العدد ٠٨

اﻷربعاء  ٢٠جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ

السنة الثامنة واﳋمسون

اﳌوافق  ٣فبراير سنة  ٢٠٢١م

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 021.54.35.12

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  021.54.35.06 :إﱃ 09

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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5

مراسيم تنظيمّيـة
مرسوم تنفيذي رقم  ٥٠–٢١مؤّرخ ﰲ  ١٤جمادى الثانية

عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٢٨جانفي سنة  ،٢٠٢١يحدد شروط

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  26٥-٠8اﳌؤّرخ ﰲ
 17شعبان عام  1٤29اﳌوافق  19غشت سنة  2٠٠8واﳌتضمن

وكيفيات اﳊصول عﲆ التأهيل اﳉامعي.

نظـ ـ ـام الّدراس ـ ـات للحـ ـص ـ ـول عﲆ شهادة الليـ ـسانس وشهادة

–––––––––––

اﳌاستر وشهادة الدكتوراه،
يرسم ما يأتي :

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

الفصـل اﻷول

– بناء عﲆ تقرير وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وب ـ ـن ـاء ع ـ ـﲆ الـ ـدسـ ـتور ،ﻻ سـ ـيـ ـما الـمـ ـادتـ ـ ـان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

أحكام عامة
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكـام اﳌادة  ٥3من القانـون رقم
جة عام  1٤19اﳌوافق  ٤أبريل
 ٠٥-99اﳌ ـ ـؤّرخ فـي  18ذي اﳊـ ـ ّ

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥-99الـمؤرخ ﰲ  18ذي اﳊجة

سنة  1999واﳌ ـ ـ ـتضـ ـمن القـ ـانـ ـون التوجيهي للتعليم العاﱄ،

عام  1٤19اﳌوافق  ٤أبريل سنة  1999واﳌتضمن القانون

ي ـ ـهدف هـ ـذا اﳌرس ـ ـوم إﱃ ﲢـ ـديد شروط وكيفيات اﳊصول

التوجيهي للتعليم العاﱄ ،اﳌعّدل،

عﲆ التأهيل اﳉامعي ،اﳌعّدل.

– وﲟقتضى القانون رقم  21-1٥الـمؤرخ ﰲ  18ربيع اﻷول

اﳌاّدة  : ٢يتوج التأهيل اﳉامعي بترقية اﻷستاذ الباحث

عام  1٤37اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠1٥واﳌتضمن القانون

أو الباحث الدائم إﱃ رتبة أستاذ محاضر ،قسم ''أ'' أو أستاذ

الت ـ ـوجيـ ـهي حـ ـول البـ ـح ـ ـث العلـ ـمي والت ـ ـطوي ـ ـر التكـ ـ ـنولوجي،

بحث ،قسم ''أ'' ،كما يكّرس مستوى عاليا من الكفاءة واﳉدارة

اﳌعدل،
– وﲟقتضى الـمرس ـ ـوم الرئاسـ ـي رق ـ ـم  37٠-19اﳌـ ـؤرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤1اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠19

العلمية ،ويسمح ﳊامله بتأطير أطروحات الّدكتوراه ،وقيادة
فـ ـرق بيـ ـداغوج ـ ـية واقتـ ـراح مشـ ـاريـ ـع التك ـ ـ ـوين ﰲ الّدكتـ ـ ـوراه
واقتراح مشاريع بحث أو تأطيرها.

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  163-2٠اﳌؤرخ ﰲ
أول ذي القعدة عام  1٤٤1اﳌوافق  23يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرس ـ ـوم التنفي ـ ـذي رقـ ـم  2٥٤-98اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤ربيع الثاني عام  1٤19اﳌوافق  17غشت سنة  1998واﳌتعلق
بالتكوين ﰲ الدكتوراه وما بعد التدرج اﳌتخصص والتأهيل
اﳉامعي ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنـ ـفيـ ـذي رق ـم  2٠8-٠1اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ
 2جمادى اﻷوﱃ عام  1٤22اﳌوافق  23يوليو سنة  2٠٠1الذي
يحّدد صﻼحيات الهيئات اﳉهوية والندوة الوطنية للجامعات
وتشكيلها وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  13٠-٠8اﳌؤّرخ ﰲ
 27ربيع الثاني عام  1٤29اﳌوافق  3مايو سنة  2٠٠8واﳌتضمن
القانون اﻷساسي اﳋاص باﻷستاذ الباحث،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التـ ـنف ـ ـيذي رقـ ـم  131-٠8اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ
 27ربيع الثاني عام  1٤29اﳌوافق  3مايو سنة  2٠٠8واﳌتضمن
القانون اﻷساسي اﳋاص بالباحث الدائم،

الفصـل الثاني
شروط اﳊصول عﲆ التأهيل اﳉامعي
اﳌاّدة  : ٣يخص التأهيل اﳉامعي اﻷستاذ اﶈاضر ،قسم
''ب'' وأستاذ البحث ،قسم ''ب'' الذي يستوﰲ الشروط اﻵتية :
– أن يكون ﰲ وضعية نشاط فعﲇ منذ ثﻼث ) (3سنوات،
عﲆ اﻷقل،
– أن يكون متحصﻼ عﲆ شهادة دكتوراه أو شهادة أجنبية
معترف ﲟعادلتها منذ سنة ) (1عﲆ اﻷقل،
– أن ين ـ ـج ـ ـز بع ـ ـد اﳊص ـ ـول عﲆ ش ـ ـهادة الدك ـ ـتوراه ،أعمال
بح ـ ـث ذات مست ـ ـوى عا ٍ
ل وأن يـ ـعزز نت ـ ـائج أبحـ ـاثه ﲟنشورات
ﰲ مجﻼت وطنية و/أو دولية ذات سمعة معترف بها ومداخﻼت
وطنية و /أو دولية أو إيداع براءات اختراع،
– أن يثـ ـب ـ ـت خـ ـبـ ـرة ﰲ مـ ـ ـجـ ـال التدريـ ـس من خـ ـﻼل إنـ ـت ـاج
مطبوعات تعليمية وإلقاء دروس ،وتأطير طلبة اﳌاستر.
اﳌاّدة  : ٤يتكون ملف الترشح للتأهيل اﳉامعي من :
– طلب خطي،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠٨
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 ٢٠جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣فبراير سنة  ٢٠٢١م

– سيرة ذاتية ،مرفقة بالوثائق اﳌتعلقة ﲟجموع اﻷعمال

اﳌاّدة  : ٩تبلغ قرارات اللجان اﳉهوية للتأهيل اﳉامعي

العلمية والبيداغوجية للمترشح ،ﲟا فيها نسخة من أطروحة

إﱃ مـ ـ ـديـ ـر اﳌؤس ـ ـسة اﳌعنية ﰲ أجـ ـل ﻻ يتـعدى خمسة عشر

الّدكتوراه وأعماله العلمية التي نشرت ،واﳌداخﻼت واﳌؤلفات

) (1٥يوما ،ابتداء من تاريخ إعﻼن النتائج.

والكتيبات واﳌطبوعات التعليمية ،وبراءات اﻻختراع التي
أودعها،

يقوم مدير اﳌؤسسة التي ينتمي إليها اﳌترشح الناجح
ﰲ التأه ـ ـيل اﳉـ ـامـ ـعي بإعـ ـداد قـ ـرار الترقية إﱃ رتبة أستاذ

– تقريـ ـر ح ـ ـول اﻷنـ ـشـ ـطة التـ ـعلي ـ ـ ـ ـمية والتأطيرية واﳋبرة
والتقييـ ـ ـم التي أنجـ ـ ـزها بعد اﳊـ ـص ـ ـول عﲆ شهادة الدكتوراه.
ويجب أن يضم ملف الترشح ملخصا عن مجموع اﻷعمال
البيداغوجية والعلمية يحرر باللغة الوطنية وبإحدى اللغتﲔ
الفرنسية أو اﻹنجليزية.
ﲢدد مكّونات ملف الترشح للتأهيل اﳉامعي وكيفيات
وآجال إيداعه ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلف بالتعليم العاﱄ.
اﳌاّدة  : ٥يمكن اﻷفراد العسكريﲔ واﳌدنيﲔ الشبيهﲔ
لوزارة الدفاع الوطني الذين اكتسبوا صفة اﻷستاذ الباحث
أو الباحث الدائم ،الترشح للتأهيل اﳉامعي طبقا للشروط
والكيفيات اﶈددة ﰲ هذا اﳌرسوم.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ﲟوجب قرار مشترك
بﲔ وزير الدفاع الوطني والوزير اﳌكلف بالتعليم العاﱄ.
الفصـل الثالث

محاضر ،قسم ''أ' '،أو أستاذ بحث ،قسم ''أ'' ،وفقا ﳌقرر اللجنة
اﳉهوية للتأهيل اﳉامعي.
اﳌاّدة  : ١٠ف ـي ح ـال ـة رفض الـتأهـيـل اﳉامعي ،يبّلغ مدير
اﳌؤسـ ـسة اﳌعنـ ـية قرار اللجـ ـنة اﳉ ـ ـهوية للتـ ـ ـأهيل اﳉامعي
كتابيا إﱃ اﳌترشح ،مرفقا باﻷسباب التي عللت قرارها.
اﳌاّدة  : ١١يم ـ ـكن اﳌتـ ـرشـ ـح ،تقـ ـدﱘ طـ ـع ـ ـن أمـ ـام اللجـ ـ ـنة
اﳉ ـ ـهوية للتـ ـأه ـ ـيل ﰲ أجل ثم ـ ـان ـية ) (8أيام ،ابتداء من تاريخ
تبليغه بقرار رفض التأهيل اﳉامعي.
تفصل اللجنة ﰲ الطعن ﰲ أجل خمسة عشر ) (1٥يوما،
ابتداء من تاريخ تقدﱘ الطعن.
تبّلغ نتائج الطعن إﱃ مدير اﳌؤسسة اﳌعنية ﻻتخاذ
اﻹجراءات الﻼزمة ،حسب اﳊالة ،وفقا ﻷحكام اﳌادتﲔ  9و1٠
اﳌذكورتﲔ أعﻼه.

كيفيات اﳊصول عﲆ التأهيل اﳉامعي

الفصـل الرابع

اﳌاّدة  : 6تن ـ ـ ـشأ لدى كل نـ ـدوة جـ ـهـ ـوية للجـ ـامـ ـعات ﳉـ ـنة

أحكـام انتقالية وختامي ـة

جه ـ ـوية للت ـ ـأهيل اﳉ ـ ـام ـ ـعي ،ت ـ ـدعى ''اللجنة اﳉهوية للتأهيل
اﳉامـ ـعي'' ،وتتشكل من أساتذة باحثﲔ وباحثﲔ دائمﲔ من

اﳌاّدة  : ١٢تب ـ ـقى أحـ ـكام اﳌـ ـرسوم التنفيذي رقم 2٥٤-98

رتبة أستاذ أو مدير بحث يتمتعون بأقدمية ثﻼث ) (3سنوات،

اﳌؤرخ ﰲ  2٤ربيع الثاني عام  1٤19اﳌوافق  17غشت سنة

عﲆ اﻷقل ،بهذه الصفة.

 ،1998اﳌعدل واﳌتمم واﳌذكور أعﻼه ،مطبقة عﲆ طلبات

يعّين أعضاء الّلجان اﳉهوية للتأهيل اﳉامعي ﳌدة ثﻼث

الترشح للتأهيل اﳉامعي اﳌودعة من قبل اﻷساتذة الباحثﲔ

) (3سنـ ـوات غيـ ـر قاب ـ ـلة للتج ـ ـديد ،ﲟوج ـ ـب قرار م ـ ـن الوزي ـ ـر

والباحثﲔ الدائمﲔ إﱃ غاية انتهاء السنة اﳉامعية / 2٠2٠

اﳌكّلف بالّتعليم العاﱄ بناء عﲆ اقتراح من رؤساء الندوات

.2٠21

اﳉهوية للجامعات.
ﲢدد تشكيلة الّلجان اﳉهوية للتأهيل اﳉامعي وتنظيمها
وسيرها ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكّلف بالّتعليم العاﱄ.

اﳌاّدة  : ١٣دون اﳌـ ـسـ ـاس بأحـ ـك ـ ـام اﳌ ـ ـادة  12أعـ ـﻼه ،ت ـلـغى
جمـ ـ ـ ـيع اﻷح ـ ـ ـكـ ـ ـ ـام اﳌخ ـ ـال ـ ـفة لهذا اﳌرسـ ـ ـ ـوم ،ﻻ س ـ ـيـ ـ ـما اﳌواد
 ٤و 1٠9إﱃ  126من اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٥٤-98اﳌؤرخ

اﳌاّدة  : 7تقوم اللجان اﳉهوية للتأهيل اﳉامعي بدراسة

ﰲ  2٤ربيع الثاني عام  1٤19اﳌـ ـوافـ ـق  17غـ ـشت س ـ ـنة 1998

وتقييم ملفات اﳌترشحﲔ طبقا ﻷحكام هذا اﳌرسوم ،وتتخذ

واﳌتعلق بالتكوين ﰲ الدكتوراه وما بعد التدرج اﳌتخصص

ق ـرارات ـه ـا بأغ ـل ـب ـي ـة أصوات اﻷعضاء اﳊاضري ـن .وﰲ ح ـال ـة

والتأهيل اﳉامعي.

تعادل اﻷصوات ،يكون صوت الرئيس مرجحا.

اﳌاّدة  : ١٤ين ـ ـ ـشـ ـر هـ ـذا اﳌـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉـ ـري ـ ـدة الّرس ـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

تكون قرارات اللّجان اﳉهوية للتأهيل اﳉامعي معللة.
اﳌاّدة  : ٨يق ـ ـبـ ـل مـ ـلـ ـف التـ ـرشـ ـح للتـ ـأهـ ـيل اﳉـ ـام ـعي عﲆ
أسـ ـ ـاس اﳊ ـ ـد اﻷدنى للن ـ ـقـ ـ ـاط التي ﲢـ ـصـ ـل عل ـ ـيها اﳌتـ ـرشـ ـح،
حسب شبكة تقييم ﲢّدد ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكلّف
بالتعليم العاﱄ.

