العدد ٣٦

اﳋميس  ٢٥شّوال عام  ١٤٤٣هـ

السنة التاسعة واﳋمسون

اﳌوافق  ٢٦ماي 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 02٣.٤١.١8.٧٦

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 clé ٦8اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ ٣٠٠ ٠٦٠٠٠٠2٠١٩٣٠٠٤8

الهاتف  02٣.٤١.١8.8٩ :إﱃ ٩2

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠٣ ٠٠ ٠٦٠٠٠٠٠١٤٧2٠2٤2

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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مرسوم رئاسي رقم  ١٩2-22مؤّرخ ﰲ  2١شوال عام  ١٤٤٣اﳌـوافـ ـق  22ماي سنة  ،2٠22يـ ـت ـ ـ ـضمن إحداث أبواب وتـحويل اعتماد ﰲ

مـيـزانـيـة الدولة.............................................................................................................................................................................

5
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5

مراسيم تنظيمّيـة
مرسوم رئاسي رقم  ١٩٢-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢١شوال عام ١٤٤٣
اﳌـواف ـق  ٢٢ماي سنة  ،٢٠٢٢ي ـت ـ ـضمن إحداث أبواب

وتـحويل اعتماد ﰲ ميزانيـة الدولة.
––––––––––
ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٣-22الـمؤّرخ ﰲ 2٩

جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣جانفي سنة  2٠22واﳌتضمن

توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير التعليم العاﱄ والبحث
العلمي من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة
،2٠22

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٥-22الـمؤّرخ ﰲ 2٩
جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣جانفي سنة  2٠22واﳌتضمن

– وبـن ـ ـاء ع ـ ـﲆ الدستـ ـ ـور ،ﻻ سيمـ ـ ـا الـمادت ـ ـ ـان  ٧-٩١و١٤1

توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزيرة الثقافة والفنون من

)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧-8٤الـمؤرخ ﰲ  8شّوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  16-2١الـمؤّرخ ﰲ  2٥جمادى اﻷوﱃ

عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة ،2٠22

– وﲟقتضـ ـى اﳌرسـ ـوم الرئاس ـ ـي اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  2٩جمـ ـادى

اﻷوﱃ ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌواف ـ ـ ـق  ٣جانف ـ ـي سن ـ ـة  2٠22واﳌتضمـ ـ ـن
توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة
من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٠٣-22الـمؤّرخ ﰲ 2٩

جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣جانفي سنة  2٠22واﳌتضمن
توزي ـ ـع اﻻعتمـ ـ ـادات اﳌخصص ـ ـة لوزيـ ـ ـر الشـ ـ ـؤون اﳋارجي ـ ـ ـة
واﳉالية الوطنية باﳋارج من ميزانية التسيير ﲟوجب
قانون اﳌالية لسنة ،2٠22

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٠٦-22الـمؤّرخ ﰲ 2٩

جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣جانفي سنة  2٠22واﳌتضمن

توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الداخلية واﳉماعات
اﶈلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير ﲟوجب
قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٠-22الـمؤّرخ ﰲ 2٩

جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣جانفي سنة  2٠22واﳌتضمن

توزي ـ ـع اﻻعتم ـ ـ ـادات اﳌخصص ـ ـة ل ـ ـوزيـ ـ ـر اﳌجاهدي ـ ـ ـ ـن وذوي
اﳊقوق من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١2-22الـمؤّرخ ﰲ 2٩

جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣جانفي سنة  2٠22واﳌتضمن

ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٦-22الـمؤّرخ ﰲ 2٩

جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣جانفي سنة  2٠22واﳌتضمن

توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الشباب والرياضة من
ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١8-22الـمؤّرخ ﰲ 2٩

جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣جانفي سنة  2٠22واﳌتضمن

توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير البريد واﳌواصﻼت
السلكية والﻼسلكية من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون
اﳌالية لسنة ،2٠22
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤-22الـمؤّرخ ﰲ 2٩

جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣جانفي سنة  2٠22واﳌتضمن

توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير اﻻتصال من ميزانية
التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٥-22الـمؤّرخ ﰲ 2٩

جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣جانفي سنة  2٠22واﳌتضمن

توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير اﻷشغال العمومية من
ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٦-22الـمؤّرخ ﰲ 2٩

جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣جانفي سنة  2٠22واﳌتضمن

توزيـ ـ ـع اﻻعتم ـ ـ ـادات اﳌخصص ـ ـة لوزيـ ـ ـر النقـ ـ ـل م ـ ـن ميزاني ـ ـ ـة
التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :ﲢدث ﰲ جدول ميزانية تسيير الوزارات،
اﻷبواب اﻵتية :
– وزارة الـشـ ـ ـؤون اﳋـ ـارجـ ـ ـية واﳉـ ـالـ ـية الوط ـن ـ ـ ـ ـ ـية
باﳋارج :

توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير التربية الوطنية من

الفرع اﻷول – فرع وحيد

ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠22

الفرع اﳉزئي اﻷول – اﳌصالح اﳌركزية
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الباب رقم  ٠٩-٣٧وعنوانه ''اﻹدارة اﳌركزية – النفقات
اﳌتعلقة بإحياء الذكرى  ٦٠لعيد اﻻستقﻼل''،

البـ ـاب رق ـ ـم  ٠٩-٣٧وعنوان ـ ـه ''اﻹدارة اﳌركزي ـة – النفقات
اﳌتعلقة بإحياء الذكرى  ٦٠لعيد اﻻستقﻼل''.

الفرع اﳉزئي الثاني – اﳌصالح اﳌوجودة ﰲ اﳋارج

– وزارة اﻻتصال :

الباب رقم  ١٩-٣٧وعنوانه '' اﳌصالح اﳌوجودة ﰲ اﳋارج –

الفرع اﻷول – فرع وحيد

النفقات اﳌتعلقة بإحياء الذكرى  ٦٠لعيد اﻻستقﻼل''.
– وزارة ال ـداخـلـيـة واﳉمـاعـات اﶈلـيـة والـتـهـيئـة
العمرانية :
الفرع اﻷول – اﻹدارة العامة
الفرع اﳉزئي اﻷول – اﳌصالح اﳌركزية
الب ـ ـاب رق ـ ـم  ٠٩-٣٧وعنوان ـ ـه ''اﻹدارة اﳌركزيـ ـة – النفقـ ـات
اﳌتعلقة بإحياء الذكرى  ٦٠لعيد اﻻستقﻼل''.
الفرع اﳉزئي الثاني – اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
البـ ـاب رقـ ـم  ١١-٣٧وعنوانـ ـه '' اﳌصال ـح الﻼمركزية التابعة
للدولة – النفقات اﳌتعلقة بإحياء الذكرى  ٦٠لعيد اﻻستقﻼل''.
– وزارة التربية الوطنية :
الفرع اﻷول – فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول – اﳌصالح اﳌركزية
البـ ـاب رقـ ـم  ١٠-٣٧وعنوانـ ـه ''اﻹدارة اﳌركزيـ ـة – النفقـ ـات
اﳌتعلقة بإحياء الذكرى  ٦٠لعيد اﻻستقﻼل''.
– وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي :
الفرع اﻷول – اﻹدارة اﳌركزية
الفرع اﳉزئي اﻷول – اﳌصالح اﳌركزية
البـ ـاب رق ـ ـم  ٠٩-٣٧وعنوان ـه ''اﻹدارة اﳌركزيـة – النفقات
اﳌتعلقة بإحياء الذكرى  ٦٠لعيد اﻻستقﻼل''.
– وزارة الثقافة والفنون :
الفرع اﻷول – فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول – اﳌصالح اﳌركزية
الباب رقم  ١٦-٣٧وعنوانه ''اﻹدارة اﳌركزية – النفقات
اﳌتعلقة بإحياء الذكرى  ٦٠لعيد اﻻستقﻼل''.
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الفرع اﳉزئي اﻷول – اﳌصالح اﳌركزية
الباب رقم  ٠٩-٣٧وعنوانه ''اﻹدارة اﳌركزية – النفقات
اﳌتعلقة بإحياء الذكرى  ٦٠لعيد اﻻستقﻼل''.
– وزارة اﻷشغال العمومية :
الفرع اﻷول – فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول – اﳌصالح اﳌركزية
البـ ـاب رقـ ـم  ٠2-٣٧وعنوان ـ ـه ''اﻹدارة اﳌركزيـ ـة – النفق ـات
اﳌتعلقة بإحياء الذكرى  ٦٠لعيد اﻻستقﻼل''.
– وزارة النقل :
الفرع اﻷول – فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول – اﳌصالح اﳌركزية
البـ ـاب رقـ ـم  ٠2-٣٧وعنوان ـه ''اﻹدارة اﳌركزيـة – النفقات
اﳌتعلقة بإحياء الذكرى  ٦٠لعيد اﻻستقﻼل''.
اﳌاّدة  : ٢يلغ ـ ـى مـ ـن ميزاني ـ ـة سنـ ـة  2٠22اعتم ـ ـاد قـ ـ ـدره
خمسة مﻼيير وثمانمائة وسبعة وسبعون مليونا ومائة
وخمس ـ ـة عشـ ـ ـ ـر ألـ ـ ـف دينـ ـ ـار ) ٥.8٧٧.١١٥.٠٠٠دج( مقـ ـ ـّيد ﰲ
ميزانية التكاليف اﳌشتركة وﰲ الباب رقم ” ٩١-٣٧نفقات
محتملة – احتياطي مجّمع”.
اﳌاّدة  : ٣يخـ ـ ـ ـصص ﳌيزانيـ ـ ـة سن ـ ـة  2٠22اعتم ـ ـاد قـ ـ ـدره
خمسة مﻼيير وثمانمائة وسبعة وسبعون مليونا ومائة
وخمسة عشر ألف دينار ) ٥.8٧٧.١١٥.٠٠٠دج( يقّيد ﰲ ميزانية
تس ـ ـيير ال ـ ـوزارات وﰲ اﻷبـ ـواب اﳌبّينـ ـة ﰲ اﳉـ ـدول اﳌلحـ ـق

بهذا اﳌرسوم.

