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السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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

اIطلوب 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

األربعاء األربعاء 19 محرم عام  محرم عام 1436 هـ

اIوافق اIوافق 12 نوفمبر  نوفمبر سنة سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq 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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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم تنفيذي رقم 14-315 مؤرّخ في 19 محرم عام 1436 اIوافق 12 نوفمبر سنة q2014 يتضمن نـقل اعـتماد في ميزانية
تسيير وزارة األشغال العمومية....................................................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 14-316 مؤرّخ في 19 محرم عام 1436 اIوافق 12 نوفمبر سنة q2014 يتضمن نـقل اعـتماد في ميزانية
تسيير وزارة الصيد البحري واIوارد الصيدية...............................................................................................

مـــرســـوم تــنــفــيــذي رقـم 14-317 مــؤرخ في 19 مـحـرم عـام 1436 اIـوافق 12 نـوفـمـبـر سـنـة q2014 يـعـدل اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقم 05-137 اIـؤرخ في 15 ربــيع األول عـام 1426 اIـوافق 24 أبــريـل ســنــة 2005 واIــتـضــمن  إنــشــاء الــوكــالـة الــوطــنــيـة
إلجناز جامع اجلزائر وتسييره.......................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 14-318 مؤرّخ في 19 محرم عام 1436 اIوافق 12 نوفمـبر سنة q2014 يـعـدل ويتـمم اIرسـوم التـنفيـذي
رقم 13-220  اIؤرخ في 9 شـعـبـان عام 1434 اIوافق 18 يـونـيو سـنة 2013 واIـتـضـمن إنــشاء وكــالـة وطـنــية لــتـسيــير
اإلجنازات وجتهـيز مؤسسـات الصحة.............................................................................................................

قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قرار مؤرخ في 9 محرم عـام 1436 اIوافق 2 نوفمبر سنة q2014 يتضمن تعيX قاض عسكري.........................................

وزارة ا?اليةوزارة ا?الية

قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1433 اIوافق 2 أكتوبر سنة q2012 يعدّل القرار اIؤرّخ في 4 جمادى األولى عام 1426 اIوافق
11 يـونـيـو سـنة 2005 واIـتـضـمن إنـشاء الـلـجـان اIـتـساويـة األعـضـاء اخملـتصـة بـأسالك مـوظـفي اإلدارة اIـركـزية لـلـمـديـرية

العامة للضرائب..........................................................................................................................................

قــرار مـؤرخ في 16 ذي الـقـعـدة عـام 1433 اIـوافق 2 أكــتـوبـر سـنـة q2012 يــحـدد تـشـكـيـلــة الـلـجـان اإلداريـة  اIــتـسـاويـة األعـضـاء
اخملتصة بأسالك موظفي اإلدارة اIركزية للمديرية العامة للضرائب...................................................................

XـوظـفـIيــتـضـمّن جتـديـد جلـنـة الـطـعن اخملـتـصـة بـا q2013 ـوافــق 30 أكــتـوبـر سـنـةIار مـؤرّخ في 25 ذي احلـجّـة عـــام 1434 ا قـــر
اIسيرة مهنهم من مصالح اإلدارة اIركزية لوزارة اIالية................................................................................

قـرار مؤرخ في 11 صـفـر عـام 1434 اIـوافق 25 ديـسمـبـر سـنة q2012 يـعـدّل الـقرار اIـؤرّخ في 12 شـوّال عام 1430 اIـوافق أوّل
أكـتـوبـر سـنة 2009 واIـتـضـمن إنـشاء الـلـجـان اIـتـساويـة األعـضـاء اخملـتصـة بـأسالك مـوظـفي اإلدارة اIـركـزية لـلـمـديـرية
العامة للمحاسبة.........................................................................................................................................

قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1434 اIوافق 25 ديسمـبر سنة q2012 يـحدّد تشكيلة الـلجان اإلدارية اIتسـاوية األعضاء اخملتصة
بأسالك موظفي اإلدارة اIركزية للمديرية العامة للمحاسبة..............................................................................

وزارة وزارة الصناعة وا?ناجمالصناعة وا?ناجم

قـرار مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1434 اIوافق 7  أبريـل سنة q2013 يـتضـمّن تـعيـX أعضـاء مجـلس الـتوجـيه واIراقـبة
Iركز التسهيل ببسكرة..............................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1434 اIوافق 7  أبريـل سنة q2013 يـتضـمّن تـعيـX أعضـاء مجـلس الـتوجـيه واIراقـبة
Iركز التسهيل بجيجـل..............................................................................................................................

4

4

6

7

8

9

11

14

14

17

19

19

فهرسفهرس



3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 67 19 محرم عام  محرم عام 1436 هـ هـ
12 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2014 م م

قـرار مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1434 اIوافق 7  أبريـل سنة q2013 يـتضـمّن تـعيـX أعضـاء مجـلس الـتوجـيه واIراقـبة
Iركز التسهيل بالبيض..............................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1434 اIوافق 7  أبريـل سنة q2013 يـتضـمّن تـعيـX أعضـاء مجـلس الـتوجـيه واIراقـبة
Iركز التسهيل بأم البواقي.........................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1434 اIوافق 7  أبريـل سنة q2013 يـتضـمّن تـعيـX أعضـاء مجـلس الـتوجـيه واIراقـبة
Iركز التسهيل باألغواط.............................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1434 اIوافق 7  أبريـل سنة q2013 يـتضـمّن تـعيـX أعضـاء مجـلس الـتوجـيه واIراقـبة
Iركز التسهيل بغرداية...............................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1434 اIوافق 7  أبريـل سنة q2013 يـتضـمّن تـعيـX أعضـاء مجـلس الـتوجـيه واIراقـبة
Iركز التسهيل بالنعامة..............................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1434 اIوافق 7  أبريـل سنة q2013 يـتضـمّن تـعيـX أعضـاء مجـلس الـتوجـيه واIراقـبة
Iركز التسهيل بتندوف..............................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1434 اIوافق 7  أبريـل سنة q2013 يـتضـمّن تـعيـX أعضـاء مجـلس الـتوجـيه واIراقـبة
Iركز التسهيل بإيليزي..............................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1434 اIوافق 7  أبريـل سنة q2013 يـتضـمّن تـعيـX أعضـاء مجـلس الـتوجـيه واIراقـبة
Iركز التسهيل بسيدي بلعباس....................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1434 اIوافق 7  أبريـل سنة q2013 يـتضـمّن تـعيـX أعضـاء مجـلس الـتوجـيه واIراقـبة
Iركز التسهيل بالبليدة..............................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1434 اIوافق 7  أبريـل سنة q2013 يـتضـمّن تـعيـX أعضـاء مجـلس الـتوجـيه واIراقـبة
Iركز التسهيل بخنشلة..............................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1434 اIوافق 7  أبريـل سنة q2013 يـتضـمّن تـعيـX أعضـاء مجـلس الـتوجـيه واIراقـبة
Iركز التسهيل بأدرار................................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1434 اIوافق 7  أبريـل سنة q2013 يـتضـمّن تـعيـX أعضـاء مجـلس الـتوجـيه واIراقـبة
Iركز التسهيل باجللفة................................................................................................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة

قــرار مــؤرخ في 14 صــفــر عــام 1435 اIـــوافق 17 ديــســمــبــر ســنــة q2013 يــجــعل مــنـــهج حتــديــد نــســبــة اIــادة الــدســمــة في اجلــ�
إجباريا......................................................................................................................................................

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 12 شـعـبـان عام 1435 اIـوافق 10 يـونـيـو سـنة q2014 يتـضـمّن اIـصـادقـة علـى الالئحـة الـفـنـية
التي حتدد اIواصفات التقنية لألكياس البالستيكية بحماالت..........................................................................

اجمللس الوطني االقتصادي  واالجتماعياجمللس الوطني االقتصادي  واالجتماعي

مــقـــرر مــؤرخ في 7 شــوال عــام 1435 اIـــوافق 3 غــشـت ســنــة q2014 يـــتـــضــمن تـــفـــويض اإلمــضـــاء إلى نـــائب مـــديــر اIـــيــزانـــيــة
واحملاسبة....................................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 14-315 مــؤر مــؤرّخ في خ في 19 مــحــرم عــام مــحــرم عــام
1436 اIـوافق  اIـوافق 12 نـوفـمـبـر سـنـة  نـوفـمـبـر سـنـة q2014 يـتــضـمن نـقلq يـتــضـمن نـقل

اعـــــتـــمــــاد في مــــيــــزانـــيــــة تـــســــيــــيـــر وزارة األشــــغـــالاعـــــتـــمــــاد في مــــيــــزانـــيــــة تـــســــيــــيـــر وزارة األشــــغـــال
العمومية.العمومية.

ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول  

qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

qالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-45 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIــتـضـمن تــوزيع االعـتـمــادات اخملـصـصـة لــوزيـراألشـغـال
الـعـمـومـيـة من مـيـزانـيـة التـسـيـيـر �ـوجب قـانـون اIـالـية

q2014 لسنة

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـــادة األولى : اIـــادة األولى : يـــلــــغــى مــن مـــيـــزانـــيـــة ســــنـــة 2014
اعـتــمـاد قــدره مـلـيـون ومـائـة ألف ديــنار (1.100.000 دج)
مـقــيّـــد فـي مـيـزانـيــة تـسـيـيــر وزارة األشـغـال الـعـمـومـيـة
وفــي الـبــاب رقم 32-11 " اIــصــالـح الالمــركــزيــة الــتــابــعـة

لألشغال العمومية - ريوع حوادث العمل".

اIــادة اIــادة 2 :  : يـــخـصـص Iــيـزانــيــة ســـنـة 2014  اعــتــمـاد
قــدره ملــيـون ومـائة ألف ديـنـار (1.100.000 دج)  يـــقيّــد
فــي مــيـزانــيــة تــسـيــيـر وزارة األشــغـال الـعــمـومــيـة وفـي
الــــــبـــــاب رقم 32-01 "اإلدارة اIـــــركـــــزيـــــة - ريـــــوع حـــــوادث

العمل".

اIــــادة اIــــادة 3 :  : يــــكـــلـف وزيــــر اIــــالـــيــــة ووزيـــــر األشــــغـــال
الـعموميةq كلّ فـيما يخــصّـهq بتنفيــذ هــذا اIرسوم الذي
يـنـشــر فــي اجلـريـدة الــرّسـمـيّـــة لـلـجــمـهـوريّـــة اجلـزائـريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بـــاجلــزائــر في 19 مــحــرم عــام 1436 اIــوافق 12
نوفمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 14-316 مــؤر مــؤرّخ في خ في 19 مــحــرم عــام مــحــرم عــام
1436 اIـوافق  اIـوافق 12 نـوفـمـبـر سـنـة  نـوفـمـبـر سـنـة q2014 يـتــضـمن نـقلq يـتــضـمن نـقل

اعــتماد في ميـزانية تسـيير وزارة الصـيد البحرياعــتماد في ميـزانية تسـيير وزارة الصـيد البحري
واIوارد الصيدية.واIوارد الصيدية.

ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول  

qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

q تمّمIعدّل واIا qاليةIا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

qالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
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- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-61 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIـتـضــمن تـوزيع االعــتـمــادات اخملـصـصــة لـوزيـر الــصـيـد
البحري واIوارد الصـيدية من ميزانية التسيير �وجب

q2014 الية لسنةIقانون ا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اIــادة األولى :اIــادة األولى : يــلـــغــى مــن مــيــزانــيـــــة ســـنــة 2014
اعـتـــمـــــاد قــــدره اثــنــا عـشــر مـلــيــونـا وثــمـا�ــائــة وتـســعـة
وتـــــســــــعـــــون ألـف ديـــــنـــــار (12.899.000 دج) مـــــقــــــــيّـــــــد فـي
مـــيـــزانـــيــــة تـــســـيـــيـــر  وزارة الـــصـــيـــد الـــبـــحـــري واIـــوارد
الــــصـــــيــــديــــة وفــي الــــبــــاب رقم 36-07 "إعــــانـــــة لــــلــــمــــعــــهــــد
التكنولوجي للصيد البحري وتربية اIائيات بوهران".

2 : : يـــــــخـــــــــصــص Iــــــيــــــزانــــــيـــــــة ســـــــنــــــة 2014 اIــــــادة اIــــــادة 
اعــتـــمــــاد قــــدره اثــنــا عـشــر مــلــيـونــا وثــمــا�ـائــة وتــســعـة
وتـــــــســــــعــــــون ألـف ديــــــنــــــار (12.899.000 دج) يـــــــقــــــــيّـــــــد في
مـــيـــزانـــيــــة تـــســـيـــيـــر  وزارة الـــصـــيـــد الـــبـــحـــري واIـــوارد
الـصـيـديـة وفــي األبـواب اIـبـيـنـة في اجلـدول اIـلـحق بـهـذا

اIرسوم.

3 : : يـــكــــلــف وزيـــــر اIــــالـــيــــة ووزيـــــرالــــصـــيـــد اIــادة اIــادة 
الـبـحـري واIوارد الـصـيـديـةq كلّ فـيــمـا يـخــصّـهq بـتـنـفـيـذ
هـــــذا اIـــرســــوم الــــذي يـــنــــــشـــر فــي اجلـــريــــدة الــــرّســـمــــيّــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بـــاجلــزائــر في 19 مــحــرم عــام 1436 اIــوافق 12
نوفمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

01 -  33

92 -  34

وزارة الصيد البحري واIوارد الصيديةوزارة الصيد البحري واIوارد الصيدية

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاIوظفون ــ التكاليف االجتماعية

اإلدارة اIركزية - اIنح العائلية...................................................

مجموع القسم الثالث

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اإلدارة اIركزية - اإليجار...........................................................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

170.000

170.000

529.000

529.000

699.000

699.000

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة اخملصصة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

11 -  31

11 -  33

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة للدولةاIصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون ــ مرتبات العملاIوظفون ــ مرتبات العمل
اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط........
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون ــ التكاليف االجتماعيةاIوظفون ــ التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية التابعة للدولة - اIنح العائلية.........................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملمجموع االعتمادات اخملـصصة لوزير الصيد البحري صصة لوزير الصيد البحري واIوارد الصيديةواIوارد الصيدية

11.500.000

11.500.000

700.000

700.000

12.200.000

12.200.000

12.899.000

12.899.000

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة اخملصصة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

مــرســوم تــنـــفــيــمــرســوم تــنـــفــيــذي رقم ذي رقم 14-317 مــؤرخ في  مــؤرخ في 19 مــحــرم عــام مــحــرم عــام
1436  اIوافق اIوافق 12 نوفـمبـر سنة  نوفـمبـر سنة q2014 يعـدل اIرسومq يعـدل اIرسوم

الــتـــنـــفــيـــذي رقم الــتـــنـــفــيـــذي رقم 05-137 اIــؤرخ في  اIــؤرخ في 15 ربــيع األول ربــيع األول
1426 اIـوافق  اIـوافق 24 أبــريل ســنــة  أبــريل ســنــة 2005 واIــتــضـمن واIــتــضـمن عـام عـام 
إنـــشـــاء الـــوكـــالــــة الـــوطـــنـــيـــة إلجنــــاز جـــامع اجلـــزائـــرإنـــشـــاء الـــوكـــالــــة الـــوطـــنـــيـــة إلجنــــاز جـــامع اجلـــزائـــر

وتسييره.وتسييره.
ـــــــــــــــــــــــــ

 qإنّ الوزير األول
-  بــــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر  وزيــــر الــــســـكـن والــــعــــمـــران

qدينةIوا
- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اIادتان 85-3 و125

 q(الفقرة 2) منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ فـي 28 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1435 اIــــوافق 28

qالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-137 اIؤرخ
في 15 ربـيع األول عام 1426 اIـوافق 24 أبـريل سـنة 2005
واIـتـضمن إنـشـاء الـوكالـة الـوطنـيـة إلجناز جـامع اجلـزائر

qتممIعدل واIا qوتسييره

 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اIادة األولى :اIادة األولى :  يهدف هـذا اIرسوم إلى تـعديل بعض
أحـــكـــام اIـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 05-137 اIــؤرخ في 15
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 24 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واIـتـضمن إنـشـاء الـوكالـة الـوطنـيـة إلجناز جـامع اجلـزائر

وتسييرهq اIعدل واIتمم.
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اIـــــادةاIـــــادة  2 : :   تـــــعــــــدل أحـــــكـــــام اIـــــواد 2  و9 و22 و26 من
اIرسوم التنفيذي رقم 05-137 اIؤرخ في 15 ربيع األول
qـــذكـــور أعالهIــوافق 24 أبـــريل ســـنـــة 2005 واIعــام 1426 ا

كما يأتي :
" اIــــادة 2 : تــــوضـع الــــوكــــالـــة حتـت وصــــايــــة الــــوزيـــر

اIكلف بالسكن".
" اIادة 9 : يتشـكل مجلس اإلدارة الذي يرأسه وزير

السكن والعمران واIدينة أو �ثله من : 
..................................(بدون تغيير حتى)

qكلف بالطاقةIثل عن الوزير ا� -
- �ـــثل عـن الـــوزيــــر اIـــكـــلـف بـــالــــشـــؤون الـــديــــنـــيـــة

qواألوقاف
.................. (الباقي بدون تغيير) ..................".
" اIادة 22 : يتشكل مـجلس التوجـيه واIراقبة الذي

يرأسه وزير السكن والعمران واIدينة من :
- ...............................(بدون تغيير حتى)

qكلفة بالصناعة التقليديةIالعام للوزارة ا Xاألم -
- األمـX الـعــام لـلـوزارة اIـكــلـفـة بـالـشــؤون الـديـنـيـة

qواألوقاف
- والي والية اجلزائر".