حرر باﳉـ ـ ـزائر ﰲ  1٤جـ ـمـ ـادى الثـ ـانـ ـية ع ـام  1٤٤2اﳌـ ـواف ـق
 28جانفي سنة .2٠21
عبد العزيز جراد

 ٢٠جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣فبراير سنة  ٢٠٢١م
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مرسوم تنفيذي رقم  ٥١–٢١مؤّرخ ﰲ  ١٤جمادى الثانية

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥2-٠3اﳌـ ـؤرخ ﰲ 7

عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ٢٨جانفي سنة  ،٢٠٢١يحدد كيفيات

شوال عام  1٤2٤اﳌوافق أول ديسمبر سنة  2٠٠3الذي يحدد

مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها

الشروط اﳋاصة اﳌتعلقة بنقل اﳌواد اﳋطرة عبر الطرقات،

اﶈورية.
––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﻷشغال العمومية،
– وبناء عﲆ الدس ـ ـتور ،ﻻ سـ ـيما الـم ـ ـادت ـ ـان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﻷمـ ـ ـر رق ـ ـم  1٥٥-66اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  18صـ ـفر ع ـ ـام

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  381-٠٤اﳌؤرخ ﰲ
 1٥ش ـ ـوال عـ ـ ـام  1٤2٥اﳌ ـ ـواف ـ ـق  28ن ـ ـوف ـ ـمـ ـبر س ـنة  2٠٠٤الذي
يحدد قواعد حركة اﳌرور عبر الطرق ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنـ ـفيذي رقم  ٤1٥-٠٤اﳌؤرخ ﰲ 8
ذي القـ ـ ـعدة عـ ـ ـام  1٤2٥اﳌـ ـواف ـ ـق  2٠ديسـ ـ ـمبر س ـنة  2٠٠٤الذي
يحدد شروط تسليم رخص ﳑارسة نشاطات نقل اﻷشخاص
والبضائع عبر الطرقات ،اﳌعدل واﳌتمم،

 1386اﳌوافق  8يونيو سنة  1966واﳌتضمن قانون اﻹجراءات
اﳉزائية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقـ ـتضى اﻷمـ ـر رق ـ ـم  1٥6-66اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ  18صـ ـف ـر عام
 1386اﳌوافق  8يونيو سنة  1966واﳌتضمن قانون العقوبات،
اﳌعدل واﳌتمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤73-٠٥اﳌؤرخ ﰲ
 11ذي الق ـ ـعدة ع ـ ـام  1٤26اﳌوافق  13ديسمبر سنة  2٠٠٥الذي
يحدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر
الطرقات وكيفيات ﳑارستها،

– وﲟقتضى القانون رقم  13-٠1اﳌؤرخ ﰲ  17جمادى اﻷوﱃ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٠٥-18اﳌـ ـؤرخ ﰲ 27

عام  1٤22اﳌوافق  7غشت سنة  2٠٠1واﳌتضمن توجيه النقل

ربيع الثاني عام  1٤39اﳌوافق  1٥يناير سنة  2٠18الذي

البري وتنظيمه ،اﳌعدل واﳌتمم،

يحدد تنظيم مراقبة مطابقة اﳌركبات وكيفيات ﳑارستها،

– وﲟقت ـ ـضى القـ ـ ـانـ ـون رق ـ ـم  1٤-٠1اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  29ج ـ ـمـ ـادى

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  3٠3-2٠اﳌؤرخ ﰲ

اﻷوﱃ ع ـ ـام  1٤22اﳌ ـ ـوافـ ـق  19غ ـ ـشت س ـ ـنـ ـة  2٠٠1واﳌت ـ ـع ـ ـلق

 27صفر عام  1٤٤2اﳌوافق  1٥أكتوبر سنة  2٠2٠الذي يحدد

بتنظيم حركة اﳌرور عبر الطرق وسﻼمتها وأمنها ،اﳌعدل

صﻼحيات وزير اﻻشغال العمومية،

واﳌتمم ،ﻻ سيما اﳌادة  16منه،

يرسم ما يأتي :

– وﲟقتضى القانون رقـ ـ ـم  1٠-11اﳌـ ـؤرخ ﰲ  2٠رج ـب عام

الفصل اﻷول

 1٤32اﳌوافق  22يونيو سنة  2٠11واﳌتعلق بالبلدية،
– وﲟقتضى الق ـانون رقم  ٠7-12اﳌؤرخ ﰲ  28ربيع اﻷول
عام  1٤33اﳌوافق  21فبـ ـ ـرايـ ـر سـ ـنة  2٠12واﳌتعلق بالوﻻية،
– وﲟقتضى القان ـ ـون رق ـ ـم  ٠9-17اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ  28جـ ـم ـ ـ ـادى
الثانـ ـ ـية عام  1٤38اﳌ ـ ـواف ـ ـق  27م ـ ـارس سـ ـن ـ ـة  2٠17واﳌـ ـتعـ ـلق
بالنظام الوطني للقياسة،
– وﲟقتضى اﳌرس ـ ـوم الرئاس ـ ـي رق ـ ـم  37٠-19اﳌـؤرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ ع ـام  1٤٤1اﳌوافق  28ديس ـ ـمبر سنة 2٠19

أحكام عامة
اﳌـاّدة اﻷوﱃ  :تطب ـي ـق ـ ـا ﻷح ـكـ ـام اﳌ ـادة  16مـ ـن ال ـق ـانـ ـون
رقم  1٤-٠1اﳌ ـ ـ ـؤرخ ﰲ  29جـ ـمـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1٤22اﳌ ـ ـواف ـ ـ ـق
 19غ ـش ـت س ـنـة  2٠٠1واﳌتعـل ـق بتـن ـظيم ح ـرك ـة اﳌـرور عبر
الطـرق وسـﻼمـت ـها وأمنـه ـا ،ي ـه ـدف ه ـذا اﳌـرس ـوم إﱃ ﲢ ـدي ـد
كيـفـيـات مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها وحمولتها
اﶈورية.

واﳌتضمـن تعييـن الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرس ـ ـوم الرئاس ـ ـ ـي رق ـ ـ ـ ـ ـم  163-2٠اﳌـ ـ ـؤرخ
ﰲ أول ذي الق ـ ـعدة عام  1٤٤1اﳌـ ـ ـواف ـ ـ ـق  23يونـ ـ ـ ـيو سنة 2٠2٠
واﳌتضمن تعييـن أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥38-91اﳌؤرخ ﰲ
 18جمادى الثانية عام  1٤12اﳌـوافق  2٥ديسم ـ ـ ـبر سنة 1991
واﳌتعلق باﳌراقبة وفحص اﳌطابقة ﻵﻻت القياس،

اﳌاّدة  : ٢يقصد ،ﰲ مفهوم هذا اﳌرسوم ،ﲟا يأتي :
– اﳊجم  :مجموع اﻷبعاد الثﻼثة ،العرض والطول واﻻرتفاع،
التي ﲤ ـ ـيز شكـ ـل الوح ـ ـدة اﳌرتب ـ ـطة واﶈك ـ ـمة للم ـ ـركبة
وحمولتها أو مجموع اﳌركبات وحمولتها.
– ميزان اﶈور  :جهاز وزن يركب ﰲ محطات الوزن
مصادق عليه ومفحوص من طرف الهيئة اﳌكلفة بالقياسة

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠٨
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٠جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣فبراير سنة  ٢٠٢١م

القانونية .ويكون ثابتا أو متنقﻼ .ﻻ يتطلب تركيب العتاد

ﲢدد ق ـواع ـد ق ـي ـاس أح ـج ـام م ـح ـط ـات ال ـوزن ﰲ ال ـطـريـق

الثابت أو اﳌدمج أشغاﻻ معتبرة ﰲ الهندسة اﳌدنية .ويكون

وسيرها ﲟوجب قرار مشترك بﲔ الوزير اﳌكلف باﻷشغال

العتاد اﳌتنقل اﳋفيف جدا سهل الوضع ﻷنه ﻻ يحتاج إﱃ

العمومية والوزير اﳌكلف بالصناعة.

أشغال الهندسة اﳌدنية.

اﳌاّدة  : ٥إضافة إﱃ اﳌركبات اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  6٥من

– محطة وزن ﰲ الطريق ثابتة  :جهاز وزن مصادق

القانون رقم  13–٠1اﳌؤرخ ﰲ  17جمادى اﻷوﱃ عام 1٤22

عليه ومفحوص من طرف الهيئة اﳌكلفة بالقياسة القانونية.

اﳌوافق  7غشت سنة  ،2٠٠1اﳌعدل واﳌتمم واﳌذكور أعﻼه،

ما مدمـجا داخ ـل اﻷرض أو خارجها ،مصنوعـ ـا
ويكـون ث ـابـتـا ،إ ّ

ﻻ تخضـ ـع ﳌراقـ ـبة اﳊـ ـجـ ـم والـ ـوزن واﳊـ ـم ـ ـولة اﶈـ ـورية،

من اﻹسـ ـم ـ ـنت أو اﳊـ ـديـ ـد أو خل ـ ـيـ ـطـ ـهـ ـما )إسـمنت – حديد(،

مركبات نقل البضائع اﳌسخرة طبقا للتنظيم اﳌعمول به،

وهو مهيأ لﻼستعمال اﳌكثف.

ﰲ إطار مهام اﳌساعدة واﻹسعاف ،ﰲ حالة وقوع كوارث

– محطة وزن ﰲ الطريق متنقلة  :جهاز وزن مصادق

طبيعية أو للضرورة القصوى.

عليه ومفحوص من طرف الهيئة اﳌكلفة بالقياسة القانونية.

اﳌاّدة  : 6تكلف مصالح وزارة اﻷشغال العمومية بوضع

ويشتغل خارج اﻷرض وبدون هندسة مدنية .ويتم وضعه

ﲡه ـي ـزات م ـراق ـب ـة اﳊج ـم وال ـوزن واﳊم ـول ـة اﶈوري ـة ﰲ

ونقله بسرعة .وﰲ هذا النظام ،تتم عملية الوزن بواسطة

شبكة الطرق وتسييرها واستغﻼلها.

ميزان اﶈور اﳌتنقل ويستعمل خاصة للمراقبة الدقيقة
والفجائية.
– اﳌنصات واﳌؤسسات  :كل متعامل اقتصادي عمومي
أو خاص تصـ ـ ـدر منه ح ـ ـركة نقل للبـ ـضائع بواسطة مركبات

يمكن تف ـ ـويض وضـ ـع ﲡـ ـهـ ـ ـيزات مراقـ ـبـ ـة اﳊـ ـجم والوزن
واﳊمـ ـولـ ـة اﶈوري ـ ـة ﰲ شب ـ ـكة الطري ـ ـق الس ـ ـ ـيار وتسييرها
واستغﻼلها إﱃ أصحاب اﻻمتياز وفق الشروط والكيفيات
اﶈددة ﰲ اتفاقية اﻻمتياز ودفتر الشروط اﳌتعلق بها.

مـ ـ ـثـ ـ ـل منـ ـص ـ ـات العب ـ ـور اﳌي ـ ـنائية واﳌطـ ـاريـ ـة واﳌ ـنـ ـصـ ـات
الفصل الثاني

الـلوجسـتـيـك ـي ـة واﳌنـصـات متـعـ ـددة الوسائ ـل سـك ـة – طـ ـ ـري ـ ـق
ومؤسـ ـ ـسات اﻹي ـ ـ ـ ـ ـداع والتخ ـ ـزين واﳌـ ـؤس ـسات الصناعية

اﳌراقبة ﰲ الطريق ﳊجم مركبات

و/أو اﳌن ـج ـم ـي ـة واﳌؤسسات ال ـن ـاشط ـة ﰲ م ـي ـدان الـزراعـة
وأسواق اﳉملة.

نقل البضائع ووزنها وحمولتها اﶈورية

اﳌاّدة  : ٣تتم مراقبة حجم مركبات نقل البضائع ووزنها

اﳌاّدة  : 7ت ـ ـتـ ـم اﳌـ ـراق ـ ـب ـ ـة ﰲ الط ـري ـ ـق ﳊـ ـج ـم اﳌ ـ ـركـ ـبـ ـ ـات

وحمولتها اﶈورية عﲆ مستوى محطات الوزن الثابتة

ووزنها وحم ـ ـولتها اﶈ ـ ـورية عﲆ مسـ ـتوى محـ ـطات الوزن

واﳌتن ـ ـقلة بواس ـ ـطة أدوات قيـ ـ ـاس مصـ ـادق علـ ـيـ ـها من قـ ـبل

الثابتة.

الهيئة اﳌكلفة بالقياسة القانونية.
يتم الوزن ﰲ اﶈطات الثابتة بصفة ساكنة أو متحركة
ت ـت ـم م ـراق ـب ـة اﳊج ـم ب ـواسط ـة وح ـدة ق ـيـاس اﻷبـعـاد الـتي

بسرعة منخفضة أو ﰲ حالة السير.

تسمـ ـح مـ ـن الـ ـتأكـ ـد مـ ـن اح ـت ـرام ح ـدود اﳊج ـم اﳌرخص ب ـه ـا
ﳌركبات نقل البضائع.

اﳌاّدة  : ٨ﰲ اﶈـ ـ ـطـ ـات الث ـ ـاب ـ ـتـ ـة للـ ـ ـوزن الس ـ ـاكـ ـن ،يـ ـت ـم
توقيف اﳌركبات ووزنها ﳌراقبة الوزن اﻹجماﱄ للحمولة

ﻻ يجوز أن يتحمل محور م ـ ـركبة نقل البضائع حمولة
ت ـ ـفـ ـ ـوق ُ 13
طّن ـًا ،كم ـ ـا هي محـ ـددة ﰲ أحـ ـكـ ـام اﳌ ـ ـادة  1٠6م ـ ـن
اﳌرسـ ـوم الت ـ ـنفيذي رقم  381-٠٤اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ  1٥شوال عام
 1٤2٥اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2٠٠٤اﳌعدل واﳌتمم واﳌذكور
أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٤تـ ـخـ ـضـ ـع جمـ ـيع مركـ ـبـ ـات نق ـ ـل البض ـائع التي
تسير عﲆ التراب الوطني ﳌراقبة اﳊجم والوزن واﳊمولة
اﶈورية عﲆ مستوى محطات الوزن ،ﰲ الطريق ،اﳌوضوعة
عﲆ مستوى شبكة الطرق والطرق السيارة الوطنية.

اﳌرخص به واﳊمولة ،محور ﲟحور ،بواسطة عتاد قياس
ثابت و/أو متنقل.
اﳌاّدة  : ٩ت ـ ـ ـق ـ ـام اﶈـ ـطات الثـ ـابت ـ ـة للـ ـوزن السـ ـاك ـن عﲆ
مست ـ ـوى مح ـ ـاور الط ـ ـرق والطـ ـرق الس ـ ـ ـﱠيارة ذات حـركة مرور
كثيفة ﳌركبات نقل البضائع وبجوار مصادر حركة نقل
البضائع باﳌركبات ،ﻻسيما قرب اﳌنصات واﳌؤسسات.
وتقام أيضا عﲆ مستوى محطات الدفع ﰲ الطرق السَيارة
وبالقرب من مراكز اﳊدود.

 ٢٠جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣فبراير سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠٨
اﳉريدة الرسم ّ
الفصل الثالث

اﳌاّدة  : ١٠تت ـ ـم أيضـ ـا عمل ـ ـية ال ـ ـوزن ﰲ الط ـ ـرق بواس ـطة
اﶈطات الثابتة للوزن الديناميكي بسرعة منخفضة .وﰲ
نظام الوزن هذا ،يتـ ـم اعتـ ـراض اﳌرك ـ ـبات عن ـ ـد تدفـ ـ ـق حركة
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التحقق ﰲ مكان الشحن من اﳊجم والوزن واﳊمولة
اﶈورية ﳌركبات نقل البضائع

اﳌ ـ ـرور وتـ ـ ـوجه نـ ـح ـو مح ـ ـ ـطات الوزن السـ ـاك ـ ـنة ﰲ الطـ ـ ـرق،
بغرض اﳌراقبة.

اﳌاّدة  : ١6يج ـ ـ ـب عﲆ كل منـ ـص ـ ـة و/أو مـ ـؤسـ ـسة يصـ ـدر
منها ،عند اﳋروج ،حركة نقل البضائع ﰲ الطرق ،أخذ كل

يجب أن تسير م ـ ـ ـركبات نقل البضائع بسرعة منخفضة

اﻻحتياطات لضمان احترام متطلبات حدود اﳊجم والوزن

) 3إﱃ  8كلم  /سا( ،دون تش ـ ـكـ ـيـ ـل طـ ـاب ـور انتظار ،عﲆ ميزان

واﳊمولة اﶈورية ﳌركبات نقل البضائع اﳌعبأة ﰲ نفس

اﶈـ ـ ـور الثابت أو اﳌت ـ ـنـ ـقل اﳌـ ـوضـ ـ ـوع عﲆ فض ـ ـاءات الـ ـ ـوزن

اﳌكان.

اﳌهيأة لهذا الغرض.
اﳌاّدة  : ١١يمكن أن تتم اﳌراقبة ﰲ الطرق ﰲ محطات
الوزن الثابتة ﰲ حالة السير.
تسمح هذه اﶈطات بوزن اﳌركبات ﰲ مسار سيرها
دون إبطاء سرعتها أو تغيير مسارها.

ويجب عليهم إجراء التحقق الذاتي ﰲ أماكن شحنها أو
عﲆ مستوى محطات الوزن اﳌوضوعة ﰲ كل مكان يعتبر
مصدرا ﳊركة مركبات نقل البضائع.
اﳌاّدة  : ١7بع ـ ـد عمـ ـل ـ ـيات التـ ـحـ ـ ـقق الذاتي ،يس ـﱠلم لسائق
اﳌركـ ـ ـبـ ـة وثيقة تثـ ـبت مط ـ ـابقـ ـة اﳊـ ـ ـجم والوزن واﳊمـ ـولة
اﶈورية يحتفظ بها وجوبا عﲆ مﱳ اﳌركبة ﻻستظهارها

اﳌاّدة  : ١٢من أجل ضمان اﳌراقبة ﰲ الطريق للمركبات
التي لم يتم اعتراضها عﲆ مستوى محطات الوزن الثابتة،
ﲤارس عملية الوزن بواسطة ميزان اﶈور اﳌتنقل الذي
يعمل خارج اﻷرض وبدون هندسة مدنية.
تتم اﳌراقبة ،ﰲ مركز اﳌراقبة اﳌتنقل ،بأخذ عّينات
من اﳌركبات اﳌشتبه بأنها ﲢمل حمولة زائدة ﰲ حركة
اﳌرور.

