
العدد العدد 51
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اGطلوب 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 8  ذو احلجة   ذو احلجة  عام عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 13  أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مـرســوم رئـاسيّ رقم 13-338 مـؤرّخ في 24 ذي الــقـعــدة عـام 1434 اGـوافق 30 سـبــتـمــبـر ســنـة s2013  يـتــضـمّن الــتـصــديق عـلى
االتـفـاق بـX حـكـومـة اجلـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة ومـنـظـمـة الـصـحـة الـعـاGـيـة حـول إنـشاء مـكـتـب بـلد
Gنظمة الصحة العاGية باجلزائرs اGوقع في 27 فبراير سنة 2013 باجلزائر...........................................................

مراسيم فرديةمراسيم فردية
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 29  سبتـمبر سنة s2013 يـتضمّن إنهاء مـهام اGدير العـامّ للخزينة
بوزارة اGالية...........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23 ذي الـقـعـدة عام 1434 اGـوافق 29  سـبتـمـبر سـنة s2013 يـتـضمّـن إنهـاء مـهـام مكـلّف بـالـدّراسات
والتلخيص بوزارة اGالية...........................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 29  سـبتـمبـر سنة s2013 يتـضمّن إنـهاء مهـام األمX الـعامّ لوزارة
الشؤون الدينية واألوقـاف..........................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 29  سـبتـمبـر سنة s2013 يتـضمّن إنـهاء مهـام األمX الـعامّ لوزارة
االتصال....................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 29  سـبتـمبـر سنة s2013 يتـضمّن إنـهاء مهـام األمX الـعامّ لوزارة
التربية الوطنية.......................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 29  سـبتـمبـر سنة s2013 يتـضمّن إنـهاء مهـام األمX الـعامّ لوزارة
التضامن الوطني واألسرة - سابقا..............................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 23 ذي الــقـعــدة عـام 1434 اGـوافق 29  سـبــتـمــبـر ســنـة s2013 يـتــضـمّن تـعـيــX األمـX الـعـامّ لـوزارة
الشؤون الدينية واألوقـاف..........................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 23 ذي الــقـعــدة عـام 1434 اGـوافق 29  سـبــتـمــبـر ســنـة s2013 يـتــضـمّن تـعـيــX األمـX الـعـامّ لـوزارة
االتصال....................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 23 ذي الــقـعــدة عـام 1434 اGـوافق 29  سـبــتـمــبـر ســنـة s2013 يـتــضـمّن تـعـيــX األمـX الـعـامّ لـوزارة
التضامن الوطني واألسرة وقضايا اGرأة......................................................................................................

.قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء

وزارة السكن والعمران وا>دينةوزارة السكن والعمران وا>دينة

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 3 ربــيع األول عـام 1434 اGـوافق 15  يــنــايــر ســنـة s2013  يــعــدّل و يـتــمم الــقــرار الـوزاري
Xـنـاصـب الـعـلــيـا لـلــمـوظـفـGـوافق 5 غـشـت سـنـة 2010 الــذي يـحـدد عــدد اGـؤرخ في 24 شــعـبــان عـام 1431 اGــشـتــرك اGا
اGنتمX لألسالك اGشتركة في اGؤسسات واإلدارات العمومية بعنوان اإلدارة اGركزية لوزارة السكن والعمران...

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 3 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 15  يـنـاير سـنة s2013 يحـدد عـدد اGـنـاصب الـعـليـا لـلـعـمال
اGهنيX وسائقي السيارات واحلجاب بعنوان اGصالح اخلارجية لوزارة السكن والعمران...................................

قـرار مؤرخ في 22 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 28  سـبتـمبـر سنة s2013  يعـدّل القرار اGؤرّخ في 22 ربيع الـثاني عام 1433
Xــتـضــمّن إنــشـاء الــلــجـنــة الــقـطــاعــيـة لــلــصـفــقــات لـوزارة الــسـكـن والـعــمــران وتـعــيـGـوافق 15 مـارس ســنـة 2012 واGا
أعضائها...................................................................................................................................................
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وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 25 مـحــرّم عـام 1434 اGـوافق 9 ديـسـمــبـر سـنـة s2012 يـتـضــمن وضع بـعض األسالك الــتـابـعـة
لـــوزارة الـــتـــربـــيــة الـــوطـــنـــيـــة في حـــالـــة الــقـــيـــام بـــاخلـــدمــة لـــدى مـــؤســـســـات الــتـــكـــوين اGـــوضـــوعـــة حتت وصـــايــة وزارة
الثقافة.......................................................................................................................................................
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 14  صـفـر عـام 1434 اGـوافـق 27  ديـسمـبـر سـنة s2012 يـتـضـمّن الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـمتـحف
العمومي الوطني لآلثار اإلسالمية Gدينة تلمسان وملحقاته............................................................................
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 14  صـفـر عـام 1434 اGـوافـق 27  ديـسمـبـر سـنة s2012 يـتـضـمّن الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـمتـحف
العمومي الوطني للفن والتاريخ Gدينة تلمسان وملحقاته..............................................................................
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 14  صـفـر عـام 1434 اGـوافـق 27  ديـسمـبـر سـنة s2012 يـتـضـمّن الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـمتـحف
العمومي الوطني للخط اإلسالمي وملحقاته..................................................................................................

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 2  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافـق 13 فبـراير سنة s2013 يـتضـمـّن إنشاء مـكتـبـة للـمطـالعـة
العمومـية لوالية أدرار...............................................................................................................................

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 2  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافـق 13 فبـراير سنة s2013 يـتضـمـّن إنشاء مـكتـبـة للـمطـالعـة
العمومـية لوالية األغواط............................................................................................................................
Xيــتــضـمـّـن إنـشــــاء مــكــتــبــتــ s2013 ـوافـق 13 فــبــرايــر ســنــةGقــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في 2  ربــيـع الــثــاني عــام 1434 ا
للمطالعـة العمـومـــية لــواليـــة أم البـواقي...................................................................................................

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2  ربيع الثاني عام 1434 اGوافـق 13 فبراير سنة s2013 يتضمـّن إنشاء مـكتبات للمطالعـة
العمومـية لوالية تيارت.............................................................................................................................
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2  ربيع الثاني عام 1434 اGوافـق 13 فبراير سنة s2013 يتضمـّن إنشاء مكتبـات للمطالعـة
العمومـية لوالية اجللفة..............................................................................................................................
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2  ربيع الثاني عام 1434 اGوافـق 13 فبراير سنة s2013 يتضمـّن إنشاء مـكتبات للمطالعـة
العمومـية لوالية اGسيلة.............................................................................................................................
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 2  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافـق 13 فـبـراير سـنة s2013 يتـضمـّن إنـشاء مـكتـبـة لـلمـطالـعة
العمومـية لوالية سعيدة.............................................................................................................................

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 2  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافـق 13 فـبـراير سـنة s2013 يتـضمـّن إنـشاء مـكتـبـة لـلمـطالـعة
العمومـية لوالية الوادي.............................................................................................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة

قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1433 اGوافق 29 يولـيو سنة s2012 يـجعل اGنهج األفقي إلحصاء الـبكتيريا اGرجـعة للسلفيت
النامية في شروط ال هوائيةs إجباريا............................................................................................................

قـرار مؤرخ في 21 محـرّم عام 1434 اGوافق 5 ديـسمـبر سـنة s2012  يـجعل مـنهج كشف وإحـصاء بـسودومونـاس أيروجـينوزا
في اGاء بالترشيح فوق الغشاءs إجباريا.........................................................................................................

وزارة الصيد البحري وا>وارد الصيديةوزارة الصيد البحري وا>وارد الصيدية

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 21  جمـادى األولى عام 1434 اGـوافق 3  أبريـل سنة s2013 يـحـدد كيـفـيـات تـنظـيم الـتـكوين
الـتـكـمــيـلي قـبـل الـتـرقــيـة إلى رتـبــة تـقـني ســام في الـصـيــد الـبـحـري وتــربـيـة اGــائـيـات اGـنــتـمـيــة إلى األسالك اخلـاصـة
باإلدارة اGكلفة بالـصيد البحري ومدته وكذا محتوى برامجه.............................................................................
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مـرسوم رئاسيمـرسوم رئاسيّ رقم  رقم 13-338 مؤر مؤرّخ في خ في 24 ذي القـعدة عام ذي القـعدة عام
يـــتـــضــمّن 1434 اGــوافق  اGــوافق 30 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة  ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة s2013  يـــتـــضــم 

الــتـــصــديق عـــلى االتــفـــاق بــX حـــكــومـــة اجلــمـــهــوريــةالــتـــصــديق عـــلى االتــفـــاق بــX حـــكــومـــة اجلــمـــهــوريــة
اجلـزائريـة الد�ـقـراطيـة الـشعـبيـة ومـنظـمـة الصـحةاجلـزائريـة الد�ـقـراطيـة الـشعـبيـة ومـنظـمـة الصـحة
الــعــاGــيـة حــول إنــشــاء مــكــتب بــلــد Gـنــظــمــة الــصــحـةالــعــاGــيـة حــول إنــشــاء مــكــتب بــلــد Gـنــظــمــة الــصــحـة
العـاGـيـة بـاجلـزائرs اGـوقع في العـاGـيـة بـاجلـزائرs اGـوقع في 27 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة 2013

باجلزائرباجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريّة
sبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

sادّة 77-11 منهGال سيّما ا sوبناء على الدّستور -
- وبعـد االطّالع على االتـفاق بـX حكومـة اجلمـهورية
اجلــزائــريـــة الــد�ــقــراطـــيــة الــشــعــبـــيــة ومــنــظـــمــة الــصــحــة
الـعاGـية حـول إنشـــاء مكتب بلد Gـنظمـة الصـحة العاGية

sوقع في 27 فبراير سنة 2013 باجلزائرGا sباجلزائر
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـــاداGـــادّة األولـى :ة األولـى : يــصــــدّق عـــلى االتــفـــاق بـــX حــكـــومــة
اجلــمـهـوريـة اجلـزائــريـة الـد�ـقـراطــيـة الـشـعـبــيـة ومـنـظـمـة
الـصـحـة الـعـاGـية حـول إنـشـاء مـكـتب بـلـد Gـنـظـمـة الـصـحة
الـــعـــاGــيـــة بـــاجلـــزائـــرs اGـــوقع في 27 فـــبـــرايـــر ســـنــــة 2013
بـاجلــزائـرs ويــنـشــــر في اجلـريــدة الـرّســمـيّــة لـلــجـمــهـوريّـة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
اGـاداGـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اGـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في24  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اGـوافق

30 سبتمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفـاق اتفـاق بX حكومة اجلمهوريبX حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـة ـة ومنظمة الصحة العاGيةومنظمة الصحة العاGية

حول إنشاء مكتب بلد Gنظمة الصحة العاGية باجلزائرحول إنشاء مكتب بلد Gنظمة الصحة العاGية باجلزائر
إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
s("ـــشــــار إلـــيـــهــــا في مــــا يـــأتي بـ"احلــــكـــومـــةGا) الـــشّــــعـــبــــيّـــة
ومـــنــظـــمــة الـــصــحـــة الــعـــاGــيـــة اGــمـــثــلـــة بــاGـــكــتـب اجلــهــوي

s("OMS"شار إليها في ما يأتي بـGا) sإلفريقيا
عـلـمـا أن احلـكـومـة ومـنـظــمـة الـصـحـة الـعـاGـيـة يـشـار

s"Xإليهما في ما يأتي أيضا بـ"الطرف

وتـأكــيـدا عـلى االتــفـاق األسـاسي حـول إنــشـاء تـعـاون
تـقـنـي ذي طـابع اسـتــشـاريs اGـوقّع في 20 ديــسـمـبــر سـنـة
sـــيــةG1962 من طـــرف احلـــكــومـــة ومـــنـــظــمـــة الـــصـــحــة الـــعـــا

والــنـــشـــاطـــات الــتـي �ّ الــشـــروع فـــيـــهــا بـــواســـطـــة مــكـــتب
االتـــصــال الــذي � إنـــشــاؤه بــاجلــزائـــر (اGــشــار إلــيـه فــيــمــا

s("أدناه بـ"مكتب االتصال
Xـثـمـر بGاالعـتـبـار الـتـعـاون الـفـعـال وا Xوأخـذا بـعـ
مـنــظـمــة الـصـحــة الـعــاGـيـة واحلــكـومــةs واعـتـبــارا القـتـراح
وزارة الـــصـــحــــة اجلـــزائــــريـــة الــــقـــاضـي بـــتـــحــــويل مــــكـــتب
االتصال اGوجـود إلى مكتب بلد (اGـشار إليه في ما يأتي

s("بـ"مكتب البلد
اتفق الطرفان على مـا يأتي :اتفق الطرفان على مـا يأتي :
اGاداGادّة األولىة األولى

موضوع مكتب البلد Gنظمة الصحة العاGيةموضوع مكتب البلد Gنظمة الصحة العاGية
1 - في حــــدود إمــــكــــانـــــيــــات اGــــيــــزانــــيــــة أو مــــراعــــاة
للمتـاحات اGالـيّة اGتـوفرةs تقوم الـصحة الـعاGيـة بإنشاء
مــــكـــتب بـــلـــد بـــاجلــــزائـــر. ويـــضم اGـــكـــتـب �ـــثال واحـــدا عن
XـستخدمGيـة إلى جانب األعضاء اGمـنظـمة الصـحة العا

الضروريX اآلخرين.
sمــهـمــا كـان مــقـر تــواجـده s2 - يــعـتــبـر مــكـتب الــبــلـد
مـكـتـبـا تـابـعـا Gـنـظـمـة الـصـحـة الـعـاGـيـة وال �ـكن اعـتـبـاره
جـزءا من اإلدارة الــوطــنــيـة. ومــا لم يــتـفـق الـطــرفــان عـلى

خالف ذلكs فقد أنشىء مكتب البلد لألغراض اآلتية :
أ) اGـســاهـمـة في تـنــفـيـذ الـبــرامج الـصـحـيــة Gـنـظـمـة

sية باجلزائرGالصحة العا
sب) ترقية تعاون دولي فعال في مجال الصحة

ج) تزويـد السـلطـات الوطـنيـة باGـعلـومات الـوجيـهة
اGتـعلقـة بلـوائح الهيـئات اGـديرة Gنـظمـة الصحـة العـاGية
حــــول األولــــويــــات في مــــجــــال الــــصــــحــــة وتـــســــهــــيـل إعـــداد
استراتيجية تعاون Gنظمة الصحة العاGية مع البلدs و

د) تـــســهــيـلs عــنــد االقــتـــضــاءs احلــوار بــX الـــهــيــئــات
الـــوطــنـــيــة ومـــجــمـــوعــة اGـــانــحـــX وغــيـــرهم من الـــشــركــاء
اGـهــمّـX لـلـتــنـمـيـة والــتـعـاون حـول الــسـيـاسـات اGــرتـبـطـة

sواردGبالصحة وتعبئة ا
هـ) تـــقـــويـــة الــشـــراكـــة مع مـــخـــتــلـف الــفـــاعـــلــX عـــلى
اGـــســتــوى الــوطــني اGــتــعــلــقــة بــنــشــاطــات تــعــبــئــة اGــوارد
وتنسيق التـدخالت Gصلحة قطاع الصحة باجلزائر وذلك

بالتعاون مع احلكومةs و

اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
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و) ترقـيـة نشـر وثائق ومـنـشورات مـنظـمـة الصـحة
العاGية باجلزائر.

اGاداGادّة ة 2
االلتزامات اإلدارية واGالية Gنظمة الصحة العاGيةااللتزامات اإلدارية واGالية Gنظمة الصحة العاGية

في حدود إمكـانيـات اGيـزانية أو مـراعاة لـلمـتاحات
اGالـية اGتـوفرةs تـتكـفل منظـمة الـصحـة العاGـيةs كـليا أو
sوحـــسب الـــكـــيـــفــيـــات احملـــددة بـــاتــفـــاق مـــشـــتــرك sجـــزئــيـــا

بالنفقات اآلتـية :
sأ) رواتب وتــعــويــضــات مــســتــخــدمي مــكــتـب الــبــلـد
سواء � تـوظيفـهم على اGـستوى الـدولي أو على اGـستوى

sتحدة في البلدGطبقا لسلم أجور األ� ا sاحمللي
ب) تــكـالـيف الـنـقـل ( ـا فـيـهـا اGـصــاريف الـيـومـيـة)
Gستخدمي مـكتب البلد في ما يـخص التنقالت التي تتم
فـي إطــار مــهــام مــنــظــمــة الـــصــحــة الــعــاGــيــة داخل وخــارج
الـبـلدs هـذا ال يـسـتـبعـد تـقـاسم الطـرفـsX بـاتفـاق مـشـترك

sللتكاليف في إطار نشاطات التعاون التقني sبينهما
ج) وضع الـــلـــوازم الــضـــروريـــة لــســـيـــر عـــمل مـــكــتب

البلد حتت تصرفهs و
د) جـــمـــيع الـــنـــفـــقـــات األخــرى اGـــنـــفّـــذة خـــارج الـــبـــلــد

واGعتمدة من طرف منظمة الصحة العاGية.
اGاداGادّة ة 3

االلتزامات اإلدارية واGالية للحكومةااللتزامات اإلدارية واGالية للحكومة
1 - تـــســـاهم احلــكـــومــة فـي الــتـــكــالـــيف بـــتــكـــفــلـــهــا أو
بــتــزويــد مــكــتب الــبــلــدs بــشــكل غــيــر مــبــاشــرs بــاGــنــشـآت

واخلدمات اآلتية :
أ) أمن األمـالك وكـــذا األشـــخـــاص خالل أداء مـــهـــامـــهم

sداخـل البلـد
ب) اســــتــــعــــمــــال الــــبــــريــــد واالتــــصــــاالت الــــســــلــــكــــيـــة

sوالالسلكية لالحتياجات الرسمية
ج) التسهيالت اGـتعلقة بالـعالج الطبي واالستشفاء

sXالدولي Xاحملتمل للموظف
د) اGبنى الذي يأوي مكتب البلد.

