
العدد العدد 31
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 7 شعبان شعبان عام عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 16 يونيو سنة يونيو سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة 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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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مـرسوم تـنفـيذي رقم 13-208 مؤرخ في  30 رجب عام 1434 اGوافــق 9 يـونـيو سـنة q2013 يـعــــدل توزيـــع نـفقـــات مـيزانـيـة
الدولة للتجهيز لسنة q2013 حسب كـل  قطـاع..................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 13 - 209 مـؤرّخ في 30 رجب عـام 1434 اGـوافـــق 9 يــونــيــو ســنــة q2013 يــتــضـــمــن نــقل اعـــتـــمــــاد في
ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية...........................................................................................

مرسوم تنفيذي رقــم 13 - 210 مؤرخ في 30 رجب عام 1434 اGوافــق 9 يونيو سنة q2013 يعدل ويتمم بعض أحكام اGرسوم
التـنفيذي رقم 95 - 28 اGؤرّخ في 10 شعـبان عام 1415 اGوافق 12 ينـاير سنـــة 1995 الــذي يحــدد االمتيــازات اخلـاصة
Xؤسـسـات والهـيئـات الـعمـوميـة الـعامـلGلـلدولـة واجلـماعـات احملـليـة وا Xوالتـابـع XـؤهلـGــمـنـوحـة للـمسـتــخدمـيـن اGا
بواليات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي...................................................................................................

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 13 -211 مـــؤرخ في 30 رجـب عــام 1434 اGـــوافـق 9 يــونــيــو ســنــة q2013 يـــعــــدل ويــتـــمـم بــعض أحـــكـــام
اGرســوم التنفـيذي رقــم 95-300 اGـؤرخ فـي 9 جـمــادى األولـى عــام 1416 اGوافــق 4  أكتوبر سنة 1995 الـذي يـحـدد
االمـتــيازات اخلــاصـة باGـوظـفـX اGؤهـلـX التـابـعـX للـدولــة واجلمــاعــات احملــلـيــة واGـؤســســات والـهـيئــات الـعمـومـيـة
العـامـلــX في واليـات : بـشار- والبـيض- وورقلـــة - وغردايــة - والنـعامـة - واألغــواط- والواديq  وبـعـض البـلديـات
التابعـة لواليتـي اجللفـة وبسكـرة...................................................................................................................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 13 -212 مـــؤرخ في 30 رجـب عــام 1434 اGـــوافـق 9 يـــونــيـــو ســنــة q2013 يــــعـــدل ويـــتـــمـم بــعض أحـــكـــام
اGــرسـوم الـتنـفـيذي رقم 95-330 اGـؤرخ فـي أول جمــادى الثانـيـة عـام 1416 اGوافـق 25 أكتـوبر سنة 1995 الذي يـحدد
االمتيـازات اخلاصــة التي تـمـنــح لـلمـستـخـدمـX اGؤهلـX في الدولــة والعـاملـX في اGؤسـسـات اGـوجـودة في واليـات
خـنــشـلـــة وتـبــسـة واGـسـيــلـة وسـعـيــدة وقـاGـة وتـيــارت وبـاتـنـة وأم الــبـواقي وتـيـســمـسـيـلــت وسـوق أهـراس وفي بـعض
بلديات واليتي بسكرة واجللفة.......................................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 13- 213 مـؤرخ في 30 رجب عـام 1434 اGـوافـق 9 يــونــيــو ســنــة q2013 يــتــضــمـن الــتــصــريح بــاGــنــفــعــة
العمـوميــة للعملـيــة اGتعلـقــة بإجنـــاز الطريــق الـدائـري الــرابــع بX برج بوعريريج وخميس مليانة.................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة ا9اليةوزارة ا9الية

Xنـاصب العلـيا لـلمـوظفGيـحدد عـدد ا q2013 وافق 30 يـنـاير سـنةGقـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 18 ربـيع األول عام 1434 ا
اGنتمX لألسالك اخلاصة بإدارة اخلزينة واحملاسبة والتأمينات..........................................................................

وزارة التضامن الوطني وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا9رأةواألسرة وقضايا ا9رأة

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في 12  رجـب عــام 1434 اGـــوافــق 22  مـــايــو ســنــة q2013 يــحــدّد الــتـــنــظــيم الــداخـــلي Gــؤســســات
الطفولة اGسعفة........................................................................................................................................

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 12  رجب عـام 1434 اGـوافــق 22  مــايـو ســنـة q2013 يـحــدّد الــتـنــظــيم الـداخــلي لــلــمـؤســسـات
اGتخصصة في حماية الطفولة واGراهقة.......................................................................................................
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17

18
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 فهرس (تابع) فهرس (تابع)
وزارة التجارةوزارة التجارة

قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1434 اGوافق 31 ديسمـبر سنة q2012  يـجعل منهج البحث وإحصـاء بكتيريا القـولون وبكتيريا
القولون اGتقبلة للحرارة وإشيريشيا كولي اGفترضة في اGاء إجباريا...............................................................

وزارة العمل والتشغيل وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــــرار مـــــؤرخ في 20 ذي احلــجــــة عــام 1433 اGـــوافق 5 نـــوفــمـــبــر ســـنــــة q2012 يــتـــضــمـن اعــتـــمــاد أعـــوان اGــراقـــبــة لـــلــضـــمــان
االجتماعي..................................................................................................................................................

وزارة الصيد البحري وا9وارد الصيديةوزارة الصيد البحري وا9وارد الصيدية

قـرار مؤرخ في 21 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1434 اGـوافق 2 مـايـو سـنـة q2013 يـتـضـمن تـعـيـX أعـضـاء اجملـلس الـتـوجـيـهي لـلـمـعـهد
الوطني العالي للصيد البحري وتربية اGائيات...............................................................................................

قـــرار مـــؤرخ في 10 رجـب عــام 1434 اGـــوافق 20 مــايـــو ســـنــة q2013 يــعـــدل الـــقــرار اGـــؤرّخ في 23 شــوال عــام 1432 اGـــوافق 21
سبتمبر سنة 2011 الذي يحدد فترة غلق صيد سمك أبو سيف الطويل في اGياه اخلاضعة للقضاء الوطني...............

وزارة االتصـالوزارة االتصـال

قــرار مـؤرّخ في 10  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 22 يــنـايـر سـنـة q2013 يـتـضـمّن تـعــيـX أعـضـاء مـجـلس إدارة وكـالـة األنـبـاء
اجلزائرية.................................................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 10  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 22 يـنــايـر ســنـة q2013 يــتـضــمّن اســتـخالف عــضـو في مــجـلـس إدارة اGـركـز
الدولي للصحافة.......................................................................................................................................

الهيئة الوطنية للوقاية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهمن الفساد ومكافحته

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 8 جمـادى األولى عام 1434 اGوافق 21 مارس سـنة q2013 يـحـدّد التـنـظــيـم الــداخـلي لـلهـيـئـة
الـوطنـية للوقاية مـن الفسـاد ومكافحتـه.....................................................................................................

مقرر مؤرخ في 12 رجب عام 1434 اGوافق 22 مايو سنة q2013 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى األمX العام.........................

19

27
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اGلحـــقاGلحـــق
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

12 095 465 

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

اGبالغ اGلغاةاGبالغ اGلغاة

345 465

12 095 465345 465

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

345 465

11 750 000

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

اGبالغ اخملصصةاGبالغ اخملصصة

345 465

-

12 095 465   345 465 

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية

القــطاعــاتالقــطاعــات

 - اGــــــــــنـــــــــشـــــــــآت الــــــــــقـــــــــاعـــــــــديـــــــــة
االقتصادية واإلدارية

- دعم الـــــنــــشـــــاط االقــــتـــــصــــــادي
(تخصيصات حلساب التخصيص
اخلـــاص وخـــفض نـــسب الـــفـــوائــد) 
 الـمـجــمـــــوع : ..................... الـمـجــمـــــوع : .....................

اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقـم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقـم 13-208 مـــــؤرخ في مـــــؤرخ في  30 رجــــب رجــــب
يـــعـــــدل  qيـــعـــــدل q2013 ــوافــق 9 يـــونـــيـــو ســـنـــة  يـــونـــيـــو ســـنـــةGــوافــق  اG1434 ا عــــام عــــام 
تـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنةتـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنة

q2013 حسب كـل  قطـاع.q حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةGبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبــنـاء عـلى الــدسـتـــورq ال سـيـمــــا اGـادتـان 85 - 3
qو 125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اGــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اGــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلـق

 qتمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

q2013 الية لسنةGقانون ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اGــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اGــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واGــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزq اGـعـدّل

   qتممGوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

   يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي :

اGــاداGــادّة األولى : ة األولى :  يــلـــــغـــــى مــــن مـــيــزانــيــــــة ســنـــــــة
2013  اعــــتـــــمــــــــاد دفع قـــــــــدره اثــــنـــــا عــــشـــــــــر مـــــلــــيـــــــارا

وخـمـســة وتـسـعـون مــلـيـونـا وأربــعـمـائـة وخــمـسـة وسـتـون
ألف ديـنـار (12.095.465.000 دج) ورخصـة برنـامج قدرها
ثـالثــمـــائـــة وخــمـــســـــــة وأربــعـــــــون مـــلــيـــونـــا وأربــعـــمـــائــة
وخـــــــمـــــــســــــــة وســـــــتـــــــون ألـف ديـــــــنــــــــــــار (345.465.000 دج)
مـقيّدان فــي النـفــقات ذات الـطابع النهــائي (اGنصــوص
عـليـهـا فـــي القـانـون رقـم 12-12 اGـؤرخ في 12 صـفــر عام
1434 اGوافق 26 ديسمبر سنة 2012  واGتضمن قانون

اGـــالــيـــة لـــســـنــة q(2013 طـــبــقـــا لـــلــجــــدول "أ" اGــلـــحق بـــهــذا
اGرسوم.

اGــاداGــادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Gـيــزانيــة سـنــة 2013  اعـتـمـاد
دفــع  قـدره اثنـا عـشر مـلـيـارا  وخمـسـة وتسـعـون ملـيـونا
وأربـــــــــعـــــــــمــــــــائـــــــــة وخـــــــــمــــــــســـــــــة وســـــــــتــــــــون ألـف ديـــــــــنـــــــــــار
(12.095.465.000 دج) ورخــصــة بــرنـــامج قــدرهــا ثـالثــمــائــة
وخـمــسـة وأربـعـون مــلـيـونـا وأربــعـمـائـة وخــمـسـة وسـتـون
ألف دينار (345.465.000 دج)  يقيّدان فــي النفــقات ذات
الـطـابع الـنـهــائي ( اGـنـصـــوص عـلـيـهـا فــي الـقـانـون رقــم
12-12 اGـؤرخ في 12 صـفـر عام 1434 اGـوافق 26 ديـسـمـبـر

سـنـة  2012 واGـتـضمن قـانـون اGـاليـة لـسـنة q(2013 طـبـقا
للجـدول "ب" اGلحق بهذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 30 رجب عـــــام 1434 اGـــــوافق 9
يونيو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

القــطاعــاتالقــطاعــات

- احتياطي لنفقات غير متوقعة
 الـمـجــمـــــوع : ..................... الـمـجــمـــــوع : .....................
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مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم 13 - -209 مــؤر مــؤرّخ في خ في 30 رجب عــام رجب عــام
1434 اGـوافـــق  اGـوافـــق 9 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة q2013 يـتــضـــمـن نـقلq يـتــضـــمـن نـقل

اعـــتـــمـــــاد في مــيــزانـــيــة تــســيــيـــر وزارة الــداخــلــيــةاعـــتـــمـــــاد في مــيــزانـــيــة تــســيــيـــر وزارة الــداخــلــيــة
واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 3-85

qو125 ( الفقرة 2 ) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

q تمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

q2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-50 اGؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واGتـضـمن توزيع االعـتمـادات اخملـصصـة لوزيـر الـداخلـية
واجلـماعـات احملـليـة من مـيـزانيـة الـتسـيـير �ـوجب قـانون

q2013 الية لسنةGا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGـــاداGـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2013  اعــتــــمـــاد قـــــــدره مــلـــيــار وخـــمــســـمــائـــة وخــمـــســون

مـلـيــون ديـنـار (1.550.000.000 دج) مـقــــيّـــد فـي مـيــزانـيـة
تسـيـير وزارة الـداخـليـة واجلـماعـات احمللـيـة وفي األبواب

اGبينة في اجلدول "أ" اGلحق بهذا اGرسوم.

اGـــــاداGـــــادّة ة 2 : :  يـــــخـــــــصــــص Gــــيــــزانــــيـــــــة ســـــنــــــة 2013
اعـتـــمــــاد قــــــدره مـلــيـار وخــمـســمـائــة وخـمــسـون مــلـيـون
ديـــــنــــار (1.550.000.000 دج)  يــــــقــــــــيّـــــــــد فـي مــــيـــــزانـــــيـــــة
Xتسـييــر وزارة الـداخلـية واجلـماعـات احملـليـة وفي البـاب

اGبينX في اجلدول "ب" اGلحق بهذا اGرسوم.

3 : :  يكـلــــف وزيــر اGـالـيــة ووزيـــر الـداخلـية اGاداGادّة ة 
واجلــمـــاعــات احملــلـــيــةq كـلّ فــيــمـــا يــخـــصّـهq بــتـــنــفـــيـــذ هــــذا
اGرسـوم الذي ينــشـر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 30 رجب عـــــام 1434 اGـــــوافق 9
يونيو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

700. 000.000

700. 000.000

اجلدول اGلحق "أ"اجلدول اGلحق "أ"

االعتماداتاالعتمادات
اGلغاة اGلغاة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

06 - 34

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
الفرع الثانيالفرع الثاني

اGديرية العامة لألمن الوطنياGديرية العامة لألمن الوطني
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح
األمن الوطني - التغذية ............................................................

مجموع القسم الرابع
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350. 000.000

350. 000.000

1.050.000.000

1.050.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

500.000.000

1.550.000.000

1.550.000.000

اجلدول اGلحق "أ" ( تابع) اجلدول اGلحق "أ" ( تابع) 

االعتماداتاالعتمادات
اGلغاة اGلغاة (دج)(دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب

01 - 35

91 - 34

القسم اخلامسالقسم اخلامس

أشغال الصيانةأشغال الصيانة

األمن الوطني - صيانة اGباني ومنشآتها التقنية .........................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اGصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطنياGصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اGصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني - حظيرة السيارات ......

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع الثاني

مجموع االعتمادات اGلغاة ...........................................مجموع االعتمادات اGلغاة ...........................................
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16 - 34

11 - 35

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

الفرع الثانيالفرع الثاني

اGديرية العامة لألمن الوطنياGديرية العامة لألمن الوطني

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني

اGصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطنياGصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اGصالح الالمركزية التابعة لألمن الوطني - التغذية .....................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس

أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اGــــصـــالـح الالمـــركــــزيـــة الــــتـــابــــعـــة لألمـن الـــوطــــني - صـــيــــانـــة اGــــبـــاني
ومنشآتها التقنية ...................................................................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني

مجموع الفرع الثاني

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

1.200.000.000

1.200.000.000

350.000.000

350.000.000

1.550.000.000

1.550.000.000

1.550.000.000

1.550.000.000

اجلدول اGلحق "ب"اجلدول اGلحق "ب"

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
العناوينالعناويناألبواباألبواب
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مــرسـوم تـنــفـيـذي رقــم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقــم 13 -  - 210 مـؤرخ في  مـؤرخ في 30 رجب عـام رجب عـام
1434 اGــوافــق  اGــوافــق 9 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة q2013 يــعـــدل ويــتــممq يــعـــدل ويــتــمم

بعض أحكـام اGرسوم التـنفيذي رقم بعض أحكـام اGرسوم التـنفيذي رقم 95 -  - 28 اGؤر اGؤرّخ
في في 10 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1415 اGــوافق اGــوافق 12 يـــنــايــر ســنـــــة يـــنــايــر ســنـــــة
1995 الــذي يــحــدد االمـتــيــازات اخلــاصـة اGـــمــنـوحـة الــذي يــحــدد االمـتــيــازات اخلــاصـة اGـــمــنـوحـة

لـــلـــمــــســـتــــخـــدمــــيـن اGـــؤهـــلــــX والـــتـــابـــعــــX لـــلـــدولـــةلـــلـــمــــســـتــــخـــدمــــيـن اGـــؤهـــلــــX والـــتـــابـــعــــX لـــلـــدولـــة
واجلماعات احملليـة واGؤسسات والهيـئات العموميةواجلماعات احملليـة واGؤسسات والهيـئات العمومية
الـــعـــامـــلـــX بـــواليــــات أدرار وتـــامـــنـــغـــست وتـــنـــدوفالـــعـــامـــلـــX بـــواليــــات أدرار وتـــامـــنـــغـــست وتـــنـــدوف

وإيليزي.وإيليزي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى الـدسـتـورq ال سـيـمـا اGـادتـان 85-3 و125

  q(الفقرة 2) منه
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اGؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 07- 304 اGؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يحدد الشبـكة االستداللـية Gرتبات اGـوظفX ونظام

qدفع رواتبهم
- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 325 اGؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالوزير األول Xتضمن تعيGوا
- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 95 - 28 اGؤرّخ
في 10 شــعــبــان عــام 1415 اGــوافق 12 يـــنــايــر ســنـــــة 1995
الــــــــذي يــــــحــــــــدد االمـــــــتــــــيــــــــازات اخلـــــــاصـــــــة اGــــــــمـــــــنـــــــوحــــــة
لـلـمـسـتــخـدمـيـن اGـؤهـلـX والـتـابـعـX لـلـدولـة واجلـمـاعـات
Xــؤســـســات والـــهــيـــئــات الـــعــمـــومــيـــة الــعـــامــلــGاحملـــلــيـــة وا

qبواليات  أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي
 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اGــاداGــادّة األولى :  ة األولى :  يـــعـــدل ويــتـــمـم هـــذا اGــرســـوم  بـــعض
أحـــكـــام اGـــرســـوم الـــتــنـــفـــيـــذي رقم 95 - 28 اGــؤرّخ في 10
شــعـــبــان عــام 1415 اGــوافق 12 يــنـــايــر ســـنـــــة 1995 الـــذي
يـحــدد االمــتـيــازات اخلـــاصـة اGــمـــنـوحـة لــلـمـسـتـــخـدمـيـن
اGؤهلX والتابعX للدولة واجلماعات احمللية واGؤسسات
والهيئات العـمومية العاملX بواليات أدرار وتامنغست

وتندوف وإيليزي.
اGاداGادّة ة 2 :  : تعـدّل اGـادة األولى من  اGرسـوم التـنفـيذي
رقم 95 - 28 اGــؤرّخ في 10 شــعــبــان عــام 1415 اGــوافق 12

يناير سنـــة 1995 واGذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اGــــــادة األولى : يـــــــحـــــــدد هـــــــذا اGــــــرســـــــوم الـــــــنـــــــظــــــام
XوظفGالتعويضي والتـدابير التحفيـزية لصالح بعض ا
واألعـــوان الــعـــمـــومــيـــX  في الـــدولــة واجلـــمــاعـــات احملــلـــيــة
واGــؤســـســات والـــهــيــئـــات الــعــمـــومــيــة الـــذين يــســـتــوفــون
شـروط تــأهـيـل يـوافق األصــنـاف 8 فــمـا فــوق من الــشـبــكـة
اGـنـصـوص عــلـيـهـا في اGـادة 3 من اGـرســوم الـرئـاسي رقم
07- 304 اGـــــؤرخ في  17 رمـــــضـــــان عـــــام 1428 اGـــــوافق 29

ســبــتـمــبـر ســنـة 2007 واGــذكـور أعالهq الــعـامـلــX بـواليـات
أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي". 

