العدد ٠7

اﻷربعاء  ١٨جمادى الثانية عام  ١٤٤١هـ

السنة السابعة واﳋمسون

اﳌوافق  ١٢فبراير سنة  ٢٠٢٠م

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
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

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  3200-50اﳉزائر

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09
021.65.64.63

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

Télex : 65 180 IMPOF DZ
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 68 KG
حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 12

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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مراسيم تنظيمّيـة
مرسوم رئاسي رقم  ٤٠–٢٠مؤّرخ ﰲ  ١٢جمادى الثانية

– اﻷشخ ـ ـاص اﳌـحك ـوم ع ـل ـي ـه ـم ن ـهـائـيـا بسبب ارتـكـابـهـم

ع ـام  ١٤٤١اﳌواف ـق  ٦فـب ـراي ـر سـن ـة  ،٢٠٢٠يـت ـض ـم ـن

اﳉرائم اﳌنصوص واﳌعاقب عليها باﳌرسوم التشريعي

إجراءات عفو.

رقم  ٠٣–٩2اﳌؤّرخ ﰲ  ٣٠سبتمبر سنة  ١٩٩2واﳌتعلق
ﲟكـ ـ ـافـ ـ ـحـ ـ ـة الـ ـ ـت ـ ـخ ـ ـريب واﻹره ـ ـاب ،اﳌع ـ ـّدل واﳌت ـ ـّم ـ ـم ،وك ـ ـذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٦) ٩١و (٧و١٧٥
منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ١٥٦– ٦٦اﳌؤّرخ ﰲ  ١8صفر عام ١٣8٦

اﻷشخـ ـ ـ ـ ـاص اﳌـحك ـ ـوم ع ـ ـل ـ ـي ـ ـه ـ ـم بسبب ارت ـ ـك ـ ـاب ـ ـه ـ ـم اﳉرائـ ـم
اﳌنصوص واﳌعاقب عليها باﳌواد  8٧مكرر إﱃ  8٧مكرر ١2
و ١8١من قانون العقوبات ،واﳌتعلقة بأعمال اﻹرهاب
والتخريب،
– اﻷشخاص اﳌـحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو

اﳌوافق  8يونيو سنة  ١٩٦٦واﳌتضمن قانون العقوبات،

م ـح ـاول ـة ارت ـك ـاب ـه ـم ج ـرائ ـم اﳋي ـان ـة وال ـت ـجسس وال ـت ـق ـت ـي ـل

اﳌعّدل واﳌتّمم،

وال ـ ـه ـ ـروب وق ـ ـت ـ ـل اﻷصول والـ ـتسمـ ـيـ ـم ،اﻷفـ ـعـ ـال اﳌنصوص

– وبناء عﲆ الرأي اﻻستشاري الذي أبداه اﳌجلس اﻷعﲆ
للقضاء طبقا ﻷحكام اﳌادة  ١٧٥من الدستور،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يستفيد اﻷشخاص اﳌـحبوسون اﳌـحكوم
عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا اﳌرسوم ،من إجراءات
عفو طبقا ﻷحكام هذا اﳌرسوم.

واﳌعاقب عليها باﳌواد  ٣٠و ٦١و ٦2و ٦٣و ٦٤و 8٤و 8٧و١88
و 2٥8و 2٦٠و) 2٦١الفقرة اﻷوﱃ( من قانون العقوبات،
– اﻷشخاص اﳌـحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو
مـح ـاول ـة ارت ـك ـاب ـه ـم جـنـح وجـنـايـات الـتـبـديـد عـمـدا واخـتـﻼس
وإتﻼف واحتجاز دون وجه حق واستعمال عﲆ نحو غير
شرعي ،اﻷموال العمومية أو اﳋاصة والرشوة ومنح عمدا
امتيازات غير مبررة ﰲ مجال الصفقات العمومية والغدر
واست ـغ ـﻼل ال ـن ـف ـوذ وإساءة است ـغ ـﻼل ال ـوظ ـي ـف ـة وأخ ـذ ف ـوائـد

اﳌاّدة  : ٢يستفيد عفوا كليا للعقوبة ،اﻷشخاص اﳌـحبوسون

بصفة غير قانونية واﻹثراء غير اﳌشروع وتبييض اﻷموال

اﳌـحكوم عليهم نهائيا ،الذين ليس لديهم سوابق قضائية

وت ـزوي ـر ال ـن ـق ـود وال ـت ـه ـريب ،اﻷف ـعـال اﳌنصوص واﳌعـاقب

بسبب اﳊكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة،

عليها باﳌواد  ٣٠و ١١٩و ١١٩مكرر و ١2٦و ١2٦مكرر و١2٧

الذين يساوي باقي عقوبتهم ثمانية عشر ) (١8شهرا أو يقل

و ١28و ١28مكرر و ١28مكرر  ١و ١2٩و ١٩٧و ١٩8و ٣8٩مكرر ١

عنها دون مراعاة أحكام اﳌادتﲔ  ٥و ٦أدناه.

و ٣8٩مكرر  2من قانون العقوبات ،وباﳌواد  2٥و 2٦و2٧

اﳌاّدة  : 3يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة ﳌدة ثمانية
عشر ) (١8شهرا ،اﻷشخاص اﳌـحبوسون اﳌـحكوم عليهم
ن ـه ـائ ـي ـا ،ال ـذي ـن ل ـيس ل ـدي ـه ـم سواب ـق قضائ ـيـة بسبب اﳊكـم
عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية نافذة ،الذين يزيد باقي
عقوبتهم عن ثمانية عشر ) (١8شهرا ويساوي عشرين )(2٠
سنة أو يقل عنها.
اﳌاّدة  : ٤يستثنى من اﻻستفادة من أحكام هذا اﳌرسوم :

و 28و 2٩و ٣٠و ٣2و ٣٣و ٣٥و ٣٧و ٤١من القانون رقم ٠١– ٠٦
اﳌؤّرخ ﰲ  2١محّرم عام  ١٤2٧اﳌوافق  2٠فبراير سنة 2٠٠٦
واﳌت ـع ـل ـق ب ـال ـوق ـاي ـة م ـن ال ـفساد وم ـكـافـحـتـه ،وبـاﳌواد ٣2٤
و ٣2٥و ٣2٥مكرر و ٣2٦و ٣2٧و ٣28من قانون اﳉمارك،
وباﳌواد  ١٠و ١١و ١2و ١٣و ١٤و ١٥و ١٧و ١8من اﻷمر رقم
 ٠٦–٠٥اﳌؤّرخ ﰲ  ١8رجب عام  ١٤2٦اﳌوافق  2٣غشت سنة
 2٠٠٥واﳌتعلق ﲟكافحة التهريب،
– اﻷشخاص اﳌـحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو

– اﻷشخاص اﳌـحبوسون اﳌعنيون بأحكام اﻷمر رقم

محاولة ارتكابهم اﳌخالفات اﳌتعلقة بالتشريع والتنظيم

 ٠١–٠٦اﳌؤّرخ ﰲ  28محّرم عام  ١٤2٧اﳌوافق  2٧فبراير
سنة  2٠٠٦واﳌتضمن تنفيذ ميثاق السلم واﳌصاﳊة

اﳋاصﲔ ب ـ ـ ـ ـ ـالصرف وحـ ـ ـ ـ ـركـ ـ ـ ـ ـة رؤوس اﻷمـ ـ ـ ـ ـوال ،اﻷفـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـال
اﳌنصوص واﳌعاقب عليها باﳌادتﲔ اﻷوﱃ واﻷوﱃ مكرر

الوطنية،

من اﻷمر رقم  22 – ٩٦اﳌؤّرخ ﰲ  2٣صفر عام  ١٤١٧اﳌوافق

 ١٨جمادى الثانية عام  ١٤٤١هـ
 ١٢فبراير سنة  ٢٠٢٠م
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 ٩يوليو سنة  ١٩٩٦واﳌتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم
اﳋاصﲔ بالصرف وحركة روؤس اﻷموال من وإﱃ اﳋارج،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– اﻷشخاص اﳌـحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو

ا ﳌ ا ّد ة  : ١ ٠ي ن ش ر ه ـ ذ ا ا ﳌ ر س و م ﰲ ا ﳉ ر ي ـ د ة ا ل ّر س م ّي ة

ل ل ج م ه و ر ّي ة اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١2جمادى الثانية عام  ١٤٤١اﳌوافق ٦

فبراير سنة .2٠2٠

عبد اﳌجيد تبون

محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الفعل اﳌخل باﳊياء مع أو
بغـيـر عـنف ع ـﲆ ق ـاصـر واﻻغتـص ـاب ،اﻷفـعـ ـال ا ﳌ ن ـ ص ـ و ص
واﳌع ـاقب ع ـل ـي ـه ـا ب ـاﳌواد  ٣٣٤و) ٣٣٥ال ـفـقـرة  (2و  ٣٣٦من
قانون العقوبات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي رقم  ٤٢–٢٠مؤّرخ ﰲ  ١7جمادى الثانية
ع ـام  ١٤٤١اﳌـواف ـق  ١١فـب ـراي ـر سـن ـة  ،٢٠٢٠يـتـضمن
إنشاء الوكالة اﳉزائرية للتعاون الدوﱄ من أجل

– اﻷشخاص اﳌـحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو

التضامن والتنمية.

مـ ـحـ ـاولـ ـة ارت ـك ـاب ـه ـم ج ـرائ ـم اﳌت ـاج ـرة ب ـاﳌخ ـدرات ،اﻷف ـع ـال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳌنصوص واﳌعاقب عليها باﳌادة  2٤٣من القانون رقم
 ٠٥–8٥اﳌؤّرخ ﰲ  ١٦فبراير سنة  ١٩8٥واﳌتعلق بحماية
الصحة وترقيتها ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،وباﳌواد  ١٤و ١٥و١٦
و ١٧و ١8و ١٩و 2٠و 2١و 22و 2٣و 2٧من القانون رقم ١8–٠٤
اﳌؤّرخ ﰲ  ١٣ذي القعدة عام  ١٤2٥اﳌوافق  2٥ديسمبر سنة
 2٠٠٤واﳌتعلق بالوقاية من اﳌخدرات واﳌؤثرات العقلية
وقمع اﻻستعمال واﻻﲡار غير اﳌشروعﲔ بها.
اﳌاّدة  : 5ﻻ يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات اﳉزئية
اﳌتتالية ثلث ) (٣/١العقوبة الصادرة ضد اﳌـحكوم عليهم

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  ٦–٩١و 2–٩2و١٤٣
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  2٥-٧٤اﳌؤّرخ ﰲ  2٧محّرم عام ١٣٩٤

اﳌوافق  2٠فبراير سنة  ١٩٧٤واﳌتعلق ﲟمثليات الهيئات

واﳌؤسسات العمومية ﰲ البﻼد اﻷجنبية ،ﻻ سيما اﳌادة ٣
منه،

ن ـه ـائ ـي ـا ﰲ م ـادة اﳉن ـاي ـات ،ب ـاست ـث ـنـاء اﳌـحب ـوسﲔ الـذيـن

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٤٠٦-٠2اﳌؤّرخ ﰲ
 2١رمضان عام  ١٤2٣اﳌوافق  2٦نوفمبر سنة  2٠٠2الذي

يتجاوز سنهم خمسا وستﲔ ) (٦٥سنة والنساء واﻷحداث.

يحدد صﻼحيات سفراء اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية

اﳌاّدة  : ٦ﻻ يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات اﳉزئية
اﳌتتالية نصف ) (2/١العقوبة الصادرة ضد اﳌـحكوم عليهم

الشعبية ،ﻻ سيما اﳌادة  ١١منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٠٧–2٠اﳌؤّرخ ﰲ 2٩

نهائيا ﰲ مادة اﳉنح ،باستثناء اﳌـحبوسﲔ اﻻبتدائيﲔ

جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌوافق  2٥جانفي سنة  2٠2٠الذي

واﳌـحبوسﲔ الذين يتجاوز سنهم خمسا وستﲔ ) (٦٥سنة

يحدد صﻼحيات مصالح رئاسة اﳉمهورية وتنظيمها،

والنساء واﻷحداث.

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣٩–2٠اﳌؤّرخ ﰲ 8
ج ـم ـادى ال ـثـانـيـة عـام  ١٤٤١اﳌوافـ ـ ـ ـق  2ف ـب ـراي ـر سنـة 2٠2٠

ا ﳌ ا ّد ة  : 7ت ط ـ ب ق أ ح ك ـ ا م ه ذ ا ا ﳌ ر س و م ع ﲆ ا ﻷ ش خ ا ص
اﳌستفيدين من نظام اﻹفراج اﳌشروط والتوقيف اﳌؤقت
لتطبيق العقوبة.
اﳌاّدة  : ٨ﻻ يستفيد من أحكام هذا اﳌرسوم اﻷشخاص
اﳌـحك ـوم ع ـل ـي ـه ـم بـعـقـوبـة الـعـمـل لـلـنـفـع الـعـام واﳌـحبوسون
بسبب إخـ ـﻼلـ ـهـ ـم بـ ـاﻻلـ ـتـ ـزامـ ـات اﳌتـ ـرتـ ـب ـة عﲆ ت ـن ـف ـي ـذ ه ـذه
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـق ـ ـ ـوب ـ ـ ـة واﳌست ـ ـ ـف ـ ـ ـي ـ ـ ـدون م ـ ـ ـن ال ـ ـ ـوضع ﲢت اﳌراق ـ ـ ـب ـ ـ ـة
اﻹلكترونية.
اﳌاّدة  : ٩ﻻ تطبق أحكام هذا اﳌرسوم عﲆ اﻷشخاص الذين
حكمت عليهم اﳉهات القضائية العسكرية.

واﳌتعلق بالتعيﲔ ﰲ الوظائف اﳌدنية والعسكرية للدولة،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تنشأ وكالة جزائرية للتعاون الدوﱄ من
أجل التضامن والتنمية ،وتدعى ﰲ صلب النص “الوكالة”.
الفصل اﻷول
أحكام عامة
اﳌاّدة  : ٢الوك ـال ـة مـؤسـسـة عـمـومـيـة ذات طابع خ ـاص،
ت ـت ـم ـت ـع ب ـالشخصي ـة اﳌع ـنـويـة واﻻستـقـﻼل اﳌاﱄ ،وتـوضع
ﲢت وصاية رئاسة اﳉمهورية.
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ﰲ إطار ﳑارسة مهامها ،يمكن الوكالة أن تتوفر عﲆ
ﳑثـ ـلـ ـيـ ـات ﰲ اﳋارج ،م ـق ـام ـة ط ـب ـق ـا ل ـل ـتشري ـع وال ـت ـن ـظ ـي ـم

التنظيم والسير

اﳌعمول بهما.
اﳌاّدة  : 3يحدد مقر الوكالة ﲟدينة اﳉزائر.

اﳌاّدة  : 5تزود الوكالة ﲟجلس توجيه ويديرها مدير
عام.