عند اﳌراقبة ﰲ الطريق.
يجب أن تبّين هذه الوثيقة ،عﲆ اﳋصوص ،اسم سائق
اﳌركبة وترقيم اﳌركبة وتاريخ وتوقيت وكشوف الوزن
واﳊجم.
اﳌاّدة  : ١٨يمكن وضع محطات ثابتة للوزن ﰲ الطريق،
ساكـ ـن أو دي ـن ـام ـي ـكي ،ﰲ ك ـل م ـك ـان ي ـع ـت ـب ـر مصدرا ﳊرك ـة
مركبات نقل البضائع.

ﲤت
اﳌاّدة  : ١٣ﰲ حـ ـ ـالـ ـة عـ ـدم مطـ ـابقـ ـة اﳌـ ـرك ـ ـ ـ ـبة ،التـ ـي ّ

تسمح هذه اﶈطات لكل مستغل مركبة ،ﻻ يتوفر عﲆ

مراقبتها ،للحجم أو الوزن أو اﳊمولة اﶈورية اﳌنصوص

التجهيزات الﻼزمة اﳌطلوبة للوزن والتحقق من اﳊجم،

عليها ﰲ التنظيم اﳌعمول به ،يلزم سائق اﳌركبة بنقل

بالت ـ ـح ـ ـقق عﲆ نف ـ ـقـ ـ ـته مـ ـن مدى مطـ ـ ـاب ـ ـقة مركب ـ ـته اﳌع ـ ـبأة

فائض اﳊمولة عﲆ مركبة أخرى و/أو إعادة ترتيب شحن

للمتطلبات اﳌعمول بها ﳊدود اﳊجم والوزن واﳊمولة

اﳌركبة من أجل إعادة حمولتها وحجمها إﱃ اﳊدود اﳌرخص

اﶈورية.

بها.
تبقى اﳌركبة غير اﳌطابقة متوقفة عﲆ مستوى محطة
الوزن ﲢت مسؤولية السائق إﱃ غاية وصول اﳌركبة البديلة
التي يتم عﲆ متنها إعادة شحن البضاعة.
اﳌاّدة  : ١٤بغض النظر عن مكان معاينة اﳌخالفة ،يجب
أن تتم عمليات إعادة الشحن عﲆ مستوى محطة الوزن
الثابتة.
غير أنه ،يمكن مصالح اﻷمن اﳌؤهلة الترخيص بإعادة
الشحن ﰲ اﳌكان الذي تراه مﻼئما.
اﳌاّدة  : ١٥يضـ ـمن سـ ـائق اﳌـ ـرك ـ ـبـ ـة ،عﲆ نفـ ـقـ ـته ،عمـ ـلي ـات
إعادة الشحن وكذا حراستها.

ﲢدد شروط وكيفيات تطبيق هذه اﳌادة ﲟوجب قرار
مشتـ ـ ـ ـرك بﲔ الوزيـ ـر اﳌك ـ ـّلف باﻷشـ ـغال العمـ ـومية والوزير
اﳌكّلف بالّنقل.
الفصل الرابع
معاينة اﳌخالفات والعقوبات
اﳌاّدة  : ١٩يت ـ ـم إثب ـ ـات مخـ ـالفة ﲡـ ـ ـاوز الوزن اﻹجـ ـ ـم ـ ـاﱄ
اﳌرخص به وكذا مخالفة عدم احترام حدود اﳊجم والوزن
واﳊمولة اﶈورية بواسطة نتائج عمليات القياس اﳌنجزة
عﲆ مستوى محطات الوزن ﰲ الطريق الثابتة أو اﳌتنقلة.
اﳌاّدة  : ٢٠تتم معاينة مخالفة ﲡاوز حدود اﳊجم والوزن
واﳊمولة اﶈورية من طرف اﻷعوان اﳌؤهلﲔ اﳌذكورين

 ٢٠جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣فبراير سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠٨
اﳉريدة الرسم ّ
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ﰲ اﳌادتﲔ  13٠و 13٤من الق ـ ـان ـ ـ ـ ـون رق ـ ـم  1٤-٠1اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ
 29ج ـ ـم ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  1٤22اﳌـ ـوافـ ـق  19غـ ـشـ ـت س ـ ـ ـنة 2٠٠1
واﳌذكور أعﻼه.

اﳌاّدة  : ٢٥ين ـ ـشـ ـر هـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉـ ـريـ ـ ـدة الّرسـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الدّيمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉـ ـ ـزائر ﰲ  1٤جـ ـمـ ـادى الثـ ـانـ ـية عام  1٤٤2اﳌوافق

اﳌاّدة  : ٢١ﰲ ح ـ ـالـ ـة مع ـ ـاينة مخـ ـالـ ـفة أثـ ـن ـاء اﳌراقبة ﰲ

 28جانفي سنة .2٠21

الطريق عﲆ مستوى محطة الوزن ﰲ الطريق ،يقوم أعوان

عبد العزيز جراد

الدرك الوطني أو اﻷمن الوطني ،حسب اﻻختصاص اﻹقليمي،

``````````````````````````````````````````````````H

بتحرير إشعار باﳌخالفة وتسليمه إﱃ مرتكب اﳌخالفة.

مرسوم تنفيذي رقم  ٣١١-٢٠مؤّرخ ﰲ  ٢٩ربيع اﻷول عام

اﳌاّدة  : ٢٢يعد اﻹشعار باﳌخالفة عﲆ أساس نتائج كشوف

 ١٤٤٢اﳌوافق  ١٥نوفمبر سنة  ،٢٠٢٠يتعلق باﻹعفاء

اﻷح ـ ـج ـ ـام وال ـ ـوزن واﳊ ـ ـمولة اﶈ ـ ـورية التي أج ـ ـريت أث ـ ـناء

من اﳊقوق اﳉمركية والرسم عﲆ القيمة اﳌضـاف ـة

اﳌراقبة ﰲ الطريق ﰲ محطات الوزن.

عﲆ اﳌكونات واﳌواد اﻷولية اﳌستوردة أو التي

اﳌاّدة  : ٢٣دون اﻹخ ـ ـ ـﻼل باﻷحـ ـ ـكـ ـ ـام التشـ ـريعـ ـية اﳌ ـعمول
بها ،يعاقب عﲆ اﳌخالفات التي ﲤت معاينتها أثناء اﳌراقبة

ﰎ اقتناؤها محليا من طرف اﳌناولﲔ ،ﰲ إطار
نشاطاتهم )استدراك(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﰲ الطـ ـريـ ـق اﳌـ ـرتب ـ ـطة بح ـ ـدود اﳊـ ـ ـج ـ ـم والوزن واﳊـ ـمـ ـولة
اﶈ ـ ـوريـ ـة طبـ ـقا ﻷحـ ـكـ ـام اﳌ ـ ـادة  66مـ ـن القـ ـانـ ـون رقم 1٤-٠1

اﳉـ ـريـ ـدة ال ـرسم ـية – الـ ـعدد  67الـ ـ ـص ـادر ب ـتـ ـاريـ ـخ

اﳌؤرخ ﰲ  29جمادى اﻷوﱃ عام  1٤22اﳌوافق  19غشت سنة

 ٢٩ربيع اﻷول عام  ١٤٤٢اﳌوافق  ١٥نوفمبر سنة .٢٠٢٠

 2٠٠1واﳌذكور أعﻼه.

– الصفحتان  ٥و ،6عﲆ التواﱄ  :اﳌادة ) 12السطر اﻷخير(
الفصل اﳋامس

واﳌادة ) 17السطر اﻷول( :
– بدﻻ من ..............“ :ﲟوجب مقرر من الوزير.”..............

أحكام نهائية
اﳌاّدة  : ٢٤ت ـ ـوضـ ـح شـ ـروط تـ ـط ـ ـب ـ ـيق هـ ـذا اﳌـ ـرسـوم ،عند
اﳊاجة ،ﲟوجب قرارات مشتركة بﲔ الوزراء اﳌعنيﲔ.

– يـ ـ ـ ـق ـ ـرأ ................“ :ﲟوجب قرار من الوزير.”...............
 ) ..........................الباقي بدون تغيير ( ."........................

مراسيم فردّية
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6جمادى الثانية عام 1442
اﳌوافق  20جانفي سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6جمادى الثانية عام 1442
اﳌوافق  20جانفي سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام

مكلّفـ ـ ـﲔ بالدراس ـ ـات والتـ ـلخـ ـيص بديـ ـوان الوزير

مدير اﳌعهد الوطني للتكوين اﳌتخصص لﻸسﻼك

اﳌنـ ـتـ ـدب لدى الوزي ـ ـر اﻷول ،اﳌك ـ ـّلف باقـ ـتـ ـصـ ـ ـاد

اﳋاصة بإدارة الشؤون الدينية واﻷوقاف بتﻼغمة

اﳌعرفة واﳌؤسسات الناشئة.

)وﻻية ميلة(.

`````````````````````````
`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6جمادى الثانية عام
 1442اﳌوافـ ـق  20ج ـان ـفي سن ـة  ،2021ت ـن ـه ـى م ـهـام السّيـدة
والسّيد اﻵتي اسماهما ،بصفتهما مكّلفﲔ بالدراسات والتلخيص
بديوان الوزير اﳌنتدب لدى الوزير اﻷول ،اﳌكّلف باقتصاد
اﳌعرفة واﳌؤسسات الناشئة ،لتكليفهما بوظائف أخرى :

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6جمادى الثانية عام
 1442اﳌوافق  20ج ـ ـانفي سـ ـ ـنة  ،2021تـ ـنـ ـهى ،ابت ـ ـداء من أّول
فبراير سنة  ،2020مهام السّيد محمـد مسعي ،بصفته مديرا
للمعهد الوطني للتكوين اﳌتخصص لﻸسﻼك اﳋاصة بإدارة

– جميلة حليش،

الشؤون الدينية واﻷوقاف بتﻼغمة )وﻻية ميلة( ،ﻹحالته

– نور الدين واضح.

عﲆ التقاعد.

 ٢٠جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣فبراير سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠٨
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6جمادى الثانية عام 1442
اﳌوافق  20جانفي سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام

– أحمد جعفري ،كلية اﻵداب واللغات،
– مبروك اﳌصري ،كلية اﳊقوق والعلوم السياسية.

مفت ـش باﳌفت ـ ـشية العامـ ـة للبـ ـيـ ـداغوج ـ ـيا ب ـ ـوزارة
التعليم العاﱄ والبحث العلمي.

`````````````````````````

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6جمادى الثانية عام 1442
اﳌوافق  20جانفي سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6جمادى الثانية عام
 1442اﳌوافـ ـق  20ج ـان ـفي سن ـة  ،2021ت ـن ـه ـى م ـهـام السّيـد
ش ـ ـاريـ ـف ابن بولع ـ ـيد ،بصـ ـف ـ ـته مفت ـ ـشا باﳌف ـ ـتشـ ـية العامة
للبـ ـيـ ـداغـ ـوجـ ـ ـيا بوزارة الت ـ ـعليم الع ـ ـاﱄ والبـ ـحث العلمي ،بناء
عﲆ طلبه.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6جمادى الثانية عام 1442
اﳌوافق  20جانفي سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
نائب مدير بجامعة تيزي وزو.
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بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6جمادى الثانية عام
 1442اﳌوافـ ـق  20ج ـان ـفي سن ـة  ،2021ت ـن ـه ـى م ـهـام السّيـدة
والسّيد اﻵتي اسماه ـما ،بجام ـ ـعة ه ـ ـواري ب ـ ـوم ـ ـدين للعـ ـ ـلوم
والتكنولوجيا :
– مليكة رباعﲔ ،بصفتها أمينة عامة،
– مراد عمارة ،بصفته عميدا لكلية الكيمياء.

`````````````````````````
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ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6جمادى الثانية عام
 1442اﳌوافق  20جانفي سنة  ،2021تنهى مهام السّيد مالك

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6جمادى الثانية عام 1442
اﳌوافق  20جانفي سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام

مخ ـ ـلوف ،بصـ ـفـ ـته نـ ـ ـائب مديـ ـر مكـ ـ ـّلفا بالع ـ ـﻼقات اﳋـ ـارجـ ـية

مديرين للصناعة واﳌناجم ﰲ وﻻيتﲔ.

والتعاون والتنشيط واﻻتصال والتظاهرات العلمية بجامعة

`````````````````````````
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ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6جمادى الثانية عام
 1442اﳌوافق  20جانفي سنة  ،2021تنهى مهام السّيدين

تيزي وزو.
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6جمادى الثانية عام 1442
اﳌوافق  20جانفي سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
عميدي كّليتﲔ بجامعتﲔ.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6جمادى الثانية عام
 1442اﳌـ ـوافـ ـق  20جـ ـان ـ ـفي سـ ـنة  ،2021تن ـ ـهى مهام السّيدين
اﻵتي اسم ـ ـاهما ،بصـ ـف ـ ـتهما عم ـ ـيدين لكّليـ ـ ـتﲔ باﳉ ـامعتﲔ

اﻵتـ ـي اس ـم ـاه ـ ـما ،بصـ ـفتـ ـهما مديـرين للصناعة واﳌناجم ﰲ
الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ :
– عبد الرزاق حدو ،ﰲ وﻻية بشار ،ابتداء من  24يوليو
سنة ،2019
– عبد اﳊليم خرشي ،ﰲ وﻻية تبسة ،ابتداء من  25سبتمبر
سنة .2019

``````````````````````````````````````````````````H

اﻵتيتﲔ :
– مصط ـف ـى ب ـن ط ـيـبـة ،كـلـيـة الـعـلـوم بـجـامـعـة الـبـلـيـدة ،1

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6جمادى الثانية عام 1442
اﳌ ـ ـواف ـ ـق  20جـ ـان ـ ـفي س ـ ـنة  ،2021يتـ ـضـ ـمن تعيﲔ

ابتداء من  3ديسمبر سنة  ،2018بسبب الوفاة،

م ـديـ ـريـ ـن ﲟصـ ـ ـالح الوزير اﳌـ ـنـ ـ ـتدب لدى ال ـ ـوزيـ ـ ـر

– حسﲔ رحيم ،كلية اﻵداب واللغات بجامعة برج بوعريريج،

اﻷول ،اﳌكـ ـّل ـف ب ـاق ـتصاد اﳌع ـرف ـة واﳌؤسسات

بناء عﲆ طلبه.

