم تنفيذي رقم  195-22مؤّرخ ﰲ  23شوال عام  1٤٤3اﳌوافق  2٤ماي سنة  ،2٠22يتضمن اﳌوافقة عﲆ تع ـ ـديل دف ـ ـتر
الشـ ـروط اﳌلـ ـحق باﳌ ـرسوم التنفيذي رقم  236–16اﳌؤرخ ﰲ  2ذي اﳊجة عام  1٤37اﳌوافق  ٤سبتمبر سنة 2٠16
واﳌتضمن اﳌوافقة عﲆ رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصﻼت الﻼسلكية النقالة من اﳉيل الرابع ) (٤Gواستغﻼلها
وتوفير خدمات اﳌواصﻼت الﻼسلكية للجمهور اﳌمنوحة لشركة “الوطنية لﻼتصاﻻت اﳉزائر ،شركة ذات أسهم”...........

11

مرسوم تنفيذي رقم  196-22مؤّرخ ﰲ  23شوال عام  1٤٤3اﳌوافق  2٤ماي سـ ـ ـن ـ ـة  ،2٠22ي ـ ـتـ ـ ـضـ ـ ـمـ ـ ـن اﳌوافقة عﲆ تع ـ ـديل دف ـ ـتر
الشـ ـروط اﳌلـ ـحق باﳌ ـرسوم التنفيذي رقم  237-16اﳌؤرخ ﰲ  2ذي اﳊجة عام  1٤37اﳌوافق  ٤سبتمبر سنة  2٠16واﳌتضمن
اﳌـ ـواف ـ ـق ـ ـة عـ ـ ـﲆ رخـ ـ ـصـ ـ ـة إق ـ ـام ـ ـة شـ ـب ـكـ ـة عـ ـمـ ـومـ ـية للمواصﻼت الﻼسلكية النقالة من اﳉيل الرابع ) (٤Gواسـ ـت ـ ـغ ـ ـﻼل ـ ـهـ ـا
وتـ ـوفـ ـي ـر خـ ـدمات اﳌواصﻼت الﻼسلكية للجمهور اﳌمنوحة لشركة “أوبتيموم تيليكوم اﳉزائر ،شركة ذات أسهم”.........

14

مراسيم فردّيـة
م ـرس ـوم رئ ـاسـي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام  1443اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام واﱄ وﻻية خنشلة..........................

18

م ـرس ـوم رئ ـاسي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق  12مـاي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام نائب مدير باﳌديرية العامة
للحماية اﳌدنية........................................................................................................................................................................

18

م ـرس ـوم رئ ـاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام  1443اﳌوافق  18ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام اﻷمﲔ العام لوزارة العدل...............

18

م ـرس ـوم رئ ـاس ـي مـؤّرخ ﰲ  9شوال عام  1443اﳌوافق  10ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام اﻷمﲔ العام لوزارة البريد
واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية..............................................................................................................................................

18

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام  1443اﳌوافق  18ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام اﻷمﲔ العام لوزارة الفﻼحة والتنمية
الريفية......................................................................................................................................................................................

18

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام  1443اﳌوافق  18ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ اﻷمﲔ العام لوزارة التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ..

18

م ـرس ـومـ ـان تـنفـي ـذي ـان م ـؤّرخـان ﰲ  18شوال عام  1443اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليﲔ..

18

 ٢3شوال عام  ١٤٤3هـ
 ٢٤ماي سنة  ٢0٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 35
اﳉريدة الرسم ّ

3

فهرس )تـابع(
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مديرين للحماية اﳌدنية ﰲ بعض
الوﻻيات....................................................................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مديرين للمواصﻼت السلكية
والﻼسلكية الوطنية ﰲ وﻻيتﲔ...............................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مدير اﳌجاهدين ﰲ وﻻية باتنة....
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مفتش باﳌفتشية العامة للتربية الوطنية.
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  14شوال عام  1443اﳌوافق  15ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مكّلف بالدراسات والتلخيص
بوزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي......................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  14شوال عام  1443اﳌوافق  15ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم اﻻقتصادية
والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة اﳉزائر ................................................................................................................3
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام  1443اﳌوافق  18ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مدير اﳌالية والوسائل بوزارة
التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.......................................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم
اﳌهنيﲔ...................................................................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ ﰲ
وﻻية تلمسان...........................................................................................................................................................................
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالديوان الوطني
لﻺحصائيات.............................................................................................................................................................................

20

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مدير الشّباك الوحيد غير اﳌركزي
للوكالة الوطنية لتطوير اﻻستثمار ﰲ وﻻية بجاية...............................................................................................................

20

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  14شوال عام  1443اﳌوافق  15ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مدير حماية النباتات والرقابة
التقنية بوزارة الفﻼحة والتنمية الريفية.................................................................................................................................

20

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  14شوال عام  1443اﳌوافق  15ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام محافظﲔ للغابات ﰲ بعض الوﻻيات...

20

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام اﳌدير اﳌنتدب للمصالح الفﻼحية
باﳌقاطعة اﻹدارية ببرج باجي مختار.....................................................................................................................................

20

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات باﳌديرية العامة
للبناء ووسائل اﻹنجاز بوزارة السكن والعمران واﳌدينة.......................................................................................................

20

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام اﳌدير العام لهيئة اﳌدينة اﳉديدة
لسيدي عبد الل ـه........................................................................................................................................................................

20

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للسكن والعمران
واﳌدينة والتجهيزات العمومية باﳌقاطعة اﻹدارية بسيدي عبد الل ـه ﰲ وﻻية اﳉزائر...........................................................

20

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مديرة النقل ﰲ وﻻية الشلف.........

21

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص
بوزارة اﳌوارد اﳌائية – سابقا.................................................................................................................................................

21

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام  1443اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ رئيس ديوان واﱄ وﻻية وهران...........

21

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مديرين للحماية اﳌدنية ﰲ بعض الوﻻيات.
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فهرس )تـابع(
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مديرين للمواصﻼت السلكية والﻼسلكية
الوطنية ﰲ بعض الوﻻيات......................................................................................................................................................

21

مرسومان تنفيذيان مؤّرخان ﰲ  14شوال عام  1443اﳌوافق  15ماي سنة  ،2022يتضمنان التعيﲔ بوزارة اﻻنتقال الطاقوي
والطاقات اﳌتجددة...................................................................................................................................................................

21

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مدير اﳌجاهدين ﰲ وﻻية اﳌسيلة.......

22

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  14شوال عام  1443اﳌوافق  15ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مدير التربية ﰲ وﻻية اﳉلفة................

22

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022يـتـض ـمـن تع ـيـ ـﲔ مـ ـديـ ـر اﳌ ـصـ ـالـ ـح ال ـف ـﻼحـيـة ﰲ وﻻي ـة
برج باجي مختار......................................................................................................................................................................

22

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  14شوال عام  1443اﳌوافق  15ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مديرين للمصالح الفﻼحية ﰲ وﻻيتﲔ...

22

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  14شوال عام  1443اﳌوافق  15ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ محافظﲔ للغابات ﰲ بعض الوﻻيات...

22

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ اﳌدير العام لهيئة اﳌدينة اﳉديدة
لسيدي عبد اللـه.........................................................................................................................................................................

22

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ اﳌديرة العامة لهيئة اﳌدينة اﳉديدة
لبوعينان..................................................................................................................................................................................

22

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  14شوال عام  1443اﳌوافق  15ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ اﳌديرة العامة للمركز اﻻستشفائي
اﳉامعي ﰲ شرق مدينة اﳉزائر.............................................................................................................................................

22

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية
ق ـرار م ـؤرخ فـي  2٤رمضان ع ـام  1٤٤3اﳌواف ـق  25أفريل سنة  ،2٠22يتضمن تفويض اﻹمضاء إﱃ مدير تسيير اﳌوارد البشرية.
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ق ـرار م ـؤرخ فـي  2٤رمضان ع ـام  1٤٤3اﳌواف ـق  25أفريل سنة  ،2٠22يتضمن تفويض اﻹمضاء إﱃ مدير القوانﲔ اﻷساسية
ﳌستخدمي اﻹدارة اﶈلية والتقييس....................................................................................................................................
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مراسيم تنظيمّيـة
مرسوم رئاسي رقم  ١٨٧–٢٢مؤّرخ ﰲ  ١٧شوال عام ١٤٤3
اﳌواف ـق  ١٨ماي سـ ـنة  ،٢0٢٢يتضمن تعيﲔ رئيس
وأعضاء السلطة الوطنية ﳊماية اﳌعطيات ذات
الطابع الشخصي.
–––––––––––

– فريد وحيد دحمان ،عضوا،
– عبد القادر زرق الراس ،عضوا،
– معمر بﻼيلية ،عضوا،
– لعرج زروقي ،عضوا،

ن رئيس اﳉمهورّيـة،
إ ّ

– موهوب مسعودي ،عضوا،

– بناء عﲆ الدستور ،ﻻسيما اﳌادتان  7–91و 2–92منه،

– بوعﻼم عيساوي ،عضوا.

– وبـمقـت ـضى ال ـق ـ ـان ـون رقم  ٠7–18اﳌؤرخ ﰲ  25رم ـضـان
عـ ـام  1٤39اﳌ ـواف ـق  1٠ي ـونـي ـو سـنـة  2٠18و اﳌتعـلـق بحماية
اﻷشخاص الطبيعيﲔ ﰲ مجال معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع
الشخصي ،ﻻسيما اﳌادتان  22و 23منه،

اﳌادة  : ٢ي ـنـشـر ه ـذا اﳌ ـرسـوم ف ـي اﳉ ـريـ ـدة الّرسـ ـمـ ـّية
للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح ـّرر بـ ـاﳉ ـزائـ ـر فـي  17شـ ـوال عـ ـام  1٤٤3اﳌ ـواف ـق  18م ـاي
سنة .2٠22

– وﲟـقـت ـضـى اﳌ ـرس ـوم الرئ ـاسـي رقم  39–2٠اﳌـؤرخ ﰲ
 8جمادى الثانية عـام  1٤٤1اﳌوافـ ـق  2فبراير سنة 2٠2٠
واﳌتعلق بالتعيﲔ ﰲ الوظائف اﳌدنية والعسكرية للدولة،
اﳌتمم،
يرسم ما يأتي :

عبد اﳌجيد تبون
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي رقم  ١٨٨–٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢١شوال عام ١٤٤3
اﳌواف ـق  ٢٢ماي سـنة  ،٢0٢٢يتضمن تـحـوي ـل اعـتماد
إﱃ ميزانـية تـسيير وزارة التربية الوطنية.

اﳌادة اﻻوﱃ  :تعـّيـ ـن الس ـيـدة وال ـسـادة اﻵتـي ـة أسـمـاؤه ـم،

–––––––––––

أع ـضـاء الـس ـلـطـ ـة ال ـوط ـنـي ـة ﳊ ـم ـايـ ـة اﳌـعـط ـي ـات ذات الـطـابع
الشخصي ،لعهدة مدتها خمس ) (5سنوات:
– لطفي بوجمعة ،رئيسا،
– جمال الدين قراوي ،عضوا،
– بوعﻼم حسان ،عضوا،
– مـحمد درفوف ،عضوا،
– ارزقي مسلوب ،عضوا،
– السعيد عميور ،عضوا،
– توفيق قزوط ،عضوا،
– مـحمد العيد بﻼع ،عضوا،
– سهيلة قمودي ،عضوا،
– بن أعمر عليوة ،عضوا،

ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وب ـنـ ـاء عـ ـﲆ الـ ـدسـت ـور ،ﻻ سـيـم ـا الـ ـم ـادت ـان  7–91و1٤1
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟ ـق ـتـض ـى الـ ـقـ ـانـ ـون رقـ ـم  17–8٤الـ ـم ـؤّرخ فـي  8ش ـوال
عام  1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  16–21الـمؤرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  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
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– وب ـمقـت ـضـى ال ـمـرسـ ـوم التـنـفيذي رقم  12–22اﳌؤرخ ﰲ

– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي اﳌؤرخ ﰲ  29جمادى اﻷوﱃ

 29ج ـم ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤٤3اﳌ ـواف ـق  3ج ـانـف ـي سـنـة 2٠22

عام  1٤٤3اﳌوافق  3جانفي سنة  2٠22واﳌتضمن توزيع

واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير التربية

اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة من

الوطنية من ميزانية التسيير ﲟـ ـوج ـب ق ـان ـون اﳌالية لسنة

ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠22

،2٠22

– وﲟـقـت ـضى الـ ـم ـرس ـوم الـتنـفـيذي رقم  16–22اﳌؤرخ ﰲ

يرسم ما يأتي :

 29ج ـم ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤٤3اﳌ ـوافـ ـق  3جـانفـي سنة 2٠22

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠22اعتماد قدره

واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الشباب

أربعون مليون دينار ) ٤٠.٠٠٠.٠٠٠دج( مقّيد ﰲ ميزانية
التكاليف اﳌشتركة وﰲ الباب رقم ” 91–37نفقات محتملة -
احتياطي مجّمع”.

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

اﳌاّدة  : ٢ي ـخـصـ ـ ـ ـص ﳌيـ ـزان ـيـة سنـ ـة  2٠22اعتـم ـ ـاد قـ ـدره

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠22اعتماد قدره

أربع ـون مل ـيـون دي ـنـار ) ٤٠.٠٠٠.٠٠٠دج( يـقـّي ـد فـي مي ـزانـيـة

مـل ـيـ ـار وسبـعـمـ ـائ ـة مـلـيـون دي ـنار ) 1.7٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( مقّيد

تـسـ ـي ـيـر وزارة الـتـ ـربية ال ـوط ـنـيـة وفـي ال ـبـاب رق ـم ٤3–٤3
''النشاط التربوي لفائدة اﳌهاجرين''.
اﳌاّدة  : 3يـكـل ـف وزي ـر اﳌالي ـة ووزي ـر التربية الوطنية،
ك ـ ـل ف ـيـمـ ـا يخص ـ ـ ـه ،بتنفي ـذ هـ ـ ـذا اﳌ ـرسـ ـوم ال ـذي ي ـنشـر ف ـي
اﳉـريـ ـ ـدة ال ـّرسـمـّيـ ـة للـجمـهـ ـورّيـ ـة اﳉ ـزائ ـرّيـ ـة ال ـّديمـق ـراطـّيـة
الّشعبّية.

فـي ميـ ـزانـي ـة الـتـك ـال ـيـف اﳌـشـتـرك ـة وﰲ الـبـاب رق ـم 91–37
”نفقات محتملة  -احتياطي مجّمع”.
اﳌاّدة  : ٢يـخـصـ ـص ﳌي ـ ـزانـيـة سـنـة  2٠22اعـتـمـاد ق ـدره
ملي ـار وسـبعـم ـائ ـة مـلـيـون ديـنـار ) 1.7٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( ي ـقـّي ـد
ﰲ م ـي ـزان ـيـة تـسـيـي ـر وزارة الـشـبـاب وال ـري ـاض ـة وﰲ الـبـاب
رقـم '' 1٠–37اﻹدارة اﳌـرك ـزيـ ـة – مـص ـاري ـف تسـيـيـ ـر ﳉ ـنـة

ح ـّرر ب ـاﳉـ ـزائ ـر فـي  21ش ـوال عـ ـام  1٤٤3اﳌ ـواف ـق  22مـ ـاي

تـن ـظـيـم ألـعـ ـاب الـبـحـر اﻷبـي ـض اﳌـت ـوس ـط ال ـت ـاسع ـة ع ـشـرة
ل ـوه ـران''.

سنة .2٠22
عبد اﳌجيد تبون
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي رقم  ١٨٩–٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢١شوال عام ١٤٤3
اﳌوافـق  ٢٢ماي سـنة  ،٢0٢٢يتضمن ت ـحـوي ـل اعـتماد
إﱃ مـيـزانـية تـسيير وزارة الشباب والرياضة.

