
العدد العدد 66
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 25  محر محرّم عام م عام 1434 هـ هـ
اHوافـق اHوافـق 9  ديسمبر   ديسمبر  سنة سنة 2012 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم  12 - 404 مـؤرّخ في 20 مـحـرّم عـام 1434 اHـوافق 4 ديـسـمـبـر سـنـة p2012 يـتـضــمـن نـقل اعــتــمــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية........................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم  12 - 405 مـؤرّخ في 20 مـحـرّم عـام 1434 اHـوافق 4 ديـسـمـبـر سـنـة p2012 يـتـضــمـن نـقل اعــتــمــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة اHالية.....................................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم  12 - 406 مـؤرّخ في 20 مـحـرّم عـام 1434 اHـوافق 4 ديـسـمـبـر سـنـة p2012 يـتـضــمـن نـقل اعــتــمــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة اHوارد اHائية..........................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم  12 - 407 مـؤرّخ في 20 مـحـرّم عـام 1434 اHـوافق 4 ديـسـمـبـر سـنـة p2012 يـتـضــمـن نـقل اعــتــمـــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة اجملاهدين................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محـرّم عام 1434 اHوافق 18 نـوفمـبر سـنة p2012 يتـضمّن إنـهاء مـهام مـدير الـتقـنW والـشؤون
العامة في والية تيزي وزو.........................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 اHوافق 18 نوفمبر سنة p2012 يتضمّن إنهاء مهام مدير اإلدارة احمللية بوالية
عW تموشنت...........................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 اHوافق 18 نوفمبر سنة p2012 يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة وادي العاليق
في والية البليدة.......................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4 مـحــرّم عـام 1434 اHـوافق 18 نـوفــمــبــر ســنـة p2012 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهـام رئــيس ديــوان وزيـر
العدلp حافظ األختام..................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 مـحــرّم عـام 1434 اHـوافق 18 نـوفـمــبـر سـنـة p2012 يـتــضـمّن إنـهــاء مـهـام اHــديـر الـعــامّ لـلـمــالـيّـة
والوسائل بوزارة العدل.............................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 اHوافق 18 نوفمبر سنة p2012 يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل.

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 مـحـرّم عـام 1434 اHـوافق 18 نـوفـمــبـر سـنـة p2012 يـتــضـمّن إنـهـاء مــهـام رئـيس مــجـلس قـضــاء
سطيف...................................................................................................................................................

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 محرّم عام 1434 اHوافق 18 نوفمبر سنة p2012 تتضمّن إنهاء مهام قضاة.........................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محـرّم عام 1434 اHوافق 18 نوفمـبر سنة p2012 يـتضمّن إنهـاء مهام رئيس دراسـات بالديوان
الوطني لإلحصائيات.................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4 مـحــرّم عـام 1434 اHـوافق 18 نـوفــمــبــر ســنـة p2012 يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـام مــكــلّف بــالــدّراسـات
والتّلخيص بوزارة التضامن الوطني واألسرة - سابقا..................................................................................

مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 4 محـرّم عام 1434 اHوافق 18 نـوفمـبر سـنة p2012 يتـضمّـنـان التّـعيـW بوزارة الـداخلـية
واجلماعات احمللية......................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 مـحـرّم عـام 1434 اHـوافق 18 نـوفـمـبـر سـنـة p2012 يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر اHـيـزانـيـة واحملـاسـبـة
واHمتلكات في والية اجلزائر......................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 مـحـرّم عـام 1434 اHـوافق 18 نـوفـمــبـر سـنـة p2012 يـتـضـمّن تـعــيـW مـديـر اHـواصالت الـسـلـكـيـة
والالسلكية الوطنية في والية غلـيــزان........................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محرّم عام 1434 اHوافق 18 نوفمبر سنة p2012 يتضمّن تعيW الكاتب العامّ لبلديـة بجـايـة...

مراســيم رئاسيّـة مؤرّخـة في 4 محرّم عــام 1434 اHوافق 18 نوفمبر سنة p2012 تتضمّن التّعيW بوزارة العـدل............

Wعـامـ Wأمـيـنـ Wيـتـضــمّـنـان تـعـيــ p2012 ـوافق 18 نــوفـمــبـر ســنـةHمــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 4 مـحــرّم عـام 1434 ا
......................................................................................................................................Wقضائي Wجمللس

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 مـحــرّم عـام 1434 اHـوافق 18 نـوفـمــبـر سـنـة p2012 يـتــضـمّن تـعــيـW مـديــر بـالـوكــالـة الـوطــنـيـة
لتثمW موارد احملروقات............................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 مـحـرّم عـام 1434 اHـوافق 18 نـوفـمـبـر سـنـة p2012 يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر الـطـاقـة واHـنـاجم في
والية تندوف............................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محـرّم عام 1434 اHوافق 18 نوفمـبر سنة p2012 يتـضمّن تعـيW نائـبي مدير بـوزارة الشؤون
الدينية واألوقاف......................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4 مــحــرّم عــام 1434 اHـــوافق 18 نــوفــمــبــر ســنــة p2012 يــتــضــمّن تــعــيــW مــديــر اHــركــز الــثــقــافي
اإلسالمي.................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 محـرّم عام 1434 اHوافق 18 نـوفمـبر سـنة p2012 يتـضمّن تـعيـW اHديـر العـامّ للـمركز الـوطني
للتلقيح االصطناعي وحتسW السالالت.........................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4 مـحــرّم عـام 1434 اHـوافق 18 نـوفــمــبــر ســنـة p2012 يــتـضــمّن تــعـيــW مـديــر الـوكــالـة الــوطـنــيـة
للقطاعات احملفوظة....................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4 مــحــرّم عــام 1434 اHـوافق 18 نـوفــمــبــر ســنـة p2012 يــتــضــمّن تــعــيـW مــديــر دراســات بــاجملـلس
الوطني االقتصادي واالجتماعي..................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية

قرارات مؤرّخة في 14 ذي احلجة عام 1433 اHوافق 30 أكتوبر سنة p2012 تتضمن تفويض اإلمضاء إلى نواب مديرين.....

وزارة التجارةوزارة التجارة

قــرار مـؤرخ في 3 رمـضـان عـام 1432 اHـوافق 3 غـشـت سـنة p2011 يـجـعل مـنــهج حتـديـد كـمـيـة كــلـوريـر الـصـوديـوم في اHـواد
الدسمة ذات األصل احليواني والنباتي إجباريا.............................................................................................

Wيجـعل مـنـهج الكـشف الـسريـع عن وجود مـضـاد أكسـيـج p2011 ـوافق 3 غشـت سنةHقـرار مؤرخ في 3 رمضـان عام 1432 ا
واحد في اHواد الدسمة ذات األصل احليواني والنباتي إجباريا........................................................................

قـرار مؤرخ في 3 رمـضـان عـام 1432 اHـوافق 3 غـشـت سـنة 2011! يــجـعل مـنـهج حتـديـد الـكــثـافـة الـنـسـبـيـة في 20° م لـلـمـواد
الدسمة ذات األصل احليواني والنباتي إجباريا.............................................................................................
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وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران

............... قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 اHوافق 13 سبتمبر سنة p2012 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى اHفتش العـامّ

قـرار مؤرّخ في 26 شـوّال عام 1433 اHوافق 13 سـبتـمبـر سنة p2012 يتـضمّن تـفويض اإلمـضاء إلى اHـفتش الـعـامّ لـلعـمران
والبناء....................................................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 26 شــوّال عـام 1433 اHـوافق 13 ســبـتـمــبـر سـنـة p2012 يـتــضـمّن تـفــويض اإلمـضـاء إلى اHــديـر الـعــام لـلـسـكن
والبناء....................................................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 26 شــوّال عـام 1433 اHـوافق 13 ســبـتـمــبـر سـنـة p2012 يــتـضــمّن تـفــويض اإلمـضـاء إلـى مـديـرة االســتـشـراف
واإلحصائيات وأنظمة اإلعالم......................................................................................................................

قــرار مــؤرّخ في 26 شــوّال عــام 1433 اHـوافق 13 ســبــتــمــبــر ســنـة p2012 يــتــضــمّن تــفــويض اإلمـــضــاء إلى مــديــرة الــتــنــظــيم
والتعاون.................................................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 26 شــوّال عـام 1433 اHـوافق 13 سـبـتـمـبـر سـنـة p2012 يـتـضــمّن تـفـويض اإلمـضـاء إلـى مـديـر تـثـمـW اHـوارد
البشرية والتكوين واHهن واحلرف...............................................................................................................

قرار مؤرّخ في 26 شوّال عام 1433 اHوافق 13 سبتمبر سنة p2012 يتضمّن تفويض اإلمضاء إلى مدير اإلدارة العامة.......

قراران مؤرّخان في 26 شوّال عام 1433 اHوافق 13 سبتمبر سنة p2012 يتضمّنان تفويض اإلمضاء إلى نائبي مدير.......

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قــرار مـؤرّخ في 29 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433 اHـوافق 21 مــايــو ســنـة p2012 يـتــضــمّن تــعـيــW أعـضــاء مــجـلـس إدارة اHـعــهـد
الوطني للوقاية من األخطار اHهنية.............................................................................................................

وزارة الصحة والسكان وإصالح اRستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اRستشفيات

WتـرشحHيـحدد مـعايـير انـتقـاء ا p2012 وافق 29 فـبـراير سـنةHقـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 7 ربيع الـثاني عام 1433 ا
اHـنــتـمـW ألسالك اHـمـارســW الـطـبـيـW الــعـامـW في الـصـحــة الـعـمـومـيــة لاللـتـحـاق بـالــتـكـوين لـلـحــصـول عـلى شـهـادة
الدراسات اHتخصصة في العلوم الطبية......................................................................................................

وزارة الصيد البحري وزارة الصيد البحري واRوارد الصيديةواRوارد الصيدية

قـرار مؤرخ في 3 شـوّال عام 1433 اHوافق 21 غشـت سنة 2012! يتـضمّن تعـيW أعـضاء اجملـلس التوجـيهي Hـدرسة الـتكوين
التقني للصّيد البحري وتربية اHائيات لعنابة.............................................................................................

قـرار مؤرخ في 3 شـوّال عام 1433 اHوافق 21 غشـت سنة 2012! يتـضمّن تعـيW أعـضاء اجملـلس التوجـيهي Hـدرسة الـتكوين
التقني للصّيد البحري وتربية اHائيات للقالة..............................................................................................

قــرار مـؤرخ في 17  رجب عـام 1433 اHـوافق 7  يـونــيـو ســنـة p2012 يــحـدّد قــائـمـة بــعض أعــضـاء الـغــرفـة اجلــزائـريــة لـلــصـيـد
البحري وتربية اHائيات (استدراك)............................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقممـرسـوم تـنـفـيـذي رقم  12 -  - 404 مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 مـحـر مـحـرّم عامم عام
1434 اHـوافق  اHـوافق 4 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة p2012 يـتـضــمـن نـقلp يـتـضــمـن نـقل

اعـــتـــمــــاد في مــيــزانــيـــة تــســيــيــر وزارة الــداخــلــيــةاعـــتـــمــــاد في مــيــزانــيـــة تــســيــيــر وزارة الــداخــلــيــة
واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.

ــــــــــــــــــــ
pإنّ الوزير األول

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2 ) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

p2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

p2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــتـــضـى اHـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 12 - 36
اHؤرخ فـي  13 ربـيـع األول عـام 1433 اHوافـق 6   فـبراير
ســـنــــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لوزير الداخليـة واجلماعات احمللية من ميـزانية التسيير

p2012 الية  لسنةHوجب قانون ا�
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2012  اعـــتــــمـــــــاد قــــــدره مـــلـــيـــار وثالثـــمــائـــة وخـــمـــســون

مـلـيـون ديـنـار (350.000.000 .1 دج) مـقــــيّـــد فـي مـيـزانـيـة
Wتـسيـيـر وزارة الـداخلـيـة واجلـماعـات احملـليـة وفي الـبـاب

اHبينW في اجلدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 : :  يـخــصـص Hـيـزانـيــة ســنة 2012  اعـتــمـاد
قـــــــدره مـــلــــيــــار وثالثــــمـــائــــة وخـــمــــســــون مـــلــــيـــون ديــــنـــار
(350.000.000 .1 دج)  يـــقــــيّــــــد فــي مــيــزانــيـــة تــســيــيـــر
Wوزارة الـــداخـــلـــيـــــة واجلـــمـــاعـــــات احملـــلـــيـــــة وفـي الـــبـــابــ

اHبينW في اجلدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

3 : :  يـــكـــلف وزيـــر اHـــالـــيـــة ووزيـــر الـــداخـــلـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
واجلـــمــاعـــات احملـــلـــيـــةp كلّ فـــيـــمـــا يــخـــصّهp بـــتـــنـــفـــيـــذ هــــذا
اHرســوم الـذي ينشـر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 20 مـــحـــرّم عـــام 1434 اHــوافق 4
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
اجلدول اHلحق "أ"اجلدول اHلحق "أ"

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)العناوينالعناوينرقم البابرقم الباب

05 - 34

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
الفرع الثانيالفرع الثاني

اHديرية العامة لألمن الوطنياHديرية العامة لألمن الوطني
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
األمن الوطني - األلبسـة ...................................................