اﳌاّدة  : ٤يكلف وزير اﳌالية ،ووزير الشؤون اﳋارجية
واﳉال ـي ـة ال ـوطـنـيـة بـاﳋارج ،ووزيـر الـداخـلـيـة واﳉمـاعـات
اﶈليـ ـ ـة والتهيئـ ـ ـة العمـ ـرانيـ ـ ـة ،ووزيـ ـ ـر اﳌجـ ـاهـ ـديـ ـ ـن وذوي

– وزارة الشباب والرياضة :

اﳊق ـوق ،ووزي ـر الـتـربـيـة الـوطـنـيـة ،ووزيـر الـتـعـلـيـم الـعـاﱄ

الفرع اﻷول – فرع وحيد

والبحث العلمي ،ووزيرة الثقافة والفنون ،ووزير الشباب

الفرع اﳉزئي اﻷول – اﳌصالح اﳌركزية
البـ ـاب رق ـ ـم  ١١-٣٧وعنوانـ ـه ''اﻹدارة اﳌركزيـ ـة – النفقـ ـات
اﳌتعلقة بإحياء الذكرى  ٦٠لعيد اﻻستقﻼل''.
– وزارة البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية :
الفرع اﻷول – فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول – اﳌصالح اﳌركزية

والرياضة ،ووزير البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية،
ووزير اﻻتصال ،ووزير اﻷشغال العمومية ،ووزير النقل،
كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﳌرسوم الذي ينشر ﰲ اﳉريـدة
الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
ح ـّرر باﳉزائ ـ ـر ﰲ  2١ش ـ ـوال عـ ـام  ١٤٤٣اﳌوافـ ـق  22مـ ـاي

سنة .2٠22

عبد اﳌجيد تبون
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اﳉدول اﳌلحق

رقم اﻷبواب

العناوين

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

وزارة اﳌجاهدين وذوي اﳊقوق
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
09 - 37

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات اﳌتعلقة بتحضير وتنظيم الذكرى  ٦٠لعيد
اﻻستقﻼل..............................................................................................

1.511.869.000

مجموع القسم السابع

1.511.869.000

مجموع العنوان الثالث

1.511.869.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

1.511.869.000

مجموع الفرع اﻷول

1.511.869.000

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

1.511.869.000

–––––––––––––
وزارة الشؤون اﳋارجية واﳉالية الوطنية باﳋارج
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
09 - 37

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات اﳌتعلقة بإحياء الذكرى  ٦٠لعيد اﻻستقﻼل.....

1.000.000

مجموع القسم السابع

1.000.000

مجموع العنوان الثالث

1.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

1.000.000
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(

رقم اﻷبواب

العناوين

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح اﳌوجودة ﰲ اﳋارج
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
19 - 37

اﳌصالح اﳌوجودة ﰲ اﳋارج  -النفقات اﳌتعلقة بإحياء الذكرى  ٦٠لعيد
اﻻستقﻼل..............................................................................................

196.000.000

مجموع القسم السابع

196.000.000

مجموع العنوان الثالث

196.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

196.000.000

مجموع الفرع اﻷول

197.000.000

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

197.000.000

–––––––––––
وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية
الفرع اﻷول
اﻹدارة العامة
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
09 - 37

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات اﳌتعلقة بإحياء الذكرى  ٦٠لعيد اﻻستقﻼل......

43.667.000

مجموع القسم السابع

43.667.000

مجموع العنوان الثالث

43.667.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

43.667.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
11 - 37

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -النفقات اﳌتعلقة بإحياء الذكرى ٦٠
لعيد اﻻستقﻼل.......................................................................................

580.000.000

مجموع القسم السابع

580.000.000

مجموع العنوان الثالث

580.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

580.000.000

مجموع الفرع اﻷول

623.667.000

 ٢٥شّوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٦ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٦
اﳉريدة الرسم ّ

9

اﳉدول اﳌلحق )تابع(

رقم اﻷبواب

العناوين

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

الفرع الثاني
اﳌديرية العامة لﻸمن الوطني
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
03 - 37

اﻷمن الوطني  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات.....................................................

20.225.000

مجموع القسم السابع

20.225.000

مجموع العنوان الثالث

20.225.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

20.225.000

مجموع الفرع الثاني

20.225.000

الفرع الثالث
اﳌديرية العامة للحماية اﳌدنية
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
03 - 37

اﳊماية اﳌدنية  -اﳌؤﲤرات واﳌلتقيات..................................................

24.025.000

مجموع القسم السابع

24.025.000

مجموع العنوان الثالث

24.025.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

24.025.000

مجموع الفرع الثالث

24.025.000

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

667.917.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٦
اﳉريدة الرسم ّ

10

 ٢٥شّوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٦ماي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(

رقم اﻷبواب

العناوين

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

وزارة التربية الوطنية
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
10 - 37

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات اﳌتعلقة بإحياء الذكرى  ٦٠لعيد اﻻستقﻼل......

236.736.000

مجموع القسم السابع

236.736.000

مجموع العنوان الثالث

236.736.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

236.736.000

مجموع الفرع اﻷول

236.736.000

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

236.736.000

––––––––––––
وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي
الفرع اﻷول
اﻹدارة اﳌركزية
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
09 - 37

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات اﳌتعلقة بإحياء الذكرى  ٦٠لعيد اﻻستقﻼل......

50.881.000

مجموع القسم السابع

50.881.000

مجموع العنوان الثالث

50.881.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

50.881.000

مجموع الفرع اﻷول

50.881.000

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

50.881.000

 ٢٥شّوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٦ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٦
اﳉريدة الرسم ّ

11

اﳉدول اﳌلحق )تابع(

رقم اﻷبواب

العناوين

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

وزارة الثقافة والفنون
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
16 - 37

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات اﳌتعلقة بإحياء الذكرى  ٦٠لعيد اﻻستقﻼل......

922.000.000

مجموع القسم السابع

922.000.000

مجموع العنوان الثالث

922.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

922.000.000

مجموع الفرع اﻷول

922.000.000

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

922.000.000

–––––––––––
وزارة الشباب والرياضة
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
11 - 37

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات اﳌتعلقة بإحياء الذكرى  ٦٠لعيد اﻻستقﻼل......

69.716.000

مجموع القسم السابع

69.716.000

مجموع العنوان الثالث

69.716.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

69.716.000

مجموع الفرع اﻷول

69.716.000

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

69.716.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٦
اﳉريدة الرسم ّ

12

 ٢٥شّوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٦ماي سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(

رقم اﻷبواب

العناوين

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

وزارة البريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
09 - 37

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات اﳌتعلقة بإحياء الذكرى  ٦٠لعيد اﻻستقﻼل......

5.000.000

مجموع القسم السابع

5.000.000

مجموع العنوان الثالث

5.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

5.000.000

مجموع الفرع اﻷول

5.000.000

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

5.000.000

–––––––––––
وزارة اﻻتصال
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
09 - 37

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات اﳌتعلقة بإحياء الذكرى  ٦٠لعيد اﻻستقﻼل......

2.180.332.000

مجموع القسم السابع

2.180.332.000

مجموع العنوان الثالث

2.180.332.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

2.180.332.000

مجموع الفرع اﻷول

2.180.332.000

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

2.180.332.000

 ٢٥شّوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٦ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٦
اﳉريدة الرسم ّ

13

اﳉدول اﳌلحق )تابع(

رقم اﻷبواب

العناوين

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

وزارة اﻷشغال العمومية
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
02 - 37

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات اﳌتعلقة بإحياء الذكرى  ٦٠لعيد اﻻستقﻼل......

8.983.000

مجموع القسم السابع

8.983.000

مجموع العنوان الثالث

8.983.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

8.983.000

مجموع الفرع اﻷول

8.983.000

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

8.983.000

––––––––––––
وزارة النقل
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
02 - 37

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات اﳌتعلقة بإحياء الذكرى  ٦٠لعيد اﻻستقﻼل......

