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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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اتفاقات واتفاقيات دولية
مرسوم رئاسي رقم  ٣٤٢–١٩مؤّرخ ﰲ  ١٣ربيع الثاني
عام  1441اﳌوافق  ١٠ديسمبر سنة  ،2019يتضمن
التـ ـ ـصـ ـ ـديق عﲆ اﻻت ـ ـف ـ ـاق التـ ـج ـ ـاري بﲔ حـ ـك ـ ـومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ية
ية الّشع ـ ـ ـب ّ
اﳉ ـ ـم ـ ـهورّية اﳉـ ـ ـزائرّية الّديم ـ ـقراط ـ ـ ّ
ية،
وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرال ّ
ية الّديمقراط ّ
اﳌوقع باﳉزائر بتاريخ  13أبريل سنة .2017

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

– أخذا بعﲔ اﻻعتبار التزامهما اﳌتبادل لترقية التجارة
وتوسيعها ،وتعزيز العﻼقات اﻻقتصادية بﲔ البلدين عﲆ
أساس اﳌساواة واﳌنفعة اﳌتبادلة،
– وإذ يحذوهما اﻷمل من أجل مواصلة وتعزيز تعاونهما
وصداقتهما التاريخية،
– واع ـت ـ ـ ـبارا منـ ـهما ﻹمكانيـ ـ ـة تن ـ ـوي ـ ـع اﳌن ـ ـتج ـ ـ ـات القاب ـ ـلة
للتداول واستغﻼل فرص التجارة الثنائية،
– واعتـ ـ ـرافا منـ ـ ـه ـ ـما بأهمـ ـ ـية وضـ ـ ـرورة التج ـارة ﰲ تعزيز

ن رئيس الدولة،
إ ّ

العﻼقات الثنائية بﲔ الطرفﲔ،

– بناء عﲆ تقرير وزير الشؤون اﳋارجية،
– وبـ ـنـ ـاء عﲆ الـ ـدستـ ـور ،ﻻ سيـ ـمـ ـا اﳌادت ـان  9–91و102
)الفقرة  (6منه،

– وإقرارا منهما بأهمية تعزيز العﻼقات التجارية بﲔ
البلدين،
قد اتفقتا عﲆ ما يأتي :

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﻻتفاق التجاري بﲔ حكومة اﳉمهورّية

اﳌادة اﻷوﱃ

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية وحكومة جمهورية إثيوبيا

أحكام عامة

الفيدرالّية الّديمقراطّية ،اﳌوقع باﳉزائر بتاريخ  13أبريل
سنة ،2017

 .1يتعّين عﲆ الطرفﲔ اتخاذ جميع اﻹجراءات الﻼزمة من

أجل تيسير وتعزيز وتنويع وتوسيع التجارة بﲔ البلدين
وفقا لقوانينهما الداخلية والتزاماتهما ﲡاه اﳌعاهدات أو

يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يصّدق عﲆ اﻻتفاق التجاري بﲔ حكومة
اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية وحكومة جمهورية
إثيوبيا الفيدرالّية الّديمقراطّية ،اﳌوقع باﳉزائر بتاريخ
 13أبريل سنة  ،2017وينشر ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
اﳌادة  : 2ين ـ ـ ـ ـشر ه ـ ـذا اﳌـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉـ ـ ـ ـريدة الرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ١٣ربيع الثاني عام  ١٤٤١اﳌوافق ١٠
ديسمبر سنة .2٠١٩
عبد القادر بن صالح

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

اﻻتفاقيات أو اﻻتفاقات الدولية التي يعتبران طرفا فيها.
 .2ﲢقيقا ﻷهداف هذا اﻻتفاق ،يعمل الطرفان عﲆ تشجيع
العقود التجارية وتيسيرها بﲔ مؤسسات وهيئات البلدين
ذات الصلة ،كما يقومان ببحث إمكانية إقامة عﻼقات ﲡارية
ط ـ ـ ـ ـوي ـ ـلة اﳌ ـ ـدى ذات منـ ـ ـف ـ ـعة م ـ ـتب ـ ـ ـادلة بﲔ هـ ـ ـذه اﳌؤسـ ـ ـ ـ ـسات
والهيئات التجارية ﰲ إطار هذا اﻻتفاق.
 .3تتم اﳌبادﻻت التجارية ﲟوجب هذا اﻻتفاق عﲆ أساس
العقود اﳌبرمة بﲔ اﻷشخاص الطبيعيﲔ واﳌعنويﲔ لكﻼ
الط ـ ـ ـرفـ ـ ـﲔ .ويتعّين عﲆ اﻷشخـ ـ ـاص الطبـ ـيعيـ ـ ـﲔ واﳌعنويﲔ
تنفيذ مبادﻻتهما التجارية ﲢت مسؤوليتهم اﳋاصة ﰲ
جميع اﳉوانب.
 .4يخـ ـ ـض ـ ـع تب ـ ـادل الس ـ ـلع واﳋـ ـ ـ ـدمات بﲔ الب ـلدين ،ﰲ كل
اﻷوقات ،ﳉميع القوانﲔ والتنظيمات ذات الصلة والسارية
اﳌفعول ﰲ كﻼ البلدين فيما يتعلق باﻻستيراد والتصدير.

اﻻتفاق التجاري بﲔ حكومة اﳉمهورّية اﳉزائرّية

اﳌادة 2

ية وحكومة جمهورية إثيوبيا
ية الّشعب ّ
الّديمقراط ّ
ية.
ية الّديمقراط ّ
الفيدرال ّ

معاملة الدولة اﻷكثر رعاية
 .1يمنح الطرفان لبعضهما البعض معاملة الدولة اﻷكثر

ن حكومة اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية
إ ّ
وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالّية الّديمقراطّية اﳌشار

وإج ـراءات ال ـت ـج ـارة اﳋارج ـي ـة اﳋاصة ب ـاستـيـراد وتصديـر

إليهما معا فيما يأتي بـ “الطرفﲔ” ،وعﲆ حدة بـ “الطرف”،

اﳌنتجات.

رعـــايـــة ﰲ جـــمـــيع اﳌســــائل اﳌتـــعلــــقة بالرســـوم اﳉـــمـــركـــــية
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 .2يتعامل كل طرف مع السلع اﳌستوردة التي يكون

الدفع عبر القنوات البنكية العادية بواسطة عمﻼت قابلة

أص ـ ـ ـل ـ ـها م ـ ـن إقليـ ـم الطـ ـرف اﻵخر ،معـاملة غير ﲤييزية فيما

للتحويل يتم اختيارها بحرية ،وذلك وفقا لقوانﲔ وتنظيمات

يتعلق تطبيق القيود الكمّية.

الصرف اﻷجنبي سارية اﳌفعول ﰲ كﻼ البلدين.
اﳌادة 6

ن أح ـ ـكـ ـ ـام اﳌـ ـادة الفـ ـرعـ ـ ـ ـ ـية ) (1مـ ـن هـ ـذه اﳌادة
 .3غـ ـ ـيـ ـ ـر أ ّ
ﻻ تنطبق عﲆ التفضيﻼت التعريفية وغير التعريفية أو عﲆ
اﻻمتيازات اﻷخرى التي منحها أو قد يمنحها أي طرف إﱃ :
أ( بلدان مجاورة أخرى من أجل تسهيل التجارة اﳊدودية،
ب( بلد ثالث ﰲ إطار اتفاق ﲡاري تفضيﲇ ثنائي،

اﳌمارسات التجارية غير النزيهة والتجارة غير
الشرعية
يتفق الطرفان عﲆ اتخاذ جميع اﻹجراءات الﻼزمة من
أجل مكافحة جميع أشكال اﳌمارسات التجارية غير النزيهة
والتجارة غير الشرعية التي قد تنشأ بﲔ البلدين والقضاء

ج( الدول اﻷعضاء ﰲ اﻻﲢاد اﳉمركي أو ﰲ منطقة

عليها .وﰲ هذا الصدد ،يتفق الطرفان عﲆ تزويد بعضهما

التجارة اﳊرة أو ﰲ اﻻﲢاد النقدي أو ﰲ غيرها من اتفاقات

البعض بكل اﳌعلومات الﻼزمة بشأن اﳌمارسات التجارية

اﻻندماج اﻻقتصادي اﻹقليمية أو شبه اﻹقليمية التي انضم

غير الشرعية.

إليها كل طرف أو قد ينضم إليها.

اﳌادة 7

اﳌادة 3
شهادة اﳌنشأ
 .1يتم إصدار شهادة اﳌ ـ ـ ـنشأ للس ـ ـ ـلع ﰲ اﳉزائر من طرف
الـ ـ ـ ـغرف ـ ـة اﳉـ ـ ـزائري ـ ـة للت ـ ـج ـ ـارة والصن ـ ـ ـاعة أو الغ ـ ـرف اﶈـ ـ ـ ـ ـ ـلّية
للتجارة والصناعة وتصادق عليها اﳌديرية العامة للجمارك.
 .2يتم إصدار شهادة اﳌنشأ للسلع ﰲ إثيوبيا من طرف
الغ ـ ـ ـرفة اﻹثيـ ـ ـ ـ ـ ـوبية للتـ ـ ـجارة واﳉ ـ ـ ـمعيات القطاعية أو غرف
التجارة واﳉمعيات القطاعية اﶈلّية.
 .3يخطر الطرفان بعضهما البعض عبر القناة الدبلوماسية

تسهيل عبور السلع
 .1يلتزم الطرفان ،طبقا لقوانينهما وتنظيماتهما اﳋاصة،
بتسهيل مرور وعبور السلع التي :
أ( يكون مصدرها إقليم أحد الطرفﲔ وتكون متجهة
نحو بلد ثالث،
ب( يكون مصدرها بلد ثالث وتكون متجهة نحو إقليم
الطرف اﻵخر.
 .2ﻻ تخـ ـ ـض ـ ـع هـ ـ ـذه السـ ـ ـلع العـ ـاب ـ ـرة للرس ـ ـوم والضـ ـ ـرائب،
باستثناء تكلفة اﳋدمات اﳌتعلقة بالعبور أو اﳌرافقة.

ي تغيير يخص السلطات اﳌكّلفة بإصدار شهادة اﳌنشأ.
بأ ّ

اﳌادة 8

اﳌادة 4

ترقية التجارة

حماية حقوق اﳌلكية الفكرية
يتخذ الطرفان كل اﻹجراءات الﻼزمة لضمان حماية مﻼئمة
وفعالة ﳊقوق اﳌلكية الصناعية والفكرية والفنية لﻸشخاص
الطبيعيﲔ واﻻعتباريﲔ ،طبقا لقوانينهما ولﻼتفاقات الدولية
التي هما طرفان فيها.

 .1بغية تطوير التعاون التجاري ،يعمل الطرفان عﲆ
تشجيع تبادل اﳌعلومات ،ﻻ سيما فيما يتعلق بتشريعاتهما،
فضﻼ عن اﳌعلومات اﻷخرى ذات اﻻهتمام اﳌشترك.
 .2يتفق الطرفان عﲆ تعزيز التعاون التجاري باتخاذ
إجراءات تهدف إﱃ ﲢسﲔ التجارة ،من خﻼل :

اﳌادة 5

أ( تنظيم وإقامة صالونات ومعارض ﲡارية ومؤﲤرات،

أساليب الدفع

ب( التعاون بﲔ الهيئات اﳌكّلفة بترقية التجارة اﳋارجية

ﲟوج ـ ـ ـ ـب ه ـ ـذا اﻻتفـ ـ ـاق ،تقـ ـع مسـ ـ ـؤوليـ ـة دف ـ ـع اﳌست ـ ـحـ ـقات

وغرف التجارة واﳉمعيات التجارية اﻷخرى لكﻼ البلدين.

الناجمة عن اﳌبادﻻت التجارية عﲆ عاتق اﻷشخاص الطبيعيﲔ

 .3بهدف تنظيم اﳌعارض والصالونات التجارية ،يتفق

أو اﳌعنويﲔ اﳌعنيﲔ بذلك .ويجب أن تتم جميع عمليات

الطرفان ،طبقا لقوانينهما الوطنية ،عﲆ إعفاء السلع اﻵتية
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من الرسوم اﳉمركية والضرائب والتكاليف اﻷخرى اﳌترتبة
عﲆ استيرادها ،وتتمثل ﰲ :
أ( السـ ـ ـ ـ ـلع اﳌ ـ ـوجهة للمع ـ ـارض والصـ ـ ـالون ـ ـات بش ـ ـ ـ ـ ـرط
أن ﻻ تكـ ـ ـون لها قيـ ـمة ﲡ ـ ـارية وأن يعـ ـاد تص ـ ـديرها إﱃ
ب ـ ـلده ـ ـ ـا اﻷصﲇ،
ب( عّينات وعتاد اﻹشهار بدون قيمة ﲡارية،
ج( العتاد اﳌوجه ﻷشغال التركيب والتزيﲔ ،ﲟا ﰲ
ذلك التركيبات الكهربائية ،اﳌخصصة للمنصات اﳌؤقتة
للعارضﲔ اﻷجانب بشرط أن يعاد تصديرها،
د( اﳊاويات ذات الطبيعة الدائمة بشرط أن يعاد تصديرها.
 .4يخضع استيراد السلع واﳌوارد اﳌنصوص عليها ﰲ
الفـ ـقرة  3مـن هذه اﳌادة للقوانﲔ والتنظيمات السارية اﳌفعول

 ٢١ربيع الثاني عام  ١٤٤١هـ
 ١٨ديسمبر سنة  ٢٠١٩م

 .2ﲢدد تشكيلة اللجنة التجارية اﳌشتركة باتفاق كﻼ
الطرفﲔ.
 .3ﰲ إطار هذا اﻻتفاق ،تقوم الّلجنة التجارية اﳌشتركة
ﲟا يأتي :
أ( مراجعة تطبيق أحكام هذا اﻻتفاق،
ب( اقتراح إجراءات مﻼئمة لضمان تطوير وتوسيع
العﻼقات التجارية بﲔ البلدين،
ج( إعداد واعتماد نظامها الداخﲇ،
د( رفع تقرير نشاطاتها للجنة اﳌشتركة.
 .4ﲡتمع الّلجنة التجارية اﳌشتركة مرة واحدة ﰲ السنة
أو بتاريخ يتفق عليه الطرفان معا بالتناوب بﲔ اﳉزائر أو

ﰲ كﻼ البلدين.
 .5ﻻ يمكن بيع أو تأجير أو إقراض أو تبديل السلع واﳌواد
اﳌنصوص عليها ﰲ الفقرة  3من هذه اﳌادة.