اﳌاّدة  : 3يكلف وزير اﳌالي ـة ووزي ـر الشباب والرياضة،
كـل فيم ـا يخص ـ ـ ـه ،بتنفي ـذ هـ ـذا اﳌرس ـوم ال ـذي ي ـنشـر ف ـي
اﳉريـدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  21شوال عام  1٤٤3اﳌوافق  22ماي سنة
.2٠22

–––––––––––
ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدس ـت ـور ،ﻻ سـيـم ـا الـ ـم ـادتـان  7–91و1٤1
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقـ ـتـضـى ال ـقـ ـان ـون رق ـ ـم  17–8٤ال ـمؤّرخ ﰲ  8ش ـوال
ع ـام  1٤٠٤اﳌ ـواف ـ ـق  7ي ـولـي ـو سنـة  198٤واﳌتـعـل ـق بـقـوان ـﲔ
اﳌالية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقـتـضـى القانون رقم  16–21الـمؤرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة ،2٠22

عبد اﳌجيد تبون
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي رقم  ١٩0–٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢١شوال عام ١٤٤3
اﳌوافـق  ٢٢ماي سـنة  ،٢0٢٢يتضمن تـحويـل اعـتمـــاد
إﱃ مـيـزانـيـ ـ ـة تـسييـ ـر وزارة النقل.
–––––––––––
ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدسـتـور ،ﻻ سـيـم ـا ال ـم ـادت ـان  7–91و1٤1
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
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– وﲟـقـتـض ـى ال ـق ـان ـون رق ـم  17–8٤الـ ـمؤّرخ فـي  8ش ـ ـوال
عـ ـام  1٤٠٤اﳌ ـوافـ ـق  7ي ـولـي ـو سـنـة  198٤واﳌتـعـل ـق بـقـ ـوانـﲔ

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،

اﳌ ـالـيـة ،اﳌعدل واﳌتمم،

– وب ـن ـ ـاء ع ـﲆ ال ـدسـت ـور ،ﻻ سـيـم ـا الـ ـم ـادت ـان  7–91و1٤1
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،

– وﲟقتضى القانون رقم  16–21الـمؤرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  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

– وﲟـق ـتـضـى ال ـق ـان ـون رق ـم  17–8٤الـمـؤّرخ ف ـي  8شـ ـوال
عـ ـام  1٤٠٤اﳌـ ـواف ـق  7يـ ـولـي ـو س ـنـة  198٤واﳌـتـعـل ـق بـقـوانـﲔ
اﳌ ـالـيـة ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  16–21الـمؤرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة ،2٠22

– وﲟق ـتـضى الـمـرس ـوم الـتنفيذي رقم  26–22اﳌ ـؤرخ فـي
 29جـم ـادى اﻷوﱃ ع ـام  1٤٤3اﳌ ـواف ـق  3ج ـان ـفـي سـنـة 2٠22

– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي اﳌؤرخ ﰲ  29جمادى اﻷوﱃ

واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير النقل من

عام  1٤٤3اﳌوافق  3جانفي سنة  2٠22واﳌتضمن توزيع

ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠22

اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة من
ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠22

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠22اعتماد قدره

– وﲟ ـقـتـضى الـ ـمرس ـوم التـنفـيذي رقم  29–22اﳌؤرخ ﰲ

ستة مﻼيﲔ دينار ) 6.٠٠٠.٠٠٠دج( مقّيد ﰲ ميزانية التكاليف

 29جـم ـادى اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌ ـوافـ ـق  3ج ـانـف ـي سـنـة 2٠22

اﳌشتركة وﰲ الباب رقم ” 91–37نفقات محتملة  -احتياطي

واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الصحة من

مجّمع”.

ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠22

اﳌاّدة  : ٢يخـ ـ ـصص ﳌيـ ـزاني ـ ـة سنـ ـة  2٠22اعتم ـ ـ ـاد ق ـ ـ ـدره

يرسم ما يأتي :

ستة مﻼيﲔ دينار ) 6.٠٠٠.٠٠٠دج( يقّيد ﰲ ميزانية تسيير
وزارة النقل وﰲ الباب رقم '' ٠1–3٤اﻹدارة اﳌركزية – تسديد
النفقات''.

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠22اعتماد قدره
تـسـع ـة م ـﻼي ـﲔ ديـن ـار ) 9.٠٠٠.٠٠٠دج( مـق ـّيـ ـد فـي مي ـزانـي ـة

اﳌاّدة  : 3ي ـكـلـف وزي ـر اﳌـالي ـة ووزي ـر النقـ ـل ،كـ ـل فيـم ـا
يخص ـ ـ ـه ،بتنفي ـذ هـ ـذا اﳌرس ـوم ال ـذي ي ـنشـر ﰲ اﳉريـدة
الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
ح ـّرر ب ـاﳉ ـزائ ـر فـي  21ش ـوال ع ـام  1٤٤3اﳌواف ـق  22م ـاي
سنة .2٠22

التـك ـاليف اﳌشتركة وﰲ الباب رقم ” 91–37نفقات محتملة -
احتياطي مجّمع”.
اﳌاّدة  : ٢يخـ ـ ـصص ﳌيزاني ـ ـة سنـ ـ ـة  2٠22اعتم ـ ـاد ق ـ ـ ـدره
تـسـعـة مـﻼيﲔ ديـنار ) 9.٠٠٠.٠٠٠دج( يقّيد ﰲ ميزانية تسيير
وزارة الص ـح ـة وفـي الـبـاب رق ـم '' ٠1–37اﻹدارة اﳌ ـرك ـزيـ ـة –

عبد اﳌجيد تبون
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي رقم  ١٩١–٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢١شوال عام ١٤٤3
اﳌوافـق  ٢٢ماي سـنة  ،٢0٢٢يتضمن تـحويل اعـتمـاد
إﱃ مـيـزانـي ـة تسيير وزارة الصحة.
–––––––––––
ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ

اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات''.
اﳌاّدة  : 3يكلف وزير اﳌالي ـة ووزي ـر الصحة ،كـل فيم ـا
يخص ـ ـ ـه ،بتنفي ـذ هـ ـذا اﳌرس ـوم ال ـذي ي ـنشـر ﰲ اﳉريـدة
الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حـّرر ب ـاﳉ ـزائ ـر فـي  21ش ـوال ع ـام  1٤٤3اﳌ ـواف ـق  22مـاي
سنة .2٠22
عبد اﳌجيد تبون

 ٢3شوال عام  ١٤٤3هـ
 ٢٤ماي سنة  ٢0٢٢م
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مرسوم تنفيذي رقم  ١٩٤-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢3شوال عام ١٤٤3

– وﲟ ـقـتـضـى اﳌرسوم التنفيذي رقم  235-16اﳌؤرخ ﰲ

اﳌوافق  ٢٤ماي سنة  ،٢0٢٢يتضمن اﳌوافقة عﲆ

 2ذي اﳊجة عام  1٤37اﳌوافق  ٤سبتمبر سنة  2٠16واﳌتضمن

تعـ ـديل دفـ ـتر الش ـروط اﳌل ـحق باﳌـرسوم التنفيذي

اﳌوافـ ـقـ ـة عﲆ رخصة إقـ ـامـ ـة شب ـك ـة ع ـم ـوم ـي ـة ل ـل ـم ـواصﻼت

رقم  ٢35-١6اﳌؤرخ ﰲ  ٢ذي اﳊجة عام  ١٤3٧اﳌوافق

الﻼسلكية النقالة من اﳉيل الرابع ) (٤Gواستغﻼلها وتوفير

 ٤سب ـت ـمـبـر سنـة  ٢0١6واﳌتضمـ ـن اﳌواف ـق ـة عﲆ

خدمات اﳌواصﻼت الﻼسلكية للجمهور اﳌمنوحة لشركة

رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصﻼت الﻼسلكية

“اتصاﻻت اﳉزائر للهاتف النقال ،شركة ذات أسهم”،

النقالة من اﳉيل الرابع ) (٤Gواستغﻼلها وتوفير
خدمات اﳌواصﻼت الﻼسلكية للجمهور اﳌمنوحة
لشركة “اتصاﻻت اﳉزائر للهاتف النقال ،شركة
ذات أسهم”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– ب ـن ـاء عـﲆ تق ـريـ ـر وزيـ ـر الب ـريـ ـد واﳌ ـواص ـﻼت الـسـلـكـيـة
والﻼسلكية،
– وبـ ـنـ ـاء عـ ـﲆ ال ـدسـتـ ـ ـور ،ﻻ سي ـ ـم ـ ـا اﳌـ ـادت ـان  5-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى ال ـقـانـون رقـم  ٠9-8٤اﳌ ـؤّرخ ﰲ  2ج ـمـادى اﻷوﱃ
عام  1٤٠٤اﳌوافق  ٤فبراير سنة  198٤واﳌتعلق بالتنظيم
اﻹقليمي للبﻼد ،اﳌعدل واﳌتمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  178-2٠اﳌؤرخ ﰲ
 1٤ذي القعدة عام  1٤٤1اﳌوافق  6يوليو سنة  2٠2٠الذي يحدد
صﻼحيات وزير البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية،
– وﲟـق ـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنـفـيـذي رقـ ـم  ٤٤-21اﳌؤرخ ﰲ
 3جمادى الثانية عام  1٤٤2اﳌوافق  17جانفي سنة  2٠21الذي
يحدد نظام اﻻستغﻼل اﳌطبق عﲆ كل نوع من أنواع الشبكات
اﳌـم ـن ـوح ـة للـجـم ـهـ ـور وع ـﲆ مخـت ـلـف خ ـدم ـات اﻻت ـصـاﻻت
اﻹلكترونية،
– وب ـعـ ـد اسـتـش ـ ـارة س ـلـطـة ض ـبـ ـط ال ـب ـريـ ـد واﻻت ـص ـاﻻت
اﻹلك ـتـرون ـيـة،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يـ ـه ـ ـدف ه ـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم إﱃ اﳌـ ـواف ـقـ ـة عـ ـﲆ
ت ـ ـع ـ ـدي ـ ـل ب ـ ـعض أح ـ ـك ـ ـام دف ـ ـت ـ ـر الشروط اﳌل ـ ـحـ ـق بـ ـاﳌرسوم
التنفيذي رقم  235-16اﳌؤرخ ﰲ  2ذي اﳊجة عام  1٤37اﳌوافق

– وﲟ ـقـتـض ـى ال ـق ـان ـون رق ـم  12-15اﳌ ـؤرخ فـي  28رمـضان

 ٤سب ـت ـمـبـر سنـة  2٠16واﳌتضم ـ ـن اﳌواف ـ ـقـ ـة عﲆ رخصة

عام  1٤36اﳌوافق  15يوليو سنة  2٠15واﳌتعلق بحماية الطفل،

إق ـام ـة شب ـك ـة ع ـم ـوم ـيـة لـلـمـواصﻼت الـﻼسلـكـيـة الـنـقـالـة مـن

– وﲟ ـقـتـضـى ال ـق ـان ـون رق ـم  ٠٤-18اﳌ ـؤّرخ فـي  2٤شـعـب ـان
عام  1٤39اﳌوافق  1٠مايو سنة  2٠18الذي يحدد القواعد
العامة اﳌتعلقة بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،
– وﲟـقـتـض ـى ال ـق ـان ـون رق ـم  ٠7-18اﳌ ـؤرخ ﰲ  25رمضان
عام  1٤39اﳌوافق  1٠يونيو سنة  2٠18واﳌتعلق بحماية
اﻷشخاص الطبيعيﲔ ﰲ مجال معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع
الشخصي،
– وﲟـقـتـض ـى ال ـق ـانـ ـون رق ـم  ٠٤-2٠اﳌ ـؤّرخ فـي  5شـعـب ـان
عام  1٤٤1اﳌوافق  3٠مارس سنة  2٠2٠واﳌتعلق باﻻتصاﻻت
الراديوية،
– وﲟـق ـتـضـى اﳌ ـرسـ ـوم الرئ ـاسي رقم 275-21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي الق ـ ـعـ ـ ـدة ع ـ ـام  1٤٤2اﳌـ ـ ـوافـ ـ ـق  3٠ي ـ ـون ـ ـيـ ـو س ـ ـن ـ ـة 2٠21
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟـقتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسـي رقـ ـم  281-21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

اﳉيل الرابع ) (٤Gواستغﻼلها وتوفير خدمات اﳌواصﻼت
ال ـﻼسلـكـيـة لـلـجـمـهـور اﳌمـنـوحـة لشركـة “اتصاﻻت اﳉزائـ ـر
للهاتف النقال ،شركة ذات أسهم”.
اﳌاّدة  : ٢ينش ـ ـ ـر ه ـ ـ ـ ـذا اﳌرس ـ ـ ـ ـوم ﰲ اﳉريـ ـ ـ ـدة الّرسم ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائ ـ ـر ﰲ  23شـ ـوال ع ـ ـام  1٤٤3اﳌوافـ ـق  2٤ماي
سنة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳌلحق
دفتر الشروط اﳌتعلق بإقامة واستغﻼل شبكة
عمومية للمواصﻼت الﻼسلكية من اﳉيل الرابع )(٤G
وتوفير خدمات اﳌواصﻼت الﻼسلكية للجمهور
“اتصاﻻت اﳉزائر للهاتف النقال ،شركة ذات أسهم”.
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تعدل أحكام اﳌواد اﻷوﱃ ) (1.1و(1.21) 21
و (2.27) 27من دفتر الشروط اﳌلحق باﳌرسوم التنفيذي

 ٢3شوال عام  ١٤٤3هـ
 ٢٤ماي سنة  ٢0٢٢م
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اﻷسماء واللقب،

 ٤سبتمبر سنة  2٠16واﳌتضمن اﳌوافقة عﲆ رخصة إقامة
شب ـك ـة ع ـم ـوم ـي ـة لـلـمـواصﻼت الـﻼسلـكـيـة الـنـقـالـة مـن اﳉيـل
الرابع ) (٤Gواستغﻼلها وتوفير خدمات اﳌواصﻼت الﻼسلكية
ل ـل ـج ـم ـه ـور اﳌم ـن ـوح ـة لشرك ـة “اتصاﻻت اﳉزائـ ـر لـ ـل ـه ـات ـف
النقال; شركة ذات أسهم ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة اﻷوﱃ  :اﳌصطلحات
 .١.١تعريف اﳌصطلحات
) ...........................................................بدون تغيير حتى(

– تاريخ ومكان اﳌيﻼد،
– العنوان،
– رقم التعريف الوطني،
– تاريخ اﻻشتراك.
يلزم صاحب الرخصة بالتأكد من صحة ودقة بيانات
هوية اﳌشترك عند كل اشتراك”.

“ ”3 GPPيعني فريق خبراء معياريا ﳌشروع اﳉيل الثالث
).(Third Generation Partnership Project
“اﻹرسـ ـال ال ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـزدوج ب ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم الـ ـ ـذب ـ ـ ـذب ـ ـة FDD
) ”(Frequency Division Duplexيـ ـعـ ـن ـي مـ ـخـ ـط ـ ـط اﻹرس ـ ـال

“اﳌادة  : 27اﻷتـ ـ ـاوى اﳋ ـ ـ ـاص ـ ـ ـة ب ـ ـت ـ ـخ ـ ـصـ ـيـ ـص الـ ـذب ـ ـذبـ ـ ـات
الﻼسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها
 .١.٢٧اﳌبدأ

اﳌـ ـزدوج ال ـ ـذي تـ ـسـ ـت ـع ـم ـل ف ـي ـه إرس ـاﻻت ال ـوصـ ـلـ ـة الصـ ـاعـدة
والوصلة الهابطة ذبذبات مختلفة ولكنها عادة متزامنة.
“اﻹرسـ ـال ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـزدوج ب ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزم ـ ـ ـ ـ ـن TDD
) ”(Time Division Duplexي ـ ـ ـعـ ـن ـي م ـخ ـطـ ـط اﻹرسـ ـال اﳌ ـزدوج
الذي ﲢدث فيه إرساﻻت الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة
ﰲ أوقات مختلفة رغم أنها قد تتقاسم نفس الذبذبة”.

).................................بدون تغيير( ..................................
 .٢.٢٧اﳌبلغ
ب ـال ـنسب ـة لـلمـحطـ ـات الـ ـقـ ـاعـ ـديـ ـة ،ي ـح ـت ـوي م ـب ـل ـغ اﻹت ـاوة
اﳌذكورة ﰲ النقطة  1.27واﳌتعلقة بتخصيص الذبذبات
وتسييرها ومراقبتها ،عﲆ ما يأتي :

“اﳌادة  : 21التعرف عﲆ اﳌرتفقﲔ وحمايتهم
 .١.٢١التعرف

– إتاوة سنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات :
ث ـﻼث ـم ـائ ـة م ـل ـي ـون ) (3٠٠.٠٠٠.٠٠٠ديـ ـنـ ـار جـ ـزائـ ـري لـ ـل ـق ـن ـاة

يجب عﲆ كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع

اﳌزدوجة  5ميغاهيرتز بنمط  FDDومائة وعشرون مليون

اﳌسبق أو الﻼحق  SIMأو USIMأن يكون موضوع تعرف

) (12٠.٠٠٠.٠٠٠دينار جزائري للقناة  5ميغاهيرتز بنمط

دقيق يتضمن العناصر اﻵتية :

،TDD

– اﻷسماء واللقب،
– تاريخ ومكان اﳌيﻼد،

– إتاوة سنوية ﳌراقبة التركيبات الﻼسلكية الكهربائية :
ثﻼثة آﻻف ) (3.٠٠٠دينار جزائري للمـحطة القاعدية للجيل
الرابع ). (eNode B

– العنوان،
– نسخة من وثيقة تعريف رسمية.
يـجب أن يـتـم هـذا الـتـع ـرف عـنـد اكـت ـتـاب اﻻشـتـراك أو حﲔ
تسليم بطاقة الدفع اﳌسبق أو الﻼحق  SIMأو .USIM

) ...........................الباقي بدون تغيير( .”.........................
اﳌاّدة  : ٢يعدل اﳌلحق الرابع )“ (٤التزامات إضافية” من
دفتر الشروط اﳌلحق باﳌرسوم التنفيذي رقم  235–16اﳌؤرخ
ﰲ  2ذي اﳊجة عام  1٤37اﳌوافق  ٤سبتمبر سنة 2٠16

) ..........………………………….........بدون تغيير حتى(
اﳌراقبة اﻷبوية عبر خدمة ي ـزوده بـه ـا صاحب اﳋدمة.