26.681.000

مجموع القسم السابع

26.681.000

مجموع العنوان الثالث

26.681.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

26.681.000

مجموع الفرع اﻷول

26.681.000

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

26.681.000

 ٢٥شّوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٦ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٦
اﳉريدة الرسم ّ

14

مرس ـ ـوم رئاسـ ـي رق ـ ـم  ١٩٣-٢٢م ـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٣ش ـ ـّوال ع ـام
 ١٤٤٣اﳌـ ـوافـق  ٢٤ماي سنة  ،٢٠٢٢يتضم ـن تـحوي ـل
اعـتمـ ـ ـاد إﱃ مـيـزان ـ ـ ـية تـسيي ـ ـ ـ ـر وزارة الشب ـ ـ ـ ـ ـاب
والرياضة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  ١٦-22اﳌؤرخ ﰲ 2٩
جم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌوافـ ـ ـ ـق  ٣جانفـ ـ ـ ـي سنـ ـ ـ ـ ـة 2٠22
واﳌتضم ـ ـن توزيـ ـ ـع اﻻعتم ـ ـادات اﳌخصصـ ـة لوزي ـر الشباب
والرياضة من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة
،2٠22
يرسم ما يأتي :

ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وب ـ ـناء ع ـ ـﲆ الدستـ ـ ـور ،ﻻ سيم ـ ـا الـمادت ـ ـان  ٧-٩١و١٤١
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧-8٤الـمؤّرخ ﰲ  8شوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٦-2١الـمؤرخ ﰲ  2٥جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي اﳌؤرخ ﰲ  2٩جمادى
اﻷوﱃ ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌوافـ ـق  ٣جانفـ ـي سن ـ ـة  2٠22واﳌتضمـ ـن
توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة
من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠22

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠22اعتماد قدره
أرب ـع ـون م ـل ـيـون ديـنـار ) ٤٠.٠٠٠.٠٠٠دج( م ـق ـّي ـد ﰲ م ـي ـزان ـي ـة
التكاليف اﳌشتركة وﰲ الباب رقم ” ٩١-٣٧نفقات محتملة -
احتياطي مجّمع”.
اﳌاّدة  : ٢يخـ ـ ـ ـصص ﳌيزاني ـ ـ ـة سنـ ـ ـة  2٠22اعتم ـ ـاد قـ ـدره
أربع ـ ـون ملي ـ ـون دين ـ ـار ) ٤٠.٠٠٠.٠٠٠دج( يقّيـ ـ ـد ﰲ ميزاني ـ ـ ـة
تسييـ ـ ـر وزارة الشب ـ ـاب والرياضـ ـ ـة وﰲ الب ـ ـاب رق ـ ـ ـم ٠2-٣٦
''إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بالدرارية''.
اﳌاّدة  : ٣يكل ـ ـف وزي ـ ـر اﳌاليـ ـ ـة ووزيـ ـ ـر الشب ـاب والرياضة،
كـل ف ـ ـ ـي ـ ـ ـم ـا ي ـ ـ ـخص ـ ـ ـه ،ب ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـذ هـ ـذا اﳌرس ـوم ال ـذي ي ـنشـر ﰲ
اﳉريـدة الّرسميّة للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطيّة الّشعبيّة.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٣شّوال عام  ١٤٤٣اﳌـ ـوافـ ـ ـق  2٤ماي
سنة .2٠22
عبد اﳌجيد تبون

مراسيم فردّية
مرس ـ ـوم رئاس ـ ـي مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  17شـ ـوال عام  1443اﳌوافق
 18مـ ـاي سنـ ـة  ،2022يتضمـ ـن إنهـ ـاء مه ـام برئاسة
اﳉمهورّية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام 1443
اﳌوافق  18ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيدة والسّيدين
اﻵتية أسماؤهم ،برئاسة اﳉمهورّية :
– ﳌﲔ بودوحة ،بصفته مكّلفا بالدراسات والتلخيص،
ﻹحالته عﲆ التقاعد،
– حّده لوناسي ،بصفتها رئيسة للدراسات ،ﻹحالتها عﲆ
التقاعد،
– حمزة بن النوي ،بصفته رئيسا للدراسات.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام  1443اﳌوافق 19
ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام نائب مدير ﰲ
اﳌديرية العامة للموارد برئاسة اﳉمهورّية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوج ـ ـ ـب مرسـ ـوم رئاسي م ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  18ش ـ ـوال عـ ـ ـ ـام 1443

اﳌ ـ ـ ـ ـوافـ ـ ـ ـ ـق  19مـ ـ ـ ـاي سنـ ـ ـ ـ ـة  ،2022تنهـ ـ ـ ـ ـ ـى مهـ ـ ـ ـ ـ ـام السـ ـ ـ ـ ـ ـّيد

أحمـ ـد أم ـ ـﲔ مقـ ـ ـدول ،بصفتـ ـه نائب مدير للنشاط اﻻجتماعي
ﰲ اﳌديرية العامة للموارد برئاسة اﳉمهورّية.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم ـ ـ ـان رئاسيـ ـ ـان مؤّرخ ـ ـ ـان ﰲ  22شـ ـ ـ ـوال عـ ـ ـ ـ ـام

 1443اﳌوافق  23ماي سنة  ،2022يتضمنان إنهاء
مهام مديري دراسات برئاسة اﳉمهورّية )اﻷمانة
العامة للحكومة(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  22شوال عام 1443
اﳌواف ـ ـق  23م ـ ـ ـاي سن ـ ـة  ،2022تنهـ ـ ـى مه ـ ـام السـ ـّيد نور الدين
جل ـ ـول بلوف ـ ـة ،بصفته مديرا للدراسات برئاسة اﳉمهورّية

)اﻷمانة العامة للحكومة( ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوج ـ ـ ـ ـ ـب مرسوم رئاسـ ـي م ـ ـؤّرخ ﰲ  22ش ـ ـوال ع ـ ـ ـام 1443

اﳌوافـ ـ ـق  23مـ ـ ـاي سنـ ـ ـة  ،2022تنه ـ ـى مهـ ـ ـام السـ ـ ـّيد محـمـ ـ ـ ـد
التهام ـ ـ ـي طـ ـ ـواه ـ ـ ـر ،بصفتـ ـ ـه مـ ـ ـديـ ـ ـرا للـ ـ ـدراسـ ـ ـات برئاس ـ ـ ـة
اﳉمهورّية )اﻷمانـة العامة للحكومة( ،ﻹحالتـه ع ـﲆ التقاعد.

 ٢٥شّوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٦ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٦
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  22شوال عام  1443اﳌوافق 23
ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

برئاسة اﳉمهورّية )اﻷمانة العامة للحكومة(.
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  22شوال عام  1443اﳌوافق 23

ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام محافظ بنك
اﳉزائر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  22شوال عام 1443
اﳌوافق  23ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد حسﲔ ساحية،

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  22شوال عام 1443
اﳌوافق  23ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد رستم فضﲇ،
بصفته محافظا لبنك اﳉزائر.

بصفـ ـت ـه نـ ـائب م ـدي ـر ب ـرئ ـاسة اﳉم ـه ـورّي ـة )اﻷم ـان ـة ال ـع ـام ـة

للحكومة( ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.

–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام  1443اﳌوافق 18

–––––––––––★–––––––––––
مرسـ ـ ـوم رئاسـ ـ ـي م ـ ـؤّرخ ﰲ  17ش ـوال عام  1443اﳌوافق
 18مـ ـ ـ ـاي سنـ ـ ـ ـة  ،2022يتضمـ ـ ـ ـن إنه ـ ـ ـاء مه ـ ـام مك ـ ـّلف

ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مندوب محﲇ

بالـ ـ ـ ـدراس ـ ـ ـات والتلخيـ ـ ـص باﳌج ـ ـلـ ـ ـ ـ ـس الـ ـ ـ ـوطن ـ ـ ـ ـي

لوسيط اﳉمهورّية ﰲ وﻻية سعيدة.

اﻻقتصادي واﻻجتماعي والبيئي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام 1443
اﳌوافق  18ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد عبد الرحمان
رباحي ،بصفته مندوبا محليا لوسيط اﳉمهورّية ﰲ وﻻية

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام 1443
اﳌوافق  18ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد نذير مراح،
بصف ـت ـه م ـك ـّلـفـا بـالـدراسات والـتـلـخـيص بـاﳌجـلس الـوطـني

سعيدة.

اﻻقتصادي واﻻجتماعي والبيئي ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.
–––––––––––★–––––––––––

–––––––––––★–––––––––––

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام  1443اﳌوافق 18

مرس ـ ـ ـوم رئاسـ ـي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام  1443اﳌوافق

ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام نائب مدير

 18م ـ ـ ـاي سنـ ـ ـ ـ ـ ـة  ،2022يتضمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن إنهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء مهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام

بوزارة العدل.

رئي ـ ـ ـ ـس دراسات باﳌجلـس الوطني اﻻقتصادي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام 1443
اﳌوافق  18ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد حبيب شهرة،
بصفته نائب مدير للشرطة القضائية بوزارة العدل ،ﻹعادة
إدماجه ﰲ رتبته اﻷصلية.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام  1443اﳌوافق 18
م ـ ـ ـ ـاي سن ـ ـ ـ ـة  ،2022يـ ـ ـتضمـ ـ ـن إنـ ـ ـهـ ـ ـاء م ـ ـه ـ ـام رئ ـ ـيس

اﶈكمة اﻹدارية بسيدي بلعباس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام 1443
اﳌواف ـ ـق  18مـ ـ ـاي سن ـ ـة  ،2022تنه ـ ـى مهـ ـ ـام السـ ـيد عب ـ ـد اللـه
زياني ،بصفته رئيسا للمحكمة اﻹدارية بسيدي بلعباس،
لتكليفه بوظيفة أخرى.