إثيوبيا.
 .5يتحمل كل طرف نفقاته اﳋاصة اﳌترتبة عﲆ اﻻجتماعات

اﳌادة 9

والزيارات التي تتم ﰲ إطار اللّجنة التجارية اﳌشتركة.

استثناءات عامة

ويتعّين عﲆ البـ ـ ـلد اﳌض ـ ـيف التكـ ـفل ﲟصـ ـاريف أمـ ـانـ ـة هـذه
الّلجنة.

مراعاًة لعدم تنفيذ هذه التدابير بصفة تعسفية أو ﲤييزية،

اﳌادة 12

ﻻ يجب أن ﲢد أحكام هذا اﻻتفاق من حق أحد الطرفﲔ ﰲ
اتخاذ وتنفيذ إجراءات تتعلق :
أ( بالصحة العمومية واﻵداب العامة والنظام العام واﻷمن،

اﻻتفاقات اﳊالية
ﻻ يؤثر هذا اﻻتفاق عﲆ اﳊقوق واﻻلتزامات اﳌنبثقة عن

ب( بحماية النباتات واﳊيوانات من اﻵفات واﻷوبئة،

أي اتفاقات دولية مبرمة سابقا من قبل الطرفﲔ قبل تاريخ

ج( بحماية وضعيتها اﳌالية اﳋارجية وميزان اﳌدفوعات،

إبرام هذا اﻻتفاق.

د( بحماية القيم الفنّية والتاريخية واﻷثرية اﳌوروثة.

اﳌادة 13

اﳌادة 10
السلطات اﳌختصة
 .1ﲤَثل حكومة اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية
بوزارة التجارة ،كما ﲤَثل حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالّية
الّديمقراطّية بوزارة التجارة لتنسيق وتنفيذ هذا اﻻتفاق.

 .2لكل طرف اﳊق ﰲ تعيﲔ ،ﰲ أي وقت ،أي وزارة أخرى
مناسبة لتحل محل السلطة اﳌختصة اﳌعّينة ﲟوجب الفقرة

اﻷوﱃ من هذه اﳌادة .ويتعّين عﲆ هذا الطرف إبﻼغ الطرف
اﻵخر عﲆ الفور ،كتابيا ،وعبر القناة الدبلوماسية.
اﳌادة 11
إنشاء ﳉنة ﲡارية مشتركة
 .1من أجل تسهيل التطبيق الفّعال لهذا اﻻتفاق ،يقوم
الطرفان بإنشاء ﳉنة ﲡارية مشتركة.

تسوية اﳋﻼفات
 .1تتم تسوية أي خﻼف قد ينشأ بﲔ الطرفﲔ بشأن
ت ـفسي ـر أو ت ـط ـب ـي ـق ه ـذا اﻻت ـف ـاق ،ب ـط ـريـقـة وديـة ،مـن خـﻼل
التشاور والتفاوض اﳌتبادل عبر القناة الدبلوماسية.
 .2يشجع الطرفان التسوية الفورية واﳌنصفة ﻷي خﻼف
قد ينش ـ ـ ـأ عـ ـن الع ـ ـقود اﳌ ـ ـبرمة ب ـﲔ اﳌ ـ ـؤس ـ ـسات والش ـ ـ ـركات
والكيانات والهيئات التجارية اﳋاصة بهما.
 .3عﲆ كـ ـ ـل م ـ ـن الط ـ ـرف ـ ـﲔ أن يح ـ ـ ـيل أي قض ـية إﱃ اللّجنة
ن هذه القضية تتناﰱ مع السير
التجارية اﳌشتركة إذا رأى أ ّ
اﳊسن لهذا اﻻتفاق.
 .4يمكن أن يتفق الطرفان عﲆ اﻵلية اﻷنسب لتسوية
خﻼفاتهما.

 ٢١ربيع الثاني عام  ١٤٤١هـ
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اﳌادة 14
يز التنفيذ
الدخول ح ّ
 .1يدخل هذا اﻻتفاق حّيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي
اﻹشعار اﻷخير الذي ُيخطر ﲟوجبه أحد الطرفﲔ الطرف
اﻵخر ،كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية ،عن استيفاء كافة
اﻹجراءات القانونية الداخلية الﻼزمة لهذا الغرض.
 .2يبقى هذا اﻻتفاق ساري اﳌفعول ﳌدة خمس ) (5سنوات،
ﻻ إذا أخطر أحد الطرفﲔ
ويتم ﲡديده تلقائيا لفترة ﳑاثلة ،إ ّ

حّرر باﳉزائر يوم  13أبريل سنة  ،2017من نسختﲔ
أصليتﲔ باللغتﲔ العربية واﻹنجليزية .ولكﻼ النصﲔ نفس
اﳊجية القانونية.
عن حكومة

عن حكومة

اﳉمهورّية اﳉزائرّية

جمهورية إثيوبيا

ية الّشعبيّة
الّديمقراط ّ

اﳋارجية والتعاون الدوﱄ

القناة الدبلوماسية ،بقرار إنهاء العمل بهذا اﻻتفاق ،وﰲ هذه
اﳊالة ،ينتهي العمل به بعد انقضاء ستة ) (6أشهر من تاريخ
إبﻼغه بهذا اﻹشعار.
 .4تبقى أحكام هذا اﻻتفاق سارية اﳌفعول بالنسبة لكل

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي رقم  ٣٤٣–١٩مؤّرخ ﰲ  ١٣ربيع الثاني
عام  1441اﳌوافق  ١٠ديسمبر سنة  ،2019يتضمن
الت ـ ـ ـص ـ ـديـ ـ ـق عﲆ م ـ ـذك ـ ـرة التف ـ ـاهـ ـم بـ ـﲔ حـ ـك ـ ـوم ـ ـ ـة
ية
ية الّشعـ ـ ـب ّ
اﳉم ـ ـه ـ ـورّية اﳉـ ـ ـزائرّية الّديمـ ـ ـقراط ّ
ية
ية الّديمقراط ّ
وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرال ّ
للتعاون ﰲ مجاﱄ تربية اﳌاشية والصيد البحري،
اﳌوّقعة باﳉزائر بتاريخ  13أبريل سنة .2017