واﳌتضمـ ـن اﳌوافـ ـقـ ـة عﲆ رخصة إقـ ـامـ ـة شبـ ـكـ ـة عـ ـمـ ـومـ ـيـ ـة
لـ ـلـ ـمـ ـواصﻼت الـ ـﻼسلـ ـكـ ـيـ ـة الـ ـنـ ـقـ ـالـ ـة مـ ـن اﳉيـ ـل الـ ـرابـ ـع )(٤G

يلزم صاحب الرخصة بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية

واستغﻼلها وتوفير خدمات اﳌواصﻼت الﻼسلكية للجمهور

ﲢتوي عﲆ اﳌعلومات اﻵتي ذكرها وذلك بالنسبة ﳉميع

اﳌمنوحة لشركة “اتصاﻻت اﳉزائر للهاتف النقال ،شركة

زبائنه ومشتركيه وحائزي بطاقة  SIMأو: USIM

ذات أسهم” ،ويحرر كما يأتي :

 ٢3شوال عام  ١٤٤3هـ
 ٢٤ماي سنة  ٢0٢٢م
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“اﳌلحق ٤
التزامات إضافية
يجب عﲆ صاحب الرخصة احترام اﻻلتزامات اﻹضافية اﻵتية :
الوﻻيات اﻹضافية للسنة اﻷوﱃ :
نسبة التغطية بـ %
الفئة

C١

C٢

الوﻻية

ز + ١سنة ١
ز+ ١
)السنة اﻷوﱃ( سنتﲔ )(٢

ز3 + ١
سنوات

ز٤ + ١
سنوات

ز5 + ١
سنوات

ز6 + ١
سنوات

ز٧ + ١
سنوات

الوادي

1٠

2٠

3٠

٤٠

5٠

5٠

5٠

بسكرة

1٠

2٠

3٠

٤٠

5٠

5٠

5٠

قسنطينة

15

2٠

25

3٠

٤٠

٤5

5٠

برج بوعريريج

15

2٠

25

3٠

٤٠

٤5

5٠

تلمسان

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤5

5٠

سيدي بلعباس

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤5

5٠

بومرداس

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤5

5٠

تيزي وزو

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤5

5٠

البليدة

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤5

5٠

تيبازة

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤5

5٠

باتنة

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤٠

٤5

اﳉدول 5
نسبة التغطية بالنسبة للوﻻيات اﻹضافية التي يجب تغطيتها منذ السنة اﻷوﱃ
)ز : 1هو تاريخ منح رخصة اﳉيل الرابع(
عدد الوﻻيات اﻹضافية للسنة  : 2ثﻼث ).(3
عدد الوﻻيات اﻹضافية للسنة  : 3ثﻼث ).(3
عدد الوﻻيات اﻹضافية للسنة  : ٤ثﻼث ).(3
نسب تغطية الوﻻيات اﻹلزامية التي تفوق النسب الدنيا :
نسبة التغطية بـ %
الفئة

الوﻻية

C١

ورقلة

15

اﳉزائر

25

٤٠

وهران

15

2٠

C٢

ز + ١سنة ١
)السنة اﻷوﱃ(

ز+ ١
سنتﲔ )(٢

ز3 + ١
سنوات

ز٤ + ١
سنوات

ز5 + ١
سنوات

ز6 + ١
سنوات

2٠

3٠

٤٠

5٠

5٠

5٠

55

أكثر من 55

أكثر من 55

6٠

65

25

3٠

٤٠

٤5

5٠

ز٧ + ١
سنوات

 ٢3شوال عام  ١٤٤3هـ
 ٢٤ماي سنة  ٢0٢٢م
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نسبة التغطية بالنسبة للوﻻيات التي يجب تغطيتها
منذ السنة اﻷوﱃ
)ز : 1هو تاريخ منح رخصة اﳉيل الرابع(
)........................الباقي بدون تغيير(.”..............................
حّرر باﳉزائر ﰲ  1٠ماي سنة  2٠22ﰲ خمس ) (5نسخ
أصلية.
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– وﲟ ـقـتـض ـى ال ـق ـان ـون رق ـم  ٠7–18اﳌ ـؤرخ ﰲ  25رمـضـان
عام  1٤39اﳌوافق  1٠يونيو سنة  2٠18واﳌتعلق بحماية
اﻷشخاص الطبيعيﲔ ﰲ مجال معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع
الشخصي،
– وﲟ ـقـتـضـى ال ـق ـان ـون رق ـم  ٠٤–2٠اﳌؤّرخ ﰲ  5شعبان
عام  1٤٤1اﳌوافق  3٠مارس سنة  2٠2٠واﳌتعلق باﻻتصاﻻت
الراديوية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  275–21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن

وّقعه :

تعيﲔ الوزير اﻷول،

ﳑثل صاحب الرخصة

رئيس مجلس سلطة ضبط
البريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية

شوقي بوخزاني

زين الدين بلعطار

الرئيس اﳌدير العام

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟ ـ ـق ـت ـضـى اﳌـ ـرس ـوم الـتـنـفـيـ ـذي رق ـ ـم  236–16اﳌؤرخ ﰲ
 2ذي اﳊـجـ ـة عـ ـام  1٤37اﳌ ـواف ـ ـق  ٤سبـتـم ـبـ ـر سـن ـة 2٠16

وزير البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية
كرﱘ بيبي تريكي

للمواصﻼت الﻼسلكية النقالة من اﳉيل الرابع ) (٤Gواستغﻼلها

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ★ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وتوفير خدمات اﳌواصﻼت الﻼسلكية للجمهور اﳌمنوحة

مرسوم تنفيذي رقم  ١٩5-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢3شوال عام ١٤٤3
اﳌوافق  ٢٤ماي سنة  ،٢0٢٢يتضمن اﳌوافقة عﲆ
تعـ ـديل دفـ ـتر الش ـروط اﳌل ـحق باﳌـرسوم التنفيذي
رقـم  ٢36–١6ال ـمـ ـؤرخ فـي  ٢ذي الـح ـجـ ـة عـ ـام ١٤3٧

واﳌـت ـضـمـن اﳌ ـواف ـق ـة ع ـﲆ رخ ـصـة إق ـام ـة شبـك ـة عـم ـوم ـي ـة

لشركة “الوطنية لﻼتصاﻻت اﳉزائر ،شركة ذات أسهم”،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  178–2٠اﳌؤرخ ﰲ
 1٤ذي القعدة عام  1٤٤1اﳌوافق  6يوليو سنة  2٠2٠الذي يحدد
صﻼحيات وزير البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية،

اﳌوافق  ٤سبتمبر سنة  ٢0١6واﳌتضمـن اﳌوافقة

– وﲟ ـقـت ـضـى اﳌـ ـرس ـوم الـتنـفـيذي رقم  ٤٤–21اﳌؤرخ ﰲ

ع ـﲆ رخ ـص ـة إق ـامـ ـة شبـكـ ـة عـمـومـيـة للـمـواصـﻼت

 3جمادى الثانية عام  1٤٤2اﳌ ـوافـق  17جانفي سنة 2٠21

الﻼسلكية النقالة من اﳉيل الرابع ) (٤Gواستغﻼلها

الذي يحدد نظام اﻻستغﻼل اﳌطبق عﲆ كل نوع من أنواع

وتوفير خدمات اﳌواصﻼت الﻼسلكية للجمهور

الشبكات اﳌمنوحة للجمهور وعﲆ مختلف خدمات اﻻتصاﻻت

اﳌمنوحة لشركة “الوطنية لﻼتصاﻻت اﳉزائر،

اﻹلكترونية،

شركة ذات أسهم”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير البريد واﳌواصﻼت السلكية
والﻼسلكية،
– وب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدسـت ـ ـور ،ﻻ سيـ ـ ـمـ ـ ـا اﳌ ـادتـان  5–112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

– وبعـ ـد اسـتـشـارة سل ـطـ ـة ضـب ـط الـب ـري ـ ـد واﻻت ـصـاﻻت
اﻹلكترونية،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ اﳌوافقة عﲆ
تعديل بعض أحكام دفتر الشروط اﳌلحق باﳌرسوم التنفيذي
رقـ ـم  236–16الـمـ ـؤرخ فـي  2ذي ال ـحـج ـة ع ـ ـام  1٤37اﳌـ ـوافـ ـ ـق
 ٤سب ـت ـمـبـر سنـة  2٠16واﳌتضم ـ ـن اﳌواف ـ ـقـ ـة عﲆ رخصة
إق ـام ـة شب ـك ـة ع ـم ـوم ـيـة لـلـمـواصﻼت الـﻼسلـكـيـة الـنـقـالـة مـن

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9–8٤اﳌؤّرخ ﰲ  2جمادى اﻷوﱃ

اﳉيل الرابع ) (٤Gواستغﻼلها وتوفير خدمات اﳌواصﻼت

عام  1٤٠٤اﳌوافق  ٤فبراير سنة  198٤واﳌتعلق بالتنظيم

الﻼسلكية للجمهور اﳌمنوحة لشركة “الوطنية لﻼتصاﻻت

اﻹقليمي للبﻼد ،اﳌعدل واﳌتمم،

اﳉزائر ،شركة ذات أسهم”.

– وﲟ ـقـ ـتـضـى الـق ـان ـون رقـ ـم  12–15اﳌ ـؤرخ فـي  28رم ـضـان
عام  1٤36اﳌوافق  15يوليو سنة  2٠15واﳌتعلق بحماية الطفل،
– وﲟ ـقـتـضى ال ـق ـان ـون رق ـم  ٠٤–18اﳌ ـؤّرخ ﰲ  2٤شعبان
عام  1٤39اﳌوافق  1٠مايو سنة  2٠18الذي يحدد القواعد
العامة اﳌتعلقة بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،

اﳌاّدة  : ٢ينش ـ ـ ـر ه ـ ـ ـ ـذا اﳌرس ـ ـ ـ ـوم ﰲ اﳉريـ ـ ـ ـدة الّرسم ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائ ـ ـر ﰲ  23شـ ـوال ع ـ ـام  1٤٤3اﳌوافـ ـق  2٤م ـاي
سنة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان
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اﳌلحق
دفتر الشروط اﳌتعلق بإقامة واستغﻼل شبكة
عمومية للمواصﻼت الﻼسلكية من اﳉيل الرابع )(٤G
وتوفير خدمات اﳌواصﻼت الﻼسلكية للجمهور
“الوطنية لﻼتصاﻻت اﳉزائر ،شركة ذات أسهم”.
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تعدل أحكام اﳌواد اﻷوﱃ ) (1.1و(1.21) 21
و (2.27) 27من دفتر الشروط اﳌلحق باﳌرسوم التنفيذي
رقـ ـم  236–16اﳌـ ـؤرخ ف ـي  2ذي اﳊ ـجـ ـ ـة عـ ـ ـ ـ ـام  1٤37اﳌ ـ ـوافـ ـق
 ٤سبتمبر سنة  2٠16واﳌتضمن اﳌوافقة عﲆ رخصة إقامة

) .............………………………….....بدون تغيير حتى(
اﳌراقبة اﻷبوية عبر خدمة ي ـزوده بـه ـا صاحب اﳋدمة.
يلزم صاحب الرخصة بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية
ﲢتوي عﲆ اﳌعلومات اﻵتي ذكرها وذلك بالنسبة ﳉميع
زبائنه ومشتركيه وحائزي بطاقة  SIMأو: USIM
– اﻷسماء واللقب،
– تاريخ ومكان اﳌيﻼد،
– العنوان،

شب ـك ـة ع ـم ـوم ـي ـة لـلـمـواصﻼت الـﻼسلـكـيـة الـنـقـالـة مـن اﳉيـل

– رقم التعريف الوطني،

الرابع ) (٤Gواستغﻼلها وتوفير خدمات اﳌواصﻼت الﻼسلكية

– تاريخ اﻻشتراك.

للجمهور اﳌمنوحة لشركة “الوطنية لﻼتصاﻻت اﳉزائر،
شركة ذات أسهم” ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة اﻷوﱃ  :اﳌصطلحات
 .١.١تعريف اﳌصطلحات
) ...........................................................بدون تغيير حتى(
“ ”3 GPPيعني فريق خبراء معياريا ﳌشروع اﳉيل الثالث
).(Third Generation Partnership Project
“اﻹرس ـ ـال الـ ـ ـم ـ ـ ـ ـزدوج ب ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم الـ ـ ـذب ـ ـ ـذب ـ ـة FDD

 ٢3شوال عام  ١٤٤3هـ
 ٢٤ماي سنة  ٢0٢٢م

يلزم صاحب الرخصة بالتأكد من صحة ودقة بيانات
هوية اﳌشترك عند كل اشتراك”.
“اﳌادة  : 27اﻷتاوى اﳋاصة بتخصيص الذبذبات الﻼسلكية
الكهربائية وتسييرها ومراقبتها
 .١.٢٧اﳌبدأ
).................................بدون تغيير( ..................................
 .٢.٢٧اﳌبلغ

) ”(Frequency Division Duplexيعني مخطط اﻹرسال اﳌزدوج

ب ـال ـنسب ـة لـلمـحطـ ـات الـ ـقـ ـاعـ ـديـ ـة ،ي ـح ـت ـوي م ـب ـل ـغ اﻹت ـاوة

الـ ـذي تستـ ـعـ ـمـ ـل فـ ـيـ ـه إرساﻻت الـ ـوصلـ ـة الصاعـ ـدة وال ـوصل ـة

اﳌذكورة ﰲ النقطة  1.27واﳌتعلقة بتخصيص الذبذبات

الهابطة ذبذبات مختلفة ولكنها عادة متزامنة.

وتسييرها ومراقبتها ،عﲆ ما يأتي :

“اﻹرسـ ـ ـال الـ ـ ـم ـ ـ ـ ـزدوج ب ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزم ـ ـ ـ ـ ـن TDD

– إتاوة سنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات :

) ”(Time Division Duplexيـعـن ـي مخ ـطط اﻹرس ـال اﳌزدوج

ث ـﻼث ـم ـائ ـة م ـل ـي ـون ) (3٠٠.٠٠٠.٠٠٠ديـ ـنـ ـار جـ ـزائـ ـري لـ ـل ـق ـن ـاة

الذي ﲢدث فيه إرساﻻت الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة

اﳌزدوجة  5ميغاهيرتز بنمط  FDDومائة وعشرون مليون

ﰲ أوقات مختلفة رغم أنها قد تتقاسم نفس الذبذبة”.
“اﳌادة  : 21التعرف عﲆ اﳌرتفقﲔ وحمايتهم
 .١.٢١التعرف
يجب عﲆ كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع
اﳌسبق أو الﻼحق  SIMأو USIMأن يكون موضوع تعرف
دقيق يتضمن العناصر اﻵتية :
– اﻷسماء واللقب،
– تاريخ ومكان اﳌيﻼد،
– العنوان،
– نسخة من وثيقة تعريف رسمية.

