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نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ ٣٠٠ ٠٦٠٠٠٠2٠١٩٣٠٠٤8

حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة
الهاتف  02٣.٤١.١8.8٩ :إﱃ ٩2

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠٣ ٠٠ ٠٦٠٠٠٠٠١٤٧2٠2٤2

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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قوانﲔ
قانون رقم  ٠٢-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٤رمضان عام  ١٤٤٣اﳌوافق

اﻷكاديمية هيئة مرجعية ﰲ اﳌجاﻻت العلمية والتكنولوجية،

 ٢5أبري ـ ـل سن ـ ـة  ،٢٠٢٢يح ـ ـدد تنظيـ ـم اﻷكاديميـ ـة

ﲡم ـع شخصيـ ـات بـ ـارزة وطني ـة وأجنبي ـة تتمت ـع بسمعـ ـة

اﳉزائريـ ـة للعلـ ـوم والتكنولوجي ـ ـات وتشكيلتهـ ـا

علمية معترف بها ﰲ ميادين اختصاصها ،ويطلق عﲆ عضو

وسيرها ومهامها.

اﻷكاديمية تسمية “أكاديمي”.

–––––––––––
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بن ـ ـاء ع ـ ـﲆ الدست ـ ـور ،ﻻ سيم ـ ـا اﳌ ـ ـواد  ٧٥و ١٤٣و١٤٤
)الفقرة  (2و ١٤٥و ١٤8و 2١8منه،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقـم  ١٥-١8اﳌـؤرخ ﰲ 22
ذي اﳊجة عام  ١٤٣٩اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠١8واﳌتعلق
بقوانﲔ اﳌالية ،اﳌعّدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقـم  2١-٩٠اﳌـؤرخ ﰲ  2٤محرم عام
 ١٤١١اﳌوافق  ١٥غشت سنة  ١٩٩٠واﳌتـعلق باﳌـحاسبة
العمومية ،اﳌعدل واﳌتمم،

تعتبـ ـر رتبـ ـة اﻷكاديمـي أعﲆ رتبة شرفية ﰲ هرم العلوم
والتكنولوجيات.
يحتفظ اﻷكاديمي بهذه الرتبة ويحتفظ أيضا بعضويته
ﰲ اﻷكاديمية مدى اﳊياة ،ما لم يقع ﰲ حالة مانع قانوني.
يحظى أعضاء اﻷكاديمية بحماية الّدولة أثناء وﲟناسبة
تأدية مهامهم.
يحـ ـّدد النظـ ـام الّداخـ ـﲇ لﻸكاديميـ ـة كيفي ـات تطبي ـق ه ـذه
اﳌادة.
حدد مقر اﻷكاديمية ﲟدينة اﳉزائر.
اﳌاّدة  : ٣ي ّ
الفصل الثاني

– وﲟقتض ـ ـى القان ـ ـون رق ـ ـم  ٠٤-٠٤اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  ٥جمـ ـ ـادى
اﻷوﱃ عام  ١٤2٥اﳌوافق  2٣يونيو سنة  2٠٠٤واﳌتعلق بالتقييس،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٣-٠٦اﳌؤرخ ﰲ ١٩جمادى الثانية
عام  ١٤2٧اﳌوافق  ١٥يوليو سنة  2٠٠٦واﳌتضمن القانون
اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،
– وﲟقتضى القانون رقم  2١-١٥اﳌؤرخ ﰲ  ١8ربيع اﻷول
عام  ١٤٣٧اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  2٠١٥واﳌتضمن القانون
التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،اﳌعدل،
– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،
يصدر القانون اﻵتي نصه :

تنـظـيم اﻷكـاديـمـية
اﳌاّدة  : ٤تضّم اﻷكاديمية اﻷجهزة اﻵتية :
– اﳉمعية العامة،
– الّرئيس،
– اﳌكتب،
– مجلس اﻷكاديمية،
– الفروع،
– اﻷمانة العامة.
يمكـ ـن اﻷكاديمي ـ ـة إنش ـ ـاء ﳉـ ـان خاصـ ـة وفـ ـرق عمـ ـل ،عن ـ ـد
اﻻقتضاء.

الفصل اﻷول

الفرع اﻷّول

أحكـ ـ ـام عامـ ـة
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  2١8من الدستور،
يهدف هذا القانون إﱃ ﲢديد تنظيم اﻷكاديمية اﳉزائرية
للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها ،وتدعى
ﰲ صلب النص “اﻷكاديمية”.
اﳌاّدة  : ٢اﻷكاديمي ـ ـة هيئـ ـة مستقلـ ـ ـة ذات طابـ ـع علم ـ ـي

اﳉمعـية العـامـة
اﳌاّدة  : 5اﳉمعية العامة هي أعﲆ هيئة ﰲ اﻷكاديمية،
وتتشكل من جميع أعضائها.
اﳉمعيـ ـة العامـ ـة لﻸكاديمي ـ ـة سيـ ـ ـدة ﰲ جمي ـ ـع اﳌسـ ـ ـائل
اﳌرتبطة بنشاطات اﻷكاديمية التي تندرج ضمن مهامها.

وتكنولوجي تتمتع بالشخصية اﳌعنوية واﻻستقﻼل اﳌاﱄ،

تعقد اﳉمعية العامة بناء عﲆ استدعاء من رئيسها.

توضع لدى رئيس اﳉمهورية.

وتكّلف ﲟا يأتي :

 ٢٦رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٠
اﳉريدة الرسم ّ

– إع ـ ـداد النظ ـ ـام الداخ ـ ـﲇ لﻸكاديميـ ـة واﳌصادقـ ـة علي ـ ـه ﰲ
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اﳌادة  2٤أدناه ،باﻻقتراع السّري وبأغلبية أصوات اﻷعضاء
اﳊاضري ـ ـن ،لعه ـ ـدة مدته ـ ـا ث ـ ـﻼث ) (٣سنـ ـوات قابل ـة للتجديـ ـد

دورتها اﻷوﱃ،
– انتخاب رئيس اﻷكاديمية ونائبي الّرئيس،
– انتخاب اﻷعضاء اﳉدد ﰲ اﻷكاديمية،
– التصويـ ـت ع ـ ـﲆ اﻻقتراحـ ـات اﳌقدمـ ـة مـ ـن قبـ ـل مجل ـس

مرة واحدة ،حسب نفس اﻷشكال.
ﻻ يمكن رئيس اﻷكاديمية ﳑارسة أكثر من عهدتﲔ.
صﻼحيات اﻵتية :
اﳌاّدة  : ١٠يمارس رئيس اﻷكاديمية ال ّ
– يـ ـرأس ويدي ـ ـر أشغ ـ ـال اﳉلس ـ ـات اﻻحتفائـ ـ ـية ودورات

اﻷكاديمية،
– اﳌصادقـ ـة عـ ـﲆ مخطط ـ ـات الع ـمـ ـل وبرامـ ـج النشاط ـ ـات
اﳌسطرة ﰲ إطار مهام اﻷكاديمية،
– الفصل ﰲ اﻻقتراحات اﳌتعلقة بإنشاء اللجان اﳋاصة
ومجموعات العمل اﳌبادر بها من قبل مجلس اﻷكاديمية،
– اعتماد مشروع اﳌيزانية السنوية لﻸكاديمية.
اﳌاّدة  : ٦تعقد اﳉمعية العامة لﻸكاديمية جلسة احتفائية

اﳉمعي ـ ـة العامـ ـ ـة واجتماع ـ ـات اﳌكتـ ـب ومجل ـ ـس اﻷكاديميـ ـة
وينسق أشغالها،
– يوزع اﳌهام بﲔ أعضاء اﳌكتب،
– يمـ ـّثل اﻷكاديميـ ـة أمـ ـام مختلـ ـف الهيئ ـات ،داخل الوطن
وﰲ اﳋارج،
– يمـ ـّثل اﻷكادي ـمية أم ـام الق ـضاء وﰲ جميع أعمال اﳊياة

ل سنة ،ﲟناسبة الدخول اﻷكاديمي،
ﰲ شهر سبتمبر من ك ّ

اﳌدنية،

يحضرها جميع أعضائها ،باﻹضافة إﱃ شخصيات مدعوة

– يعّين اﳌس ـتخ ـدم ـﲔ الذيـ ـن لم ت ـت ـقّرر بش ـأن ـهم طريقة
أخرى للتعيﲔ،

من قبل رئيس اﻷكاديمية ،كما يمكن أن يدعى إليها اﳉمهور.
يتم خﻼل هذه اﳉلسة اﻻحتفائية :
– تقدﱘ عروض حول مواضيع علمية و/أو ذات طابع تكنولوجي
مقترحة من مجلس اﻷكاديمية،
– اﳌوافقة بعد اﳌناقشة ،عﲆ التقرير السنوي لﻸنشطة
العلمية والتكنولوجية لﻸكاديمية للسنة اﳌنقضية.
اﳌاّدة  : ٧عﻼوة عﲆ اﳉلسة اﻻحتفائية اﳌنصوص عليها
ﰲ اﳌـ ـ ـادة  ٦أعـ ـﻼه ،تن ـع ـقد اﳉـم ـع ـية العـ ـام ـ ـة لﻸك ـادي ـم ـية ﰲ
دورتـ ـﲔ ع ـاديـ ـ ـت ـﲔ ﰲ السـ ـنة ،ويمكـ ـنها أن تـ ـنـ ـعقد ﰲ دورات

– يسـ ـهر عﲆ تنـفي ـ ـذ ق ـرارات اﳉمـ ـعيـ ـة الع ـامـ ـة وم ـكـتب
ومجلس اﻷكاديمية واحترامها،
– يسـ ـهر عﲆ ت ـطـ ـب ـيق واح ـترام النظام الّداخﲇ لﻸكاديمية،
– ينسق بﲔ جميع أنشطة أجهزة اﻷكاديمية ويسهر عﲆ
حسن سيرها،
– يسهر عﲆ تنفيذ ميزانية اﻷكاديمية،
– يوّقع عﲆ اﳌقررات والعقود بعنوان اﻷكاديمية،

غير عادية بدعوة من رئيسها بعد استشارة مجلس اﻷكاديمية

– يفـ ـّوض إمـض ـ ـاءه لﻸمـ ـﲔ العـ ـام لﻸك ـادي ـم ـيـ ـة ﰲ حـ ـ ـدود
الصﻼحيات اﳌخولة لهذا اﻷخير،

ﻻ بحضور
ﻻ تصح مداوﻻت اﳉمعية العامة لﻸكاديمية إ ّ

– يتوﱃ إرسال كل تقرير أو توصية أو رأي أو دراسة ناﲡة

أو ﲟبادرة من ثلثي ) (٣/2أعضائها الدائمﲔ.

أغلـ ـب ـية أعـ ـض ـائهـ ـا الدائم ـ ـﲔ .وﰲ حـ ـال ـة ع ـدم ت ـوف ـر الن ـصـ ـاب
القـ ـان ـون ـي ،تعـقد جلسة ثانية ﰲ أجل أقصاه ثمانية ) (8أيام.
وﰲ هـ ـذه اﳊ ـال ـة ،تك ـ ـون اﳌ ـ ـداوﻻت صـ ـح ـ ـيحة مهما يكن عدد
اﻷعضاء اﳊاضرين.

عن أشغال اﻷكاديمية ،إﱃ رئيس اﳉمهورية،
– يت ـوﱃ إعـ ـداد التقريـ ـر السن ـوي لﻸكاديميـ ـة وإرساله إﱃ
رئيس اﳉمهورية بعد اﳌصادقة عليه من قبل اﳉمعية العامة.
الفرع الثالث

اﳌاّدة  : ٨يقترح رئيس اﻷكاديمية جدول أعمال كل دورة

الـمـكـت ـب

ويصادق عليه أعضاء مكتبها.
دورات اﻷكاديمية ليست مفتوحة للجمهور.
الفرع الثاني
ال ـرئـي ـس
اﳌاّدة  : ٩ينتخ ـ ـب رئي ـ ـس اﻷكاديمي ـة م ـن قب ـل اﳉمعي ـة
العامة اﳌنعقدة ﰲ إحدى دوراتها ،من بﲔ اﻷعضاء الدائمﲔ
اﳌقيمﲔ ﰲ اﳉزائر اﳌنصوص عليهم ﰲ الفقرة اﻷوﱃ من

اﳌاّدة  : ١١يتشكل اﳌكتب من رئيس اﻷكاديمية ونائبي
الرئيس.
اﳌاّدة  : ١٢يـ ـنت ـخ ـب ن ـائبـ ـا الرئيـ ـس من ق ـب ـل اﳉ ـم ـع ـية
العامة وفقا لنفس اﻹجراءات واﻷشكال والشروط اﳌنصوص
عليها ﰲ اﳌادة  ٩أعﻼه.
اﳌاّدة  : ١٣يقّلد رئيس اﻷكاديمية ونائبا الرئيس ﰲ مهامهم
ﲟوجب مرسوم رئاسي.

 ٢٦رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٠
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌاّدة  : ١٤يكّلف مكتب اﻷكاديمية ﲟا يأتي :

الفرع السادس

– اقتراح برنامج نشاطات اﻷكاديمية ومتابعة تنفيذه،

اﻷم ـانـة الـعـامـة

– ﲢضير اﳉلسات اﻻحتفائية ودورات اﻷكاديمية العادية
وغير العادية،

اﳌاّدة  : ٢١تـ ـزود اﻷكاديـمـ ـية بأم ـانة ع ـام ـة ي ـدي ـرها أمﲔ
ع ـ ـام يع ـ ـّين ﲟرس ـ ـوم رئاسـ ـي بنـ ـاء ع ـ ـﲆ اقتـ ـراح م ـ ـن رئيـ ـ ـس

– عرض مشروع ميزانية اﻷكاديمية الذي يتوﱃ ﲢضيره
اﻷمﲔ العام ،عﲆ موافقة اﳉمعية العامة ﰲ دورتها العادية،
– تقييم تقارير اﳋبرة التي تعّدها فرق العمل ،موضوع
اﻹخطار واﻹخطار التلقائي ،التي عرضت عليهم للتقدير ،من
قبل الهيئات العمومية واﳋاصة.
اﳌاّدة  : ١5يحـ ـ ـّدد النظـ ـ ـام الّداخـ ـ ـﲇ لﻸكاديمي ـ ـة كيفي ـ ـ ـات
تطبيق أحكام اﳌواد  ٥و ٦و ٧و 8و ٩و ١2و ١٤أعﻼه.
الفرع الرابع

اﻷكاديمية ،وتنهى مهامه حسب اﻷشكال نفسها.
تسـ ـاعد اﻷمـﲔ العـ ـام هي ـ ـاكل إداري ـة وم ـالي ـة وتقنية ،يحّدد
تنظيمها وسيرها ﲟرسوم رئاسي.
اﳌاّدة  : ٢٢ﲢدد قائمة الوظائف العليا ﰲ الّدولة ،بعنوان
اﻷكاديمية ،ويتّم تصنيفها طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول
بهما.
اﳌاّدة  : ٢٣يـ ـخ ـض ـع اﳌ ـست ـخ ـدمـون اﻹداريون والتقنيون
ﰲ اﻷكاديمية ﻷحكام القانون اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،
والقوانﲔ اﻷساسية اﳋاصة باﻷسﻼك التقنية.

مجـلـس اﻷكـاديـمـيـة

الفصل الثالث

اﳌاّدة  : ١٦يتك ـ ـون مجلـ ـس اﻷكاديميـ ـة مـ ـن أعض ـاء اﳌكت ـب
ورؤساء الفروع ،ويترأسه رئيس اﻷكاديمية.
اﳌاّدة  : ١٧يبدي مجلس اﻷكاديمية ،بناء عﲆ اقتراح اﳌك ـتب،
رأيـه حـول اتـفـاقـات واتـفاقـيات التعاون التي تبرم مع اﳌؤسسات
والهيئات الوطنية والدولية.
اﳌاّدة  : ١٨يـ ـدرس مجـ ـلس اﻷك ـاديـم ـية ويبدي رأيه حول
التقارير العلمية والتقنية التي تعرضها عليه الفروع.
اﳌاّدة  : ١٩يقترح مجلس اﻷكاديمية توصيات حول اﻷولويات

تشـكـيـلـة اﻷكـاديـمـيـة
اﳌاّدة  : ٢٤تتشكل اﻷكاديمية من :
– مائتي ) (2٠٠عضو دائم يحملون اﳉنسية اﳉزائرية،
– مع مراعاة كيف ـي ـات ان ـت ـقـ ـ ـ ـاء اﻷع ـض ـ ـ ـاء اﳌؤسسـ ـﲔ الذين
ﲤـ ـ ـت اﳌ ـوافـ ـ ـقـ ـة عـ ـ ـﲆ قـ ـ ـائـ ـم ـ ـت ـه ـم ﲟ ـوج ـب اﳌ ـرس ـوم الرئ ـاسـ ـي
رقم  2٤٦-١٥اﳌؤرخ ﰲ  2٣ذي القعدة عام  ١٤٣٦اﳌوافق ٧
سبتمبر سنة  2٠١٥واﳌتضمن اﳌوافقة عﲆ القائمة النهائية
لﻸعضاء اﳌؤسسﲔ لﻸك ـ ـادي ـ ـم ـ ـي ـ ـة اﳉزائ ـ ـري ـ ـة ل ـ ـل ـ ـع ـ ـل ـ ـوم

والوس ـ ـائل ال ـتي من شـ ـأنـ ـها ﲢ ـسـ ـﲔ ن ـوعـ ـي ـة النـظ ـ ـام الوطـن ـي

والتكنولوجيات ،يتّم انتقاء أعضاء اﻷكاديمية اﻵخرين من
بﲔ الشخصيات ذات السمعة اﳌعترف بها ﰲ ميادين العلوم

اﻷكاديمية ويعرضه ﳌوافقة اﳉمعية العامة.

والـتـكـنـولـوجـيـات ،وانـتـخـابـهـم مـن قـبـل نـظـرائـهـم ﰲ إحـدى

للتعليم والتكوين والبحث ،ويعد تقريرا سنويا عن نشاطات

يحـ ـّدد الن ـظـ ـام الّداخـ ـﲇ لﻸك ـادي ـم ـية كي ـف ـيات تط ـبـي ـق هذه
اﳌادة.

دورات اﳉمعية العامة لﻸكاديمية،
– أعضاء أكاديميﲔ مشاركﲔ من جنسيات أجنبية ذوي

الفرع اﳋامس
ال ـفـ ـروع
صصة ُيحّدد
اﳌاّدة  : ٢٠تنشأ لدى اﻷكاديمية فروع متخ ّ
ع ـ ـددها من ق ـب ـل اﳉ ـمـع ـية العامة ،ويتشكل كل فرع منها من
أعضاء اﻷكاديمية الذين يشتركون ﰲ نفس مجال اﻻهتمام
و/أو اﻻختصاص.

مسـ ـتـ ـ ـوى ع ـ ـا ٍ
ل وسـ ـمـ ـع ـ ـ ـة دول ـ ـية ﰲ مج ـاﻻت اخـ ـت ـص ـاص
اﻷكـ ـادي ـم ـي ـة وي ـس ـاهـ ـمـ ـون ﰲ التـ ـطـ ـور العـ ـلمي والت ـك ـنـ ـولوج ـي،
ويتّم انتقاؤهم وانتخابهم من قبل اﳉمعية العامة لﻸكاديمية
ﰲ إحدى دوراتها.
يحـ ـّدد الن ـظـ ـام الّداخـ ـﲇ لﻸكـ ـاديـمـ ـية كي ـف ـيات تطبيق هذه
اﳌادة.
اﳌاّدة  : ٢5ت ـضـ ـبـ ـط القـ ـائمـ ـة اﻻس ـم ـي ـة ﻷع ـضـ ـاء اﻷكـ ـادي ـمية

يدير كل فرع رئيس ُينتخب من بﲔ أعضائه ﳌدة ثﻼث

الذين يتّم انتخابهم من قبل اﳉمعية العامة ،ويوّقعها رئيس

) (٣سنوات قابلة للتجديد مّرة واحدة ،حسب نفس اﻹجراءات

اﻷكاديمية ،وتنشر بكل الوسائل اﳌتاحة ،ﻻ سيما ﰲ اﳌوقع

واﻷشكال والشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٩أعﻼه.

اﻹلكتروني لﻸكاديمية.