العقود اﳌبرمة والتي ﻻ تزال قيد التنفيذ.
اﳌادة 15
التعديﻼت
 .1يمكن أي طرف أن يقترح تعديﻼت عﲆ هذا اﻻتفاق،
ويرسل هذا اﳌقترح ،كتابيا ،إﱃ الطرف اﻵخر ،عبر القناة
الدبلوماسية.

`````````````````````````
ن رئيس الدولة،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الشؤون اﳋارجية،
– وبـ ـنـ ـاء عﲆ الـ ـدستـ ـور ،ﻻ سيـ ـمـ ـا اﳌادت ـان  9–91و102
)الفقرة  (6منه،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ مذكرة التفاهم بﲔ حكومة اﳉمهورّية

 .2وي ـ ـرد الطـ ـ ـرف اﻵخـ ـ ـر عﲆ مق ـ ـتـ ـرح الت ـ ـعديل عبـ ـر القن ـ ـاة
الدبلوماسية خﻼل ثﻼثة ) (3أشهر من استﻼمه.
 .3يدخل أي تعديل أو تغيير لهذا اﻻتفاق وفقا لﻺجراءات
اﳌتبعة لدخول هذا اﻻتفاق حّيز التنفيذ.
 .4يمكن إجراء أي تغيير أو تعديل لهذا اﻻتفاق دون اﻹضرار
باﳊقوق والواجبات التي لم يتم استيفاؤها واﳌترتبة عﲆ
هذا اﻻتفاق قبل تاريخ هذا التغيير أو التعديل.
اﳌادة 16
إلغاء اﻻتفاق السابق
 .1يلغي هذا اﻻتفاق اﻻتفاق التجاري اﳌوّقع بﲔ حكومة
اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية وحكومة جمهورية
إثيوبيا الفيدرالّية الّديمقراطّية ﰲ  19نوفمبر سنة 1997
ويحل محله.
 .2ﻻ يؤثر هذا اﻹلغاء عﲆ العقود التي لم يستكمل تنفيذها
ﰲ إطار اﻻتفاق التجاري اﳌوّقع بﲔ البلدين ﰲ  19نوفمبر
سنة .1997

وركناه غاباياهو

رمطان لعمامرة

) (6أشـ ـ ـ ـهر ،عﲆ اﻷق ـ ـ ـل ،من تاريخ انقضائه ،وذلك عبر القناة

 .3يمكن كل طرف إشعار الطرف اﻵخر ،كتابيا وعبر

ية
ية الّديمقراط ّ
الفيدرال ّ

وزير الدولة ،وزير الشؤون وزير الشؤون اﳋارجية

الطرف اﻵخر كتابيا بنيته ﰲ إنهاء اﻻتفاق خﻼل فترة ستة
الدبلوماسية.
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اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية وحكومة جمهورية إثيوبيا

الفيدرالّية الّديمقراطّية للتعاون ﰲ مجاﱄ تربية اﳌاشية
والصيد البحري ،اﳌوّقعة باﳉزائر بتاريخ  13أبريل سنة
،2017
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يصّدق عﲆ مذكرة التفاهم بﲔ حكومة
اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية وحكومة جمهورية

إثيوبيا الفيدرالّية الّديمقراطّية للتعاون ﰲ مجاﱄ تربية
اﳌاشي ـة والصي ـد ال ـب ـح ـري ،اﳌو ّق ـع ـة ب ـاﳉزائـر بـتـاريـخ 13

أبريل سنة  ،2017وتنشر ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

اﳌادة  : 2ين ـ ـ ـشر ه ـ ـذا اﳌ ـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉ ـ ـريدة الّرس ـمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉـ ـ ـ ـزائر ﰲ  ١٣ربيـ ـ ـع الثـ ـاني عام  ١٤٤١اﳌوافق ١٠

ديسمبر سنة .2٠١٩

عبد القادر بن صالح

 ٢١ربيع الثاني عام  ١٤٤١هـ
 ١٨ديسمبر سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٧٨
اﳉريدة الرسم ّ
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مذكرة تفاهم بﲔ حكومة اﳉمهورّية اﳉزائرّية

ية وحكومة جمهورية إثيوبيا
ية الّشعب ّ
الّديمقراط ّ
ية للتعاون ﰲ مجاﱄ تربية
ية الّديمقراط ّ
الفيدرال ّ
اﳌاشية والصيد البحري.
ن حكومة اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية
إ ّ
وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالّية الّديمقراطّية اﳌشار
إليهما فيما يأتي بـ “الطرفﲔ”،

– ﰲ إطار العﻼقات الثنائية اﳌتمّيزة بﲔ البلدين،
– واعتبارا لرغبتهما ﰲ إقامة برنامج تعاون ﰲ مجاﱄ
تربية اﳌاشية والصيد البحري ،وأخذا ﰲ اﻻعتبار اﳌؤهﻼت

اﳌادة 3
كيفيات التعاون
يتم ﲡسيد التعاون ،ﰲ إطار مذكرة التفاهم هذه ،عبر :
– تبادل اﳌعلومات والوثائق التقنية،
– تنظيم معارض وورشات عمل ومحاضرات وملتقيات،
– تبادل اﳋبراء واﳌكونﲔ ﰲ مجاﻻت التعليم اﳌتخصصة
ﰲ مجاﱄ تربية اﳌاشية والصيد البحري،
– تبادل وسائل التكوين البيداغوجي،
وكل أشكال أخرى للتعاون يتفق عليها الطرفان معا.

التي يتوفر عليها كﻼ البلدين،
– واعتبارا للدور الهام الذي يلعبه مجاﻻ تربية اﳌاشية
والصيد البحري ﰲ تنمية عﻼقات التعاون بﲔ مؤسسات

اﳌادة 4
اللجنة اﳌختلطة
ُينشأ الطرفان ﳉنة مشتركة تهدف إﱃ متابعة تنفيذ

كﻼ البلدين،
– ورغ ـب ـة م ـنـهـمـا ﰲ تـوفـيـر الـظـروف اﳌﻼئـمـة لـتـرقـيـة
تعاون تقني وعلمي واقتصادي ﰲ هذه اﳌجاﻻت،

مذكرة التفاهم هذه ،وإعداد خطط العمل ومتابعتها.
يحدد الطرفان أعضاء هذه الّلجنة.

ﲡتمع ﳉنة اﳌتابعة هذه ،ﰲ دورة عادية مرة كل سنة

اتفقتا عﲆ ما يأتي :

بالتناوب ﰲ اﳉزائر وإثيوبيا ،وﰲ دورة استثنائية بناء

اﳌادة اﻷوﱃ
اﳌوضوع
يع ـ ـ ـمل الطـ ـ ـ ـرفان عﲆ تـ ـرق ـ ـية التع ـ ـاون ب ـ ـﲔ اﳌؤس ـ ـسات
والشرك ـات ال ـع ـام ـل ـة ﲟج ـاﱄ اﳌاشي ـة والصي ـد ال ـبـحـري ،ﰲ
حدود كفاءاتهما ووفقا للقوانﲔ واﻷنظمة السارية ﰲ كﻼ
البلدين.
اﳌادة 2
مجاﻻت التعاون
يعـ ـ ـمل الطـ ـرف ـ ـان عﲆ تط ـ ـوير الت ـ ـعاون ﰲ اﳌج ـ ـاﻻت ذات
اﻻهتمام اﳌشترك ،ﻻ سيما :
• اﻹنتاج اﳊيواني والسمكي،
• تعزيز القدرات،
• البحث،
• الوقاية من اﻷوبئة ذات اﳌصدر اﳊيواني والسمكي
ومراقبتها،
• التقنيات البيوتكنولوجيا،
• ﲢويل وتصبير منتجات الصيد البحري وذات اﳌصدر
اﳊيواني ومشتقاتها،
• حماية اﳌوارد الطبيعية وتسييرها.
وكذا أي مجال آخر للتعاون يحدده الطرفان معا.

عﲆ طلب أحد الطرفﲔ.
اﳌادة 5
التمويل
جميع النفقات الناﲡة ﰲ إطار مذكرة التفاهم هذه ،تكون
ﰲ حدود اﳌيزانية اﳌالية اﳌتاحة للطرفﲔ ،ووفقا للقوانﲔ
واﻷنظمة اﳌعمول بها ﰲ البلدين.
اﳌادة 6
تسوية اﳋﻼفات
تـ ـتـ ـم تسويـ ـة أي خـ ـﻼف يـ ـنشأ بﲔ الـ ـطـ ـرفﲔ ،بـ ـخصوص
تطبيق أو تفسير أو تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه ،وديا،
عن طريق القناة الدبلوماسية.
اﳌادة 7
الدخول حيز التنفيذ واﳌدة واﻹنهاء
تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ
تلقي اﻹشعار اﻷخير الذي يخطر ﲟوجبه أحد الطرفﲔ الطرف
اﻵخر كتابيا ،وعبر القناة الدبلوماسية ،باستكماله كافة
اﻹجراءات القانونية الداخلية الﻼزمة لهذا الغرض.
تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية اﳌفعول ﳌدة خمس )(5
سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ،ما لم يبلغ أحد الطرفﲔ
الطرف اﻵخر ،كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية ،بنيته ﰲ

 ٢١ربيع الثاني عام  ١٤٤١هـ
 ١٨ديسمبر سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٧٨
اﳉريدة الرسم ّ

إنهاء العمل بها ،بواسطة إشعار كتابي مسبق مدته ستة
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مرسوم رئاسي رقم  ٣٤٤–١٩مؤّرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني

عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  ،٢٠١٩يتـضـمن

) (6أشهر ،عﲆ اﻷقل ،قبل إنقضاء أجلها.

التـ ـ ـصـ ـ ـديق عﲆ النظ ـ ـام اﻷس ـ ـاسي للب ـ ـنك اﻵسـ ـيوي

يمكن أيا من الطرفﲔ إخطار الطرف اﻵخر ،عبر القناة

لﻼستثمار فـي البنى التـحتية ،الـموّقـع ببكـيـن

الدبلوماسية ،بنيته ﰲ إنهاء العمل ﲟذكرة التفاهم هذه ،عن

)جمهـوريـة الصيـن الشعـب ـية( ﰲ  ٢٩يونيو سنة .٢٠١5

طريق إشعار كتابي مسبق ،وذلك عﲆ اﻷقل ستة ) (6أشهر،

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

قبل انقضائه.
ن رئيس الدولة،
إ ّ

اﳌادة 8

– بناء عﲆ تقرير وزير الشؤون اﳋارجية ،

التعديل
يم ـ ـ ـكن تعـ ـ ـديل م ـ ـذكـ ـرة الت ـ ـ ـفاهم هذه ،باتفاق مشترك بﲔ

– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سّيما اﳌادتان  ٩–٩١و١٠2
)الفقرة  (6منه،

الطـرفـ ـﲔ ،كـ ـتـ ـ ـابي ـ ـا وعبر القناة الدبلوم ـ ـاس ـ ـية ،وتدخ ـ ـ ـل هذه
التعديﻼت حّيز التنفيذ طبقا لﻺجراءات الﻼزمة لدخول هذه
اﳌذكرة حّيز التنفيذ.

– وبع ـد اﻻط ـ ـ ـ ـﻼع علـى الن ـ ـظام اﻷس ـ ـاسي للب ـ ـنك اﻵسيوي
لﻼستثمار ﰲ البنى التحتية ،اﳌوّقع ببكﲔ ﰲ  2٩يونيو
سنـة ،2٠١5

حـ ـّررت ﰲ اﳉزائـ ـر بـ ـت ـاري ـخ  13أب ـري ـل سن ـة  ،2017ﰲ

يرسم ما يأتي :

نسخـتﲔ أصلـيـتﲔ بـالـلـغـتﲔ الـعـربـيـة واﻹنـجـلـيـزيـة ،ولـكﻼ
جية القانونية.
النصﲔ نفس اﳊ ّ

لﻼستـ ـ ـ ـث ـ ـمار ﰲ البـ ـنى الت ـ ـحت ـ ـية ،اﳌ ـ ـوّقع ببكـ ـ ـﲔ )جمـ ـهورية

عن حكومة

عن حكومة

اﳉمهورّية اﳉزائرّية

جمهورية إثيوبيا

ية الّشعبيّة
الّديمقراط ّ

اﳌـاّدة اﻷوﱃ  :يصّدق علـى النظام اﻷساسي للبنك اﻵسيوي
الصﲔ الش ـعبية( ،ﰲ  2٩يونـ ـ ـيو سـ ـ ـنـة  ،2٠١5ويل ـ ـ ـحق بأصل
هذا اﳌرسوم.

ية
ية الّديمقراط ّ
الفيدرال ّ

اﳌـاّدة  : ٢ينـ ـ ـ ـشـ ـ ـر هـ ـ ـ ـذا اﳌـ ـرس ـ ـ ـوم فـي اﳉ ـ ـريدة الّرسـ ـمّيـة

وزير الدولة ،وزير الشؤون وزير الشؤون اﳋارجية
اﳋارجية والتعاون الدوﱄ

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١٤ربيع الثاني عام  ١٤٤١اﳌوافق ١١
ديسمبر سنة .2٠١٩

رمطان لعمامرة

للجمهورّيـة اﳉزائرّيـة الّديمقراطّيـة الّشعبّيـة.

وركناه غاباياهو

عبد القادر بن صالح

آراء
اجمللس الدستوري
رأي رقم  / ٠٣ر .ق.ع /م .د  ١٩ /مؤّرخ ﰲ ٧ربيع الثاني
ع ـ ـام  ١٤٤١اﳌواف ـ ـق  ٤ديسمب ـ ـر سنـ ـة  ،٢٠١٩يتعﹽل ـ ـق
ﲟراقبـ ـ ـة دستوري ـ ـة القانـ ـون العضـ ـوي الـ ـذي يعّدل
ويتّمم القانون العضوي رقم  ١5-١٨اﳌؤّرخ ﰲ ٢٢

ذي اﳊجة عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ٢سبتمبر سنة ٢٠١٨
واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ اﳌجلس الدستوري،

بتاري ـ ـ ـخ أول ديسمبـ ـر سنة  2٠١٩ﲢ ـت رق ـم  ،286قصد مراقبة
دستورية القانون العضوي الذي يعّدل ويتّمم القانون العضوي
رقـ ـم  ١5-١8اﳌؤّرخ ﰲ  22ذي اﳊجـ ـة ع ـ ـ ـ ـ ـام  ١٤٣٩اﳌوافـ ـ ـق 2
سبتمبـ ـر سنـ ـة  2٠١8واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور،
– وﲟقتض ـى القانـ ـون العض ـوي رقـ ـم  ١5-١8اﳌ ـؤّرخ ﰲ 22
ذي اﳊجة عام  ١٤٣٩اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠١8واﳌتعّلق
بقوانﲔ اﳌالية،

– بنـاء عـﲆ إخطـار رئيـس الدولـة ،طبقـا ﻷحكام اﳌادة ١86

– وﲟقتض ـى النظ ـام اﳌ ـؤّرخ ﰲ  ٧رمض ـان ع ـام  ١٤٤٠اﳌوافـق

)الفقرة  (2من الدستور ،بالرسالة اﳌؤّرخة ﰲ أول ديسمبر
سنة  ،2٠١٩واﳌسجل ـ ـ ـة باﻷمانة العامة للمجل ـ ـس الدستـ ـ ـوري

 ١2مايو سنة  2٠١٩اﶈدد لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري
اﳌعّدل و اﳌتّمم،
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 ٢١ربيع الثاني عام  ١٤٤١هـ
 ١٨ديسمبر سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٧٨
اﳉريدة الرسم ّ

وبعد اﻻستماع إﱃ العضو اﳌقرر،

اﳌختلفة وﲢديد أساسها ونسبها ،وﰲ نقطتها  2٣صﻼحية

ﰲ الشكل :

التشريع ﰲ مجال النظام العام للمناجم واﶈروقات،

ن القانـ ـون العضـ ـوي اﳌع ـ ـّدل واﳌتﹽم ـم للقان ـ ـون
– اعتب ـ ـارا أ ّ

ن استثن ـ ـاء النظـ ـام اﳉبائـ ـي اﳌطب ـ ـق عﲆ
– واعتـ ـب ـ ـ ـارا أ ّ
النشاطات اﻷفقية اﳌرتبطة بقطاع اﶈروقات من مجال

مشروعه الوزير اﻷول لدى مكتب اﳌجلس الشعبي الوطني

اختص ـ ـاص قوانـ ـ ـﲔ اﳌالي ـ ـة اﳌنص ـ ـوص عليهـ ـ ـا ﰲ القان ـ ـ ـون

العضوي اﳌتعلـ ـق بقوانـ ـﲔ اﳌاليـ ـة ،موض ـ ـوع اﻹخطـ ـار ،أودع
ب ـ ـع ـ ـ ـد رأي م ـ ـجـ ـلـ ـ ـ ـس الـ ـدول ـ ـة ،وفـ ـق ـ ـا لـ ـلـ ـمـ ـادة ) ١٣6الفقـ ـرتان
اﻷوﱃ و (٣من الدستور،

ن القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار ،اﳌعروض
– واعتبارا أ ّ
عـ ـﲆ اﳌجل ـ ـس الدستـ ـوري قصـ ـ ـد مراقبـ ـة دستـ ـوريتـ ـه ،كـ ـ ـ ـان
مشروعـ ـه موض ـوع مناقشـ ـة وفق ـا للمادة  ١٣8من الدستور من
ط ـرف اﳌجل ـس الشعب ـي الوطن ـي ومجل ـس اﻷم ـة ،وحصل وفقا

س بتوزيع
العضوي ،ﻻ يتعارض مع أحكام الدستور وﻻ يم ّ
مجاﻻت التشريع،
لهذه اﻷسباب
يدﱄ بالرأي اﻵتي :
ﰲ الشكل :

للمـ ـادة ) ١٤١الفقـ ـرة  (2مـ ـن الدستـ ـور عـ ـﲆ مصادقـ ـة اﳌجلـ ـس

ن إجـ ـ ـراءات اﻹعـ ـ ـداد واﳌصادقـ ـ ـة ع ـ ـﲆ القان ـ ـون
– أوﻻ  :إ ّ
العضوي اﳌعّدل واﳌتّمم للقانون العضوي اﳌتعّلق بقوانﲔ

 ،2٠١٩ومجلس اﻷمة ﰲ جلسته اﳌنعقدة بتاريخ  28نوفمبر

) ١٣6الفقرتان اﻷوﱃ و (٣و) ١٤١الفقرة  (2من الدستور ،فهي

الشعبي الوطني ﰲ جلسته اﳌنعقدة بتاريخ  ١٤نوفمبر سنة
سنة  ،2٠١٩خﻼل دورة البرﳌان العادية اﳌفتوحة بتاريخ ٣
سبتمبر سنة ،2٠١٩

اﳌالي ـ ـة ،موض ـ ـوع اﻹخط ـ ـار ،ج ـ ـاءت تطبيق ـ ـا ﻷحكـ ـام اﳌادتﲔ

مطابقة للدستور.
ن إخط ـ ـار رئيـ ـس الدول ـ ـة اﳌجلـ ـس الدست ـ ـوري
– ثانيا  :إ ّ

– واعتبارا أن إخطار رئيس الدولة اﳌجلس الدستوري

بخصـ ـ ـوص مراقبـ ـ ـة دستـ ـوريـ ـ ـة القانـ ـ ـون العضـ ـ ـوي اﳌعـ ـ ـ ـّدل

العض ـ ـوي رقـ ـ ـم  ١5-١8اﳌتعّل ـ ـق بقوان ـ ـﲔ اﳌاليـ ـة ،ج ـ ـاء وفق ـا

ﰎ
واﳌت ـ ـّمم للقان ـ ـون العض ـ ـوي اﳌتعلـ ـ ـق بقوان ـ ـﲔ اﳌالي ـ ـةّ ،
تطبيقـ ـا ﻷحكـ ـام اﳌ ـ ـادة ) ١86الفقـ ـرة  (2مـ ـن الدستـ ـور ،فهو

ﻷحكام الدستور،

مطابق للدستور.

ﳌراقبة دستورية القانون العضوي اﳌعّدل واﳌتّمم للقانون

ﰲ اﳌوضوع :

ﰲ اﳌوضوع :

– اعتبارا أن اﳌادة  ١8من القانون العضوي رقم  ،١5-١8تقَر
ﰲ فقـ ـرته ـ ـا اﻷوﱃ “ :تن ـص قوان ـﲔ اﳌاليـ ـة دون سواهـ ـا عـ ـﲆ

– أوﻻ  :تع ـّد اﳌادة  ١8من القانون العضوي اﳌعّدل واﳌتّمم

اﻷحكام اﳌتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات ﲢصيل اﻹخضاعات

– ثانيا  :يبﹽلـغ هـ ـذا الـ ـرأي إﱃ رئي ـس الدول ـة ،وإﱃ رئي ـ ـس

مهم ـا كان ـت طبيعتها ،وكذا ﰲ مجال اﻹعفاء اﳉبائي” .وأن
الفقـ ـرة اﳉديـ ـدة اﳌضافـ ـة لهـ ـذه اﳌـادة م ـن القان ـون العضـوي،
موضوع اﻹخطار ،جاءت محررة كاﻵتي “ :غير أّنه يمكن للنظام
اﳉبائ ـي اﳌطب ـق عـ ـﲆ النشاطـ ـات اﻷفقيـ ـة اﳌرتبطـ ـة بقط ـ ـاع
ص ع ـﲆ اﻷحكـ ـام اﳌذك ـورة أع ـﻼه ع ـن طري ـق
اﶈروقـ ـات ،أن ين ـ ّ

قانون خاص ،باستثناء تلك اﳌتعلقة باﻹعفاءات اﳉبائية”،

ن اﻷحكـ ـام اﳉديـ ـدة موضـ ـوع اﻹخطـ ـار تتضم ـ ـن
– واعتبـ ـارا أ ّ
إقـ ـرار إمكانيـ ـة التشري ـع بقانـ ـون ﰲ اﳌج ـال اﳉبائ ـي اﳌطب ـق
عـ ـﲆ النشاط ـات اﻷفقي ـة اﳌرتبطـ ـة بقطـ ـاع اﶈروقـ ـات ،دون
اللجوء إﱃ قوانﲔ اﳌالية اﳌنصوص عليها ﲟوجب القانون
العض ـوي رق ـم  ،١5-١8وحص ـر ه ـذه اﻹمكانيـة ﰲ هذه النشاطات
ﻻ غير ،مع استثناء اﻷحكام اﳌتعلقة باﻹعفاءات اﳉبائية،
– واعتبـ ـارا أن إمكاني ـ ـة التشري ـ ـع بقان ـ ـون ﰲ اﳌج ـ ـ ـال
اﳉبائي اﳌطبق عﲆ النشاطات اﻷفقية اﳌرتبطة بقطاع
اﶈروقـ ـ ـات م ـ ـع استثن ـ ـاء اﻷحك ـ ـام اﳌتعلقـ ـ ـة باﻹعفـ ـ ـاءات

للقانون العضوي رقم  ١5-١8موضوع اﻹخطار ،دستورية.

مجلس اﻷمة بالنيابة ،وإﱃ رئيس اﳌجلس الشعبي الوطني،
وإﱃ الوزير اﻷول.
ينشـ ـ ـر هـ ـ ـذا ال ـ ـ ـرأي ﰲ اﳉري ـ ـ ـدة الّرسم ـ ـ ـّية للجمهوري ـ ـ ـة

اﳉزائرية الّديمقراطّية الشعبية.

بهذا تداول اﳌجلس الدستوري ﰲ جلسته اﳌنعقدة بتاريخ ٧
ربيع الثاني عام  ١٤٤١اﳌوافق  ٤ديسمبر سنة .2٠١٩
رئيس اﳌجلس الدستوري
كمال فنيش
– مح ـمد حبشي ،نائبا للرئيس،
– سليمة مسراتي ،عضوة،
– شادية رحاب ،عضوة،
– إبراهيم بوتخيل ،عضوا،
– مح ـمد رضا أوسهلة ،عضوا،
– عبد النور قراوي ،عضوا،

اﳉبائي ـ ـة ،ينـ ـدرج ضمـ ـن مج ـ ـاﻻت التشري ـ ـع بقان ـ ـون ،طبقـ ـ ـا

– خديجة عباد ،عضوة،

للم ـادة ) ٧8الفق ـرة  (٣م ـن الدست ـور التي تن ـص ع ـﲆ ع ـدم جـواز

– سماعيل بليط ،عضوا،

ﻻ ﲟقتضى القانون ،وكذا اﳌادة  ١٤٠من
إحداث أي ضريبة إ ّ

– الهاشمي براهمي ،عضوا،

الدستـ ـ ـ ـور التـ ـ ـي تخـ ـ ـّول الب ـرﳌ ـ ـان ﰲ نقطت ـهـ ـ ـا  ١2صﻼحيـ ـ ـة

– أمح ـمد عدة جلول ،عضوا،

التشريـ ـع بإحـ ـداث الضرائـ ـب واﳉبايـات والرسوم واﳊقوق

– عمر بوراوي ،عضوا.

 ٢١ربيع الثاني عام  ١٤٤١هـ
 ١٨ديسمبر سنة  ٢٠١٩م
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قوانﲔ
قانون عضوي رقم  ٠٩–١٩مؤّرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني عام
 ١٤٤١اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  ،٢٠١٩يعّدل ويتّمم
القـ ـ ـانـ ـ ـون العض ـ ـ ـوي رقـ ـم  ١5–١٨اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٢ذي
اﳊ ـ ـجـ ـة ع ـ ـام  ١٤٣٩اﳌ ـ ـوافـ ـق  ٢سبـ ـتمـ ـبر س ـنة ٢٠١٨
واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون رقم  ١٠–١٩مؤّرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني عام ١٤٤١
اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  ،٢٠١٩يعّدل اﻷمر رقم
 ١55–66اﳌؤّرخ ﰲ  ١٨صـفر عام  ١٣٨6اﳌوافق ٨
يون ـ ـ ـيـ ـ ـو س ـ ـنة  ١٩66واﳌتـ ـ ـض ـمن قانون اﻹجراءات
اﳉزائية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ن رئيس الدولة،
إ ّ

ن رئيس الدولة،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  ٧8و) ١٠2الفقرة (6
و) ١٣6الف ـ ـ ـقـ ـ ـ ـرة  (٣و ١٣8و ١٣٩و ١٤٠و ١٤١و) ١86الفـ ـقـ ـ ـرة (2
و) ١٩١الفقرتان اﻷوﱃ و (٣و ١٩2منه،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  ١5–١8اﳌؤّرخ ﰲ 22
ذي اﳊجة عـام  ١٤٣٩اﳌوافـق  2سبتمبر سنة  2٠١8واﳌتعلق
بقوانﲔ اﳌالية،

– بناء عـﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد ) ١٠2الفقرة  (6و١٣6
و ١٣8و ٧–١٤٠و ١٤٤منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١55–66اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام
 ١٣86اﳌوافق  8يونيو سنة  ١٩66واﳌتضمن قانون اﻹجراءات
اﳉزائية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  28–٧١اﳌؤّرخ ﰲ  26صفر عام
 ١٣٩١اﳌوافق  22أبريل سنة  ١٩٧١واﳌتضمن قانون القضاء
العسكري ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وبعد رأي مجلس الدولة،

– وبعد رأي مجلس الدولة،

– وبعد مصادقة البرﳌان،
– وبعد اﻷخذ برأي اﳌجلس الدستوري،
يصدر القانون العضوي اﻵتي نصه :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تعّدل وتتّمم أحكام اﳌادة  ١8من القانون
العضوي رقم  ١5–١8اﳌؤّرخ ﰲ  22ذي اﳊجة عام ١٤٣٩

اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠١8واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،

– وبعد مصادقة البرﳌان،
يصدر القانون اﻵتي نصه :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القانون إﱃ تعديل أحكام اﻷمر
رقم  ١55–66اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام  ١٣86اﳌوافق  8يونيو

سنة  ١٩66واﳌتضمن قانون اﻹجراءات اﳉزائية.

اﳌاّدة  : ٢تعّدل اﳌواد  ١5و ١٩و 2٠٧من اﻷمر رقم ١55–66

وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : ١8تنص قوانﲔ اﳌالية دون سواها عﲆ اﻷحكام
اﳌتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات ﲢصيل اﻹخضاعات مهما
كانت طبيعتها ،وكذا ﰲ مجال اﻹعفاء اﳉبائي.
غير أّنه يمكن النظام اﳉبائي اﳌطبق عﲆ النشاطات
اﻷفقية اﳌرتبطة بقطاع اﳌـحروقات أن ينص عﲆ اﻷحكام
اﳌذك ـورة أع ـﻼه ،ع ـن ط ـري ـق ق ـان ـون خ ـاص ،ب ـاست ـث ـن ـاء تـلك
اﳌتعلقة باﻹعفاءات اﳉبائية.

اﳌـؤّرخ ﰲ  8يونـيو سـنة  ١٩66واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما
يأتي :

“ اﳌادة  : ١5يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية :
 –١رؤساء اﳌجالس الشعبية البلدية،
 – 2ضباط الدرك الوطني،
 – ٣اﳌوظـ ـ ـ ـفون التابـ ـعون لﻸس ـ ـﻼك اﳋاصـ ـة للمراقبﲔ،
ومحافظي وضباط الشرطة لﻸمن الوطني،

اﳌادة  : ٢ي ـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ـر هـ ـ ـذا الق ـ ـان ـ ـون العـ ـ ـض ـ ـوي ﰲ اﳉ ـ ـريـ ـدة
الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الديمقراطية الّشعبّية .
حّرر باﳉزائر ﰲ  ١٤ربيع الثاني عام  ١٤٤١اﳌوافق ١١
ديسمبر سنة .2٠١٩
عبد القادر بن صالح

 – ٤ضباط الصف الذين أمضوا ﰲ سلك الدرك الوطني
ثﻼث ) (٣سنوات ،عﲆ اﻷقل ،وﰎ تعيينهم ﲟوجب قرار
مشترك صادر عن وزير العدل ،حافظ اﻷختام ،ووزير الدفاع
الوطني ،بعد موافقة ﳉنة خاصة،
)..........................الباقي بدون تغيير(.”............................
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“اﳌادة  : ١٩يعد من أعوان الضبط القضائي ،موظفو مصالح
الشرطة وضباط الصف ﰲ الدرك الوطني ومستخدمو اﳌصالح
العس ـ ـ ـكـ ـ ـرية لﻸم ـ ـن الذي ـ ـن ليس ـ ـت لهم ص ـ ـفة ضبـ ـاط الشرطة
القضائية”.
ما من النائب العام
“اﳌادة  : 2٠٧يرفع اﻷمر لغرفة اﻻتهام إ ّ

 ٢١ربيع الثاني عام  ١٤٤١هـ
 ١٨ديسمبر سنة  ٢٠١٩م

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١55–66اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام
 ١٣86اﳌوافق  8يونيو سنة  ١٩66واﳌتضمن قانون اﻹجراءات
اﳉزائية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١56–66اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام
 ١٣86اﳌوافق  8يونيو سنة  ١٩66واﳌتضمن قانون العقوبات،

أو مـ ـن رئـ ـيسهـ ـا عـ ـن اﻹخـ ـﻼﻻت اﳌنسوبـ ـة لضبـ ـاط الشرطـ ـة

اﳌعّدل واﳌتّمم،

القضائية ﰲ مباشرة وظائفهم ،ولها أن تنظر ﰲ ذلك من

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  28–٧١اﳌؤّرخ ﰲ  26صفر عام
 ١٣٩١اﳌوافق  22أبريل سنة  ١٩٧١واﳌتضمن قانون القضاء

تلقاء نفسها ﲟناسبة نظر قضية مطروحة عليها.
يتم إعﻼم النائب العام العسكري اﳌختص إقليميا إذا
تعلق اﻷمر بضباط الشرطة القضائية للدرك الوطني.
غير أن غرفة اﻻتهام لدى مجلس قضاء اﳉزائر تعتبر
صاحبة اﻻختصاص وحدها ،إذا تعلق اﻷمر بضباط الشرطة
القضائية للمصالح العسكرية لﻸمن ،وﲢال عليها القضية
من طرف النائب العام لدى نفس اﳌجلس القضائي ،بعد رأي
النائب العام العسكري اﳌختص إقليميا ،الذي يبديه ﰲ أجل
خمسة عشر ) (١5يوما من إخطاره”.
اﳌاّدة  : ٣تلغى اﳌواد  6مكرر و ١5مكرر و ١5مكرر ١و١5
مكرر  2مـن اﻷم ـر رقـم  ١55–66اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام ١٣86

اﳌوافق  8يونيو سنة  ١٩66واﳌتضمن قانون اﻹجراءات
اﳉزائية.
اﳌادة  : ٤ينشر هـذا القانون ﰲ اﳉريـدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الديمقراطية الّشعبّية .

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١٤ربيع الثاني عام  ١٤٤١اﳌوافق ١١
ديسمبر سنة .2٠١٩
عبد القادر بن صالح