2 - تــضـع احلــكــومـــةs عــنــد االقـــتــضـــاءs حتت تــصــرف
منظمة الصـحة العاGيةs وحسب الكيفيات احملددة باتفاق
مشتركs العتاد واألدوات واخلدمات أو اGمتلكات األخرى

الضرورية لتنفيذ مهمتها.
اGاداGادّة ة 4

التسهيالت واالمتيازات واحلصاناتالتسهيالت واالمتيازات واحلصانات
1 - تـــــطــــبق احلـــــكــــومـــــة عــــلى مـــــكــــتـب الــــبــــلـــــد وعــــلى
sبـاسـتـثــنـاء الـرعـايــا من جـنـســيـة جـزائـريـة sمــسـتـخـدمــيه

وعـــلى أمـــوالـهs �ـــتـــلـــكــــات وأصـــــولs مـــهـــمــا كـــــان مـــكــان
تــــواجـــدهــــــا أو الــــشـــخـص الـــذي تــــوجــــد بـــحــــوزتهs أحــــكـــام
االتـــــفــــاقـــــيــــة حـــــول امـــــتــــيـــــازات وحــــصـــــانــــات الـــــهــــيـــــئــــات

sتخصصةGا
2 - يــعــتــبــر مــســتــخـدمــو مــكــتب الــبــلــدs بــاســتــثــنـاء
الــرعــايــا من جــنــســيــة جــزائــريــة  ــا فــيــهم اGــســتــشـــارون
الــــذين � تــــوظــــيــــفـــهـم من طــــرفه أو مـن طـــرف مــــنــــظــــمــــة
الــصــحــــة الــعـــاGـــــيــة واGــكــلّــفـــــون بــتــحــقـــــيق األهــــــداف
الــــتي يـــرمي إلـــيـــهـــا هـــذا االتـــفـــــاقs مـــوظـــفـــG Xـــنـــظـــمـــــة
الـصــحــة الـعــاGـيـةs  ــعـنى االتــفـاقـيــة اGـذكــورة أعاله. كـمـا
تـــطـــبق هــذه االتـــفــاقـــيــة عـــلى كل �ـــثل/ مـــنــسق Gـــنــظـــمــة
الصـحة الـعاGـية � تعـييـنه باجلـزائر ويـستـفيـد من أحكام

sالفصــل 21 منها
3 - يــعـتــرف لـلــمـوظــفـX بــاحلـصــانـات واالمــتـيـازات
اGـــذكـــــورة في هـــذا االتــفـــاق Gـــصــلـــحـــة مــنـــظـــمــة الـــصـــحــة
الـعــاGـــيـة فـقط ولــيس Gـصـلــحـتـــهم الــشـخـصـــيـة. يـتـوجّب
عــلى اGــديــــر الـعــــام Gــنـظــمــــة الــصـحــــة الــعــاGــــيــة وكـــذا
عــــلـى مـــديــــرهــــا اجلـــهــــويs رفع احلــــصـــانــــة عن كـل مـــوظف
عندما يكون من شـأن هذه احلصانة عرقـلة مجرى العدالة
أو عــــنــــدمــــا ال يــــؤدي رفــــعـــهــــا إلـى إحــــداث ضـــرر  ــــصــــالح

sيةGمنظمة الصحة العا
4 - تـتـعـاون مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـاGـيـة بـصـفـة دائـمة
مع السـلـطات اجلـزائريـة اخملـتصـة من أجل تسـهـيل السـير
احلــسن لــلــعــدالــةs وتــرقــيــة احــتــرام تــنــظــيــمــات الــشــرطــة
والـــــــوقـــــــايــــــة مـن االســـــــتــــــعـــــــمـــــــال الــــــسـيء لـالمــــــتـــــــيــــــازات

sشار إليها في هذا االتفاقGوالتسهيالت ا
s5 - دون أي مـــســــاس بـــامـــتــــيـــازاتـــهـم وحـــصـــانــــاتـــهم
يــتـوجّب عــلى مـوظــفي مـنـظــمـة الــصـحـة الــعـاGـيــة احـتـرام
قــوانـX وتــنـظـيـمــات الــبـلــدs كـمـــا يـتـوجّب عـلــيـهم أيـضــا

عدم التدخـل في شؤون البلد اGضيف وأمنه الداخلي.
اGاداGادّة ة 5

التسهيالت اخلاصة باالتصاالتالتسهيالت اخلاصة باالتصاالت
1 - لغرض اتصاالتـه الـرسميةs يتمتع مكتب البلـد
 ـــعــــامــــلــــة ال تــــقــل عــن تـــلـك الـــتـي تـــمــــنـــحــــهـــــا احلـــكــــومـــة
لــلــبــعـثـــات الــدبــلــومــاسـيــة فــيــمــا يــخص األولــويـة ونــسب
ومــــعــــدّالت رســــوم اGــــراسالت الــــبـــــريــــديــــة والــــبــــرقــــيـــات
الــكــبـلـــيــة والــبـرقــيــات والـبــرقــيـات الالســلــكـيــة والــصـور
الــــتــــلــــغـــــرافــــيــــةs إلى جــــانب الـــــهــــاتف ووســــائل االتــــصــــال
األخـــرى وكــذا الـنـسب اGــطـبـقـــة عــلى نـشـــر اGــعـلــومـــات

sفي الصحافة واإلذاعـة
2 - ال �ــــكن لــــلـــمــــراسالت الــــرســــمـــيــــة واالتــــصـــاالت

الرسمية األخرى أن تتعرض للرقابة.
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اGاداGادّة ة 6
رخصة اGروررخصة اGرور

1 - يــحق Gــوظــفي مــكــتب الــبــلــد اســتــعــمــال رخــصـة
مـرور األ� اGـتـحــدةs طـبـقـا لـلــتـرتـيـبــات اإلداريـة اGـبـرمـة
بـــX األمـــX الـــعـــامّ لأل� اGـــتـــحـــدة والـــســـلـــطـــات اخملـــتـــصــة

sيةGنظمة الصحة العاG
2 - تــــعــــتــــرف احلــــكــــومـــــة وتـــــقــــبـل رخــــصــــــة اGــــرور
اGـسـلّـمــة ألعـضـــاء مـسـتـخـــدمي مـكــتب الـبـلـــدs كـوثـيـقـــة

سفـر صـاحلــة.
اGاداGادّة ة 7

أحكام نهائيةأحكام نهائية
1 - إن هذا االتفاق :

sأ) يـدخل حـيّــز الـتّـنــفـيـذ  ـجــرد أن تـخـطــر احلـكـومـة
كــتــابــيــاs اGــديــر اجلــهــوي إلفــريــقــيــا عن اســتــيــفــاء اإلجـراء

sالوطني الرسمي للتصديق
ب) ال يـــعـــوّض وال يــــلـــغي االتــــفـــاق األســـاسـي اGـــوقّـع

s1962 في 20 ديسمبر سنة Xعليه من قبل الطرف
sبــإمـكــانــيــة جتــديـده ضــمــنــيـا sج) تــنــتــهي صالحــيــته

sخمس (5) سنوات بعد دخوله حيّز التّنفيذ
د) �ـــكـن فــســـخه مـن قـــبل أحـــد الــطـــرفـــsX بـــإخـــطــار
sكتابي مسبق مدته ستة (6) أشهر موجه للطرف اآلخر

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية

فؤاد بوعتورةفؤاد بوعتورة
اGدير العام للتشريفاتاGدير العام للتشريفات
وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية

عن منظمةعن منظمة
الصحة العاGيةالصحة العاGية
لويس.ق. سامبولويس.ق. سامبو

مدير اGكتب اجلهوي إلفريقيامدير اGكتب اجلهوي إلفريقيا

هـ) �كن تـعديـله من أحـد الطـرفـsX وفي هذه احلـالة
يــجـــري الــطــرفـــان مــشــاورات حــــول الــتــعـــديالت اGــقـــررة

التي يتعيّن اGوافقة عليها كتابياs و
و) ال يـسـري مفـعـولـه في حـالـة إبـطـالهs إال بـالـنـسـبة
لألحـكـام الـتي تـسـمح بـاالخـتتـام اGـنـظم لـنـشـاطـات مـكتب
البلد أو تسـريح اGستخدمـX أو سحبهمs أو حتويل ونقل

ملكية وأموال مكتب البلد.
2 - في حـــالـــة غـــلق مـــكـــتب الـــبـــلـــدs تـــعـــيـــد مـــنـــظـــمــة
الـــصـــحــة الـــعـــاGــيـــة إلى احلـــكـــومــةs عـــنـــد االقــتـــضـــاء وعــلى
حالتهاs كـافة اGكاتب والعتاد أو اGعدّات التي كانت حتت

تصرف مكتب البلد.
إثبـاتا لذلكs قـام اGوقعـان أدناهs اخملول لـهما قـانونا
Xبـــالـــتــوقـــيع عـــلى هـــذا االتــفـــاق بـــالــلـــغـــتــ sلــهـــذا الـــغــرض
العـربـية والـفـرنسـيـةs من نـسخـتـX أصلـيـتsX ويـتـساوى

النصّان في احلجية القانونية.
حــرّر بــاجلــزائــر في24 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اGــوافق

27 فبراير سنة 2013.

مراسيم فرديةمراسيم فردية
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434
29  ســبــتـمــبــر ســنـة   ســبــتـمــبــر ســنـة s2013 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاءن إنــهـاء اGـوافق اGـوافق 

مهام اGدير العاممهام اGدير العامّ للخزينة بوزارة اGالية. للخزينة بوزارة اGالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 23 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1434 اGـوافق 29 سـبــتـمـبــر سـنـة 2013 تـنــهىs ابـتـداء
sمـهام الـسّيـد حـاجي بابـا عمي s2013 من أوّل يـوليو سـنة

بصفته مديرا عاما للخزينة بوزارة اGاليّة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434
29  ســبــتـمــبــر ســنـة   ســبــتـمــبــر ســنـة s2013 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاءن إنــهـاء اGـوافق اGـوافق 
مـــهـــام مـــكـــلمـــهـــام مـــكـــلّـف بـــالـــدـف بـــالـــدّراســـات والـــتـــلـــخـــيص بـــوزارةراســـات والـــتـــلـــخـــيص بـــوزارة

اGالية.اGالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 23 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1434 اGــوافق 29 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2013 تــنـــهى مــهــام
الــسّـيــد بـلـقــاسم آيت سـعــديs بـصـفــته مـكــلّـفـا بــالـدّراسـات

والتلخيص بوزارة اGاليّةs لتكليفه بوظيفة أخرى.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434
29  ســبــتـمــبــر ســنـة   ســبــتـمــبــر ســنـة s2013 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاءن إنــهـاء اGـوافق اGـوافق 
مــــهـــام األمــــX الــــعـــاممــــهـــام األمــــX الــــعـــامّ لــــوزارة الــــشــــؤون الـــديــــنــــيـــة لــــوزارة الــــشــــؤون الـــديــــنــــيـــة

واألوقـاف.واألوقـاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 23 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1434 اGــوافق 29 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2013 تــنـــهى مــهــام
الـسّـيـد عــلي حـميs بــصـفـته أمــيـنـا عـامــا لـوزارة الـشـؤون

الدينية واألوقاف.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434
29  ســبــتـمــبــر ســنـة   ســبــتـمــبــر ســنـة s2013 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاءن إنــهـاء اGـوافق اGـوافق 

مهام األمX العاممهام األمX العامّ لوزارة االتصال. لوزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 23 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1434 اGــوافق 29 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2013 تــنـــهى مــهــام
الـسّـيـد مـحـمـد بـوسـلـيـمـانيs بـصـفـته أمـيـنـا عـامـا لـوزارة

االتصـال.



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 51 8  ذو احلجة عام   ذو احلجة عام 1434 هـ هـ
13 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2013 م

وزارة السكن والعمران وا>دينةوزارة السكن والعمران وا>دينة
قرار وزاري مرار وزاري مـشتشتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 3 رب ربـيع األول عام يع األول عام 1434
اGوافق اGوافق 15  ين  ينـاير سنة اير سنة s2013  يعs  يعـدّل ويتل ويتـمم القرارمم القرار
الوزاري اGالوزاري اGـشتشتـرك اGؤرخ في رك اGؤرخ في 24 شع شعـبـان عام ان عام 1431
اGاGــــــــــــوافق وافق 5 غ غــــــــــــشـت ست ســــــــــــنــــــــــــة ة 2010 ال الــــــــــــــذي يذي يــــــــــــحــــــــــــدد عدد عــــــــــــدددد
اGاGــــــنــــــاصب الاصب الــــعــــــلــــيــــــا لا لــــــلــــمــــــوظوظــــفــــــX اXG اGــــنــــــتــــمــــــX لألسالكX لألسالك
اGاGــــــشــــــتــــركركــــــة في اGة في اGــــــؤسؤســــــســــات واإلدارات الات واإلدارات الــــــعــــــمــــومومــــــيــــة
بعنوان اإلدارة اGركزية لوزارة السكن والعمران.بعنوان اإلدارة اGركزية لوزارة السكن والعمران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 sالعام للحكومة Xإن األم

 sووزير السكن والعمران

sاليةGووزير ا

sســـنـــــــة 2013 يــــعـــيّـــــن الـــسّـــيـــــــــد بـــوبـــكــــــــر خـــالــــــــدي
أمـــــيـــــنــــــــــا عـــــامــــــــا لــــــــــوزارة الـــــشــــــــــؤون الـــــديـــــنـــــيـــــــة

واألوقـــــاف.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434
Xن تـعـيXيـتـضـمّن تـعـي sيـتـضـم s2013 ـوافق 29  سـبــتـمـبـر سـنـة   سـبــتـمـبـر سـنـةGـوافق اGا

األمX العاماألمX العامّ لوزارة االتصال. لوزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 23 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1434 اGـوافق 29 ســبــتـمــبـر ســنـة 2013 يــعـيّـن الـسّــيـد

عبد القادر العلميs أمينا عاما لوزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434
Xن تـعـيXيـتـضـمّن تـعـي sيـتـضـم s2013 ـوافق 29  سـبــتـمـبـر سـنـة   سـبــتـمـبـر سـنـةGـوافق اGا
األمــX الـعــاماألمــX الـعــامّ لـوزارة الــتـضــامن الـوطــني واألسـرة لـوزارة الــتـضــامن الـوطــني واألسـرة

وقضايا اGرأة.وقضايا اGرأة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 23 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1434 اGـوافق 29 ســبــتـمــبـر ســنـة 2013 يــعـيّـن الـسّــيـد
بـــلـــقـــاسم آيـت ســـعـــديs أمـــيــــنـــا عـــامـــا لــــوزارة الـــتـــضـــامن

الوطني واألسرة وقضايا اGرأة.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434
29  ســبــتـمــبــر ســنـة   ســبــتـمــبــر ســنـة s2013 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاءن إنــهـاء اGـوافق اGـوافق 

مهام األمX العاممهام األمX العامّ لوزارة التربية الوطنية. لوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 23 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1434 اGــوافق 29 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2013 تــنـــهى مــهــام
السّيد بوبكـر خالديs بصفته أمينا عاما لوزارة التربية

الوطنيةs لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434
29  ســبــتـمــبــر ســنـة   ســبــتـمــبــر ســنـة s2013 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاءن إنــهـاء اGـوافق اGـوافق 
مــــهـــام األمـــX الـــعـــاممــــهـــام األمـــX الـــعـــامّ لــــوزارة الـــتـــضـــامـن الـــوطـــني لــــوزارة الـــتـــضـــامـن الـــوطـــني

واألسرة - سابقا.واألسرة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 23 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1434 اGــوافق 29 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2013 تــنـــهى مــهــام
الـسّـيد سـماعـيل بن حـبيـلسs بـصفـته أميـنـا عامـا لوزارة

التضامن الوطني واألسرة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1434
Xن تـعـيXيـتـضـمّن تـعـي sيـتـضـم s2013 ـوافق 29  سـبــتـمـبـر سـنـة   سـبــتـمـبـر سـنـةGـوافق اGا

األمX العاماألمX العامّ لوزارة الشؤون الدينية واألوقـاف. لوزارة الشؤون الدينية واألوقـاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــمـــــوجـــــب مــــرســــوم رئـــــاســـيّ مـــــؤرّخ فـــــي 23
ذي الــــقـــعــــــدة عــــــــام 1434 اGــــوافـــــــق 29 ســـبــتــمــبــــــر

قرارات7 مقرقرارات7 مقرّرات7 آراءرات7 آراء
-  ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اGـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

sؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGا

- و ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGــؤرّخ في 17 شـوال عام 1433 اGــوافـق 4 سـبـتمـبـر سـنة

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اGؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةGالّذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اGــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اGــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اGــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

sالعمومية



8  ذو احلجة عام   ذو احلجة عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 851
13 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2013 م

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

يـحـدد عـدد اGنـاصب الـعـلـيـا لـلـمـوظـفـX اGـنتـمـX لألسالك
اGـشـتــركـة في اGــؤسـسـات واإلدارات الــعـمــومـيـة بــعـنـوان

sركزية لوزارة السكن والعمرانGاإلدارة ا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGــــادة األولى :اGــــادة األولى :  يـــعــــدل هـــذا الـــقـــرار ويــــتـــمم الـــقـــرار
الــــوزاري اGـــــشـــــتــــرك اGـــــؤرخ في 24 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1431

اGوافق 5 غشت سنة 2010 واGذكور أعاله.

اGــــادة اGــــادة 2 :  :  تــــعــــدل وتــــتــــمـم اGــــادة األولى من الــــقــــرار
الــــوزاري اGـــــشـــــتــــرك اGـــــؤرخ في 24 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1431

اGوافق 5 غشت سنة 2010 واGذكور أعالهs كما يأتي:

"اGـادة األولى :  تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـواد 76 و98 و133
و172 و197 من اGـرسـوم التـنفـيذي رقم 08-04 اGـؤرخ في
11 مـحرم عام 1429 اGوافق 19 ينـاير سنة 2008 واGـذكور

أعـالهs يـحـدد عـدد اGــنـاصب الـعـلــيـا ذات الـطـابـع الـوظـيـفي
sــركـزيــة لــــوزارة الـســكــن والــعــمـــرانGبـعــنــوان اإلدارة ا

كما يأتي:

العددالعدد اGناصب العليااGناصب العلياالشعبالشعب

بدون تغيير

بدون تغيير

1

1

1

1

"               1

اإلدارة العامة

الترجمة - الترجمة الفورية

اإلعالم اآللي

اإلحصائيات

الوثائق واحملفوظات

بدون تغيير

بدون تغيير

مسؤول قواعد اGعطيات

مسؤول الشبكة

مسؤول اGنظومات اGعلوماتية

اGكلف بالبرامج اإلحصائية

اGكلف بالبرامج الوثائقية

- و قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اGؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
لألسالك اGـشــتـركـة فـي اGـؤسـســات واإلدارات الـعـمــومـيـة

sواد 76 و98 و133 و172 و197 منهGالسيما ا

- و ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-189 اGؤرخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اGـوافق أول يـوليـو سـنة

s2008 الذي يحدد صالحيات وزير السكن والعمران

- و ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-190 اGؤرخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اGـوافق أول يـوليـو سـنة
2008 واGـــــتــــضــــمن تـــــنــــظــــيم اإلدارة اGـــــركــــزيــــة في وزارة

sتممGعدل واGا  sالسكن والعمران

- و ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرخ في
24 شـــعـــبـــان عـــام 1431 اGــوافق 5 غـــشت ســـنـــة 2010 الــذي

اGاداGادّة ة 3 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 3 ربيع األول عام 1434 اGوافق 15  يناير سنة 2013.