) (12٠.٠٠٠.٠٠٠دينار جزائري للقناة  5ميغاهيرتز بنمط
،TDD
– إتاوة سنوية ﳌراقبة التركيبات الﻼسلكية الكهربائية :
ثﻼثة آﻻف ) (3.٠٠٠دينار جزائري للمـحطة القاعدية للجيل
الرابع ).(eNode B
) ...........................الباقي بدون تغيير( .”.........................
اﳌاّدة  : ٢يعدل اﳌلحق الرابع )“ (٤التزامات إضافية” من
دفتر الشروط اﳌلحق باﳌرسوم التنفيذي رقم  236-16اﳌؤرخ
فـي  2ذي اﳊجـ ـة ع ـ ـام  1٤37اﳌـ ـوافـ ـق  ٤سبـتـمـبـر سـنـة 2٠16
واﳌـتـضـمـن اﳌ ـواف ـق ـة ع ـﲆ رخ ـصـة إق ـام ـة شبـكـ ـة عـم ـومـيـة
لـ ـ ـ ـ ـ ـلـم ـواص ـﻼت ال ـﻼسلـكـيـة الـ ـ ـ ـ ـ ـنـق ـال ـة م ـن اﳉي ـل ال ـراب ـع )(٤G

ي ـ ج ب أ ن ي ـ ت ـ م ه ـ ذ ا ا ل ـ ت ـ ع ــ ر ف ع ـ ن ـ د ا ك ـ ت ــ ت ـ ا ب ا ﻻ ش ـ ت ـ ر ا ك

واستغﻼلها وتوفير خدمات اﳌواصﻼت الﻼسلكية للجمهور

أو حﲔ تسل ـ ـي ـ ـم بـ ـطـ ـاقـ ـة الـ ـدفـ ـع اﳌسبـ ـق أو الـ ـﻼحـ ـق  SIMأو

اﳌمنوحة لشركة “الوطنية لﻼتصاﻻت اﳉزائر ،شركة ذات

.USIM

أسهم” ،ويحرر كما يأتي :

 ٢3شوال عام  ١٤٤3هـ
 ٢٤ماي سنة  ٢0٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 35
اﳉريدة الرسم ّ

13

“اﳌلحق ٤
التزامات إضافية
يجب عﲆ صاحب الرخصة احترام اﻻلتزامات اﻹضافية اﻵتية :
الوﻻيات اﻹضافية للسنة اﻷوﱃ :
نسبة التغطية بـ %
الفئة

C١

C٢

الوﻻية

ز + ١سنة ١
)السنة اﻷوﱃ(

ز+ ١
سنتﲔ )(٢

ز3 + ١
سنوات

ز٤ + ١
سنوات

ز5 + ١
سنوات

ز6 + ١
سنوات

ز٧ + ١
سنوات

ورقلة

1٠

2٠

3٠

٤٠

5٠

55

6٠

اﳉلفة

1٠

2٠

3٠

٤٠

5٠

55

6٠

بسكرة

1٠

2٠

3٠

٤٠

5٠

5٠

55

غرداية

1٠

2٠

3٠

٤٠

5٠

5٠

6٠

أدرار

1٠

2٠

3٠

٤٠

5٠

55

6٠

اﳉزائر

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤5

5٠

وهران

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤5

5٠

قسنطينة

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤5

5٠

سطيف

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤5

5٠

بومرداس

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤٠

٤5

بجاية

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤5

5٠

البليدة

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤٠

5٠

عنابة

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤5

5٠

تيبازة

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤٠

٤٠

سيدي بلعباس

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤٠

٤٠

البويرة

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤5

5٠

الشلف

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤5

5٠

باتنة

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤٠

٤5

برج بوعريريج

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤٠

5٠

اﳌدية

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤٠

٤٠

معسكر

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤٠

٤5

اﳌسيلة

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤5

5٠

تيارت

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤5

5٠

سكيكدة

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤5

5٠

عﲔ الدفﲆ

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤٠

٤٠

مستغاﱎ

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤٠

٤٠

غليزان

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤5

5٠

عﲔ ﲤوشنت

1٠

15

2٠

25

٤٠

٤5

5٠
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اﳉدول 5
نسبة التغطية بالنسبة للوﻻيات التي يجب تغطيتها
منذ السنة اﻷوﱃ
)ز : 1هو تاريخ منح رخصة اﳉيل الرابع(
عدد الوﻻيات اﻹضافية للسنة  : 2ست عشرة ).(16

 ٢3شوال عام  ١٤٤3هـ
 ٢٤ماي سنة  ٢0٢٢م

– وﲟقـتـضـى ال ـق ـانـ ـون رق ـم  12-15اﳌـؤرخ فـي  28رم ـضـ ـان
عام  1٤36اﳌوافق  15يوليو سنة  2٠15واﳌتعلق بحماية الطفل،
– وﲟـ ـقـتـضـى ال ـق ـانـون رق ـم  ٠٤-18اﳌؤّرخ ﰲ  2٤شعبان
عام  1٤39اﳌوافق  1٠مايو سنة  2٠18الذي يحدد القواعد
العامة اﳌتعلقة بالبريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية،

عدد الوﻻيات اﻹضافية للسنة  : 3ﻻ شيء.

– وﲟ ـقـتـضـى ال ـق ـان ـون رق ـم  ٠7-18اﳌؤرخ ﰲ  25رمضان

عدد الوﻻيات اﻹضافية للسنة  : ٤ﻻ شيء.

ع ـ ـام  1٤39اﳌواف ـق  1٠ي ـونـيـو سـنـة  2٠18واﳌتعـل ـق بحمايـة

نسب تغطية الوﻻيات اﻹلزامية التي تفوق النسب الدنيا :
ﻻ شيء.
اﻻلتزامات اﻹضافية حول نوعية اﳋدمة  :ﻻ شيء”.
حّرر باﳉزائر ﰲ  1٠ماي سنة  2٠22ﰲ خمس ) (5نسخ
أصلية.

اﻷشخاص الطبيعيﲔ ﰲ مجال معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع
الشخصي،
– وبـمـقـتـضـى الـق ـان ـون رقـ ـم  ٠٤-2٠اﳌ ـؤّرخ فـي  5شـع ـبـ ـان
عام  1٤٤1اﳌوافق  3٠مارس سنة  2٠2٠واﳌتعلق باﻻتصاﻻت
الراديوية،
– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسي رقم  275-21اﳌؤرخ ﰲ

وّقعه :

 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
ﳑثل صاحب الرخصة

رئيس مجلس سلطة ضبط
البريد واﻻتصاﻻت
اﻹلكترونية

بسام يوسف اﻹبراهيم

زين الدين بلعطار

اﳌدير العام

تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟ ـقـتـ ـض ـى اﳌرسوم التنفيذي رقم  237-16اﳌ ـؤرخ ﰲ

وزير البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية

 2ذي اﳊجـ ـة عـ ـام  1٤37اﳌـواف ـق  ٤سبـتـمـبـر سـنـة 2٠16

كرﱘ بيبي تريكي

واﳌ ـتـضـمـن اﳌ ـواف ـق ـة ع ـﲆ رخـص ـة إق ـام ـة شبـكـ ـة عـم ـومـي ـة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ★ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم تنفيذي رقم  ١٩6-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢3شوال عام ١٤٤3

للمواصﻼت الﻼسلكية النقالة من اﳉيل الرابع ) (٤Gواستغﻼلها
وتوفير خدمات اﳌواصﻼت الﻼسلكية للجمهور اﳌمنوحة
لشركة “أوبتيموم تيليكوم اﳉزائر ،شركة ذات أسهم”،

اﳌوافق  ٢٤ماي سنة  ،٢0٢٢يتضمن اﳌوافقة عﲆ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  178-2٠اﳌؤرخ ﰲ

تعـ ـديل دفـ ـتر الش ـروط اﳌل ـحق باﳌـرسوم الـتنفيذي

 1٤ذي القعدة عام  1٤٤1اﳌوافق  6يوليو سنة  2٠2٠الذي يحدد

رقم  ٢3٧-١6اﳌؤرخ ﰲ  ٢ذي اﳊجة عام  ١٤3٧اﳌوافق

صﻼحيات وزير البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية،

 ٤سبتمبر سنة  ٢0١6واﳌتضمن اﳌـ ـواف ـ ـق ـ ـة عـ ـ ـﲆ

– وﲟـقـت ـض ـى اﳌـ ـرس ـ ـوم التـنـفـيـذي رقم  ٤٤-21اﳌؤرخ ﰲ

رخـ ـ ـصـ ـ ـة إق ـ ـ ـام ـ ـة شـ ـ ـبـ ـك ـ ـ ـة ع ـ ـمـ ـ ـوم ـ ـ ـي ـة للم ـواصـ ـﻼت

 3ج ـمـ ـادى ال ـث ـان ـيـة عـ ـام  1٤٤2الـم ـوافـ ـق  17ج ـانفـي سنة 2٠21

الﻼسلكية النقالة من اﳉيل الرابع ) (٤Gواس ـتـ ـغـ ـﻼلها

ال ـذي يـحـدد نـظ ـام اﻻستغﻼل اﳌطبق عﲆ ك ـل نـ ـوع م ـن أن ـواع

وت ـوف ـيـر خ ـدمات اﳌواصﻼت الﻼسلكية للجمهور

الـشـب ـك ـات اﳌ ـمـنـوح ـة للـجـم ـهـ ـور وعـ ـﲆ مخ ـتـل ـف خ ـ ـدم ـ ـات

اﳌمنوحة لشركة “أوبتيموم تيليكوم اﳉزائر،

اﻻتـصـاﻻت اﻹلكترونية،

شركة ذات أسهم”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

– وبـ ـعـ ـد اسـ ـتـ ـش ـ ـارة سـ ـل ـ ـط ـ ـة ض ـ ـبـ ـط ال ـب ـريـ ـد واﻻتـ ـصـاﻻت
اﻹلكترونية،

ن الوزير اﻷّول،
إ ّ

يرسم ما يأتي :

– ب ـنـاء ع ـﲆ ت ـقـ ـريـ ـر وزي ـر البـريـ ـد واﳌ ـواص ـﻼت الـسـلـكـية

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ي ـه ـدف ه ـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم إﱃ اﳌـ ـوافـ ـق ـة عـ ـ ـﲆ

والﻼسلكية،
– وبـ ـنـ ـاء ع ـﲆ ال ـدسـتـ ـ ـور ،ﻻ سـي ـ ـم ـ ـا اﳌ ـادت ـان  5-112و1٤1

ت ـعـ ـدي ـل بـع ـض أح ـكـ ـام دف ـت ـر الـش ـروط اﳌ ـلـح ـق ب ـاﳌ ـرس ـوم
التـنـفـيـذي رق ـم  237-16اﳌ ـؤرخ فـي  2ذي اﳊـج ـة عـ ـام 1٤37
اﳌ ـواف ـق  ٤سبـتـمـبـر سـنـة  2٠16واﳌتـضـمـن اﳌـوافـقـة ع ـﲆ

)الفقرة  (2منه،

رخـصـة إقامة شبكة عمومية للمواصﻼت الﻼسلكية النقالة

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9-8٤اﳌؤّرخ ﰲ  2جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤٠٤اﳌوافق  ٤فبراير سنة  198٤واﳌتعلق بالتنظيم
اﻹقليمي للبﻼد ،اﳌعدل واﳌتمم،

من اﳉيل الرابع ) (٤Gواستغﻼلها وتوفير خدمات اﳌواصﻼت
الﻼسلكية للجمهور اﳌمنوحة لشركة “أوبتيموم تيليكوم
اﳉزائر ،شركة ذات أسهم”.

 ٢3شوال عام  ١٤٤3هـ
 ٢٤ماي سنة  ٢0٢٢م
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اﳌاّدة  : ٢ينش ـ ـ ـر ه ـ ـ ـ ـذا اﳌرس ـ ـ ـ ـوم ﰲ اﳉريـ ـ ـ ـدة الّرسم ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائ ـ ـر ﰲ  23شـ ـوال ع ـ ـام  1٤٤3اﳌوافـ ـق  2٤ماي
سنة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳌلحق
دفتر الشروط اﳌتعلق بإقامة واستغﻼل شبكة
عمومية للمواصﻼت الﻼسلكية من اﳉيل الرابع )(٤G
وتوفير خدمات اﳌواصﻼت الﻼسلكية للجمهور

يـجب أن يـتـم هـذا الـتـع ـرف عـنـد اكـت ـتـاب اﻻشـتـراك أو حﲔ
تسليم بطاقة الدفع اﳌسبق أو الﻼحق  SIMأو .USIM
) ...........................................................بدون تغيير حتى(
اﳌراقبة اﻷبوية عبر خدمة ي ـزوده بـه ـا صاحب اﳋدمة.
يلزم صاحب الرخصة بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية
ﲢتوي عﲆ اﳌعلومات اﻵتي ذكرها وذلك بالنسبة ﳉميع
زبائنه ومشتركيه وحائزي بطاقة  SIMأو: USIM
– اﻷسماء واللقب،
– تاريخ ومكان اﳌيﻼد،

“أوبتيموم تيليكوم اﳉزائر ،شركة ذات أسهم”.

– العنوان،

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ت ـع ـدل أح ـكـ ـام اﳌـواد اﻷوﱃ ) (1.1و(1.21) 21

– رقم التعريف الوطني،

و (2.27) 27من دفتر الشروط اﳌلحق باﳌرسوم التنفيذي
رقـ ـم  237–16الـ ـ ـم ـ ـؤرخ فـي  2ذي اﳊ ـجـ ـة عـ ـ ـام  1٤37اﳌ ـ ـوافـ ـ ـق
 ٤سبتمبر سنة  2٠16واﳌتضمن اﳌوافقة عﲆ رخصة إقامة
ش ـب ـكـ ـة عـ ـم ـوم ـي ـة ل ـل ـم ـواص ـﻼت الﻼس ـل ـكية النقالة من اﳉيل
ال ـراب ـع ) (٤Gواسـ ـت ـغـ ـﻼلـ ـهـ ـا وتـ ـوفـ ـي ـر خ ـدمـ ـات اﳌـ ـواصـ ـ ـﻼت
الﻼسلكية للجمهور اﳌمنوحة لشركة “أوبتيموم تيليكوم
اﳉزائر ،شركة ذات أسهم ،وﲢرر كما يأتي :

“اﳌادة اﻷوﱃ  :اﳌصطلحات
 .١.١تعريف اﳌصطلحات
……………) .............……………......بدون تغيير حتى(
“ ”3GPPيعني فريق خبراء معياريا ﳌشروع اﳉيل الثالث
).(Third Generation Partnership Project
“اﻹرس ـ ـ ـ ـال الـ ـ ـم ـ ـ ـ ـزدوج ب ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم الـ ـ ـذب ـ ـ ـذب ـ ـة FDD
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– تاريخ اﻻشتراك.
يلزم صاحب الرخصة بالتأكد من صحة ودقة بيانات
هوية اﳌشترك عند كل اشتراك”.
“اﳌادة  : 27اﻷتاوى اﳋاصة بتخصيص الذبذبات الﻼسلكية
الكهربائية وتسييرها ومراقبتها
 .١.٢٧اﳌبدأ
)...............................بدون تغيير( ...................................
 .٢.٢٧اﳌبلغ
ب ـال ـنسب ـة لـلمـحطـ ـات الـ ـقـ ـاعـ ـديـ ـة ،ي ـح ـت ـوي م ـب ـل ـغ اﻹت ـاوة
اﳌ ـذك ـورة ﰲ النقطة  1.27واﳌتـعـلـق ـة بتـخصـيص ال ـذب ـذب ـات
وتسييرها ومراقبتها ،عﲆ ما يأتي :

) ”(Frequency Division Duplexيعني مخطط اﻹرسال اﳌزدوج

– إتاوة سنوية لتسيير وتخصيص ومراقبة الذبذبات :

الـ ـذي تستـ ـعـ ـمـ ـل فـ ـيـ ـه إرساﻻت الـ ـوصلـ ـة الصاعـ ـدة وال ـوصل ـة

ث ـﻼث ـم ـائ ـة م ـل ـي ـون ) (3٠٠.٠٠٠.٠٠٠ديـ ـنـ ـار جـ ـزائـ ـري لـ ـل ـق ـن ـاة

الهابطة ذبذبات مختلفة ولكنها عادة متزامنة.

اﳌزدوجة  5ميغاهيرتز بنمط  FDDومائة وعشرون مليون

“اﻹرس ـ ـال الـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـزدوج ب ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزم ـ ـ ـ ـ ـن TDD
) ”(Time Division Duplexيـع ـنـي مخطـ ـط اﻹرس ـال اﳌزدوج
الذي ﲢدث فيه إرساﻻت الوصلة الصاعدة والوصلة الهابطة
ﰲ أوقات مختلفة رغم أنها قد تتقاسم نفس الذبذبة”.
“اﳌادة  : 21التعرف عﲆ اﳌرتفقﲔ وحمايتهم
 .١.٢١التعرف

) (12٠.٠٠٠.٠٠٠دينار جزائري للقناة  5ميغاهيرتز بنمط
،TDD
– إتاوة سنوية ﳌراقبة التركيبات الﻼسلكية الكهربائية :
ثﻼثة آﻻف ) (3.٠٠٠دينار جزائري للمـحطة القاعدية للجيل
الرابع ).(eNode B
) ............................الباقي بدون تغيير( .”........................

يجب عﲆ كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع

اﳌاّدة  : ٢يعدل اﳌلحق الرابع )“ (٤التزامات إضافية” من

اﳌسبق أو الﻼحق  SIMأو USIMأن يكون موضوع تعرف

دف ـت ـر الشروط اﳌل ـح ـق ب ـاﳌرسوم ال ـت ـن ـف ـي ـذي رق ـم 237–16

دقيق يتضمن العناصر اﻵتية :

اﳌؤرخ ﰲ  2ذي اﳊجة عام  1٤37اﳌوافق  ٤سبتمبر سنة 2٠16

– اﻷسماء واللقب،
– تاريخ ومكان اﳌيﻼد،

واﳌتضمـ ـن اﳌوافـ ـقـ ـة عﲆ رخصة إقـ ـامـ ـة شبـ ـكـ ـة عـ ـمـ ـومـ ـيـ ـة
للمواصﻼت الﻼسلكية النقالة من اﳉيل الرابع ) (٤Gواستغﻼلها
وتـوفـيـر خ ـدم ـات اﳌواصـﻼت الﻼسلكية للجمهور اﳌمنوحة

– العنوان،

ل ـشـرك ـة “أوبتيموم ت ـي ـل ـيكـوم اﳉ ـزائر ،شرك ـة ذات أسـه ـم”،

– نسخة من وثيقة تعريف رسمية.