واﻻجتماعي والبيئي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام 1443
اﳌوافق  18ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد كرﱘ طاير،
بصف ـت ـه رئـ ـيسا ل ـل ـدراسات ب ـاﳌج ـلس ال ـوط ـني اﻻق ـتصادي
واﻻجتماعي والبيئي ،لتكليفه بوظيفة أخرى.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام  1443اﳌوافق 18

ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مديرة دراسات
باﳌرصد الوطني للمجتمع اﳌدني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام 1443
اﳌوافق  18ماي سنة  ،2022تعّين السّيدة وسيلة بوشنب،
مديرة للدراسات باﳌرصد الوطني للمجتمع اﳌدني.

–––––––––––★–––––––––––

–––––––––––★–––––––––––

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام  1443اﳌوافق 18

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام  1443اﳌوافق 18

ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام محافظ الدولة

لدى اﶈكمة اﻹدارية ﲟستغاﱎ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام 1443
اﳌـوافـق  18مـاي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد عبد الرحمي
بن حميدة ،بصفته محافظا للدولة لدى اﶈكمة اﻹدارية
ﲟستغاﱎ ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

م ـ ـاي سن ـ ـة  ،2022يـ ـتضمـ ـن ت ـع ـيﲔ رؤساء م ـح ـاك ـم

إدارية لﻼستئناف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام 1443
اﳌوافق  18ماي سنة  ،2022تعّين السّيدة والسادة اﻵتية
أسماؤهم ،رؤساء للمحاكم اﻹدارية لﻼستئناف اﻵتية :
– عبد اللـه زياني ،ببشار،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٦
اﳉريدة الرسم ّ
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– عبد القادر حمدان ،بتامنغست،
– صليحة عواق ،باﳉزائر،
– كمال حليسي ،بقسنطينة،
– نصر الدين عمران ،بورقلة،
– عبد الرحمي بن حميدة ،بوهران.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام  1443اﳌوافق 18
ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ محافظي الدولة

لدى اﶈاكم اﻹدارية لﻼستئناف.

 ٢٥شّوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٦ماي سنة  ٢٠٢٢م

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام  1443اﳌوافق 18
م ـ ـاي سن ـ ـة  ،2022يتضمـ ـ ـ ـن تع ـ ـ ـ ـيﲔ مدي ـ ـ ـر النم ـ ـ ـاذج
واﻵليات باﳌجلس الوطني اﻻقتصادي واﻻجتماعي
والبيئي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب م ـ ـ ـ ـ ـ ـرسوم رئـ ـ ـ ـ ـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام 1443
اﳌوافق  18ماي سنة  ،2022يعيّن السّيد كرﱘ طاير ،مديرا

للنماذج واﻵليات باﳌجلس الوطني اﻻقتصادي واﻻجتماعي
والبيئي.
–––––––––––★–––––––––––

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  15شوال عام  1443اﳌوافق
 16م ـ ـاي سن ـ ـة  ،2022يتضم ـ ـن إنه ـ ـاء مه ـ ـام مك ـ ـّلف
بالدراسات والتلخيص ﰲ وﻻية اﳉزائر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام 1443
اﳌوافق  18ماي سنة  ،2022يعّين السادة اﻵتية أسماؤهم،

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  15شوال عام 1443
اﳌوافق  16ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد محـمد بلعيد،
بصف ـت ـه م ـك ـّل ـف ـا ب ـال ـدراسات وال ـت ـلـخـيص ﰲ وﻻيـة اﳉزائـر،
ﻹعادة إدماجه ﰲ رتبته اﻷصلية.

محافظي الدولة لدى اﶈاكم اﻹدارية لﻼستئناف اﻵتية :
– مصطفى عبدي ،ببشار،
– محـمد اﻷمﲔ صباحي ،بتامنغست،
– محـمد بن ﳋضر بن عبد اللـه ،باﳉزائر،

–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  15شوال عام  1443اﳌوافق
 16م ـ ـ ـاي سنـ ـ ـة  ،2022ي ـتضم ـن إن ـه ـاء م ـه ـام الـكـاتب
العام لبلدية اﶈمدية ﰲ وﻻية اﳉزائر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

– عبد الوهاب بوناب ،بقسنطينة،
– السعيد شيشة ،بورقلة،
– عبد القادر فارس ،بوهران.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  22شوال عام  1443اﳌوافق 23
م ـ ـ ـاي سن ـ ـ ـة  ،2022يـ ـتضمـ ـن تـ ـعـ ـيﲔ مـ ـحـ ـافـ ـظ بـ ـنك

اﳉزائر.

ﲟوجب مـ ـ ـرسوم تـ ـ ـن ـ ـف ـ ـي ـ ـذي مؤّرخ ﰲ  15شوال عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام 1443
اﳌوافق  16ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد سماعيل بوسنة،
بصفته كاتبا عاما لبلدية اﶈمدية ﰲ وﻻية اﳉزائر.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16شوال عام  1443اﳌوافق
 17م ـ ـاي سن ـ ـة  ،2022يتضمـ ـن إن ـ ـهاء مهـ ـام مك ـ ـلّف
بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة  -سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  22شوال عام 1443
اﳌوافق  23ماي سنة  ،2022يعّين السّيد صﻼح الدين طالب،
محافظا لبنك اﳉزائر.

–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام  1443اﳌوافق 18

م ـ ـاي سن ـ ـة  ،2022يتضم ـ ـن تعـ ـ ـيﲔ اﳌدي ـ ـر الع ـ ـ ـام

للديوان الوطني للثقافة واﻹعﻼم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام 1443
اﳌوافق  18ماي سنة  ،2022يعيّن السّيد عبد اللـه بوقندورة،
مديرا عاما للديوان الوطني للثقافة واﻹعﻼم.

ﲟوجب مـ ـ ـرسوم تـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ـي ـ ـذي مؤّرخ ﰲ  16شوال ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام 1443
اﳌوافـ ـق  17مـ ـاي سنـ ـة  ،2022تنهـ ـى مهـ ـام السـ ـّيد عب ـ ـد الناصر
لوحايدية ،بصفته مكّلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة-
سابقا.

–––––––––––★–––––––––––

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  17شوال عام  1443اﳌوافق
 18م ـ ـاي سنـ ـ ـة  ،2022يتضم ـ ـن إنهـ ـاء مه ـ ـام مدي ـ ـر
ت ـن ـظ ـي ـم ت ـوزي ـع اﻹن ـت ـاج ال ـثـقـاﰲ والـفـني بـوزارة
الثقافة  -سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوج ـ ـب مرسـ ـوم تنفيـ ـذي م ـؤّرخ ﰲ  17ش ـوال ع ـام 1443
اﳌوافـ ـ ـق  18مـ ـ ـاي سنـ ـ ـة  ،2022تنهـ ـ ـى مهـ ـ ـام السـيد عبد اللـه
بوقندورة ،بصفته مديرا لتنظيم توزيع اﻹنتاج الثقاﰲ
والفني بوزارة الثقافة  -سابقا ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

 ٢٥شّوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٦ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٦
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16شوال عام  1443اﳌوافق
 17م ـ ـ ـاي سن ـ ـ ـة  ،2022ي ـتضم ـن إن ـه ـاء م ـه ـام م ـدي ـري
متحفﲔ عموميﲔ وطنيﲔ.

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  15شوال عام  1443اﳌوافق
 16ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مدير تقني
بالديوان الوطني لﻺحصائيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16شوال عام 1443
اﳌوافق  17ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيدة والسّيد اﻵتي
اسماهما ،بصفـ ـ ـ ـت ـ ـ ـه ـ ـ ـم ـ ـ ـا مـ ـدي ـري ـن ل ـل ـم ـت ـح ـفﲔ ال ـع ـم ـوم ـيﲔ
الوطنيﲔ اﻵتيﲔ ،لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  15شوال عام 1443
اﳌوافق  16ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد عبد الرحمان
طالب ،بصفـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـه م ـ ـدي ـ ـرا ت ـ ـق ـ ـن ـ ـي ـ ـا لﻺعـ ـﻼم اﻵﱄ والـ ـفـ ـهـ ـارس
اﻹحصائ ـي ـة ب ـال ـدي ـوان الـوطـني لﻺحصائـيـات ،ﻹحـ ـالـ ـتـ ـه عﲆ
التقاعد.