وزير السكنوزير السكن
والعمرانوالعمران

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزير اGاليةوزير اGالية
كر§ جوديكر§ جودي
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قرار وزاري مقرار وزاري مـشتشتـرك مؤرخ في رك مؤرخ في 3 رب ربـيع األول عام يع األول عام 1434
اGاGـوافق وافق 15  ي  يـنـايايـر سر سـنـة ة s2013 ي يـحـدد عدد عـدد اGدد اGـنـاصباصب
الالــــــعــــلــــــيــــــا لا لــــــلــــــعــــــمــــــال اGال اGــــهــــــنــــــيــــــX وسX وســــــائائــــــقي القي الــــــســــــيــــاراتارات
واحلواحلــــــجــــــــاب باب بــــــــعــــــــنــــــــوان اGوان اGــــــصــــــــالح اخلالح اخلــــــــارجارجــــــــيــــــــة لة لــــــوزارةوزارة

السكن والعمران.السكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 sالعام للحكومة Xإن األم
 sووزير السكن والعمران

sاليةGووزير ا
-  ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 307 اGـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

sؤسسات واإلدارات العموميةGناصب العليا في اGا
- و ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGــؤرّخ في 17 شـوال عام 1433 اGــوافـق 4 سـبـتمـبـر سـنة

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 90-328 اGؤرخ
في 8 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1411 اGــوافق 27 أكــتـــوبــر ســـنــة
1990 الذي يحدد قواعد تـنظيم مصالح التـجهيز الوالئية

sتممGعدل واGا sوعملها
- و قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اGؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اGــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اGــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اGــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

sالعمومية

- و قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اGؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـGــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اGوا

sادة 38 منهGال سيما ا sوسائقي السيارات واحلجاب

- و ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-189 اGؤرخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اGـوافق أول يـوليـو سـنة

s2008 الذي يحدد صالحيات وزير السكن والعمران

- و ــقـتـضـي اGـرسـوم الــرئـاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اGادة 38 من اGـرسوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-05 اGــــؤرخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اGـوافق 19 يــنـايــر ســنـة 2008 واGــذكـور أعـالهs يـهــدف هـذا
الـــقـــرار إلى حتــــديـــد عـــدد اGـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا ذات الـــطـــابع
الـــوظــيـــفي بـــعــنـــوان اGــصـــالح اخلـــارجــيـــة لــوزارة الـــســكن

والعمرانs طبقا للجدول اآلتي:

العددالعدد
اGناصب العليااGناصب العليا

مديرية التعمير والبناءمديرية التعمير والبناء

رئيس حظيرة
رئيس ورشة
رئيس مخزن

رئيس اGصلحة الداخلية

مديرية السكن والتجهيزات العموميةمديرية السكن والتجهيزات العمومية

48

48

48

48

48

48

48

48

اGادة اGادة 2 :  : يحـدد عدد اGنـاصب العلـيا اGـذكورة في اجلدول أعالهs  ـنصب واحد (1) عـلى مستـوى كل مديريـة للتـعمير
والبناء ومنصب واحد (1) على مستوى كل مديرية والئية للسكن والتجهيزات العمومية.

اGاداGادّة ة 3 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 3 ربيع األول عام 1434 اGوافق 15  يناير سنة 2013.

وزير السكنوزير السكن
والعمرانوالعمران

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
وزير اGاليةوزير اGالية
كر§ جوديكر§ جودي

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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قــــــرار مــــــؤرخ في قــــــرار مــــــؤرخ في 22 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 28
سـبـتـمـبـر سـنة سـبـتـمـبـر سـنة s2013  يـعـد يـعـدّل الـقـرار اGؤرل الـقـرار اGؤرّخ في خ في 22
ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اGــوافق  اGــوافق 15 مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة
2012 واGتضم واGتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقاتن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات

لوزارة السكن والعمران وتعيX أعضائها.لوزارة السكن والعمران وتعيX أعضائها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sدينةGإن وزير السكن والعمران وا

-  ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و ــقــتــضـى الــقــــرار اGــؤرّخ في 22 ربــيع الــثــاني
عـام 1433 اGـوافق 15 مـارس سـنة 2012 واGـتـضـمّن إنـشاء
الــلـجـنـة الــقـطـاعـيــة لـلـصـفــقـات لـوزارة الـســكن والـعـمـران

sعدّلGا sأعضائها Xوتعي

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : يــعــدّل هــذا الــقــرار أحــكــام اGـادّة 2 من
الـــــــــقــــــــرار اGــــــــؤرّخ في 22 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عـــــــــــــام 1433
sــذكــــــور أعــــالهGـوافـــــق 15 مـــــــارس ســنـــــة 2012 واGا

كما يأتي :

"اGادّة 2 : ........................................

sعضـوا مستـخلفا sمـتصرف رئـيسي sأحمـد لكحل -
s(ـديـريـة الـعـامــة لـلـمـحـاسـبـــــــةGا) ـالـيّــةGـثال لـوزيـــــر ا�

sخلفا لآلنسة غنية حمزة

sعـضـوا مــسـتـخــلـفـا sرئــيس مـكـتـب sزواوة Xيــاسـ -
�ثال لوزير التجارةs خلفا للسيد عبد اللّه شعبان.

............... (الباقي بدون تغيير) ...............".

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

حــــــرّر بـــــاجلـــــــزائـــــر في 22 ذي الــــــقـــــعــــــــدة عـــــــام 1434
اGوافـق 28 سبتمبر سنة 2013.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 25 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 9 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة s2012 يتـضـمن  يتـضـمن وضع بعضوضع بعض
األسالك الـتابعة لـوزارة األسالك الـتابعة لـوزارة التربـية الوطنـية في حالةالتربـية الوطنـية في حالة
القـيـام بـاخلـدمـة لـدى مؤسـسـات الـتـكـوين اGـوضـوعةالقـيـام بـاخلـدمـة لـدى مؤسـسـات الـتـكـوين اGـوضـوعة

حتت وصاية وزارة الثقافة.حتت وصاية وزارة الثقافة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن األم

sووزيرة الثقافة

sووزير التربية الوطنية

-  ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 315
اGــؤرخ في 11 شــوّال عــام 1429 اGــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة
XــوظـــفــGــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاG2008 وا

اGــنــتــمــX لألسالك اخلــاصــة بــالــتــربـيــة الــوطــنــيــةs اGــعـدّل
sتمّمGوا

- و ـقـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي  اGـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سنة 2002  واGتضمن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرّخ في
24 ذي الـــــقــــعـــــدة عــــام 1412 اGـــــوافق 27 مـــــايــــو ســـــنــــة 1992

واGتـضـمّن وضع بـعض األسالك الـنوعـيـة الـتابـعـة لوزارة
sالـتـربيـة في حـالـة اخلـدمـة لـدى وزارة الثـقـافـة واالتـصال

sتممGا

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 3 من اGـرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 08 - 315  اGـؤرخ في 11 شـوّال عـام 1429
اGـوافق 11 أكــتـوبــر ســنـة s2008 اGـعــدّل واGــتـمّم واGــذكـور
أعالهs يــوضع فـي حـالــة اخلــدمــة لــدى مـؤســســات الــتــكـوين
اGــــوضــــوعــــة حتت وصــــايــــة وزارة الــــثــــقــــافــــة s وفـي حـــدود
الـــتـــعـــداد اGـــنــــصـــوص عـــلـــيه في هـــذا الـــقـــرارs اGـــوظـــفـــون

اGنتمون ألحد األسالك اآلتية :
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أساتذةأساتذة
التعليمالتعليم
الثانويالثانوي

اGؤسساتاGؤسسات
العموميةالعمومية

اGدرسة العليا
للفنون اجلميلة

األسالكاألسالك
أساتذةأساتذة
التعليمالتعليم
اGتوسطاGتوسط

أساتذةأساتذة
التعليمالتعليم
األساسياألساسي

مساعدومساعدو
التربيةالتربية

مشرفومشرفو
التربيةالتربية

نوابنواباGقتصدوناGقتصدون
اGقتصديناGقتصدين

اGعهد العالي Gهن
فنون العرض

والسمعي البصري

اGدرسة اجلهوية
للفنون اجلميلة

بعزازقة

اGدرسة اجلهوية
للفنون اجلميلة

بتيبازة

اGدرسة اجلهوية
للفنون اجلميلة
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اGدرسة اجلهوية
للفنون اجلميلة
بقسنطينة

1324-111

اGدرسة اجلهوية
للفنون اجلميلة

بوهران
10---111

اGدرسة اجلهوية
للفنون اجلميلة

بباتنة
7---111

اGعهد اجلهوي
للتكوين اGوسيقي

باجلزائر
12-7-1--

اGعهد اجلهوي
للتكوين اGوسيقي

بباتنة
5-15-111

اGعهد اجلهوي
للتكوين اGوسيقي

بوهران
4-411--

اGعهد اجلهوي
للتكوين اGوسيقي

بالبويرة
5-9-111
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Xـهـنـي لـلـمـوظـفـGـسـار اGـادّة ة 2 :  تــضـمن تـسـيـيــر اGـاداGا
sـــــادة األولـى أعالهGــــــذكــــــورة فـي اGلـألسالك ا XــــــنــــــتــــــمـــــGا
مــــؤســــســــات الــــتــــكــــويـن اGــــوضــــوعــــة حتت وصــــايــــة وزارة
الـثـقـافـةs طـبـقــا لألحـكـام الـقـانـونــيـة األسـاسـيـة احملـددة في
اGــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 08 - 315  اGــؤرخ في 11 شـوّال
sـتـمّمGـعـدّل واGا s2008 ـوافق 11 أكـتـوبـر سـنـةGعـام 1429 ا

واGذكور أعاله.

اGـاداGـادّة ة 3 :  يـسـتــفـيـد اGـوظــفـون اGـوضــوعـون في حـالـة
اخلدمة من حق الـترقـيةs طبـقا ألحكـام اGرسـوم التنـفيذي
رقم 08 - 315  اGــؤرخ في 11 شــوّال عــام 1429 اGــوافق 11

أكتوبر سنة s2008 اGعدّل واGتمّمs واGذكور أعاله.

اGـاداGـادّة ة 4 :  تـكون الـرتـبـة اGـشـغـولـة من طـرف اGوظف
الذي استفاد من ترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.

اGــــاداGــــادّة ة 5 :  تــــلـــــغى جـــــمــــيـع أحــــكـــــام الــــقـــــرار الــــوزاري
اGـشــتــرك اGـؤرّخ في 24 ذي الـقــعــدة عـام 1412 اGـوافق 27

مايو سنة s1992 اGتمّم واGذكور أعاله.

اGـاداGـادّة ة 6 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 25 مـــحـــرّم عـــام 1434 اGــوافق 9
ديسمبر سنة 2012.

- و ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اGـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-352 اGؤرّخ
في 7 ذي الـقــعــدة عـام 1432 اGـوافق 5 أكــتـوبــر ســنـة 2011
الـــذي يـــحـــدّد الــقـــانـــون األســـاسي الـــنــمـــوذجي لـــلـــمــتـــاحف

sتحفيGومراكز التفسير ذات الطابع ا
- و ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-197 اGؤرّخ
في 3 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــــام 1433 اGــــوافـق 25 أبـــــريــل
ســـنـــة 2012 واGــتـــضـــمّن إنـــشــاء مـــتـــحف عـــمــومـي وطــني

sدينة تلمسانG لآلثار اإلسالمية
- و ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

sالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادّة 9 من اGـــــرســــوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 11-352 اGـؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام 1432
اGـــــوافق 5 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2011 الــــذي يـــــحــــدّد الـــــقــــانــــون
األسـاسي الـنــمـوذجي لــلـمـتــاحف ومـراكـــز الـتـفــسـيـر ذات
الــــطــــابــع اGــــتــــحــــفـيs يــــهـــــدف هـــــذا الـــــقــــــرار إلى حتــــديــــد
الـتــنـظــيم الــداخـلـي لـلــمـتــحف الــعـمــومي الــوطـني لــآلثـار

اإلسالمية Gدينة تلمسان وملحقاته.
اGاداGادّة ة 2 : : يضم التنـظيم الداخلي للمتحف العمومي
sــديـنــة تــلــمـســان ومــلــحــقـاتهG الــوطـنـي لـآلثــار اإلسالمــيــة

حتت سلطة اGديرs مـا يأتي :
sتحفية والبحثGقسم حفظ وترميم اجملموعات ا -

sقسم النشاط والتوثيق والتعاون والتبادل  -
sالية والوسائل العامةGمصلحة اإلدارة وا -

- اGلحقـات.
3 : : يـــتـــولـى قـــسم حــــفظ وتـــرمـــيـم اجملـــمـــوعـــات اGــاداGــادّة ة 

اGتحفية والبحثs على اخلصوص اGهام اآلتـية :
sتحفية ودراستها وإثرائهاGحفظ اجملموعات ا -

sتحفية وتثمينهاGترميم اجملموعات ا -
- إعــــداد بـــــطــــاقــــات اجلـــــرد الــــتـــــقــــنــــيـــــة والــــعــــلـــــمــــيــــة

sتحفـيةGللمجموعات ا
sاديةGمتلكات الثقافية اGاقتناء ا -

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

 وزير التربية الوطنية وزير التربية الوطنية
عبد اللطيف بابا أحمدعبد اللطيف بابا أحمد

 وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرقـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرّخ في خ في 14  صــــفــــر عــــام  صــــفــــر عــــام 1434
اGـــــوافـق اGـــــوافـق 27  ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة   ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة s 2012 يـــــتـــــضـــــم s يـــــتـــــضـــــمّن
الــتـنــظــيم الــداخـلـي لـلــمــتـحـف الـعــمــومي الــوطـنيالــتـنــظــيم الــداخـلـي لـلــمــتـحـف الـعــمــومي الــوطـني

لآلثار اإلسالمية Gدينة تلمسان وملحقاته.لآلثار اإلسالمية Gدينة تلمسان وملحقاته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن األم
sووزيرة الثقافة
sاليةGووزير ا

-  ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
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عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

 وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

- اإلشــــراف عـــلـى الـــبــــحــــوث الـــعــــلــــمـــيــــة اGــــرتـــبــــطـــة
sتحفية ونشر نتائجهاGباجملموعات ا

- تـــنـــظــــيم تـــظـــاهــــرات عـــلـــمــــيـــة وطـــنــــيـــة ودولــــيــة
sشاركـة فيهاGوا

- ضمان تسيير اخملابر واخملازن والورشات.
يضم هذا القسم ثالث (3) مصالح :

sتحفيةG1 - مصلحة حفظ اجملموعات ا
sتحفيةG2 - مصلحة ترميم اجملموعات ا
3 - مصلحة اخملابر واخملازن والورشات.

اGاداGادّة ة 4 : : يتـولى قسم الـنشـاط والتـوثيق والـتعـاون
والتبادلs على اخلصوصs اGهام اآلتـية :

- تــعــزيــز الـعـالقـات مـع الـصــحــافــة وتـكــوين مــلــفـات
sتحفGصحفية حول جميع نشاطات ا

sرتبطة بهدفهGعلومات اGنشر ا -
- إجنــاز بـــرامج الــتـــنــشـــيط وال ســيّـــمــا الـــتي تــخص

sعارضGاحملاضرات وا
- إجنـاز مــجالت ومـنـاشــيـر ودعــائم أخـرى مـرتــبـطـة

sتحفGبأنشطـة ا
- الـــــــــــــبــــــــــــــحـث عــــن مــــــــــــــــوارد أخـــــــــــــــــرى إلثـــــــــــــــــراء

sتحفGمجموعـــات ا
sتشكـيل رصيد وثائقي -

- إقـامــة عالقـات الـتــبـادل والــتـعـاون مع اGــؤسـسـات
sؤسسات األخرىGماثلة و/ أو اGا

- تبادل اجملموعـات اGتحفية بX اGتحف واGتاحف
الوطنية و/ أو األجنبية في إطار اGعارض اGتحفية.

: (2) Xيضم هذا القسم مصلحت
s1 - مصلحة النشاط

2 - مـــصــــلـــحــــة اGـــكـــتــــبـــة والـــتــــوثـــيـق واGـــيـــديــــاتـــيك
واألرشيف.

5 : : تتـولى مصـلـحة اإلدارة واGـالـية والـوسائل اGاداGادّة ة 
العامةs على اخلصوصs اGهام اآلتـية :

sXالي للمستخدمGضمان التسيير اإلداري وا -
sوارد البشريةGإعداد مخططات تسيير ا -

- إعــــداد مــخــطــطــات تــكــويـن مــســتــخــدمي اGــتــحف
sمستواهم وجتديد معلوماتهم Xوحتس

- إعــــــــداد مـــــشــــــــروع مــــــيــــــزانــــــــيـــــة الــــــتـــــســـــيـــــــيـــــر
sوالتجهــيز للمتحف

sتحفGمسك محاسبة ا -

sتحف بوسائل التسييرGضمان تزويد هياكل ا -
- ضمـان تسـييـر اGمتـلكـات اGنـقولـة وغيـر اGنـقولة

sللمتحف وصيانتها
- الـــــســــــهـــــر عـــــلى حـــــراســـــة اGــــــتـــــحف واجملـــــمـــــوعـــــات

اGتحفية.
تضم هذه اGصلحة ثالثة (3) فروع :

sوالتكوين XستخدمG1 - فرع ا
sالية واحملاسبةG2 - فرع ا

3 - فرع الوسائل العامة واألمن.
اGـاداGـادّة ة 6 : : تـسـيّـر اGـلـحـقـة اGـنـشـأة  وجـب اGادّة 7 من
اGـرسـوم الــتّـنـفـيـذيّ رقم 11-352 اGـؤرّخ في 7 ذي الــقـعـدة
عــــام 1432 اGـــــوافق 5 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 2011 الــــذي يـــــحــــدّد
القانون األساسي النـموذجي للمتاحف ومراكز التفسير
ذات الــطـابع اGــتـحــفيs من طــرف رئـيـس اGـلــحـقــةs وتـضم

ثالث (3) مصالح :
s1 - مصلحة احلفظ والترميم والبحث

s2 - مصلحة النشاط والتوثيق
3 - مصلحة الوسائل العامة.