ي ـحـ ـّدد الن ـظـ ـام الّداخـ ـﲇ لﻸك ـادي ـمـيـ ـة كيـفـ ـيات تطبيق هذه
اﳌادة.

اﳌاّدة  : ٢٦ﻻ يـ ـحـ ـق لﻸعـ ـض ـاء اﳌ ـش ـاركـ ـﲔ الت ـص ـويـت ﰲ
اﳉمعية العامة لﻸكاديمية.
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سـ ـس ن ـظ ـام تـعـ ـويض ـي ﻷعـ ـض ـاء اﻷك ـادي ـمـية
اﳌاّدة  : ٢٧ي ـ ـؤ ّ
يحّدد عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع
مـهام اﻷكـاديـمـيـة وسـيرها
اﳌاّدة  : ٢٨عﻼوة عﲆ ما هو منصوص عليه ﰲ أحكام هذا
القانون ،ﲢدد مهام وكيفيات سير اﻷكاديمية ﰲ نظامها الداخﲇ،
الذي يتضمن ﻻ سيما ما يأتي :
– سـ ـيـ ـر أج ـهـ ـزة اﻷكـ ـاديـ ـم ـية وص ـﻼح ـيـاتها والعﻼقات فيما
بينها،
– مش ـروع القانـ ـون اﻷساس ـي لعض ـو اﻷكاديمي ـة ،وحقوقـ ـه
وواجباته،
– عـ ـ ـ ـدد اﻷع ـضـ ـاء اﻷك ـادي ـم ـيـ ـﲔ اﻷج ـان ـب اﳌ ـش ـاركـ ـ ـﲔ ﰲ
اﻷكاديمية،
– شـ ـروط وكيـف ـيات قبـ ـول أع ـض ـاء اﻷكاديمية وانتقائهم
وانتخابهم واستخﻼفهم،
– ميثاق آداب وأخﻼقيات اﻷكاديمي.
اﳌاّدة  : ٢٩تتّم اﳌوافقة عﲆ النظام الّداخﲇ لﻸكاديمية
ﲟرسوم رئاسي بعد اﳌصادقة عليه من طرف اﳉمعية العامة.
اﳌاّدة  : ٣٠تضطلع اﻷكاديمية ﲟهام تكتسي طابع اﳌنفعة
الع ـ ـامـ ـة تـ ـه ـ ـدف إﱃ تـ ـرقـ ـي ـة الع ـ ـلوم والت ـك ـن ـولوجـ ـيات وتع ـزي ـز
أثـ ـرهـ ـا ﰲ اﳌجـ ـتـ ـمع ،واﳌساهمة ﰲ إنجاز توجيهات وأهداف
التنمية الوطنية.
تتوﱃ ،ﰲ هذا اﻹطار عﲆ اﳋصوص ،ما يأتي :
– مهام اﳋبرة واﻻستشارة والنصح لفائدة مؤسسات الّدولة
والهيئات العمومية واﳋاصة،
– اﳌساهمة ﰲ حركية تقّدم العلوم والتكنولوجيات وتطوير
تدريسها وتطبيقاتها،
– العمل عﲆ نشر الثقافة العلمية والتقنية وتعميمها ،من
خﻼل تقريب العلوم والتكنولوجيات من اﳌجتمع باستعمال
الّدعائم اﳌﻼئمة،
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اﳌاّدة  : ٣١تتوﱃ اﻷكاديمية ،ﰲ مجال اﳋبرة واﻻستشارة
والنصح ،ما يأتي :
– إج ـ ـراء اﳋ ـبـ ـرات الع ـلمـ ـية والتـقـ ـن ـ ـية التي تـ ـدخـ ـل ض ـمن
مجاﻻت اختصاصها،
– مساعدة مؤسسات الّدولة والهيئات العمومية واﳋاصة
ﰲ مجال العلوم والتكنولوجيات وتقدﱘ اﻻستشارة والّنصح
لها،
– إبداء الرأي حول الدراسات واﻷشغال ذات ال ّ
طابع العلمي
واﳋيارات التكنولوجية التي تعرض عليها،
– إبـ ـداء الـ ـرأي حـ ـول اﻹشكاليـ ـات الناجم ـة ع ـن تطبيقـ ـات
العلوم والتكنولوجيات وتقدﱘ التوصيات بشأنها،
– اﳌساهمة ﰲ تطوير منظومة التقييس ﰲ اﳌجالﲔ
العلمي والتكنولوجي،
– اﻻضطﻼع ﲟهام اليقظة العلمية والتقنية والتكنولوجية،
والتنبيه من خﻼل ﲢديد اﳌشاكل اﳌرتبطة بتطور العلوم
والتـ ـك ـنـ ـول ـوج ـي ـ ـات ﰲ هـ ـذه اﳌ ـجـ ـاﻻت واس ـت ـبـ ـاق الق ـطـ ـائع
التكنولوجية والتقنية.
اﳌاّدة  : ٣٢تعمل اﻷكاديمية ﰲ مجال اﳌساهمة ﰲ حركية
تقّدم العلوم والتكنولوجيات وتطبيقاتها ،عﲆ ما يأتي :
– اﳊث عﲆ اكتساب اﳌعرفة ﰲ هذه اﳌيادين،
– تشجيع البحث القاعدي والتطبيقي،
– تطوير البرامج واﳌشاريع ﰲ ميادين العلوم والتكنولوجيات،
وترقية اﻻبتكار،
– م ـرافـ ـقة اﻷع ـمـ ـال الّرامـية إﱃ تثمﲔ نتائج البحث العلمي
ضمن الصﻼحيات اﳌخولة لها.
اﳌاّدة  : ٣٣تـ ـس ـاهم اﻷك ـادي ـمـ ـية ،ﰲ م ـجال مـ ـراف ـقة حركية
تطوير التعليم والتكوين ﰲ ميادين العلوم والتكنولوجيات،
فيما يأتي :
– ترقية تدريس العلوم والتكنولوجيات ﰲ جميع أطوار
الت ـ ـع ـ ـليم والت ـ ـكوين ،بالشـ ـراكة مع مخ ـتلف الهيئات العلمية
الوطنية والدولية،
– إثراء برامج ومناهج تكوين اﻷساتذة والباحثﲔ ،ﻻسيما

– اﳌساهمة ﰲ ترقية اﳊياة العلمية والتكنولوجية ،ودعم

من خﻼل ربط عﻼقة باﳌـحيط اﻻقتصادي واﻻجتماعي مع

إنتـ ـاج اﳌعـ ـارف واﳌ ـعـ ـلومـ ـات ،ﻻسـي ـ ـما من خﻼل منح اﳉوائز

اﻷخذ بعﲔ اﻻعتبار التطورات العاﳌية ﰲ اﳌجاﻻت العلمية

والنياشﲔ،

والتكنولوجية.

– اﳌبادرة بأعمال التعاون واﳌبادﻻت الوطنية والدولية
ودعمها بﲔ هيئات البحث العلمي والتكنولوجي.
ما بإخطار من الهيئات
تتدّخل اﻷكاديمية ،ﰲ إطار مهامها ،إ ّ
صة ،أو تلقائيا ﰲ حالة الضرورة.
اﳌخت ّ

اﳌاّدة  : ٣٤تكّلف اﻷكاديمية ،ﰲ مجال اﳌساهمة ﰲ نشر
الثقافة العلمية والتقنية وتعميمها والتي تهدف إﱃ تقريب
العلوم والتكنولوجيات من اﳌجتمع ،ﲟا يأتي :
– اﳌشاركة ﰲ اﳊوار العلمي حول مواضيع الّساعة،
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– تكثيف اللقاءات بﲔ الباحثﲔ واﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ
والبرﳌان ـ ـيﲔ بغ ـ ـرض تشجيـ ـع التفاعـ ـﻼت بﲔ عـ ـالم العل ـ ـوم
والتكنولوجيا واﳌجتمع،
– ﲢفيز انخراط اﳌجتمع اﳌدني ﰲ نشاطات اﻷكاديمية
من أجل تقريب التكنولوجيا من اﳌجتمع،
– تشجيـ ـع اﻻتص ـ ـال واﻹع ـ ـﻼم العلم ـ ـي والتكنولوجـ ـي ﳑـ ـا
يساهم ﰲ ترقية هذه اﳌيادين،
– تـ ـش ـج ـيـ ـع وت ـرق ـي ـة است ـع ـ ـمال الل ـ ـغة الوطـ ـنـ ـية ﰲ العلوم

أ( ﰲ باب اﻹيرادات :
– اﻹع ـانـ ـات اﳌ ـم ـن ـوحـ ـة م ـن ط ـ ـرف الدولـ ـة واﳌ ـؤس ـسات
والهيئات العمومية،
– إع ـ ـانـ ـات اله ـي ـ ـئات واﳌ ـن ـظـ ـمات الوط ـن ـية التي تتماشى
مع مهامها ،طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما،
– الهبات والوصايا،
– عائد اﳋدمات التي تنجزها اﻷكاديمية،
– كل اﳌ ـ ـوارد اﻷخـ ـرى اﳌ ـت ـأت ـيـ ـة م ـن نـ ـش ـاطـ ـات اﻷكـ ـادي ـمـ ـ ـية

والتكنولوجيا.
اﳌاّدة  : ٣5تـ ـس ـ ـهر اﻷكـ ـاديم ـ ـية ،ﰲ مجـ ـال ترق ـ ـية اﳊياة
العلمية والتكنولوجية ودعم إنتاج اﳌعارف ،عـلـى ما يأتي :

ذات الصلة ﲟوضوعها.
ب( ﰲ باب النفقات :

– إبداء الرأي حول القيمة العلمية وجودة مشاريع البحث

– نفقات التسيير،

وتأهيل برامج ومناهج التعليم والتكوين ﰲ اﳌيادين العلمية

– نفقات التجهيز،

والتكنولوجية،

– كل النفقات اﻷخرى الضرورية لتحقيق هدفها.

– ﲢفيز اﳌيول العلمية والتكنولوجية لدى الشباب،
– نشر وتعميم اﳌستجدات العلمية والتكنولوجية ﲡاه
اﳌجموعة العلمية،

ﲤسك محاسبة اﻷكاديمية وفق قواعد اﳌـحاسبة العمومية،
طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما ،كما تخضع لرقابة
اﻷجهزة اﳌختصة ﰲ الدولة.
الفصل السادس

– دعـ ـم وتك ـرﱘ أصـ ـحاب اﳌواهـ ـ ـب ﰲ اﳌجـ ـاﻻت العلميـ ـة
والتكنولوجية ضمن اﳌهام اﳌنوطة بها.
اﳌاّدة  : ٣٦تعمل اﻷكاديمية ،ﰲ مجال التعاون واﳌبادﻻت
الوطنية والّدولية ،عﲆ ما يأتي :
– تـ ـرق ـيـ ـة التـع ـ ـاون واﳌ ـب ـ ـادﻻت م ـع الهـ ـيئات والكـ ـيانـ ـات
العلمية والتكنولوجية اﳌماثلة،
– اﻻنـ ـخـ ـراط ﰲ نـ ـش ـاطـ ـات وأش ـغـ ـال الش ـبـ ـك ـ ـات الدولـ ـي ـة
لﻸكاديميات،
صصة
– تدعيم ﲤثيل اﳉزائر لدى الهيئات الدولية اﳌتخ ّ
ﰲ اﳌجاﻻت العلمية والتكنولوجية ،بالتشاور والتعاون مع
الّدائرة الوزارية اﳌكلفة بالتعاون الدوﱄ.
الفصل اﳋامس
أح ـكـام مـال ـيـة
اﳌاّدة  : ٣٧ت ـ ـزود الدولـ ـة اﻷكاديميـ ـة بالوس ـائل البشريـ ـة
واﳌادية واﳌالية ،وبالهياكل الضرورية لسيرها.
ُتقّيد اﻻعـ ـ ـتـ ـمادات اﳌـ ـخ ـصـ ـصة لﻸكادي ـم ـية ﰲ اﳌيزانية
العامة للدولة.
اﳌاّدة  : ٣٨رئيس اﻷكاديمية هو اﻵمر بالصرف الرئيسي
ﳌيزانية اﻷكاديمية.
اﳌاّدة  : ٣٩تشتمل ميزانية اﻷكاديمية عﲆ باب لﻺيرادات
وباب للنفقات.

أحـكام انتقالـية وختامـية
اﳌاّدة  : ٤٠مع مراعاة أحك ـ ـام اﳌ ـ ـادة ) 2٤الفقـ ـرة اﻷوﱃ(
من هـ ـذا الق ـانـ ـون ،يح ـتـفـ ـظ اﻷعـض ـاء اﳌ ـؤسـسون لﻸكاديمية
بهذه الصفة.
يتّم كل سنة قبول العضوية ﰲ اﻷكاديمية ،طبقا ﻷحكام
اﳌادة  2٤أعﻼه ،حسب اﳌقاعد اﳌطلوب شغلها التي ﲢّددها
جمعيتها العامة ،إﱃ غاية بلوغ العدد اﻹجماﱄ اﳌـحّدد ﰲ هذا
القانون.
اﳌاّدة  : ٤١تلغى جميع اﻷحكام اﳌخالفة لهذا القانون.
اﳌاّدة  : ٤٢يـ ـن ـش ـر ه ـ ـذا الق ـان ـ ـون ﰲ اﳉ ـري ـ ـدة الّرس ـم ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٤رمضان عام  ١٤٤٣اﳌوافق  2٥أبري ـ ـل
سن ـ ـة 2٠22
عبد اﳌجيد تبون
–––––––––––★–––––––––––
قانون رقم  ٠٣-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٤رمضان عام  ١٤٤٣اﳌوافق
 ٢5أبري ـ ـل سنة  ،٢٠٢٢يعدل ويتمم اﻷمر رقم 5٧-٧١
اﳌؤرخ ﰲ  ١٤جمادى الثانية عام  ١٣٩١اﳌوافق 5
غشت سنة  ١٩٧١واﳌتعلق باﳌساعدة القضائية.
––––––––––
ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
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– بناء عﲆ الدسـ ـ ـتور ،ﻻ سـيما اﳌواد  ٤2و ١٣٩و ١٤٣و١٤٤
)الفقرة  (2و ١٤٥و ١٤8منه،
– وﲟقتضـ ـى القان ـ ـون العضـ ـوي رق ـ ـم  ٠١-٩8اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ ٤
صفر عام  ١٤١٩اﳌوافق  ٣٠مايو سنة  ١٩٩8واﳌتعلق باختصاصات
مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضـ ـى القانـ ـون العضـ ـوي رق ـ ـم  ١١-٠٥اﳌ ـؤرخ ﰲ ١٠
جمادى الثانية عام  ١٤2٦اﳌوافق  ١٧يوليو سنة  2٠٠٥واﳌتعلق
بالتنظيم القضائي ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضـ ـى اﻷم ـر رقـ ـم  ١٥٥-٦٦اﳌ ـؤرخ ﰲ  ١8صفـ ـر عـ ـام
 ١٣8٦اﳌوافق  8يونيو سنة  ١٩٦٦واﳌتضمن قانون اﻹجراءات
اﳉزائية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٥٧-٧١اﳌؤرخ ﰲ  ١٤جمادى الثانية
عام  ١٣٩١اﳌـ ـوافـ ـق  ٥غـ ـشت س ـ ـنة  ١٩٧١واﳌ ـت ـعلق باﳌ ـسـ ـاعدة
القضائية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2-٠٦اﳌؤرخ ﰲ  2١محرم عام
 ١٤2٧اﳌوافق  2٠فبراير سنة  2٠٠٦واﳌتضمن تنظيم مهنة
اﳌوثق،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٣-٠٦اﳌؤرخ ﰲ  2١محرم عام
 ١٤2٧اﳌوافق  2٠فبراير سنة  2٠٠٦واﳌتضمن تنظيم مهنة
اﳌـحضر القضائي،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٩-٠8اﳌؤرخ ﰲ  ١8صفر عام
 ١٤2٩اﳌوافق  2٥فبراير سنة  2٠٠8واﳌتضمن قانون اﻹجراءات
اﳌدنية واﻹدارية،
– وﲟقت ـ ـضى الق ـ ـانون رقم  ٠٧-١٣اﳌ ـؤرخ ﰲ  2٤ذي اﳊجة
عام  ١٤٣٤اﳌوافق  2٩أكتوبر سنة  2٠١٣واﳌتضمن تنظيم
مهنة اﳌـحاماة،
– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،
يصدر القانون اﻵتي نصه :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القانون إﱃ تعديل وتتميم اﻷمر
رقم  ٥٧-٧١اﳌؤرخ ﰲ  ١٤جمادى الثانية عام  ١٣٩١اﳌوافق ٥
غشت سنة  ١٩٧١واﳌتعلق باﳌساعدة القضائية.
اﳌاّدة  : ٢ت ع ّد ل و ت ت ّم م اﳌادتان  2م ك ر ر  ١و  ٣م ن اﻷمر
رقم  ٥٧-٧١اﳌؤرخ ﰲ  ١٤جمادى الثانية عام  ١٣٩١اﳌوافق ٥
غشت سنة  ١٩٧١واﳌذكور أعﻼه ،وﲢّرران كما يأتي :
“اﳌادة  2مكرر : ١تستـ ـحـ ـدث ،ﲟـ ـوجـ ـب هـ ـذا اﻷم ـر ،م ـك ـاتـ ـب
للمساعدة القضائية عﲆ مستوى اﳌـحاكم واﳌـحاكم اﻹدارية
واﳌجالس القضائية واﳌـحاكم اﻹدارية لﻼستئناف واﳌـحكمة
العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع”.
“اﳌادة  : ٣يتشكل مكتب اﳌساعدة القضائية من :
 –١عﲆ مستوى اﳌـحاكم واﳌـحاكم اﻹدارية :
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– وك ـ ـ ـ ـ ـيل اﳉ ـمـ ـهـ ـوريـ ـة أو م ـح ـافـ ـظ الـ ـدول ـة ،ح ـسـ ـب اﳊـ ـال ـ ـة،
رئيسا،
ض ُيعّينه رئيس اﳌـحكمة أو رئيس اﳌـحكمة اﻹدارية،
– قا ٍ
حسب اﳊالة ،عضوا،
)...................................بدون تغيير(،“ .............................
 – 2عﲆ مس ـ ـتوى اﳌجـ ـالس القضـائية واﳌـحاكم اﻹدارية
لﻼستئناف :
– النائب العام أو محافظ الدولة ،حسب اﳊالة ،رئيسا،
– مستشار ُيعّينه رئيس اﳌجلس أو رئيس اﳌـحكمة اﻹدارية
لﻼستئناف ،حسب اﳊالة ،عضوا،
)........................الباقي بدون تغيير(“ ...........................
اﳌاّدة  : ٣يت ـمم اﻷمـ ـر رق ـم  ٥٧-٧١اﳌ ـؤرخ ﰲ  ١٤جم ـادى
الثانية عام  ١٣٩١اﳌوافق  ٥غشت سنة  ١٩٧١واﳌذكور أعﻼه،
ﲟادتﲔ  ٣مكرر و 2٧مكرر ،ﲢّرران كما يأتي :
“اﳌادة  ٣مكرر  :تـ ـوج ـ ـه طـ ـلـ ـب ـات اﳌ ـس ـاعـ ـدة القضائية إﱃ
رئيـ ـ ـس م ـكـ ـتـ ـب اﳌ ـس ـاع ـدة القـ ـض ـائي ـ ـة عﲆ م ـستـ ـوى اﳌـجلس
القضائي بالنسبة للطعون بالنقض ﰲ اﳌادة اﳌدنية ،التي
يتم تشكيل ملفاتها عﲆ مستوى هذا اﻷخير ،ويفصل اﳌكتب
فيها طبقا ﻷحكام هذا اﻷمر”.
“اﳌادة  2٧مكرر  :دون اﻹخـ ـﻼل باﻷح ـك ـام اﳌتعلق ـ ـة بالتعيﲔ
التلقائي للمـحامي وبغض النظر عن أي حكم مخالف ،توجه
طلبات اﳌساعدة القضائية بالنسبة للطعون بالنقض ﰲ
اﳌادة اﳉزائية إﱃ رئيس مكتب اﳌساعدة القضائية للجهة
القضائية التي أصدرت اﳊكم أو القرار اﳌطعون فيه ،ويفصل
اﳌكتب فيها طبقا ﻷحكام هذا اﻷمر”.
اﳌاّدة  : ٤تعّدل اﳌادة  2٩من اﻷمر رقم  ٥٧-٧١اﳌؤرخ ﰲ
 ١٤جمادى الثانية عام  ١٣٩١اﳌوافق  ٥غشت سنة  ١٩٧١واﳌذكور
أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 2٩تتوقف اﳌطالبة بالرسم القضائي وسريان
اﳌهلة اﳌقررة ﻹيداع عريضة الطعن بالنقض أو اﳌذكرة
اﳉوابي ـ ـة ﲟج ـ ـرد تقـ ـدﱘ طل ـ ـب اﳌساع ـ ـدة القضائي ـ ـة لصالـ ـ ـ ـح
الشخص اﳌعني ،مع مراعاة أحكام اﳌادة ) ١٣الفقرة  (٥من
هذا اﻷمر.
وتسري هذه اﻵجال من جديد ،ابتداء من يوم تبليغ الشخص
اﳌعنـ ـي بق ـ ـرار مكتـ ـ ـب اﳌساعـ ـ ـدة القضائي ـ ـة ﲟن ـ ـح اﳌساع ـ ـ ـدة
القضائية أو رفضها.
يتم تبليغ قرار مكتب اﳌساعدة القضائية ،حسب اﳊالة،
وفقا لﻸحكام اﳌنصوص عليها ﰲ قانون اﻹجراءات اﳉزائية
أو قانون اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية”.
اﳌاّدة  : 5ي ـ ـنـ ـش ـر هـ ـ ـذا القـ ـان ـون ﰲ اﳉ ـ ـ ـريـ ـ ـدة الّرسـ ـم ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٤رمضان عام  ١٤٤٣اﳌوافق  2٥أبري ـ ـل
سن ـ ـة .2٠22
عبد اﳌجيد تبون
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٠
اﳉريدة الرسم ّ