– محمود حسناوي ،بالشلف،
– بشرى صاﳊي“ ،أحمد زبانة“ بوهران.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16شوال عام  1443اﳌوافق
 17ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مدير مركز
الفنون واﳌعارض بتلمسان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16شوال عام 1443
اﳌوافق  17ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد أمﲔ بودفلة،
بصفته مديرا ﳌركز الفنون واﳌعارض بتلمسان ،لتكليفه
بوظيفة أخرى.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16شوال عام  1443اﳌوافق

 17ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مديرين
للثقافة ﰲ وﻻيتﲔ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16شوال عام 1443
اﳌواف ـ ـق  17مـ ـ ـاي سنـ ـة  ،2022تنه ـ ـى مهـ ـام السّيدي ـ ـن اﻵت ـ ـي
اسماهما ،بصفتهما مديرين للثقافة ﰲ الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ،
لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
– حسان بحيدي ،ﰲ وﻻية أدرار،
– عبد العاﱄ قوديد ،ﰲ وﻻية مستغاﱎ.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  15شوال عام  1443اﳌوافق
 16م ـ ـاي سن ـ ـة  ،2022يتضم ـ ـن إنه ـ ـاء مه ـ ـام مدي ـ ـرة
التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ ﰲ وﻻية قسنطينة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  15شوال عام 1443
اﳌوافـ ـ ـق  16مـ ـ ـاي سن ـ ـة  ،2022تنهـ ـ ـى مه ـ ـام السـ ـ ـّيدة رحيمـ ـ ـة
زناتي ،بصفتها مديرة للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ ﰲ وﻻية
قسنطينة ،ﻹحالتها عﲆ التقاعد.
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–––––––––––★–––––––––––
مرسومان تنفيذيان مؤّرخان ﰲ  15شوال عام 1443

اﳌواف ـ ـ ـق  16مـ ـ ـ ـاي سن ـ ـ ـة  ،2022يتضمنـ ـ ـان إنه ـ ـاء
مه ـ ـام مديريـ ـن للنش ـ ـاط اﻻجتماعـ ـ ـي والتضامن ﰲ
وﻻيتﲔ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  15شوال عام 1443
اﳌوافق  16ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد زين الدين
كنزي ،بصف ـ ـت ـ ـه م ـدي ـرا ل ـل ـنشاط اﻻج ـت ـم ـاعي وال ـتضامـن ﰲ
وﻻية ميلة ،لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  15شوال عام 1443
اﳌوافق  16ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيدة جميلة ولد
أحمد ،بصفـ ـت ـه ـا م ـدي ـرة ل ـل ـنشاط اﻻج ـت ـمـاعي والـتضامـن ﰲ
وﻻية غليزان ،لتكليفها بوظيفة أخرى.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  15شوال عام  1443اﳌوافق
 16مـ ـ ـاي سنـ ـ ـة  ،2022يتضم ـ ـن إنه ـ ـاء مه ـ ـام مديـ ـرة
اﳌنشـ ـ ـ ـآت اﻷساسي ـ ـ ـة للط ـ ـ ـرق والط ـ ـ ـرق السي ـ ـ ـ ـارة
بوزارة اﻷشغال العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  15شوال عام 1443
اﳌوافـ ـ ـق  16مـ ـ ـاي سنـ ـ ـة  ،2022تنهـ ـ ـى مه ـ ـام الس ـ ـّيدة حسنيـ ـ ـة
العربـ ـ ـي مسع ـ ـودي ،بصفتهـ ـ ـا مديـ ـ ـرة للمنشـ ـ ـآت اﻷساسي ـ ـ ـة
للطرق والطرق السّيارة بوزارة اﻷشغال العمومية ،ﻹحالتها
عﲆ التقاعد.

–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  ٢٢شوال عام  ١٤٤٣اﳌوافق
 ٢٣م ـ ـاي سنـ ـ ـة  ،٢٠٢٢يتضم ـ ـن إنهـ ـ ـاء مه ـ ـام رئي ـ ـس
ديوان وزيرة البيئة والطاقات اﳌتجدة -سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  22شوال عام ١٤٤٣
اﳌوافق  2٣ماي سنة  ،2٠22تنهى مهام السيد محـمد مير،
بصفته رئيسا لديوان وزيرة البيئة والطاقات اﳌتجددة-
سابقا.

 ٢٥شّوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٦ماي سنة  ٢٠٢٢م
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16شوال عام  1443اﳌوافق
 17ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مدير اﳌعهد
العاﱄ ﳌهن فنون العرض والسمعي البصري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16شوال عام 1443
اﳌوافق  17ماي سنة  ،2022يعّين السّيد محـمد بوكراس،
مديرا للمعهد العاﱄ ﳌهن فنون العرض والسمعي البصري.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16شوال عام  1443اﳌوافق
 17ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مديرة الديوان
الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيﲇ ن أزجر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16شوال عام 1443
اﳌواف ـ ـق  17مـ ـاي سنـ ـة  ،2022تعّين السّيدة فطيمة تقابو،
مديـ ـ ـرة للديـ ـ ـوان الوطن ـ ـي للحظي ـ ـ ـرة الثقافيـ ـ ـ ـة للتاسي ـ ـ ـ ـﲇ
ن أزجر.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16شوال عام  1443اﳌوافق
 17ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مدير اﳌتحف
العمومي الوطني للفن اﳊديث واﳌعاصر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16شوال عام 1443
اﳌوافق  17ماي سنة  ،2022يعّين السّيد كمال ريغي ،مديرا

للمتحف العمومي الوطني للفن اﳊديث واﳌعاصر.
–––––––––––★–––––––––––

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16شوال عام  1443اﳌوافق
 17ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مديرة اﳌتحف
ال ـع ـم ـومي ال ـوط ـني لـلـفـنـون والـتـعـابـيـر الـثـقـافـيـة
التقليدية بقسنطينة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16شوال عام 1443
اﳌوافق  17ماي سنة  ،2022تعّين السّيدة مرﱘ قبايلية،
م ـدي ـرة ل ـل ـم ـت ـح ـف ال ـع ـم ـومي ال ـوط ـني ل ـل ـف ـن ـون وال ـت ـع ـابـيـر
الثقافية التقليدية بقسنطينة.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16شوال عام  1443اﳌوافق
 17ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مديرة مركز
الفنون واﳌعارض بتلمسان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16شوال عام 1443
اﳌوافق  17ماي سنة  ،2022تعّين السّيدة سميرة أمبوعزة،
مديرة ﳌركز الفنون واﳌعارض بتلمسان.

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16شوال عام  1443اﳌوافق
 17ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مديرين للثقافة
ﰲ بعض الوﻻيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  16شوال عام 1443
اﳌوافق  17ماي سنة  ،2022تعّين السّيدتان والسادة اﻵتية
أسماؤهم ،مديرين للثقافة ﰲ الوﻻيات اﻵتية :
– عبد القادر بومرجان ،ﰲ وﻻية أدرار،
– محمود حسناوي ،ﰲ وﻻية الشلف،
– عبد النور بن خرباش ،ﰲ وﻻية أم البواقي،
– جمال الدين عبادي ،ﰲ وﻻية تبسة،
– أمﲔ بودفلة ،ﰲ وﻻية تلمسان،
– عبد العزيز بوحبيلة ،ﰲ وﻻية جيجل،
– دليلة عواس ،ﰲ وﻻية سيدي بلعباس،
– محـمد مرواني ،ﰲ وﻻية مستغاﱎ،
– بشرى صاﳊي ،ﰲ وﻻية وهران،
– حسان بحيدي ،ﰲ وﻻية إيليزي،
– مبارك مباركية ،ﰲ وﻻية تيسمسيلت،
– مداني بن الضب ،ﰲ وﻻية الوادي،
– عبد العاﱄ قوديد ،ﰲ وﻻية عﲔ ﲤوشنت،
– منير عيسوق ،ﰲ وﻻية أوﻻد جﻼل،
– أحمد عادﱄ ،ﰲ وﻻية بني عباس،
– مسعود عبد الصمد ،ﰲ وﻻية إن صالح.
–––––––––––★–––––––––––
مـ ـرسومـ ـان ت ـن ـف ـي ـذي ـان مؤّرخ ـان ﰲ  15شوال ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام 1443
اﳌـ ـوافـ ـ ـ ـق  16م ـ ـاي سنـ ـ ـة  ،2022يتضمنـ ـ ـان تع ـ ـ ـيﲔ
مديرين للنشاط اﻻجتماعي والتضامن ﰲ وﻻيتﲔ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  15شوال عام 1443
اﳌوافق  16ماي سنة  ،2022يعّين السّيد زين الدين كنزي،
مديرا للنشاط اﻻجتماعي والتضامن ﰲ وﻻية تبسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مـ ـ ـرسوم تـ ـ ـن ـ ـف ـ ـي ـ ـذي مؤّرخ ﰲ  15شوال عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام 1443

اﳌوافق  16ماي سنة  ،2022تعّين السّيدة جميلة ولد أحمد،
مديرة للنشاط اﻻجتماعي والتضامن ﰲ وﻻية عﲔ ﲤوشنت.