" اIــادة 26 : يــعــX اIــديــر الــعــام اIــســاعــد بــقــرار من
الوزير اIكلف بالسكن.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها ".

اIادة اIادة 3 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 19 مــحــرم عــام 1436 اIــوافق 12
نوفمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 14-318 مــؤر مــؤرّخ في خ في 19 مــحــرم عــام مــحــرم عــام
1436 اIـوافق  اIـوافق 12 نـوفـمـبـر سـنـة  نـوفـمـبـر سـنـة q2014 يـعــدل ويـتـممq يـعــدل ويـتـمم

اIــــرســـــوم الـــــتــــنــــفــــيـــــذي رقم اIــــرســـــوم الـــــتــــنــــفــــيـــــذي رقم 13-220  اIــــؤرخ في   اIــــؤرخ في 9
شـــعــــبـــان عـــام شـــعــــبـــان عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 18 يــــونــــيـــو ســــنـــة  يــــونــــيـــو ســــنـــة 2013
واIــــتــــضـــمـن إنــــشـــاء وكـــــالـــة وطــــنـــــيـــة لــــتــــســـيــــيـــرواIــــتــــضـــمـن إنــــشـــاء وكـــــالـــة وطــــنـــــيـــة لــــتــــســـيــــيـــر

اإلجنازات وجتهـيز مؤسسـات الصحة.اإلجنازات وجتهـيز مؤسسـات الصحة.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح
qستشفياتIا

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيّـــمــا اIـــادتــان 85 - 3
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 75- 59 اIــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممIعدل واIا qتضمن القانون التجاريIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اIــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممIعدل واIا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اIــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1406 اIــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واIــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qال سيّما الباب الثالث منه qاالقتصادية
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــؤرخ فـي 28  جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1435 اIــوافق  28

qالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 11- 379
اIــؤرخ في 25  ذي احلــجــة عــام 1432 اIــوافق 21 نــوفــمــبــر
سـنة 2011 الـذي يـحدد صالحـيـات وزير الـصـحة والـسـكان

qستشفياتIوإصالح ا
-  و�ـــقـــتــــضى اIــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقـم 13- 220
اIـــــؤرخ في 9  شـــعــــبـــان عــــام 1434 اIــــوافــق 18 يــــونــــيـــــو
ســــــنــــــــة 2013  واIــــــتــــــضـــــمـن إنــــــشـــــــاء وكــــــالـــــــة وطـــــنــــــيـــــة

qلتسييراإلجنـازات وجتهيز مؤسسات الصحة
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــــادة األولى : اIــــادة األولى :  يـــعـــدل ويــــتـــمم هـــذا اIــــرســـوم بـــعض
أحــكــام اIــرســوم الــتــنــفــيــذي رقـم 13 - 220  اIـــؤرخ في 9
شـــــعــــبـــــان عـــــام 1434 اIـــــوافــق 18 يـــــونــــيـــــــو ســـــنــــــة 2013
واIــتــضــمـن إنــشــــاء وكــالـــة وطــنــيــة لــتــســيــيــراإلجنــازات

وجتهيز مؤسسات الصحة.

اIــادة اIــادة 2 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اIــادة 4 مـن اIــرسـوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقــم 13-220  اIــؤرخ في 9 شـــعـــبـــان عـــام
qـــذكــور أعالهIــوافــق 18 يــونـــيـــــو ســـنـــــة 2013 واI1434 ا

كما يأتي :

" اIـادة 4 : �ــكن إنــشــاء مــلـحــقــات جــهــويـة ومــحــلــيـة
للوكالة �وجب قرار من الوزير اIكلف بالصحة ".



19 محرم عام  محرم عام 1436 هـهـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 867
12 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2014 م م

اIادة اIادة 3 : : تعـدل أحكـام اIادة 14 من اIرسـوم التنـفيذي
رقـم 13-220  اIـــؤرخ في 9 شــعــبــان عـــام 1434 اIــوافــق 18

يونيــو سنـــة 2013 واIذكور أعالهq كما يأتي :
" اIــــــادة 14 : يـــــــضـم مـــــــجــــــلـس اإلدارة الـــــــذي يـــــــرأسه

الوزير اIكلف بالصحةq أو �ثله ما يأتي :
- �ــــــثل (1) عن الـــــــوزيــــــر اIـــــــكــــــلـف بــــــالـــــــداخــــــلـــــــيــــــة

qواجلماعات احمللية
qكلف بالشؤون اخلارجيةIثل (1) عن الوزير ا� -

qاليةIكلف باIثل (1) عن الوزير ا� -
- �ثل (1) عن الـوزير اIـكلف بـالـتهـيئـة العـمرانـية

qوالبيئة
- �ـثل (1) عن الـوزيــر اIـكــلف بـالــعـمل والــتـشــغـيل

qوالضمان االجتماعي
- �ــثل (1) عن الـــوزيـــر اIــكـــلف بـــالــتـــعــلـــيم الـــعــالي

qوالبحث العلمي
- �ـثل (1) عن الــوزيـر اIــكـلـف بـالــسـكـن والـعــمـران

qدينةIوا
qكلف باألشغال العموميةIثل (1) عن الوزير ا� -
- �ـثل (1) عن الـوزيـر اIـكـلف بـالـتـكـوين والـتـعـلـيم

qXهنيIا
- �ثل (1) عن مستخدمي الوكالة.

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

اIــــــادة اIــــــادة 4 : :  تـــــــتــــــمـم أحــــــكــــــام اIــــــادة 25 من اIـــــــرســــــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقــم 13-220 اIـــؤرخ في 9 شـــعـــبـــان عــــام
qـــذكــور أعالهIــوافــق 18 يــونـــيـــــو ســـنـــــة 2013 واI1434 ا

كما يأتي :

"  اIــادة 25 : يـــضـــمن اIـــديـــر الـــعـــام الـــســـيـــر احلـــسن
للوكالة في إطار التشريع والتنظيم اIعمول بهما.

وبهذه الصفة يكلفq على اخلصوصq �ا يأتي :

- .................... ( بدون تغيير حتى)

- إبـــرام كل صــفــقــة وعــقــد واتـــفــاقــيــة واتــفــاق طــبــقــا
qعمول بهماIللتشريع والتنظيم ا

- اتــخــاذ كل اإلجــراءات الــرامــيــة إلى حتــســX ســيـر
qالوكالة من أجل حتقيق أهدافها

qثلي الوكالة ضمن أجهزة فروعها� Xتعي -

- الـــتـــعـــيـــX في مـــنـــاصب الـــشـــغل الـــتـي لم تـــتـــقــرر
qفيها Xطريقة أخرى للتعي

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

اIــــــادة اIــــــادة 5 : : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اIــــــادة 26 من اIـــــــرســــــوم
الـــتــنــفــيــذي رقـم 13-220 اIــؤرخ في 9 شــعــبــان عــام 1434

اIوافق 18 يونيو سنة 2013 واIذكور أعالهq كما يأتي :

" اIــادة 26 : يـــســاعــد اIــديـــر الــعــام في تـــأديــة مــهــامه
مــــديـــر عــــام مـــســــاعــــد يـــعــــX بــــقـــرار مـن الـــوزيــــر اIــــكـــلف

بالصحةq بناء على اقتراح من اIدير العام.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها ".

اIـادة اIـادة 6 :  : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 19 مــحــرم عــام 1436 اIــوافق 12
نوفمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 9 محرم عـام  محرم عـام 1436 اIوافق  اIوافق 2 نوفمبر نوفمبر سنة سنة q2014 يتضمن تعيX قاض عسكري.q يتضمن تعيX قاض عسكري.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 9 مــحــرم عـام 1436 اIـوافق 2 نــوفــمــبــر ســنـة q2014 يـعــX اIالزم األول يــحي نـســيبq نـائــبـا
للوكيل الـعسكري لـلجمهـورية لدى احملكـمة العسكـرية الدائمـة بالبلـيدة / الناحـية العسـكرية األولىq ابتداء من 9 أكتوبر

سنة 2014.
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وزارة ا?اليةوزارة ا?الية
قـرار مؤرخ في رار مؤرخ في 16 ذي الق ذي القـعـدة عام دة عام 1433 اI اIـوافق وافق 2 أك أكـتـوبروبر
سـنة نة q2012 يq يـعـدّل الل الـقـرار اIؤررار اIؤرّخ في خ في 4 ج جـمادى األولىمادى األولى
عــــام ام 1426 اI اIــــوافق وافق 11 ي يــــــونونــــيــــو سو ســــنــــة ة 2005 واI واIــــتــــضــــمنمن
إنإنــــشـاء الاء الـلـجـان اIان اIــــتـسـاوياويـة األعة األعـضــــاء اخملاء اخملـتـصـة بة بـأسالكأسالك
موظفي اإلدارة اIركزية للمديرية العامة للضرائب.موظفي اإلدارة اIركزية للمديرية العامة للضرائب.

ــــــــــــــــــــــــــ

qاليةIإن وزير ا
- �قـتـضى األمر رقم 06 - 03 اIؤرّخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم رقم 84  - 10 اIــؤرخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اIوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يـحـدد اخـتــصـاص الـلـجـان اIـتــسـاويـة األعـضـاء وتــشـكـيـلـهـا

qوتنظيمها وعملها
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 84 - 11 اIــــؤرخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اIوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يــحـدد كــيـفـيــات تـعـيــX �ـثــلـX عن اIـوظــفـX في الــلـجـان

qتساوية األعضاءIا
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 04
اIــؤرخ في 11 مـــحـــرّم عــام 1429 اIــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
XــوظــفــIــتــضـــمن الــقــانــون األســاسـي اخلــاص بــاI2008 وا 

اIــنــتــمــX لألسـالك اIــشــتــركــة في اIــؤســســات واإلدارات
qالعمومية

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 05
اIــؤرخ في 11 مـــحـــرّم عــام 1429 اIــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
 2008 واIـــتـــضـــمن الــــقـــانـــون األســـاسي اخلـــاص بـــالـــعـــمـــال

qوسائقي السيارات واحلجاب XهنيIا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 299
اIــؤرخ في 23 ذي احلـــجـــة عــام 1431 اIــوافق 29 نـــوفـــمـــبــر
XوظفIتضمن القانون األساسي اخلاص باIسنة 2010 وا

qلألسالك اخلاصة باإلدارة اجلبائية XنتمIا
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــرئــــاسي اIــــؤرّخ في أوّل
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اIـوافق 27 يــونـيــو ســنـة 2006

qدير العام للضرائبIا Xتضمن تعيIوا
- وبـمـقــتـضـى الــقـرار اIؤرخ في 4 جمادى األولى
عـام 1426 اIـوافق 11 يـونـيـو سـنة 2005 واIـتـضـمن إنـشاء
الــلــجـــان اIــتــســاويـــة األعــضــاء اخملـــتــصــة بــأسـالك مــوظــفي

qعدّلIا qركزية للمديرية العامة للضرائبIاإلدارة ا
- وبــــمــــقـــــتــــضـى الـــــقــــرار اIـــؤرخ في 7 رجـب عـــام
1404 اIوافق 9 أبـريل سنة 1984 الذي يـحدد عدد األعضاء

qتساوية األعضاءIفي اللجان ا

- وبــــــمـــــقــــــتــــــضــى الـــــقــــــرار اIـــــؤرخ في 9 جـــــمــــادى
الثـانية عام 1428 اIوافق 24 يونـيو سنة 2007 واIتضمن

qدير العام للضرائبIتفويض اإلمضاء إلى ا
يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى :  يـهدف هـذا القـرار إلى تعـديل القرار
اIـؤرّخ في 4 جــمــادى األولى عـام 1426 اIـوافق 11 يــونــيـو
سـنة 2005 واIـتـضـمن إنـشـاء الـلـجـان اIـتـسـاويـة األعـضاء
اخملـــتــصـــة بــأسـالك مــوظـــفي اإلدارة اIـــركــزيـــة لــلـــمــديـــريــة

العامة للضرائبq اIعدّل.
اIادة اIادة 2 : : تعـدّل اIادة األولى من الـقرار اIؤرّخ في 4
جـــمـــادى األولى عـــام 1426 اIــوافق 11 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2005

واIذكور أعالهq كما يأتي :
" اIــــــادة األولى :  تــــــنـــــــشــــــأ لــــــدى اإلدارة اIـــــــركــــــزيــــــة
لــلـــمـــديــريـــة الـــعــامـــة لـــلــضـــرائب جلـــان إداريـــة مــتـــســـاويــة

األعضاء مختصة باألسالك اIبينة أدناه :
مفتش رئيس لـلضرائبq محلل جبائي رئيسq مفتش
قـــسم لـــلــضـــرائبq مــحـــلل جـــبــائي مـــركــزيq مـــفــتـش مــركــزي
لــــلــــضـــــرائبq مـــــحــــلل جـــــبــــائـي رئــــيـــــسيq مــــفـــــتش رئـــــيــــسي
qمتصرف qمتـصرف رئيسي qمتصـرف مستشار qللضرائب
Xوثــــائــــقـي - أمـــ qمــــحــــفــــوظــــات رئــــيــــسي Xوثــــائــــقي - أمــــ
qمـتـرجم - ترجـمان qمـترجم - تـرجـمان رئـيسي qمحـفـوظات
مــهـــنــدس مـــعــمــاري رئـــيــسيq مـــهــنــدس مـــعــمــاريq مـــهــنــدس
qمـــهـــنـــدس دولـــة في اإلعالم اآللي qرئـــيـــسي في اإلعـالم اآللي
مــهــنــدس تــطـــبــيــقي في اإلعالم اآللـيq مــهــنــدس رئــيــسي في
qمـــهـــنــدس دولـــة في اخملـــبـــر والــصـــيـــانــة qاخملـــبـــر والــصـــيـــانــة
مـهــنـدس تـطــبـيـقي في اخملــبـر والـصــيـانـةq مــهـنـدس دولـة في
اإلحـصـاءq مهـندس تـطـبيـقي في اإلحـصاءq مـهنـدس تـطبـيقي
qمبـرمـج جبـائي qمـفـتش ضـرائـب qمحـلل جـبـائي qفي الـبـنـاء
مـــلــحق إداري رئــيـــسيq تــقــنـي ســام في اإلعالم اآللـيq تــقــني
ســام في اخملـبـر والـصـيــانـةq تـقـني سـام فـي الـبـنـاءq مـحـاسب
qمـراقب الـضـرائب qكـاتب مــديـريـة رئـيــسي qإداري رئـيـسي
qتـــقــنـي في اإلعالم اآللي qعـــون إدارة رئـــيــسي qمـــلــحق إدارة
qكاتب مـديـرية qمـحـاسب إداري qتقـني في اخملـبـر والصـيـانة
qمــعــاون تــقـــني في اإلعالم اآللي qعــون إدارة qــعـــايــنــةIعــون ا
qعون تـقني في اإلعالم اآللي qكـاتب qمعـاون تقـني في اخملـبر
qعـون مـكتب qمسـاعـد محـاسب إداري qعون تـقـني في اخملـبـر
عــون حــفـظ الــبــيــانـــاتq عــامل مــهـــني خــارج الـــصــنفq عــامل
qعـامل مـهـني مـن الصـنـف الثـاني qمـهـني من الـصـنف األول
عامل مـهني من الـصنف الـثالثq سـائق سيـارة من الصنف
qحــاجب رئــيـسي qســائق ســيــارة من الــصـنف الــثــاني qاألول

حاجب".
اIــــادة اIــــادة 3 : : تــــعـــــدّل اIــــادة 2 مـن الــــقـــــرار اIـــــؤرّخ في 4
جـــمـــادى األولى عـــام 1426 اIــوافق 11 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2005

واIذكور أعالهq كما يأتي :
" اIادة 2 : حتدد قوائم أعضاء اللجان كما يأتي :
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XستخدمIلو اXستخدمIث�ثّلو ا� �ث�ثّلو اإلدارةلو اإلدارة
األســـالكاألســـالك

qمفتش رئيس للضرائب
محلل جبائي رئيس

مفتش قسم للضرائب
محلل جبائي مركزي

مفتش مركزي للضرائب
محلل جبائي رئيسي

مفتش رئيسي للضرائب
متصرف مستشار

متصرف إداري رئيسي
متصرف إداري

وثائقي - أمX محفوظات رئيسي
وثائقي - أمX محفوظات
مترجم - ترجمان رئيسي

مترجم - ترجمان

مهندس معماري رئيسي
مهندس معماري

 qمهندس رئيسي في اإلعالم اآللي
 qمهندس دولة في اإلعالم اآللي

 qمهندس تطبيقي في اإلعالم اآللي
 qمهندس رئيسي  في اخملبر والصيانة

 qمهندس دولة  في اخملبر والصيانة
 qمهندس تطبيقي  في اخملبر والصيانة

مهندس دولة  في اإلحصاء
مهندس تطبيقي  في اإلحصاء
مهندس تطبيقي  في البناء

محلل جبائي
مفتش ضرائب
مبرمج جبائي

ملحق إدارة رئيسي
 qتقني سام في اإلعالم اآللي

qتقني سام في اخملبر والصيانة
تقني سام في البناء

محاسب إداري رئيسي
كاتب مديرية رئيسي

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اIستخلفوناIستخلفون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اIستخلفوناIستخلفون

5

3

5

3

5

3

5

3
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اIـادة اIـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر باجلزائر في 16 ذي القعدة عام 1433 اIوافق 2
أكتوبر سنة 2012.