اGـاداGـادّة ة 7 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 صـــفـــر عـــام 1434 اGــوافق 27
ديسمبر سنة 2012.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرقـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرّخ في خ في 14  صــــفــــر عــــام  صــــفــــر عــــام 1434
اGـــــوافـق اGـــــوافـق 27  ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة   ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة s 2012 يـــــتـــــضـــــم s يـــــتـــــضـــــمّن
الــتـنــظــيم الــداخـلـي لـلــمــتـحـف الـعــمــومي الــوطـنيالــتـنــظــيم الــداخـلـي لـلــمــتـحـف الـعــمــومي الــوطـني

للفن والتاريخ Gدينة تلمسان وملحقاته.للفن والتاريخ Gدينة تلمسان وملحقاته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن األم
sووزيرة الثقافة
sاليةGووزير ا

-  ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
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- و ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اGـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-352 اGؤرّخ
في 7 ذي الـقــعــدة عـام 1432 اGـوافق 5 أكــتـوبــر ســنـة 2011
الـــذي يـــحـــدّد الــقـــانـــون األســـاسي الـــنــمـــوذجي لـــلـــمــتـــاحف

sتحفيGومراكز التفسير ذات الطابع ا
- و ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-196 اGؤرّخ
في 3 جــــمــــادى الـــثــــانـــــيــــة عـــــام 1433 اGــــوافـق 25 أبـــــريـل
ســنـــة 2012 واGــتــضـــمّن إنــشـــاء مـــتــحف عــمــــومي وطــني

sدينة تلمسانG للفن والتاريخ
- و ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

sالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادّة 9 من اGـــــرســــوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 11-352 اGـؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام 1432
اGـــــوافق 5 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2011 الــــذي يـــــحــــدّد الـــــقــــانــــون
األسـاسـي الـنــمـوذجي لــلـمــتــاحف ومـراكــز الـتــفـســيـر ذات
الــــطــــابــع اGــــتــــحــــفـيs يــــهـــــدف هـــــذا الـــــقــــــرار إلى حتــــديــــد
الــتــنــظـــيم الــداخــلي لــلــمــتــحف الـــعــمــومي الــوطــني لــلــفن

والتاريخ Gدينة تلمسان وملحقاته.
اGاداGادّة ة 2 : : يضم التنـظيم الداخلي للمتحف العمومي
الـوطـني للـفن والـتاريخ Gـديـنة تـلـمسـان وملـحـقاتهs حتت

سلطة اGديرs مـا يأتي :
sتحفية والبحثGقسم حفظ وترميم اجملموعات ا -

sقسم النشاط والتوثيق والتعاون والتبادل -
sالية والوسائل العامةGمصلحة اإلدارة وا -

- اGلحقـات.
3 : : يـــتـــولـى قـــسم حــــفظ وتـــرمـــيـم اجملـــمـــوعـــات اGــاداGــادّة ة 

اGتحفية والبحثs على اخلصوص اGهام اآلتـية :
sتحفية ودراستها وإثرائهاGحفظ اجملموعات ا -

sتحفية وتثمينهاGترميم اجملموعات ا -
- إعــــداد بـــــطــــاقــــات اجلـــــرد الــــتـــــقــــنــــيـــــة والــــعــــلـــــمــــيــــة

sتحفـيةGللمجموعات ا
sاديةGمتلكات الثقافية اGاقتناء ا -

- اإلشــــراف عـــلـى الـــبــــحــــوث الـــعــــلــــمـــيــــة اGــــرتـــبــــطـــة
sتحفية ونشر نتائجهاGباجملموعات ا

- تـــنـــظــــيم تـــظـــاهــــرات عـــلـــمــــيـــة وطـــنــــيـــة ودولــــيــة
sشاركـة فيهاGوا

- ضمان تسيير اخملابر واخملازن والورشات.
يضم هذا القسم ثالث (3) مصالح :

sتحفيةG1 - مصلحة حفظ اجملموعات ا
sتحفيةG2 - مصلحة ترميم اجملموعات ا
3 - مصلحة اخملابر واخملازن والورشات.

اGاداGادّة ة 4 : : يتـولى قسم الـنشـاط والتـوثيق والـتعـاون
والتبادلs على اخلصوصs اGهام اآلتـية :

- تــعــزيــز الـعـالقـات مـع الـصــحــافــة وتـكــوين مــلــفـات
sتحفGصحفية حول جميع نشاطات ا

sرتبطة بهدفهGعلومات اGنشر ا -
- إجنــاز بـــرامج الــتـــنــشـــيط وال ســيّـــمــا الـــتي تــخص

sعارضGاحملاضرات وا
- إجنـاز مـجالت ومـنـاشـيــر ودعـائم أخــرى مـرتـبـطـة

sتحفGبأنشطـة ا
- الـــــــــــــبــــــــــــــحـث عــــن مــــــــــــــــوارد أخـــــــــــــــــرى إلثـــــــــــــــــراء

sتحفGمجموعـــات ا
sتشكـيل رصيد وثائقي -

- إقـامــة عالقـات الـتــبـادل والــتـعـاون مع اGــؤسـسـات
sؤسسات األخرىGماثلة و/ أو اGا

- تــــبــــــادل اجملــــمـــــوعــــات اGـــــتــــحـــــفــــيـــــة بــــX اGـــــتــــحف
واGـــــتــــــاحف الـــــوطـــــنـــــــيـــــة و/ أو األجــــــنـــــبـــــــيـــــة في إطـــــــار

اGعــارض اGتحفية.
: (2) Xيضم هذا القسم مصلحت

s1 - مصلحة النشاط
2 - مـــصـــلـــحـــــة اGـــكـــتـــبـــة والــــتـــوثـــيق واGــــيـــديـــاتـــيك

واألرشيف.
5 : : تتـولى مصـلـحة اإلدارة واGـالـية والـوسائل اGاداGادّة ة 

العامةs على اخلصوصs اGهام اآلتـية :
sXالي للمستخدمGضمان التسيير اإلداري وا -

sوارد البشريةGإعداد مخططات تسيير ا -
- إعـــداد مــخـــطــطـــات تــكـــوين مــســـتــخـــدمي اGـــتــحف

sمستواهم وجتديد معلوماتهم Xوحتس
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- إعــــــــداد مـــــشــــــــروع مــــــيـــــــزانـــــــــيـــــة الــــــتــــــســــــيــــــــيـــــر
sوالتجهـــيز للمتحف

sتحفGمسك محاسبة ا -
sتحف بوسائل التسييرGضمان تزويد هياكل ا -

- ضمـان تسـييـر اGمتـلكـات اGنـقولـة وغيـر اGنـقولة
sللمتحف وصيانتها

- الـــــســــــهـــــر عـــــلى حـــــراســـــة اGــــــتـــــحف واجملـــــمـــــوعـــــات
اGتحفـية.

تضم هذه اGصلحة ثالثة (3) فروع :
sوالتكوين XستخدمG1 - فرع ا

sالية واحملاسبةG2 - فرع ا
3 - فرع الوسائل العامة واألمن.

اGـاداGـادّة ة 6 : : تـسـيّر اGـلـحقــة اGـنشـأة  ـوجب اGادّة 7 من
اGـرسـوم الــتّـنـفـيـذيّ رقم 11-352 اGـؤرّخ في 7 ذي الــقـعـدة
عــــام 1432 اGـــــوافق 5 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 2011 الــــذي يـــــحــــدّد
القانون األساسي النـموذجي للمتاحف ومراكز التفسير
ذات الــطـابع اGــتـحــفيs من طــرف رئـيـس اGـلــحـقــةs وتـضم

ثالث (3) مصالح :
s1 - مصلحة احلفظ والترميم والبحث

s2 - مصلحة النشاط والتوثيق
3 - مصلحة الوسائل العامة.

اGـاداGـادّة ة 7 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 صـــفـــر عـــام 1434 اGــوافق 27
ديسمبر سنة 2012.

-  ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اGـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-352 اGؤرّخ
في 7 ذي الـقــعــدة عـام 1432 اGـوافق 5 أكــتـوبــر ســنـة 2011
الـــذي يـــحـــدّد الــقـــانـــون األســـاسي الـــنــمـــوذجي لـــلـــمــتـــاحف

sتحفيGومراكز التفسير ذات الطابع ا
- و ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-193 اGؤرّخ
في 3 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــــام 1433 اGــــوافــق 25 أبـــــريـل
ســـنـــة 2012 واGـــتــضـــمّن إنــشــــاء مــتـــحف عــمـــومي وطــني

sللخط اإلسالمي
- و ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

sالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : تــــطــــبـــــيــــقــــا لـــــلــــمــــادّة 9 من اGـــــرســــوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 11-352 اGـؤرّخ في 7 ذي الـقـعـدة عـام 1432
اGـــــوافق 5 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 2011 الــــذي يـــــحــــدّد الـــــقــــانــــون
األسـاسـي الـنــمـوذجي لــلـمــتــاحف ومـراكــز الـتــفـســيـر ذات
الــــطــــابــع اGــــتــــحــــفـيs يــــهـــــدف هـــــذا الـــــقــــــرار إلى حتــــديــــد
الــتــنـظــيم الــداخـلـي لـلــمــتـحف الــعــمـومـي الـوطــني لــلـخط

اإلسالمي وملحقاته.
اGاداGادّة ة 2 : : يضم التنـظيم الداخلي للمتحف العمومي
الـــــوطـــني لــــلـــخـط اإلسالمي ومــــلـــحــــقـــاتـــهs حتت ســــلـــطـــــة

اGديــرs مـا يأتي :
sتحفية والبحثGقسم حفظ وترميم اجملموعات ا -

sقسم النشاط والتوثيق والتعاون والتبادل -
sالية والوسائل العامةGمصلحة اإلدارة وا -

- اGلحقـات.
3 : : يـــتـــولـى قـــسم حــــفظ وتـــرمـــيـم اجملـــمـــوعـــات اGــاداGــادّة ة 

اGتحفية والبحثs على اخلصوص اGهام اآلتـية :
sتحفية ودراستها وإثرائهاGحفظ اجملموعات ا -

sتحفية وتثمينهاGترميم اجملموعات ا -

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

 وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــــقـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤررار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرّخ في خ في 14  صــــفــــر عــــام  صــــفــــر عــــام 1434
اGـــــوافـق اGـــــوافـق 27  ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة   ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة s 2012 يـــــتـــــضـــــم s يـــــتـــــضـــــمّن
الــتـنــظــيم الــداخـلـي لـلــمــتـحـف الـعــمــومي الــوطـنيالــتـنــظــيم الــداخـلـي لـلــمــتـحـف الـعــمــومي الــوطـني

للخط اإلسالمي وملحقاته.للخط اإلسالمي وملحقاته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن األم
sووزيرة الثقافة
sاليةGووزير ا
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- إعــــداد بـــــطــــاقــــات اجلـــــرد الــــتـــــقــــنــــيـــــة والــــعــــلـــــمــــيــــة
sتحفـيةGللمجموعات ا

sاديةGمتلكات الثقافية اGاقتناء ا -
- اإلشــــراف عـــلـى الـــبــــحــــوث الـــعــــلــــمـــيــــة اGــــرتـــبــــطـــة

sتحفية ونشر نتائجهاGباجملموعات ا
- تـــنـــظــــيم تـــظـــاهــــرات عـــلـــمــــيـــة وطـــنــــيـــة ودولــــيــة

sشاركـة فيهاGوا
- ضمان تسيير اخملابر واخملازن والورشات.

يضم هذا القسم ثالث (3) مصالح :
sتحفيةG1 - مصلحة حفظ اجملموعات ا

sتحفيةG2 - مصلحة ترميم اجملموعات ا
3 - مصلحة اخملابر واخملازن والورشات.

اGاداGادّة ة 4 : : يتـولى قسم الـنشـاط والتـوثيق والـتعـاون
والتبادلs على اخلصوصs اGهام اآلتـية :

- تــعــزيــز الـعـالقـات مـع الـصــحــافــة وتـكــوين مــلــفـات
sتحفGصحفية حول جميع نشاطات ا

sرتبطة بهدفهGعلومات اGنشر ا -
- إجنــاز بـــرامج الــتـــنــشـــيط وال ســيّـــمــا الـــتي تــخص

sعارضGاحملاضرات وا
- إجنـاز مـجالت ومـنـاشـيــر ودعـائم أخــرى مـرتـبـطـة

sتحفGبأنشطـة ا
- الـــــــــــــبــــــــــــــحـث عــــن مــــــــــــــــوارد أخـــــــــــــــــرى إلثـــــــــــــــــراء

sتحفGمجموعـــات ا
sتشكـيل رصيد وثائقي -

- إقـامــة عالقـات الـتــبـادل والــتـعـاون مع اGــؤسـسـات
sؤسسات األخرىGماثلة و/ أو اGا

- تــــبــــــادل اجملــــمـــــوعــــات اGـــــتــــحـــــفــــيـــــة بــــX اGـــــتــــحف
واGـــــتــــــاحف الـــــوطـــــنـــــــيـــــة و/ أو األجــــــنـــــبـــــــيـــــة في إطـــــــار

اGعــارض اGتحفية.
: (2) Xيضم هذا القسم مصلحت

s1 - مصلحة النشاط
2 - مـــصـــلـــحـــــة اGـــكـــتـــبـــة والــــتـــوثـــيق واGــــيـــديـــاتـــيك

واألرشيف.
5 : : تتـولى مصـلـحة اإلدارة واGـالـية والـوسائل اGاداGادّة ة 

العامةs على اخلصوصs اGهام اآلتـية :

sXالي للمستخدمGضمان التسيير اإلداري وا -

sوارد البشريةGإعداد مخططات تسيير ا -

- إعـــداد مــخـــطــطـــات تــكـــوين مــســـتــخـــدمي اGـــتــحف
sمستواهم وجتديد معلوماتهم Xوحتس

- إعــــــــداد مـــــشــــــــروع مــــــيـــــــزانـــــــــيـــــة الــــــتــــــســــــيــــــــيـــــر
sوالتجهـــيز للمتحف

sتحفGمسك محاسبة ا -

sتحف بوسائل التسييرGضمان تزويد هياكل ا -

- ضمـان تسـييـر اGمتـلكـات اGنـقولـة وغيـر اGنـقولة
sللمتحف وصيانتها

- الـــــســــــهـــــر عـــــلى حـــــراســـــة اGــــــتـــــحف واجملـــــمـــــوعـــــات
اGتحفـية.

تضم هذه اGصلحة ثالثة (3) فروع :

sوالتكوين XستخدمG1 - فرع ا

sالية واحملاسبةG2 - فرع ا

3 - فرع الوسائل العامة واألمن.

اGـاداGـادّة ة 6 : : تـسـيّـر اGـلـحـقـة اGـنـشـأة  وجـب اGادّة 7 من
اGـرسـوم الــتّـنـفـيـذيّ رقم 11-352 اGـؤرّخ في 7 ذي الــقـعـدة
عــــام 1432 اGـــــوافق 5 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 2011 الــــذي يـــــحــــدّد
القانون األساسي النـموذجي للمتاحف ومراكز التفسير
ذات الــطـابع اGــتـحــفيs من طــرف رئـيـس اGـلــحـقــةs وتـضم

ثالث (3) مصالح :

s1 - مصلحة احلفظ والترميم والبحث.

s2 - مصلحة النشاط والتوثيق

3 - مصلحة الوسائل العامة.

اGـاداGـادّة ة 7 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 صـــفـــر عـــام 1434 اGــوافق 27
ديسمبر سنة 2012.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

 وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي
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عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

 وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 2  ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام
يـــتـــضـــمـّن  sيـــتـــضـــمـ s2013 ــــوافـق 13 فـــبـــرايــــر ســـنـــة  فـــبـــرايــــر ســـنـــةGــــوافـق  اG1434 ا

إنشاء مكتبـة للمطالعـة العمومـية لوالية أدرار.إنشاء مكتبـة للمطالعـة العمومـية لوالية أدرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن األم
sووزيرة الثقافة
sاليةGووزير ا

-  ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اGـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-234 اGؤرّخ
في 3 رجب عــام 1433 اGــوافق 24 مـــايـــو ســـنــة 2012 الــذي
يـحدّد الـقانـون األساسي لـلمـكتـبـات الرئـيسـية لـلمـطالـعة

sادّة 5 منـهGال سيّما ا sالعمومية
- و ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 5 من اGـرسـوم
الــــتّـــــنـــــفــــيـــــذيّ رقم 12-234 اGـــــؤرّخ في 3 رجب عـــــام 1433
اGـوافق 24 مايـو سـنة 2012 واGذكـور أعالهs تـنـشأ مـكـتـبة

للمطالعة العمومية لوالية أدرار في بلدية تيميمون.
اGـاداGـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 2 ربيع الـثـاني عام 1434 اGوافق

13 فبراير سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

 وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

قرار وزاري مشترك مؤرقرار وزاري مشترك مؤرّخ في خ في 2  ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام 1434
اGاGــــوافـق وافـق 13 ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة s2013 يs يــــتــــــضــــمـمـّـن إنن إنــــشــــاءاء

مكتبـة للمطالعـة العمومـية لوالية األغواط.مكتبـة للمطالعـة العمومـية لوالية األغواط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن األم
sووزيرة الثقافة
sاليةGووزير ا

-  ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اGـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-234 اGؤرّخ
في 3 رجب عــام 1433 اGــوافق 24 مـــايـــو ســـنــة 2012 الــذي
يـحدّد الـقانـون األساسي لـلمـكتـبـات الرئـيسـية لـلمـطالـعة

sادّة 5 منـهGال سيّما ا sالعمومية
- و ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 5 من اGـرسـوم
الــــتّـــــنـــــفــــيـــــذيّ رقم 12-234 اGـــــؤرّخ في 3 رجب عـــــام 1433
اGـوافق 24 مايـو سـنة 2012 واGذكـور أعالهs تـنـشأ مـكـتـبة

للمطالعة العمومية لوالية األغواط في بلدية أفلو.