مجموع القسم الرابع
750.000.000

750.000.000
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اجلدول اHلحق "أ"اجلدول اHلحق "أ" (تابع)(تابع)

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)العناوينالعناوينرقم البابرقم الباب

01 - 35

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

األمن الوطني - صيانة اHباني ومنشآتها التقنية.................
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع الثاني

مجموع االعتمادات اHلغاة ...............................................مجموع االعتمادات اHلغاة ...............................................

600.000.000

600.000.000

1.350.000.000

1.350.000.000

1.350.000.000

1.350.000.000

اجلدول اHلحق "ب"اجلدول اHلحق "ب"

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم البابرقم الباب

16 - 34

11 - 35

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
الفرع الثانيالفرع الثاني

اHديرية العامة لألمن الوطنياHديرية العامة لألمن الوطني
الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اHصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطنياHصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح
اHصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني - التغذية.............

مجموع القسم الرابع
القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اHـصـالح الـالمـركـزيـة الـتـابــعـة لألمن الـوطـنـي - صـيـانـة اHـبـاني
ومنشآتها التقنية.........................................................

مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني

مجموع االعتمادات اخملصصة.............................................مجموع االعتمادات اخملصصة.............................................

1.000. 000.000

1.000. 000.000

350.000.000

350.000.000

1.350.000.000

1.350.000.000

1.350.000.000

1.350.000.000
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اجلدول اHلحق "أ"اجلدول اHلحق "أ"

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

11 - 31

وزارة اHاليةوزارة اHالية

الفرع الرابعالفرع الرابع
اHديرية العامة للضرائباHديرية العامة للضرائب

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط.....
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني

90.000.000

90.000.000

90.000.000

90.000.000

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقممـرسـوم تـنـفـيـذي رقم  12 -  - 405 مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 مـحـر مـحـرّم عامم عام
1434 اHـوافق  اHـوافق 4 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة p p2012 يـتـضــمـن نـقليـتـضــمـن نـقل

اعـتـمــاد في ميزانيـة تسيير وزارة اHالية.اعـتـمــاد في ميزانيـة تسيير وزارة اHالية.
ــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

p2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

p2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــتـــضـى اHـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 12 - 38
اHـؤرخ فـي 13 ربـيـع األول عـام 1433 اHـوافـق 6   فـبـراير
ســـنــــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لــوزيــر اHــالـــيــة من مــيــزانـــيــة الــتــســيـــيــر �ــوجب قــانــون

p2012 الية  لسنةHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2012 اعــتــمـــــاد قـــــدره مـائــة وخـمـسـة وخـمــسـون مـلـيـون

ديـنـار (155.000.000 دج ) مــقــــيّـــد فـي مــيـزانــيـة تـســيــيـر
وزارة اHـاليـةp الفـرع الرابع - اHـديـرية الـعامـة للـضرائب
وفـي الــــبــــابــــW اHــــبــــيــــنــــW فـي اجلــــدول "أ" اHــــلــــحق بــــهــــذا

اHرسوم.

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 : :  يــــــخـــــــصـص Hــــــيـــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2012
اعــتــمـــاد قــــدره مــائـة وخــمـســة وخـمــسـون مــلـيــون ديـنـار
(155.000.000 دج ) يــقــــيّــــد في مــيـزانــيـة تــسـيــيـر وزارة
اHــالـيـةp الـفـرع الـرابـع - اHـديـريـة الـعــامـة لـلـضـرائب وفي

البابW اHبينW في اجلدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 3 : :  يـــكــلــــف وزيـــــر اHــالـــيــــة بــتـــنــفـــيـــذ هــــذا
اHرسـوم الذي ينــشـر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 20 مـــحـــرّم عـــام 1434 اHــوافق 4
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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65.000.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

155.000.000

155.000.000

اجلدول اHلحق "أ"اجلدول اHلحق "أ" (تابع)(تابع)

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

23 - 31

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
تسيير ديار ومراكز اHاليةتسيير ديار ومراكز اHالية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون ــ مرتبات العملاHوظفون ــ مرتبات العمل

ديـار ومـراكز اHـالـية - اHـسـخـدمون اHـتـعاقـدونp الـرواتبp منح
ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............

مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع الرابع

مجمـوع االعتمـادات اHلغـاة.................................................مجمـوع االعتمـادات اHلغـاة.................................................

اجلدول اHلحق "ب"اجلدول اHلحق "ب"

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

12 - 31

13 - 31

وزارة اHاليةوزارة اHالية
الفرع الرابعالفرع الرابع

اHديرية العامة للضرائباHديرية العامة للضرائب
الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون ــ مرتبات العملاHوظفون ــ مرتبات العمل
اHصالح الالمركزية للضرائب - التعويضات واHنح اخملتلفة....
pــتــعــاقـدونHـســتــخــدمـون اHــصـالـح الالمــركـزيــة لــلــضـرائـب - اHا
الــــرواتبp مــــنح ذات طــــابـع عــــائــــلي واشــــتــــراكــــات الــــضــــمــــان
االجتماعي...................................................................

مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الرابع

مـجمـوع االعتـمادات اخملـصصة.............................................مـجمـوع االعتـمادات اخملـصصة.............................................

85.000.000

70.000.000

155.000.000

155.000.000

155.000.000

155.000.000

155.000.000
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االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 34

وزارة اHوارد اHائيةوزارة اHوارد اHائية

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات - وتسيير اHصالحاألدوات - وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - تسديد النفقات ......................................
مجموع القسم الرابع

1.700.000

1.700.000

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقممـرسـوم تـنـفـيـذي رقم  12 -  - 406 مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 مـحـر مـحـرّم عامم عام
1434 اHـوافق  اHـوافق 4 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة p p2012 يـتـضــمـن نـقليـتـضــمـن نـقل

اعــــتـــــمـــــاد في مــــيـــزانــــيــــة تــــســـيــــيـــر وزارة اHـــوارداعــــتـــــمـــــاد في مــــيـــزانــــيــــة تــــســـيــــيـــر وزارة اHـــوارد
اHائية.اHائية.

ــــــــــــــــــــ
pإنّ الوزير األول

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2 ) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

p2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

p2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــتـــضـى اHـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 12 - 40
اHـؤرخ فـي 13 ربـيـع األول عـام 1433 اHـوافـق 6   فـبـراير
ســـنــــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لــوزيــر اHــوارد اHــائــيـــة من مــيــزانــيــة الـــتــســيــيــر �ــوجب

p2012 الية  لسنةHقانون ا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2012  اعــــتــــــمـــــــــاد قــــــــدره أربـــــعـــــة وعــــشـــــرون مـــــلــــيـــــونــــا

وأربـعمـائـة وثالثـون ألف ديـنار (24.430.000 دج) مـقــــيّـد
Wـائيـة وفي الـبـابHـوارد اHفـي مـيـزانـيـة تـسـييـر وزارة ا

اHبينW في اجلدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 : :  يــــــخـــــــصـص Hــــــيـــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2012
اعــتــمــــــاد قــــــدره أربـعــة وعــشـرون مــلــيـونــا وأربــعـمــائـة
وثـالثـــــــون ألـف ديـــــــنـــــــار (24.430.000 دج) يــــــــقــــــــــيّـــــــــــد في
مــيـــزانــيــة تـــســيــيـــر وزارة اHــوارد اHــائـــيــةp وفي األبــواب

اHبينة في اجلدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 3 : :  يـــكـــلــــف وزيـــــر اHــالـــيـــــة ووزيـــر اHــوارد
اHــائـيــةp كلّ فـيــمـا يــخـصّـهp بـتــنـفــيــذ هــــذا اHـرســـوم الـذي
يـنـــشــر في اجلـريـدة الــرّسـمـيّـــة لـلـجــمـهـوريّـــة اجلـزائـريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 20 مـــحـــرّم عـــام 1434 اHــوافق 4
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحق "أ"اجلدول اHلحق "أ"
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22.730.000

22.730.000

24.430.000

24.430.000

24.430.000

24.430.000

اجلدول اHلحق "أ"اجلدول اHلحق "أ" (تابع)(تابع)

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

06 - 37

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHـركـزيـة - حــمـايـة اHـنـشـآت االسـتــراتـيـجـيـة : مـخـصص
مالي �نح لألعوان العاملW باجلزائرية للمياه...................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجمـوع االعتمادات اHلغاة..................................................مجمـوع االعتمادات اHلغاة..................................................

اجلدول اHلحق "ب"اجلدول اHلحق "ب"

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

82 - 31

04 - 37

05 - 37

وزارة اHوارد اHائيةوزارة اHوارد اHائية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - اHوظفون اHتعاونون - التعويضات واHنح اخملتلفة..

مجموع القسم األول
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اإلدارة اHـركـزيـة - حــمـايـة اHـنـشـآت االسـتــراتـيـجـيـة : مـخـصص
مـالـي �ـنح لألعـوان الــعـامـلــW في الـوكـالــة الـوطـنـيــة لـلـسـدود
والتحويالت.................................................................
اإلدارة اHـركـزيـة - حــمـايـة اHـنـشـآت االسـتــراتـيـجـيـة : مـخـصص
مالي �نح لألعوان العاملW في الديوان الوطني للتطهير..

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة.............................................مجموع االعتمادات اخملصصة.............................................

100.000

100.000

22. 177.000

2. 153.000

24. 330.000

24. 430.000

24. 430.000

24. 430.000

24. 430.000
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مـرسـوم تـنـفـيـذي رقممـرسـوم تـنـفـيـذي رقم  12 - - 407 مـؤر مـؤرّخ في خ في 20 مـحـر مـحـرّم عامم عام
1434 اHـوافق  اHـوافق 4 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة p p2012 يـتـضــمـن نـقليـتـضــمـن نـقل

اعـتـمــاد في ميزانيـة تسيير وزارة اجملاهدين.اعـتـمــاد في ميزانيـة تسيير وزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

p2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

p2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــتـــضـى اHـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 12 - 43
اHـؤرخ فـي 13 ربـيـع األول عـام 1433 اHـوافـق 6   فـبـراير
ســـنــــة 2012 واHــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لـوزيـر اجملــاهـدين من مـيـزانــيـة الـتـسـيــيـر �ـوجب قـانـون

p2012 الية  لسنةHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2012  اعـــــتــــــمـــــــــاد قــــــــدره أحـــــد عـــــشـــــر مـــــلـــــيـــــون ديـــــنــــار

(11.000.000 دج) مـــقـــــيّــــد فــي مــيـــزانـــيــة تـــســـيـــيــر وزارة
اجملاهـدين وفي الـباب رقم 31 - 12 " اHصـالح الالمركـزية

التابعة للدولة -  التعويضات واHنح اخملتلفة".

اHــاداHــادّة ة 2 : :  يـخــصـص Hـيـزانـيــة ســنة 2012  اعـتــمـاد
قــدره أحـد عـشـر مـلـيـون ديـنـار (11.000.000 دج)  يــقـــيّــد
فــي ميزانيــة تسييـــر وزارة اجملاهدين  وفي الباب رقم
31 - 11 " اHصـالح الالمـركـزيـة التـابـعة لـلـدولـة -  الراتب

الرئيسي للنشاط".

اHـاداHـادّة ة 3 : :  يـكـلف وزيـر اHـالـيـة ووزيـر اجملاهـدينp كلّ
فــيــمـا يــخــصّهp بــتـنــفــيـذ هــــذا اHــرســــوم الــذي يــنــشـر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة .

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 20 مـــحـــرّم عـــام 1434 اHــوافق 4
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نـــوفــمـــبــر ســـنــة نـــوفــمـــبــر ســـنــة p2012 يـــتــضـــمp يـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر

التقنW والشؤون العامة في والية تيزي وزو.التقنW والشؤون العامة في والية تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

أرزقي لـومانيp بصفـته مديرا للـتقنW والـشؤون العامة
في والية تيزي وزو.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نـــوفــمـــبــر ســـنــة نـــوفــمـــبــر ســـنــة p2012 يـــتــضـــمp يـــتــضـــمّن إنــهـــاء مــهـــام مــديــرن إنــهـــاء مــهـــام مــديــر

اإلدارة احمللية بوالية عW تموشنت.اإلدارة احمللية بوالية عW تموشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مــحـمــد لـبـشـكp بـصــفـتـه مــديـــرا لإلدارة احملــلـــيــة بــواليــة
عW تموشنتp إلحالته على التّقـاعد.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نــوفــمــبــر ســنــة نــوفــمــبــر ســنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام رئــيسن إنــهــاء مــهــام رئــيس

دائرة وادي العاليق في والية البليدة.دائرة وادي العاليق في والية البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

حلـبــيب مــخــتــــاريp بــصــفـتــه رئـيـس دائـرة وادي الــعاليق
في والية البليدةp إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نــوفــمــبــر ســنــة نــوفــمــبــر ســنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام رئــيسن إنــهــاء مــهــام رئــيس

ديوان وزير العدلp حافظ األختام.ديوان وزير العدلp حافظ األختام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

خلـضـر فـنيp بـصـفـته رئـيـسـا لـديـوان وزيـر الـعـدلp حـافظ
األختامp لتكليفه بوظيفة أخـرى.