ويحرر كما يأتي :

 ٢3شوال عام  ١٤٤3هـ
 ٢٤ماي سنة  ٢0٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 35
اﳉريدة الرسم ّ
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“اﳌلحق ٤
التزامات إضافية
يجب عﲆ صاحب الرخصة احترام اﻻلتزامات اﻹضافية اﻵتية :
الوﻻيات اﻹضافية للسنة اﻷوﱃ :
نسبة التغطية بـ %
الفئة

الوﻻية

C١

الوادي

2٠

اﳉزائر

75

9٠

وهران

٤٠

6٠

8٠

البليدة

2٠

٤٠

7٠

8٠

سكيكدة

2٠

٤٠

6٠

8٠

8٠

تلمسان

2٠

3٠

٤٠

6٠

6٠

6٠

مستغاﱎ

2٠

3٠

5٠

8٠

8٠

8٠

8٠

باتنة

25

35

٤5

65

65

65

65

بجاية

2٠

35

5٠

65

65

65

65

ميلة

2٠

٤٠

55

8٠

8٠

8٠

8٠

تيزي وزو

2٠

35

٤5

55

55

55

55

تيارت

25

35

٤5

6٠

6٠

6٠

6٠

بومرداس

2٠

٤٠

6٠

8٠

8٠

8٠

8٠

اﳌدية

2٠

35

٤5

55

55

55

55

عﲔ الدفﲆ

2٠

٤٠

6٠

8٠

8٠

8٠

8٠

البويرة

2٠

3٠

٤5

65

65

65

65

برج بوعريريج

2٠

٤٠

6٠

8٠

8٠

8٠

8٠

C٢

ز + ١سنة ١
ز+ ١
)السنة اﻷوﱃ( سنتﲔ )(٢

ز3 + ١
سنوات

ز٤ + ١
سنوات

ز5 + ١
سنوات

ز6 + ١
سنوات

ز٧ + ١
سنوات

3٠

٤٠

5٠

65

65

65

9٠

9٠

9٠

9٠

9٠

9٠

9٠

9٠

9٠

8٠

8٠

8٠

8٠

8٠
6٠

اﳉدول 5
نسبة التغطية بالنسبة للوﻻيات التي يجب تغطيتها منذ السنة اﻷوﱃ
)ز : 1هو تاريخ منح رخصة اﳉيل الرابع(
عدد الوﻻيات اﻹضافية للسنة  : 2أربع ).(٤
عدد الوﻻيات اﻹضافية للسنة  : 3خمس ).(5
عدد الوﻻيات اﻹضافية للسنة  : ٤أربع ).(٤

 ٢3شوال عام  ١٤٤3هـ
 ٢٤ماي سنة  ٢0٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 35
اﳉريدة الرسم ّ
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نسب تغطية الوﻻيات اﻹلزامية التي تفوق النسب الدنيا :

نسبة التغطية بـ %
الفئة

الوﻻية

ز + ١سنة ١
)السنة اﻷوﱃ(

ز+ ١
سنتﲔ )(٢

ز3 + ١
سنوات

ز٤ + ١
سنوات

ز5 + ١
سنوات

ز6 + ١
سنوات

ز٧ + ١
سنوات

C١

اﳉلفة

25

٤٠

5٠

65

65

65

65

سطيف

2٠

٤٠

6٠

7٠

7٠

7٠

7٠

قسنطينة

5٠

7٠

9٠

9٠

9٠

9٠

9٠

C٢

اﳉدول 6
نسبة التغطية بالنسبة للوﻻيات التي يجب تغطيتها منذ السنة اﻷوﱃ
)ز : 1هو تاريخ منح رخصة اﳉيل الرابع(

نسبة التغطية بـ %
الفئة

الوﻻية

أدرار

ز+ ١
سنتﲔ )(٢

ز3 + ١
سنوات

ز٤ + ١
سنوات

ز5 + ١
سنوات

ز6 + ١
سنوات

ز٧ + ١
سنوات

2٠

3٠

٤٠

5٠

65

65

C١
تامنغست

2٠

3٠

٤٠

5٠

6٠

6٠

معسكر

2٠

3٠

٤٠

55

55

55

C٢
عنابة

٤٠

6٠

5٠

6٠

6٠

6٠

اﳉدول ٧
نسبة التغطية بالنسبة للوﻻيات التي يجب تغطيتها منذ السنة الثانية
)ز : 1هو تاريخ منح رخصة اﳉيل الرابع(
)................................................................................الباقي بدون تغيير(.”............................................................................
حّرر باﳉزائر ﰲ  1٠ماي سنة  2٠22ﰲ خمس ) (5نسخ أصلية.
وّقعه :
ﳑثل صاحب الرخصة

رئيس مجلس سلطة ضبط

الرئيس اﳌدير العام

البريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية

ماتﲔ قالفاني

زين الدين بلعطار
وزير البريد واﳌواصﻼت
السلكية والﻼسلكية
كرﱘ بيبي تريكي
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 ٢3شوال عام  ١٤٤3هـ
 ٢٤ماي سنة  ٢0٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 35
اﳉريدة الرسم ّ

مراسيم فردّيـة
م ـرس ـوم رئ ـاسـي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام  1443اﳌوافق
 19ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام واﱄ وﻻية
خنشلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـم ـوج ـب م ـرس ـوم رئ ـاسـي م ـؤّرخ ﰲ  18ش ـوال ع ـام 1443
اﳌـوافق  19ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد عﲇ بوزيدي،
بصفته واليا لوﻻية خنشلة.
–––––––––––★–––––––––––
م ـرس ـوم رئ ـاسي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق
 12مـاي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام نائب مدير
باﳌديرية العامة للحماية اﳌدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟ ـوج ـب م ـرس ـوم رئ ـاسـي م ـؤّرخ ﰲ  11ش ـوال ع ـام 1443
اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد مـحمد مختاري،
بصفته نائب مدير للدراسات والتنظيم باﳌديرية العامة
للحماية اﳌدنية ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

م ـرس ـوم رئ ـ ـاسـ ـي م ـ ـؤّرخ ﰲ  17شـ ـوال عـ ـام  1443اﳌ ـواف ـق
 18ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ اﻷمﲔ ال ـعـام

لوزارة التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام  1443اﳌوافق
 18ماي سنة  ،2022يعّين السّيد عﻼوة بولقمح ،أمينا عاما
لوزارة التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.
–––––––––––★–––––––––––
م ـرس ـومـ ـان تـنفـي ـذي ـان م ـؤّرخـان ﰲ  ١٨شوال ع ـام 1443
اﳌوافق  ١٩ماي سنة  ،2022يتضمنان إنهاء مهام

رئيسي ديواني واليﲔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟ ـوجـ ـب م ـرس ـوم تنـفـي ـذي م ـؤّرخ ﰲ  18ش ـوال ع ـام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022تنهى مهام السيد مول ـود عـﲇ
العرنان ،بصفته رئيسا لديوان واﱄ وﻻية وهران.

–––––––––––★–––––––––––

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م ـرس ـوم رئ ـاسي مؤّرخ ﰲ  ١٧شوال عام  1443اﳌوافق
 ١٨ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام اﻷمﲔ العام
لوزارة العدل.

ﲟ ـوج ـب م ـرسـوم تنـفـيـذي م ـؤّرخ ﰲ  18شوال ع ـام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022تنهى مهام السيد بوعمامة بلمخفي،

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟ ـوج ـب م ـرسـوم رئ ـاسـي م ـؤّرخ فـي  17ش ـوال ع ـام 1443
اﳌوافق  18ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد محمـد زوق ـار،
بصفته أمينا عاما لوزارة العدل.
–––––––––––★–––––––––––
م ـرس ـوم رئ ـاس ـي مـؤّرخ ﰲ  9شوال عام  1443اﳌوافق
 10ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام اﻷمﲔ العام
لوزارة البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  9شوال عام  1443اﳌوافق
 10ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد عبد الرزاق حني ،بصفته
أمينا عاما لوزارة البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية.
–––––––––––★–––––––––––
مرسـ ـوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام  1443اﳌوافق
 18ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام اﻷمﲔ العام
لوزارة الفﻼحة والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟ ـوجـ ـب مـ ـرسـ ـوم رئ ـاسـي م ـؤّرخ فـي  17شـوال ع ـام 1443
اﳌوافق  18ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد صالح شواكي،
بصفته أمينا عاما لوزارة الفﻼحة والتنمية الريفية.

بصفته رئيسا لديوان واﱄ وﻻية سعيدة ،لتكليف ـه بوظيفة
أخرى.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق
 12ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مديرين
للحماية اﳌدنية ﰲ بعض الوﻻيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟـ ـوج ـب م ـرسـوم تنـفـي ـذي م ـؤّرخ ﰲ  11شوال عام 1443
اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022تنهى مـهـام السادة اﻵتية أسماؤهم،
بـ ـصـفـتـه ـم م ـدي ـري ـن للـحـمـاي ـة اﳌ ـدنـيـة ﰲ ال ـوﻻي ـات اﻵتـيـة،
لتـكل ـيفهـم ب ـوظـائف أخرى :
– عﲇ محي الدين ،ﰲ وﻻية أدرار،
– الصادق دراوات ،ﰲ وﻻية تبسة،
– كمال بن قويطن ،ﰲ وﻻية جيجل،
– كرﱘ بن زيدان ،ﰲ وﻻية عنابة،
– عبد العزيز ملبوس ،ﰲ وﻻية الطارف،
– مح ـمد رضا مرباح ،ﰲ وﻻية ميلة،
– عبد الرزاق بواﳉاج ،ﰲ وﻻية عﲔ الدفﲆ،
– عبد الباقي وطواطي ،ﰲ وﻻية غرداية.
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  14شوال عام  1443اﳌوافق

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق
 12م ـاي سن ـة  ،2022يتـضـم ـن إنـه ـاء مـهـام م ـدي ـريـن

 15مـاي سـنـة  ،2022يتـضـمـن إنـه ـاء مـهـام عميد كلية

للـمـواص ـﻼت ال ـس ـل ـك ـيـ ـة والـ ـﻼسـ ـلـكـ ـي ـة ال ـوط ـنـيـة ﰲ

ال ـعـ ـلـ ـوم اﻻقتـص ـادي ـة والـعـ ـل ـوم الـت ـج ـاري ـة وعـ ـل ـ ـوم

وﻻيتﲔ.

التـسـيـير بجامعة اﳉزائر .3
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟـ ـوجـ ـب م ـرس ـوم تنـفـي ـذي م ـؤّرخ فـي  11ش ـوال ع ـام 1443
اﳌـ ـواف ـق  12مـ ـاي سـن ـة  ،2022تـن ـهـى م ـه ـام الـسـّيـ ـدي ـن اﻵت ـي
اسـم ـاهـمـا ،بصفتهما مديرين للمواصﻼت السلكية والﻼسلكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـم ـوج ـب م ـرس ـوم تنـفـي ـذي م ـؤّرخ فـي  14ش ـوال عام 1443
اﳌوافق  15ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد مصطفى بناي،

الوطنية ﰲ الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ ،لتكليف كل منهما بوظيفة

بـصـف ـته ع ـمـيـدا ل ـكلـيـة الـعـل ـوم اﻻقتـصـاديـة والعـل ـوم التجـارية

أخرى :

وعل ـوم التسييـر بـجـامـعـة اﳉزائر .3

– أحمد ولد باجة ،ﰲ وﻻية مستغاﱎ،

–––––––––––★–––––––––––

– عبد القادر زياني ،ﰲ وﻻية معسكر.

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام  1443اﳌوافق
 18مـ ـاي سن ـة  ،2022يـتـضـمـ ـن إن ـهـ ـاء م ـه ـ ـام م ـدي ـر

–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق
 12مـ ـاي سـن ـة  ،2022يتـضـمـ ـن إن ـه ـ ـاء مـهـ ـام مـ ـديـ ـر

ال ـم ـال ـيـة والـ ـوس ـائـ ـل بـ ـوزارة الـتكـ ـوي ـن والتـعـلـيم
اﳌـهـنيﲔ.

اﳌجاهدين ﰲ وﻻية باتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟـ ـوجـ ـب مـ ـرس ـوم تنـفـي ـذي مـ ـؤّرخ فـي  11شـوال ع ـام 1443
اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد كرﱘ غ ـضـبان،
بصفته مديرا للمجاهدين ﰲ وﻻية باتنة ،لتكليفه بوظيفة
أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـمـوج ـب مـرسـوم تنـفـيـذي م ـؤّرخ فـي  17شـوال ع ـام 1443
اﳌوافق  18ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد عـﻼوة بولقمح،
بصفته مديرا للمالية والوسائل بوزارة التكـويـن والتـعـلـيم
اﳌهنيﲔ ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

–––––––––––★–––––––––––

–––––––––––★–––––––––––

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق
 12مـ ـاي س ـن ـة  ،2022يتـضـم ـن إن ـه ـاء مـه ـام مـفـتـش

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق
 12ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

بـاﳌـفـتـشـية العامة للتربية الوطنية.

بوزارة التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـمـ ـوج ـب م ـرس ـوم تنـفـيـذي م ـؤّرخ ﰲ  11شوال عام 1443
اﳌـوافق  12ماي سنة  ،2022تنهى مهـ ـام السّيد حسﲔ عزايز،
بصفته مفتشا باﳌفتشية العامة للتربية الوطنية ،ﻹحالته

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـم ـوج ـ ـب م ـرس ـوم تنـفـيـذي م ـؤّرخ ﰲ  11ش ـوال عـام 1443
اﳌوافـق  12م ـاي سنة  ،2022تنهى مـه ـام السّيد مـحمد ج ـدال،
بصفته نائب مدير ﳌتابعة التسيير اﳌاﱄ للمؤسسات

عﲆ التقاعد.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  14شوال عام  1443اﳌوافق
 15مـ ـاي س ـنـة  ،2022يتـضـم ـن إن ـه ـاء مـه ـام مـك ـّل ـف
ب ـال ـدراسـ ـات والـتلـخـي ـص ب ـوزارة التـعـل ـيم ال ـعـاﱄ
والبحث العلمي.

بوزارة التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق
 12ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين
والتعليم اﳌهنيﲔ ﰲ وﻻية تلمسان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـم ـوجـب م ـرسـوم تنـفـي ـذي م ـؤّرخ فـي  14ش ـوال ع ـام 1443
اﳌوافق  15ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد أحمد ب ـوسـدر،

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـمـوجـب م ـرس ـوم تـنـفـيـذي م ـؤّرخ فـي  11شـوال ع ـام 1443

بصفته مكّلفا بالدراسات والتلخيص ،مسؤول اﳌكتب الوزاري

اﳌـ ـوافـ ـق  12م ـ ـاي سـنـ ـة  ،2022ت ـن ـهـ ـى م ـ ـهـ ـام ال ـسﹽيـ ـد ب ـنـاصـر

لﻸمن الداخﲇ ﰲ اﳌؤسسة بوزارة التعليم العاﱄ والبحث

بـ ـن ﳊـ ـس ـن ،بـ ـصـ ـف ـتـه م ـدي ـرا للتـكـوين والتعليم اﳌهنيﲔ ﰲ

العلمي.

وﻻية تلمسان.
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م ـرس ـوم تنـفـي ـذي م ـؤّرخ ﰲ  11ش ـوال ع ـام  1443اﳌوافق

م ـرس ـوم تنـفـيـذي م ـؤّرخ ﰲ  11ش ـوال ع ـام  1443اﳌـوافق

 12م ـاي سـن ـة  ،2022يت ـضـم ـن إنـ ـه ـاء م ـهـ ـام رئـ ـي ـس

 12م ـ ـاي سن ـ ـة  ،2022يتضم ـ ـن إن ـه ـ ـاء مهـ ـ ـام اﳌدي ـ ـر

دراسـات بالديوان الوطني لﻺحصائيات.

اﳌنتدب للمصالح الفﻼحية بـاﳌـق ـاطـعـة اﻹداريـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ببرج باجي مختار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـمـوج ـب م ـرس ـوم تنـفي ـذي م ـؤّرخ فـي  11ش ـوال ع ـام 1443
اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد محمـد أومعـوش،
بصـفـتـه رئـيـسـا لـل ـدراسـات بـاﳌديرية التقنية لﻺحصائيات
اﻻجتماعية واﳌداخيل بالديوان الـوطـنـي لﻺحـصـائـيـات ،ﻹحالته
عﲆ التقاعد.

ﲟ ـوج ـب م ـرس ـوم تنـفـي ـذي م ـؤّرخ فـي  11شـوال ع ـام 1443
اﳌـوافـق  12مـاي سـنـة  ،2022تنـهـى مـهـ ـام السّيد فكﻼن لنصـاري،
بصفته مديرا منتدبا للمصالح الفﻼحـيـة ب ـاﳌقـاطع ـة اﻹدارية
ببرج باجي مختار ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

–––––––––––★–––––––––––
م ـرس ـوم تنـفـي ـذي م ـؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق

 12م ـاي سنـة  ،2022يتـ ـض ـم ـن إن ـ ـه ـ ـاء مـ ـه ـ ـام م ـدي ـر
بـ ـاك ال ـوحـيـد غـي ـر اﳌـركـزي للوك ـالـ ـة الـوطنـيـة
الـشـ ّ
لتـط ـويـر اﻻستثمار ﰲ وﻻية بجاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟـ ـوجـ ـب مـ ـرس ـوم تنـفـيـذي م ـؤّرخ فـي  11شـوال ع ـام 1443
اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد عبد الكرﱘ عوام،
بصفته مديرا للشّباك الوحيد غير اﳌركزي للوكالة الوطنية
لتطوير اﻻستثمار ﰲ وﻻية بجاية ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  14شوال عام  1443اﳌوافق
 15ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مدير حماية
النباتات والرقابة التقنية بوزارة الفﻼحة والتنمية
الريفية.