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

حرّر بـاجلـزائر في 2 ربيع الـثـاني عام 1434 اGوافق
13 فبراير سنة 2013.
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عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

 وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 2  ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام
يـــتـــضـــمـّن  sيـــتـــضـــمـ s2013 ــــوافـق 13 فـــبـــرايــــر ســـنـــة  فـــبـــرايــــر ســـنـــةGــــوافـق  اG1434 ا

إنشــاء مـكتبـتـX للمـطالعــة العمـومــــية لــواليـــةإنشــاء مـكتبـتـX للمـطالعــة العمـومــــية لــواليـــة
أم البـواقي.أم البـواقي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sالعام للحكومة Xإن األم

sووزيرة الثقافة
sاليةGووزير ا

-  ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اGـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-234 اGؤرّخ
في 3 رجب عــام 1433 اGــوافق 24 مـــايـــو ســـنــة 2012 الــذي
يـحدّد الـقانـون األساسي لـلمـكتـبـات الرئـيسـية لـلمـطالـعة

sادّة 5 منـهGال سيّما ا sالعمومية
- و ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 5 من اGـرسـوم
الــــتّـــــنـــــفــــيـــــذيّ رقم 12-234 اGـــــؤرّخ في 3 رجب عـــــام 1433
اGـــــوافق 24 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2012 واGـــــذكـــــور أعـالهs تـــــنـــــشــــأ
مـكـتـبـتـــان لـلـمـطـالـعـــة الـعـمـومـــيـة لــواليـــة أم الـبـــواقي

في بلديتي الرحية ومسكيانة.
اGـاداGـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 2 ربيع الـثـاني عام 1434 اGوافق

13 فبراير سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

 وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

قرار وزاري مشترك مؤرقرار وزاري مشترك مؤرّخ في خ في 2  ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام 1434
اGاGــــوافـق وافـق 13 ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة s2013 يs يــــتــــــضــــمـمـّـن إنن إنــــشــــاءاء

مكتبات للمطالعـة العمومـية لوالية تيارت.مكتبات للمطالعـة العمومـية لوالية تيارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن األم
sووزيرة الثقافة
sاليةGووزير ا

-  ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اGـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-234 اGؤرّخ
في 3 رجب عــام 1433 اGــوافق 24 مـــايـــو ســـنــة 2012 الــذي
يـحدّد الـقانـون األساسي لـلمـكتـبـات الرئـيسـية لـلمـطالـعة

sادّة 5 منـهGال سيّما ا sالعمومية
- و ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 5 من اGـرسـوم
الــــتّـــــنـــــفــــيـــــذيّ رقم 12-234 اGـــــؤرّخ في 3 رجب عـــــام 1433
اGوافق 24 مايو سنة 2012 واGذكور أعالهs تنشأ مكتبات
لــلـمـطـالــعـة الـعـمــومـيـة لـواليــة تـيـارت في بــلـديـات فـرنـدة
ووادي لــيــلـي وعــX احلــديـــد والــرشــايـــقــة وقــصـــر الــشاللــة

والدحموني وتوسنينة.
اGـاداGـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 2 ربيع الـثـاني عام 1434 اGوافق

13 فبراير سنة 2013.
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عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

 وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

قرار وزاري مشترك مؤرقرار وزاري مشترك مؤرّخ في خ في 2  ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام 1434
اGاGــــوافـق وافـق 13 ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ة s2013 يs يــــتــــــضــــمـمـّـن إنن إنــــشــــاءاء

مكتبات للمطالعـة العمومـية لوالية اجللفة.مكتبات للمطالعـة العمومـية لوالية اجللفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن األم
sووزيرة الثقافة
sاليةGووزير ا

-  ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اGـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-234 اGؤرّخ
في 3 رجب عــام 1433 اGــوافق 24 مـــايـــو ســـنــة 2012 الــذي
يـحدّد الـقانـون األساسي لـلمـكتـبـات الرئـيسـية لـلمـطالـعة

sادّة 5 منـهGال سيّما ا sالعمومية
- و ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 5 من اGـرسـوم
الــــتّـــــنـــــفــــيـــــذيّ رقم 12-234 اGـــــؤرّخ في 3 رجب عـــــام 1433
اGوافق 24 مايو سنة 2012 واGذكور أعالهs تنشأ مكتبات
للـمطـالعة الـعمـوميـة لوالية اجلـلفـة في بلـديات أم الـعظام

وقطارة ودلدول وعX معبد وسلمانة وحاسي بحبح.
اGـاداGـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 2 ربيع الـثـاني عام 1434 اGوافق

13 فبراير سنة 2013.

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 2  ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام
يـــتـــضـــمـّن  sيـــتـــضـــمـ s2013 ــــوافـق 13 فـــبـــرايــــر ســـنـــة  فـــبـــرايــــر ســـنـــةGــــوافـق  اG1434 ا

إنــشــاء مــكـــتــبــات لــلــمـــطــالــعـــة الــعـــمــومـــيــة لــواليــةإنــشــاء مــكـــتــبــات لــلــمـــطــالــعـــة الــعـــمــومـــيــة لــواليــة
اGسيلة.اGسيلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sالعام للحكومة Xإن األم

sووزيرة الثقافة
sاليةGووزير ا

-  ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اGـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-234 اGؤرّخ
في 3 رجب عــام 1433 اGــوافق 24 مـــايـــو ســـنــة 2012 الــذي
يـحدّد الـقانـون األساسي لـلمـكتـبـات الرئـيسـية لـلمـطالـعة

sادّة 5 منـهGال سيّما ا sالعمومية
- و ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 5 من اGـرسـوم
الــــتّـــــنـــــفــــيـــــذيّ رقم 12-234 اGـــــؤرّخ في 3 رجب عـــــام 1433
اGوافق 24 مايو سنة 2012 واGذكور أعالهs تنشأ مكتبات
لـلـمـطــالـعـة الـعــمـومـيــة لـواليـة اGـســيـلـة في بـلــديـات مـقـرة

وبلعايبة واGسيلة واGعاريف.
اGـاداGـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 2 ربيع الـثـاني عام 1434 اGوافق

13 فبراير سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

 وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي



8  ذو احلجة عام   ذو احلجة عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2051
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عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

 وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

 وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 2  ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام
يـــتـــضـــمـّن  sيـــتـــضـــمـ s2013 ــــوافـق 13 فـــبـــرايــــر ســـنـــة  فـــبـــرايــــر ســـنـــةGــــوافـق  اG1434 ا

إنشاء مكتبـة للمطالعة العمومـية لوالية سعيدة.إنشاء مكتبـة للمطالعة العمومـية لوالية سعيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن األم
sووزيرة الثقافة
sاليةGووزير ا

-  ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اGـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-234 اGؤرّخ
في 3 رجب عــام 1433 اGــوافق 24 مـــايـــو ســـنــة 2012 الــذي
يـحدّد الـقانـون األساسي لـلمـكتـبـات الرئـيسـية لـلمـطالـعة

sادّة 5 منـهGال سيّما ا sالعمومية
- و ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 5 من اGـرسـوم
الــــتّـــــنـــــفــــيـــــذيّ رقم 12-234 اGـــــؤرّخ في 3 رجب عـــــام 1433
اGـوافق 24 مايـو سـنة 2012 واGذكـور أعالهs تـنـشأ مـكـتـبة
لــلــمــطــالــعـــــة الــعـمـــومـــــيــة لــــواليـــــة ســعــيــدة في بــلــديــة

سـيدي بـوبكـر.
اGـاداGـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 2 ربيع الـثـاني عام 1434 اGوافق

13 فبراير سنة 2013.

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 2  ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام
يـــتـــضـــمـّن  sيـــتـــضـــمـ s2013 ــــوافـق 13 فـــبـــرايــــر ســـنـــة  فـــبـــرايــــر ســـنـــةGــــوافـق  اG1434 ا

إنشاء مكتبـة للمطالعة العمومـية لوالية الوادي.إنشاء مكتبـة للمطالعة العمومـية لوالية الوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن األم
sووزيرة الثقافة
sاليةGووزير ا

-  ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اGـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-234 اGؤرّخ
في 3 رجب عــام 1433 اGــوافق 24 مـــايـــو ســـنــة 2012 الــذي
يـحدّد الـقانـون األساسي لـلمـكتـبـات الرئـيسـية لـلمـطالـعة

sادّة 5 منـهGال سيّما ا sالعمومية
- و ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقـريقـرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 5 من اGـرسـوم
الــــتّـــــنـــــفــــيـــــذيّ رقم 12-234 اGـــــؤرّخ في 3 رجب عـــــام 1433
اGـوافق 24 مايـو سـنة 2012 واGذكـور أعالهs تـنـشأ مـكـتـبة

للمطالعة العمومية لوالية الوادي في بلدية جامعة.
اGـاداGـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 2 ربيع الـثـاني عام 1434 اGوافق

13 فبراير سنة 2013.
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وزارة التجارةوزارة التجارة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 10 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 29 يــولـيـو يــولـيـو
s2012  يـجعل اGنـهج األفقي إلحصـاء البكـتيريا يـجعل اGنـهج األفقي إلحصـاء البكـتيريا سنة سنة 
sـرجـعــة لـلـسـلـفــيت الـنـامـيــة في شـروط ال هـوائـيـةGاsـرجـعــة لـلـسـلـفــيت الـنـامـيــة في شـروط ال هـوائـيـةGا

إجباريا.إجباريا.

ـــــــــــــــــــــــ

sإن وزير التجارة

-  قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اGؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام  1431 اGـوافق 28 مـايــو ســنـة

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2010 وا 

- و ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  1410 اGــــوافق 30 يــــنــــايــــر ســــنــــة
1990 واGــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشs اGــــعــــدل

sتممGوا

- و ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام  1423 اGـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

s2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
اGــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اGــوافق 6 ديــســـمــبــر

sطابقةGتعلق بتقييم اGسنة 2005 و ا

- و ـقــتـضـى الـقــرار اGـؤرخ فـي 14 صــفـر عـام 1415
اGــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واGـــتـــعــــلق بـــاGــــواصـــفـــات
sتمّمGعدّل واGا sواد الغذائيةGيكروبيولوجية لبعض اGا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410
اGـوافق 30 يــنـايــر ســنــة  s1990 اGــعــدّل واGــتــمّم واGــذكـور
أعالهs يـهـدف هـذا الـقـرار إلى جـعل اGـنـهج األفـقـي إلحـصاء
الــبـــكـــتـــيــريـــا اGـــرجـــعــة لـــلـــســـلــفـــيت الـــنـــامـــيــة فـي شــروط

الهوائية إجباريا.

اGــــادةاGــــادة 2 :  : من أجـل إحــــصــــاء الــــبــــكــــتــــيــــريــــا اGــــرجــــعـــة
لــلـســلــفــيت الــنــامـيــة في شــروط ال هــوائــيـةs فــإن مــخــابـر

sـعـتمـدة لـهذا الـغرضGمراقـبـة اجلودة وقـمع الـغش وتلك ا
مـلـزمـة بـاســتـعـمـال اGـنــهج اGـبـX في اGـلــحق اGـرفق بـهـذا

القرار.

يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اGنـهج من طـرف اخملـبـر عـند
األمر بإجراء خبرة.

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

حـرر بـاجلـزائـر في 10 رمـضـان عام 1433 اGـوافق 29
يوليو سنة 2012.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGـلحـقاGـلحـق

اGنهج األفقي إلحصاء البكتيريااGنهج األفقي إلحصاء البكتيريا

اGرجعة للسلفيت النامية في شروط ال هوائيةاGرجعة للسلفيت النامية في شروط ال هوائية

يبX هذا اGنهج الطريقة األفقية إلحصاء البكتيريا
اGرجـعة لـلسـلفـيت الـنامـية في شـروط ال هوائـية ويـطبق

في :

sوجهة لتغذية اإلنسان واحليوانGواد اGا -

- عيّنات احمليط في مجال اإلنتاج وتوزيع األغذية.

1 . تعريف . تعريف

الحتياجات هذا اGنهجs يطبق التعريف اآلتي.

1 .  . 1 بـكتيريا مـرجعة للـسلفيت الـنامية في شروط بـكتيريا مـرجعة للـسلفيت الـنامية في شروط
ال هوائية ال هوائية 

بكـتـيريـا مـشكـلـة Gسـتـعـمرات ـوذجـية مـحـصاة في
شروط محدّدة في هذا اGنهج.

2 . اGبدأ . اGبدأ

(Xأوألنبوب) 2 .  . 1 الزرع في الكتلـة لعلبتي بـيتري
لـوسط من ســلـفـيت احلــديـد مع كــمـيـة مــحـددة من الـعــيـنـة
لــلـــتـــجــربـــة إذا كــان اGـــنـــتــوج األولـي ســائالs أو مـع كــمـــيــة

محددة من احمللول األم في حالة اGنتوجات األخرى.

حتـضّـر علـبـتان أخـريـان (أو أنبـوبـان) من الهالم في
نفس الـشروطs مع تـخفـيفـات عشـرية لـعيـنة لـلتـجربة أو

احمللول األم.
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15 غ

5 غ

5 غ

1 غ

1 غ

9 غ إلى 18 غ أ

1000 ملل

Xعصارة أنز�ية من الكازي

عصارة أنز�ية من الصوجا

مستخلص اخلميرة

(Na2S2O5) ثاني سلفيت الصوديوم

سيترات احلديد (III) األمونياك

أغار - أغار

اGاء

أ حسب قدرة تخثر األغار - أغار

إذا أجــري اإلحـصــاء بـواســطـة أنــابـيب s(5.4) يـسـكب
20 مــلل إلى 25 مــلـل من الــوسـط في األنــابـــيب. يـــعــقّم في

جهاز التعقيم مدة 15 دقيقة في درجة حرارة 121 °م.

يفرغ الوسط من الهواء مباشرة قبل استعماله.

3 .  . 2 اخملفف  اخملفف بيبتون - ملح.بيبتون - ملح.

4 . األجهزة واألدوات الزجاجية . األجهزة واألدوات الزجاجية

الــــلـــوازم اGــــعــــتـــادة في مــــخــــابـــر األحــــيـــاء الــــدقـــيــــقـــة
وباخلصوص ما يأتي :

4 .  . 1 جهاز اجملانسةs جهاز اجملانسةs لعينات األغذية الصلبة

4 .  . 2 حـــمـــام مـــائيs حـــمـــام مـــائيs �ـــكن ضـــبــــطه في درجـــة حـــرارة
محصورة بX 44 °م و47 °م.

4 .   .  3 جــرر لـلــشــروط الالهــوائــيـةs  جــرر لـلــشــروط الالهــوائــيـةs مــجـهــزة  ــعـدات
تـــســـمـح بـــتــولـــيـــد وسـط ال هــوائـيs ويـــحـــتــوي عـــلـى نـــظــام

مراقبة الشروط الالهوائية.

4 .   .  4 جــهــاز احلـضنs  جــهــاز احلـضنs �ــكن ضـبــطه في درجــة حـرارة
37 °م + 1 °مs وفي 50 °م + 1 °م إذا اقتضى األمر.

s160 ملم x ذات أبـعاد 16 ملم sأنابـيب اختـبار  s4 .   .  5 أنابـيب اختـبار
وحوجالت أو قارورات سعتها 500 ملل.

5 - اقتطاع العينة - اقتطاع العينة

من اGهم أن يتـلقى اخملبـر عيـنة مثـاليةs غـير معـيبة
أو متغيرة عند النقل أو التخزين.

6 . طريقة العمل لتحضير العينة للتجربة . طريقة العمل لتحضير العينة للتجربة

6 .  . 1 عموميات عموميات

يعطى الـتمـثيل الـبياني لـطريـقة الـعمل في اجلدول
اGبX أدناه.

6 .  . 2 الــــعـــــي الــــعـــــيّــــنــــة اGــــأخــــوذة لــــلـــــتــــجــــربــــةs احملــــلــــول األمــــنــــة اGــــأخــــوذة لــــلـــــتــــجــــربــــةs احملــــلــــول األم
والتخفيفاتوالتخفيفات

مـن اGــــمـــــكن أن يـــــكـــــون ضــــروريـــــاs إجـــــراء مــــعـــــاجلــــة
حــراريــة لــلــمــحــلــول األم لــلــتــخــلص من األشــكــال اجلــذريــة
للـبكـتيريـا اGشكـلة ألبواغ و/أو الـبكتـيريا غـير اGتـبوعة.
sحسب احلاجيات Xتتغير دراجـات احلرارة ومدة التسخ

3 .  . 1 .  . 2 التحضير التحضير

تــذوب اGـــقــاديـــر في اGـــاء بــالـــتــســـخــX. إذا اقـــتــضى
األمـرs يــعــدل الـعــامل الــهـيــدروجــيـني (pH) بـحــيث يــكـون

بعد التعقيم 7,6 + 0,2 في درجة حرارة 25 °م.

تـــــــــســـــــــكـب حـــــــــصـص من 250 مــــــــلـل مـن الـــــــــوسـط في
قارورات ذات 500 ملل.

2 .  . 2 حتــــــضـن الــــــعـــــــلـب (أو األنــــــابـــــــيب) فـي شــــــروط
الهـوائـيـة في درجـة حرارة 37° م + 1° م من 24 سـاعة إلى
48 ســــــاعــــــة (الــــــقــــــراءة األخــــــيــــــرة خالل 48 ســــــاعــــــة)s عــــــنـــــد

االقـتـضـاءs في درجـة حرارة 50 ° م  عـنـد االشتـبـاه بـوجود
بكـتـيريـا مـقاومـة لـلحـرارة. حتـصى اGـستـعـمرات اGـمـيزة
بـلون أسود. يعود الـلون األسود للـمستعمـرات وما حولها
Xالـنــاجت عن الــتـفــاعل بـ (II) إلى تــشــكل ســلــفـيـت احلــديـد
(III) ] ـكبـرتـة وأيونـات احلديـد ثالثي الـتكـافؤGاأليـونات ا

Fe ] اGوجود في الوسط.

2 .  . 3 حــســـاب عــدد الــبــكــتــيــريــا اGــرجـــعــة لــلــســلــفــيت
بـــاGـــلـــيــــلـــتـــر أو بـــالــــغـــرام من الـــعــــيـــنـــةs انـــطـالقـــا من عـــدد

اGستعمرات اGتحصل عليها في العلب (أو األنابيب).

3 . وسط الزرع واخملفف . وسط الزرع واخملفف

3 .  . 1 هالم اإلحصاء : هالم بسلفيت احلديد هالم اإلحصاء : هالم بسلفيت احلديد

3 .  . 1 .  . 1 التركيبة التركيبة
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تـتــراوح بـدءا من انــدمـاجـات مــنـتـجــة ألثـر بــسـتـرة واضح
إلى عـمـل لـتـنـشـيط األبـواغ بـاحلــرارة (عـلى سـبـيـل اGـثـال

75 °م خالل 20 دقيقة) وحتى الغلي لعدة دقائق.

في هـذه احلالـةs �ـكن أن تعـطى النـتـيجـة بعـد أبواغ
الــبـــكـــتـــيــريـــا اGـــرجـــعــة لـــلـــســـلــفـــيت الـــنـــامـــيــة فـي شــروط

الهوائية.

6 .  . 3 الزرع الزرع

تــأخــذ عـلــبــتي بــيــتــري مــعــقــمــتــX. بــواســطــة مــاصـة
معقـمةs ينـقل في كل علبة 1 مـلل من العـيّنة لـلتـجربة إذا
كــان اGـنـتـوج اGـراد اخــتـبـاره سـائالs أو 1 مــلل من احملـلـول

األم للمنتوجات األخرى.