25 محر محرّم  عام م  عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1266

9 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2012  م م

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نوفمبر سنة نوفمبر سنة p2012 يتضمp يتضمّن إنـهاء مهام اHدير العامن إنـهاء مهام اHدير العامّ

للماليللماليّة والوسائل بوزارة العدل.ة والوسائل بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

نـــصـــر الــــدين تـــيـــغــــزةp بـــصـــفـــتـه مـــديـــرا عـــامـــا لــــلـــمـــالـــيّـــة
والوسائل بوزارة العدل.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نوفـمبر سنة نوفـمبر سنة p2012 يتضـمp يتضـمّن إنهاء مهـام نائب مديرن إنهاء مهـام نائب مدير

بوزارة العدل.بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

حــســان زنـونp بــصــفـتـه نـائب مــديــر لــلـصــفــقـات والــعــقـود
بوزارة العدلp إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نــوفــمــبــر ســنــة نــوفــمــبــر ســنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام رئــيسن إنــهــاء مــهــام رئــيس

مجلس قضـاء سطيف.مجلس قضـاء سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

pبــصــفــته رئــيــســا جملــلس قــضــاء ســطــيف pرشــيــد بــورافــة
إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّــة مـؤرــة مـؤرّخـة في خـة في 4 مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1434 اHـوافق اHـوافق
18 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة p2012 تتضمp تتضمّن إنهاء مهام قضاة.ن إنهاء مهام قضاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHوافق 18 نـوفـمبـر سـنة 2012 تنـهىp ابـتداء من 25

مــايــو ســنــة p2012 مــهـــام الــسّــيــد أحــمــد بــوزيــانp بــصــفــته
قــاضـيــا �ـحــكـمـة مــسـعــد ونـائــبـا عــامّـا لــدى مـجـلـس قـضـاء

أدرارp بسبب الـوفـاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نـوفـمـبـر سـنـة 2012 تـنــهىp ابـتـداء من 5

غــشت ســنــة p2012 مـــهــام الــسّـــيــد أحـــمــد شــيـــعلp بــصـــفــته
قاضيا �حكمة بسكرةp بسبب الـوفـاة.

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نـوفـمـبـر سـنة 2012 تـنهـى مـهـام الـسّـيدة

عـــتـــيــقـــة زمـــوليp بـــصـــفـــتـــهـــا قــاضـــيـــة في مـــحـــكـــمـــة ســور
الغزالنp إلحالتها على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نــوفــمــبــر ســنــة نــوفــمــبــر ســنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام رئــيسن إنــهــاء مــهــام رئــيس

دراسات بالديوان الوطني لإلحصائيات.دراسات بالديوان الوطني لإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عمر بن بلةp بصفته رئيسا للدّراسات بالديوان الوطني
لإلحصائياتp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نــوفــمــبــر ســنــة نــوفــمــبــر ســنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــكــلـن إنــهــاء مــهــام مــكــلّف
بـالدبـالدّراسـات والـتراسـات والـتّلـخـيص بوزارة الـتضـامن الـوطنيلـخـيص بوزارة الـتضـامن الـوطني

واألسرة - سابقا.واألسرة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مـــحـــمـــد حـــســـان مـــعـــاشيp بـــصــــفـــته مـــكـــلّـــفـــا بـــالـــدّراســـات
pوالـتّلخيـص بوزارة التضـامن الوطني واألسـرة - سابقا

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 4 مـــحـــر مـــحـــرّم عــام م عــام 1434
WعـيWيـتضـمّنـان الـتنـان الـتّعـي pيـتضـم p2012 ـوافق 18 نـوفـمبـر سـنة  نـوفـمبـر سـنةHـوافق اHا

بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نـوفـمـبـر سـنة 2012 يـعـيّن الـسّـادة اآلتـية

أسماؤهم بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية :
pمكلّفا بالدّراسات والتّلخيص pبوعالم حسان -

- عـــــمـــــار بــــــودربـــــالـــــــةp نـــــائـب مـــــديـــــر لــــــلـــــدّراســـــات
والـتــطــويـــر وصــيـانــة اHـعــلـومــاتـيــة �ـديــريـة اHــسـتــنـدات

pؤمنـةHوالـوثائق ا
- هــــــشـــــام شــــــعـــــيــــــةp نـــــائـب مـــــديــــــر إلعـــــداد وإنــــــتـــــاج
اHـــســـتـــنـــدات والـــوثـــائق اHـــؤمـــنـــة �ـــديـــريـــة اHـــســـتـــنـــدات

pؤمنةHوالوثائق ا
- فــــيـــصـل غـــربــــوجp نـــائب مــــديـــر إلدارة واســــتـــغالل

pؤمنةHستندات والوثائق اHديرية ا� pالنظم
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- عـــــلـي لـــــرقـمp نـــــائـب مـــــديـــــر Hــــــتـــــابـــــعــــــة الـــــتـــــطـــــور
التـكـنولـوجي وتـخطـيط اHـعلـومـاتيـة �ـديريـة اHـستـندات

والوثائق اHؤمنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHوافق 18 نوفـمبـر سنة 2012 يعيّـن السّيـد صفوان

زموليp مـكـلّفـا بالـدّراسات والـتّلـخـيص بوزارة الـداخلـية
واجلماعات احمللية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نوفـمبـر سنة نوفـمبـر سنة p2012 يـتضمp يـتضمّن تـعيW مـدير اHيـزانيةن تـعيW مـدير اHيـزانية

واحملاسبة واHمتلكات في والية اجلزائر.واحملاسبة واHمتلكات في والية اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 يــعـيّـن الـسّــيـد خــالـد

باللp مـديـرا لـلـمـيـزانـية واحملـاسـبـة واHـمـتـلـكـات في والية
اجلـــزائـر.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نــــوفـــــمـــــبــــر ســـــنــــة نــــوفـــــمـــــبــــر ســـــنــــة p2012 يــــتــــضــــمp يــــتــــضــــمّـن تــــعــــيــــW مــــديــــرـن تــــعــــيــــW مــــديــــر
اHـواصالت السـلكـية والـالسلـكيـة الوطـنيـة في واليةاHـواصالت السـلكـية والـالسلـكيـة الوطـنيـة في والية

غلـيــزان.غلـيــزان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 يــعـيّن الـسّــيـد رضــا

بن مـــقــدمp مـــديـــرا لـــلـــمـــواصالت الـــســلـــكـــيـــة والالســـلـــكـــيــة
الوطنية في والية غليزان.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نـوفـمـبـر سـنـة نـوفـمـبـر سـنـة p2012 يـتــضـمp يـتــضـمّن تـعـيـW الـكـاتب الـعـامن تـعـيـW الـكـاتب الـعـامّ

لبلديـة بجـايـة.لبلديـة بجـايـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نـوفـمـبـر سـنة 2012 يعـيّن الـسّـيـد مـحـمد

بلعيدp كاتبا عاما لبلدية بجاية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــراســــــيـم رئــــاســــيمــــراســــــيـم رئــــاســــيّـــــة مــــؤرـــــة مــــؤرّخـــــة في خـــــة في 4 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــــام م عــــــام 1434
WــعـيـWتـتـضــمّن الـتن الـتّــعـيـ pتـتـضــم p2012 18 نـوفــمــبـر ســنـة  نـوفــمــبـر ســنـة اHـوافق اHـوافق 

بوزارة العـدل.بوزارة العـدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHــــوافق 18 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2012 تــــعــــيّن الــــسّــــيـــدة

والسّيد اآلتي اسماهما بوزارة العدل :

pمفتشة pشفيقة بن صولة -
- زهير بوراسp نائب مدير ألنظمة اإلعالم اآللي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نـوفـمـبـر سـنة 2012 يـعيّـن الـسّـيـد خلـضر

فنيp مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نـوفـمـبـر سـنة 2012 يعـيّن الـسّـيـد مـحـمد

حــــســـان مـــعــــــاشيp مـــكـــلّــــفـــا بـــالــــدّراســـــات والـــتّــــلـــخـــــيص
بــوزارة العــدل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نـوفـمـبـر سـنة 2012 يـعيّـن الـسّـيـد رشـيد

دالـيp مــفــتــشـــا في اHــفــتـــشــيــة الــعـــامــة Hــصـــالح الــســجــون
بوزارة العدل.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 4 مـــحـــر مـــحـــرّم عــام م عــام 1434
Wــنـان تـعـيـWيـتـضـمّــنـان تـعـيـ pيـتـضـم p2012 ـوافق 18 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـةHـوافق اHا

.Wقضائي Wجمللس Wعام Wأمين.Wقضائي Wجمللس Wعام Wأمين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 يـعـيّـن الـسّـيــد كـمـال

بوخا¡p أمينا عاما جمللس قضاء أم البواقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHوافق 18 نوفـمبر سنة 2012 تعيّـن السّيدة فروجة

قهامp أمينة عامة جمللس قضاء البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نوفـمبـر سنة نوفـمبـر سنة p2012 يتـضمp يتـضمّن تـعيـW مديـر بالـوكالةن تـعيـW مديـر بالـوكالة

الوطنية لتثمW موارد احملروقات.الوطنية لتثمW موارد احملروقات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نـوفـمـبـر سـنة 2012 يعـيّن الـسّـيـد مـحـمد

صــالـح قـارةp مــديــرا بــالــوكــالــة الــوطـنــيــة لــتــثــمــW مـوارد
احملـروقـات.
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9 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2012  م م

وزارة الشوزارة الشّؤون اخلارجيةؤون اخلارجية
قـــرارات مـــؤرقـــرارات مـــؤرّخــة في خــة في 14 ذي احلـــجـــة عــام  ذي احلـــجـــة عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 30
أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة p2012 تـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلىp تـتـضــمن تـفـويض اإلمـضـاء إلى

نواب مديرين.نواب مديرين.
ـــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

pالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نـوفـمـبـر سـنـة نـوفـمـبـر سـنـة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـر الـطـاقـةن تـعـيـW مـديـر الـطـاقـة

واHناجم في والية تندوف.واHناجم في والية تندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نـوفــمــبـر ســنـة 2012 يــعـيّـن الـسّــيـد عــمـر

شيكارp مديرا للطاقة واHناجم في والية تندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نــوفـمـبــر سـنـة نــوفـمـبــر سـنـة p2012 يـتـضــمp يـتـضــمّن تـعــيـW نـائــبي مـديـرن تـعــيـW نـائــبي مـديـر

بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHــــوافق 18 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2012 تــــعــــيّن الــــسّــــيـــدة

والـسّــيــد اآلتي اســمـاهــمــا نـائــبي مــديـر بــوزارة الــشـؤون
الدينية واألوقـاف :

- فــــــريـــــال رحــــــمــــــونيp نــــــائــــــبـــــة مــــــديــــــر لــــــلـــــوثــــــائق
pواألرشيف

- مراد معيزةp نائب مدير للزكاة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نـوفــمــبـر ســنـة نـوفــمــبـر ســنـة p2012 يـتـضــمp يـتـضــمّن تـعــيـW مـديــر اHـركـزن تـعــيـW مـديــر اHـركـز

الثقافي اإلسالمي.الثقافي اإلسالمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نـوفــمــبـر ســنـة 2012 يــعـيّـن الـسّــيـد عــمـر

بافولولوp مديرا للمركز الثقافي اإلسالمي.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نـوفــمــبـر ســنـة نـوفــمــبـر ســنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن تـعــيـW اHــديـر الــعـامن تـعــيـW اHــديـر الــعـامّ
Wلــلــمــركــز الــوطــني لــلــتــلــقــيح االصــطــنــاعـي وحتــسـWلــلــمــركــز الــوطــني لــلــتــلــقــيح االصــطــنــاعـي وحتــسـ

السالالت.السالالت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 يـعـيّن الــسّـيـد عالوة

بـــوشــــمـــالp مــــديـــرا عـــامــــا لـــلــــمـــركــــز الـــوطــــني لـــلــــتـــلــــقـــيح
االصطناعي وحتسW السالالت.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نـوفـمـبـر سـنة نـوفـمـبـر سـنة p2012 يـتـضمp يـتـضمّن تـعـيـW مـديـر الـوكـالةن تـعـيـW مـديـر الـوكـالة

الوطنية للقطاعات احملفوظة.الوطنية للقطاعات احملفوظة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نـوفـمـبـر سـنـة 2012 يـعـيّـن الـسّـيـد لـزهـر

بونافعp مديرا للوكالة الوطنية للقطاعات احملفوظة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 مـحـر مـحـرّم عام م عام 1434 اHـوافق  اHـوافق 18
نـوفـمبـر سـنة نـوفـمبـر سـنة p2012 يـتضـمp يـتضـمّن تعـيـW مديـر دراساتن تعـيـW مديـر دراسات

باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 4 مـــحـــرّم عـــام
1434 اHـوافق 18 نـوفـمـبـر سـنـة 2012 يـعـيّـن الـسّـيـد عـمـــر

بن بـلــةp مـديــرا لـلــدّراسـات بـاجملــلس الــوطـني االقــتـصـادي
واالجتماعي.