الفصل الثاني

القسم اﻷول

اﳌهام والصﻼحيات
اﳌاّدة  : ٤تتمثل مهام الوكالة فيما يأتي :
– اﳌشاركة ﰲ إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون
الـ ـ ـ ـدوﱄ ﰲ اﳌجـ ـ ـ ـال اﻻقـ ـ ـ ـتصادي واﻻج ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ـ ـاعي واﻹنساني
والثقاﰲ والديني والتربوي والعلمي والتقني،
– اﳌساهمة ﰲ ﲢضير مشروع ميزانية التعاون الدوﱄ
وضمان تنفيذها،
– تقدﱘ اﳌساعدة لعمل اﳉهاز الدبلوماسي والوزارات
اﳌعنية من أجل التعبئة اﳌثﲆ للمساعدة التقنية واﳌالية
اﳋارجية ﰲ خدمة التنمية الوطنية،
– ضمان متابعة التسيير التقني واﳌاﱄ ﳌشاريع اﳌساعدة
والتعاون الدوﱄ لصالح بلدان أخرى،
– ت ـنسي ـق ت ـن ـف ـي ـذ سي ـاسة ت ـك ـوي ـن اﻷج ـانب ﰲ اﳉزائـر
وتكوين اﳉزائريﲔ ﰲ اﳋارج ،وذلك باﻻتصال مع الدوائر
الوزارية اﳌعنية،
– ترقية توظيف الكفاءات الوطنية ﰲ اﳋارج ﰲ إطار
التعاون الدوﱄ وضمان متابعة ذلك،
– ت ـن ـظ ـي ـم دورات ال ـت ـك ـوي ـن ،ﻻسي ـم ـا ﰲ م ـج ـال تسي ـيـر
مشاريع التعاون الدوﱄ،
– اﳌساهمة ﰲ ترقية العمل اﻹنساني والتضامن لفائدة
بلدان أخرى،
– إع ـداد وإق ـام ـة ع ـﻼق ـات م ـع اﳌج ـمـوعـة الـعـلـمـيـة ورجـال
اﻷعمال اﳉزائريﲔ اﳌقيمﲔ باﳋارج،
– إع ـداد وتطـوي ـر ع ـﻼقـات الت ـع ـاون م ـع الـهـيـئـات اﻷجـنـبية
اﳌماثلة،
– إنجاز دراسات اليقظة اﻻستراتيجية واﻻستكشاف،
وك ـذا ك ـل ال ـت ـح ـال ـي ـل ال ـتي تساع ـد عﲆ ف ـع ـال ـي ـة السي ـاسة ﰲ
مجال التعاون الدوﱄ،
– وضع بـ ـنك مـ ـعـ ـطـ ـيـ ـات حـ ـول الـ ـتـ ـع ـاون ال ـدوﱄ وال ـع ـم ـل
اﻹنساني.
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مجلس التوجيه
اﳌاّدة  : ٦يتشكل مجلس التوجيه الذي يرأسه مدير ديوان
رئاسة اﳉمهورية والذي يدعى ﰲ صلب النص “اﳌجلس”
من اﻷعضاء الدائمﲔ اﻵتي ذكرهم :
– الوزير اﳌكلف بالشؤون اﳋارجية،
– الوزير اﳌكلف بالداخلية واﳉماعات اﳌـحلية،
– الوزير اﳌكلف باﳌالية،
– اﻷمﲔ العام لوزارة الدفاع الوطني.
يحضر كذلك أشغال اﳌجلس بصوت تداوﱄ كل عضو ﰲ
اﳊكومة معني باﳌسائل اﳌسجلة ﰲ جدول اﻷعمال.
يمكن أن يستعﲔ اﳌجلس بكل ﳑثل عن اﳌؤسسات أو
الهيئات التي بإمكانها أن تفيده ﰲ أشغاله.
يحضر اﳌدير العام للوكالة اجتماعات اﳌجلس بصوت
استشاري.
اﳌاّدة  : 7يتداول مجلس التوجيه ،ﻻسيما فيما يأتي:
– ع ـن ـاصر است ـرات ـي ـج ـي ـة ال ـت ـع ـاون ال ـدوﱄ ل ـلـوكـالـة قـبـل
عرضها ﳌوافقة رئيس اﳉمهورية،
– ال ـب ـرن ـامج السن ـوي واﳌت ـع ـدد السن ـوات ل ـل ـوك ـال ـة الـذي
يصادق عليه ويعرضه ﳌوافقة رئيس اﳉمهورية،
– مشروع اﳌيزانية العامة للوكالة التي تتضمن ميزانية
التسيير وميزانية التعاون الدوﱄ،
– التنظيم الداخﲇ للوكالة ومشروع النظام الداخﲇ وكذا
توزيع ﳑثليات الوكالة ﰲ اﳋارج،
– نظام اﻷجور والنظام التعويضي ،وكذا القانون اﻷساسي
ﳌستخدمي الوكالة،
– مشاريع الشراكة الدولية مع اﳌؤسسات أو الهيئات
اﳌماثلة،
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– كل التدابير الرامية إﱃ ﲢسﲔ تنظيم وسير الوكالة
وتشجيع إنجاز مهامها،

 ١٨جمادى الثانية عام  ١٤٤١هـ
 ١٢فبراير سنة  ٢٠٢٠م

اﳌاّدة  : ١١يقترح اﳌدير العام قائمة اﳌمثليات ﰲ اﳋارج،
ويعرضها عﲆ اﳌجلس للمصادقة عليها.

– اﳊصيلة السنوية لنشاطات الوكالة،
– التقرير السنوي لنشاطات الوكالة قبل عرضه عﲆ
رئيس اﳉمهورية.
اﳌاّدة  : ٨يعقد اﳌجلس دورتﲔ ) (2ﰲ السنة .ويمكنه أن
يجتمع ﰲ دورات غير عادية ،عند اﳊاجة ،بناء عﲆ طلب
من رئيسه.

يمكن أن يستعﲔ ،عند اﳊاجة ،بخدمات مستشارين أو
خـ ـبـ ـراء يـ ـراهـ ـم ضروريﲔ ﻹنـ ـجـ ـاز مـ ـه ـام ال ـوك ـال ـة ومشاري ـع
التعاون للوكالة.
يمكن اﳌدير العام ،ﳌمارسة صﻼحياته ،تفويض إمضائه
ﳌساعديه.
اﳌاّدة  : ١٢تنظم الوكالة ﰲ أربع ) (٤مديريات مركزية :

ويصادق عﲆ نظامه الداخﲇ ﰲ دورته اﻷوﱃ .وتتوﱃ
مصالح الوكالة أمانة اﳌجلس.
القسم الثاني
اﳌدير العام
اﳌاّدة  : ٩يدير الوكالة مدير عام يعّين ﲟرسوم رئاسي،
وتكون له رتبة مستشار برئاسة اﳉمهورية .وتنهى مهامه
حسب اﻷشكال نفسها.
اﳌاّدة  : ١٠يكلف اﳌدير العام بتنفيذ مهام الوكالة  .وهو
اﳌسؤول عـ ـ ـن سي ـ ـره ـ ـا ال ـ ـع ـ ـام ويضم ـ ـن تسي ـ ـي ـ ـره ـ ـا ط ـ ـب ـ ـق ـ ـا
للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
وبهذه الصفة ،يكلف ﻻسيما ﲟا يأتي :
– ﲢضير مشروع النظام الداخﲇ للوكالة والسهر عﲆ

– اﳌديرية اﳌكلفة بالتعاون الثقاﰲ والعلمي والديني،
– اﳌ ـدي ـري ـة اﳌـك ـلـفـة بالتـعـ ـاون اﻻقـتـص ـادي واﻻجـتـم ـاعـ ـي
واﻹنساني،
– اﳌـدي ـري ـة اﳌـكـ ـل ـفة ب ـدراس ـات الـي ـقـ ـظـ ـة اﻻسـت ـراتـيـجـ ـية
واﻻستكشاف والتحليل والتلخيص،
– اﳌديرية اﳌكلفة باﻹدارة والوسائل العامة.
يمكن أن تزود الوكالة بهياكل عملياتية ﰲ شكل مصالح
ومكاتب ومشاريع.
يحدد التنظيم الداخﲇ وصﻼحيات اﳌديريات اﳌركزية
واﳌصال ـ ـح واﳌك ـ ـاتب واﳌشاريـ ـع ،وكـ ـذا الـ ـقـ ـانـ ـون اﻷساسي
ونظام اﻷجور والنظام التعويضي للمستخدمﲔ اﳌعينﲔ
لديها ،بنص خاص.

تطبيقه بعد اﳌصادقة عليه،

الفصل الرابع

– اقـ ـتـ ـراح مشروع مـ ـخـ ـط ـط ال ـت ـن ـظ ـي ـم ال ـداخﲇ ل ـل ـوك ـال ـة
أحكام مالية

ومشروع ال ـ ـ ـق ـ ـ ـان ـ ـ ـون اﻷساسي ون ـ ـ ـظ ـ ـ ـام اﻷج ـ ـ ـور وال ـ ـ ـن ـ ـ ـظ ـ ـ ـام
التعويضي ﳌستخدمي الوكالة،
– ﲢضير مشروع اﳌيزانية العامة للوكالة وضمان تنفيذها
بعد اﳌصادقة عليه،
– ﳑارسة السل ـ ـط ـ ـة السّل ـ ـمـ ـيـ ـة والـ ـتسيـ ـيـ ـر عﲆ جـ ـمـ ـيـ ـع
مستخدمي الوكالة،
– تـ ـعـ ـيﲔ وإنـ ـهـ ـاء مـ ـه ـام اﳌست ـخ ـدمﲔ شاغﲇ اﳌن ـاصب
الذين لم تتقرر طريقة أخرى للتعيﲔ فيها،
– ﲢضير اجتماعات اﳌجلس وضمان تنفيذ مداوﻻته،
– إعداد التقرير السنوي لنشاطات الوكالة الذي يرسله إﱃ
رئيس اﳉمهورية بعد اﳌصادقة عليه من طرف اﳌجلس.

اﳌاّدة  : ١3تزود الوكالة ﲟيزانية عامة سنوية ،تشتمل
عﲆ ميزانية تسيير وميزانية تعاون دوﱄ ،تسجل بعنوان
رئاسة اﳉمهورية ،وتكون موضوع محاسبة منفصلة.
اﳌدير العام هو اﻵمر بالصرف الرئيسي ﳌيزانية الوكالة.
اﳌاّدة  : ١٤تضم ميزانية التسيير ما يأتي :
ﰲ باب اﻹيرادات :
– مساهمات الدولة بعنوان التسيير والتجهيز،
– ناﰋ اﳋدمات اﳌتصلة بنشاط الوكالة،
– الهبات والوصايا.

 ١٨جمادى الثانية عام  ١٤٤١هـ
 ١٢فبراير سنة  ٢٠٢٠م
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مرسوم تنفيذي رقـم  ٤٠3–١٩مؤرخ ﰲ  ٤جمادى اﻷوﱃ
عام  ١٤٤١اﳌوافق  3١ديسمبر سنة  ،٢٠١٩يعّدل

– نفقات التسيير،

توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة ٢٠١٩
حسب كل قطاع.

– نفقات التجهيز،
– كل النفقات اﻷخرى ذات الصلة بنشاطها.
اﳌاّدة  : ١5تضم ميزانية التعاون الدوﱄ ما يأتي:
ﰲ باب اﻹيرادات :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٤–٩٩و١٤٣

– مساهمات الدولة بعنوان التعاون الدوﱄ،
– اﳌوارد اﳌتأت ـي ـة م ـن ال ـت ـع ـاون ال ـدوﱄ ط ـبـقـا لـلـتشريـع

) ا ل ف ق ر ة  ( 2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧ – 8٤اﳌؤّرخ ﰲ  8شّوال عام

 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،

والتنظيم اﳌعمول بهما،
– كل اﳌوارد اﳌالية اﻷخرى التي تقررها الدولة.

اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقـم  ١8–١8اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩ربيع الثاني

ﰲ باب النفقات :

عام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١8واﳌتضمن قانون

– نفقات التعاون الدوﱄ،

اﳌالية لسنة ،2٠١٩

– كل النفقات اﻷخرى ذات الصلة بنشاط التعاون الدوﱄ.

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣٧٠–١٩اﳌؤّرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠١٩

اﳌاّدة  : ١٦تشتمـل نـفـق ـات الـتـع ـاون ال ـدوﱄ عـﲆ نـفـق ـات

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

يـخضع تـنـفـيـذ نـفـقـات الـتـدخـﻼت اﻻستـثـنـائـيـة لـلـمـوافقة

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١١١–١٩اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٣١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن

التـدخ ـﻼت اﳌبرمجة ونفقات التدخﻼت اﻻستثنائية.

اﳌسبقة لرئيس اﳉمهورية.

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

اﳌاّدة  : ١7ﲤسك محاسبة الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم
اﳌعمول بهما.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  22٧– ٩8اﳌؤرخ ﰲ
 ١٩رب ـ ـي ـ ـع اﻷول ع ـ ـام  ١٤١٩اﳌواف ـ ـق  ١٣ي ـول ـي ـو سن ـة ١٩٩8

الفصل اﳋامس
أحكام خاصة وختامية
اﳌاّدة  : ١٨تـ ـزود الـوك ـال ـة ،مـن طرف ال ـدولـة ،بـال ـوسـائ ـل
البشرية واﳌادية واﳌنشآت اﻷساسية الضرورية ،ﻹنجاز
مهامها ،طبقا لﻸحكام التشريعية والتنظيمية اﳌعمول بها
ﰲ هذا اﳌجال.
اﳌادة  : ١٩توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا اﳌرسوم،
عند اﻻقتضاء ،بنص خاص.

واﳌتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ،اﳌعدل واﳌتمم،
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠١٩اعتماد دفع
قدره خمسون مليون دينار ) ٥٠.٠٠٠.٠٠٠دج( ورخصة برنامج
قدرها أربعة عشر مليارا وستمائة وعشرة مﻼيﲔ دينار
) ١٤.٦١٠.٠٠٠.٠٠٠دج( مقّيدان ﰲ النفقات ذات الطابع النهائي
)اﳌنصوص عليها ﰲ القانون رقـم  ١8–١8اﳌؤرخ ﰲ  ١٩ربيع
الثاني عام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١8واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة  (2٠١٩طبقا للجدول “أ” اﳌلحق بهذا

اﳌادة  : ٢٠يـنـشـر ه ـ ـذا اﳌ ـرس ـوم ف ـي اﳉ ـريـ ـدة الّرسـمـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١٧جمادى الثانية عام  ١٤٤١اﳌوافق ١١

فبراير سنة .2٠2٠

اﳌرسوم.
اﳌادة  : ٢يخ ـصص لـمـيزانـية سنة  2٠١٩اعتماد دفع قدره
خمسون مليون دينار ) ٥٠.٠٠٠.٠٠٠دج( ورخصة برنامج
قدرها أربعة عشر مليارا وستمائة وعشرة مﻼيﲔ دينار
) ١٤.٦١٠.٠٠٠.٠٠٠دج( ي ـ ـقـ ـيـ ـدان ﰲ الـ ـنـ ـفـ ـقـ ـات ذات الـ ـطـ ـابـ ـع

عبد اﳌجيد تبون

النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ القانون رقـم  ١8–١8اﳌؤّرخ
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ﰲ  ١٩ربيع الثاني عام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة 2٠١8

 ١٨جمادى الثانية عام  ١٤٤١هـ
 ١٢فبراير سنة  ٢٠٢٠م

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧ – 8٤اﳌؤّرخ ﰲ  8شّوال عام

واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  (2٠١٩طبقا للجدول “ب”

 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،

اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

اﳌعّدل واﳌتّمم،

ا ﳌ ا د ة  : 3ي ن ش ر ه ذ ا ا ﳌ ر س و م ﰲ ا ﳉ ر ي د ة ا ل ّر س م ّي ة

ل ل ج م ه و ر ّي ة اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حـ ـّرر ب ـاﳉزائ ـر  ٤ج ـ ـم ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٤١اﳌوافـ ـق ٣١
ديسمبر سنة .2٠١٩
عبد العزيز جراد

عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  2٠١٩واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة ،2٠2٠
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣٧٠–١٩اﳌؤّرخ ﰲ
أول جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌوافق  28ديسمبر سنة 2٠١٩
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

اﳌلحق
اﳉدول "أ" مساهمات نهائية
)بآﻻف الدنانير(
اﳌبالغ اﳌلغاة
القطاع

– وﲟقتضى القانون رقـم  ١٤–١٩اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني

اعتماد الدفع

رخصة البرنامج

– وﲟقتضى اﳌرسـوم الرئـاسي رقم  ٠١–2٠اﳌ ـؤّرخ فـي ٦
جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤١اﳌوافق  2جانفي سنة  2٠2٠واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  22٧–٩8اﳌؤّرخ ﰲ
 ١٩رب ـ ـي ـ ـع اﻷول ع ـ ـام  ١٤١٩اﳌواف ـ ـق  ١٣ي ـول ـي ـو سن ـة ١٩٩8
واﳌتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– احتياطي لنفقات غير
متوّقعة

50.000

14.610.000

اﳌجموع................

50.000

14.610.000

يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠2٠اعتماد دفع

اﳉدول "ب" مساهمات نهائية

قدره مائة وستون مليون دينار ) ١٦٠.٠٠٠.٠٠٠دج( ورخصة
)بآﻻف الدنانير(

اﳌبالغ اﳌخصصة
القطاع
اعتماد الدفع

رخصة البرنامج

–

14.560.000

برنامج قدرها مائة وستون مليون دينار ) ١٦٠.٠٠٠.٠٠٠دج(
مقّيدان ﰲ النفقات ذات الطابع النهائي )اﳌنصوص عليها
ﰲ القانون رقـم  ١٤–١٩اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني عام ١٤٤١
اﳌوافق  ١١ديسمبر سنة  2٠١٩واﳌتضمن قانون اﳌالية
لسنة  (2٠2٠طبقا للجدول “أ” اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

– الفﻼحة والري
– دعـ ـ ـم اﳊص ـ ـول ع ـ ـﲆ
سكن

50.000

50.000

اﳌجموع..................