 ٢٥شّوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٦ماي سنة  ٢٠٢٢م
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قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية
قرار مؤّرخ ﰲ  16رجب عام  1443اﳌوافق  17فبراير
سنة  ،2022يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  9صفر عام
 1442اﳌوافق  27سبتمبر سنة  2020واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء الّلجنة القطاعية للصفقات لوزارة
الفﻼحة والتنمية الريفية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  16رجب عام  1443اﳌوافق 17
فبراير سنة  ،2022يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  9صفر عام 1442
اﳌوافق  27سبتمبر سنة  2020واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء
الـ ـّلـ ـجـ ـنـ ـة ال ـق ـط ـاع ـي ـة ل ـلصف ـق ـات ل ـوزارة ال ـف ـﻼح ـة وال ـت ـن ـم ـي ـة
الريفية ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،كما يأتي :
“ ) .......................................................بدون تغيير حتى(

– زبير بوبكر ،أستاذ،
– محـمد سبابجي ،مدير اﳌعهد الوطني لﻸبحاث الغابية،
– ابراهيم بوصاﳊيح ،أستاذ محاضر ،قسم “أ”،
– مونية باحة ،أستاذة،
– فريد بوناصر ،أستاذ،
– جمال عبد اﳊميد ،أستاذ محاضر ،قسم “أ“،
– العيد قمو ،أستاذ محاضر ،قسم “ب”،
– محـمد نجيب بن زهرة ،أستاذ مساعد ،قسم “ب”.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ★ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 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  27رجب عام  1443اﳌوافق  28فبراير
سنة  ،2022يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ أّول صفر عام
 1441اﳌوافق  30سبتمبر سنة  2019واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء مجلس إدارة شركة سباق اﳋيل
والرهان اﳌشترك.

– سمير ﳊمر ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالتجارة ،عضوا،
– فـ ـاروق حـ ـمـ ـداوي ،ﳑثـ ـل الـ ـوزيـ ـر اﳌك ـّل ـف ب ـال ـت ـج ـارة،
مستخلفا،
) ...........................الباقي بدون تغيير( .“ .......................
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ★ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 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  23رجب عام  1443اﳌوافق  24فبراير
سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ أعضاء اﳌجلس العلمي
للحظيرة الوطنية لثنية اﳊد )وﻻية تيسمسيلت(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  23رجب عام  1443اﳌوافق 24
فبراير سنة  ،2022يعيّن اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم ،تطبيقا
ﻷحكام اﳌادة  19من اﳌرسوم التنفيذي رقم  374-13اﳌؤّرخ

ﰲ  5محّرم عام  1435اﳌوافق  9نوفمبر سنة  2013الذي
يحّدد القانون اﻷساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة
ل ـل ـوزارة اﳌك ـّل ـف ـة ب ـال ـغ ـابـات ،ﰲ اﳌجـلس الـعـلـمي للحظيرة
الوطنية لثنية اﳊد ،ﳌدة ثﻼث ) (3سنوات قابلة للتجديد :

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  27رجب عام  1443اﳌوافق 28
فبراير سنة  ،2022يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ أّول صفر عام
 1441اﳌوافق  30سبتمبر سنة  2019واﳌتضمن تعيﲔ
أعضاء مجلس إدارة شركة سباق اﳋيل والرهان اﳌشترك،
كما يأتي :
“ – خالد بارة ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالفﻼحة ،رئيسا،
– ع ـ ـﲇ زوبـ ـار ،م ـدي ـ ـ ـر اﻹدارة اﳌركزي ـ ـة اﳌكـ ـ ـّلف بتربي ـ ـ ـة
اﳋيل،
) ..........................................................بدون تغيير حتى(
– فهيمة صبيان ،ﳑثلة اﲢادية الفروسية اﳉزائرية،
– عز الدين كواوسي ،اﳌدير العام للديوان الوطني لتنمية
تربية اﳋيول واﻹبل،
– محـمد صادق بن قبي ،ﳑثل محافظي شركة السباق
اﳌمارسﲔ،
– عبد السﻼم سرياك ،ﳑثل اﳉمعيات الوطنية ﳌﻼك
أحصنة السباق،

– بوعﻼم مزيان ،مدير اﳊظيرة الوطنية لثنية اﳊد،

– ) ..............................بدون تغيير( ، ................................

– عبد القادر خماش ،رئيس قسم مكّلف بحماية اﳌوارد

– عبد القادر عيدة ،ﳑثل الفرسان اﶈترفﲔ والسائقﲔ،

الطبيعية،

– عﲇ فيغوﱄ ،ﳑثل اﳌدربﲔ “.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٦
اﳉريدة الرسم ّ
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قرار مؤّرخ ﰲ  27رجب عام  1443اﳌوافق  28فبراير
سنة  ،2022يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  3رجب عام
 1442اﳌوافـ ـ ـق  15فبراي ـ ـر سنـ ـ ـة  2021واﳌتضم ـ ـ ـن

قرار مؤّرخ ﰲ  27رجب عام  1443اﳌوافق  28فبراير سنة
 ،2022يتضمن تعيﲔ أعضاء مجلس توجيه اﳊظيرة

الوطنية لثنية اﳊد )وﻻية تيسمسيلت(.

تعيﲔ أعضاء مجلس إدارة ديوان تنمية الزراعة
الصناعية باﻷراضي الصحراوية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٥شّوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٦ماي سنة  ٢٠٢٢م

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  27رجب عام  1443اﳌوافق 28
فبراير سنة  ،2022يعّين اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم ،تطبيقا

ﻷحكام اﳌادة  10من اﳌرسوم التنفيذي رقم  374-13اﳌؤّرخ

ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  27رجب عام  1443اﳌوافق 28
فبراير سنة  ،2022يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  3رجب عام 1442

ﰲ  5محّرم عام  1435اﳌوافق  9نوفمبر سنة  2013الذي
يحـ ـ ـّدد القان ـ ـون اﻷساسـ ـ ـي النموذجـ ـ ـي للحظائ ـ ـ ـر الوطني ـ ـ ـة

اﳌواف ـ ـق  15فبراي ـ ـر سنـ ـة  2021واﳌتضمـ ـن تعـ ـيﲔ أعض ـاء

التابع ـ ـة للـ ـ ـوزارة اﳌكّلفـ ـ ـة بالغابـ ـ ـات ،ﰲ مجلـ ـ ـس توجي ـ ـ ـه

مجل ـ ـس إدارة دي ـ ـوان تنمي ـ ـة الزراع ـ ـة الصناعي ـ ـة باﻷراضي

اﳊظيرة الوطنية لثنية اﳊد ،ﳌدة ثﻼث ) (3سنوات قابلة

الصحراوية ،كما يأتي :

للتجديد :

– صالح شواكي ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالفﻼحة ،رئيسا،

– العربي كيوس ،ﳑثل وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
رئيسا،

– ) .............................بدون تغيير( ، .................................

– محـمد هينانة ،ﳑثل وزارة الدفاع الوطني،

– نـ ـور الـ ـديـ ـن رفسة ،ﳑثـ ـل وزيـ ـر الـ ـداخ ـل ـي ـة واﳉم ـاع ـات

– حافظ زدك ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالداخلية واﳉماعات

اﶈلية والتهيئة العمرانية،
– ) ............................بدون تغيير( ، ..................................
– مراد خليفة ،ﳑثل وزير الطاقة،
– ) ..............................بدون تغيير( ، ................................
– سيف الدين عمارة ،ﳑثل وزير التعليم العاﱄ والبحث
العلمي،
– نبيلة سحنون ،ﳑثلة وزير الصناعة،

اﶈلية،
– نور الدين ساسي ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف باﳌالية،
– عبد الكرﱘ أوشعبان ،ﳑثل الوزير اﳌكلّف بالطاقة
واﳌناجم،
– محـمد زروقي ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف باﳌوارد اﳌائية،
– محـمد بن يوسف ،ﳑثل الوزير اﳌكّلفة بالبيئة،
– فتحي عبيد ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالتربية الوطنية،
– محـمـ ـ ـد ب ـ ـن عط ـ ـي ،ﳑث ـ ـل الوزي ـ ـر اﳌك ـ ـلّف باﻷشغـ ـ ـ ـال
العمومية،

– ) .............................بدون تغيير( ، ................................

– مباركية مبارك ،ﳑثل الوزير اﳌكّلفة بالثقافة،

– ) .............................بدون تغيير( ، .................................

– محـمد معيريف ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالتعليم العاﱄ

– رؤوف حاج عيسى ،ﳑثل وزيرة البيئة،
– ) ........................................................بدون تغيير حتى(
– مسعود بن دريدي ،مدير التنمية الفﻼحية والريفية ﰲ
اﳌناطق اﳉافة وشبه اﳉافة،
– محـمد أمزيان لعناصري ،اﳌدير العام للديوان الوطني
لﻸراضي الفﻼحية،
– اﳌه ـدي ع ـق ـاد ،اﳌدي ـر ال ـع ـام ل ـل ـوك ـال ـة الـوطـنـيـة لـلـمـوارد
اﳌائية،
) .........................الباقي بدون تغيير( .“ .........................