قانون رقم  ٠٤-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٤رمضان عام  ١٤٤٣اﳌوافق
 ٢5أبري ـ ـل سن ـ ـة  ،٢٠٢٢يتضمـ ـن تسويـ ـة اﳌيزانيـ ـة
لسنة .٢٠١٩
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بن ـ ـاء ع ـ ـ ـ ـﲆ الـ ـدست ـ ـور ،ﻻ سيمـ ـ ـ ـا اﳌ ـ ـ ـواد  ١2-١٣٩و١٤٣
)الفقرة  (2و ١٤٥و ١٤8و ١٥٦و ١8٤منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-8٠اﳌؤرخ ﰲ  ١٤ربيع الثاني
عام  ١٤٠٠اﳌوافق أّول مارس سنة  ١٩8٠واﳌتعلق ﲟمارسة
وظيفة اﳌراقبة من قبل اﳌجلس الشعبي الوطني،
– وﲟقتضـ ـى القان ـ ـون رق ـم  ١٧-8٤اﳌ ـؤرخ ﰲ  8شـّوال عـ ـام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  2١-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  2٤محّرم عام
 ١٤١١اﳌوافـ ـق  ١٥غش ـ ـت سنـ ـة  ١٩٩٠واﳌتعلـ ـق باﳌـحاسبـ ـة
العمومية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  2٠-٩٥اﳌؤرخ ﰲ  ١٩صفر عام ١٤١٦
اﳌ ـ ـوافـ ـق  ١٧ي ـوليـ ـو سـ ـ ـن ـة  ١٩٩٥واﳌتـ ـعلق ﲟ ـجلس اﳌـح ـاسبة،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧-٠٥اﳌؤرخ ﰲ  ١٩ربيع اﻷول
عام  ١٤2٦اﳌوافق  28أبريل سنة  2٠٠٥واﳌتعلق باﳌـحروقات،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١8-١8اﳌؤرخ ﰲ  ١٩ربيع الثاني
عام  ١٤٤٠اﳌوافق  2٧ديسمبر سنة  2٠١8واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة ،2٠١٩
– وبعد استشارة مجلس اﳌـحاسبة،
– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،
يصدر القانون اﻵتي نصه :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :قـ ـدر مبلـ ـغ اﻹيـ ـرادات واﳊواصـ ـل واﳌداخيـ ـل
اﳌطبقة عﲆ النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة اﳌسجلة
إﱃ غاية  ٣١ديسمبر سنة  2٠١٩بستة آﻻف وخمسمائة وأربعة
وتسعﲔ مليارا وستمائة وستة وأربعﲔ مليونا وخم ـسـم ـائة
وسـبـعة عـش ـر أل ـف ومـ ـائت ـﲔ وثمـانية وعشرين دينارا وتسعة
وتسعﲔ سن ـت ـيـمـا )  ٦.٥٩٤.٦٤٦.٥١٧.228,٩٩دج( وفـقـا لـلـتـوزيـع
حسب الطبيعة موضوع اﳉدول “أ” اﳌلحق بهذا القانون.
اﳌاّدة  : ٢حددت النتائج النهائية لنفقات اﳌيزانية العامة
للدولة لسنة  2٠١٩ﲟبلغ ثمانية آﻻف وواحد وخمسﲔ مليارا
وتس ـعـ ـمـ ـائة واثـ ـن ـﲔ وستﲔ مليونا وتسعمائة وأربعﲔ ألفا
وثﻼثمائة وتسعة وتسعﲔ دينارا وثﻼثة وأربعﲔ سنتيما
) 8.٠٥١.٩٦2.٩٤٠.٣٩٩,٤٣دج( ،حيث يخصص منه :
• أربعة آﻻف وسبعمائة وثمانية وستون مليارا وثﻼثمائة
وواح ـ ـد وت ـسـ ـعون مـليونـ ـ ـا وثﻼثـ ـمائة وأرب ـعة وأرب ـعـ ـون ألفا
وخمسمائة وسبعة وأربعون دينارا وسبعة وتسعون سنتيما
) ٤.٧٦8.٣٩١.٣٤٤.٥٤٧,٩٧دج( ،لنفقات التسيير موزعة حسب
الوزارات طبقا للجدول “ب” اﳌلحق بهذا القانون،

 ٢٦رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أبريل سنة  ٢٠٢٢م

• ثﻼثـ ـة آﻻف ومائتـ ـان وستـ ـة وستـ ـون ملي ـارا وستمائـ ـة
وخم ـ ـسة وس ـتـ ـون م ـلـ ـيونا وس ـت ـمائة وأربـ ـعة وأربـ ـعون أل ـفا
وثمانمائة وخمسة وستون دينارا ) ٣.2٦٦.٦٦٥.٦٤٤.8٦٥دج(،
لنفقات التـجهيز )مس ـاهمات ن ـهائـية( موزعة حـ ـسب القطاعات
طبقا للجدول “ج” اﳌلحق بهذا القانون،
• ستـ ـة عش ـر ملي ـارا وتسعمائة وخمسة مﻼيﲔ وتسعمائة
وخ ـم ـس ـ ـون ألف ـا وت ـسع ـم ـائ ـة وسـتـ ـة وثمـانـ ـون ديـن ـ ـارا وستـ ـة
وأرب ـعـ ـ ـون س ـ ـن ـتـ ـيم ـا ) ١٦.٩٠٥.٩٥٠.٩8٦,٤٦دج( ،للنـفـق ـات غي ـر
اﳌتوّقعة.
اﳌاّدة  : ٣بلغ العجز النهائي اﳋاص بعمليات اﳌيزانية
لسـ ـ ـنة  2٠١٩واﳌخـ ـصـ ـص ﳌـ ـت ـ ـاح ومك ـشـ ـ ـوف اﳋـ ـ ـزيـ ـنـ ـة ألفا
وأربـعـ ـمائة وسبـ ـعة وخـ ـم ـسـ ـﲔ مليارا وثﻼثمائة وستة عشر
م ـل ـي ـون ـا وأربـعـمـائـة وثـﻼثـة وعشريـن ألـفـا ومـائـة وسبـعﲔ
دينارا وأربعة وأربعﲔ سنتيما ) ١.٤٥٧.٣١٦.٤2٣.١٧٠,٤٤دج(.
ن أرب ـ ـاح اﳊ ـسـ ـاب ـ ـات اﳋـ ـاصة للخزينة اﳌصفاة
اﳌاّدة  : ٤إ ّ
أو اﳌقفلة اﳌسجلة ﰲ ٣١ديسمبر سنة  ،2٠١٩التي قدر
م ـ ـبل ـ ـغ ـ ـهـا ﲟـ ـائتـ ـ ـ ـيـن وسـ ـتة وثمانﲔ مليارا وثمانمائة وأربعة
وخمسﲔ مليونا وثمانمائة ألف وخمسمائة وواحد دينار
وتسعة وسبعﲔ سنتيما ) 28٦.8٥٤.8٠٠.٥٠١,٧٩دج( مخصصة
ﳊساب متاح ومكشوف اﳋزينة.
ن اﳋسائ ـ ـر الناجمـ ـة عـ ـن تسييـ ـر عمليـ ـات ديـ ـن
اﳌاّدة  : 5إ ّ
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بواحد وخمسﲔ مليارا وثمانمائة وخمسة وسبعﲔ مليونا
وسبـ ـعـ ـمـ ـائـ ـة واثـ ـنـ ـﲔ أل ـف وخ ـمسم ـائ ـة وث ـﻼث ـة عش ـر دي ـنـ ـ ـارا
) ٥١.8٧٥.٧٠2.٥١٣دج( ،مخصصة ﳊساب متاح ومكشوف اﳋزينة.
اﳌاّدة  : ٦بل ـ ـ ـغت الت ـغـ ـيـ ـرات الص ـافـ ـيـ ـة اﳌـ ـخـ ـصصة ﳌتاح
ومكشوف اﳋزينة للسنة اﳌالية : 2٠١٩
• ثﻼثمائة واثني عشر مليارا وسبعمائة وثمانﲔ مليونا
وستمائة وأربعﲔ ألفا وثﻼثمائة وثمانية وثﻼثﲔ دينارا
وثماني ـ ـة عش ـ ـر سنتيم ـ ـا ) ٣١2.٧8٠.٦٤٠.٣٣8,١8دج( بعنـ ـ ـوان
التغير السلبي الصاﰲ ﻷرصدة اﳊسابات اﳋاصة للخزينة،
• ألفًا وستمائة وستة عشر مليارا ومائة وتسعﲔ مليونا
وتسعمائة واثنﲔ وستﲔ ألفًا وثﻼثمائة وواحدا ً وأربعﲔ
دينـ ـارا وسنتيمـ ـا واحـ ـدا ) ١.٦١٦.١٩٠.٩٦2.٣٤١,٠١دج( بعنـ ـ ـوان
التغير اﻹيجابي الصاﰲ ﻷرصدة حسابات اﻻقتراضات.
اﳌاّدة  : ٧يحـ ـدد الربـ ـح اﻹجمـ ـاﱄ ﳊسـ ـاب مت ـاح ومكشـ ـوف
اﳋزينة ،بعنوان السنة اﳌالية  ،2٠١٩بواحد وثمانﲔ مليارا
واثنـ ـﲔ وسبعـ ـ ـﲔ ملي ـ ـونا وتسعمائ ـ ـة وست ـ ـة وتسع ـ ـﲔ ألفـ ـ ـا
وثمانمائة وواحد وعشرين دينارا وثمانية عشر سنتيما
) 8١.٠٧2.٩٩٦.82١,١8دج(.
اﳌاّدة  : ٨ينشر هـذا القانون ﰲ اﳉريـدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٤رمضان عام  ١٤٤٣اﳌوافق  2٥أبري ـ ـل
سن ـ ـة .2٠22
عبد اﳌجيد تبون
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اﻹيرادات النهائية اﳌطبقة عﲆ ميزانية الدولة لسنة ٢٠١٩
اﳉدول “أ”
بالدينار )دج(
إيرادات الدولة

تقديرات قانون
اﳌالية

اﻹنجازات

اﻹنجاز
بـ %

الفارق
بالقيمة

بـ %

.١اﳌوارد العادية
 ١.١اﻹيرادات اﳉبائية
 ٠٠١-2٠١حواصل الضرائب

1 453 911 724 700,00

1 265 929 713 735,42

87,07

- 187 982 010 964,58

-12,93

اﳌباشرة
 ٠٠2-2٠١حواصل التسجيل

108 548 222 800,00

83 702 636 954,66

77,11

- 24 845 585 845,34

- 22,89

والطابع
 ٠٠٣-2٠١حواصل الرسوم عﲆ 1 120 087 480 500,00

1 128 851 083 588,51

100,78

8 763 603 088,51

0,78

اﻷعمال
)منها الرسم عﲆ القيمة
اﳌضافة عﲆ اﳌنتوجات
اﳌستوردة(
 ٠٠٤-2٠١حواصل الضرائب

503 171 694 800,00

521 357 593 956,53

103,61

18 185 899 156,53

3,61

10 000 000 000,00

5 230 126 677,94

52,30

- 4 769 873 322,06

- 47,70

غير اﳌباشرة
 ٠٠٥-2٠١حواصل اﳉمارك
اﳌجموع الفرعي )(١

348 870 663 000,00

365 504 717 372,21

104,77

16 634 054 372,21

4,77

3 041 418 091 000,00

2 849 218 278 328,74

93,68

- 192 199 812 671,26

-6,32

 ٢-١اﻹيرادات العادية
 ٠٠٦-2٠١حواصل دخل اﻷمﻼك

29 000 000 000,00

49 158 140 236,93

169,51

20 158 140 236,93

69,51

الوطنية
 ٠٠٧-2٠١اﳊواصل اﳌختلفة

123 000 000 000,00

150 728 241 053,43

122,54

27 728 241 053,43

22,54

للميزانية
 ٠٠8-2٠١اﻹيرادات النظامية
اﳌجموع الفرعي )(٢

20 000 000,00

22 487 560,00

112,44

2 487 560,00

12,44

152 020 000 000,00

199 908 868 850,36

131,50

47 888 868 850,36

31,50

 ٣-١اﻹيرادات اﻷخرى
اﻹيرادات اﻷخرى
اﳌجموع الفرعي )(٣
مجموع اﳌوارد العادية

600 000 000 000,00

1 027 031 002 755,11

171,17

427 031 002 755,11

71,17

600 000 000 000,00

1 027 031 002 755,11

171,17

427 031 002 755,11

71,17

3 793 438 091 000,00

4 076 158 149 934,21

107,45

282 720 058 934,21

7,45

 .٢اﳉباية البترولية
 ٠١١-2٠١اﳉباية البترولية
اﳌجموع العام لﻺيرادات

2 714 469 557 300,00

2 518 488 367 294,78

6 507 907 648 300,00

6 594 646 517 228,99

92,78

- 195 981 190 005,22

-7,22

101,33

86 738 868 928,99

1,33
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التوزيع حسب الدوائر الوزارية لﻼعتمادات اﳌفتوحة واﻻستهﻼكات اﳌسجلة بعنوان ميزانية
التسيير للسنة اﳌالية ٢٠١٩
اﳉدول “ب”
بالدينار )دج(
اعتمادات سنة ٢٠١٩
الوزارات