``````````````````````````````````````````````````H
قانون رقم  ١١–١٩مؤّرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني عام ١٤٤١
اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  ،٢٠١٩يتّمم اﻷمر رقم
 ٠٢–٠6اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٩محّرم عام  ١٤٢٧اﳌوافق ٢٨
فبراير سنة  ٢٠٠6واﳌتضمن القانون اﻷساسي
العام للمستخدمﲔ العسكريﲔ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس الدولة،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻسيما اﳌواد  28و ١) ٩١و (2و١٠2
)الفقرة  (6و) ١٣6الفقرتان اﻷوﱃ و (٣و ١٣8و ١٤٠و ١٤٤منه،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  ١٠–١6اﳌؤّرخ ﰲ 22
ذي القعدة عام  ١٤٣٧اﳌوافـق  25غشت سنة  2٠١6واﳌتعلق
بنظام اﻻنتخابات ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،ﻻ سيما اﳌواد  8١و8٣
و ٩١منه،

العسكري ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١١٠–٧6اﳌؤّرخ ﰲ  ١٧ذي اﳊجة
عام  ١٣٩6اﳌوافق  ٩ديسمبر سنة  ١٩٧6واﳌتضمن الواجبات
العسكرية للمواطنﲔ اﳉزائريﲔ،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١١١–٧6اﳌؤّرخ ﰲ  ١٧ذي اﳊجة
عام  ١٣٩6اﳌوافق  ٩ديسمبر سنة  ١٩٧6واﳌتضمن مهام
اﻻحتياط وتنظيمه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١١2–٧6اﳌؤّرخ ﰲ  ١٧ذي اﳊجة
عام  ١٣٩6اﳌوافق  ٩ديسمبر سنة  ١٩٧6واﳌتضمن القانون
اﻷساسي لضباط اﻻحتياط ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠2–٠6اﳌؤّرخ ﰲ  2٩محّرم عام
 ١٤2٧اﳌوافـ ـق  28ف ـب ـراي ـر سنـة  2٠٠6واﳌتضمـن الـقـانون
اﻷساسي العام للمستخدمﲔ العسكريﲔ ،اﳌتّمم،
– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،
يصدر القانون اﻵتي نصه :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يت ـ ـ ـّمم اﻷم ـ ـر رق ـ ـم  ٠2–٠6اﳌ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ 2٩

محّرم عام  ١٤2٧اﳌـ ـ ـ ـوافق  28ف ـ ـبراير سنة  2٠٠6واﳌتضمن

القانون اﻷساسي العام للمستخدمﲔ العسكريﲔ ،ﲟادة ٣٠
مكرر ﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  ٣٠مكرر  :د و ن ا ﻹ خ ﻼ ل ب أ ح ك ا م ا ﳌ و ا د  8١و8٣
و ٩١من القانون العضوي رقم  ١٠–١6اﳌؤّرخ ﰲ  22ذي
ال ـق ـع ـدة عـام  ١٤٣٧اﳌوافـ ـق  25غشت سنـ ـ ـ ـة  2٠١6واﳌتعلق
بنظام اﻻنتخابات ،فإّنه ﻻ يمكن للعسكري العامل اﳌقبول
لـ ـلـ ـتـ ـوقـ ـف ن ـه ـائ ـي ـا ع ـن اﳋدم ـة ﰲ صف ـوف اﳉيش ال ـوط ـني
الشعبي قبل انقضاء فترة مدتها خمس ) (5سنوات ابتداء
من تاريخ التوقف ،أن يمارس نشاطا سياسيا حزبيا أو أن
يترشح ﻷي وظيفة سياسية انتخابية أخرى”.
اﳌاّدة  : ٢ينـ ـ ـش ـ ـر ه ـ ـذا الق ـ ـان ـ ـون ﰲ اﳉـ ـري ـ ـدة الّرسمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الديمقراطية الّشعبّية .