اGـاداGـادّة ة 3 :  : تـعـدّل اGادة 2 من  اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
95 - 28 اGؤرّخ في 10 شعبان عام 1415 اGوافق 12 يناير

سنـــة 1995 واGذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

"اGادة 2 : يسـتـفـيد اGـوظـفون واألعـوان الـعمـومـيون
اGـذكـورون في اGـادة األولى أعاله من الـنظـام الـتـعـويضي
والـتــدابــيــر الـتــحــفــيـزيــة كــلــهـا أو جــزء مــنــهـاq اGــنــصـوص
عليها في هذا اGـرسومq حسب مكان تعيينهم ومستويات

التأهيل اآلتية :

1 - اGـــســتــــخــدمــــــون الــذيـن يـــثــبــــتــــون مـــســـتــــوى
تأهـيل يوافق األصـناف 8 إلــى 10 من الـشـبكـة اGنـصوص
عــلـــيــهــــا فــي اGــادة 3 من اGــرســـوم الــرئــاسي رقم 304-07
اGــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اGــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر

qذكور أعالهGسنة 2007 وا

2 - اGسـتـخـدمـون الـذيـن يثــبـتون مـســتوى تـأهـيل
يــوافـق األصــنــاف 11 فـمـــا فــوق من الــشـبــكــة  اGـنــصـوص
عـــلـــيــــهـــا في اGـــادة 3 من اGـــرســـوم الــــرئـــاسي رقم 304-07
اGــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اGــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر

سنة 2007 واGذكور أعاله".

اGــــــاداGــــــادّة ة 4 :  : تـــــــعــــــدّل وتـــــــتــــــمـم اGــــــادة 3 من  اGـــــــرســــــوم
الــتـنــفــيـذي رقم 95 - 28 اGـؤرّخ في 10 شـعــبــان عـام 1415
اGوافق 12 يناير سنـــة 1995 واGذكور أعالهq  كما يأتي :

"اGـــــادة 3 : يـــــســــــتـــــفــــــيـــــد اGــــــمـــــارســــــون الـــــطــــــبـــــيـــــون
اGـــتــخــصــصــون في الـــصــحــة الــعــمــومـــيــة واGــســتــخــدمــون
Xواألساتذة الـباحث Xـنتمون ألسالك األسـاتذة الباحـثGا
االستـشفائيـX اجلامعـيX والباحـثX الدائـمX الذين لهم
عــلى األقل رتــبـة أســتـاذ مــسـاعــد قــسم ب وأسـتــاذ مـســاعـد
اسـتـشـفـائي جـامــعي ومـلـحق بـالـبـحثq عـلى الـتـواليq من
النظام الـتعويـضي والتدابـير التـحفيـزية وفقـا للشروط
اخلــاصـة اGــنـصــوص عـلــيـهــا في هـذا اGــرسـومq دون اإلخالل

بأحكام اGادة 2 أعاله".
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اGـاداGـادّة ة 5 :  : تـعـدّل اGادة 5 من  اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
95 - 28 اGؤرّخ في 10 شعـبان عام 1415 اGوافق 12 يـناير

سنـــة 1995 واGذكور أعالهq وحترر كما يأتي :
XادتGـذكورون في اGسـتخدمون اGادة 5 : �نح اGا"

2 و3 أعاله تعويضا نوعيا شهريا عن اGنصب.
يحـسب التـعـويض النـوعي عن اGـنصب عـلى أساس
الـراتب الــرئـيـسي لـلـرتــبـة األصـلـيـة أو اGــنـصب اGـشـغـول

حسب النسب اآلتية :
 ............(الباقي بدون تغيير)...................".

اGـاداGـادّة ة 6 :  : تـعـدّل اGادة 6 من  اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
95 - 28 اGؤرّخ في 10 شعبان عام 1415 اGوافق 12 يناير

سنـــة 1995 واGذكور أعالهq وحترر كما يأتي :
"اGـادة 6 : يــســتـفــيــد اGـســتــخـدمــون الــذين يــشـغــلـون
وظيـفة علـيا في الدولـة أو منصـبا عاليـا من إحدى  نسب
التـعويض الـنوعي عن اGـنصب اGـنصـوص علـيه في اGادة
5 أعالهq عـلى أسـاس الـراتب الـرئـيـسي اGـرتـبط بـرتـبـتهم

األصلية".
اGاداGادّة ة 7 :  : يسري مـفعول هذا اGـرسوم ابتداء من أول

يناير سنة 2012.
اGاداGادّة ة 8 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 30 رجب عـــــام 1434 اGـــــوافق 9

يونيو سنة 2013.
عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم 13 -211 مــؤرخ في  مــؤرخ في 30 رجب عــام رجب عــام
1434 اGـوافـق  اGـوافـق 9 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة q2013 يــعــــدل ويــتـمـمq يــعــــدل ويــتـمـم

بـــعض أحــــكـــام اGـــرســــوم الــتـــنــفــــيــذي رقــم بـــعض أحــــكـــام اGـــرســــوم الــتـــنــفــــيــذي رقــم 300-95
اGـؤرخ فـي اGـؤرخ فـي 9 جـمــادى األولـى عــام  جـمــادى األولـى عــام 1416 اGوافــق  اGوافــق 4
 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة  أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1995 الـــــذي يـــــحــــدد االمــــتـــــيـــازات الـــــذي يـــــحــــدد االمــــتـــــيـــازات
اخلــــاصـــة بــاGـــوظـــفـــX اGــؤهـــلـــX الــتـــابـــعــX لـــلـــدولـــةاخلــــاصـــة بــاGـــوظـــفـــX اGــؤهـــلـــX الــتـــابـــعــX لـــلـــدولـــة
واجلـــمــــاعــــات احملـــلــــيــــة واGـــؤســـــســـات والـــهـــيـــئـــاتواجلـــمــــاعــــات احملـــلــــيــــة واGـــؤســـــســـات والـــهـــيـــئـــات
الـــــعــــــمـــــومـــــيــــــةالـــــعــــــمـــــومـــــيــــــة الـــــعــــامــــــلــــــX في واليـــــات : بـــــشــــار-الـــــعــــامــــــلــــــX في واليـــــات : بـــــشــــار-
والــــبـــيـض- وورقـــلــــــة - وغــــردايـــــة - والـــنــــعــــامــــة -والــــبـــيـض- وورقـــلــــــة - وغــــردايـــــة - والـــنــــعــــامــــة -
واألغـــواط - والـواديq  وبـعـض الــبـلــديــات الـتــابـعــةواألغـــواط - والـواديq  وبـعـض الــبـلــديــات الـتــابـعــة

لواليتـي اجللفـة وبسكـرة.لواليتـي اجللفـة وبسكـرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول
-  بنـاء على الـدسـتورq ال سـيّـما اGـادتان 85-3 و125

q( الفقرة 2)  منه

- و�قتضى األمر رقم  06-03 اGؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن

 qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-304 اGـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يحدد الشبـكة االستداللـية Gرتبات اGـوظفX ونظام

qدفع رواتبهم
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGوافق 3  سبـتمبـر سنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســـــوم الــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 300-95
اGــؤرخ في 9 جــمــادى األولى عـام 1416 اGــوافق 4 أكــتــوبـر
XــوظــفــGســنــة 1995 الـــذي يــحــدد االمــتــيــازات اخلــاصــة بــا
اGـؤهلX الـتابـعX لـلدولـة واجلماعـات احمللـية واGـؤسسات
والــهـــيــئـــات الـــعــمـــومــيـــة الـــعــامـــلــX فـي واليــات : بـــشــار-
والـبـيض - وورقلـة - وغـردايـة - والنـعـامـة - واألغواط -
والـــوادي  وبـــعض الـــبـــلـــديـــات الـــتـــابـــعـــة لــواليـــتـي اجلـــلـــفــة

qوبسكرة
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اGــادة األولى : اGــادة األولى :  يـــعـــدل ويــتـــمم هـــذا اGـــرســـــوم بــعض
أحــكـــام اGـــرســـوم الـــتـــنــفــــيــذي رقـم 95-300 اGــؤرخ فـي 9
جـــمـــادى األولى عـــام 1416 اGــــوافق 4 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1995
XـــؤهـــلــGا XـــوظـــفــGالـــذي يــحـــدد االمـــتـــيــازات اخلـــاصـــة بــا
الـــتــــابــــعــــX لـــلــــدولــــة واجلــــمـــاعــــات احملــــلــــيـــة واGــــؤســــســـات
والــهـــيــئـــات الـــعــمـــومــيـــة الـــعــامـــلــX فـي واليــات : بـــشــار-
والــبــيض- وورقــلـــة - وغــردايــة - والــنــعــامــة - واألغــواط
والـــواديq وبـــعض الـــبـــلـــديـــات الــتـــابـــعـــة لـــواليـــتي اجلـــلـــفــة

وبسكرة.
اGادة اGادة 2 : :  تعدل اGـادة األولى من اGرسـوم التنفـيذي
رقم 95-300 اGؤرخ في 9 جمادى األولى عام 1416 اGوافق

4 أكتوبر سنة 1995 واGذكور أعالهq وحترر كما يأتي :
 "اGــــــادة األولى : يـــــــحــــــدد هــــــذا اGــــــرســـــــوم الــــــنــــــظــــــام
XوظفGالتعويضي والتـدابير التحفيـزية لصالح بعض ا
واألعـــوان الـــعـــمـــومــيـــX فـي الــدولـــة واجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيــة
واGــؤســـســات والـــهــيـــئــات الـــعــمـــومــيـــة الــعـــامــلـــX بــإحــدى
الــــواليـــات اآلتــــيــــة : بـــشــــار والــــبـــيـض وورقـــلــــة وغــــردايـــة
والــنـــعــامـــة واألغــواط والـــوادي وجــزء من واليـــتي اجلـــلــفــة
وبسـكـرةq الذين يـثبـتـون مسـتوى تـأهـيل يوافق الـصنف
11 فما فـوق من الشـبكـة اGنـصوص عـليـها في اGادة 3 من

اGـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم 07-304 اGــؤرخ في 17 رمـــضــان
عام 1428 اGوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واGذكور أعاله".
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اGادة اGادة 3 : :  تـعدل اGادة 2 من اGرســوم التنـفـيذي رقم
95-300 اGــؤرخ في 9 جـــمـــادى األولى عــام 1416 اGــوافق 4

أكتوبر سنة 1995 واGذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

 "اGادة 2 : يسـتفـيد اGوظـفون واألعـوان العمـوميون
اGـذكـورون في اGـادة األولى أعاله من الـنظـام الـتـعـويضي
والتـدابير التحـفيزية كلهـا أو جزء منها اGنـصوص عليها

في هذا اGرسومq حسب مكان تعيينهم".

اGــــــادة اGــــــادة 4 :  :  تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــمم اGــــــادة 3 من اGـــــــرســـــــوم
الــتـنــفـــيـذي رقم 95-300 اGـؤرخ في 9 جــمــادى األولى عـام
1416 اGوافق 4 أكتـوبر سنة 1995 واGـذكور أعالهq وحترر

كما يأتي :

"اGـــــادة 3 : يـــــســــــتـــــفــــــيـــــد اGــــــمـــــارســــــون الـــــطــــــبـــــيـــــون
اGـــتــخــصــصــون في الـــصــحــة الــعــمــومـــيــة واGــســتــخــدمــون
األسـاتذة الـباحثـون واألساتـذة البـاحثـون االستـشفـائيون
اجلـامــعـيـون والــبـاحــثـون الــدائـمــون الـذين لــهم عـلى األقل
رتبـة أسـتـاذ مـساعـد قـسم ب وأسـتـاذ مـساعـد اسـتـشـفائي
جــــامـــعي ومــــلـــحـق بـــالــــبـــحـث عـــلى الــــتـــوالـي من الــــنـــظـــام
التعويضي والتـدابير التحفيزيـةq وفقا للشروط اخلاصة
اGـنــصـوص عــلـيــهـا في هــذا اGـرســومq دون اإلخالل بــأحـكـام

اGادة 2 أعاله".

اGادة اGادة 5 : :  تـعدل اGادة 5 من اGرســوم التنـفـيذي رقم
95-300 اGــؤرخ في 9 جـــمـــادى األولى عــام 1416 اGــوافق 4

أكتوبر سنة 1995 واGذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

 "اGـــــادة 5 : �ـــــنـح اGــــســـــتـــــخـــــدمـــــون اGـــــذكـــــورون في
اGادتX 2 و 3 أعاله تعويضا نوعيا شهريا عن اGنصب.

يحـسب التـعـويض النـوعي عن اGـنصب عـلى أساس
الـراتب الــرئـيـسي لـلـرتــبـة األصـلـيـة أو اGــنـصب اGـشـغـول
وفـقا لـلـنـسب ومكـان الـتـعيـqX كـمـا هو مـحـدد في اجلدول

اآلتي :

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

اGــادة اGــادة 6 :  :  يــســـري مــفــعــول هــذا اGـــرســوم ابــتــداء من
أول يناير سنة 2012.