تــأخـذ عــلـبـتي بــيـتــري أخـريـX مــعـقــمـتـX. بــواسـطـة
مـاصـة أخـرى  مـعـقـمـةs يـنـقل 1 مـلل مـن اخملـفف الـعـشـــري
sنتوج سائالGاألول (10 -1) من العينـة للتجربة إذا كـان ا
أو 1 ملـل من اخملـفف الـعـشـري الثـاني (10 -2) من احملـلـول

األم للمنتوجات األخرى.

sـوصـوف مع الـتــخـفـيـفــات الـتي تـليGيـعـاد اإلجــراء ا
باستعمال ماصة معقمة جديدة لكل تخفيف.

يــضــاف لــكل عــلــبــة بــيـتــري حــوالي 15 مــلل من هالم
بسـلفيت احلديد (3 . 1) مبّرد بـواسطة حمام مائي (4 . 2)
فـي درجــــــة حـــــــرارة مـــــــحــــــصـــــــورة بــــــX 44 °م و47  °م. مـن
األنــسب عـدم جتـاوز اGــدة بـX زرع عــلب بـيـتــري وإضـافـة

الوسط الهالمي 15 دقيقة.

�ـزج الـتــطـعـيـم جـيـدا مع الــوسط الـهالمي بــواسـطـة
حركات أفقيةs ثم يترك الوسط ليتجمد.

بـعـد جتــمـد الـوسطs يـســكب في عـلـبـة من 5 مـلل إلى
10 ملل من نفس الوسطs بحيث تغطى الطبقة السابقة.

في حالة اسـتعمال األنابيبs يلقح 1 ملل من كل من
التـخـفيـفـات في كل من األنـبوبـX احملـتويـX عـلى الوسط
الــهالميs يــحـــفظ في درجــة حـــرارة مــحــصــورة بــX 44 °م

و47 °م.

�ـزج بلطف مع اجـتناب تشـكل فقاعـات هوائيةs ثم
يترك الوسط ليتجمد بواسطة حمام مائي (4 . 2).

بعد أن يـتجمد الوسطs يسكب 2 ملل إلى 3 ملل من

نــــفس الـــوسط فـي كل أنـــبـــوبs بـــحـــيـث تـــغـــطى الـــطـــبـــقـــة
السابقة.

6 .  . 4 احلضن احلضن

بــعـــد الـــتــجـــمــدs حتـــضن عـــلب الـــبــيـــتـــري داخل جــرر
sلشروط ال هوائية (4 . 3) في درجة حرارة 37 °م + 10 °م

من 24 إلى 48 ساعة.

sإذا اشــتــبه في وجــود بــكــتــيــريــا مــقــاومــة لــلــحـرارة
حتـــضـــر ســلـــســلـــة ثــانـــيـــة من عــلـب بــيـــتــري (أنـــظــر 6 . 3).

حتضن هذه العلب في درجة حرارة 50 °م + 1 °م.

إذا اسـتـعــمـلت أنـابـيبs يـكـون احلـضن في اجلـرر في
الشروط الالهوائية غير ضروري.

6 .   .  5 حساب اGستعمرات حساب اGستعمرات

تـقـرأ الــنـتـائج بـعـد 24 سـاعـة وبـعـد 48 ســاعـةs حـسب
درجــة الــتـلــوين األســود ونــسـبــة ــو الــكـائــنــات الـدقــيــقـة.
حتصى اGستعمرات السوداء احملتمل أنها محاطة  نطقة

سوداء كبكتيريا مرجعة للسلفيت.

1 - - �ـكـن أن يـنــتج اســوداد مـنــتــشـر وغــيـر مالحـظـة مالحـظـة 
نوعي للوسطs ال سيـما عندما يجرى الـتلقيح في أنابيب
مـن الـــهالم بـــدال من عـــلب الـــبـــيـــتـــري. �ـــكن أيـــضـــا لـــنـــمــو
الـبكـتـيـريـا الالهـوائيـة اGـنـتـجـة للـهـيـدروجـX فـقط (ليس
H2S) أن يــرجـع الــســلــفــيـت اGــوجــود وإحــداث اســوداد عــام

للوسط.

حتـصى اGستعـمرات اGرجعـة للسلفـيت في كل علبة
حتـتوي عـلى أقل من 150 مـستـعـمـرة �ـيـزة وأقل من 300

مستعمرة باإلجمال.

�ــــكن أن تـــكـــون األعـــداد احملـــددة أعـاله جـــد مـــرتـــفـــعـــة
بالـنسبـة لألنابيبs في هـذه احلالة ال تـأخذ بعـX االعتبار
إال األنـابـيب الــتي تـكـون بـداخـلـهـا اGــسـتـعـمـرات اGـعـزولـة

تماما.

مـالحـــــظـــــة مـالحـــــظـــــة 2 - - هــــــيـــــأ هــــــذا اGـــــنــــــهج أيــــــضـــــا إلحــــــصـــــاء
الكلـوستريـديا لـوحدها. في هـذه احلالـة بعد احلـصول على
مــسـتــعــمــرات �ـيــزةs تــقـتــطع خــمس من بــيــنـهــا داخل كل
عـلبـة مسـتعـمـلةs ثم يـثبت ط الـكلـوستـريديـوم بواسـطة
جتـارب اإلثــبـات (عـلى ســبـيل اGـثـال جتــارب حـول الـقـدرة

التنفسيةs حول تشكل األبواغ).
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احمللول األم

التخفيف (أنظر 6 . 2)

x1 غ من العينة اGأخوذة للتجربة + x 9 غ من اخملفف

مـــعـــاجلـــة حـــراريـــة لـــلـــتـــخـــلص من
الـبـكـتـيـريـا اجلـذريـة (أنـظر 6 . 2)
لــلــحـــصــول عــلى الــنـــتــيــجــة بــعــدد
أبـواغ الـبــكـتـيـريــا أو بـعـدد أبـواغ
الكـلوسـتريـديا اGـقاومـة للـحرارة

(أنظر اGالحظة 2 في 6 . 5)

في حـالــة االشـتــبـاه في الــبـكــتـيــريـا اGــقـاومـة
للحرارة  (أنظر 6 . 4)

هالم بسلفيت احلديد (3 . 1).
sاحلضن تعطي في درجة حرارة 50 °م + 1 °م

خالل 24 ساعة إلى 48 ساعة (أنظر 6 . 4)

حتليل النتائج :
نـــتــيـــجـــة تـــعـــطي عـــدد الــبـــكـــتـــيــريـــا اGـــرجـــعــة
للسلفيت النامية في الشروط الالهوائية

جتارب اإلثبات (أنظر اGالحظة 2 في 6 . 5)
حول :

- القدرة التنفسية
- تشكل األبواغ

نـتــيــجــة تـعــطي عــدد كــلـوســتــريــديـا اGــقــاومـة
للحرارة.

هالم بسلفيت احلديد (3 . 1).
احلــضن في درجــة حــرارة 37 °م + 1 °مs خالل

24 ساعة إلى 48 ساعة (أنظر 6 . 4)

حتليل النتائج :
نـــتــيـــجـــة تـــعـــطي عـــدد الــبـــكـــتـــيــريـــا اGـــرجـــعــة
للسلفيت النامية في الشروط الالهوائية

جتارب اإلثبات (أنظر اGالحظة 2 في 6 . 5)
حول :

- القدرة التنفسية
- تشكل األبواغ

نتيجة تعطي عدد كلوستريديا.

اجلدولاجلدول
التمثيل البياني لطريقة العملالتمثيل البياني لطريقة العمل
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ديـســمــبـر قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 21 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 5 ديـســمــبـر 
ســــــــنـــــــة ســــــــنـــــــة s2012  يــــــــجـــــــعـل مـــــــنــــــــهج كــــــــشـف وإحـــــــصـــــــاءs  يــــــــجـــــــعـل مـــــــنــــــــهج كــــــــشـف وإحـــــــصـــــــاء
بــســودومــونــاس أيــروجــيــنــوزا في اGــاء بــالــتــرشــيحبــســودومــونــاس أيــروجــيــنــوزا في اGــاء بــالــتــرشــيح

فوق الغشاءs إجباريا.فوق الغشاءs إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــ

sإن وزير التجارة
-  ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 05 - 12 اGــــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اGــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

sتمّمGعدّل واGا sياهGتعلق باGوا
- و ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  1410 اGــــوافق 30 يــــنــــايــــر ســــنــــة
1990 واGــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشs اGــــعــــدل

sتممGوا
- و ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام  1423 اGـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

s2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
اGــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اGــوافق 6 ديــســـمــبــر

sطابقةGتعلق بتقييم اGسنة 2005 و ا
- و ـقـتــضى الـقـرار الـوزاري اGــشـتـرك اGـؤرخ فـي
22 ذي احلـجـة عام 1426 اGـوافق 22 يـنـايـر سـنة 2006 الـذي

يــحــدد نـــسب الــعــنـــاصــر الــتـي حتــتــويــهـــا اGــيــاه اGـــعــدنــيــة
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة ومـــيـــاه اGـــنـــبع وكـــذا شـــروط مـــعـــاجلـــتـــهـــا أو

sتمّمGعدّل واGا sسموح بهاGاإلضافات ا
- و ــقــتــضى الــقــرار اGـؤرخ في 14 صــفــر عـام 1415
اGــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واGـــتـــعــــلق بـــاGــــواصـــفـــات
sتمّمGعدل واGا sواد الغذائيةGيكروبيولوجية لبعض اGا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اGـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام1410
اGــوافق 30 يــنــايــر ســنــة s1990 اGــعــدّل واGــتــمّم واGــذكــور
أعالهs يـهـدف هـذا الــقـرار إلى جـعل مـنــهج كـشف وإحـصـاء
بــســودومــونـاس أيــروجــيــنــوزا فـي اGـاء بــالــتــرشــيـح فـوق

الغشاءs إجباريا.

اGــادةاGــادة 2 :  : من أجل كـــشف وإحـــصـــاء بـــســـودومـــونــاس
أيـــروجـــيـــنــوزا فـي اGـــاء بــالـــتـــرشـــيح فـــوق الـــغـــشـــاءs فــإن

مـخــابـر مـراقـبـة اجلـودة وقـمع الـغـش وتـلك اGـعـتـمـدة لـهـذا
الـــغــرضs مـــلــزمــة بـــاســتـــعــمـــال اGــنـــهج اGـــبــX في اGـــلــحق

اGرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اGنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.
اGـادة اGـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 21 مـــحـــرّم عـــام 1434 اGــوافق 5

ديسمبر سنة 2012.
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اGـلحـقاGـلحـق

منهج كشف وإحصاء منهج كشف وإحصاء بسودوموناس أيروجينوزا بسودوموناس أيروجينوزا فيفي
اGاء بالترشيح فوق الغشاءاGاء بالترشيح فوق الغشاء

يـــــــصـف هـــــــذا اGـــــــنـــــــهـج تـــــــقـــــــنـــــــيـــــــة عـــــــزل وإحـــــــصـــــــاء
sــعـــبــأGـــاء اGبـــســـودومــونـــاس أيــروجـــيـــنــوزا في عـــيـــنــات ا

بالترشيح فوق الغشاء.
�ـــكن أن يـــطـــبق هـــذا اGـــنـــهج عـــلى أنـــواع أخـــرى من
اGـيــاه حتـتــوي عـلى مـجــمـوعــة قـلـيــلـة من الــكـائـنــات احلـيـة
الدقيـقة اGتـداخلةs عـلى سبـيل اGثال مـياه اGسـبح واGياه

اGوجهة لالستهالك البشري.
1. التعاريف. التعاريف

Gتطلبات هذا اGنهجs يطبق التعريف اآلتي :

1 - 1 بسودوموناس أيروجينوزا  بسودوموناس أيروجينوزا 

هـي أجـــســـام دقـــيـــقـــة تـــنـــمـــو في أوســـاط انـــتـــقـــائـــيـــة
حتتوي عـلى الستـر�يـد وتشكل الـبيـوسيانـsX أو أجسام
دقيقة تنمـو في أوساط انتقائية حتـتوي على الستر�يد
وأكــســيـــداز إيــجــابــيــةs وتــعــطي اســـتــشــعــاعــا حتت تــأثــيــر
األشـعـة الـفـوق الـبـنـفـسـجـيـة (360 + 20) نـانـومـتـر وقـادرة

كذلك على تشكيل األمونياك انطالقا من األستميد.
2. اGبدأ. اGبدأ

2 .  . 1  الترشيح  الترشيح
يرشح حـجم مقـدر من عيـنة اGـاء أو محـلول مـخفف
من هذه العـينـة فوق غـشاء التـرشيح قـطر مـساماته 0,45

ميكرومتر.
ويــوضع غـــشــاء الـــتــرشـــيح فــوق الـــوسط االنــتـــقــائي

ويحضن في الشروط احملددة للوسط.
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2 .  . 2  اإلحصاء  اإلحصاء

عـدد بسودومونـاس أيروجينـوزا اGفترضـة يتحصل
عـلـيه بـإحــصـاء عـدد اGـسـتــعـمـرات اGـمـيـزة اGــتـشـكـلـة فـوق
غشاء الترشيح بـعد التحضX وتعتبر كـ "بسودوموناس
أيــــروجـــــيــــنــــوزا" مـــــؤكــــدة اGـــــســــتـــــعــــمــــرات الـــــتي شـــــكــــلت
البـيوسيانـX إال أن اGستـعمرات التي شـكلت استـشعاعا

أو تلك التي لها لون أسمر محمر تتطلب تأكيدا.

2 .  . 3  التأكيد  التأكيد

يـعـاد زرع اGـسـتــعـمـرات اGـراد تـأكـيـدهـا انـطالقـا من
الـــــغــــــشـــــاء فـــــوق عـــــلـب حتـــــتـــــوي عـــــلـى وسط هـالمي مـــــغـــــذ
(اGالحـظـة ب). بـعد الـتـحـضـX يجـرى اخـتـبـار الـبحث عن
األكــــســـيــــداز عـــلـى اGـــزارع الــــتي لـم تـــظــــهـــر فـي الـــبــــدايـــة
اسـتـشـعاعـاs ثم يـجـرى اخـتبـار تـشـكـيل الفـلـيـورسـX على
مـزارع أكـسـيـداز إيـجـابـيـة وتـفـحص لـلـكـشف عن قـدرتـهـا

احملتملة على تشكيل األمونياك انطالقا من األستميد.

تفـحص اGزارع الـتي شكـلت في البـداية اسـتشـعاعا
لــلــكــشف عن قــدرتــهــا احملــتــمــلــة عــلى تــشــكــيل األمــونــيــاك

انطالقا من األستميد.

3.  اخملففات وأوساط الزرع والكواشف :.  اخملففات وأوساط الزرع والكواشف :

عدا حتـديـدات مـخـالفـةs تـسـتـعـمل لتـحـضـيـر أوساط
الـزرع واخملـفــفـاتs كــواشف ذات نـوعـيــة حتـلــيـلـة. يــحـضـر
الــوسط كــمــا يــأتي وتــضــاف عــوامل االنــتــقــاء بــالــتــراكــيـز
اGــعــطـاة أو تــســتـعــمل األوســاط والـكــواشف اGــتــوفـرة في
األســواق ومـــحــضــرة طــبــقــا لــتــعــلـــيــمــات اGــصــنع. حتــضــر
األوســاط والــكــواشف بــاســتــعــمــال مــاء مــقــطــر أو مــاء ذي
نـقاوة مـكـافـئـة وخال من اGـواد الـقـادرة علـى منع الـتـكـاثر

في شروط التجربة.

3 .  . 1  وسط الزرع  وسط الزرع

لــتــحــديــد بــســودومــونــاس أيــروجــيــنــوزاs يــســتــعــمل
الوسط اآلتي :

(CN) 3 . 1 .  . 1 أساس هالمي لبسودوموناس / هالم ( أساس هالمي لبسودوموناس / هالم

3 . 1 .  . 1 . 1 التركيب التركيب

ببتون اجليالتX .................................... 16,0 غ

حالمة الكازيX ...................................... 10,0 غ

ســـــــولــــــــفـــــــات الــــــــبــــــــوتـــــــــاســـــــــيــــــوم خـــــــال مــن
الــمــاء (K2SO4)............................................ 10,0 غ
كـــــــــــلــــــــــورور اGـــــــــــغـــــــــــنـــــــــــزيــــــــــوم خــــــــــــال مــن الــــــــــــمـــــــــــاء
(MgCI2)......................................................... 1,4 غ
غليسيرول ........................................... 10 ملل
هالم.......................................11,0 غ  إلى18,0 غ
ماء (مقطر أو مكافئ )..........................1000 ملل
مالحـظـة - مالحـظـة - تــتـوقف كـمـيـة الــهالم الالزمـة عـلى قـدرة

التجمدs تتبع تعليمات مصنع الهالم اGستعمل.
(CN) ضافGضاف (اGا

بــرومـــور هـــيـــكـــزاديـــســيـل ثالثي مـــثـــيل األمـــونـــيــوم
(ستر�يد) ...................................................... 0,2 غ
حمض نليديكسيك ................................ 0,015 غ

3 . 1 .  . 1 .  . 2  التحضير  التحضير

�ـزج كل من الـبـبـتـون وحالمـة الـكـازيـX وسـولـفات
الـبــوتـاسـيـوم وكــلـورور اGـغـنــزيـوم والـهالم في 1000 مـلل
من اGــــــاء اGــــــقــــــطــــــر (أو مــــــكــــــافـىء)s يــــــضـــــاف 10 مـــــلـل من
الغليسـيرولs يغلى اGزيج حتى الذوبان الكلي ويعقم في
sـــدة 15 دقـــيـــقـــة في درجـــة (121 + 3) °مG جـــهـــاز الــــتـــعـــقـــيم

يترك الوسط ليبرد في (45 إلى 50) °م.
يـضــاف اGـضـاف (CN) اGـعــاد تـمــيـيـهه في 2 مـلل من
اGـــاء اGــــقــــطـــر اGــــعــــقمs يــــخــــلط جــــيـــدا ويــــضــــاف إلى وسط
األسـاس مـعـقم ومذوب. �ـزج من جـديـد ويـسكـب في علب
بـتـري مـعـقـمــة بـحـيث يـكـون الـسـمك األدنى لـلـهالم 5 مـلم.
(pH) من األحـــــسن أن يـــــكـــــون الــــعـــــامـل الــــهـــــيـــــدروجــــيـــــني
sــتــجــمــد مــســاو لـ 7,1 + 0,2 في 25 °مGالــنــهــائي لــلـــوسط ا
حتـفظ الـعلب احملـضـرة بعـيـدا عن الضـوء في درجـة حرارة
(5 + 3) °مs مع اجـــتـــنــاب كـل جتــففs وتـــســـتــعـــمل في أجل
شـــهـــر واحـــد. يــجـب أال يـــحــفـظ الــهـالم اGـــذاب ألكــثـــر من 4

ساعاتs وأال يعاد تذويبه من جديد.
3 .  . 2  أوساط التأكيد والكواشف  أوساط التأكيد والكواشف

(B) 3 . 2 .  . 1  وسط كينغ (  وسط كينغ

3 . 2 .  . 1 .  . 1  التركيب  التركيب

ببتون .................................................. 20,0 غ
غليسيرول ........................................... 10 ملل
هـــــيــــــدروجــــــيــــــنــــــوفــــــوســــــفـــــات  الــــــبــــــوتــــــاســــــيـــــوم
(K2HPO4) ..................................................... 1,5 غ
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ســـــــولـــــــــفـــــــــات الــــــــمــــــــــغــــــــــنـــــــــزيــــــــــوم ســــــــــبـــــــــاعي
الــتـمـيـيــه (MgSO4, 7H2O) ............................. 1,5 غ
هالم ..................................................... 15,0 غ
ماء (مقطر أو مكافئ ) .........................1000 ملل

3 . 2 .  . 1 .  . 2    التحضيرالتحضير

تذاب اGكونات في اGـاء بالتسخX يترك ليبرد في
درجــــــــــــة حـــــــــــرارة (45 إلـى 50)° م ويــــــــــــضــــــــــــبـط الــــــــــــعــــــــــــامـل
الـهـيــدروجـيـني (pH) في 7,2 + 0,2 في 25 °مs بـاسـتــعـمـال

حمض الكلوريدريك أو هيدروكسيد الصوديوم.
يـــوزع الـــوسـط بـــأجـــزاء تـــســاوي 5 مـــلل في أنـــابـــيب
زرع مــســدودة ومــعــقــمــة في (121 + 3) °م Gــدة 15 دقــيــقــة.