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١٤ربيع الثاني عام  ١٤٤١اﳌوافق ١١
ديسمبر سنة .2٠١٩
عبد القادر بن صالح

 ٢١ربيع الثاني عام  ١٤٤١هـ
 ١٨ديسمبر سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٧٨
اﳉريدة الرسم ّ

قانون رقم  ١٢–١٩مؤّرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني عام ١٤٤١

 – ٤رقان،

اﳌ ـ ـ ـواف ـ ـ ـق  ١١ديـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ـبر سـ ـ ـ ـنة  ،٢٠١٩يعّدل ويتّمم

 –5ساﱄ،

القانون رقم  ٠٩–٨٤اﳌؤرخ ﰲ  ٢جمادى اﻷوﱃ عام
 ١٤٠٤اﳌـ ـ ـواف ـ ـ ـق  ٤فبـ ـ ـراي ـ ـ ـر س ـ ـ ـنـ ـ ـة  ١٩٨٤واﳌتعـ ـ ـ ـلق
بالتنظيم اﻹقليمي للبﻼد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 – 6إن زغمير،
 – ٧أقبﲇ،
 – 8تيت،

ن رئيس الدولة،
إ ّ

 – ٩أوﻻد أحمد تيمي،

– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  ١6و) ١٠2الفق ـ ـ ـرة (6

 – ١٠تسابيت،

و ) ١٣6الفقرتان اﻷوﱃ و (٣و) ١٣٧الفقرة اﻷوﱃ( و ١٣8و١٤٠
و ١٤٤منه،

 – ١١بودة،
 – ١2زاوية كنتة،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٩–8٤اﳌؤّرخ ﰲ  2جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٠٤اﳌوافق  ٤فبراير سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بالتنظيم

 – ١٣أولف،

اﻹقليمي للبﻼد،

 – ١٤السبع،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2–١٠اﳌؤّرخ ﰲ  ١6رجب عام

 ١٤٣١اﳌوافق  2٩يونيو سنة  2٠١٠واﳌتضمن اﳌصادقة
عﲆ اﳌخطط الوطني لتهيئة اﻹقليم،
– وﲟقت ـ ـضى القانون رقم  ١٠ –١١اﳌؤّرخ ﰲ  2٠رجب عام

 ١٤٣2اﳌوافق  22يونيو سنة  2٠١١واﳌتعلق بالبلدية،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧–١2اﳌؤّرخ ﰲ  28ربيع اﻷول

عام  ١٤٣٣اﳌوافق  2١فبراير سنة  2٠١2واﳌتعلق بالوﻻية،
– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،
يصدر القانون اﻵتي نصه :

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يه ـ ـ ـدف هـ ـ ـذا القانـ ـ ـون إﱃ تعـ ـ ـديل وتت ـ ـ ـم ـيم
القانـ ـ ـون رقم  ٠٩–8٤اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  2جم ـ ـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام ١٤٠٤

اﳌوافق  ٤فبراير سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بالتنظيم اﻹقليمي
للبﻼد.

اﳌاّدة  : ٢ت ع ــ ّد ل أ ح ك ــ ا م ا ﳌ ــ و ا د  ٣و  5و  ١ ١و  ١ 2و  ١ 5و ٣ ٤
و  ٣ ٧و  ٤ ٣و  5 ١م ــــــــ ن ا ل ــ ق ــــــ ا ن و ن ر ق ــــ م  ٠ ٩ – 8 ٤ا ﳌ ؤ ّر خ ﰲ 2

 – ١5تيمقﱳ،
 – ١6تامنطيت.
اﳌادة  : ١١تتشكل وﻻية من السبع والعشرين ) (2٧بلدية
اﻵتية :
 – ١بسكرة،
 –2أوماش،
 – ٣البرانس،
 – ٤شتمة،
 – 5سيدي عقبة،
 – 6عﲔ زعطوط،
 – ٧مشونش،
 – 8اﳊوش،
 – ٩الفيض،
 – ١٠زريبة الوادي،

جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٠٤اﳌوافق  ٤فبراير سنة  ١٩8٤واﳌتعلق

 – ١١عﲔ الناقة،

بالتنظيم اﻹقليمي للبﻼد ،وﲢرر كما يأتي :

 – ١2القنطرة،

“اﳌاّدة  : ٣يتكـ ـ ـ ـون التن ـ ـظيم اﻹقليـ ـمي اﳉـ ـدي ـ ـد للب ـﻼد من
ثمان وخمسﲔ ) (58وﻻية وألف وخمسمائة وواحد وأربعﲔ
) (١5٤١بلدية.
اﳌاّدة  : 5تتشكل وﻻية من الست عشرة ) (١6بلدية اﻵتية :
 – ١أدرار،
 – 2فنوغيل،
 – ٣تاماست،
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 – ١٣الوطاية،
 – ١٤جمورة،
 – ١5اﳌزيرعة،
 – ١6لواء،
 – ١٧لشانة،
 – ١8أورﻻل،

14

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٧٨
اﳉريدة الرسم ّ

 ٢١ربيع الثاني عام  ١٤٤١هـ
 ١٨ديسمبر سنة  ٢٠١٩م

 – ١٩مليﲇ،

 – 5حاسي مسعود،

 – 2٠فوغالة،

 – 6الرويسات،

 – 2١برج بن عزوز،

 – ٧سيدي خويلد.

 – 22طولقة،

اﳌاّدة  : ٣٧تتشكل وﻻية من اﻷربع ) (٤بلديات اﻵتية :

 – 2٣خنقة سيدي ناجي،

 – ١إيليزي،

 – 2٤مخادمة،

 – 2برج عمر ادريس،

 – 25الغروس،

 – ٣دبداب،

 – 26اﳊاجب،
 – 2٧بوشقرون.
اﳌ ـ ـ ـاّدة  : ١2تتـ ـ ـشكل وﻻي ـ ـة من إحـ ـ ـ ـدى عش ـ ـرة ) (١١بلـ ـ ـدية
اﻵتية :
 – ١بشار،
 –2قنادسة،
 – ٣عرق فراج،
 – ٤مريجة،
 – 5اﻻحمر،
 – 6موغل،
 – ٧العبادلة،
 – 8بني ونيف،
 – ٩بوقايس،
 – ١٠تاغيت،
 – ١١مشرع هواري بومدين.
اﳌاّدة  : ١5تتشكل وﻻية من اﳋمس ) (5بلديات اﻵتية :
 – ١تامنغست،

 – ٤إن اميناس.
اﳌاّدة  : ٤٣تتشكل وﻻية من اﻻثنتﲔ والعشرين )(22
بلدية اﻵتية :
 – ١الوادي،
 – 2رباح،
 – ٣سيدي عون،
 – ٤وادي العلندة،
 – 5تريفاوي،
 – 6اﳌقرن،
 – ٧البياضة،
 – 8بني قشة،
 – ٩النخلة،
 – ١٠ورماس،
 – ١١قمار،
 – ١2كوينﲔ،
 – ١٣الرقيبة،

 – 2أباليسا،

 – ١٤حمراية،

 – ٣إدلس،

 – ١5تاغزوت،

 – ٤تازروق،

 – ١6العقلة،

 – 5إن أمقل.

 – ١٧الدبيلة،

اﳌاّدة  : ٣٤تتشكل وﻻية من السبع ) (٧بلديات اﻵتية :

 – ١8ميه ونسى،

 – ١ورقلة،

 – ١٩حساني عبد الكرﱘ،

 – 2حاسي بن عبد الّله،

 – 2٠حاسي خليفة،

 – ٣عﲔ البيضاء،

 – 2١طالب العربي،

 – ٤نقوسة،

 – 22دوار اﳌاء.

 ٢١ربيع الثاني عام  ١٤٤١هـ
 ١٨ديسمبر سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٧٨
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌاّدة  : 5١تتشكل وﻻية من العشر ) (١٠بلديات اﻵتية :

 – 2سيدي خالد،

 – ١غرداية،

 – ٣راس اﳌيعاد،

 – 2زلفانة،

 – ٤البسباس،

 – ٣ضاية بن ضحوة،

 – 5الشعيبة،

 – ٤سبسب،

 – 6الدوسن.

 – 5بريان،

اﳌاّدة  52مكرر : ٣تتشكل وﻻية من العشر ) (١٠بلديات

 – 6بونورة،

اﻵتية :

 – ٧متليﲇ،

 – ١بني عباس،

 – 8القرارة،

 – 2تامترت،

 – ٩العطف،

 – ٣كرزاز،

 – ١٠اﳌنصورة”.

 – ٤تيمودي،

اﳌاّدة  : ٣تتّمم أحكام القانون رقم  ٠٩–8٤اﳌؤّرخ ﰲ 2
ج ـ ـ ـمـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  ١٤٠٤اﳌـ ـ ـوافـ ـ ـق  ٤فب ـ ـراير سـ ـ ـنة ،١٩8٤
واﳌذكور أعﻼه ،باﳌواد  52مكرر إﱃ  52مكرر  ،٩ﲢرر كما
يأتي :
“اﳌاّدة  52مكرر  :تتشكل وﻻية من العشر ) (١٠بلديات
اﻵتية :

 – 5بني يخلف،
 – 6الوطاء،
 – ٧تبلبلة،
 – 8أوﻻد خضير،
 – ٩قصابي،

 – ١تيميمون،

 – ١٠أقﲇ.

 – 2أوﻻد سعيد،

اﳌاّدة  52مكرر  : ٤تتشكل وﻻية من الثﻼث ) (٣بلديات

 – ٣أوقروت،

اﻵتية :

 – ٤دلدول،

 – ١إن صالح،

 – 5اﳌطارفة،

 – 2فقارت الزاوية،

 – 6تينركوك،

 – ٣إن غار.

 – ٧قصر قدور،
 – 8شروين،
 – ٩طاﳌﲔ،
 – ١٠أوﻻد عيسى.
اﳌاّدة  52مكرر : ١تتشكل وﻻية من البلديتﲔ اﻻثنتﲔ )(2
اﻵتيتﲔ :
 – ١برج باجي مختار،
 – 2تيمياوين.
اﳌاّدة  52مكرر : 2تتشكل وﻻية من الست ) (6بلديات
اﻵتية :
 – ١أوﻻد جﻼل،

اﳌاّدة  52مكرر  : 5تتشكل وﻻية من البلديتﲔ اﻻثنتﲔ
) (2اﻵتيتﲔ :
 – ١إن قزام،
 – 2تﲔ زاوتﲔ.
اﳌاّدة  52مكرر : 6تتشكل وﻻية من اﻷربع عشرة )(١٤
بلدية اﻵتية :
 – ١توقرت،
 – 2نزلة،
 – ٣تيبسبست،
 – ٤الزاوية العابدية،
 – 5ﲤاسﲔ،
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٧٨
اﳉريدة الرسم ّ

 – 6بليدة عامر،
 – ٧اﳌقارين،
 – 8اﳌنقر،
 – ٩الطيبات،

 ٢١ربيع الثاني عام  ١٤٤١هـ
 ١٨ديسمبر سنة  ٢٠١٩م

يتم ه ـذا ال ـت ـح ـوي ـل لصال ـح اﻷجـهـزة اﳌداولـة والـتـنـفـيـذيـة
للوﻻية اﳌنشأة حديثا.
اﳌاّدة  : 5٤تستمر سلطات الوﻻيات السابقة طيلة الفترة
الضرورية لتنصيب وإقامة وتنظيم اﳌجالس التنفيذية
ل ـل ـوﻻي ـات اﳌنشأة ح ـدي ـث ـا ،ﰲ ال ـق ـي ـام ب ـج ـم ـيـع الصﻼحـيـات

 – ١٠بن ناصر،

واﻻل ـت ـزام ـات اﳌت ـع ـل ـق ـة ب ـتسيـيـر مصالـح ومـرافـق الـوﻻيـات

 – ١١سيدي سليمان،

اﳌنشأة حديثا.

 – ١2اﳊجيرة،
 – ١٣العالية،
 – ١٤البرمة.
اﳌاّدة  52مكرر  : ٧تتشكل وﻻية من البلديتﲔ اﻻثنتﲔ
) (2اﻵتيتﲔ :

يقوم وﻻة الوﻻيات السابقة بالتحويل التدريجي ﰲ أجل
أقص ـ ـ ـاه  ٣١ديس ـ ـمبر س ـ ـنة  2٠2٠للصـ ـ ـﻼحيات واﻻلتـ ـزام ـات
اﳌنصوص عليها ﰲ الفقرة أعﻼه ،إﱃ وﻻة الوﻻيات اﳌنشأة
حديثا.
اﳌاّدة  : 55يسـ ـ ـ ـتـ ـمّر واﱄ الـ ـ ـوﻻي ـ ـ ـة السـ ـ ـابقة ﰲ تن ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـيذ
اﳌيزانيات اﻻبتدائية واﻹضافية اﳌصّوت عليها بالنسبة

 – ١جانت،

إﱃ السنة اﳌالية  2٠١٩وإﱃ مجموع اﻹقليم الذي يشكل هذه

 – 2برج اﳊواس.