50.000

14.610.000

مرسوم تنفيذي رقـم  ٤١-٢٠مؤرخ ﰲ  ١٢جمادى الثانية
عام  ١٤٤١اﳌوافق  ٦فبراير سنة  ،٢٠٢٠يعّدل توزيع
نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة  ٢٠٢٠حسب
كل قطاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وب ـ ـن ـ ـاء عﲆ الـ ـدستـ ـور ،ﻻ سيـ ـمـ ـا اﳌادتـ ـان  ٤–٩٩و١٤٣
) الفقرة  (2منه،

اﳌادة  : ٢يخـصص لـمـيزانـية سنة  2٠2٠اعتماد دفع قدره
مائة وستون مليون دينار ) ١٦٠.٠٠٠.٠٠٠دج( ورخصة برنامج
قدرها مائة وستون مليون دينار ) ١٦٠.٠٠٠.٠٠٠دج( يقّيدان
ﰲ الـ ـنـ ـفـ ـقـ ـات ذات الـ ـط ـاب ـع ال ـن ـه ـائي )اﳌنصوص ع ـل ـي ـه ـا ﰲ
القانون رقـم  ١٤–١٩اﳌؤرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني عام  ١٤٤١اﳌوافق
 ١١ديسمبر سنة  2٠١٩واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة (2٠2٠
طبقا للجدول “ب” اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
ا ﳌ ا د ة  : 3ي ن ش ر ه ذ ا ا ﳌ ر س و م ﰲ ا ﳉ ر ي د ة ا ل ّر س م ّي ة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر  ١2جمادى الثانية عام  ١٤٤١اﳌوافق ٦
فبراير سنة .2٠2٠
عبد العزيز جراد

 ١٨جمادى الثانية عام  ١٤٤١هـ
 ١٢فبراير سنة  ٢٠٢٠م
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اﳌلحق

اﳉدول "ب" مساهمات نهائية
)بآﻻف الدنانير(

اﳉدول "أ" مساهمات نهائية
)بآﻻف الدنانير(
اﳌبالغ اﳌلغاة
القطاع
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اعتماد الدفع

رخصة البرنامج

 احتياطي لنفقات غيرمتوّقعة

160.000

160.000

اﳌجموع..................

160.000

160.000

القطاع

اﳌبالغ اﳌخصصة
اعتماد الدفع

رخصة البرنامج

 اﳌنشآت القاعديةاﻻجتماعية والثقافية
اﳌجموع..................

160.000

160.000

160.000

160.000

مراسيم فردّيـة
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  5جمادى الثانية عام 1441
اﳌوافق  30جانفي سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام
رئيس دراسات برئاسة اﳉمهورّية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  5جمادى الثانية عام
 1441اﳌوافق  30جانفي سنة  ،2020تنهى مهام السّيد سامي
زامـ ـون ،بصفـ ـتـ ـه رئـ ـيسا لـ ـلـ ـدراسات بـ ـرئـ ـاسة اﳉم ـه ـورّي ـة،

ﻹحالته عﲆ التقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  5جمادى الثانية عام 1441
اﳌوافق  30جانفي سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام
م ـ ـدي ـ ـر اﳊصانـ ـات واﻻمـ ـتـ ـيـ ـازات الـ ـدبـ ـلـ ـومـ ـاسيـ ـة
بوزارة الشؤون اﳋارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  5جمادى الثانية عام
 1441اﳌوافق  30جانفي سنة  ،2020تنهى مهام السّيد مـحـمد
عالم ،بصفته مديرا للحصانات واﻻمتيازات الدبلوماسية
بوزارة الشؤون اﳋارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  7جمادى الثانية عام 1441
اﳌواف ـ ـق أّول فـ ـبـ ـرايـ ـر سنـ ـة  ،2020ي ـتضم ـن إن ـه ـاء
مهام سفير مستشار بوزارة الشؤون اﳋارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  7جمادى الثانية عام
 1441اﳌوافق أّول فبراير سنة  ،2020تنهى مهام السّيد
جمال الدين قرين ،بصفته سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون
اﳋارجية ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  7جمادى الثانية عام 1441
اﳌواف ـ ـق أّول فـ ـبـ ـرايـ ـر سنـ ـة  ،2020ي ـتضم ـن إن ـه ـاء
مـ ـهـ ـام سفـ ـي ـر ف ـوق ال ـع ـادة وم ـف ـوض ل ـل ـج ـم ـه ـورّي ـة
اﳉزائ ـ ـرّيـ ـة الـ ـّديـ ـمـ ـقـ ـراطـ ـّيـ ـة ال ّشعـ ـبـ ـّيـ ـة ﲟكسيـ ـكـ ـو
)الوﻻيات اﳌتحدة اﳌكسيكية(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  7جمادى الثانية عام 1441
اﳌوافق أّول فبراير سنة  ،2020تنهى ،ابتداء من  21ديسمبر
سنة  ،2019مهام السيّد رابح حديد ،بصفته سفيرا فوق العادة
وم ـف ـوضا ل ـل ـج ـم ـه ـورّي ـة اﳉزائ ـرّي ـة ال ـّدي ـم ـق ـراطـّيـة ال ّشعـبـّيـة
ﲟكسيكو )الوﻻيات اﳌتحدة اﳌكسيكية( ،بسبب الوفاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  7جمادى الثانية عام 1441
اﳌواف ـ ـق أّول فـ ـبـ ـرايـ ـر سنـ ـة  ،2020ي ـتضم ـن إن ـه ـاء
م ـه ـام رئ ـيس دي ـوان وزي ـر ال ـداخ ـل ـي ـة واﳉم ـاعـات
اﶈلية والتهيئة العمرانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  7جمادى الثانية عام 1441
اﳌوافق أّول فبراير سنة  ،2020تنهى مهام السّيد عبد اﳊميد
عيادي ،بصفته رئيسا لديوان وزير الداخلية واﳉماعات
اﶈلية والتهيئة العمرانية ،لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  7جمادى الثانية عام 1441
اﳌواف ـ ـق أّول فـ ـبـ ـرايـ ـر سنـ ـة  ،2020ي ـتضم ـن إن ـه ـاء
مهام مدير اﻹدارة اﶈلية ﰲ وﻻية البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  7جمادى الثانية عام
 1441اﳌوافق أّول فبراير سنة  ،2020تنهى مهام السّيد
عياش هواري ،بصفته مديرا لﻺدارة اﶈلية ﰲ وﻻية البليدة،
لتكليفه بوظيفة أخرى.
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  7جمادى الثانية عام 1441
اﳌواف ـ ـق أّول فـ ـبـ ـرايـ ـر سنـ ـة  ،2020ي ـتضم ـن إن ـه ـاء
مهام اﳌدير العام للميزانية بوزارة اﳌالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  7جمادى الثانية عام
 1441اﳌوافق أّول فبراير سنة  ،2020تنهى مهام السّيد فريد
باقه ،بصفته مديرا عاما للميزانية بوزارة اﳌالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  7جمادى الثانية عام 1441
اﳌوافق أّول فبراير سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام
اﳌفتش العام للمصالح اﳉبائية بوزارة اﳌالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  7جمادى الثانية عام
 1441اﳌوافق أّول فبراير سنة  ،2020تنهى مهام السّيد
مـحـم ـد ق ـي ـدوش ،بصف ـت ـه م ـف ـتشا ع ـام ـا ل ـل ـمصال ـح اﳉبـائـيـة
بوزارة اﳌالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  7جمادى الثانية عام 1441
اﳌواف ـ ـق أّول فـ ـبـ ـرايـ ـر سنـ ـة  ،2020ي ـتضم ـن إن ـه ـاء
مـ ـهـ ـام مـ ـديـ ـر الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـيـ ـات اﳉبـ ـائـ ـيـ ـة والـ ـتـ ـحصيـ ـل
باﳌديرية العامة للضرائب بوزارة اﳌالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  7جمادى الثانية عام
 1441اﳌوافق أّول فبراير سنة  ،2020تنهى مهام السّيد
أرزقي غانمي ،بصفته مديرا للعمليات اﳉبائية والتحصيل
باﳌديرية العامة للضرائب بوزارة اﳌالية ،لتكليفه بوظيفة
أخرى.

 ١٨جمادى الثانية عام  ١٤٤١هـ
 ١٢فبراير سنة  ٢٠٢٠م

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  7جمادى الثانية عام 1441
اﳌ ـواف ـق أّول فبـراي ـر سـنـة  ،2020يـتـضـمـن تـع ـيﲔ

سفير فوق العادة ومفوض للجمهورّية اﳉزائرّية
ية الّشعبيّة ﲟكسيكو )الوﻻيات اﳌتحدة
الّديمقراط ّ
اﳌكسيكية(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  7جمادى الثانية عام
 1441اﳌوافق أّول فبراير سنة  ،2020يعّين السّيد جمال
الـ ـديـ ـن قـ ـريـ ـن ،سفـ ـيـ ـرا ف ـوق ال ـع ـادة وم ـف ـوضا ل ـل ـج ـم ـه ـورّي ـة

اﳉزائـ ـرّيـ ـة الـ ـّديـ ـمـ ـقـ ـراطـ ـّيـ ـة ال ّشعـ ـبـ ـّيـ ـة ﲟكسيـ ـك ـو )ال ـوﻻي ـات
اﳌتحدة اﳌكسيكية(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  7جمادى الثانية عام 1441
اﳌوافق أّول فبراير سنة  ،2020يتضمن التعيﲔ

ب ـوزارة ال ـداخ ـل ـي ـة واﳉمـاعـات اﶈلـيـة والـتـهـيئـة
العمرانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  7جمادى الثانية عام
 1441اﳌوافق أّول فبراير سنة  ،2020يعّين السّيدان اﻵتي

اسم ـاه ـم ـا ،ب ـوزارة الـداخـلـيـة واﳉمـاعـات اﶈلـيـة والـتـهـيئـة
العمرانية :
– عياش هواري ،رئيسا للديوان،
– عبد اﳊميد عيادي ،مفتشا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م ـ ـرسوم رئـ ـاسي مؤّرخ ﰲ  5ج ـم ـادى ال ـث ـانـيـة عـام 1441
اﳌوافق  30جانفي سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام
اﳌديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  5جمادى الثانية عام 1441
اﳌوافق  30جانفي سنة  ،2020تنهى مهام السّيدة منوبة فائدي،
بصفتها مديرة عامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  7جمادى الثانية عام 1441
اﳌوافق أّول فبراير سنة  ،2020يتضمن إنهاء مهام
نائبة مدير بوزارة السكن والعمران واﳌدينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  7جمادى الثانية عام
 1441اﳌوافق أّول فبراير سنة  ،2020تنهى مهام السّيدة
ك ـري ـم ـة أوﳌان ،بصف ـت ـه ـا ن ـائ ـب ـة م ـديـر ﳌتـابـعـة اﻹنـجـازات
ﲟديرية السكن الترقوي بوزارة السكن والعمران واﳌدينة،
بناء عﲆ طلبها.

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  5جمادى الثانية عام 1441
اﳌوافق  30جانفي سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ اﳌدير
العام لعصرنة العدالة بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  5جمادى الثانية عام
 1441اﳌوافق  30جانفي سنة  ،2020يعّين السّيد عبد الرزاق
حني ،مديرا عاما لعصرنة العدالة بوزارة العدل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  7جمادى الثانية عام 1441
اﳌوافق أّول فبراير سنة  ،2020يتضمن تعيﲔ
اﳌفتش العام للمصالح اﳉبائية بوزارة اﳌالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  7جمادى الثانية عام
 1441اﳌوافق أّول فبراير سنة  ،2020يعّين السّيد أرزقي

غانمي ،مفتشا عاما للمصالح اﳉبائية بوزارة اﳌالية.

 ١٨جمادى الثانية عام  ١٤٤١هـ
 ١٢فبراير سنة  ٢٠٢٠م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠7
اﳉريدة الرسم ّ

13

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة العدل
قراران مؤّرخان ﰲ  6ربيع الثاني عام  1441اﳌوافق 3
ديسمبر سنة  ،2019يتضمنان إحداث منظمتﲔ

للمحامﲔ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير العدل ،حافظ اﻷختام،
إ ّ
– ﲟقتضى القانون رقم  07–13اﳌؤّرخ ﰲ  24ذي اﳊجة
عام  1434اﳌوافق  29أكتوبر سنة  2013واﳌتضمن تنظيم
مهنة اﶈاماة ،ﻻ سيما اﳌادة  85منه،

حّرر باﳉزائر ﰲ  6ربيع الثاني عام  1441اﳌوافق 3
ديسمبر سنة .2019
بلقاسم زغماتي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير العدل ،حافظ اﻷختام،
إ ّ
– ﲟقتضى القانون رقم  07–13اﳌؤّرخ ﰲ  24ذي اﳊجة
عام  1434اﳌوافق  29أكتوبر سنة  2013واﳌتضمن تنظيم
مهنة اﶈاماة ،ﻻ سيما اﳌادة  85منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  111–19اﳌؤّرخ ﰲ
 24رجب عام  1440اﳌوافق  31مارس سنة  2019واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  111–19اﳌؤّرخ ﰲ
 24رجب عام  1440اﳌوافق  31مارس سنة  2019واﳌتضمن

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  332–04اﳌؤّرخ ﰲ
 10رمضان عام  1425اﳌوافق  24أكتوبر سنة  2004الذي
يحدد صﻼحيات وزير العدل ،حافظ اﻷختام،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  332–04اﳌؤّرخ ﰲ
 10رمضان عام  1425اﳌوافق  24أكتوبر سنة  2004الذي

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ القرار اﳌؤّرخ ﰲ  7ربيع اﻷول عام
 1437اﳌوافق  19ديسمبر سنة  2015واﳌتضمن اﳌوافقة
عﲆ النظام الداخﲇ ﳌهنة اﶈاماة،

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ القرار اﳌؤّرخ ﰲ  7ربيع اﻷول عام
 1437اﳌوافق  19ديسمبر سنة  2015واﳌتضمن اﳌوافقة

– وب ـ ـع ـ ـد اﻻط ـ ـﻼع عﲆ م ـ ـداول ـ ـة م ـ ـج ـ ـلس اﻻﲢاد ال ـ ـوطـ ـني
ﳌنظمات اﶈامﲔ اﳌؤّرخة ﰲ  14سبتمبر سنة 2019
واﳌتضمنة اقتراح إحداث منظمة اﶈامﲔ لغليزان،

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

يحدد صﻼحيات وزير العدل ،حافظ اﻷختام،

عﲆ النظام الداخﲇ ﳌهنة اﶈاماة،
– وب ـ ـع ـ ـد اﻻط ـ ـﻼع عﲆ م ـ ـداول ـ ـة م ـ ـج ـ ـلس اﻻﲢاد ال ـ ـوطـ ـني
ﳌنظمات اﶈامﲔ اﳌؤّرخة ﰲ  14سبتمبر سنة 2019
واﳌتضمنة اقتراح إحداث منظمة اﶈامﲔ لتيارت،
– وبناء عﲆ اقتراح مدير الشؤون اﳌدنية وختم الدولة،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ ُ :تحدث منظمة للمحامﲔ بتيارت.
اﳌادة  : 2يحّدد مقر منظمة اﶈامﲔ لتيارت ﲟجلس
قضاء تيارت.
اﳌادة  : 3ﲢّدد دائرة اختصاص منظمة اﶈامﲔ لتيارت
ب ـ ـدائ ـ ـرة اخـ ـتصاص مـ ـجـ ـلس قضاء تـ ـيـ ـارت ومـ ـجـ ـلس قضاء
تيسمسيلت.
اﳌادة  : 4يكلف كل من رئيس اﻻﲢاد الوطني ﳌنظمات
اﶈامﲔ ونقيب منظمة اﶈامﲔ ﳌستغاﱎ ،بوضع هياكل
اﳌنظمة اﳉديدة وتنصيبها.
اﳌادة  : 5يكلف مدير الشؤون اﳌدنية وختم الدولة بتنفيذ
هذا القرار.
اﳌادة  : 6ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