اGادة اGادة 7 :  :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 30 رجب عـــــام 1434 اGـــــوافق 9
يونيو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 13 - - 212 مــؤرخ في  مــؤرخ في 30 رجب عــام رجب عــام
1434 اGــوافـق  اGــوافـق 9 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة q2013 يـــعـــدل ويــتـــممq يـــعـــدل ويــتـــمم

بـــعض أحــــكــــام اGـــــرســــوم الـــتــــنـــفـــــيـــذي رقم بـــعض أحــــكــــام اGـــــرســــوم الـــتــــنـــفـــــيـــذي رقم 330-95
اGـؤرخ فـي أول جمــادى الـثانـيــة عـام اGـؤرخ فـي أول جمــادى الـثانـيــة عـام 1416 اGـوافـق اGـوافـق
25 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة  أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 1995 الــــذي يــــحـــدد االمــــتــــيـــازات الــــذي يــــحـــدد االمــــتــــيـــازات

اخلـاصـــة الـتي تـمــنـــح لـلـمـســتـخــدمــX اGـؤهـلـX فياخلـاصـــة الـتي تـمــنـــح لـلـمـســتـخــدمــX اGـؤهـلـX في
الــدولــــة والــعـــامــلـــX في اGــؤســـســـات اGـــوجـــودة فيالــدولــــة والــعـــامــلـــX في اGــؤســـســـات اGـــوجـــودة في
واليــات خــنـشـلـــة وتـبـسـة واGـسـيـلـة وسـعـيـدة وقـاGـةواليــات خــنـشـلـــة وتـبـسـة واGـسـيـلـة وسـعـيـدة وقـاGـة
وتـيارت وباتنـة وأم البواقي وتـيسمـسيلـت وسوقوتـيارت وباتنـة وأم البواقي وتـيسمـسيلـت وسوق
أهراس وفي بعض بلديات واليتي بسكرة واجللفة.أهراس وفي بعض بلديات واليتي بسكرة واجللفة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول

-  بنـاء على الـدسـتورq ال سـيّـما اGـادتان 85-3 و125
q( الفقرة 2)  منه

- و�قتضى األمر رقم  06-03 اGؤرخ في 19 جمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن

 qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-304 اGـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يحدد الشبـكة االستداللـية Gرتبات اGـوظفX ونظام

qدفع رواتبهم

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGوافق 3  سبـتمبـر سنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســـــوم الــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 330-95
اGــــؤرخ في أول جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام 1416 اGــــوافق 25
أكـتـوبـر سـنة 1995 الـذي يـحـدد االمـتـيـازات اخلـاصة الـتي
تـمـنح للـمسـتـخدمـX اGـؤهلـX في الدولــة والـعامـلـX في
اGؤسسـات اGوجودة في واليات  خنشلة وتبسة واGسيلة
وســــعــــيــــــدة وقــــاGــــــة وتـــــيــــــارت وبـــــاتــــنـــــة وأم الـــــبــــواقـي
وتـــيــــســـمـــســــيـــلـت وســـــوق أهــــراس وفـي بـــعض بــــلـــديـــات

qتممGعدل واGا qواليتي بسكرة واجللفة

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-129 اGؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اGـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008
واGــتــضـمن الــقــانـون األســاسي اخلــاص بــاألسـتــاذ الــبـاحث

qاالستشفائي اجلامعي

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-130 اGؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اGـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008

qتضمن القانون األساسي اخلاص باألستاذ الباحثGوا
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- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-131 اGؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اGـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008

qتضمن القانون األساسي اخلاص بالباحث الدائمGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 08-315 اGؤرخ
في 11 شـــوال عـــام 1429 اGــــوافق 11 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا

qتممGعدل واGا qلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 09-394 اGؤرخ
في 7 ذي احلـجـة عام 1430 اGـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2009
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
لــســلك اGــمــارســX الــطــبــيــX اGــتــخــصــصــX في الــصــحــة

qالعمومية
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اGــــادة األولى : اGــــادة األولى : يــــعـــدل ويــــتــــمم هــــذا اGــــرســـوم بــــعض
أحـكــام اGـرســـوم الـتــنـفـــيـذي رقم 95-330 اGـؤرخ فـي أول
جــمـــادى الــثــانـــيــــة عــــام 1416 اGــوافـق 25 أكــتـــوبـــر ســـنــة
1995 الـــذي يــــحــــــدد االمــــتـــيــــازات اخلــــاصـــــة الـــتـي تـــمــــنـح

لــلـــمـــســـتـــخـــدمـــX اGـــؤهـــلــــX في الـــدولـــة والـــعـــامــلـــX في
اGـــــؤســــســــات اGـــــوجــــودة فـي واليــــات  خــــنـــــشــــلــــة وتـــــبــــســــة
واGــسـيــلــــــــة وسـعــيــــــدة وقــاGــــــة وتـيـــــــارت وبـاتــنــــــة
وأم الـبواقــي وتيـسـمـسـيـلـت وســوق أهـراس وفـي بعض

بلديات واليتي بسكرة واجللفةq اGعدل واGتمم.
اGادة اGادة 2 : :  تـعدل اGادة 2 من اGرســوم التنـفـيذي رقم
95-330 اGـؤرخ في أول جمـادى الـثانـيـة عام 1416 اGـوافق

25 أكتوبر سنة 1995 واGذكور أعالهq وحترر كما يأتي :

 "اGــادة 2 : اGـــســـتـــخـــدمـــون الـــذين يـــســـتــفـــيـــدون من
أحكام هذا اGرسوم هم :

1 - مـــســـتـــخـــدمـــو الـــتـــربـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة اخلـــاضـــعــون
لــلــمــرســـوم الــتــنــفــيــذي رقم 08-315 اGــؤرخ في 11 شــوال
qـذكـور أعالهGـوافق 11 أكــتـوبــر ســنـة 2008 واGعـام 1429 ا
الــــذين يــــنــــتــــمــــون لــــرتب أســــتــــاذ رئــــيــــسي فـي اGــــدرســـة
االبتدائـية وأسـتاذ مـكون في اGدرسـة االبتـدائيـة وأستاذ
تـقـني في الـثـانـويـة (رئـيس أشـغـال) وكـذا أسالك أسـاتـذة
الـتــعـلـيم اGــتـوسط وأسـاتــذة الـتـعــلـيم الـثــانـوي واألسـاتـذة
اGـــبـــرزون ومـــســـتـــشـــارو الـــتـــربـــيـــة ونـــظـــار الـــثـــانـــويـــات
واGــــقـــتـــصــــدون ومـــديـــرو اGــــدارس االبـــتـــدائــــيـــة ومـــديـــرو
اGـــتــوســـطـــات ومــديـــرو الــثـــانـــويــات ومـــفـــتــشـــو الــتـــعـــلــيم
االبـتدائي و مـفتـشـو التـعـليم اGـتوسـط ومفـتشـو الـتربـية
الــوطـــنـــيـــة ومـــفـــتـــشــو ومـــســـتـــشـــارو الـــتـــوجــيـه واإلرشــاد

qهنيGدرسي واGا

2 - اGمارسـون الطـبيـون اGتـخصـصون في الـصحة
الـعـمـومـيــة اخلـاضـعـون لــلـمـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 394-09
اGؤرخ في 7 ذي احلجة عام 1430 اGوافق 24 نوفـمبر سنة

qذكور أعالهG2009 وا

3 - اGــــــــســــــــتــــــــخــــــــدمـــــــون األســــــــاتــــــــذة الــــــــبــــــــاحــــــــثـــــــون
االســــتــــشـــفــــائـــيــــون اجلـــامــــعــــيـــون واألســــاتـــذة الــــبـــاحــــثـــون
والـبـاحــثـون الـدائــمـون الـذيـن لـهم عـلـى األقل رتب أسـتـاذ
مـــســاعـــد اســـتــشـــفـــائي جــامـــعي وأســـتـــاذ مــســـاعـــد قــسم ب

وملحق بالبحثq على التوالي".

اGــــــادة اGــــــادة 3 : :  تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــمم اGــــــادة 3 من اGـــــــرســـــــوم
الــتـنــفـــيـذي رقم 95-330 اGــؤرخ في أول جــمـادى الــثـانــيـة
qـذكـور أعالهGـوافق 25 أكــتـوبــر ســنـة 1995 واGعـام 1416 ا

وحترر كما يأتي :

 "اGـادة 3 : يــســتــفــيــد اGــســتـخــدمــون اGــذكــورون في
اGادة 2 أعاله العامـلون في اGـناطق الواردة في اGالحـق 1
و 2 و 3 بـــهـــذا اGـــرســـومq تــــعـــويـــضـــا نـــوعـــيــــا عن اGـــنـــصب
يحسب عـلى أساس الـراتب الرئـيسي لـلرتـبة األصـلية أو
اGـنــصب اGـشــغـول وتــخـتــلف الــنـســبـة بــاخـتالف اGــنـطــقـة

."XعنيتGوالرتبة ا

اGــادة اGــادة 4 :  :  يــســـري مــفــعــول هــذا اGـــرســوم ابــتــداء من
أول يناير سنة 2012.

اGادة اGادة 5 :  :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 30 رجب عـــــام 1434 اGـــــوافق 9
يونيو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنـــفــيـــمـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم ذي رقم 13- - 213 مــؤرخ في  مــؤرخ في 30 رجب عــام رجب عــام
1434 اGــــــوافـق  اGــــــوافـق 9 يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة  يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة q2013 يــــــتــــــضــــــمنq يــــــتــــــضــــــمن

التـصريح باGـنفـعة العـمـومـيــة للـعمـلـيــة اGـتعـلـقــةالتـصريح باGـنفـعة العـمـومـيــة للـعمـلـيــة اGـتعـلـقــة
بــــإجنــــــاز الــــطـــريـــق الــــدائـــــري الـــــرابـــع بـــX بـــرجبــــإجنــــــاز الــــطـــريـــق الــــدائـــــري الـــــرابـــع بـــX بـــرج

بوعريريج وخميس مليانة.بوعريريج وخميس مليانة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير  وزير األشغال العمومية  -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيـــمـــا اGـــادتــان 85 -3
 qو125 (الفقرة 2) منه



7 شعبان عام  شعبان عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1231
16 يونيو سنة يونيو سنة 2013 م

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اGــــؤرخ في 12
شـوال عام 1411 اGـوافق 27  أبـريل سنة 1991 الـذي يحدد
qنفعـة العموميةGلكـية من أجل اGتعلـقة بنزع اGالـقواعد ا

qتممGا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اGــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اGـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001

qتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اGــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اGــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واGــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اGـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

qتممGعدل واGا qوأمنها

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 12- 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 326-12
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اGؤرخ
في 7 صـفر عام 1414 اGوافق 27 يولـيو سـنة q1993 اGـتمم
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اGـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اGوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اGــتــعـلــقــة بــنـزع اGــلــكــيـة من أجـل اGـنــفــعـة

qتممGا qالعمومية

 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اGـادة األولى :اGـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اGـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اGــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
qـــــذكــــور أعالهGـــــتــــمم واGا q1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةGا
وطـبــقــا ألحـكــام اGـادة 10 من اGــرســــوم الـتــنــفــيـــذي رقـــم
93-186 اGــؤرخ في 7 صــفــر عـام 1414 اGــوافق 27  يــولــيـو

سنة q1993  اGتمم واGـذكورأعالهq يهدف هذا اGرسوم إلى
الـتـصـريح بـاGـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيـة اGـتـعـلـقـة بـإجناز
الـطــريق الــدائــري الـرابع بــX بــرج بـوعــريــريج وخــمـيس
ملـيانـةq نظرا لـطابع الـبنى الـتحـتية ذات اGـنفـعة الـعامة

والبعد الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.
اGـادة اGـادة 2 : :   يـتـعـلق طــابع اGـنـفـعـة الـعـمـومـيـة بـاألمالك
الــعــقـاريــة و/أو احلــقــوق الـعــيــنــيـة الــعــقـاريــة اGــســتـعــمــلـة
كـوعـاء لـلـطـريـق الـدائـري الـرابع اGـذكـور في اGـادة األولى

أعالهq وال سيما :

qوسط الطريق  -

qنحدراتGا -

qفضاءات الراحة واخلدمات -

qمراكز الصيانة -

qالشريط األرضي الوسطي -

- اGـــنـــافـــذ من وإلى الـــطـــريق الـــســـريع لـــلـــســـيــارات
qوفروعه

- ملحقات أخرى للطريق.

اGــادة اGــادة 3 :   :  تـــقع األراضي اGـــذكـــورة فـي اGــادة 2 أعاله
الــتي تــمــثل مـــســاحــة إجــمــالــيــة قــدرهــا ألــفــان وســتــمــائــة
Xواثنـان وعشرون (2622) هكتـارا في أقالـيم واليات : ع
qــســيــلــة وبــرج بـوعــريــريجGــديــة والــبــويــرة واGالــدفــلى وا

طبقا للمخطط اGلحق بأصل هذا اGرسوم.

اGادة اGادة 4 :  :  قوام األشغال اGـلتزم بهــا بعنــوان إجنــاز
الـطريــق الدائــري الرابـع بX بــرج بوعريـريـج وخميس

مليانـةq كما يأتي :

qاخلط الرئيسي : 262 كيلومترا -

- اGــــقــــطـع اجلــــانــــبي : مــــســــلــــكــــان X 2 2 + الــــشــــريط
األرضي الـــوســطي + شـــريط الــتـــوقف االســتـــعــجــالي : 15

qمترا

q(15) عدد محوالت الربط : خمسة عشر -

q(22) عدد القناطر : اثنان وعشرون -

- عـــدد اGــنـــشـــآت الــفـــنــيـــة : مــائـــة وثالثـــة وتــســـعــون
.(193)

اGـادة اGـادة 5 : :  يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اGــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اGــعــنـــيــX وتــودع لــدى
اخلزينـة العـموميـة فيـمـا يخـص عـملـيــات نـزع األمـــالك
العقاريــــة واحلقوق  العينية العقارية الضرورية إلجناز
الـطــريق الــدائــري الـرابع بــX بــرج بـوعــريــريج وخــمـيس

مليانة.

اGادة اGادة 6 : :   ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 30 رجب عـــــام 1434 اGـــــوافق 9
يونيو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة ا9اليةوزارة ا9الية

قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 18 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1434
اGــوافق اGــوافق 30 يــنــايــر ســنـة  يــنــايــر ســنـة q2013 يــحــدد عـدد اGــنــاصبq يــحــدد عـدد اGــنــاصب
الـعـليـا لـلـموظـفـX اGـنتـمـX لألسالك اخلـاصـة بإدارةالـعـليـا لـلـموظـفـX اGـنتـمـX لألسالك اخلـاصـة بإدارة

اخلزينة واحملاسبة والتأمينات.اخلزينة واحملاسبة والتأمينات.
ــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم

qاليةGووزير ا

- �ــقـتــضى اGــرسـوم رقم 86-225 اGـؤرخ في 27 ذي
احلـجة عام 1406 اGوافق 2 سبـتمبـر سنة 1986 واGـتضمن
إحـداث الوكـالـة احملـاسبـيـة اGـركزيـة لـلـخزيـنـة وتـنظـيـمـها

qتممGعدل واGا qوعملها

- و �ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 07 - 307
اGــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اGــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007  الذي يـحدد كـيفيـات منـح الزيـادة االستـداللية
لــــشـــاغــــلي اGــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اGـــؤســــســـات واإلدارات

qالعمومية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-129 اGؤرخ
في 26 شــــــوال عـــــام 1411 اGــــــوافق 11 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 1991
واGــــتــــعـــــلق بــــتــــنـــــظــــيم اGــــصـــــالح اخلــــارجــــيـــــة لــــلــــخــــزيــــنــــة

qتممGعدل واGا qوصالحياتها وعملها

- و�ــــقـــــتــــضى اGـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اGـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اGـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةG1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

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

qالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 364
اGــؤرخ في 18 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اGــوافق 28 نــوفــمــبــر
سـنة 2007  واGـتضـمن تنـظيم اإلدارة اGـركزية في وزارة

qاليةGا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 10-298 اGؤرخ
في 23 ذي احلـجة عام 1431 اGوافق 29 نوفـمبـر سنة 2010
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
qلألسالك اخلاصة بإدارة اخلزينة واحملاسبة والتأمينات

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

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اGـادة األولى: اGـادة األولى:  تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 46 من اGـرسوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 10 - 298  اGــؤرخ في 23 ذي احلـــجـــة عــام
qــــذكــــور أعالهGــــوافق 29 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2010 واG1431 ا

يــهـدف هــذا الـقــرار إلى حتــديـد عــدد اGـنــاصب الــعـلــيـا ذات
الــطـابع الـوظــيـفي لــلـمـوظــفـX اGـنــتـمــX لألسالك اخلـاصـة

بإدارة اخلزينة واحملاسبة والتأمينات.

اGــادة اGــادة 2: يـــحــدد عـــدد اGـــنــاصـب الــعـــلــيـــا ذات الـــطــابع
الــوظــيـفـي لـلــمـوظــفــX اGـنــتــمـX لألسـالك اخلـاصــة بـإدارة
اخلزينـة واحملاسـبة والتـأميـناتq بعـنوان اإلدارة اGـركزية
qلـلـمـديـريـة الـعـامـة لـلـمـحـاسـبـة واخلـزيـنـــة والـتـأمـيـنــــات

كما يأتي:

العددالعدد

اإلدارة اGركزيةاإلدارة اGركزية

اGناصب العليااGناصب العليا

محافظ مراقب رئيس مهمة التأمينات
محافظ مراقب رئيسي للتأمينات

رئيس فرقة التحقيق بالوكالة احملاسبية اGركزية للخزينة

4

8

8
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qلألسالك اخلـاصــة بـإدارة اخلـزيـنـة XـنـتــمـGا Xـنـاصـب الـعـلـيـا ذات الــطـابع الـوظـيــفي لـلـمــوظـفـGـادة 3 :  : يــحـدد عـدد اGـادة اGا
بعنوان اGصالح اخلارجيةq كما يأتي :

العددالعدد اGناصب العليااGناصب العليااGديرية اجلهوية / اخلزائناGديرية اجلهوية / اخلزائن

رئيس فرقة التحقيق باGديرية اجلهوية للخزينة

رئيس فرقة التحقيق باGديرية اجلهوية للخزينة

رئيس فرقة التحقيق باGديرية اجلهوية للخزينة

رئيس فرقة التحقيق باخلزينة اGركزية

رئيس فرقة التحقيق باخلزينة الرئيسية

رئيس فرقة التحقيق باخلزينة الوالئية

رئيس فرقة التحقيق باخلزينة الوالئية

6

5

4

4

4

8

7

اGفتشية اجلهوية للخزينة بسطيف

اGفتشية اجلهوية للخزينة ببسكرة

اGفتشية اجلهوية للخزينة ببومرداس

اGفتشية اجلهوية للخزينة بخنشلة

اGفتشية اجلهوية للخزينة بتلمسان

اGفتشية اجلهوية للخزينة بالشلف

اGفتشية اجلهوية للخزينة بقسنطينة

اGفتشية اجلهوية للخزينة بغرداية

اGفتشية اجلهوية للخزينة باجلزائر

اGفتشية اجلهوية للخزينة بعنابة

اGفتشية اجلهوية للخزينة ببشار

اGفتشية اجلهوية للخزينة �ستغا¢

اGفتشية اجلهوية للخزينة بوهران

اخلزينة اGركزية

اخلزينة الرئيسية

خزينة والية اجلزائر

خزينة والية سطيف

خزينة والية وهران

خزينة والية تيزي وزو

خزينة والية باتنة
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العددالعدد اGناصب العليااGناصب العليااGديرية اجلهوية / اخلزائناGديرية اجلهوية / اخلزائن

رئيس فرقة التحقيق باخلزينة الوالئية

رئيس فرقة التحقيق باخلزينة الوالئية

رئيس فرقة التحقيق باخلزينة الوالئية

6

5

4

خزينة والية بسكرة
خزينة والية اGسيلة
خزينة والية اجللفة

خزينة والية الشلف
خزينة والية قسنطينة

خزينة والية تيارت
خزينة والية بجاية

خزينة والية تلمسان
خزينة والية عنابة
خزينة والية الوادي
خزينة والية البليدة
خزينة والية اGدية

خزينة والية عX الدفلى
خزينة والية سكيكدة

خزينة والية ميلة
خزينة والية جيجل
خزينة والية ورقلة

خزينة والية مستغا¢
خزينة والية غليزان
خزينة والية معسكر

خزينة والية برج بوعريريج
خزينة والية البويرة

خزينة والية سيدي بلعباس
خزينة والية قاGة 

خزينة  والية سوق أهراس 
خزينة والية أدرار

خزينة والية بومرداس
خزينة والية تيبازة

خزينة والية تيسمسيلت
خزينة والية األغواط
خزينة والية خنشلة

خزينة والية أم البواقي
خزينة والية تبسة

خزينة والية سعيدة
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عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اGاداGادّة ة 4 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 18 ربيع األول عام 1434 اGوافق 30 يناير سنة 2013.