الوﻻية.

اﳌاّدة  52مكرر : 8تتشكل وﻻية من الثمان ) (8بلديات

اﳌاّدة  : 56تكون اﳌوارد اﳉبائية موضوع توزيع وفقا
ﻷسس خاضعة للضريبة ومثبتة ﰲ كل وﻻية.

اﻵتية :
 – ١اﳌغير،
 – 2أم الطيور،
 – ٣سطيل،
 – ٤سيدي خليل،
 – 5جامعة،

وﲢدد ﲟرسوم ،شروط تقسيم اﻷصول واﳋصوم بﲔ
الوﻻيات السابقة والوﻻيات اﳌنشأة حديثا.
اﳌاّدة  : 5٧يست ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـّر وﻻة الوﻻي ـ ـات الس ـ ـابقـ ـة ﰲ تن ـ ـف ـ ـيذ
اﻻعت ـ ـمـ ـ ـ ـادات اﳌس ـ ـ ـ ـ ـجلة ﰲ ميـ ـ ـ ـزانية الدولة بع ـ ـنوان السـ ـنة
اﳌالية  ،2٠2٠واﳌخصصة لتسيير مصالح اﳌجالس التنفيذية
لتلك الوﻻيات ،مع مراعاة اﻷحكام التي ستحدد قصد اﻷخذ

 – 6سيدي عمران،

بعﲔ اﻻعتبار احتياجات تسيير اﳌجالس التنفيذية للوﻻيات

 – ٧تندلة،

اﳌنشأة حديثا.

 – 8مرارة.
اﳌاّدة  52مكرر : ٩تتشكل وﻻية من الثﻼث ) (٣بلديات
اﻵتية :
 – ١اﳌنيعة،
 – 2حاسي القارة،
 – ٣حاسي الفحل”.
اﳌاّدة  : ٤تعّدل أحكام اﳌواد من  5٣إﱃ  5٩من القانون
رقم  ٠٩–8٤اﳌؤّرخ ﰲ  2جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٠٤اﳌوافق ٤
فبراير سنة  ١٩8٤واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :

“اﳌاّدة  : 5٣ﲢّول الصﻼحيات اﳌمارسة سابقا من طرف
وﻻية عﲆ جزء من إقليمها إﱃ الوﻻية التي أﳊقت بها
حديثا.

اﳌاّدة  : 58يستمّر واﱄ الوﻻية السابقة ﰲ تنفيذ عمليات
التجهيز واﻻستثمار اﳉاري إنجازها واﳌقامة ﰲ مواقع
من مجموع اﻹقليم اﳌشكل لهذه الوﻻية ،مع مراعاة أحكام
الفقرة  2من اﳌادة  5٤أعﻼه.
اﳌاّدة  : 5٩تتوفر الوﻻيات اﳌنشأة حديثا عﲆ مدونات
تقّيد فيها كل عمليات التجهيز واﻻستثمار اﳌوجودة عﲆ
إقليمها والتابعة لتسيير مجالسها التنفيذية”.
اﳌاّدة  : 5يـ ـ ـ ـنـ ـ ـشر هـ ـ ـذا الق ـ ـ ـانون ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ١٤ربيع الثاني عام  ١٤٤١اﳌوافق ١١
ديسمبر سنة .2٠١٩
عبد القادر بن صالح
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إعﻼنات
اجمللس الدستوري
إعﻼن رقم  /٠٣إ.م د ١٩ /مـؤّرخ ﰲ  ١٩ربيع الثاني عـام
 ١٤٤١اﳌوافـق  ١6ديسمـ ـبـ ـر سنـ ـة  ،٢٠١٩ي ـتضم ـن
النتائـج النهائية ﻻنتخـاب رئيس اﳉمهورﹽية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن اﳌجلس الدستوري،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  85و 8٧و 88و8٩
و) ١82الفقرتان  2و (٣منه،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  ١٠–١6اﳌؤّرخ ﰲ 22
ذي القعدة عام  ١٤٣٧اﳌوافق  25غشت سنة  2٠١6واﳌتعلق
بنظام اﻻنت ـ ـ ـخابـ ـ ـات ،اﳌعّدل واﳌ ـ ـتّمم ،ﻻ سـ ـيما اﳌ ـ ـواد ١٣٧
و ١٤5و ١٤8و) ١6٠الفقرة  (2و) ١6٣الفقرة  (٤و ١٧2منه،
– وﲟقت ـ ـ ـضى النـ ـ ـظ ـ ـ ـام اﳌ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٧رم ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـان عام ١٤٤٠
اﳌوافق  ١2م ـ ـايـ ـ ـو سـ ـ ـنة  2٠١٩واﶈ ـدد لقواعد عمل اﳌجلس
الدستوري ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،ﻻ سيما اﳌواد  52و 5٣و 5٤و٧8
و ٧8مكرر ،و 8٠منه،
– وﲟقتضى اﳌ ـ ـرسوم الرئاسي رقم  2٤5–١٩اﳌؤّرخ ﰲ
١5محّرم عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١5سبتمبر سنة  2٠١٩واﳌتضمن
استدعاء الهيئة اﻻنتخابية ﻻنتخاب رئيس اﳉمهورّية،
– وﲟقتضى قرار اﳌجلس الدستوري رقم /٣6ق .م د١٩ /
اﳌؤّرخ ﰲ  ١2ربيع اﻷول عـام  ١٤٤١اﳌوافق  ٩نوفمبر سنة
 2٠١٩اﳌتضمن اﳌوافقة عﲆ القائمة النهائية للمترشحﲔ
لﻼنتخاب لرئاسة اﳉمهورّية،
– وبعـ ـ ـ ـد اﻻطـ ـ ـﻼع عﲆ محـ ـ ـاضر فرز اﻷص ـ ـوات ومح ـ ـاضر
اﻹحصـ ـ ـاء البـ ـ ـلدي ،ومحـ ـ ـاضـ ـ ـر تـ ـ ـ ـركي ـ ـ ـ ـز النت ـ ـ ـ ـ ـائج اﳌـعدة من
طرف اللجان اﻻنتخابية الوﻻئية ومحضر تركيز النتائج
اﳌعد من طرف اللجنة اﻻنتخابية للمقيمﲔ ﰲ اﳋارج،
– ونـ ـظـ ـرا لـ ـعـ ـدم ت ـل ـقي اﳌج ـلس ال ـدست ـوري أّي ط ـع ـن ﰲ
عمليات التصويت،
– وبعد اﻻستماع إﱃ اﻷعضاء اﳌقّررين،
– وبعد تصحيح اﻷخطاء اﳌادية ،تضبط النتائج النهائية
لﻼقتراع ،كاﻵتي :
– الناخبون اﳌسجلون عﲆ مستوى التراب الوطني :
2٣.55٩.85٣
– العدد اﻹجماﱄ للناخبﲔ اﳌسجلﲔ 2٤.٤6٤.١6١ :
– الناخبون اﳌصوتون عﲆ مستوى التراب الوطني :
٩.6٧5.5١5

– نسبة اﳌشاركة العامة %٣٩^88 :
– اﻷصوات اﳌلغاة ١.2٤٤.٩25 :
– اﻷصوات اﳌعبر عنها 8.5١٠.٤١5 :
– اﻷغلبية اﳌطلقة ٤.255.2٠٩ :
صل عليها كل مترشح ،مرتبة ترتيبا
– اﻷصوات التي ﲢ ّ
تنازليـا :
يد تب ـون عبد اﳌجيد  ٤.٩٤٧.52٣ :بنسبة .%58^١٣
الس ّ
يد :بن قرينـة عبد القادر  ١.٤٧٧.8٣6 :بنسبة %١٧^٣٧
الس ّ
يد بن فليس علـي  8٩٧.8٣١ :بنسبة .%١٠^55
الس ّ
يد ميهـوبي عز الدين  6١٩.225 :بنسبة .%٧^28
الس ّ
يد بلعي ـد عبد العزيز  568.٠٠٠ :بنسبة .%6^6٧
الس ّ
– واعتبارا أنه ،وفقا للمادة ) 85الفقرة الثانية( من الدستـور،
يتم الفوز ﰲ اﻻنتخاب لرئاسة اﳉمهورّية باﳊصول عﲆ
اﻷغلبية اﳌطلقة من أصوات الناخبﲔ اﳌعبر عنها،
صل عﲆ
– واعتبارا أن اﳌترشح تب ـون عبد اﳌجي ـد ﲢ ّ
اﻷغلبية اﳌطلقة من أصوات الناخبﲔ اﳌعبر عنها،
وبالنتيجـة،
يعلـن :
السّيد تب ـون عبد اﳌجي ـد رئيسا للجمهورّية اﳉزائرّية
الّديمقراطيّة الّشعبيّـة.
ويباشر مهمته فور أدائه اليمﲔ طبقا للمادة  8٩من الدستور.
ينشر هذا اﻹعﻼن ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية
الّديمقراطّية الّشعبّية.
بهذا تداول اﳌجلس الدستوري ﰲ جلساته اﳌنعقدة بتاريخ
 ١٧و ١8و ١٩ربيع الثاني عام  ١٤٤١اﳌوافـق  ١٤و ١5و١6
ديسمبر سنـة .2٠١٩
رئيس اﳌجلس الدستوري
كمال فنيش
– محمـد حبشي ،نائبا للرئيس،
– سليمة مسراتي ،عضوة،
– شادية رحاب ،عضوة،
– إبراهيم بوتخيل ،عضوا،
– محمـد رضا أوسهلة ،عضوا،
– عبد النور قراوي ،عضوا،
– خديجة عباد ،عضوة،
– سماعيل بليط ،عضوا،
– الهاشمي براهمي ،عضوا،

– العدد اﻹجماﱄ للناخبﲔ اﳌصوتﲔ ٩.٧55.٣٤٠ :

– أمحمـد عدة جلول ،عضوا،

– نسبة اﳌشاركة عﲆ مستوى التراب الوطني % ٤١,٠٧ :

– عمر بوراوي ،عضوا.
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13
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11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

قاﳌة

عنابة

سيدي بلعباس

سكيكدة

سعيدة

سطيف

جيجل

اﳉلفة

اﳉزائر

تيزي وزو

تيارت

تلمسان

تبسة

تامنغست

البويرة

البليدة

بشار

بسكرة

بجاية

باتنة

أم البواقي

اﻷغواط

الشلف

أدرار

الرمز

الوﻻية

1051

1053

1088

1729

626

2317

1221

1287

5290

1714

1496

1946

1172

373

1283

1845

542

1247

1705

1933

1178

761

1918

816

383300

442493

467796

622301

244172

1021317

445228

598171

1983567

709602

562766

719213

467761

175421

532723

705303

208104

510664

569710

680990

433131

297028

724794

271928

عدد
عدد
الناخبﲔ
مكاتب
التصويت اﳌسجلﲔ

187844

187076

249718

297617

133780

439288

188739

277532

474651

9

299673

342553

179289

96631

109775

296808

117359

220672

1670

296985

166446

167338

295989

166595

49,01

42,28

53,38

47,83

54,79

43,01

42,39

46,4

23,93

0,001

53,25

47,63

38,33

55,09

20,61

42,08

56,39

43,21

0,29

43,61

38,43

56,34

40,84

61,26

%

166071

158569

221626

252800

119741

382906

160920

253002

381304

8

268500

297219

157105

84046

96497

248082

98920

193112

1181

272098

147483

150746

264545

149015

21773

28507

28092

44817

14039

56382

27819

24530

93347

1

31173

45334

22184

12585

13278

48726

18439

27560

489

24887

18963

16592

31444

17580

عدد
عدد
نسبة
عدد
اﻷصوات اﻷوراق
اﳌصوتﲔ اﳌشاركة
اﳌعبر عنها اﳌلغاة

بن فليس
عﲇ

ميهوبي
عز الدين

بلعيد
عبد العزيز

86035

91045

179852

137523

97050

189781

81795

178317

205728

3

195492

192266

67663

48756

61452

143784

70760

70226

620

57524

35963

100218

185305

82879

51,81

57,42

81,15

54,4

81,05

49,56

50,83

70,48

53,95

37,5

72,82

64,69

43,07

58,02

63,68

57,96

71,53

36,36

52,5

21,14

24,39

66,49

70,05

55,62

24825

24273

16790

42342

10490

72542

28897

46859

69994

1

35829

41355

30095

15851

18359

51686

16160

14,95

15,31

7,58

16,75

8,76

18,94

17,96

18,52

18,36

12,5

13,34

13,91

19,15

18,86

19,03

20,83

16,34

15,45 25659

17131

5686

10,8

2,56

12,84 32466

2745

62022

2,29

16,2

20,15 32428

7250

43856

0

7365

11812

2,86

11,5

0

2,74

3,97

14,52 22807

2928

6213

16684

2917

3,48

6,44

6,73

2,95

78196

40,49

15250

7,9

40

3,39

51,4 139847

44,66 65864

3606

2,39

72

11,12

12,15

22,69

10,84

10972

4,15

6,09

30246

17925

34208

28680

39515

26,52

4239

2,84

12924

13223

10574

17166

5611

26788

8146

12414

31183

4

18073

27071

19182

10977

5544

18444

4880

17643

426

15543

11871

6439

21187

16292

7,78

8,34

4,77

6,79

4,69

7

5,06

4,91

8,18

50

6,73

9,11

12,21

13,06

5,74

7,43

4,93

9,14

36,07

5,71

8,05

4,27

8,01

10,93

16628

12897

8724

23303

3845

31773

9654

8162

30543

0

11741

24715

17358

5534

4929

17484

4203

11797

23

28938

15860

6275

18401

6090

10,01

8,13

3,94

9,22

3,21

8,3

6

3,23

8,01

0

4,37

8,32

11,05

6,58

5,11

7,05

4,25

6,11

1,95

10,63

10,75

4,16

6,95

4,09

النسبة
عدد
النسبة
عدد
النسبة
عدد
النسبة
عدد
النسبة
عدد
%
اﻷصوات
%
اﻷصوات
%
اﻷصوات
%
اﻷصوات
%
اﻷصوات