اﳌصادق عليها

اﳌراجعة

الفوارق بالقيمة
اﳌستهلكة

نسبة
اﻻستهﻼك
)(%

رئاسة اﳉمهورية

8 222 221 000

8 ٧١٠ ٥2١ ٠٠٠

٥ ٦٣٩ ٩٣٧ ٦١٣,٩٤

٣ ٠٧٠ ٥8٣ ٣8٦,٠٦

٦٤,٧٥

مصالح الوزير اﻷول

4 497 060 000

٦ 22٧ ٠٦٠ ٠٠٠

٥ ٧١٤ ٩١٤ 8٠٠,٠٥

٥١2 ١٤٥ ١٩٩,٩٥

٩١,٧8

الدفاع الوطني

1 230 000 000 000

١ 2٣٥ 8١8 ٩٣8 ٠٠٠

١ 222 ٤٣١ 28٣ ٠٦٧,٥٤

١٣ ٣8٧ ٦٥٤ ٩٣2,٤٦

٩8,٩2

الشؤون اﳋارجية

38 066 300 000

٤٤ 82٧ 2١8 ٠٠٠

٤٤ ١٤٤ ٩٠٦ 2٧٣,٠٦

٦82 ٣١١ ٧2٦,٩٤

٩8,٤8

الداخلية واﳉماعات اﳌـحلية والتهيئة

418 409 273 000

٤٥8 ٠٦٠ ٦٧8 ٠٠٠

٤٣٣ ٣١٥ ٩٩٦ 8٤١,2٠

2٤ ٧٤٤ ٦8١ ١٥8,8٠

٩٤,٦٠

العمرانية
العدل

75 862 145 000

٧٩ ٧١٣ ٦٧٣ ٠٠٠

٧٦ ٣٤٩ 22٣ ٥٥١,٦٠

٣ ٣٦٤ ٤٤٩ ٤٤8,٤٠

٩٥,٧8

اﳌالية

86 980 203 000

8٧ ٠٦١ 8٠٣ ٠٠٠

٧٩ ٧١٤ 2٤2 ١٦٠,٠8

٧ ٣٤٧ ٥٦٠ 8٣٩,٩2

٩١,٥٦

الطاقة

50 800 596 000

٥٠ 8٣٧ ٤٥٦ ٠٠٠

٤٩ ١٠8 8٠٦ ٣22,١٦

١ ٧28 ٦٤٩ ٦٧٧,8٤

٩٦,٦٠

اﳌجاهدين

224 959 977 000

22٤ ٩٦٦ ٩٧٧ ٠٠٠

2١8 ٧٧٩ ٣٩٣ ٥٤2,٤١

٦ ١8٧ ٥8٣ ٤٥٧,٥٩

٩٧,2٥

الشؤون الدينية واﻷوقاف

25 284 704 000

2٥ ٥٧٣ 2٠٤ ٠٠٠

2٥ ٠٧٩ ٧٣٥ ٩٧٠,٦2

٤٩٣ ٤٦8 ٠2٩,٣8

٩8,٠٧

التربية الوطنية

709 558 540 000

٧٣٣ ٥٧8 ٠2٣ ٠٠٠

٧١٩ ٧٦٦ ٦٥٤ ٥٦٤,2٣

١٣ 8١١ ٣٦8 ٤٣٥,٧٧

٩8,١2

التعليم العاﱄ والبحث العلمي

317 336 878 000

٣٤٩ 2٥١ ٧٠١ ٠٠٠

٣٤٩ ١٠١ ٣٣٠ ٤٦٩,٥٥

١٥٠ ٣٧٠ ٥٣٠,٤٥

٩٩,٩٦

التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ

47 840 500 000

٤8 ٦88 ٣٤٥ ٠٠٠

٤8 ٥٣١ ٠٠٦ 2٦١,2١

١٥٧ ٣٣8 ٧٣8,٧٩

٩٩,٦8

الثقافة

15 284 380 000

١٥ ٤١٠ ٣٤8 ٠٠٠

١٤ ٩١٠ ٧٣8 ٧٧٠,٠٦

٤٩٩ ٦٠٩ 22٩,٩٤

٩٦,٧٦

البريد واﻻتصاﻻت السلكية والﻼسلكية

2 312 296 000

2 ٤٥8 ٣82 ٠٠٠

2 ١٧8 ٤٩٤ ٦١٦,١٦

2٧٩ 88٧ ٣8٣,8٤

88,٦١

والتكنولوجيات والرقمنة
الشباب والرياضة

35 462 228 000

٣٧ ٤٠٥ ٣٥٧ 2٠٠

٣٤ ٩٧٧ ٥٤2 ٣22,٦١

2 ٤2٧ 8١٤ 8٧٧,٣٩

٩٣,٥١

التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة

67 385 008 000

٦8 8٥٠ ٧2٦ ٠٠٠

٦٧ ٦٩٥ ٦١١ ٦٩٧,٤٠

١ ١٥٥ ١١٤ ٣٠2,٦٠

٩8,٣2

الصناعة واﳌناجم

4 727 613 000

٤ ٧٧٦ ٥٥٤ ٠٠٠

٤ 2٩٩ ٧١٧ ٧8٤,٣٠

٤٧٦ 8٣٦ 2١٥,٧٠

٩٠,٠2

الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري

235 295 108 000

2٤٣ 2٧٧ ٠٧٦ ٠٠٠

2٣٧ ٤٦2 8٣٤ 8٩8,٠٩

٥ 8١٤ 2٤١ ١٠١^٩١

٩٧,٦١

السكن والعمران واﳌدينة

16 281 000 000

١٦ ٣٥٠ ٩88 ٠٠٠

2٠ 2٤٣ ٥١8 ٦8٣,٩٥

-٣ 8٩2 ٥٣٠ ٦8٣,٩٥

١2٣,8١

التجارة

18 378 207 000

١8 ٣٩٣ 2٤٧ ٠٠٠

١٦ ٠٤2 ١٦٤ ٦٥٥,٩٦

2 ٣٥١ ٠82 ٣٤٤,٠٤

8٧,22

اﻻتصال

21 008 144 000

2٥ ١8١ ١٩٤ ٠٠٠

2٥ ٠٥٤ ١٦٤ ١2١,١8

١2٧ ٠2٩ 8٧8,82

٩٩,٥٠

اﻷشغال العمومية والنقل

49 959 375 000

٥٠ 2٤2 ٦٦8 ٠٠٠

٥١ ٣٧٣ 8٥٩ ١٠٥,٤8

-١ ١٣١ ١٩١ ١٠٥,٤8

١٠2,2٥

اﳌوارد اﳌائية

14 145 239 000

2٠ 22٠ ٣٥١ ٠٠٠

١٩ ٣٦٤ 8٧٦ ٧٦٥,٩١

8٥٥ ٤٧٤ 2٣٤,٠٩

٩٥,٧٧

السياحة والصناعة التقليدية

3 202 041 000

٣ 2١٣ 2٩٦ ٠٠٠

2 ٧٣٤ ١8٤ 8٥٧,١٦

٤٧٩ ١١١ ١٤2,8٤

8٥,٠٩

الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات

398 970 409 000

٤٠٣ ١٩٥ ٧٥٠ ٠٠٠

٣٩٥ ١٧٣ 88٣ ٣٤٥,٦٩

8 ٠2١ 8٦٦ ٦٥٤,٣١

٩8,٠١

العمل والتشغيل والضمان اﻻجتماعي

153 695 039 000

١٧٧ ٧٩٧ ٠8٤ ٠٠٠

١٧٧ ٤٧٩ ٤8٤ ٦2٩,١٥

٣١٧ ٥٩٩ ٣٧٠,8٥

٩٩,82

العﻼقات مع البرﳌان

231 760 000

2٣١ ٩٩٤ ٠٠٠

2١8 ٦٣٤ 8٤٦,٧8

١٣ ٣٥٩ ١٥٣,22

٩٤,2٤

البيئة والطاقات اﳌتجددة

2 136 204 000

2 ١٣٦ 2٠٤ ٠٠٠

١ ٧٣٤ ٩8١ 2٦٩,٦١

٤٠١ 222 ٧٣٠,٣٩

8١,22

٤ ٢٧٦ ٢٩٢ ٤٤٨ ٠٠٠

٤ ٤٤٢ ٤5٦ ٨١٦ ٢٠٠

٤ ٣٤٨ ٦٢٢ ١٢٣ ٨٠٧,١٤

٩٣ ٨٣٤ ٦٩٢ ٣٩٢,٨٦

٩٧,٨٩

678 184 088 000

٥١2 ٠١٩ ٧١٩ 8٠٠

٤١٩ ٧٦٩ 22٠ ٧٤٠,8٣

٩2 2٥٠ ٤٩٩ ٠٥٩,١٧

8١,٩8

٤ ٩5٤ ٤٧٦ 5٣٦ ٠٠٠

٤ ٩5٤ ٤٧٦ 5٣٦ ٠٠٠

٤ ٧٦٨ ٣٩١ ٣٤٤ 5٤٧,٩٧

١٨٦ ٠٨5 ١٩١ ٤5٢,٠٣

٩٦,٢٤

اﳌجموع الفرعي
اﻷعباء اﳌشتركة
اﳌجموع العام
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توزيع اﻻعتمادات اﳌفتوحة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة  ٢٠١٩حسب القطاعات
اﳉدول “ج”
بالدينار )دج(

القطاعات

اﻻعتمادات
اﳌصادق عليها -
قانون اﳌالية

اﻻعتمادات
اﳌراجعة  -قانون
اﳌالية

اﻻعتمادات اﳌعبأة
لسنة ٢٠١٩

فوارق
اﻻعتمادات

اﳌراجعة
 -اﳌعبأة

بالقيمة

بـ %

الصناعة

61 242 919 000,00

64 242 919 000,00

63 984 188 000,00

258 731 000,00

0,40

الفﻼحة والري

235 599 403 000,00

270 149 403 000,00

256 868 480 295,31

13 280 922 704,69

4,92

دعم اﳋدمات اﳌنتجة

72 755 609 000,00

100 091 461 000,00

89 225 262 719,00

10 866 198 281,00

10,86

اﳌنشآت القاعدية اﻻقتصادية

635 781 484 000,00

739 217 202 000,00

713 033 614 262,05

26 183 587 737,95

3,54

واﻹدارية
التربية  -التكوين

162 893 838 000,00

187 634 066 000,00

169 958 453 316,39

17 675 612 683,61

9,42

اﳌنشآت القاعدية اﻻجتماعية -

146 552 448 000,00

144 751 696 000,00

131 117 256 690,50

13 634 439 309,50

9,42

الثقافية
دعم اﳊصول عﲆ السكن

423 428 891 000,00

452 608 891 000,00

424 477 689 511,00

28 131 201 489,00

6,22

مواضيع مختلفة

600 000 000 000,00

600 000 000 000,00

593 169 843 205,75

6 830 156 794,25

1,14

اﳌخططات البلدية للتنمية

100 000 000 000,00

100 000 000 000,00

100 000 000 000,00

اﳌجموع الفرعي لﻼستثمار

116 860 850 000,00 2 541 834 788 000,00 2 658 695 638 000,00 2 438 254 592 000,00

-

0,00
4,40

دعم النشاط اﻻقتصادي
)تخصيصات ﳊسابات

671 953 450 000,00

714 679 379 000,00

694 830 856 865,00

19 848 522 135,00

2,78

التخصيص اﳋاص وخفض نسبة
الفوائد(
اﻻحتياطي للنفقات غير اﳌتوّقعة 362 473 900 000,00

109 306 925 000,00

-

109 306 925 000,00

100,00

تسويـ ـ ـة الديـ ـ ـون اﳌستحق ـ ـ ـة عـ ـ ـ ـﲆ 100 000 000 000,00

٩0 000 000 000,00

-

90 000 000 000,00

100,00

الدولة
إعادة رسملة البنوك

٣0 000 000 000,00

اﳌجموع الفرعي للعمليات

943 986 304 000,00 1 164 427 350 000,00

٣0 000 000 000,00

٣0 000 000 000,00

-

0,00

724 830 856 865,00

219 155 447 135,00

23,22

برأس اﳌال
مجموع ميزانية التجهيز

336 016 297 135,00 3 266 665 644 865,00 3 602 681 942 000,00 3 602 681 942 000,00

9,33

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٠
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قانون رقم  ٠5-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٤رمضان عام  ١٤٤٣اﳌوافق
 ٢5أبري ـ ـل سنـ ـة  ،٢٠٢٢يعـ ـ ـّدل القانـ ـ ـون رقـ ـ ـم ٠١-٢٠
اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  5شعبـ ـان ع ـ ـام  ١٤٤١اﳌوافـ ـق  ٣٠م ـ ـارس
سنة  ٢٠٢٠الذي يحّدد مهام اﳌجلس الوطني للبحث
العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.

 ٢٦رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أبريل سنة  ٢٠٢٢م

يحدد مقر اﳌجلس ﲟدينة اﳉزائر”.
“ اﳌادة  : ٣زيـ ـ ـادة ع ـ ـﲆ اﳌ ـه ـ ـام اﳌـح ـ ـددة ﰲ اﳌادة  2١٧من
الدستور ،يكلف اﳌجلس بتحديد التوجهات الكبرى للسياسة
الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
)............................الباقي بدون تغيير(.“............................

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
“ اﳌادة  : ٦يمكن اﳌجلس ،ﰲ إطار إعداد التقارير وصياغة
ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بنـ ـاء عـ ـﲆ الدستـ ـور ،ﻻ سيـما اﳌـواد  ١٦-١٣٩و ١٤٣و١٤٥
و ١٤8و 2١٦و 2١٧منه،

اﻵراء بالتنسيق مع مصالح الوزير اﻷول أو رئيس اﳊكومة،
ي مسؤول
حسب اﳊالة ،دعوة أعضاء من اﳊكومة وكذا أ ّ
هيئة ومؤسسة عمومية بإمكانه إفادته ﰲ أشغاله”.

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥-٩٩اﳌؤرخ ﰲ  ١8ذي اﳊجة

“ اﳌادة  : 8يضﱡم اﳌجلس خمسة وأربعﲔ ) (٤٥عضوا ،من

عام  ١٤١٩اﳌوافق  ٤أبريل سنة  ١٩٩٩واﳌتضمن القانون

ز ع ـ ـ ون
بينهـ ـ ـم الرئي ـ ـس ،يعّينه ـ ـ ـم رئيـ ـ ـس اﳉمه ـ ـوريـ ـ ـة ،وي ـو 

التوجيهي للتعليم العاﱄ ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  2١-١٥اﳌؤرخ ﰲ  ١8ربيع اﻷول
عام  ١٤٣٧اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  2٠١٥واﳌتضمن القانون
التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،اﳌعّدل،

كما يأتي :
– ،.....................................................................................
– ،......................................................................................
– ،.....................................................................................

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠١-2٠اﳌؤرخ ﰲ  ٥شعبان عام
 ١٤٤١اﳌوافق  ٣٠مارس سنة  2٠2٠الذي يحدد مهام اﳌجلس
الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه،
– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،

– ،......................................................................................
– ،......................................................................................
–ﳑ ّ
ثل واحد ) (١عن اﳌجلس الوطني اﻻقتصادي واﻻجتماعي
والبيئي،

يصدر القانون اﻵتي نصه :

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

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القانون إﱃ تعديل بعض أحكـام

“ اﳌادة  : ١٠يعّين رئيس اﳌجلس ﲟوجب مرسوم رئاسي.

القانون رقم  ٠١-2٠اﳌؤرخ ﰲ  ٥شعبان عام  ١٤٤١اﳌوافق ٣٠
مارس سنة  2٠2٠واﳌذكور أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٢ت ـعﱠدل أحكـ ـام اﳌ ـواد اﻷوﱃ و 2و ٣و ٦و 8و ١٠و١٥
و ١8و ١٩و 2٧و 2٩و ٣١و ٣٦مـ ـن القـ ـ ـان ـ ـون رقـ ـم  ٠١-2٠اﳌـ ـؤرخ
ﰲ  ٥شعبان عام  ١٤٤١اﳌوافق  ٣٠مارس سنة  2٠2٠واﳌذكور
أعﻼه ،وﲢّرر كما يأتي :
“اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا للمادة  2١٧من الدستور ،يهدف هذا
القانون إﱃ ﲢديد تنظيم اﳌجلس الوطني للبحث العلمي
والتكنولوجيات وتشكيلته وسيره وصﻼحياته ،ويدعى ﰲ
صلب النص )اﳌجلس(”.
“اﳌادة  : 2اﳌجلس هيئة استشارية ،يوضع لدى رئيس
اﳉمهورّية ،ويتمتع بالشخصية اﳌعنوية واﻻستقﻼل اﳌاﱄ
واﻹداري.

وتنهى مهامه حسب اﻷشكال نفسها.
يمارس رئيس اﳌجلس وظيفته بصفة دائمة”.
“ اﳌادة  : ١٥ي ـ ـس ـاعـ ـد الرئيـ ـس أربـ ـعة ) (٤م ـدي ـري دراسـات
ُيعﱠينون ﲟوجب مرسوم رئاسي ،بناء عﲆ اقتراح من رئيس
اﳌجلس ،وتنهى مهامهم حسب اﻷشكال نفسها.
توضع ﲢت اشراف الرئيـ ـس خلية لليق ـظة واﻻست ـشراف
تتـ ـكون م ـن بعـ ـض أعضـ ـاء اللجان الدائمة اﳌذكورة ﰲ اﳌادة
 ١٣م ـ ـن القـ ـان ـ ـون رقم  ٠١-2٠اﳌـ ـؤرخ ﰲ  ٥ش ـع ـبـ ـان عـ ـام ١٤٤١
اﳌوافق  ٣٠مارس سنة  2٠2٠واﳌذكور أعﻼه “.
“ اﳌادة  : ١8اﳉـ ـمـ ـعية العامة هي الهيئة التداولية للمجلس
وفضاء للتبادل حول جميع اﳌسائل اﳌرتبطة بصﻼحياتها.
وبهذه الصفة ،تصادق عﲆ اﳋصوص ،عﲆ ما يأتي :

 ٢٦رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أبريل سنة  ٢٠٢٢م
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قانون رقم  ٠٦-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٤رمضان عام  ١٤٤٣اﳌوافق

– برنامج نشاط اﳌجلس،
– التقرير السنوي للمجلس،

 ٢5أبري ـ ـل سنـ ـة  ،٢٠٢٢يعّدل ويتّمم القانون رقم
 ١٤-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  ٩ذي القعدة عام  ١٤١٠اﳌوافق ٢

– تقارير اللجان الدائمة،

يونيو سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق بكيفيات ﳑارسة اﳊق

– التقارير والتوصيات واﻵراء والدراسات.

النقابي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

كما تصادق عﲆ النظام الداخﲇ للمجلس ﰲ دورتها اﻷوﱃ.
تتداول اﳉمعية العامة ﰲ التسيير اﳌاﱄ للسنة اﳌالية
اﳌنصرمة واﳌيزانية التقديرية للسنة اﳌوالية.
كما تتداول ﰲ التقرير اﻷدبي للمجلس”.
“ اﳌادة  : ١٩ﲡتم ـع اﳉمعيـ ـة العام ـة مرت ـﲔ ) (2ﰲ السنـ ـة،
عﲆ اﻷقل ،ﰲ دورة عادية .ويمكن استدعاؤها لدورة غير

ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بن ـ ـاء عـ ـﲆ الدستـ ـور ،ﻻ سيمـ ـا اﳌـ ـواد  ٦٩و ١8-١٣٩و١٤٣
و ١٤٥و ١٤8منه،
– وﲟقتضـ ـ ـى اﻷم ـ ـر رقـ ـ ـم  ١٥٥-٦٦اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  ١8صف ـ ـر عـام
 ١٣8٦اﳌوافق  8يونيو سنة  ١٩٦٦واﳌتضمن قانون اﻹجراءات
اﳉزائية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

عادية من طرف رئيس اﳉمهورية ،أو الوزير اﻷّول أو رئيس

– وﲟقتضـ ـى اﻷمـ ـر رق ـ ـم  ١٥٦-٦٦اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  ١8صف ـ ـر عـ ـام

اﳊكومة ،حسب اﳊـ ـالة ،أو رئ ـيس اﳌج ـلس أو ﲟبادرة من

 ١٣8٦اﳌوافق  8يونيو سنة  ١٩٦٦واﳌتضمن قانون العقوبات،

ثلثي ) (٣/2أعضائها”.

اﳌعّدل واﳌتّمم،

“اﳌادة  : 2٧تض ـ ـم اﻷمانـ ـ ـ ـة العـام ـ ـة للمجل ـ ـس هيكـ ـﻼ إداري ـ ـا
وتقنيا وماليا يديره اﻷمﲔ العام.

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٠-8١اﳌؤرخ ﰲ  ٩رمضان عام
 ١٤٠١اﳌوافق  ١١يوليو سنة  ١٩8١واﳌتعلق بشروط تشغيل

يحدد التنظيم اﻹداري للمجلس عن طريق التنظيم”.
“ اﳌادة ُ : 2٩تحـ ـ ـﱠدد صﻼحي ـ ـات أجه ـ ـزة اﳌجل ـ ـس اﻷخ ـ ـ ـرى
وسيرها عن طريق النظام الداخﲇ للمجلس.
تـ ـتﱡم اﳌـ ـ ـصادقة عﲆ النـ ـظام الداخ ـﲇ للمـج ـ ـلس م ـن ط ـرف
اﳉمعية العامة وُيوافق عليه عن طريق التنظيم”.
“ اﳌادة  : ٣١عـ ـ ـﻼوة عﲆ م ـا ت ـنـ ـص ع ـليه اﳌـ ـ ـادة  ٤مـ ـن ه ـذا
القـ ـانـ ـون ،تـ ـنـ ـشر الوثـ ـائق النـ ـاﲡـ ـة عـ ـن أش ـغال اﳌجلس عﲆ
أساس ﻻئحة من مكتب اﳌجلس.

العمال اﻷجانب ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  ١٠رجب عام
 ١٤١٠اﳌوافق  ٦فبراير سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق بالوقاية من
النزاعات اﳉماعية ﰲ العمل وتسويتها ،وﳑارسة حق اﻹضراب،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقـم  ٠٣-٩٠اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ  ١٠رجـ ـب عـ ـام
 ١٤١٠اﳌوافق  ٦فبراير سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق ﲟفتشية العمل،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانـون رقم  ٠٤-٩٠اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  ١٠رجـ ـب ع ـ ـام

وتنشر اﻷشغال اﳌترتبة عﲆ اﻹخطار بعد موافقة سلطة

 ١٤١٠اﳌوافق  ٦فبراير سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق بتسوية النزاعات
الفردية ﰲ العمل ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

اﻹخطار”.
ضر اﻷمﲔ العام للمجلس مشروع اﳌيزانية،
“ اﳌادة ُ : ٣٦يح 
ويعرضه رئيس اﳌجلس عﲆ اﻷمﲔ العام لرئاسة اﳉمهورية
للموافقة”.
اﳌاّدة  : ٣ينشر هـذا القانون ﰲ اﳉريـدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

– وﲟقتضى القانون رقم  ١١-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام
 ١٤١٠اﳌوافق  2١أبريل سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق بعﻼقات العمل،
اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٤-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  ٩ذي القعدة
ع ـ ـام  ١٤١٠اﳌـ ـوافـ ـق  2ي ـون ـي ـو سـ ـنة  ١٩٩٠واﳌـت ـع ـلق بك ـي ـف ـيات
ﳑارسة اﳊق النقابي ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٤رمضان عام  ١٤٤٣اﳌوافق  2٥أبريل
سنة .2٠22

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٣-٠٦اﳌ ـؤرخ ﰲ  ١٩جمادى الثانية
عـ ـام  ١٤2٧اﳌـ ـوافـ ـق  ١٥ي ـوليـ ـو س ـ ـنة  2٠٠٦واﳌت ـضـمن القانون

عبد اﳌجيد تبون

اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،
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 ٢٦رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أبريل سنة  ٢٠٢٢م

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٩-٠8اﳌؤرخ ﰲ  ١8صفر عام ١٤2٩

“اﳌادة  : ٦يم ـ ـكـ ـن اﻷشـ ـخـ ـاص اﳌ ـذكوريـ ـن ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ

اﳌوافق  2٥فبراير سنة  2٠٠8واﳌتضمن قانون اﻹجراءات

أعﻼه ،أن يكونوا أعضاء مؤسسﲔ ﳌنظمة نقابية إذا توفرت

اﳌدنية واﻹدارية،

فيهم الشروط اﻵتية :

– وﲟقتضـ ـى القان ـ ـون رق ـ ـم  ١١-٠8اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  2١جمـ ـ ـادى
الثانية عام  ١٤2٩اﳌوافق  2٥يونيو سنة  2٠٠8واﳌتعلق بشروط
دخول اﻷجانب إﱃ اﳉزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها،

– أن يتمتعوا بحقوقهم اﳌدنية والوطنية،
– أن يكونوا راشدين،
– أن ﻻ يـ ـك ـ ـونـ ـوا قـ ـد صـ ـ ـدر مـ ـن ـه ـم س ـلـ ـوك مـ ـضـ ـاد لل ـثـ ـ ـورة

– وبعد رأي مجلس الدولة،

التحريرية،

– وبعد مصادقة البرﳌان،

– أن يمارسوا نشاطا له عﻼقة ﲟوضوع اﳌنظمة النقابية“.