– وبناء عﲆ اقتراح مدير الشؤون اﳌدنية وختم الدولة،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ ُ :تحدث منظمة للمحامﲔ بغليزان.
اﳌادة  : 2يحّدد مقر منظمة اﶈامﲔ لغليزان ﲟجلس
قضاء غليزان.
اﳌادة  : 3ﲢّدد دائرة اختصاص منظمة اﶈامﲔ لغليزان
بدائرة اختصاص مجلس قضاء غليزان.
اﳌادة  : 4يكلف كل من رئيس اﻻﲢاد الوطني ﳌنظمات
اﶈامﲔ ونقيب منظمة اﶈامﲔ ﳌستغاﱎ ،بوضع هياكل
اﳌنظمة اﳉديدة وتنصيبها.
اﳌادة  : 5يكلف مدير الشؤون اﳌدنية وختم الدولة بتنفيذ
هذا القرار.
اﳌادة  : 6ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطيّة الّشعبيّة.
حّرر باﳉزائر ﰲ  6ربيع الثاني عام  1441اﳌوافق 3
ديسمبر سنة .2019
بلقاسم زغماتي
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وزارة اﳌالية
قـرار مؤّرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21
جانفي سنة  ،2020يتضمن تفويض اﻹمضاء إﱃ
رئيس اﳌفتشية العامة للمالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٨جمادى الثانية عام  ١٤٤١هـ
 ١٢فبراير سنة  ٢٠٢٠م

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ
 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  90–17اﳌؤّرخ ﰲ 23

جـ ـ ـم ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  1438اﳌواف ـ ـق  20فـ ـب ـراي ـر سن ـة 2017
واﳌتضمـ ـن تـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم اﻹدارة اﳌركـ ـزيـ ـة لـ ـلـ ـمـ ـديـ ـريـ ـة الـ ـعـ ـام ـة
للجمارك وصﻼحياتها،

ن وزير اﳌالية،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  01–20اﳌؤّرخ ﰲ 6
ج ـ ـ ـم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1441اﳌوافـ ـ ـق  2ج ـ ـان ـ ـفي سنـ ـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ
 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  273–08اﳌؤّرخ ﰲ 6

رمضان عام  1429اﳌوافق  6سبتمبر سنة  2008واﳌتضمن
تنظيم الهياكل اﳌركزية للمفتشية العامة للمالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  04–20اﳌؤّرخ ﰲ 15

جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  11جانفي سنة  2020الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ 25
رمضان عام  1439اﳌوافق  10يونيو سنة  2018واﳌتضمن
تعيﲔ السّيد عﲇ تراك ،رئيسا للمفتشية العامة للمالية،
بوزارة اﳌالية،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  04–20اﳌؤّرخ ﰲ 15

جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  11جانفي سنة  2020الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ  9محّرم

عام  1441اﳌوافق  9سبتمبر سنة  2019واﳌتضمن تعيﲔ
السّيد ﷴ وارث ،مديرا عاما للجمارك،
يقرر ما يأتي :

اﳌادة اﻷوﱃ  :يفـّوض إﱃ السّيد مـحـمد وارث ،اﳌدير العام

للجمارك ،اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياته باسم وزير اﳌالية،
عﲆ جميع الوثائق واﳌقررات ﲟا ﰲ ذلك القرارات.
اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21

جانفي سنة .2020

عبد الرحمان راوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفـّوض إﱃ السّيد عﲇ تراك ،رئيس اﳌفتشية
العامة للمالية ،اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياته باسم وزير
اﳌالية ،عﲆ جميع الوثائق واﳌقررات ﲟا ﰲ ذلك القرارات.
اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21

جانفي سنة .2020

عبد الرحمان راوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤّرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21
جانفي سنة  ،2020يتضمن تفويض اﻹمضاء إﱃ
اﳌدير العام للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ

قـرار مؤّرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21
جانفي سنة  ،2020يتضمن تفويض اﻹمضاء إﱃ
اﳌدير العام لﻸمﻼك الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  01–20اﳌؤّرخ ﰲ 6
ج ـ ـ ـم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1441اﳌوافـ ـ ـق  2ج ـ ـان ـ ـفي سنـ ـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ
 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  364–07اﳌؤّرخ ﰲ
 18ذي الـ ـقـ ـعـ ـدة ع ـام  1428اﳌوافـ ـق  28ن ـوف ـمـبـر سنـة 2007
واﳌتضمن تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌالية ،اﳌعّدل

واﳌتّمم،

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  01–20اﳌؤّرخ ﰲ 6
ج ـ ـ ـم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1441اﳌوافـ ـ ـق  2ج ـ ـان ـ ـفي سنـ ـة 2020

جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  11جانفي سنة  2020الذي

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  04–20اﳌؤّرخ ﰲ 15

 ١٨جمادى الثانية عام  ١٤٤١هـ
 ١٢فبراير سنة  ٢٠٢٠م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠7
اﳉريدة الرسم ّ

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ 21
وال عام  1437اﳌوافق  26يوليو سنة  2016واﳌتضمن
ش ّ
تعيﲔ السّيد جمال خزناجي ،مديرا عاما لﻸمﻼك الوطنية
بوزارة اﳌالية،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفـّوض إﱃ السّيد جمال خزناجي ،اﳌدير
العام لﻸمﻼك الوطنية ،اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياته ،باسم
وزير اﳌالية ،عﲆ جميع الوثائق واﳌقررات ﲟا ﰲ ذلك
القرارات.
اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21
جانفي سنة .2020
عبد الرحمان راوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤّرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21
جانفي سنة  ،2020يتضمن تفويض اﻹمضاء إﱃ
اﳌدير العام للخزينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  01–20اﳌؤّرخ ﰲ 6
ج ـ ـ ـم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1441اﳌوافـ ـ ـق  2ج ـ ـان ـ ـفي سنـ ـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ
 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  364–07اﳌؤّرخ ﰲ
 18ذي الـ ـقـ ـعـ ـدة ع ـام  1428اﳌوافـ ـق  28ن ـوف ـمـبـر سنـة 2007
واﳌتضمن تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌالية ،اﳌعّدل

واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  04–20اﳌؤّرخ ﰲ 15
جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  11جانفي سنة  2020الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ  22ذي
اﳊجة عام  1436اﳌوافق  6أكتوبر سنة  2015واﳌتضمن
تعيﲔ السّيد فيصل تادينيت ،مديرا عاما للخزينة بوزارة
اﳌالية،

يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفـّوض إﱃ السّيد فيصل تادينيت ،اﳌدير
العام للخزينة ،اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياته ،باسم وزير
اﳌالية ،عﲆ جميع الوثائق واﳌقررات ﲟا ﰲ ذلك القرارات.
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اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21
جانفي سنة .2020
عبد الرحمان راوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤّرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21
جانفي سنة  ،2020يتضمن تفويض اﻹمضاء إﱃ
اﳌدير العام للمحاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  01–20اﳌؤّرخ ﰲ 6
ج ـ ـ ـم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1441اﳌوافـ ـ ـق  2ج ـ ـان ـ ـفي سنـ ـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ
 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  364–07اﳌؤّرخ ﰲ 18
ذي القعدة عام  1428اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2007واﳌتضمن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌالية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  04–20اﳌؤّرخ ﰲ 15
جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  11جانفي سنة  2020الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ ٦
محّرم عام  ١٤٣٠اﳌوافق  ٣جانفي سنة  2٠٠٩واﳌتضمن
تعيﲔ السّيد مـحـمد العربي غانم ،مديرا عاما للمحاسبة،
بوزارة اﳌالية،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفـّوض إﱃ السّيد مـحمـد العربي غاﱎ ،اﳌدير
العام للمحاسبة ،اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياته باسم وزير
اﳌالية ،عﲆ جميع الوثائق واﳌقررات ﲟا ﰲ ذلك القرارات.
اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطيّة الّشعبيّة.
حّرر باﳉزائر ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21
جانفي سنة .2020
عبد الرحمان راوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤّرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21
جانفي سنة  ،2020يتضمن تفويض اﻹمضاء إﱃ
اﳌدي ـ ـر ال ـ ـع ـ ـام ل ـ ـل ـ ـع ـ ـﻼق ـ ـات اﻻقـ ـتصاديـ ـة واﳌالـ ـيـ ـة
اﳋارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
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اﳉريدة الرسم ّ
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 ١٨جمادى الثانية عام  ١٤٤١هـ
 ١٢فبراير سنة  ٢٠٢٠م

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  04–20اﳌؤّرخ ﰲ 15

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  01–20اﳌؤّرخ ﰲ 6
جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  2جانفي سنة  2020واﳌتضمن

جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  11جانفي سنة  2020الذي

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ
 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ  25ذي

القعدة عام  1432اﳌوافق  23أكتوبر سنة  2011واﳌتضمن
ت ـع ـيﲔ السّي ـد سي ـدي م ـح ـم ـد ف ـرح ـان ،م ـدي ـرا عـامـا لـلـتـقـديـر

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  364–07اﳌؤّرخ ﰲ
 18ذي الـ ـقـ ـعـ ـدة ع ـام  1428اﳌوافـ ـق  28ن ـوف ـمـبـر سنـة 2007
واﳌتضمن تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌالية ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  04–20اﳌؤّرخ ﰲ 15

جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  11جانفي سنة  2020الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ  6محّرم

عام  1430اﳌوافق  3جانفي سنة  2009واﳌتضمن تعيﲔ

السّيد عبد اﳊق بجاوي ،مديرا عاما للعﻼقات اﻻقتصادية
واﳌالية اﳋارجية بوزارة اﳌالية،

والسياسات بوزارة اﳌالية،
يقرر ما يأتي :

اﳌادة اﻷوﱃ  :يفـّوض إﱃ السّيد سيدي مح ـمد فرحان،
اﳌدير العام للتقدير والسياسات ،اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياته
باسم وزير اﳌالية ،عﲆ جميع الوثائق واﳌقررات ﲟا ﰲ
ذلك القرارات.
اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21

جانفي سنة .2020

يقرر ما يأتي :

عبد الرحمان راوية

اﳌادة اﻷوﱃ  :يفـّوض إﱃ السّيد عبد اﳊق بجاوي ،اﳌدير

العام للعﻼقات اﻻقتصادية واﳌالية اﳋارجية ،اﻹمضاء ﰲ

حدود صﻼحياته باسم وزير اﳌالية ،عﲆ جميع الوثائق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤّرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21
جانفي سنة  ،2 020يتضمن تفويض اﻹمضاء إﱃ
اﳌدير العام لﻼستشراف.

واﳌقررات ﲟا ﰲ ذلك القرارات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21

جانفي سنة .2020

عبد الرحمان راوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤّرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21
جانفي سنة  ،2020يتضمن تفويض اﻹمضاء إﱃ
اﳌدير العام للتقدير والسياسات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  01–20اﳌؤّرخ ﰲ 6
ج ـ ـ ـم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1441اﳌوافـ ـ ـق  2ج ـ ـان ـ ـفي سنـ ـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ
 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  364–07اﳌؤّرخ ﰲ 18

ذي القعدة عام  1428اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2007واﳌتضمن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌالية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

ن وزير اﳌالية،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  01–20اﳌؤّرخ ﰲ 6
ج ـ ـ ـم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1441اﳌوافـ ـ ـق  2ج ـ ـان ـ ـفي سنـ ـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ
 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  364–07اﳌؤّرخ ﰲ
 18ذي الـ ـقـ ـعـ ـدة ع ـام  1428اﳌوافـ ـق  28ن ـوف ـمـبـر سنـة 2007
واﳌتضمن تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌالية ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  04–20اﳌؤّرخ ﰲ 15

جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  11جانفي سنة  2020الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ  27ذي

القعدة عام  1439اﳌوافق  9غشت سنة  2018واﳌتضمن
تعيﲔ السّيد محـمد زموري ،مديرا عاما لﻼستشراف بوزارة
اﳌالية،

 ١٨جمادى الثانية عام  ١٤٤١هـ
 ١٢فبراير سنة  ٢٠٢٠م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠7
اﳉريدة الرسم ّ

يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفـّوض إﱃ السّيد مح ـمد زموري ،اﳌدير
العام لﻼستشراف ،اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياته باسم وزير
اﳌالية ،عﲆ جميع الوثائق واﳌقررات ﲟا ﰲ ذلك القرارات.
اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطيّة الّشعبيّة.
حّرر باﳉزائر ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21

جانفي سنة .2020

عبد الرحمان راوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤّرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21
جانفي سنة  ،2020يتضمن تفويض اﻹمضاء إﱃ
مديرة الوكالة القضائية للخزينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  01–20اﳌؤّرخ ﰲ 6
ج ـ ـ ـم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1441اﳌوافـ ـ ـق  2ج ـ ـان ـ ـفي سنـ ـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ
 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
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قـرار مؤّرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21
جانفي سنة  ،2020يتضمن تفويض اﻹمضاء إﱃ
مدير اﳌوارد البشرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  01–20اﳌؤّرخ ﰲ 6
ج ـ ـ ـم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1441اﳌوافـ ـ ـق  2ج ـ ـان ـ ـفي سنـ ـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ
 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  364–07اﳌؤّرخ ﰲ 18
ذي القعدة عام  1428اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2007واﳌتضمن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌالية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  04–20اﳌؤّرخ ﰲ 15
جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  11جانفي سنة  2020الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ  4جمادى
الثانية عام  1437اﳌوافق  13مارس سنة  2016واﳌتضمن
تعيﲔ السيّد سليم بﻼش ،مديرا للموارد البشرية بوزارة
اﳌالية،

يقرر ما يأتي :

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  364–07اﳌؤّرخ ﰲ 18

ذي القعدة عام  1428اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2007واﳌتضمن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌالية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  04–20اﳌؤّرخ ﰲ 15

اﳌادة اﻷوﱃ  :يفـّوض إﱃ السّيد سليم بﻼش ،مدير اﳌوارد
البشرية ،اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياته باسم وزير اﳌالية،
عﲆ جميع الوثائق واﳌقررات ﲟا ﰲ ذلك القرارات.

جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  11جانفي سنة  2020الذي

اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطيّة الّشعبيّة.

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ 16
ربـ ـيـ ـع الـ ـثـ ـاني عـ ـام  1431اﳌوافـ ـ ـق أّول أبـ ـ ـريـ ـ ـل سنـ ـ ـة 2010

حّرر باﳉزائر ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21
جانفي سنة .2020

يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،

واﳌتضمن تعيﲔ السّيدة حسيبة بن صفا ،مديرة للوكالة
القضائية للخزينة بوزارة اﳌالية،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفـّوض إﱃ السّيدة حسيبة بن صفا ،مديرة

الوكالة القضائية للخزينة ،اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياتها
باسم وزير اﳌالية ،عﲆ جميع الوثائق واﳌقررات ﲟا ﰲ
ذلك القرارات.
اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21

جانفي سنة .2020

عبد الرحمان راوية

عبد الرحمان راوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤّرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21
جانفي سنة  ،2020يتضمن تفويض اﻹمضاء إﱃ
مدير عمليات اﳌيزانية واﳌنشآت القاعدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  01–20اﳌؤّرخ ﰲ 6
ج ـ ـ ـم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1441اﳌوافـ ـ ـق  2ج ـ ـان ـ ـفي سنـ ـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ
 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،

 ١٨جمادى الثانية عام  ١٤٤١هـ
 ١٢فبراير سنة  ٢٠٢٠م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠7
اﳉريدة الرسم ّ
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  364–07اﳌؤّرخ ﰲ
 18ذي الـ ـقـ ـعـ ـدة ع ـام  1428اﳌوافـ ـق  28ن ـوف ـمـبـر سنـة 2007
واﳌتضمن تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌالية ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  04–20اﳌؤّرخ ﰲ 15
جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  11جانفي سنة  2020الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ 26
رمضان عام  1439اﳌوافق  10يونيو سنة  2018واﳌتضمن
تـ ـعـ ـيﲔ السّيـ ـد خـ ـالـ ـد مـ ـوزايـ ـة ،مـ ـدي ـرا ل ـع ـم ـل ـي ـات اﳌي ـزان ـي ـة
واﳌنشآت القاعدية بوزارة اﳌالية،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفـّوض إﱃ السّيد خالد موزاية ،مدير عمليات
اﳌيزانية واﳌنشآت القاعدية ،اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياته
باسم وزير اﳌالية ،عﲆ جميع الوثائق واﳌقررات ﲟا ﰲ
ذلك القرارات.
اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21
جانفي سنة .2020
عبد الرحمان راوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤّرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21
جانفي سنة  ،2020يتضمن تفويض اﻹمضاء إﱃ
مدير الصيانة والوسائل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  01–20اﳌؤّرخ ﰲ 6
ج ـ ـ ـم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1441اﳌوافـ ـ ـق  2ج ـ ـان ـ ـفي سنـ ـة 2020
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ
 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  364–07اﳌؤّرخ ﰲ
 18ذي الـ ـقـ ـعـ ـدة ع ـام  1428اﳌوافـ ـق  28ن ـوف ـمـبـر سنـة 2007
واﳌتضمن تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌالية ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  04–20اﳌؤّرخ ﰲ 15
جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  11جانفي سنة  2020الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ  20ربيع
اﻷول عام  1440اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2018واﳌتضمن
تعيﲔ السيّد محـمد خطار ،مديرا للصيانة والوسائل بوزارة
اﳌالية،

يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفـّوض إﱃ السّيد مح ـمد خطار ،مدير
الصيانة والوسائل ،اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياته باسم وزير
اﳌالية ،عﲆ جميع الوثائق واﳌقررات ﲟا ﰲ ذلك القرارات.
اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21

جانفي سنة .2020

عبد الرحمان راوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤّرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21
ج ـانـفـي سـنـة  ،2020يـتـضـمـن تـف ـويض اﻹمضـاء إﱃ
مدير الصندوق اﳋاص ﲟعاشات تقاعد اﻹطارات
العليا لﻸمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  01–20اﳌؤّرخ ﰲ 6
جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  2جانفي سنة  2020واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ
 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  364–07اﳌؤّرخ ﰲ 18

ذي القعدة عام  1428اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2007واﳌتضمن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌالية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  04–20اﳌؤّرخ ﰲ 15

جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  11جانفي سنة  2020الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ 25
رمضان عام  1439اﳌوافق  10يونيو سنة  2018واﳌتضمن
تعيﲔ السّيد عمر لقدر ،مديرا للصندوق اﳋاص ﲟعاشات
تقاعد اﻹطارات العليا لﻸمة،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفـّوض إﱃ السّيد عمر لقدر ،مدير الصندوق

اﳋاص ﲟعاشات تقاعد اﻹطارات العليا لﻸمة ،اﻹمضاء ﰲ

حدود صﻼحياته باسم وزير اﳌالية ،عﲆ جميع الوثائق
واﳌقررات ما عدا القرارات.
اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21

جانفي سنة .2020

عبد الرحمان راوية

 ١٨جمادى الثانية عام  ١٤٤١هـ
 ١٢فبراير سنة  ٢٠٢٠م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠7
اﳉريدة الرسم ّ

قـرار مؤّرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21
جانفي سنة  ،2020يتضمن تفويض اﻹمضاء إﱃ
مدير اﳌوارد البشرية باﳌديرية العامة للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ
 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  364–07اﳌؤّرخ ﰲ 18

ذي القعدة عام  1428اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2007واﳌتضمن

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  01–20اﳌؤّرخ ﰲ 6
ج ـ ـ ـم ـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1441اﳌوافـ ـ ـق  2ج ـ ـان ـ ـفي سنـ ـة 2020

تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌالية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  04–20اﳌؤّرخ ﰲ 15

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  11جانفي سنة  2020الذي

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ
 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي

يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،

يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  90–17اﳌؤّرخ ﰲ 23

جـ ـ ـم ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  1438اﳌواف ـ ـق  20فـ ـب ـراي ـر سن ـة 2017
واﳌتضمـ ـن تـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم اﻹدارة اﳌركـ ـزيـ ـة لـ ـلـ ـمـ ـديـ ـريـ ـة الـ ـعـ ـام ـة
للجمارك وصﻼحياتها،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  04–20اﳌؤّرخ ﰲ 15
جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  11جانفي سنة  2020الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ  20ربيع

اﻷول عام  1440اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2018واﳌتضمن
ت ـع ـيﲔ السّي ـد ب ـوط ـالب ب ـراه ـمي ،م ـدي ـرا ل ـل ـم ـوارد ال ـبشريـة

باﳌديرية العامة للجمارك،

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ  25رمضان

عام  1439اﳌوافق  10يونيو سنة  2018واﳌتضمن تعيﲔ السّيد
أعمر منصوري ،مديرا ﻹدارة الوسائل واﳌالية باﳌديرية
العامة لﻸمﻼك الوطنية بوزارة اﳌالية،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفـّوض إﱃ السّيد أعمر منصوري ،مدير
إدارة الوسائل واﳌالية باﳌديرية العامة لﻸمﻼك الوطنية،
اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياته باسم وزير اﳌالية ،عﲆ جميع
الوثائق واﳌقررات ﲟا ﰲ ذلك القرارات.
اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21

جانفي سنة .2020

يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفـّوض إﱃ السّيد بوطالب براهمي ،مدير

اﳌوارد البشرية باﳌديرية العامة للجمارك ،اﻹمضاء ﰲ

عبد الرحمان راوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حدود صﻼحياته باسم وزير اﳌالية ،عﲆ جميع الوثائق

قـرار مؤّرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21
جانفي سنة  ،2020يتضمن تفويض اﻹمضاء إﱃ

اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

مدير إدارة الوسائل واﳌالية باﳌديرية العامة

واﳌقررات ﲟا ﰲ ذلك القرارات.
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21

جانفي سنة .2020

عبد الرحمان راوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤّرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21
جانفي سنة  ،2020يتضمن تفويض اﻹمضاء إﱃ
مدير إدارة الوسائل واﳌالية باﳌديرية العامة
لﻸمﻼك الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ

للضرائب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  01–20اﳌؤّرخ ﰲ 6
جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  2جانفي سنة  2020واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ
 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  364–07اﳌؤّرخ ﰲ 18

ذي القعدة عام  1428اﳌوافق  28نوفمبر سنة  2007واﳌتضمن
تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌالية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  01–20اﳌؤّرخ ﰲ 6
جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  2جانفي سنة  2020واﳌتضمن

جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  11جانفي سنة  2020الذي

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  04–20اﳌؤّرخ ﰲ 15

 ١٨جمادى الثانية عام  ١٤٤١هـ
 ١٢فبراير سنة  ٢٠٢٠م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠7
اﳉريدة الرسم ّ
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– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ 15
شوال عام  1433اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2012واﳌتضمن
تـ ـعـ ـيﲔ السّيـ ـد م ـح ـم ـد ك ـم ـال ع ـي ـواز ،م ـدي ـرا ﻹدارة ال ـوسائ ـل
واﳌالية باﳌديرية العامة للضرائب بوزارة اﳌالية،

اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21

جانفي سنة .2020

يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفـّوض إﱃ السّيد مح ـمد كمال عيواز ،مدير
إدارة الوسائل واﳌالية باﳌديرية العامة للضرائب ،اﻹمضاء
ﰲ حدود صﻼحياته ،باسم وزير اﳌالية عﲆ جميع الوثائق
واﳌقررات ﲟا ﰲ ذلك القرارات.

عبد الرحمان راوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤّرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21
جانفي سنة  ،2020يتضمن تفويض اﻹمضاء إﱃ
مدير إدارة الوسائل واﳌالية باﳌديرية العامة

اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

للميزانية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21
جانفي سنة .2020

ن وزير اﳌالية،
إ ّ

عبد الرحمان راوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  Hــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤّرخ ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21
جانفي سنة  ،2020يتضمن تفويض اﻹمضاء إﱃ
مدير إدارة الوسائل واﳌالية باﳌديرية العامة
للمحاسبة.
 ١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  01–20اﳌؤّرخ ﰲ 6
جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  2جانفي سنة  2020واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ
 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  364–07اﳌؤّرخ ﰲ
 18ذي الـ ـقـ ـعـ ـدة ع ـام  1428اﳌوافـ ـق  28ن ـوف ـمـبـر سنـة 2007
واﳌتضمن تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌالية ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  04–20اﳌؤّرخ ﰲ 15
جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  11جانفي سنة  2020الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ 25
رمضان عام  1439اﳌوافق  10يونيو سنة  2018واﳌتضمن
تعيﲔ السّيد خالد مسيوري ،مديرا ﻹدارة الوسائل واﳌالية
باﳌديرية العامة للمحاسبة بوزارة اﳌالية،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفـّوض إﱃ السّيد خالد مسيوري ،مدير
إدارة الـ ـوسائـ ـل واﳌالـ ـيـ ـة بـ ـاﳌديـ ـريـ ـة الـ ـعـ ـام ـة ل ـل ـم ـح ـاسب ـة،
اﻹمضاء ﰲ حدود صﻼحياته باسم وزير اﳌالية ،عﲆ جميع
الوثائق واﳌقررات ﲟا ﰲ ذلك القرارات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  01–20اﳌؤّرخ ﰲ 6
جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  2جانفي سنة  2020واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
–– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  54–95اﳌؤّرخ ﰲ

 15رمضان عام  1415اﳌوافق  15فبراير سنة  1995الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  364–07اﳌؤّرخ ﰲ
 18ذي الـ ـقـ ـعـ ـدة ع ـام  1428اﳌوافـ ـق  28ن ـوف ـمـبـر سنـة 2007
واﳌتضمن تنظيم اﻹدارة اﳌركزية لوزارة اﳌالية ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  04–20اﳌؤّرخ ﰲ 15

جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق  11جانفي سنة  2020الذي
يرخص ﻷعضاء اﳊكومة تفويض إمضائهم،

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤّرخ ﰲ 14
ربـ ـيـ ـع ال ـث ـاني ع ـام  1441اﳌواف ـ ـق  11ديسمـ ـبـ ـر سن ـة 2019
واﳌتضم ـ ـ ـ ـن تـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـيﲔ السّيـ ـ ـ ـد ﷴ درويش ،مـ ـ ـ ـديـ ـ ـ ـرا ﻹدارة
الـ ـوسائ ـل واﳌال ـي ـة ب ـاﳌدي ـري ـة ال ـع ـام ـة ل ـل ـم ـي ـزان ـي ـة ب ـوزارة
اﳌالية،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يفـّوض إﱃ السّيد محـمد درويش ،مدير إدارة

الوسائل واﳌالية باﳌديرية العامة للميزانية ،اﻹمضاء ﰲ
حدود صﻼحياته باسم وزير اﳌالية ،عﲆ جميع الوثائق
واﳌقررات ﲟا ﰲ ذلك القرارات.
اﳌادة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  25جمادى اﻷوﱃ عام  1441اﳌوافق 21

جانفي سنة .2020

عبد الرحمان راوية

 ١٨جمادى الثانية عام  ١٤٤١هـ
 ١٢فبراير سنة  ٢٠٢٠م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠7
اﳉريدة الرسم ّ

وزارة الشباب والرياضة
قرار مؤّرخ ﰲ  21ربيع الثاني عام  1441اﳌوافق 18
ديسمبر سنة  ،2019يحدد تشكيلة الهياكل واﻷجهزة
واللجان اﳌتخصصة واللجان اﶈلية للدعم للجنة
تنظيم ألعاب البحر اﻷبيض اﳌتوسط التاسعة

– اﳌجلس التنفيذي،
– اﳌديرية العامة لﻸلعاب،
– اﻷمانة العامة،
– اللجان اﳌتخصصة.
وتساعد اللجنة ،زيادة عﲆ ذلك ،ﳉان محلية للدعم.
الفرع اﻷول

عشر لوهران ،وتنظيمها وسيرها وصﻼحياتها
وكذا القائمة اﻻسمية ﻷعضائها.

اﳌجلس التنفيذي للجنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير الشباب والرياضة،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  111–19اﳌؤّرخ ﰲ 24
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اﳌادة  : 3يرأس اﳌجلس التنفيذي وزير الشباب والرياضة،
رئيس اللجنة ،ويساعده نائبان يكلفان ،عﲆ التواﱄ ،ﲟا يأتي :

رجب عام  1440اﳌوافق  31مارس سنة  2019واﳌتضمن

– متابعة أنشطة اللجنة،

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

– التنسيق العملياتي ﻷنشطة اللجنة.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  311–91اﳌؤّرخ ﰲ
 28صفر عام  1412اﳌوافق  7سبتمبر سنة  1991واﳌتعلق

وتتوﱃ اﳌديرية العامة لﻸلعاب أمانة اﳌجلس التنفيذي.

بتعيﲔ اﶈاسبﲔ العموميﲔ واعتمادهم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  84–16اﳌؤّرخ ﰲ 21

جمادى اﻷوﱃ عام  1437اﳌوافق أّول مارس سنة  2016الذي
يحدد صﻼحيات وزير الشباب والرياضة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  85–16اﳌؤّرخ ﰲ 21

جـ ـ ـم ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـام  1437اﳌواف ـ ـ ـق أّول م ـ ـ ـارس سنـ ـ ـة 2016
واﳌتضمـ ـ ـن تـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ـي ـ ـم اﻹدارة اﳌرك ـ ـزي ـ ـة ﰲ وزارة الشب ـ ـاب

والرياضة،

اﳌادة  : 4يجتمع اﳌجلس التنفيذي للجنة مرة واحدة )،(1
عﲆ اﻷقل كل شهر ﰲ دورة عادية ،ويمكن أن يجتمع ﰲ دورة
غير عادية بناء عﲆ استدعاء من رئيسه.
ويمكن اﳌجلس التنفيذي أن يجتمع ﰲ دورة موسعة
لكل أعضاء اللجنة ،كّلما اقتضت الضرورة ذلك ،بناء عﲆ
استدعاء من رئيسه.
اﳌادة  : 5يتخذ اﳌجلس التنفيذي قراراته بأغلبية أعضائه.
وﰲ حالة تساوى عدد اﻷصوات ،يكون صوت الرئيس

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  75–17اﳌؤّرخ ﰲ 12

ج ـ ـ ـمـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1438اﳌوافـ ـ ـق  9فـ ـبـ ـراي ـر سن ـة 2017
واﳌتضمـ ـن إحـ ـداث ﳉنـ ـة تـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ألـ ـعـ ـاب الـ ـبـ ـحـ ـر اﻷب ـيض
اﳌتوسط التاسعة عشر لوهران ،ﻻ سيما اﳌادة  18منه،

جحا.
مر ّ
اﳌادة  : 6تدّون قرارات اﳌجلس التنفيذي ﰲ محاضر
يوّقعها رئيس اﳉلسة وأمينها ،وﲢّرر ﰲ سجل خاص

شر عليه رئيس اﳌجلس.
يرّقمه ويؤ ّ

يقرر ما يأتي :

الفرع الثاني

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  18من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  75–17اﳌؤّرخ ﰲ  12جمادى اﻷوﱃ عام 1438
اﳌوافق  9فبراير سنة  2017واﳌذكور أعﻼه ،يهـدف هذا

القرار إﱃ ﲢديد تشكيلة الهياكل واﻷجهزة واللجان اﳌتخصصة
واللجان اﶈلية للدعم للجنة تنظيم ألعاب البحر اﻷبيض
اﳌـتـوس ـط الـتـاسـعـة عش ـر ل ـوه ـران ،وتـنـظـيـم ـهـا وسـيـ ـره ـا
وصﻼحياتها وكذا القائمة اﻻسمية ﻷعضائها.
الفصل اﻷول
التشكيلة والتنظيم والسير والصﻼحيات
اﳌادة  : 2تضم ﳉنة تنظيم ألعاب البحر اﻷبيض اﳌتوسط
التاسعة عشر لوهران التي تدعى ﰲ صلب النص’’اللجنة”
ﲢت سلطة الرئيس :

اﳌديرية العامة ﻷلعاب اللجنة
اﳌادة  : 7تضم اﳌديرية العامة لﻸلعاب ،ﲢت سلطة اﳌدير
العام لﻸلعاب ،ما يأتي :
– اﻷمانة العامة،
– الهياكل التقنية واﻹدارية اﳌكلفة بتطبيق برامج اﻷنشطة
اﳌقترحة ودعم اللجان اﳌتخصصة.
وتزود اﳌديرية العامة لﻸلعاب ،زيادة عﲆ ذلك ،ﲟا يأتي :
– خلية للترجمة والترجمة الفورية،
– مكلفون بالدراسات واﳌتابعة يوضعون لدى اﳌدير العام
لﻸلعاب.
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ويضم اﳌصلحتﲔ اﻵتيتﲔ :
– مصلحة اعتماد اﻷسرة اﳌتوسطية واﳌدعوين واﻹعﻼم،

– قسم التشريفات،

– مصلحة اعتماد مستخدمي اللجنة ومستخدمي الدعم.