XستخدمIلو اXستخدمIث�ثّلو ا� �ث�ثّلو اإلدارةلو اإلدارة
األســـالكاألســـالك

مراقب الضرائب
ملحق إدارة

عون إدارة رئيسي
 qتقني في اإلعالم اآللي

 qتقني في اخملبر والصيانة
محاسب إداري
كاتب مديرية
عون اIعاينة

 qمعاون تقني في اإلعالم اآللي
qمعاون تقني في اخملبر

عون إدارة

كاتب
 qعون تقني في اإلعالم اآللي

 qعون تقني في اخملبر
qمساعد محاسب إداري

عون مكتب
عون حفظ البيانات

عامل مهني خارج الصنف
عامل مهني من الصنف األول

عامل مهني من الصنف الثاني
عامل مهني من الصنف الثالث
سائق سيارة من الصنف األول

سائق سيارة من الصنف الثاني
حاجب رئيسي

حاجب

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اIستخلفوناIستخلفون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اIستخلفوناIستخلفون

3

4

3

4

3

4

"

3

4

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للضرائباIدير العام للضرائب
عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية

أكتوبر قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 16 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1433 اIوافق  اIوافق 2 أكتوبر 
ســـــنــــة ســـــنــــة q2012 يـــــحــــدد تـــــشـــــكــــيـــــلــــة الـــــلــــجـــــان اإلداريــــةq يـــــحــــدد تـــــشـــــكــــيـــــلــــة الـــــلــــجـــــان اإلداريــــة
اIـتساويـة األعضاء اخملـتصة بـأسالك موظفي اإلدارةاIـتساويـة األعضاء اخملـتصة بـأسالك موظفي اإلدارة

اIركزية للمديرية العامة للضرائب.اIركزية للمديرية العامة للضرائب.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 16 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1433
اIـوافق 2 أكـتـوبـر سـنـة q2012 يـعX بـصـفـة �ـثـلي اإلدارة
واIـسـتــخـدمــX لـدى الـلــجـان  اIـتــسـاويــة األعـضـاء لإلدارة
اIـركـزية لـلـمـديريـة الـعامـة لـلـضرائبq اIـوظـفـون اIبـيـنة

أسماؤهم في اجلدول اآلتي :
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XستخدمIلو اXستخدمIث�ثّلو ا� �ث�ثّلو اإلدارةلو اإلدارة
األســـالكاألســـالك

qمفتش رئيس للضرائب
محلل جبائي رئيس

مفتش قسم للضرائب
محلل جبائي مركزي

مفتش مركزي للضرائب
محلل جبائي رئيسي

مفتش رئيسي للضرائب
متصرف مستشار

متصرف إداري رئيسي
متصرف إداري

وثائقي - أمX محفوظات رئيسي
وثائقي - أمX محفوظات
مترجم - ترجمان رئيسي

مترجم - ترجمان

مهندس معماري رئيسي
مهندس معماري

 qمهندس رئيسي في اإلعالم اآللي
 qمهندس دولة في اإلعالم اآللي

 qمهندس تطبيقي في اإلعالم اآللي
 qمهندس رئيسي  في اخملبر والصيانة

 qمهندس دولة  في اخملبر والصيانة
qمـهندس تـطبيـقي  في اخملبر والـصيانة

مهندس دولة  في اإلحصاء
مهندس تطبيقي  في اإلحصاء
مهندس تطبيقي  في البناء

محلل جبائي
مفتش ضرائب
مبرمج جبائي

ملحق إدارة رئيسي
 qتقني سام في اإلعالم اآللي

qتقني سام في اخملبر والصيانة
تقني سام في البناء

محاسب إداري رئيسي
كاتب مديرية رئيسي

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اIستخلفوناIستخلفون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اIستخلفوناIستخلفون

عيواز محمد كمال
حوانتي مجيد
عزيرة زهير

Xأوهنية حس
مالكي عبد القادر

عيواز محمد كمال

حوانتي مجيد
دويب فتيحة

بويكني كمال الدين
حنيش جمال
كبور محمد

صراوي وعلي
بطاش عمار

يــــــــــــــــاســف أعــــــــــــــــراب
بلقاسم

إقوجيل مخلوف
محيز اسماعيل

بكيري كمال
عمارة مسعود

بن قربة عز الدين

حمرالين عمر
حـــــــــارب اIـــــــــولـــــــــودة

أمالو مليكة

رزقي يونس

غنو وهيبة

رزقي جنية

نوار بن ميلود
بن كسيرة كمال

زيــــــــتــــــــونـي عــــــــبــــــــد
الكر§

قطار نور الدين 
شداح توفيق

حوانتي طاهر

Xلغواطي حس
مــــــــحـــــــــنــــــــد قـــــــــاسي

موسى
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XستخدمIلو اXستخدمIث�ثّلو ا� �ث�ثّلو اإلدارةلو اإلدارة
األســـالكاألســـالك

مراقب الضرائب

ملحق إدارة

عون إدارة رئيسي

 qتقني في اإلعالم اآللي

 qتقني في اخملبر والصيانة

محاسب إداري

كاتب مديرية

عون اIعاينة

 qمعاون تقني في اإلعالم اآللي

qمعاون تقني في اخملبر

qعون إدارة

كاتب

 qعون تقني في اإلعالم اآللي

 qعون تقني في اخملبر

qمساعد محاسب إداري

عون مكتب

عون حفظ البيانات

عامل مهني خارج الصنف

عامل مهني من الصنف األول

عامل مهني من الصنف الثاني

عامل مهني من الصنف الثالث

سائق سيارة من الصنف األول

سائق سيارة من الصنف الثاني

حاجب رئيسي

حاجب

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اIستخلفوناIستخلفون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اIستخلفوناIستخلفون

آيت طاهر مزيان

موسى ناصر

إسعدي آمال وسيلة

بن شملول عبد النور

مناصر آسيا

شبيلة سمير

بن يحي فتيحة

سقو فاطمة الزهراء

خمال عبد القادر

مازيري نوارة

عليم أحمد

دحلب فتيحة

صالح آسيا

مزيرة لياس

مداني جمال

مــنــصـــوري مــحــمــد

كمال

ميهوبي سعيد

دباح عبدو مهدي

زغميش حكيم

بـــــــرقــــــــاش نـــــــبــــــــيل
شفيق

ســـــــــــالمـــــــــــي رابـــــــــــح

عيواز محمد كمال

حوانتي مجيد

بـــويــــحـــيــــاوي عـــبـــد

الرحمان

عيواز محمد كمال

حوانتي مجيد

بـــــــــــــوطـــــــــــــيـــــــــــــبـــــــــــــة
مصطفى

سعدودي جميلة

يتولى مدير إدارة الوسائل واIالية أو �ثله عند غيابه رئاسة هذه اللجان.
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ار مــــؤرار مــــؤرّخ في خ في 25 ذي احلــــج ذي احلــــجّــــة عــــــام ــــة عــــــام 1434 اIــــوافــق  اIــــوافــق 30 قـــــرقـــــر
أكـتـوبــر سـنـة أكـتـوبــر سـنـة q2013 يـتــضـمq يـتــضـمّن جتــديـد جلــنـة الــطـعنن جتــديـد جلــنـة الــطـعن
اخملــتـصــة بــاIــوظـفــX اIــســيـرة مــهــنــهم من مــصـالحاخملــتـصــة بــاIــوظـفــX اIــســيـرة مــهــنــهم من مــصـالح

اإلدارة اIركزية لوزارة اIالية.اإلدارة اIركزية لوزارة اIالية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 25 ذي احلـــــجّـــــة عـــــام 1434
اIوافق 30 أكتـوبر سـنة q2013 جتـدد تشـكيلـة جلنـة الطعن
اخملــتــصـة بــاIــوظــفــX اIــســيــرة مــهـنــهم مـن طــرف مـصــالح
qدة ثالث (3) سنواتI qاليّةIركزيـة في وزارة اIاإلدارة ا

كمـا يأتي :

XوظفIثلو ا�XوظفIثلو ا�

رابح ترجمان

فريدة بوشالي (م) قواوي

بن ميلود نوار

توفيق لنجريط

زهير شطاح

حسان بوشاشي

إسماعيل عساس

�ثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة

رشيد قشطولي

خالد  ميسيوري

مجيد حوانتي

عبد اللّه بريان

مصطفى متيجي

أرزقي ساعي

مقران بن فاضل

ديـســمــبـر قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 11 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1434 اIـوافق  اIـوافق 25 ديـســمــبـر 
ســنــة ســنــة q2012 يــعــدq يــعــدّل الـقــرار اIــؤرل الـقــرار اIــؤرّخ في خ في 12 شــو شــوّال عــامال عــام
1430 اIـــوافـق أو اIـــوافـق أوّل أكـــتـــوبـــر ســـنــة ل أكـــتـــوبـــر ســـنــة 2009 واIـــتـــضـــمن واIـــتـــضـــمن

إنـشـاء اللـجـان اIـتـسـاوية األعـضـاء اخملـتـصـة بأسالكإنـشـاء اللـجـان اIـتـسـاوية األعـضـاء اخملـتـصـة بأسالك
مــــوظـــــفي اإلدارة اIـــــركــــزيـــــة لــــلـــــمـــــديــــريـــــة الــــعـــــامــــةمــــوظـــــفي اإلدارة اIـــــركــــزيـــــة لــــلـــــمـــــديــــريـــــة الــــعـــــامــــة

للمحاسبة.للمحاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qاليةIإن وزير ا
- �قـتـضى األمر رقم 06 - 03 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثانية عام 1427 اIوافق 15 يوليو سنة 2006  واIتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 84 - 10 اIــــؤرخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اIوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يـحـدد اخـتــصـاص الـلـجـان اIـتــسـاويـة األعـضـاء وتــشـكـيـلـهـا

qوتنظيمها وعملها

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم رقم 84 - 11 اIــــؤرخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اIوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الذي
يــحـدد كــيـفـيــات تـعـيــX �ـثــلـX عن اIـوظــفـX في الــلـجـان

qتساوية األعضاءIا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 364
اIــؤرّخ في 18 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اIــوافق 28 نــوفــمــبــر
qاليةIركزية في وزارة اIتضمن تنظيم اإلدارة اIسنة 2007 وا
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 04
اIــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام 1429 اIــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
XــوظـــفــIــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاI2008 وا

اIــنــتــمــX لألسـالك اIــشــتــركــة في اIــؤســســات واإلدارات
qالعمومية

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 05
اIــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام 1429 اIــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
2008 واIـــتــــضـــمن الــــقـــانــــون األســـاسي اخلــــاص بـــالــــعـــمـــال

qوسائقي السيارات واحلجاب XهنيIا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 241
اIــــؤرّخ في 29 رجـب عـــام 1430 اIــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة
XــوظـــفــIــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاI2009 وا

اIــنـــتـــمـــX لألسالك الـــتـــقـــنـــيـــة اخلــاصـــة بـــاإلدارة اIـــكـــلـــفــة
qبالسكن والعمران

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 298
اIــؤرّخ في 23 ذي احلـــجـــة عــام 1431 اIــوافق 29 نـــوفـــمـــبــر
XوظفIتضمّن القانون األساسي اخلاص باIسنة 2010 وا
اIـــنـــتـــمــX لـألسالك اخلـــاصــة بـــإدارة اخلـــزيـــنــة واحملـــاســـبــة

qوالتأمينات
- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اIـــؤرّخ في 7 رجب عــام 1404
اIـوافق 9 أبــريل سـنـة 1984 الــذي يـحـدد عــدد األعـضـاء في

qتساوية األعضاءIاللجان ا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اIـؤرّخ في 15 رجب عـام 1426
اIــوافق 20 غــشت ســنــة 2005 واIــتــضــمّن إنــشــاء الــلــجــان
اIـــتـــســـاويـــة األعـــضـــاء اخملـــتـــصـــة بـــأسالك مـــوظـــفي اإلدارة

qركزية للمديرية العامة للمحاسبةIا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــرار اIـــؤرّخ في 12 شـــوّال عــام 1430
اIوافق أوّل أكتوبر سنة 2009 الذي يعدل القرار اIؤرّخ في
15 رجب عـام 1426 اIـوافق 20 غــشت ســنـة 2005 واIــتــضـمّن

إنـشاء الـلـجـان اIتـسـاويـة األعضـاء اخملـتصـة بـأسالك مـوظفي
qركزية للمديرية العامة للمحاسبةIاإلدارة ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
اIاداIادّة األولى :ة األولى : يعدّل هـذا القرار القرار اIؤرّخ في 12
شـوّال عام 1430 اIوافق أوّل أكـتوبـر سنة 2009 واIـتضمن
إنشاء اللجـان اIتساوية األعضاء اخملـتصة بأسالك موظفي

اإلدارة اIركزية للمديرية العامة للمحاسبة.
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2 : : تــعــدّل اIــادة األولى من الــقــرار اIــؤرّخ في اIـادة اIـادة 
12 شــــــوّال عـــــام 1430 اIــــــوافق أوّل أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة 2009

واIذكور أعالهq كما يأتي :
" اIــــــادة األولى : تـــــــنـــــــشــــــأ لـــــــدى اإلدارة اIـــــــركـــــــزيــــــة
لــلـــمــديــريــة الــعــامـــة لــلــمــحــاســبـــة جلــان إداريــة مــتــســاويــة

األعضاء مختصة باألسالك اIبينة أدناه :
qمـــفــتش قــسم لـــلــخــزيــنــة qمــفـــتش رئــيس لـــلــخــزيــنــة
qمـــفــتش رئـــيــسي لـــلــخـــزيــنــة qمــفـــتش مــركـــزي لــلـــخــزيـــنــة
مـتصـرف مـسـتشـارq مـتـصرف رئـيـسيq مـتصـرفq مـترجم
ترجـمـان رئيـسيq مـترجم تـرجـمانq رئـيس اIـهنـدسX في
اإلعالم اآلليq مــهـنــدس رئـيــسي في اإلعالم اآلليq مــهـنـدس
qمهـنـدس تطـبـيقي في اإلعالم اآللي qدولـة في اإلعالم اآللي
رئـيس اIـهـنـدسX في اإلحـصـائـيـاتq مـهـنـدس رئيـسي في
اإلحــصـــائـــيــاتq مـــهـــنــدس دولـــة في اإلحـــصــائـــيـــاتq رئــيس
الــوثـائــقـيــX أمـنــاء احملـفــوظـاتq وثــائـقي أمــX مـحــفـوظـات
رئـيـسيq وثـائـقي أمX مـحـفـوظـاتq رئـيس اIـهـنـدسX في
qمـهـنـدس رئـيسـي في اخملـبـر والـصـيـانة qاخملـبـر والـصـيـانـة
XــهــنــدســIرئــيس ا qمـــهــنــدس دولــة في اخملــبــر والــصـــيــانــة

qمـهـندس مـعـماري qمهـنـدس مـعمـاري رئـيسي qXـعمـاريـIا
qمـلـحق رئـيسي لإلدارة qمراقب اخلـزيـنـة qمـفـتش اخلـزيـنـة
مــــــلـــــحـق اإلدارةq عـــــون إداري رئـــــيــــــسيq كــــــاتب مــــــديـــــريـــــة
رئـيسيq كاتب مـديريةq مـحاسب إداري رئيـسيq محاسب
إداريq تــــــقــــــنـي ســــــام في اإلعـالم اآلليq تـــــــقــــــني فـي اإلعالم
اآلليq تـــقــني ســـام في اخملــبـــر والــصـــيــانـــةq تــقـــني ســام في
السكن والعمـرانq عون معاينة لـلخزينةq عون إدارةq عون
مــكـــتبq كـــاتبq عـــون حــفـظ الــبـــيـــانــاتq مـــســاعـــد مـــحــاسب
إداريq مـــــعــــاون تــــقــــنـي في اإلعـالم اآلليq عــــون تــــقـــــني في
اإلعالم اآلليq عـامل مهـني خارج الـصـنفq عامل مـهني من
الـــصــنف األولq عـــامل مــهـــني من الـــصــنـف الــثـــانيq عــامل
مـــهــني مـن الــصـــنف الــثـــالثq ســـائق ســيـــارة من الـــصــنف
األولq سائق سيارة من الصنف الثانيq حاجب رئيسي".