يصدر القانون اﻵتي نصه :

“اﳌادة  : ٩يرف ـ ـق تصري ـ ـح التأسيـ ـس اﳌذكـ ـور ﰲ اﳌادة 8

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يه ـ ـ ـدف هـ ـذا القـ ـان ـ ـون إﱃ ت ـع ـ ـدي ـ ـل وتت ـم ـيـ ـم
بع ـ ـض أحكـ ـام الق ـ ـانون رقـ ـم  ١٤-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  ٩ذي القعدة عام
 ١٤١٠اﳌوافق  2يونيو سنة  ١٩٩٠واﳌتعلق بكيفيات ﳑارسة
اﳊق النقابي ،اﳌعّدل واﳌتّمم.
اﳌاّدة  : ٢تع ـ ـدل وتتـ ـمم أحكـ ـام اﳌـادة  ٤من القانون رقم
 ١٤-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  ٩ذي القعدة عام  ١٤١٠اﳌوافق  2يونيو سنة
 ١٩٩٠واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : ٤يم ـ ـ ـكـ ـن اﳌ ـن ـظـ ـمـ ـات النـ ـقـ ـابـ ـيـ ـة للعـ ـمـ ـال اﻷج ـراء

أعﻼه ،ﲟلف يشتمل عﲆ ما يأتي :
– القائمة اﻻسمية لﻸعضاء اﳌؤسسﲔ ولهيئات القيادة
و/أو اﻹدارة وتوقيعهم وحالتهم اﳌدنية ومهنتهم وعناوين
مساكنهم،
– نسخت ـ ـان ) (2م ـ ـن القان ـ ـون اﻷساسـ ـي موّقعـ ـا عليهما من
عضوي ـ ـن ) (2مؤسس ـ ـﲔ ،ع ـ ـﲆ اﻷقـ ـل ،أحدهمـ ـا اﳌس ـؤول اﻷول
للنقابة.

وللمسـ ـت ـخـ ـدمـ ـﲔ ،اﳌ ـؤسـ ـسة قـانونا ،أن تنشئ فدراليات أو

 ).......................الباقي بدون تغيير(.”................................

اﲢـادات أو كنفدراليات ،مهما كانت اﳌهنة أو الفرع أو قطاع

اﳌاّدة  : 5تتمم أحكام القانون رقم  ١٤-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  ٩ذي

النشاط الذي تنتمي إليه.
للفدراليات واﻻﲢادات والكنفدراليات نفس اﳊقوق ،وعليها
نفس الواجبات التي تطبق عﲆ اﳌنظمات النقابية ،وتخضع
ﰲ ﳑارسة نشاطها ﻷحكام هذا القانون”.
اﳌاّدة  : ٣تت ـ ـم ـم أحـ ـكـ ـام القـ ـانون رقم  ١٤-٩٠اﳌؤرخ ﰲ ٩
ذي القع ـ ـدة ع ـ ـام  ١٤١٠اﳌواف ـ ـق  2يونيـ ـو سنـة  ١٩٩٠واﳌذكـ ـور
أعﻼه ،ﲟادتﲔ  ٤مكرر و ٤مكرر ،١ﲢرران كما يأتي :
“اﳌادة  ٤مكرر  :تتشكـ ـ ـل الفدراليـ ـة مـ ـن ث ـﻼث ) (٣منظمـ ـات
نقابية ،عﲆ اﻷقل ،للعمال اﻷجراء أو للمستخدمﲔ ،اﳌؤسسة
قانونا وفقا ﻷحكام هذا القانون”.

القعدة عام  ١٤١٠اﳌوافق  2يونيو سنة  ١٩٩٠واﳌذكور أعﻼه،
ﲟادتﲔ  ٩مكرر و ١٣مكرر ،ﲢرران كما يأتي :
“اﳌادة  ٩مكرر  :يرفق التصريح بتأسيس فدرالية أو اﲢاد
أو كنفدرالية للمنظمات النقابية للعمال اﻷجراء وللمستخدمﲔ
ﲟلف يشتمل عﲆ ما يأتي :
– نس ـ ـخ م ـ ـن وص ـ ـوﻻت التسجيـ ـل للنقاب ـات الت ـي تتشك ـل
منها،
– القائمة اﻻسمية ﻷعضاء الهيئات القيادية و/أو اﻹدارية
وتوقيعهم وحالتهم اﳌدنية ومهنتهم وعناوين مساكنهم،

“اﳌادة  ٤مكرر : ١ي ـ ـتـ ـشـ ـك ـ ـ ـل اﻻﲢ ـ ـاد أو الك ـنف ـ ـ ـدرالي ـة م ـن

– نسخ من محاضر اﳉمعيات العامة للمنظمات النقابية

ف ـ ـدراليت ـ ـﲔ ) ،(2عﲆ اﻷقل ،أو من خـمس ) (٥منظمات نقابية

اﻷعضاء التي تصرح بإرادتها ﰲ تأسيس فدرالية أو اﲢاد

عـ ـﲆ اﻷقـ ـل للعم ـال اﻷج ـراء أو اﳌستخدم ـﲔ ،مؤسسـة قانونا

أو كنفدرالية،

وفقا ﻷحكام هذا القانون”.

– نسختان ) (2من القوانﲔ اﻷساسية لفدرالية أو اﲢاد أو

اﳌاّدة  : ٤تع ـ ـدل وتتـ ـمم أحكـ ـام اﳌادت ـﲔ  ٦و ٩مـ ـن القان ـون

كنفدرالية اﳌنظمات النقابية ،موقعتﲔ من عضوين )،(2

رقم  ١٤-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  ٩ذي القعدة عام  ١٤١٠اﳌوافق  2يونيو

عﲆ اﻷقل ،من ﳑثﲇ اﳌنظمات النقابية اﳌؤسسة ،أحدهما

سنة  ١٩٩٠واﳌذكور أعﻼه ،كما يأتي :

اﳌسؤول اﻷول للنقابة،

 ٢٦رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٠
اﳉريدة الرسم ّ

– نسخة من محضر اﳉمعية العامة التأسيسية موقع عليه
من مسؤوﱄ النقابات اﻷعضاء”.
“اﳌادة  ١٣مكرر  :يجب أن يكون اﳌسؤول اﳌكلف بقيادة
و/أو إدارة اﳌنظمة النقابية من جنسية جزائرية ،ومتمتعا
بحقوقه اﳌدنية والوطنية.
دون اﻹخـ ـﻼل باﻷحكـ ـام اﳌنصـ ـوص عليه ـا ﰲ الفق ـ ـرة اﻷوﱃ
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“اﳌادة  ٥٦مكرر  :إذا كـ ـان ﰲ تسريـ ـح أو ع ـ ـزل اﳌنـ ـ ـدوب
النقابي خرق ﻷحكام هذا القانون ،وبعد استنفاد إجراءات
ال ـوق ـاي ـة وتسوي ـة ال ـن ـزاعـات الـفـرديـة اﳌنصوص عـلـيـهـا ﰲ
تشري ـ ـ ـع العم ـ ـل اﳌعم ـ ـول ب ـ ـه ،يخطـ ـ ـر اﳌن ـ ـدوب النق ـ ـابـ ـ ـي أو
تﰲ
منظمته النقابية اﳉهة القضائية اﳌختصة التي تب ّ
أج ـ ـل ﻻ يتجـ ـاوز ثﻼثـ ـﲔ ) (٣٠يومـ ـا بحك ـم مشم ـو ٍ
ل بالنفـ ـاذ
اﳌعجل ،بصرف النظر عن أي طعن ،بإلغاء قرار التسريح أو

أع ـ ـ ـﻼه ،يمك ـ ـن العمـ ـ ـال اﻷج ـ ـراء أو اﳌستخ ـ ـ ـدم ـ ـﲔ اﻷجانـ ـ ـ ـب

العزل مع إلزام اﳌستخدم بإعادة إدماج اﳌندوب النقابي ﰲ

اﳌنخرطﲔ ﰲ منظمة نقابية أن يكونوا أعضاء ﰲ هيئات

مـ ـنصب عـ ـم ـل ـه ،دون اﻹخ ـﻼل ب ـال ـت ـع ـويض ع ـن اﻷضرار ال ـتي

ق ـي ـادت ـه ـا و/أو إدارتـهـا ،طـبـقـا لـلـقـوانﲔ اﻷساسيـة واﻷنـظـمـة

يمكن أن يطالب بها اﳌندوب النقابي أو منظمته النقابية

التي ﲢكمها ،إذا كانوا :

إصﻼحا للضرر الذي ﳊق به.

– مقيمﲔ ﰲ اﳉزائر بصفة قانونية منذ ثﻼث ) (٣سنوات،
عﲆ اﻷقل،
– حائزي ـ ـن ع ـ ـﲆ سن ـ ـدات عم ـ ـل صاﳊـ ـ ـة ،بالنسب ـ ـة للعمـ ـ ـال

اﳌاّدة  : ٨تع ـ ـ ـدل وتتـ ـ ـمم أحك ـ ـام اﳌ ـ ـواد  ٥٩و ٦٠و ٦١من
القانون رقم  ١٤-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  ٩ذي القعدة عام  ١٤١٠اﳌوافق
 2يونيو سنة  ١٩٩٠واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :

اﻷج ـ ـراء أو مستن ـ ـدات تبـ ـرر نشاطهم الصناعي أو اﳊرﰲ أو

“اﳌادة  : ٥٩يعاقب بغرامة مالية تتراوح بﲔ  ٥٠.٠٠٠دج

التجاري أو اﳊر بالنسبة للمستخدمﲔ ،صادرة عن اﳌصالح

إﱃ  ١٠٠.٠٠٠دج ،عﲆ أية عرقلة ﳊرية ﳑارسة اﳊق النقابي،

العمومية اﳌختصة”.

كما هو منصوص عليه ﰲ أحكام هذا القانون ،ﻻ سيما الباب

اﳌاّدة  : ٦تعـ ـدل وتتمم أحكام اﳌادة  ٥٦من القانون رقم
 ١٤-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  ٩ذي القعدة عام  ١٤١٠اﳌوافق  2يونيو سنة
 ١٩٩٠واﳌذكور أعﻼه ،كما يأتي :
“اﳌادة  : ٥٦يعد كل تسريح أو عزل ﳌندوب نقابي يتم خرقا
ﻷحكام هذا القانون ،باطﻼ وعدﱘ اﻷثر.
ويعاد إدماج اﳌعني ﰲ منصب عمله ).........بدون تغيير
حتى( هذا اﻷخير.
ﰲ حالة رفض مؤكد من قبل اﳌستخدم لﻼمتثال ﰲ أجل
ثمانية ) (8أيام ،ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب الذي يعّده
مفتش العمل ﻹعادة إدماج اﳌندوب النقابي ،وعﻼوة عﲆ
اﻷعمال التي يتخذها طبقا ﻷحكام اﳌادة  ٧من القانون رقم
 ٠٣-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  ١٠رجب عام  ١٤١٠اﳌوافق  ٦فبراير سنة
 ١٩٩٠واﳌذكور أعﻼه ،يحرر مفتش العمل اﳌختص إقليميا
محضر عدم اﻻمتثال ويسّلمه إﱃ اﳌندوب النقابي وإﱃ
منظمت ـ ـ ـ ـ ـه النق ـ ـ ـ ـابي ـ ـ ـ ـة ،ﲟ ـ ـوج ـ ـ ـ ـ ـ ـب وص ـ ـ ـ ـ ـل استـ ـ ـﻼم ،ﰲ أج ـ ـ ـ ـ ـل
ﻻ يتعدى ثﻼثة ) (٣أيام ،ابتداء من تاريخ إعداد هذا اﳌـحضر.
اﳌاّدة  : ٧تتمم أحكام القانون رقم  ١٤-٩٠اﳌؤرخ ﰲ  ٩ذي
القعدة عام  ١٤١٠اﳌوافق  2يونيو سنة  ١٩٩٠واﳌذكور أعﻼه،
ﲟادة  ٥٦مكرر ﲢرر كما يأتي :

الرابع منه.
وﰲ حالـ ـ ـ ـة العـ ـ ـ ـود ،يعاق ـ ـ ـب بغ ـ ـ ـرام ـ ـة م ـاليـ ـ ـة تتـ ـراوح ب ـ ـ ـﲔ
 ١٠٠.٠٠٠دج إﱃ  2٠٠.٠٠٠دج ،وباﳊب ـ ـس مـ ـ ـن ثﻼث ـ ـ ـﲔ )(٣٠
يوما إﱃ ستة ) (٦أشهر أو بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ فقط”.
“اﳌادة  : ٦٠يعاق ـ ـ ـب باﳊبـ ـ ـس م ـ ـن ستـ ـ ـة ) (٦أشهـ ـ ـ ـر إﱃ
سنت ـ ـ ـﲔ ) (2وبغ ـ ـ ـرام ـ ـ ـ ـ ـة م ـ ـاليـ ـ ـ ـة تت ـ ـ ـ ـراوح بـ ـ ـ ـﲔ  2٠.٠٠٠دج
إﱃ  ١٠٠.٠٠٠دج أو بإحدى هاتﲔ العقوبتﲔ ،كل من يسّير أو
يعقد اجتماعا ﻷعضاء منظمة نقابية موضوع حل أو يدير
هذا اﻻجتماع أو يشترك فيه أو يسهله”.
“اﳌادة  : ٦١يعاقب باﳊبس م ـن ثﻼثة ) (٣أشهر إﱃ سنة )(١
وبغرامة مالية تتراوح بﲔ  2٠.٠٠٠دج إﱃ  ٥٠.٠٠٠دج أو بإحدى
هاتﲔ العقوبتﲔ ،كل من يعترض تنفيذ قرار اﳊل اﳌتخذ
طبقا ﻷحكام اﳌواد من  ٣١إﱃ  ٣٣أعﻼه ،دون اﻹخﻼل باﻷحكام
اﻷخرى اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع اﳌعمول به”.
اﳌاّدة  : ٩ينشر هـذا القانون ﰲ اﳉريـدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٤رمضان عام  ١٤٤٣اﳌوافق  2٥أبريل
سنة .2٠22
عبد اﳌجيد تبون

 ٢٦رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٠
اﳉريدة الرسم ّ
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مراسيم تنظيمّيـة
مرس ـوم رئاسـ ـي رقـ ـم  ١٦٩-٢٢مـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٤رمض ـان ع ـام
 ١٤٤٣اﳌـوافق  ٢5أبريل سنة  ،٢٠٢٢يـتضمن ت ـحويل

اعتماد إﱃ ميزانية تسيير رئاسة اﳉمهورية.

مرسـ ـوم رئاسـ ـي رق ـم  ١٧٠-٢٢مـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٤رمض ـان ع ـام
 ١٤٤٣اﳌـوافق  ٢5أبريل سنة  ،٢٠٢٢يتضمن تـحويل

اعتمـاد إﱃ ميزانيـة تسييـر رئاسـة اﳉمهوريـة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،

– وبن ـ ـاء ع ـ ـﲆ الدستـ ـ ـ ـور ،ﻻ سيم ـ ـا الـمادت ـ ـ ـان  ٧-٩١و١٤١

– وبن ـ ـاء عـ ـ ـﲆ الدست ـ ـور ،ﻻ سيم ـ ـ ـا الـمادتـ ـ ـ ـان  ٧-٩١و١٤١

)الفقرة اﻷوﱃ( منه،

)الفقرة اﻷوﱃ( منه،

– وﲟقتضـ ـى القانـ ـون رقـ ـم  ١٧-8٤الـم ـؤرخ ﰲ  8ش ـوال ع ـام

– وﲟقتضـ ـى القانـ ـون رق ـم  ١٧-8٤الـم ـؤرخ ﰲ  8شـوال ع ـام

 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،

 ١٤٠٤اﳌوافـ ـق  ٧يوليـو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،

اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌعدل واﳌتمم،

– وﲟقتض ـ ـى القان ـ ـون رقـ ـ ـم  ١٦-2١الـمـ ـ ـؤرخ ﰲ  2٥جمـ ـ ـادى

– وﲟقتضـ ـى القان ـ ـون رق ـ ـم  ١٦-2١الـمـ ـ ـؤرخ ﰲ  2٥جمـ ـ ـادى

اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١واﳌتضمن

اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  2٠2١واﳌتضمن

قانون اﳌالية لسنة ،2٠22

قانون اﳌالية لسنة ،2٠22

– وﲟقتضـ ـ ـى الـمرسـ ـ ـوم الرئاس ـ ـي اﳌـ ـ ـؤرخ ﰲ  2٩جمـ ـ ـادى
اﻷوﱃ عـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌوافـ ـ ـق  ٣جانفـ ـ ـي سنـ ـة  2٠22واﳌتضمـ ـ ـن
توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة
من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  ٠2-22اﳌؤرخ ﰲ 2٩
جم ـ ـادى اﻷوﱃ ع ـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌـ ـواف ـ ـ ـق  ٣جانفـ ـ ـي سنـ ـ ـ ـة 2٠22
واﳌتضمـ ـ ـ ـن تـ ـ ـ ـوزيـ ـ ـ ـع اﻻعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـادات اﳌخصصة لـ ـ ـ ـرئـ ـ ـ ـاسة
اﳉم ـه ـوري ـة م ـن م ـي ـزان ـي ـة ال ـتسي ـيـر ﲟوجب قـانـون اﳌالـيـة
لسنة ،2٠22

– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي اﳌؤرخ ﰲ  2٩جمادى اﻷوﱃ
ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌوافـ ـق  ٣جانف ـ ـي سن ـ ـة  2٠22واﳌتضمـ ـن توزيـ ـ ـع
اﻻعتمـ ـادات اﳌخصص ـة ﳌيزانيـ ـة التكاليـ ـف اﳌشترك ـ ـة مـ ـ ـن
ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي رقم  ٠2-22اﳌؤرخ ﰲ 2٩
جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣جانفي سنة  2٠22واﳌتضمن
توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لرئاسة اﳉمهورية من ميزانية
التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠22

يرسم ما يأتي :

يرسم ما يأتي :

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠22اعتماد قدره

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠22اعتماد قدره

خمسمائة وثمانية عشر مليون دينار ) ٥١8.٠٠٠.٠٠٠دج(
مقّيد ﰲ ميزانية التكاليف اﳌشتركة وﰲ الباب رقم ٩١-٣٧
”نفقات محتملة  -احتياطي مجّمع”.

مائـ ـة وثﻼثـ ـة وستـ ـون مليـ ـون دينار ) ١٦٣.٠٠٠.٠٠٠دج( مقّيد
ﰲ ميزانيـ ـ ـة التكالي ـ ـف اﳌشتركـ ـ ـة وﰲ الب ـ ـاب رقـ ـ ـم ٩١-٣٧
”نفقات محتملة – احتياطي مجّمع”.

اﳌاّدة  : ٢يخ ـ ـ ـصص ﳌيزانيـ ـ ـة سن ـ ـة  2٠22اعتمـ ـ ـاد ق ـ ـ ـدره

اﳌاّدة  : ٢يخـ ـ ـصص ﳌي ـ ـ ـزاني ـ ـة سنة  2٠22اعتم ـ ـاد قـ ـ ـدره

خمسمائ ـ ـة وثماني ـ ـة عش ـ ـر ملي ـ ـون دين ـ ـار ) ٥١8.٠٠٠.٠٠٠دج(

مائـ ـة وثﻼثـ ـة وستـ ـون مليـ ـون دين ـار ) ١٦٣.٠٠٠.٠٠٠دج( يقّيد

يقّيـ ـ ـد ﰲ ميزاني ـ ـة تسييـ ـ ـر رئاس ـ ـة اﳉمهوريـ ـة وﰲ اﻷب ـواب

ﰲ ميزانية تسيير رئاسة اﳉمهورية وﰲ اﻷبواب اﳌبّينة

اﳌبّينة ﰲ اﳉدول اﳌلحق بأصل هذا اﳌرسوم.

ﰲ اﳉدول اﳌلحق بأصل هذا اﳌرسوم.