–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيـ ـذي م ـؤّرخ ﰲ  11ش ـوال عـ ـام  1443اﳌـوافـق

 12مـ ـ ـاي سن ـ ـ ـة  ،2022يتضم ـ ـن إنه ـ ـاء مه ـ ـام مديـ ـ ـرة
دراسات باﳌديرية العامة للبناء ووسائل اﻹنجاز

بوزارة السكن والعمران واﳌدينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـم ـوج ـب م ـرس ـوم تـنف ـيـذي م ـؤّرخ فـي  11ش ـوال عام 1443
اﳌ ـواف ـق  12م ـاي سـنـة  ،2022تنـهى مـهـام السّيدة لـيـﲆ زيـن ـة
البريشي ،بصفتها مديرة للدراسات بـاﳌـديـرية العامة للبناء
ووسائل اﻹنجاز بوزارة السكن والعمران واﳌدينة ،لتكليفها
بوظيفة أخرى.
–––––––––––★–––––––––––
م ـرس ـوم تنـفـيـذي م ـؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق

 12ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام اﳌدير العام

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

لهيئة اﳌدينة اﳉديدة لسيدي عبد اللـه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـم ـوجـب م ـرسـوم تنـفـيـذي م ـؤّرخ فـي  14شـوال ع ـام 1443
اﳌوافق  15ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد راب ـح فـيـﻼﱄ،
بـصـفـت ـه م ـدي ـرا ﳊـمـاي ـة النـبـات ـات والـرق ـابـة الـتقـنية بوزارة
الفﻼحة والتنمية الريفية.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  14شوال عام  1443اﳌوافق
 15م ـاي سـنـة  ،2022يتـضـمـن إنـه ـاء مـه ـام محافظﲔ
للغابات ﰲ بعض الوﻻيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـم ـوج ـب م ـرسـ ـوم تنـفـيـذي م ـؤّرخ فـي  14شـوال عـام 1443
اﳌوافق  15ماي سنة  ،2022تنهى مهام السادة اﻵتية أسماؤهم،
بصفتهم محافظﲔ للغابات ﰲ الوﻻيات اﻵتية ،لتكليفهم
بوظائف أخرى :
– منير دمدوم ،ﰲ وﻻية أدرار،

ﲟـ ـوج ـ ـب مرسـ ـوم تنفي ـ ـذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  11ش ـ ـوال عـ ـام 1443
اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد قويدر مقدم،
بصفته مديرا عاما لهيئة اﳌدينة اﳉديدة لسيدي عبد اللـه.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق
 12ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب
للسكن والعمران واﳌدينة والتجهيزات العمومية
بـاﳌـق ـ ـاطـعـ ـة اﻹداري ـة بـس ـي ـدي عـ ـبـد الـلـ ـه فـي وﻻي ـة
اﳉزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـمـوج ـب م ـرسـوم تنـفي ـذي م ـؤّرخ فـي  11ش ـوال ع ـام 1443
اﳌ ـواف ـ ـق  12ماي سنـ ـة  ،2022تنهـ ـ ـى مهـ ـام السـ ـّيد عبـ ـد اﳊـ ـق
س ـداوي ،بـصـفـت ـه م ـدي ـرا مـنـتـدب ـا للـسـكـن والـعـمران واﳌدينة

– عمر بن سويح ،ﰲ وﻻية البويرة،

والتجهيزات العمومية باﳌقاطعة اﻹدارية بسيدي عبد الل ـه

– عبد اﳌومن بولزازن ،ﰲ وﻻية الوادي.

ﰲ وﻻية اﳉزائر ،لتكليفه بوظيفة أخرى.
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م ـرس ـوم تـنـفـيـذي م ـؤّرخ ﰲ  11ش ـوال ع ـام  1443اﳌوافق
 12مـ ـاي سنـ ـ ـة  ،2022يتضمـ ـ ـن إنه ـ ـاء مه ـ ـام مدي ـ ـرة

النقل ﰲ وﻻية الشلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـمـوج ـب م ـرسـوم تنـفيـذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام 1443
اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيدة زهية عباس،

– عبد الرزاق بواﳉاج ،ﰲ وﻻية الطارف،
– عﲇ محي الدين ،ﰲ وﻻية عﲔ الدفﲆ،
– إبراهيم قواص ،ﰲ وﻻية تيبازة،
– عبد العزيز ملبوس ،ﰲ وﻻية ميلة،
– مـحمد مختاري ،ﰲ وﻻية سوق أهراس.
–––––––––––★–––––––––––

بصفتها مديرة للنقل ﰲ وﻻية الشلف.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق
 12م ـ ـاي سنـ ـ ـة  ،2022يتضمـ ـ ـن إنهـ ـ ـاء مهـ ـ ـام مك ـ ـلّف
بالدراسات والتلخيص بوزارة اﳌوارد اﳌائية –
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق
 12م ـ ـاي س ـ ـ ـنـة  ،2022يـتـ ـ ـضـ ـمـ ـن تـ ـعـ ـيﲔ م ـ ـدي ـ ـري ـ ـن
للمواصﻼت السلكية والﻼسلكية الوطنية ﰲ بعض
الوﻻيات.

سابقا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟ ـوج ـب م ـرسـوم تنـفـي ـذي م ـؤّرخ ﰲ  11شـ ـوال عـ ـام 1443
اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد نبيل سماكغي،
بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة اﳌوارد اﳌائية –

بـم ـوج ـب م ـرس ـوم تنـفـيـذي م ـؤّرخ ﰲ  11ش ـوال عـ ـام 1443
اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022يعّين السادة اﻵتية أسماؤهم،
مديرين للمواصﻼت السلكية والﻼسلكية الوطنية ﰲ الوﻻيات
اﻵتية :
– العيد حاج قدور ،ﰲ وﻻية أم البواقي،

سابقا.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  ١٨شوال عام  1443اﳌوافق
 ١٩ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ رئيس ديوان واﱄ
وﻻية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟـ ـوج ـب م ـرس ـوم تنـفـيـذي مـ ـؤّرخ فـي  18ش ـوال عـ ـام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022يعّين السّيد بوعمامة بلمخفي،
رئيسا لديوان واﱄ وﻻية وهران.

– أحمد ولد باجة ،ﰲ وﻻية تامنغست،
– ساكر حامدي ،ﰲ وﻻية سكيكدة،
– عبد القادر زياني ،ﰲ وﻻية مستغاﱎ،
– عبد الرحمن عبد الرحيم ،ﰲ وﻻية تيميمون،
– الساسي غواط ،ﰲ وﻻية برج باجي مختار،
– عبد اﳌالك بجادي ،ﰲ وﻻية أوﻻد جﻼل،
– بوعﻼم موساوي ،ﰲ وﻻية بني عباس،

–––––––––––★–––––––––––

– كرﱘ مكﻼت ،ﰲ وﻻية إن صالح،

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق
 12ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مديرين للحماية

– عمر شريف ،ﰲ وﻻية إن قزام،

اﳌدنية ﰲ بعض الوﻻيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟـ ـوج ـب م ـرسـوم تنـفي ـذي م ـؤّرخ ﰲ  11ش ـوال ع ـام 1443
اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022يعّين السادة اﻵتية أسماؤهم،
مديرين للحماية اﳌدنية ﰲ الوﻻيات اﻵتية :
– حكيم قريشي ،ﰲ وﻻية أدرار،
– مـحمد عدة ،ﰲ وﻻية بشار،
– مـحمد رضا مرباح ،ﰲ وﻻية تلمسان،
– عبد الباقي وطواطي ،ﰲ وﻻية جيجل،
– مح ـمد عبد الكرﱘ بيوض ،ﰲ وﻻية سعيدة،

– مـحمد عبد اﳉليل عياض ،ﰲ وﻻية توقرت،
– عبد اللـه بليزاك ،ﰲ وﻻية اﳌغير،
– إبراهيم اﳋليل بن طراري ،ﰲ وﻻية اﳌنيعة.
–––––––––––★–––––––––––
م ـرس ـومـ ـان تـنفـي ـذي ـان م ـؤّرخـان ﰲ  14شوال عام 1443

اﳌوافـ ـق  15ماي سنـ ـة  ،2022ي ـتضمـنـان الـتـعـيﲔ
بوزارة اﻻنتقال الطاقوي والطاقات اﳌتجددة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟ ـوج ـب م ـرس ـوم تنـفـي ـذي مـ ـؤّرخ فـي  14ش ـوال ع ـام 1443
اﳌـواف ـق  15م ـاي سـنـة  ،2022تـع ـّي ـن السّيدة والسﹽي ـد اﻵت ـي
اسماهما ،بوزارة اﻻنتقال الطاقوي والطاقات اﳌتجددة :

– الصادق دراوات ،ﰲ وﻻية سكيكدة،

– زين العابدين بومليط ،مديرا لﻼنتقال الطاقوي،

– كمال بن قويطن ،ﰲ وﻻية عنابة،

– مرﱘ أمال بوعﲇ ،نائبة مدير لتنفيذ البرنامج الوطني

– كرﱘ بن زيدان ،ﰲ وﻻية بومرداس،

لتطوير الطاقات اﳌتجددة.
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بـم ـوج ـب م ـرس ـوم تنـفـي ـذي م ـؤّرخ ﰲ  14شـوال ع ـام 1443
اﳌ ـواف ـق  15مـ ـاي سـن ـة  ،2022ت ـع ـّيـ ـن السـّي ـدة والسّي ـد اﻵتـي
اسماهما ،نائبي مدير بوزارة اﻻنتقال الطاقوي والطاقات
اﳌتجددة :

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  14شوال عام  1443اﳌوافق
 15ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ محافظﲔ للغابات

ﰲ بعض الوﻻيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

– سناء صغير ،نائبة مدير للتعاون،
– اﳊاج شني ،نائب مدير لﻼستشراف والنمذجة.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق
 12ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مدير اﳌجاهدين
ﰲ وﻻية اﳌسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـم ـوج ـب م ـرس ـوم تنـفـيـ ـذي م ـؤّرخ ﰲ  11ش ـوال ع ـام 1443
اﳌ ـواف ـق  12مـ ـاي سن ـة  ،2022يـع ـّي ـن الـسـّيـ ـد كـ ـريـم غض ـبـان،
مديرا للمجاهدين ﰲ وﻻية اﳌسيلة.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  14شوال عام  1443اﳌوافق
 15ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مدير التربية
ﰲ وﻻية اﳉلفة.

بـم ـوج ـب م ـرس ـوم تنـفـي ـذي م ـؤّرخ فـي  14ش ـوال عام 1443
اﳌوافق  15ماي سنة  ،2022يعّين السادة اﻵتية أسـمـاؤه ـم،
محافظﲔ للغابات ﰲ الوﻻيات اﻵتية :
– طيب عماري ،ﰲ وﻻية أدرار،
– عبد اﳌومن بولزازن ،ﰲ وﻻية باتنة،
– مـحمد فاﰌ بن سليمان ،ﰲ وﻻية بجاية،
– منير دمدوم ،ﰲ وﻻية البويرة،
– عمر بن سويح ،ﰲ وﻻية معسكر.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق
 12م ـاي سـن ـة  ،2022يـتض ـم ـن تـعـييـن اﳌ ـدي ـر ال ـع ـام
لهيئة اﳌدينة اﳉديدة لسيدي عبد الـلـه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟ ـوجـ ـب م ـرس ـوم تـنـفـيـذي م ـؤّرخ ﰲ  14ش ـوال ع ـام 1443
اﳌ ـواف ـق  15م ـاي سـنـة  ،2022يـعـّي ـن الـسّيـ ـد نـبـيل ع ـاش ـور،
مديرا للتربية ﰲ وﻻية اﳉلفة.

بـم ـوج ـب م ـرس ـوم تن ـفي ـذي م ـؤّرخ فـي  11ش ـوال عام 1443
اﳌ ـواف ـق  12م ـاي سنـة  ،2022يعّين السّيد عبد اﳊـق س ـداوي،
مديرا عاما لهيئة اﳌدينة اﳉديدة لسيدي عبد اللـه.

–––––––––––★–––––––––––

–––––––––––★–––––––––––

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  11شوال عام  1443اﳌوافق
 12ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مدير اﳌصالح
الفﻼحية ﰲ وﻻية برج باجي مختار.

م ـرس ـوم تـنـفـيـذي م ـؤّرخ ﰲ  11ش ـوال ع ـام  1443اﳌوافق

 12ماي سنة  ،2022يتضمن تع ـيﲔ اﳌ ـدي ـرة ال ـع ـامة
لهيئة اﳌدينة اﳉديدة لبوعينان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـم ـوج ـب م ـرس ـوم تنـفـيـذي م ـؤّرخ فـي  11ش ـوال عـام 1443
اﳌـواف ـق  12م ـاي سـنـة  ،2022يعّين السّيد فـك ـﻼن لنـصـاري،
مديرا للمصالح الفﻼحي ـة ﰲ وﻻية برج باجي مختار.
–––––––––––★–––––––––––

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟ ـوجـ ـب م ـرس ـوم تـنـفـيـذي م ـؤّرخ فـي  11ش ـوال ع ـام 1443
اﳌوافق  12ماي سنة  ،2022تعّين السّيدة ليﲆ زينة البـريـشـي،
مديرة عامة لهيئة اﳌدينة اﳉديدة لبوعينان.
–––––––––––★–––––––––––

مـرس ـوم تنـفي ـذي م ـؤّرخ ﰲ  14شوال عام  1443اﳌوافق
 15ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مديرين للمصالح
الفﻼحية ﰲ وﻻيتﲔ.

 15م ـاي سـنة  ،2022يتضمن تعيﲔ اﳌديرة العامة

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

للم ـرك ـ ـز اﻻسـت ـشـف ـ ـائـي اﳉ ـامـعـي فـي ش ـرق مدينة

بـم ـوج ـب م ـرس ـوم تنـفـيـذي م ـؤّرخ ﰲ  14ش ـوال ع ـام 1443
اﳌـواف ـق  15مـ ـاي سن ـة  ،2022تـعـ ـّي ـن الـسـﹽيـ ـدة والـسـّيـ ـد اﻵت ـي
اسـمـاهـمـا ،مديرين للمصالح الفﻼحية ﰲ الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ :

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  14شوال عام  1443اﳌوافق

اﳉزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بـم ـوج ـب م ـرسـوم تـنفـي ـذي م ـؤّرخ ﰲ  14ش ـوال ع ـام 1443

– مـحمد أمﲔ جبيري ،ﰲ وﻻية معسكر،

اﳌوافق  15ماي سنة  ،2022تعّين السّيدة كلتوم زاهـي ،مـديـرة

– منيرة معروف ،ﰲ وﻻية تيسمسيلت.

عـامـة للمركز اﻻستشفائي اﳉامعي ﰲ شرق مدينة اﳉزائر.
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قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية

قـرار م ـؤرخ فـي  ٢٤رمضان ع ـام  ١٤٤3اﳌواف ـق  ٢5أفريل
سنة  ،٢0٢٢يـتـضـم ـن ت ـفـ ـوي ـض اﻹم ـض ـاء إﱃ م ـديـ ـر
ال ـق ـوانـﲔ اﻷس ـاس ـيـة ﳌسـت ـخ ـدمـي اﻹدارة اﶈـل ـيـة
والتقييس.