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

pالشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اHـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اHـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 12 - 331
اHـؤرّخ في 19 شـوّال عـام 1433 اHـوافـق 6 سـبــتـمـبــر سـنـة

p2012 الذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
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- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
15 شـــــوّال عــــام 1433 اHـــــوافق 2 ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2012

واHتـضمن تعيـW السّيّـد عبد النـاصر عمـارةp نائب مدير
لـلمعاهـدات اHتعددة األطـراف والقانون الدولـي باHديرية
العـامـة للـشـؤون القـانـونـية والـقـنصـلـية بـوزارة الـشّؤون

pاخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــفـــوّض إلـى الـــسّــــيّــــد عـــبــــد الـــنــــاصـــر
عمارةp نائب مدير اHعاهدات اHتعددة األطراف والقانون
pـديرية العـامة للشـؤون القانونـية والقنـصليةHالدولي با
اإلمــــضـــــاء في حــــدود صـالحــــيــــاتـهp بــــاسـم وزيــــر الــــشــــؤون
اخلــارجــيــةp عـــلى جــمـــيع الــوثــائـق واHــقــرّرات بــاســـتــثــنــاء

القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 14 ذي احلــجــة عــام 1433 اHــوافق
30 أكتوبر سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

pالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

pالشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اHـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اHـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 12 - 331
اHـؤرّخ في 19 شـوّال عـام 1433 اHـوافـق 6 سـبــتـمـبــر سـنـة

p2012 الذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
15 شـــــوّال عــــام 1433 اHـــــوافق 2 ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2012

واHـتـضــمن تـعـيــW الـسّـيّــد عـبـد اجملــيـد خـشـةp نــائب مـديـر
لـلـشـؤون القـضـائـيـة واإلدارية بـاHـديـريـة العـامـة لـلـشؤون

pالقانونية والقنصلية بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

pـادّة األولى : ة األولى : يـفـوّض إلى الـسّــيّـد عـبـد اجملــيـد خـشـةHـاداHا
نـــائب مـــديــر الـــشـــؤون الــقـــضــائـــيـــة واإلداريــة بـــاHــديـــريــة
العامة للشـؤون القانونية والقنصليةp اإلمضاء في حدود
صالحــيــاتهp بــاسم وزيــر الــشـؤون اخلــارجــيــةp عــلى جــمـيع

الوثائق واHقرّرات باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 14 ذي احلــجــة عــام 1433 اHــوافق
30 أكتوبر سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

pالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

pالشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اHـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اHـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 12 - 331
اHـؤرّخ في 19 شـوّال عـام 1433 اHـوافـق 6 سـبــتـمـبــر سـنـة

p2012 الذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
15 شـــــوّال عــــام 1433 اHـــــوافق 2 ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2012

واHـــتـــضــمن تـــعـــيــW الـــسّــيّـــد شــمـس الــدين زالسـيp نــائب
مــديــر لــلـــهــجــرة بــاHــديــريــة الــعــامــة لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة

pوالقنصلية بوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــفــــوّض إلـى الــــسّــــيّــــد شــــمـس الــــدين
زالسيp نـائب مـديــر الـهـجــرة بـاHـديـريــة الـعـامــة لـلـشـؤون
pاإلمــضــاء في حــدود صالحــيـاته pالـقــانــونـيــة والــقــنـصــلــيـة
بـــاسم وزيـــر الـــشـــؤون اخلـــارجـــيـــةp عـــلـى جـــمـــيع الـــوثـــائق

واHقرّرات باستثناء القرارات.
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اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 14 ذي احلــجــة عــام 1433 اHــوافق
30 أكتوبر سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الشّؤون اخلارجية

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02 - 403 اHـؤرّخ
في 21 رمـضان عام 1423 اHوافـق 26 نوفـمبـر سنــة 2002

pالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 162
اHـؤرّخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1429 اHـوافـق 2 يــونـيـو
سـنـــة 2008 واHـتــضــمّن تــنـظــيم اإلدارة اHــركـزيــة لـوزارة

pالشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اHـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اHـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 12 - 331
اHـؤرّخ في 19 شـوّال عـام 1433 اHـوافـق 6 سـبــتـمـبــر سـنـة

p2012 الذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبـعـد االطالع عـلى اHــرسـوم الـرّئـاسيّ  اHـؤرّخ في
15 شـــــوّال عــــام 1433 اHـــــوافق 2 ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2012

واHتـضـمن تـعيـW الـسّيّـد مـحـند الـطـاهـر مخـتـاريp نائب
مـــديـــر Hـــراقـــبـــة ومـــتــــابـــعـــة الـــتـــســـيـــيــــر اHـــالي لـــلـــمـــراكـــز
الــدبـلــومــاسـيــة والــقــنـصــلــيـة بــاHــديــريـة الــعــامـة لــلــمـوارد

pبوزارة الشّؤون اخلارجية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : يــفـــوّض إلى الــسّـــيّــد مـــحــنــد الـــطــاهــر
مـخـتاريp نـائب مـديـر مـراقـبـة ومـتابـعـة الـتـسـيـيـر اHالي
لــلـمــراكـز الــدبــلـومــاســيـة والــقــنـصــلـيــة بــاHـديــريــة الـعــامـة
لــــلـــمــــواردp اإلمـــضــــاء في حــــدود صالحــــيــــاتهp بــــاسم وزيـــر
الـــشــــؤون اخلـــارجـــيــــةp عـــلى جــــمـــيـع الـــوثـــائـق واHـــقـــرّرات

باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 14 ذي احلــجــة عــام 1433 اHــوافق
30 أكتوبر سنة 2012.

مراد مدلسيمراد مدلسي

وزارة التجارةوزارة التجارة
قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 3 رمضان عام  رمضان عام 1432 اHوافق  اHوافق 3 غشت سنة غشت سنة
p2011 يـجعل مـنهج حتـديـد كمـية كـلوريـر الصـوديومp يـجعل مـنهج حتـديـد كمـية كـلوريـر الصـوديوم

في اHــواد الــدسـمــة ذات األصل احلــيــواني والــنــبـاتيفي اHــواد الــدسـمــة ذات األصل احلــيــواني والــنــبـاتي
إجباريا.إجباريا.

ــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرخ
في  14 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  1431 اHـوافق 28 مـايــو سـنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 39 اHؤرخ
في  3 رجـب عـــام  1410 اHــــوافق 30 يـــــنــــايـــــر ســــنـــــة 1990 

pتممHعدل واHا pتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ  في 17 شـوال عام  1423 اHـوافق 21 ديـسـمبـر سـنة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اHــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اHــوافق 6 ديــســـمــبــر

pطابقةHتعلق بتقييم اHسنة 2005 و ا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ
فـي 21 شـعـبـان عـام 1419 اHـوافق 10 ديـسـمـبـر سـنـة 1998
واHـتعـلق باHـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

pلالستهالك
- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في2
ذي احلــجـة عـام 1422 اHـوافق 14 فـبـرايــر سـنـة  2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اHــــواد اHــــضــــافــــة اHـــرخـص بــــهـــا فـي اHـــواد

pالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اHـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اHــوافق 30 يــنــايــر ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتــمم واHــذكــور
أعالهp يــهـــدف هــذا الــقـــرار إلى جــعل مـــنــهج حتــديـــد كــمــيــة
كـــــلـــــوريـــــر الـــــصـــــوديـــــوم فـي اHـــــواد الـــــدســـــمـــــة ذات األصل

احليواني و النباتي إجباريا.

اHـادةاHـادة 2 :  : من أجل حتــديـد كــمـيـة كــلـوريـر الــصـوديـوم
في اHـواد الـدسـمـة ذات األصل احلـيـواني و الـنـباتـي p فإن
مـخابر مراقـبة اجلودة وقمع الـغش واخملابر اHعـتمدة لهذا
الـــغــرضp مـــلــزمــة بـــاســتـــعــمـــال اHــنـــهج اHـــبــW في اHـــلــحق

اHرفق بهذا القرار.
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يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اHنـهج من طـرف اخملـبـر عـند
األمر بإجراء خبرة.

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 3 رمـــضـــان عــام 1432 اHــوافق 3
غشت سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلحـقاHـلحـق
منهج حتديد كمية كلورير الصوديوممنهج حتديد كمية كلورير الصوديوم

في اHواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيفي اHواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتي
1. اHوضوع و مجال التطبيق. اHوضوع و مجال التطبيق

يـطـبق مـنـهج حتـديـد كـمـيـة كـلـوريـر الـصـوديـوم عـلى
جميع أنواع اHرغرين.

2. اHبدأ. اHبدأ
بـــعــد إذابـــة اHــرغـــرين بـــإضــافـــة اHــاء اHـــغـــليp يــعـــايــر
كـلــوريـراخلـلـيط �ـحـلــول مـعـايـر بـنـتــرات الـفـضـةp بـوجـود

كرومات البوتاسيوم ككاشفp حسب طريقة مور.
3. الكواشف. الكواشف

يــجب أن تــكـون الــكـواشف اHــســتـعــمـلــة ذات نـوعــيـة
حتليلية معترف بها.

 3 . 1 محلول معاير بنترات الفضةp  0,1 نظامية. 

 3 . 2 مـحـلــول كـرومـات الـبــوتـاسـيـوم بـ 5 % (ك/ح)

في اHاء اHقطر.
4. التجهيزات. التجهيزات

4 . 1 ميزان حتليلي. ميزان حتليلي.

4 . 2 أرلن ماير أرلن مايرp سعته 250 ملل.

4 . 3 أنبوب زجاجي  أنبوب زجاجي مدرج بعشرميليلتر (10/1).

5 . طريقة العمل طريقة العمل
5 . 1 حتضير العينة حتضير العينة

تلـW العـيـنة  بـتسـخيـنـها في حـمام مـائي داخل إناء
مــــغــــلـق في  أقـل درجــــة حــــرارة ¤ــــكــــنــــة حــــتـى ال يــــتــــفــــكك

اHستحلب.
يــرج اإلنـاء احملــتــوي عــلى الــعـيــنــة من حــW إلى آخـر

أثناء مرحلة التلH Wزج العينة بإتقان.
ينزع اإلناء من احلـمام اHائي ثم يرج بـشدة لفترات
متعددة إلى أن تبرد العينة و تأخذ صالبة  قشدة كثيفة.

�كن استعمال آلة رج ميكانيكية.

5 . 2 جتربة على البياض جتربة على البياض

قــــيـــام بــــتـــجــــربــــة عـــلـى  بـــيــــاض بـــاســــتـــعــــمــــال نـــفس
الـــكــواشـف في نـــفس الـــنـــسب و �ـــتـــابــعـــة نـــفس طـــريـــقــة

العمل اHبينة في الفقرة (3.5) باستثناء العينة.
5 .3 اHعايرة اHعايرة

تـوزن بــتـقـريب 0,01غp حـوالي 5غ من الـعــيـنـة داخل
أرلن ماير. يضاف بحذر 100 ملل من اHاء اHقطر اHغلى.
يـــتــرك لـــيـــرتـــاح Hــدة 5 إلى 10 دقـــائقp مع الـــرج من
وقت إلـى آخـرp حــتى تـــصل درجـــة حـــرارة الـــخــلـــيط من
50 إلى 55°م  (رجـة اHــعــايـرة). يــضـاف 2 مـلل مـن مـحــلـول

كرومات البوتاسيوم (2.3).
تــخـلـط مع الــرج. و �ـواصــلــة الــرجp تــعـايــر �ــحــلـول
نـــتــرات الــفــضــة (1.3) حــتى اســتـــمــرار تــغــيـــر الــلــون إلى

أحمر آجوري Hدة ثالثW ثانية (30 ثا).
6. التعبير عن النتائج. التعبير عن النتائج

تــعـــطى كـــمـــيــة كـــلـــوريــر الـــصـــوديــوم (مـــعـــبــر عـــنـــهــا
بالنسبة اHئوية ك/ك : NaCI بالصيغة اآلتية :

) ن
0
 - ح

1
5,85 (ح

      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

0
     ك

حيث :

ح0 : هـو احلـجمp بــاHـيـلــيـلـتـرp حملــلـول نـتــرات الـفـضـة
اHستعمل في التجربة على البياض.

