 ٥ذو القعدة عام  ١٤٤١هـ
 ٢٧يونيو سنة  ٢0٢0م
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مرسوم رئاسي رقم  ١6٣–٢0مؤّرخ ﰲ أّول ذي القعدة عام  ١٤٤١اﳌوافق  ٢٣يونيو سنة  ،٢0٢0يتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية ،وزير الدفاع الوطني،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  6–٩1و) ٩٣الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣٧٠–1٩اﳌؤّرخ ﰲ أول جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤1اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠1٩
واﳌتضمن تعيﲔ السّيد عبد العزيز جراد ،وزيرا أول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤1اﳌوافق  2جانفي سنة  2٠2٠واﳌتضمن تعيﲔ السّيد
ما للحكومة،
يحيى بوخاري ،أمينا عا ّ
يرسم ما يأتي :

اﳌادة اﻷوﱃ  :تعّين السّيدات والسادة :
– صبري بوقدوم ..................................وزيرا للشؤون اﳋارجية،
– كمال بل ـج ـود .....................................وزيرا للداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
– بلقاسم زغماتي ..................................وزيرا للعدل ،حافظا لﻸختام،
– أيمن بن عبد الرحمان .........................وزيرا للمالية،
– عبد اﳌجيد عطار ................................وزيرا للطاقة،
– شمس الدين شيتور ............................وزيرا لﻼنتقال الطاقوي والطاقات اﳌتجددة،
– الطيب زيتوني ....................................وزيرا للمجاهدين وذوي اﳊقوق،
– يوسف بلمهدي ................................وزيرا للشؤون الدينية واﻷوقاف،
– محمـد واجعوط ...................................وزيرا للتربية الوطنية،
– عبد الباقي بن زيان ................................وزيرا للتعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– هيام بن فريحة ......................................وزيرة للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،
– مليكة بن دودة ....................................وزيرة للثقافة والفنون،
– سيد عﲇ خالدي .................................وزيرا للشباب والرياضة،
– منير خالد براح ...................................وزيرا للرقمنة واﻹحصائيات،
– إبراهيم بومزار .....................................وزيرا للبريد واﳌواصﻼت السلكية والﻼسلكية،
– كوثر كريكو .........................................وزيرة للتضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة،
– فرحات آيت عﲇ إبراهيم .......................وزيرا للصناعة،
– محمـد عرقاب .......................................وزيرا للمناجم،
– عبد اﳊميد حمداني ...............................وزيرا للفﻼحة والتنمية الريفية،
– كمال ناصري .....................................وزيرا للسكن والعمران واﳌدينة،
– كمال رزيق ........................................وزيرا للتجارة،
– عمار بلحيمر .......................................وزيرا لﻼتصال ،ناطقا رسميا للحكومة،
– فاروق شيعﲇ .....................................وزيرا لﻸشغال العمومية،
– لزهر هاني ............................................وزيرا للنقل،
– أرزقي براقي .......................................وزيرا للموارد اﳌائية،
– محمـد حميدو ........................................وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائﲇ،
– عبد الرحمان بن بوزيد ............................وزيرا للصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
– أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف ...........وزيرا للعمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي،
– بسمة عزوار .............................................وزيرة للعﻼقات مع البرﳌان،
– نصيرة بن حراث ...................................وزيرة للبيئة،
– سيد أحمد فروخي ..................................وزيرا للصيد البحري واﳌنتجات الصيدية،
– عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد ......وزيرا للصناعة الصيدﻻنية،
– محمـد شريف بلميهوب ....................وزيرا منتدبا لدى الوزير اﻷول ،مكلفا باﻻستشراف،
– نسيم ضيافات ....................................وزيرا منتدبا لدى الوزير اﻷول ،مكلفا باﳌؤسسات اﳌصغرة،
– ياسﲔ اﳌهدي وليد ...............................وزيرا منتدبا لدى الوزير اﻷول ،مكلفا باقتصاد اﳌعرفة واﳌؤسسات الناشئة،
– سمير شعابنة ........................................وزيرا منتدبا لدى الوزير اﻷول ،مكلفا باﳉالية الوطنية باﳋارج،
– عيسى بكاي .........................................وزيرا منتدبا لدى وزير التجارة ،مكلفا بالتجارة اﳋارجية،
– حمزة آل سيد الشيخ ..............................وزيرا منتدبا لدى وزيرة البيئة ،مكلفا بالبيئة الصحراوية،
– سليمة سواكري .....................................كاتبة للدولة لدى وزير الشباب والرياضة ،مكلفة برياضة النخبة،
– بشير يوسف سحيري ..........................كاتبا للدولة لدى وزيرة الثقافة والفنون ،مكلفا بالصناعة السينماتوغرافية واﻹنتاج الثقاﰲ.
اﳌادة  : ٢تلغى جميع اﻷحكام اﳌخالفة لهذا اﳌرسوم ،ﻻ سيما اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٠1–2٠اﳌؤّرخ ﰲ  6جمادى اﻷوﱃ عام
 1٤٤1اﳌوافق  2جانفي سنة  2٠2٠واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة.
اﳌادة  : ٣ين ـ ـ ـشر هـ ـ ـذا اﳌ ـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉ ـ ـريدة الرسـ ـ ـ ـ ـمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ أول ذي القعدة عام  1٤٤1اﳌوافق  2٣يونيو سنة .2٠2٠
عبد اﳌجيد تبون