والبحث العلمي،
– رضوان عيساوي ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالصحة،
– نج ـ ـﻼء بشيني ـ ـة ،ﳑثلـ ـ ـة الوزي ـ ـر اﳌك ـ ـّلف بالسياحـ ـ ـة
والصناعة التقليدية،
– كمال محروق ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالشباب والرياضة،
– حسﲔ مليكش ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالصيد البحري
واﳌنتجات الصيدية،
– محـمد عباس ،ﳑثل اﳌديرية العامة للغابات،
– العربي خشامﲇ ،ﳑثل واﱄ وﻻية تيسمسيلت،
– خال ـ ـ ـد بوسيـ ـ ـف ،رئي ـ ـ ـ ـس اﳌجل ـ ـ ـس الشعبـ ـ ـي الوﻻئ ـ ـ ـ ـي
لتيسمسيلت،

 ٢٥شّوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٦ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٦
اﳉريدة الرسم ّ

– أبـ ـ ـو بكـ ـر بومصبـ ـاح ،ﳑث ـل اﳌجلس الشعبـ ـي البل ـ ـدي
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– ساعـ ـ ـد زوقـ ـ ـاري ،ﳑث ـ ـل ال ـ ـوزي ـ ـر اﳌك ـ ـّل ـ ـف ب ـ ـالشب ـ ـاب
والرياضة،

لثنية اﳊد،
– عب ـد الرحم ـان بكـ ـوش ،ﳑث ـل اﳌجلس الشعبي البلدي

– ع ـب ـد ال ـلـطـيـف لـيـتـامـة ،ﳑثـل الـوزيـر اﳌكـّلـف بـالصيـد
البحري واﳌنتجات الصيدية،

لسيدي بوتوشنت،
– فريد بوناصر ،رئيس اﳌجلس العلمي،

– عبد اﳌؤمن بولزازن ،ﳑثل اﳌديرية العامة للغابات،

– غـ ـ ـالم لينـ ـ ـار ،رئي ـ ـ ـس جمعي ـ ـ ـة اﻷرز ﳊمايـ ـ ـة البيئ ـ ـ ـ ـة

– سليم عريان ،ﳑثل واﱄ وﻻية باتنة،

والتنمية اﳌستدامة.

– أح ـ ـمـ ـد بـ ـومـ ـعـ ـراف ،رئـ ـيس اﳌجـ ـلس الشعـ ـبي الـ ـوﻻئي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ★ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 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  5شعبان عام  1443اﳌوافق  8مارس سنة
 ،2022يتضمن تعيﲔ أعضاء مجلس توجيه اﳊظيرة
الوطنية لبلزمة )وﻻية باتنة(.

لباتنة،
– عبد القادر بن عامر ،ﳑثل اﳌجلس الشعبي البلدي
لباتنة،
– عبد الكرﱘ سي بشير ،رئيس اﳌجلس العلمي،

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

– عمار لونيس ،رئيس جمعية حماية البيئة بباتنة.

ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  5شعبان عام  1443اﳌوافق 8
مارس سنة  ،2022يعّين اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم ،تطبيقا

وزارة اﻷشغال العمومية

ﻷحكام اﳌادة  10من اﳌرسوم التنفيذي رقم  374-13اﳌؤّرخ

ﰲ  5محّرم عام  1435اﳌوافق  9نوفمبر سنة  2013الذي
يحّدد القانون اﻷساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة
لـ ـل ـوزارة اﳌك ـّل ـف ـة ب ـال ـغ ـاب ـات ،ﰲ م ـج ـلس ت ـوج ـي ـه اﳊظ ـي ـرة

قرار مؤرخ ﰲ  ٢٦شعبان عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢٩مارس
يارة.
سنة  ،٢٠٢٢يحّدد ترقيم الطرق الس ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوطنية لبلزمة ،ﳌدة ثﻼث ) (3سنوات قابلة للتجديد :
– هواري جرديني ،ﳑثل وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،
رئيسا،
– عماد حداد ،ﳑثل وزارة الدفاع الوطني،
– خيـ ـر الديـ ـن بـ ـن زي ـان ،ﳑثـل الوزير اﳌكلّف بالداخلية
واﳉماعات اﶈلية،
– يوسف مضوي ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف باﳌالية،
– عبد اﳊميد معافة ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالطاقة واﳌناجم،
– بن صالح جودي ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف باﳌوارد اﳌائية،
– توفيق دخينات ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالبيئة،
– علقمة بوراس ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالتربية الوطنية،
– خالد مشومة ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف باﻷشغال العمومية،
– عمر كبور ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالثقافة،
– حسان بن مسعود ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالتعليم العاﱄ
والبحث العلمي،

ن وزير اﻷشغال العمومية،
إ ّ
– ﲟقتض ـ ـى اﳌرس ـ ـوم رق ـ ـم  ٩٩-8٠اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  2٠جم ـ ـادى
اﻷوﱃ عـ ـ ـام  ١٤٠٠اﳌواف ـ ـ ـق  ٦أبريـ ـ ـل سنـ ـ ـة  ١٩8٠واﳌتعل ـ ـ ـ ـق
بتصنيف الطرق ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضـ ـى اﳌرسـ ـ ـوم رقـ ـ ـم  ٣٦-8٥اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ  ٣جمـ ـ ـادى
الثانيـ ـة عـ ـام  ١٤٠٥اﳌواف ـق  2٣فبراير سنة  ١٩8٥واﳌتضمن
التنظيم اﳌتعلق بالطرق السريعة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الّرئاسي رقم  28١-2١اﳌؤّرخ ﰲ 2٦

ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٧يوليو سنة  2٠2١واﳌتضّمن

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

– وﲟقتضـ ـى اﳌرسـ ـوم التنفيـ ـذي رق ـم  ٣8٠-2١اﳌـ ـؤّرخ ﰲ

 28صفر عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٥أكتوبر سنة  2٠2١الذي يحّدد
صﻼحيات وزير اﻷشغال العمومية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٩٠-2٠اﳌؤرخ ﰲ ٤
جم ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  ١٤٤2اﳌوافـ ـ ـق  ١٩ديسمبـ ـ ـر سن ـ ـة 2٠2٠
واﳌتضمن تصنيف الطرق ﰲ صنف الطرق السّيارة،

– عبد الغاني بن سماعﲔ ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالصحة،

يقّرر ما يأتي :

– ن ـور ال ـدي ـن ب ـون ـاف ـع ،ﳑث ـل الـوزيـر اﳌكـّلـف بـالسيـاحـة

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقـ ـا ﻷحكـ ـام اﳌ ـادة  ٥من اﳌرسوم رقم

والصناعة التقليدية،

 ٣٦-8٥اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ  ٣جم ـ ـادى الثاني ـ ـة عـ ـ ـام  ١٤٠٥اﳌواف ـ ـ ـق 2٣

 ٢٥شّوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٦ماي سنة  ٢٠٢٢م
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فبرايـ ـر سن ـ ـة  ١٩8٥واﳌتضمـ ـن التنظي ـ ـم اﳌتعل ـ ـق بالط ـ ـرق
السريعة ،يهدف هذا القرار إﱃ ترقيم الطرق اﳌصنفة ضمن

اﳌـ ـادة  : ٢ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمية للجمهوريـة
اﳉزائريـة الّديمقراطّيـة الّشعبﹽية.

“الطـ ـرق السـ ـّيارة” ﲟوجـ ـب اﳌرسـ ـوم التنفيـ ـذي رق ـم ٣٩٠-2٠
اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ  ٤جم ـادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤2اﳌوافق  ١٩ديسمبر
سن ـ ـة  2٠2٠واﳌذك ـ ـور أع ـ ـﻼه ،طبقـ ـا للملحـ ـق اﳌرفـ ـق بهـ ـ ـذا

حـّرر باﳉـزائر ﰲ  2٦شعبان عام  ١٤٤٣اﳌوافـق  2٩مارس
سنة .2٠22

القرار.

كمال ناصري
اﳌلحق
يارة
ترقيم الطرق اﳌصنفة ضمن الطرق الس ّ
النقطة كلم

النقطة كلم

الطول

الوﻻيات

البدائية

النهائية

بالكلم

التي يعبرها

يار
تعيﲔ الطريق الس ّ

ن ك ٠٠٠+٠

ن ك ٠٠٠+١٧٣

عﲆ مستوى اﻻلتقاء مع

عﲆ مستوى اﻻلتقاء مع

اﳉزائر ببوغزول

الطريق السّيار شرق ﰲ واد

الطريق الوطني رقم ٤٠

الطريق السّيار الذي

ن ك ٠٠٠+٠

الطريق السّيار شمال -
جنوب يربط وﻻية

أوشايح وﻻية اﳉزائر

يربط اﳉزائر بالطارف

١٧٣

يربط البليدة بتلمسان

عﲆ مستوى اﻻلتقاء مع

ن ك ٠٠٠+٦١٤

الطريق السّيار شمال جنوب

حدود شرق وﻻية الطارف

ن ك ٠٠٠+٠

ن ك ٠٠٠+٥١١

عﲆ مستوى التقاطع مع

حدود غرب وﻻية تلمسان

٦١٤

٥١١

عﲆ مستوى اﻻلتقاء مع
منفذ الطريق السّيار
لبجاية

الطارف بأحنيف وﻻية
البويرة

منفذ الطريق السّيار
لبودواو

والشلف وغليزان
ومستغاﱎ ومعسكر

أ٣

ن ك ٠٠٠+٥2
عﲆ مستوى اﻻلتقاء مع
الطريق الوطني رقم ٧٤

٥2

البويرة وبجاية

أ 2٠

بلدية صدوق وﻻية بجاية

ن ك ٠٠٠+٠

ن ك ٠٠٠+١٣

عﲆ مستوى التقاء الطريق

عﲆ مستوى التقاطع

السّيار اﳉزائر – الطارف

الطريق الوطني رقم  ٥ﰲ

ﰲ خميس اﳋشنة وﻻية

أ2

وسيدي بلعباس وتلمسان

جنوب بالشفة وﻻية البليدة

الطريق السّيار اﳉزائر –

اﳉزائر والبليدة
وبومرداس والبويرة وبرج
بوعريرج وسطيف وميلة
وقسنطينة وسكيكدة
وعنابة وقاﳌة والطارف.
البليدة وعﲔ الدفﲆ

