
العدد العدد 48
السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 25 ذو القعدةذو القعدة عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 9 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsY بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم تـنفيذي رقـم 15 - 232 مؤرخ في 14 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 29 غشـت سنة s2015 يـعدّل توزيع نـفقات مـيزانية
الدولة للتجهيز لسنة s2015 حسب كل قطاع....................................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقــم 15 -233 مـؤرخ في 14 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافـق 29 غـشـت سـنـة s2015 يـتــضـمن نــقل اعـتــمـاد في
ميزانية تسيير وزارة العدل........................................................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقـم 15 - 234 مـؤرخ في 14 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 29 غـشـت سـنـة s2015 يـحــــدد شــروط وكــيـفــيـات
�ارســة األنشطــة واHهن اHنظمة اخلاضعــة للتسجيــل في السجل التجاري.......................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقــم 15 - 235 مـــؤرخ في 14 ذي الـــقــعــدة عــام 1436 اHـــوافق 29 غــشـت ســنـة s2015 يــعــدل  ويــتــمم اHــرســوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 90-166 اHـــؤرخ في 9 ذي الــقـــــعـــدة عــام 1410 اHــــوافق 2 يـــــونــيـــو ســـنــة 1990 واHـــتـــضــــمـن الــقــــانـــون
...............................................................Yاألسـاسي النـمـوذجـي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحري

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسي مـؤرخ في 16 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 31 غـشـت سـنـة s2015 يــتــضـمن إنــهــاء مـهــام مــكـلــفــة بـالــدراسـات
والتلخيص برئاسة اجلمهورية......................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 24 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 8  ســبــتـمــبــر ســنـة s2015 يــتــضـمّـن  إنـهــاء مــهـام مــفــتش بـوزارة
التجارة...................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الـقـعـدة عام 1436 اHوافق 8  سـبتـمـبر سـنة s2015 يتـضـمّن  إنـهاء مـهـام نائب مـديـر بوزارة
السكن والعمران - سابقا............................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 8  سـبــتـمــبـر ســنـة s2015 يـتــضـمّـن  إنـهــاء مـهــام مـديــر الـتــعـمــيـر
والبناء  في والية باتنة..............................................................................................................................
Yتـتـضـمّن  إنـهـاء مـهـام مـديريـن عـام s2015 ـوافق 8  سـبـتـمـبـر سـنـةHمـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخـة في 24 ذي الـقـعـدة عـام 1436 ا
لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الواليات..........................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شوّال عام 1436 اHوافق 22  يوليو سنة s2015 يتضمّن  إنهاء مهام مدير جامعـة البليدة...........
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 8  سـبــتـمــبـر ســنـة s2015 يـتــضـمّـن  إنـهــاء مـهــام مـديــر الـتــشـريع
والــتـنــظـيم لــلـضـمــان االجـتــمـاعي والــتـعـاضــديـة االجــتـمـاعــيـة بــاHـديـريــة الـعــامـة لــلـضـمــان االجـتــمـاعي بــوزارة الـعـمـل
والتشغيل والضمان االجتماعي...................................................................................................................
مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 24 ذي الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق 8  سـبـتـمـبـر سـنة s2015 يـتـضـمّـنـان  إنـهاء مـهـام مـديـرين
للتشغيل في الواليات................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسي مـؤرخ في 16 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 31 غـشـت سـنـة s2015 يــتـضــمن تـعــيـY مـديــرة دراسـات بــرئـاسـة
اجلمهورية..................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 8  سـبــتـمــبـر ســنـة s2015 يــتـضــمّن  تـعــيـY نــائب مـديــر بـوزارة
السكن والعمران واHدينة...........................................................................................................................
مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخـة في 24 ذي الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق 8  سـبـتـمـبـر سـنة s2015 تـتـضـمّن  تـعـيY مـديـرين لـلـسـكن في
الواليات...................................................................................................................................................
مــرســومــان رئــاســيّـان مــؤرّخــان في 24 ذي الــقــعــدة عـام 1436 اHـوافق 8  ســبــتـمــبــر ســنـة s2015 يــتــضــمّـنــان  تــعـيــY مــديـرين
................................................................................................................Yللتجهيزات العمومية في واليت
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 اHوافق 8  سبتمبر سنة s2015 يتضمّن تعيـY مديــر التعمـير والهندسـة
اHعماريـة والبنــاء في واليـة بجايـة.............................................................................................................
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Yمديـرين عام Yيتـضمّنـان  تعـي s2015 وافق 8  سـبتـمبـر سنةHمرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 24 ذي القـعدة عام 1436 ا
............................................................................................Yلديواني الترقية والتسيير العقاري في واليت

مرسـوم رئاسـيّ مؤرّخ في 24 ذي القعـدة عام 1436 اHوافـق 8  سبتـمبـــــر سنـة s2015 يتضمــّـن تعـيY اHدير العـام لديوان
الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء في والية اجلزائر............................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شوّال عام 1436 اHوافق 22  يوليو سنة s2015 يتضمّن تعيY مدير جامعة البليدة 1................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 شوّال عام 1436 اHوافق 22  يوليو سنة s2015 يتضمّن تعيY مدير جامعة اجلـزائر 1...............

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 8  سبتـمبر سنة s2015 يـتضمّن تـعيY رئيس ديـوان وزير العمل
والتشغيل والضمان االجتماعي...................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 ذي الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق 8  سـبـتـمـبـر سـنـة s2015 يـتـضـمّـن تـعـيـY مـفـتش بـوزارة الـعـمـل
والتشغيل والضمان االجتماعي...................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 ذي الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق 8  سـبـتـمـبـر سـنـة s2015 يـتـضـمّن تـعـيـY اHـديـر الـعـامّ لـلـصـندوق
الوطني للتقـاعد........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 ذي الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق 8  سـبـتـمـبـر سـنـة s2015 يـتـضـمّن تـعـيـY اHـديـر الـعـامّ لـلـصـندوق
الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء...............................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 ذي الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق 8  سـبـتـمـبـر سـنـة s2015 يـتـضـمّن تـعـيـY اHـديـر الـعـامّ لـلـصـندوق
الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء......................................................................................................

مــرســومــان رئــاســيّـان مــؤرّخــان في 24 ذي الــقــعــدة عـام 1436 اHـوافق 8  ســبــتـمــبــر ســنـة s2015 يــتــضــمّـنــان  تــعـيــY مــديـرين
للتشغيل في الواليات................................................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 18 شــوّال عـام 1436 اHـوافق 3 غــشـت ســنـة s2015 يــتــضــمن جتــديــد انـتــداب رئــيس احملــكــمـة
العسكرية الدائمة بوهران/الناحية العسكرية الثانية......................................................................................
قـرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1436 اHوافق 5 غشـت سنة s2015 يتـضمن إنهـاء مهـام رئيس ونائـبي رئيسي
اHصالح اجلهوية للمراقبة اHسبقة للنفقات اHلتزم بها لدى النواحي العسكرية.....................................................
قــرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 20 شــوّال عـام 1436 اHـوافق 5 غـشـت سـنـة s2015 يـتــضـمن تــعـيـY رئــيس ونـائــبي رئـيـسي
اHصالح اجلهوية للمراقبة اHسبقة للنفقات اHلتزم بها لدى النواحي العسكرية.....................................................
......................Yعسكري Yيتضمنان إنهاء مهام قاضي s2015 وافق 2 غشت سنةHقراران مؤرّخان في 17 شوّال عام 1436 ا
...........................Yعسكري Yقاضي Yيتضمنان تعي s2015 وافق 2 غشت سنةHقراران مؤرّخان في 17 شوّال عام 1436 ا

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 28 رمضـان عام 1436 اHوافـق 15 يولـيو سنة s2015 يـتضمّن تعـيY مفتـشY لألمن الوطني
بصفة ضباط للشرطة القضائية.....................................................................................................................

قــــرار مـؤرّخ في 24  ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 8 سـبــتـمــبـر ســنـة s2015 يـتــضـمّـن اعـتــمـاد احلــــزب الـســيـاســـي اHــسـمــــى
"طالئع احلريات"........................................................................................................................................

فهرس (تابع)فهرس (تابع)
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وزارة الصناعة واKناجموزارة الصناعة واKناجم
قــرار مـؤرّخ في 13 رمـضـان عـام 1436 اHـوافق أوّل  يـولــيـو سـنــة s2015  يـتـضـمّن تــعـيـY أعـضـاء مـجـلـس الـتـوجـيه واHـراقـبـة
للوكالة الوطنية لتطوير اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة...............................................................................

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قـرار مؤرخ في 9 ربـيع األول عام 1436 اHوافق 31  ديـسمـبر سـنة s2014 يتـضمـن جتديـد تشـكـيلـة اللـجـان اإلدارية اHـتسـاوية
األعضاء اخملتصة إزاء موظفي اإلدارة اHركزية لوزارة اجملاهدين.........................................................................
قـــرار مــؤرّخ في 23 رجب عـام 1436  اHـوافق 12  مــايــو ســنــة s2015 يـتــضــمّن تــعــيـY أعــضــاء مـجــلس إدارة اHــتــحف اجلــهـوي
للمجاهد للمدية........................................................................................................................................

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـرار مؤرخ في 14 شـعـبـان عام 1436 اHـوافـــق 2 يـونـيو سـنــــة s2015 يـجـعل اHنـهج األفـقي إلحـصاء اخلـمـائر والـعـفـنيـات بِـعد�
اHستعمرات في اHنتجات ذات نشاط مائي أكبر من s0,95 إجباريا.....................................................................
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5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 48 25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـ
9 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2015 م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفيـذي رقـم مـرسـوم تـنـفيـذي رقـم 15 -  - 232 مـؤرخ في مـؤرخ في  14 ذي الـقـعدة ذي الـقـعدة
عـــــام عـــــام 1436 اHـــــوافق   اHـــــوافق  29 غــــــشـت ســــــنـــــة  غــــــشـت ســــــنـــــة s2015 يــــــعـــــدs يــــــعـــــدّل
توزيع نفقات ميـزانية الدولة للتـجهيز لسنة توزيع نفقات ميـزانية الدولة للتـجهيز لسنة 2015

حسب كل قطاع.حسب كل قطاع.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
s( الفقرة 2) منه

- و �ـــقـــتـــضى الـــقـــانـــون رقم 84 -  17 اHــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

sتمّمHعدّل واHا sاليةHا Yبقوان
- و�قـتـضى األمر رقم  15 - 01 اHـؤرخ في 7 شوال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

s2015 الية التكميلي لسنةHا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 227
اHــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة  1998واHــتــعـلـق بـنــفــقـات الــدولــة لــلـتــجــهـيــزs اHــعـدّل

sتمّمHوا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 
اHادة األولى :اHادة األولى :  يلغى من مـيزانيـة سنة 2015 اعـتماد
دفع قـــدره ثــمـــا�ــائـــة وخــمـــســة وثـــمــانـــون مــلـــيــون ديـــنــار
(885.000.000 دج) ورخــــصــــة بــــرنــــامج قــــدرهــــا ثــــمــــا�ــــائـــة
وخــــمــــســــة وثــــمــــانـــــون مــــلــــيــــون ديــــنــــار (885.000.000 دج)
مـقــيـدان فـي الـنــفـقــات ذات الـطــابع الــنـهــائي (اHـنــصـوص
عــــلـــيــــهــــا في األمــــر رقم 15 - 01 اHــــؤرّخ في 7 شــــوّال عــــام
1436 اHــوافق 23 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2015 واHـــتـــضـــمن قـــانـــون

اHـالـية الـتـكـميـلي لـسـنة s(2015 طبـقـا لـلـجـدول "أ" اHـلحق
بهذا اHرسوم.

اHـادة اHـادة 2 :  : يـخـصص Hـيــزانـيـة سـنـة 2015 اعــتـمـاد دفع
قــــدره ثــــمــــا�ــــائــــة وخـــــمــــســــة وثــــمــــانــــون مــــلــــيــــون ديــــنــــار
(885.000.000 دج) ورخــــصــــة بــــرنــــامج قــــدرهــــا ثــــمــــا�ــــائـــة
وخمسة وثمانون مليون دينار (885.000.000 دج) يقيدان

في الـنفـقـات ذات الـطـابع الـنـهائي (اHـنـصـوص عـلـيـها في
األمــر رقم 15 - 01 اHــؤرّخ في 7 شــوّال عــام 1436 اHــوافق
23 يولـيو سـنة 2015 واHـتضـمن قـانون اHـالـية الـتـكمـيلي

لسنة s(2015 طبقا للجدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.
   اHـــــادة اHـــــادة 3 : :  يـــــنــــــشـــــر هــــــذا اHـــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة

الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 14 ذي الـقــعـدة عـام 1436 اHـوافق

29 غشت سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

القطاعاتالقطاعات

- احــتــيـــاطي لــنـــفــقــات
غير متوقعة

 الــــــمــــــجـــــــمـــــــــوع : ... الــــــمــــــجـــــــمـــــــــوع : ...

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

885.000

885.000

اHلحقاHلحق

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

885.000

885.000

اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية

القطاعاتالقطاعات

- دعــم اخلـــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــات
اHنتجة

 الــــــمــــــجـــــــمـــــــــوع : ... الــــــمــــــجـــــــمـــــــــوع : ...

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

885.000

885.000

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

885.000

885.000

اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

مـرسـوم تـنـفيـذي رقــم مـرسـوم تـنـفيـذي رقــم 15 -  - 233 مـؤرخ في مـؤرخ في 14 ذي الـقـعدة ذي الـقـعدة
1436 اHــوافـق  اHــوافـق 29 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة s2015 يـــتـــضـــمنs يـــتـــضـــمن عــام عــام 

نقل اعتماد في  ميزانية تسيير وزارة العدل.نقل اعتماد في  ميزانية تسيير وزارة العدل.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةHبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورs ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
sو125 (الفقرة 2) منه



25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 648
9 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــلــــغـى مـن مــــيـــــزانــــيــــة ســــنــــة 2015
اعــــتـــمــــاد قــــدره خــــمــــســـــة ماليـــY ومـــائـــتـــا ألف ديــــنــــار
(5.200.000 دج) مـقـيـد في مـيـزانيـة تـسـييـر وزارة الـعدل

وفي البابY اHبينY في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.
2 :  : يــخــصــص لــمــيــزانــيــة ســنـة 2015 اعــتــمـاد اHـاداHـادّة ة 
قـدره خــمــسـة مـاليY ومـائـتـا ألف ديـنار (5.200.000 دج)
يـقـيــد في مـيــزانـيـة تــسـيــيـر وزارة الـعــدلs الـفـرع األول :
مـديــريـة اإلدارة الـعــامـةs الـفــرع اجلـزئي الــرابع : الـديـوان
اHـــركـــزي لـــقــمـع الـــفــســـادs وفـي الــبـــاب رقم 34 - 81 الــذي
عــــنـــوانـه "الـــديــــوان اHـــركــــزي لـــقــــمع الــــفـــســــاد - حـــظــــيـــرة

السيارات".
اHـاداHـادّة ة 3 : :  يـكــلف وزيـر اHـالـيـة ووزيـر الـعـدلs حـافظ
األخــتــامs كل فــيـــمــا يــخــصهs بــتــنــفــيــذ هــذا اHــرســوم الــذي
يــنــشــر في اجلــريــدة الـــرّســمــيّــة لــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّــة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 14 ذي الـقــعـدة عـام 1436 اHـوافق

29 غشت سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

sتمّمHعدّل واHا sاليةHا Yبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 14 - 10 اHــــؤرّخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2014

s2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- و�قتـضــــى اHرســـــوم الرئاســــي رقــــم 125-15
اHـــــــــــــــؤرخ فـــــي 25 رجـــــب عـــــــــــــــام 1436 اHـــــــــــوافـــــق 14
مـــــايــــــــو ســـــنــــــــة 2015 واHــــتــــضــــمــــن تــــعــــيــــY أعــــضـــــــاء

sعدلHا sاحلكومــــة

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 15 - 26 اHؤرّخ
في 11 ربـيع الــثـاني عـام 1436 اHــوافق أول فـبـرايــر سـنـة
2015 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الــعــدلs حــافظ األخــتــامs من مــيــزانــيــة الــتــســيــيــر �ــوجب
s2015 الية لسنةHقانون ا

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

51 - 34

52 - 37

وزارة العدلوزارة العدل
الفرع األولالفرع األول

مديرية اإلدارة العامةمديرية اإلدارة العامة
الفرع اجلزئي الرابعالفرع اجلزئي الرابع

الديوان اHركزي لقمع الفسادالديوان اHركزي لقمع الفساد
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالح وسائل اHصالح 
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالح األدوات وتسيير اHصالح 
الديوان اHركزي لقمع الفساد - تسديد النفقات .....................
مجموع القسم الرابع

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 

الديوان اHركزي لقمع الفساد - اHؤتمرات واHلتقيات..............
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الرابع

مجموع االعتمادات اHلغاة ....................................................مجموع االعتمادات اHلغاة ....................................................
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 25 من الـقـانون
رقم 04 - 08 اHــــؤرّخ في 27 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1425
اHــوافق 14 غـــشت ســـنــة s2004 اHـــعــدّل واHـــتـــمّم واHـــذكــور
أعـالهs يـهــدف هـذا اHـرســوم إلى حتــديـد شــروط وكـيــفـيـات
�ـارسـة األنشـطة واHـهن اHـنظـمـة اخلاضـعة لـلـتسـجيل في

السجل التجاري.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـعــرف األنـشـطــة واHـهن اHـنـظــمـة اHـذكـورة
في اHــــــادة األولى أعـالهs بـــــالـــــنـــــظـــــر إلـى طـــــبـــــيـــــعـــــتـــــهـــــا أو
مـوضـوعـهــاs بـأنـهــا أنـشـطـة ومــهن لـهـا طــابع خـصـوصي وال
يـســمح �ــمــارســتــهــا إالّ إذا تـوفــرت فــيــهــا الــشـروط الــتي

يتطلبها التنظيم.
اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـعــتــبـر كــأنـشــطــة ومـهن مــنــظـمــة بــالـنــظـر
خلــصـوصــيـتــهـا تــلك الـتـي تـكــون �ـارســتـهــا من شـأنــهـا أن
تمس مباشرة بانشغاالت أو مصالح مرتبطة بـما يأتي :

sالنظام العام -
sمتلكات واألشخاصHأمن ا -

- احلــفــاظ عــلى الـــثــروات الــطــبــيــعـــيــة واHــمــتــلــكــات
sالعمومية التي تشكل الثروة الوطنية

sالصحة العمومية -
- البيئة.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــتـطــلب الـتــســجـيل في الــســجل الـتــجـاري
Hمـارسة نشاط أو مـهنة مـنظمةs تـقد¤ رخصـة أو اعتماد

مؤقت تسلّمه اإلدارات أو الهيئات اHؤهلة.
تـبـقى اHـمـارسـة الــفـعـلـيـة لألنـشــطـة واHـهن اHـنـظـمـة
مـــرتــبـــطــة بـــحــصــول اHـــعــني عـــلى الــرخـــصــة أو االعـــتــمــاد
sـؤهـلةHالـنـهـائي الـلذيـن تسـلّـمـهـمـا اإلدارات أو الهـيـئـات ا

عندما تسمح شروط �ارسة النشاط واHهنة بذلك.
اHاداHادّة ة 5 :  : يجب أن يـخضع كل نـشـاط ومهـنة مـنظـمة
إلـى تـنــظـيم خــاص يـتــخـذ �ــوجب مــرسـوم تــنـفــيـذي بــنـاء
عـــلى اقـــتـــراح من الـــوزيـــر أو الـــوزراء اHــعـــنـــيـــsY طـــبـــقــا
لـلمادة 24 من الـقانون رقم 04 - 08 اHؤرّخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1425 اHـوافق 14 غــشت سـنـة 2004 واHــتـعـلق

بشروط �ارسة األنشطة التجاريةs اHعدّل واHتمّم.
اHاداHادّة ة 6 :  : يجب أن يتضـمن النص اHنظم للنشاط أو

اHهنة  كل العناصر التي تسمحs ال سيما �ا يأتي :
- تعـريف طبيـعة ومـوضوع النـشاط أو اHهـنة اHراد
تـــنــــظــــيـــمــــهــــمـــا بــــدقــــة بـــالــــرجــــــوع ال ســـيــــمــــا إلى مــــدونـــة
الـنـشـاطـات االقـتـصـاديــة اخلـاضـعـة لـلـتـسـجـيل في الـسـجل

sالتجاري

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 15 -  - 234 مـؤرخ في  مـؤرخ في 14 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عـــــام عـــــام 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 29 غـــــشـت ســـــنـــــة  غـــــشـت ســـــنـــــة s2015 يــــــحـــــــددs يــــــحـــــــدد
شـــــروط وكــــيــــفــــيــــات �ــــارســــــة األنــــشــــطــــــة واHــــهنشـــــروط وكــــيــــفــــيــــات �ــــارســــــة األنــــشــــطــــــة واHــــهن
اHنظمة اخلاضعــة للتسجيــل في السجل التجاري.اHنظمة اخلاضعــة للتسجيــل في السجل التجاري.

ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sبناء  على تقرير  وزير التجارة -

- وبـــنــاء عــلى  الـــدســتــورs ال ســيـــمــا  اHــادتــان 85- 3
sو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26  ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

sتمّمHعدّل واHا sتضمن القانون التجاريHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اHــؤرّخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعــلق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةs اHــعـدّل

 sادة 25 منهHال سيما ا sتمّمHوا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 97 - 39 اHؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHتعـلق �دونة األنـشطة االقـتصـادية اخلاضـعة للـقيد في

sتمّمHعدّل واHا sالسجل التجاري

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 97 - 40 اHؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHــتـــعــلق �ـــعــايـــيــر حتـــديـــد الــنـــشــاطـــات واHــهن اHـــقــنـــنــة

sتمّمHا sاخلاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها

- و�ــقــتـــضى اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 318
اHــؤرّخ في 18 رجب  عــام 1421 اHــوافق 16 أكــتــوبــر ســنـة
2000 الذي يـحدد  كـيـفيـات تبـليغ اHـركـز الوطـني للـسجل

الـــتــجــاري مـن اجلــهـــات الــقــضـــائــيـــة والــســلـــطــات اإلداريــة
اHــعــنـــيــة بــجــمــيـع الــقــرارات واHــعــلـــومــات الــتي �ــكن أن
تــنــجــر عــنــهــا تــعــديالت أو يــتــرتب عــلــيــهــا مــنع من صــفــة

sالتاجر

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 15 - 111
اHـؤرّخ في 14 رجب عـام 1436 اHـوافق 3 مـايــو سـنـة 2015
الـــذي يـــحـــدد كـــيــفـــيـــات الـــقـــيـــد والـــتـــعـــديل والـــشـــطب في

sالسجل التجاري

sوبعد  موافقة رئيس اجلمهورية -
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- الــــتـــوضــــيح أن عــــدم احلــــصـــول عــــلى الــــرخــــصـــة أو
االعـتــمـاد اHـؤقت أو الـنــهـائي يـتــرتب عـنه إلـزامــيـا تـقـد¤
اHـعـني طـلـبـا لـلـشـطب من الـسـجل الـتـجـاري خالل خـمـسـة

عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الرفض.

7 :  : تنـشـأ لـدى الوزيـر اHـكلف بـالـتجـارةs جلـنة اHاداHادّة ة 
وزاريــة مــشـتــركــة تــكـلف �ــجــانـســة الــنـصــوص اHــتـعــلــقـة
باألنشـطة واHهن اHـنظمـة اخلاضـعة للـتسجـيل في السجل

التجاري والتي تدعى في صلب النص "اللجنة".

اHاداHادّة ة 8 : : تتمثل مهام اللجنة في :

- إبـــداء آراء حـــول مـــشـــاريـع الـــنـــصـــوص اHـــتـــعـــلـــقــة
بــاألنــشــطـة واHــهن اHــنــظــمــة الــتي تــبـادر بــهــا الــقــطــاعـات

sالوزارية

- تـــكــــيــــيف الــــنــــصـــوص الــــســــاريــــة اHـــفــــعــــولs عــــنـــد
sاالقتضاء

- لـفت انــتـبــاه الـقــطـاع اHــبـادر بـالــنص الــتـنـظــيـمي
sفي حـالة ظـهور صعـوبات عـند تطـبيقه sـفعولHالساري ا

واقتراح احللول اHناسبة عند االقتضاء.

اHاداHادّة ة 9 :  : يـرأس اللجـنة الوزيـر اHكلف بـالتجارة أو
�ثلهs وتتكون من �ثلY عن :

sكلفة  بالداخلية واجلماعات احملليةHالوزارة ا  -

sاليةHكلفة باHالوزارة ا  -

sكلفة بالطاقةHالوزارة ا  -

sناجمHكلفة بالصناعة واHالوزارة ا  -

sكلفة بالتهيئة العمرانيةHالوزارة ا  -

sكلفة بالبيئةHالوزارة ا  -

sكلفة بالصحةHالوزارة ا  -

-  الوزارة اHعنية �شروع النص.

�ـكن الـلـجـنـة االسـتـعـانـة بـأي شـخص بـإمـكـانه إبـداء
رأي تقني حول مسألة معينة.

حتــدد شـــروط وكــيـــفــيــات ســـيــر الــلـــجــنـــة بــقــرار من
الوزير اHكلف بالتجارة.

اHاداHادّة ة 10 :  : يعـY أعضـاء اللـجنـة اHذكـورة في اHادة 9
أعالهs بـــقــرار مـن الــوزيـــر اHــكـــلف بــالـــتــجـــارة بــنـــاء عــلى

 .YعنيHاقتراح من الوزراء ا

حتـــدد مــــدة الـــعــــهـــدة ألعــــضـــاء الــــلـــجــــنـــة بــــخـــمس (5)
سنوات قابلة للتجديد.

- حتـــديــــد الــــشــــروط اخلـــاصــــة اHــــطــــلـــوبــــة Hــــمــــارســـة
sنظمةHهنة اHالنشاط أو ا

Yــطـلـوبـة لـدى الـراغـبـHـهـنـيـة اHحتــديـد الـقـدرات ا -
sنظمةHهن اHفي �ارسة األنشطة أو ا

- حتـــديــــد الــــشــــروط اHـــرتــــبــــطــــة بـــاحملـالت اHـــهــــنــــيـــة
والـتجهـيزات التـقنـية التي تـستعـمل والوسـائل التقـنية

sالضرورية
- تــعــيــY اإلدارة أو الــهــيــئــة اHــؤهــلــة لـدراســة طــلب
�ارسـة النشاط أو اHـهنة اHـنظمةs وكـذا تسلـيم الرخصة

sأو االعتماد
- حتـــديـــد الـــوثــائـق اHـــكــونـــة لـــلـــمـــلف اHـــقـــدم لــطـــلب

sؤقت أو النهائيHالرخصة أو االعتماد ا
- حتـــديــــد احلـــاالت الـــتـي تـــســـلّـم فـــيـــهــــا الـــرخـــصـــة أو

sؤقت أو النهائيHاالعتماد ا
-  حتديـدs عـنـد االقتـضـاءs مـدة صالحـية الـرخـصة أو

sؤقت أو النهائيHاالعتماد ا
- حتـديـدs عنـد االقتـضاءs نـطـاق التـغطـيـة اإلقلـيمـية

sؤقت أو النهائيHللرخصة أو االعتماد ا
- وضع نـــظـــام يـحــدد كــيــفـيــات إجــراء الـرقــابــة عـلى
�ـــارســـة الـــنــــشـــاط أواHـــهـــنـــة اHــــنـــظـــمـــة وذلـك بـــتـــوضـــيح
مـوضوعها وكـيفيات �ـارستها وكذا األعـوان اHؤهلY في

sهذا اجملال
- حتـــديـــد أجـل خـــمـــســــة عـــشـــر (15) يـــومـــا لــــتـــســــلـــيم

sؤقتةHالرخصة ا
sحتديد أجل لتسليم االعتماد النهائي -

- وضع دفـــتــر شـــروط حتــدد فـــيه االلـــتــزامـــات الــتي
تـقــوم عــلـيــهـا مــســؤولـيــة الـشــخص الــطـبــيــعي أو اHـعــنـوي
اHــسـتـفـيـد من الـرخـصــة أو االعـتـمـاد والـعـقـوبـات اإلداريـة

sفي حالة اخملالفات
- حتـــــديـــــد �ــــوذج الـــــرخـــــصــــة أو االعـــــتـــــمــــاد اHـــــؤقت

sوالنهائي
- حتديد حاالت اخملالفات التي يترتب عليها :

* الـســحـب اHـؤقـت لـلــرخــصــة أواالعــتــمــاد الـذي
sمارسة مع حتديد مدتهHيؤدي إلى تعليق ا

* الـسـحب الـنـهـائي لـلرخـصـة أو االعـتـمـاد الذي
يترتب عليه الشطب من السجل التجاري.

- حتـــديـــد مـــهـــلـــة  لـــلـــتـــجـــار اHـــمـــارســـY عـــنـــد دخــول
sهنـة لالمتثـال ألحكامهHرسـوم الذي ينـظم النشـاط أو اHا

sحيز التنفيذ
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1990 واHتضمن القانون األساسي النموذجي للمدارس

sYالتقنية للتكوين والتدريب البحري
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 143
اHـؤرخ في 3 صـفـر عام 1423 اHـوافق 16 أبـريل سـنة 2002
الـذي يـحدد الـشـهـادات وشـهـادات الكـفـاءة اخلـاصـة بـاHالحة

sالبحرية وشروط إصدارها
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 
اHــاداHــادّة األولى  : ة األولى  : يــعــدّل هــــذا اHــرســـوم  ويـتــمم بــعض
أحــكـام اHــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم 90 - 166 اHـؤرخ فــــي 9
ذي القـعدة عام 1410 اHوافق 2 يونـيو سنة 1990 واHذكور

أعاله.
اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  : تـــــــعــــــدل وتـــــــتــــــمـم اHــــــادة 2 من  اHـــــــرســــــوم
التنفيذي رقم 90 - 166 اHؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1410
اHــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 1990 واHــذكــــــور أعـــالهs وحتــرّر

كما يأتي : 
" اHــادة 2  : تـــكــــلّف اHـــدارس الــــتـــقــــنـــيـــة لــــلـــتــــكـــوين
YستخدمHبتكوين رجال البحر وا Yوالتدريب البحري
الــتــقـنــيــY الــبـحــريــY واHــيـنــائــيــY وحتـســY مــســتـواهم

وجتديد معارفهم.
ويتوج التكوين بـما يأتي :
1 - الدبلومات اآلتية : - الدبلومات اآلتية :

sاكيناتHشعبة السطح أو ا sمالح بحري -
sمالح بحري كهروتقني -

sالحة الساحليةHمؤهل في ا -
sالحة الساحليةHرئيس سفينة في ا -

sالحة الساحليةHمالزم أول في ا -
sالحة الساحليةHربان في ا -

sمالزم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية -
- ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية.

2 - الـشهادات اHـعترف بـها في هذا اجملـال طبقا - الـشهادات اHـعترف بـها في هذا اجملـال طبقا
للتشريع والتنظيم اHعمول بهما".للتشريع والتنظيم اHعمول بهما".

اHــــــاداHــــــادّة ة 3 :  : تـــــــعــــــدل وتـــــــتــــــمـم اHــــــادة 5 من  اHـــــــرســــــوم
التنفيذي رقم 90 - 166 اHؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1410
اHــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 1990 واHــذكـــــور أعــــالهs وحتــرّر

كما يأتي :
" اHــــادة 5 : يــــحـــدد الــــتــــنـــظــــيم الــــداخـــلـي لـــلــــمـــدارس
الـتقـنـيـة لـلـتكـوين والـتـدريب الـبـحـريY بـقـرار مـشـترك
بY الوزيـر اHكلف بـالبـحرية الـتجـارية والوزيـر اHكلف

باHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية".

في حالـة انقـطاع عهـدة أحد األعـضاءs يـتم استخالفه
حسب األشكال نفسها.

sـرسـومHـادّة ة 11 :  : تــلـغى كل األحــكـام اخملـالــفـة لـهــذا اHـاداHا
السيما أحـكام اHرسوم الـتنفيذي رقم 97 - 40 اHؤرخ في
9 رمضان عام 1417 اHوافق 18 يناير سنة 1997 واHتعلق
�ــعــايـيــر حتــديــد الــنــشــاطــات واHــهــن اHــقــنــــنــة اخلــاضــعـة

للقــيد في السجل التجاري وتأطيرهاs اHتمّم.
12 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 14 ذي الـقــعـدة عـام 1436 اHـوافق

29 غشت سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقــم مـرسـوم تـنـفيـذي رقــم 15 -  - 235 مـؤرخ في  مـؤرخ في 14 ذي الـقـعدة ذي الـقـعدة
1436 اHــــــوافق  اHــــــوافق 29 غــــــشـت ســــــنــــــة  غــــــشـت ســــــنــــــة s2015 يــــــعــــــدلs يــــــعــــــدل عـــــام عـــــام 
ويتمم اHـرسوم التـنفيذي رقم ويتمم اHـرسوم التـنفيذي رقم 90-166 اHؤرخ في  اHؤرخ في 9
ذي القـــعـدة عام ذي القـــعـدة عام 1410 اHــوافق  اHــوافق 2 يـــونـيـو ســنة  يـــونـيـو ســنة 1990
واHـــــتـــــضـــــمـن الـــــقـــــانـــــون األســـــاسـي الــــنـــــمـــــوذجـيواHـــــتـــــضـــــمـن الـــــقـــــانـــــون األســـــاسـي الــــنـــــمـــــوذجـي

.Yللمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحري.Yللمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحري
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sبناء على تقرير وزير النقل -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- و�ـقـتـضى االتـفـاقـية الـدولـيـة لـسـنة 1978 اخلـاصة
�ستويات الـتدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات
لـلـعــامـلـY في الــبـحـر احملـررة بــلـنـدن يـوم 7 يـولـيــو  سـنـة
1978 الـتي انــضـمت إلــيـهــا اجلـزائــر �ـوجب اHــرسـوم رقم

88 - 88 اHؤرخ في 9 رمـضان عام 1408 اHوافق 26 أبريل

s1988 سنة
- و�قـتضى األمر رقم 76 - 80 اHؤرخ في 29 شوّال
عــــام 1396 اHــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واHــــتــــضــــمن

sتمّمHعدّل واHا sالقانون البحري
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
-  و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 89 - 165
اHــــؤرخ في 27 مـــحـــرم عـــام 1410 اHــــوافق 29 غـــشت ســـنـــة
sتممHعدّل واHا s1989 الذي يحدد صالحيات وزير النقل

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 166
اHـؤرخ في 9 ذي الـقــعـدة عـام 1410 اHـوافق 2 يـونـيــو سـنـة



25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1048
9 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م

مــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرخ في مــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرخ في 16 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
31 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة s2015 يــتـضــمن إنــهــاء مــهـامs يــتـضــمن إنــهــاء مــهـام اHـوافق اHـوافق 
مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة اجلمهورية.مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة اجلمهورية.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجــــب مــــرســــــــوم رئــــاســــي مــــــــؤرخ فـــــي 16
ذي الــــــقــــــعـــــــــــدة عــــــــــــــام 1436 اHــــــوافــــــــق 31 غــــــشـــــت
سـنـــــة s2015 تـنهى مـهام الـسيـدة اسيـا تمـيميs بـصفـتها
sمـــكــلــفــة بــالــدراســـات والــتــلــخــيص بـــرئــاســة اجلــمــهــوريــة

لتكليفها بوظيفة أخرى.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 8  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـة s2015 يــتــضـمs يــتــضـمّـن  إنــهـاءـن  إنــهـاء

مهام مفتش بوزارة التجارة.مهام مفتش بوزارة التجارة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافــق 8 ســبـــتــمــبــر ســنـــة 2015 تــنـــهى مــهــام
الـــسّــيـــد نـــصـــر الــديـن بــوقـــرةs بـــصـــفــتـه مــفـــتـــشـــا بــوزارة

التجارةs لتكليفه بوظيفة أخـرى.

اHـــــاداHـــــادّة ة 4 :  : تــــــعــــــدل وتـــــتــــــمـم اHـــــادة 12 مـن  اHــــــرســـــوم
التنفيذي رقم 90 - 166 اHؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1410
اHــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة 1990 واHــذكـــــور أعـــالهs وحتــرر

كما يأتي : 
" اHــــادة 12 : تــــزود كل مــــدرســـة تــــقـــنــــيــــة لـــلــــتــــكـــوين

والتدريب البحريY �جلس إدارة يتكون من :
sــكـــلف بــالـــبــحـــريــة الــتـــجــاريــة أو �ـــثــلهHـــديــر اHا -

sرئيسا
- اHــديــر اHــكــلف بــالــتــكــوين في وزارة الــنــقل �ــثل

sوزير النقل
sثل عن وزير الدفاع الوطني� -
sاليةHكلف باHثل عن الوزير ا� -

- �ــــثل عـن الــــوزيــــر اHـــــكــــلف بــــالـــــتــــكــــويـن اHــــهــــني
sYوالتمه

sكلف بالصيد البحريHثل عن الوزير ا� -
sكلفة بالوظيفة العموميةHثل عن السلطة ا� -

s(2) من مؤسسات القطاع Yثل� -
sYدرّسHثل منتخب عن ا� -

Yاإلداريـــــ YـــــســـــتـــــخـــــدمـــــHـــــثل مـــــنـــــتــــــخب عـن ا� -
.Yوالتقني

و�ــكن مــجـلس اإلدارة أن يــســتـعــY بــأي شـخص من
شأنه أن يساعده في أشغاله.

ويـــحــــضـــر مــــديـــر اHـــدرســــة االجـــتــــمـــاعــــات حـــضـــورا
استشارياs ويتولى أمانة اجمللس".

اHاداHادّة ة 5 :  : تـعدل اHادة 22 من  اHرسـوم التنفيذي رقم
90 - 166 اHـــــؤرخ في 9 ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1410 اHـــــوافق 2

يونيو سنة 1990 واHذكور أعالهs وحترر كما يأتي :
" اHــادة 22 : تـــخـــضع اHـــدرســـة الــتـــقـــنـــيــة لـــلـــتــكـــوين
Yويع sاليـة من الدولةHللمراقـبة ا Yوالـتدريب البحريـ
الــوزيـر اHــكــلف بــاHــالـيــة اHــراقب اHــالي لــلـمــدرســة الـذي

�ارس مهامه طبقا للتنظيم اHعمول به".
اHاداHادّة ة 6  :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 14 ذي الـقــعـدة عـام 1436 اHـوافق

29 غشت سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 8  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـة s2015 يــتــضـمs يــتــضـمّـن  إنــهـاءـن  إنــهـاء
مـــهـــام نـــائب مـــديـــر بـــوزارة الـــســـكـن والـــعـــمــران -مـــهـــام نـــائب مـــديـــر بـــوزارة الـــســـكـن والـــعـــمــران -

سابقا.سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافــق 8 سـبــتـمـبـر سـنــة 2015 تـنــهىs ابـتـداء
من 17 مــــارس ســــنــــة s2015 مــــهــــام الــــسّــــيــــد عــــبــــد الــــقــــادر
بــــلـــحــــواجبs بــــصـــفــــته نـــائـب مـــديـــــر لـــلــــمـــراقــــبـــة ووضـع
اHـقــايـيس بـوزارة الـسـكـن والـعـمـران - سـابـقـاs لـتـكلـيـفـه

بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 8  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـة s2015 يــتــضـمs يــتــضـمّـن  إنــهـاءـن  إنــهـاء

مهام مدير التعمير والبناء  في والية باتنة.مهام مدير التعمير والبناء  في والية باتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافــق 8 ســبـــتــمــبــر ســنـــة 2015 تــنـــهى مــهــام
الــسّـيــد عــبـد الــوهــاب عـريــبيs بــصـفــته مــديــرا لـلــتــعـمــيـر

والبناء في والية باتنةs لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مراسيم فردمراسيم فردّيةية



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 48 25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـ
9 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2015 م

مـــراســيـم رئــاســـيمـــراســيـم رئــاســـيّـــة مـــؤرـــة مـــؤرّخــة في خــة في 24 ذي الـــقـــعـــدة عــام  ذي الـــقـــعـــدة عــام 1436
اHــوافق اHــوافق 8  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـة s2015 تــتــضـمs تــتــضـمّـن  إنــهـاءـن  إنــهـاء
مهام مـديرين عـامY لـدواوين الترقـية والـتسـييرمهام مـديرين عـامY لـدواوين الترقـية والـتسـيير

العقاري في الواليات.العقاري في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافــق 8 ســبـــتــمــبــر ســنـــة 2015 تــنـــهى مــهــام
السّادة اآلتية أسـماؤهم بصفتهم مديرين عامY لدواوين

الترقية والتسيير العقاري في الواليات اآلتـية :
sبعنابة sعمار خلفاوي -

sبالطارف sتاكليت Yحس -
- عبد اللّه عامريs �عسكر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافــق 8 ســبـــتــمــبــر ســنـــة 2015 تــنـــهى مــهــام
الـــسّــيــد الــســعــيــد ســعــيــودs بــصــفــته مــديــرا عــامــا لــديــوان
الــتـــرقــيــة والــتـــســيــيــر الــعـــقــاري في الــبـــلــيــدةs لــتـــكــلــيــفه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافــق 8 ســبـــتــمــبــر ســنـــة 2015 تــنـــهى مــهــام
الـــسّـــيــد طـــارق ســويـــسيs بـــصــفـــته مـــديــرا عـــامــا لـــديــوان
الــتــرقــيــة والــتــســيــيـر الــعــقــاري بــالــدار الــبــيــضــاء (واليـة

اجلزائر)s لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 6 شـو شـوّال عـام ال عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 22
يــولـــيــو ســـنــة يــولـــيــو ســـنــة s2015 يــتـــضـــمs يــتـــضـــمّن  إنــهـــاء مـــهــام مـــديــرن  إنــهـــاء مـــهــام مـــديــر

جامعـة البليدة.جامعـة البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 6 شــــوّال عــــام
1436 اHـوافــق 22 يــولـيــو ســنــة 2015 تــنـهـى مـهــام الـسّــيـد

sبـصـفـته مديـرا جلـامـعة الـبـلـيدة sمـحمـد الـطـاهر عـبـادلـية
لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 8  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـة s2015 يــتــضـمs يــتــضـمّـن  إنــهـاءـن  إنــهـاء
مــــهــــام مــــديــــر الــــتــــشــــريـع والــــتــــنــــظــــيم لــــلــــضــــمــــانمــــهــــام مــــديــــر الــــتــــشــــريـع والــــتــــنــــظــــيم لــــلــــضــــمــــان
االجـتــمــاعي والـتــعــاضـديــة االجـتــمــاعـيــة بــاHـديــريـةاالجـتــمــاعي والـتــعــاضـديــة االجـتــمــاعـيــة بــاHـديــريـة
الــــعـــامــــة لـــلــــضــــمـــان االجــــتـــمــــاعي بــــوزارة الــــعـــمـلالــــعـــامــــة لـــلــــضــــمـــان االجــــتـــمــــاعي بــــوزارة الــــعـــمـل

والتشغيل والضمان االجتماعي.والتشغيل والضمان االجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافــق 8 ســبـــتــمــبــر ســنـــة 2015 تــنـــهى مــهــام
الـسّـيـد أحـمـد شــوقي فـؤاد عـاشق يـوسفs بـصـفـته مـديـرا

لـلــتـشـريع والــتـنـظــيم لـلـضــمـان االجـتــمـاعي والـتــعـاضـديـة
االجتماعية بـاHديرية العامة لـلضمان االجتماعي بوزارة
العمل والتشغـيل والضمان االجتماعيs لتـكليفه بوظيفة

أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 24 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1436
اHـوافق اHـوافق 8  سـبـتـمـبـر سـنة   سـبـتـمـبـر سـنة s2015 يـتـضـمs يـتـضـمّـنـان  إنـهاءـنـان  إنـهاء

مهام مديرين للتشغيل في الواليات.مهام مديرين للتشغيل في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافــق 8 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2015 تــنـــهى مــهــام
الــسّــيــدة والـــسّـــادة اآلتـــيـــة أســمــاؤهم بـــصــفــتــهـم مــديــرين
للتشغيل في الواليات اآلتيةs لتكليفهم بوظائف أخرى :

sفي والية بجاية sأحسن عمار موهوب -
sفي والية البويرة sاسماعيل سعاوي -
sفي والية تبسة sعبد الناصر روابح -
s«في والية مستغا sالدين بن زهرة -

sفي والية معسكر sبشير مشتى -
sفي والية إيليزي sالصديق جعفري -

sفي والية برج بوعريريج sناصر متناني -
sفي والية تيسمسيلت sأحمد البواعلي -

sفي والية ميلة sإبراهيم قسمية -
- محمد لعرجs في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافــق 8 ســبـــتــمــبــر ســنـــة 2015 تــنـــهى مــهــام
الـسّــادة اآلتــيـة أســمــاؤهم بـصـفــتـهـم مـديــرين لــلـتـشـغــيل

في الـواليات اآلتـيةs لتكليفهم بوظائف أخرى :
sفي والية باتنة sجمال عياط -

sفي والية بسكرة sمحمد شرف الدين بوضياف -
- محمد مباركيs في والية سوق أهراس.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرخ في مــــــرســـــوم رئـــــاسـي مـــــؤرخ في 16 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHوافق اHوافق 31 غـشت سنة  غـشت سنة s2015 يتضـمن تعيـY مديرةs يتضـمن تعيـY مديرة

دراسات برئاسة اجلمهورية.دراسات برئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرخ في 16 ذي الـــقـــعــدة
عام 1436 اHوافق 31 غشت سنة s2015 تعY السيدة اسيا

تميميs مديرة للدراسات برئاسة اجلمهورية.