اﳌاّدة  : ٣ي ـنشـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉري ـ ـ ـدة الّرسم ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٤رمضان عام  ١٤٤٣اﳌـوافق  2٥أبريل
سنة .2٠22

اﳌاّدة  : ٣ينشـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉري ـ ـ ـدة الّرسم ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٤رمضان عام  ١٤٤٣اﳌـوافق  2٥أبريل
سنة .2٠22

عبد اﳌجيد تبون

عبد اﳌجيد تبون

 ٢٦رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٠
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم رئاسي رقم  ١٧١-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٤رمضان عام
 ١٤٤٣اﳌـوافق  ٢5أبريل سنة  ،٢٠٢٢يتضمن ت ـحويل

اعـتـ ـ ـ ـ ـمـ ـاد إﱃ مـيـزانـي ـ ـ ـ ـة تـسيـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـر وزارة الداخليـ ـ ـ ـ ـة
واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  ٠٦-22اﳌؤرخ ﰲ 2٩
جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٣جانفي سنة  2٠22واﳌتضمن
توزيـ ـع اﻻعتم ـ ـادات اﳌخصصـ ـة لوزي ـ ـر الداخلي ـ ـة واﳉماع ـ ـ ـات
اﶈلي ـة والتهيئـ ـة العمراني ـة مـ ـن ميزانيـ ـة التسييـ ـر ﲟوجـ ـب
قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
يرسم ما يأتي :

ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبـ ـناء عـ ـ ـﲆ الدست ـ ـ ـ ـور ،ﻻ سيم ـ ـا الـمادت ـ ـ ـان  ٧-٩١و١٤١
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧-8٤الـمؤّرخ ﰲ  8شوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠22اعتماد قدره
خمسة عشر مليارا ومائتان وتسعة وأربعون مليون دينار
) ١٥.2٤٩.٠٠٠.٠٠٠دج( مقّيد ﰲ ميزانية التكاليف اﳌشتركة
وﰲ الباب رقم ” ٩١-٣٧نفقات محتملة  -احتياطي مجّمع”.
اﳌاّدة  : ٢يخـ ـ ـصص ﳌيزاني ـ ـة سن ـ ـة  2٠22اعتم ـ ـاد ق ـ ـ ـدره
خمسة عشر مليارا ومائتان وتسعة وأربعون مليون دينار
) ١٥.2٤٩.٠٠٠.٠٠٠دج( ي ـ ـق ـ ـّيد ﰲ ميزاني ـ ـ ـة تسييـ ـ ـ ـر وزارة
الـ ـداخـ ـل ـي ـة واﳉم ـاع ـات اﶈل ـي ـة وال ـت ـه ـيئ ـة ال ـع ـم ـران ـي ـة وﰲ
اﻷبواب اﳌبّينة ﰲ اﳉدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

– وﲟقتض ـ ـى القانـ ـون رقـ ـم  ١٦-2١الـم ـ ـؤرخ ﰲ  2٥جمـ ـادى

اﳌاّدة  : ٣يكلف وزير اﳌاليـة ووزيـر الداخلية واﳉماعات
اﶈلية والتهيئة العمرانية ،كـل فيمـا يخص ـ ـه ،بتنفيـذ ه ـذا
اﳌرس ـوم ال ـذي ي ـنشـر ﰲ اﳉريـدة الـ ـ ـّرسمـ ـ ـّيـ ـة ل ـ ـل ـ ـج ـ ـم ـ ـه ـ ـورّيـ ـة
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

اﻷوﱃ ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌوافـ ـ ـق  ٣جانف ـ ـي سنـ ـة  2٠22واﳌتضم ـ ـن

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٤رمضان عام  ١٤٤٣اﳌـوافق  2٥أبريل
سنة .2٠22

اﻷوﱃ عـ ـام  ١٤٤٣اﳌواف ـق  ٣٠ديسمب ـر سن ـة  2٠2١واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
– وﲟقتضـ ـى الـمرسـ ـوم الرئاس ـي اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  2٩جم ـ ـادى
توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة

عبد اﳌجيد تبون

من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
اﳉدول اﳌلحق

رقم اﻷبواب

العناوين

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية
الفرع الثاني
اﳌديرية العامة لﻸمن الوطني
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
02 - 31

اﻷمن الوطني  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة...........................................

03 - 31

اﻷمن الوطني  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون ،الرواتب ،منح ذات طابع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.................................................
مجموع القسم اﻷول

10.800.000.000

1.080.000.000
11.880.000.000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٠
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٦رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أبريل سنة  ٢٠٢٢م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(

رقم اﻷبواب

العناوين

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

القسم السادس
إعانات التسيير
01 - 36

اﻷم ـن الوطني  -إعانـ ـة للمؤسسـ ـة اﻻستشفائيـ ـة اﳉامعيـة اﳉهوية لﻸمن
الوطني بوهران....................................................................................

62.000.000

02 - 36

اﻷم ـ ـن الوطن ـي  -إعان ـ ـة للمؤسسـ ـة اﻻستشفائيـ ـة لﻸمـ ـن الوطن ـي بسيـدي
بلعباس.................................................................................................

26.000.000

مجموع القسم السادس

88.000.000

مجموع العنوان الثالث

11.968.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

11.968.000.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸمن الوطني
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
13 - 31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة لﻸمن الوطني  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون،
الرواتب ،منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي...........

252.000.000

مجموع القسم اﻷول

252.000.000

مجموع العنوان الثالث

252.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

252.000.000

مجموع الفرع الثاني

12.220.000.000

الفرع الثالث
اﳌديرية العامة للحماية اﳌدنية
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
02 - 31

اﳊماية اﳌدنية  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة.......................................

03 - 31

اﳊماية اﳌدنية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون ،الرواتب ،منح ذات طابع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي..................................................

2.860.000.000
6.000.000

مجموع القسم اﻷول

2.866.000.000

مجموع العنوان الثالث

2.866.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول

2.866.000.000

 ٢٦رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٠
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(

العناوين

رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحماية اﳌدنية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
13 - 31

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للحماية اﳌدنية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون،
الرواتب ،منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.............

133.000.000

مجموع القسم اﻷول

133.000.000

مجموع العنوان الثالث

133.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني

133.000.000

الفرع اﳉزئي الثالث
الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
23 - 31

الوحدة الوطنية  -اﳌستخدمون اﳌتعاقدون ،الرواتب ،منح ذات طابع
عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.....................................................

30.000.000

مجموع القسم اﻷول

30.000.000

مجموع العنوان الثالث

30.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثالث

30.000.000

مجموع الفرع الثالث
مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة.............................................................

مرس ـ ـوم رئاسـ ـي رقـ ـم  ١٧٢-٢٢مـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٤رمض ـان ع ـام

3.029.000.000
15.249.000.000

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٦-2١الـمؤرخ ﰲ  2٥جمادى اﻷوﱃ

 ١٤٤٣اﳌـوافق  ٢5أبريل سنة  ،٢٠٢٢يتضمن إحـداث

عـ ـام  ١٤٤٣اﳌوافـ ـق  ٣٠ديسمبـ ـر سنـ ـة  2٠2١واﳌتضم ـن قانـ ـون

بـاب وتـحوي ـ ـل اعتمـ ـاد إﱃ ميزانيـة تسييـر وزارة

اﳌالية لسنة ،2٠22

الشؤون الدينية واﻷوقاف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي اﳌؤرخ ﰲ  2٩جمادى اﻷوﱃ
عـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌواف ـ ـق  ٣جانف ـ ـي سنـ ـة  2٠22واﳌتضمـ ـن توزيـ ـع

ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ

اﻻعتمـ ـادات اﳌخصصـ ـة ﳌيزانيـ ـة التكالي ـ ـف اﳌشترك ـ ـة مـ ـ ـن

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،

ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠22

– وبن ـ ـاء عـ ـ ـﲆ الدستـ ـ ـور ،ﻻ سيمـ ـ ـا الـمادتـ ـ ـان  ٧-٩١و١٤١

– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  ١١-22اﳌؤرخ ﰲ 2٩

)الفقرة اﻷوﱃ( منه،

جمـ ـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـ ـام  ١٤٤٣اﳌ ـ ـواف ـ ـ ـ ـق  ٣جانفـ ـ ـ ـي سن ـ ـ ـ ـة 2٠22

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٧-8٤الـمؤّرخ ﰲ  8شوال عام
 ١٤٠٤اﳌوافق  ٧يوليو سنة  ١٩8٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،

واﳌتضم ـ ـن توزيـ ـع اﻻعتمـ ـادات اﳌخصصـ ـة لوزير الشـ ـؤون
الدينيـ ـ ـة واﻷوق ـ ـاف مـ ـ ـن ميزاني ـ ـة التسييـ ـ ـر ﲟوج ـ ـب قانـ ـون

اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌالية لسنة ،2٠22

 ٢٦رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٠
اﳉريدة الرسم ّ
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يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يحـ ـدث ﰲ ج ـ ـدول ميزانيـ ـة تسييـ ـر وزارة
الش ـ ـ ـؤون الديني ـ ـة واﻷوق ـ ـ ـاف ،بـ ـ ـاب رقم ـ ـ ـه  ٠8-٣٧وعن ـ ـ ـوان ـه
''مصاريـ ـ ـف طب ـ ـع الق ـ ـرآن الك ـ ـرﱘ )مص ـ ـحف الرودوس ـ ـي( ﰲ
إطار اﻻحتفال بالذكرى الستﲔ لﻼستقﻼل''.
اﳌاّدة  : ٢يلغى من ميزانية سنة  ،2٠22اعتماد قدره ستة
وست ـ ـون مليون ـا وثﻼثمائـ ـ ـة وواحـ ـ ـد وثمانـ ـ ـون أل ـ ـف دين ـ ـ ـار
) ٦٦.٣8١.٠٠٠دج( مقيّد ﰲ ميزانية التكاليف اﳌشتركة وﰲ
الباب رقم ” ٩١-٣٧نفقات محتملة – احتياطي مجّمع”.
اﳌاّدة  : ٣يخـ ـ ـصص ﳌيزاني ـ ـة سن ـ ـة  2٠22اعتمـ ـ ـاد قـ ـ ـدره

) ٦٦.٣8١.٠٠٠دج( يقّيد ﰲ ميزانية تسيير وزارة الشؤون
الديني ـ ـة واﻷوق ـ ـاف وﰲ البـ ـ ـاب رقـ ـ ـم '' ٠8-٣٧مصاريـ ـ ـف طبع
الق ـ ـ ـرآن الكـ ـ ـرﱘ )مصح ـ ـف الرودوسـ ـي( ﰲ إط ـ ـار اﻻحتف ـ ـ ـ ـال
بالذكرى الستﲔ لﻼستقﻼل''.
اﳌاّدة  : ٤يكل ـ ـف وزي ـ ـر اﳌالي ـ ـة ووزي ـ ـر الشـ ـؤون الدينية
واﻷوقاف ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﳌرسوم الذي ينشر
ﰲ اﳉري ـ ـ ـدة الّرسم ـ ـّية للجمهـ ـورّية اﳉزائ ـرّية الّديمقراط ـّية
الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٤رمضان عام  ١٤٤٣اﳌـوافق  2٥أبريل
سنة .2٠22
عبد اﳌجيد تبون

ستة وستون مليونا وثﻼثمائة وواحد وثمانون ألف دينار

مراسيم فردّية
مرسـ ـوم رئاس ـي مؤّرخ ﰲ  24رمضان عام  1443اﳌوافق
 25أبريـ ـل سنـ ـة  ،2022يتضمـ ـن إنهـ ـاء مه ـ ـام مديـ ـر
اﳌواكب الرسمية والنقل برئاسة اﳉمهورّية.

مرسـ ـوم رئاسـ ـي مـ ـؤّرخ ﰲ  25رمض ـان ع ـام  1443اﳌواف ـق
 26أبـ ـريـ ـ ـ ـل سنـ ـة  ،2022يتضمـ ـ ـن إنهـ ـ ـ ـاء مهـ ـ ـام نائب ـ ـة

مـ ـديـ ـ ـ ـر بـ ـ ـرئاسـ ـ ـ ـ ـة اﳉم ـهـ ـ ـ ـ ـ ـورّية )اﻷمـ ـانـ ـ ـ ـة الع ـ ـام ـ ـ ـ ـ ـ ـة
للحكومة(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  24رمضان عام 1443
اﳌوافق  25أبريل سنة  ،2022تنهى مهام السيّد نصر الدين

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌواف ـ ـ ـق  26أبريـ ـ ـل سنـ ـ ـة  ،2022تنهـ ـ ـى مه ـ ـام الس ـ ـّيدة سـ ـ ـارة
سليماني ،بصفتها نائبة مدير برئاسة اﳉمهورّية )اﻷمانة

بوعشرية ،بصفته مديرا للمواكب الرسمية والنقل برئاسة

العامة للحكومة( ،لتكليفها بوظيفة أخرى.
–––––––––––★–––––––––––

اﳉمهورّية.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق 26

مـرس ـوم رئ ـاسي مؤّرخ ﰲ  6رمضان عام  1443اﳌوافق 7
أبريل سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام اﳌفتش العام

لـوزارة التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة.

أبري ـ ـ ـل سنـ ـ ـة  ،2022يتضمـ ـ ـن إنهـ ـ ـاء مه ـ ـام مديري ـ ـن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للدراسـ ـ ـات برئاسـ ـ ـ ـة اﳉمه ـ ـ ـورّية )اﻷمانـ ـ ـ ـة العامـ ـ ـ ـة
للحكوم ـ ـة(.

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  6رمضان عام 1443
اﳌوافق  7أبريل سنة  ،2022تنهى مهام السّيد عيسى طهراوي،
بصفـ ـت ـه مـ ـفـ ـتشا عـ ـامـ ـا لـ ـوزارة الـ ـتضامـ ـن ال ـوط ـني واﻷسرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

وقضايا اﳌرأة.
–––––––––––★–––––––––––

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌوافـ ـ ـق  26أبريـ ـ ـل سن ـ ـة  ،2022تنهـ ـى مه ـ ـام الس ـ ـادة اﻵتيـ ـ ـ ـة

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام  1443اﳌوافق
 20أبريـ ـ ـل سن ـ ـة  ،2022يتضم ـ ـن إنه ـ ـاء مهـ ـام اﳌديـر

أسماؤهم ،بصفتهم مديرين للدراسات برئاسة اﳉمهورّية

العام للوكالة الوطنية للتنمية اﳌستدامة للصيد

)اﻷمانة العامة للحكومة( ،لتكليفهم بوظائف أخرى :

البحري وتربية اﳌائيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

– سعيد بلحسن،
– اليزيد قنانفة،

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام 1443
اﳌوافـ ـ ـق  20أبريـ ـ ـ ـل سنـ ـة  ،2022تنه ـ ـى مه ـ ـام الس ـ ـّيد نعي ـ ـم
بلعكـ ـ ـري ،بصفت ـ ـه مدي ـ ـرا عامـ ـ ـا للوكالـ ـ ـة الوطنيـ ـة للتنميـ ـة
اﳌستدامـ ـ ـة للصي ـ ـد البحـ ـ ـري وتربي ـ ـة اﳌائي ـ ـ ـات ،لتكليفـ ـ ـ ـه

– معمر براهمي.

بوظيفـ ـ ـة أخرى.

 ٢٦رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٠
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام  1443اﳌوافق 20

 26أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مكلّفﲔ ﲟهمة

أبريـ ـل سنـ ـة  ،2022يتضم ـن إنـ ـهاء مه ـام مدي ـر الصي ـد

برئاسة اﳉمهورّية )اﻷمانة العامة للحكومة(.

البحري واﳌوارد الصيدية ﰲ وﻻية غليزان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌوافق  26أبريل سنة  ،2022يعّين السادة اﻵتية أسماؤهم،
مكلّفﲔ ﲟهمة برئاسة اﳉمهورّية )اﻷمانة العامة للحكومة( :
– سعيد بلحسن،

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجـ ـب مرس ـوم تنفـ ـيذي مـ ـؤّرخ ﰲ  19رمضـ ـان عـ ـام 1443
اﳌوافق  20أبريل سنة  ،2022تنهى مهام السّيد حسﲔ مليكش،
بصفتـ ـه مدي ـ ـرا للصيـ ـد البحـ ـري واﳌـ ـوارد الصيديـ ـة ﰲ وﻻيـ ـ ـة
غليزان ،لتكليفه بوظيفة أخرى.

– اليزيد قنانفة،

–––––––––––★–––––––––––

– معمر براهمي.

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام  1443اﳌوافق

–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق 26

 20أبريل سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مكلّف

بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون.

أبريـ ـل سنـ ـة  ،2022يتضمـ ـن تعـ ـيﲔ مديـ ـرة برئاس ـ ـة
اﳉمهورّية )اﻷمانة العامة للحكومة(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌوافق  26أبريل سنة  ،2022تعّين السّيدة سارة سليماني،
مديرة برئاسة اﳉمهورّية )اﻷمانة العامة للحكومة(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام 1443
اﳌـوافـ ـق  20أبـري ـ ـل سـنـة  ،2022تـنهـ ـ ـى مـه ـ ـام السـ ـّيد عب ـد اللـه
بن يوسـ ـف ،بصفتـ ـه مكّلفا بالدراسـ ـات والتلخي ـص بـ ـوزارة
الثقافة والفنون.
–––––––––––★–––––––––––

–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق
 26أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ نائب مدير
برئاسة اﳉمهورّية )اﻷمانة العامة للحكومة(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام  1443اﳌوافق
 20أبريـ ـ ـل سن ـ ـة  ،2022يتضمـ ـ ـن إنهـ ـ ـاء مه ـ ـام مديرة
اﳌسرح اﳉهوي ﲟستغاﱎ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجـ ـب مرس ـوم تنف ـيـذي مـ ـؤّرخ ﰲ  19رمض ـان عـ ـام 1443

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌوافق  26أبريل سنة  ،2022يعّين السّيد جلول زيان عمار،

اﳌوافق  20أبريل سنة  ،2022تنهى مهام السّيدة نبيلة محـمدي،

نائب مدير برئاسة اﳉمهورّية )اﻷمانة العامة للحكومة(.

بصفتها مديرة للمسرح اﳉهوي ﲟستغاﱎ.

–––––––––––★–––––––––––

–––––––––––★–––––––––––

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام  1443اﳌوافق

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام  1443اﳌوافق

 20أبريـ ـ ـل سنـ ـ ـة  ،2022يتضم ـ ـن إنه ـ ـاء مه ـ ـام نائـ ـ ـب
مدير بوزارة التجارة  -سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجـ ـب مرس ـوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام 1443
اﳌوافق  20أبريل سنة  ،2022تنهى مهام السّيد أحسن زنطار،
بصفتـ ـه نائ ـ ـب مديـ ـر للمنازعـ ـات بـ ـوزارة التجـ ـ ـارة  -سابقـ ـ ـ ـا،
لتكليفه بوظيفة أخرى.

 20أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ رئيس ديوان
واﱄ وﻻية ورقلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام 1443
اﳌوافق  20أبريل سنة  ،2022يعيّن السيّد مح ـمد جﻼل الدين
مكناسي ،رئيسا لديوان واﱄ وﻻية ورقلة.

 ٢٦رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٠
اﳉريدة الرسم ّ
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام  1443اﳌوافق
 20أبري ـ ـل سنـ ـة  ،2022يتضمـ ـن تعـ ـيﲔ اﻷم ـﲔ العام
ﳉامعة خنشلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام 1443
اﳌوافق  20أبريل سنة  ،2022يعّين السّيد منير إيكن ،أمينا
عاما ﳉامعة خنشلة.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم ـ ـان تنفيذيـ ـ ـان مؤّرخـ ـان ﰲ  19رمضان عام 1443
اﳌواف ـ ـ ـق  20أبري ـ ـ ـل سن ـ ـ ـة  ،2022يتضم ـ ـنان تـ ـعيﲔ
نائبي مدير بجامعتﲔ.

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام  1443اﳌوافق
 20أبري ـ ـ ـل سن ـ ـ ـة  ،2022يتضمـ ـ ـن تع ـ ـ ـ ـيﲔ مديري ـ ـ ـن
للشباب والرياضة ﰲ وﻻيتﲔ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام 1443
اﳌوافق  20أبريل سنة  ،2022يعّين السّيدان اﻵتي اسماهما،
مديرين للشباب والرياضة ﰲ الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ :
– عﲇ شباطة ،ﰲ وﻻية اﳌسيلة،
– خليفة ميسوم ،ﰲ وﻻية أوﻻد جﻼل.
–––––––––––★–––––––––––

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام  1443اﳌوافق

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام 1443
اﳌوافق  20أبريل سنة  ،2022يعّين السّيد عﲇ رحال ،نائب
م ـدي ـر ،م ـك ـّل ـف ـا ب ـال ـع ـﻼق ـات اﳋارج ـي ـة وال ـت ـع ـاون وال ـتـنشيـط

ال ـ ـوط ـ ـني ل ـ ـل ـ ـت ـ ـك ـ ـوي ـ ـن الـ ـعـ ـاﱄ ﻹطـ ـارات الشبـ ـيـ ـبـ ـة

واﻻتصال والتظاهرات العلمية بجامعة باتنة .1

والرياضة ﰲ وهران.