العددالعدد اGناصب العليااGناصب العليااGديرية اجلهوية / اخلزائناGديرية اجلهوية / اخلزائن

رئيس فرقة التحقيق باخلزينة الوالئية

رئيس فرقة التحقيق باخلزينة الوالئية

عون محاسب للدولة

مسؤول الصناديق باخلزينة اGركزية
مسؤول الصناديق باخلزينة الرئيسية
مسؤول الصناديق باخلزينة الوالئية

مسؤول الصناديق بخزائن البلديات

مــسـؤول الـصـنـاديق بــخـزائن اGـراكـز االســتـشـفـائـيـة
اجلــامــعــيــة واGــؤســســات الــعــمــومــيــة االســتــشــفــائــيــة

واGؤسسات العمومية للصحة اجلوارية

3

2

107

18

14

31

28

25

17

10

22

20

17

30

17

2

1

خزينة والية الطارف
خزينة والية بشار

خزينة والية البيض
خزينة والية غرداية

خزينة والية تامنغست
خزينة والية النعامة

خزينة والية عX تموشنت
خزينة والية تندوف
خزينة والية إيليزي

اGديرية اجلهوية للخزينة باجلزائر
اGديرية اجلهوية للخزينة بعنابة
اGديرية اجلهوية للخزينة ببشار

اGديرية اجلهوية للخزينة ببسكرة
اGديرية اجلهوية للخزينة ببومرداس

اGديرية اجلهوية للخزينة بالشلف
اGديرية اجلهوية للخزينة بقسنطينة

اGديرية اجلهوية للخزينة بغرداية
اGديرية اجلهوية للخزينة بخنشلة
اGديرية اجلهوية للخزينة �ستغا¢
اGديرية اجلهوية للخزينة بوهران
اGديرية اجلهوية للخزينة بسطيف
اGديرية اجلهوية للخزينة بتلمسان

اخلزينة اGركزية
اخلزينة الرئيسية
اخلزائن الوالئية

خزائن البـلديات (خارج الصنف والصنف
األول والصنف الثاني والصنف الثالث)

خــزائن اGـــراكــز االســتـــشــفــائـــيــة اجلــامـــعــيــة
واGـــؤســســـات الـــعــمـــومـــيــة االســـتـــشــفـــائـــيــة
واGــؤسـسـات الــعـمـومـيــة لـلـصــحـة اجلـواريـة
(خـارج الـصــنف والـصـنف األول والـصـنف

الثاني والصنف الثالث)
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وزارة التضامن الوطنيوزارة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا ا9رأةواألسرة وقضايا ا9رأة

قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 12  رجب عـــــام   رجب عـــــام 1434
22  مـــايـــو ســـنـــة   مـــايـــو ســـنـــة q2013 يـــحـــدq يـــحـــدّد الــــتـــنـــظـــيمد الــــتـــنـــظـــيم اGــوافــق اGــوافــق 

الداخلي Gؤسسات الطفولة اGسعفة.الداخلي Gؤسسات الطفولة اGسعفة.

ــــــــــــــــــــ
qالعام للحكومة Xإنّ األم

qاليّةGووزير ا
qرأةGووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 12-04 اGـؤرّخ
في 10 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اGـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واGـــتـــضـــمّـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي Gـــؤســـســـات

qسعفـةGالطفولـة ا
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 8 من اGـرسـوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 12- 04 اGــــؤرّخ في 10 صــــفــــر عـــام 1433
اGــوافــق 4 يـــنــايــــر ســنـــة 2012 واGــذكـــــور أعالهq يــهــــدف
هــذا الــقـــرار إلـى حتـــديـــد الــتـنــظــيـم الــداخـلـي Gــؤســسـات

الطفولـة اGسعفـة.
اGاداGادّة ة 2 :  : يضم التنـظيم الداخلي Gؤسـسات الطفولة

اGسعفةq حتت سلطة اGديرq ما يأتي :
qمصلحة االستقبال واإليواء -

- مــــصــــلــــحــــة الــــنــــشــــاطــــات الــــطــــبــــيــــة والــــنــــفــــســــيــــة
qواالجتماعية والتربوية

- مصلحة اإلدارة والوسائل.
qــادّة ة 3 :  : تـــكــلّف مــصـــلــحــــة االســتـــقــبــــال واإليــــواءGــاداGا

على اخلصوصq �ا يأتي :
qسعفة وإيوائهاGضمان استقبال الطفولة ا -

qضمان إطعام صحي ومتوازن -
- ضمان راحـة األطفـال اGسـعفـX وأمنـهم وحمـايتهم

qعنويةGاجلسدية وا
qضمان النطافة اجلسدية والهندامية والبيئية -

qضمان النظـام واالنضباط -
- تسيير البياضـة.

4 :  : تـــكــــلّف مـــصــــلـــحــــة الـــنــــشـــاطــــات الـــطــــبـــيـــة اGــاداGــادّة ة 
qعـلى اخلـصــوص qوالنـفـســيـة واالجتـمـاعــيـة والـتـربــويــة

�ـا يأتي :

- ضـــــمــــــان األمـــــومــــــة مـن خالل الــــــتـــــكــــــفّــل بـــــالــــــعالج
qوالتمريض

- ضــمـان اGــتــابــعــة الــنـفــســيــة احلــركــيـة والــعــاطــفــيـة
qوالطبية لألطفال

- ضــــمـــان حــــفظ صــــحـــة وسـالمـــة الــــرضــــيع والــــطـــفل
qالوقائي والعالجي XستويGراهق على اGوا

- إعـــداد وتـــنــفـــيـــذ الــبـــرامج الـــصـــحــيـــة والـــنــفـــســـيــة
qواالجتماعية والتربوية من أجل التكفّـل باألطفال

- مــرافـقـة األطـفـال واGــراهـقـX أثـنـاء فــتـرة الـتـكـفّـل
qقصد اندماج عائلي ومدرسي واجتماعي ومهني أفضل
- ضــــمــــان الــــنـــــشــــاطــــات الــــثــــقــــافـــــيــــة والــــريــــاضــــيــــة

qوالترفيهية والتسلية
qالعمل على وضع األطفال في الوسط العائلي -

- ضــمــان مــتــابــعـة األطــفــال اGــوضــوعــX في الــوسط
qالعـائلي ومرافقتهم

- الـعمل على تـلبـية االحـتياجـات النـفسيـة والطـبية
qXعوقGوالتربوية لألطفال ا

- تــــطـــــويــــر أنــــشـــــطــــة وقـــــائــــيــــة وتـــــوعــــويــــة طـــــبــــيــــة
qXراهقGواجتماعية لفائدة األطفال وا

qXراهقGدرسية لألطفال واGتابعة اGضمان ا -
- الــسـهـــر عـلـى تـفــتح شـخــصـــيـة األطــفــال وراحــتـهم

qمن خالل النشاطات التربوية والترفيهية
- ضـــمــــــان الـــتـــنـــمـــــيـــة اGـــنـــســـجـــمـــــة لـــشـــخـــصـــــيـــة

qXراهقـGاألطفــال وا
- السهر على حتضـير اGراهقX للحـياة االجتماعية
واGــهــنــيــة بــالــتــنــســيق مع الــقــطــاعــات اGــعــنــيــةq ال ســيــمــا

qXهنيGمؤسسات التربية والتعليم والتكوين ا
- إعــداد حـــصــائـل الــنـــشــاطـــات اGـــتــعـــلــقـــة بـــالــتـــكــفّـل

qXراهقGباألطفـال وا
- السهر على تطبيق النظـام الداخلي.

q5 :  : تـــكــــلّــف مـــصـــلـــحــــــة  اإلدارة والــــوســــائـل اGــاداGــادّة ة 
عـلى اخلصــوصq �ـا يأتي :

- إعـــــداد اخملــــــطط الـــــســــــنـــــــوي لـــــتـــــســــــيــــــيـــــر اGـــــوارد
qالبشـريـة وتنفيذه

qXستخدمGضمان تسيير ا -
- إعــــداد مــــشــــروع مــــيــــزانــــيــــة تــــســــيــــيــــر اGــــؤســــســـة

qوتنفيذهـا
qؤسسةGضمان محاسبة ا -

qؤسسة ووسائلهاGضمان تسيير أمالك ا -
- ضمان صيانة اGؤسسة واحلفاظ عليها.

اGـاداGـادّة ة 6 :  : يـديـر مــلـحـقــة اGــؤسـسـة اGــنـصـوص عــلـيـهـا
فـي اGــادّة 4 مـن اGـــرســـوم الــتّــنــفــيــذيّ رقم 12-04 اGـؤرّخ
فـي 10 صـــــفـــــر عـــــام 1433 اGـــــوافق 4 يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 2012

واGذكور أعالهq رئيس ملحقة.
وتضم اGلحقة :
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عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزيرة التضامن الوطنيوزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اGرأةواألسرة وقضايا اGرأة
سعاد بن جاب اللهسعاد بن جاب الله

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقـاسم بوشمالبلقـاسم بوشمال

qفرع االستقبال واإليواء -
- الفرع الطبي والنفسي واالجتماعي والتربوي.

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 12 رجـب عـــام 1434 اGــــوافق 22
مايو سنة 2013.

3 :  : تـــكـــلّـف مــصـــلـــحـــة االســـتـــقـــبـــال واGـالحـــظــة اGــاداGــادّة ة 
واإليواءq على اخلصوصq �ا يأتي :

qضمان استقبال األحداث وإيوائهم -
- الـسهــر عـلى جـمـع اGـعـلـومــات الالزمــة عن احلدث
عـن طـــريق دراســـة شــخــصــيــتـه وقــدراتـه واســتــعــداداتـه
من خالل اGالحظة اGبـاشرة لسلوكه �ختلف االختبارات

qوالتحقيقات االجتماعية
qعيشي اجلديدGضمان تكييف احلدث بالوسط ا -

qضمان إطعام صحي ومتوازن -
qضمان راحة األحداث وأمنهم -

qضمان النظافة اجلسدية والهندامية والبيئية -
- تسيير البياضة.

اGــــاداGــــادّة ة 4 :  : تــــكــــلّف مــــصــــلــــحــــة اGـــتــــابــــعــــة الــــنــــفــــســــيـــة
qالــبــيــداغــوجـــــيــة وإعـــــادة الــتـــربــــيــة والـعـالج الــبــعــــدي

عـلى اخلصــوصq �ـا يأتي :
- إعـداد وتــنــفــيـذ الــبــرامج الــصـحــيــة واالجــتـمــاعــيـة

qوالتربوية للتكفل باألحداث وحمايتهم
qتابعة النفسية والطبية لألحداثGضمان ا -

- ضـــــمــــان الـــــتـــــربــــيـــــة والـــــتـــــعــــلـــــيم اGـــــكـــــيف حـــــسب
qعنيةGمستويات األحداث باالتصال مع القطاعات ا

- مــتـــابــعــة وتـــقــيـــيم اGــســتـــوى والــتـــطــور الــدراسي
qهني لألحداثGوا

- تــــطـــــويــــر أنــــشـــــطــــة وقـــــائــــيــــة وتـــــوعــــويــــة طـــــبــــيــــة
qواجتماعية لفائدة األحداث

qالسهر على تفتح شخصية األحداث وراحتهم -
- الــســـهـــر عــلـى اGــرافـــقـــة الــعـــائـــلــيـــة طـــوال عــمـــلـــيــة

qالتكفّـل باألحداث قصد احلفاظ على الروابط العائلية
- الـتــحــضـيــر لإلدمــاج اGــهـني والــتــربـوي والــعــائـلي

qواالجتماعي لألحداث
- مـــــــرافــــــــقـــــــــة األحـــــــداث فـي إعـــــــداد مــــــــشــــــــاريـــــــعــــــــهم

qهنـيةGاالجتماعـية وا
- ضــمــان نــشــاطــات ثــقــافــيـة وريــاضــيــة وتــرفــيــهــيـة

qوالتسلية لألحداث
- الـــــســـــهـــــر عـــــلـى تـــــفـــــتح اGـــــؤســـــســـــات عـــــلـى احملـــــيط

qاخلـارجي
- السهر على تطبيق النظام الداخلي.

q5 :  : تـــكــــلّــف مـــصـــلـــحــــــة  اإلدارة والــــوســــائـل اGــاداGــادّة ة 
عـلى اخلصــوصq �ـا يأتي :

- إعـداد وتــنـفـيـذ اخملــطط الـسـنــوي لـتـســيــيـر اGـوارد
qالبشـريـة

qXستخدمGضمان تسيير ا -
- إعــــداد مــــشــــروع مــــيــــزانــــيــــة تــــســــيــــيــــر اGــــؤســــســـة

qوتنفيذهـا
qؤسسةGضمان محاسبة ا -

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 12  رجب عـــــام   رجب عـــــام 1434
22  مـــايـــو ســـنـــة   مـــايـــو ســـنـــة q2013 يـــحـــدq يـــحـــدّد الــــتـــنـــظـــيمد الــــتـــنـــظـــيم اGــوافــق اGــوافــق 
الـــداخــلـي لــلـــمـــؤســســـات اGـــتــخـــصـــصــة فـي حــمـــايــةالـــداخــلـي لــلـــمـــؤســســـات اGـــتــخـــصـــصــة فـي حــمـــايــة

الطفولة واGراهقة.الطفولة واGراهقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإنّ األم
qاليّةGووزير ا

qرأةGووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-165 اGؤرّخ
في 13 جــــمــــادى األولى عــــام 1433 اGــــوافق 5 أبــــريل ســــنــــة
2012 واGـــتــضــمّـن تــعــديـل الــقــانـــون األســاسي الـــنــمــوذجي

qراهقةGتخصصة في حماية الطفولة واGللمؤسسات ا
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادّة 12 من اGـرسوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 12-165 اGـؤرّخ في 13 جــمـادى األولى عـام
1433 اGـوافق 5 أبــريل ســنـة 2012 واGــذكــور أعالهq يــهــدف

هـذا الــقــرار إلى حتــديـد الــتــنـظــيم الــداخــلي لــلـمــؤســسـات
اGتخصصة في حماية الطفولة واGراهقة.