25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1248
9 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
Yن  تـعـيـYيـتـضـمّن  تـعـيـ sيـتـضـم s2015 ـوافق 8  سـبــتـمـبــر سـنـة   سـبــتـمـبــر سـنـةHـوافق اHا

نائب مدير بوزارة السكن والعمران واHدينة.نائب مدير بوزارة السكن والعمران واHدينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافــق 8 ســبــتـمــبــر ســنــة 2015 يـعـY الــسّـيـد
Yنـائب مــديـر لــلـتــكـوين والــقـوانـ sعـبــد الـرزاق لــعـزيــزي

األساسية بوزارة السكن والعمران واHدينة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــراســيـم رئــاســـيمـــراســيـم رئــاســـيّـــة مـــؤرـــة مـــؤرّخــة في خــة في 24 ذي الـــقـــعـــدة عــام  ذي الـــقـــعـــدة عــام 1436
Yن  تـعـيـYتـتـضـمّن  تـعـيـ sتـتـضـم s2015 ـوافق 8  سـبــتـمـبــر سـنـة   سـبــتـمـبــر سـنـةHـوافق اHا

مديرين للسكن في الواليات.مديرين للسكن في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافــق 8 ســبــتـمــبـر ســنــة 2015 يــعـيّـن الـسّــيـد

عبد اللطيف بلحسsY مديرا للسكن في والية اجللفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافــق 8 ســبــتـمــبـر ســنــة 2015 يــعـيّـن الـسّــيـد

عبد احلكيم دباحs مديرا للسكن في والية سكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجــــب مـرســــوم رئاســــيّ مــــؤرّخ فـــــي 24 ذي
الـقــعـدة عـام 1436 اHـوافــق 8 سـبــتـمـبــر سـنــة 2015 يـعـيّن
الـــــسّـــــيـــــد طـــــارق ســـــويـــــسـيs مـــــديـــــرا لـــــلـــــســـــكن فـي واليــــة

بومرداس.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 24 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1436
Yنان  تـعيYيتضـمّنان  تـعي sيتضـم s2015 وافق 8  سبـتمبـر سنة   سبـتمبـر سنةHوافق اHا

.Yمديرين للتجهيزات العمومية في واليت.Yمديرين للتجهيزات العمومية في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافــق 8 ســبــتـمــبـر ســنــة 2015 يــعـيّـن الـسّــيـد
نــبـيـل ثـابــتيs مــديـرا لــلـتــجــهـيــزات الـعــمــومـيــة في واليـة

تيـارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافــق 8 ســبــتـمــبـر ســنــة 2015 يــعـيّـن الـسّــيـد
مـحـمد كـحـايـليs مـديرا لـلـتـجهـيـزات الـعمـومـيـة في والية

سوق أهراس.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
Yن تـعـيـYيـتـضـمّن تـعـيـ s يـتـضـم s 2015 ـوافق 8  سـبــتـمـبــر سـنـة   سـبــتـمـبــر سـنـةHـوافق اHا
مـديـــر الـتـعـمـــيـر والـهـنـدســة اHــعـمـاريــة والـبـنـــاءمـديـــر الـتـعـمـــيـر والـهـنـدســة اHــعـمـاريــة والـبـنـــاء

في واليـة بجايـة.في واليـة بجايـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافــق 8 ســبــتـمــبـر ســنــة 2015 يــعـيّـن الـسّــيـد
عــــبـــد الـــوهـــاب عـــريـــبـيs مـــديـــرا لـــلـــتـــعــــمـــيـــر والـــهـــنـــدســـة

اHعمارية والبناء في والية بجاية.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 24 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1436
Yنان  تـعيYيتضـمّنان  تـعي sيتضـم s2015 وافق 8  سبـتمبـر سنة   سبـتمبـر سنةHوافق اHا
مــديـــرين عـــامــY لـــديــواني الـــتــرقـــيــة والـــتــســـيــيــرمــديـــرين عـــامــY لـــديــواني الـــتــرقـــيــة والـــتــســـيــيــر

.Yالعقاري في واليت.Yالعقاري في واليت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافــق 8 ســبــتـمــبـر ســنــة 2015 يــعـيّـن الـسّــيـد
عـــثــــمــــان بن عــــمــــيـــرةs مــــديــــرا عـــامــــا لــــديــــوان الـــتــــرقــــيـــة

والتسيير العقاري في والية تبسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجــــــب مـرســــــوم رئـاســـــيّ مــــــؤرّخ فـــــي 24
ذي القعدة عام 1436 اHوافــق 8 سبتمبر سنـة 2015 يعيّن
السّيـد عبد الـرحمان جبـريs مديرا عـاما لديوان الـترقية

والتسيير العقاري في والية البيض.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــــــوم رئــــاســـــيمـــرســــــــوم رئــــاســـــيّ مــــــــؤر مــــــــؤرّخ فـــــي خ فـــــي 24 ذي الـــقـــعـــــــــدة ذي الـــقـــعـــــــــدة
1436 اHــــوافــــــق  اHــــوافــــــق 8  ســـبــــتـــمـــبـــــــــر ســـنــــــــة  ســـبــــتـــمـــبـــــــــر ســـنــــــــة عـــــــام عـــــــام 
s2015 يــــتـــــضــــمـــs يــــتـــــضــــمـــّـــــن تــــعــــيـــــY اHــــديــــــــــر الــــعــــــــــامـــــن تــــعــــيـــــY اHــــديــــــــــر الــــعــــــــــام

لـــديـــوان الـــتـــرقـــيـــة والـــتـــســـيـــيـــر الـــعـــقـــاري لـــلـــدارلـــديـــوان الـــتـــرقـــيـــة والـــتـــســـيـــيـــر الـــعـــقـــاري لـــلـــدار
البيضاء في والية اجلزائر.البيضاء في والية اجلزائر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ـوجـــــب مـرســــــوم رئـاســــــيّ مـــــــؤرّخ فـــــي 24
ذي الـقــعــــــدة عـام 1436 اHـوافــق 8 ســبــتـمــبــر ســنــة 2015
يـــعــيـــــّــــن الــسّـــيــــــــد الــســعـــيـــــــد ســعــيـــودs مــديــرا عــامــا
لديـوان الـترقـيـة والتـسـييـر الـعـقاري لـلـدار البـيـضاء في

والية اجلزائر.
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مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 6 شـو شـوّال عـام ال عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 22
يــولـيــو ســنـة يــولـيــو ســنـة s2015 يــتـضـمs يــتـضـمّن تــعـيــY مـديـر جــامـعـةن تــعـيــY مـديـر جــامـعـة

البليدة البليدة 1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�وجـــــب مـرســــــوم رئـاســـــــيّ مــــــؤرّخ فــــــي 6
شـــــــوّال عـــــــام 1436 اHـوافــــــــق 22 يــولـيـــــــو ســنــــــــة
2015 يــعــيّـن الــسّــيــــــد مــحـــمــد الــطــاهــر عـــبــادلــيــةs مــديــرا

جلامعة البليدة 1.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 6 شـو شـوّال عـام ال عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 22
يــولـيــو ســنـة يــولـيــو ســنـة s2015 يــتـضـمs يــتـضـمّن تــعـيــY مـديـر جــامـعـةن تــعـيــY مـديـر جــامـعـة

اجلـزائر اجلـزائر 1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 6 شــــوّال عــــام
1436 اHـوافــق 22 يـولـيـو سـنــة 2015 يـعـيّن الـسّــيـد حـمـيـد

بن شنيتيs مديرا جلامعة اجلـزائر 1.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
Yن تــعـيـYيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2015 8  ســبــتـمــبــر ســنـة   ســبــتـمــبــر ســنـة اHـوافق اHـوافق 
رئـيس ديــوان وزيـر الـعــمل والـتــشـغـيل والــضـمـانرئـيس ديــوان وزيـر الـعــمل والـتــشـغـيل والــضـمـان

االجتماعي.االجتماعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافــق 8 ســبــتـمــبـر ســنــة 2015 يــعـيّـن الـسّــيـد
نـــــصــــر الــــديـن بــــوقــــرةs رئـــــيــــســــا لـــــديــــوان وزيــــر الـــــعــــمل

والتشغيل والضمان االجتماعي.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
Yن تــعـيـYيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2015 8  ســبــتـمــبــر ســنـة   ســبــتـمــبــر ســنـة اHـوافق اHـوافق 
مـــفــــتش بـــوزارة الــــعـــمـل والـــتــــشـــغـــيـل والـــضـــمـــانمـــفــــتش بـــوزارة الــــعـــمـل والـــتــــشـــغـــيـل والـــضـــمـــان

االجتماعي.االجتماعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافــق 8 ســبــتـمــبـر ســنــة 2015 يــعـيّـن الـسّــيـد
بالل بــــوشـــبـــوطs مــــفـــتـــشــــا بـــوزارة الـــعــــمـل والـــتــــشـــغـــيل

والضمان االجتماعي.

مــــــمــــــرســـــوم رئـــــاسـيرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
Yن تــعـيـYيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2015 8  ســبــتـمــبــر ســنـة   ســبــتـمــبــر ســنـة اHـوافق اHـوافق 

اHدير العاماHدير العامّ للصندوق الوطني للتقـاعد. للصندوق الوطني للتقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافــق 8 ســبــتـمــبـر ســنــة 2015 يــعـيّـن الـسّــيـد
سليمان ملوكةs مديرا عاما للصندوق الوطني للتقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
Yن تــعـيـYيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2015 8  ســبــتـمــبــر ســنـة   ســبــتـمــبــر ســنـة اHـوافق اHـوافق 
اHــديـــر الـــعـــاماHــديـــر الـــعـــامّ لـــلـــصـــنــدوق الـــوطـــني لـــلـــتـــأمـــيـــنــات لـــلـــصـــنــدوق الـــوطـــني لـــلـــتـــأمـــيـــنــات

االجتماعية للعمال األجراء.االجتماعية للعمال األجراء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافــق 8 ســبــتـمــبـر ســنــة 2015 يــعـيّـن الـسّــيـد
تـيــجــاني حــسـان هــدامs مــديــرا عـامــا لــلـصــنــدوق الــوطـني

للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
Yن تــعـيـYيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2015 8  ســبــتـمــبــر ســنـة   ســبــتـمــبــر ســنـة اHـوافق اHـوافق 
اHــــديــــر الــــعـــــاماHــــديــــر الــــعـــــامّ لــــلــــصــــنـــــدوق الــــوطــــنـي لــــلــــضــــمــــان لــــلــــصــــنـــــدوق الــــوطــــنـي لــــلــــضــــمــــان

االجتماعي لغير األجراء.االجتماعي لغير األجراء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافــق 8 ســبــتـمــبـر ســنــة 2015 يــعـيّـن الـسّــيـد
أحمـد شـوقي فـؤاد عاشق يـوسفs مـديرا عـامـا للـصـندوق

الوطني للضمان االجتماعي لغير األجراء.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 24 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1436
Yـنان تـعـيYيـتضـمّـنان تـعـي sيـتضـم s2015 ـوافق 8  سـبـتمـبـر سـنة   سـبـتمـبـر سـنةHـوافق اHا

مديرين للتشغيل في الواليات.مديرين للتشغيل في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافــق 8 سـبـتـمـبـر سـنـة 2015 تـعـيّن الـسّـيـدة
والــسّـــادة اآلتـــــيــة أســمـــاؤهــــم مــديـــــريــن لــلــتــشــغـــــيل

فـي الـواليات اآلتـية :
sفي والية أم البواقي sمحمد لعرج -
sفي والية بجاية sإسماعيل سعاوي -
sفي والية البويرة sناصر متناني -



25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1448
9 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني
قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 18 شـــــو شـــــوّال عــــام ال عــــام 1436
اHوافق اHوافق 3 غـشت سنة  غـشت سنة s2015 يـتضـمن جتـديد انـتدابs يـتضـمن جتـديد انـتداب
رئـيس احملكمة العـسكرية الـدائمة بوهـران/الناحيةرئـيس احملكمة العـسكرية الـدائمة بوهـران/الناحية

العسكرية الثانية.العسكرية الثانية.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار وزاري مــشــتــرك مـؤرخ في 18 شـوّال
عــــام 1436 اHــــوافق 3 غــــشت ســــنــــة s2015 يــــجــــدد انــــتـــداب
sلــدى وزارة الــدفــاع الــوطــني sالــســيــد اجلــياللي بــوخــاري
بـصـفـته رئـيـسـا لـلـمـحـكـمـة الـعـسـكـريـة الـدائـمـة بـوهـران/
الـنـاحيـة الـعسـكـرية الـثـانيـةH sـدة سنـة واحدة s(1) ابـتداء

من أول سبتمبر سنة 2015.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرقــــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرّخ في خ في 20 شــــو شــــوّال عــــام ال عــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 5 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة s2015 يـــتــضـــمن إنـــهــاء مـــهــامs يـــتــضـــمن إنـــهــاء مـــهــام
رئـيس ونـائـبي رئيـسي اHـصـالح اجلهـويـة لـلمـراقـبةرئـيس ونـائـبي رئيـسي اHـصـالح اجلهـويـة لـلمـراقـبة
اHــــســـبـــقــــة لـــلـــنــــفـــقـــات اHــــلـــتـــزم بــــهـــا لـــدى الــــنـــواحياHــــســـبـــقــــة لـــلـــنــــفـــقـــات اHــــلـــتـــزم بــــهـــا لـــدى الــــنـــواحي

العسكرية.العسكرية.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجـب قـرار وزاري مـشـتـرك مؤرّخ فـي 20 شـوّال
عام 1436 اHوافق 5 غشـت سنة s2015 تنهـىs ابتـداء مــن
31 يــولــيــو ســنـة s2015 مــهــام الــضــبـــاط اآلتــيــة أسـمــاؤهم

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
بـــصـــفـــتــهـم رئــيس ونـــائـــبـي رئـــيـــسي اHــصـــالــح اجلـــهـــويــة
لــلـمــراقـبــة اHـســبـقــة لـلـنــفـقــات اHـلــتـزم بــهـا لـدى الــنـواحي

العسكرية :
رئيس اHصلحة :رئيس اHصلحة :

- الـرائــــد احلــــاج يــنــــدلs الـنـاحـيــــــة الـعـسـكـريـــــة
الرابعة.

نائبا رئيسي اHصالح :نائبا رئيسي اHصالح :
sالناحية العسكرية الثانية sالرائد سمير بوعالم -
- الـرائــد مـحـمـد رفـيق بـلــعـيـدs الـنـاحـيــة الـعـسـكـريـة

السادسة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرقــــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرّخ في خ في 20 شــــو شــــوّال عــــام ال عــــام 1436
اHـوافق اHـوافق 5 غـشت سـنة  غـشت سـنة s2015 يـتضـمن تـعـيـY رئيسs يـتضـمن تـعـيـY رئيس
ونائـبي رئيسي اHـصالح اجلهويـة للمـراقبة اHـسبقةونائـبي رئيسي اHـصالح اجلهويـة للمـراقبة اHـسبقة

للنفقات اHلتزم بها لدى النواحي العسكرية.للنفقات اHلتزم بها لدى النواحي العسكرية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجـب قــرار وزاري مـشــتـرك مـؤرّخ في 20 شـوال
عــام 1436 اHــوافق 5 غــشت ســنــة 2015 يــعــيّـنs ابــتــداء من
أول غـشت سنة s2015 الـضباط اآلتـية أسـماؤهم بصـفتهم
رئــيـس ونــائـــبي رئـــيـــسي اHـــصـــالح اجلـــهــويـــة لـــلــمـــراقـــبــة

اHسبقة للنفقات اHلتزم بها لدى النواحي العسكرية :
رئيس اHصلحة :رئيس اHصلحة :

- الـــرائــــد ســـمــــيـــر بـــوعـالمs الـــنــــاحـــيـــة الــــعـــســــكـــريـــة
الرابعة.

sفي والية تبسة sابراهيم قسمية -

sفي والية سكيكدة sمحمد خلضر بوبكر -

sديةHفي والية ا sأحسن عمار موهوب -

s«في والية مستغا sبشير مشتى -

sفي والية معسكر sأحمد البواعلي -

sفي والية تيسمسيلت sالدين بن زهرة -

sفي والية الوادي sالصديق جعفري -

sفي والية خنشلة sبلقاسم بن سليمان -
- عبد الناصر روابحs في والية ميلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافــق 8 سـبــتـمـبــر سـنــة 2015 يـعــيّن الـسّـادة
اآلتية أسماؤهم مديرين للتشغيل في الواليات اآلتـية :

sفي والية بسكرة sمحمد مباركي -
sفي والية اجلزائر sمحمد شرف الدين بوضياف -

- جمال عياطs في والية سوق أهراس.
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نائبا رئيسي اHصالح :نائبا رئيسي اHصالح :

- الـــرائـــد رشــــيـــد بـــوهـــاديs الـــنـــاحــــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة
sالثانية

- الـــرائـــد رضـــوان بــــوعـــزةs الـــنــــاحـــيـــة الـــعــــســـكـــريـــة
السادسة.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـراران مـؤرقـراران مـؤرّخان في خان في 17 شـو شـوّال عام ال عام 1436 اHـوافق  اHـوافق 2 غـشت غـشت
Yيــــتــــضـــمــــنـــان إنــــهــــاء مـــهــــام قـــاضــــيـــ sYيــــتــــضـــمــــنـــان إنــــهــــاء مـــهــــام قـــاضــــيـــ s2015 ســــنــــة ســــنــــة

.Yعسكري.Yعسكري

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قرار مؤرّخ في 17 شـوّال عام 1436 اHوافق
2 غـــشت ســـنــة 2015 تـــنـــهىs ابـــتــداء من 15 يــولـــيـــو ســـنــة
s2015 مـهام الرائد سـفيان بن ديبs بصـفته نائبـا للوكيل

الــعـسـكـري لـلـجـمــهـوريـة لـدى احملـكـمـة الــعـسـكـريـة الـدائـمـة
بالبليدة/الناحية العسكرية األولى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قرار مؤرّخ في 17 شـوّال عام 1436 اHوافق
2 غـــشت ســـنــة 2015 تـــنـــهىs ابـــتــداء من 15 يــولـــيـــو ســـنــة
s2015 مـهــام الـرائـد رشـيــد دراويs بـصـفـتـه قـاضي حتـقـيق

عسـكري لـدى احملكمـة العـسكـرية الـدائمة بـبشـار/النـاحية
العسكرية الثالثة.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـراران مـؤرقـراران مـؤرّخان في خان في 17 شـو شـوّال عام ال عام 1436 اHـوافق  اHـوافق 2 غـشت غـشت
.Yعسكري Yقاضي Yيتضمنان تعي s.Yعسكري Yقاضي Yيتضمنان تعي s2015 سنة سنة

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قرار مؤرّخ في 17 شـوّال عام 1436 اHوافق
2 غـــشت ســـنــة 2015 يــعـــيّن الـــرائــد رشـــيـــد دراويs نــائـــبــا
لـلـوكـيـل الـعـسـكــري لـلـجـمــهـوريـة لـدى احملــكـمـة الـعــسـكـريـة
الـدائــمــة بـالـبـلـيــدة/الـنـاحــيـة الـعــسـكــريــة األولىs ابـتـداء

من 16 يوليو سنة 2015.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قرار مؤرّخ في 17 شـوّال عام 1436 اHوافق
2 غشت سنة 2015 يعيّن اHـقدم مصطفى بن تناحs قاضي
حتـــقــــيق عـــســــكـــري لــــدى احملـــكــــمـــة الــــعـــســــكـــريــــة الـــدائــــمــــة
ببشـار/الناحـية الـعسكـرية الـثالثـةs ابتداء من 16 يـوليو

سنة 2015.