الناشئة.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6جمادى الثانية عام 1442
اﳌوافق  20جانفي سنة  ،2021يتضمن إنهاء مهام
عميدي كّليتﲔ بجامعة أدرار.

`````````````````````````

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6جمادى الثانية عام
 1442اﳌوافق  20جانفي سنة  ،2021تعّين السّيدة والسّيد
اﻵتي اسماهما ،مديرين ﲟصالح الوزير اﳌنتدب لدى الوزير
اﻷول ،اﳌكّلف باقتصاد اﳌعرفة واﳌؤسسات الناشئة :

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  6جمادى الثانية عام
 1442اﳌ ـ ـوافـ ـق  20ج ـ ـانـ ـفي سـ ـنة  ،2021تنهى مهام السّيدين

– جميلة حليش ،مديرة ﻻقتصاد اﳌعرفة،

اﻵتي اسماهما ،بصفتهما عميدين لكّليتﲔ بجامعة أدرار،

– نور الدين واضح ،مديرا للمؤسسات الناشئة وهياكل

بناء عﲆ طلبيهما :

الدعم.

 ٢٠جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣فبراير سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠٨
اﳉريدة الرسم ّ
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قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الشؤون اﳋارجية
قـ ـ ـرار مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  19ربي ـ ـع الثانـ ـي عـ ـ ـام  1442اﳌـ ـ ـواف ـ ـ ـق

 5ديسمبر سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ أعضاء اللّجنة
القطاعية للصفقات لوزارة الشؤون اﳋارجية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

– منـ ـال شرفـ ـة ،ﳑثل ـ ـة وزيـ ـر اﳌالي ـ ـة )اﳌديرية العامة
للميزانية( ،عضوا مستخلفا للسّيدة خيرة جادي،
– م ـ ـرﱘ ع ـ ـون ،ﳑث ـ ـلـ ـة وزيـ ـر اﳌالـ ـيـ ـة )اﳌديـ ـريـ ـة الـ ـعـ ـامـ ـة
للمحاسبة( ،عضوا مستخلفا للسّيد محـمد زناتي،
– سفيان فريش ،ﳑثل وزيـر الت ـ ـجارة ،عضـ ـوا مستـ ـ ـخلفا
للسّيدة بسمة داوي.

ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  19ربيع الثاني عام  1442اﳌوافق
 5ديسمب ـ ـر سنـ ـة  ،2020يع ـ ـّين اﻷعضـ ـاء اﻵتيـ ـة أسماؤه ـ ـم،
تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  187من اﳌرسوم الرئاسي رقم 247-15

يتوﱃ مكتب الصفقات العمومية لوزارة الشؤون اﳋارجية،
أمانة الّلجنة القطاعية.

اﳌؤّرخ ﰲ  2ذي اﳊجة عام  1436اﳌـوافق  16س ـ ـبت ـ ـمبر سنة

وزارة الطاقة

 2015واﳌتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات
اﳌرفق العام ،ﰲ الّلجنة القطاعية للصفقات لوزارة الشؤون
اﳋارجية :
اﻷعضاء الدائمون :
– صالح عطية ،ﳑثل وزير الشؤون اﳋارجية ،رئيسا،

قـ ـرار م ـ ـؤّرخ ﰲ  7جـ ـ ـمـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  1442اﳌـ ـوافـ ـ ـ ـق
 22ديس ـ ـم ـ ـبر سـ ـن ـ ـة  ،2020يعـ ـ ـّدل ال ـ ـقرار اﳌؤّرخ ﰲ
 16ذي القعدة عام  1439اﳌوافق  29يوليو سنة
 2018الذي يحّدد التشكيلة اﻻسمية ﻷعضاء اﳌجلس
العلمي والبيداغوجي ﳌركز التكوين والدعم ﰲ
مجال اﻷمن النووي.

– محند طاهر مختاري ،ﳑثل وزير الشؤون اﳋارجية،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نائبا للرئيس،
– عبد اﳌومن سنوساوي ،ﳑثل وزير الشؤون اﳋارجية،
– عبد اﳉليل معزوز ،ﳑثل وزير الشؤون اﳋارجية،

ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  7جمادى اﻷوﱃ عام  1442اﳌـوافـق
 22ديـسـمبر سنة  ،2020يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  16ذي القعدة
عام  1439اﳌوافق  29يوليو سنة  2018الذي يحّدد التشكيلة
اﻻسمـ ـيـ ـة ﻷعضاء اﳌجـ ـلس الـ ـعـ ـلـ ـمي والـ ـبـ ـيـ ـداغـ ـوجي ﳌركـ ـز

– خي ـ ـرة جـ ـ ـادي ،ﳑثل ـ ـة وزي ـ ـر اﳌاليـ ـة )اﳌديريـ ـة العامة
للميزانية(،
– مـ ـحـم ـد زن ـاتي ،ﳑث ـل وزي ـر اﳌال ـي ـة )اﳌدي ـري ـة ال ـع ـام ـة

التكوين والدعم ﰲ مجال اﻷمن النووي ،كما يأتي :
“ ........................................................................................
– عبد الناصر غزال ،رئيسا.

للمحاسبة(،
* ﳑثلو السلك التعليمي التابع ﳌؤسسات وزارة
– بسمة داوي ،ﳑثلة وزير التجارة.

التعليم العاﱄ والبحث العلمي :

اﻷعضاء اﳌستخلفون :

– ) .......................................................بدون تغيير حتى(

– نور الدين سعدي ،ﳑثل وزير الشؤون اﳋارجية ،عضوا

 ...مركز البحث النووي ببرين ،عضوا،

مستخلفا للسّيد عبد اﳌومن سنوساوي،
– محـمـ ـد نبـ ـيل محـمدي ،ﳑثل وزير الشؤون اﳋارجية،
عضوا مستخلفا للسّيد عبد اﳉليل معزوز،

– سليماني عاشور ،ﳑثل مركز البحث النووي بتامنغست،
عضوا،
– ) ...............................بدون تغيير( ...............................

 ٢٠جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣فبراير سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠٨
اﳉريدة الرسم ّ

* ﳑثلو السلك التعليمي للمركز :

وزارة التربية الوطنية

– مصطفى قاسي ،عضوا،
) .........................الباقي بدون تغيير( .“ ........................

``````````````````````````````````````````````````H
قرار مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  7جـ ـ ـ ـمـ ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  1442اﳌـ ـ ـواف ـ ـ ـق
 22ديسمـ ـبـ ـر س ـ ـنة  ،2020يعـ ـّدل الق ـ ـرار اﳌ ـؤّرخ ﰲ

 2رب ـ ـيـ ـ ـع اﻷول ع ـ ـام  1440اﳌـ ـوافـ ـق  10نوف ـ ـم ـ ـبر
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ق ـرار مـ ـؤّرخ ف ـي  ١٢ج ـمـادى اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٤٢اﳌ ـواف ـ ـق
 ٢7ديسمب ـ ـر س ـ ـنة  ،٢٠٢٠يعدل ويتمم القرار اﳌؤرخ
ﰲ أول ربي ـع الثـ ـاني عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٩ديسمبر
سـ ـ ـنـ ـة  ٢٠١٨الذي يـ ـح ـ ـدد تشـ ـكـ ـيـ ـلة ﳉـ ـنة اﻻعـ ـت ـ ـماد
وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة  2018الذي يحّدد التشكيلة اﻻسمية ﻷعضاء
مجـ ـ ـلس اﻹدارة ﳌـ ـركـ ـز التـ ـكـ ـوين والدع ـم ﰲ مجال

إن وزير التربية الوطنية،

اﻷمن النووي.

– ﲟقتضى القـانون رقم  ٠٤-٠8الـمؤرخ ﰲ  1٥محرم ع ـام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  7جمادى اﻷوﱃ عام  1442اﳌـوافـق

 1٤29اﳌوافق  23ينـاير سنة  2٠٠8واﳌتضمن القانون التوجيهي
للتربية الوطنية،

 22ديـسـمبر سنة  ،2020يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  2ربيع اﻷول

– وﲟقتضى القانون رقم  13-1٥اﳌؤرخ ﰲ  28رمضان عام

عام  1440اﳌوافق  10نوفمبر سنة  2018الذي يحّدد التشكيلة

 1٤36اﳌوافق  1٥يوليو سنة  2٠1٥واﳌتعلق بأنشطة وسوق

اﻻسمية ﻷعضاء مجلس اﻹدارة ﳌركز التكوين والدعم ﰲ
مجال اﻷمن النووي ،كما يأتي :

الكتاب،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163-2٠اﳌؤرخ ﰲ

"– ) ......................................................بدون تغيير حتى(

أول ذي القـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  1٤٤1اﳌـ ـوافـ ـق  23يـ ـونـ ـيـ ـو س ـ ـنـة 2٠2٠

 ...الوزير اﳌكّلف بالتعليم العاﱄ والبحث العلمي ،عضوا،

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل واﳌتمم،

– جيﻼﱄ قليل ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالنقل ،عضوا،
– ) ...............................بدون تغيير( ...............................
– عبد الناصر غزال ،رئيس اﳌجلس العلمي والبيداغوجي
ﳌركز التكوين والدعم ﰲ مجال اﻷمن النووي ،عضوا،
) .........................الباقي بدون تغيير( .“ ........................

``````````````````````````````````````````````````H

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  26٥-9٤اﳌؤرخ ﰲ
 29ربيع اﻷول ع ـ ـام  1٤1٥اﳌـ ـوافق  6سبتمبر سنة  199٤الذي
يحدد صﻼحيات وزير التربية الوطنية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٥1-16اﳌؤرخ ﰲ
 16شعبان عام  1٤37اﳌوافق  23مايو سنة  2٠16واﳌتضمن
ﲢويـ ـل اﳌعـ ـه ـد ال ـوط ـني ل ـل ـب ـحث ﰲ ال ـت ـرب ـي ـة إلـى مؤسسة
عمومية ذات طـابع علمـي وتكنولوجي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  33٠-17اﳌؤرخ ﰲ

ق ـرار مـ ـؤّرخ ﰲ  21جم ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1442اﳌوافـ ـق 5
جانف ـي سن ـة  ،2021يعـ ـّدل الق ـرار اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  9محّرم

عـ ـام  1440اﳌوافـ ـق  19سبتمبر سنة  2018واﳌتضمن
تعـ ـيﲔ أعضـ ـاء الّلجنـ ـة التقنيـ ـة للم ـواد واﳌنتوج ـات
الكيميائية اﳋطرة.

`````````````````````````

 26صفر عام  1٤39اﳌوافق  1٥نوفمبر سـ ـنة  2٠17الذي يحدد
كيـ ـف ـ ـيـ ـات وشـ ـ ـروط اﳊـ ـصـ ـول عﲆ اﻻع ـتماد واﳌصادقة عﲆ
الوسائل والدعائم البيداغوجية ،ﻻ سيما اﳌادة  9منه،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  3٠رجب
عام  1٤38اﳌوافق  27أبريل سنة  2٠17الذي يحدد التنظيم
الداخﲇ للمعهد الوطني للبحث ﰲ التربية،

ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  21جمادى اﻷوﱃ عام  1442اﳌوافق
 5جانف ـ ـي سن ـ ـة  ،2021ي ـ ـعّدل الق ـ ـرار اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  9محـ ـّرم عـ ـام
 1440اﳌواف ـ ـ ـق  19سبتمب ـ ـ ـر سن ـ ـ ـة  2018واﳌتضم ـ ـ ـن تع ـيﲔ
أعض ـ ـ ـاء الّلجن ـ ـة التقني ـ ـ ـة للمـ ـ ـ ـواد واﳌنتوج ـ ـ ـات الكيميائيـ ـ ـة
اﳋطرة ،كما يأتي :
“ ) ...............................بدون تغيير( .................................
– نوال لعمراني ،ﳑثلة الوزير اﳌكّلف بالطاقة ،رئيسة،
– ) .........................الباقي بدون تغيير( .“ ........................

– وﲟقتضى القرار اﳌؤرخ ﰲ أول ربيع الثاني عام 1٤٤٠
اﳌ ـ ـوافـ ـق  9ديسـ ـ ـمـ ـبر س ـ ـنة  2٠18الذي يحـ ـدد تشـ ـكـ ـيلة ﳉ ـنة
اﻻعتماد وسيرها،
يقّرر ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القرار إﱃ تعديل وتتميم بعض
أحكام القرار اﳌؤرخ ﰲ أول ربيع الثاني عـام  1٤٤٠اﳌ ـ ـ ـواف ـ ـق
 9ديسم ـ ـبـ ـر س ـ ـنة  2٠18الذي يـ ـحـ ـدد تشك ـ ـيلة ﳉـ ـنة اﻻعـ ـتـماد
وسيرها.
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠٨
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌاّدة  : ٢تعدل وتتمم أحكام اﳌـادة  3من القرار اﳌؤرخ
فـي أول ربي ـع الثـ ـانـي ع ـ ـام  1٤٤٠الـمـ ـواف ـ ـق  9ديسـ ـمـ ـبر سـ ـ ـنة
 2٠18واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌاّدة  : 3تتشكل اللجنة من اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم :
السّيدات والسادة :
– راضية برناوي ،أستاذة ،مديرة اﳌعهد الوطني للبحث
ﰲ التربية ،رئيسة،
– مـحمد صاري ،أستاذ ،لغة عربية ،عضوا،
– خديجة اﳊفاية ،خبيرة ،لغة إنجليزية ،عضوا،
– فاطمة الزهراء عﲇ باشا ،أستاذة محاضرة قسم “ب”،
علم اﳌكتبات والتوثيق ،عضوا،
– مـحمد بدوي ،خبير ،علم اجتماع اﳌعلومات ،عضوا،
– صالح أبركان ،مفتش التعليم اﻻبتدائي ،لغة عربية ،عضوا،
– صليحة أمقران ،أستاذة ،أدب فرنسي ،عضوا،
– مليكة بن عيون ،مفتشة التعليم اﳌتوسط ،لغة فرنسية،
عضوا ،
– أمينة شاهد ،أستاذة محاضرة ،قسم “أ” ،بيولوجيا ،عضوا،
– محند آكﲇ صاﳊي ،أستاذ ،لغة أمازيغية ،عضوا،
– أرزقي إعمراش ،مفتش التعليم اﻻبتدائي ،لغة أمازيغية،

 ٢٠جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣فبراير سنة  ٢٠٢١م

– عبد الوهاب بلعجري ،مفتش التعليم اﳌتوسط ،علوم
فيزيائية وتكنولوجيا ،عضوا،
– فوزية أميراش ،أستاذة محاضرة ،قسم “ أ “ ،الفيزياء –
الكيمياء ،عضوا،
– فؤاد سوﰲ ،أستاذ ،تاريخ ،عضوا،
– عمار محند عامر ،أستاذ ،تاريخ ،عضوا،
– ناصر قمداني ،مفتش التعليم اﳌتوسط ،علوم اجتماعية،
عضوا،
– لويزة ساﳌي ،أستاذة بحث ،قسم “ب” ،علوم التربية
والتكنولوجيا التربوية ،عضوا،
– طارق بخة ،مفتش التعليم اﳌتوسط ،علوم اجتماعية،
عضوا،
– مجيد زايدي ،مفتش التربية الوطنية ،تربية إسﻼمية،
عضوا،
– ع ـبد النور س ـ ـماعي ،مفـ ـتش التـ ـعليم اﻻب ـتـ ـدائي ،تـ ـربـ ـية
إسﻼمية ،عضوا،
– عبد الكرﱘ براشوش ،مفتش التعليم اﳌتوسط ،تربية
تشكيلية ،عضوا،
– زهـ ـية مـ ـيـ ـزاوي ،خـ ـبـ ـيرة ،لـ ـغات )العـربية – الفرنسية –
اﻹنجليزية – اﻹسبانية(  ،عضوا،

عضوا،
– أحمد بوبكر ،أستاذ ،اﻹلكترو تقني ،عضوا،
– عـب ـد اﳊق ب ـن س ـالـ ـم ،مفـت ـش التـع ـلـيـم اﳌتـوس ـط ،ل ـغ ـة
أمازيغية ،عضوا،
– مـحمد ملياني ،أستاذ لغة إنجليزية ،عضوا،

– كلثومة نوري ،أستاذة ،اﻻتصاﻻت ،عضوا،
– سبتي هديبال ،أستاذ محاضر قسم “أ” ،علوم إسﻼمية،
عضوا،

– جمال دحماص ،مفتش التربية الوطنية ،لغة انجليزية،
عضوا،
– بلخالد هبري ،أستاذ رياضيات ،عضوا،
– محمـد حسﲔ ،مفتش التعليم اﳌتوسط ،رياضيات ،عضوا،
– خالد بوقطاية ،مفتش التعليم اﻻبتدائي ،رياضيات ،عضوا،
– وردية عنصر ،خبيرة  ،علوم اﳌعلومات و اﻻتصال ،عضوا،
– الطاهر وابل ،مفتش التربية الوطنية ،علوم الطبيعة
واﳊياة ،عضوا،
– نصيرة عكوش ،مفتشة التـربية الوط ـنية ،علـ ـوم الطـ ـبيعة
و اﳊياة ،عضوا،