اIــــادة اIــــادة 3 :  : تــــعــــدّل اIـــادة 2 مـن الـــقــــرار اIـــؤرّخ في 12
شـوّال عام 1430 اIـوافق أوّل أكـتوبـر سـنة 2009 واIـذكور

أعالهq كما يأتي :

" اIادة 2 : يحدّد عدد أعضاء هذه اللجان كما يأتي :

�ث�ثّلو اIستخدمXلو اIستخدم�Xث�ثّلو اإلدارةلو اإلدارة

3333

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

األســـالك / الرتباألســـالك / الرتب

اللجنة األولى
- مفتش رئيس للخزينة
- مفتش قسم للخزينة

- مفتش مركزي للخزينة
- مفتش رئيسي للخزينة

- متصرف مستشار
- متصرف رئيسي

- متصرف
- مترجم ترجمان رئيسي

- مترجم ترجمان
- رئيس اIهندسX في اإلعالم اآللي
- مهندس رئيسي في اإلعالم اآللي

- مهندس دولة في اإلعالم اآللي
- مهندس تطبيقي في اإلعالم اآللي
- رئيس اIهندسX في اإلحصائيات
- مهندس رئيسي في اإلحصائيات

- مهندس دولة في اإلحصائيات
- رئيس الوثائقيX أمناء احملفوظات

- وثائقي أمX احملفوظات رئيسي
- وثائقي أمX احملفوظات

- رئيس اIهندسX في اخملبر والصيانة
- مهندس رئيسي في اخملبر والصيانة

- مهندس دولة في اخملبر والصيانة
XعماريIا XهندسIرئيس ا -

- مهندس معماري رئيسي
- مهندس معماري
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�ث�ثّلو اIستخدمXلو اIستخدم�Xث�ثّلو اإلدارةلو اإلدارة

3

3

3

3

3

3

3

3

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافيون اإلضافيون 

األســـالك / الرتباألســـالك / الرتب

اللجنة الثانية
- مفتش اخلزينة
- مراقب اخلزينة

- ملحق رئيسي لإلدارة
- ملحق اإلدارة

- عون إدارة رئيسي
- كاتب مديرية رئيسي

- كاتب مديرية
- محاسب إداري رئيسي

- محاسب إداري
- تقني سام في اإلعالم اآللي

- تقني في اإلعالم اآللي
- تقني سام في اخملبر والصيانة
- تقني سام في السكن والعمران

اللجنة الثالثة
- عون معاينة للخزينة

- عون إدارة
- عون مكتب

- كاتب
- عون حفظ البيانات

- مساعد محاسب إداري
- معاون تقني في اإلعالم اآللي
- عون تقني في اإلعالم اآللي
- عامل مهني خارج الصنف

- عامل مهني من الصنف األول
- عامل مهني من الصنف الثاني
- عامل مهني من الصنف الثالث
- سائق سيارة من الصنف األول

- سائق سيارة من الصنف الثاني
- حاجب رئيسي

اIــادة اIــادة 4 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرّر باجلزائر في 11  صفر عام 1434 اIوافق 25 ديسمبر سنة 2012.

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للمحاسبةاIدير العام للمحاسبة
ªمحمد العربي غاªمحمد العربي غا

"
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قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 11 صــفـر عـام  صــفـر عـام 1434 اIـوافق  اIـوافق 25 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة q2012 يـحـدq يـحـدّد تـشــكـيـلـة الـلــجـان اإلداريـة اIـتــسـاويـة األعـضـاءد تـشــكـيـلـة الـلــجـان اإلداريـة اIـتــسـاويـة األعـضـاء
اخملتصة بأسالك موظفي اإلدارة اIركزية للمديرية العامة للمحاسبة.اخملتصة بأسالك موظفي اإلدارة اIركزية للمديرية العامة للمحاسبة.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرخ في 11 صـفر عام 1434 اIوافق 25 ديسـمبـر سنة q2012 حتدّد تـشكـيلـة اللـجان اإلداريـة اIتـساوية
األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي اإلدارة اIركزية للمديرية العامة للمحاسبةq كما يأتي :

�ث�ثّلو اIستخدمXلو اIستخدم�Xث�ثّلو اإلدارةلو اإلدارة
األعضاءاألعضاء

الدالدّائمون ائمون 
األعضاءاألعضاء

اإلضافيون اإلضافيون 
األعضاءاألعضاء

الدالدّائمون ائمون 
األعضاءاألعضاء

اإلضافيون اإلضافيون 
األســـالك / الرتباألســـالك / الرتب

اللجنة األولى

- مفتش رئيس للخزينة
- مفتش قسم للخزينة

- مفتش مركزي للخزينة
- مفتش رئيسي للخزينة

- متصرف مستشار
- متصرف رئيسي

- متصرف
- مترجم ترجمان رئيسي

- مترجم ترجمان
- رئيس اIهندسX في اإلعالم اآللي
- مهندس رئيسي في اإلعالم اآللي

- مهندس دولة في اإلعالم اآللي
- مهندس تطبيقي في اإلعالم اآللي
- رئيس اIهندسX في اإلحصائيات
- مهندس رئيسي في اإلحصائيات

- مهندس دولة في اإلحصائيات
- رئيس الوثائقيX أمناء احملفوظات

- وثائقي أمX احملفوظات رئيسي
- وثائقي أمX احملفوظات

- رئيس اIهندسX في اخملبر والصيانة
- مهندس رئيسي في اخملبر والصيانة

- مهندس دولة في اخملبر والصيانة
XعماريIا XهندسIرئيس ا -

- مهندس معماري رئيسي
- مهندس معماري

فريد بريكي

خالد مسيوري

آمال حطاب

عـــــبــــد الـــــغـــــفــــور
ترباوي

ماحلة عسوس

سمية مويسي

فريـدة بوشالي
اIـــــــــــــــولـــــــــــــــودة

قواوي

رشيد توزوتي

نـــــــــــــــصـــــــــــــــيـــــــــــــــرة
مـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــري
اIـــــــــــــــولـــــــــــــــودة

مشدال

محمد مهني

شــــــــــــــــريــــــــــــــــفــــــــــــــــة
شــــــــــــــنـــــــــــــــوفـي
اIـــــــــــــــولـــــــــــــــودة

صايفي

رابح عامر
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�ث�ثّلو اIستخدمXلو اIستخدم�Xث�ثّلو اإلدارةلو اإلدارة
األعضاءاألعضاء

الدالدّائمون ائمون 
األعضاءاألعضاء

اإلضافيون اإلضافيون 
األعضاءاألعضاء

الدالدّائمون ائمون 
األعضاءاألعضاء

اإلضافيون اإلضافيون 
األســـالك / الرتباألســـالك / الرتب

اللجنة الثانية
- مفتش اخلزينة
- مراقب اخلزينة

- ملحق رئيسي لإلدارة
- ملحق اإلدارة

- عون إدارة رئيسي
- كاتب مديرية رئيسي

- كاتب مديرية
- محاسب إداري رئيسي

- محاسب إداري
- تقني سام في اإلعالم اآللي

- تقني في اإلعالم اآللي
- تقني سام في اخملبر والصيانة
- تقني سام في السكن والعمران

اللجنة الثالثة
- عون معاينة للخزينة

- عون إدارة
- عون مكتب

- كاتب
- عون حفظ البيانات

- مساعد محاسب إداري
- معاون تقني في اإلعالم اآللي
- عون تقني في اإلعالم اآللي
- عامل مهني خارج الصنف

- عامل مهني من الصنف األول
- عامل مهني من الصنف الثاني
- عامل مهني من الصنف الثالث
- سائق سيارة من الصنف األول

- سائق سيارة من الصنف الثاني
- حاجب رئيسي

فريد بريكي

خالد مسيوري

آمال حطاب

عـــــبــــد الـــــغـــــفــــور
ترباوي

ماحلة عسوس

سمية مويسي

محمد رحال

فاطمة الزهراء
Xترسات

نـــــــــــــور الـــــــــــــديـن
بوسلوب

خــــــــــــــــديــــــــــــــــجـــــــــــــــة
بوعبيبسة

جمال زايدي

نـــــــصــــــــر الـــــــدين
حمان

فريد بريكي

خالد مسيوري

آمال حطاب

عـــــبــــد الـــــغـــــفــــور
ترباوي

ماحلة عسوس

سمية مويسي

دلــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــة بـن
هارون

رضا غزالي

عـــــــبــــــد احلــــــكــــــيم
حموسة

ســـــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــرة
براشدي

نوي معرف

كمال بزازن
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وزارة وزارة الصناعة وا?ناجمالصناعة وا?ناجم
قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2013 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX أعـضاء مـجـلسن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس

التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل ببسكرة.التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل ببسكرة.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسمـاؤهمq تـطبـيقـا ألحكـام اIادّة 9 من اIـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 03-79 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـــبــرايــر ســنــة 2003 الــذي يـــحــدّد الــطــبـــيــعــــة الــقـــانــونــيــة
Iـــراكـــــز تـــســـهـــــيل اIـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة واIـــتـــوســـطـــة
ومــهــامــهـا وتــنــظــيــمــهـاq فـي مـجــلس الــتــوجـــيه واIــراقــبــة

Iركـز التسهـيل ببسكرة :
- دوسـن إبــــــــراهـــــــــيـمq �ـــــــــثـل وزيـــــــــر الـــــــــصـــــــــنـــــــــاعــــــــة
واIـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــــيـــــرة واIـــــتـــــوســـــطـــــــة وتـــــرقــــــيــــة

qرئيسا qاالستثمـار
- شـروف مر§q �ثلـة عن الوكالة الـوطنية لـتطوير

qعضوة qاالستثمـار
- عـــدة عــبــــد اجلــبـــارq �ـــثل عن الـــوكــالــة الـــوطــنــيــة

qعضوا qلـدعم تشغـيل الشباب
- بن شاوي مرادq �ثل عن مديرية الطاقة واIناجم

qعضوا qلواليـة بسكـرة
- مـــــغــــازي فـــــريــــدq �ـــــثل عـن الــــغـــــرفـــــة اجلــــزائـــــريــــة

qعضوا qللتجارة والصناعة
- يـــاحـي عـــبـــد احلـــكــــيمq �ـــثـل عن غـــرفـــة الــــصـــنـــاعـــة

qعضوا qالتقليدية واحلرف
- ســــايح مــــحـــمــــد رضــــاq �ـــثـل عن صــــنـــدوق ضــــمـــان

qعضوا qتوسطةIالقروض للمؤسسات الصغيرة وا
- دبـــــــة مـــــــحـــــــمـــــــدq �ــــــــثل عـن مـــــــديـــــــريـــــــة الـــــــبـــــــريـــــــد
qعضوا qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية بسكرة

Xـثل عن الـوكالـة الـوطـنـيـة لـتـثـم� qنـزلـة مـحـمـد -
نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةq عضوا.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2013 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX أعـضاء مـجـلسن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس

التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل بجيجـل.التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل بجيجـل.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسمـاؤهمq تـطبـيقـا ألحكـام اIادّة 9 من اIـرسـوم التّـنفـيذيّ

رقم 03-79 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـــبــرايــر ســنــة 2003 الــذي يـــحــدّد الــطــبـــيــعــــة الــقـــانــونــيــة
Iـــراكـــــز تـــســـهـــــيل اIـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة واIـــتـــوســـطـــة
ومــهــامــهـا وتــنــظــيــمــهـاq فـي مـجــلس الــتــوجـــيه واIــراقــبــة

Iركـز التسهـيل بجيجـل:
- زحــنـــيت مـــحــمـــد عـــدنــانq �ـــثل وزيـــر الـــصــنـــاعــة
واIـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــــيـــــرة واIـــــتـــــوســـــطـــــــة وتـــــرقــــــيــــة

qرئيسا qاالستثمـار
- بـــوبــــزاري طـــارقq �ـــثـل عن الـــوكــــالـــة الـــوطــــنـــيـــة

qعضوا qلتطوير االستثمار
- بـوبــيـدي عــليq �ــثل عن الـوكــالــة الـوطــنـيــة لــدعم

qعضوا qتشغـيل الشباب
- بن يخلف عليq �ـثل عن مديرية الطاقة واIناجم

qعضوا qلواليـة جيجـل
- زيـــتــــوني أحــــمــــدq �ــــثل عن الــــغــــرفـــة اجلــــزائــــريـــة

qعضوا qللصناعة والتجارة
- مــنــصــور نـــور الــدينq �ــثـل عن غــرفــة الـــصــنــاعــة

qعضوا qالتقليدية واحلرف
- عـالد عــــبــــد الـــــوهــــابq �ــــثـل عن صــــنـــــدوق ضــــمــــان

qعضوا qتوسطةIالقروض للمؤسسات الصغيرة وا
- شــيــكــيـرب ســمــاعــيلq  �ــثل عن مــديــريــة الــبــريـد
qعضوا qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية جيجـل

Xـثل عن الـوكالـة الـوطـنـيـة لـتـثـم� qنـزلـة مـحـمـد -
نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةq عضوا.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2013 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX أعـضاء مـجـلسن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس

التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل بالبيض.التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل بالبيض.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسمـاؤهمq تـطبـيقـا ألحكـام اIادّة 9 من اIـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 03-79 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـــبــرايــر ســنــة 2003 الــذي يـــحــدّد الــطــبـــيــعــــة الــقـــانــونــيــة
Iـــراكـــــز تـــســـهـــــيل اIـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة واIـــتـــوســـطـــة
ومــهــامــهـا وتــنــظــيــمــهـاq فـي مـجــلس الــتــوجـــيه واIــراقــبــة

Iركـز التسهـيل بالبيض:
- خـــــشــــيـــــبـــــة مـــــصــــطـــــفـىq �ــــثـل وزيـــــر الــــصـــــنـــــاعــــة
واIـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــــيـــــرة واIـــــتـــــوســـــطـــــــة وتـــــرقــــــيــــة

qرئيسا qاالستثمـار
- عـــبــد الــعــزيـــز كــر§q �ــثل عـن الــوكــالــة الـــوطــنــيــة

qعضوا qلتطوير االستثمار
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- جـبـار الـزهـرةq �ـثـلـة عن الـوكـالـة الـوطـنـيـة لــدعم
qعضوة qتشغـيل الشباب

- زايــدي طـيبq �ـثل عـن مـديـريــة الـطـاقــة واIـنـاجم
qعضوا qلواليـة البيض

- فــكـــايـــر مــصـــطــفـىq �ــثـل عن الــغـــرفـــة اجلــزائـــريــة
qعضوا qللتجارة والصناعة

- عـــبـــد الـــوهـــاب رابحq �ـــثـل عن غـــرفـــة الـــصـــنـــاعـــة
qعضوا qالتقليدية واحلرف

- حـانـد سـفـيـانq �ـثل عن صـنـدوق ضـمـان الـقـروض
qعضوا qتوسطةIللمؤسسات الصغيرة وا

- مـعـاشو عـبـد الـرحـمـانq  �ثل عـن مديـريـة الـبـريد
qعضوا qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية البيض