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 28 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1436
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ sيـــتـــضـــم s2015 ــــوافـق 15 يــــولــــيـــو ســــنـــة  يــــولــــيـــو ســــنـــةHــــوافـق اHا
مـــفــتــشــY لألمن الــوطــنـي بــصــفــة ضــبــاط لــلــشــرطــةمـــفــتــشــY لألمن الــوطــنـي بــصــفــة ضــبــاط لــلــشــرطــة

القضــائيـة.القضــائيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللّية
sحافظ األختام sووزير العدل

- �ـقـتـضى األمـر رقم 66 - 155 اHـؤرّخ في 18 صـفـر
عـــــــام 1386 اHــــوافـــق 8 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1966 واHــــتــــضـــمّن
قانون اإلجراءات اجلـزائيةs اHعدّل واHتـمّمs ال سيّما اHادّة

s15 (الفقرة 6) منه

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 66 - 167 اHــؤرّخ في 18
صـفر عـــام 1386 اHوافـــق 8 يونـيو سنة 1966 الـذي يحدد
�ـــوجــبه تـــألــيـف وتــســـيــيـــر الــلّـــجـــنــة اHـــكــلّـــفــة بـــامــتـــحــان

sهام ضباط الشرطة القضائيةH YترشحHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 125
اHؤرخ في 25 رجب عام 1436 اHوافق 14 مايـو سنة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 247
اHؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994 الّـذي يــحـدّد صـالحـيــات وزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعـات

sاحمللّية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 04 - 332
اHـــــؤرّخ فـي 10 رمــــضــــان عـــام 1425 اHــــوافق 24 أكــــتــــوبـــر
ســنـــة 2004 الّــذي يــحــدّد صـالحــيــات وزيــر الـــعـــدلs حــافظ

sاألختام

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
18 صــــــفــــــر عــــــام 1386 الـــــمـــــوافق 8 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 1966

sـتعـلّق بـامـتـحان الـقـبـول لـضبـاط الـشـرطـة القـضـائـيةHوا
sعدّلHا

- وبـــعـــد االطالع عــــلى احملـــضـــر اHـــؤرّخ في 6 يـــنـــايـــر
سنة 2015 للجنة اHـكلّفة بامتحان مفتشي األمن الوطني

sهام ضباط الشرطة القضائيةH YرشحHا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : يــــعــــيّن  بــــصـــــفــــة ضــــبــــاط لــــلــــشــــرطــــة
القـضائيـة مفـتشــو األمـن الـوطـني الواردة أسـماؤهم في

القائمة االسمية اHلحقة بأصل هذا القـرار.
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وزارة الصناعة واKناجموزارة الصناعة واKناجم
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 13 رمـضان عام رمـضان عام1436 اHوافق أو اHوافق أوّل  يـولـيول  يـولـيو
ســــنـــــة ســــنـــــة s 2015 يــــتـــضــــم s يــــتـــضــــمّن تــــعـــيــــY أعـــضــــاء مــــجـــلسن تــــعـــيــــY أعـــضــــاء مــــجـــلس
الــتــوجــيه واHــراقـبــة لــلــوكــالــة الــوطـنــيــة لــتــطــويـرالــتــوجــيه واHــراقـبــة لــلــوكــالــة الــوطـنــيــة لــتــطــويـر

اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة.اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرّخ في 13 رمــــــضـــــــان عــــــام 1436
اHــوافق أوّل يــولــيــو ســنـة s2015 تــعـيّـن الــسّــيــدة والــسّـادة
اآلتــيــة أســـمــاؤهمs تــطــبـــيــقــا ألحــكــام اHــادّة 8 مـن اHــرسـوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 05-165 اHــــؤرّخ في 24 ربـــيع األوّل عـــام
1426 اHوافق 3 مايـو سنة 2005 واHتضـمّن إنشاء الـوكالة

الــوطــنــيـــة لــتــطــويــر اHــؤســســات الـــصــغــيــرة واHــتــوســطــة
وتـــنـــظـــيــــمـــهـــا وســـيــــرهـــاs أعـــضـــاء فـي مـــجـــلس الــــتـــوجـــيه
واHـراقبة لـلوكالـة الوطـنية لـترقيـة اHؤسـسات الصـغيرة

واHتوسطة :
- مـــــبــــارك عـــــبــــد الــــغـــــنيs �ـــــثل وزيـــــر الــــصـــــنــــاعــــة

sرئيسا sناجمHوا
sناجمHثل وزير الصناعة وا� sعريف مراد -

sاليةHثل وزير ا� sعلوان مراد -
- عــــــــلــــــــواش صــــــــالــحs �ــــــــثل وزيــــــــر الـــــــداخــــــــلـــــــــيـــــــة

sواجلماعـات احمللـية
sثل وزير التجارة� sزبيري عبد احلكيم -

sثل وزير الطاقة� sلعالم عبد القادر -
- إبــــراهـــيـــمي عـــبــــد الـــرشـــيـــدs �ـــثـل وزيـــر الـــعـــمـل

sوالتشغيل والضمان االجتماعي
- أكــــــــــلـــــــــــوف يـــــــــــوسـفs �ـــــــــــثـل وزيــــــــــر الـــــــــــبـــــــــــريــــــــــد

sوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- سـالمي مـــخـــتـــارs �ــــثل وزيـــر الـــتـــعـــلـــــيم الـــعــــالي

sوالبحث العلمي
- جـلــيــوط مــهــديــةs �ــثـلــة وزيــر الــســكن والــعــمـران

sدينـةHوا
- غوتي بن موسـاتs �ثل وزير الشـؤون اخلارجية

sوالتعـاون الدولي
- حــــمــــوش طهs �ــــثـل وزيــــر الــــفالحــــة والــــتــــنــــمــــيــــة

sالـريفـية
- بـن ســــــــاسـي زعــــــــيـمs رئــــــــيـس اجملــــــــلـس الــــــــوطـــــــــني

االستشاري لترقية اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
قــــــــرار مـــــؤرقــــــــرار مـــــؤرّخ في خ في 24  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 8
ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة s2015 يـــتــضـــمs يـــتــضـــمّـن اعــتـــمـــاد احلــزبـن اعــتـــمـــاد احلــزب

السياسي اHسمى "طالئع احلريات".السياسي اHسمى "طالئع احلريات".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير الداخلية واجلماعات احمللية
- �ــقــتــضى الــقــانـــون الــعــضـــوي رقم 12-04 اHـؤرّخ
في 18 صــــفـــــر عــــام 1433 اHـــــوافق 12 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2012
واHــتــعــلّق بــاألحــــزاب الــســيـــاســيـةs ال ســيّــمـــــا اHــــوادّ 27

sإلى 32 منـه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
sالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- وبــنــاء عــلـى الــقــرار اHــؤرّخ في 17 فـــبــرايــر ســنــة
2015 واHــتــضــمّن الــتـرخــيص بــعــقــد اHــؤتـمــر الــتــأســيـسي

s"سمى "طالئع احلرياتHللحزب السياسي ا
- وبنـاء عـلى وصل اإليداع رقم 15/57 اHـؤرّخ في 12
يـــولـــيـــو ســـنـــة 2015 اخلـــاص �ـــلف اHـــؤتـــمـــر الـــتـــأســـيـــسي
لــلـــحـــزب اHــنـــعــقـــــد بـــتــــاريخ 13 و14 يــونـــيــو ســـنـــة 2015

sباجلـزائر العاصمـة
يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعـــتـــمـــد احلــزب الـــســـيــاسـي اHــســـمى
sشـارع مــانع خلــضـر s9 طـالئع احلـريــات" الــكــائن مــقـره بـ"

بن عكنون (اجلزائر).
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 24 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 8

سبتمبر سنة 2015.
عن وزير الداخلية واجلماعات احملليةعن وزير الداخلية واجلماعات احمللية

األمY العاماألمY العام
احلسY مازوزاحلسY مازوز

 وزير الداخلية  وزير الداخلية 
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
نور الدين بدوينور الدين بدوي

sوزير العدلsوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
الطيب لوحالطيب لوح

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

حرّر بـاجلـزائر في 28 رمـضان عام 1436 اHـوافـق 15
يوليو سنة 2015.



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 48 25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـ
9 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2015 م

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قــرار قــرار مــؤرخ في مــؤرخ في 9 ربــيـع األول عـام  ربــيـع األول عـام 1436 اHــوافق  اHــوافق 31   ديــســمــبــر ســنــة  ديــســمــبــر ســنــة s2014 يــتــضــمـن جتــديــد تــشــكــيـــلــة الــلــجــان  اإلداريــةs يــتــضــمـن جتــديــد تــشــكــيـــلــة الــلــجــان  اإلداريــة

اHتساوية األعضاء اخملتصة إزاء موظفي اإلدارة اHركزية لوزارة اجملاهدين.اHتساوية األعضاء اخملتصة إزاء موظفي اإلدارة اHركزية لوزارة اجملاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 9 ربــيـع األول عـام 1436 اHـوافق 31  ديــســمــبــر ســنـة s2014 جتــدّد تــشــكــيـلــة الــلــجــان اإلداريـة
اHتساوية األعضاء اخملتصة إزاء موظفي اإلدارة اHركزية لوزارة اجملاهدينs حسب اجلدول اآلتي :

�ثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة
األسالك والرتباألسالك والرتب

- مـــــــتــــــصـــــــرفs مــــــتــــــصـــــــرف رئــــــيــــــــسـيs مـــــــتــــــصــــــرف
مـسـتـشــار.

- مــهــنـدس تــطـبــيــقي في اإلعالم اآلليs مــهـنــدس دولـة
فـي اإلعالم اآللـيs مـــــــهــــــنـــــــدس رئـــــــيــــــسـي فـي اإلعالم

اآلليs رئيس اHهندسY في اإلعالم اآللي.
- مــهــنـدس تــطـبــيـقي فـي اخملـبــر والـصــيـانــةs مـهــنـدس
دولــة في اخملـــبــر والــصــيــانــةs مــهـــنــدس رئــيــسي في
اخملـــبـــر والـــصــيـــانـــةs رئــيـس اHـــهــنـــدســـY في اخملـــبــر

والصيانة.
- مــهـنـدس تــطـبــيـقي في اإلحــصـاءs مـهــنـدس دولـة في
اإلحـــصــاءs مـــهــنـــدس رئــيـــسي فـي اإلحــصـــاءs رئــيس

اHهندسY في اإلحصاء.
- متـرجم ترجـمانs  مـترجم تـرجمـان رئيـسيs رئيس

اHترجمY - التراجمة.
- وثـائقي أمـY مـحفـوظاتs وثـائقـي أمY مـحفـوظات

رئيسيs رئيس الوثائقيY أمناء احملفوظات.
- طبيب عامs طبيب عام رئيسيs طبيب عام رئيس.
- نفـساني عـيادي لـلصـحة الـعمـوميـةs نفـساني عـيادي
رئيـسي لـلـصحـة الـعـمـوميـةs نـفـساني عـيـادي �ـتاز

للصحة العمومية.
- مـلــحق بـاحلــفظs مــحـافظ الــتـراث الـثــقـافيs مــحـافظ

رئيس للتراث الثقافي.
- مـــــهـــــنـــــدس دولـــــة مـــــعـــــمـــــاريs مـــــهـــــنـــــدس مـــــعـــــمــــاري
لـلـمـمـتلـكـات الـثـقـافـيـة الـعقـاريـةs مـهـنـدس مـعـماري

رئيس للممتلكات الثقافية العقارية.

YوظفHاYوظفHثلو �ثلو ا�

بوقنة صالح

يحي فـاطمة
الزهراء

بـــــــاســـــــعـــــــيــــــد
فائزة

حلموش
امحمد

يكن وفاء

شيشون
عبد السالم

اللجاناللجان

اللجنة
1

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

ربيقة العيد

عبد اليدوم
عبد اHالك

عثماني
مرابوط
سامي

خـالف عــــــبـــــد
احلفيظ

حــــــــــــــــجـــــــــــــــــيـج
محفوظ

أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
اســــــمــــــاعــــــيل

محمد

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون
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�ثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة
األسالك والرتباألسالك والرتب

YوظفHاYوظفHثلو �ثلو ا�

بن حـاج عبد
اللّه

دروغ ناصر

بوقرة عبد
احلميد

سليماني
حمزة

عالهم
سامية

أوهيل
حفيظة

بومنيخرة
محمد

شارف عبد
احلميد

سعود
إبراهيم

لوصيف
زينب

تكوتي
حافظ

شريح
وهيبة

بلعيدي
نسيمة

كيرد حميدة

بن جنمة
سامية

بوسعيداني
مرزاق

بن زيد
رابح

يوسفي خالد

اللجاناللجان

اللجنة
2

اللجنة
3

اللجنة
4

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

ربيقة العيد

بن سعد
اللّه اعمر

حمودة
وحيد

ربيقة العيد

حجيج
محفوظ

عربيد
رشيدة

ربيقة العيد

خداش دليلة

عربيد
رشيدة

خـالف عــــــبـــــد
احلفيظ

قدور كر�ة

فالق ميمية

خالف عبد
احلفيظ

شيخ مفتاح

ميعادي
جمال الدين

خالف عبد
احلفيظ

رقاط عبد
احلميد

بونعناع
قدور

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

- ملحق إدارةs ملحق رئيسي لإلدارة.
- عون إدارة رئيسي.

- كاتب مديرية رئيسي.
- محاسب إداري رئيسي.

- تــــــقــــــني فـي اإلعـالم اآلليs تــــــقــــــني ســــــام  فـي اإلعالم
اآللي.

- تـقــني في اخملــبـر والــصـيــانـةs تــقــني سـام في اخملــبـر
والصيانة.

- تقني في اإلحصاءs تقني سام في اإلحصاء.
- مساعد وثائقي أمY احملفوظات.

- �رض للصحة العمومية.
- مساعد اجتماعيs مساعد اجتماعي رئيسي.

- عون مكتبs عون إدارة.
- عون حفظ البياناتs كاتبs كاتب مديرية.

- مساعد محاسب إداريs محاسب إداري.
- معاون تقني في اإلعالم اآللي.

- معاون تقني في اخملبر والصيانة.
- معاون تقني في اإلحصاء.

- عون تقني في اإلعالم اآللي.
- عون تقني في اخملبر والصيانة.

- عون تقني في اإلحصاء.
- عون تقني في الوثائق واحملفوظات.

- عــامل مـهــني من الـصــنف الـثــالثs عـامل مــهـني من
sعــامل مــهــنـي من الــصــنف األول sالــصــنف الــثـــاني

عامل مهني خارج الصنف.
- ســائـق ســيــارة من الــصــنف الـــثــانيs ســائق ســيــارة

من الصنف األول.
- حاجبs حاجب رئيسي.

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)
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وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 14 شـعــبـان عـام  شـعــبـان عـام 1436 اHـوافـــق  اHـوافـــق 2 يــونـيـو يــونـيـو
s2015 يـجـعل اHـنـهج األفـقي إلحـصـاء اخلـمـائر يـجـعل اHـنـهج األفـقي إلحـصـاء اخلـمـائر سـنــــة سـنــــة 
والــعــفـنــيـات بوالــعــفـنــيـات بِــعـدــعـد� اHــسـتــعــمـرات في اHــنـتــجـات ذات اHــسـتــعــمـرات في اHــنـتــجـات ذات

نشاط مائي أكبر من نشاط مائي أكبر من s0,95 إجباريا. إجباريا.

ــــــــــــــــــــ

sإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1990

sتممHعدل واHا sتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

sطابقةHتعلق بتقييم اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 اHؤرخ
في 20  ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1434 اHــــوافــــق 26 ســـبـــتــــمــــــبـــر
سـنــــة 2013 الـذي يحـدد شـروط وكيـفـيات اعـتـماد اخملـابر

sستهلك وقمع الغشHقصد حماية ا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 14 صــفــر عـام 1415
اHــــوافق 23 يــــولــــيــــو ســــنـــة 1994 اHــــتـــعــــلـق بــــاHــــواصــــفـــات
sتممHعدل واHا sواد الغذائيةHيكروبيولوجية لبعض اHا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اHــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اHــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة s1990 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور
أعالهs يـهـدف هـذا الـقـرار إلى جـعل اHـنـهج األفـقـي إلحـصاء
اخلمـائر والعفـنيات بِـعد� اHستـعمرات  في اHـنتجات ذات

نشاط مائي أكبر من s0,95 إجباريا. 

اHـادة اHـادة 2 : : من أجـل إحصـاء اخلـمـائـر والـعـفـنـيـات  بِـعد�
اHــســتــعــمـــرات  في اHــنــتــجــات ذات نــشــاط مــائــــي أكــبــر
مـــن s0,95 فــــإن مــــخــــابــــر مــــراقــــبــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغش
واخملـابر اHـعتـمـدة لهـذا الـغرضs مـلزمـة بـاستـعـمال اHـنهج

اHبY في اHلحق اHرفق بهذا القرار.

قـــــرار مــــؤرقـــــرار مــــؤرّخ في خ في 23 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1436  اHــــوافق   اHــــوافق 12  مــــايــــو  مــــايــــو
s 2015 يـتـضـم s يـتـضـمّن تـعيـY أعـضـاء مـجلس إدارةن تـعيـY أعـضـاء مـجلس إدارة سـنـة سـنـة 

اHتحف اجلهوي للمجاهد للمدية.اHتحف اجلهوي للمجاهد للمدية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 23 رجب عـام 1436 اHـوافق
sيـــعـــيّـن الـــسّــــادة اآلتـــيـــة أســــمـــاؤهم s2015 12 مـــايــــو ســـنـــة

تـطبـيقـا ألحكــــام اHـــادّة 9 مـــن اHـرســــوم التّـنفـيذيّ رقم
08-170 اHؤرّخ في 7 جمـادى الثانـية عام 1429 اHوافق 11

يــونـــيــو ســـنــة 2008 واHـــتــضـــمّن إنـــشــاء مـــتــاحـف جــهـــويــة
لـلـمـجاهـد وتـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـاs أعـضاء فـي مجـلس إدارة

اHتحف اجلهوي للمجاهد للمدية :

sــــثـل وزيــــر اجملـــــاهــــدين� sمــــوكــــاح مـــــحــــنـــــد اكــــلـي -
sرئيسا

sثل وزير الدفاع الوطني� sبراهمي محمد -

- بـــــطـــــاش عـــــبــــد الـــــقـــــادرs �ــــثـل وزيـــــر الــــداخـــــلـــــيــــة
sواجلماعات احمللية

sاليةHثل وزير ا� sالعمري احلاج -

- لـــعـــوارج حــمـــزةs �ـــثل وزيـــر الـــشــؤون الـــديـــنـــيــة
sواألوقاف

- نـــاجي نـــاجيs �ــثـل وزيــر الـــتــهـــيــئـــة الــعـــمــرانـــيــة
sوالبيئة

sثل وزيرة التربية الوطنية� sلعالوي أحمد -

sثل وزيرة الثقافة� sبلحنيش ميلود -

sثل وزير االتصال� sأيوب ساكر -

- هـــيــــصـــام مـــوسىs �ــــثل وزيـــر الــــتـــعـــلـــيـم الـــعـــالي
sوالبحث العلمي

sثل وزير الشباب� sقاضي يحي -

- عـيــسى الــبــاي مـحــمــودs �ــثل اHـنــظــمــة الـوطــنــيـة
sللمجاهدين

- عـــمــروش الــســـعـــيـــدs �ــثـل اHـــنــظـــمـــة الـــوطـــنـــيــة
sألبنـاء الشهـداء

- بــوزيـنــة الــعــيــدs �ـثـل اHـنــظــمــة الــوطـنــيــة ألبــنـاء
الشهداء.
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هناك خـمائـر تتـطور بـاألحرى في الـعمق أكـثر منه
عـلى سـطح الـوسط والـتي بـإمـكـانـها تـشـكـيل مـسـتـعـمرات

دائرية أو عدسية الشكل.

 2.2 العفنياتالعفنيات : : 

sلـيفي sـعـتـدلـةHجـسم دقـيق هـوائي مـحب لـلـحرارة ا
يــــطــــور عــــادة  عــــلى ســــطـح وسط هـالميs و في الــــشــــروط
احملــددة في هــذا اHــنــهجs خـاليــا  بــرعـمــيــة أو جــراثــيم (3.2)
مـســطـحـة  أو زغــبـيــة أو مـسـتــعـمـرات (4.2) تـمـثل  غــالـبـا

أثمارا ملونة وأشكاال  ذات أبواغ. 

هــنــاك عـفــنــيـات تــتــطـور بــاألحــرى في الـعــمق أكــثـر
مـنه عــلى سـطح الــوسطs بـإمـكــانـهــا تـشـكــيل مـسـتــعـمـرات

دائرية وعدسية الشكل.

: هـــنــــاك أشـــكـــال مــــتـــقــــاربـــة مـن األجـــســـام مالحـــظـــة :مالحـــظـــة 
الــدقـيــقــةs و�ـكن أن يــكــون الـتــمــيـيــز بــY اخلـمــائـر  (1.2)

والعفنيات (2.2) اعتباطيا. 