2 :  : يـــضـم الـــتـــنــــظـــيم الـــداخــــلي لـــلــــمـــؤســـســـات اGــاداGــادّة ة 
اGـتـخـصـصـة في حـمـايـة الـطـفـولـة واGـراهـقـةq حتـت سـلـطة

اGديرq ما يأتي :
qالحظة واإليواءGمصلحة االستقبال وا -

- مـصـلـحـة اGـتـابـعـة الـنفـسـيـة الـبـيـداغـوجـيـة وإعادة
qالتربية والعالج البعدي

- مصلحة اإلدارة والوسائل.
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- و�ــقــتــضى الــقــرار اGـؤرخ في 14 صــفــر عـام 1415
اGــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واGـــتـــعــــلق بـــاGــــواصـــفـــات
qتمّمGعدل واGا qواد الغذائيةGيكروبيولوجية لبعض اGا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410
اGــوافق 30 يــنــايــر ســنــة q1990 اGــعــدّل واGــتــمّم واGــذكــور
أعالهq يهـدف هذا الـقرار إلى جـعل مـنهج الـبحث وإحـصاء
بـكـتيـريـا الـقـولون وبـكـتـيـريـا القـولـون اGـتـقبـلـة لـلـحرارة

وإشيريشيا كولي اGفترضة في اGاء إجباريا.
اGادةاGادة 2 :  : من أجل البحث وإحصـاء بكتيريا القولون
وبـكتـيريـا القـولـون اGتـقبـلة لـلحـرارة وإشـيريـشيـا كولي
اGــفـــتــرضــة فـي اGــاءq فــإن مـــخــابــر مـــراقــبـــة اجلــودة وقــمع
الـغش وتــلك اGــعـتــمـدة لــهـذا الــغـرضq مــلـزمــة بـاســتـعــمـال

اGنهج اGبX في اGلحق اGرفق بهذا القرار.
ويــجب أن يــســتــعــمـل اخملــبــر هــذا اGــنــهج عــنــد األمــر

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

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 18 صـــفـــر عـــام 1434 اGــوافق 31

ديسمبر سنة 2012.
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اGـلحـقاGـلحـق

منهج البحث وإحصاء بكتيريا القولون وبكتيريامنهج البحث وإحصاء بكتيريا القولون وبكتيريا
القولون اGتقبلة للحرارة وإشيريشيا كولي اGفترضة القولون اGتقبلة للحرارة وإشيريشيا كولي اGفترضة 

(منهج العدد األكثر احتماال)(منهج العدد األكثر احتماال)
يـحـدد هـذا اGـنـهج تـقـنـيـة الـبـحـث وإحـصـاء بـكـتـيـريا
الــــقـــولــــون وبــــكـــتــــيــــريـــا الــــقــــولـــون اGــــتــــقـــبــــلــــة لـــلــــحـــرارة
وإشــيـــريــشــيــا كــولـي اGــفــتــرضــة بــالـــزرع في وسط ســائل
داخل عـــدة أنــابـــيب وحــســـاب عــددهـــا األكــثـــر احــتـــمــاال في

العينة.
qــيـاهGــنـهـج عـلـى جـمــيع أنــواع اGــكن تـطــبــيق هــذا ا�
حــتى الــتـي حتــتــوي عــلـى كــمــيــة مـــعــتــبــرة مـن اجلــزيــئــات

اGعلّقة.
�ـكن اعـتـبار اخـتـيـار الـتجـارب اGـسـتـعمـلـة لـلـبحث
والــتــأكــيــد لـألجــســام الــعــضـــويــة من مــجــمــوعـــة بــكــتــيــريــا
الــقـولـونq �ــا فـيـهــا إشـيـريـشــيـا كـولـي كـجـزء من ســلـسـلـة
متتالية. إن أهمـية التأكيد لعينة ما تعتمد في جزء منه
عـلى طبـيـعة اGـاء واألسـباب الـتي أدت إلى هـذا االختـبار.
عـمـلــيـاq يـدل الـبـحث عن إشـيـريـشـيـا كـولي اGـفـتـرضـة في
اGــاءq كــمــا هــو مـبــX في q(3.1) عــمــومــا عن تــلــوث بــرازي

حديث.

qؤسسة ووسائلهاGضمان تسيير أمالك ا -
- ضمان صيانة اGؤسسة واحلفاظ عليها.

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

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 12 رجـب عـــام 1434 اGــــوافق 22
مايو سنة 2013.

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقـاسم بوشمالبلقـاسم بوشمال

وزيرة التضامن الوطنيوزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اGرأةواألسرة وقضايا اGرأة
سعاد بن جاب اللهسعاد بن جاب الله

وزارة التجارةوزارة التجارة
ديـســمــبـر قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 18 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 31 ديـســمــبـر 
سـنة سـنة q2012  يجـعل مـنـهج الـبحث وإحـصـاء بـكتـيـرياq  يجـعل مـنـهج الـبحث وإحـصـاء بـكتـيـريا
الــقــولــون وبــكــتــيــريــا الــقــولــون اGــتــقــبــلــة لــلــحـرارةالــقــولــون وبــكــتــيــريــا الــقــولــون اGــتــقــبــلــة لــلــحـرارة

وإشيريشيا كولي اGفترضة في اGاء إجباريا.وإشيريشيا كولي اGفترضة في اGاء إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــ

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

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

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

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

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

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

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

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

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

qتمّمGعدّل واGا qسموح بهاGاإلضافات ا
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1. تعاريف. تعاريف

Gتطلبات هذا اGنهجq تطبق التعاريف اآلتية :

1 .  . 1  بكتيريا القولون :  بكتيريا القولون :

أجـسام عـضويـة قادرة عـلى تـشكـيل مسـتعـمرات في
الـشـروط الـهـوائـيـة في 35 مْ + 0,5 مْ أو 37 مْ + 0,5 مْ فـوق
وسط الكـتــوزي انـتــقـائي وتــبـايــنيq مـــع تـشــكــل حـمــض

(وألدهيذ) في 24 ساعة.

1 .  . 2  بكتيريا القولون اGتقبلة للحرارة :  بكتيريا القولون اGتقبلة للحرارة :

أجـســام عـضــويـة تــتــجـاوب مع الــتـعــريف اGــبـX في
q(1.1) لـــهــا نــفـس مــيـــزات الــتــخـــمــر في 24 ســا في 44 مْ +

0,25 مْ أو44,5 مْ + 0,25 مْ.

1 .  . 3  إشيريشيا كولي اGفترضة :  إشيريشيا كولي اGفترضة :

بــكــتــيــريــا قــولــون مــتــقــبــلــة لــلــحــرارة تــتــجــاوب مع
الــتـــعـــريف اGـــبــX في (1.1) والـــتي تــــشـــكل أيــــضـــا الـــغـــاز
انطالقا من الالكتـوز (واGنيتول) وكذلك األندول انطالقا
من التـريبتوفان في 24 ساq إما في 44 مْ + 0,25 مْ أو44,5

. مْ + 0,25 مْ

2. اGبدأ. اGبدأ

تــزرع عــيّــنــات مــأخــوذة لــلــتــجــربــة مــخــفــفــة أو غــيـر
مـخففة في سـلسلة من أنـابيب اختبـار حتتوي على وسط

انتقائي الكتوزي.

تفـحص أنابـيب االختـبار بـعد الـتحـضG Xدة 24 سا
إلى 48 سـا في 35 مْ أو في 37 مqْ إعـادة الـزرع لـكل أنـبوب
اخــتــبـــار أظــهــر تــعــكّــر مـع تــشــكّل غــاز فـي وسط الــتــأكــيــد
qـفـتـرضةGاألكـثـر انـتـقـاء والـبـحث عن إشـيـريـشـيـا كـولي ا

يكون في وسط �كن أن يثبت فيه تشكل األندول.

حتــضن أوســاط الـتــأكــيــد Gـدة 48 ســاعــة عـلـى األكــثـر
في 35 مْ أو 37 مqْ لــلـبـحث عـن بـكـتــيـريـا الــقـولــونq وفـــي
44 مْ Gــدة 24 ســـاعـــة عــلـى األكــثـــر لـــلـــبـــحث عن بـــكـــتـــيـــريــا

القولون اGتقبلة للحرارة وإشيريشيا كولي اGفترضة.

يــحــسب بــواســطـة جــداول إحــصــائــيـةq الــعــدد األكــثـر
احـتــمـاال (ع.أ.إ) لـبــكـتـيــريـا الـقــولـون وبـكــتـيـريــا الـقـولـون
اGـتقـبـلـة لـلـحرارة وإشـيـريـشـيـا كولي اGـفـتـرضـةq احملـتمل
وجــــودهـــــا في 100 مـــــلـل من الـــــعــــيّـــــنـــــةq انــــطـالقــــا مـن عــــدد

األنابيب التي أعطت نتائج تأكيد إيجابية.

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

3 .  . 1  اGركبات األساسية :  اGركبات األساسية :

لـــتــحـــضــيـــر أوســاط الـــزرع والــكـــواشفq تـــســتـــعــمل
مــكــونــات من نــوعـيــة مــتــجــانــســة ومـواد كــيــمــيــائــيـة ذات
نــوعـيـة حتـلــيـلـيـةq تــتـبع الـتـعــلـيـمـات اGــعـطـاة في "اجلـدول
ب". لـلـمـعلـومـات عن احلـفظ (أنظـر مـنـهج إحصـاء األجـسام
الــدقــيـقــة فـي وسط الــزرع). من اGــمــكن كــذلك اســتــعــمـال
أوسـاط كامـلـة مجـفـفـة. تتـبع إذا الـتـعلـيـمات اGـتـعـلقـة بـها

حرفيا.

لــتــحـضــيــر األوسـاطq يــســتـعــمل اGــاء اGــقـطــر أو مـاء
مــنــزوع األيــونــاتq خــال من اGــواد الــقــادرة عــلى مــنـع ¨ـو

البكتيريا في شروط التجربة.

3 .  . 2  اخملفف :  اخملفف :

لتحضـير تخـفيفـات العيـنةq يسـتعمل أحـد اخملففات
اGـــنـــصـــوح بـــهـــا فـي "اجلـــدول ب"q يــحـــضـــر اخملـــفـف طـــبـــقــا

للتعليمات اGعطاة في "اجلدول ب".

3 .  . 3  أوساط العزل :  أوساط العزل :

يـــســـتـــعــمل وسـط واحــد أو أكـــثـــر من أوســـاط الــزرع
اآلتــيــة. الـــتــعـــلــيــمـــات اخلــاصـــة بــالــتـــحــضـــيــر مــعـــطــاة فـي

"اجلدول ب".

3 . 3 .  . 1  مرق الكتوزي  مرق الكتوزي

3 . 3 .  . 2  مرق ماك كونكني  مرق ماك كونكني

3 . 3 .  . 3  وسط الكــــتــــوزي مـــحــــسن بــــالــــغـــلــــوتــــامـــات  وسط الكــــتــــوزي مـــحــــسن بــــالــــغـــلــــوتــــامـــات

والفورمياتوالفورميات

3 . 3 .  . 4  مرق باللوريل تريبتوز (الكتوز)  مرق باللوريل تريبتوز (الكتوز)

3 . 4  أوساط التأكيد أوساط التأكيد

يستعمل وسط واحد أو أكثر من األوساط اآلتية :

3 . 4 .  . 1  أوساط لتشكل الغاز  أوساط لتشكل الغاز

3 . 4 .  . 1  .   . 1  مــرق (صـــفــراوي) الكـــتـــوزي بــاألخـــضــر  مــرق (صـــفــراوي) الكـــتـــوزي بــاألخـــضــر

الالمعالالمع

(EC) 3 . 4 .  . 1  .   . 2  وسط (  وسط

3 . 4 .  . 2  وسط لتشكل األندول   وسط لتشكل األندول (ماء تريبتونيماء تريبتوني).

3 . 4 .  . 3  وسط ألنبـوب اختـبار وحـيـد لتـشكل الـغاز  وسط ألنبـوب اختـبار وحـيـد لتـشكل الـغاز

واألندولواألندول

مــرق تــريــبــتــوزي بـــاGــانــيــتــولq بــالــلــوريل ســلــفــات
وبالتريبتوفان.
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3 .  . 5  الكواشف  الكواشف

3 . 5 .  . 1  كاشف كوفاكس للبحث عن األندول  كاشف كوفاكس للبحث عن األندول

3 . 5 .  . 2  كاشف األكسيداز للبحث عن األكسيداز  كاشف األكسيداز للبحث عن األكسيداز

4 .  التجهيزات .  التجهيزات

qـيـكـروبـيـولـوجـيـــاGـتـداولـة في مـخـبــــر اGاألجـهـزة ا
�ا فيها :

4 .  . 1  فرن ذو هـواء ساخن لـلتـعـقيم بـاحلرارة اجلـافة  فرن ذو هـواء ساخن لـلتـعـقيم بـاحلرارة اجلـافة
وجهاز التعقيموجهاز التعقيم

إضـافة إلـى التـجـهـيزات الـتي تـسـتـلم معـقـمـةq يجب
تــعـقـيم األواني الـزجــاجـيـة وجـمـيع األجــهـزة األخـرى طـبـقـا
للتعليـمات اGعطاة في منهج إحصاء األجسام الدقيقة في

وسط الزرع.

4 .  . 2  جهاز الـتحضX أو احلمام اGائيq   جهاز الـتحضX أو احلمام اGائيq �كن ضبطه
. في 35 مْ + 0,5 مْ أو37 مْ + 0,5 مْ

4 .  . 3  جهاز الـتحضX أو احلمام اGائيq   جهاز الـتحضX أو احلمام اGائيq �كن ضبطه
. في 44 مْ + 0,25 مْ أو44,5 مْ + 0,25 مْ

(pH) 4 .  . 4  جهاز قياس العامل الهيدروجيني (  جهاز قياس العامل الهيدروجيني

5 .  اقتطاع العينة .  اقتطاع العينة
تــقــتــطع الــعــيــنــات وتــرسل إلى اخملــبــر طــبــقــا Gــنــهج

إحصاء األجسام الدقيقة في وسط الزرع.

6 .  طريقة العمل .  طريقة العمل

6 .  . 1  حتضير العينة وزرع األوساط  حتضير العينة وزرع األوساط
لتحضير الـعينة والتخـفيفات وزرع أوساط العزل
بالعينات اGأخـوذة للتجربةq تتبع التعليمات اGعطاة في
مــنـهج إحــصـاء األجــســام الـدقــيـقــة في وسط الــزرع. تـزرع
أنـابيب االختـبار التي حتـتوي على وسط عـزل ذي تركيز
مـضـاعفq بالـعـينـات اGـأخوذة لـلـتجـربـة بأحـجام 5 ملل أو

أكثر.

6 .  . 2  حتضX األنابيب :  حتضX األنابيب :

حتـتــضن األنـابــيب اGـزروعـة في 35 مْ + 0,5 مْ أو في
37 مْ + 0,5 مْ Gدة 48 سا.

6 .  . 3  فحص أنابيب االختبار :  فحص أنابيب االختبار :

Xيـفحص الـزرع في أنـابيب االخـتبـار بـعد الـتحـض
Gدة 18 إلى 24 سا وتـعـتبـر كـتـفاعالت إيـجـابيـة األنـابيب 

الـتـي أظـهــرت تـعـكــر نـاجت عن تــكـاثــر الـبــكـتــيـريـا وتــشـكل
الــغــاز في أجــراس دورهـــامq كــذلك تــشـــكل حــمض إذا كــان
وسط الـعـزل يـحـتـوي عـلـى مـؤشـر الـعـامل الـهـيـدروجـيـني
(pH). حتضن من جديد أنـابيب االختبار التي لم تبدأ أيا
من هـذه التغـيرات وتـفحص من جديـد بعد 48 سا لـلبحث

عن تفاعل إيجابي.

6 .  . 4  اختبارات التأكيد :  اختبارات التأكيد :

جتــــدر اإلشـــارة إلـى أن الـــتــــفـــاعالت اإليــــجـــابــــيـــة في
أنـابـيـب االخـتـبــار الـتي حتـتــوي عـلى وسط الــعـزل ال تـدل
إالّ عــلى وجــود بــكـــتــيــريــا قــولــون مــفـــتــرضــة. من اGــهم إذا

إجراء اختبارات التأكيد.

6 . 4 .  . 1  إعادة الزرع والتحضX والفحص  إعادة الزرع والتحضX والفحص

يــعـــاد الــزرع انــطـالقــا من كل أنـــبــوب يــحـــتــوي عــلى
وسط العزل الذي أظهـر نتيجة إيجـابية في أنبوب واحد
أو عدة أنـابيب حتـتوي عـلى أوسـاط التـأكيد (4.3) إلظـهار

تشكل الغاز واألندول.

اGالحـظـة األولى : اGالحـظـة األولى : إذا اسـتــعـمل مــرق الكـتـوزي األقل
مـــنــعـــا لــلـــعـــزلq يــنـــصح بـــإعـــادة الــزرع فـــوق أحـــد وســطي
الـتأكـيد األكـثر انـتقـاء [مرق صـفراوي الكـتوزي بـاألخضر

الالمع أو مرق (EC)] للتأكيد.

6 . 4 .  . 1  .   . 1  بكتيريا القولون  بكتيريا القولون

لـتــأكــيـد وجــود بـكــتــيـريــا الــقـولــونq يـحــضن أنــبـوب
االخــتــبــار الــذي يــحــتــوي عــلى مــرق (صــفــراوي) الكــتـوزي
بـــــــــــــاألخــــــــــــضـــــــــــــر الـالمـع (3 . 4 . 1 .1) فـي 35 مْ أو فـي 37 مْ

ويكشف عن تشكل الغاز في 48 سا.

6 . 4 .  . 1  .   . 2  بــكـتـيــريـا الــقـولـون اGــتـقــبـلـة لــلـحـرارة  بــكـتـيــريـا الــقـولـون اGــتـقــبـلـة لــلـحـرارة

وإشيريشيا كولي اGفترضةوإشيريشيا كولي اGفترضة

qتـقـبـلة لـلـحرارةGلـتـأكيـد وجـود بـكتـيـريا الـقـولـون ا
(EC) يـحــضن أنـبـوب اخــتـبـار آخـر يــحـتـــوي عـلى وســـط
(3 . 4 . 1  . 2) في 44 مْ Gــــدة 24 ســــا ويـــكــــشف عـن تـــشــــكل

الغاز.