– عبد العزيز براهيمي ،مفتش التربية الوطنية ،هندسة
مدنية ،عضوا،
– محمـد برقة ،مفتش التربية الوطنية ،هندسة ميكانيكية،
عضوا،
– عـمـ ـر اﳌـكـرط ـار ،مـفـت ـش التربية الوطنية ،لغة أﳌانية،
عضوا،
– الهواري هنوس ،مفتش التربية الوطنية ،لغة اسبانية،
عضوا،
– مدني بولعشب ،مفتش التربية الوطنية ،تاريخ وجغرافيا،
عضوا،

 ٢٠جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣فبراير سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠٨
اﳉريدة الرسم ّ

– ﳊـلو أزراج ،مف ـ ـت ـ ـش التـ ـ ـربـ ـية الوطـ ـن ـ ـية ،لغة فرنسية،
عضوا،
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– وﲟقتضى القرار اﳌؤرخ ﰲ  28جمادى الثانية عام 1٤٤٠
اﳌوافق  ٥مارس سنة  2٠19الذي يحدد تشكيلة ﳉنة اﳌصادقة

– مصطفى بورخيس ،أستاذ لغة فرنسية ،عضوا ﹱ ".
اﳌاّدة  : ٣ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمّية للجمهورّية
اﳉزاّئرية الّديمقراطّية الّشعبّية .
حّرر باﳉزائر ﰲ  12جمادى عام  1٤٤2اﳌوافق  27ديسمبر
سنة .2٠2٠
م ـحم ـد واجع ـ ـوط

``````````````````````````````````````````````````H
قـ ـرار مـ ـ ـ ـ ـؤّرخ ف ـي  ١٢جـ ـ ـم ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  ١٤٤٢اﳌ ـ ـوافـ ـ ـ ـ ـق
 ٢7دي ـس ـمـ ـب ـر سـنـة  ،٢٠٢٠ي ـع ـدل ال ـق ـرار اﳌ ـؤرخ ﰲ
 ٢٨جمادى الثانية عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٥مارس سنة
 ٢٠١٩الذي يحدد تشكيلة ﳉنة اﳌصادقة وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن وزير التربية الوطنية،
– ﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-٠8اﳌؤرخ ﰲ  1٥محرم عـام 1٤29
اﳌوافق  23ينـاير سنة  2٠٠8واﳌتضمن القانون التوجيهي
للتربية الوطنية،
– وﲟقتضى القانون رقم  13-1٥اﳌؤرخ ﰲ  28رمضان عام
 1٤36اﳌـ ـواف ـ ـق  1٥يولـ ـيو س ـ ـنة  2٠1٥واﳌ ـ ـتـ ـعلق بأنـ ـش ـطة

وسيرها،
يقّرر ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يـ ـه ـ ـدف هـ ـ ـذا الق ـ ـرار إﱃ تعـديل بعض أحكام
الق ـرار اﳌؤرخ ف ـي  28جمادى الـثـ ـان ـيـ ـة عـ ـ ـ ـام  1٤٤٠اﳌـ ـوافـ ـ ـق
 ٥م ـ ـارس س ـ ـنة  2٠19ال ـذي يحـ ـدد تـشـك ـ ـيل ـة ﳉنـة اﳌصـادق ـة
وسيرها.
اﳌاّدة  : ٢ت ـعـ ـدل أح ـكـ ـام اﳌـ ـ ـ ـادة  3م ـن ال ـقـ ـ ـرار اﳌ ـؤرخ ف ـي
 28جـم ـادى الـثـانـيـة ع ـام  1٤٤٠اﳌـواف ـق  ٥م ـارس سـن ـة 2٠19
واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌاّدة  : 3تتشكل اللجنة من اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم :
السّيدات والسادة :
– راضية برناوي ،أستاذة ،مديرة اﳌعهد الوطني للبحث
ﰲ التربية ،رئيسة،
– زهرة طويل ،مفتشة التربية الوطنية ،علوم الطبيعة
واﳊياة ،عضوا،
– قدور بلعباس ،مفتش التعليم اﻻبتدائي ،لغة عربية،
عضوا،
– خديجة اﳊفاية ،خبيرة ،لغة إنجليزية ،عضوا،

وسوق الكتاب،
– ط ـ ـيـ ـب سـ ـلـ ـمان ،مفـ ـتـ ـش التـ ـربـ ـية الـ ـوطـ ـني ـة ،الهـ ـندسـ ـة
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئـاسي رقم  163-2٠اﳌؤرخ ﰲ

الكهربائية ،عضوا،

أول ذي الق ـ ـعدة ع ـ ـام  1٤٤1اﳌـ ـوافـ ـق  23يـ ـونـ ـيـ ـو سـ ـنة 2٠2٠
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل واﳌتمم،

– هدايات زكية بن ديمراد ،مفتشة التعليم اﻻبتدائي ،لغة
فرنسية ،عضوا،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  26٥-9٤اﳌؤرخ ﰲ
 29ربيع اﻷول عام  1٤1٥اﳌوافق  6سبتمبر سنة  199٤الذي
يحدد صﻼحيات وزير التربية الوطنية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التـ ـ ـنف ـ ـيذي رقم  1٥1-16اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ
 16شعبان عام  1٤37اﳌوافق  23مايو سنة  2٠16واﳌتضمن
ﲢـ ـويل اﳌعـ ـ ـهد الوطـ ـنـ ـي للب ـ ـح ـ ـث ﰲ التـ ـرب ـ ـية إﱃ مـ ـؤسـسة
عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  33٠-17اﳌؤرخ ﰲ
 26صفر عام  1٤39اﳌوافق  1٥نوفمبر سنة  2٠17الذي يحدد
كيفيات وشـ ـروط اﳊص ـ ـول علـى اﻻعت ـ ـمـاد واﳌـ ـص ـ ـادقـة علـى
الوسائل والدعائم البيداغوجية ،ﻻ سيما اﳌادة  23منه،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  3٠رجب
عام  1٤38اﳌوافق  27أبريل سنة  2٠17الذي يحدد التنظيم
الداخﲇ للمعهد الوطني للبحث ﰲ التربية،

– فاطمة الزهراء عﲇ باشا ،أستاذة محاضرة ،قسم “ب”،
علم اﳌكتبات والتوثيق ،عضوا،
– محمـد بدوي ،خبير ،علم اجتماع اﳌعلومات ،عضوا،
– عﲇ بوفروش ،مفتش التعليم اﻻبتدائي ،لغة أمازيغية،
عضوا،
– نصر الدين درعي ،مفتش التربية الوطنية ،رياضيات،
عضوا،
– س ـ ـع ـ ـيد ف ـ ـرح ـ ـي ،مـ ـفـ ـتـ ـش الـتربية الوطنية ،لغة عربية،
عضوا،
– عـ ـمـ ـار بـ ـلهادية ،أستاذ لغة إنجليزية ،عضوا،
– محند شريف بن عزيز ،مفتش التربية الوطنية ،لغة
إنجليزية ،عضوا،
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠٨
اﳉريدة الرسم ّ

– أمـ ـيـ ـنة شـ ـاهـ ـد ،أسـ ـتـ ـاذة محـاضرة ،قسم “أ” ،بيولوجيا،
عضوا،
– ﳋضر بن عيسى ،أستاذ محاضر ،قسم “ب” ،رياضيات،
عضوا،
– بن عمر بوعناني ،مفتش التعليم اﻻبتدائي ،رياضيات،
عضوا،
– وردي ـ ـة عنـ ـص ـ ـر ،خبـ ـي ـ ـرة علوم اﳌ ـ ـعلومـ ـات واﻻتـ ـص ـال،
عضوا،
– خﻼف بارة ،مفتش التربية الوطنية ،لغة فرنسية،
عضوا،
– حـ ـسـ ـن بـ ـن سـ ـعـ ـي ـ ـد ،مفـ ـتـ ـش التـ ـربـ ـية الوطـ ـن ـية ،علوم
الفيزياء ،عضوا،
– فوزية أميراش ،أستاذة محاضرة ،قسم “أ” ،الفيزياء –
الكيمياء ،عضوا،

 ٢٠جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣فبراير سنة  ٢٠٢١م

– مـحـمـد برقة ،مفتش التربية الوطنية ،هندسة ميكانيكية،
عضوا،
– عمر اﳌك ـ ـرطـ ـار ،مفـ ـتش الت ـربية الوطنية ،لغة أﳌانية،
عضوا،
– الهواري هنوس ،مفتش التربية الوطنية ،لغة إسبانية،
عضوا،
– م ـدن ـ ـي بولعـ ـ ـشب ،مفـ ـتش الت ـ ـربية الوط ـ ـن ـيـ ـة ،ت ـاريـ ـ ـخ
وجغرافيا ،عضوا،
– ﳊـ ـلـ ـو أزراج ،مـ ـفـ ـتـ ـش الـ ـتربـ ـية الوطـ ـنية ،لغة فرنسية،
عضوا،
– مصطفى بورخيس ،أستاذ لغة فرنسية ،عضوا ً.
اﳌاّدة  : ٣ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .
حّرر باﳉزائر ﰲ  12جمادى عام  1٤٤2اﳌوافق  27ديسمبر
سنة .2٠2٠

– سيد أحمد بن نعماني ،أستاذ ،علوم اجتماعية ،عضوا،

م ـحم ـد واجع ـ ـوط

– لويزة ساﳌـ ـ ـي ،أسـ ـ ـتاذ بحث ،قسم “ب” ،علوم التربية
والتكنولوجيا التربوية ،عضوا،
– زه ـ ـيـ ـة م ـ ـيـ ـزاوي ،خـ ـب ـيرة ،لغات )العربية – الفرنسية –
اﻹنجليزية – اﻹسبانية( ،عضوا،
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قـ ـرار مـ ـ ـ ـ ـؤّرخ ف ـي  ١٢جـ ـ ـم ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  ١٤٤٢اﳌ ـ ـوافـ ـ ـ ـ ـق

 ٢7دي ـس ـمـ ـ ـ ـب ـر سـ ـ ـنـة  ،٢٠٢٠يـحـ ـدد القـ ـائمة اﻻسـ ـمية
ﻷعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي

والتطوير التكنولوجي لوزارة التربية الوطنية.
– تيجاني عبسة ،مفتشة التربية الوطنية ،تربية بدنية
ورياضية ،عضوا،
– ي ـزي ـد ع ـمـارة ،مف ـتـش الترب ـيـة الـوطـنـية ،ت ـرب ـيـة فـنـي ـة،
عضوا،
– أحمد بوبكر ،أستاذ ،اﻹلكتروتقني ،عضوا،
– كلثومة نوري ،أستاذة ،اﻻتصاﻻت ،عضوا،
– رمضان بوجناح ،أستاذ ،علوم فنية ،عضوا،
– شافية عبادة ،مفتشة التربية الوطنية ،لغة إسبانية،
عضوا،

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ  12جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤2اﳌوافق
 27ديسمـ ـبـ ـر سنـ ـة  ،2٠2٠ﲢدد ال ـ ـقـ ـائـ ـمـ ـة اﻻسمـ ـيـ ـة ﻷعضاء
اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
لوزارة التربية الوطنية ،تطـبـيـقـا ﻷحكـام اﳌادة  ٤مـن اﳌـرسـوم
التنفيذي رقم  2٤3-99اﳌؤرخ ﰲ  21رجب عام  1٤2٠اﳌوافق
 31أكتوب ـ ـر س ـ ـنة  1999الذي يحـ ـدد اللجـ ـان القـ ـطـ ـاعية الدائمة
للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها ،كما يأتي :
 (١بعنوان اﻹدارة اﳌركزية لوزارة التربية الوطنية :
السّيدات والسادة :
– بوبكر صديق بوعزة ،أستاذ التعليم العاﱄ ،اﻷمﲔ العام

– مصطفى مجاهدي ،مدير بحث ،علوم اجتماعية ،عضوا،
– سبتي هديبال ،أستاذ محاضر ،قسم “أ” ،علوم إسﻼمية،
عضوا،
– عبد العزيز براهيمي ،مفتش التربية الوطنية ،هندسة
مدنية ،عضوا،

لوزارة التربية الوطنية ،رئيسا،
– قاسم جهﻼن ،مدير التعليم اﻻبتدائي ،عضوا،
– مـحمد بوضياف ،مدير التعليم اﳌتوسط ،عضوا،
– مليكة براهمي ،مديرة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
عضوا،

 ٢٠جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣فبراير سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠٨
اﳉريدة الرسم ّ

– سامية مزايب ،مديرة التعاون والعﻼقات الدولية ،عضوا،
– عبة مح ـ ـم ـ ـودي ،مدي ـ ـر الدراسـ ـات اﻹحـ ـصـ ـائيـة والتقييم
واﻻستشراف ،عضوا،
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– منذر لعساسي ،مدير مركز البحث ﰲ اﻻقتصاد اﳌطبق
من أجل التنمية ،عضوا،
– عﲇ قوادرية ،أستاذ بجامعة قسنطينة  ،3عضوا،

– غالم عمارة ،مدير اﻷنظمة اﳌعلوماتية ،عضوا،

– يوسف معاش ،أستاذ بجامعة قسنطينة  ،2عضوا،

– صونية بخوش ،مديرة التكوين ،عضوا،

– مصطفى عشوي ،أستاذ متقاعد بجامعة الكويت ،عضوا،

– نادية عكا ،مكلفة بالدراسات والتلخيص ،عضوا.

– سيد أحمد براني ،أستاذ محاضر ،قسم “أ” باﳌدرسة

 (٢بعنوان اﳌؤسسات العمومية والهيئات التابعة
للقطاع :
السّيدة والسادة :
– راضيـ ـة بـ ـرن ـاوي ،م ـدي ـرة اﳌع ـه ـد ال ـوط ـني ل ـل ـب ـحث ﰲ
التربية ،عضوا،
– مص ـ ـطفى مج ـ ـاهدي ،مديـ ـر اﳌ ـرص ـ ـد الوطـ ـني للت ـربية
والتكوين ،عضوا،
– مـحمد بوعزيز ،مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين
عن بعد ،عضوا،
– إسماعيل إﳌان ،اﻷمﲔ العام للمجلس الوطني للبرامج،
عضوا.
 (٣بعنوان الشخصيات اﳌختارة عﲆ أساس كفاءاتها
العلمية :
السّيدة والسادة :
– مـحمد الطاهر طالبي ،أستاذ محاضر قسم “أ” باﳌدرسة
العليا لﻸساتذة بالقبة ،عضوا،
– مـحمد الهادي بوطارن ،أستاذ باﳌدرسة العليا لﻸساتذة
ببوزريعة ،عضوا،
– سيد عﲇ ريان ،أستاذ باﳌدرسة العليا لﻸساتذة بالقبة،
عضوا،
– بوفلجة غيات ،أستاذ بجامعة وهران ،عضوا،
– عبد اﳊق منصوري ،أستاذ بجامعة وهران ،عضوا ،
– مبارك بحري ،أستاذ بجامعة بسكرة ،عضوا،
– حسان بلبشير ،مدير مركز البحث ﰲ اﻹعﻼم العلمي
والتقني ،عضوا،
– عبد الرحمان لكحل ،ﳑثل اﳌديرية العامة للبحث العلمي
والتطوير التكنولوجي ،عضوا،

الوطنية اﳌتعددة التقنيات باﳉزائر ،عضوا،
– عادل بلوشراني ،أستاذ باﳌدرسة الوطنية اﳌتعددة
التقنيات باﳉزائر ،عضوا،
– أحمد بوبكر ،أستاذ باﳌدرسة الوطنية اﳌتعددة التقنيات
باﳉزائر ،عضوا،
– بـ ـلخـ ـالـ ـد هـ ـبـ ـري ،أسـ ـت ـاذ بجـ ـام ـعة العلوم والتكنولوجيا
“هواري بومدين” باﳉزائر ،عضوا،
– ن ـاج ـي ﲤـ ـار ،أستاذ بـاﳌ ـدرسـة الـع ـلـيـا لﻸسات ـذة بالقبة،
عضوا،
– كلثومة نوري ،أستاذة بجامعة “الدكتور موﻻي الطاهر”
بسعيدة ،عضوا.
تتوﱃ مصالح اﳌعهد الوطني للبحث ﰲ التربية أمانة
اللجنة.
تلغى جميع اﻷحكام اﳌخالفة لهذا القرار ،ﻻ سيما أحكام
القرار اﳌؤرخ ﰲ  29جمادى الثانية عام  1٤39اﳌوافق  19أبريل
سـ ـنـ ـ ـ ـة  2٠1٥الذي يح ـ ـدد الق ـ ـائمة اﻻسـ ـم ـية ﻷعـ ـضـ ـاء اللجـ ـنة
الـقـطـاعـيـة الـدائـمـة لـلـبـحث الـعـلـمي والـتـطـويـر الـتـكـنـولوجي
لوزارة التربية الوطنية.
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قـ ـرار مـ ـ ـ ـ ـؤّرخ ف ـي  ١٢جـ ـ ـم ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  ١٤٤٢اﳌ ـ ـوافـ ـ ـ ـ ـق
 ٢7دي ـس ـ ـ ـم ـ ـ ـب ـر س ـ ـنـ ـ ـة  ،٢٠٢٠يـحـ ـدد القـ ـائمة اﻻسـ ـمية
ﻷعضاء اﳌجلس العلمي للمعهد الوطني للبحث
ﰲ التربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ  12جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤2اﳌوافق
 27ديسمبر سنة  ،2٠2٠ﲢدد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء اﳌجلس
العلمي للمعهد الوطني للبحث ﰲ التربية ،اﶈددة عهدتهم
بأربع ) (٤سنوات ،تطبيقا ﻷحكام اﳌ ـادة  21م ـن اﳌ ـرس ـوم
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جة عام 1٤32
التنفـ ـيذي رقـ ـم  396-11اﳌـ ـ ـ ـؤرخ ﰲ  28ذي اﳊـ ّ
اﳌوافق  2٤نوفمبر سنة  2٠11الذي يحدد القانون اﻷسـاسـي
النـ ـمـ ـوذج ـ ـي ل ـ ـلـ ـمـ ـؤس ـ ـسـ ـة الع ـ ـم ـ ـوم ـ ـيـ ـة ذات الط ـ ـابـ ـ ـع الـ ـعـ ـلـ ـمـي
والتكنولوجي ،كما يأتي :
– السّيدة راضية برناوي ،أستاذة ،مديرة اﳌعهد الوطني
للبحث ﰲ التربية.
 (١بع ـ ـن ـ ـوان البـ ـاحـ ـ ـثﲔ الدائمـ ـﲔ للمـ ـعهد واﳌـ ـكل ـفﲔ
بالبحث :
السادة :
– مـحـمد الطاهر طالبي ،أستاذ محاضر قسم “أ” باﳌدرسة
العليا لﻸساتذة بالقبة ،رئيسا،
– عبد الكرﱘ كامﲇ ،أستاذ باﳌدرسة العليا لﻸساتذة
بالقبة ،عضوا،
– بوفلجة غيات  ،أستاذ بجامعة وهران ،عضوا،
– عﲇ قوادرية ،أستاذ بجامعة قسنطينة  ،3عضوا،
– مبارك بحري ،أستاذ بجامعة بسكرة ،عضوا،
– ياسﲔ بلعربي ،مدير بحث ﲟركز البحث ﰲ اﻻقتصاد
اﳌطبق من أجل التنمية ،عضوا،
– يوسف معاش ،أستاذ بجامعة قسنطينة  ،2عضوا،

 (٣بعنوان العلمـ ـ ـ ـ ـيﲔ الوطـ ـنـ ـيﲔ الع ـ ـامـ ـلﲔ والقـ ـاطنﲔ
خارج التراب الوطني :
السادة :
– أحمد جبار ،أستاذ بجامعة العلوم والتكنولوجيا بليل 1
)فرنسا( ،عضوا،
– بلحاج تامي ،أستاذ محاضر بجامعة شيربروك بكيبك
)كندا( ،عضوا،
– أح ـم ـد ب ـن دان ـي ـة ،أست ـاذ ب ـج ـامـعـة اﳌلك فـهـد لـلـبـتـرول
واﳌعادن )اﳌملكة العربية السعودية( ،عضوا.
تلغى جميع اﻷحكام اﳌخالفة لهذا القرار ،ﻻ سيما أحكام
ال ـق ـرار اﳌ ـؤرخ ف ـي  28ج ـ ـم ـادى ال ـثـان ـيـة ع ـام  1٤٤٠اﳌ ـواف ـ ـق
 ٥م ـارس سنـة  2٠19ال ـذي يـحـدد ال ـقـائم ـة اﻻسـمـيـة ﻷع ـض ـاء
اﳌجلس العلمي للمعهد الوطني للبحث ﰲ التربية.

وزارة التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ
قرار وزاري مشتـ ـ ـرك مـ ـؤّرخ ﰲ  16ج ـ ـمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام

 1442اﳌوافق  31ديسمبر سنة  ،2020يحّدد تنظيم
اﳌـدي ـري ـة اﳌنـت ـدب ـة للـتـك ـوي ـن والتـعـل ـيم اﳌـهـنـيﲔ،
ﰲ مـصـال ـح ومك ـاتـب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

– مصطفى عشوي ،أستاذ متقاعد بجامعة الكويت ،عضوا.