قـرار م ـؤرخ فـي  ٢٤رمضان ع ـام  ١٤٤3اﳌواف ـق  ٢5أفريل
س ـن ـة  ،٢0٢٢يـتـضـم ـن ت ـفـ ـوي ـض اﻹمض ـاء إﱃ مـ ـدي ـر
تسيير اﳌوارد البشرية.
–––––––––––
ن وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
إ ّ
– ﲟ ـق ـتـضـ ـى اﳌرسـ ـوم الرئاس ـي رق ـم  281-21اﳌؤّرخ ﰲ
 26ذي القـعـدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٠٤-1٤اﳌؤّرخ ﰲ
 1٠جم ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1٤35اﳌوافـ ـ ـق  12مارس سنـ ـة 2٠1٤
واﳌتضم ـ ـ ـ ـن تنظي ـ ـ ـ ـم اﻹدارة اﳌـ ـ ـركـ ـزي ـ ـة لـ ـ ـوزارة الداخليـ ـ ـة
واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  331-18اﳌؤّرخ ﰲ
 1٤ربي ـع الثان ـي عـ ـام  1٤٤٠اﳌوافـ ـق  22ديسمـ ـب ـر سنة 2٠18
الـ ـذي يحـ ـدد صﻼحيـ ـات وزيـ ـر الداخليـ ـة واﳉماعـ ـات اﶈلية
والتهيئة العمرانية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  282-21اﳌؤّرخ ﰲ
 26ذي القعـ ـدة ع ـ ـام  1٤٤2اﳌواف ـ ـق  7يوليـ ـو سنـ ـة  2٠21الـ ـذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،
– وبـعـ ـ ـ ـد اﻻطـ ـﻼع عـ ـﲆ الـ ـ ـمـ ـرسـ ـ ـوم الـ ـرئـ ـاس ـي الـمـ ـؤّرخ ف ـي
 26شعبـ ـان عـ ـام  1٤٤3اﳌوافـ ـق  29م ـارس سنـ ـة  2٠22واﳌتضمـ ـن
تعيﲔ السّيد سليمان حمدي ،مديرا لتسيير اﳌوارد البشرية
بوزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
يـق ـّرر ما يأتي :
اﳌ ـادة اﻷوﱃ  :يف ـ ـّوض إﱃ السيـ ـد سليمان حمدي ،مدير
تسيير اﳌوارد البشرية ،اﻹمضـاء ﰲ ح ـ ـدود صﻼحياته باسم
وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمراني ـة ،عـﲆ
كل العقود واﳌقررات والقرارات اﳌتعلقة بالوضعية الفردية
للمواظفﲔ واﻷعوان العموميﲔ.
اﳌـادة  : ٢ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الشعبـّية.
ح ـّرر بـاﳉـزائـر فـي  2٤رمضان عـام  1٤٤3اﳌـوافق  25أفريل
سنة .2٠22
كمال بلجود

–––––––––––
ن وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
إ ّ
– ﲟقتضـ ـى اﳌرسـ ـوم الرئاس ـي رق ـم  281-21اﳌؤّرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٠٤-1٤اﳌؤّرخ ﰲ
 1٠جم ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1٤35اﳌوافـ ـ ـق  12مارس سنـ ـة 2٠1٤
واﳌتضم ـ ـ ـ ـن تنظي ـ ـ ـ ـم اﻹدارة اﳌـ ـ ـركـ ـزي ـ ـة لـ ـ ـوزارة الداخليـ ـ ـة
واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  331-18اﳌؤّرخ ﰲ
 1٤ربي ـع الثان ـي عـ ـام  1٤٤٠اﳌوافـ ـق  22ديسمـ ـب ـر سنة 2٠18
الـ ـذي يحـ ـدد صﻼحيـ ـات وزيـ ـر الداخليـ ـة واﳉماعـ ـات اﶈلية
والتهيئة العمرانية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  282-21اﳌؤّرخ ﰲ
 26ذي القعـ ـدة ع ـ ـام  1٤٤2اﳌواف ـ ـق  7يوليـ ـو سنـ ـة  2٠21الـ ـذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،
– وب ـع ـ ـد اﻻط ـ ـﻼع ع ـ ـﲆ ال ـمرس ـ ـوم الرئاسـ ـي اﳌـ ـ ـؤّرخ فـي
 26شعبـ ـان عـ ـام  1٤٤3اﳌوافـ ـق  29م ـارس سنـ ـة  2٠22واﳌتضمـ ـن
تعيﲔ السّيد شريف محـمد بوزيان ،مديرا للقوانﲔ اﻷساسية
ﳌستـ ـخـ ـدمي اﻹدارة اﶈل ـي ـة وال ـت ـق ـي ـيس ب ـوزارة ال ـداخ ـل ـي ـة
واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
يـق ـّرر ما يأتي :
اﳌ ـادة اﻷوﱃ  :يف ـ ـّوض إﱃ السيـ ـد شريف محـمد بوزيان،
مدير القوانﲔ اﻷساسية ﳌستخدمي اﻹدارة اﶈلية والتقييس،
اﻹمضـاء ﰲ حـ ـدود صﻼحياته ،باسم وزير الداخلية واﳉماعات
اﶈلية والتهيئة العمراني ـة ،عـﲆ جميع الوثائق ،باستثناء
القرارات.
اﳌـادة  : ٢ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الشعبـّية.
ح ـّرر بـاﳉـزائـر فـي  2٤رمضـ ـان عـام  1٤٤3اﳌـواف ـ ـق  25أفريل
سنة .2٠22
كمال بلجود
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وزارة الثقافة والفنون
قـرار وزاري مشـتـرك م ـؤّرخ فـي  ١٨رمـض ـان عـ ـام ١٤٤3
اﳌوافق  ١٩أفريل سنة  ،٢0٢٢يحّدد التنظيم اﻹداري
للمدرسة الوطنية العليا ﳊفظ اﳌمتلكات الثقافية
وترميمها وطبيعة مصاﳊها التقنية وتنظيمها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزيرة الثقافة والفنون،
ووزير اﳌالية،
– ﲟ ـقـتـضـى اﳌـ ـرس ـوم ال ـرئ ـاس ـي رق ـم  275-21اﳌ ـؤّرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  30يونيو سنة  2021واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

يقّررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :ت ـطـبـيـ ـقـ ـ ـا ﻷح ـك ـ ـام اﳌـ ـرسـ ـوم التـنفـيـذي
رقم  176-16اﳌؤّرخ ﰲ  9رمضان عام  1437اﳌوافق  14يونيو
سنة  2016واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ ﲢديد التنظيم
اﻹداري للمدرسة الوطنية العليا ﳊفظ اﳌمتلكات الثقافية
وترميمها وطبيعة مصاﳊها التقنية وتنظيمها.
اﳌادة  : 2يساعد مدير اﳌدرسة :
– م ـديـ ـر م ـس ـاعـ ـد م ـك ـلـ ـف ب ـالـتـعـلـيـم والـشـهـادات والتكوين
اﳌتواصل،
– مـ ـديـ ـر م ـس ـاعـ ـد م ـكـلـف بـالتكـوين ﰲ الدكتوراه والبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي واﻻبتكار وترقية اﳌقاوﻻتية،
– مدير مساعد مكلف بأنظمة اﻹعﻼم واﻻتصال والعﻼقات
اﳋارجية،
– اﻷمﲔ العام،

– وﲟـقـتـضـى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤّرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  7يوليو سنة  2021واﳌتضمن

– مدير اﳌكتبة،

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

– رئيس قسم التكوين ﰲ القسم التحضيري والطور

– وﲟ ـقـتـض ـى اﳌ ـرسـوم التـنفـيذي رقم  54-95اﳌؤّرخ ﰲ
 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي يحّدد

الثاني ،ورئيس قسم التكوين ﰲ الدكتوراه ونشاطات البحث
العلمي.

صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟـقـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم التنفيذي رقم  79-05اﳌؤّرخ ﰲ
 17محّرم عام  1426اﳌوافق  26فبراير سنة  2005الذي يحّدد
صﻼحيات وزير الثقافة،

الفصل اﻷول
اﳌديرون اﳌساعدون
اﳌادة  : 3ي ـسـ ـاعـ ـد اﳌـ ـديـ ـر اﳌـ ـس ـاعـ ـد اﳌـك ـل ـف ب ـالـتـعـلـيـم
والشهادات والتكوين اﳌتواصل :

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  265-08اﳌؤّرخ ﰲ
 17شعـبان عام  1429اﳌوافق  19غـشت سنة  2008واﳌتضمن

– رئيس مصلحة التعليم والتربصات والتقييم والشهادات،

نظام الدراسات للحصول عﲆ شهادة الليسانس وشهادة

– رئيس مصلحة التكوين اﳌتواصل،

اﳌاستر وشهادة الدكتوراه،
– وﲟق ـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم التنـف ـيذي رقم  193-14اﳌؤّرخ ﰲ
 5رمضان عام  1435اﳌوافق  3يوليو سنة  2014الذي يحّدد
صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،
– وﲟ ـقتـض ـى اﳌ ـرسـ ـوم التنفيذي رقم  176-16اﳌؤّرخ ﰲ
 9رمضان عام  1437اﳌوافق  14يونيو سنة  2016الذي يحّدد
القانون اﻷساسي النموذجي للمدرسة العليا،
– وﲟ ـقـتـضـى اﳌـرس ـوم الـتنـفـي ـذي رق ـم  49-21اﳌؤّرخ ﰲ
 7ج ـم ـادى ال ـثـانيـة ع ـام  1442اﳌ ـواف ـق  21يـنـاي ـر سـنـة 2021
واﳌـتضـم ـن ﲢ ـويـ ـل اﳌ ـدرس ـة ال ـوطـنـيـة ﳊـف ـظ اﳌـمتـلـك ـات
الثقافية وترميمها إﱃ مدرسة عليا،
– وبـم ـق ـتـض ـى ال ـق ـرار الـ ـوزاري اﳌـشـتـ ـرك ال ـم ـ ـؤّرخ ف ـي
 20شوال عام  1435اﳌوافق  17غشت سنة  2014واﳌتضمن
التنظيم الداخﲇ للمدرسة الوطنية ﳊفظ اﳌمتلكات الثقافية
وترميمها،

– رئـي ـس مـ ـركـ ـز الـطـبـع والس ـم ـعي الـبـصري ،ال ـذي يـشـمل
الفرعﲔ اﻵتيﲔ :
* فرع الطبع،
* فرع السمعي البصري.
– رئيس مركز اﻷنظمة وشبكات اﻹعﻼم واﻻتصال والتعليم
عن بعد ،الذي يشمل الفرعﲔ اﻵتيﲔ :
* فرع اﻷنظمة والشبكات،
* فرع التعليم عن بعد.
ويكّلف ﲟا يأتي :
– السهر عﲆ احترام التنظيم الساري اﳌفعول ﰲ مجال
الـ ـتسجـ ـيـ ـل وإعـ ـادة الـ ـتسج ـي ـل وم ـراق ـب ـة اﳌع ـارف وت ـوج ـي ـه
وإعادة توجيه الطلبة،
– متابعة وتقييم سير التعليم والتربصات،
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– السهر عﲆ انسجام عروض التكوين اﳌقدمة من قبل
اﻷقسام مع مخطط تنمية اﳌدرسة،
– متابعة وتنفيذ اﳌشاريع اﳌتعلقة بالتعليم عن بعد،
– الدعم التقني ﰲ إعداد وإنتاج الدروس عبر اﻹنترنت،
– تكوين وتأطير اﳌساهمﲔ ﰲ التعليم عن بعد،
– متابعة سير التكوين ﰲ القسم التحضيري،
– التنسيق مع اللجان البيداغوجية للمدرسة أو مع اللجان
عﲆ اﳌستوى الوطني،
– ضمان مسك البطاقية اﻻسمية للطلبة وﲢيينها،
– ضمان التكوين لطلبة اﳌدارس العليا لﻸساتذة،
– ترقية نشاطات التكوين اﳌتواصل وﲢسﲔ اﳌستوى
وﲡديـ ـد اﳌعـ ـارف لـ ـف ـائ ـدة إط ـارات ال ـق ـط ـاع ـات اﻻج ـت ـم ـاع ـي ـة
واﻻقتصادية بالعﻼقة مع مجال أو مجاﻻت تخصص اﳌدرسة،
– طبع كل وثيقة إعﻼمية حول اﳌدرسة ،وكذا كل وثيقة
ذات استعمال بيداغوجي ،تعليمي وعلمي،
– الدعم التقني لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية
ذات اﻻستعمال البيداغوجي والتعليمي،
– استغﻼل الشبكات وإدارتها وتسييرها،
– استـغـ ـﻼل وت ـطـ ـوي ـر تـطـبـيـق ـات اﻹع ـﻼم اﻵﱄ فـي مج ـال
التسيير البيداغوجي.
اﳌادة  : 4يساعد اﳌدير اﳌساعد اﳌكلّف بالتكوين ﰲ
الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي واﻻبتكار
وترقية اﳌقاوﻻتية :
– رئيس مصلحة التكوين ﰲ الدكتوراه،
– رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمﲔ نتائجه،
واﻻبتكار وترقية اﳌقاوﻻتية،
– مدير اﳌخبر.
ويكّلف ﲟا يأتي :
– تنظيم ومتابعة سير التكوين ﰲ الدكتوراه ،والسهر
عﲆ تطبيق التنظيم اﳌعمول به ﰲ هذا اﳌجال،
– اﳌساهمة ﰲ ترقية سياسة البحث للمدرسة وتنشيطها،
– متابعة نشاطات البحث ﰲ اﳌخبر مع اﻷقسام،
– القيام بكل نشاط من شأنه تثمﲔ نتائج البحث،
– جمع ونشر اﳌعلومات اﳋاصة بأنشطة البحث التي
تقوم بها اﳌدرسة،
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– ضمان متابعة برامج تكوين اﻷساتذة وﲢسﲔ مستواهم
وﲡديد معارفهم ،والسهر عﲆ انسجامها،
– ضمان متابعة سير اﳌجلس العلمي للمدرسة ،وتنسيق
نشاط اللجان العلمية للقسم،
– اﳌبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات
التعليم العاﱄ اﻷخرى ﰲ مجال التعليم والبحث،
– اﻻستجابة ﳊاجيات اﳌؤسسات والهيئات الوطنية
ﰲ مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– تشجيع تطوير اﻻبتكار واﳌقاوﻻتية،
– ضمان متابعة ﲤويل أنشطة البحث ﳌخبر البحث.
اﳌادة  : 5يساعد اﳌدير اﳌساعد اﳌكلف بأنظمة اﻹعﻼم
واﻻتصال والعﻼقات اﳋارجية :
– رئيس مصلحة اﻹعﻼم واﻻتصال،
– رئيس مصلحة اليقظة واﻹحصاء واﻻستشراف،
– رئيس مصلحة العﻼقات اﳋارجية.
ويكّلف ﲟا يأتي :
– تـصـم ـيـم وإنـج ـاز دعـ ـائـ ـم اﻻتـصـال )نـش ـرات اﳌ ـدرس ـة
واﳌواقع اﻹلكترونية،(...
– ضمان إدماج الهياكل القاعدية والشبكات اﳌعلوماتية
وترقية الرقمنة،
– وضع آليات وإجراءات تسمح بجمع اﳌعلومة داخل
اﳌدرسة ومعاﳉتها ونشرها،
– نشر كل معلومة تتعلق باﳌدرسة بوسائل تكنولوجيات
اﻹعﻼم واﻻتصال،
– ضمان توفير اﳋدمات عبر اﻹنترنت لفائدة الطالب،
– مسك البطاقة اﻹحصائية للمدرسة،
– وضع ﲢت تصرف الـ ـطـ ـلـ ـبـ ـة كـ ـل مـ ـعـ ـلـ ـومـ ـة م ـن شأن ـه ـا
مساعدتهم عﲆ اختيار توجيههم،
– اﳌب ـ ـادرة بأنشط ـ ـة ت ـ ـرق ـ ـي ـ ـة ال ـ ـت ـ ـب ـ ـادل والـ ـتـ ـعـ ـاون مـ ـع
مؤسسات التعليم العاﱄ اﻷخرى،
– تشجيع مرافقة الطلبة ﰲ مسارهم اﳌهني،
– تـ ـرقـ ـيـ ـة عـ ـﻼقـ ـات اﳌدرسة م ـع م ـح ـي ـط ـه ـا اﻻج ـت ـم ـاعي
واﻻقتصادي ،واﳌبادرة ببرامج الشراكة،
– ضمان متابعة وتنظيم التظاهرات العلمية )الندوات
واﳌلتقيات إلخ.(....
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الفصل الثاني
اﻷمﲔ العام

اﳌادة  : 6يـسـاعـد اﻷمﲔ العام ،الذي يلحق به مكتب اﻷمن
الداخﲇ ،ومصلحة اﳋدمات اﳉامعية :
– نائب مدير اﳌستخدمﲔ والتكوين والنشاطات الثقافية
والرياضية،
– نائب مدير اﳌالية والوسائل،
– رئيس مصلحة اﳋدمات اﳉامعية.
ويكّلف ﲟا يأتي :
– السهر عﲆ متابعة تسيير اﳌسار اﳌهني ﳌستخدمي
اﳌدرسة،
– اقتراح برامج اﻷنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها،
– ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء التجهيزات،
– ضمان متابعة مخطط اﻷمن الداخﲇ للمدرسة،
– السهر عﲆ مسك سجﻼت اﳉرد،
– ﲢضير مشروع ميزانية اﳌدرسة ومتابعة تنفيذها،
– م ـت ـاب ـعـ ـة الـقـض ـايـ ـا مـح ـل الـنـزاع اﳌـسـجـلـة أم ـام اﳉـهـ ـات
القضائية،
– السهر عﲆ متابعة وتطبيق معايير اﳉودة للمدرسة،
– السهر عﲆ ضمان إيواء وإطعام ونقل الطلبة.
اﳌادة  : 7ي ـسـ ـاع ـ ـد ن ـائ ـب م ـديـ ـر اﳌـسـتـخـدمﲔ وال ـتـكـوين
والنشاطات الثقافية والرياضية :
– رئيس مصلحة اﳌستخدمﲔ اﻷساتذة،
– رئيس مصلحة اﳌستخدمﲔ اﻹداريﲔ والتقنيﲔ وأعوان
اﳌصالح،

– إع ـداد ووض ـع حـي ـز التـنـفـي ـذ ب ـرامـج الـنشـاطـات الثق ـافـية
والرياضية،
– متابعة اﳌلفات القانونية واﳌنازعات.
اﳌادة  : 8يساعد نائب مدير اﳌالية والوسائل :
– رئيس مصلحة اﳌيزانية وﲤويل نشاطات البحث،
– رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات،
– رئيس مصلحة الوسائل واﳉرد واﻷرشيف،
– رئيس مصلحة النظافة وصيانة اﳌمتلكات.
ويكّلف ﲟا يأتي :
– جمع العناصر الضرورية لتحضير اﳌشروع التمهيدي
للميزانية،
– ض ـمـ ـان تن ـفـي ـذ اﳌي ـزان ـيـة واﳌـس ـك الـيـوم ـي ﶈـاسـبـة
اﳌدرسة،
– متابعة ﲤويل أنشطة البحث للمخبر،
– اﳌسك اليومي لسجﻼت اﳉرد،
– ضمان حفظ وصيانة اﳌمتلكات اﳌنقولة وغير اﳌنقولة،
– ضمان تنفيذ برامج ﲡهيز اﳌدرسة.
اﳌادة  : 9رئـيـس مـصـلـحـة اﳋـدمـات اﳉـامـعـيـة ،والـتـي تـضـم
الـفـرع ـﲔ اﻵتيـﲔ :
– فرع اﻹي ـواء واﻹطع ـام والنـقـ ـل،
– فرع اﳌنح.
ويكلّف ﲟا يأتي :
– ضمان شروط إيواء الطلبة وإطعامهم ونقلهم،
– ضمان سير مصلحة اﳌنح.

– رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية،

الفصل الثالث

– رئيس مصلحة الشؤون القانونية واﳌنازعات.

مدير اﳌكتبة

ويكّلف ﲟا يأتي :

اﳌادة  : 10يساعد مدير اﳌكتبة :

– ضمان تسيير اﳌسار اﳌهني للمستخدمﲔ،

– رئيس مصلحة اﻻقتناء واﳌعاﳉة،

– وضع حيز التنفيذ برامج التكوين وﲢسﲔ اﳌستوى

– رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية.

وﲡديد اﳌعارف للمستخدمﲔ اﻹداريﲔ والتقنيﲔ وأعوان
اﳌصالح،
– ضمان تسيير تعداد اﳌستخدمﲔ ،والسهر عﲆ توزيعهم
اﳌنسجم بﲔ اﻷقسام،
– إعداد ووضع حيز التنفيذ اﳌخطط السنوي لتسيير
اﳌوارد البشرية،

ويكّلف ﲟا يأتي :
– اقتراح برامج اقتناء اﳌؤلفات والتوثيق اﳉامعي،
– تسيير التوثيق ﰲ ميدان اختصاص اﳌدرسة،
– م ـسـ ـك بطـ ـاق ـيـة ال ـرس ـائـ ـل واﳌـ ـذكـ ـرات لل ـطـ ـور ال ـثـان ـي
والدكتوراه،
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– تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق
اﳌﻼئمة للمعاﳉة والترتيب ،واﳌسك اليومي ﳉردها،
– وض ـع ال ـش ـروط اﳌ ـﻼئـم ـة ﻻستـعـمـال ال ـرصـيـد الـوث ـائقي
م ـن ق ـبـل الـط ـل ـبـة واﻷس ـاتـ ـذة ،ومس ـاع ـدتـهـم فـي ب ـح ـوثـهـم
البيبليوغرافية.
الفصل الرابع
رئ ـيـ ـس ق ـسـ ـم الـت ـكـ ـويـ ـن فـي ال ـقـسـ ـم التحـضـي ـري
وال ـ ـط ـ ـ ـور ال ـ ـث ـ ـ ـان ـ ـ ـي ،ورئ ـيـ ـ ـس قـ ـس ـ ـم ال ـتـك ـ ـ ـوي ـ ـن
ﰲ الطور الثالث ونشاطات البحث العلمي
اﳌادة  : 11تضم اﳌدرسة رئيسي قسمﲔ :
– رئ ـيـس ق ـس ـم الـتـك ـوي ـن فـي ال ـق ـسـم التحـضـيـري والطـور
الثاني،
– رئ ـي ـس قـس ـم الـتـكـوي ـن ﰲ الـدكـت ـوراه ونشاطات البحث
العلمي.
ويكّلفان ﲟا يأتي :
– السهر عﲆ السير البيداغوجي واﻹداري اﳊسن للقسمﲔ،
– وضع ﲢت تصرف اﻷساتذة والطلبة ،الوسائل التعليمية
الضرورية للتكوين،
– ت ـخ ـط ـي ـط وت ـنسي ـق نشاط ـات الـقسمﲔ ،ﻻسيـمـا بـعـقـد
اجتماعات بيداغوجية منتظمة،
– ضمان اﳌتابعة والتقييم البيداغوجي للتعليم،
– السهر عﲆ مواظبة الطلبة والسير اﳊسن للتعليم.
اﳌادة ُ : 12تلغى أحكام القرار الوزاري اﳌشـتـرك اﳌـؤّرخ
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وزارة العمل والتشغيل
والضمان اﻻجتماعي
قـ ـرار وزاري مـ ـشـ ـتـرك م ـؤّرخ فـي  27رمـضـ ـان ع ـام 1443
اﳌوافق  28أفريل سنة  ،2022يحّدد كيفيات التكفل
بتـم ـوي ـل ومـنـح اﳌس ـاعـ ـدات واﻻمتـي ـازات لـف ـائـدة
البطالﲔ ذوي اﳌشاريع البالغﲔ ما بﲔ ثﻼثﲔ )(30
وخمس وخمسﲔ ) (55سنة.
ـــــــــــــــــــــــ
ن وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
إ ّ
ووزير اﳌالية،
والوزير اﳌنتدب لدى الوزير اﻷول ،اﳌكّلف باﳌؤسسات
اﳌصغرة،
– ﲟـقـت ـضـى اﳌ ـرس ـوم الـرئـاسي رقم  234–96اﳌؤّرخ ﰲ
 16صفر عام  1417اﳌوافق  2يوليو سنة  1996واﳌتعلق بدعم
تشغيل الشباب ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟـقـتـضـى اﳌ ـرسـوم ال ـرئ ـاسـي رقم  514–03اﳌؤّرخ ﰲ
 6ذي القعدة عام  1424اﳌوافق  30ديسمبر سنة  2003واﳌتعلق
بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالﲔ ذوي اﳌشاريع
البالغﲔ ما بﲔ ثﻼثﲔ ) (30وخمس وخمسﲔ ) (55سنة ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤّرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1442اﳌوافق  7يوليو سنة  2021واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم الت ـنـفيذي رقـم  188–94اﳌؤّرخ ﰲ
 26محرم عام  1415اﳌوافق  6يوليو سنة  1994واﳌتضمن
القانون اﻷساسي للصندوق الوطني للتأمﲔ عن البطالة،
اﳌعّدل واﳌتّمم،

ﰲ  20شوال عام  1435اﳌوافق  17غشت سنة  2014واﳌتضمن

– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم الـتنـفـيـذي رقـم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ
 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فب ـراي ـر سـنة  1995ال ـذي
يـحـّدد صﻼحيات وزير اﳌالية،

اﳌادة  : 13ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمّية للجمهورّية

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  296–96اﳌؤّرخ ﰲ
 24ربيع الثاني عام  1417اﳌوافق  8سبتمبر سنة 1996
واﳌتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وترقية اﳌقاوﻻتية
وﲢديد قانونها اﻷساسي ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

التنظيم الداخﲇ للمدرسة الوطنية ﳊفظ اﳌمتلكات الثقافيـة
وترميمها.

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  18رمضان عام  1٤٤3اﳌوافق  19أفريل
سنة .2٠22
وزيرة الثقافة والفنون

وزير اﳌالية

صورية مولوجي

عبد الرحمان راوية

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

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  200–98اﳌؤّرخ ﰲ
 14صفر عام  1419اﳌوافق  9يونيو سنة  1998واﳌتضمن
إحداث صندوق الكفالة اﳌشتركة لضمان أخطار القروض
اﳌم ـ ـن ـ ـوح إي ـ ـاه ـ ـا الشب ـ ـاب ذوو اﳌشاري ـ ـع وﲢديـ ـد قـ ـانـ ـونـ ـه
اﻷساسي ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟـقـتـضى اﳌ ـرس ـوم التـنفـيذي رق ـم  290–03اﳌـؤّرخ ﰲ
 9رجب عام  1424اﳌوافق  6سبتمبر سنة  2003الذي يحّدد
شروط اﻹعانة اﳌقدمة للشباب ذوي اﳌشاريع ومستواها،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
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– وﲟـ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم الـتـنـفـيـذي رقـم  02–04اﳌؤّرخ ﰲ
 10ذي القعدة عام  1424اﳌوافق  3يناير سنة  2004الذي يحّدد
شـروط اﻹعـان ـات اﳌمنوحة للبطالﲔ ذوي اﳌشاريع البالغﲔ
ما بﲔ ثﻼثﲔ ) (30وخمس وخمسﲔ ) (55سنة ومستوياتها،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟـقـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم التنـفـيـذي رقـم  03–04اﳌ ـؤّرخ ﰲ
 10ذي القعدة عام  1424اﳌوافق  3يناير سنة  2004واﳌتضمن

اﳌادة  : 4تقوم ﳉان اﻻنتفاء واﳌصادقة والتمويل للوكالة
الوطنية لدعم وتنمية اﳌقاوﻻتية بإعادة دراسة اﳌلفات
اﶈّولة واﳋاصة بالبطالﲔ ذوي اﳌشاريع اﳌتحصلﲔ عﲆ
شهادة القابلية والتمويل اﳌسّلمة من طرف الصندوق الوطني
للتأمﲔ عن البطالة التي تتطلب معاﳉة ،ﻻسيما اﳊاﻻت
اﳌتعلقة بـ :
– إعادة تقييم اﳌشاريع اﻻستثمارية،

إح ـداث صن ـدوق الـك ـف ـال ـة اﳌـشت ـرك ـة لضـمـان أخـطار قـ ـروض

– تغيير اﳌوردين،

البطالﲔ ذوي اﳌشاريع البالغﲔ ما بﲔ ثﻼثﲔ) (30وخ ـمـس

– تغيير التجهيزات و/أو اﳌعدات أو اﳌاشية،

وخمسﲔ ) (55سنة وﲢديد قانونها اﻷساسي ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– ﲤديد اﻹشعار البنكي،

– وﲟـقـت ـضى اﳌ ـرس ـوم التنفيذي رقم  124–08اﳌؤّرخ ﰲ
 9ربيع الثاني عام  1429اﳌوافق  15أبريل سنة  2008الذي
يحدد صﻼحيات وزير العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  290–20اﳌؤّرخ ﰲ
 24صـف ـر ع ـام  1442اﳌوافق  12أكتوبر سنة  2020الذي يحدد
ص ـﻼح ـيـات الـ ـوزي ـر اﳌ ـنـتـدب لـ ـدى الـ ـوزيـ ـر اﻷول ال ـمـكـ ـل ـف
بـاﳌ ـؤسـسـات اﳌصغرة،
يقررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القرار إﱃ ﲢديد كيفيات التكفل
بتمويل ومنح اﳌساعدات واﻻمتيازات لفائدة البطالﲔ ذوي
اﳌشاريع البالغﲔ ما بﲔ ثﻼثﲔ ) (30وخمس وخمسﲔ )(55
سنة تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  48مكرر من اﳌرسوم التنفيذي
رقم  188–94اﳌؤّرخ ﰲ  26محرم عام  1415اﳌوافق  6يوليو
سنة  1994واﳌتضمن القانون اﻷساسي للصندوق الوطني
للتأمﲔ عن البطالة.
اﳌادة  : 2يواصل الصندوق الوطني للتأمﲔ عن البطالة،
بصف ـة ان ـت ـق ـال ـي ـة ،الـتـكـفـل بـتـمـويـل اﳌشاريـع اﻻستـثـمـاريـة
لفائدة البطالﲔ ذوي اﳌشاريع البالغﲔ ما بﲔ ثﻼثﲔ )(30
وخمس وخمسﲔ ) (55سنة ،التي تتطلب قرض غير مكافئ
إضاﰲ تبعا ﻹعادة تقييم كلفة اﳌشروع اﻻستثماري بالنسبة
للملفات التي ﲢصلت عﲆ ﲤويل قبل تاريخ نشر اﳌرسوم
التنفيذي رقم  45–22اﳌؤّرخ ﰲ  16جمادى الثانية عـ ـام 1443
اﳌـ ـواف ـ ـق  19جـ ـان ـفـي سنة  ،2022اﳌعّدل واﳌتّمم للمـ ـرسـ ـوم
التنـفـي ـذي رق ـ ـم  188–94الـمـ ـؤّرخ فـ ـي  26م ـح ـرم عام 1415
اﳌوافق  6يوليو سنة  1994واﳌذكور أعﻼه.
اﳌادة  : 3ي ـت ـم ت ـح ـويل مـل ـف ـات الـبـط ـالـ ـﲔ ذوي اﳌـشاريع
البالغﲔ ما بﲔ ثﻼثﲔ ) (30وخمس وخمسﲔ ) ،(55سـنـة
اﳌـتـحـصـلﲔ عـﲆ شه ـادة الـقـابـلـيـة والـتـمـويـل غـيـر اﳌستفيدين
من ﲤويل من طرف الصندوق الوطني للتأمﲔ عن البطالة،
عند تاريخ نشر اﳌرسوم التنفيذي رقم  45–22اﳌؤّرخ ﰲ
 16جمادى الثانية عام  1443اﳌوافق  19جانفي سنة ،2022
إﱃ الـوك ـالـة الـوطنـيـة ل ـدعـم وتنـمـيـة اﳌـق ـاوﻻتيـة ع ـن طـريق
محضر يحدد باﻻتفاق اﳌشترك بﲔ الطرفﲔ.

– ﲤديد شهادة القابلية والتمويل.
اﳌادة  : 5تعتبر ملفات البطالﲔ ذوي اﳌشاريع البالغﲔ
ما بﲔ ثﻼثﲔ ) (30وخمس وخمسﲔ ) (55سنة اﳌتحصلﲔ
عﲆ شهادة القابلية والتمويل التي يحّولها الصندوق الوطني
لل ـتـأم ـﲔ ع ـن الـبـطـال ـة نـحـو ال ـوك ـال ـة ال ـوطـنـية ل ـدعـ ـم وتنمية
اﳌقاوﻻتية مؤهلة للتمويل طبقا لﻸحكام التنظيمية اﳌسّيرة
ﳉهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية اﳌقاوﻻتية.
اﳌادة  : 6ت ـعـالـج مـصالح الـوك ـالة الوطنية لدعم وتنمية
اﳌ ـقـ ـاوﻻت ـيـة اﳌ ـل ـفـ ـات اﶈ ـول ـة واﳋ ـاص ـة ب ـالـب ـطالـ ـﲔ ذوي
اﳌشاريع البالغﲔ ما بﲔ ثﻼثﲔ ) (30وخمس وخمسﲔ )(55
سنة ،واﳌتحصلﲔ عﲆ شهادة القابلية والتمويل ،اﳌتواجدة
عﲆ مستوى البنوك الع ـم ـومـيـة واﳌـتـحـصلة ع ـﲆ اﳌ ـوافـق ـة
البـنـكـية أو ﰲ انـتظـارها ،طبقا لﻸحكام التنظيمية اﳌسّيرة
ﳉهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية اﳌقاوﻻتية.
اﳌادة  : 7ترفق ملفات البطالﲔ ذوي اﳌشاريع البالغﲔ
ما بﲔ ثﻼثﲔ ) (30وخمس وخمسﲔ ) (55سنة التي كانت
م ـوض ـوع تـح ـويـ ـل نـحـو ال ـوك ـالـ ـة ال ـوطـن ـيـة ل ـدع ـم وتنـمـية
اﳌقاوﻻتية ،ببطاقية تتضمن اﳌعلومات اﳌرتبطة بها.
اﳌادة  : 8ﲢّدد كيفيات تطبيق أحكام اﳌادة  ،7باﻻتفاق
اﳌشترك بﲔ القطاعﲔ) (2اﳌعنيﲔ اﳌكّلفﲔ ،عﲆ التواﱄ،
بالتشغيل وباﳌؤسسات اﳌصغرة.
اﳌادة  : 9ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمّية للجمهورية
الجزائرية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  27رمضان عام  1443اﳌوافق  28أفريل
سنة .2022
وزير اﳌالية

وزير العمل والتشغيل
والضمان اﻻجتماعي

عبد الرحمان راوية

يوسف شرفة

الوزير اﳌنتدب لدى الوزير اﻷول،
اﳌكلف باﳌؤسسات اﳌصغرة
نسيم ضيافات

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