3.2 خاليا  برعمية أو جراثيم : خاليا  برعمية أو جراثيم :

أجـســام قــابـلــة لــلـحــيــاة قـادرة عــلى الــنــمـو في وسط
مغذ.

sبـوغ sمــجـمــوعــة من اخلاليــا sمــثال : خــلـيــة مــنــبـتــيــة
مجموعة من األبواغ أو قطعة من اHشيجة الفطرية.

 4.2 اHستعمرة : اHستعمرة :

هي تــــراكم مــــلــــحـــوظ �ــــركـــز لــــكــــتـــلــــة من األجــــســـام
الدقـيقـة اHتطـورة فوق أو داخل وسط مـغذ صـلب انطالقا

من خلية قابلة للحياة.

3. اHبدأ. اHبدأ

1.3 تـزرع عــلب بــيـتــري مـحــضــرة بـاســتـعــمـال وسط

زرع انتقائي محدد.

تـستعمل كمـية معيـنة من عينة الـتجربة (إذا كانت
اHـادة ســائـلـة) أو من احملـلـول األم (في حـالـة اHـواد األخـرى)
أو تـخــفـيـفـات عـشـريـة لـلـعـيـنـة أو احملـلـول األمs حـسب عـدد

اHستعمرات اHرتقبة.

�ـــــــكن زرع عـــــــلب إضـــــــافــــــيـــــــة في نـــــــفـس الــــــشــــــروط
بـاستعـمال تخـفيـفات عشـرية متـحصل عـليهـا انطالقا من

عينة التجربة أو احمللول األم.

2.3 حتـضن بــعـد ذلك الــعـلب في شــروط هـوائــيـة في

درجـة حرارة 25 °م ± 1 °م خالل خـمسة (5) أيـامs ثم تترك
عــــلب الـــهالم لـــتـــرتـــاح فـي ضـــوء الـــنـــهـــار من يـــوم (1) إلى

يومY (2) إذا اقتضى األمر.

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

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

حــرر بــاجلــزائــر في 14 شــعــبــان عــام 1436 اHــوافق 2
يونيو سنة 2015.

عمارة بن يونسعمارة بن يونس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

اHنهج األفقي إلحصاء اخلمائر والعفنيات اHنهج األفقي إلحصاء اخلمائر والعفنيات 

بِعدعد� اHستعمرات في اHنتجات ذات نشاط مائي أكبر اHستعمرات في اHنتجات ذات نشاط مائي أكبر
من من 0,95

1. مجال التطبيق. مجال التطبيق

يــحــدد هــذا اHـنــهـج طـريــقــة أفــقــيــة إلحــصــاء اخلــمــائـر
والــعــفـــنــيـــات الــقــابـــلــة لـــلــحــيـــاة اHــوجـــودة في اHــنـــتــجــات
اHـوجــهـة لـالسـتـهـالك الـبـشــري أو احلـيــوانيs حـيـث  يـكـون
نشـاط اHاء أكـبر من 0,95 [بـيضs حلمs مـنتـوجات احلـليب
(مـا عـدا مـسـحـوق احلـلـيب)s الـفـواكهs اخلـضـرواتs عجـائن
طـريـة...إلخ] s بــواسـطـة تـقــنـيـة إحــصـاء اHـســتـعـمـرات في

درجة حرارة 25 °م ± 1 ° م.

ال يـســمح هـذا اHــنـهج بــإحـصــاء أبـواغ الــعـفــنـيـات وال
يــطـبـق لـتــحـديــد اجملــمـوعــة الــفـطــريـة أو الخــتــبـار األغــذيـة

للبحث عن السموم الفطرية.

ال يــتـالءم هـذا اHــنــهج إلحــصــاء الــفــطــريــات اHــقــاومـة
(Byssochlamys fulva) لـلحرارة مـثل بيـسوكالميس فـولفا
(Byssochlamys nivea) أو بـــــــيـــــــســـــــوكـالمـــــــيـس نـــــــيـــــــفـــــــيــــــا  
اHـتــواجـدة  في  الــفـواكه و اخلــضـروات اHـعــلـبـة أو اHــعـبـأة

في قارورات.

2. مصطلحات و تعاريف. مصطلحات و تعاريف

الحــــتــــيــــاجـــات هــــذا اHــــنــــهجs تــــطــــبق اHــــصــــطــــلــــحـــات
والتعاريف اآلتية :

 1.2 اخلمائر: اخلمائر:

جـسم دقيق هوائي مـحب للحرارة اHـعتدلـةs يتطور
عـلى سـطح الـوسط عـلى شكـل مسـتـعـمرات (4.2) غالـبـا ما
sتـــشــكـل مــحـــيــطـــا مــنـــتــظـــمــا و ســـطــحـــا مــحـــدبــا نـــوعــا مــا
بـاسـتـعـمـال وسـط هالمي في الـشـروط اHـوصـوفـة في هـذا

اHنهج وفي درجة حرارة 25 °م.
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sـسـتــعـمـرات أو اخلاليــا الـبـرعــمـيـةH3.3 حتــصى إذن ا

(ومـن أجل الـــــتـــــمـــــيـــــيــــــز بـــــY مـــــســـــتـــــعـــــمـــــرات اخلـــــمـــــائـــــر
والـبــكــتـيــريـا) تــفــحص اHـســتــعـمــرات اHـشــكــوك فـيــهـاs إذا
اقتضى األمرs بواسطـة مكبرة بعدستY أو مجهر للتأكد

من هويتها.

4.3 يــحــسـب عــدد اخلــمــائــر والــعــفــنــيــات بــالــغــرام أو

بـاHـيلـيـلـتـر من الـعـيّـنةs انـطالقـا من عـدد اHـسـتـعـمرات أو
اخلاليـا الـبرعـمـية أو اجلـراثـيم اHتـحصـل علـيهـا في الـعلب
اخملــــتــــارة بـــنــــسـب تـــخــــفــــيــــفــــات تــــســـمـح بــــاحلـــصــــول عــــلى
مسـتـعـمرات �ـكن إحـصـاؤها. وإذا اقـتـضى األمـرs حتصى

العفنيات و اخلمائر على حدة.

4. اخملفف ووسط الزرع . اخملفف ووسط الزرع 

 1.4 اخملففاخملفف

 1.1.4 عمومياتعموميات

لــتـــقـــلــيـل الــتـــحـــام أبــواغ الـــعـــفــنـــيـــات والــفـــطـــريــات
(conidies) �ـــكـن أن تـــضــــاف عــــوامل مــــنــــشـــطــــة لــــلـــضــــغط
احلـلولي (tensioactifs) كـمـتعـدد األوكـسـيـتـيالن سـوربـتون
% 0,05) .[ *Tween 80  ـــثـــالHعـــلى ســـبـــيل ا] مـــونـــولـــيـــات

تركيز في الكتلة).

يـوصى بـاسـتــعـمـال مـاء بــيـبـتـوني بـ 0,1 % (تــركـيـز
في الكـتـلـة) كمـخـففs إال في حـالـة حتضـيـر خـاص للـعـيـنة

اHأخوذة للتجربة.

تـركـيبتـركـيب اHــاء الـبـيــبـتـوني بـ اHــاء الـبـيــبـتـوني بـ 0,1 % (تــركـيــــــز (تــركـيــــــز  2.1.4

في  الكتلة)في  الكتلة)

عصارة أنز�ية من نسيج حيواني و نباتي

اHاء

1غ

1000 ملل

3.1.4 حتــضــيــر مــاء بــيــبـتــوني بـ حتــضــيــر مــاء بــيــبـتــوني بـ  0,1 % (تــركــيـــــــز(تــركــيـــــــز

في الكتلة)في الكتلة)
تـذاب اHــركـبــات في اHـاء مع الــتـســخـY إذا اقــتـضى

األمر.
وإذا اقــتــضـى األمــرs يــعــدل الــعــامـل الــهــيــدروجــيــني
(pH)(4.5)  عــــنــــد 7  ±  0,2   في درجـــــة حــــرارة 25 °م بــــعــــد

التعقيم.

2.4 وسط الزرعوسط الزرع

1.2.4 ديـكــلـوران الــوردي بـانــغـال كــلـورام فــيـنــيـكـولديـكــلـوران الــوردي بـانــغـال كــلـورام فــيـنــيـكـول

(DRBC) أغار (أغار
1.1.2.4 التركيبالتركيب

5غعصارة أنز�ية من نسيج حيواني و نباتي

10غ

1غ

0,5 غ

0,002 غ

0,025 غ

12غ إلى

 15غ أ

 0,1غ

1000 ملل

( C6H12O6) غلوكوز - D

(KH2PO4) فوسفات أحادي البوتاسيوم

(MgSO4,H2O) غنزيومHسولفيت ا

ديـــــــــكــــــــلــــــــوران (6,2 ثــــــــنـــــــــائـي كــــــــلــــــــورو -4-
(Yنيتروأنيل

(Dichloran 2,6-dichloro -4- nitroaniline)

بانغال وردي

هالم

كلوروم فينيكول

ماء مقطر أو منزوع الشوارد

أ) : حسب قدرة تهلم الهالم

 * �ـكن اسـتــعـمـال مــواد أخـرى �ـاثـلــة إذا ثـبت أنـهـا

تعطي نفس النتائج.

2.1.2.4 التحضيرالتحضير

1.2.1.2.4 عموميات  عموميات  

توضع  كل اHكـونات  عـدا الكلـورام فيـنيكـول معـلقة
في اHـاء ثم تغـلّى إلذابـتهـا كلـيـاs وإذا اقتـضى األمرs يـعدل
العامـل الهيـدروجيني (pH) (4.5) عـند 5,6 ± 0,2  في درجة

حرارة 25 °م بعد التعقيم.

يضـاف إلى اإليثـانول 10 ملل من  مـحلول الـكلورام
فـــيـــنـــيـــكـــول بـ 1 % (تـــركـــيـــز في الـــكـــتـــلـــة) و�ـــزج. يـــوزع
الـــــوسـط في أوعـــــيـــــة مـالئـــــمــــة (5.5) ثـم يـــــعـــــقـم في جـــــهـــــاز

التعقيم في 121 °م خالل 15 دقيقة.

يـــــبــــــرد الــــــوسط مــــــبـــــاشــــــرة في حــــــمـــــام مــــــائي (3.5)
مـضــبـوط في درجــة حـرارة مـحــصـورة بـY 44 °م و47 °م.
يـوزع  هـذا الوسط عـلى شـكل حصص  بـ 15 مـلل في علب

بيتري معقمة (6.5).
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3.1.2.4 جتارب الفعالية لضمان نوعية وسط الزرع جتارب الفعالية لضمان نوعية وسط الزرع

1.3.1.2.4 عمومياتعموميات

وسط DRBC هــــــو وسط صــــــلب. يــــــجـب أن تـــــخــــــضع
اإلنـتـاجيـة واالنـتقـائـيـة فيه إلى جتـربـة حسب اHـواصـفات

اآلتية : 
2.3.1.2.4 اإلنتاجية اإلنتاجية

- الـتــحـضـY : - الـتــحـضـY :  خــمــســــة (5) أيــام في درجــة حـــرارة
25 °م  ± 1°م.

- السالالت- السالالت :  :  
ATCC  9763   سكاروميساس سيريفيسي -

ATCC 10231                كونديدا ألبيكانس -
ATCC 16404                  أسبرجيلوس نيجر -
ATCC 42647             موكور راسموسوس -

أو سـالالت مـسـجـلـة كـمـكـافـئــة في مـجـمـوعـة فـطـريـة
أخرى.

* �ـكن اســتــعـمــال مـواد أخــرى �ـاثــلــة إذا ثـبت أنــهـا

تعطي نفس النتائج.
- الوسط اHرجعي- الوسط اHرجعي : : وسط زرع 

  (SDA) «Sabouraud Dextrose Agar» 
- منهج اHراقبة :منهج اHراقبة : كمي.

PR  ≥ 0,5  عايير: تقدير اإلنتاجيةHعايير:- اHا -
- التفاعالت اخلاصة : - التفاعالت اخلاصة : مستـعمرات أو خاليا برعمية

أو جراثيم �يّزة حسب كل نوع.
3.3.1.2.4  اإلنتقائية اإلنتقائية 

- الـــتـــحـــضــY :- الـــتـــحـــضــY : خــــمــــســـة (5) أيــــام في درجــــة حـــرارة
25°م ± 1°م 

- السالالت :- السالالت :
 ATCC  25922              إشيريشيا كولي
 ATCC  6633  أو باسيلوس سوبتيلوس

أو سالالت مـسجـلة كمـكافـئة في مـجمـوعة بـكتـيرية
أخرى.

- منهج اHراقبة- منهج اHراقبة : : نوعي.
- اHعايير- اHعايير : : تثبيط تام.

5. األجهزة و األدوات الزجاجية. األجهزة و األدوات الزجاجية
يـسـمح باسـتـعـمال األجـهـزة ذات االسـتـعمـال الـوحـيد
sـســتــعــمــلــة ألكــثـر مـن مـرةHبــدال من األدوات الــزجــاجــيــة ا

شرط أن توافق اHتطلبات احملددة.

يترك الوسط ليتجمد ويجف.

Yيـــســتــعــمل مـــبــاشــرة أو يــحــفظ فـي الــظالم إلى حــ
استعماله.

مالحـظـةمالحـظـة - يـجب تــفـادي تــعـرض الـوسط لــلـضـوء ألن- يـجب تــفـادي تــعـرض الـوسط لــلـضـوء ألن
اHـــواد الـــنــــاجتـــة عـن حتـــلل الــــســـمــــوم الـــفــــطـــريــــة �ـــكن أناHـــواد الـــنــــاجتـــة عـن حتـــلل الــــســـمــــوم الـــفــــطـــريــــة �ـــكن أن
تــــتــــســـبـب في ســــوء تــــقــــيــــيم اجملــــمــــوعــــات الــــفـــطــــريــــة فيتــــتــــســـبـب في ســــوء تــــقــــيــــيم اجملــــمــــوعــــات الــــفـــطــــريــــة في

العينات.العينات.

2.2.1.2.4 إضــــــافـــــة اخــــــتــــــيـــــاريــــــة لــــــكـــــلــــــورهــــــيـــــدرات إضــــــافـــــة اخــــــتــــــيـــــاريــــــة لــــــكـــــلــــــورهــــــيـــــدرات

YالكلورتيتراسيكلYالكلورتيتراسيكل

�ـا أنه  �ـكن لـلـتـكـاثـر الـبـكـتـيـري أن يـحـدث مشـكال
(في اللحوم النّيـئة على سبيل اHثال)s يوصى باستعمال
Yالـكـلـورام فــيـنـيـكـول (50 مغ/ل)  والــكـلـور تـيـتـراسـيـكـلـ

(50 مغ/ل).

s(2.1.2.4) يــحـضّـر الـوسط األسـاسي sفي هـذه احلـالـة
كــمـا هــو مــبـY أعالهs مع 50 مغ من الــكــلــورام فــيــنــيــكــول

فقط ثم يوزع بكميات 100 ملل ويعقم.

يــحـضّـر كـــــذلك فـــي اHـاء مــحـلـول بـ 0,1 % (تــركـيـز
Yفي الــكــتــلــة) من كــلــــورهــيــدرات الــكــلــورتـيــتــراســيــكــلـ
(لـعـدم اسـتـقــراره الـنـسـبي في احملـلـول s يـجب أن يـحـضّـر
فـورا) ويعقّم بالـترشيح مبـاشرة قبل االستـعمالs يضاف
بــطـريــقـة مـعــقـمـة 5 مـلل من هــذا احملـلـول إلى 100 مـلل من
الـــــــوسط األســـــــاسـيs ويـــــــســـــــكـب في الـــــــعـــــــلـب. ال يـــــــنـــــــصح
بــاسـتــعــمـال اجلــونـتــامــيـســY ألنه بـإمــكــانه تـثــبــيط بـعض

أصناف اخلمائر.

3.2.1.2.4 إضافة اختيارية لعناصر مؤشرة إضافة اختيارية لعناصر مؤشرة 

حتى تبيّن العـفنيات جميع أشكـالها و خاصة جميع
الـصــبــاغ الـتـي تـنــتــجـهــا في الــعــادةs  حتـتــاج إلى عــنــاصـر

.DRBC مؤشرة غير موجودة في

لـــلــكـــشف عـن الــعـــفـــنــيـــات في هـــذا الـــوسطs يـــضــاف
مـحـلـول الــعـنـاصـر اHــؤشـرة الـتـالي إلى 1 مـلل/ل من هـذا

الوسط وذلك قبل وضعه في جهاز التعقيم :

s1غ : ZnSO4,7H2O -

s0,5 غ : CuSO4,5H2O -

-  100 ملل من اHاء اHقطر أو منزوع الشوارد.

(Tergitol) ) *4.2.1.2.4 إضافة اختيارية للترجيتول إضافة اختيارية للترجيتول

لتفـادي تكاثـر ميكوراسي (Mucoraceae)  داخل علب
الـهالم s يوصى بـإضافة  الـترجـيتول (Tergitol)  1 ملل/ل)

إلى وسط الزرع.
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يـفـضل استـعمـال جـهاز مـجـانسـة ذي حركـة تـموجـية
بدال من اخلالط أو جهاز الرج.

عـــنــدمـــا تــمأل اHـــاصــة (2.5) بـــالــكـــمــيــة اHـــنــاســـبــة من
احملـلـول األم والـتـخـفـيـفـاتs يـفـضل إبـقـاؤهـا أفقـيـا (ولـيس
عموديا) وهذا بسبب الترسب السريع لألبواغ بداخلها.

يـــرج احملـــلـــول األم والـــتــــخـــفـــيـــفـــات لـــتـــفـــادي تـــرسب
اجلزيئات التي حتتوي على أحياء دقيقة. 

Yالزرع و التحض Y2.7 الزرع و التحض

  1.2.7 بـواسـطـة مـاصة بـواسـطـة مـاصة (2.5) مـعـقـمـةs يوضع 0,1 مـلل

من عينة الـتجربة في حالـة اHواد السائلة أو 0,1 ملل من
احملـــلــول األم فـي حـــالــة اHـــواد األخـــرىs في عـــلـــبـــة بـــيـــتــري

.(1.2.4) DRBC حتتوي على هالم
بــواسـطــة مـاصــة مــعـقــمــة جـديــدة يـوضع 0,1 مـلل من
الـــــتـــــخــــــفـــــيف الـــــعـــــشـــــري األول (10-1)  (فـي حـــــالـــــة اHــــواد
الـــســـائـــلــة) أو 0,1 مــلل  مـن الــتـــخـــفــيف (10-2) (في حـــالــة
اHـواد األخـرى) في عـلــبـة بـيـتـري ثـانــيـة حتـتـوي عـلى هالم

.(1.2.4) DRBC

لـتـسـهـيـل إحـصـاء اHـسـتـعـمـرات الـضـعـيـفـة لـلـخـمـائـر
والـعـفـنـيــاتs �ـكن تـوزيع كــمـيـات تـصل إلى 0,3 مـلل من
التـخـفيف (10-1) من العـيّنـة أو عيـنة الـتجـربة من اHواد

السائلة على ثالث علب.
جتــرى الــعــمـلــيــة بــنــفس الــطــريـقــة مع الــتــخــفــيــفـات
اHـــوالـــيــة بـــاســـتـــعــمـــال مـــاصــة جـــديـــدة مــعـــقـــمــة (2.5) لــكل

تخفيف عشري.
مالحـظة : مالحـظة : إذا وقع الشك فـي وجود عـفـنـيات سـريـعة
الـــنـــمـــوs يــــســـتـــنـــد إلى اHـــنـــهـج األفـــقي إلحـــصـــاء اخلـــمـــائـــر
والـعـفـنـيـات بِـعـد� اHـسـتـعـمـرات في اHـنـتـجـات ذات نـشـاط

مائي أصغر أو يساوي 0,95.
2.2.7 يـــوزع الــــتــــطـــعــــيم عــــلى ســــطح عــــلــــبـــة الــــوسط

الـهالمي بـواسـطـة نـاشـر (8.5) مـعـقـم إلى غـايـة امـتـصـاصه
كليا من الوسط.

�ــكن كــذلك اســتـعــمــال طـريــقــة الـزرع بــالــدمجs لـكن
في هـــذه احلـــالـــة يـــجب اHـــصـــادقـــة عـــلى مـــعـــادلـــة الــنـــتـــائج
بـالنـسبـة لـلزرع عـلى الـسطح كـما أن الـتـميـيـز والتـفريق

بY العفنيات واخلمائر غير �كن.
�ـكن أن يعطي مـنهج الـزرع على السـطح إحصاءات
أعلى. تسهل تقنـية الزرع بالتطـعيم على السطحs تعرض
أقـصى للخاليا لألكـسجY اجلـوي وجتنب تعطـيل النشاط

احلراري للخاليا البرعمية الفطرية. 
ترتبط النتائج بنوع الفطريات.