تترك األنابيب تبرد وتتجمد في وضعية مائلة.
حتــفظ بــعــيــدا عن الــضـوء في (5 + 3) °م وتـســتــعـمل

في مدة ثالثة (3) أشهر.

3 . 2 .  . 2  مرق األستميد  مرق األستميد

3 . 2 .  . 2 .  . 1  التركيب  التركيب

(A) محلول (محلول

ثــــنــــائـي هــــيــــدروجــــيــــنــــوفــــوســــفــــات الــــبــــوتــــاســــيــــوم
(KH2PO4) ..................................................... 1,0 غ

ســـــــــولــــــــــفـــــــــات اGـــــــــغــــــــــنـــــــــيـــــــــزيــــــــــوم (خـــــــــال مـن اGـــــــــاء)
(MgSO4)........................................................ 0,2 غ
أستميد....................................................2,0 غ
كلورور الصوديوم (NaCI) ........................ 0,2 غ
مــــــــــــاء (مــــــــــــقـــــــــــــطــــــــــــر أو مــــــــــــــكـــــــــــافــىءs خـــــــــــال مــن
األمـونـيـاك)................................................ 900 ملل
تــذاب اGــكـونــات في اGـاء ويــضــبط بـعــد ذلك الــعـامل
الهيدروجيني (pH) باستعمال إما حمض الكلوردريك أو

هيدروكسيد الصوديوم في 7,0 + 0,5 في 25 °م.
sمـالحــظـــة : األســتـــمــيـــد مــســـبب لـــلــســـرطــان ومـــهــيجsمـالحــظـــة : األســتـــمــيـــد مــســـبب لـــلــســـرطــان ومـــهــيج
فـيجب اتـخاذ احتـياطـات خاصـة أثنـاء الوزن والـتحـضيرفـيجب اتـخاذ احتـياطـات خاصـة أثنـاء الوزن والـتحـضير

وعند التخلص من الوسط.وعند التخلص من الوسط.
(B) محلول (محلول

موليبدات الصوديوم
(Na2MoO4,2H2O) ....................................0,5 غ
ســــــــولـــــــــفــــــــات الـــــــــحــــــــديـــــــد ســـــــبـــــــاعـي الـــــــتـــــــمــــــــيـــــــيه
(FeSO4,7H2O) .............................................. 0,05 غ
ماء .................................................... 100 ملل

3 . 2 .  . 2 .  . 2    التحضيرالتحضير

لتحضـير مرق األستـميدs يضاف 1 ملل مـن محلول
(B) لـ 900 مــلـل مــن مـــحــلــول (A) حـــديـث الـتــحـــضــيــر
(3 . 2 . 2 . 1). يـضـاف اGـاء مع رجّ مـستـمـر حـتى احلـصول

على حجم كلي يساوي 1 لتر.

 يــوزع هــذا اخلــلـــيط عــلى أقـــســام تــســاوي 5 مــلل في
أنـابـيب الـزرع. تـسـدّ األنـابـيـب وتـعـقّم في جـهـاز الـتـعـقـيم
في (121 + 3) °م Gـدة 15 دقـيـقـة. يـحـفظ بـعـيدا عـن الـضوء

في (5 + 3) °م ويستعمل في مدة ثالثة (3) أشهر.

3 . 2 .  . 3  هالم مغذ  هالم مغذ

3 . 2 .  . 3 .  . 1  التركيب  التركيب

ببتون ................................................... 5,0 غ
مستخلص اللحم ...................................... 1,0 غ
مستخلص اخلميرة .................................. 2,0 غ
كلورور الصوديوم (NaCI) ........................ 5,0 غ
هالم ..................................................... 15,0 غ
ماء .................................................. 1000 ملل

3 . 2 .  . 3 .  . 2  التحضير  التحضير

تـذوب اGكونات فـي اGاء بالتـسخX. يـعقم في جهاز
الـتــعــقـيم في (121 + 3) °م Gـدة 15 دقـيــقــة. من األحـسن أن
يــكـون الـعـامل الــهـيـدروجـيـني (pH) لـلـوسط احملـضـر بـهـذه
الــــطــــريـــقــــة واجملــــمـــد يــــســـاوي 7,4 + 0,2 في 25 °م. جتــــفف
sالـعـلـب قـبل االسـتـعـمـال لـنـزع الـرطـوبـة الـزائـدة لـلـسـطح
حتفظ العلب احملضـرة بهذه الطريقة بعيدا عن الضوء في

(5 + 3) °م وتستعمل في أجل شهر.
3 . 2 .  . 4  كاشف للبحث عن األكسيداز  كاشف للبحث عن األكسيداز

3 . 2 .  . 4 .  . 1  التركيب  التركيب

ثـــنـــائي كـــلـــوريــدرات ربـــاعـي اGــثـــيل - p - فـــنــيالن
ثنائي.

األمX ................................................... 1,0 غ
ماء ..................................................... 10 ملل

3 . 2 .  . 4 .  . 2  التحضير  التحضير

مـباشرة قبـل االستعمـالs يذوب ثنـائي كلوريدرات
ربـــــاعـي اGـــــثـــــيل - P - فــــنــــيـالن ثــــنـــــائي األمـــــX في اGــــاء
ويـــحـــفظ بـــعــيـــدا عـن الــضـــوء.  ـــا أن هـــذا الـــكـــاشف غـــيــر
مسـتـقر فـيجـب حتضـيـر كمـيات قـلـيلـة مـنه مبـاشـرة قبل

استعماله.
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�ــــكن كـــــذلك اســــتـــــعــــمــــال اخـــــتــــبــــارات األكـــــســــيــــداز
اGتوفرة في األسواق.

3 . 2 .  . 5  كاشف نسلر  كاشف نسلر

3 . 2 .  . 5 .  . 1  التركيب  التركيب

كلورور زئبقي (HgCI2) ............................ 10 غ

إيودور البوتاسيوم (KI) ............................. 7 غ

هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) ................. 16 غ

ماء (خال من األمونياك) ................ حتى 100 ملل

تذوب 10 غ من HgCI2 و7 غ من  KI في كمـية قليلة
مـن اGــــاءs ثـم يــــضـــــاف هـــــذا اخلـــــلــــيـط بــــبـطء مع الـــــرّج إلى
NaOH ـــاء الـــبـــارد يـــحـــتـــوي عـــلى 16 غ منGمـــحـــلـــول من ا
مـذوّب في 50 مـلل من اGــاءs يـخـفف إلى 100 مــللs يـحـفظ
في أدوات زجــاجـــيــة من نــوع "بــوروســيــلــيــكــاتي" مــغــلــقــة
بسـدادة من اGـطـاط بعـيـدا عن ضوء الـشـمس Gدة أقـصـاها

سنة.

مالحـظـة : الـكــلـورور الـزئـبـقي (مالحـظـة : الـكــلـورور الـزئـبـقي (HgCI2) سـامs يـجب) سـامs يـجب
جتنب بلعه.جتنب بلعه.

4 . التجهيزات واألدوات الزجاجية :  . التجهيزات واألدوات الزجاجية : 

تــــــســـــــتـــــــعــــــمـل األجــــــهـــــــزة اGـــــــتــــــداولـــــــة فـي مــــــخـــــــابــــــر
اGيكروبيولوجيا.

4 .  . 1 األدوات الزجاجية :  األدوات الزجاجية : 

قبل االسـتعـمالs تعـقم جمـيع األدوات الزجـاجية في
الـــــفــــرن بـــــدرجــــة (170 + 5) °م Gــــدة ســـــاعـــــةs أو في جـــــهــــاز

التعقيم بدرجة حرارة (121 + 3) °م Gدة  15دقيقة.

4 .  . 2 جهاز التحضsX  جهاز التحضsX �كن ضبطه في (36 + 2) °م.

4 .  . 3 مصـباح ذو إشـعـاع فوق الـبـنفـسجيs  مصـباح ذو إشـعـاع فوق الـبـنفـسجيs �ـكنه أن
يصدر إشعاعا طول موجته (360 + 20) نانومتر.

4 .  . 4 أغـشيـة الترشـيح معـمقةs  أغـشيـة الترشـيح معـمقةs قطـر مسامـاتها 0,45
ميكرومتر.

5 . اقتطاع العينة . اقتطاع العينة

يجرى اقتطاع العينة في الشروط اGالئمة.

6 . طريقة العمل  . طريقة العمل 

6 .  . 1 عموميات عموميات

تـطــبق تــقـنــيـة الــتــرشـيح فــوق الــغـشــاء اGــبـيــنـة في
مــنـــهج اخلــطـــوط الــتـــوجــيـــهــيــة الـــعــامـــة إلحــصـــاء األجــســام

الدقيقة في وسط الزرع.

6 .  . 2 الترشيح فوق الغشاء الترشيح فوق الغشاء

تــــــرشـح أحــــــجــــــام مـن عــــــيـــــــنــــــات اGــــــاء أو أجـــــــزاء من
الـتخفيف فوق غـشاء ترشيح مـعقم من أستر السـيليلوز
قـطـر مـسـاماته 0,45 مـيـكرومـتـر. كمـا هـو مبـX في مـنهج
اخلطوط الـتوجيـهية الـعامـة إلحصاء األجـسام الدقـيقة في
وسط الــزرعs يـوضع كـل غـشــاء فـوق عــلــبـة بــتـري حتــتـوي
عـــلى هالم مع مـــضــاف (CN) (3 . 1) مع احلـــرص عـــلى عــدم

احتباس هواء حتت الغشاء.

6 .  . 3 حتضX العلب حتضX العلب

حتــــضــــن عــــلـــب الـــبــــتــــــري فـــي (36 + 2) °م Gـــــدة
(44 + 4) سا في أوعية وحتفظ من كل جتفف.

6 .  . 4 فحص األغشية فحص األغشية

تـفـحـص األغــشـيـــة لـلـتـــأكــد من نـــمـو الــمــزارع بـعـد
(22 + 2) سا و(44 + 4) سا.

تعـد كـ "بـسـودومونـاس أيـروجيـنـوزا" مؤكـدة جـميع
اGـــــســـــتــــعـــــمـــــرات الـــــتي شـــــكـــــلت صـــــبغ أزرق - مـــــخـــــضــــر

.(Xبيوسيان)

تـفـحص األغـشـيـة حتت األشـعـة الـفـوق الـبـنـفـسـجـية.
من األحـــــسن جتـــــنـب كل تـــــعـــــرض مـــــطــــول لـألشـــــعـــــة فــــوق
sـسـتـعـمـــراتGالـبـنـفسـجـيـة ألن ذلـك يــــؤدي إلى مــــوت ا
ما يـعني عـــــدم ـــوهـــا فــــوق أوســــاط التـأكـيـــد. تـعــد
كـ "بـسـودومـونـاس أيـروجـينـوزا" مـفـتـرضـة اGـسـتـعـمرات
الـتي ال تـشـكـل الـبـيـوسـيـانX وتـعـطـي اسـتـشـعـاعـا وتـؤكد

هويتها باستعمال مرق األستميد اGبX الحقا.

تــعـــد كـ "بــســـودومــونـــاس أيــروجـــيــنـــوزا" مــفـــتــرضــة
جــمــيع اGــســتـعــمــرات األخــرى الــتي شــكـلـت صـبــغــا أســمـر
مـحمـر ولم تـشـكل اسـتشـعـاعـا وتـؤكد هـويـتـهـا باسـتـعـمال
(B) اخــتــبــار األكــســيــداز ومــرق األســتــمــيــد ووسط كــيــنغ
اGــبــX الحــقـــا. جتــرى الــقــراءة بــعــد (22 + 2) ســا في حــالــة
اGـسـتعـمـرات اجملتـاحـة والتي تـسـتطـيع أن تـظهـر في مدة
(44 + 4) سا. يـنصح األخـذ بعـX االعتـبار اإلحـصاء األكـبر
حلـســاب عــدد "بـســودومـونــاس أيـروجــيــنـوزا" اGــبـيــنـة في

.(7)
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يـــلـــخص اجلـــدول 1 انـــتـــقـــاء اGـــســـتــعـــمـــرات ومـــراحل
التأكيد.

جــدول جــدول 1 - اGــراحـل الالزمــة لـــتــأكــيـــد اGــســتـــعــمــرات - اGــراحـل الالزمــة لـــتــأكــيـــد اGــســتـــعــمــرات
.(.(CN) التي تنمو فوق هالم) التي تنمو فوق هالم

كــروم أو مـن الــبالســتــيك أو بـــواســطــة عــود أو مــاصــة من
زجـاج. يــعــتــبــر الــتـفــاعل إيــجــابي عــنــد ظــهــور لـون أزرق
بـــــنــــفــــســــجـي داكن في 10 ثــــوان. مـن اGــــمــــكن اســــتــــعــــمــــال
اخـــتـــبـــارات األكـــســـيـــداز اGـــتـــوفـــرة فـي األســـواق بـــإتـــبــاع

تعليمات اGصنع.
(B) 6 . 5 .  . 3  وسط كينغ (  وسط كينغ

يـعـاد زرع اGـسـتـعـمـرات الـسـمـراء احملـمّـرة أكـسـيـداز
إيجـابيـة اGـتحـصل عـليـها في (6 . 5 . 1) فـوق وسط كـينغ
(B) وتــحـــضـن لـخـمـسـة (5) أيـام عـلى األكـثـر في درجة

(36 + 2) °م.
يـــــــفــــــحـص الــــــزرع يــــــومــــــيـــــــا حتت األشـــــــعــــــة الــــــفــــــوق
الـبــنـفـسـجـيـة ويـســجل وجـود اسـتـشـعـاع مــحـتـمل. تـسـجل

كإيجابية كل استشعاع ظهر في 5 أيام.
6 . 5 .  . 4  مرق األستميد  مرق األستميد

يـزرع أنــبـوب بـواسـطــة الـزرع اGـتـحـــصـل عـلـيه في
(6 . 5 . 1) ويـــــــحـــــــضـن في (36 + 2) °م Gــــــدة (22 + 2) ســــــا.
تــضـــاف قــطــرة أو قـــطــرتـــان من كــاشف نـــســلــر (3 . 2 . 5)
وتـفحص األنابيب لـلكشف عن تـشكل محتـمل لألمونياك
الـذي يظهر عـلى شكل لون يـتغير من األصـفر إلى األحمر

األجوري حسب التركيز.
6 . 5 .  . 5  اإلحصاء  اإلحصاء

تعـد كـ "بـسـودومونـاس أيـروجيـنـوزا" مؤكـدة جـميع
اGـســتـعـمـرات الــتي شـكـلت الــبـيـوســيـانـX (صـبغ أزرق -
مـخـضـر) أو أكـســيـداز إيـجـابــيـةs تـعـطي اســتـشـعـاعـا حتت
األشـعــة الـفــوق الـبــنـفــسـجــيـة (6 . 4) أو (6 . 5 . 3) وقـادرة
على تشكيل األمونياك انطالقا من األستميد (6 . 5 . 4).
مالحـظـة - مالحـظـة - اGـســتـعــمـرات الــتي أظــهـرت اســتـشــعـاعـا
فـوق الـغـشـاء األول تـكـون دائـمـا أكـسـيـداز إيـجـابـيـة لـذلك
الحتــــتـــــاج أن تــــخــــضع إلـى اخــــتــــبــــار األكــــســــيــــداز (أنــــظــــر

جدول1).
7.  التعبير عن النتائج.  التعبير عن النتائج

يـحـسب عـدد "بـسـودومـونـاس أيـروجـيـنـوزا" اGـؤكدة
اGـــــوجـــــودة فـي حـــــجم مـــــعـــــX مـن اGـــــاء انـــــطـالقـــــا من عـــــدد
اGــســتــعــمــرات اGــمــيــزة احملــصــاة فــوق األغــشــيــة مع األخــذ
بـعــX االعـتــبـار عـدد جتــارب الـتــأكـيـد اGــنـجــزة. بـالـنــسـبـة
لــلـمــاء اGــعـدني ومــاء اGـنــبع واGــيـاه اGــعـبــأةs يـكــون احلـجم
250 مــللs بـالــنـســبـة لــلـمــيـاه األخــرى يـكــون احلـجم عــمـومـا

100 ملل.

