ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 0١
اﳉريدة الرسم ّ

6

 ٩جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١هـ
 ٥جانفي سنة  2020م

يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تعّين السّيدات والسادة :
– صبري بوقدوم................................................
– كمال بلجود..................................................
– بلقاسم زغماتي...........................................
– عبد الرحمان راوية........................................
– محمـد عرقاب................................................
– الطيب زيتوني............................................
– يوسف بلمهدي...........................................
– محمـد واجعوط..............................................
– شمس الدين شيتور......................................
– هيام بن فريحة..............................................
– مليكة بن دودة.................................................
– سيد عﲇ خالدي...........................................
– إبراهيم بومزار............................................
– كوثر كريكو.................................................
– فرحات آيت عﲇ إبراهيم................................
– شريف عماري..............................................
– كمال ناصري...............................................
– كمال رزيق....................................................
– عمار بلحيمر...............................................
– فاروق شيعﲇ................................................
– أرزقي براقي.................................................
– حسن مرموري..............................................
– عبد الرحمان بن بوزيد................................
– أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف.................
– بسمة عزوار.................................................
– نصيرة بن حراث............................................
– سيد أحمد فروخي...........................................
– ياسﲔ جريدان.................................................
– بشير مصيطفى.............................................
– فؤاد شحات..................................................
– عيسى بكاي..................................................
– عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد................
– حمزة آل سيد الشيخ.....................................
– نسيم ضيافات.............................................
– ياسﲔ اﳌهدي وليد..............................................
– رشيد بﻼدهان.................................................
– بشير يوسف سحيري..................................
– سليم دادة.......................................................
– نور الدين مرسﲇ................................................

وزيرا للشؤون اﳋارجية،
وزيرا للداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
وزيرا للعدل ،حافظا لﻸختام،
وزيرا للمالية،
وزيرا للطاقة،
وزيرا للمجاهدين وذوي اﳊقوق،
وزيرا للشؤون الدينية واﻷوقاف،
وزيرا للتربية الوطنية،
وزيرا للتعليم العاﱄ والبحث العلمي،
وزيرة للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،
وزيرة للثقافة،
وزيرا للشباب والرياضة،
وزيرا للبريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية،
وزيرة للتضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة،
وزيرا للصناعة واﳌناجم،
وزيرا للفﻼحة والتنمية الريفية،
وزيرا للسكن والعمران واﳌدينة،
وزيرا للتجارة،
وزيرا لﻼتصال ،ناطقا رسميا للحكومة،
وزيرا لﻸشغال العمومية والنقل،
وزيرا للموارد اﳌائية،
وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائﲇ،
وزيرا للصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
وزيرا للعمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
وزيرة للعﻼقات مع البرﳌان،
وزيرة للبيئة والطاقات اﳌتجددة،
وزيرا للصيد البحري واﳌنتجات الصيدية،
وزيرا للمؤسسات الصغيرة واﳌؤسسات الناشئة واقتصاد اﳌعرفة،
وزيرا منتدبا لدى وزير اﳌالية ،مكلفا باﻹحصائيات واﻻستشراف،
وزيرا منتدبا لدى وزير الفﻼحة والتنمية الريفية ،مكلفا بالفﻼحة الصحراوية
واﳉبلية،
وزيرا منتدبا لدى وزير التجارة ،مكلفا بالتجارة اﳋارجية،
وزي ـرا م ـن ـت ـدب ـا ل ـدى وزي ـر الصح ـة والسك ـان وإصﻼح اﳌستشف ـي ـات ،م ـكـلـفـا
بالصناعة الصيدﻻنية،
وزيرا منتدبا لدى وزيرة البيئة والطاقات اﳌتجددة ،مكلفا بالبيئة الصحراوية،
وزيرا منتدبا لدى وزير اﳌؤسسات الصغيرة واﳌؤسسات الناشئة واقتصاد
اﳌعرفة ،مكلفا باﳊاضنات،
وزيرا منتدبا لدى وزير اﳌؤسسات الصغيرة واﳌؤسسات الناشئة واقتصاد
اﳌعرفة ،مكلفا باﳌؤسسات الناشئة،
كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون اﳋارجية ،مكلفا باﳉالية الوطنية والكفاءات
ﰲ اﳋارج،
كاتبا للدولة لدى وزيرة الثقافة ،مكلفا بالصناعة السينماتوغرافية،
كاتبا للدولة لدى وزيرة الثقافة ،مكلفا باﻹنتاج الثقاﰲ،
كاتبا للدولة لدى وزير الشباب والرياضة ،مكلفا برياضة النخبة.