ح1 :  هـو احلـجمp بـاHـيـلـيـلـتـرp حملـلـول نـتـرات الـفـضـة
اHستعمل في أخذ العينة.

ن : هي نظامية محلول نترات الفضة.

ك0 : هي الكـتـلةp بـالغـرامp اHسـتعـمـلة في أخـذ عيـنة
التجربة.

تكمل النتيجة إلى  0,01 % بالتقريب.

7. التكرارية. التكرارية

يـــجب أن ال يـــتــجـــاوز الــفـــرق بـــW نــتـــائج حتـــديــدين
متقابلW (نـتائج محصل عليها في نفس الوقت أو بصفة
p(ســريـــعــة الــواحـــدة تــلــوى األخـــرى من طــرف نـــفس احملــلل

0,02غ من كلورير  الصوديوم في 100غ من اHنتوج.
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قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 3 رمضان عام  رمضان عام 1432 اHوافق  اHوافق 3 غشت سنة غشت سنة
p2011 يجعل منـهج الكشف السريع عن وجود مضادp يجعل منـهج الكشف السريع عن وجود مضاد

أكــــســــيــــجــــW واحــــد فـي اHــــواد الــــدســــمــــة ذات األصلأكــــســــيــــجــــW واحــــد فـي اHــــواد الــــدســــمــــة ذات األصل
احليواني والنباتي إجباريا.احليواني والنباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة
- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اHؤرخ
في  14 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  1431 اHـوافق  28مـايــو سـنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا 

 - و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 39
اHــــؤرخ في  3 رجـب عـــام  1410 اHــــوافق 30 يـــنـــايــــر ســـنــــة
1990 واHــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشp اHــــعــــدل

pتممHوا
- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ  في 17 شـوال عام  1423 اHـوافق 21 ديـسـمبـر سـنة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
اHــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اHــوافق 6 ديــســـمــبــر

pطابقةHتعلق بتقييم اHسنة 2005 و ا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ
فـي 21 شـعـبـان عـام 1419 اHـوافق 10 ديـسـمـبـر سـنـة 1998
واHـتعـلق باHـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

pلالستهالك
- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ في2
ذي احلــجـة عـام 1422 اHـوافق 14 فـبـرايــر سـنـة  2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اHــــواد اHــــضــــافــــة اHـــرخـص بــــهـــا فـي اHـــواد

pالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اHــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410
اHــوافق 30 يــنــايــر ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتــمم واHــذكــور
أعالهp يهـدف هذا الـقرار إلى جـعل مـنهج الـكشف الـسريع
عن وجـود مـضـاد أكـسـيــجـW واحـد في اHـواد الـدسـمـة ذات

األصل احليواني و النباتي إجباريا.

اHـادةاHـادة 2 :  : من أجل الـكــشف الـسـريع عن وجـود مـضـاد
أكـسـيـجـW واحــد في اHـواد الـدسـمـة ذات األصل احلـيـواني
والـــنـــبـــاتـي p فـــإن مــخـــابـــر مـــراقـــبـــة اجلـــودة وقـــمع الـــغش
واخملـابر اHـعتـمـدة لهـذا الـغرضp مـلزمـة بـاستـعـمال اHـنهج

اHبW في اHلحق  اHرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اHنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 3 رمـــضـــان عــام 1432 اHــوافق 3
غشت سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلحـقاHـلحـق
منهج الكشف السريع عن وجود مضاد أكسيجW واحدمنهج الكشف السريع عن وجود مضاد أكسيجW واحد

في اHواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيفي اHواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتي
1. التعريف :. التعريف :

يـصف هذا اHـنهج الـتـجريـبي ثالث تقـنيـات سريـعة
لـلـكـشف عن وجـود أو غـيـاب مـضـاد األكـسـيـجW فـي اHواد

الدسمة ذات األصل احليواني و النباتي.
تطبق هذه التقنيات بالتوالي على :

الــــبــــوتــــيـل هــــيــــدروكـــــسي أنــــيــــزول (BHA) بــــوتــــيل
هيـدروكسي تـولوانp(BHT) الغـاالت. عند افـتراض وجود

مضاد أكسيجW واحد منها و اHعروف مسبقا.
2 - منهج الكـشف عن البوتيل هيدروكسي أنيزول - منهج الكـشف عن البوتيل هيدروكسي أنيزول

(BHA)
2 . 1 اHبدأ : اHبدأ :

pقـتطـعة في الـهكزانHتـوقع للـعيـنة اHبـعد الذوبـان ا
يسـتخـرج البـوتيل هـيدروكـسي أنيزول (BHA) بـواسطة
مـحـلـول إثـانـولي ويـتـكـون مـركب أزرق الـلـون مع ثـنـائي
كـــلــورو- p2 6  خـــمـــاسـي بـــنـــزوكـــيـــنـــون- 4 كـــلـــورو إ�ـــيـــد

بوجود البوراكس.
2 . 2 الكواشف : الكواشف :

يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة
حتليلية و أن يكون اHاء اHستعمل ماء مقطرا أو ذا نقاوة

مكافئة.
2 . 2 . 1 ن- هكزان.ن- هكزان.

2 . 2 . 2 إيثانولp محلول لـ إيثانولp محلول لـ 30 % (ح/ح). (ح/ح).

2 . 2 . 3 ثنـائي كـلورو- ثنـائي كـلورو- p p2 6 خـماسـي بنـزوكـيـنون - خـماسـي بنـزوكـيـنون -

4 كلوروإميد. كلوروإميد.
p(ربـــــاعـي بـــــورات الــــــصـــــوديـــــوم) بـــــوراكـس p(ربـــــاعـي بـــــورات الــــــصـــــوديـــــوم) 2 . 2 . 4 بـــــوراكـس

محلول بـمحلول بـ 20 غ/ل.غ/ل.
2 . 3 التجهيزات : التجهيزات :

أنابيب االختبار.
2 . 4 طريقة العمل : طريقة العمل :

2 . 4 . 1 العينة اHأخوذة للتجربة العينة اHأخوذة للتجربة

تـوزن بـتـقـريب 0,5 غ في أنـبـوب اخـتـبار p(3.2) 4 غ
من عينة اHادة الدسمة.
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2 . 4 . 2 الكشف الكشف

إذا كـــانـت اHـــادة الـــدســـمـــة كـــثـــيـــفـــةp تـــذوب الـــعـــيـــنـــة
اHقتطعة في 10 ملل من الهكزان (2 . 2 . 1)

p(2.2.2) يــضاف 15 ملل مـن الـمــحــلـول اإليــثـانـولي
ثم 2 مـلل من مـحـلـول الـبوراكس (4.2.2) و بـعض بـلورات
(بـتقريب 0,05 غ) من ثنـائي كلورو-  2 . 6 بنـزوكينون -
4 - كلوروإميد (3.2.2). يرج أنبوب االختبار عدة مرات.

يـــتـــلــون الـــطـــور اHـــائي بـــاألزرق فـي مــدة 10 دقــائق
.(BHA) تقريبا بوجود بوتيل هيدروكسي أنيزول

2 . 5 حد الكشف :حد الكشف :

يــقـارب حــد الــكـشف  50 مغ/ كغ (جـزء مـن اHـلــيـون)
.(BHA) من البوتيل هيدروكسي أنيزول

3. مـــنــــهج حتـــديــــد الـــبـــوتـــيـل هـــيـــدروكــــسي تـــولـــوان. مـــنــــهج حتـــديــــد الـــبـــوتـــيـل هـــيـــدروكــــسي تـــولـــوان
(BHT)

3 . 1 اHبدأ : اHبدأ :

(BHT) يـــســتــخـــرج الــبـــوتــيل هـــيــدروكــسـي تــولــوان
بــواسـطــة األسـيـتــونـتــريل الـنــقي. يــتـكـون مــركب ذو لـون
وردي بــوجـود الــديـانـيــزيـدين ونــتـريت الـصــوديـومp الـذي

يستخرج بواسطة الكلوروفورم.
3 . 2 الكواشف :الكواشف :

يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة
حتـــلــيــلــيـــة و أن يــكــون اHــاء اHـــســتــعــمـل مــاء مــقــطــرا أو ذا

نوعية معادلة.

3 . 2 . 1 الكلوروفورم الكلوروفورم

3 . 2 . 2 أسيتونتريل أسيتونتريل

 3 . 2 . 3 ديـانيـزدين (ثنـائي ميـتوكسي- ديـانيـزدين (ثنـائي ميـتوكسي- p3p3 ثـنائيp ثـنائي

أمينو- أمينو- p4 4 ثنائي الفنيل) ثنائي الفنيل)

يـوزن 200 غ تـقـريـبـا من الـديـانـيـزيـدين في حـوجـلـة
مــــــدرجــــــة ســــــعــــــتــــــهــــــا 100 مــــــلـل و يــــــذوب في 40 مـــــلـل من
اHيـثانول. تـمأل �حلـول حمض الـكلوريـدريك ن إلى غاية

خط التدريج.
يحفظ هذا احمللول لبضعة أيام بعيدا عن الضوء.

 3 . 2 . 4 نتريت الصوديومp محلول لـ نتريت الصوديومp محلول لـ 3 غ/ل غ/ل

3 . 2 .5 مواد دسمة غير مؤكسدةمواد دسمة غير مؤكسدة

3 . 3 التجهيزات :التجهيزات :

3 . 3 .1 حـوجالت مــخـروطــيـة سـعــتـهـا حـوجالت مــخـروطــيـة سـعــتـهـا 50 مـلل مـزودة مـلل مـزودة

بسدادات.بسدادات.

3 . 3 . 2 أنابيب االختبار. أنابيب االختبار.

3  . 3 . 3 أنبوب اختبار سعته أنبوب اختبار سعته  10 ملل. ملل.

3 . 4 طريقة العمل : طريقة العمل :

3 . 4 . 1 العينة اHأخوذة للتجربة : العينة اHأخوذة للتجربة :

تـوزن بــتـقـريب 1غp في حـوجـلـة مــخـروطـيـة ســعـتـهـا
 50ملل 

p(1 . 3 . 3) 10غ من عينة اHادة الدسمة. 
3 . 4 . 2 الكشف : الكشف :

يــــــضــــــاف إلـى الـــــعــــــيــــــنــــــة اHـــــقــــــتــــــطــــــعـــــةp  5 مـــــلـل من
األســيــتـونــتــريل (3 . 2 . 2) بــواسـطــة أنـــبــوب االخـتـبـار

(3 . 3 . 3) تسد وترج بقوة. تترك لتترسب و تبرد.
يــســكـب الــســائل الـذي يـطـفــو في أنـبـوب االخـتـبـار
(3 . 3 . 2) ويــــضـــــاف عــــلى الـــــتــــوالي 5  مـــــلل مـن مــــحــــلــــول
الــديـــانــيـــزيــدين  (3 . 2 . 3) و2  مـــلل من مـــحــلــول نـــتــريت
الـصوديوم (3 . 2 . 4) تـرج. يظـهر لون بـرتقـالي في جميع
احلـاالتp حتى في غـيـاب مـضاد األكـسيـجW. يضاف إذن

2 ملل من الكلوروفورم (3 . 2 . 1) و ترج من جديد.
يــكـــشف عن وجــود الـــبــوتـــيل هــيـــدروكــسـي تــولــوان
(BHT) بــــــظـــــهــــــور لـــــون وردي شــــــديــــــد نـــــوعــــــا مـــــا لــــــطـــــور
الـــكـــلـــوروفـــورم الـــذي يـــجب مـــقـــارنـــته بـــالـــتـــجـــربـــة عـــلى

البياض (3 . 4 . 3).
3 . 4 . 3 جتربة على بياض :جتربة على بياض :

 تــقــام جتــربــة عــلى بــيـــاض في نــفس شــروط الــعــمل
لـــكـن بــاســـتـــعـــمــال مـــادة دســـمـــة غــيـــر مـــؤكـــســدة (3 . 2 . 5)
نالحظ في بــعض األحـيــان ظـهــور لـون طـفــيفp ¤ـا يــجـعل

هذه التجربة ضرورية.
3 . 5 حد الكشف : حد الكشف :

يــقــارب حـد الــكــشف 10 مغ/ كـغ (جـزء مـن اHــلــيـون)
.(BHT) من بوتيل هيدروكسي تولوان

4. منهج الكشف عن الغاالت :. منهج الكشف عن الغاالت :
4 . 1 اHبدأ : اHبدأ :

تـــوضع الـــعــــيـــنـــة اHـــأخــــوذة لـــلـــتـــجـــربــــة في مـــحـــلـــول
الــهــكـــزان. يــتــكـــون مع الــغــاالت مـــركب ذو لــون وردي في

وجود هيدروكسيد األمونيوم اHركز.
4 . 2 الكواشف : الكواشف :

يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة
حتـليـلـيـة و أن يكـون اHـاء اHـستـعـمل مـاء مقـطـرا أو ماء ذا

نقاوة مكافئة.
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4 . 2 . 1 ن- هكزانن- هكزان

4 . 2 . 2 هيدروكسيد األمونيوم اHركز هيدروكسيد األمونيوم اHركز

4 . 3 التجهيزات :التجهيزات :

حوجلة مخروطية سعتها 50 ملل.
4 . 4 طريقة العمل :طريقة العمل :

4 . 4 . 1 العينة اHأخوذة للتجربة :العينة اHأخوذة للتجربة :

تـــــوزن بــــتـــــقــــريب  0,5غ فـي حــــوجـــــلــــة مـــــخــــروطـــــيــــة
سعتها 50 ملل 

(4 . 3) 5غ من عينة اHادة الدسمة.
4 . 4 .2 الكشف : الكشف :

تـــذوب الــــعـــيــــنـــة اHـــقــــتـــطــــعـــة بــــواســـطـــة 20 مــــلل من
الهكزان ( 4 . 2 . 1).