لـتـأكــيـد وجـود إشـيـريـشـيـا كـولي مـفـتـرضـةq يـحـضن
أنـبــوب اخــتـبــار يــحـتــوي عــلى مــاء تـريــبــتـوني (3 . 4 . 2)
لــلــكــشف عن األنــدول في 44 مْ Gـدة 24 ســا. ثم يــضـاف 0,2
مـــــلـل إلى 0,3 مــــــلـل من كــــــاشـف كــــــوفــــــاكس (3 . 5 . 1) في
األنـبـوب الـذي يـحـتـوي عـلى مـاء تـريـبـتـوني : يـدل ظـهـور

اللون األحمر بعد اGزج بعناية على وجود األندول.



7 شعبان عام  شعبان عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2231
16 يونيو سنة يونيو سنة 2013 م

اGالحـــظــة اGالحـــظــة 2 :  : يـــســمـح اســتـــعـــمـــال مــرق تـــريـــبـــتــوزي
بـاGـانـيـتـولq بـالـلـوريل سـولفـات والـتـريـبـتـوفـانq بـإظـهار

تشكل الغاز واألندول من طرف إشيريشيا كولي.

اGالحـظـة اGالحـظـة 3 :  : يـعــتـبـر الــكـشف عن إشــيـريـشــيـا كـولي
اGـفـترضـة دلـيـال كـافيـا لـتـلـوث بـرازي. إالّ أنه �ـكـن إجناز
جتارب مكملة إلشيريشيا كولي إذا اقتضى األمر (5.6).

اGالحـــظـــة اGالحـــظـــة 4 :  : عـــنـــد إعـــادة زرع اGـــســـتـــعـــمـــرات فـــوق
غـــشــاء داخل أنـــابــيب حتـــتــوي عــلى أوســـاط الــتـــأكــيــدq من
األحـسن إعـادة الـزرع أيـضـا فـوق عـلـبـة حتـتوي عـلى وسط

مغذ هالمي الجراء اختبار األكسيداز.

6 . 5  اختبار األكسيداز  اختبار األكسيداز

تــســتــطــيـع بــعض الــبــكــتــيــريــا اGــوجــودة في اGــاء أن
تــكــون العــتــبـــارات عــديــدة مــطــابـــقــة لــتــعــريـف بــكــتــيــريــا
الـــقـــولـــونq لـــكـن ال �ـــكـــنـــهـــا تــــشـــكـــيل الـــغــــاز انـــطالقـــا من
. فـهي تعطي الالكتـوز إال في درجات حـرارة تقل عن 37 مْ
إذا نتائج سـلبيـة أثناء جتـارب التأكـيد اGوحـدة لبكـتيريا
الــــقــــولــــون ووجــــودهــــا في اGــــاء غــــيــــر مـــعــــبــــر. ألن صــــنف
األيــرومــون اGـوجــود طــبــيــعــيــا في اGــاء يــتــفــاعل فــقط في
درجــــة 37 مْ وأقـل. من الـــــضــــروري فـــــقط إجنــــاز اخـــــتــــبــــار

األكسيداز بتحديد بكتيريا القولون.

6 . 5 .  . 1  ينجز اخـتبار األكسيداز عـلى مزارع نقية  ينجز اخـتبار األكسيداز عـلى مزارع نقية

من الـبــكــتـيــريـا بــالــعـمل عــلى تــخـمــر الالكــتـوزq مــزروعـةمن الـبــكــتـيــريـا بــالــعـمل عــلى تــخـمــر الالكــتـوزq مــزروعـة
فوق وسط مغذ هالميفوق وسط مغذ هالمي كاآلتي :

- تــــــــوضـع قــــــــطــــــــرتــــــــان أو 3 قــــــــطــــــــرات مـن كــــــــاشف
األكـسيـداز محـضـر حديـثا (3 . 5 . 2) فوق ورق الـتـرشيح

qفي علبة بتري

- بـواسـطـة عـود زجـاجي أو عـود قـطـني أو حـلـقـة من
الــبـالتــX (ولــيس مـن الــنــيـــكل - كــروم)q يــنـــشــر جــزء من

q(4 الحظةGا) الزرع فوق ورق الترشيح احملضر

- يـعتبـر ظهـور لون أزرق بنـفسجي داكن في خالل
10 ثوان كتفاعل إيجابي.

5 :  : في كل مـــرة يـــســـتـــعـــمل فـــيـــهـــا كـــاشف اGالحـــظــة اGالحـــظــة 
األكسيدازq تنـجز جتارب اGراقبة �زارع أجسام عضوية
مـعــروفـة والــتي تـعــطي تـفــاعال إيـجــابـيــا (بـســودومـونـاس
أيـــروجـــيـــنـــوزا) وكـــذلـك مع زرع يـــعـــطي تــــفـــاعال ســـلـــبـــيـــا

(إشيريشيا كولي).

7 .  التعبير عن النتائج .  التعبير عن النتائج

انــطالقــا من عـدد األنــابـيـب الـتي حتــتــوي عـلى وسط
qالـعـزل الـتي أعـطت تـفـاعالت إيـجـابيـة لـتـجـارب الـتـأكـيد
يـــحـــسب بـــاالســـتـــنـــاد إلى جـــداول اإلحـــصـــاء اGــوجـــودة في
مـنــهج إحـصــاء األجــسـام الــدقـيــقـة فـي وسط الـزرعq الــعـدد
األكـثـر احــتـمـاال لـبـكــتـيـريـا الـقــولـون وبـكـتـيــريـا الـقـولـون
اGـتقـبلـة لـلحـرارة وإشـيريـشيـا كـولي اGفـتـرضة اGـوجودة

في 100 ملل من العينة.

اجلدول أاجلدول أ

معلومات ميكروبيولوجية مكملة متعلقة بتحليل اGاءمعلومات ميكروبيولوجية مكملة متعلقة بتحليل اGاء
للبحث عن األجسام العضوية من مجموعة بكتيرياللبحث عن األجسام العضوية من مجموعة بكتيريا

القولونالقولون

لــلـتـحــلـيل الــروتـيـني لــلـمـاءq �ــكن وصف مـجــمـوعـة
بكـتيريا القولـون عموما باGصـطلحات اGيكـروبيولوجية

ولو لم تكن مصنفة كاآلتي :

بـكــتـيــريــا الـقــولــون عـبــارة عن بــكـتــيـريــا عــلى شـكل
عـــصــيـــاتq غــرام ســـلــبيq ال تـــشــكـل أبــواغq تـــعــطي تـــفــاعال
ســلــبـــيــا مع األكـــســيــدازq تـــســتــطــيـع الــنــمـــو في الــشــروط
الـهـوائـيـة وكــذلك الالهـوائـيـة بــوجـود األمالح الـصـفـراويـة
(أو مـشتق نـاشط له نـفس خـصـائص مـنع النـمـو)q وأيـضا
قـــادرة عـــلى إحـــداث تـــخـــمــــر الالكـــتـــوز (واGـــانـــيـــتـــول) مع
تـشكـيل حـمضq غاز وألـدهـيد في 48 سـاعـة عنـدمـا حتضن

في درجة حرارة محصورة بX 35 مْ و37 مْ.

بــكــتــيــريــا الــقــولـــون اGــتــقــبــلــة لــلــحــرارة عــبــارة عن
بــكــتــيـــريــا الــقــولــون لــهــا نــفس اخلـــصــائص الــبــيــولــوجــيــة
والـــتــخـــمــر عـــنـــدمــا يـــتم حــضـــنـــهــا في درجـــة حـــرارة 44 مْ

و44,5 مْ.

إشــيــريــشــيــا كــولي اGــفــتـرضــة عــبــارة عن بــكــتــيــريـا
قولون متقـبلة للحرارة قادرة كذلك على تشكيل األندول

انطالقا من التريبتوفان.

�ـــكن اعـــتــــبـــار إشـــيـــريـــشـــيـــا كـــولـي اGـــفـــتـــرضـــة هي
األشــيـريــشــيــا كـولـي الـتـي تـعــطي أيــضــا تــفـاعال إيــجــابــيـا
أثــــنـــاء الـــتـــجــــارب مع أحـــمــــر اGـــيـــثـــيـل وتـــســـتــــطـــيع نـــزع
الــكــربــوكـســيل مـن حـمض (L - غــلــوتــامــيك)q لــكـنــهــا غــيـر
قـادرة عـلى تـشـكــيل األسـتـيل مــثـيل كـربـيـنــولq تـسـتـعـمل
الـسـيـتـرات كــمـصـدر وحـيــد لـلـكـربـون أو الــنـمـو في مـرق

.(KCN) بسيانور البوتاسيوم
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اجلدول باجلدول ب
أوساط الزرع والكواشف واخملففاتأوساط الزرع والكواشف واخملففات

وسط العزلوسط العزل
مرق الكتوزيمرق الكتوزي

وسط ذو تركيز مضاعف

وسط ذو تركيز عادي
- يـــحــضــر الــوسـط ذو الــتــركــيـــز الــعــادي بـــتــخــفــيف
الـــوسـط ذي الــتـــركـــيـــز اGــضـــاعـف بــنـــفس احلـــجم مـن اGــاء
اGـقـطر أو يـحضـر مبـاشـرة بتـقسـيم تـركيـز اGكـونات إلى

qXاثن
- يــوزع الــوسط ذو الـتــركــيـز الــعـادي عــلى أحــجـام 5
مـلل والـوسط ذو الـتــركـيـز اGـضــاعف عـلى أحـجـام 10 مـلل
أو 50 مـلل في أنـابـيب االخـتـبـار أو في قـارورات حتـتـوي
عـلى جــرس دورهـام. تــوضع في جـهــاز الـتــعـقــيم في درجـة

حرارة 115 مْ Gدة 10 دقائق.
وسط الكتوزي محسن بالغلوتامات والفورمياتوسط الكتوزي محسن بالغلوتامات والفورميات

وسط ذو تركيز مضاعف

ببتون ......................................................... 10 غ

الكتوز ......................................................... 10 غ

مستخلص اللحم ..............................................6 غ

ماء مقطر ...............................................1000 ملل

- تذوب اGكونات في اGاء اGغلى.
- إذا اقـتـضـى األمـر يـضــبط الـعـامـل الـهـيــدروجـيـني
(pH) بحـيث يـصبح بـعد الـتعـقيم 6,9 + 0,2. يـحضر وسط
ذو تركيز بسـيط بتخفيف الوسط ذي التركيز اGضاعف

بحجم مساو من اGاء اGقطر.
مرق ماك كونكىمرق ماك كونكى

وسط ذو تركيز مضاعف

أمالح صفراوية ............................................. 10 غ

ببتون ......................................................... 40 غ

الكتوز ......................................................... 20 غ

كلورور الصوديوم ......................................... 10 غ

أحمـر أرجـواني الـبرومـوكـريزول [مـحـلول إيـثـانولــــي
لـ 1 % (ح/ح)] .............................................. 2 ملل

ماء مقطر .............................................. 1000 ملل

- يـذوب فـي اGـاء وبــالـتــسـخــX الـبــبـتــون وكـلـورور
الصـوديـوم واألمالح الصـفراويـة وحتفظ في درجـة حرارة

4 مْ ليلة كاملة.

يرشح بـعدمـا يصبـح اخلليط بـارداq يضـاف الالكتوز
ويذوب.

- يضبط العامل الهيدروجيني (pH) في 7,4 + 0,2.
ويضاف أحمر أرجواني البروموكريزول ضروريا.

الكتوز ......................................................... 20 غ

ملح الصوديوم حلمض (+) L غلوتاميك ........... 12,7 غ

أحادي الكلوريدات لـ  (+) L أرجنX ............. 0,048 غ

حمض (-) L أسبارتيك ................................ 0,04 غ

(-) L سيستX ........................................... 0,04 غ

فورميات الصوديوم ..................................... 0,5 غ

أحادي هيدرو جينو فوسفات البوتاسيوم ........ 1,8 غ

كلورور األمونيوم ........................................... 5 غ

سولفات اGغنزيوم (MgSO4,7 H2O) ..............  0,02 غ

كلورور الكالسيوم (CaCI2,2 H2O) ...............  0,02 غ

بلورات سترات احلديد (III) ........................  0,02 غ

تيامX (هيدروكلورور األنورين) ...............  0,002 غ

حمض النيكوتينيك .................................  0,002 غ

حمض البانتوتنيك ..................................  0,002 غ

أحمر أرجواني البروموكريزول

(محلول لـ 1 % (ك/ك) في اإليثانول ............... 2 ملل

ماء مقطرq يكمل حتى .............................. 1000 ملل
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من األنـسب أن يـحـضر الـوسط بـكـميـات تـقدر بـ 10
لــــتــــرات أو أكـــــثــــر. إذا لـم يــــوزع فـي أنــــابـــــيب االخـــــتــــبــــار
Xيـسـتـحـسن أالّ يـدمج مـعـهـا الالكـتـوز والـتـيـام qمـبـاشـرة
وتــضـاف فـقـط قـبل االسـتــعـمـال. مـن الـسـهل إضــافـة بـعض

اGكونات على شكل محاليل متفرقة محضرة كاآلتي :

احمللول األولاحمللول األول

أحادي الكلورات لـ (+) L أرجنX .................... 0,4 غ

حمض (-) L أسبارتيك ................................ 0,48 غ

ماء مقطر .................................................. 50 ملل

يسخن للتذويب.

احمللول احمللول 2

يـــذوب في الـــبــرودة ويـــعــقم فـي درجــة حــرارة 121 مْ
Gدة 20 دقيقة. يحفظ كمحلول أم.

(-) L سيستX ............................................. 0,4 غ

هيدروكسيد الصوديوم (5 مول/ل) ............... 10 ملل

ماء مقطر .................................................. 90 ملل

يسخن للتذويب.

احمللول احمللول 3

حمض النيكوتينيك .................................... 0,02 غ

حمض البانتوتينيك ................................... 0,02 غ

ماء مقطر ................................................... 5 ملل

يذوب في البرودة.

احمللول احمللول 4

بلورات سيترات احلديد (III) ......................... 0,2 غ

ماء مقطر .................................................. 10 ملل

احمللول احمللول 6
محلول التامX اGعقم بـ 0,1 % في اGاء اGقطر.

من األحـسـن حتـضــيـر هــذا احملـلــول بــإضـافــة مـحــتـوى
قارورة صـغـيرة (100 مـلغ) بطـريقـة مطـهرة لـ 99 ملل من
اGـاء اGــقــطــر مــعــقم. يــحــفظ هــذا احملـلــول في 4 مْ مـع إلــغـاء

استعماله في أجل ال يتعدى 6 أسابيع.
qلتـحضـير 10 لـترات مـن وسط ذي تركـيز مـضاعف
(L +) حمض qتذوب كـمـيـات منـاسـبـة من ملح الـصـوديـوم
غـلــوتـامــيكq فـورمــيـات الــصـوديــومq أحـادي هــيـدروجــيـنـو
فــوسـفــات الــبـوتــاســيـومq كــلــورور األمـونــيــوم وسـولــفـات
اGـغـنـزيـوم في 9 لـتـر من اGـاء اGقـطـر الـسـاخن. ثم تـضاف
جـــــمــــيع احملـــــالــــيل 1 و 2 و3 و4 و4 مــــلل مـن احملــــلــــول 5. إذا
(pH) يــــضـــبـط الـــعــــامل الــــهـــيــــدروجــــيـــني qاقــــتـــضى األمــــر
لـيصبح 6,8 أو أكثـرq بحـيث يكون الـعامل الـهيـدروجيني
(pH) الـــنـــهـــائي بـــعــد الـــتـــعـــقــيم 6,7. إذا اســتـــعـــمــلـت نــفس
األجــهــزة ونــفـس مــنــاهج الــتــعــقـــيمq يــجب أن حتــدث نــفس
الــتـــغــيـــرات لــلـــعــامـل الــهـــيــدروجـــيــني (pH) خالل عــمـــلــيــة
الـتـعـقـيم. �ـكـن أن تـكـون الـتـجـارب الـتـمـهـيـديـة ضـرورية

جلعل الهيدروجيني (pH) صحيح قبل التعقيم.
بـعـد ضــبط الـعـامـل الـهـيــدروجـيـني q(pH) يـضـاف 20
مـــلل من مـــحــلـــول إثــانــولـي يــحــتـــوي عــلى 1 % من أحـــمــر
أرجــوان الـبــرومـوكــريــزول. يـكــمل احلـجـم لـلــحـصــول عـلى
حـجم نـهــائي يـسـاوي 10 لـتــرات. يـحــتـاج ذلـك إلى حـوالي
810 مـلل من اGـاء اGـقـطـر. إذا لم يـسـتـعـمل الـوسط الـكامل

مـبـاشــرةq يـسـكـب في قـارورات سـعــتـهـا 500 مـلل ويـوضع
في جهـاز الـتـعـقـيم في درجـة حرراة 115 مْ Gـدة 10 دقـائق.
Xتضاف كمية من الالكتوز ومحلول التيام qلالستعمال
(مــحــلـول 6) إذا اقــتــضى األمــرq يــتــرك لــيــذوبq ثم يــوزع
بــأحــجـام 10 مــلل و50 مــلل. يـــجب أن يــحــتــوي كل أنــبــوب
اخـتــبــار أوقــارورة عــلى جــرس دورهــام. من اGــهم الــتــأكـد
أنه بـعـد اGـرور بـجـهـاز الـتـعـقـيم وقـبل االسـتـعـمـالq يـكون
qجـرس دورهام ـلوءا كـليـا بالـوسط. في احلالـة العـكسـية
من احملتمل احلـصول على نـتيـجة إيجـابية خـاطئة لـتشكل
الــــغـــاز. تــــعــــقم فـي درجــــة حـــرراة 115 مْ Gــــدة 10 دقــــائق أو
توضع في جـهاز التحضX في 100 مْ Gدة 30 دقيـقة Gدة 3

أيام متتالية.
وسط ذو تركيز بسيط

- يـحضـر وسط ذو تـركيـز بـسيط بـتـخفـيف الوسط
ذي الــتــركــيــز اGــضــاعف مع حــجم مــســاو مـن اGــاء اGــقــطـر
ويـوزع بـأحجـام تـقدر بـ 5 مـلل داخل أنـابيب حتـتـوي على

جرس دورهام.
- تـعـقم في 115 مْ Gـدة 10 دقـائق أو تـوضع فـي جـهاز

التحضX في 100 مْ Gدة 30 دقيقة Gدة 3 أيام متتالية.