 (٢بعنوان الباحثﲔ العاملﲔ ﰲ هيئات البحث ذات
اﳌيادين اﳌتصلة بنشاطات اﳌعهد :

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير اﳌالية،

السّيدتان والسادة :

ووزيرة التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،

– حسان بلبشير ،أستاذ ﲟركز البحث ﰲ اﻹعﻼم العلمي

– ﲟقتضى اﳌرس ـ ـوم الرئاسي رق ـ ـ ـم  140-15اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ

و التقني ،عضوا،
– سيد أحمد براني ،أستاذ محاضر قسم “أ” باﳌدرسة
الوطنية اﳌتعددة التقنيات باﳉزائر ،عضوا،
– نصيرة بن ساعو ،أستاذة محاضرة ،قسم “أ” ،بجامعة
العلوم والتكنولوجيا “هواري بومدين” باﳉزائر ،عضوا،
– س ـ ـب ـ ـتـ ـ ـي ه ـ ـديـ ـ ـب ـ ـال ،أس ـ ـت ـ ـاذ مـ ـح ـ ـاض ـ ـر ،قـسم “أ” ،بجامعة
اﳉزائر  ،1عضوا،
– عادل بلوشراني ،أستاذ باﳌدرسة الوطنية اﳌتعددة
التقنيات باﳉزائر ،عضوا،
– كلثومة نوري ،أستاذة بجامعة “الدكتور موﻻي الطاهر”
بسعيدة ،عضوا.

 8شعبان ع ـام  1436اﳌـ ـوافـ ـق  27مـ ـايو سـ ـ ـنة  2015واﳌتضمن
إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الوﻻيات وﲢديد القواعد
اﳋاصة اﳌرتبطة بها ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  370-19اﳌؤرخ ﰲ
أّول جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2019
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163-20اﳌؤّرخ ﰲ
أّول ذي القعدة عام  1441اﳌوافق  23يونيو سنة  2020واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتـ ـضى اﳌرس ـ ـوم التنـ ـف ـ ـ ـيذي رقم  54-95اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ
 15رمضان عام  1415اﳌوفق  15فبراير سنة  1995الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
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– وﲟقتضي اﳌرسوم التـ ـنـ ـفي ـ ـذي رقم  87-03اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ
 30ذي اﳊـ ـجـ ـ ـة عام  1423اﳌ ـ ـوافـ ـق  3مـ ـارس س ـ ـن ـة  2003الذي
يحدد صﻼحيات وزير التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنـ ـفـ ـيذي رق ـ ـم  193-14اﳌ ـؤّرخ ﰲ
 5رمضان عام  1435اﳌوافق  3يوليو سنة  2014الذي يحدد
صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،
– وﲟقتـ ـضى اﳌـ ـرس ـ ـوم التـ ـنـفيذي رقم  141-15اﳌؤرخ ﰲ
 9شعبان عام  1436اﳌوافق  28م ـ ـايو سـ ـنة  2015واﳌتضمن
تنظيم اﳌقاطعة اﻹدارية وسيرها،

 – 2مكـ ـتـ ـب الت ـ ـكـ ـوين اﳌتـ ـ ـواصل والشـ ـراكة وم ـ ـتابـ ـعة
اﳌؤسسات اﳋاصة.
اﳌاّدة  : 5تلغى جميع اﻷحكام اﳌخالفة لهذا القرار.
جمهورّية
اﳌاّدة  : 6ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمّية لل ّ
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حـ ـّرر باﳉ ـ ـزائر ﰲ  16جـ ـم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1442اﳌ ـ ـوافـ ـ ـق
 31ديسمبر سنة .2020
وزيرة التكوين

وزير اﳌالية

– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  24ربيع
الثاني عام  1439اﳌوافق  11يناير سنة  2018الذي يحّدد
تنظـ ـيم اﳌديـ ـرية اﳌن ـ ـتدبة للسـ ـيـ ـاحة والص ـ ـناعة التقليدية

والتعليم اﳌهنيﲔ
أيمن بن عبد الرحمان

والتكوين اﳌهني ،ﰲ مصالح ومكاتب،
يقّررون ما يأتي :
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هيام بن فريحة

عن الوزير اﻷول
وبتفويض منه
اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :طبـ ـقا ﻷحكـ ـام اﳌـادة  7مكـّرر  12مـن اﳌـرسـوم

بلقاسم بوشمال

الرئاسي رقم  140-15اﳌؤرخ ﰲ  8شعبان عام  1436اﳌوافق
 27مايو سنة  2015واﳌتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل

وزارة الثقافة والفنون

واﳌتّمم ،وتطبيقا ﻷحكام اﳌادة  15من اﳌرسوم التنفيذي
رقم  141–15اﳌؤرخ ﰲ  9شعبان عام  1436اﳌوافق  28مايو

قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  2جمادى اﻷوﱃ عام 1442

سن ـة  2015واﳌتض ـ ـمن تنظـ ـيم اﳌقـ ـاطعة اﻹداريـ ـة وسـ ـي ـ ـرها،

التسجي ـل الذي يترتب عﲆ تسليم البطاقة اﳌهنية

بعض الوﻻيات وﲢديد القواعد اﳋاصة اﳌرتبطة بها ،اﳌعّدل

يهدف هذا القرار إﱃ ﲢديد تنظيم اﳌديرية اﳌنتدبة للتكوين
والتعليم اﳌهنيﲔ ﰲ مصالح ومكاتب.
اﳌاّدة  : 2تنـ ـظـ ـم اﳌـ ـديـ ـري ـة اﳌـ ـنتـ ـدبة للتك ـوين والتعليم

اﳌـ ـواف ـ ـ ـق  17دي ـسـ ـمبـ ـر سنـ ـ ـة  ،2020يحـ ـ ـّدد مبـلـ ـغ ح ـ ـق
للسينما ﳌهنيي السينما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ن وزير اﳌالية،
إ ّ

اﳌهنيﲔ ﰲ مصلحتﲔ ): (2
ووزيرة الثقافة والفنون،
 – 1مصلحة متابعة التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163-20اﳌؤّرخ ﰲ أّول

 – 2مصلحة التمهﲔ والتكوين اﳌتواصل والشراكة.

ذي القعدة عام  1441اﳌوافق  23يونيو سنة  2020واﳌتضمن

اﳌاّدة  : 3تشمل مصلحة متابعة التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

مكتبﲔ ): (2
 – 1مكتب متابعة النشاطات البيداغوجية للتكوين والتعليم
اﳌهنيﲔ،
 – 2مكـ ـتـ ـب الت ـوج ـ ـيه واﻻمت ـ ـحانات واﳌسـ ـابق ـات وتسيير
الشهادات.
اﳌاّدة  : 4تـ ـشـ ـمل مصـ ـلحة التم ـ ـهﲔ والتـ ـكوين اﳌتـ ـواصل
والشراكة مكتبﲔ ): (2
 – 1مكت ـ ـب التمه ـ ـﲔ والعـ ـﻼق ـ ـات م ـع اله ـ ـيئات اﳌسـ ـتخدمة
وشركاء التمهﲔ،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54-95اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ
 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي يحّدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التـ ـ ـنفيذي رقـ ـ ـم  79-05اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ
 17محّرم عام  1426اﳌوافق  26فبراير سنة  2005الذي يحّدد
صﻼحيات وزير الثقافة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  278-13اﳌؤّرخ ﰲ
 20رمضان عام  1434اﳌوافق  29يوليو سنة  2013الذي يحّدد
كيفيات تسليم البطاقة اﳌهنية للسينما وسحبها ،ﻻ سيما
اﳌادة  5منه،
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يقّرران ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تـطـبـيقـ ـ ـا ﻷحكـ ـ ـ ـام اﳌـ ـادة  5مـ ـن اﳌ ـ ـرسـ ـ ـ ـوم
التنفيذي رقم  278-13اﳌؤّرخ ﰲ  20رمضان عام  1434اﳌوافق
 29يوليو سنة  2013الذي يحّدد كيفيات تسليم البطاقة اﳌهنية
للسينمـ ـا وسحبهـ ـا ،يهـ ـدف هـ ـذا القـ ـرار إﱃ ﲢدي ـ ـد مبل ـ ـغ حـ ـ ـق
التسجي ـل ال ـذي يترتـب عﲆ تسليم البطاقة اﳌهنية للسينما

– السيّد كرﱘ إيـ ـرات ـ ـن ،ﳑ ـ ـثل الوزيـ ـر اﳌكـ ـ ـلف بالس ـ ـكن
والعمران ،خلفا للسيّد عﲇ شعبان،
– السّيدة ليديا نايت قاسي ،ﳑثلة الوزير اﳌكلف بالبيئة،
خلفا للسّيدة نسيمة لوحة،
– السّيدة سليمة ثابت ،ﳑثلة الوزير اﳌكلف باﳌجاهدين
وذوي اﳊقوق ،خلفا للسّيدة وفاء يكن،

ﳌهنيي السينما.
اﳌاّدة  : 2يحّدد مبلغ حق التسجيل الذي يترتب عﲆ تسليم

– السّيد فريد خربوش ،مدير اﳌركز الوطني للبحوث ﰲ

البطاقة اﳌهنية للسينما ﳌهنيي السينما بخمسة آﻻف دينار

عصـ ـ ـور ما قـ ـب ـ ـل التـ ـاري ـ ـخ وﰲ عـ ـلم اﻹنـ ـسان والت ـاريخ ،خلفا

) 5.000دج(.

للسّيد سليمان حاشي،

يخ ـ ـضـ ـع ﲡ ـ ـديد البط ـ ـاقة اﳌهـ ـنية للسـ ـيـنما إﱃ دفع نفس
اﳌبلغ اﳌذكور أعﻼه.

– السّيد عز الدين عنتري ،مدير اﳌتحف العمومي الوطني
لﻶثار القديمة ،خلفا للسّيدة بشرى صاﳊي ،مديرة اﳌتحف

اﳌاّدة  : 3ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حـ ـ ـّرر باﳉ ـزائـ ـ ـر ﰲ  2جـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـ ـ ـام  1442اﳌوافق
 17ديسمبر سنة .2020

العمومي الوطني "زبانا".

وزارة الشباب والرياضة
قرار وزاري مشترك مؤّرخ ﰲ  ١6جمادى اﻷوﱃ عام

وزيرة الثقافة والفنون

وزير اﳌالية

 ١٤٤٢اﳌـ ـوافـ ـ ـق  ٣١ديس ـ ـمبر سنة  ،٢٠٢٠يت ـمم القرار

مليكة بن دودة

أيمن بن عبد الرحمان

الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ أول ربيع اﻷول عام

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 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  7جمادى اﻷوﱃ عام  1442اﳌواف ـق  ٢٢ديسمبر
سـ ـنـ ـ ـة  ،2020يت ـضـ ـمن اسـت ـخ ـﻼف أع ـضـ ـاء ﰲ الل ـج ـنة

الوطنية للممتلكات الثقافية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤٣٩اﳌـ ـوافـ ـق  ٢٠نوف ـ ـمبر سـ ـ ـنة  ٢٠١7الـ ـ ـذي يحدد
ش ـ ـروط وكـ ـيفـ ـ ـيات تطـ ـبـ ـيق التدابير اﻻستثنائية
ﰲ مج ـ ـال مش ـ ـاركة ري ـ ـاض ـ ـيي النـ ـخـ ـبة واﳌـ ـسـ ـتوى
العاﱄ ﰲ اﳌسابقات واﻻمتحانات لﻼلتحاق ببعض
أسﻼك اﻹدارة العمومية وﰲ مجال الدراسة والتكويـن
ﰲ قطاع الشباب والرياضة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  7جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤2اﳌ ـ ـوافق
 22ديسمبر سـ ـنة  ،2٠2٠يس ـ ـتخلف اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم،
تطبـ ـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ـ ـا ﻷحك ـ ـام اﳌـ ـادة  ٤مـ ـن اﳌ ـ ـ ـ ـرسـ ـ ـوم التـ ـن ـ ـفيذي رقـ ـ ـم
 1٠٤-٠1اﳌؤّرخ ﰲ  29مح ـ ـرم ع ـ ـام  1٤22اﳌـ ـواف ـ ـ ـق  23أبريل
سنة  2٠٠1واﳌتض ـ ـ ـمن تشكيل اللج ـ ـنة الوطن ـ ـية واللـ ـجنة

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير الشباب والرياضة،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163-2٠اﳌؤّرخ ﰲ أول

الـوﻻئـيـة لـلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة وتـنـظيمها وعملها ،اﳌعدل

ذي القعدة عام  1٤٤1اﳌوافق  23يونيو سنة  2٠2٠واﳌتضمن

واﳌتمم ،ﰲ اللج ـ ـنة الوط ـ ـنية للممـ ـتلكات الث ـ ـقافية ،للفـ ـترة

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌـ ـتبـ ـقية من العضوية :
– السيدة نبيلة شرشاﱄ ،ﳑثلة الوزيرة اﳌكلفة بالثقافة،
رئيسة ،خلفا للسّيد مراد بوتفليقة،
– السّيدة زهرة طيبي ،ﳑـ ـ ـثلة الوزير اﳌـ ـكلف باﳌـ ـالية،
خلفا للسّيد خليل العربي،
– السّيد إدريس شب ـ ـيرة ،ﳑـ ـ ـثل الوزير اﳌكل ـ ـ ـف بالف ـ ـﻼحة،
خلفا للسّيد كمال مكاتي،

– وﲟقتضى اﳌرسـ ـ ـ ـوم التنفـ ـ ـيذي رقم  ٠7-1٠اﳌؤّرخ ﰲ
 21محـ ـ ـرم عام  1٤31اﳌوافق  7يناير سنة  2٠1٠واﳌتضمن
القانون اﻷسـ ـاسـ ـي اﳋـ ـاص باﳌـ ـوظـ ـفﲔ اﳌنـ ـتم ـﲔ لﻸسﻼك
اﳋاصة باﻹدارة اﳌكلفة بالشباب والرياضة،
– وﲟقتضى اﳌرس ـ ـوم التنفـ ـيذي رق ـ ـم  213-1٥اﳌؤرخ ﰲ
 26شوال عام  1٤36اﳌوافق  11غشت سنة  2٠1٥الذي يحدد
كيـ ـفـ ـيات تطبـ ـيق اﻷحـ ـكام القـ ـانونـ ـيـ ـة اﻷسـ ـاسـ ـية اﳌتعلقة
برياضيي النخبة واﳌستوى العاﱄ ،ﻻسيما اﳌادة  ٤منه،

 ٢٠جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣فبراير سنة  ٢٠٢١م
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اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفي ـ ـذي رقم  19٤-2٠اﳌـ ـؤرخ ﰲ

وزارة البيئة

 ٤ذي اﳊجة عام  1٤٤1اﳌوافق  2٥يوليو سنة  2٠2٠واﳌتعلق
بتكوين اﳌوظـ ـف ـ ـﲔ واﻷعوان العـ ـ ـموميﲔ وﲢسﲔ مستواهم
ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية،
– وﲟـقـ ـتـ ـض ـ ـ ـى ال ـقـ ـ ـ ـرار الـ ـوزاري اﳌـ ـ ـش ـ ـ ـتـرك اﳌـ ـؤرخ ف ـ ـي
أول ربيع اﻷول عـ ـام  1٤39اﳌ ـ ـواف ـ ـق  2٠نوفم ـ ـبر س ـ ـ ـنة 2٠17

ق ـ ـرار مـ ـؤّرخ ﰲ  2ج ـ ـم ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  1442اﳌ ـ ـواف ـ ـق
 17ديسمبر سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ أعضاء الّلجنة
الوزارية اﳌشتركة للمساحات اﳋضراء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير اﻻستثنائية
ﰲ مجـ ـال مشـ ـاركة رياض ـ ـيي النـ ـخـ ـبة واﳌسـ ـ ـتوى العاﱄ ﰲ
اﳌساب ـق ـات واﻻم ـت ـح ـانـات لـﻼلـتـحـاق بـبـعض أسﻼك اﻹدارة
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ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  2جمادى اﻷوﱃ عام  1442اﳌوافق

العمومية وﰲ مجال الدراسة والتكوين ﰲ قطاع الشباب

 17ديسم ـ ـبر س ـ ـنة  ،2020يع ـ ـّين اﻷعـ ـضـ ـاء اﻵتيـ ـة أسمـ ـاؤهم،

والرياضة،

تطبيقا ﻷحكام اﳌ ـ ـادت ـ ـﲔ  3و 4من اﳌرسـ ـوم التن ـفيذي رقم
 115-09اﳌـ ـ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  11ربـ ـ ـ ـ ـيـ ـع الثـ ـ ـ ـاني عـ ـ ـام  1430اﳌـ ـواف ـ ـ ـق

يقرران ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يت ـ ـمـ ـم ه ـ ـذا القرار أحـ ـكام القـ ـ ـرار ال ـ ـوزاري
اﳌ ـ ـ ـشتـ ـرك اﳌـ ـؤرخ ﰲ أول رب ـ ـ ـي ـ ـع اﻷول عـ ـ ـام  1٤39اﳌ ـوافـ ـق
 2٠نوفمبر سنة  2٠17الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق
التـ ـدابـ ـي ـ ـر اﻻستثن ـ ـائية ﰲ مج ـ ـال مش ـ ـاركة رياضيي النخبة
واﳌستوى العاﱄ ﰲ اﳌ ـ ـسـ ـابـ ـقات واﻻمتـ ـح ـانات لﻼلتحاق
ببعض أسﻼك اﻹدارة العمومية وﰲ مجال الدراسة والتكوين
ﰲ قط ـاع ال ـشـب ـاب والـري ـاضـة ،ﲟ ـادتـﲔ  3مـكـرر و  3مـك ـرر ،1
وﲢرارن كما يأتي :
“ اﳌاّدة  3مكرر  :يستفيد رياضي النخبة واﳌستوى العاﱄ
من الفئتﲔ “أ” و”ب“ من اﻻلتحاق دون مسابقات بالتـ ـك ـ ـويـ ـن
اﶈ ـ ـ ـ ـضر لش ـ ـ ـهادة م ـ ـربي ﰲ اﻷنـ ـشـ ـطة البـ ـدنـ ـية والرياضية،
إذا أثبتوا مستوى السنة الرابعة من التعليم اﳌتوسط أو ما
يعادلها”.
“ اﳌاّدة  3مكرر  : 1يستفيد رياضيو النخبة من الفئة “ج”

 7أبـ ـ ـريـ ـ ـل س ـ ـن ـ ـة  2009الـ ـ ـذي ي ـ ـح ـ ـّدد كـ ـيـ ـفـ ـيات تنظيم الّلجنة
الوزارية اﳌشتركة للمساحات اﳋضراء وعملها ،ﰲ الّلجنة
الوزارية اﳌشتركة للمساحات اﳋضراء :
– السّيدة زهية بن خنوف ،ﳑثلة الوزير اﳌكّلف بالبيئة،
رئيسة،
– السّيدة س ـ ـهام عبد الرح ـ ـمان ،ﳑثـ ـلة وزيـ ـ ـر الداخـ ـ ـلية
واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
– السّيدة حنان وعيل ،ﳑثلة وزير اﳌالية،
– السّيدة جميـ ـ ـلة أك ـ ـرم ،ﳑثـ ـلة الوزيـ ـ ـر اﳌكّلف باﳌ ـ ـوارد
اﳌائية،
– السّيد نزﱘ يحيى واحمد ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالفﻼحة،

م ـ ـ ـن اﻻلتحـ ـ ـاق دون مس ـ ـابـ ـقات ،بالتك ـ ـوين اﶈـ ـضر لش ـ ـهادة
مربـ ـي ﰲ اﻷنـ ـشـ ـطة البدنيـ ـة والرياضية ،إذا أثبتوا مستوى

– السّيد عادل بلوط ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالغابات،