يـضـاف 10 مـلل من هـيــدروكـسـيـد األمــونـيـوم اHـركـز
(4 . 2 . 2) وترج ببطء.

يـتـلـون طـور األمـونـيـاك بـلـون وردي شـديـد نـوعـا ما
في وجــود الـغــاالت. تــقل شــدة الــلــون كــلـمــا كــانت الــكــتــلـة

اHولية للغاالت أكبر.
4 . 5 حد الكشف :حد الكشف :

يــقــارب حـد الــكــشف 50 مغ/ كـغ (جـزء مـن اHــلــيـون)
من الغاالت.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 3 رمضان عام  رمضان عام 1432 اHوافق  اHوافق 3 غشت سنة غشت سنة
p2011 يـجــعل مـنـهـج حتـــديـد الـكــثــافـة الــنــسـبـيـة فيp يـجــعل مـنـهـج حتـــديـد الـكــثــافـة الــنــسـبـيـة في

20° م لـــــــلــــــمـــــــواد الـــــــدســــــمـــــــة ذات األصـل احلــــــيـــــــواني م لـــــــلــــــمـــــــواد الـــــــدســــــمـــــــة ذات األصـل احلــــــيـــــــواني

والنباتي إجباريا.والنباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرخ
في  14 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  1431 اHـوافق 28 مـايــو سـنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا 

 - و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اHــــؤرخ في  3 رجـب عـــام  1410 اHــــوافق 30 يـــنـــايــــر ســـنــــة
1990 واHــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشp اHــــعــــدل

pتممHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ  في 17 شـوال عام  1423 اHـوافق 21 ديـسـمبـر سـنة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اHــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اHــوافق 6 ديــســـمــبــر

pطابقةHتعلق بتقييم اHسنة 2005 و ا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرخ
فـي 21 شـعـبـان عـام 1419 اHـوافق 10 ديـسـمـبـر سـنـة 1998
واHـتعـلق باHـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

pلالستهالك
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار الـــوزاري اHــــشــــتـــرك اHــؤرخ
في 2 ذي احلــجــة عـام 1422 اHـوافق 14 فــبـرايــر ســنـة 2002
الـذي يــحـدد قـائــمـة اHــواد اHـضـافــة اHـرخص بــهـا في اHـواد

pالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اHـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اHــوافق 30 يــنــايــر ســنــة p1990 اHــعــدل واHــتــمم واHــذكــور
أعالهp يـهـدف هـذا الــقـرار إلى جـعل مـنـهـج حتـديـد الـكـثـافـة
الـنـسـبـية في 20° م لـلمـواد الـدسمـة ذات األصل احلـيواني

و النباتي إجباريا.

اHادةاHادة 2 :  : من أجل حتـديد الـكثافـة النسـبية في 20° م
لـــلــمــواد الـــدســمـــة ذات األصل احلــيـــواني و الــنـــبــاتيp فــإن
مـخابر مراقـبة اجلودة وقمع الـغش واخملابر اHعـتمدة لهذا
الـــغــرضp مـــلــزمــة بـــاســتـــعــمـــال اHــنـــهج اHـــبــW في اHـــلــحق

اHرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اHنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 3 رمـــضـــان عــام 1432 اHــوافق 3
غشت سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHـلحـقاHـلحـق
منهج حتديد الكثافة النسبية في منهج حتديد الكثافة النسبية في 20° م  م 

للمواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيللمواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتي
1. التعريف. التعريف

pتـعــتــبـر الــكـثــافـة الــنــسـبــيـة في درجــة حـرارة 20° م
Wحـاصل الكـتلـة في اجلـو حلجم مـع pـادة دسـمةH لـلزيت أو
لـهــذا الـزيت أو في درجــة احلـرارة د عــلى نـفس حــجم اHـاء
في 20° مp أجــــريت األوزان بـــكـــتـل مـــضـــبـــوطــــة بـــطـــريـــقـــة

تسمح بإحداث توازن ألوزان الليتون في الهواء.    
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2. طريقة العمل. طريقة العمل

تـــعــايـــر كــمـــا يــليp حـــوجــلـــة  ذات كــثــافـــة نــســـبــيــة أو
بكنومتر (سعتها  25 ملل على األقل) :

تنظف و جتفف احلـوجلةp ثم توزنp تمأل �اء مقطر
مـــغــلى حـــديــثـــا و مــبــرد و تـــغــطس فـي حــمــام مـــائي درجــة

حرارته 20° م حتى تصل إلى نفس درجة احلرارة.

إذا استـعـملـنا حـوجـلةp تـوضع السـدادة بـحيث يـكون
األنـبـوب الـدقـيـق ¤ـلـوءا تـمـامـا بـاHـاءp ثم يـثـبت الـكل في
20° م إلى غــــايـــة عـــدم وجـــود تــــغـــيـــيــــر في احلـــجـم. تـــمـــسح

الــســدادة. إذا اســتــعـمــلــنــا بـكــنــومــتـرp يــعــدل خط مــســتـوى
السائل.

تــنــزع احلـوجــلــة أو الـبــكــنــومـتــرمن احلــمــامp تــنـشف
خارجياp تترك لترتاح بعض الوقت ثم توزن.

تفرغ و جتفف احلوجلـة أو البكنومتر. تمأل بالعينة
مـن الـزيت أو اHــادة الـدســمـة اHــوضـوعـة ســابـقــا في درجـة

حرارة تقارب 20° م.

 تـثـبت احلـوجـلـة أو الـبـكـنـومـتـر في حـمـام مـضـبـوط
فـي 20° م إلى أن تــــــــصـل إلـى نــــــــفـس درجــــــــة احلـــــــرارة. إذا
استـعمـلنـا حوجـلـةp توضع الـسدادة بـحيث يـكون األنـبوب
الـدقـيق ¤ـلـوءا تـمامـا بـالـزيت أو �ـادة دسـمـة p ثم يـحـفظ
الــكل في درجـة حـرارة 20° م إلى غـايـة عـدم وجــود تـغـيـيـر

في احلجم. 

تمـسح الـسدادة. إذا اسـتعـملـنا بـكـنومـترp يـعدل إلى
اخلط مستوى الزيت أو اHادة الدسمة.

يــنــزع اجلــهــاز من احلــمـــامp يــجــفف خــارجــيــاp يــتــرك
لــيــرتــاح Hــدة ثم يــوزن. جتــرى جــمــيع األوزان في الــهــواء
بــأثــقــال مــعــدلــة بــطــريــقــة تــســمح بــإحــداث تــوازن ألوزان

الليتون في الهواء.    

3. احلساب و التعبير عن النتائج. احلساب و التعبير عن النتائج

حتسب الكثافة النسبية في د/20° م في الهواء

2
          ك

     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ك1 [(a + 1 + (د - °20)]
حيث :حيث :

pبــــالــــغــــرام pــــادة الــــدســــمــــةHكــــتــــلــــة الــــزيـت أو ا : 
2
ك

اHستعملة لالختبار.  

 : كتلة اHاء اHستعمل في اختبار اHعايرة.
1
ك

د : درجة حرارة احمليط.

· هو مـعامل التـمدد اHـكعبي لـلزجاج لـدرجة حرارة
معطاة و يساوي :

03 0.000 لزجاج عادي.

01 0.000 لزجاج البروسيليكات.

4. مالحظة. مالحظة
مع الــتـحــفظ أن ال يــنـفــصل الـســتــيـارين مــطـلــقـا عن
الــزيت أو الــدسم في درجـة حــرارة مـقــربـة إلى 20° م وأن
كـل من الـــزيت أو اHــادة الـــدســـمــة ال يـــحــتـــوي عــلـى كــمـــيــة
مــرئـيــة من الــرطـوبــة أو اHــلـوثــاثp �ــكن حتـديــد الــكـثــافـة

النسبية في أي درجة حرارة متمركزة بW (د ± 5) م°.
  حتـــسب الـــكــثـــافــة الــنـــســبـــيــة في د م° انــطـالقــا من
الرقم اHتحـصل عليه بإضـافة إلى هذا الرقم 0.00069 لكل
درجــة مــائــويــة بـحــيث تــتــعــدى احلــرارة اHــلــحــوظـة  20° م
أوبـــطـــرح 0.00069 لــــكل درجــــة مـــائــــويــــة بــــحـــيـث احلـــرارة

اHلحوظة أقل من 20° م.
5. الكثافة النسبية لبعض الزيوت الغذائية. الكثافة النسبية لبعض الزيوت الغذائية

الكثافة النسبيةالكثافة النسبية
20° م/ ماء  م/ ماء 20° م م

زيت الكولزا                      0.910 - 0.920 
زيت عباد الشمس              0.918 -  0.923 
زيت الكرتام                      0.922 - 0.927  
زيت الصويا                      0.919 - 0.925 
زيت الفول السوداني         0.914 - 0.917 
زيت الزيتون                    0.910 - 0.916 

(خامة و نقية)
زيت الذرة                         0.917 - 0.925 
زيت القطن                        0.918 - 0.926 
زيت اجللجالن                    0.915 - 0.925 

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 26 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 13 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
سـنـة سـنـة p2012 يـتــضـمp يـتــضـمّن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـفـتشن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـفـتش

. العـامالعـامّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ وزير السكن والعمران

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012
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pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-190 اHؤرّخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أول يـوليـو سـنة
2008 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pالسكن والعمران

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 20 مـــحـــرّم عـــام 1426 اHـــوافق أول مــــارس ســـنـــة 2005
واHتضمّن تعيـW السّيد إسماعيل مـرساويp مفتشا عاما

pبوزارة السكن والعمران

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولى : ة األولى : يــــــفــــــوّض إلى الــــــسّــــــيــــــد إســــــمــــــاعــــــيل
pاإلمــضــاء في حــدود صالحــيـاته pــفــتش الــعـامHا pمــرسـاوي
بــــاسم وزيــــر الـــســـكـن والـــعــــمـــرانp عــــلى جـــمــــيع الــــوثـــائق

واHقرراتp باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 26 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 13
سبتمبر سنة 2012.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 26 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 13 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
سـنـة سـنـة p2012 يـتــضـمp يـتــضـمّن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـفـتشن تـفــويض اإلمـضــاء إلى اHـفـتش

العـامالعـامّ للعمران والبناء. للعمران والبناء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ وزير السكن والعمران

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-190 اHؤرّخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أول يـوليـو سـنة
2008 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pالسكن والعمران
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-388 اHؤرّخ
في 29 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 27 نوفمبر سنة 2008

الــذي يــحــدد مــهــام اHــفــتــشـــيــة الــعــامــة لــلــعــمــران والــبــنــاء
pوتنظيمها وعملها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 18 جـمـادى الثـانيـة عام 1431 اHوافق أول يـونيـو سنة
pالــســيــد مــخــلــوف نــايت ســعــادة Wــتــضــمن تــعــيــH2010 وا

pمفتشا عاما للعمران والبناء بوزارة السكن والعمران

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يـــــفــــوّض إلـى الـــســّــــيــــــد مـــــخـــــلــــوف
نايت سعادةp اHفتش العام للعمران والبناءp اإلمضاء في
حـــدود صالحــيـــاتهp بـــاسم وزيـــر الـــســكـن والــعـــمـــرانp عــلى

جميع الوثائق واHقرراتp باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 26 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 13
سبتمبر سنة 2012.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 26 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 13 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســنــة ســنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــرن تـــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر

العام للسكن والبناء.العام للسكن والبناء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير السكن والعمران

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-190 اHؤرّخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أول يـوليـو سـنة
2008 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pالسكن والعمران

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
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في 18 رجـب عـــام  1431 اHـــوافق أوّل يــــولـــيــــو ســـنـــة 2010
واHـتـضمن تـعيـW السـيـد محـمد الـطـاهر بـوخاريp مـديرا

pعاما للسكن والبناء بوزارة السكن والعمران

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : يـــفــوّض إلى الــسّـــيــد مــحــمـــد الــطــاهــر
بوخـاريp اHدير الـعام للـسكن والـبناءp اإلمـضاء في حدود
صالحــيــاتـهp بــاسم وزيــر الــســـكن والــعــمــرانp عـــلى جــمــيع

