ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٠
اﳉريدة الرسم ّ

12

 ٢٤رجب عام  ١٤٤٠هـ
 ٣١مارس سنة  ٢٠١٩م

مرس ـ ـ ـوم رئاسـ ـ ـي رقـ ـ ـم  ١١١-١٩م ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٤رجـ ـ ـب ع ـ ـام  ١٤٤٠اﳌواف ـ ـق  ٣١مـ ـارس سنـ ـة  ،٢٠١٩يتضـ ـمن تعيﲔ أعض ـ ـاء
اﳊكومة.
––––––––––
ن رئيس اﳉمهورّيـة ،وزير الدفاع الوطني،
إ ّ

 -بناء عﲆ الّدستور ،ﻻ سّيما اﳌواد  ٥) 91و (٦و ٦-92و) 9٣الفقرة اﻷوﱃ( منه،

 وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  9٧-19اﳌؤّرخ ﰲ  ٤رجب عام  1٤٤٠اﳌوافق  11مارس سنة  2٠19واﳌتضمن تعيﲔالسيد نور الدين بدوي ،وزيرا أول،
 وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣1٣-1٣اﳌؤّرخ ﰲ  ٥ذي القعدة عام  1٤٣٤اﳌوافق  11سبتمبر سنة  2٠1٣واﳌتضمنتعيﲔ السيد أحمد نوي ،وزيرا ،أمينا عاما للحكومة،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تعّين السيدات والسادة :

 -نور الدين بدوي.................................وزيرا أول،

 الفريق أحمد قايد صالح......................نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيس أركان اﳉيش الوطني الشعبي،صابري بوقادوم................................وزيرا للشؤون اﳋارجية،

 صﻼح الدين دحمون............................وزيرا للداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية، سليمان براهمي................................وزيرا للعدل ،حافظا لﻸختام، محـ ـمد لوكال........................................وزيرا للمالية، محـ ـمد أرقاب........................................وزيرا للطاقة، الطيب زيتوني...................................وزيرا للمجاهدين، يوسف بلمهدي..................................وزيرا للشؤون الدينية واﻷوقاف، عبد اﳊكيم بلعابد...............................وزيرا للتربية الوطنية، الطيب بوزيد......................................وزيرا للتعليم العاﱄ والبحث العلمي، بلخير دادة موسى..............................وزيرا للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ، مرﱘ مرداسي....................................وزيرة للثقافة، هدى إيمان فرعون .............................وزيرة للبريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، رؤوف برناوي...................................وزيرا للشباب والرياضة، غنية الدالية.......................................وزيرة للتضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة، جميلة ﲤازيرت.................................وزيرة للصناعة واﳌناجم، شريف عماري...................................وزيرا للفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كمال بلجود........................................وزيرا للسكن والعمران واﳌدينة، سعيد جﻼب........................................وزيرا للتجارة، حسن رابحي.......................................وزيرا لﻼتصال ،ناطقا رسميا للحكومة، مصطفى كورابة.................................وزيرا لﻸشغال العمومية والنقل، عﲇ حمام ............................................وزيرا للموارد اﳌائية، عبد القادر بن مسعود.........................وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية، محـ ـمد ميراوي.....................................وزيرا للصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات، تيجاني حسان هدام............................وزيرا للعمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي، فتحي خويل.......................................وزيرا للعﻼقات مع البرﳌان، فاطمة الزهراء زرواطي......................وزيرة للبيئة والطاقات اﳌتجددة، أحمد نوي...........................................وزيرا ،أمينا عاما للحكومة.اﳌاّدة ُ : ٢تلغى جميع اﻷحكام اﳌخالفة لهذا اﳌرسوم ،ﻻ سيما اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-1٧اﳌؤّرخ ﰲ  2٥ذي القعدة
عام  1٤٣8اﳌوافق  1٧غشت سنة  2٠1٧واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل.
اﳌاّدة  : ٣ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٤رجب عام  1٤٤٠اﳌوافق  ٣1مارس سنة .2٠19

عبد العزيز بوتفليقة