يحسب عدد "بـسودوموناس أيـروجينوزا" في حجم
عينة مختبرة من اGاء كاآلتي :

وصفوصف
اGستعمراتاGستعمرات
فوق هالمفوق هالم

(CN)

األمونياكاألمونياك
انطالقاانطالقا
منمن

األسيتميداألسيتميد

تشكيلتشكيل
األكسيدازاألكسيداز

استشعاعاستشعاع
فوق وسطفوق وسط
(B) كينغ (كينغ

بسودوموناسبسودوموناس
أيروجينوزاأيروجينوزا

مؤكدةمؤكدة

أزرق -
مخضر

نعمغ م غ م غ م أ

نعمغ م غ م +استشعاع

غير أزرق -
مخضر

أسمر
محمر

نعم+++

الغ مغ مغ ماذج أخرى

أغ م : غير مختبر

6 .  . 5 التأكيد التأكيد

6 . 5 .  . 1  هالم مغذ  هالم مغذ

يـــعـــاد زرع جـــمـــيـع اGــســـتـــعـــمـــرات الـــتي تـــســـتـــوجب
الــتـأكــيــد انــطالقــا من الــغـشــاء وإذا تــعــذر ذلكs يــعـاد زرع
أكـبـر قـدر من اGـسـتــعـمـرات (مـنـهج اخلـطـوط الـتـوجـيـهـيـة
الــــعـــامــــة إلحــــصـــاء األجــــســـام الــــدقــــيـــقــــة في وسـط الـــزرع)
وحتـضن Gـدة (22 + 2) سـا في (36 + 2) °م. تـفــحص نــقـاوة
اGــزارع وتــخــضع اGــســتــعــمــرات الـتـي كــانت في الــبــدايـة

سمراء محمّرة الختبار األكسيداز (6 . 5 . 2).

6 . 5 .  . 2  اختبار األكسيداز  اختبار األكسيداز

لـــلـــكـــشـف عن األكـــســـيـــداز (3 . 2 . 4) تـــســـكب 2 أو 3
قــطـــرات من الـــكــاشف احملـــضــر جـــديــدا فـــوق قــطـــعــة ورق

ترشيح موضوعة فوق علبة بتري.

يـــوزع جــزء من الـــزرع فــوق ورق تـــرشــيح مـــحــضــر
بـواسـطـة مـقـبض مـعدنـي من الـبالتـX وليـس من الـنيـكل
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P+F (cF/nF) + R (cR/nR)

P : عـــدد اGـــســـتــعـــمـــرات الـــزرقـــاء - اخملـــضّـــرةs كـــلـــهــا
sمحصاة كأهداف مؤكدة

sستشعةGستعمرات اGعدد ا : F
sستعمرات السمراء احملمرّةGعدد ا : R

n F : عـدد اGسـتعـمـرات اGسـتشـعـة التي كـانت محل
sللكشف عن تشكيل األمونياك

c F : عـــدد اGــســـتــعـــمـــرات اGــســـتــشـــعــة الـــتي شـــكــلت
sاألمونياك

n R : عدد اGستـعمرات السمراء احملمّرة التي كانت
مـــــحال لـــــلـــــكــــشـف عن تـــــشـــــكل األمـــــونـــــيــــاك والـــــبـــــحث عن

s(B) األكسيداز واالستشعاع فوق وسط كينغ
c R : عـــدد اGـــســـتـــعـــمــــرات الـــســـمـــراء احملـــمّـــرة الـــتي
شـكـلت األمـونـيـاك وأكــسـيـداز إيـجـابـيــة ومـسـتـشـعـة فـوق

s(B) وسط كينغ
�ــكـن كــذلك الــتــعــبــيــر عن الــنــتــائج نــوعــيــا بــإظــهـار
وجـود أو غــيـاب "بـســودومـونـاس أيــروجـيـنــوزا" في حـجم

اGاء اGدروس.
مالحظة أمالحظة أ

(معلومات إضافية عن (معلومات إضافية عن بسودوموناس أيروجينوزا)بسودوموناس أيروجينوزا)
بـسـودومـونـاس أيـروجـيـنـوزا هي الـنـوع الـنمـوذجي

جلنس البسودوموناس.
وهي عبارة عن بـكتـيريـا غرام سلـبيs غيـر متـبوغة
وذات أكسيداز وكتـالز إيجابي. تظهـر استقالب تأكسدي
s(Leifson) وليفسن (Hugh) في جتربة هوق Xكما هو مب
تـــرجع بــــصـــفــــة عـــامـــة الــــنـــتــــرات من الـــنــــتـــريت وتــــشـــكل

األمونياك نتيجة انحالل األستميد.
تـشـكل معـظم األصـناف (98 %) صـبغ مـستـشع يـنحل
في اGــاءs كـــمــا أن مــعــظم أصـولـهــا قـادرة عـلى الـنـمـو في
42 °م لــكن لــيس في 4 °مs وهــذا مــا �ــيــز بــســودومــونـاس

أيـــروجــيــنــوزا عـن بــســودومــونـــاس فــلــيــوريـــســانس الــتي
تنمو في 4 °م وليس في 42 °م.

تـمـيّـع الـهالم وحتـلـل الـكـازيــX لـكن ال حتـلل الــنـشـاء.
Xتـشــكل أكـثـر من 90 % من األصـنــاف صـبغ الــبـيـوســيـانـ

(أزرق - مخضر)
مالحظة بمالحظة ب

أوساط أخرىأوساط أخرى
�ــكن اســـتــعــمــال أوســاط أخــرى غـــيــر الــهالم اGــغــذي
بـــشـــرط أال تـــكـــون انــتـــقـــائـــيــة وال حتـــتـــوي عـــلى هـــيــدرات

الكربون الذي يتخمر.

وزارة الصيد البحري وا>وارد الصيديةوزارة الصيد البحري وا>وارد الصيدية
قــــرار وزاري مرار وزاري مـشــــتــــرك مرك مـؤرؤرّخ في خ في 21 ج جــــمــــادى األولى عادى األولى عـامام
1434 اG اGــــوافق وافق 3 أب أبــــريل سريل ســــنــــة ة s s2013 يــحــدد كــيــفــيــاتيــحــدد كــيــفــيــات

تـنظـيم الـتكـوين الـتـكمـيـلي قبل الـتـرقيـة إلى رتـبةتـنظـيم الـتكـوين الـتـكمـيـلي قبل الـتـرقيـة إلى رتـبة
تــقــني سـام فـي الـصــيــد الــبـحــري وتــربــيـة اGــائــيـاتتــقــني سـام فـي الـصــيــد الــبـحــري وتــربــيـة اGــائــيـات
اGـــنــــتـــمـــيــــة إلى األسالك اخلــــاصـــة بـــاإلدارة اGــــكـــلـــفـــةاGـــنــــتـــمـــيــــة إلى األسالك اخلــــاصـــة بـــاإلدارة اGــــكـــلـــفـــة

بالصيد البحري ومدته وكذا محتوى برامجه.بالصيد البحري ومدته وكذا محتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن األم
sوارد الصيديةGووزير الصيد البحري وا

-  ـــقـــتـــضى اGـــرســـوم رقم 66 - 145  اGــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اGــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واGـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

sتمّمGعدّل واGا sXوظفGأو الفردي التي تهم وضعية ا
-  ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 124
اGــــؤرخ  في 14 ربــــيـع األول عـــام 1426 اGــــوافق 23 أبــــريل
سـنـة 2005 واGــتـضــمن حتـويـل مـدرسـة الــتـكــوين الـتــقـني
لـصيـادي البحـر في وهران إلى مـعهـد تكـنولـوجي للـصيد

sتمّمGا sائيات بوهرانGالبحري وتربية ا
- و ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 179
اGــؤرخ  في 8 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1426 اGــوافق 17 مـــايــو
سـنـة 2005 واGــتـضــمن حتـويـل مـدرسـة الــتـكــوين الـتــقـني
لـصــيـادي الـبـحـر فـي الـقل إلى مـعـهــد تـكـنـولــوجي لـلـصـيـد

sتمّمGا sائيات في القلGالبحري وتربية ا
- و ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 285
اGــــؤرخ  في 26 رجـب عـــام 1427 اGــــوافق 21 غــــشت ســــنــــة
2006 واGـــتــضـــمن حتــويـل اGــعــهـــد الــتـــقــنـــولــوجـي لــلـــصــيــد

الــبــحـري وتــربــيــة اGــائــيــات إلى اGــعــهــد الـوطــنـي الـعــالي
sائياتGللصيد البحري وتربية ا

- و ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 181
اGــــؤرخ  في 19 جــــمـــــادى الــــثــــانــــيــــة عــــام 1429 اGــــوافق 23
يــونـيــو ســنـة 2008 واGـتــضــمن الــقـانــون األســاسي اخلـاص
بـاGـوظـفX اGـنـتمـX إلى األسالك اخلـاصـة بـاإلدارة اGكـلـفة

sبالصيد البحري
- و ـقــتـضـى اGـرســوم الـرئــاسي اGـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي
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يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

الـــمــادة األولى الـــمــادة األولى : تــــطــــــبـــيـــقـــا ألحـــــكـــــام الــمــادة
50 (احلالتـان ب وج) من اGرسوم التنفيذي رقم 08 - 181

اGــــؤرخ  في 19 جــــمـــــادى الــــثــــانــــيــــة عــــام 1429 اGــــوافق 23
يـونـيـو سـنة 2008 واGـذكور أعـالهs يـهـدف هذا الـقـرار إلى
حتـديد كـيفـيات تـنظـيم الـتكـوين التـكمـيـلي قبل الـترقـية
إلـى رتـــبــــة تـــقــــني ســــام في الـــصــــيـــد الــــبـــحــــري وتـــربــــيـــة
اGــائـيــات اGـنــتـمـيــة إلى األسالك اخلــاصـة بــاإلدارة اGـكــلـفـة

بالصيد البحري ومدته ومحتوى برنامجه.
2 : : يــتم االلــتــحــاق بــالــتــكــويـن الــتــكــمــيــلي في اGـادة اGـادة 
الـرتـبـة اGـذكـورة فـي اGـادة األولى أعالهs بـعـد الـنـجـاح في
االمـتــحـان اGـهـني أو عـن طـريق االخـتــيـار بـعـد الــتـسـجـيل

في قائمة التأهيلs وفقا للتنظيم اGعمول به.
3 : : يـتم فـتح دورة التـكـوين الـتكـمـيـلي  وجب اGادة اGادة 
قرار من الوزير اGكلف بالصيد البحريs يحدد فيه على

اخلصوصs ما يأتي :
sعنيةGالرتبة ا -

- عدد اGنـاصب اGاليـة اGفتـوحة لـلتكـوين التكـميلي
احملــددة في اخملــطط الــســنــوي لــتــســيــيــر اGــوارد الــبــشــريـة
واخملطط الـقطاعي الـسنوي أو اGـتعدد الـسنوات لـلتكوين
واGـــصــادق عـــلـــيـــهــمـــا بـــعـــنـــوان الــســـنـــة اGـــعـــتــبـــرةs طـــبـــقــا

sعمول بهاGلإلجراءات ا
sمدة دورة التكوين التكميلي -

sتاريخ بداية التكوين التكميلي -
sعنيةGمؤسسة التكوين ا -

sبـالــتـكـوين الـتــكـمـيـلي XـعــنـيـGا XـوظـفـGقـائـمــة ا -
حسب ط الترقية.

اGادة اGادة 4 : : يجب تـبلـيغ نسـخة من الـقرار اGـذكور في
اGــادة 3 أعالهs إلـى مـــصـــالح الـــوظـــيـــفـــة الــعـــمـــومـــيـــة خالل

عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
5 : : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اGـادة اGـادة 
إبــداء رأي اGـطــابــقــة في أجل عــشـرة (10) أيــام ابــتـداء من

تاريخ استالم القرار.

اGــادة اGــادة 6 : : يـــلــزم اGـــوظــفـــون الــنـــاجــحــون نـــهــائـــيــا في
االمتحان اGهـني أو الذين � قبولهم على سبيل االختيار
للترقية إلى رتبة تقني سام في الصيد البحري وتربية

اGائياتs  تابعة دورة تكوين تكميلي.
ويــعـــلــمـــون من طـــرف اإلدارة اGــســـتــخـــدمــة بـــتــاريخ
بــدايــة الـــتــكــوين  ــوجـب اســتــدعــاء فـــردي وبــأيــة وســيــلــة

أخرى مالئمة عند االقتضاء.

اGــادة اGــادة 7 : : يـــتـم الـــتـــكـــوين الـــتـــكـــمـــيــلـي بـــاGـــؤســـســات
العمومية للتكوين اآلتية :

- اGـعـهـد الـوطــني الـعـالي لــلـصـيـد الـبــحـري وتـربـيـة
sائياتGا

- اGــعــهــد الــتــكــنــولــوجي لــلــصــيــد الــبــحــري وتــربــيــة
sائيات بوهرانGا

- اGــعــهــد الــتــكــنــولــوجي لــلــصــيــد الــبــحــري وتــربــيــة
اGائيات بالقل.

اGـادة اGـادة 8 : : يـنـظم الـتــكـوين الـتـكـمـيــلي بـشـكل تـنـاوبي
ويشمل دروسا نظرية وأعماال موجهة وتربصا تطبيقيا.
اGـادة اGـادة 9 : : حتـدد مــدة الـتــكــوين الـتــكـمــيــلي بـســتـة (6)

أشهر.
اGـادة اGـادة 10 : : يــلـحق بـرنــامج الـتـكـويـن الـتـكـمــيـلي بـهـذا
الــــقـــرار ويـــتم تــــفـــصـــيل مــــحـــتـــواه مـن طـــرف مـــؤســـســـات

التكوين اGذكورة في اGادة 7 أعاله.
اGــادة اGــادة 11 : : يــتـم تــأطـــيـــر ومــتـــابـــعــة اGـــوظـــفــX أثـــنــاء
التكـوين من طرف سـلك األساتذة لـلمـؤسسات الـعمـومية
لـــــلــــتـــــكـــــويـن اGــــذكـــــورة فـي اGــــادة 7 أعاله و/أو اإلطـــــارات

اGؤهلة للهيئات واإلدارات العمومية.
اGـادة اGـادة 12 : : يـتـابع اGـوظـفـون في الـتـكـوين الـتـكـميـلي
تـــربـــصــا تـــطـــبـــيــقـــيـــا مـــدته شـــهــران (2) لـــدى اGـــؤســـســات
الـعمومية التـابعة للوزارة اGـكلفة بالـصيد البحري و/أو
sكـل مـؤسـسـة عــمـومـيـة أخــرى ذات عالقـة  ـجــال نـشـاطـهم

ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.
اGـادة اGـادة 13 : : يـتم تـقـيـيم اGـعـارف حـسب مـبـدأ اGـراقـبة

البيداغوجية اGستمرةs ويشمل امتحانات دورية.
اGــادة اGــادة 14 : : يـــلـــزم اGــوظـــفـــون اGـــعـــنـــيـــون بـــالــتـــكـــوين
التكـميلي بـإعداد مـذكرة نهـاية الـتكوين حـول موضوع له

صلة بالوحدات اGدرّسة واGقرّرة في البرنامج.
اGادة اGادة 15 : : يتم اختـيار موضوع اGذكرة حتت إشراف
مـــؤطـــر من بــــX ســـلك أســـاتــــذة اGـــؤســـســـات الــــعـــمـــومـــيـــة
لـلتـكـوين اGـذكـورة في اGادة 7 أعالهs والـذي يـضـمن أيـضا

متابعة إعدادها.

اGـادة اGـادة 16 : : تـتـم كـيـفـيـات تـقـيـيم الــتـكـوين الـتـكـمـيـلي
كما يأتي :

- مــعـدّل اGــراقـبــة الـبــيـداغــوجـيــة اGـســتـمــرة جملـمـوع
s1 عاملGا sدرسةGالوحدات ا

s1 عاملGا sعالمة التربص التطبيقي -
- عالمة مناقشة مذكرة نهاية التكوينs اGعامل 2.



اGــــادة اGــــادة 17 : : يــــتم اإلعـالن عن الــــنــــجــــاح الـــــنــــهــــائي في
الــتـكــوين لـلــمـوظــفـX احلــائـزيـن مـعــدال عـامــا يـســاوي عـلى
األقل 10 من s20 من طـــرف جلـــنـــة نـــهـــايـــة الـــتـــكـــوين الـــتي

تتكون من :

- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو �ــثــلــهـا
sرئيسا sؤهل قانوناGا

- مـدير اGؤسـسـة الــعـمــومـيــة للـتــكويـن الــمعـنية
sأو �ثله

- �ـثـلــX اثـنـX (2) عن ســـلك الــتــعــلــيـم لــلــمــؤســســة
العمومية للتكوين اGعنية.

تـبـلّغ نـسـخـة من مـحـضـر الـنـجـاح الـنـهائـي اGعـد من
طـــرف الـــلـــجـــنـــة اGـــذكـــورة أعـالهs إلى مـــصـــالح الـــوظـــيـــفـــة
الــــعــــــمـــــومــــــيــــة في أجــل ثـــــمــــــانـــــيــــة (8) أيــــام مـن تــــاريخ

التوقيع عليه.

sــادة 18 : : عــنــد نـــهــايــة دورة الـــتــكــويـن الــتــكـــمــيــليGــادة اGا
يـسلم مـدير اGـؤسسـة العـمومـية لـلتـكوين اGـعنـيةs شـهادة
لـلــمـوظـفــX الـنـاجــحـX نـهــائـيـا عـلـى أسـاس مـحــضـر جلـنـة

نهاية التكوين.

اGادة اGادة 19 :  : يرقى اGوظفـون اGعلن عن جناحـهم نهائيا
في دورة الــتـكــوين الــتــكــمـيــلي إلى رتــبــة تــقـنـي سـام في

الصيد البحري وتربية اGائيات.

اGـادة اGـادة 20 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 21 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434
اGوافق 3 أبريل سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير الصيد البحريوزير الصيد البحري
واGوارد الصيديةواGوارد الصيدية
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

اGلحقاGلحق
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبةبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة
تقني سام في الصيد البحري وتربية اGائياتتقني سام في الصيد البحري وتربية اGائيات

1 -  - برنامج برنامج  التكوين النظري : اGدة أربعة ( التكوين النظري : اGدة أربعة (4) أشهر) أشهر

اGعاملاGعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم
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8

60 سا

90 سا

45 سا

30 سا

30 سا

60 سا

30 سا

45 سا

390 سا سا

3

3

2

2

1

3

2

3

تقنيات وآالت الصيد البحري
إحصائيات الصيد البحري

احملافظة وصيانة التجهيزات البيداغوجية
األمن في الصيد البحري

التحرير اإلداري
النصوص التنظيمية اGتعلقة بالصيد البحري وتربية اGائيات

التسيير التقني واالقتصادي Gؤسسة في الصيد البحري وتربية اGائيات
بيولوجيا األنواع اGسوقة

اجملموعاجملموع

2 - التربص التطبيقي : اGدة شهران ( - التربص التطبيقي : اGدة شهران (2)
يــتـابع اGـوظــفـون في الـتــكـوين الـتـكــمـيـلي تــربـصـا تـطــبـيـقـيــا مـدته شـهـران (2) لـدى اGـؤســسـات الـعـمــومـيـة الــتـابـعـة

للوزارة اGكلفة بالصيد البحري و/أو كل مؤسسة عمومية أخرى ذات عالقة  جال نشاطهم.

8  ذو احلجة عام   ذو احلجة عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3251
13 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2013 م
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