الوثائق واHقرراتp باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 26 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 13
سبتمبر سنة 2012.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 26 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 13 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســنــة ســنــة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن تــفــويض اإلمــضــاء إلى مــديـرةن تــفــويض اإلمــضــاء إلى مــديـرة

االستشراف واإلحصائيات وأنظمة اإلعالم.االستشراف واإلحصائيات وأنظمة اإلعالم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير السكن والعمران

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-190 اHؤرّخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أول يـوليـو سـنة
2008 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pالسكن والعمران

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 20 شـــعـــبـــان عــام 1431 اHـــوافق أوّل غـــشت ســـنــة 2010
واHـــتـــضـــمـن تـــعـــيــــW الـــســـيـــدة كــــلـــثـــوم بــــوفـــرومp مـــديـــرة
لـالســـتـــشـــراف واإلحــــصـــائـــيـــات وأنـــظــــمـــة اإلعالم بـــوزارة

pالسكن والعمران

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pـادّة األولى : ة األولى : يـفـوّض إلى الــسّـيــدة كـلـثــوم بـوفـرومHـاداHا

pمـــديــــرة االســـتـــشــــراف واإلحـــصـــائــــيـــات وأنـــظــــمـــة اإلعالم
اإلمــــضــــاء فـي حــــدود صالحـــــيــــاتــــهـــــا بــــاسم وزيـــــر الــــســــكن
والــعـمــرانp عــلى جــمــيع الـوثــائق واHــقــرراتp بــاسـتــثــنـاء

القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 26 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 13
سبتمبر سنة 2012.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 26 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 13 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســنــة ســنــة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن تــفــويض اإلمــضــاء إلى مــديـرةن تــفــويض اإلمــضــاء إلى مــديـرة

التنظيم والتعاون.التنظيم والتعاون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير السكن والعمران

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-190 اHؤرّخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أول يـوليـو سـنة
2008 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pالسكن والعمران

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 18 رجـب عـــام  1431 اHـــوافق أوّل يــــولـــيــــو ســـنـــة 2010
واHتضمن تعيW الـسيدة مهدية جليوطp مديرة للتنظيم

pوالتعاون بوزارة السكن والعمران

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pـادّة األولى : ة األولى : يــفـوّض إلى الـسّــيـدة مــهـديـة جــلـيـوطHـاداHا
pاإلمضاء في حدود صالحياتها pمديرة التنظيم والتعاون
بــــاسم وزيــــر الـــســـكـن والـــعــــمـــرانp عــــلى جـــمــــيع الــــوثـــائق

واHقرراتp باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
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للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 26 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 13
سبتمبر سنة 2012.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 26 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 13 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســنــة ســنــة p2012 يـــتــضــمp يـــتــضــمّـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

تثمW اHوارد البشرية والتكوين واHهن واحلرف.تثمW اHوارد البشرية والتكوين واHهن واحلرف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ وزير السكن والعمران

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-190 اHؤرّخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أول يـوليـو سـنة
2008 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pالسكن والعمران
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 20 شـــعـــبـــان عــام 1431 اHـــوافق أوّل غـــشت ســـنــة 2010
Wمـــديــرا لــتـــثــمــ pالـــســيــد عـــلي مــدان Wــتـــضــمن تـــعــيــHوا
اHــــوارد الـــبـــشـــريـــة والــــتـــكـــوين واHــــهن واحلـــرفp بـــوزارة

pالسكن والعمران

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يــفـوّض إلى الـسّـيــد عـلي مـدانp مـديـر
pـــهن واحلـــرفHـــوارد الــــبـــشـــريـــة والـــتـــكــــوين واHا Wتـــثـــمـــ
اإلمــــــضــــــاء في حــــــدود صالحــــــيــــــاته بــــــاسـم وزيـــــر الــــــســــــكن
والــعـمــرانp عــلى جــمــيع الـوثــائق واHــقــرراتp بــاسـتــثــنـاء

القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 26 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 13
سبتمبر سنة 2012.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 26 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 13 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
ســنــة ســنــة p2012 يـــتــضــمp يـــتــضــمّـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

اإلدارة العامة.اإلدارة العامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ وزير السكن والعمران

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-190 اHؤرّخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أول يـوليـو سـنة
2008 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pالسكن والعمران

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 16 رجب عـام 1425 اHـوافق أوّل ســبــتــمـبــر ســنـة 2004
واHـتـضـمن تعـيـW الـسيـد عـطاء الـله زيـانp مـديرا لإلدارة

pبوزارة السكن والعمران pالعامة

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pـادّة األولى : ة األولى : يـفــوّض إلى الـسّــيـد عــطـاء الــله زيـانHـاداHا
مـدير اإلدارة الـعـامـةp اإلمـضـاء في حـدود صالحـياتـه باسم
pـقرراتHعـلى جمـيع الـوثائق وا pوزيـر السـكن والـعمـران

باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 26 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 13
سبتمبر سنة 2012.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــراران مــــــؤرقــــــراران مــــــؤرّخــــــان في خــــــان في 26 شــــــو شــــــوّال عـــــام ال عـــــام 1433 اHــــــوافق  اHــــــوافق 13
سـبــتـمـبـر سـنـة سـبــتـمـبـر سـنـة p2012 يــتـضـمp يــتـضـمّـنـان تــفـويض اإلمـضـاءـنـان تــفـويض اإلمـضـاء

إلى نائبي مدير.إلى نائبي مدير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير السكن والعمران

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-190 اHؤرّخ



في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أول يـوليـو سـنة
2008 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pالسكن والعمران

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 20 مـــحـــرّم عـــام 1426 اHـــوافق أوّل مــــارس ســـنـــة 2005
واHــتــضــمن تــعـيــW الــســيـد خــلــيــفـة لــومــانيp نــائب مــديـر

pبوزارة السكن والعمران pللوسائل العامة
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pـادّة األولى : ة األولى : يــفـوّض إلـى الـسّــيــد خــلـيــفــة لــومـانيHـاداHا
نـــــائب مـــــديـــــر لــــلـــــوســـــائل الـــــعـــــامـــــةp اإلمـــــضــــاء فـي حــــدود
صـالحــيـــاته بـــاسم وزيــر الـــســكـن والــعـــمــرانp عـــلى جـــمــيع

الوثائق واHقرراتp باستثناء القرارات.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 26 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 13

سبتمبر سنة 2012.
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ وزير السكن والعمران

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسيّ رقم 12-326 اHـؤرّخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-190 اHؤرّخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أول يـوليـو سـنة
2008 واHـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اHـــــركــــزيــــة في وزارة

pالسكن والعمران
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اHؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 15 ربــــيـع األول عـــام 1431 اHــــوافق أوّل مــــارس ســــنــــة
2010 واHــتــضـمـن تـعــيــW الـســيــدة نـبــيــلـة شــعــبـانp نــائــبـة

pبوزارة السكن والعمران pيزانية واحملاسبةHمدير ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

pـادّة األولى : ة األولى : يــفـوّض إلى الــسّــيـدة نــبـيــلــة شـعــبـانHـاداHا
نــائـبــة مــديــر لــلـمــيــزانــيــة واحملـاســبــةp اإلمــضــاء في حـدود

صالحــيـاتــهــاp بـاسم وزيــر الــسـكن والــعــمـرانp عــلى جــمـيع
الوثائق واHقرراتp باستثناء القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 26 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 13
سبتمبر سنة 2012.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 29 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 21
مــايــو ســنــة مــايــو ســنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّن تــعــيــW أعــضـاء مــجــلسن تــعــيــW أعــضـاء مــجــلس

إدارة اHعهد الوطني للوقاية من األخطار اHهنية.إدارة اHعهد الوطني للوقاية من األخطار اHهنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 29 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1433 اHوافق 21 مايو سنة 2012 تعيّـن السّيدات والسّادة

اآلتـيــة أســمــاؤهمp تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادّة 10 مـن اHــرسـوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 2000-253 اHــؤرّخ في 23 جـــمــادى األولى
عــــــام 1421 اHـــــوافــق 23 غـــــشـت ســـــنـــــة 2000 واHـــــتــــــضـــــمّن
إنــشـــــاء اHــعــهـــد الــوطـــني لــلــوقـــايــة من األخـــطــار اHــهـــنــيــة
وتنظيمه وعـملهp أعضاء في مجلس إدارة اHعهد الوطني
pــدة ثالث (3) ســنــواتH ـــهــنــــيــةHلــلــــوقــايــة مـن األخــطـــار ا

قابلـة للتجـديـد :

- مــــصـــطــــفى مـــــوهـــوبيp ¤ــــثــل الــــــوزيــــر اHــــكــــلّف
pرئيسا pبالعمـل

- نــــصـــــــيـــــرة مــــاجـي p ¤ــــثــــلـــــــة الـــــوزيــــــر اHـــــكـــــلّف
pبالصحـة

- شـــــريـــفـــــة مــــوسـى بــــوجــــلـــطـيp ¤ـــثــــلــــة الــــوزيـــــر
pكـلّف بالصناعـةHا

- أســـيــا بـــشــاريp ¤ـــثــلـــة الــوزيـــر اHــكـــلّف بــتـــهــيـــئــة
pاإلقلـيم والبيئـة

- تـــــوفـــــــيق ســــــعـــــــيـــــديp ¤ـــــثــل الـــــوزيـــــــر اHــــــكــــــلّف
pبالسكــن والعمـران

- ســـــفـــــيــــــان فـــــــرنـــــانـيp ¤ـــــثـل الـــــــوزيـــــــر اHـــــكـــــلّف
pنـاجمHبالطاقــة وا

pكلّف بالنقــلHثل الوزير ا¤ pجياللي قليل -

- حـســW بن عـبـيـدp ¤ــثل الـوزيـر اHــكـلّف بـالــتـعـلـيم
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pالعالي والبحث العلمي

- مــــنــــيـب مــــبــــتـــــوشp ¤ــــثـل الــــســــلــــطــــــة اHــــكــــلّــــفــــــة
pدنـيةHباحلمايــة ا

- مـحـمـد رضـا خـوجـةp ¤ـثل اHـديـر الـعـامّ لـلـصـنـدوق
pالوطني للتأمينات االجتماعية

- حنان إدريسp ¤ـثلـة اHديـر العامّ لـلمـعهـد الوطني
للتقييس.

وزارة الصحة والسكان وإصالحوزارة الصحة والسكان وإصالح
اRستشفياتاRستشفيات

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433
اHوافق اHوافق 29 فبـراير سنة  فبـراير سنة p2012 يحدد مـعاييـر انتقاءp يحدد مـعاييـر انتقاء
Wالـطـبـيـ WـمــارسـHألسالك ا WـنــتـمـHا WــتـرشـحـHاWالـطـبـيـ WـمــارسـHألسالك ا WـنــتـمـHا WــتـرشـحـHا
الـعامـW في الصحـة العـمومـية لاللـتحـاق بالـتكوينالـعامـW في الصحـة العـمومـية لاللـتحـاق بالـتكوين
لـلــحــصـول عــلى شــهــادة الـدراســات اHــتـخــصــصـة فيلـلــحــصـول عــلى شــهــادة الـدراســات اHــتـخــصــصـة في

العلوم الطبية.العلوم الطبية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم

pستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 96 - 92
اHــــؤرّخ في 14 شــــوال عــــام 1416 اHــــوافق 3 مــــارس ســــنــــة
1996 واHـــتــعــلق بـــتــكــوين اHـــوظــفــW وحتــســـW مــســتــواهم

pتمّمHعدّل واHا pوجتديد معلوماتهم

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 291
اHــــؤرخ في 22 ربـــيع األول عـــام 1418 اHــــوافق 27 يـــولـــيـــو
ســــــنــــــة 1997 واHــــــتــــــضــــــمّـن إنــــــشــــــاء شــــــهــــــادة الــــــدراســــــات

pتخصصة في العلوم الطبيةHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 393
اHؤرخ في 7 ذي احلجة عام 1430 اHوافق 24 نوفـمبر سنة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2009 وا

اHنتمW ألسالك اHـمارسW الطبيW العامW في الصحة
pالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 379
اHــؤرخ في 25 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 21 نـــوفـــمـــبــر
سـنة 2011 الـذي يـحدد صالحـيـات وزير الـصـحة والـسـكان

pستشفياتHوإصالح ا

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تطبـيقا ألحكام اHواد 26 و35 و44  من
اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 09 - 393  اHؤرخ في 7 ذي احلـجة
pـذكـور أعالهHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2009 واHعـام 1430 ا
WـترشـحHيـهـدف هذا الـقرار إلى حتـديـد معـايـير انـتقـاء ا
اHنتمW ألسالك اHـمارسW الطبيW العامW في الصحة
الــعــمـومــيــة لاللــتـحــاق بــالــتـكــوين لــلــحـصــول عــلى شــهـادة