– قسم اﻻعتمادات،

اﳌادة  : 11يكلف قسم اﻹيواء بتنفيذ البرنامج العملياتي

– قسم اﻹيواء،
– قسم اﻹطعام،
– قسم النقل،
– قسم اﳌنشآت اﻷساسية والتجهيزات،
– قسم اﻷمن،
– قسم التخطيط وبرمجة اﳌنافسات والتدريبات،
– قسم العﻼقات مع اللجان الوطنية اﻷوﳌبية واﻻﲢاديات
الرياضية الدولية،
– قسم الوقاية والتغطية الطبية،

بالتنسيق مع اللجان اﳌتخصصة اﳌعنية ﰲ مجال برنامج
اﻹيواء.
ويضم اﳌصالح اﻵتية :
– مصلحة القرية اﳌتوسطية )الرياضيون والرسميون
واﳌرافقون(،
– مصلحة اﳌتطوعﲔ ومستخدمي الدعم،
– مصلحة اﻷسرة اﳌتوسطية والرسميﲔ التقنيﲔ.
اﳌادة  : 12يكلف قسم اﻹطعام بتنفيذ البرنامج العملياتي
بالتنسيق مع اللجان اﳌتخصصة اﳌعنية ﰲ مجال برامج
اﻹطعام.
ويضم اﳌصالح اﻵتية :

– قسم النظافة واﻷمن الغذائي ومكافحة تعاطي اﳌنشطات،

– مصلحة إطعام القرية اﳌتوسطية،

– قسم اﳌالية واﶈاسبة،

– مصلحة اﳌتطوعﲔ واﳌساعدين باﳌجان ومستخدمي

– قسم الصفقات واللوجيستية،
– قسم الرعاية والتمويل،
– قسم اﻹشهار وترقية اﻷلعاب،
– قسم اﻹعﻼم واﻻتصال،
– قسم الصحافة،
– قسم التكوين والتطوع،
– قسم مراسم افتتاح واختتام وتنشيط النشاطات الثقافية
والسياحية والصناعات التقليدية.
اﳌادة  : 9يكلف قسم التشريفات بتنفيذ البرامج العملياتية
بالتنسيق مع اللجان اﳌتخصصة اﳌعنية ﰲ مجال البرامج
التشريفية.
ويضم اﳌصلحتﲔ اﻵتيتﲔ :

الدعم،
– مصلحة الوﻻئم والوجبات اﳋفيفة واﻹطعام ﰲ اﳌواقع
)الوجبات اﳉاهزة(.
اﳌادة  : 13يكـل ـف قـس ـم النق ـل بـت ـسي ـير وتـن ـق ـل ال ـوفـ ـود
الرياضية ونقل اﻷسرة اﳌتوسطية والرسميﲔ التقنيﲔ.
ويضم اﳌصالح اﻵتية :
– مصلحة نقل الوفود الرياضية،
– مصلحة برمجة ومتابعة النقل اﳉوي ) أصحاب اﳌقام
العاﱄ والرسميﲔ التقنيﲔ وأعضاء اللجنة الدولية لﻸلعاب
اﳌتوسطية(،
– مصلحة النقل اللوجيستي واﻻرتفاقات.
اﳌادة  : 14يكلف قسم اﳌنشآت اﻷساسية والتجهيزات
ب ـت ـن ـف ـي ـذ ال ـب ـرنـامج الـعـمـلـيـاتي ﰲ مـيـدان الـهـيـاكـل الـقـاعـديـة
والتجهيزات والعتاد الضروري لتنظيم اﻷلعاب.

– مصلحة استقبال الوفود ومساعدتها ومرافقتها،

ويضم اﳌصالح اﻵتية :

– مصلحة اﳌراسم وتسليم اﳌيداليات واﻻستحقاقات.

– مصلحة الهياكل القاعدية للتدريبات واﳌنافسات والهياكل

اﳌادة  : 10يكلف قسم اﻻعتمادات بتنفيذ البرامج العملياتية

اﳌؤقتة،

بالتنسيق مع اللجان اﳌتخصصة اﳌعنية ﰲ مجال برامج

– مصلحة اﳌصادقة والتجهيزات التقنية،

اﻻعتمادات.

– مصلحة تزيﲔ اﳌساحات واﳌواقع ومناطق اﳌشجعﲔ.
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اﳌادة  : 15يكلف قسم اﻷمن بتنفيذ البرامج العملياتية

اﳌادة  : 20يكلف قسم اﳌالية واﶈاسبة بتسيير اﳌوارد

بالتنسيق مع اللجان اﳌتخصصة اﳌعنية ﰲ اﳌيدان اﻷمني.

اﳌالية واﳌادية للجنة ،وتنفيذ مختلف النفقات اﳌرتبطة

ويضم اﳌصالح اﻵتية :
– مصلحة أمن اﳌواقع اﳌعتمدة،
– مصلحة مرافقة وحماية الوفود والشخصيات،
– مصلحة تنسيق النشاط اﻷمني.

بتنظيم اﻷلعاب وسير اللجنة.
ويضم اﳌصلحتﲔ اﻵتيتﲔ :
– مصلحة اﶈاسبة،
– مصلحة متابعة العمليات اﳌالية وتسيير الوكاﻻت
بالعملة الوطنية واﻷجنبية.

اﳌادة  : 16يكلف قسم التخطيط وبرمجة اﳌنافسات

اﳌادة  : 21يكلف قسم الصفقات واللوجيستية بتنفيذ

والتدريبات بتنفيذ البرنامج العام للمنافسات الرياضية

مختلف النفقات والصفقات اﳌرتبطة بتنظيم اﻷلعاب وسير

بـ ـال ـت ـنسي ـق م ـع م ـخ ـت ـل ـف اﻻﲢادي ـات ال ـري ـاضي ـة ال ـوط ـن ـي ـة

اللجنة.

والهيئات الرياضية الدولية اﳌختصة.

ويضم اﳌصلحتﲔ اﻵتيتﲔ :

ويضم اﳌصلحتﲔ اﻵتيتﲔ :

– مصلحة الصفقات والعقود،

– مصلحة التخطيط والبرمجة،

– مصلحة الوسائل العامة واﳉرود.

– مصلحة اﳌنافسات والتدريبات.

اﳌادة  : 22يكلف قسم الرعاية والتمويل بتنفيذ البرامج

اﳌادة  : 17يكلف قسم العﻼقات مع اللجان الوطنية
اﻷوﳌبية واﻻﲢاديات الرياضية الدولية بتنفيذ البرنامج العام

العملياتية ﰲ مجال الرعاية والتمويل باﻻتصال مع اللجان
اﳌتخصصة اﳌعنية.

للمنافسات الرياضية بالتنسيق مع مختلف اﻻﲢاديات

ويضم اﳌصلحتﲔ اﻵتيتﲔ :

الرياضية الوطنية والهيئات الرياضية الدولية اﳌختصة.

– مصلحة تسويق اﳊقوق اﳌرتبطة باﻷلعاب،

ويضم اﳌصلحتﲔ اﻵتيتﲔ :

– مصلحة التجارة وحجز التذاكر.

– مصلحة العﻼقات مع اللجان الوطنية اﻷوﳌبية واﻻﲢاديات

اﳌادة  : 23يكلف قسم اﻹشهار وترقية اﻷلعاب والتسويق

الرياضية الدولية والكنفدراليات اﳌتوسطية،
– مصلحة التجميع واﳌصادقة عﲆ النتائج.
اﳌادة  : 18يكلف قسم الوقاية والتغطية الطبية بتنفيذ
ال ـبـرامج الـعـمـلـيـاتـيـة ﰲ مـجـال الـوقـايـة الصحية والتغطية
الطبية بالتنسيق مع اللجان اﳌتخصصة اﳌعنية.
ويضم اﳌصلحتﲔ اﻵتيتﲔ :
– مصلحة الوقاية الطبية،
– مصلحة التغطية الطبية والتدخﻼت اﳌتنقلة ووحدات
الدعم الطبي.
اﳌادة  : 19يكلف قسم النظافة واﻷمن الغذائي ومكافحة
ت ـع ـاطي اﳌنشط ـات بـتـنـفـيـذ الـبـرامج الـعـمـلـيـاتـيـة ﰲ مـجـال
النظافة ومكافحة تعاطي اﳌنشطات بالتنسيق مع اللجان
اﳌتخصصة اﳌعنية.
ويضم اﳌصلحتﲔ اﻵتيتﲔ :

بتنفيذ البرامج العملياتية ﰲ مجال اﻹشهار وترقية اﻷلعاب
والتسويق باﻻتصال مع اللجان اﳌتخصصة اﳌعنية.
ويضم اﳌصلحتﲔ اﻵتيتﲔ :
– مصلحة اﻹشهار،
– مصلحة ترقية اﻷلعاب والتسويق.
اﳌادة  : 24يكلف قسم اﻹعﻼم واﻻتصال بتنفيذ برامج
اﻹعـ ـﻼم واﻻتصال وإن ـج ـاز وسائ ـط اﻻتصال ب ـال ـت ـنسي ـق مـع
اللجان اﳌتخصصة اﳌعنية.
ويضم اﳌصلحتﲔ اﻵتيتﲔ :
– مصلحة اﻹعﻼم،
– مصلحة اﻻتصال وإنجاز وتسيير موقع الويب.
اﳌادة  : 25يكلف قسم الصحافة بتنفيذ برنامج اﻹعﻼم
ومتابعة إنجاز وسائط اﻹعﻼم بالتنسيق مع اللجان
ا ﳌ ت خ ص ص ة اﳌعنية.
ويضم اﳌصلحتﲔ اﻵتيتﲔ :

– مصلحة النظافة واﻷمن الغذائي،

– مصلحة اﻹعﻼم والعﻼقات مع وسائل اﻹعﻼم،

– مصلحة مكافحة تعاطي اﳌنشطات.

– مصلحة تسيير مراكز الصحافة.
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اﳌادة  : 26يكلف قسم التكوين والتطوع بتنفيذ البرامج
ﰲ مجال التكوين والتطوع باﻻتصال مع الهياكل واللجان
اﳌتخصصة اﳌعنية.
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– ﳉنة التشريفات واﻻعتمادات،
– ﳉنة اﻹيواء واﻹطعام،
– ﳉنة النقل،

ويضم اﳌصلحتﲔ اﻵتيتﲔ :

– ﳉنة اﳌنشآت اﻷساسية والتجهيزات،

– مصلحة تكوين وتسيير اﳌتطوعﲔ واﳌساعدين باﳌجان،

– ﳉنة اﻷمن،

– مصلحة التحسيس وترقية عمل اﳌواطنة.

– ﳉنة التنظيم الرياضي،

اﳌادة  : 27يكلف قسم مراسم افتتاح واختتام وتنشيط

– ﳉنة الصحة والنظافة ومكافحة تعاطي اﳌنشطات،

النشاطات الثقافية والسياحية والصناعات التقليدية بتنفيذ

– ﳉنة اﻹدارة واﳌالية،

البرامج العملياتية ﰲ مجال تنظيم مراسم افتتاح واختتام

– ﳉنة الرعاية والتمويل والتسويق واﻹشهار،

اﻷلعاب والتنشيط الثقاﰲ والسياحي والصناعات التقليدية.

– ﳉنة الصحافة واﻹعﻼم واﻻتصال،

ويضم اﳌصلحتﲔ اﻵتيتﲔ :

– ﳉنة التكوين والتطوع،

– مصلحة مراسم افتتاح واختتام اﻷلعاب،

– ﳉن ـة م ـراسم اﻻف ـتـتـاح واﻻخ ـت ـتـام وتـنشيـط اﻷنشطـة

– مصلحة النشاطات الثقافية والسياحية والصناعات
التقليدية.
اﳌادة  : 28يحدد رئيس اللجنة تخصصات وشروط
توظيف رؤساء اﻷقسام ورؤساء اﳌصالح واﳌكلفﲔ
بالدراسات واﳌتابعة وكل مستخدمي الدعم اﻵخرين بناء
عﲆ اقتراح اﳌدير العام لﻸلعاب.
الفرع 3
اﻷمانة العامة
اﳌادة  : 29تضم اﻷمانة العامة ،ﲢت سلطة اﻷمﲔ العام،
ما يأتي :

الثقافية.
اﳌادة  : 33تكلف ﳉنة التشريفات واﻻعتمادات ،عﲆ
اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– تنظيم استقبال وذهاب الوفود والشخصيات اﳌدعوة،
– تعيﲔ اﳌرافقﲔ واﳌرشدين وأعوان الضيافة الذين
يؤطرون الضيوف والوفود باﻻتصال مع اللجان اﳌتخصصة
اﳌعنية،
– إع ـداد ق ـوائ ـم الضي ـوف والـقـوائـم الـتشريفية وتصميم
نظام إقامة الضيوف خﻼل اﳊفﻼت الرسمية واﳌنافسات
والتنقﻼت وكل العمليات التشريفية اﻷخرى،
– تنظيم اﳊفﻼت التشريفية لتسليم اﳌيداليات والشهادات

– مكتب التنظيم العام،
– مكتب اﳌهمات اﻹدارية وتسيير اﳌستخدمﲔ،
– مكتب التسيير اللوجيستي والتنظيم والتحضير اﳌادي
والتقني ﻻجتماعات اللجنة.
اﳌادة  : 30يجب أن يسجل كل البريد “الوارد” و”الصادر”
ﳌختلف هياكل وهيئات اللجنة ،عﲆ مستوى اﻷمانة العامة.
اﳌادة  : 31تؤشر اﳌراسﻼت اﳌوجهة للهيئات اﳋارجية
وجوبا ،حسب اﳊالة ،من طرف رئيس اللجنة أو اﳌدير العام
لﻸلعاب ،طبقا لﻸحكام التشريعية والتنظيمية اﳌعمول بها
ﰲ هذا اﳌجال.

واﻻستحقاقات اﻷخرى،
– تنظيم التنقﻼت ما بﲔ اﳌدن والتنقﻼت الدولية للضيوف
والوفود،
– متابعة إنجاز اﳌيداليات والشهادات واﻻستحقاقات
وتسييرها،
– اﳌساهمة ﰲ تنظيم مراسم افتتاح واختتام اﻷلعاب
باﻻتصال مع اللجنة اﳌعنية،
– ﲢديد كيفيات اﻻلتحاق باﳌطاعم والتكفل بالتدابير
اﳌرافقة اﳌتعلقة بها.
اﳌادة  : 34تكلف ﳉنة اﻹيواء واﻹطعام عﲆ اﳋصوص،

الفصل الثاني
اللجان اﳌتخصصة
اﳌادة  : 32تـضـم الـلـجـنـة ،ﲢـت سلـطـة الـرئـيـس ،الـلـج ـان
اﳌتخصصة اﻵتية :

ﲟا يأتي :
– ﲢديد نمط إيواء وإطعام اﳌشاركﲔ واﳌدعوين،
– ﲢديد مواقع وهياكل اﻹيواء واﻹطعام وكذا اﳌشاركة
والقيام بإجراءات اﳊجز اﳌتعلقة بها،
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– اﳌساهمة ﰲ إعداد دفاتر الشروط واﻻتفاقيات اﳋاصة
باﳋدمات اﳌتعلقة باﻹيواء واﻹطعام ﰲ إطار اﻷلعاب،
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– وضع خلية أمن عﲆ مستوى كل موقع ﰎ اعتماده،
– الـ ـتصديـ ـق عﲆ مـ ـقـ ـايـ ـيس وكـ ـي ـف ـي ـات اع ـت ـم ـاد ال ـوف ـود

– إعداد مشاريع ومخططات شغل وتعيﲔ اﳌشاركﲔ

واﳌدعوين والصح ـاف ـيﲔ واﳌن ـظ ـمﲔ وغ ـي ـرهـم مـن الشركاء

واﳌدعوين واﳌن ـظـمﲔ حسب م ـوق ـع اﻹيـواء بـالـتـعـاون مـع

قصد إنجاز الشارات الرسمية ومتابعة استعمالها ومراقبتها

اللجان اﳌعنية،

باﻻتصال مع اللجان اﳌتخصصة اﳌعنية،

– السهر عﲆ احترام النظام الداخﲇ للوحدات الفندقية
واﻹيواء.
اﳌادة  : 35تكلف ﳉنة النقل عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ﲢديد اﳌخططات التوجيهية للنقل اﳊضري وبﲔ اﳌدن،
– ﲢديد اﻻحتياجات اﳋاصة بوسائل النقل )النقل اﳉماعي
والسيارات اﳋفيفة والشاحنات لنقل العتاد والتجهيزات
ونقل اﳋيول(،
– إعداد مخططات السير ﳌختلف وسائل النقل بالتعاون
مع اللجان اﳌعنية،
– تنظيم نقل أمتعة وعتاد الوفود عﲆ مستوى اﳌطار
ومواقع اﻹيواء واﳌواقع الرياضية.
اﳌادة  : 36تـكـلـف ﳉـن ـة اﳌـنـشـ ـآت والتـجـهـي ـزات ع ـﲆ
اﳋصوص ،ﲟا يأتي:

– حماية وأمن الوفود واﳊّكام واﳌدعويﲔ والشخصيات
اﳌرموقة جدا،
– اﳌساهمة ﰲ تصميم وإعداد برنامج التكوين وﲢسﲔ
مستوى اﳌرشدين ،وأعوان الضيافة واﳌرافقﲔ بالتعاون
مع ﳉنة التكوين والتطوع.
اﳌادة  : 38تكلف ﳉنة التنظيم الرياضي ،عﲆ اﳋصوص،
ﲟا يأتي :
– اﳌصادقة عﲆ الهياكل القاعدية الرياضية وكذا التجهيزات
وال ـ ـ ـع ـ ـ ـتـ ـ ـاد الـ ـ ـريـ ـ ـاضي الضروريﲔ مـ ـ ـن أجـ ـ ـل السيـ ـ ـر اﳊسن
ل ـل ـم ـن ـافسات اﳌبـرمـجـة ﰲ إطـار اﻷلـعـاب طـبـقـا لـلـمـقـايـيس
واﻷنظمة الدولية السارية اﳌفعول،
– إعداد البرنامج العام للمنافسات والتدريبات واﳌسابقات
وتعيﲔ اﻷماكن ومواقيت إجرائها،
– تنظيم حفﻼت السحب اﳋاص باﳌنافسات واﳌسابقات

– تعـيﲔ ح ـالـ ـة اﳌـن ـشآت اﻷساسية والتجهيزات التي

باﻻستناد إﱃ أنظمة وخصوصيات كل اختصاص رياضي،

بإمكانها استقبال تظاهرات اﻷلعاب باﻻتصال مع الهياكل

م ـ ـ ـع اﳊرص عﲆ دعـ ـ ـوة ومشارك ـ ـة ﳑثﲇ ال ـ ـدول اﳌشاركـ ـة

اﳌعنية،

ومندوبي اﻻﲢادات اﳌتوسطية واﻻﲢاديات الرياضية الدولية

– اﳌساهمة ﰲ إعداد دفاتر الشروط واﻻتفاقيات اﳋاصة
باﳋدمات اﳌتعلقة باقتناء التجهيزات والعتاد،
– متابعة تسيير التجهيزات والعتاد اﳌتعلق بالتنظيم

والكنفدراليات الرياضية اﳌعنية.
اﳌادة  : 39تكلف ﳉنة الصحة والنظافة ومكافحة تعاطي
اﳌنشطات ،عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :

التقني لﻸلعاب طبقا لﻺجراءات التنظيمية السارية اﳌفعول،

– ﲢديد مخططات وبرامج الوقاية ومتابعة ومراقبة

وكـ ـذا مت ـابع ـة ك ـل العمليات اﳌتعلقة بتفكيكها واسترجاعها،

تعاطي اﳌنشطات وشروط النظافة عﲆ مستوى اﳌنشآت

– تنظيم حمﻼت تهيئة اﳌساحات اﳋضراء داخل وخارج
مـواقـع الـتـدريـبـات واﳌنـافسات واﻹي ـ ـواء عﲆ مستـ ـوى كـ ـل
البلديات واﳌدن اﳌعنية باﻷلعاب،

الرياضية ومواقع اﻹيواء واﻹطعام أثناء اﻷلعاب وتطبيقها،
– ﲢديد ومتابعة ﲢضير الوجبات وفقا ﳌقاييس غذائية
مقبولة باﻻتصال مع اللجان اﳌتخصصة اﳌعنية،

– إعداد ومسك جرد التجهيزات والعتاد الذي ﰎ اقتناؤه

– تـنـظـيـم الـتـغـطـيـة الصحـيـة لـلـمشاركﲔ ووضع مـلـحـقـات

ب ـع ـن ـوان ال ـت ـن ـظـيـم الـتـقـني لﻸلـعـاب بـالـتـنسيـق مـع الـهـيـاكـل

طبية ﰲ مواقع اﻹيواء والتدريب واﳌنافسات وﰲ كل اﻷنشطة

واللجان اﳌتخصصة اﳌعنية.

اﻷخرى اﳌبرمجة،

اﳌادة  : 37تكلف ﳉنة اﻷمن عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ﲢديد البرنامج العملياتي ﰲ مجال الوقاية واﻷمن قبل
اﻷلعاب وأثناءها وبعدها وتطبيقها،
– توفير شروط اﻷمن للمنظمﲔ واﳌشاركﲔ واﳌتفرجﲔ
داخل اﳌنشآت الرياضية وﰲ أماكن اﻹيواء واﻹطعام والتنشيط
والترفيه ،وخﻼل التنقﻼت،

– ﲢديد الشروط والكيفيات الصحية الضرورية لوضع
نظام خاص ﳌراقبة مراكز الفروسية لدخول اﳋيول إﱃ
التراب الوطني باﻻتصال مع اﳌصالح البيطرية اﳌختصة،
– إعداد اﳌرشد الصحي لفائدة اﳌشاركﲔ ونشره،
– دعم تنظيم ومتابعة عمليات مراقبة تعاطي اﳌنشطات
من طرف الهيئات الدولية اﳌختصة،
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– إعداد برنامج وقاية وﲢسيس الرياضيﲔ واﳌسّيرين
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– متابعة ومراقبة التنفيذ اﻷمثل لﻼلتزامات )عقود/

واﳌتطوعﲔ ضد تعاطي اﳌواد اﳌنشطة واﻷمراض اﳌتنقلة

اتفاقيات( اﳌتخذة مع مختلف الشركاء والهيئات ﰲ ميدان

جنسيا.

التسويق واﻹشهار،

اﳌادة  : 40تكلف ﳉنة اﻹدارة واﳌالية باﻻتصال مع الهياكل
واللجان اﳌعنية ،عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– إع ـداد تـقـديـرات اﳌيـزانـيـة اﳌرتـبـطـة بـتـنـظـيـم اللجنة
وتسييرها،
– متابعة تسيير وتنفيذ عمليات اﻻلتزام واﻷمر بالصرف
واﻷمر بالتحويل لنفقات اللجنة ﰲ ظل احترام القوانﲔ
واﻷنظمة السارية اﳌفعول،
– إعداد دفاتر الشروط والعقود واﻻتفاقيات والتفاوض
حول كل صفقة واتفاقية خاضعة ﻻختصاص اللجنة،
– متابعة تسيير الوكاﻻت اﳌالية للجنة،
– متابعة تسيير العتاد والوسائل اللوجستية للجنة،
– متابعة تطبيق إجراءات وكيفيات دفع اشتراكات البلدان
اﳌشاركة،
– متابعة العمليات اﳌتعلقة بدفع إعانات الهيئات الوطنية
والدولية اﳌعنية،
– متابعة تنفيذ إجراءات وكيفيات دفع اﻹيرادات الناﲡة
عن التمويل والهبات وكل أنشطة اللجنة اﻷخرى،
– اﳌشاركة ﰲ تطبيق كيفيات إنجاز وتسيير بيع التذاكر
عﲆ مستوى كافة اﳌواقع والوحدات التي ﰎ اعتمادها،
– إعداد جرد ﳑتلكات اللجنة،
– ال ـت ـق ـدﱘ ال ـدوري ل ـل ـح ـالـة اﳌالـيـة لـلـجـنـة أمـام اﳌجـلس
التنفيذي للجنة.
اﳌادة  : 41تكلف ﳉنة الرعاية والتمويل والتسويق
و ا ﻹ ش ه ا ر عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– ﲢديد البرنامج العملياتي وتنفيذه ،ﻻ سيما ﰲ مجال
تسويق اﻷلعاب،
– البحث عن اﳌؤسسات اﳌتخصصة ﰲ ميدان اﻻتصال
والتسويق الرياضي والتمويل وتداول السلع،
– اﳌشارك ـ ـة ﰲ إع ـ ـداد دف ـ ـاتـ ـر الشروط والـتـفـاوض حول

– ت ـنسي ـق ال ـع ـم ـل ـي ـات م ـع ﳑثـل الـهـيئـة الـدولـيـة اﳌكـلـفـة
بألعاب البحر اﻷبيض اﳌتوسط ،ومتابعة العمليات اﳌرتبطة
بتسويق اﻷلعاب وﲢضير حصيلة تنفيذ اﳋدمات اﳌتعلقة
بها.
اﳌادة  : 42تـكـلـف لـجـنـة الصحافة واﻹعﻼم واﻻتصال ،عﲆ
اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– إعداد وتطبيق مخطط وبرامج اﻹعﻼم واﻻتصال ومتابعة
إنجاز الدعائم باﻻتصال مع اللجان اﳌعنية ،ﻻ سيما تلك
اﳌكلفة بالتنظيم الرياضي.
– التكوين واﻷنشطة الثقافية والعلمية والرعاية والتمويل
واﻹشهار،
– الـ ـتـ ـنسيـ ـق مـ ـع م ـج ـم ـوع أج ـه ـزة الصح ـاف ـة )اﳌك ـت ـوب ـة
والناطقة واﳌصورة( واﻹعﻼم الشريك ﰲ اﻷلعاب،
– تنسيق اﻷعمال مع مسؤوﱄ اﳌركز الدوﱄ للصحافة
واﳌساهمة ﰲ التهيئة ،وكذا ﰲ وضع مراكز ملحقة عﲆ
مستوى مختلف مواقع اﳌنافسات واﻹيواء،
– اﳌساهمة ﰲ إعداد دفاتر الشروط واتفاقيات الشراكة
مع أجهزة الصحافة الوطنية والدولية بالتعاون مع اللجان
اﳌعنية،
– متابعة إنجاز وتسيير موقع الويب وشبكات التواصل
اﻻجتماعي اﳋاصة باﻷلعاب بالتعاون مع اللجان اﳌعنية،
– اﳌساه ـم ـة ﰲ تصم ـيـم ومـتـابـعـة إنـجـاز فـيـلـم وكـتـاب
اﻷلعاب مع اللجنة اﳌعنية ،وكذا اﳌصالح والهيئات اﳌتخصصة
اﳌعنية،
– متابعة جمع ومعاﳉة واستغﻼل كل الوثائق اﳌتعلقة
باﻷلعاب.
اﳌادة  : 43تـكـلـف لـجـنـة الـتـكـوين والـتـطـوع عﲆ اﳋصوص،
ﲟا يأتي :
– ﲢديد البرنامج ﰲ مجال التكوين والتطوع وتنفيذه،
– ﲢديد احتياجات وتخصصات اﳌتطوعﲔ واﳌستخدمﲔ
اﳌراد تكوينهم وﲡديد معلوماتهم و/أو ﲢسﲔ مستواهم،
ﻻ سيما من بﲔ :

اﻻتفاقيات والعقود مع اﳌمولﲔ وهياكل اﻹشهار والصناع

* اﳌتطوعﲔ )اﳌرشدين واﳌضيفات واﳌرافقﲔ

ومست ـوردي اﳌن ـت ـوج ـات اﳌشت ـق ـة ب ـاﻻتصال م ـع اﳌدي ـريـة

واﳌعلقﲔ واﻷعوان اﳌكلفﲔ بأخذ العّينات ومراقبة منع
تعاطي اﳌنشطات(،

– تنظيم مراقبة اﻻستغﻼل اﻹشهاري لعناصر التعرف عن

* الدائمﲔ )الكّتاب وأعوان الرقن والتقنيﲔ اﳌكلفﲔ

اﻷلعاب )التعويذة والشعار واﳌلصقات واﻷناشيد( وحماية

باﻹنترنت واﻷنترانت واﳋطاطﲔ ومختصي اﳋط ﰲ اﻹعﻼم

استعمالها،

اﻵﱄ ومقرري اللجان(.

العامة لﻸلعاب وﳉنة اﻹدارة واﳌالية،

 ١٨جمادى الثانية عام  ١٤٤١هـ
 ١٢فبراير سنة  ٢٠٢٠م
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– اﳌـشـاركـة ف ـي مـفـاوض ـات دفـتـر الـشـ ـروط و إ ع ـ ﻼ ن ا ت

اﳌادة  : 48يوّقع الرئيس وأمﲔ اﳉلسة قرارات اللجان

اﳌناقصة بالنسبة للمشاريع وكذا اﻻتفاقيات مع الشركاء

اﳌوافق عليها من رئيس اللجنة .وتدّون ﰲ محاضر وﲢرر

اﳌع ـنـيﲔ طـبـقـا لﻸحـكـام الـتشريـعـيـة والـتـنـظـيمية السارية
اﳌفعول،
– مـتـابـع ـة ومـراقـبـة تـنـظـيم وﲢـضـير وإج ـراء ا ﻷ ن ـ ش ـ ط ة
اﳌذكورة،
– ﲢديـد بـرنـامج تـرقـيـة الـتـربـيـة ،واﻷخﻼقيات والروح
الرياضية اﳌوجهة لكل اﳌشاركﲔ والطلبة الثانويﲔ والطلبة
اﳉامعيﲔ،
– ﲢديد آليات تعبئة اﳌناصرين والتدابير التحفيزية
عﲆ ترقية الروح الرياضية واﻷخﻼقيات الرياضية وثقافة
السﻼم والﻼعنف من خﻼل تنظيم حمﻼت ومسابقات متنوعة.
اﳌادة  : 44تكلف ﳉنة مراسم اﻻفتتاح واﻻختتام وتنشيط
اﻷنشطة الثقافية عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :
– متابعة ﲢضير وتنظيم مراسم افتتاح واختتام اﻷلعاب،
– تنظيم مراسم افتتاح واختتام اﻷلعاب،
– ﲢدي ـد وت ـط ـب ـي ـق ال ـب ـرن ـامج ال ـع ـم ـل ـي ـاتي ف ـي ـمـا يـخص
اﻷنشطة الثقافية والسياحية والصناعات التقليدية،
– ﲢديد محاور ومواضيع عمليات التنشيط أثناء اﻷلعاب،
– التنسيق والتنظيم والتنشيط الثقاﰲ عﲆ مستوى مواقع
اﻹيواء واﳌنافسات واﻷماكن العمومية ،باﻻتصال مع اللجان
اﶈلية للدعم والهياكل اﳌعنية،
– اﳌشاركة ﰲ إعداد دفاتر الشروط واﻻتفاقيات والصفقات
اﳌتصلة ﲟوضوعها،
– بحث وﲢديد الهيئات والهياكل واﳌؤسسات التي من
شأنها اﳌساهمة ﰲ تنظيم اﳌراسم اﳌذكورة أعﻼه.
اﳌادة  : 45يكلف رؤساء اللجان اﳌتخصصة ،كل فيما
يخصه ،بالتنسيق واﳌتابعة بﲔ اﻷقسام واللجان.
اﳌادة  : 46ﲡتمع اللجان اﳌتخصصة مرة واحدة ،عﲆ
اﻷقل ،كل واحد وعشرين ) (21يوما ،ﰲ دورة عادية بناء عﲆ

شر عليه من طرف رئيس كل ﳉنة.
ﰲ سجل خاص مرّقم ومؤ ّ

اﳌادة  : 49يمكن تنظيم اجتماعات غير عادية تنسيقية
ﲡمع ﳉنتﲔ أو عدة ﳉان متخصصة بناء عﲆ طلب من
رئيس أو عدة رؤساء ﳉان ،وذلك بعد أخذ رأي اﳌدير العام
لﻸلعاب.
اﳌادة  : 50تعد اللجان اﳌتخصصة وترسل إﱃ رئيس
اللجنة وإﱃ اﳌدير العام لﻸلعاب ،كل اﶈاضر والتقارير
الدورية اﳋاصة بأنشطتها.
وترسل تقريرها النهائي إﱃ رئيس اللجنة واﳌدير العام
لﻸلعاب ﰲ أجل أقصاه أربعة ) (4أشهر بعد اختتام اﻷلعاب.
اﳌادة  : 51يجب عﲆ اللجان اﳌتخصصة ،كل فيما يخصها :
– التعبير عن احتياجاتها إﱃ الوسائل الضرورية لتسيير
وتطبيق برنامج عملها وتبليغها إﱃ اﳌديرية العامة لﻸلعاب،
– التصديق واﻻعتراف بصفة مشتركة مع مسؤول القسم
اﳌعني “اﳋدمة اﳌؤداة” ،عﲆ الفواتير والوثائق التي تثبت
الـنـفـقـات اﳌلـتـزم بـهـا قصد الـتـكـفـل بـاحـتـيـاجـاتـهـا لـلـتسيـيـر
وإنجاز برنامج عملها،
– البقاء ﲢت تصرف اللجنة إﱃ غاية حلها.
اﳌادة  : 52يشارك رؤساء اﻷقسام و/أو رؤساء اﳌصالح
اﳌعنية ﰲ أشغال اللجان اﳌتخصصة بصوت استشاري
بالنسبة للمسائل التي تخصهم.
اﳌادة  : 53يمكن أن تنظم اللجان اﳌتخصصة ﰲ ﳉان
فرعية ﰲ حدود ﳉنتﲔ ) (2فرعيتﲔ إﱃ خمس ) (5ﳉان
فرعية.
اﳌادة  : 54تضمن اﻷمانة التقنية لكل ﳉنة متخصصة
من طرف مصالح اﻷقسام اﳌعنية.
اﳌادة  : 55تعد اللجان اﳌتخصصة نظامها الداخﲇ وتصادق
عليه.
اﳌادة  : 56ﲢدد تشكيلة وقائمة رؤساء وأعضاء اللجان
اﳌتخصصة ﰲ اﳌلحق اﳌرفق بأصل هذا القرار.