السن ـ ـة الرابـ ـعة مـ ـن التعلي ـ ـم اﳌتوس ـ ـط أو ما يعـ ـ ـادلها وتـ ـاب ـعوا
بنجاح تكوينا ﲢ ـدد م ـدتـه ومحتواه وكي ـفـيات تنظيمـه مـن

العمومية،

طرف الوزير اﳌكّلف بالرياضة”.
اﳌاّدة  : 2ين ـ ـشـ ـ ـر هـ ـ ـذا الـق ـ ـ ـرار ف ـي اﳉـ ـ ـري ـ ـدة الـّرس ـ ـمـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉـ ـ ـزائر ﰲ  16ج ـ ـمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1٤٤2اﳌـ ـواف ـق
 31ديسمبرسنة .2٠2٠
وزير الشباب والرياضة

– السّيدة كريمة بوخاري ،ﳑثلة الوزير اﳌكّلف بالصحة،
– السّيدة شناز بورويس ،ﳑثلة الوزير اﳌكلّف بالثقافة،
– السّي ـد ح ـم ـزة م ـراب ـط ،ﳑث ـل ال ـوزيـر اﳌكـّلـف بـالـبـحث

عن الوزير اﻷّول
وبتفويض منه

سيد عﲇ خالدي

– السّيد عبد اﳊق شتير ،ﳑثل الوزير اﳌكلّف باﻷشغال

اﳌدير العام للوظيفة
العمومية واﻹصﻼح اﻹداري
بلقاسم بوشمال

العلمي،
– السّيد حسان عيسو ،ﳑثل الوزير اﳌكلّف بالعمران،
– السّيد صحراوي بن سعيد ،خبير ﰲ علم النبات،
– السّيد محمـد سرير ،خبير ﰲ هندسة اﳌناظر.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠٨
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وزارة الصيد البحري واﳌنتجات الصيدية
ق ـ ـرار مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  13ج ـ ـم ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  1442اﳌ ـ ـواف ـ ـ ـ ـق

 28ديسمـ ـبر سـ ـ ـنة  ،2020يعّدل القرار اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ
 13صفر عام  1442اﳌوافق أّول أكتوبر سنة 2020
الذي يحّدد تشكيلة وسير اﳌكتب الوزاري لﻸمن

الداخﲇ ﰲ اﳌؤسسة عﲆ مستوى وزارة الصيد
البحري واﳌنتجات الصيدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير الصيد البحري واﳌنتجات الصيدية،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163-20اﳌؤّرخ ﰲ أّول
ذي القعدة عام  1441اﳌوافق  23يونيو سنة  2020واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌـ ـرس ـ ـوم التنفـ ـ ـيذي رقم  82-20اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ
 7شعبان عام  1441اﳌوافق أّول أبريل سنة  2020الذي يحدد
صﻼحيات وزير الصيد البحري واﳌنتجات الصيدية،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤّرخ ﰲ  13صفر عام  1442اﳌوافق
أّول أكتـ ـوبـ ـر س ـ ـنة  2020الذي يح ـ ـّدد تشكـ ـيلة وسـ ـ ـير اﳌكتب
الـ ـوزاري لﻸم ـ ـن الداخـ ـﲇ ﰲ اﳌؤس ـ ـسة عﲆ مس ـ ـتوى وزارة
الصيد البحري واﳌنتجات الصيدية،

 ٢٠جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣فبراير سنة  ٢٠٢١م

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  163-20اﳌؤّرخ ﰲ أّول
ذي القعدة عام  1441اﳌوافق  23يونيو سنة  2020واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  181-08اﳌؤّرخ ﰲ
 19جـ ـ ـمادى الـ ـ ـثان ـ ـي ـ ـة ع ـام  1٤29اﳌوافق  23يونيو سنة 2008
واﳌتضمن القانون اﻷساسي اﳋاص باﳌوظفﲔ اﳌنتمﲔ
إﱃ اﻷسﻼك اﳋاصة باﻹدارة اﳌكّلفة بالصيد البحري،
– وﲟقتضى اﳌرسـ ـ ـوم التن ـ ـفي ـ ـذي رقم  347-17اﳌؤّرخ ﰲ
 15ربيع اﻷول عام  1439اﳌواف ـ ـق  4ديس ـ ـمبر س ـنة  2017الذي
يحّدد خصائص البطاقة اﳌهنية للموظف وشروط استعمالها،
– وﲟقتضى اﳌـ ـرس ـوم التن ـ ـفي ـ ـذي رقـ ـم  82-20اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ
 7شعبان عام  1441اﳌوافق أّول أبريل سنة  2020الذي يحّدد
صﻼحيات وزير الصيد البحري واﳌنتجات الصيدية،
– وﲟقتضى اﳌرس ـ ـوم التنفـ ـيذي رق ـ ـم  83-20اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ
 7شعبان عام  1441اﳌوافق أّول أبريل سنة  2020واﳌتضمن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة الصيد البحري واﳌنتجات
الصيدية،
يقّرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطـ ـ ـ ـب ـ ـيقا ﻷحـ ـ ـكام اﳌادة  7مـ ـن اﳌـ ـرس ـوم

يقّرر مايأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ ُ :تعّدل أحكـ ـام اﳌادة  2من القـ ـرار اﳌـؤّرخ ﰲ
 13صفر عام  1442اﳌوافق أّول أكتوبر سنة  2020الذي يحّدد

التنفـ ـيذي رقـ ـ ـم  181-08اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  19جـ ـمادى الثـ ـانيـ ـة ع ـ ـام
 1٤29اﳌوافق  23يونيو سنة  2008واﳌادة  10من اﳌرسوم

تشكيلة وسير اﳌكتب الوزاري لﻸمن الداخ ـ ـﲇ ﰲ اﳌـ ـؤس ـسة

الت ـ ـنـ ـفي ـ ـذي رق ـ ـم  347-17اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  15ربيع اﻷول عام 1439

عﲆ مستوى وزارة الصيد البحري واﳌنتجات الصيدية،

اﳌوافق  4ديسمبر سنة  2017واﳌذكورين أعﻼه ،يهدف هذا

وﲢّرر كما يأتي :

القرار إﱃ ﲢديد اﳋصائص التقنية واﳌادية للبطاقة اﳌهنية

“اﳌاّدة  : 2يـ ـض ـم اﳌـكـ ـت ـب ال ـوزاري ،ال ـذي يـ ـرأس ـه مـك ـ ـلّف
بالـدراسـات والتلخيص ،رئيس دراسات ) (1ومكلفا بالدراسات

ﳌفتشي الصيد البحري وتربية اﳌائيات.
اﳌادة  : 2ﲤنح البطاقة اﳌهنية ﳌفتشي الصيد البحري

).”(1

وتربية اﳌائيات من طرف اﻹدارة اﳌركزية اﳌكلفة بالصيد

اﳌاّدة  : ٢ينـ ـشـ ـ ـ ـ ـر هـ ـ ـ ـ ـذا الق ـ ـ ـ ـ ـرار ﰲ اﳉ ـ ـ ـريـ ـ ـ ـدة الرسـ ـم ـ ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

البحري.
يفتح سجل عﲆ مستوى اﻹدارة اﳌركزية اﳌكلفة بالصيد

حّرر باﳉـ ـزائر ﰲ  13ج ـ ـم ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  1442اﳌـ ـوافـ ـ ـق

شر عليه لتسجيل البطاقات اﳌهنية
البحري ،مرّقم ومؤ ّ

 28ديسمبر سنة .2020

ﳌفتشي الصيد البحري وتربية اﳌائيات.
سيد أحمد فروخي

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 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 م ـ ـؤّرخ ﰲ  14جـ ـ ـم ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  1442اﳌ ـ ـواف ـ ـق
 29ديسم ـ ـبـ ـر س ـ ـنة  ،2020يحـ ـّدد اﳋـ ـصـ ـائص التقـ ـنـ ـية
واﳌادية للبطاقة اﳌهنية ﳌفتشي الصيد البحري
وتربية اﳌائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير الصيد البحري واﳌنتجات الصيدية،
إ ّ

اﳌاّدة  : 3يمنح لكل بطاقة مهنية رقم تعريفي يميزها،
مكّون من رقم أداء اليمﲔ ،ومتبوع برمز الوﻻية ورقم التسجيل
ﰲ السجل اﳌذكور ﰲ اﳌادة  2أعﻼه.
اﳌاّدة  : 4تقدم البطاقة اﳌهنية ﳌفتشي الصيد البحري
وتربية اﳌائيات عﲆ دعامة مصنوعة من مادة البﻼستيك
)مـتـعـدد كـلـوريـد الـفـيـنـيل ) (polychlorure de vinyle (PVC
ﲟقياس  8,5سم  5,4 xسم ،وذات لون أبيض.

 ٢٠جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣فبراير سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠٨
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌاّدة  : 5ﲢ ـ ـدد اﳋص ـ ـائص التق ـ ـنية للبـ ـطاقة اﳌـ ـهنية
كما يأتي :
بالنسبة للوجه اﻷمامي للبطاقة :
– ﰲ أعﲆ البطاقة وﰲ الوسط ،عبارة “وزارة الصيد البحري
واﳌنتجات الصيدية” بالّلون اﻷخضر الزيتي متبوعة بعبارة
“بطاقة مهنية” بالّلون اﻷسود،
– ﰲ أعﲆ الزاوية اليمنى ،تسطير ثنائي الّلون أخضر
وأحمر ،يتوسطه ختم الدولة،
– ﰲ اﳉـ ـانب اﻷيـ ـمن الب ـ ـيان ـ ـات اﻵتيـ ـة  :باللـ ـغة الع ـرب ـية
واﻹنجليزية ،اﻻسم واللقب والرتبة ،ورقم وتاريخ أداء اليمﲔ،
– ﰲ اﳉـ ـانب اﻷي ـسر  :ح ـ ـّيز مخصـ ـص للصـ ـورة الشـ ـمس ـ ـية
للمفتش ذات خلفية بيضاء،
– ﰲ أس ـ ـ ـفل البطـ ـاقة ع ـ ـبارة “عﲆ السـ ـلطـ ـات اﳌـ ـدنـ ـي ـة
والعسكرية تسهيل مهام حامل هذه البطاقة” باللون اﻷحمر.
بالنسبة للوجه اﳋلفي للبطاقة :
– تسطير ثنائي اللون أخضر وأحمر من الزاوية اليمنى
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– نسخة من مقرر الترقية ﰲ الرتبة،
– نسخة من التصريح بالضياع أو السرقة محرر من طرف
اﳌصالح اﳌؤهلة.
ج – حالة إتﻼف البطاقة :
– صورتان ) (2شمسيتان للمعني،
– نسخة من مقرر الترقية ﰲ الرتبة،
– البطاقة اﳌهنية القديمة اﳌتلفة،
– تصريح شرﰲ مبـّرر للتلف.
اﳌادة  : 7تسـ ـحـ ـب البـ ـطـ ـاقة اﳌـ ـهنـ ـية بصـ ـفة مـ ـؤق ـتة أو
نهائية ﰲ اﳊاﻻت اﻵتية :
 –1السحب بصفة مؤقتة :
– التـ ـوقيـ ـف عن الت ـ ـأهيل للبحث ومع ـ ـاينـ ـة اﳌخـ ـ ـالفات
واﳌراقبة والتفتيش ﰲ اﳌيدان،
– اﻹحالة عﲆ اﻻستيداع،
– وضعية اﻻنتداب أو خارج اﻹطار،

العلوية إﱃ الزاوية اليسرى السفﲆ يتوسطه ختم الدولة،
– رقم التعريف لكل بطاقة،
– البيانات اﻵتية )باللغة العربية وباللون اﻷخضر الزيتي( :

– عطلة مرضية طويلة اﳌدى،
– وضعية اﳋدمة الوطنية.

“اﳉ ـ ـم ـ ـهـ ـ ـورّية اﳉزائرّية الّديمـ ـ ـقراطـ ـ ـ ـّية الّشعـ ـبّية” و“وزارة

 –2السحب بصفة نهائية :

الصيد البحري واﳌنتجات الصيدية”.

– اﻹحالة عﲆ التقاعد،

اﳌاّدة  : 6ﲤنح البطاقة اﳌهنية ﳌفتشي الصيد البحري

– اﻻستقالة،

وتربية اﳌائيات ،بناء عﲆ الوثائق اﻵتية :
– التسريح أو العزل،
– صورتان ) (2شمسيتان للمعني،
– نسخة من مقرر الترسيم ﰲ الرتبة ،
– نسخة من محضر أداء اليمﲔ.
بالنسبة لتجديد البطاقة :
أ – حالة ترقية اﳌوظف :

– اﻹدماج ﰲ سلك خاص آخر،
– الوفاة.
اﳌاّدة  : 8ﲢدد مدة صﻼحية البطاقة اﳌهنية بعشر )(10
سنوات ،ابتداء من تاريخ منحها.
اﳌاّدة  : 9يرفق نموذج البطاقة اﳌهنية ﳌفتشي الصيد

– صورتان ) (2شمسيتان للمعني،

البحري وتربية اﳌائيات ،بهذا القرار.

– نسخة من مقرر الترقية أو الترسيم ﰲ الرتبة،

اﳌاّدة  : 10ينشـ ـ ـ ـ ـر هـ ـ ـ ـ ـذا القـ ـ ـ ـ ـرار ﰲ اﳉـ ـريـ ـ ـ ـ ـدة الرس ـم ـ ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

– البطاقة اﳌهنية القديمة.
ب – حالة الضياع أو السرقة :
– صورتان ) (2شمسيتان للمعني،

حّرر باﳉزائر ﰲ  14جمادى اﻷوﱃ عام  1442اﳌوافق 29
ديسمبر سنة .2020
سيد أحمد فروخي
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠٨
اﳉريدة الرسم ّ

 ٢٠جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣فبراير سنة  ٢٠٢١م

اﳌلحق
نموذج البطاقة اﳌهنية ﳌفتشي الصيد البحري وتربية اﳌائيات
وجه البطاقة
وزارة الصيد البحري واﳌنتجات الصيدية
بطاقة مهنية

الصورة
الشمسية

اﻻسم واللقب Name / First Name : ....................................................................... ..................................................................... :
الرتبة Rank : ............................................................................................................................................................................. :
رقم أداء اليمﲔ  ............................................................... :بتاريخ ........................................................................................ :
تاريخ اﻹصدار ........................................................................................................................................................................ :
)صاﳊة ﳌدة عشر ) (10سنوات(
عن الوزير وبتفويض منه

عﲆ السلطات اﳌدنية والعسكرية
تسهيل مهام حامل هذه البطاقة

مدير إدارة الوسائل

خلفية البطاقة
ية
ية الّشعب ّ
اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراط ّ
وزارة الصيد البحري واﳌنتجات الصيدية

بـطـ ـ ـاقة مـهني ـ ـة

الرقم التعريفي للبطاقة ............................ :

 ٢٠جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣فبراير سنة  ٢٠٢١م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠٨
اﳉريدة الرسم ّ

قرار مؤّرخ ﰲ  16ج ـ ـمـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  1442اﳌ ـ ـوافـ ـ ـق
 31ديسمبر سنة  ،2020يحّدد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء
اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير
التكنولوجي لوزارة الصيد البحري واﳌنتجات
الصيدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  16جمادى اﻷوﱃ عام  1442اﳌوافق
 31ديسمبر سنة  ،2020ﲢّدد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء الّلجنة

25

– السّيد نعيم بلعكري ،مدير الوكالة الوطنية للتنمية
اﳌستدامة للصيد البحري وتربية اﳌائيات،
– السّيد لزعر عبد اﳊكيم ،اﳌدير العام للغرفة اﳉزائرية
للصيد البحري وتربية اﳌائيات،
– السّيد رشيد بوقجوطة ،اﳌدير اﳌساعد باﳌركز الوطني
للبحث والتنمية ﰲ الصيد البحري وتربية اﳌائيات.
بعنوان شخصيات يختارها وزير الصيد البحري
واﳌنتجات الصيدية عﲆ أساس كفاءتها العلمية :

القطاع ـية الدائمـ ـة للبح ـ ـث العل ـ ـمي والتطـ ـويـ ـر الت ـ ـك ـ ـنولوج ـ ـي
لوزارة الص ـيد البح ـ ـري واﳌنتجـ ـات الصـ ـيدية ،ﲢ ـ ـت رئاسة
وزير الصيد البحري واﳌنتجات الصيدية أو ﳑثله ،تطبيقا
ﻷحكام اﳌادة  4من اﳌرسوم التنفيذي رقم  243-99اﳌؤّرخ
ﰲ  21رج ـ ـب عام  1420اﳌـ ـوافـ ـق  31أكتـ ـوبر س ـنة  1999الذي
يحّدد تنظيم الّلجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير
التكنولوجي وسيرها ،ﳌدة خمس ) (5سنوات قابلة للتجديد
مرة واحدة ،كما يأتي :
بعنوان اﻹدارة اﳌركزية :
– السّيدة نادية صايشي ،مفتشة عامة،
يدة عائشة لطيفة يعقوبي ،مديرة التكوين والبحث
– الس ّ
واﻹرشاد،
– السّيدة صارة شنيتي ،مديرة تنمية الصيد البحري،
يد رشيد عنان ،مدير تنمية تربية اﳌائيات،
– الس ّ
– السّيد زهير نايت شعﻼل ،مدير البرمجة واﻻستثمارات
والتعاون،
– السّيدة شناز زوادي ،نائبة مدير لﻺحصائيات والدراسات

– السّيدة هودا فﻼح ،أستاذة باحثة باﳌدرسة الوطنية
العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل باﳉزائر،
– السّيد محمـد هشام قارة ،أستاذ باحث بجامعة باجي
مختار بعنابة،
– السّيدة فطيمة عيوج ،ﳑثلة عن اﳌديرية العامة للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العاﱄ والبحث
العلمي،
– السّيد سمير قريماس ،خبير ﰲ مجال الصيد البحري
وتربية اﳌائيات.
ب ـعـنـوان اﳉمـعـيـات الـعـلـمـيـة ذات الـطـابـع الـوطـني
يختارهم وزير الصيد البحري واﳌنتجات الصيدية :
– السّيد سمير كرﱘ شاوش ،رئيس الفيدرالية اﳉزائرية
لﻺنقاذ واﻹسعاف والنشاطات ﲢت اﳌائية،
– السّيد كرﱘ شيري ،رئيس جمعية نادي "هيبون" للغوص
البحري بعنابة،
– السّيد حسﲔ قايس بومدين ،أستاذ باحث ،عضو ﰲ
جمعية "بربروس" بوهران.

اﻻستشرافية،
– السّيدة آسيا وليكان ،نائبة مدير ﳌتابعة أوساط الصيد
البحري وتربية اﳌائيات،