3.2.7 حتــــضـن الــــعـــــلب احملـــــضــــرة (2.2.7) في شـــــروط

هــوائـيــةs األغــطـيــة نــحـو األعــلىs في وضــعــيـة مــســتـقــيــمـة
داخل جهـاز التـحضY (1.5) في درجـة حرارة 25 °م ± 1 °م
خالل خـــمـــســـة (5) أيـــام. إذا  اقـــتـــضـى األمـــرs تـــتـــرك عـــلب

.(2) Yدة يوم (1) إلى يومH الهالم لضوء النهار

األجـهــــزة اHــتـداولــــة في مـخــبـر اHـيـكـروبــيـولـوجـيـا
وال سيما ما يأتي :

 1.5 جـــهــاز الـــتــحـــضــY جـــهــاز الـــتــحـــضــsY بـــإمـــكـــانه الـــعـــمل فـي درجــة

حرارة 25 ° م ± 1 ° م.
2.5 مـاصـات ذات سـيالن تـام مـاصـات ذات سـيالن تـامs معـقـمـةs سـعـتـها 1 مـلل

ومدرجة بـ 0,1 ملل.       
3.5 حـمـام مائيs أو جـهـاز �اثلsحـمـام مائيs أو جـهـاز �اثلs بـإمـكـانه الـعمل في

درجة حرارة  تتراوح  من 44 °م إلى 47 °م. 
s(مـتر - pH) 4.5 جـهاز قيـاس العـامل الهيـدروجينيجـهاز قيـاس العـامل الهيـدروجيني

بـتـدقيق ± 0,1 وحـدة من الـعـامـل الـهـيـدروجـيـني (pH) في
درجة حرارة 25 °م.

5.5  قــاروراتs حــوجالت وأنــابــيبقــاروراتs حــوجالت وأنــابــيبs لــتــغــلــيــة وحــفظ

أوساط الزرع إلجراء التخفيفات.
بـــــيـــــتــــريs مـــــعـــــقـــــمـــــةs من الـــــزجـــــاج أو من 6.5 عـــــلب بـــــيـــــتــــريsعـــــلب 

البالستيكs يتراوح قطرها من 90 ملم إلى 100 ملم.
7.5 مـجـهرs  مـجـهرs لـتـميـيـز اخلـمـائـر عن اخلاليـا البـكـتـيـرية

.(1000 x 250 إلى x تكبير من sقاع فاحت)
 8.5 نواشرs نواشرs من الزجاج  أو من الـبالستيك (قطرها

 أقل  من 2 مـلم وطـولـها 80 مـلم). من األحـسن أالّ يـتـجـاوز
قطـر النـواشر 2 مـلم لـلتـقلـيل من كـميـة الـعيّـنة اHـلـتصـقة

بها عند نهاية نشرها.
(50 x 6,5 إلى x تــكـــبــيـــرهــا) sYبـعــدســتـYبـعــدســتـ مــكــبــرةمــكــبــرة   9.5

لـلـتـمـيـيـز ولـلـتـفـريق بـY اHـسـتـعـمـرات أو خاليـا اخلـمـائـر
والعفنيات.  

6. اقتطاع العي. اقتطاع العيّنةنة
من األحـسن أن يـتلـقى اخملـبـر عـيّنـة �ـثـلة حـقـاs غـير
مــتــلــفــة أو تــغــيــرت أثــنـــاء الــنــقل والــتــخــزين. يــجب عــدم

جتميد عيّنة اخملبر.
يــجـــرى اقــتــطــاع و حتــضــيــر الــعــيـــنــة لــلــتــجــربــة في

ظروف مالئمة.
7. طريقة العمل. طريقة العمل

1.7 الـــــعــــي الـــــعــــيّـــــنـــــة اHـــــأخـــــوذة لـــــلــــتـــــجـــــربـــــةs احملـــــلــــول األمـــــنـــــة اHـــــأخـــــوذة لـــــلــــتـــــجـــــربـــــةs احملـــــلــــول األم

والتخفيفاتوالتخفيفات : : 
يـتم حتضـير الـعيـنة اHـأخوذة لـلتـجربـة واحمللول األم
(التـخفيف األول) والتـخفيـفات اHواليـة حسب متـطلبات
التنـظيمات واHـقاييس اخلاصـة واHناسبـة للمادة اHـعنية.
مــا عـــدا حــالـــة حتــضــيـــر خــاص لــعـــيّــنــة الـــتــجـــربــةs يــوصى
بـاسـتــعـمـال مـاء بــيـبـتـوني بـ  0,1 % (تـركـيــز في الـكـتـلـة)

(3.1.4) كمخفف.
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يوصى بتحضY العلب (6.5) داخل كيس بالستيكي
مـفـتـوح لتـفـادي تـلـوث جهـاز الـتـحـضY في حـالـة انـتـشار

العفنيات خارج العلب.
3.7 إحصاء وانتقاء اHستعمرات لإلثبات إحصاء وانتقاء اHستعمرات لإلثبات

جترى قراءة الـعلب بـY يومY (2) وخمـسة أيام (5)
من الـتــحـضــsY تـنــتـقى الــعـلب (3.2.7) احملـتــويــة عـلى أقل
من 150 مـسـتـعـمـرة أو خاليا بـرعـمـيـة أو جـراثيـم وحتسب

هذه اHستعمرة أو اخلاليا البرعمية أو اجلراثيم.         
إذا لـــــوحظ اجـــــتــــيـــــاح ســــريـع في الـــــعــــلـبs يــــحـــــتــــفظ
بـاإلحصاءات اHـتحصل علـيها بـعد يومY (2) ثم من جديد

.Yبعد خمسة (5) أيام من التحض
مالحـــــظــــة مالحـــــظــــة 1 :  : تـــــعــــتـــــبــــر مـــــنــــاهـج إحــــصـــــاء اخلــــمـــــائــــر
والـــعـــفـــنـــيــات عـــلـى وجه اخلـــصــوص غـــيـــر دقـــيـــقـــة بــســـبب
احتـوائـهـا على خـلـيط من اHـيـسيـلـيـومs واألبواغ اجلـنـسـية
وعــــــد�ــــــة اجلــــــنـس. يـــــرتــــــبـط عــــــدد الـــــوحــــــدات اHــــــشــــــكــــــلـــــة
للمـستعمـرات بدرجة انقـسام اHيسـيلوم وبنـسبة األبواغ

القادرة على النمو فوق الوسط.           
مالحـــظــة مالحـــظــة 2 :  : حتــدث غـــالــبـــا إحــصـــاءات غــيـــر خــطـــيــة
إنــطالقــا مـن تــخــفــيــفــات عــشــريــةs أي أن تــخــفــيــفــا واحــدا
لـلـعـيّـنة ذا عـامل 10 ال يـؤدي عـمـومـا إلى تـخـفـيض الـعـامل
10 لـعدد اHـستـعمـرات على سـطح علـبة بـيتـري. وهذا ناجت

عن انـقسام اHيسـيليوم وانـتشار األبواغ أثنـاء التخفيف
وكـذلـك إلى اHـنــافـســة بـY الـفــصـائـل في حـالــة وجـود عـدد

كبير من اHستعمرات في علبة بيتري.
تـــنـــبـــيـه - تـــنـــتـــشــــر أبـــواغ الـــعـــفـــنــــيـــات في الـــهـــواءتـــنـــبـــيـه - تـــنـــتـــشــــر أبـــواغ الـــعـــفـــنــــيـــات في الـــهـــواء
بـسـهـولـةs لـذلك تـعـالج عـلب بـيـتـري بـحـذربـسـهـولـةs لـذلك تـعـالج عـلب بـيـتـري بـحـذر لـتـفـادي تـكـاثـرلـتـفـادي تـكـاثـر
أبـواغ الــعـفـنــيـات الــذي �ـكن أن يــؤدي إلى تــقـديـر مــبـالغأبـواغ الــعـفـنــيـات الــذي �ـكن أن يــؤدي إلى تــقـديـر مــبـالغ

فيه لعدد اHستعمرات في العيفيه لعدد اHستعمرات في العيّنة.نة.
يـجـرىs إذا اقـتـضى األمـرs اخـتـبـار بـواسـطـة مـكـبرة
بـــعـــدســـتـــY (9.5) أو مــــجــــهــــر (7.5) لـــلـــتــــفـــريق بــــY خاليـــا

اخلمائر أو العفنيات واHستعمرات البكتيرية.
حتـــسب مــســـتـــعــمـــرات اخلـــمــائـــر واHـــســتـــعـــمــرات أو
اخلاليــا الـبـرعــمـيــة لـلـعــفـنـيــاتs كل عـلى حــدةs إذا اقـتـضى

األمر. 
لـتــعـيــY اخلـمــائـر والــعـفــنـيــاتs يــتم انـتــقـاء مــنـاطق
تـكاثر الـفطـريات ويجـرى اقتـطاع عيـنة الخـتبار مـجهري

.YالئمHا Yمعمق أو زرع في أوساط العزل أو التعي
8. التعبير عن النتائج وحدود الثقة. التعبير عن النتائج وحدود الثقة

يــجب الــتــعـــبــيــر عن الــنــتــائـج وحــدود الــثــقــة حــسب
اHتطـلبات العامـة والتوصيـات اHتعلقـة �يكروبـيولوجيا

األغذية. 
إذا اقــــتــــضى األمــــرs تُــــعــــدُّ مــــســــتــــعــــمــــرات اخلــــمــــائـــر
واHـسـتـعمـرات أو اخلاليـا الـبـرعـمـيـة  لـلـعـفـنيـاتs كل عـلى

حدة.

وزارة السكنوزارة السكن والعمران واKدينةوالعمران واKدينة
قـرار وزاري مــشــتـرك مــؤرقـرار وزاري مــشــتـرك مــؤرّخ في أوخ في أوّل رمــضــان عـام ل رمــضــان عـام 1436
18  يــونـــيـــو ســـنــة   يــونـــيـــو ســـنــة s2015 يـــحـــدs يـــحـــدّد كـــيـــفـــيـــاتد كـــيـــفـــيـــات اHــوافق اHــوافق 
تنظيم التـكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعضتنظيم التـكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض
الـرتب اHـنـتـمـيـة لألسالك اخلـاصـة بـاإلدارة اHـكـلالـرتب اHـنـتـمـيـة لألسالك اخلـاصـة بـاإلدارة اHـكـلّـفـةـفـة

بالسكن والعمران ومدته ومحتوى برامجه.بالسكن والعمران ومدته ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير األوّل
sدينةHووزير السكن والعمران وا

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّق
بـــــتـــــحـــــــريــــــر ونـــــشـــــــر بـــــعـض الـــــقـــــــرارات ذات الــــــطـــــابـع
sYــوظــفـــHالــتــنــظــيــمي أو الــفــــردي الــتي تــهـم وضــعـــيــة ا

sتمّـمHعدّل واHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-280 اHؤرّخ
في 11 ربــــيع الـــثــــاني عـــام 1415 اHــوافـق 17 ســبـــتـــمـــبـــر
Yــركـز الــوطـني لـتــحـسـHـتــضـمّن حتـويل اHسـنــة 1994 وا
اHـسـتــوى في الـري إلى مــعـهـد وطــني لـتــحـسـY اHــسـتـوى

sتمّمHعدّل واHا sفي التجهيز

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-189 اHؤرّخ
في 27 جــمـــادى الــثــانـــيــة عـــام 1429 اHــوافـق أوّل يــــولــيـــو
sسنـة 2008 الذي يحدّد صالحيات وزير السكن والعمران

sتمّمHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-241 اHؤرّخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
YــــوظــــفـــHــــتــــضــــمّـن الــــقـــــانـــــون األســـــاسي اخلـــــاص يــــاHوا
اHــنـــتـــمـــY لألسالك الـــتـــقـــنـــيـــة اخلــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفــة

sبالسكـن والعمران

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-316 اHؤرّخ
في 17 شـــوّال عــــام 1430 اHــــوافـق 6 أكـــتـــوبـــــر ســـنـــة 2009
الـذي يـحـدّد الـقانـون األسـاسي لـلـمـعهـد الـوطـني لـلـتـكوين

sYهنيHوالتعلـيم ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 10-99 اHـؤرّخ
في  2 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1431 اHــــوافق 18 مـــارس ســـنـــة
2010 الــذي يــحــدّد الــقــانــون األســاسـي الــنــمــوذجي Hــعــاهــد

sYهنيHالتكوين والتعليم ا
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- قـائـمـــة اHـوظـفـY اHـعـنـيـY بــالـتـكـوين الـتـكـمـيـلي
حسب �ط الترقـية.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـجب تــبـلــيغ نـســخـة مـن الـقــرار أو اHـقـرر
اHـذكــــورين أعالهs إلى مــصـــالـح الــوظــيـفــــة الـعــمـــومـــيـة

في أجـل عشرة (10) أيامs ابتداء من تاريخ توقيعه.

5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اHـاداHـادّة ة 
إبــداء رأي اHـطــابـــقـــة في أجـل عــشــرة (10) أيـــامs ابــتــداء

مـن تاريخ استالم القـرار أو اHقرر.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يــلـــزم اHــوظــفــــــون الــنــاجـحــــون نــهـــائـــيــا
فـي االمـتـحان اHـهـني أو اHـقـبـولون عـلى سـبـيل االخـتـيار
للترقيـة في إحدى  الرتبتY اHذكورتY في اHادة األولى

أعالهs �تابعة دورة التكوين التكميلي.

وتعلم اإلدارة اHستـخدمة اHوظفY اHـعنيY بتاريخ
بـداية دورة التكـوين �وجب استـدعاء فردي وبـأي وسيلة

أخرى مالئمةs عند االقتضاء.

اHــاداHــادّة ة 7 :  : تــضــمن الــتــكــويـن الــتــكــمــيــلي اHــؤســســات
العمومية للتكوين اآلتـية :

- مـعـاهـد الـتـكـوين والـتـعـليـم اHـهـنيـY الـتي تـضـمن
sالتكوين في االختصاص

sـسـتـوى في الـتـجـهـيزHا Yـعـهـد الـوطـني لـتـحـسـHا -
قصر البخـاري - اHدية.

اHاداHادّة ة 8 :  : يـنظم الـتكـوين التـكـوين التـكمـيلي بـشكـل
تناوبيs ويشمــل دروسـا نظـريــة وتربصا تطبيقـيا.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : حتــدّد مــدة الـتــكــوين الــتـكــمــيـلي بــســتـة (6)
أشهر بالنسبة للرتبتY اHذكورتY أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 10 :  : تــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بـــرامـج الــــتـــكــــوين
الـتـكـمـيـلي ويـتم تـفصـيل مـحـتـواهـا من طـرف اHـؤسـسات

العمومية للتكوين اHذكورة في اHادة 7 أعاله.

اHاداHادّة ة 11 :  : يتولى تأطـير ومتابعــة اHوظفـsY أثنــاء
الـتـكـويـن الـتـكـمـيــليs سـلك أسـاتــذة الـتـعـلـيـم بـاHـؤسـسـات
sــــادة 7 أعـــالهHــذكـــــورة فـــي اHالـعــمــومـيــة لــلــتـكــويـــن ا
و/ أواإلطـــــــارات اHــــــــؤهـــــــلـــــــة لـــــــلــــــــمـــــــؤســـــــســـــــات واإلدارات

العمـومــية.

اHــاداHــادّة ة 12 :  : يــتــابـع اHــوظــفــونs قــبل نـــهــايــة الــتــكــوين
الـتكـمـيـليs تـربـصـا تـطـبـيـقيـا لـدى اHـؤسـسـات الـعـمـومـية
التـابعة لإلدارة اHكـلفة بـالسكن والـعمران واHـدينةs مدته

شهران (2) ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اHؤرّخ
في  3 جـــمـــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1433 اHــوافــق 25 أبـــريــل
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحــــدّد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم اHـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اHــــهــــنــــيـــــة في اHــــؤســــســــات

sواإلدارات العمومية وإجرائها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدّد صالحـــيـــات اHــديـــر الـــعــــامّ لـــلـــوظـــيــفـــة الـــعـــمـــومـــيــة

sواإلصالح اإلداري

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : تــــطــــبــــيــــقــــا ألحــــكــــام اHــــادّتــــY 55 و63
(احلــالــتـY 2 و3) مــن اHــرســـــوم الــتّـــنــفـــيــذيّ  رقم 241-09
اHــــؤرّخ في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة
2009 واHـذكــور أعالهs يـحـدّد هـذا الـقـرار كـيفـيـات تـنـظـيم

الــتـــكـــوين الـــتــكـــمـــيــلـي قــبـل الــتـــرقـــيــة إلـى بــعـض الــرتب
اHـــنـــتـــمـــيـــة لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلّـــفـــة بـــالـــســـكن

والعمران ومدته ومحتوى برامجـه اHذكـورة أدنـاه :
* سلك التقنيY في السكن والعمران:* سلك التقنيY في السكن والعمران:

- رتبة تقني سـام.
* سلك اHساعدين التقنيY في السكن والعمران :* سلك اHساعدين التقنيY في السكن والعمران :

- رتبة مساعد تقني.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـتـم االلــتـحــاق بـالـتــكـوين الـتــكـمــيـلي قـبل
sادّة األولى أعالهHفي ا YذكـورتHا Yالـترقيـة في الرتبـت
بــــعـــــد الـــــنــــجـــــاح في االمـــــتــــحـــــــان اHــــهـــــنيs أو عــن طــــريق
االخـــتــيـــار بـــعـــد الـــتــســـجـــيل فـي قــائـــمـــة الـــتـــأهــــيل وفـــقـــا

للتنظيم اHعمول به.

اHــاداHــادّة ة 3  :   : يـــتم فــتـح دورة الــتــكـــوين الــتـــكــمـــيــلي في
الـــرتـــبـــتــY اHـــذكـــورتـــY فـي اHـــادة األولى أعالهs  �ـــوجب
sYقـرار أو مـقـرر مـن الـسـلـطــة الـتي لـهــا صالحـيـة الــتـعـيـ

الذي يحدّد فيهs على اخلصوصs مـا يأتي :
sعنيتانHالرتبة أو الرتبتان ا -

- عــــدد اHـــنـــــاصب اHـــالــيــة اHـــفــتـــوحـــــة لــلـــتــكـــــوين
التكميلي احملـددة في اخملطط القطاعي السنوي أو اHتعدد
الـــســـنـــوات لـــلـــتـــكـــوين اHـــصــــادق عـــلـــيه بـــعـــنـــوان الـــســـنـــة

sعمول بهاHطبقا لإلجراءات ا sعتبرةHا
sمدة التكوين التكميلي -

sتاريخ بداية التكوين التكميلي -
sعنية بالتكوين التكميليHؤسسة العمومية اHا -
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وزير السكنوزير السكن
والعمران واHدينةوالعمران واHدينة

عبد اجمليد تبونبد اجمليد تبون

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اHــاداHــادّة ة 13 :  : يـــلـــزم اHــوظـــفـــون اHـــعـــنـــيـــون بـــالــتـــكـــوين
التـكمـيـلي في الرتـبتـY اHذكـورتـY أعالهs بإعـداد تقـرير
نـهايـة التـكوين حـول موضـوع له صلـة بالـوحدات اHـدرّسة

واHقررة في برامج التكوين.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : يـتم تـقـيـيم اHـعـارف حـسب مـبـدأ اHـراقـبة
البيداغوجية اHستمرة وتشمل امتحانات دورية.

اHـاداHـادّة ة 15 :  : تـتـم كـيـفـيـات تـقـيـيم الــتـكـوين الـتـكـمـيـلي
كما يأتي :

- مــعـدل اHــراقـبــة الـبــيـداغــوجـيــة اHـســتـمــرة جملـمـوع
s1 عاملHدرّسة : اHالوحدات ا

- عالمة التربص التطبيقي : اHعامل 1

- عالمة تقرير نهاية التكوين : اHعـامـل 2.

16 :  : يــــــتـــم إعـالن الــــــنــــــجـــــــاح الــــــنــــــهــــــائـي فـي اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـتــكـــويـن الـتــكــمـيــلي لـلــمــوظـفــY احلـائــزين مــعــدال عــامـا
يـــســـاوي أو يـــفـــوق 10 من 20  في الـــتـــقــــيــــيم اHـــذكـــور في
اHــادّة  15 أعـالهs من طـــرف جلـــنـــة نـــهـــايــــة الـــتـــكـــوين الـــتي

تتكون من :

- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــY أو �ــثــلــهـا
sرئيسا sؤهـل قانوناHا

- مـديـــر اHـؤسـسـة الـعـمــومـــيـة للـتـكـــوين اHـعـنـــية
sأو �ثلـه

- �ثلY (2) عن سلك الـتعلـيم للـمؤسسـة العمـومية
للتكوين اHعنية.

تـــبـــلّغ نـــســـخـــة مـن مــحـــضـــر الــنـــجـــاح الـــنــهـــائي إلى
sمـصــالح الــوظــيــفــة الــعـمــومــيــة في أجل ثــمــانــيـة (8) أيـام

ابتداء من تاريخ توقيعه.

sــادّة ة 17 :  : عــنــد نـــهــايــة دورة الـــتــكــويـن الــتــكـــمــيــليHــاداHا
sــعــنـــيـةHـؤســســـة الــعــمـومـــيــة لــلــتـكـــوين اHيــســلم مــديـــر ا
شهــادة للـموظـفY الـناجـحY نـهائـياs عـلى أساس مـحضر

جلنـة نهايـة التكـوين.

اHاداHادّة ة 18 :  : يرقى اHوظفـون اHعلن عن جناحـهم نهائيا
.YقصودتHا Yفي دورة التكوين التكميلي في الرتبت

.اHاداHادّة ة 19 :  : ينـشر هـذا القـرار في اجلـريدة الـرّسمـية
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في أوّل رمضان عام 1436 اHوافق 18
يونيو سنة 2015.

اHلحق األولاHلحق األول
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سـام في السكن والعمرانبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سـام في السكن والعمران

1 - التكوين النظري : - التكوين النظري :  اHدة  أربعة (4) أشهر.
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48
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32

الوحداتالوحدات اHعاملاHعاملالرقمالرقم

3

2

3

2

2

احلجم الساعياحلجم الساعي اإلجمالياإلجمالي

1
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2 - التربص التطبيقي - التربص التطبيقي : اHدة شهران (2).