استدعاء من رؤسائها ،ويمكن أن ﲡتمع كلما اقتضت اﳊاجة

الفصل الثالث

لذلك ﰲ دورة غير عادية بناء عﲆ استدعاء من رؤسائها أو
من رئيس اﳌجلس التنفيذي للجنة أو من اﳌدير العام لﻸلعاب
وفقا ﳌقتضيات مرحلة التحضير.

اللجان اﶈلية للدعم
اﳌادة  : 57تكلف اللجان اﶈلية لدعم تنظيم اﻷلعاب
اﶈدثة عﲆ مستوى وﻻية وهران ،بأن تضع ﲢت تصرف

اﳌادة  : 47تتخذ اللجان قراراتها بأغلبية أعضائها اﳊاضرين.

اللجنة مجموع الوسائل اللوجيستية والبشرية الضرورية

وﰲ حالة تساوي عدد اﻷصوات ،يكون صوت الرئيس

لتحضير وتسيير التظاهرات اﳌوكلة لها عﲆ اﳋصوص،

جحا.
مر ّ

ﰲ مجال :

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٠7
اﳉريدة الرسم ّ

28

– تأهيل الهياكل القاعدية والتجهيزات،
– تهيئة وﲡميل وتزيﲔ اﻷرضية واﶈيط واﻹشارة
للمواقع التي ﰎ اعتمادها،
– الصحة والنظافة والتغطية الطبية،
– حماية وأمن اﳌشاركﲔ واﳌواقع واﻷمﻼك،
– دعم التنظيم الرياضي،
– التنشيط الثقاﰲ والترفيه واﻷنشطة السياحية والصناعات
التقليدية،
– اﻻستقبال والتشريفات،
– اﻹعﻼم واﻻتصال والدعائم التعليمية.

 ١٨جمادى الثانية عام  ١٤٤١هـ
 ١٢فبراير سنة  ٢٠٢٠م

اﳌادة  : 61تعد الهياكل واﻷجهزة واللجان اﳌتخصصة
واللجان اﶈلية للدعم ،تقارير دورية حول أنشطتها،
وترسلها إﱃ رئيس اللجنة واﳌدير العام لﻸلعاب.
اﳌادة  : 62تكون وثائق وأعمال الهياكل واﻷجهزة واللجان
اﳌتخصصة محل نشر ﰲ النشرة اﻹعﻼمية للجنة.
ويتم حفظها وأرشفتها طبقا لﻸحكام التشريعية والتنظيمية
اﳌعمول بها.
اﳌادة  : 63ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  21ربيع الثاني عام  1441اﳌوافق 18
ديسمبر سنة .2019

ويمكن إنشاء ﳉان محلية للدعم من طرف وﻻة الوﻻيات

رؤوف برناوي

اﳌعنية باﻷلعاب.
اﳌادة  : 58تتشكل اللجان اﶈلية للدعم اﳌوضوعة ﲢت
تصرف الوﻻة اﳌعنيﲔ كما يأتي :
– مدير الشباب والرياضة،
– ﳑثلو اﳌصالح اﳌعنية للقطاعات اﶈلية،

وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية
قرار مؤّرخ ﰲ  ٢٤محّرم عام  ١٤٤١اﳌوافق  ٢٤سبتمبر
سنة  ،٢٠١٩يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة
عون تقني ﰲ تربية اﳌائيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– رئيس اﳌجلس الشعبي البلدي ،موطن اﻷلعاب.
ي ـم ـك ـن ال ـل ـج ـان اﶈل ـي ـة ل ـل ـدع ـم أن تست ـعﲔ ب ـك ـل شخص
يمكنه أن يساعدها ﰲ أشغالها نظرا لكفاءاته.
الفصل الرابع
أحكام مشتركة
اﳌادة  : 59ﲤارس الهياكل والهيئات واللجان اﳌتخصصة
للجنة مهامها طبقا ﻷحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم 75–17
اﳌؤّرخ ﰲ  12جمادى اﻷوﱃ عام  1438اﳌوافق  9فبراير سنة

 2017واﳌذكور أعﻼه ،وكذا أحكام هذا القرار دون اﳌساس
بـالصـﻼحيـات واﳌـه ـام واﻻختصـاص ـات اﳌـخـول ـة للمـصـال ـح
اﳌتخصصة والقطاعات والهيئات واﳌؤسسات اﳌعنية طبقا
للتنظيم اﳌعمول به.
اﳌادة  : 60اﳊضور اﳌتواصل واﳌشاركة الفعلية لﻸعضاء
واﻷجهزة والهياكل واللجان اﳌتخصصة للجنة اﻷلعاب ﰲ
اﻷشغال ،إجباري.

ن وزير الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ٣٦٥–8١اﳌؤّرخ ﰲ  22صفر عام

 ١٤٠2اﳌوافق  ١٩ديسمبر سنة  ١٩8١واﳌتضمن إنشاء مدرسة
التكوين التقني لصيادي البحر ﰲ عنابة ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ٣٦٦–8١اﳌؤّرخ ﰲ  22صفر
عام  ١٤٠2اﳌوافق  ١٩ديسمبر سنة  ١٩8١واﳌتضمن إنشاء
مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر ﰲ شرشال ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ٣٦٧–8١اﳌؤّرخ ﰲ  22صفر
عام  ١٤٠2اﳌوافق  ١٩ديسمبر سنة  ١٩8١واﳌتضمن إنشاء
م ـدرسة ال ـت ـك ـوي ـن ال ـت ـق ـني لصي ـادي ال ـب ـح ـر ﰲ ب ـني صاف،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ٣٦٩–8١اﳌؤّرخ ﰲ  22صفر
عام  ١٤٠2اﳌوافق  ١٩ديسمبر سنة  ١٩8١واﳌتضمن إنشاء
مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر ﰲ القالة ،اﳌعّدل

يؤدي الغياب غير اﳌبرر ﻻجتماعﲔ ) (2إﱃ فقدان صفة

واﳌتّمم،

وﰲ حالة فقدان صفة العضو ،يتم استخﻼفه وفق اﻷشكال

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١١١–١٩اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤رجب عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ٣١مارس سنة  2٠١٩واﳌتضمن

العضو تلقائيا.

نفسها.

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

 ١٨جمادى الثانية عام  ١٤٤١هـ
 ١٢فبراير سنة  ٢٠٢٠م
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  8٧–٠٥اﳌؤّرخ ﰲ 2٤
محّرم عام  ١٤2٦اﳌوافق  ٥مارس سنة  2٠٠٥الذي يحدد
ت ـن ـظ ـي ـم م ـدارس ال ـتـكـويـن الـتـقـني لـلصيـد الـبـحـري وتـربـيـة

اﳌائيات وسيرها ،اﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١2٤–٠٥اﳌؤّرخ ﰲ ١٤

ربيع اﻷول عام  ١٤2٦اﳌوافق  2٣أبريل سنة  2٠٠٥واﳌتضمن
ﲢويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر ﰲ وهران
إﱃ م ـع ـه ـد ت ـك ـن ـول ـوجي ل ـلصي ـد ال ـب ـح ـري وت ـربـيـة اﳌائـيـات
بوهران ،اﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٧٩–٠٥اﳌؤّرخ ﰲ 8

رب ـ ـي ـ ـع ال ـ ـث ـ ـاني ع ـ ـام  ١٤2٦اﳌواف ـ ـ ـق  ١٧مـ ـ ـاي ـ ـو سن ـ ـة 2٠٠٥
واﳌتضمن ﲢويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر
ﰲ الـ ـقـ ـل إﱃ مـ ـعـ ـهـ ـد تـ ـك ـن ـول ـوجي ل ـلصي ـد ال ـب ـح ـري وت ـرب ـي ـة
اﳌائيات ﰲ القل ،اﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٧–٠٩اﳌؤّرخ ﰲ ١٤
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– بلوغ سن ست عشرة ) (١٦سنة ،عﲆ اﻷقل ،عند تاريخ
فتح اﳌسابقة،
– إثبات مستوى السنة الثانية من التعليم اﳌتوسط أو
مستوى معادل له،
– إثبات النجاح ﰲ مسابقة الدخول.
اﳌادة  : ٤يجب عﲆ اﳌترشحﲔ لﻼلتحاق بتكوين عون
تقني ﰲ تربية اﳌائيات أن يودعوا لدى مؤسسة التكوين
ﰲ الصيد البحري وتربية اﳌائيات ،طلبا خطيا مصحوبا
ﲟلف يتضمن الوثائق اﻵتية :
– مستخرج من شهادة اﳌيﻼد،
– شهادة مدرسية للسنة الثانية من التعليم اﳌتوسط أو
شهادة معادلة لها،
– شهـ ـادت ـان ) (2ط ـ ـبـ ـيـ ـتـ ـان )الـ ـطب الـ ـعـ ـام وطب اﻷمـ ـراض
الصدرية(،
– صورتان ) (2شمسيتان،

محّرم عام  ١٤٣٠اﳌوافق  ١١جانفي سنة  2٠٠٩واﳌتضمن
إنشاء مدرسة للتكوين التقني ﰲ الصيد البحري وتربية

– ظرفان ) (2بريديان يحمﻼن عنوان اﳌترشح.

اﳌائيات ﰲ الغزوات،

اﳌادة  : 5يتم إعﻼم اﳌترشحﲔ اﳌقبولﲔ للمشاركة ﰲ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤2–١٦اﳌؤّرخ ﰲ
 2٠ذي اﳊجة عام  ١٤٣٧اﳌوافق  22سبتمبر سنة  2٠١٦الذي
يحدد صﻼحيات وزير الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد
البحري،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤّرخ ﰲ  2٥جمادى الثانية عام ١٤28

اﳌوافق  ١٠يوليو سنة  2٠٠٧الذي يحدد شروط اﻻلتحاق
وبرنامج ونظام الدراسات للحصول عﲆ شهادة عون تقني
ﰲ تربية اﳌائيات،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤّرخ ﰲ  ١٩ذي القعدة عام ١٤٣٥
اﳌوافق  ١٤سبتمبر سنة  2٠١٤الذي يحدد قائمة التخصصات
وشعب التكوين التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة
لوزارة الصيد البحري واﳌوارد الصيدية،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة ) 8الفقرة  (2من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  8٧–٠٥اﳌؤّرخ ﰲ  2٤محّرم عام  ١٤2٦اﳌوافق

 ٥مارس سنة  2٠٠٥واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ
ﲢديد شروط اﻻلتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول

عﲆ شهادة عون تقني ﰲ تربية اﳌائيات.
اﳌادة  : ٢يـ ـفـ ـتـ ـح لـ ـدى مؤسسات الـ ـت ـك ـوي ـن ﰲ الصي ـد

اﳌسابقة ،عن طريق النشر عﲆ مستوى مؤسسة التكوين
ﰲ الصيد البحري وتربية اﳌائيات ،أو بأية وسيلة أخرى
مﻼئمة.
اﳌادة  : ٦تعلم مؤسسة التكوين ﰲ الصيد البحري وتربية
اﳌائيات اﳌترشحﲔ اﳌقبولﲔ للتكوين ،بواسطة رسالة
فردية وعن طريق اﻹلصاق عﲆ مستوى هذه اﳌؤسسة أو
بأية وسيلة أخرى مﻼئمة.
اﳌادة  : 7كل مترشح مقبول ﰲ التكوين لم يلتحق ﲟؤسسة
التكوين ،ﰲ أجل أقصاه سبعة ) (٧أيام من تاريخ انطﻼق
التكوين ،يفقد اﳊق ﰲ القبول ،ويعوض باﳌترشح اﳌسجل
ﰲ قائمة اﻻنتظار حسب رقم الترتيب.
اﳌادة  : ٨ﲢدد مدة التكوين من أجل اﳊصول عﲆ شهادة
عون تقني ﰲ تربية اﳌائيات بسنة ) (١واحدة بيداغوجية،
تتضمن  ٦٧٥ساعة من التكوين اﻹقامي وخمسة عشر )(١٥
يوما من التكوين التطبيقي.
اﳌادة  : ٩يحدد برنامج التكوين واﳊجم الساعي اﻹجماﱄ
لكل مادة ﰲ اﳌلحق اﳌرفق بهذا القرار.
اﳌادة  : ١٠يتم تقييم اﳌعارف النظرية والتطبيقية حسب
مبدأ اﳌراقبة اﳌستمرة.

البحري وتربية اﳌائيات مسابقة عﲆ أساس اﻻختبارات،

اﳌادة  : ١١يسلّم مدير مؤسسة التكوين ﰲ الصيد البحري

من أجل اﳊصول عﲆ شهادة عون تقني ﰲ تربية اﳌائيات.

وتربية اﳌائيات ،عند نهاية التكوين ،للطلبة اﳌقبولﲔ

اﳌادة  : 3يفتح اﻻلتحاق بتكوين عون تقني ﰲ تربية

شهادة عون تقني ﰲ تربية اﳌائيات ،تدّون ﰲ سجل مرّقم

اﳌائيات للمترشحﲔ الذين يستوفون الشروط اﻵتية :

شر عليه من طرف مؤسسة التكوين.
ومؤ ّ
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اﳌادة  : ١٢يلتزم الطلبة خﻼل كامل فترة التكوين باحترام

 ١٨جمادى الثانية عام  ١٤٤١هـ
 ١٢فبراير سنة  ٢٠٢٠م

اﳌادة  : ١٤تسري أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه.

النظام الداخﲇ للمؤسسة.

اﳌادة  : ١5ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمية للجمهورية

اﳌادة  : ١3تلغى أحكام القرار اﳌؤّرخ ﰲ  2٥جمادى الثانية

اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.

عام  ١٤28اﳌوافق  ١٠يوليو سنة  2٠٠٧الذي يحدد شروط

اﻻلتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول عﲆ شهادة

حّررباﳉزائر ﰲ  2٤محّرم عام  ١٤٤١اﳌوافق  2٤سبتمبر

سنة .2٠١٩

شريف عماري

عون تقني ﰲ تربية اﳌائيات.
اﳌلحق
برنامج تكوين عون تقني ﰲ تربية اﳌائيات
.١التكوين اﻹقامي
اﳌواد

اﳊجم الساعي اﻹجماﱄ

تربية أنواع اﻷحياء اﳌائية

 ٤٥سا

إيكولوجية أوساط اﻻنتاج لتربية اﳌائيات

 ٤٥سا

تربية اﳌائيات العامة

 ١٣٥سا

معدات تربية اﳌائيات

 ٩٠سا

توضيب وحفظ منتجات تربية اﳌائيات

 ٤٥سا

اﶈاسبة وتسيير مؤسسة تربية اﳌائيات

 ٤٥سا

تربية أسماك الزينة

 ٩٠سا

صحة أنواع تربية اﳌائيات
تقنيات الصيد البحري اﳌطبقة ﰲ تربية اﳌائيات

 22سا ٣٠
 ٤٥سا
 22سا ٣٠

اﻹعﻼم اﻵﱄ
اﻻتصال

 ٤٥سا

الغوص

 ٤٥سا

اﳊجم الساعي اﻹجماﱄ للتكوين اﻹقامي

 ٦75سا

 .٢التكوين التطبيقي  :مدة خمسة عشر ) (١٥يوما
مدة التكوين اﻹجمالية  :سنة واحدة ) (١بيداغوجية
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