 20أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مديرة اﳌعهد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام 1443
اﳌوافق  20أبريل سنة  ،2022يعّين السّيد خالد بوجﻼل،
نائب مدير ،مكلّفا بالتنمية واﻻستشراف والتوجيه بجامعة

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام 1443
اﳌوافق  20أبريل سنة  ،2022تعّين السّيدة حبيبة قرداش،

سكيكدة.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام  1443اﳌوافق

 20أبري ـ ـ ـل سنـ ـ ـ ـة  ،2022يتضم ـ ـ ـن تعـ ـ ـ ـيﲔ عميـ ـ ـ ـدي
كليتﲔ بجامعتﲔ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

م ـدي ـرة لـلـمـعـهـد الـوطـني لـلـتـكـويـن الـعـاﱄ ﻹطـارات الشبـيـبـة
والرياضة ﰲ وهران.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام  1443اﳌوافق
 20أبـ ـ ـ ـ ـريـ ـ ـل سنـ ـ ـة  ،2022ي ـ ـتض ـ ـم ـ ـن تـ ـعـ ـ ـيﲔ مـ ـدي ـ ـر
إدارة الوسائل بوزارة الفﻼحة والتنمية الريفية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوج ـ ـب مرسـ ـوم تنفيـ ـذي مـ ـؤّرخ ﰲ  19رمض ـان عام 1443

اﳌوافق  20أبريل سنة  ،2022يعّين السّيدان اﻵتي اسماهما،
عميدين لكليتﲔ باﳉامعتﲔ اﻵتيتﲔ :

– عـ ـبد الكرﱘ سـ ـي بشي ـ ـر ،كليـ ـة علـ ـوم الطبيعـ ـة واﳊيـ ـاة

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام 1443
اﳌوافق  20أبريل سنة  ،2022يعّين السّيد أحسن زنطار،
مديرا ﻹدارة الوسائل بوزارة الفﻼحة والتنمية الريفية.

بجامعة باتنة ،2
– جم ـ ـال نص ـ ـر الديـ ـن نجـ ـار ،كلي ـ ـة الهندس ـ ـة اﳌعماريـ ـ ـة
والهندسة اﳌدنية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام  1443اﳌوافق
 20أبري ـ ـل سنـ ـة  ،2022يتضمـ ـن تع ـيﲔ نائبة مدير

–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام  1443اﳌوافق
 20أبري ـ ـ ـل سـ ـ ـ ـنة  ،2022يتضـ ـ ـ ـمن تع ـ ـ ـيﲔ مكلّف ـ ـ ـة

بالدراس ـ ـات والتلخـ ـيص بوزارة السكن والعمران
واﳌدينة.

بوزارة الشباب والرياضة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام 1443
اﳌوافق  20أبريل سنة  ،2022تعّين السّيدة سناء مرﱘ ،نائبة
مدير لترقية اﳊياة اﳉمعوية بوزارة الشباب والرياضة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام 1443
اﳌوافق  20أبريل سنة  ،2022تعيّن السيّدة نريمان قيدوم،
مـ ـك ـّل ـف ـة ب ـال ـدراسات وال ـت ـل ـخ ـيص ب ـوزارة السك ـن وال ـع ـم ـران
واﳌدينة.
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 ٢٧أبريل سنة  ٢٠٢٢م
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام  1443اﳌوافق 20

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام  1443اﳌوافق

أبريـ ـ ـل سن ـ ـة  ،2022يتضم ـ ـن تع ـ ـ ـيﲔ مديـ ـ ـر التسيي ـ ـ ـر

 20أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ نواب مديرين

العقاري بوزارة السكن والعمران واﳌدينة.

بوزارة اﻷشغال العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجـ ـب مرسـ ـوم تنفيـ ـذي م ـ ـؤّرخ ﰲ  19رمضـ ـان ع ـ ـام 1443
اﳌـوافـ ـق  20أبري ـل سنـ ـة  ،2022يعـ ـّين السّيد جعفر طاهر ،مديرا
للتسيير العقاري بوزارة السكن والعمران واﳌدينة.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام  1443اﳌوافق
 20أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مدير التعمير
والهندسة اﳌعمارية والبناء ﰲ وﻻية توقرت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام 1443
اﳌوافق  20أبريل سنة  ،2022يعّين السّيد عبد اﳌجيد مزار،

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام 1443
اﳌوافق  20أبريل سنة  ،2022تعّين السّيدات والسّيد اﻵتية
أسماؤهم ،نواب مديرين بوزارة اﻷشغال العمومية :
– سعيدة بهلول ،نائبة مدير لشبكات وسﻼمة أنظمة
اﳌعلومات،
– صبيح ـ ـة أميتـ ـي ،نائب ـ ـة مديـ ـ ـر للتخطيـ ـط والدراس ـ ـات
اﻻقتصادية،
– كريمة دياب ،نائبة مدير لﻸرشيف،
– ليﲆ جودي ،نائبة مدير للمنازعات،
– ياسﲔ حموم ،نائب مدير لصيانة اﳌنشآت اﻷساسية
اﳌطارية.
–––––––––––★–––––––––––

مدي ـ ـ ـرا للتعميـ ـ ـر والهندسـ ـ ـة اﳌعماري ـ ـ ـة والبنـ ـ ـاء ﰲ وﻻيـ ـ ـ ـة

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام  1443اﳌوافق

توقرت.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام  1443اﳌوافق 20

 20أبريـ ـ ـل سنـ ـ ـ ـة  ،2022يتضم ـ ـن تع ـ ـ ـيﲔ مديري ـ ـ ـن
للصيـ ـ ـد البحـ ـ ـ ـري وت ـ ـربيـ ـ ـة اﳌائي ـ ـ ـات ﰲ بعـ ـ ـ ـض
الوﻻيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مدير التجهيزات
العمومية ﰲ وﻻية توقرت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام 1443
اﳌوافق  20أبريل سنة  ،2022يعّين السّيد مختار جامعي،
مديرا للتجهيزات العمومية ﰲ وﻻية توقرت.

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام 1443
اﳌوافق  20أبريل سنة  ،2022يعّين السادة اﻵتية أسماؤهم،
م ـدي ـري ـن ل ـلصي ـد ال ـب ـح ـري وت ـرب ـي ـة اﳌائ ـي ـات ﰲ ال ـوﻻيـات
اﻵتية :
– حسﲔ مليكش ،ﰲ وﻻية الشلف،
– شاﰲ دبو ،ﰲ وﻻية تيزي وزو،

–––––––––––★–––––––––––

– نعيم بلعكري ،ﰲ وﻻية سكيكدة،

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام  1443اﳌوافق

– عز الدين بوكزية ،ﰲ وﻻية عنابة،

 20أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مدير السكن
ﰲ وﻻية توقرت.

– حفيظ زناسني ،ﰲ وﻻية مستغاﱎ،
– صﻼح الدين أوداينية ،ﰲ وﻻية ورقلة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
– عمار زواوي العايش ،ﰲ وﻻية الطارف،
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  19رمضان عام 1443
اﳌوافق  20أبريل سنة  ،2022يعيّن السيّد إبراهيم صمودي،

– عبد اﳊكيم لزعر ،ﰲ وﻻية عﲔ الدفﲆ،

مديرا للسكن ﰲ وﻻية توقرت.

– جيﻼﱄ سامر ،ﰲ وﻻية غليزان.

 ٢٦رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أبريل سنة  ٢٠٢٢م
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قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة اﳌالية
قرار مؤّرخ ﰲ  ٢٠شعبان عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢٣مارس
سنة  ،٢٠٢٢يتضمن اعتماد سمسار للتأمﲔ.

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

 –17اﳊماية القانونية،
 –18اﳌساعدة )مساعدة اﻷشخاص اﳌعّرضﲔ للصعوبات،
ﻻ سيما خﻼل تنقﻼتهم(،
 –20اﳊياة – الوفاة،
 –21الزواج – الوﻻدة،
 –22التأمينات اﳌتعلقة بأموال اﻻستثمار،

ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  2٠شعبان عام  ١٤٤٣اﳌوافق 2٣
مـ ـارس سنـ ـة ُ ،2٠22يعتم ـ ـد ،عمـ ـﻼ بأحكـ ـام اﻷم ـ ـر رقـ ـم 07-95

 –25تسيير اﻷموال اﳉماعية،

اﳌؤّرخ ﰲ  23شعبان عام  1415اﳌوافق  25يناير سنة 1995

 –26اﻻحتياط اﳉماعي.

واﳌتعلق بالتأمينات ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،واﳌرسوم التنفيذي
رقم  340-95اﳌؤّرخ ﰲ  6جمادى الثانية عام  1416اﳌوافق
 30أكتوبر سنة  1995الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمﲔ
اﻻعتماد واﻷهلية اﳌهنية وسحبه منهم ،ومكافأتهم ومراقبتهم،
اﳌعّدل واﳌتّمم ،السيد قادة مـحـمد ،بصفته سمسارا للتأمﲔ،

 –24الرسملة،

يـ ـخضع كـ ـل ت ـع ـدي ـل ﻷح ـد ال ـع ـن ـاصر اﳌك ـّون ـة ﳌل ـف ط ـلب
اﻻعتماد ،إﱃ اﳌوافقة اﳌسبقة ﻹدارة رقابة التأمينات.
إضـ ـ ـ ـافة لذلك ،ي ـج ـ ـب تبلـ ـ ـيغ إدارة الرقـ ـ ـابة عن كل عنـ ـصر
جديد يمس السير العادي ﳌكتب السمسرة ،ﰲ أجل أقصاه
خمسة عشر ) (15يوما.

شخصا طبيعيا.
وُيمنح هذا اﻻعتماد لهذا السمسار قصد ﳑارسة سمسرة
عمليات التأمﲔ اﻵتية :
 –1اﳊوادث،
 –2اﳌرض،
 –3أجسام العربات البرية )اﻷخرى غير اﳌستعملة عبر
السكة اﳊديدية(،
 –4أجسام عربات السكة اﳊديدية،
 –5أجسام العربات اﳉوية،
 –6أجسام العربات البحرية والُبحيرية،
 –7البضائع اﳌنقولة،
 –8اﳊريق واﻻنفجار والعناصر الطبيعية،
 –9أضرار ﻻحقة باﻷمﻼك،
 –10اﳌسؤولية اﳌدنية للعربات البرية اﶈركة ذاتيا،

وزارة التضامن الوطني
واﻷسرة وقضايا اﳌرأة
ق ـ ـرار م ـ ـؤرخ ﰲ  ٧شعـ ـبان ع ـ ـام  ١٤٤٣اﳌواف ـ ـق  ١٠مـ ـ ـارس
سنة  ،٢٠٢٢يعدل القرار اﳌؤرخ ﰲ  ٢5رمضان عام
 ١٤٤٠اﳌوافق  ٣٠مايو سنة  ٢٠١٩واﳌتضمن تعيﲔ
أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة ﳊملة ،وﻻية باتنة.
––––––––––––
ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ  ٧شعبان عام  ١٤٤٣اﳌوافق ١٠
مارس سنة  ،2٠22يعدل القرار اﳌؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام
 ١٤٤٠اﳌوافق  ٣٠مايو سنة  2٠١٩واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء
مجلس إدارة دار الرحمة ﳊملة ،وﻻية باتنة ،كما يأتي :
")............................................................بدون تغيير حتى(
ثﻼث ) (٣سنوات قابلة للتجديد :
– رحايلية محمـد أمﲔ ،ﳑثل عن وزيرة التضامن الوطني
واﻷسرة وقضايا اﳌرأة ،رئيسا،

 –11اﳌسؤولية اﳌدنية للعربات اﳉوية،

–)..........................بدون تغيير حتى( الضمان اﻻجتماعي،

 –12اﳌسؤولية اﳌدنية للعربات البحرية والُبحيرية،

– مشومة يسﲔ ،ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالصحة،

 –13اﳌسؤولية اﳌدنية العامة،
 –14القروض،
 –15الكفالة،
 –16اﳋسائر اﳌالية اﳌختلفة،

– بوراس علقمة ،ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالتربية الوطنية،
– بلوط السعيد ،ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالتكوين اﳌهني،
– صفصاﰲ كمال ،ﳑثل عن الوزير اﳌكلف بالشباب
والرياضة،
)................................الباقي بدون تغيير(."...........................
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٤٥-٩١اﳌؤرخ ﰲ
 2٧شوال عام  ١٤١١اﳌوافق  ١2مايو سنة  ١٩٩١واﳌتضمن

ق ـرار مـ ـؤرخ فـي  ١٣رمضان عـ ـام  ١٤٤٣اﳌوافق  ١٤أبريل
سن ـ ـ ـ ـ ـ ـة  ،٢٠٢٢يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتضم ـ ـ ـ ـ ـ ـن اﳌصادق ـ ـ ـ ـ ـ ـة عﲆ اﻷرق ـ ـ ـ ـ ـ ـام

القانون اﻷساسي اﳋاص بالصندوق الوطني للسكن ،اﳌعّدل
واﳌتمم،

اﻻس ـت ـدﻻل ـي ـة لﻸجـ ـور واﳌ ـواد للـف ـصـ ـل الرابع م ـن

يقّرر ما يأتي :

سـن ـة  ٢٠٢١اﳌـست ـعمـل ـة ﰲ صيـ ـغ تـ ـحيﲔ ومراجعة
أسعار صفقات اﻷشغال لقطاع البناء واﻷشغال
العمومية والري.

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تـطـبـي ـق ـا ﻷح ـكـام اﳌ ـادتـﲔ  ١٠2و ١٠٣م ـن
اﳌ ـرسـ ـوم ال ـرئـ ـاسي رقـ ـم  2٤٧-١٥اﳌـ ـؤرخ فـي  2ذي اﳊـج ـة
عام  ١٤٣٦اﳌوافق  ١٦سبتمبر سنة  2٠١٥واﳌذكور أعﻼه،

–––––––––––

يصادق عﲆ اﻷرقام اﻻستدﻻلية لﻸجور واﳌواد للفصل الرابع
من سنة  ،2٠2١اﳌستعملة ﰲ صيغ ﲢيﲔ ومراجعة أسعار

ن وزير السكن والعمران واﳌدينة،
إ ّ

صفقات اﻷشغال لقطاع البناء واﻷشغال العمومية والري،

– ﲟـ ـقت ـضـى اﳌ ـرسـ ـوم الـ ـرئـ ـاسي رقم  2٤٧-١٥اﳌؤرخ ﰲ

واﶈددة ﰲ اﳉداول اﳌرفقة ﲟلحق هذا القرار.

 2ذي اﳊ ـج ـ ـة ع ـ ـام  ١٤٣٦اﳌ ـ ـواف ـ ـق  ١٦سبتمب ـ ـر سنة 2٠١٥
واﳌتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات اﳌرفق
العام ،ﻻ سيما اﳌادتيـن  ١٠2و ١٠٣منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  28١-2١اﳌؤرخ ﰲ
 2٦ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٧يوليو سنة  2٠2١واﳌتضمن

اﳌاّدة  : ٢ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉ ـزائـ ـر ﰲ  ١٣رمضان عام  ١٤٤٣اﳌوافق  ١٤أبريل
سنة .2٠22
محمـد طارق بلعريبي

تعيﲔ أعضـاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
اﳌلحق

جداول اﻷرقام اﻻستدﻻلية لﻸجور واﳌواد اﳌستعملة ﰲ صيغ تـحيﲔ ومراجعة أسعار
صفقات اﻷشغال لقطاع البناء واﻷشغال العمومية والري للفصل الرابع من سنة .٢٠٢١
 / Iاﻷرقام اﻻستدﻻلية لﻸجور :
أ  -اﻷرقام اﻻستدﻻلية لﻸجور عﲆ أساس  ١٠٠٠ﰲ جانفي سنة .٢٠٢٠
التجهيزات

اﻷشهر

اﻷشغال الكبرى

أكتوبر 2٠2١

1001

1001

نوفمبر 2٠2١

1001

1001

1002

ديسمبر 2٠2١

1001

1001

1002

التدفئة والترصيص

النجارة

الكهرباء

الدهن والزجاج

1002

1001

1003

1001

1003

1001

1003

ب  -معامل اﻻرتباط الذي يسمح بحساب اﻷرقام اﻻستدﻻلية عﲆ أساس  ١٠٠٠ﰲ جانفي سنة  ،٢٠١١انطﻼقا من
اﻷرقام اﻻستدﻻلية عﲆ أساس  ١٠٠٠ﰲ جانفي سنة .٢٠٢٠

التجهيزات

اﻷشغال الكبرى

التدفئة والترصيص

النجارة

الكهرباء

الدهن والزجاج

معامل اﻻرتباط

1,420

1,305

1,268

1,446

1,390

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٠
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 ٢٦رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أبريل سنة  ٢٠٢٢م

 / IIمعامل “  “ Kللتكاليف اﻻجتماعية :
ابتـ ـداًء من أّول أكتوب ـر سنة  ،١٩٩٩تطبـ ـق قيمت ـان ) (2للمعامل ” ”Kللتكاليـ ـف اﻻجتماعية ﰲ صي ـغ تغّي ـر اﻷسع ـار حس ـب
اﳊاﻻت اﻵتية :
 .١قيمة اﳌعامل “ ”Kللتكاليف اﻻجتماعية اﳌطبقة ﰲ الصفقات اﳌبرمة بﲔ أّول أبريل سنة  ١٩8٥و ٣٠سبتمبر سنة  ١٩٩٩هي :
K = 0,5147
 .2قيمة اﳌعامل “ ”Kللتكاليف اﻻجتماعية اﳌطبقة ﰲ الصفقات اﳌبرمة بعد  ٣٠سبتمبر سنة  ١٩٩٩هي :
K = 0,5148
 / IIIاﻷرقام اﻻستدﻻلية للمواد
 - ١الفوﻻذ
الرقم

الرمز

اﳌادة  /اﳌنتوج

معامل اﻻرتباط أكتوبر  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٠٢١ديسمبر ٢٠٢١

1

Adp

فوﻻذ صلب لتسليح اﳋرسانة مسبقة الضغط

1,180

1201

1214

1214

2

Acl

دعامة الزاوية متساوية اﳉناحﲔ

1,109

1266

1266

1266

3

Ad

قضيب من الفوﻻذ اﳌستدير اﻷملس

1,000

1000

1000

1000

4

Apf

5

At

6

Bc

للخرسانة اﳌسلحة
مجنبات حديدية مدرفلة عﲆ الساخن

1,001

1458

1474

1503

)(IPN,UPN, IPE, HE A, HEB
قضي ـ ـ ـب م ـ ـن الف ـ ـ ـوﻻذ ذو التحـ ـ ـام كبيـ ـ ـر

1,084

1502

1518

1521

للخرسانة اﳌسلحة
لولب وعقاف

0,957

1000

1000

1000

7

Chac

مرجل من فوﻻذ

1,000

1251

1251

1251

8

Fiat

خيط الربط

0,934

1241

1240

1378

9

Fp

لوح مسطح من الفوﻻذ

1,232

1068

1068

1068

10

Ft

مجنب ذو الشكل T

1,000

1000

1000

1000

11

Poi

مسمار

0,914

1000

1000

1000

12

Rac

مدفأة من الفوﻻذ

1,000

1000

1000

1000

13

Trs

مشبك ملحم

1,258

1475

1499

1497

 - ٢الصفائح
الرقم الرمز

اﳌادة  /اﳌنتوج

معامل اﻻرتباط أكتوبر  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٠٢١ديسمبر ٢٠٢١

1

Tn

لوح من صفائح مضلعة

1,157

2071

2113

2113

2

Ta

صفيحة فوﻻذية مغلفنة

0,955

1276

1376

1376

3

Tal

صفيحة فوﻻذية للمجنبات اﳌدرفلة
عﲆ البارد )(P.A.F

1,210

1073

1073

1073

4

Tea

قرميد من الفوﻻذ

1,051

929

929

929

5

Tge

صفيحة ﳑوجة مغلفنة

1,000

1000

1000

1000

 ٢٦رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أبريل سنة  ٢٠٢٢م
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 - ٣اﳊصى
الرقم الرمز