``````````````````````````````````````````````````H
قـ ـ ـرار مـ ـؤّرخ ﰲ  22ج ـ ـمـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  1442اﳌ ـ ـواف ـ ـق
 6جانفي سنة  ،2021يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  19ربيع
اﻷول ع ـ ـام  1440اﳌـ ـوافـ ـق  27نـ ـوف ـمـ ـبـ ـر سـ ـن ـة 2018

– السّيدة نسيبة لعبيدي ،نائبة مدير للبحث.

واﳌتضـ ـمن تعـ ـيﲔ أعـ ـضـ ـاء مجـ ـ ـلس إدارة الوكـ ـال ـة

بعنوان اﳌؤسسات والهيئات التابعة لوزارة الصيد

الوطنية للتنمية اﳌستدامة للصيد البحري وتربية

البحري واﳌنتجات الصيدية :
يدة سعيدة أومور ،اﳌديرة العامة للمخبر الوطني
– الس ّ
ﳌراقبة وﲢليل منتجات الصيد البحري وتربية اﳌائيات
ونظافة اﻷوساط،

اﳌائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  22جمادى اﻷوﱃ عام  1442اﳌوافق
 6جانفي سنة  ،2021يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  19ربيع اﻷول

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠٨
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عام  1440اﳌـ ـوافـ ـق  27نوفمبـ ـر س ـ ـنة  2018واﳌتضمن تعيﲔ
أعضاء مج ـ ـلس إدارة الوك ـ ـالة الوطـ ـنـ ـية للتنـ ـمية اﳌسـ ـتدامة

 ٢٠جمادى الثانية عام  ١٤٤٢هـ
 ٣فبراير سنة  ٢٠٢١م

– السيّد عـ ـبد اﳌج ـ ـيد طـ ـّبش ،ﳑث ـ ـﻼ لرئيـ ـس اﳌـ ـج ـ ـلس
الدستوري ،رئيسا،

للصيد البحري وتربية اﳌائيات ،كما يأتي :
“ – كرﱘ عماري ،ﳑثل الوزير اﳌكّلف بالصيد البحري،
رئيسا،

– السّيد ياسﲔ تاج الدين بوهريرة والسّيدة مليكة ليﲆ
بارك ،ﳑثلﲔ للمصلحة اﳌتعاقدة ،عﲆ التواﱄ ،عضوا دائما
وعضوا مستخلفا،

) ........................الباقي بدون تغيير( .“ ..........................

اجمللس الدستوري

– الـ ـسـ ـّيدان مح ـم ـ ـد ال ـعـ ـايـ ـب وعـ ـمار لـ ـك ـح ـل ،ﳑـ ـثلـﲔ لوزير
اﳌالية )اﳌديرية العامة للميزانية( ،عﲆ التواﱄ ،عضوا دائما
وعضوا مستخلفا،

مـ ـ ـقـ ـ ـّرر م ـ ـؤّرخ ﰲ  9ربـ ـ ـي ـ ـع اﻷول ع ـ ـ ـام  1442اﳌـ ـ ـوافـ ـ ـق
 26أكتوبر سنة  ،2020يحّدد تشكيلة ﳉنة الصفقات
العمومية للمجلس الدستوري.
`````````````````````````
ﲟوجب مقّرر مؤّرخ ﰲ  9ربيع اﻷول عام  1442اﳌ ـ ـوافق
 26أكتوبر سنة  ،2020ﲢّدد تشكيلة ﳉنة الصفقات العمومية
للمجلس الدستوري ،تطبيقا ﻷحكام اﳌواد  165و 167و185
من اﳌرسوم الرئاسي رقم  247-15اﳌؤّرخ ﰲ  2ذي اﳊجة
عام  1436اﳌوافق  16سبتمبر سنة  2015واﳌتضمن تنظيم
الصفقات العمومية وتفويضات اﳌرفق العام ،كما يأتي :

– السـ ـّيدة رشـ ـيـ ـدة نـ ـوال ب ـ ـويـ ـعـ ـقـ ـوب والسّيد ع ـب ـد اﳊ ـك ـيـ ـم
تركي ،ﳑثلﲔ لوزير اﳌالية )اﳌديرية العامة للمحاسبة(،
عﲆ التواﱄ ،عضوا دائما وعضوا مستخلفا،
– السّيدان مسعود العقون ومولود قرشي ،ﳑثلﲔ لوزير
التجارة ،عﲆ التواﱄ ،عضوا دائما وعضوا مستخلفا.
يتوﱃ السّيد وليد محمـدي أمانة ﳉنة الصفقات العمومية
للمجلس الدستوري.
تلغى جميع اﻷحكام اﳌخالفة لهذا اﳌقّرر.
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