يسخن للتذويب.

احمللول احمللول 5

كلورور الكالسيوم (CaCI22H2O) ...................... 5 غ

ماء مقطر ................................................ 100 ملل

حمض الكلوردريك اGركز............................ 0,1 ملل
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Xالحظة 6 :  : �كن أن تعطي إضافة حالمة الكازيGالحظة اGا
لـ  0,1 % (ك/ك) خالية من الفيتامX نتائج أسرع.

مرق تريبتوزي باللوريل سولفاتمرق تريبتوزي باللوريل سولفات

وسط ذو تركيز مضاعف

تريبتوز ...................................................... 40 غ

الكتوز ......................................................... 10 غ

كلورور الصوديوم ......................................... 10 غ

أحادي  هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم ........ 5,5 غ

ثنائي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم ......... 5,5 غ

لوريل سلفات الصديوم ذو نقاوة عالية ........... 0,2 غ

ماء مقطر .............................................. 1000 ملل

- تذوب الببتون في 500 ملل من اGاء اGقطر.
- تـضاف 20 غ من صـفـراء الـبـقـر اجملـفـفـة مـحـللـة في
200 مــــــلل مـن اGـــــاء اGــــــقـــــطــــــر. يـــــجـب أن يـــــكــــــون الـــــعــــــامل

الهيدروجيني (pH) لهذا احمللول محصور بX 7,0 و7,5.
- يــكــمل احلــجم بــإضــافــة اGــاء اGــقــطــر بــتــقــريب 975

ملل.
- يـضـاف الالكـتـوز ويـضـبط الـعـامل الـهـيـدروجيـني

(pH) في 7,4.
- يـضـاف مـحلـول األخـضـر الالمع ويـكمـل احلجم إلى

1000 ملل بإضافة اGاء اGقطر.

- تـوزع أحجام بـ 5 مـلل في أنابـيب اختـبار حتـتوي
عـلى أجراس دورهام مـقلوبة وتـوضع داخل جهاز الـتعقيم

في درجة حرراة 115 مْ Gدة 10 دقائق.
وسط (وسط (EC) (لتشكل الغاز)) (لتشكل الغاز)

ببتون ......................................................... 10 غ

الكتوز ......................................................... 10 غ

صفراء البقر مجففة ...................................... 20 غ

أخضر المع [محلول لـ 0,1 % (ك/ك)] .............. 13ملل

ماء مقطرq يكمل حتى .............................. 1000 ملل

- يضـاف التـريبتـوزq كلورور الـصوديـومq الالكتوز
والفوسفات للماء ويسخن للتذويب.

- يضـاف لوريل سـولفـات الـصوديـوم ويخـلط برفق
لتجنب تشكل رغوة.

- يضبط العامل الهيدروجيني (pH) في 6,8 + 0,2.
- يـحضـر وسط ذو تـركيـز بـسيط بـتـخفـيف الوسط

ذي التركيز اGضاعف بحجم مساو من اGاء اGقطر.
- يـوزع الوسط ذو التـركيز الـبسيط بـأحجام 5 ملل
والوسـط ذو التـركيـز اGضـاعف بأحـجام 10 ملل و50 ملل.
يـــجب أن يـــحـــتـــوي كل أنـــبـــوب اخـــتـــبـــار أو قـــارورة عـــلى

جرس دورهام.
- يــوضع في جـهـاز الـتــعـقـيم في درجـة حـرراة 115 مْ

Gدة 10 دقائق.
أوساط التأكيدأوساط التأكيد

مـرق (صـفراوي) الكـتـوزي بـاألخضـر الالمع (لـتـشكلمـرق (صـفراوي) الكـتـوزي بـاألخضـر الالمع (لـتـشكل
الغاز)الغاز)

قــبـل الــتـــعــقـــيم يـــوزع في أنـــابــيب اخـــتـــبــار بـــحــيث
يــغـــطي الـــوسط عــلـى األقل جــزءا مـن جــرس دورهـــام بــعــد

التعقيم.
يــجب أن يـســاوي الـعــامل الـهــيـدروجــيـني (pH) بـعـد

التعقيم 6,9.
ماء تريبتوني (لتفاعل األندول)ماء تريبتوني (لتفاعل األندول)

يـعطي بـعض البـبـتون نـتائج مـرضيـة في التـجارب
التي جترى 35 مْ أو37 مْ وغير مـرضية في جتربة األندول
. ثــبت أن الــتـربــتــون يـعــطي نــتــائج مـرضــيــة لـذا في 44 مْ

ينصح به.

تريبتوز أو تريبتيكاز .................................. 20 غ

الكتوز ........................................................... 5 غ

خليط األمالح الصفراوية

أو أمالح صفراوية رقم 3 .................................1,5 غ

أحادي  هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم .......... 4 غ

ثنائي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم ......... 1,5 غ

كلورور الصوديوم .......................................... 5 غ

ماء مقطر .............................................. 1000 ملل

تريبتون ...................................................... 20 غ

كلورور الصوديوم .......................................... 5 غ

ماء مقطر .............................................. 1000 ملل
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- تــــــذوب اGــــــكــــــونــــــات في اGــــــاء ويــــــضــــــبط الــــــعــــــامل
الهيدروجيني (pH) في 7,5.

- تـوزع بــأحـجـام 5 مـلـل وتـوضع في جــهـاز الــتـعــقـيم
في درجة حرراة 115 مْ Gدة 10 دقائق.

DL أو D الحظة 7 :    إن إضــافة الـتريبتـوفـانGا
بـ 0,1 % (ك/ك) �كن أن يحسن فعالية الوسط.

مــرق تــريــبــتــوزي بـــاGــانــيــتــولq بــالــلــوريل ســلــفــاتمــرق تــريــبــتــوزي بـــاGــانــيــتــولq بــالــلــوريل ســلــفــات
وبالتريبتوفان وبالتريبتوفان 

(قارورة وحيدة لتشكل الغاز واألندول)

تريبتوز ...................................................... 20 غ

مانيتول ........................................................ 5 غ

كلورور الصوديوم .......................................... 5 غ

أحادي  هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم ...... 2,75 غ

ثنائي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم ....... 2,75 غ

لوريل سلفات الصوديوم ............................... 0,1 غ

تريبتوفان (-) L .......................................... 0,2 غ

ماء مقطر .............................................. 1000 ملل

- يذوب األلدهيد في كحول األميليك.
- يــضــاف احلـــمض اGــركــز بـــرفق. يــوضع بـــعــيــدا عن

الضوء في درجة حرراة 4 مْ.
اGالحـــظـــة اGالحـــظـــة 8 :  : يـــجب أن يــــتـــغـــيــــر لـــون الـــكــــاشف من
األصــفــر الــفـاحت إلـى األسـمــر الــفــاحتq لــقــد اتـضـح أن بـعض
عـيـنـات كـحـول األمـلـيك غـيـر مـرضـيـة وتـعـطـي لـونـا داكـنا

مع األلدهيد.
كاشف األكسيدازكاشف األكسيداز

p - ثنائي اGثيل أمينو بنزلدهيد ..................... 5 غ

كحول األميليك .......................................... 75 ملل

حمض الكلوريدريك (p = 1,18 غ/ملل) ........... 25 ملل

- يـضاف إلى اGـاء الـتريـبـتوز وكـلـورور الصـوديوم
واGــــانـــيــــتــــول والـــفــــوســـفــــات والـــتــــريـــبــــتــــوفـــان ويــــســـخن

للتذويب.
- يـضــاف لـوريل سـلــفـات الـصـوديــوم ويـخـلط بـرفق

الجتناب تشكل رغوة.
- يضبط العامل الهيدروجيني (pH) في 6,8 + 0,2.
- تـوزع بـأحـجـام تـسـاوي 5 مـلل في أنـابـيب حتـتـوي

على جرس دورهام.
- تــوضع في جـهـاز الـتــعـقـيم في درجـة حـرارة 115 مْ

Gدة 10 دقائق.

الكواشفالكواشف

كاشف كوفاكس لألندولكاشف كوفاكس لألندول

ثنائي كلورات p - فنيالن ديامX ................... 0,1 غ

ماء مقطر .................................................. 10 ملل

ببتون ........................................................... 1 غ

ماء مقطر .............................................. 1000 ملل

ال يـــــحـــــفـظ هــــذا الـــــكـــــاشـفq لـــــذا يــــجـب أن يـــــحـــــضــــر
بكميات صغيرة قبل كل استعمال.

اخملففاتاخملففات
مخفف بالببتون (مخفف بالببتون (0,1 %)

- تذوب الببتون في حوالي 950 ملل من اGاء.
- يـــضــــبط الـــعـــامل الــــهـــيـــدروجـــيـــني (pH) �ـــحـــلـــول
هـيـدروكـسـيـد الـصـوديـوم أو �ـحـلـول حـمض الـكـلوريـديك

(1 مول/ل) ليصبح بعد التعقيم 7,0 + 0,1.
qـــاء لـــلـــحــــصـــول عـــلى 1000 مــــللGيـــكــــمل احلـــجم بــــا -
ويـوزع بـأحجـام مـستـعمـلـة وتوضع فـي جهـاز التـعـقيم في

درجة حرارة 121 مْ + 1 مْ Gدة 15 دقيقة.
محلول ملحي ببتوني

- تــــذوب اGـــــكــــونــــات فـي حــــوالي 950 مــــلـل من اGــــاء
موضوع للغليان.

- يضبط الـعامل الهـيدروجيني (pH) بهـيدروكـسيد
الـصـوديـوم أو مـحـلـول حـمض الـكـلـوريديـريك (1 مـول/ل)

ليصبح بعد التعقيم 7,0 + 0,1.
qـــاء لـــلـــحــــصـــول عـــلى 1000 مــــللGيـــكــــمل احلـــجم بــــا -
ويـوزع عـلى أحجـام مـستـعـملـة ويوضـع في جهـاز الـتعـقيم

في درجة حرارة 121 مْ + 1 مْ Gدة 15 دقيقة.

ببتون ........................................................... 1 غ

كلورور الصوديوم ........................................ 8,5 غ

ماء مقطر .............................................. 1000 ملل
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محلول رجنار (مخفف إلى الربع)

كلورور الصوديوم ...................................... 2,25 غ
كلورور البوتاسيوم .................................. 0,105 غ
كلورور الكالسيوم (خال من اGاء) .................. 0,12 غ
هيدروجينو كربونات الصوديوم .................. 0,05 غ
ماء مقطر .............................................. 1000 ملل

- تذوب اGكونات وتوزع بأحجام مستعملة.
- تــعــــقــم في جــــهـــاز الـــتـــعـــقـــيــم في درجـــة حــرارة
121 مْ + 1 مْ Gــــدة 15 دقــــيــــقــــة. يــــجـب أن يــــســــاوي الــــعــــامل

الهيدروجيني (pH) النهائي 7,0 + 0,1.
محلول مثبت بالفوسفات

ثنائي هيدروجينو فوسفات البوتاسيوم .... 42,5 ملغ
كلورور اGغنزيوم ..................................... 190 ملغ
ماء مقطر .............................................. 1000 ملل

التحضيرالتحضير
أ) محلول الفوسفات

- تـذوب 34 غ من الـفــوســفـات في 500 مــلل مـن اGـاء
اGقطر.

- يـضـبط الـعـامل الـهـيـدروجـيـني (pH) في 7,2 + 0,5
�ــحــلـول هــيــدروكــسـيــد الــصــوديـوم لـ 1 مــول / ل ويــكـمل

احلجم باGاء اGقطر حتى 1000 ملل.
ب) محلول كلورور اGغنزيوم

يــذوب 38 غ من كـــلــورور اGـــغــنـــزيــوم في 1000 مــلل
من اGاء اGقطر.

احمللول النهائي
لالستعمالq يضاف 1,25 ملل من محلول الفوسفات
(أ) و5,0 مـلـل من مـحـلـول كـلـورور اGـغـنـزيـوم (ب) لـ 1000
مـلل من اGـاء اGقـطـر. يوزع بـأحـجام مـسـتعـملـة ويـعقم في
جــــهــــاز الــــتـــــعــــقــــيـم في درجــــة حــــرارة 121 مْ + 1 مْ Gــــدة 15
(pH) دقـــيــقـــة. يــجب أن يـــســاوي الـــعــامـل الــهـــيــدروجـــيــني

النهائي في 7,0 + 0,1.

هالم مغذيهالم مغذي

مستخلص اللحم ........................................... 1,0 غ

ببتون ........................................................ 1,0 غ

كلورور الصوديوم .......................................... 5 غ

هالم ............................................................ 15 غ

- تسكب اGكونات في اGاء وتسخن للتذويب.

- يــــضـــــبط الـــــعــــامـل الــــهـــــيــــدروجـــــيــــني (pH) في 8,2
بواسـطة هـيدروكـسيـد الصـوديوم (1 مول/ل) ويـغلى Gدة

10 دقائق.

- يـصفى بالتـرشيح ويضـبط العامل الهـيدروجيني
.7,4 + 7,2 (pH)

- يـوزع فـي قـارورات ســعـتــهـا 100 مــلل وتـنــقل إلى
جهاز التـعقيم مضـبوط في درجة حرارة 121 مْ + 1 مْ Gدة

15 دقيقة.

وزارة العمل والتشغيل وزارة العمل والتشغيل 
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــــــــرار مــــــــؤرخ في قــــــــرار مــــــــؤرخ في 20 ذي احلـــــجـــــــة عـــــام  ذي احلـــــجـــــــة عـــــام 1433 اGـــــوافق  اGـــــوافق 5
نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــــة نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــــة q2012 يــــتـــضــــمـن اعـــتــــمــــاد أعـــوانq يــــتـــضــــمـن اعـــتــــمــــاد أعـــوان

اGراقبة للضمان االجتماعي.اGراقبة للضمان االجتماعي.

ــــــــــــــــــــــ
�ـوجــــب قــــرار مؤرخ في 20 ذي احلـجــة عام 1433
اGــوافق 5 نــوفــمــبــر ســنــة q2012 يــعــتــمــد أعــوان اGــراقــبــة

للضمان االجتماعي اGذكورون في اجلدول أدناه:

الواليةالواليةالهيئة اGستخدمةالهيئة اGستخدمةاالسم واللقباالسم واللقب

وعاز محمد صالح الدين
حنيش فتحي

فالح قادة
بلعام العربي

سوق أهراس
الوادي
سعيدة
النعامة

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء
الصندوق الوطني للتقاعد
الصندرق الوطني للتقاعد

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي اخلاص لغير األجراء
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اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)

الواليةالواليةالهيئة اGستخدمةالهيئة اGستخدمةاالسم واللقباالسم واللقب

بوساق رابح
بلعنيق مصباح
زغيدة سفيان

بوكابو عبد الرحمان
بن زيان حمزة

غضبان صالح الدين
بورشاش عبد الرؤوف

شفيري عبد الرحيم

اجلزائر
عنابة
عنابة
عنابة

اGسيلة
اGسيلة

سوق أهراس
اجلزائر

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي اخلاص لغير األجراء
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي اخلاص لغير األجراء
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي اخلاص لغير األجراء
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي اخلاص لغير األجراء
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي اخلاص لغير األجراء
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي اخلاص لغير األجراء
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي اخلاص لغير األجراء
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي اخلاص لغير األجراء

ال �ــكن أعــوان اGــراقــبــة اGــذكـوريـن أعالهq مــبــاشـرة
مهامـهم إال بعـد أداء اليـمX اGنـصوص عـليـها في اGادة 12
من اGـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 05-130 اGـؤرخ في 15 ربـيع
األول عـام 1426 اGـوافق 24 أبــريل ســنـة 2005 الــذي يــحـدد
شـــروط ــارســـة أعـــوان اGــراقـــبــة لـــلــضـــمـــان االجــتـــمــاعي

وكيفيات اعتمادهم.
تلغى كل األحكام اخملالفة لهذا القرار.