الطريق السّيار شمال-

ن ك ٠٠٠+٠

أ١

مدينة بوغزول وﻻية اﳌدية

ﰲ بئر توتة وﻻية اﳉزائر

الطريق السّيار الذي

اﳉزائر والبليدة واﳌدية

تسمية
وترقيم
الطريق
يار
الس ّ

١٣

بومرداس

أ ١٠2

بودواو وﻻية بومرداس

بومرداس
منفذ الطريق السّيار
لزرالدة

ن ك ٠٠٠+٠

ن ك ٠٠٠+2٠

عﲆ مستوى التقاء الطريق عﲆ مستوى التقاء الطريق
الدائري اﳉنوبي ﰲ
اسطاواﱄ وﻻية اﳉزائر

السّيار اﳉزائر -الطارف

ﰲ بئر توتة وﻻية اﳉزائر

2٠

اﳉزائر

أ ١٠٠

 ٢٥شّوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٦ماي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳌلحق )تابع(
النقطة كلم

النقطة كلم

الطول

الوﻻيات

البدائية

النهائية

بالكلم

التي يعبرها

تسمية
وترقيم
الطريق
السيّار

ن ك ٠٠٠+٠

ن ك ٠٠٠+٣١

عﲆ مستوى مدينة

عﲆ مستوى اﻻلتقاء مع

٣١

مستغاﱎ

أ ٦٠

مستغاﱎ

الطريق الوطني رقم  ٩٠أ

يار
تعيﲔ الطريق الس ّ

منفذ الطريق السّيار
ﳌستغاﱎ

بلدية وادي اﳋير وﻻية
مستغاﱎ
منفذ الطريق السّيار
لوهران

ن ك ٠٠٠+٠

ن ك ٠٠٠+2٤

عﲆ مستوى اﻻلتقاء مع

عﲆ مستوى الكرمة وﻻية

الطريق السّيار البليدة –
تلمسان ﰲ موزع وهران

وهران

معسكر ووهران

2٤

أ ٦2

وﻻية معسكر

وزارة البيئة
قرار مؤرخ ﰲ  ٢٢رجب عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢٣فبراير سنة
 ،٢٠٢٢يع ـ ـدل القـ ـرار اﳌـ ـؤرخ ﰲ  ١٨رجـ ـب عـ ـام ١٤٤٢
اﳌ ـ ـواف ـ ـق  ٢مـ ـارس سن ـ ـة  ٢٠٢١واﳌتضمـ ـ ـن تع ـ ـيﲔ
أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة
البيئة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  22رجب عام  ١٤٤٣اﳌوافق 2٣
فبراير سنة  ،2٠22يعّدل القرار اﳌؤرخ ﰲ  ١8رجب عام ١٤٤2
اﳌوافق  2مارس سنة  2٠2١واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اللجنة
القطاعيـ ـ ـة للصفقـ ـ ـات العمومي ـ ـ ـة ل ـ ـ ـوزارة البيئ ـ ـ ـة ،اﳌعـ ـ ـ ـ ـّدل
كما يأتي :
“).........................................................بدون تغيير حتى(
– السيدة بن شاطر حورية ،ﳑثلة قطاع البيئة ،عضوا،
خلفا للسيد يويو العربي رضا،
)...........................................................بدون تغيير حتى(
– السيد بن شهيدة ياسﲔ ،ﳑثل الوزير اﳌكلف باﳌالية
)اﳌديرية العامة للخزينة والتسيير اﶈاسبي للعمليات
اﳌالية للدولة( ،عضوا ،خلفا للسيدة ﳉرم أحﻼم،
– السيد مرابط مبروك ،ﳑثل الوزير اﳌكلف باﳌالية
)اﳌديرية العامة للخزينة والتسيير اﶈاسبي للعمليات
اﳌالية للدولة( ،مستخلفا ،خلفا للسيدة عﲇ بشير أمينة،
).........................الباقي بدون تغيير(.”.............................

ق ـ ـ ـرار م ـ ـؤّرخ ﰲ  ١١شعبان عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ١٤مارس

سنة  ،٢٠٢٢يعدل القرار اﳌؤرخ ﰲ  ٩ذي القعـ ـ ـ ـدة
ع ـام  ١٤٤٢اﳌ ـواف ـ ـق  ٢٠يونيـ ـو سنـ ـة  ٢٠٢١واﳌتضم ـن

تع ـ ـيﲔ أعض ـاء اللجنة الوطنية للمجاﻻت اﶈمية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟ ـ ـوجـ ـب ق ـ ـرار مـ ـؤّرخ ف ـي  ١١شع ـب ـان عام  ١٤٤٣اﳌوافق
 ١٤مارس سنة  ،2٠22يعدل القرار اﳌؤرخ ﰲ  ٩ذي القعدة
عـ ـام  ١٤٤2اﳌوافـق  2٠يونيو سنة  2٠2١واﳌتضمن تعيﲔ
أعضاء اللـجنة الوطنية للمجاﻻت اﶈمية ،اﳌعدل ،كما يأتي :
“ )...........................................................بدون تغيير حتى(
– السيدة موﻻي طاوس ،ﳑثلة اﶈافظة الوطنية للساحل،
خلفا للسيدة بن نملة مليكة،
)...............................الباقي بدون تغيير(.”...............................

اجمللس الوطني اﻻقتصادي
واﻻجتماعي والبيئي
مقرر مؤرخ ﰲ  ٢٤شعبان عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢٧مارس
سنة  ،٢٠٢٢يتضمن تعديل اﳌقرر اﳌؤرخ ﰲ ٢٥
مح ـ ـرم عـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌوافـ ـ ـق  ٢سبتمـ ـبر سن ـ ـ ـة ٢٠٢١
واﳌتضم ـ ـن نش ـ ـر قائم ـ ـة أعضـ ـاء اﳌجلـ ـس الوطنـ ـي
اﻻقتصادي واﻻجتماعي والبيئي.
––––––––––––
ن رئيس اﳌجلس الوطني اﻻقتصادي واﻻجتماعي والبيئي،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  2٠٩و 2١٠منه،
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– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسسي رقم  ٣٧-2١اﳌؤرخ ﰲ
 22جمـ ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  ١٤٤2اﳌواف ـ ـق  ٦جانف ـ ـي سن ـ ـة 2٠2١
واﳌتضمن تشكيلة اﳌجلس الوطني اﻻقتصادي واﻻجتماعي
والبيئي وسيره،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤرخ ﰲ  ٣جمادى الثانية
عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٦جانفي سنة  2٠22واﳌتضمن تعيﲔ رئيس
اﳌجلس الوطني اﻻقتصادي واﻻجتماعي والبيئي،
– وبناء عﲆ اﳌقرر اﳌؤرخ ﰲ  2٥محرم عام  ١٤٤٣اﳌوافق
 2سبتمبر سنة  2٠2١واﳌتضمن نشر قائمة أعضاء اﳌجلس
الوطني اﻻقتصادي واﻻجتماعي والبيئي،

 .2بوﳋراص شاهر،
 .٣حنوﰲ باية،
 .٤منتوري فتيحة،
 .٥مهيريس عبد اﳊق.
اﳌادة  : ٣تعّين ،تواليا ،السّيدة والسادة اﻵتية أسماؤهم،

أعـ ـ ـض ـ ـاء ﰲ اﳌجـ ـلـ ـ ـس الـ ـ ـوط ـ ـ ـني اﻻقـ ـتصـ ـادي واﻻج ـت ـم ـ ـاعـ ـي
والبيئي :
 .١ميهوبي براهيم،
 .2عجال مراد،

يقّرر ما يأتي :

 .٣زيدي لؤي،

اﳌادة اﻷوﱃ  :يع ـ ـدل هـ ـذا اﳌق ـرر القائمـة اﻻسميـة ال ـواردة

 .٤مقيدش فوزية،

ﰲ اﳌقرر اﳌؤرخ ﰲ  2٥محرم عام  ١٤٤٣اﳌوافق  2سبتمبر
سنة  2٠2١واﳌتضمن نشر قائمة أعضاء اﳌجلس الوطني
اﻻقتصادي واﻻجتماعي والبيئي للعهدة .2٠2٤-2٠2١
اﳌادة  : ٢تفقد السيدتان والسادة اﻵتية أسماؤهم ،عضوية
اﳌجلس اﻻقتصادي واﻻجتماعي والبيئي :
 .١براح عبد اﳊكيم،

 ٢٥شّوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٦ماي سنة  ٢٠٢٢م

 .٥ناصف عبد اﳊكيم.
اﳌادة  : ٤ينشر هذا اﳌقرر ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٤شعبان عام  ١٤٤٣اﳌوافق  2٧مارس

سنة .2٠22

سيدي محمـد بوشناق خﻼدي

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