- أوشـــيـش جنـــمـــةq �ــــثـــلــــة عن الـــوكــــالـــة الـــوطــــنـــيـــة
لتثمX نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةq عضوة.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2013 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX أعـضاء مـجـلسن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس

التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل بأم البواقي.التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل بأم البواقي.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسمـاؤهمq تـطبـيقـا ألحكـام اIادّة 9 من اIـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 03-79 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـــبــرايــر ســنــة 2003 الــذي يـــحــدّد الــطــبـــيــعــــة الــقـــانــونــيــة
Iـــراكـــــز تـــســـهـــــيل اIـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة واIـــتـــوســـطـــة
ومــهــامــهـا وتــنــظــيــمــهـاq فـي مـجــلس الــتــوجـــيه واIــراقــبــة

Iركـز التسهـيل بأم البواقي :
- قــواح يــزيــدq �ــثل وزيــر الـصــنــاعــة واIــؤســســات

qرئيسا qتوسطــة وترقـية االستثمـارIالصغــيرة وا
- مــــســـعــــودي عــــادلq �ـــثـل عن الــــوكـــالــــة الــــوطـــنــــيـــة

qعضوا qلتطوير االستثمار
- بـورنــان مـنـيــرq مـثل عن الــوكـالــة الـوطـنــيـة لــدعم

qعضوا qتشغـيل الشباب
- مزياني محـمدq �ثل عن مديريـة الطاقة واIناجم

qعضوا qلواليـة أم البواقي
- شـــايب مـــصـــطـــفىq �ـــثـل عن الـــغـــرفـــة اجلـــزائـــريــة

qعضوا qللتجارة والصناعة
- ثـابت مـقدادq �ـثل عن غـرفـة الـصنـاعـة الـتقـلـيـدية

qعضوا qواحلرف

- معاشو فـاروقq �ثل عن صندوق ضمان القروض
qعضوا qتوسطةIللمؤسسات الصغيرة وا

- زوبــــــــيـــــدي عـــــثـــــمـــــــــانq  �ـــــثــل عـن مـــــديــــــريــــــــة
الـبـــــريــد وتـكـنــولــوجــيـــات اإلعالم واالتـصـــــال لـواليـــــة

qعضـوا qأم البواقي
- ســـاريــــان هــــشــــامq �ـــثـل عن الــــوكــــالـــة الــــوطــــنــــيـــة

لتثمX نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةq عضوا.
ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2013 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX أعـضاء مـجـلسن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس

التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل باألغواط.التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل باألغواط.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسمـاؤهمq تـطبـيقـا ألحكـام اIادّة 9 من اIـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 03-79 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـــبــرايــر ســنــة 2003 الــذي يـــحــدّد الــطــبـــيــعــــة الــقـــانــونــيــة
Iـــراكـــــز تـــســـهـــــيل اIـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة واIـــتـــوســـطـــة
ومــهــامــهـا وتــنــظــيــمــهـاq فـي مـجــلس الــتــوجـــيه واIــراقــبــة

Iركـز التسهـيل باألغواط :
- غــــــنــــــام عــــــبـــــد الــــــسـالمq �ـــــثـل وزيــــــر الـــــصــــــنــــــاعـــــة
واIـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــــيـــــرة واIـــــتـــــوســـــطـــــــة وتـــــرقــــــيــــة

qرئيسا qاالستثمـار
- جـيــرب حـاج عــيـسـىq �ـثل عـن الـوكــالـة الــوطـنــيـة

qعضوا qلتطوير االستثمار
- ســيــلع عــبــد الــرحـيـمq مــثل عن الــوكــالــة الــوطــنــيـة

qعضوا qلـدعم تشغـيل الشباب
- لـورك مـحـمـدq �ـثل عن مـديـريـة الـطـاقـة واIنـاجم

qعضوا qلواليـة األغواط
- طــاحلي بـــدر الــدينq �ــثـل عن الــغــرفـــة اجلــزائــريــة

qعضوا qللتجارة والصناعة
- إبـــراهــــيـــمي خلــــضـــرq �ـــثـل عن غــــرفـــة الـــصــــنـــاعـــة

qعضوا qالتقليدية واحلرف
- كـــتـــاب عــبـــد الـــنـــاصــرq �ـــثل عـن صــنـــدوق ضـــمــان

qعضوا qتوسطةIالقروض للمؤسسات الصغيرة وا
- بــــوهــــيــــني بــــوعالمq �ــــثـل عن مــــديــــريــــة الــــبــــريــــد
qعضوا qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية األغواط

Xـثل عن الـوكالـة الـوطـنـيـة لـتـثـم� qنـزلـة مـحـمـد -
نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةq عضوا.
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قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2013 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX أعـضاء مـجـلسن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس

التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل بغرداية.التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل بغرداية.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسمـاؤهمq تـطبـيقـا ألحكـام اIادّة 9 من اIـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 03-79 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـــبــرايــر ســنــة 2003 الــذي يـــحــدّد الــطــبـــيــعــــة الــقـــانــونــيــة
Iـــراكـــــز تـــســـهـــــيل اIـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة واIـــتـــوســـطـــة
ومــهــامــهـا وتــنــظــيــمــهـاq فـي مـجــلس الــتــوجـــيه واIــراقــبــة

Iركـز التسهـيل بغرداية :
- مـــيــــلــــودي عــــبـــد الــــكــــر§q �ــــثل وزيــــر الـــصــــنــــاعـــة
واIـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــــيـــــرة واIـــــتـــــوســـــطـــــــة وتـــــرقــــــيــــة

qرئيسا qاالستثمـار
- بن جـــمــالـــة خلــضـــرq �ـــثل عن الـــوكــالـــة الـــوطــنـــيــة

qعضوا qلتطوير االستثمار
- بن عـطـا الـلّه فـاطـمـةq �ـثـلـة عن الـوكـالـة الـوطـنـية

qعضوة qلـدعم تشغـيل الشباب
- نزار عز الدينq �ـثل عن مديرية الطاقة واIناجم

qعضوا qلواليـة غرداية
- شـــايب مـــصـــطـــفىq �ـــثـل عن الـــغـــرفـــة اجلـــزائـــريــة

qعضوا qللتجارة والصناعة
- خيدال اIهديq �ـثل عن غرفة الصناعـة التقليدية

qعضوا qواحلرف
- Iــــــونـــــاس زوهــــــيـــــرq �ــــــثـل عن صــــــنـــــدوق ضــــــمـــــان

qعضوا qتوسطةIالقروض للمؤسسات الصغيرة وا
- فـيــهــا خــيــر مــصـطــفىq �ــثل عـن مـديــريــة الــبــريـد
qعضـوا qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية غرداية

- ســـاريــــان هــــشــــامq �ـــثـل عن الــــوكــــالـــة الــــوطــــنــــيـــة
لتثمX نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةq عضوا.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2013 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX أعـضاء مـجـلسن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس

التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل بالنعامة.التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل بالنعامة.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسمـاؤهمq تـطبـيقـا ألحكـام اIادّة 9 من اIـرسـوم التّـنفـيذيّ

رقم 03-79 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـــبــرايــر ســنــة 2003 الــذي يـــحــدّد الــطــبـــيــعــــة الــقـــانــونــيــة
Iـــراكـــــز تـــســـهـــــيل اIـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة واIـــتـــوســـطـــة
ومــهــامــهـا وتــنــظــيــمــهـاq فـي مـجــلس الــتــوجـــيه واIــراقــبــة

Iركـز التسهـيل بالنعامة :
- حمـوتي عمـارq �ثل وزيـر الصـناعـة واIؤسـسـات

qرئيسا qتوسطــة وترقـية االستثمـارIالصغــيرة وا
- مـداح زين الـعـابـدينq �ـثـل عن الـوكـالـة الـوطـنـيـة

qعضوا qلتطوير االستثمار
- حركاتي سليـمةq �ثلة عن الوكالة الوطنية لـدعم

qعضوة qتشغـيل الشباب
- زنـوش ليازيـدq �ثل عن مديـرية الطـاقة واIناجم

qعضوا qلواليـة النعامة
- طــاحلي بـــدر الــدينq �ــثـل عن الــغــرفـــة اجلــزائــريــة

qعضوا qللتجارة والصناعة
- بن ســــعـــود مــــحــــمــــدq �ـــثـل عن غــــرفــــة الـــصــــنــــاعـــة

qعضوا qالتقليدية واحلرف
- تـمــام الـهــاديq �ـثل عـن صـنــدوق ضـمــان الـقـروض

qعضوا qتوسطةIللمؤسسات الصغيرة وا
- بـــــوخــــــاري كــــــر§q �ــــــثـل عن مــــــديــــــريــــــة الــــــبــــــريـــــد
qعضـوا qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية النعامة
- حـــمـــيـــدي صــــارةq �ـــثـــلـــة عـن الـــوكـــالـــة الــــوطـــنـــيـــة

لتثمX نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةq عضوة.
ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2013 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX أعـضاء مـجـلسن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس

التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل بتندوف.التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل بتندوف.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسمـاؤهمq تـطبـيقـا ألحكـام اIادّة 9 من اIـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 03-79 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـــبــرايــر ســنــة 2003 الــذي يـــحــدّد الــطــبـــيــعــــة الــقـــانــونــيــة
Iـــراكـــــز تـــســـهـــــيل اIـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة واIـــتـــوســـطـــة
ومــهــامــهـا وتــنــظــيــمــهـاq فـي مـجــلس الــتــوجـــيه واIــراقــبــة

Iركـز التسهـيل بتندوف :
- مــــوالي عـــمــــار إبــــراهـــيمq �ــــثل وزيــــر الــــصـــنــــاعـــة
واIـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــــيـــــرة واIـــــتـــــوســـــطـــــــة وتـــــرقــــــيــــة

qرئيسا qاالستثمـار
- مـناسي عـليq �ثل عـن الوكـالة الـوطنـية لـتطـوير

qعضوا qاالستثمار
- ديـدة عــبـد الـرحــمـانq �ــثل عن الــوكـالــة الـوطــنـيـة

qعضوا qلـدعم تشغـيل الشباب
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- شـيـكـار عمـارq �ـثل عن مـديـريـة الـطـاقـة واIـناجم
qعضوا qلواليـة تندوف

- فــكـــايـــر مــصـــطــفـىq �ــثـل عن الــغـــرفـــة اجلــزائـــريــة
qعضوا qللتجارة والصناعة

- خــونــة عــبـد الــرحــمــانq �ــثل عن غــرفــة الــصــنــاعـة
qعضوا qالتقليدية واحلرف

- حـانـد سـفـيـانq �ـثل عن صـنـدوق ضـمـان الـقـروض
qعضوا qتوسطةIللمؤسسات الصغيرة وا

- بــــونـــــقــــطـــــة أحــــمـــــدq �ــــثل عـن مــــديـــــريــــة الـــــبــــريــــد
qعضـوا qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية تندوف

Xثل عن الوكالة الوطـنية لتثم� qطايبي محمـد -
نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةq عضوا.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2013 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX أعـضاء مـجـلسن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس

التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل بإيليزي.التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل بإيليزي.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسمـاؤهمq تـطبـيقـا ألحكـام اIادّة 9 من اIـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 03-79 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـــبــرايــر ســنــة 2003 الــذي يـــحــدّد الــطــبـــيــعــــة الــقـــانــونــيــة
Iـــراكـــــز تـــســـهـــــيل اIـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة واIـــتـــوســـطـــة
ومــهــامــهـا وتــنــظــيــمــهـاq فـي مـجــلس الــتــوجـــيه واIــراقــبــة

Iركـز التسهـيل بإيليزي :
- حساني محـمدq �ثل وزير الصـناعة واIؤسسـات

qرئيسا qتوسطــة وترقـية االستثمـارIالصغــيرة وا
- عـــطـــاوت صـــفـــيـــةq �ــثـــلـــة عن الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيــة

qعضوة qلتطوير االستثمار
- غـزيـز مــبـروكq �ـثل عن الـوكـالــة الـوطـنـيـة لــدعم

qعضوا qتشغـيل الشباب
- صـــغــــيـــري بـــومــــدينq �ـــثـل عن مــــديـــريـــة الــــطـــاقـــة

qعضوا qناجم لواليـة إيليزيIوا
- فــكـــايـــر مــصـــطــفـىq �ــثـل عن الــغـــرفـــة اجلــزائـــريــة

qعضوا qللتجارة والصناعة
- دحــاج عــبــد الــرحــمــانq �ــثـل عن غــرفــة الــصــنــاعــة

qعضوا qالتقليدية واحلرف
- كـــتـــاب عــبـــد الـــنـــاصــرq �ـــثل عـن صــنـــدوق ضـــمــان

qعضوا qتوسطةIالقروض للمؤسسات الصغيرة وا
- عـــــوالي ســــلـــــيــــمـــــان �ــــثـل عن مــــديـــــريــــة الـــــبــــريــــد
qعضـوا qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية إيليزي

Xثل عن الوكالة الوطـنية لتثم� qطايبي محمـد -
نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةq عضوا.

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2013 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX أعـضاء مـجـلسن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس
الـــتـــوجـــيـه واIـــراقـــبـــة Iـــركـــز الـــتــــســـهـــيل بـــســـيـــديالـــتـــوجـــيـه واIـــراقـــبـــة Iـــركـــز الـــتــــســـهـــيل بـــســـيـــدي

بلعباس.بلعباس.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسمـاؤهمq تـطبـيقـا ألحكـام اIادّة 9 من اIـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 03-79 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـــبــرايــر ســنــة 2003 الــذي يـــحــدّد الــطــبـــيــعــــة الــقـــانــونــيــة
Iـــراكـــــز تـــســـهـــــيل اIـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة واIـــتـــوســـطـــة
ومــهــامــهـا وتــنــظــيــمــهـاq فـي مـجــلس الــتــوجـــيه واIــراقــبــة

Iركـز التسهـيل بسيدي بلعباس :
- صافـة امـحـمدq �ـثل وزيـر الصـنـاعة واIـؤسـسـات

qرئيسا qتوسطــة وترقـية االستثمـارIالصغــيرة وا
- مـــراولي جـــمــيـــلـــةq �ــثـــلــة عـن الــوكـــالــة الـــوطــنـــيــة

qعضوة qلتوطير االستثمار
- فـرطـوط عـبـد احلــكـيمq �ـثل عن الـوكـالـة الـوطـنـيـة

qعضوا qلـدعم تشغـيل الشباب
- ريـــابي عـــبــد الـــقـــادرq �ـــثل عـن مــديـــريـــة الـــطـــاقــة

qعضوا qناجم لواليـة سيدي بلعباسIوا
- بـــهـــلـــول وهـــيـــبـــةq �ـــثـــلــة عـن الـــغـــرفـــة اجلـــزائـــريــة

qعضوة qللتجارة والصناعة
- قربوعة رابحq �ثل عن غـرفة الصناعة التقليدية

qعضوا qواحلرف
- رقــيق نـســيمq �ـثـل عن صـنــدوق ضـمــان الـقـروض

qعضوا qتوسطةIللمؤسسات الصغيرة وا
- ولــد عـــيــسى بـــلــخــيـــرq �ــثل عن مـــديــريــة الـــبــريــد
qوتـكـنولـوجـيـات اإلعالم واالتصـال لـوالية سـيـدي بلـعـباس

qعضـوا
- أوشـــيـش جنـــمـــةq �ــــثـــلــــة عن الـــوكــــالـــة الـــوطــــنـــيـــة

لتثمX نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةq عضوة.
ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2013 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX أعـضاء مـجـلسن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس

التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل بالبليدة.التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل بالبليدة.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسمـاؤهمq تـطبـيقـا ألحكـام اIادّة 9 من اIـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 03-79 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
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فـــبــرايــر ســنــة 2003 الــذي يـــحــدّد الــطــبـــيــعــــة الــقـــانــونــيــة
Iـــراكـــــز تـــســـهـــــيل اIـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة واIـــتـــوســـطـــة
ومــهــامــهـا وتــنــظــيــمــهـاq فـي مـجــلس الــتــوجـــيه واIــراقــبــة