تكنولوجيا البناء

مواد البناء

تسيير األشغال وتنظيمها

الهندسة اHعمارية

التشريع في مجال البناء

12
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اHلحق الثانياHلحق الثاني
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مساعد تقني في السكن والعمرانبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مساعد تقني في السكن والعمران

1 - التكوين النظري  - التكوين النظري :   اHدة  أربعة (4) أشهر.

اHعاملاHعاملرقمرقم
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2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي : اHدة شهران (2).

12

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اHـادة األولى اHـادة األولى : يعـدّل هـذا القـرار ويـتمّم أحـكـام اHواد
2 و3 و4 من الـقرار اHؤرخ في 20 رجب عام 1429 اHوافق
24 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2008 الـــذي يـــحـــدد �ـــاذج عـــقـــود اإلدمــاج

وعقود تكوين - تشغيل وعقود العمل اHدعّمs كما يأتي :
"اHــادة 2  : �ـــاذج عــقـــود اإلدمــاج اHــعـــدة في الـــقــطــاع
االقــتـــصــادي و قــطــاع اHـــؤســســات و اإلدارات الــعـــمــومــيــة

واحملددة �وجب هذا القرارs هي :
s.......................(بدون تغيير)........................ -
s.......................(بدون تغيير)........................ -
- �ــاذج عـــقــود تـــكـــوين- إدمــاجs اخلـــاصــة بـــالــشـــبــاب
بـدون تـكــوين وال تـأهـيـل اHـذكـورة في اHالحق 5 و6 و7 و8

اHرفقة بأصل هذا القرار".
"اHادة 3  : حتدد �ـاذج عقـود تكـوين- تشـغيـلs اHعدة
في الــقـــطــاع االقـــتــصـــادي و قــطـــاع اHــؤســـســات واإلدارات
الــعــمـومــيــة اخلــاصـة بــالــشـبــاب اHــدمـجــY في إطــار عــقـود
إدمـــاج حــــامـــلي الـــشــــهـــادات أو عـــقـــود اإلدمـــاج اHــــهـــني في

اHالحق 9 و10 و 11 اHرفقة بأصل هذا القرار".
"اHــادة 4  : حتـــدد �ـــاذج عـــقـــود الــعـــمـل اHــدعّـم اHـــعــدة
لـصـالح اHـستـفـيـدين من عـقود اإلدمـاج في اHالحق 12 و13

و14 و15 و16 اHرفقة بأصل هذا القرار".
اHــــــادة اHــــــادة 2  :   : يـــــــنـــــــشـــــــر هـــــــذا الـــــــقــــــــرار فـي اجلـــــــريـــــــدة
الـــرســـمـــــيــــة لـــلـــجــــمـــهــــوريـــة اجلــــزائـــريـــة الـــد�ـــــقـــراطـــيـــة

الشعـبية. 
 حـــــرر بـــــاجلـــــزائــــر في 11 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1436

اHوافق أول فبراير سنة 2015.
محمد الغازيمحمد الغازي

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 11 ربــيع الـــثــاني عــام  ربــيع الـــثــاني عــام 1436 اHــوافق أو اHــوافق أوّل
فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة s2015 يـعدل ويـتـمم الـقـرار اHؤرخ فيs يـعدل ويـتـمم الـقـرار اHؤرخ في
20 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1429 اHــــوافق  اHــــوافق 24 يــــولــــيــــو ســــنـــة  يــــولــــيــــو ســــنـــة 2008

الــــــذي يــحـــــــدد �ـــــاذج عـــقــــــود اإلدمـــــاج و عــقـــــودالــــــذي يــحـــــــدد �ـــــاذج عـــقــــــود اإلدمـــــاج و عــقـــــود
تكوين - تشغيل وعقود العمل اHدعتكوين - تشغيل وعقود العمل اHدعّم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sإن وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 14 - 154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايـــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 124
اHــــؤرخ في 9 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1429 اHــــوافق 15 أبــــريل
سـنة 2008 الذي يـحدد صالحـيات وزيـر الـعمل والـتشـغيل

sوالضمان االجتماعي
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 126
اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام 1429 اHـوافق 19 أبـــريل
ســـنــة 2008 واHـــتــــعـــلق بـــجـــهــــاز اHــســـاعـــدة عــلـى اإلدمــــاج

sواد 4 و23 و26 منهHال سيما ا sتممHعدل واHا sهنيHا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 20 رجب عـام 1429
اHــوافق 24 يــولـــيـــو ســـنــة 2008 الـــذي يـــحـــدد �ـــاذج عـــقـــود

sدعّمHاإلدماج وعقود تكوين - تشغيل وعقود العمل ا
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25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2848
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�ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 17 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1436 اHـوافق 7 أبـريل سـنة s2015 يسـحب اعـتـماد الـهـيـئة

s"سماة "وكـالة تشغيل إعملواHاخلاصة لتنصـيب العمال ا
طبـقا ألحكام اHادّة 16 من اHرسـوم التّنـفيذيّ رقم 123-07
اHــؤرّخ في 6 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1428 اHــوافق 24 أبــريل
سـنـة 2007 الـذي يـضـبط شـروط وكـيــفـيـات مـنح االعـتـمـاد
لـلهـيئـات اخلـاصة لـتنـصيـب العـمال وسـحبـه منـها ويـحدد
دفـــتــــر األعـــبــــاء الـــنـــمــــوذجي اHـــتــــعـــلـق �ـــمـــارســــة اخلـــدمـــة

العمومية لتنصيب العمال.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 19  رمــضــان عـام   رمــضــان عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 6 يــولــيـو يــولــيـو
s2015 يـعـدs يـعـدّل الـقـرار اHؤرل الـقـرار اHؤرّخ في خ في 4 ذي الـقـعدة ذي الـقـعدة سـنــة سـنــة 
عــــــام عــــــام 1434 اHــــــوافق  اHــــــوافق 10 ســــــبـــــــتــــــمــــــبـــــــر ســــــنــــــة  ســــــبـــــــتــــــمــــــبـــــــر ســــــنــــــة 2013
واHتـضـمواHتـضـمّن تـعـيY أعـضـاء مجـلس إدارة الـصـندوقن تـعـيY أعـضـاء مجـلس إدارة الـصـندوق

الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء.الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرّخ في 19 رمــــــضـــــــان عــــــام 1436
اHـوافق 6 يــولـيــو ســنـة s2015 يــعـدّل الــقـــرار اHـؤرّخ في 4
ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1434 اHــوافق 10 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2013
واHــــتــــضــــمّن تــــعــــيــــY أعـــضــــاء مــــجــــلس إدارة الــــصــــنـــدوق
sالـــوطـني لــلـتـأمــيـنـــات االجـتـمــاعـــيــة لـلـعــمـــال األجـــــراء

كمــا يأتي :
.....................(بدون تغيير حتى)

Yبـــــعــــــنـــــــــوان �ــــــثـــــلـــــي الـــــعـــــمـــــــــــال الـــــتــــــابـــــعــــــــــYبـــــعــــــنـــــــــوان �ــــــثـــــلـــــي الـــــعـــــمـــــــــــال الـــــتــــــابـــــعــــــــــ
لـلـصـنــــدوق اHـعـيــنـY من اHـنـظـمـات األكــثـر تـمـثـيال عـلىلـلـصـنــــدوق اHـعـيــنـY من اHـنـظـمـات األكــثـر تـمـثـيال عـلى

اHستوى الوطني :اHستوى الوطني :
السّيدة والسّادة :

sعلي جياللي -
- ....................(بدون تغيير حتى)

sأحمد مطاوي -
sطاهر بولفراد -

- ....................(الباقي بدون تغيير).................
بــعـنــوان �ـثـلي اHــسـتــخـدمـY الــتـابــعـY لـلــصـنـدوقبــعـنــوان �ـثـلي اHــسـتــخـدمـY الــتـابــعـY لـلــصـنـدوق
اHـــعــيـــنــY مـن اHــنـــظـــمــات اHـــهــنـــيــة األكـــثـــر تــمـــثــيـال عــلىاHـــعــيـــنــY مـن اHــنـــظـــمــات اHـــهــنـــيــة األكـــثـــر تــمـــثــيـال عــلى

اHستوى الوطني :اHستوى الوطني :
السّادة :

.....................(بدون تغيير حتى)
- رشــيـــد لــرجـــانs �ــثـل الــكـــونــفـــدرالــيـــة الــوطـــنــيــة

sYألرباب العمل اجلزائري
- زكــيــر فـاززs �ــثل عن الــكــونـفــدرالــيـة اجلــزائــريـة

sألرباب العمل

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 28 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 19
مــارس سـنـة مــارس سـنـة s2015 يـتــضـمن تـعــيـY أعـضـاء الــلـجـنـةs يـتــضـمن تـعــيـY أعـضـاء الــلـجـنـة
الـوطـنـيــة لـلـطــعن اHـسـبق اHــؤهـلـة ضــمن الـصـنـدوقالـوطـنـيــة لـلـطــعن اHـسـبق اHــؤهـلـة ضــمن الـصـنـدوق

الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء.الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 28 جـمـادى األولى عام 1436
اHــــوافق 19 مـــارس ســـنـــة s2015 تـــعـــY الــســـيـــدة والـــســادة
اآلتــيــة أســـمــاؤهمs تــطــبـــيــقــا ألحــكــام اHــادة 3 مـن اHــرسـوم
التـنفـيدي رقم 08-416 اHؤرخ في 26 ذي احلـجة عام 1429
اHــوافق 24 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2008 الـــذي يـــحـــدد تــشـــكـــيـــلــة
الــلـــجــان الـــوطـــنــيـــة لـــلــطـــعن اHـــســـبق اHـــؤهــلـــة في مـــجــال
الــضــمــان االجــتــمــاعي وتــنــظـيــمــهــا وســيــرهــاs أعـضــاء في
اللـجنـة الوطـنيـة للـطعن اHـسبق اHـؤهلـة ضمن الـصندوق
الـوطـني لــلـضــمـان االجـتــمـاعي اخلــاص بـغـيــر األجـراء Hـدة

ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد :
بعنوان �ثل الوزير اHكلف بالضمان االجتماعي :بعنوان �ثل الوزير اHكلف بالضمان االجتماعي :

- حداد ناصرs رئيسا.
بــعــنــوان �ـــثــلي مــجــلـس إدارة الــصــنــدوق الــوطــنيبــعــنــوان �ـــثــلي مــجــلـس إدارة الــصــنــدوق الــوطــني

للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء :للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء :
sعضوا sحزاب بن شهرة -
sعضوا sبوزريبة ميلود -

- بولعشاب طارقs عضوا.
بـــعــــنــــوان �ـــثــــلـي الـــصــــنــــدوق الـــوطــــنـي لـــلــــضــــمـــانبـــعــــنــــوان �ـــثــــلـي الـــصــــنــــدوق الـــوطــــنـي لـــلــــضــــمـــان

االجتماعي اخلاص بغير األجراء :االجتماعي اخلاص بغير األجراء :
sعضوة sبرشيش شابحة -

- بوهنة عبد احلفيظs عضوا.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــراران مـــــؤرقــــراران مـــــؤرّخــــان في خــــان في 17  جــــمـــــادى الــــثــــانـــــيــــة عــــام   جــــمـــــادى الــــثــــانـــــيــــة عــــام 1436
اHــوافق اHــوافق 7  أبــريـل أبــريـل ســنــــة ســنــــة s2015 يــتــضــم يــتــضــمّــنــان ســحبــنــان ســحب

اعتماد هيئتY خاصتY لتنصيب العمال.اعتماد هيئتY خاصتY لتنصيب العمال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 17 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1436 اHـوافق 7 أبـريل سـنة s2015 يسـحب اعـتـماد الـهـيـئة

اخلـاصــة لـتـنــصـيب الــعـمـال اHــسـمــاة "زعـبـوب انــتـر¤ انـد
مـناجـمنت"s طبـقا ألحـكام اHادّة 16 من اHرسـوم التّنـفيذيّ
رقم 07-123 اHـؤرّخ في 6 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اHـوافق
24 أبـريل سـنة 2007 الذي يـضـبط شـروط وكيـفـيـات منح

االعـتماد للهيـئات اخلاصة لتـنصيب العمـال وسحبه منها
ويحـدد دفتـر األعـباء الـنمـوذجي اHتـعـلق �مـارسة اخلـدمة

العمومية لتنصيب العمال.
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اHؤرّخ
في 3 جــــمـــــادى الـــثــــانــــيــــة عــــام 1433 اHــــوافـق 25 أبـــــريــل
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحــــدّد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم اHـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اHــــهــــنــــيـــــة في اHــــؤســــســــات

sواإلدارات العمومية وإجرائها
- وبـعــد الــرأي اHـطـابق لـلـســلـطـة اHـكـلّـفــة بـالـوظـيـفـة

sالعمومية واإلصالح اإلداري
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 8 من اHـرسـوم
الـــتّــنــفـــيــذيّ رقم 12-194 اHــؤرّخ في 3 جــمـــادى الــثـــانـــيــة
sــذكــور أعالهHــوافـق 25 أبــريل ســنــة 2012 واHعـــام 1433 ا
يــهــدف هـذا الــقـــرار إلى حتــديـد إطــار تــنــظـيـم اHـســابــقـات
عـلى أسـاس الــشـهـادات واالمـتــحـانـات اHــهـنـيــة لاللـتـحــاق
بـــالـــرتب اHــنــتــمـــيــة لــســلك الــفــيــزيــائــيــY الــطــبــيــY في

الصحـة العمومـية.
اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :  : تــــــتــــــضــــــمــن االمــــــتــــــحـــــــانــــــات اHــــــهــــــنـــــــيـــــة

االختبـارات اآلتـية :
1  - رتـــبـــة فــــيـــزيـــائـي طـــبي رئــــيـــسي فـي الـــصـــحـــة  - رتـــبـــة فــــيـــزيـــائـي طـــبي رئــــيـــسي فـي الـــصـــحـــة

العمومية :العمومية :
s(2)ــدة ســاعــتـانHاخــتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامّــة : ا -

s2 عاملHا
- اخـتـبار ذو صـلـة باخـتـصاص اHـتـرشح : اHدة ثالث

s3 عاملHا s(3) ساعات

s(2) ـدة سـاعـتانHاخـتـبـار يـتـعلـق بـدراسـة حـالـة : ا -
اHعـامل 2.

2  - رتــــبــــة فـــــيــــزيــــائـي طــــبي رئـــــيس فـي الــــصــــحــــة  - رتــــبــــة فـــــيــــزيــــائـي طــــبي رئـــــيس فـي الــــصــــحــــة
العمومية :العمومية :

s(2)ــدة ســاعــتـانHاخــتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامّــة : ا -
s2 عاملHا

- اخـتـبار ذو صـلـة باخـتـصاص اHـتـرشح : اHدة ثالث
s3 عاملHا  s(3) ساعات

s(2) ـدة سـاعـتانHاخـتـبـار يـتـعلـق بـدراسـة حـالـة : ا -
اHعـامل 2.

اHـــــــــــــــاداHـــــــــــــــادّة ة 3 :  : كــل عـالمـــــــــــــــة تـــــــــــــــقــل عـن 20/5 فـي أحـــــــــــــــد
االختبارات الكتابية اHذكورة أعالهs تعد إقصائية.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 4 :  : تـــــــــلــــــــحـق بــــــــأصـل هــــــــذا الـــــــــقــــــــرار بـــــــــرامج
االمتحانات اHهنية لكـل رتبـة.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تــشـــمل اHــســـابــقـــة عــلـى أســاس الـــشــهــادات
Yـنـتـمـيــة لـسـلك الـفــيـزيـائـيـHلاللـتـحــاق  بـبـعض الـرتـب ا
الـطــبـيـY فـي الـصــحـــة الـعــمـومـــــيـة مــعــــايــيـر االنــتـقـــاء

- بــــدر الــــدين حــــمــــريs �ــــثـل عن الــــكــــونــــفــــدرالــــيــــة
sاجلزائرية ألرباب العمل

- فـــوضـــيل بن صـــخــــريs �ـــثل عن الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة
اجلزائرية ألرباب العمل.

بـــعـــنــــوان �ـــثـــلي الــــســـلـــطــــة اHــــكـــلـــفــــة بــــالـــوظـــيـــفــــةبـــعـــنــــوان �ـــثـــلي الــــســـلـــطــــة اHــــكـــلـــفــــة بــــالـــوظـــيـــفــــة
العـمومـية :العـمومـية :

........................(بدون تغيير)..........................
بـــعــنـــوان �ــثـــلي مـــســتـــخــدمـي الــصـــنــدوق الـــوطــنيبـــعــنـــوان �ــثـــلي مـــســتـــخــدمـي الــصـــنــدوق الـــوطــني

للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء :للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء :
السّيدان :

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

وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وإصالحوإصالح
اKستشفياتاKستشفيات

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 18 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1436 اHـــــوافـق  اHـــــوافـق 7 مــــــايـــــو مــــــايـــــو
ســنـــة ســنـــة s2015 يــحــــدs يــحــــدّد إطــــار تــنــظـــــيـم اHــســـابــقــــاتد إطــــار تــنــظـــــيـم اHــســـابــقــــات
عــــلـى أســـاس الـــشـــهـــادات واالمـــتـــحـــانـــات اHـــهـــنـــيــةعــــلـى أســـاس الـــشـــهـــادات واالمـــتـــحـــانـــات اHـــهـــنـــيــة
Yـنـتـمـيـة لـسـلـك الـفـيـزيـائـيHلاللـتـحـاق بـالــرتـب اYـنـتـمـيـة لـسـلـك الـفـيـزيـائـيHلاللـتـحـاق بـالــرتـب ا

الطبيY فـي الصحـة العمومـية.الطبيY فـي الصحـة العمومـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sستشفياتHإن وزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّـق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

sتمّمHعدّل واHا sYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اHـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلّق بـســلـطـة الـتـعـيـY والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـY وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

sؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 10-178 اHؤرّخ
في 25 رجب عــــــام 1431 اHــــــوافق 8 يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة 2010
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

sفي الصحة العمومية Yالطبي Yلسلك الفيزيائي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يـحــدّد صالحــيـات وزيــر الـصّــحــة والـسّـــكـان وإصالح

sستشفيـاتHا
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* يـستـفيـد األوائل في دفـعاتـهمs خـريجـو اHؤسـسات
العمومية للتكوين العاليs من نقطة إضافية واحدة.

* فــيــمــا يـخـص اHــتــرشــحــY احلـاصــلــY عــلـى شــهـادة
اHاجيستيرs فإن التنقيط يتم كما يأتي :

- ثالث (3)  نــــقــــاطs لــــتــــقــــديــــر "حــــسـن جـــدا" أو
s"مشرف جدا"

s"2.5 نقطة لتقدير "حسن" أو "مشرف -
 s"نقطتان (2) لتقدير "قريب من احلسن -

-  نقطة ونصف (1.5) لتقدير "مقبول".
2  - الـتـكـوين اHـكمـل للـشـهـادة أو اHـؤهـل اHـطـلـوبان  - الـتـكـوين اHـكمـل للـشـهـادة أو اHـؤهـل اHـطـلـوبان
لـــلـــمـــشـــاركــــة في اHـــســـابـــقــــة في نـــفس الــــتـــخـــصصs عـــنـــدلـــلـــمـــشـــاركــــة في اHـــســـابـــقــــة في نـــفس الــــتـــخـــصصs عـــنـــد

: (: (2Yإلى نقطت Y0 إلى نقطت) االقتضاء) االقتضاء
يتم تـنقـيط التكــوين اHكـمــل األعلى من الـشهادة أو
اHـــؤهـل اHـــطـــلـــوب في نـــفس الـــتـــخـــصص الـــذي لــه صـــلــــة
بـاHـهـام اHنـوطـة بـالـرتـبـة اHـراد االلـتـحـاق بـهـا علـى أساس
s0,25 نــقــطــــة عن كــل ســـداسي دراسي أو تـــكــوين مـــكــمـل

.(2) Yفي حـدود نقطت
3  - األشـــــغـــــال أو الـــــدراســـــات اHـــــنــــجـــــزة مـن طــــرف  - األشـــــغـــــال أو الـــــدراســـــات اHـــــنــــجـــــزة مـن طــــرف
اHـــتــرشح فـي نــفـس الــتـــخـــصصs عـــنــد االقـــتـــضــاء (اHـــتــرشح فـي نــفـس الــتـــخـــصصs عـــنــد االقـــتـــضــاء (0  إلى  إلى

نقطة واحدة نقطة واحدة (1) :) :
يــتم تــنــقــيط الــبـحــوث أو الــدراســات اHــنــشـورة في
مــجـلـة مـتــخـصـصــــة وطـنــيــة أو أجـنـبـيــةs عـلى أسـاس 0,5

نقطة عـن كـل إصدارs في حدود نقطة واحدة (1).
4  - اخلـبـــرة اHـهـنـــيـة اHــكـتـســبــة من قـبــل اHـتــرشح  - اخلـبـــرة اHـهـنـــيـة اHــكـتـســبــة من قـبــل اHـتــرشح

(0 إلى  إلى 6 نقاط) : نقاط) :
يـــتم تـــنــقـــيط اخلـــبـــرة اHــهـــنـــيـــة اHــكـــتـــســـبــة مـن قــبل

اHترشحs ال سيما في إطار :
sعقود ما قبل التشغـيل *

sاإلدماج االجتماعي للشباب حاملي الشهادات *
sهنيHاإلدماج ا *
* صفـة متعاقد.