وزارة الصيد البحري وا9وارد الصيدية
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 21 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1434 اGــوافق  اGــوافق 2
مــايـــو ســنــة مــايـــو ســنــة q2013 يــتــضــمـن تــعــيــX أعـــضــاء اجملــلسq يــتــضــمـن تــعــيــX أعـــضــاء اجملــلس
الـتوجيـهي للـمعهـد الوطـني العـالي للصـيد الـبحريالـتوجيـهي للـمعهـد الوطـني العـالي للصـيد الـبحري

وتربية اGائيات.وتربية اGائيات.
ــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرخ في 21 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1434 اGــوافق 2 مـــايـــو ســـنــة q2013 يــعــX األعـــضــاء اآلتــيــة

أسماؤهمq تـطبيقا ألحكام اGادة 10 من اGرسـوم التنفيذي
رقم 85-243 اGــؤرخ في 16 مــحــرم عــام 1406 اGــوافق أول
أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 1985 واGـــــتــــضـــــمن الـــــقـــــانــــون األســـــاسي
الـنـمـوذجي لـلـمـعـاهـد الـوطـنـيـة لـلـتـكـوين الـعـالي واGـادة 3
من اGـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 06-285 اGـؤرخ في 26 رجب
عـام 1427 اGـوافق 21 غـشت سـنة 2006 واGـتـضـمن حتـويل
اGعهد التكـنولوجي للصيد البـحري وتربية اGائيات إلى
qـائياتGعـهد الـوطني الـعالي لـلصـيد الـبحـري وتربـية اGا
في اجملـلس الــتـوجــيـهـي لـلــمـعــهـد الــوطـني الــعـالي لــلـصــيـد

البحري وتربية اGائيات:
- الــســيــدة نــاديـــة بــوحــفصq ــثــلـــة الــوزيــر اGــكــلف

qرئيسة qبالصيد البحري

- الـــســـيـــد مـــحـــسن بن عـــبـــاسq ـــثل وزيـــر الـــدفــاع
qالوطني

- الــســـيـــدة جـــمـــيــلـــة مـــوالq ـــثــلـــة الـــوزيـــر اGــكـــلف
qبالتعليم العالي

- الـــســـيـــد مــولـــود بـــولــســـانq ـــثل الـــوزيـــر اGــكـــلف
qبالتربية الوطنية

- الــســـيــد عــبــد اGــالـك جــبــارq ــثل الـــوزيــر اGــكــلف
qاليةGبا

- الــســـيــدة ســمـــيــرة نـــاتشq ــثــلـــة الــوزيـــر اGــكــلف
qدينةGبالبيئة والتهيئة العمرانية وا

- الــســيــد أرزقي نــايت عــليq ــثل الــوزيــر اGـكــلف
qبالبحرية التجارية

- الـــســـيـــد تـــوفــــيق قـــمــــاريـــزq ـــثل غــــرفـــة الـــصـــيـــد
qائيات لوالية اجلزائرGالبحري وتربية ا

- الـسـيـد نـور الـدين بـوعـشةq ـثل الـسـلـطـة اGـكـلـفة
qبالوظيفة العمومية

- السـيـدة سامـيـة إيزامq ـثـلة اجملـلس الـبيـداغوجي
qللمعهد

- الـــســيـــدة نــاديـــة رابـــيــةq ـــثــلـــة مـــنــتـــخــبـــة لـــســلك
qعهدGبا Xاألساتذة الدائم

- الـــــــســـــــيـــــــد رضــــــــا اGـــــــهـــــــنـــــــاويq ـــــــثـل مـــــــنــــــــتـــــــخب
qXوالتقني Xاإلداري Xللمستخدم

- السيد عصام معوشيq ثل منتخب للطلبة.
تلغـى أحكام القرار اGؤرخ في 14 رمضان عام 1429
اGوافق 14 سـبـتمـبر سـنة 2008 واGـتضـمن تعـيX أعـضاء
اجمللس التوجيهي للـمعهد العالي للـصيد البحري وتربية

اGائيات.
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قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 10 رجب عـام  رجب عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 20 مايـو سـنة مايـو سـنة
q2013 يــعــدل الـقــرار اGــؤرq يــعــدل الـقــرار اGــؤرّخ في خ في 23 شــوال عــام  شــوال عــام 1432

21 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة 2011 الــذي يـحــدد فــتـرة الــذي يـحــدد فــتـرة اGـوافق اGـوافق 
غــــلق صــــيــــد ســــمك أبــــو ســــيـف الــــطــــويل فـي اGــــيـــاهغــــلق صــــيــــد ســــمك أبــــو ســــيـف الــــطــــويل فـي اGــــيـــاه

اخلاضعة للقضاء الوطني.اخلاضعة للقضاء الوطني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qوارد الصيديةGإن وزير الصيد البحري و ا

- �ـقــتـضى األمـر رقم 73 - 12  اGـؤرخ في 29 صـفـر
عـام 1393 اGـوافق 3 أبــريل سـنـة 1973 واGـتــضــمن إحـداث

qتمّمGعدّل واGا qصلحة الوطنية حلراسة الشواطىءGا

- و �ـــقـــتـــضـى اGـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم 2000 - 388
اGـؤرّخ في 2 رمـضـان عام 1421 اGـوافق 28 نـوفـمـبـر سـنة
2000 واGــــتـــضــــمن اGــــصـــادقــــة عــــلى االتــــفـــاقــــيــــة الـــدولــــيـــة

للـمحافظـة على أسمـاك التونة بـاحمليط األطلـسيq اGوقعة
بــــريــــو دي جـــانــــيــــرو يـــوم 14 مــــايــــو ســــنـــة q1966 اGــــعــــدلـــة
بـبــروتــوكـول بــاريس اGــعــتـمــد يـوم 10 يــولـيــو ســنـة 1984

q1992 عتمد يوم 5 يونيو سنةGوبروتوكول مدريد ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2012 وا

- و �ــقــتــضى اGــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم 2000 - 123
اGــــؤرّخ في 7 ربــــيـع األول عـــام  1421 اGــــوافق 10 يــــونــــيـــو
سـنـة 2000 الـذي يــحـدد صالحـيــات وزيـر الـصـيــد الـبـحـري

qوارد الصيديةGوا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 481
اGـؤرخ في 19 شـوّال عـام 1424 اGـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنـة
2003 الـــــذي يــــحــــدد شــــروط ــــارســــة الـــــصــــيــــد الــــبــــحــــري

qادة 47 (الفقرة 3) منهGال سيما ا qوكيفياتها

- و�ـقــتـضى الــقـرار اGـؤرّخ في 23 شـوّال عـام 1432
اGــوافق 21 ســبــتــمــبــر ســنـة 2011 الــذي يــحــدد فــتــرة غــلق
صـيد سمك أبو سـيف الطويل في اGيـاه اخلاضعة لـلقضاء

qتمّمGا qالوطني

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : يــعـدل هــذا الـقــرار الـقــرار اGـؤرّخ في
23 شوّال عام 1432 اGوافق 21 سبتمبر سنة q2011 اGتمّم

واGذكور أعاله.

اGـاداGـادّة ة 2 :  تـعـدّل أحـكـام اGادة 2 من الـقـرار اGؤرّخ في
23 شوّال عام 1432 اGوافق 21 سبتمبر سنة q2011 اGتمّم

واGذكور أعالهq وحترّر كما يأتي :

"اGـادّة 2 : �ــنع صــيــد ســمك أبــو سـيـف الـطــويل في
اGياه اخلاضعـة للقضاء الوطنـي في الفترة اGمتدة من 15
فـبـراير إلى 15 مـارس والــفـتـرة اGـمـتـدة من أول أكـتـوبـر

إلى 30 نوفمبر".
اGـاداGـادّة ة 3 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 10 رجـب عـــام 1434 اGــــوافق 20

مايو سنة 2013.
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

وزارة االتصـالوزارة االتصـال

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 10  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 22
يـنـايـر سـنـة يـنـايـر سـنـة q2013 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX أعـضاء مـجـلسن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس

إدارة وكالة األنباء اجلزائرية.إدارة وكالة األنباء اجلزائرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قـــــرار مـــؤرّخ في 10 ربـــيع األوّل عـــام 1434
اGــــوافــق 22 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2013 يـــعـــيّـن األعـــضــــاء اآلتـــيـــة
أسماؤهمq تـطبيقا ألحكام اGادّة 14 من اGرسـوم التّنفيذيّ
رقم 91-104 اGــــــؤرّخ في 5 شــــــوّال عــــــام 1411 اGــــــوافق 20
أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحـوّل الـوكالـة الـوطـنـية الـبـرقـية
للصحافة "وكالة األنباء اجلزائرية" إلى مؤسسة عمومية
ذات طـابـع صـنــاعي وجتـاريq اGــعــدّل واGـتــمّمq في مــجـلس

إدارة وكالة األنباء اجلزائرية :
- عــبــد احلــمــيـد كــاشــاq اGــديــر الــعــامّ لــوكــالــة األنــبـاء

qرئيسا qاجلزائرية
qكلّف باالتصالGثلة الوزير ا qوردية خالش -

- عـــلـي تـــلـــورارq ـــثـل الـــوزيـــر اGـــكــــلّف بـــالـــشـــؤون
qاخلـارجـية

- زهـــيـــر مــزيـــانq ـــثل الـــوزيـــر اGـــكـــلّف بـــالـــبـــريــد
qوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- مـــصـــطــفـى بن نـــبيq ـــثل اGـــؤســســـة الـــعــمـــومـــيــة
qللتلفـزيـون

- عـــقـــيـــلــة شـــكـــيـــرq ـــثــلـــة اGـــؤســـــســـة الــعـــمـــومـــــيــة
qسموعـةGلإلذاعــة ا

Xــثــلـة مــنـتــخــبـة عن الــصــحـافــيـ qدلـيــلـة زهــاني -
qلهيئة التحرير Xالتابع Xاحملترف

- بوجـمعــة تـيڤـونتـqX ثــل الـفئـات األخــرى مــن
اGـســتــخــدمــــqX مــنــتـخــبــــا مــن مــجــمــــوع أعــــــوان هـــذه

qالفئـات
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- محـنـد أمـزيـان كـروشq مـديـر عـامّ مـسـاعـد بـوكـالة
qاألنبـاء اجلزائرية

- مــــصــــطــــــفى عـــــبــــــدلـيq مــــديــــــــر اإلعالم بـــــوكــــالــــــة
األنبــاء اجلـزائرية.

تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار اGــؤرّخ في 12 جـــمــادى األولى
Xــتـضـمّن تــعـيـGـوافق 29 مـايــو ســنـة 2007 واGعـام 1428 ا

أعضــاء مجـلس إدارة وكالــة األنبــاء اجلـزائرية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 10  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 22
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة q2013 يـتــضــمq يـتــضــمّن اســتــخالف عــضــو فين اســتــخالف عــضــو في

مجلس إدارة اGركز الدولي للصحافة.مجلس إدارة اGركز الدولي للصحافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قـــــرار مـــؤرّخ في 10 ربـــيع األوّل عـــام 1434
اGــوافــق 22 يــنــايــر ســنـة q2013 تــعــيّـن الــسّــيــدة شــهــيــنـاز
زواغـي  ــثــلـــة الــوزيــر اGـــكــلّف بـــالــداخـــلــيــة واجلـــمــاعــات
qركز الدولي للصحافةGعضوا في مجلس إدارة ا q احمللية
لــلـفــتـرة اGــتــبـقــيــة من الـعــضــويـةq خــلـفــا لــلـســيــد عـلــيـوات
ديـدانيq تـطـبـيـقـا ألحـكـام اGادّة 11 من اGـرسـوم التّـنـفـيذيّ
رقم 02-117 اGــــــؤرخ في20 مــــــحــــــرّم عــــــام 1423 اGــــــوافق 3
أبــــريل ســــنــــة 2002 واGــــتــــضــــمّـن إنــــشــــاء اGـــــركــــز الــــدولي

للصحافة وكيفيات تنظيمه وسيرهq اGعدّل.

الهيئة الوطنية للوقايةالهيئة الوطنية للوقاية
من الفساد ومكافحتهمن الفساد ومكافحته

قـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشــــتـــرك مـــؤرخ في 8 جـــمـــادى األولى عـــام جـــمـــادى األولى عـــام
1434 اGـــــــــوافق  اGـــــــــوافق 21 مـــــــــارس ســـــــــنـــــــــة  مـــــــــارس ســـــــــنـــــــــة q2013 يـــــــــحـــــــــد يـــــــــحـــــــــدّد

الـتـنــظـــيم الـــداخـلي لــلـهـيـئـــة الــوطـنــيــة لـلـوقـايــةالـتـنــظـــيم الـــداخـلي لــلـهـيـئـــة الــوطـنــيــة لـلـوقـايــة
مـن الفسـاد ومكافحتـه.مـن الفسـاد ومكافحتـه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإنّ األم
qاليةGووزير ا

ورئـــيس الـــهــيـــئـــة الـــوطــنـــيـــة لـــلــوقـــايـــة من الـــفـــســاد
qومكافحته

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 06-413 اGـؤرّخ
في  أوّل ذي الـقــعــدة عـام 1427 اGـوافق 22 نــوفــمــبــر ســنـة
2006 الـذي يـحــدّد تـشـكـيـلـة الـهـيـئــة الـوطـنـيـة لـلـوقـايـة من

الـفـسـاد ومـكافـحـته وتـنـظـيمـهـا وكـيـفـيات سـيـرهـاq اGـعدّل
qادّة 8 منهGال سيّما ا qتمّمGوا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

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

qاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-04 اGـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XــــوظــــفــــGــــتـــــضــــمّن الــــقـــــانـــــون األســــــاسي اخلـــــاص بــــاGوا
اGـــــنـــــتــــــمـــــــX لألسـالك اGـــــشـــــتــــــركــــــــة فـي اGـــــؤســـــســــــــات

qواإلدارات العمومـية

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

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 8 من اGـرسـوم
الــــرئــــاسي رقم 06-413 اGــــؤرّخ في أوّل ذي الــــقــــعــــدة عــــام
1427 اGــــوافق 22 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة q2006 اGـــعـــدّل واGــــتـــمّم

واGـذكــور أعالهq يـهــدف هــذا الـقــرار إلى حتـديــد الــتـنــظـيم
الـداخلي لـلهـيئـة الوطـنيـة للـوقايـة من الفـساد ومـكافـحته

في مكاتب ورؤساء دراسات.

اGــاداGــادّة ة 2 :  : يـــضم الـــتـــنـــظــــيم الـــداخـــلـي لـــلــهـــيـــئـــة حتت
سلطـة الـرئيس :

أ) على مستوى األمانة العامة :

1 - اGــديــريــة الــفــرعـــيــة لــلــمــســتــخــدمــX والــوســائل
اGنظّمـة في :

qوالتكوين XستخدمGمكتب ا -

- مكتب الوسائل.

2 - اGــديــــريــــة الـــفـــرعــــيـــة لـــلــمـــيـــزانـــيـــة واحملـــاســـبــة
اGنظّمـة في :

qيزانيةGمكتب ا -

- مكتب احملاسبة.

ب) على مستوى األقسـام :

يــــســـــاعــــد رؤســــاء الــــدراســـــات مــــكــــلّـــــفــــان اثــــنــــان (2)
بالدراسات لكل رئيس دراسات.
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اGـاداGـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 8 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434
اGوافق 21 مارس سنة 2013.

- و�ـقــتـضـى اGـرســوم الـرئــاسي اGـؤرخ في أول ذي
احلـجة عام 1431 اGـوافق 7 نـوفـمبـر سـنة 2010 واGـتضمن
تــعــيــX رئــيس وأعــضــاء الـــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــوقــايــة من

qالفساد ومكافحته

- و�قتـضى اGرسوم الرئاسي اGؤرخ في 13 محرم
عــــام 1434 اGــــوافق 27 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2012 واGــــتــــضـــمن
تــعــيــX الــســيــد مــصــطــفى شــعــبــانq أمــيــنــا عــامــا لــلــهــيــئـة

qالوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

اGـادة األولى:اGـادة األولى: يــفـوض إلى الـســيـد شــعـبـان مــصـطـفى
األمـX الـعــامq اإلمـضـاء في حـدود صالحــيـاته بـاسم رئـيس
الــهـيــئـة الـوطــنـيــة لـلــوقـايــة من الـفــسـاد ومـكــافـحــتهq عـلى

جميع الوثائق واGقررات.

2: : يــنــشــر هــذا اGــقــرر في اجلــريــدة الــرســمــيـة اGـادة اGـادة 
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 12 رجـب عـــام 1434 اGــــوافق 22
مايو سنة 2013.

براهيم بوزبوجنبراهيم بوزبوجن

7 شعبان عام  شعبان عام 1434 هـ هـ
16 يونيو سنة  يونيو سنة 2013 م
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رئيس الهيئة الوطنيةرئيس الهيئة الوطنية
للوقاية من الفساد ومكافحتهللوقاية من الفساد ومكافحته

براهيم بوزبوجنبراهيم بوزبوجن

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقـاسم بوشمالبلقـاسم بوشمال

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـقرر مؤرخ في مـقرر مؤرخ في 12 رجب عام  رجب عام 1434 اGوافق  اGوافق 22 مايـو سنة مايـو سنة
 q2013 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى األمX العام. q يتضمن تفويض اإلمضاء إلى األمX العام. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن رئــيس الــهــيـــئــة الــوطــنــيــة لــلــوقــايــة من الــفــســاد

qومكافحته
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 06-413 اGـؤرخ
فـي أول ذي الــــقـــــعــــدة عــــام 1427 اGــــوافــق 22 نــــوفــــمــــبـــــــر
سنــــة 2006 الذي يحدد تشكـيلة الهيئة الـوطنية للوقاية
qمن الــفـســاد ومــكـافــحــته وتــنــظـيــمــهـا وكــيــفــيـات ســيــرهـا

qتممGعدل واGا