الدراسات اHتخصصة في العلوم الطبية.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــتم انـــتـــقــاء اHـــتــــرشـــحــW وفـق اHــعـــايـــيــر
اآلتية :

pمارسةHمكان ا -

- تــطــابـق الــنــشــاط اHـــمــارس من قــبـل اHــتــرشح مع
pفتوحة عند تاريخ االنتقاءHشعبة التخصص ا

- عــدد ســـنــوات اHــمـــارســة في مـــصــلـــحــة ذات عالقــة
pفتوحة عند تاريخ االنتقاءHبشعبة التخصص ا

pهنية العامةHاخلبرة ا -

- عالمــة اHـــســؤول الــســـلــمي اHــمـــنــوحــة عـــنــد تــاريخ
االنتقاء.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـتم تـنقـيط اHـتـرشـحـW في حـدود عـشرين
(20) نـقــطـةp طــبـقـا لـشـبـكـة الـتـقـيـيم اHـلـحـقـة بـهـذا الـقـرار

كما يأتي :

- مـكـان اHـمـارسـة : من نـقـطـة واحـدة (1) إلى خـمس
p(5) نقاط

- تــطــابـق الــنــشــاط اHـــمــارس من قــبـل اHــتــرشح مع
شـعبة الـتخـصص اHفتـوحة عـند تـاريخ االنتقـاء : نقـطتان

p(2)

- عــدد ســـنــوات اHــمـــارســة في مـــصــلـــحــة ذات عالقــة
بــشــعـبــة الــتـخــصص اHــفــتـوحــة عــنـد تــاريخ االنــتــقـاء : من

p(2) إلى سبع (7) نقاط Wنقطت

- اخلــبـرة اHــهـنــيــة الـعــامــة : من نـقــطـة (1) إلى ثالث
p(3) نقاط

- نـــقــطــة اHــســؤول الــســلــمـي اHــمــنــوحــة عــنــد تــاريخ

25 محر محرّم  عام م  عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2666

9 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2012  م م



االنتقاء : من نقطة (1) إلى ثالث (3) نقاط.

Wمن قـبل جلنـة يع WترشـحHادّة ة 4 :  : يتم انـتقـاء اHاداHا
أعضاءها الوزير اHكلف بالصحة وتتكون من :

- مديـر اHوارد الـبـشريـة بالـوزارة اHكـلـفة بـالصـحة
p رئيسا pأو ¤ثله

- مديـر مـصـالح الـصـحة بـالـوزارة اHـكـلفـة بـالـصـحة
pأو ¤ثله

pارس طبي عام¤ -
�كن أن تستعـW اللجنة بكل شـخص ليساعدها في

أشغالها نظرا لكفاءته.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : يـــرتب اHـــتـــرشـــحـــون حـــسب عـــدد الـــنـــقــاط
احملـــصل عــلـــيــهـــا في مــحـــضــر تـــعــده جلـــنــة االنـــتــقـــاءp ويــتم
قـــــبـــــولــــهـم لــــلـــــمـــــشــــاركـــــة في الـــــتـــــكــــويـن حــــسـب اHــــقـــــاعــــد

البيداغوجية اHفتوحة.

اHاداHادّة ة 6 :  : يحـدد الوزيـر اHكـلف بالـصحـة على أساس
محضر جلـنة االنتـقاء قائـمة اHترشـحW اHقـبولW نـهائيا

للمشاركة في التكوين.

اHـــــاداHـــــادّة ة 7 :  : يــــجـب عـــــلى اHـــــتـــــرشـــــحـــــW لـالنـــــتـــــقــــاء أن
عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة

وبتفويض منهوبتفويض منه
اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اHلحقاHلحق
شبكة التقييمشبكة التقييم

العالمة القصوىالعالمة القصوىعدد النقاطعدد النقاطمعايير االنتقاءمعايير االنتقاء

مكان اHمارسةمكان اHمارسة
- شمال البالد

- الهضاب العليا
- اجلنوب

تــطـابـق الـنــشـاط اHــمـارس من قــبل اHـتــرشح مع شــعـبــة الـتــخـصصتــطـابـق الـنــشـاط اHــمـارس من قــبل اHـتــرشح مع شــعـبــة الـتــخـصص
اHفتوحة عند تاريخ االنتقاءاHفتوحة عند تاريخ االنتقاء

عـدد سـنـوات اHـمـارسـة فـي مـصـلـحـة ذات عالقـة بــشـعـبـة الـتـخـصصعـدد سـنـوات اHـمـارسـة فـي مـصـلـحـة ذات عالقـة بــشـعـبـة الـتـخـصص
اHفتوحة عند تاريخ االنتقاء :اHفتوحة عند تاريخ االنتقاء :

- أقل من سنة (1)
(2) Wأكثر من سنة (1) إلى سنت -

- أكثر من سنتW (2) إلى ثالث (3) سنوات
- أكثر من ثالث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات

- أكثر من خمس (5) سنوات

اخلبرة اHهنية العامة :اخلبرة اHهنية العامة :
- يساوي أو يقل عن خمس (5) سنوات

- أكثر من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة
- أكثر من خمس عشرة (15) سنة

نقطة اHسؤول السلمي اHمنوحة عند تاريخ االنتقاء :نقطة اHسؤول السلمي اHمنوحة عند تاريخ االنتقاء :
- من 10 إلى 20/12

- أكثر من 12 إلى 20/15
- أكثر من 20/15
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وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس



اRطبعة الرسمياRطبعة الرسميّة8  ة8  حي البسات8e بئر مراد رايس8 ص.ب حي البسات8e بئر مراد رايس8 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

وزارة الصيد البحريوزارة الصيد البحري
واRوارد الصيديةواRوارد الصيدية

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 3 شـو شـوّال عام ال عام 1433 اHوافق  اHوافق 21 غـشت سنة غـشت سنة
p2012 يــتـــضــم يــتـــضــمّن تــعــيـــW أعــضــاء اجملــلس الـــتــوجــيــهين تــعــيـــW أعــضــاء اجملــلس الـــتــوجــيــهي

Hـدرسـة الـتـكـوين الـتـقـنـي لـلـصHـدرسـة الـتـكـوين الـتـقـنـي لـلـصّـيـد الـبـحـري وتـربـيةـيـد الـبـحـري وتـربـية
اHائيات لعنابة.اHائيات لعنابة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـــــــــوجـب قـــــــــــرار مــــــــــؤرّخ في 3 شـــــــــوّال عـــــــــــام 1433
اHـــــوافـق 21 غـــــشـت ســـــنــــة 2012 يــــــعـــــيّن الــــــسّـــــادة اآلتـــــيـــــة
أسماؤهمp تـطبيقا ألحكام اHادّة 12 من اHرسـوم التّنفيذيّ
رقم 05-87 اHــــــؤرّخ في 24 مــــــحـــــــرّم عــــــام 1426 اHــــــوافق 5
مــارس سـنـة 2005 الـذي يــحــدّد تـنــظــيم مـدارس الــتــكـوين
pــائـيــات وســيــرهـــاHالــتــقـني لــلــصّــيـد الــبــحــري وتـربــيــة ا
اHتمّـمp أعضـــاء في اجملـلس الـتــوجـيهي Hـدرسـة التـكوين

التقني للصّيد البحري وتربية اHائيات لعنابـة :
- عــــمي عــــمـــارةp ¤ــــثل الــــوزيـــر اHــــكــــلّف بــــالـــصــــيـــد

pرئيسا pوارد الصيديةHالبحري وا
pثل وزير الدفاع الوطني¤ p¬بوزكري عبد الكر -
- عــزيـــز صـــالحp ¤ــثـل الــوزيـــر اHـــكــلف بـــالـــبــحـــريــة

pالتجارية
 - ريــــاضـي عـــــبــــد الـــــكـــــر¬p ¤ـــــثل الـــــوزيـــــر اHــــكـــــلف

pWهنيHبالتكوين والتعليم ا
pاليةHكلف باHثل الوزير ا¤ pزبيري حمزة -

- بــــــــوجـــــــعـــــــدار عـــــــبــــــــد احلـــــــلـــــــيـمp ¤ـــــــثـل مـــــــنـــــــتــــــــخب
pWوالتقني Wاإلداري Wللمستخدم

pWثل منتخب للمعلم¤ pجابر علي -
- بن تركي خير الـدينp ¤ثل غرفة الصـيد البحري

وتربية اHائيات لوالية عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 3 شـو شـوّال عام ال عام 1433 اHوافق  اHوافق 21 غـشت سنة غـشت سنة
p2012 يــتـــضــمp يــتـــضــمّن تــعــيـــW أعــضــاء اجملــلس الـــتــوجــيــهين تــعــيـــW أعــضــاء اجملــلس الـــتــوجــيــهي

Hـدرسـة الـتـكـوين الـتـقـنـي لـلـصHـدرسـة الـتـكـوين الـتـقـنـي لـلـصّـيـد الـبـحـري وتـربـيةـيـد الـبـحـري وتـربـية
اHائيات للقالة.اHائيات للقالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب قـــرار مـؤرّخ في 3 شـوّال عـام 1433 اHـوافق
21 غــــشت ســــنـــة p2012 تــــعـــيّـن الـــسّــــيـــدة والــــسّـــادة اآلتــــيـــة

أســــمــــاؤهمp تــــطــــبــــيــــقـــــا ألحــــكــــــام اHــــادّة 12 مـن اHــــرســــوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 05-87 اHــــؤرّخ في 24 مـــحـــرّم عـــام 1426

اHـوافق 5 مــارس سـنـة 2005 الــذي يـحــدّد تــنـظــيم مـدارس
الــتـــكــوين الــتـــقــني لـــلــصّــيـــد الــبــحـــري وتــربــيـــة اHــائــيــات
وســــيـــرهــــــاp اHـــتــــمّمp أعــــضـــــاء فـي اجملــــلـس الـــتــــــوجــــيـــهي
Hـــدرســـة الـــتـــكــوين الـــتـــقــني لـــلـــصّــيـــد الــبـــحـــري وتــربـــيــة

اHائيات للقالة :

- عـــمــــورة زايـــدp ¤ـــثـل الـــوزيــــر اHـــكـــلّـف بـــالــــصـــيـــد
pرئيسا pوارد الصيديةHالبحري وا

pثل وزير الدفاع الوطني¤ pبوشطيط ساعد -

- بــلـعــسل طــاهــرp ¤ــثل الـوزيــر اHــكــلف بــالـبــحــريـة
pالتجارية

- صـــــواب عــــبـــــد الــــنـــــاصــــرp ¤ـــــثل الـــــوزيــــر اHـــــكــــلف
pWهنيHبالتكوين والتعليم ا

pاليةHكلف باHثل الوزير ا¤ pبن وارث محمد -

Wــثــلــة مــنــتــخــبــة لــلــمــســتــخــدمــ¤ pتـاليــلــيــة نــورة -
pWوالتقني Wاإلداري

pWثل منتخب للمعلم¤ pمتيري راشد -

- بــــوســـطـــيــــلـــة عـــبـــد اجلــــلـــيلp ¤ــــثل غـــرفــــة الـــصـــيـــد
البحري وتربية اHائيات لوالية الطارف.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 17  رجـب عـــام   رجـب عـــام 1433 اHــــوافق  اHــــوافق 7  يــــونــــيـــو  يــــونــــيـــو
ســـنـــة ســـنـــة p2012 يــــحـــدp يــــحـــدّد قـــائـــمــــة بـــعض أعـــضــــاء الـــغـــرفـــةد قـــائـــمــــة بـــعض أعـــضــــاء الـــغـــرفـــة
اجلـــزائــــريـــة لـــلـــصـــيـــد الـــبــــحـــري وتـــربـــيـــة اHـــائـــيـــاتاجلـــزائــــريـــة لـــلـــصـــيـــد الـــبــــحـــري وتـــربـــيـــة اHـــائـــيـــات

(استدراك).(استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلـريــدة الــرســمـيــة - الــعـدد 65 الـصــادر بــتـاريخ 21
p2012 وافق 5 ديسمبر سنةHمحرّم عام 1434 ا

الــــصــــفــــحـــــة p23 الــــعــــمــــود p2 الــــســــطــــور 20 و21 و22
(الفقرة األخيرة).

- بـدال من :- بـدال من : .............. الــذي يـحـدّد تـنـظــيم الـغــرفــة
الــوطـنــيــة لـلــصــيـد الــبــحـري وتــربــيـة اHــائــيـات وســيــرهــا

ومهامها.

- يــــــقـــــرأ - يــــــقـــــرأ : ............... الـــذي يــحـــدّد قـــائـــمـــة بـــعض
أعــضــاء الـــغـــرفـــة اجلـــزائــريــة لـــلــصــيـــد الــبــحـــري وتــربــيــة

اHائيات.
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