اﳌادة  /اﳌنتوج

معامل اﻻرتباط أكتوبر  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٠٢١ديسمبر ٢٠٢١

1

Gr

2

Cail

حجارة من النوع اﳋاص برص السكك

3

Grr

حصى مستدير

1,000

4

Moe

حجارة

0,996

1000

5

Pme

غبار الرخام

1,000

1000

1000

6

Sa

رمال الوديان أو المحاجر

1,068

992

992

992

7

Tou

خليط أتربة من كل نوع

1,306

966

966

966

8

Tuf

فليس )تافسة(

1,000

1004

1004

1004

حصى مكسر

0,883

994

994

994

1,058

998

998

998

1000

1000

1000

1000

1000
1000

 - ٤اﻹسمنت

الرقم الرمز

اﳌادة  /اﳌنتوج

معامل اﻻرتباط أكتوبر  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٠٢١ديسمبر ٢٠٢١

1

BPE

خرسانة عادية جاهزة لﻼستعمال

1,085

1003

1003

1003

2

Chc

اﳉير اﳌائي

1,123

1000

1000

1000

3

Cimc

إسمنت بورتلندي اصطناعي من نـوع
CEM II

1,220

1016

987

992

4

Cimo

إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
CEM I

1,000

1008

1008

1008

5

Hts

إسـ ـمـ ـن ـ ـ ـ ـت اﻷف ـ ـ ـران العالي ـ ـ ـة م ـ ـن ن ـ ـ ـوع
CEM III

1,000

1030

1030

1030

6

Pl

جبس

1,352

1004

1004

1004

 - 5اﳌضافات الكيميائية

الرقم

الرمز

اﳌادة  /اﳌنتوج

معامل اﻻرتباط أكتوبر  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٠٢١ديسمبر ٢٠٢١

1

Adja

مسرع ﲡميد اﳋرسانة

0,958

1075

962

1240

2

Adjh

ﳑسك اﳌاء

1,005

1068

1068

1071

3

Adjr

مبطئ ﲡميد اﳋرسانة

0,899

996

1000

1000

4

Apl

ملدن اﳋرسانة

0,983

1000

1000

1008

 ٢٦رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٠
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 - ٦البناء
اﳌادة  /اﳌنتوج

الرقم الرمز

معامل اﻻرتباط أكتوبر  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٠٢١ديسمبر ٢٠٢١

1

Brc

آجر مجوف

0,804

1028

1028

1031

2

Brp

آجر مﻶن

1,197

1000

1000

1000

3

Bts

طوب التربة اﳌثبتة )(BTS

1,000

1000

1000

1000

4

Cl

كلوسترا

0,933

1000

1000

1000

5

Crp

مربع جبس

1,093

992

992

992

6

Hou

الهوردي )جسم مجوف لقولبة البﻼط(

1,740

1010

1010

999

7

Pba

رافدة من اﳋرسانة اﳌسلحة )مسبقة
الصنع(

1,000

1000

1000

1000

8

Pg

لبنات مجوفة من اﳋرسانة

1,224

1000

1000

1000

 - ٧التغطية
اﳌادة  /اﳌنتوج

الرقم الرمز

معامل اﻻرتباط أكتوبر  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٠٢١ديسمبر ٢٠٢١

1

Caf

مربع من اﳋزف

0,913

933

933

930

2

Cg

مربع من الغرانيت

1,000

1000

1000

1000

3

MF

رخام للتغطية

1,400

1000

1000

1000

4

Plt

وزرة من اﳋزف

0,775

1061

1030

1041

5

Te

قرميد

0,839

1020

1020

1020

 - ٨الدهان
الرقم الرمز

اﳌادة  /اﳌنتوج

معامل اﻻرتباط أكتوبر  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٠٢١ديسمبر ٢٠٢١

1

Pve

دهان فينيﲇ

1,239

1052

1127

1081

2

Pey

دهان إيبوكسي

2,088

1000

1000

1000

3

Gly

دهان غليسيروفتاليك

1,686

1181

1263

1263

4

Par

دهان أريس

1,210

1000

1348

1348

5

Pea

دهان مضاد للصدأ

1,100

1001

1122

1122

6

Peh

دهان زيتي

1,630

1206

1206

1206

7

Psy

دهان ستيرالﲔ

1,763

1173

1212

1213

8

Psyn

دهان ﻹشارات الطرق

1,220

1202

1322

1265

 ٢٦رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أبريل سنة  ٢٠٢٢م
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 - ٩النجارة
اﳌادة  /اﳌنتوج

الرقم الرمز

معامل اﻻرتباط أكتوبر  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٠٢١ديسمبر ٢٠٢١

1

Bcj

خشب اﳉوز )أكاجو(

1,000

1000

1000

1000

2

Bms

لوح سميك من اﳋشب اﻷبيض

1,546

1549

1549

1549

3

Bo

لوح من أوراق خشبية ملصقة

1,372

1157

1116

1150

4

Brn

خشب أحمر

1,278

1883

1840

1786

5

Falu

نافذة من اﻷلومنيوم مع إطارها

1,000

1000

1000

1000

6

Fb

نافذة من اﳋشب مع إطارها

1,000

1000

1000

1000

7

Fpvc

نافذة من البﻼستيك ) (PVCمع إطارها

1,000

1000

1000

1000

8

Pab

لوحات من اﳋشب اﳌضغوط

1,103

1000

1000

1000

9

Palu

باب من اﻷﳌنيوم مع إطاره

1,000

1000

1000

1000

10

Pb

بارسيان من اﳋشب مع إطاره

1,115

1000

1000

1000

1,000

1000

1000

1000

0,935

1000

1000

1000

13

 PFpvcباب نـ ـ ـاف ـ ـذة من البـ ـﻼستـ ـيك ) (PVCمع
إطاره

1,000

1000

1000

1000

14

Piso

باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة
مع إطاره

1,000

1000

1000

1000

15

Ppb

باب مﲇء من اﳋشب مع إطاره

1,046

1000

1000

1000

16

Ppvc

باب من البﻼستيك ) (PVCمع إطاره

1,000

1000

1000

1000

17

Sac

لوح من اﳋشب اﻷبيض للقولبة

1,312

1503

1460

1551

11
12

 PFaluباب نافذة من اﻷلومنيوم مع إطاره
PFb

باب نافذة من اﳋشب مع إطاره

 - ١٠اﻷدوات اﳌعدنية
الرقم الرمز

اﳌادة  /اﳌنتوج

معامل اﻻرتباط أكتوبر  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٠٢١ديسمبر ٢٠٢١

1

Cr

رتاج

1,103

1000

1000

1000

2

Pa

مفاصل مدرفلة

1,000

1548

1548

1548

3

Pe

لسان قفل ثابت

1,050

1209

1209

1209

4

Tsc

أنبوب إقفال مربع

1,195

1511

1519

1519

5

Tsr

أنبوب إقفال دائري

1,250

1504

1547

1547

6

Znl

زنك مدرفل

1,146

1000

1000

1000

 ٢٦رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أبريل سنة  ٢٠٢٢م
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 - ١١الزجاج
الرقم الرمز

اﳌادة  /اﳌنتوج

معامل اﻻرتباط أكتوبر  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٠٢١ديسمبر ٢٠٢١

زجاج من النوع العادي

1,240

1000

1000

1000

1,027

1000

1000

1000

1167

1297

1297

1000

1000
1000

1

Vv

2

Brnv

لبنة من الزجاج )نيفادا(

3

Mas

عجﲔ الزجاج

1,101

4

Va

زجاج مقوى

1,244

1000

5

Vd

زجاج سميك مزدوج

1,000

1000

1000

6

Vgl

زجاج اﳌرايا

1,035

1000

1000

1000

7

Vm

زجاج مطرق

1,033

1000

1000

1000

 - ١٢الكهرباء
الرقم

الرمز

1

Armg

اﳌادة  /اﳌنتوج

معامل اﻻرتباط أكتوبر  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٠٢١ديسمبر ٢٠٢١

خزانة عامة

1,000

1039

1039

1039

2

Bau

جهاز مستقل

1,000

1167

1167

1167

3

Bod

علبة اﻻشتقاق

1,170

1077

1077

1077

4

Ca

ﳑر الكابل من بﻼط مثقوب

1,000

1368

1368

1368

5

Cf

سلك من نحاس عادي

1,157

1163

1330

1330

6

Coe

صندوق الطابق )شباك اﻻشتقاق(

1,000

1178

1178

1178

7

Cop

صندوق أسفل العمود الصاعد

1,000

1028

1028

1028

8

Cor

صندوق التوزيع

1,000

1297

1297

1297

9

Cpfg

كاب ـ ـل صلب من سلسلة حامل التيار
)(٤ cond

1,179

1155

1294

1294

10

Cth

كاب ـ ـل صلب من سلسلة حامل التيار
)(١ cond

1,195

1724

1730

1730

11

Cts

كاب ـ ـل متوسط التوتر

1,194

1381

1560

1560

12

Cuf

كاب ـ ـل صلب من سلسلة حامل التيار
)(٣ cond

1,144

1147

1270

1270

13

Disb

فاصل تبايني ذو قطبﲔ

1,069

964

964

964

14

Disc

فاصل تبايني ثﻼثي اﻷقطاب

1,210

1007

1007

1007

15

Dist

فاصل تبايني رباعي اﻷقطاب

1,283

1006

1006

1006

16

Ga

غمد برتقاﱄ )(ICD

0,980

1000

1000

1000

17

He

كوة عازلة

1,000

1000

1000

1000

18

Itd

قاطع مزدوج لتيار اﻹنارة للترصيع

1,000

1000

1000

1000

 ٢٦رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أبريل سنة  ٢٠٢٢م
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 - ١٢الكهرباء )تابع(
الرقم الرمز

اﳌادة  /اﳌنتوج

معامل اﻻرتباط أكتوبر  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٠٢١ديسمبر ٢٠٢١

قاطع بسيط لتيار اﻹنارة للترصيع

1,000

1000

1000

1000

1,000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1021

1021
1040

19

Its

20

Lum

مصباح بالزئبق

21

Lus

مصباح بالصوديوم

1,000

22

Pla

مصباح سقفي ذو حوض

1,000

1021

23

Pqt

وتد أرضي

1,000

1040

1040

24

Pr

منشب للتيار الكهربائي للترصيع

1,142

1000

1000

1000

25

Rf

عاكس

1,000

1000

1000

1000

26

Rg

مسطرة صغيرة مونوكليب

1,000

1000

1000

1000

27

Ste

قاطع للتيار الكهربائي

1,000

1083

1083

1083

28

Tp

أنبوب صلب من البﻼستيك

1,000

1000

1000

1000

29

Tra

جهاز ﲢويل الكهرباء )(MT/BT

1,000

1000

1000

1000

 - ١٣حديد الزْهر )(Fonte
اﳌادة  /اﳌنتوج

الرقم الرمز

معامل اﻻرتباط أكتوبر  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٠٢١ديسمبر ٢٠٢١

1

Chaf

مرجل من حديد الزْهر

1,000

1000

1000

1000

2

Grc

مشبك ﳌجرى اﳌاء

1,295

1000

1000

1000

3

Raf

مدفأة من حديد الزْهر

1,000

1000

1000

1000

4

Tamf

غطاء اﳌصب من حديد الزْهر

1,292

987

987

1082

5

Vef

قاطع اﳌاء من حديد الزْهر

1,000

1000

1000

1000

 - ١٤الترصيص
الرقم

الرمز

اﳌادة  /اﳌنتوج

معامل اﻻرتباط أكتوبر  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٠٢١ديسمبر ٢٠٢١

1

Ado

ملطف نصف آﱄ

0,902

1000

1000

1000

2

Aer

مسخن بالهواء

1,000

1000

1000

1000

3

Atb

أنبوب من الفوﻻذ اﳌغلف

1,000

1000

1000

1000

4

Atn

أنبوب من الفوﻻذ اﻷسود

1,014

1000

1000

1000

5

Bai

حوض حمام من السيراميك

1,029

1000

1000

1000

6

Baie

حوض حمام من صفيحة الفوﻻذ

1,283

1029

1029

1029

7

Bru

مشعل الغاز

1,000

1000

1000

1000

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣٠
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٦رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أبريل سنة  ٢٠٢٢م

 - ١٤الترصيص )تابع(
اﳌادة  /اﳌنتوج

الرقم الرمز

معامل اﻻرتباط أكتوبر  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٠٢١ديسمبر ٢٠٢١

8

Che

مسخن اﳌاء

1,042

1000

1000

1000

9

Cla

سدادة منع الرجوع

1,338

1000

1000

1000

10

Cli

مبرد

1,363

1196

1196

1196

11

Com

عداد اﳌاء

1,048

1105

1105

1105

12

Cs

مدور

1,000

1000

1000

1000

13

Cta

جهاز مركزي ﳌعاﳉة الهواء

1,000

1000

1000

1000

14

Cut

أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس

1,000

1000

1000

1000

15

Cuv

حوض مرحاض إنجليزي

1,286

1081

1081

1081

16

EVc

مغسل اﳌطبخ من السيراميك

1,435

1028

1028

1028

17

EVx

مـ ـغسل اﳌط ـب ـخ م ـن صف ـي ـح ـة م ـق ـاوم ـة
لﻸكسدة

1,333

1000

1000

1000

18

Grf

مجمع تبريد

1,000

1000

1000

1000

19

Iso

قشرة من صوف الصخر

1,000

1000

1000

1000

20

Le

مغسل حمام من السيراميك

1,000

1031

1031

1031

21

Prac

قطع التوصيل )كوع ،كم(... ،

1,377

1000

1000

1000

22

Reg

منظم

1,000

1000

1000

1000

23

Res

خزان ﻹنتاج اﳌاء الساخن

1,000

1000

1000

1000

24

Rin

حنفية قاطعة ذات قفص مكور

1,050

1000

1000

1000

25

Rol

حنفية قطع من النحاس اﻷصفر ) (laitonاﳌصقول

1,189

1104

1104

1104

26

Rsa

حنفية صحية

0,939

1124

1124

1124

27

Sup

رافع متناوب للضغط اﳌائي

1,000

1000

1000

1000

28

Tag

أنبوب من الفوﻻذ اﳌغلفن

1,036

1000

1000

1000

29

Tcp

أنبوب من حمض البوليفينيل

1,075

1000

1000

1000

30

Van

قاطع اﳌاء

1,019

1000

1000

1000

31

Vc

مروحة ذات الطرد اﳌركزي

1,000

1000

1000

1000

32

Vco

مروحة ناقلة للحرارة

1,143

1000

1000

1000

33

Ve

وعاء التوسع

1,000

1000

1000

1000

 ٢٦رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أبريل سنة  ٢٠٢٢م
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 - ١5اﳌساكة والعزل اﳊراري
اﳌادة  /اﳌنتوج

الرقم الرمز

معامل اﻻرتباط أكتوبر  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٠٢١ديسمبر ٢٠٢١

1

Bio

الزفت اﳌؤكسد

1,339

1342

1402

1283

2

Chb

غطاء مرن مزفت

0,914

1039

1039

1068

3

Chs

غ ـ ـطـ ـ ـاء س ـ ـ ـطـ ـ ـحـ ـ ـه من اﻷلـ ـوم ـ ـ ـي ـنيوم
)(PAXALUMIN

1,379

1114

1103

1135

4

Etl

مساكة مائهة )(résine

1,005

1061

1062

1037

5

Etm

مساكة من غشاء

1,000

1000

1000

1000

6

Fei

لباد مشرب

1,148

1066

1165

1173

7

Fli

دهان الفلينتكوت

1,084

1054

1019

1012

8

Gc

مرزاب وشبكة

1,000

1000

1000

1000

9

Pan

لوح من حبيبات الفلﲔ

1,065

1000

1000

1000

10

Pk

ورق كرافت

1,000

1000

1000

1000

11

Pol

بوليستيرين

1,079

1513

1513

1513

 - ١٦النقل
الرقم

الرمز

اﳌادة  /اﳌنتوج

معامل اﻻرتباط أكتوبر  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٠٢١ديسمبر ٢٠٢١

1

Tpa

نقل جوي

1,000

1000

1000

1000

2

Tpf

نقل بالسكة اﳊديدية

1,000

1000

1000

1000

3

Tpm

نقل بحري

1,000

1000

1000

1000

4

Tpr

نقل بري

0,833

1000

1000

1000

 - ١٧الطاقة
الرقم الرمز

اﳌادة  /اﳌنتوج

معامل اﻻرتباط أكتوبر  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٠٢١ديسمبر ٢٠٢١

1

Aty

أسيتيﻼن

1,105

1000

1000

1000

2

Ea

بنزين السيارات

1,869

1124

1124

1124

3

Ec

إلكترود وقضيب التلحيم

1,000

1000

1000

1000

4

Eel

استهﻼك الكهرباء

0,991

1000

1000

1000

5

Ex

متفجرات

1,000

1063

1063

1063

6

Got

مازوت مباع ﰲ البر

1,586

1263

1263

1263

7

Oxy

أوكسيجﲔ

1,107

1000

1000

1000

 ٢٦رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ٢٧أبريل سنة  ٢٠٢٢م
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 - ١٨قنوات الشبكات
الرقم الرمز

اﳌادة  /اﳌنتوج

معامل اﻻرتباط أكتوبر  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٠٢١ديسمبر ٢٠٢١

1

Act

ماسورة ) (buseمن اﻹسمنت اﳌضغوط

1,000

953

953

953

2

Bpvc

ماسورة ) (buseمن البﻼستيك )(PVC

1,000

948

1045

1100

3

Bus

ماسورة ) (buseمن الفوﻻذ

1,000

1000

1000

1000

4

Pehd

ماسورة ) (buseمن مادة PEHD

1,000

1029

1011

1028

5

Trf

أنبوب ووصل من حديد

1,000

1000

1000

1000

6

Tua

ماسورة ) (buseمن اﳋرسانة اﳌسلحة

1,000

1100

1100

1100

 - ١٩التهيئة اﳋارجية
الرقم

الرمز

اﳌادة  /اﳌنتوج

معامل اﻻرتباط أكتوبر  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٠٢١ديسمبر ٢٠٢١

1

Bor

حافة الرصيف

1,044

1034

1034

1034

2

Bou

فوهة ماء ﻹطفاء اﳊريق

1,452

1000

1000

1000

3

Can

مشكاة

1,050

1130

1130

1130

4

Cc

مربع من اﻹسمنت

1,000

1000

1000

1000

5

Gri

سياج مغلفن

1,051

1534

1534

1534

6

Gril

سياج منبه

0,848

1000

1000

1000

7

Gzl

عشب

1,000

1000

1000

1000

8

Pav

حجر تبليط الرصيف

1,563

1000

1000

1000

 - ٢٠أشغال الطرق
الرقم الرمز

اﳌادة  /اﳌنتوج

معامل اﻻرتباط أكتوبر  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٠٢١ديسمبر ٢٠٢١

زفت للتغطية

1,274

1549

1549

1479

1,212

1538

1538

1484

1364

1364

1319

1098

1098
1000
1349

1

Bil

2

Cutb

كيوت  -باك

3

Em

مستحلب

1,269

4

Gls

جهاز أمان للطرق من الفوﻻذ

1,016

1098

5

Glsb

جهاز أمان للطرق من اﳋرسانة

1,000

1000

1000

6

Pas

ألواح ﻹشارات اﳌرور

1,481

1349

1349

 - ٢١مواد ومنتجات مختلفة
الرقم

الرمز

اﳌادة  /اﳌنتوج

معامل اﻻرتباط أكتوبر  ٢٠٢١نوفمبر  ٢٠٢١ديسمبر ٢٠٢١

1

Cchl

مطاط بالكلور

2,063

1166

1268

1268

2

Ceph

خلية فوتو إليكتريك

1,000

1000

1000

1000

3

Mv

لوح من صوف الزجاج

1,338

1022

1022

1022

4

Pai

لوح ثابت اﳊرارة

1,198

997

997

997

5

Ply

بوليوريثان

1,096

1000

1373

1373

6

Pn

إطار مطاطي للعجلة

1,000

1000

1000

1000

7

Pvc

لوح من مادة البﻼستيك )(PVC

1,011

1000

1000

1000

اﳌطبعة الرسمّية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

