
 13الموافق  1440ذي الحجة عام  12مؤرخ في  227-19مرسوم تنفيذي رقم 

  ذي 27  في مؤرخ 14-264 رقم تنفيذيال مرسوم، يعدل ال 2019غشت سنة 

 مكافحة بتنظيم تعلقوالم  2014سنة سبتمبر22  وافقالم  1435 عام القعدة

 لذلك  استعجالية  مخططات وإحداث البحرية التلوثات

……………… 

 
 إن الوزير األول،

بناء على تقرير وزيرة البيئة والطاقات  -

 المتجددة،

 4-99وبناء على الدستور، السيما المادتان  -

 ( منه،2)الفقرة  143و

 97-19وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 11الموافق  1440رجب عام  4المؤرخ في 

الوزير والمتضمن تعيين  2019مارس سنة 

 األول،

 111-19وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 31الموافق  1440رجب عام  24المؤرخ في 

والمتضمن تعيين أعضاء  2019مارس سنة 

 الحكومة،المعدل،

 226-90وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 25الموافق  1411محرم عام  3المؤرخ في 

الذي يحدد حقوق العمال  1990يوليو سنة 

يمارسون وظائف عليا في الدولة  الذين

 وواجباتهم، المعدل والمتمم،
 

 227-90وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 25الموافق  1411محرم عام  3المؤرخ في 

الذي يحدد قائمة الذين  1990يوليو سنة 

الوظائف العليا في الدولة بعنوان اإلدارة 

والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل 

 والمتمم،

 228-90وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 25الموافق  1411محرم عام  3المؤرخ في 

الذي يحدد كيفية منح  1990يوليو سنة 

المرتبات  التي تطبق على العمال الذين 

 يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،
 

 14-264 رقم تنفيذيال مرسومال وبمقتضى -

  1435 عام القعدة  ذي 27  في مؤرخ

تعلق والم  2014سنة سبتمبر22  الموافق

وإحداث  البحرية التلوثات مكافحة بتنظيم

 لذلك  استعجالية  مخططات
 

 364 -17وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

الموافق  1439ربيع الثاني عام  6المؤرخ في 

الذي يحدد مهام وزير  2017ديسمبر سنة  25

 البيئة والطاقات المتجددة،

 يرسم مايأتي:

  المادة األولى

 20يهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المادة 

 مؤرخال 14-264 رقم تنفيذيالمن المرسوم 

 الموافق1435 عام القعدة  ذي 27  في

 تعلق بتنظيموالم  2014سنة سبتمبر22

  وإحداث مخططات البحرية التلوثات مكافحة

 لذلك  استعجالية

  2المادة 

 تنفيذيالمن المرسوم  20تعدل أحكام المادة 

 عام القعدة  ذي 27  في مؤرخال 14-264 رقم

  2014سنة سبتمبر22 الموافق1435

 والمذكور أعاله، وتحرر كما يأتي:

: يسير األمانة الدائمة تل بحر 20المادة "

 األمين الوطني تل بحر.

تصنف وظيفة األمين الوطني تل بحر وظيفة 

الدولة، ويدفع مرتبها استنادا إلى عليا في 

 ."مرتب مدير في اإلدارة المركزية
 

  3المادة 
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية 

 .للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة

ذي الحجة عام  12حرر بالجزائر في 

                                                                                2019غشت  13الموافق 1440

 نور الدين بدوي