Iركـز التسهـيل بالبليدة :
- هريـوك بـايةq �ـثـلة وزيـر الـصنـاعـة واIؤسـسـات

qرئيسة qتوسطــة وترقـية االستثمـارIالصغــيرة وا
- عـــبــــاسي فـــاطــــمـــة الــــزهـــراءq �ـــثــــلـــة عن الــــوكـــالـــة

qعضوة qالوطنية لتطوير االستثمار
- اسـطــمــبــولي أمــالq �ــثــلـة عـن الــوكـالــة الــوطــنــيـة

qعضوة qلـدعم تشغـيل الشباب
- بـيـبي مـوسىq �ـثل عن مـديـريـة الـطـاقـة واIـناجم

qعضوا qلواليـة البليدة
- قـــــادري ســــعــــدانq �ــــثـل عن الــــغـــــرفــــة اجلــــزائــــريــــة

qعضوا qللتجارة والصناعة
- غول مـحـمـدq �ـثل عن غـرفة الـصـنـاعـة التـقـلـيـدية

qعضوا qواحلرف
- مـفـتــاح جنـاةq �ـثـلــة عن صـنـدوق ضــمـان الـقـروض

qعضوة qتوسطةIللمؤسسات الصغيرة وا
- شــــــــX اخلـــــــيـــــــرq �ــــــــثـل عن مــــــــديـــــــريـــــــة الــــــــبـــــــريـــــــد
qعضـوا qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية البليدة

- دالـي بــــاي رفـــيـقq �ـــثـل عن الــــوكــــالـــة الــــوطــــنــــيـــة
لتثمX نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةq عضوا.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2013 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX أعـضاء مـجـلسن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس

التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل بخنشلة.التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل بخنشلة.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسمـاؤهمq تـطبـيقـا ألحكـام اIادّة 9 من اIـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 03-79 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـــبــرايــر ســنــة 2003 الــذي يـــحــدّد الــطــبـــيــعــــة الــقـــانــونــيــة
Iـــراكـــــز تـــســـهـــــيل اIـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة واIـــتـــوســـطـــة
ومــهــامــهـا وتــنــظــيــمــهـاq فـي مـجــلس الــتــوجـــيه واIــراقــبــة

Iركـز التسهـيل بخنشلة:
- رحــــمـــــانـي لــــطـــــيـــــفـــــةq �ــــثـــــلـــــة وزيـــــر الــــصـــــنـــــاعــــة
واIـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــــيـــــرة واIـــــتـــــوســـــطـــــــة وتـــــرقــــــيــــة

qرئيسـة qاالستثمـار
- صــفــصــاف سـمــاعــqX �ــثل عن الــوكــالـة الــوطــنــيـة

qعضوة qلتطوير االستثمار
- جــبــار ســمـيــرq �ــثل عن الــوكــالــة الـوطــنــيــة لــدعم

qعضوا qتشغـيل الشباب

- عاشوري أحمـدq �ثل عن مديرية الطاقة واIناجم
qعضوا qلواليـة خنشلة

- زيـــتــــوني أحــــمــــدq �ــــثل عن الــــغــــرفـــة اجلــــزائــــريـــة
qعضوا qللتجارة والصناعة

- بن طــــــالب مــــــحـــــمــــــد الــــــصـــــالـحq �ـــــثـل عن غــــــرفـــــة
qعضوا qالصناعة التقليدية واحلرف

- تـمــام الـهــاديq �ـثل عـن صـنــدوق ضـمــان الـقـروض
qعضوا qتوسطةIللمؤسسات الصغيرة وا

- ديـديش مــصـطـفى كــمـال عـبــد الـرحــمـانq �ـثل عن
مديـريـة الـبـريـد وتـكنـولـوجـيـات اإلعالم واالتـصـال لـوالية

qعضـوا qخنشلة
Xثل عن الـوكالـة الوطنـية لتـثم� q§عمـراني كر -

نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةq عضوا.
ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2013 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX أعـضاء مـجـلسن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس

التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل بأدرار.التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل بأدرار.
ـــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسمـاؤهمq تـطبـيقـا ألحكـام اIادّة 9 من اIـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 03-79 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـــبــرايــر ســنــة 2003 الــذي يـــحــدّد الــطــبـــيــعــــة الــقـــانــونــيــة
Iـــراكـــــز تـــســـهـــــيل اIـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة واIـــتـــوســـطـــة
ومــهــامــهـا وتــنــظــيــمــهـاq فـي مـجــلس الــتــوجـــيه واIــراقــبــة

Iركـز التسهـيل بأدرار:
- عــــايش عــــبـــد الــــرحــــمـــانq �ــــثل وزيــــر الــــصـــنــــاعـــة
واIـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــــيـــــرة واIـــــتـــــوســـــطـــــــة وتـــــرقــــــيــــة

qرئيسا qاالستثمـار
- سقير زينبq �ثـلة عن الوكالة الوطـنية لتطوير

qعضوة qاالستثمار
- رحموني محـمدq �ثل عن الوكالـة الوطنية لـدعم

qعضوا qتشغـيل الشباب
- مـــيـــصـــالـــة مــــســـعـــودq �ـــثل عـن مـــديـــريـــة الـــطـــاقـــة

qعضوا qناجم لواليـة أدرارIوا
- رحــمـاني ســيـد عــليq �ـثـل عن الـغــرفـة اجلــزائـريـة

qعضوا qللتجارة والصناعة
- دهـان مــعـلمq �ـثل عن غـرفـة الـصــنـاعـة الـتـقـلـيـديـة

qعضوا qواحلرف
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- ســــايح مــــحـــمــــد رضــــاq �ـــثـل عن صــــنـــدوق ضــــمـــان
qعضوا qتوسطةIالقروض للمؤسسات الصغيرة وا

- بـــركــات عـــبــد الـــقــادرq �ــثـل عن مــديـــريــة الـــبــريــد
qعضـوا qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية أدرار

Xثل عن الوكالة الوطـنية لتثم� qطايبي محمـد -
نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةq عضوا.

ـــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 25  جــــمــــادى األولى عـــام   جــــمــــادى األولى عـــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 7
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2013 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX أعـضاء مـجـلسن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس

التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل باجللفة.التوجيه واIراقبة Iركز التسهيل باجللفة.
ــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ فـي 25 جـمادى األولى عام 1434
اIـــــوافق 7 أبـــــريـل ســـــنــــة q2013 يـــــعـــــيّن األعـــــضـــــاء اآلتـــــيــــة
أسمـاؤهمq تـطبـيقـا ألحكـام اIادّة 9 من اIـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 03-79 اIـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 25
فـــبــرايــر ســنــة 2003 الــذي يـــحــدّد الــطــبـــيــعــــة الــقـــانــونــيــة
Iـــراكـــــز تـــســـهـــــيل اIـــؤســـســــات الـــصـــغـــيـــرة واIـــتـــوســـطـــة
ومــهــامــهـا وتــنــظــيــمــهـاq فـي مـجــلس الــتــوجـــيه واIــراقــبــة

Iركـز التسهـيل باجللفة:
- مــــــرمــــــوشي مــــــحــــــمــــــدq �ـــــثـل وزيــــــر الـــــصــــــنــــــاعـــــة
واIـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــــيـــــرة واIـــــتـــــوســـــطـــــــة وتـــــرقــــــيــــة

qرئيسا qاالستثمـار
- مـــبــــدوعـــة خلـــضــــرq �ـــثـل عن الـــوكــــالـــة الـــوطــــنـــيـــة

qعضوا qلتطوير االستثمار
- عــمـــراوي إبــراهـــيمq �ـــثل عن الـــوكــالـــة الــوطـــنــيــة

qعضوا qلـدعم تشغـيل الشباب
- بــركــات عـــبــد الــهـــاديq �ــثل عـن مــديــريـــة الــطــاقــة

qعضوا qناجم لواليـة اجللفةIوا
- قـــــادري ســــعــــدانq �ــــثـل عن الــــغـــــرفــــة اجلــــزائــــريــــة

qعضوا qللتجارة والصناعة
- دلـولـة عــليq �ـثل عن غـرفــة الـصـنـاعـة الــتـقـلـيـديـة

qعضوا qواحلرف
- شــــــعالل مــــــحـــــفـــــوظq �ــــــثل عـن صـــــنــــــدوق ضـــــمـــــان

qعضوا qتوسطةIالقروض للمؤسسات الصغيرة وا
- نـــويـــبــات مـــصـــطـــفىq �ـــثل عـن مــديـــريـــة الـــبـــريــد

qعضـوا qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية اجللفة
Xـثل عن الـوكالـة الـوطـنـيـة لـتـثـم� qنـزلـة مـحـمـد -

نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةq عضوا.

وزارة التجارةوزارة التجارة

ديـســمــبـر قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 14 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 17 ديـســمــبـر 
سنة سنة q2013  يجعل منـهج حتديد نسبـة اIادة الدسمةq  يجعل منـهج حتديد نسبـة اIادة الدسمة

في اجل� إجباريا.في اجل� إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 13 - 312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اIــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  1410 اIــــوافق 30 يــــنــــايــــر ســــنــــة
1990 واIــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشq اIــــعــــدل

qتممIوا

- و�ـــقـــتــــضى اIــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اIـؤرخ في 17 شـوال عـام  1423 اIـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـــقـــتــــضى اIــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
اIــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اIــوافق 6 ديــســـمــبــر

qطابقةIتعلق بتقييم اIسنة 2005 و ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من اIـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اIــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410
اIــوافق 30 يــنــايــر ســنــة q1990 اIــعــدّل واIــتــمّم واIــذكــور
أعالهq يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة

اIادة الدسمة في اجل� إجباريا.

اIــادةاIــادة 2 :  : من أجل حتــديـــد نــســبــة اIـــادة الــدســمــة في
اجلـ�q فـإن مــخـابـر مـراقـبـة اجلــودة وقـمع الـغش و اخملـابـر
اIعتمدة لهـذا الغرضq ملزمة باستعمال اIنهج اIبX في

اIلحق اIرفق بهذا القرار.

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

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

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 14 صـــفـــر عـــام 1435 اIــوافق 17
ديسمبر سنة 2013.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
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اIـلحـقاIـلحـق

حتديد نسبة اIادة الدسمة في اجل�حتديد نسبة اIادة الدسمة في اجل�

يـــبـــX هــذا اIـــنـــهـج فــان قـــلـــيك (Van Gulik) تـــقـــنـــيـــة
لتحديد نسبة اIادة الدسمة في األجبان (نسبة كتلية).

يـطــبق هــذا اIـنـهـج عـلى جــمـيع أنــواع األجـبــان. غـيـر
أنه ال �ــكن أن يــكــون مـرضــيــا تـمــامــا عــنـدمــا يــطـبـق عـلى

األجبان ذات فطريات داخلية (اجل� األزرق).
1. التعريف التعريف

تطبق Iتطلبات هذا اIنهج التعاريف اآلتية :
(Van Gulik) 1 .  . 1 منهج  فان قليك  منهج  فان قليك

qعندمـا تطبق على اجل� qتـقنية متـفق عليهـا والتي
تعطي نسـبة اIادة الـدسمة مـعبرا عنـها بالـغرام بالـنسبة

لـ  100 غ من اجل�.
1 . . 2 حتديد نسبة اIادة الدسمة للج� حتديد نسبة اIادة الدسمة للج�

جزء كـتلي Iادة مـحددة حسب طـريقة الـعمل اIبـينة
في هذا اIنهج.

مالحـظـة - مالحـظـة - يــعـبّــر عن نـسـبــة اIـادة الــدسـمـة بــالـغـرام
بـــالــنــســبــة لـ 100 غ تــعــادل عـــدديــا جلــزء كــتـــلي بــالـــنــســبــة

اIئوية.
2 . اIبدأ . اIبدأ

بـــعـــد حتــــلـــيـل بـــروتــــيـــنــــات اجلـــ� بــــواســـطــــة حـــمض
الـكـبـريتq تـفـصـل اIـادة الـدسـمـة بـعـمـلـيـة الـطـرد اIـركـزي
داخل مـــقــــيـــاس الـــزبـــد لـ q(1.4) Van Gulik تـــســـهل إضـــافـــة
(iso-amylique) كــمــيــة صــغـيــرة من كــحــول اإليــزوأمــيـلــيك

عملية الفصل.

يـحــصل عـلى نـســبـة اIـادة الــدسـمـة بـقــراءة مـبـاشـرة
على سلم مقياس الزبد.

3 . الكواشف : . الكواشف :

تـــســتـــعـــمل فـــقط الــكـــواشف ذات نـــوعـــيــة حتـــلـــيــلـــيــة
معترف بها و ماء مقطر أو ذو نقاوة مكافئة.

3 .  . 1  حمض الكبريت :  حمض الكبريت :

يــجب أن تــكـون الـكـتــلـة احلـجــمـيـة حلـمـض الـكـبـريت
فـي درجــــــة حــــرارة 20° م من (1,522 ± 0,005) غ/ مــــللq أي
qH2SO4 مـا يوافق كـتلـة حجـمية من 61,72% إلى 62,63% لـ
يــجـب أن يــكـــون الــحــمض عــد§ الـلـون أو عـنــبـري قـلـيال
وال يحتوي على أي شوائب بإمكانها التأثير على النتائج.

(iso-amylique) 3 . 2 كحول اإليزوأميليك ( كحول اإليزوأميليك

3 . 2 . 1 التركيبة التركيبة

يـجب أن تـكـون الـكـتـلــة احلـجـمـيـة الـتي حتـتـوي عـلى
99% عــــلى األقل من كـــحــــول إيـــزوأمـــيـــلـــيك و مـــكـــونـــة من

كحـوالت أولية 3- ميـثيل بوتان -1- كـحول و 2- مـيثيل
بـوتان -1- كـحولq الـشـوائب الـوحـيدة اIــسـمـوح بـها هي
2- ميـثيل بروبان -1- كحـول و بوتان -1- كـحول. يجب

أن يــكــون خــالــيــا من الـــبــنـــتــانــول الــثــنـــائيq 2- مــيــثـــيل
qفــــوران-2- ألـــــدهــــيـــــد (فــــورفــــورال qبــــوتــــان-2- كــــحـــــول
فوران-2- كاربوكـسالديهيدq 2- فورالديـهيد)q وللبنزين
ومـشتـقـات البـنزان. �ـكن فقط الـسـماح لـبقـايا قـليـلة من

اIاء.

3 . 2 . 2 اIظهر اIظهر

يجـب أن يكـون كـحـول اإليزوأمـيـليـك صافـيـا و عد§
اللون.

3 . 2 . 3 الكتلة احلجمية الكتلة احلجمية

يجب أن تكون الكتـلة احلجمية لكحول إيزوأميليك
في درجة حرارة 20°م من 0,808 غ/ملل إلى 0,818 غ/ملل.

3 . 2 . 4    2 - فورالديهيد و شوائب عضوية أخرى- فورالديهيد و شوائب عضوية أخرى

يــــــــجـب أن يـــــــكــــــــون مـــــــزيـج من 5 مـــــــلـل مـن كـــــــحـــــــول
إيـزوأمــيـلـيك و 5 مـلل من حـمـض الـكـبـريت q(1.3) ذا لـون

على األكثر أصفر أو أسمر خفيف.

3 . 2 . 5 مجال التقطير مجال التقطير

عـنـدما يـقـطر كـحـول اإلزوأميـلـيك حتت ضغط 101,3
كـيـلـو بـاســكـالq يـجب أن تــقـطـر نـسـبــة حـجـمـيـة ذات %98
عـــــــلى األقـل في درجـــــــة حــــــرارة أقـل من 132°م و نــــــســـــــبــــــة
حـــجــمــيــة الـــتي ال تــتــجــاوز 5% في درجـــة حــرارة أقل من

128°م. يجب أال يترك الكحول أي راسب بعد التقطير.

إذا كـان الـضـغط اجلـوي أثـنـاء الـتـقـطـير أقـل أو أعلى
من 101,3 كــيـلــو بـاســكـالq يــوصى بـتــخـفــيض أو رفع عـلى
الـــتــــوالي درجـــات احلـــرارة اIــــشـــار إلـــيـــهـــا بـ 3,3°م/كـــيـــلـــو

باسكال.

3 . 2 . 6 جتربة اIطابقة جتربة اIطابقة

�ـــكن أن يــرضـي كــحـــول إيــزوأمـــيــلـــيك اIــتـــطــلـــبــات
الــــواردة في (1.2.3 إلى 5.2.3) و ال �ــــكن اســــتــــعــــمــــاله في
مــــــنـــــهج Van Gulik. و بـــــالــــــتـــــاليq يــــــجب الــــــتـــــحـــــقـق قـــــبل
االسـتعـمالq من قابـليـة استـعمـال كحـول إيزوأميـليك عن
طــريق جتـــارب اIــقــارنــة الـــتــالــيـــة اجملــراة �ــعـــيــار كــحــول

إزوأميليك.
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3 . 2 . 6 . 1 مـــــعـــــيـــــار كـــــحـــــول إيــــزوأمـــــيـــلــــــيــك مـــــعـــــيـــــار كـــــحـــــول إيــــزوأمـــــيـــلــــــيــك

 ( (iso-amylique)

يقـطـر كحـول إيـزوأميـلـيك اIرضي Iـتـطلـبات (1.2.3
إلى q(5.2.3 مع عــمــود جتــزئـــة الئقq بــأخــذ جــزء في مــجــال
درجة حرارة يقدر بـ 2 °م بX 128 °م و 131,5 °م (5.2.3).