تبون
عبد اﳌجيد

بن قرينة
عبد القادر
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اﳌهجر

غليزان

غرداية

عﲔ ﲤوشنت

النعامة

عﲔ الدفﲆ

ميلة

تيبازة

سوق اهراس

خنشلة

الوادي

تيسمسيلت

تندوف

الطارف

بومرداس

برج بوعريريج

إيليزي

البيض

وهران

ورقلة

معسكر

اﳌسيلة

مستغاﱎ

اﳌدية

قسنطينة

اﳌـ ـ ـج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

الرمز

الوﻻية

61406

389

1231

680

759

404

1308

1381

1093

862

820

900

517

199

886

1306

1259

153

505

2425

941

1537

1897

1346

1560

1457

24464161

904308

440120

240976

312999

167233

493468

507266

447590

331473

265291

358234

182405

96183

329263

526159

458282

78623

191881

1053564

369741

574295

689455

488175

571623

608071

9755340

79825

218132

108879

169494

92855

239852

217674

202967

149058

122261

162822

90109

61466

173496

130122

187270

43180

116695

438814

185378

295631

327869

233153

274124

240177

39,88

8,83

49,56

45,18

54,15

55,52

48,61

42,91

45,35

44,97

46,09

45,45

49,4

63,91

52,69

24,73

40,86

54,92

60,82

41,65

50,14

51,48

47,55

47,76

47,96

39,5

11465

24148

13255

23884

10001

32527

23594

40376

16608

7696

13689

12802

13041

22605

24593

27653

9570

8795

53736

20584

32512

34327

28998

34444

35481

1244925 8510415

68360

193984

95624

145610

82854

207325

194080

162591

132450

114565

149133

77307

48425

150891

105529

159617

33610

107900

385078

164794

263119

293542

204155

239680

204696

عدد
عدد
عدد
عدد
نسبة
اﻷصوات
مكاتب
الناخبﲔ اﳌصوتﲔ اﳌشاركة اﳌعبر
التصويت اﳌسجلﲔ
%
عنها

عدد
اﻷوراق
اﳌلغاة

بن فليس
عﲇ

ميهوبي
عز الدين

بلعيد
عبد العزيز

31,44

70,98

46,41

69,43

86,5

66,18

46,26

55,54

52,92

11,54

46,34

68,95

66,83

57,86

59,54

42,58

59,29

83,51

76,72

32,25

75,32

57,42

69,09

68,02

7838

23246

41085

16957

4916

32473

33828

27257

15632

4674

58501

10208

7367

19061

18766

37393

6630

10022

35843

95267

23320

69039

21750

42154

11,47

11,98

42,96

11,64

5,93

15,66

17,43

16,76

11,8

4,08

39,23

13,2

15,21

12,63

17,78

23,43

19,73

9,29

9,31

57,81

8,86

23,52

10,65

17,59

12031

6611

1665

4788

2283

9515

21,79 42286

11771

14,81 19622

75,68 86699

3491

2667

2769

14776

8496

18,76 29948

2169

2473

13632

5513

8700

19952

8625

10,55 897831

17,6

3,41

1,74

3,29

2,76

4,59

7,24

2,34

3,45

5,72

9,79

8,05

6,45

2,29

3,54

3,34

3,31

6,8

4,22

4,7

11261

17,37 1477836 58,13 4947523

21491

137694

44380

101093

71668

137203

89784

90300

70091

13225

69109

53298

32363

87296

62832

67969

19926

90100

295434

53146

198180

168564

141049

163023

108268

52,9

39451

19,27

12,83 26269

619225

15590

12465

4987

14110

1958

12971

14176

18459

11496

5429

11237

7023

3061

15584

7372

12787

2865

3077

21896

5600

18496

21365

20571

12332

12713

7,28

22,8

6,43

5,22

9,69

2,36

6,26

7,3

11,35

8,69

4,74

7,53

9,08

6,32

10,33

6,99

8,01

8,52

2,85

5,69

3,4

7,03

7,28

10,08

5,14

6,21

568000

11410

13968

3507

8662

2029

15163

14006

14804

15609

4538

6795

4111

2865

14174

8063

11520

2020

2228

18273

5268

14423

14622

12160

10910

17995

6,67

16,69

7,2

3,67

5,95

2,45

7,31

7,22

9,11

11,78

3,96

4,56

5,32

5,92

9,39

7,64

7,22

6,01

2,06

4,74

3,2

5,48

4,98

5,96

4,55

8,79

النسبة
النسبة
النسبة
النسبة
النسبة
عدد
عدد
عدد
عدد
عدد
%
%
%
%
%
اﻷصوات
اﻷصوات
اﻷصوات
اﻷصوات
اﻷصوات

تبون
عبد اﳌجيد

بن قرينة
عبد القادر
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 ٢١ربيع الثاني عام  ١٤٤١هـ
 ١٨ديسمبر سنة  ٢٠١٩م

مراسيم تنظيمّية
مرسوم رئاسي رقم ٣٤5–١٩مؤّرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني
عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  ،٢٠١٩يتضمـن

يرسم ما يأتي :
اﳌـاّدة اﻷوﱃ  :يحدث ﰲ جدول ميزانية تسيير مصالح

إحداث باب وتـحـويـل اعتمـاد ﰲ ميزانية الدولة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الوزير اﻷول لس ـ ـ ـ ـنة  ،2٠١٩باب رقمه  ٠٤–٣٧وعنوانه "النفقات
اﳌتعلقة بتحضير وتنظيم اﻻنتخابات الرئاسية ."2٠١٩

ن رئيس الدولة،
إ ّ

اﳌـاّدة  : ٢يل ـ ـ ـغ ـى م ـ ـ ـن ميـ ـ ـزانيـة س ـ ـنـة  2٠١٩اعت ـماد قدره

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،

مـلـيـاران وثـمـانـمـائـة مـلـيـون وثـﻼثـمـائـة وثـمـانـيـة وأربـعـون

– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سّيما اﳌواد  6 –٩١و) ١٠2الفقرة (6

ألف دينار ) 2.8٠٠.٣٤8.٠٠٠دج( مقـّيـ ـد فـ ـي ميزانيـة التكاليف
اﳌشتركة وﰲ الباب رقم " ٠٣–٣٧نفقات تنظيم اﻻنتخابات".

و ) ١٤٣الفقرة اﻷوﱃ( منه،

اﳌـاّدة  : ٣يـخ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـص ﳌـ ـيزانيـة سـنة  2٠١٩اعتماد قدره

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧– 8٤اﳌؤّرخ ﰲ  8شّوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،

ملياران وثمانمـائة مليون وثﻼثم ـ ـ ـائة وثمـ ـ ـ ـانية وأرب ـ ـع ـ ـ ـون
ألف دينار ) 2.8٠٠.٣٤8.٠٠٠دج( يـق ـّي ـد ف ـي مـيزانيات تسيير

اﳌعّدل واﳌتّمم،

ال ـ ـ ـ ـوزارات وﰲ اﻷبـ ـ ـ ـواب اﳌب ـ ـ ـّينة ﰲ اﳉ ـ ـ ـدول اﳌلـ ـ ـح ـ ـق بهـذا

– وﲟقتضى القانون رقـم  ١8–١8اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩ربيع الثاني

اﳌرسوم.

عام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١8واﳌتضمن قانون

اﳌـاّدة  : ٤ين ـ ـ ـشـ ـ ـ ـر هذا اﳌرسـ ـ ـوم فـي اﳉـ ـ ـريدة الّرسمّيـة

اﳌالية لسنة ،2٠١٩

للجمهورّيـة اﳉزائرّيـة الّديمقراطّيـة الّشعبّيـة.

– وﲟقتضى اﳌرس ـ ـوم الرئاس ـ ـي اﳌ ـ ـ ـؤّرخ فـي  2١جمادى

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١٤ربيع الثاني عام  ١٤٤١اﳌوافق ١١
ديسمبر سنة .2٠١٩

اﻷوﱃ عام  ١٤٤٠اﳌوافق  28جانفي سنة  2٠١٩واﳌتضمن

توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة
من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠١٩

عبد القادر بن صالح

اﳉدول اﳌلحق
رقم اﻷبواب

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

مصالح الوزير اﻷول
الفرع اﻷول
الوزير اﻷول
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة
04 - 37

الوزير اﻷول  -النفقات اﳌتعلقة بتحضير وتنظيم اﻻنتخابات الرئاسية
..........................................................................................................2٠١٩
مجموع القسم السابع....
مجموع العنوان الثالث....
مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول....
مجموع الفرع اﻷول....
مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة................................................................

30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
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 ١٨ديسمبر سنة  ٢٠١٩م
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية
الفرع اﻷول
اﻹدارة العامة
الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة

15 - 37

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -اﻻنتخابات.........................................

2.503.348.000

مجموع القسم السابع....

2.503.348.000

مجموع العنوان الثالث....

2.503.348.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني....

2.503.348.000

مجموع الفرع اﻷول....

2.503.348.000

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

2.503.348.000

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

اﻹدارة اﳌرك ـزي ـة  -ال ـن ـف ـق ـات اﳌت ـع ـل ـق ـة ب ـت ـحضي ـر وت ـن ـظ ـي ـم اﻻن ـت ـخ ـاب ـات
الرئاسية ..........................................................................................2٠١٩

267.000.000

مجموع القسم السابع....

267.000.000

مجموع العنوان الثالث....

267.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول....

267.000.000

مجموع الفرع اﻷول....

267.000.000

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

267.000.000
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 ٢١ربيع الثاني عام  ١٤٤١هـ
 ١٨ديسمبر سنة  ٢٠١٩م

مرسوم رئاسي رقم  ٣٤6–١٩مؤّرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني

– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنفيذي رقم  ٣٠–١٩اﳌؤّرخ فـي
 2١جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٠اﳌوافق  28جانفي سنة 2٠١٩

تـحـويـل اعتمـاد إلـى ميزانية تسيير وزارة اﳌالية.

واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير اﳌالية من

عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  ،٢٠١٩يتضمـن

ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠١٩

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

يرسم ما يأتي :

ن رئيس الدولة،
إ ّ

اﳌـاّدة اﻷوﱃ  :يلـغ ـ ـ ـى مـ ـ ـن ميـ ـ ـزانيـة س ـ ـنة  2٠١٩اعتـم ـاد

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،

ق ـدره خمسة مﻼيﲔ دينار) 5.٠٠٠.٠٠٠دج( مقـّيـ ـد فـ ـي ميزانيـة

– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سّيما اﳌواد  6–٩١و) ١٠2الفقرة (6

التكاليف اﳌشتركة وﰲ الباب رقم " ٩١–٣٧نفقات محتملة

و ) ١٤٣الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧–8٤اﳌؤّرخ ﰲ  8شّوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،

– احتياطي مجّمع".
اﳌـاّدة  : ٢يـخ ـصص ﳌيزانيـة سـنة  2٠١٩اعتـم ـاد ق ـدره
خمسة مﻼيﲔ دينار) 5.٠٠٠.٠٠٠دج( يـقـّيـد فـي مـيزانيـة تسييـر
وزارة اﳌال ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـة  -الفرع السـ ـ ـابع  -اﳌفتـ ـ ـشية العـ ـامـة للمالية
وفـي الـباب رقم " ٠١-٣٤تسديد النفقات".

– وﲟقت ـ ـضى القـ ـانـ ـون رقـم  ١8–١8اﳌ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ١٩رب ـ ـي ـ ـ ـع
الثاني عام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١8واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠١٩
– وﲟقتضى اﳌرسـوم الرئاسي اﳌؤّرخ فـي  2١جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤٤٠اﳌوافق  28جانفي سنة  2٠١٩واﳌتضمن
توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة

اﳌـاّدة  : ٣يكـلف وزيـر اﳌاليـة بتنفيذ ه ـذا اﳌرسـوم الذي
ينـشـر فـي اﳉريدة الّرسمّيـة للجمهورّيـة اﳉزائرّيـة الّديمقراطّيـة
الّشعبّيـة.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ١٤ربيع الثاني عام  ١٤٤١اﳌوافق ١١
ديسمبر سنة .2٠١٩
عبد القادر بن صالح

من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠١٩

مراسيم فردّية
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ أّول ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
رئيسي دائرتﲔ ﰲ وﻻيتﲔ.