جترى التجارب اآلتية على هذا اجلزء :

أ) عـنــد مــراقــبــته عن طــريق االســتــشــراب الــغـازي-
السـائلq يجب أن يتألف على األقل من 99% (نسـبة كتلية)
من ميثيل -3 بوتانول -1 و ميثيل -2 بوتانول -q1 بجب
أن تكـون الـشـوائب األخرى عـدا اIـيـثيل -2 بـروبـانول -1

و البوتانول -1 موجودة على شكل أثار.

ب) عـــنـــد تـــقـــطـــيـــره جـــزئــــيـــاq يـــجب أن تـــعـــطي %10
األولى من احلــجم و 10% األخـــيــرة مـن احلــجم اIـــســتـــجــمع
عـند مـقارنـتهـا بطـريقة الـعمـل اIبنـية في (2.6.2.3) نسب
لـلـمادة الـدسـمـة لـلحـلـيب ال تـخـتـلف عن أكـثر من %0,015

في الكتلة.

إذا توافق هـذا اجلزء من هـاتX الـتجربـتqX فـيمكن
اعـــتــبــار كـــحــول إيــزوأمــيـــلــيك مــعـــيــارا. �ــكن اســـتــعــمــال
كـحول اإليـزوأميـليك اIـعـياري لـعدة سـنوات إذا ® حـفظه

في مكان داكن و بارد.

3 . 2 . 6 . 2 طريقة العمل لتجارب اIقارنة  طريقة العمل لتجارب اIقارنة 

q(Gerber) عن طـــريق مــــنـــهج جـــربـــيـــر qXــــرتـــI حتـــدد
نـــــســـــبـــــة الــــمــــادة الـــدســـمـــة ألربـع عـــيـــنـــات من احلـــلـــيب
الــكـــامل الـــذي يــحــتـــوي عــلـى نــســـبــة مــتـــوســطـــة من اIــادة
الـدسـمـةq بـاالسـتـعـانـة �ـقـيـاس الـزبـد الـذي يـكـون قـد حـدد
فـيه خـطـأ الـتـدريج مـسـبـقـاq و حـمض الـكـبـريت ذو نـوعـية

مناسبة.

يــسـتــعــمل في عــيـنــة من كل زوجq 1 مــلل من كــحـول
إيـزوأميـلـيك الـذي أخـضع لـلـتـحقـق و في اآلخر 1 مـلل من

معيار كحول إيزوأميليك اIعياري (1.6.2.3).

حتفظ مقاييس الزبد اIوضوعة عشوائيا ابتداء من
الــرج حــتى نــهــايـة الــعــمــلـيــة. جتــرى الــقــراءات (من طـرف
شخصـX على األقل) بتقريب 0,02% لكتـلة اIادة الـدسمة
ثم تـصـحح بـعـد األخـذ بـعـX االعـتـبـار أخـطـاء سـلم مـقـياس

الزبد.

يجب أال تخـتلف الـنسبـة اIتوسـطة لـلمادة الـدسمة
لـألربع عـــيــنـــات مـن احلــلـــيب اIـــتـــحـــصل عـــلـــيــهـــا بـــكـــحــول

إزوأميليك اخلـاضعة للتحققq عن أكثر من 0,015% لكتلة
اIــادة الــدســمــة من الــقــيــمــة اIـتــوســطــة اIــتــحــصل عــلــيــهـا

بكحول إيزوأميليك اIعياري.

بـــدال مـن الـــكـــحـــول اإليـــزوأمــــيـــلـــيك اخملــــصصq �ـــكن
اسـتـعمـال كـحول إيـزوأمـيـليك اصـطـناعي أو بـديلq مـلّون
عنـد الـضـرورة بشـرط أن يـكـون معـتـرفـا به و ذلك حسب

طريقة العمل اIبنية في هذه الفقرة.

4 . التجهيزات التجهيزات

األجهزة اIتداولة في اخملبر و ال سيما ما يأتي :

q(q(Van  Gulik) مقياس الزبد فان قليك ) 4 . 1 مقياس الزبد فان قليك

4 . 2 جــهــاز وزنq  جــهــاز وزنq مــكــيف بــســدادة عــريــضــة Iــقــيـاس

الـــزبــــدq �ـــكن أيــــضـــا اســـتــــعـــمـــال كــــبـــســـولــــة أو ورقـــة من
qبالستيك

4 . 3 مـاصـة أو أجـهــزة قـيـاس آلـيـةq  مـاصـة أو أجـهــزة قـيـاس آلـيـةq تـسـمح بـتـسـريح

q(1.3) حمض الكبريت

4 . 4 مـاصـة أو أجـهــزة قـيـاس آلـيـةq  مـاصـة أو أجـهــزة قـيـاس آلـيـةq تـسـمح بـتـسـريح

q(2.3) (1 ± 0,05) ملل من كحول إيزوأميليك

4 . 5 مــيـــزان حتـــلــيـــليq  مــيـــزان حتـــلــيـــليq قــادر عـــلى الـــوزن بـــتـــقــريب

q0,001 غ

4 . 6 جـهـاز طــرد مـركـزيq  جـهـاز طــرد مـركـزيq حــيث �ـكـن وضع مـقــيـاس

الـزبدq مـزود �ؤشر تـردد ذو دوران مدرج بـعدد الدورات
في الــدقـيــقـة مـع قـدرة حتــمل قــصـوى تــقـدر بـ ± 50 دورة/
دقـيـقـةq و من األفـضل أن يـكـون ذا شـحـنـة عـمـودية ولـيس

أفقية.

يــــــجــب أن يـــــكـــــون جــــــهـــــاز الــــــطـــــرد اIـــــركــــــزي عـــــنـــــد
الــتــحــمــيلq قــادرا فـي دقــيــقــتـX (2) عــلى إحـــداث تــســارع
طـــرد مـــركــــزي نـــســـبي بـ (350 ± 50) غ في نـــهــــايـــة ســـدادة

qمقياس الزبد

يــــمـــــكـن الـــــحـــــصـــــول عــــلــى مــــثــل هــــذا الــــتــــســـارع
بــــأجـــــهــــزة الــــطـــــرد الــــمـــــركــــزي الــــتــي تــــحـــتـــــوي عــــلـى
الــــشــــعــــاع الــــفــــعــــال اآلتـي (بــــعــــد أفــــقـي بــــيــن مــــحـــور
جــــهــــاز الــطـــرد اIــركـــزي والـــنــهـــايــة اخلـــارجـــيــة لـــســدادات
مـقــيــاس الـزبــد) والــعـامــلــة عـلـى تـردد الــدوران اIــبـX في

اجلدول اآلتي :
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مالحـظـة مالحـظـة - يــعـطى تـســارع الـطــرد اIـركـزي الــنـسـبي
اIــتــحــصل عــلــيه في جــهــاز الــطــرد اIــركــزي فـي الــصــيــغـة

التالية :
1,12 r n2 X 10-6

حيث :
qليمترIبا qهو الشعاع األفقي الفعال : : r

n : : هو تردد الدورانq بعدد الدورات في الدقيقة.

4 . 7 حــمـام مـائي  حــمـام مـائي Iــقـيــاس الـزبــدq �ـكن ضــبـطه عــنـد

q(1.4) درجـــة حـــرارة (65 ± 2) °م و في وضــــعـــيـــة عـــمـــوديـــة
qيجب أن تكون فيها الساللم مغمورة كليا

4 . 8 مـقـيـاس درجـة احلرارةq  مـقـيـاس درجـة احلرارةq يـكون مـالئمـا و مـوجـها

للتحقق من درجة حرارة احلمام اIائي (7.4).

4 . 9 مكشطq  مكشطq أو جهاز آخر لسحق اجل�.

5 . اقتطاع العينةاقتطاع العينة
من الضروري أن يتلـقى اخملبر عينة �ثلة حقاq ولم

تتلف أو تتغير خالل النقل و التخزين.

6 . طريقة العمل طريقة العمل

6 . 1  حتضير العينة للتجربة حتضير العينة للتجربة
تـنـزع من اجل� الـقـشرة أو اجلـزء الـسطـحي احملـتوي
على فـطرياتq بطـريقة تسـمح باحلصـول على عينـة �ثلة

مـن اجلـ� كـمــا يـسـتــهـلكq تــسـحق الــعـيـنــة بـواسـطــة جـهـاز
الـسحق اIالئم (9.4) و �زج بسـرعة اجلزء اIـسحوق و إذا

أمكن يسحق و �زج بعناية مرة ثانية.

q(مثل اجل� الطري) إذا لم نتمكن من سـحق العينة
�زج بعناية مع عجنة بقوة.

تنقل مباشرة العينة اIعاجلة مسبقا أو قطعة �ثلة
مـن هـــذه األخـــيـــرة فـي وعـــاء مـــزّود بـــغـــطـــاء ال يــــنـــفـــذ مـــنه

الهواء.

يـجـرى الـتـحـلـيل في أسـرع وقت �ـكن بـعـد الـسـحق
واIــــزج. إذا كــــانـت هــــنــــاك مـــــهــــلــــة ضــــروريــــة فـــــتــــأخــــذ كل
االحـتـياطـات حلـفظ الـعيـنـة بطـريـقـة الئقـة جتـنـبا لـتـكاثف

بخار اIاء داخل الوعاء.

يـنصح بـعدم حتـليـل األجبـان اIسـحوقـة أو اIمـزوجة
الـتي تـظـهـر �ـو فـطـريـات غـيـر مـرغـوب فـيـهـا أو عالمـات

لبداية التلف.

ينظف اجلهاز بعد سحق كل عينة.

6 . 2  أخذ العينة للتجربة أخذ العينة للتجربة

توزن بـتقريب 0,005غq 3غ من عيـنة التـجربة (1.6)
في جــــــهـــــاز وزن مــــــكـــــيف بــــــســـــدادة مـالئـــــمـــــة (2.4) أو في

كبسولةq أو على ورقة من مادة بالستيكية.

6 . 3  التحديد التحديد

q6 . 3 . 1  إذا اســــتــــعــــمـل جــــهــــاز وزن مـالئم لــــســــدادة
يــغـــلق عـــنق مــقـــيــاس الـــزبــد (1.4) بــهـــذه الــســـدادة اIــزودة
بــجــهـــاز وزن يــحــتـــوي عــلى الــعـــيــنــة اIـــأخــوذة لــلـــتــجــربــة
ويضـاف حمض الكبريت (1.3) عبر الفـتحة الضيقة حتى
يبلغ ارتفاع مـستوى احلمض حوالي ثلـثي حجرة مقياس
الــــزبـــد و يــــكـــون جــــهــــاز الـــوزن مــــغـــطى تــــمــــامـــاً بــــحـــمض

الكبريت.

إذا لم يستـعمل جـهاز الوزنq تـغلق الـفتحـة الضـيقة
Iـقـيــاس الـزبـد (1.4) بـالــسـدادة الـصــغـيــرة و يـدخل حـمض
الـكـبـريت عـبـر الـعـنق حـتى يـبـلغ ارتـفـاع مـسـتـوى حـمض

الكبريت نصف احلجرة تقريبا.

يـــــســـــكب اجلـــــ� فـي مـــــقـــــيـــــاس الـــــزبـــــد. و في حـــــالـــــة
استعمال ورقـة بالستيكية يـدخل اجل� مع الورقة. يغلق
العـنق بـالـسدادة الـكـبـيـرة و يقـلب مـقـياس الـزبـد و تـنزع

السدادة الصغيرة.

6 . 3 . 2  يـوضع مـقـيـاس الـزبـد بـحـيث يـكـون الـعـنق
لألســفل (أي الــفــتــحــة الــعــريــضــة) Iـدة 5 دقــائق في حــمـام

مائي q(7.4) في ( 65 ± 2)°م.

الشعاع الفعالالشعاع الفعال
ملمملم

تردد الدورانتردد الدوران 
 ± 70 دورة دورة/ دقيقةدقيقة
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الــــشـــعــــاع الــــفـــعــــال جلــــهـــاز الــــطــــرد اIـــركــــزي و تـــرددالــــشـــعــــاع الــــفـــعــــال جلــــهـــاز الــــطــــرد اIـــركــــزي و تـــردد
الدوران إلنتاج تسارع طرد مركزي بـ (الدوران إلنتاج تسارع طرد مركزي بـ (350 ± 50) غ) غ
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6 . 3 . 3  يـــنــــزع مـــقـــيـــاس الــــزبـــد من احلــــمـــام اIـــائي
. و�زج بقوة مدة 10 ثوانٍ

6 . 3 . 4 تـــــعـــــاد الــــــعـــــمــــــلـــــيـــــات اIــــــذكـــــورة في (2.3.6)
و(3.3.6) حــتى تــذوب الــبــروتــيــنــات كــلــيــا. عــمــومــا ســاعـة
واحــدة تــكــون ضــروريــة لـــلــحــصــول عــلـى هــذه الــنــتــيــجــة.
تـــواصل هـــذه الـــعـــمـــلـــيـــات مــدة 15 ثـــانـــيـــة بـــعـــد أن تـــذوب

البروتينات.

مــالحــــــظــــــة -مــالحــــــظــــــة - من اIــــــمـــــكـن اســـــتــــــعـــــمــــــال جـــــهـــــاز رج
ميكانيـكي من أجل إعطاء نفس نتائج الرج اليدوي احملدد

أعاله.

6 . 3 . 5 ينزع مقـياس الزبد من احلمام اIائي و بعد
الـرج بـعنـايـة يـضاف 1 مـلل من كـحول إيـزوأمـيـليك (2.3)
من خالل الـفــتـحـة الــضـيــقـة و يـرج مــبـاشـرة خالل 3 ثـوانٍ

على األقل.

6 . 3 . 6 يـــــضــــاف حـــــمض الـــــكـــــبــــريـت من الـــــفــــتـــــحــــة
الـضــيــقـة حــتى يــبــلغ مـســتــوى خط اIــعـلم 35% مـن الـســلم
ويــغــلق مــبــاشـرة بــواســطــة الــســدادة الــصــغـيــرة ثـم يـقــلب

جهاز مقياس الزبد.

6 . 3 . 7 يــــرج مـــقـــيـــاس الـــزبـــد بـــقـــوة خالل 10 ثــوانٍ
وعـنـد ارتـفاع اIـادة الـدسـمـة في احلـجـرة. يـقـلب من جـديد
حــتى يــســيـل احلــمض من الــســاق. تــعـــاد مــرتــX عــمــلــيــتي

القلب و الرج.

6 . 3 . 8 يـوضع مــقـيـاس الــزبـد بـحــيث يـكــون الـعـنق
لألسـفل فـي حمـام مـائي خالل 5 دقـائق من ضـبط مـسـتوى

اIاء فوق قمة عمود اIادة الدسمة داخل مقياس الزبد.

6 . 3 . 9 يـسـتـخـرج مـقـيــاس الـزبـد من احلـمـام اIـائي
وتــضــبط الـســدادة الـعــريـضــة بــطـريــقـة جتــعل عـمــود اIـادة
الدسمة داخل اجلـزء اIدرجq و يجرى طرد مركزي Iقياس
الـزبـد بـتـسـارع طـرد مـركـزي نـسـبي يـقـدر بـ (350 ± 50)غ

خالل 10 دقائق.

6 . 3 . 10 يـوضع مقـيـاس الـزبـد بحـيث يـكـون الـعنق
لألســفل في حــمـام مــائي Iـدة 5 دقـائق و يــضــبط مـســتـوى

اIاء فوق قمة عمود اIادة الدسمة �قياس الزبد.

6 . 3 . 11 يـــنـــزع مـــقـــيـــاس الـــزبـــد من احلـــمـــام اIـــائي
وتضـبط السدادة العـريضة بـعنايـة جللب الطـرف السفلي
لعمود اIـادة الدسمة بنـقله على األقل إلى خط اIعلم ومن
األفـضل إلى خط مـعـلـم مـرقم. جتـرى الـعـمـلـيـة من األفـضل

بشد السدادة قليال مع عدم غرزه بشدة في العنق.

يـــســـجل خط اIـــعـــلـم الـــذي يـــوافق الـــطـــرف الـــســـفـــلي
لـعمود اIادة الـدسمة مع مـراعاة عدم حتـريك هذه األخيرة
و يـــســـجل فـي أســـرع وقت �ـــكن خط اIـــعـــلم الـــذي يـــوافق
الـنـقـطـة الـسـفـلـيـة لــلـسـطح الـهاللي الـواقع في قـمـة عـمـود
اIـادة الـدسـمـةq يــجب أن جتـرى هـذه الــقـراءة في الـنـصف

األصغر للسلم بتقريب (%0,25).

خالل الـــــقـــــراءةq يـــــجب أن يـــــوضـع مــــقـــــيـــــاس الـــــزبــــد
عموديا و أن تكون العX على مستوى نقطة القراءة.

مالحظة مالحظة - إذا كانت اIادة الدسمة عكرة أو ذات لون
داكن أو إذا وجــد راسب أســود أو أبــيض فـي أسـفـل عــمـود
اIـادة الـدسـمـة لن تـكـون الـنقـطـة اIـتـحـصل عـلـيـهـا لـنـسـبة

اIادة الدسمة صحيحة.

7 . التعبير عن النتائج التعبير عن النتائج

7 . . 1  طريقة احلسابطريقة احلساب

يـعـبـر عن نـسـبـة اIـادة الـدسـمـة بـالـغـرام لـ 100غ من
اجل� و تساوي :

B - A

حيث :

A : الـــقـــراءة اجملــراة عـــلى الـــطــرف الـــســـفــلـي لــعـــمــود
qادة الدسمةIا

B : الـقراءة اجملراة عـلى الطرف الـعلوي لـعمود اIادة
الدسمة.

7 . . 2  التكراريةالتكرارية

Xفــرديــتــ Xنــتـــيــجــتي جتـــربــتــ Xـــطــلق بــIالــفــرق ا
مستقلتqX متحصل عليهما عن طريق نفس اIنهج وعلى
نـفس اIــنـتــوج اخلـاضـع لـلــتـجــربـة و فـي نـفس اخملــبـر ومن
طـرف نـفس احملـلل اIـسـتـعـمل لـنـفس األجـهـزة و في أصـغـر
مــجــال من الـزمـنq ال يـتــجــاوز قـيــمــة تـقــابل درجــة واحـدة

.(%0,5)
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وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 12 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 10 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة q2014 يـتــضــمq يـتــضــمّن اIـصــادقـةن اIـصــادقـة
عــــلى الـالئــــحـــة الــــفــــنــــيــــة الــــتي حتــــدد اIــــواصــــفـــاتعــــلى الـالئــــحـــة الــــفــــنــــيــــة الــــتي حتــــدد اIــــواصــــفـــات

التقنية لألكياس البالستيكية بحماالت.التقنية لألكياس البالستيكية بحماالت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

qناجمIإنّ وزير الصناعة وا
qووزير التجارة

qووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-39 اIـؤرّخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

qتمّمIعدّل واIا qتعلّق برقابة اجلودة وقمع الغشIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-464 اIؤرّخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

qتعلّق بتنظيم التقييس وسيرهIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-465 اIؤرّخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

qطابقةIتعلّق بتقييم اIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-328 اIؤرّخ
في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اIــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 الــذي يـحـدد شـروط وكـيــفـيـات اعـتـمــاد اخملـابـر قـصـد

qستهلك وقمع الغشIحماية ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-378 اIؤرّخ
في 5 مـــحـــرّم عــام 1435 اIــوافـق 9 نـــوفــمـــبـــــر ســـنــة 2013
الــــذي يـــحــــدد الــــشـــروط والــــكـــيــــفــــيـــات اIــــتــــعـــلــــقــــة بـــإعالم

qستهلكIا

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 28 من اIـرسوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 05-464 اIـؤرّخ في 4 ذي القـعـدة عام 1426
اIـوافق 6 ديـسـمبـر سـنة 2005 واIـذكـور أعالهq يـهـدف هذا
الـــقــرار إلى اIــصـــادقــة عــلى الالئـــحــة الــفــنـــيــة الــتي حتــدد

اIواصفات التقنية لألكياس البالستيكية بحماالت.

qلحـقة بهـذا القرارIادّة ة 2 :  :  حتدد الالئـحة الفـنيـة اIاداIا
الــــشــــروط الــــتـــنــــظــــيــــمــــيــــة الــــتي تــــضــــبـط رزم األكــــيـــاس

البالستيكية بحماالت.

اIـاداIـادّة ة 3 : : تـخــضع األكــيـاس الــبالسـتــيـكــيـة بــحـمـاالت
للمطابقة وفقا لألحكام التنظيمية اIعمول بها.

qـادّة ة 4 :  :  تــدخل أحــكـام هــذا الــقــرار حـيّــز الــتـنــفــيـذIـاداIا
بـــــعـــــد ســـــتــــة (6) أشــــهـــــر مـن تــــاريـخ نـــــشــــره فـي اجلـــــريــــدة

الرّسميّة.

اIـاداIـادّة ة 5 :  :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 12 شـعــبـان عـام 1435 اIـوافق 10
يونيو سنة 2014.

وزيرة التهيئة العمرانية والبيئةوزيرة التهيئة العمرانية والبيئة
دليلة بوجمعةدليلة بوجمعة

وزير الصناعة واIناجموزير الصناعة واIناجم
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

وزير التجارةوزير التجارة
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اIلحقاIلحق

الالئحة الفنية التي حتدد اIواصفات التقنيةالالئحة الفنية التي حتدد اIواصفات التقنية
لألكياس البالستيكية بحماالتلألكياس البالستيكية بحماالت

الدائرة الوزارية اIبادرة :الدائرة الوزارية اIبادرة :
وزارة التهيئة العمرانية والبيئة.وزارة التهيئة العمرانية والبيئة.

األهــــداف الـــشــــرعــــــيـــة اIـــنـــتــــظـــــر حتـــقـــيـــقــــهــــا عـــلىاألهــــداف الـــشــــرعــــــيـــة اIـــنـــتــــظـــــر حتـــقـــيـــقــــهــــا عـــلى
اIستوى البيئي :اIستوى البيئي :

- جتـــنب تــــدهـــور األوســـاط الـــطـــبـــيـــعـــيـــة واIـــنـــاظـــر
qناطق احلضرية والريفيةIوا

- مـــكـــافــحـــة الــتـــلـــوث الــبـــصــري الـــنــاجت عـن تــطـــايــر
qستعمل في الطبيعةIوانتشار الكيس البالستيكي ا

- احلــــد من انــــبـــــعــــاثــــات الــــغــــازات ذات االحــــتــــبــــاس
qاحلراري الناجتة عن االحتراق

- احملافظة على األنظمة البيئية البحرية والبرية.
األخــــطـــــار اIـــــتـــــرتـــــبــــــة في حــــــالــــــة عــــــدم حتـــــقـــــيقاألخــــطـــــار اIـــــتـــــرتـــــبــــــة في حــــــالــــــة عــــــدم حتـــــقـــــيق

األهـداف الشـرعـية :األهـداف الشـرعـية :
إن الكيس البالستـيكي بفعل تركيـبته وقلة متانته
وســـــهــــولـــــة تـــــمـــــزقه وانـــــتــــشـــــاره بـــــفـــــعل الـــــريـــــاح في كـل

الفضاءاتq يظهر على اIستوى البيئي من خالل :
qعيشي واألوساط الطبيعيةIتدهور اإلطار ا -

qناظرIواقع واIتشوه ا -
- انــســـــداد الــبــالــوعـــــات واجملـــــاري �ـــا قــــد يـــؤدي

qإلى فيضانات
qتلوث الهواء عن طريق احتراقه -

- اIساس بالنبات واحليوان.
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1 - موضوع ومجـال التطبيق : - موضوع ومجـال التطبيق :

تـهــدف هـذه الالئــحـة الـفــنـيـة إلـى حتـديـد اIــواصـفـات
التـقنية وكيـفيات مراقبة مـطابقة األكياس الـبالستيكية
بـحــمـاالت اIــوجــهـــة لــــرزم مـــواد االســتــهالك اIـتـــوفــــرة

في نقـاط البـيع.

- يــقـصــد بــالــكـيـس الـبالســتــيــكي بـحــمــاالت الــكـيس
الـبالسـتيـكي اIـوضـوع في متـنـاول اIسـتـهلـكـX من طرف

التجار واIوجه لرزم اIواد االستهالكية.

2 - إثباتات اIطابقـة : - إثباتات اIطابقـة :

يـــجب عـــلى اIـــنـــتج أن يـــقـــدمq عـــلى األقـلq إثـــبـــاتــات
اIطابقة اآلتـية :

- مـحــضـر جتـارب صـادر مـن مـخـبـر مــعـتـمــدq يـشـهـد
qنتوجIعلى مطابقة ا

- إشـهــاد صــادر من هــيـئــة ثــالــثـة مــعــتــمـدة مــعــتـرف
بـكفـاءتـها يـضـمن كـتابـيـا أن اIـنتـوج مـطابق لـلـمـتطـلـبات

اخلاصة.

3 - مصادر التوثيق والتقييس : - مصادر التوثيق والتقييس :
تعتمد هذه الالئـحة الفنية على اIقاييس اجلزائرية

السارية اIفعولq ال سيما اIذكورة فيما يأتي :
- NA 2783 : الــتـغــلـيف �ــادة الـبالســتـيـك - أكـيـاس

qواصفات والتجاربIبحماالت - ا
- NA 13575 : التـغـليف - طـرق تخـصيص األكـياس

- أكياس مصنوعة من شريط بالستيكي حراري.
4 - اIتطلبات الفنية التي يجب استيفاؤها : - اIتطلبات الفنية التي يجب استيفاؤها :

حتــدد اIــتــطـلــبــات الــتي يــجب اســتـيــفــاؤهــا في هـذه
الالئــحـة الــفــنــيــة وتـتــعــلق بــاIــتــطـلــبــات الالزمــة Iــراقــبـة
اIـواصـفـات الـتـقـنـيـة لـلـكـيس الـبالسـتـيـكي بـحـمـاالت كـمـا

هي محددة في اIقاييس اIنصوص عليها أعاله.
1.4 - األبعـاد : - األبعـاد :

يــــجب أن تــــكــــون اIــــواصــــفــــات الــــتــــقـــنــــيــــة لــــلــــكــــيس
الــبالســتــيــكي مــطــابــقــة لــلـمــقــايــيس اجلــزائــريــة الــســاريـة

اIفعول واIذكورة في هذه الالئحة الفنية.
مواصفات أبـعاد األكياس الـتي ® األخذ بها هي تلك

اIذكورة في اجلدول أدنـاه :
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السمك األدنى الذي ® األخذ به لهذا النوع من األكياس هو 20 ميكرون للمتر.



- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 398
اIـــــؤرخ في 15 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1415 اIـــــوافق 19
نــوفــمـــبــر ســنــة 1994 واIـــتــضـــمن اIـــوافــقــة عـــلى الـــنــظــام

qالداخلي للمجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 430
اIــؤرخ في 6 رجب عــام 1415 اIــوافق 10 ديــســمـــبــر ســنــة
1994 واIـتـضـمن اIـوافقـة عـلى الالئـحـة اIـتـعـلـقـة بـتـنـظيم

اIـصالح اإلداريـة والتـقنـية لـلمـجلس الـوطني االقـتصادي
qواالجتماعي

- وبـمـقـتضى اIرسوم الرئاسي اIؤرخ في 22 شوال
عام 1426 اIوافق 24 نوفـمبر سنة 2005 واIتضـمن تقليد

qرئيس اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي مهامه

- وبــعـد االطالع عـلـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرّخ في 15
ذي احلجة عام 1433 اIوافق 31 أكتـوبر سنة 2012 واIتضمن
تــعــيــX الــســيـــد حــمــيــد عــبــيـــداتq نــائب مــديــر لـــلــمــيــزانــيــة

qواحملاسبة باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي

- وبــــعــــد االطالع عــــلى اIــــقــــرر اIــــؤرخ في 11 ربــــيع
األول عـام 1434 اIـوافق 23 يــنـايــر ســنـة 2013 واIــتــضـمن
تـفويض اإلمـضاء إلى الـسيـد حمـيد عـبيـداتq نائب مـدير

qيزانية واحملاسبةIا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

qـادة األولى:  يــفــوّض إلى الـســيــد حــمـيــد عــبــيـداتIـادة األولى: اIا
نـــائب مـــديـــر اIـــيــزانـــيـــة واحملـــاســـبـــةq اإلمـــضــاء فـي حــدود
صالحـــيــــاتهq بـــاسـم رئـــيس اجملـــلـس الـــوطـــنـي االقـــتـــصـــادي
واالجـــتــمـــاعـيq عـــلى جـــمـــيع وثـــائـق الـــتـــســـيـــيـــر والـــعـــقــود
وعـــمــلــيــات اإليـــرادات والــنــفــقـــات الــعــمــومـــيــة في مــجــال

االلتزام والتصفية واإلذن بالدفعq باستثناء اIقررات.

الــمــادة الــمــادة 2 : : تـلـغـى أحـكـام اIـقـرر اIـؤرخ في 11 ربـيع
األول عـام 1434 اIـوافق 23 يــنـايــر ســنـة 2013 واIــتــضـمن
تـفويض اإلمـضاء إلى الـسيـد حمـيد عـبيـداتq نائب مـدير
اIــــيــــزانــــيـــة واحملــــاســــبــــة بــــاجملــــلس الــــوطــــني االقــــتــــصـــادي

واالجتماعي.

الـــــــمــــــادة الـــــــمــــــادة 3 :  : يـــــــنــــــشــــــر هـــــــذا اIـــــقـــــرر فـي اجلـــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيـّـــة لـــلــــجــــمـــهــــوريّــة اجلـــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة

الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر  في 7 شــــوال عــــام 1435 اIــــوافق 3
غشت سنة 2014.

محمد الصغير بابسمحمد الصغير بابس

2.4 - اللون : - اللون :
qيـتم إنـتـاج الـكـيس الـبالسـتـيـكـي بـحـمـاالت حـصـريا

باللون األبيض غير الشفاف.

3.4 - التعيX ووضع العالمة : - التعيX ووضع العالمة :
تـتبع مسـار الكيس البالسـتيكي بـحماالت يجب أن
يـعــد انـطالقـا مـن الـبـيــانـات اIـبــيـنـة عــلى اIـنــتـوج والـتي

تتعلقq على اخلصوصq �ا يأتي :
- االسم أو اIـــقـــر االجـــتـــمـــاعـي أو الـــعالمـــة اIـــســـجـــلـــة
qسؤول عن إنتاج الكيس البالستيكيIوعنوان الشخص ا
- االسم والــبــيـانــات الــشــخــصـيــة الــدقــيـقــة لــلــمــنـتج
واIستوردq عندمـا يتعلق األمر بوضع أكياس بالستيكية

qمستوردة في السوق
- الــــشـــروط اخلــــاصــــة لالســــتـــخــــدامq ال ســــيـــمــــا عــــنـــد

استعمال الكيس البالستيكي من طرف األطفال.
يجب أن يـضمن اIـنتج أيـضاq تـتبع مـسار يـكون له
فـيه القـدرة على رسم مسـار اIنـتوج من خالل كل مراحل

اإلنتاج والتحويل والتوزيع.

5 - تقييم اIطابقة : - تقييم اIطابقة :
يـتم تـقـيـيم مـطـابـقـة الـكـيس الـبالسـتـيـكي بـحـماالت
مـــوضــــوع هـــــذه الالئـــحـــــة الـــفــــنــــيـــة طـــبـــقــــا لــــلـــمـــقـــايـــيس

اIذكـورة أدنـاه :
- NA 2783 : الــتـغــلـيف �ــادة الـبالســتـيـك - أكـيـاس

qواصفات والتجاربIبحماالت - ا
- NA 13575 : التـغـليف - طـرق تخـصيص األكـياس

- أكياس مصنوعة من شريط بالستيكي حراري.

اجمللس الوطني االقتصادياجمللس الوطني االقتصادي
واالجتماعيواالجتماعي

مـقـرر مؤرخ في مـقـرر مؤرخ في 7 شـوال عام  شـوال عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 3 غـشت سـنة غـشت سـنة
q2014 يــتــضـــمن تــفــويض اإلمــضـــاء إلى نــائب مــديــرq يــتــضـــمن تــفــويض اإلمــضـــاء إلى نــائب مــديــر

اIيزانية واحملاسبة.اIيزانية واحملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي

- �ـقـتــضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 93 - 225  اIـؤرخ
في 19 ربيع الـثاني عام 1414 اIوافق 5 أكتـوبر سنة 1993
qتضمن إنشاء اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعيIوا
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