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ أّول ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
مكّلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل.

`````````````````````````
`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ أّول ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2019تنهى مهام السّيدين
اﻵتي اسم ـاه ـم ـا ،بصف ـت ـه ـم ـا رئ ـيسي دائ ـرتﲔ ﰲ ال ـوﻻيـتﲔ
اﻵتيتﲔ ،لتكليفهما بوظائف أخرى :
– ال ـغ ـاﱄ ع ـب ـد ال ـق ـادر ب ـل ـح ـزاجي ،ب ـدائ ـرة ب ـات ـنـة ﰲ وﻻيـة
باتنة ،ابتداء من  29سبتمبر سنة ،2018
– عبد الرحمان دهيمي ،بدائرة متليﲇ ﰲ وﻻية غرداية،
ابتداء من  27سبتمبر سنة .2018

ﲟوجـ ـ ـب مرسوم رئاسـي مؤّرخ ﰲ أّول ربـيع الثـاني عام

 ١٤٤١اﳌ ـ ـ ـواف ـ ـ ـق  28نوفمبر س ـ ـنة  ،2019تنهى مهام الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـّيد
عـ ـبد الغني أومـ ـيلود ،بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص مسؤول
اﳌكتب الوزاري لﻸمن الداخﲇ ﰲ اﳌؤسسة بوزارة العدل.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  24ربيع اﻷول عام  1441اﳌوافق
 21نوفمبـ ـر سنـ ـة  ،2019يتضم ـن إنه ـاء مهـام نائب

مدير ﰲ اﳌديرية العامة للميزانية بوزارة اﳌالية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  24ربيع اﻷول عام 1441
اﳌ ـ ـ ـوافـ ـ ـ ـق  21نـ ـ ـ ـ ـوف ـ ـم ـ ـبـ ـر سـ ـ ـن ـة  ،2019تن ـ ـه ـى مـ ـه ـ ـ ـام السـ ـ ـ ـّيد

 ٢١ربيع الثاني عام  ١٤٤١هـ
 ١٨ديسمبر سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٧٨
اﳉريدة الرسم ّ

عـز الديـن خنوف ،بصفته نائب مدير ﻷنظمة التعويضات ﰲ
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ أّول ربيع الثاني عام 1441

اﳌديـريـة الـعـامـة لـلـمـيـزانـيـة بـوزارة اﳌالـيـة ،لـتـكـلـيـفـه بـوظيفة

اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام

أخرى.

مدير اﳊظيرة الوطنية ﰲ جرجرة.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  18ربيع الثاني عام 1441
اﳌ ـ ـ ـواف ـ ـق  15ديسـ ـ ـمبر س ـ ـنة  ،2019يتض ـمن إنهاء
مهام نائب محافظ بنك اﳉزائر.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ أّول ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافـ ـق  28ن ـوف ـمـبـر سنـة  ،2019ت ـن ـه ـى م ـهـام السّيـد
يوسـ ـ ـف مريب ـ ـعي ،بصـ ـ ـفته مديرا للح ـ ـظي ـ ـرة الوطـ ـنية ﰲ

`````````````````````````
بموجب مرسوم رئاسي مؤّرخ في  18ربيع الثاني عام
 1441الموافق  15ديسم ـ ـ ـبر سـ ـ ـنة  ،2019تنـ ـهى مه ـ ـام السّيد
عمار حيواني ،بصفته نائبا لمحافظ بنك الجزائر.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  18ربيع الثاني عام 1441
اﳌـ ـ ـواف ـ ـق  15ديس ـ ـمبـ ـر س ـنة  ،2019يتضمن إنهاء
مهام بوزارة التربية الوطنية.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  18ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  15ديسمبر سنة  ،2019تنهى مهام السيّدين
اﻵتي اسماهما ،بوزارة التربية الوطنية :
– عبد الوهاب قليل ،بصفته رئيسا لديوان وزير التربية
الوطنية،

جرجرة ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  18ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافق  15ديسـ ـ ـمبر سـ ـ ـنة  ،2019يتض ـ ـ ـ ـمن إنهاء
مهام باﳌجلس الدستوري.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  18ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  15ديسمبر سنة  ،2019تنهى مهام السّيدات
والسّيدين اﻵتية أسماؤهم ،باﳌجلس الدستوري ،لتكليفهم
بوظائف أخرى :
– ليﲆ بن جودي ،بصفتها رئيسة للدراسات،
– طارق عبادة ،بصفته رئيسا للدراسات،
– رابح مومن ،بصفته رئيسا للدراسات،

– بلقاسم بوقشور ،بصفته مفتشا باﳌفتشية العامة.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ أّول ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام
بوزارة الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ أّول ربيع الثاني
عام  1441اﳌـ ـ ـ ـوافق  28ن ـ ـوفم ـ ـبر سـ ـ ـنة  ،2019تن ـ ـهى مـ ـهام
السّيدين اﻵتي اسماهما بوزارة الفﻼحة والتنمية الريفية
والصيد البحري ،لتكليفهما بوظائف أخرى :
– سكندر مكرسي ،بصفته مديرا للتكوين والبحث
واﻹرشاد،
– ﳋضر شﻼﱄ ،بصفته رئيسا للدراسات باﳌكتب
الوزاري لﻸمن الداخﲇ ﰲ اﳌؤسسة.

– إيمان رﱘ بوزاهر ،بصفتها نائبة مدير للوثائق،
– فطيـ ـ ـ ـمة لطـ ـ ـرش ،بصفت ـ ـ ـها نائب ـ ـ ـة مدي ـ ـ ـ ـر للمـ ـ ـوظ ـ ـ ـفﲔ
والتكوين.

``````````````````````````````````````````````````H
مرس ـ ـوم رئاس ـ ـي م ـ ـؤّرخ ﰲ  24ربيـ ـع اﻷول ع ـ ـام 1441
اﳌواف ـ ـق  21نوفمبـ ـ ـر سن ـ ـة  ،2019يتضم ـ ـن تعـ ـ ـيﲔ
مكّلـ ـ ـف بالدراسـ ـات والتلخـ ـيص ب ـ ـوزارة الداخليـة
واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  24ربيع اﻷول عام 1441
اﳌوافق  21نوفمبر سنة  ،2019يعّين السّيد عز الدين خنوف،
مكّلفـ ـا بالدراسـ ـات والتلخي ـص بـ ـوزارة الداخلي ـة واﳉماعات
اﶈلية والتهيئة العمرانية.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٧٨
اﳉريدة الرسم ّ
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ أّول ربيع الثاني عام 1441
اﳌ ـ ـوافـ ـ ـق  28نوفمـ ـ ـبر سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ
مفتشﲔ باﳌفتشية العامة ﰲ الوﻻيات.

 ٢١ربيع الثاني عام  ١٤٤١هـ
 ١٨ديسمبر سنة  ٢٠١٩م

وﻻية أدرار :
– العرابي مويسى ،بدائرة برج باجي مختار،
– ﳋضر الواﰲ ،بدائرة رقان،

`````````````````````````
– عبد اﳌجيد قاري ،بدائرة تسابيت.
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ أّول ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2019تعيّن السيّدة والسادة

وﻻية الشلف :

اﻵتية أسماؤهم ،مفت ـ ـ ـ ـشﲔ باﳌفت ـ ـ ـشية العامة ﰲ الوﻻيات

– الياس حداد ،بدائرة بوقادير.

اﻵتية :

وﻻية اﻷغواط :

– فتحي بركاني ،ﰲ وﻻية أم البواقي،

– رفيعة سعود ،بدائرة قصر اﳊيران.

– إسماعيل مزياني ،ﰲ وﻻية بسكرة،

وﻻية باتنة :

– حمزة كبابي ،ﰲ وﻻية البويرة،

– رشيد دكاري ،بدائرة نقاوس.

– سفيان الهادي ،ﰲ وﻻية اﳉلفة،

وﻻية تامنغست :

– مختار مرين ،ﰲ وﻻية سيدي بلعباس،

– حسﲔ بونقطة ،بدائرة إن صالح،

– عبد الرزاق بوغرارة ،ﰲ وﻻية اﳌدية،

– محمـد عبد القادر بن بركة ،بدائرة إن قزام.

– محمـد لعمارة ،ﰲ وﻻية اﳌسيلة،
– عﲇ بن عثمان نوايري ،ﰲ وﻻية معسكر،
– بوداﱄ عرقوب ،ﰲ وﻻية معسكر،
– صالح عﻼوي  ،ﰲ وﻻية ورقلة،
– أحﻼم طلحي ،ﰲ وﻻية الطارف،
– ميلود كرﱘ بياز ،ﰲ وﻻية تيسمسيلت،
– فتحي لعميش ،ﰲ وﻻية تيسمسيلت،

وﻻية تبسة :
– نجوى ساسي ،بدائرة مرسط،
– ابراهيم معارﰲ ،بدائرة العقلة.
وﻻية تلمسان :
– عبد الهادي كحﻼوي ،بدائرة حنﲔ.
وﻻية سطيف :
– مخلوف بلعيساوي ،بدائرة بئر العرش.
وﻻية سكيكدة :

– مراد شباح ،ﰲ وﻻية ميلة،

– ماما هوارة ،بدائرة رمضان جمال،

– قادة زحزوح ،ﰲ وﻻية النعامة.

– حليمة ﳋضاري ،بدائرة ابن عزوز.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ أّول ربيع الثاني عام 1441
اﳌواف ـ ـق  28نوفم ـ ـبر سـ ـ ـنة  ،2019يتضـ ـ ـمن تعيﲔ
رؤساء دوائر ﰲ الوﻻيات.

وﻻية اﳌدية :
– سارة فيﻼﱄ ،بدائرة أوﻻد عنتر.
وﻻية مستغاﱎ :
– نور الدين دريدي ،بدائرة ماسرة،

`````````````````````````
– فريدة قطاف ،بدائرة عﲔ نويسي.
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ أّول ربيع الثاني عام
 1441اﳌـ ـ ـواف ـ ـ ـق  28نـ ـ ـوف ـ ـم ـ ـبر س ـ ـ ـ ـنة  ،2019تـ ـعّين الس ـ ـ ـّيدات
والسادة اﻵتية أسماؤهم ،رؤساء دوائر ﰲ الوﻻيات اﻵتية :

وﻻية اﳌسيلة :
– خليفة زرافة ،بدائرة بن سرور.

 ٢١ربيع الثاني عام  ١٤٤١هـ
 ١٨ديسمبر سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٧٨
اﳉريدة الرسم ّ

وﻻية معسكر :

– معتصم بوضياف،

– هشام ماحي ،بدائرة تيزي.

– رستم فاضﲇ.
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``````````````````````````````````````````````````H

وﻻية ورقلة :
– جمال حيرش ،بدائرة توقرت.
وﻻية البيض :

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ أّول ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2019يتضمن التعيﲔ
بوزارة الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

– هيبة لعيمار ،بدائرة بوسمغون.
وﻻية برج بوعريريج :
– عبد الرحيم فراقي ،بدائرة برج الغدير،
– محند مراد حيبوش ،بدائرة بئر قصد عﲇ،
– محمـد بن زعيط ،بدائرة برج زمورة،
– منير بشيشي ،بدائرة اﳌنصورة.
وﻻية الطارف :

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ أّول ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافـ ـق  28ن ـوفـمـبـر سنـة  ،2019ي ـعـّيـن السادة اﻵتـيـة
أسماؤهم ،بوزارة الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري :
– سكندر مكرسي ،مفتشا عاما،
– ﳋضر شﻼﱄ ،مكلفا بالدراسات والتلخيص ،مسؤول
عن اﳌكتب الوزاري لﻸمن الداخﲇ ﰲ اﳌؤسسة،
– يوسف مريبعي ،مفتشا.

– زهير فضاﱄ ،بدائرة بن مهيدي.
وﻻية ميلة :
– محمـد البشير تير ،بدائرة سيدي مروان.
وﻻية عﲔ ﲤوشنت :
– فوضيل بودار ،بدائرة حمام بوحجر.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ أّول ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافـ ـق  28ن ـوف ـمـبـر سنـة  ،2019ي ـتضم ـن ت ـعـيﲔ
مدير الغرفة اﳌشتركة ما بﲔ الوﻻيات للصيد
البحري وتربية اﳌائيات ببشار.

`````````````````````````
وﻻية غرداية :
– فريد العايز ،بدائرة ضاية بن ضحوة،

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ أّول ربيع الثاني
عام  1441اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2019يعّين السّيد ﳊبيب

– محمـد تقاري ،بدائرة متليﲇ.

عبد العزيز ،مديرا للغرفة اﳌشتركة ما بﲔ الوﻻيات للصيد
البحري وتربية اﳌائيات ببشار.

وﻻية غليزان :
– مرﱘ حكيمة ديلمي ،بدائرة سيدي ﷴ بن عﲇ.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مـ ـ ـؤّرخ في  18رب ـ ـيع ال ـ ـثاني عام 1441
الموافق  15ديسمبر سنة  ،2019يتضمن تعيين
نائبين لمحافظ بنك الجزائر.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ أّول ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافـ ـق  28ن ـوف ـمـبـر سنـة  ،2019ي ـتضم ـن ت ـعـيﲔ
اﻷمﲔ العام للغرفة الوطنية للفﻼحة.

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

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  18ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  15ديس ـ ـمبر سنة  ،2019يعّين السّيدان اﻵتي
اسماهما ،نائبﲔ ﶈافظ بنك اﳉزائر :

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ أّول ربيع الثاني
عام  1441اﳌوافق  28نوفمبر سنة  ،2019يعّين السّيد قويدر
مولوة ،أمينا عاما للغرفة الوطنية للفﻼحة.

 ٢١ربيع الثاني عام  ١٤٤١هـ
 ١٨ديسمبر سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٧٨
اﳉريدة الرسم ّ
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ أّول ربيع الثاني عام 1441

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  18ربيع الثاني عام 1441

اﳌوافـ ـق  28ن ـوف ـمـبـر سنـة  ،2019ي ـتضم ـن ت ـعـيﲔ

اﳌوافق  15ديسمبر سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ

اﳌدير العام للصندوق الوطني للسكن.

مديرين للدراسات والبحوث باﳌجلس الدستوري.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ أّول ربيع الثاني
عام  1441اﳌـوافـق  28نوفمبر سنة  ،2019يعّين السّيد تاج
الدين بن ديصاري ،مديرا عاما للصندوق الوطني للسكن.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ أّول ربيع الثاني عام 1441
اﳌوافـ ـق  28ن ـوف ـمـبـر سنـة  ،2019ي ـتضم ـن ت ـعـيﲔ
مديرة التعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء ﰲ
وﻻية معسكر.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  18ربيع الثاني عام
 1441اﳌوافق  15ديسمبر سنة  ،2019تعّين السّيدات والسادة
اﻵتية أسماؤهم ،مديرين للدراسات والبحوث باﳌجلس
الدستوري :
– ليﲆ بن جودي،
– طارق عبادة،
– محمـد الهادي عشوي،

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ أّول ربيع الثاني
عـ ـام  1441اﳌوافـ ـق  28ن ـوفـمـبـر سنـة  ،2019ت ـع ـّيـن السّيـدة

– رابح مومن،
– إيمان رﱘ بوزاهر،

فتيحة مقداد ،مديرة للتعمير والهندسة اﳌعمارية والبناء
ﰲ وﻻية معسكر.

– فطيمة لطرش.
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