- نــــقــــطــــة واحـــدة (1) عن كـل ســـنــــة مـن اخلـــدمــــةs في
حــدود ست (6) نـــقـــــــاطs بــالـــنــســــبـــة لــلـــخــبـــــرة اHـــهــنـــــيــة
اHـكـتـسـبـــة في اHـؤسـسات واإلدارات الـعـمـومـيـة اHـنـظـمة

sللمسابقة
- نـــقـــطـــة واحــدة (1) عن كـل ســـنـــة خــدمـــةs فـي حــدود
أربع (4) نـقــــاطs بـالنـســبة لـلـخبـــرة اHهـنـــية اHـكـتسـبــة

sفي مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى

وكــــذا الــــتــــنـــــقــــيط اخملـــــصص لــــكـــل واحـــــد مــــنـــــهـــــاs حــــسب
األولـويـة اآلتـية :

1  - مالءمة مـؤهالت تكـوين اHتـرشح مع مـتطـلبات  - مالءمة مـؤهالت تكـوين اHتـرشح مع مـتطـلبات
السـلك أو الــرتـبـة اHـطـلــوبـY للـمـشـاركــة في اHـســابـقــةالسـلك أو الــرتـبـة اHـطـلــوبـY للـمـشـاركــة في اHـســابـقــة

(0 إلى  إلى 13 نقطة) : نقطة) :
1.1  تــطـــابق تـــخــصص الـــشــهـــادة مع مـــتــطـــلــبــات  تــطـــابق تـــخــصص الـــشــهـــادة مع مـــتــطـــلــبــات

الرتبة (الرتبة (0 إلى  إلى 6  نقاط) :  نقاط) :
تـرتب تخصـصات اHترشحـY حسب األولوية التي
حتددهـا السلـطة التي لـها صالحيـة التعـيY واHذكورة في
sــســـابـــقـــة عــلـى أســاس الـــشـــهــاداتHقـــرار أو مـــقـــرّر فــتـح ا

وتنقط كمـا يأتي :
sالتخصص (ات) 1 : 6 نقاط -
sالتخصص (ات) 2 : 4 نقاط -
sالتخصص (ات) 3 : 3  نقاط -

sالتخصص (ات) 4 : (2) نقطتان -
- التخصص (ات) 5 : (1) نقطة واحدة.

2.1  مسار الدراسة أو التكوين (  مسار الدراسة أو التكوين (0 إلى  إلى 7  نقاط) :  نقاط) :
يتم تـنقـيط مسـار الدراسـة أو التـكوين عـلى أساس
اHـــعــــدّل الـــعـــامّ لــــلـــمـــســــار الـــدراسي أو الــــتـــكـــويـن اHـــتـــوّج

بالشهادة أو اHؤهلs كما يأتي :
- نقـطـة واحدة (1) بـالـنسـبـة لـلمـتـرشح الـذي حتصّل

s20/10,9920/10,50 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب
- نـقــطــتــان (2) بــالـنــســبــة لـلــمــتــرشح الــذي حتـصّــل

s20/11,9920/11 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب
- ثالث (3) نـــقــــاط بـــالـــنـــســـبـــــة لـــلـــمــتـــــرشــح الـــذي
20/12 Yحتـــــصــــــل عــــــلـــى مــــــعـــــدل عـــــام يــــــتـــــراوح مـــــا بـــــ

s20/12,99و
- أربع (4) نـــقـــــاط بـــالـــنـــســـبـــــة لـــلـــمـــتــــرشـــح الـــذي
20/13 Yحتــــصـــــل عـــــلــــى مــــعــــــــدل عــــام يـــــتــــراوح مـــــا بــــ

s20/13,99و
- خــمس (5) نــقــــاط بـــالــنــســبـــــة لــلــمـــتـــرشــح الـــذي
20/14 Yحتـــــصــــــل عــــــلـــى مــــــعـــــدل عـــــام يــــــتـــــراوح مـــــا بـــــ

s20/14,99و
- ست (6) نــــقـــــاط بـــالـــنــــســـبـــــة لـــلــــمـــتــــرشــح الــــذي
20/15 Yحتـــــصــــل عــــــلــــى مــــعـــــــدل عـــــام يـــــتـــــراوح مـــــا بــــ

s20/15,99و
- ســبع (7) نـــقـــــاط بــالـــنـــســـبــــة لـــلـــمـــتـــرشـــح الـــذي

حتصــل عـلى معدل عام يساوي أو يفوق 20/16.
* يـــــســـــتـــــفــــــــيـــــد خـــــــريـــــجــــــــــو اHـــــدارس الـــــكـــــبــــــــرى
(2) Y(الـمدارس الـوطنـــية لـلتكــوين العــالي) من نقـطتـ

sYإضـافيتـ
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sاألقدمية في الرتبة -

sاألقدمية العامّة -

- سن اHترشح (األولوية لألكبر سنا).
اHاداHادّة ة 9 :  : يـجب أن حتتوي مـلفات الـترشح Hسـابقات

التوظيف على الوثائق اآلتـية :
sطلب خطي -

sنسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية -
sـــطـــلـــوبـــةHـــؤهـل أو الـــشـــهــــادة اHنـــســـخـــة (1) من ا -
الــتـي تــكــون مـــرفــقــة بـــكــشف الـــنــقــاط اHـــتــعــلق بـــاHــســـار

sالدراسي أو التكويني
- اســـــتــــمـــــارة مــــعــــلـــــومــــات يـــــتم مـــــلــــؤهـــــا من طــــرف

اHترشح.
YــــقـــبـــــولــــHا YــــتـــرشــــحـــــHــــادّة ة 10 :  : يــــجب عـــــلى اHــــاداHا
Yنهائيـا في مسـابقات على أساس الشـهادات قبل التعي
في الـرتب اHــراد االلـتــحـاق بــهـاs إتــمـام مــلـفـاتــهم اإلداريـة

بالوثائق اآلتية :
- نسخة (1) من شهادة إثـبات وضعية اHترشح جتاه

sاخلدمة الوطنية
- مـســتـخـرج (1) مـن صـحــيـفــة الــسـوابق الــقــضـائــيـة

sفعـولHسارية ا
- شهـادة اإلقامـةs بـالنسبـة للـمسابقات على أساس
الشـهادات في اHـناصب احملـددة في الـواليات أو الـبلـديات

sالبعيدة
sيالدHمستخرج من شهادة ا -

- شـهــادتـان طـبـيـتـان (2) (الـطب الـعــامّ وشـهـادة طب
األمراض الـصـدرية مـسـلّـمتـان من طـرف طبـيب مـختص)

sطلـوبHنصب اHترشح لشغـل اHتثبتان أهلـية ا
sصورتان (2) شمسيتان -

sشـــهـــادة تــثــبـت صــفـــة أرمــلــــة أو ابـن (ة) شــهــــيــد -
عند االقتضـاء.

إضــــــافــــــة إلـى الــــــوثــــــائق اHــــــذكــــــورة أعـالهs يــــــجب أن
تـتــضـمـن مـلـفــات اHـتــرشـحــY الـنــاجـحــY في اHـســابـقــات

على أساس الشهاداتs على اخلصوصs مـا يأتي :
- شـــهـــادات الــــعـــمـل الـــتي تــــثـــبـت اخلـــبــــرة اHـــهــــنـــيـــة
اHـــكـــتـــســـبـــة مـن قــبــل اHـــتـــرشح في الـــتـــخـــصـصs مـــرفـــقــة
بـــشــهـــادة انـــتـــســـاب مـــســـلّــمـــة مـن طــرف هـــيـــئـــة الـــضـــمــان
االجــتــمــاعيs بــالــنــســبــة لـــلــخــبــرة اHــكــتــســبــة في الــقــطــاع

sعند االقتضاء sاخلاص

- 0,5 نــقـــطـــة عـن كــل ســنـــة خــدمـــةs في حـــدود ثالث
(3) نـقـــاطs بــالـنــسـبـــة لــلـخـبــــرة اHـهــنـــيـة اHــكـتــسـبــة في

اHـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـة في مـنـصب شـغـل أدنى
sراد شغلهHنصب اHمباشرة عن ا

Yفي حــدود نـقـطـتـ s0,5 نـقــطـة عن كل سـنــة خـدمـة -
s(2) بـالـنـسـبـــة لـلخـبـــرة اHـهـنـــيـة اHكـتـسـبــة خـارج قـطاع

الوظيفـة العمـومــية مـثبتة بـشهادة عـملs مرفقـة بشهادة
انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان االجتماعي.

5 - تاريخ احلصول على الشهادة ( - تاريخ احلصول على الشهادة (0 إلى  إلى 5 نقاط) : نقاط) :

يــتم حتـديـد أقـدمـيـة احلـصـول عــلى الـشـهـادة بـالـنـظـر
إلـى تــاريخ فــتح اHــســابــقــةs ويـــتم تــنــقــيــطــهــا عــلى أســاس
نــــصف (0,5) نــــقـــطــــة عن كـل ســــنـــة s في حــــدود خـــمس (5)

نقـاط.

6 - نتائج اHقابلة مع جلنة االنتقاء ( - نتائج اHقابلة مع جلنة االنتقاء (0 إلى إلى3 نقاط) : نقاط) :

- الـــقــدرة عـــلى الـــتــحـــلـــــيل والــتـــلـــخــــيـص : نــقـــطــــة
s(1) واحـدة

s(1) القدرة على التواصل : نقطة واحدة -

- الـــــقــــــدرات و/ أو اHـــــؤهـالت اخلــــــاصـــــــة : نـــــقـــــطــــــة
واحـدة (1).

6 :  : يــقــصى من اHــســابــقـــة كـل مــتـرشـح تـغــيب اHـاداHـادّة ة 
عن اHقابلة مع جلنة االنتقـاء.

7 :  : يــتم الــفـصــل بـY اHــتـرشــحـــY اHـتــسـاوين اHـاداHـادّة ة 
sـرتـبة بـالنـسبـة لـلمـسابـقـات على أسـاس الشـهاداتHفي ا

وفقا للمعايير اآلتية :

s(ابن أو ابنة شهيد) ذوو احلقوق -

- أصـــنــاف األشـــخـــاص اHـــعــاقـــY الـــذين لـــهم الـــقــدرة
sراد االلتحاق بهاHرتبطة بالرتبة اHهام اHعلى أداء ا

s(األولوية لألكبر سنّا) ترشحHسن ا -

sالوضعــية الـعائـلـيـة للـمتـرشـح (متـزوج لـه أوالد -
متزوج بدون أوالدs متكفـل بعائلةs أعزب).

8 :  : يــتم الــفـصــل بـY اHــتـرشــحـــY اHـتــسـاوين اHـاداHـادّة ة 
في اHـــرتــبــــة بـــالــنـــســـبـــة لـالمــتـــحــــانـــات اHـــهـــنـــيـــة وفـــقـــا

للمعيـار اآلتـي :

- عالمة االختبار الذي له أكبر معامل.

YـــتـــرشـــحـــHا Yفـي حـــالـــة مـــا إذا لم يــــتم الـــفـــصـل بـــ
sفـإنه يتم sـذكـور أعالهHعـيـار اHـتـســاوين رغم تـطـبيـق اHا

حسب األولويةs تطبيق اHعايير الثانوية اآلتي ذكرها :
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اHـاداHـادّة ة 14 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 18 رجـب عــــام 1436 اHــــوافـق 7
مايو سنة 2015.

عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 22 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 9 يــولــيــو يــولــيــو
ســـنـــة ســـنـــة s2015 يـــتـــضــــمن تــــرتـــيب الــــنـــبــــاتـــات واHـــوادs يـــتـــضــــمن تــــرتـــيب الــــنـــبــــاتـــات واHـــواد

اHصناHصنّفة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سالئف.فة كمخدرات أو مؤثرات عقلية أو سالئف.
ــــــــــــــــــــ

sستشفياتHإن وزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ــقــتــضى الــقــانـــــون رقـــم 04-18 اHــــؤرخ في 13
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1425 اHــــوافق 25 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2004
واHتـعلق بالـوقاية من اخملـدرات واHؤثرات الـعقلـية وقمع
االسـتعـمال واالجتـار غيـر اHشـروعيـY بهـاs ال سيـما اHادة

s3 منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضي اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-379 اHؤرخ
في 25 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدّد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

sستشفياتHا
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 3 من الــقـانـون
رقم 04-18 اHـؤرخ في 13 ذي القـعـدة عام 1425 اHـوافق 25
ديــســمــبــر ســنـة 2004 واHــذكـور أعـالهs يــهــدف هــذا الــقـرار
إلى تـــرتــيب الـــنــبــاتـــات واHــواد اHــصـــنّــفــة كـــمــخــدرات أو
مــــؤثــــرات عــــقـــلــــيــــة أو سالئـف في أربــــعــــة جـــداول حــــسب
خـطورتـها وفـائدتـهـا الطـبيـةs طبـقا لـلمـلحق اHـرفق بأصل

هذا القرار.
2 : : يــنــشــــــر هــــــذا الــقــــــرار فــــي اجلــريـــــدة اHـادة اHـادة 
الـرســمـيــــــة لـلــجـمــهـوريـــــة اجلـزائــريـــــة الــد�ـقــراطـيـــــة

الشعبـيـة.
حـرر بــاجلــزائـر في 22 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 9

يوليو سنة 2015.

عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

- شــــــهـــــادة تــــــثـــــبت مــــــدة الـــــعــــــمل اHــــــؤداة من طـــــرف
اHـتـرشح فـي إطـار الـعـقـود اخلـاصـة بـجـهـاز اإلدمـاج اHـهـني
أو االجـتــمـاعـي حلـامــلي الــشـهــاداتs بــصـفــة مـتــعــاقـدs عــنـد

sاالقتضـاء

- وثــيــقــة تـثــبت مــتــابــعـة اHــتــرشح لــتــكــوين مــكـمّـل
أعـــلى مـن الــشــهـــادة أو اHــؤهّــل اHــطــلـــــوب لـلــمــشـــاركـــة

sعند االقتضـاء sسابقـة في نفس التخصصHفـي ا

- وثيـقة تتـعلـق باألعـمال أو الدراسـات اHنـجزة من
sعند االقتضـاء sترشح في التخصصHطرف  ا

sYتزوجHا Yشهادة عائلية بالنسبة للمترشح -

- وثــيـــقــة تـــثـــبت تـــفــوق اHـــتــرشـح في دفــعـــتهs عـــنــد
sاالقتضـاء

- وثيقة تثبت إعاقة اHترشحs عند االقتضـاء.

اHــاداHــادّة ة 11 : : يـــتــضــمّن مــلـف الــتــرشح لــلـــمــشــاركــة في
االمتحانات اHهنية طلبا خطيا يقدّمه اHترشح.

YـــوظـــفـــHيـــتـم اســـتـــكـــمـــال تـــكـــوين مـــلـــفـــات تـــرشح ا
اHـستـوفـY الشـروط الـقانـونـية األسـاسيـة لـلمـشـاركة في
االمـتحانات اHـهنيـة من طرف اإلدارة اHستـخدمةs ويجب

أن حتتوي على الوثائق اآلتية :

sأو الترسيم Yنسخة من قرار أو مقرّر التعي -

- نــســخــــة مـن شــهـــــادة تــثــبت صــفـــــة الــعــضـــويــــة
فــي صـــفـــوف جـــيش الـــتـــحــــريـــــر الـــــوطــنـي أو اHـــنـــظـــمـــة
اHــدنـــيــة جلــبـــهــة الـــتــحــريـــر الــوطــنـي أو أرمــلــة أو ابن (ة)

شهيدs عند االقتضـاء.

اHاداHادّة ة 12 : : تمـنح زيادات لـلمـتـرشحـY أعضـاء جيش
الــتــحـريــر الــوطــني واHــنــظــمــة اHــدنــيـة جلــبــهــة الــتــحــريـر
الــــوطــــنـي وأرامل وأبــــنــــاء الــــشــــهـــــداءs وفــــقــــا لــــلــــتــــشــــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

13 : : يـــجب عـــلى اHـــتـــرشــحـــY اHـــشـــاركــY في اHــاداHــادّة ة 
اHـسـابـقــات عـلى أسـاس الـشـهـادات واالمــتـحـانـات اHـهـنـيـة
اHــنـصــوص عـلـيــهـا في هــذا الـقـرارs أن يــسـتــوفـوا مـســبـقـا
جـميع الـشـروط القـانـونيـة األسـاسيـة اHـطلـوبة لـاللتـحاق
بــالــرتـب اHــنــتـــمــيــة لـــســلك الـــفــيـــزيــائــيـــY الــطــبـــيــY في
الصحـة العمـوميةs كـما حتدّدهـا أحكام اHـرسوم التّـنفيذيّ
رقـم 10-178 اHـــــــــؤرّخ في 25 رجـب عــــــــام 1431 اHـــــــــوافق 8

يوليو سنة 2010 واHذكور أعاله.
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- تـنـظـيم واستـقـبـال وتأطـيـر اHـؤتمـرات والـندوات
sلتقيات واأليام الدراسيةHوا

- االســـتــقــبـــال واHــســاعــدة فـي اHــنــشــآت الـــريــاضــيــة
YمارسHوا Yالريـاضي : Yبـالنسبة لـتجمعات الـرياضي

s(...حتضيرات sجتمعات sتدريبات)
sاإليواء واإلطعام والنقـل -

sنتوجات الناجتة عن األنشطة التربويةHبيع ا -
- إيجار اHنشآت الرياضية والقاعات.

2 - بعنوان دواوين مؤسسات الشباب للواليات : - بعنوان دواوين مؤسسات الشباب للواليات :
- إيـــجــــار احملـالت والـــعــــتــــاد والــــقـــاعــــات واHــــنــــشـــآت

sالـرياضـية
- أعـمـال الكـتـابـة والطـبـاعة والـسـحب واالستـنـساخ
كـــإجنــــاز اHـــذكــــرات واHـــلـــصــــقـــات واإلعالنــــات الـــصــــغـــيـــرة

sطويات وصنع الشارات واجملسماتHنشورات واHوا
- اHــسـاعــدة الــبــيـداغــوجــيــة في مـيــدان اإلعالم اآللي

sوالنشاطات العلمية والثقافية
sنشورات التي ينجزها الديوانHبيع اجملالت وا -

sالتغطية السمعية البصرية والفيديو -
- بـيع األعـمـال واHنـتـوجـات التي تـنـجـزها مـخـتلف
الــورشـات ونــوادي مــلـحــقــات ديـوان مــؤســسـات الــشــبـاب

sوهياكله
- تـــنــــظـــيم الـــتـــظـــاهـــرات والــــنـــشـــاطـــات الـــثـــقـــافـــيـــة

sوالرياضية والعلمية
- تـنـظـيم الــتـدريـبـات ودورات الــتـكـوين والـرحالت
واألسـفار والـتبـادالت والنـشـاطات اجلـوارية والـنشـاطات

sاألخرى في الهواء الطلق
- تـنـظـيم واستـقـبـال وتأطـيـر اHـؤتمـرات والـندوات

sلتقيات واأليـام الدراسيةHوا
sتنظيم العروض واحلفالت -

sشروباتHاإليواء واإلطعـام وا -
- حظيرة السيارات.

3 - بـعــنـوان دواوين اHـركــبـات اHــتـعـددة الــريـاضـات - بـعــنـوان دواوين اHـركــبـات اHــتـعـددة الــريـاضـات
للواليات :للواليات :

- تــــــنـــــظــــــيم واســــــتـــــقــــــبـــــال احلــــــفالت واالحــــــتـــــفـــــاالت
sلتقيات والندوات واأليام الدراسيةHوالدورات وا

sنشآت الرياضيةHإيجار احملالت والقاعات وا -

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قـــــــــــرار مــــــــــؤرقـــــــــــرار مــــــــــؤرّخ في خ في 11  شـــــــــو  شـــــــــوّال عــــــــــام ال عــــــــــام 1436 اHـــــــــوافـق  اHـــــــــوافـق 27
يــــولـــيــــو ســـنـــة يــــولـــيــــو ســـنـــة s2015 يـــحــــدs يـــحــــدّد قـــائـــمـــة الــــنـــشـــاطـــاتد قـــائـــمـــة الــــنـــشـــاطـــات
واألشــــغــــال واخلــــدمــــات الــــتي �ــــكن أن تــــقــــوم بــــهـــاواألشــــغــــال واخلــــدمــــات الــــتي �ــــكن أن تــــقــــوم بــــهـــا
اHــــؤســـســـــات الــــعـــمـــــومــــيــــة ذات الــــطــــابـع اإلدارياHــــؤســـســـــات الــــعـــمـــــومــــيــــة ذات الــــطــــابـع اإلداري
الـتــابــعـــة لــوزارة الــشــبـــاب والــريـــاضــــةs زيــــادةالـتــابــعـــة لــوزارة الــشــبـــاب والــريـــاضــــةs زيــــادة
عــلى مــهــمــتــهــا الــرئــيــســيــةs وكــيــفــيــات تــخــصــيصعــلى مــهــمــتــهــا الــرئــيــســيــةs وكــيــفــيــات تــخــصــيص

العـائدات الناجتـة عنهـا.العـائدات الناجتـة عنهـا.
ــــــــــــــــــــ
sإنّ وزير الشباب والرياضة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 98-412 اHؤرّخ
في 18 شــعــبــان عــام 1419 اHــوافق 7 ديــســمــبــر ســنــة 1998
الــذي يــحــدّد كــيــفــيــات تــخــصــيص الــعــائــدات الــنــاجتــة عن
sؤسـسات الـعمـوميةHاخلـدمات واألشـغال الـتي تقـوم بهـا ا

sزيادة على مهمتها الرئيسية
- و�ــقــتــضى الــقــــرار اHـؤرّخ في 19 جــمــادى األولى
عــام 1421 اHـوافق 19 غـشت سـنة 2000 الـذي يـحدّد قـائـمة
الـنـشـاطات واألشـغـال واخلـدمـات الـتي �ـكـن أن تـقـوم بـها
اHـــؤســـســـات الــــعـــمـــومـــيـــة ذات الـــطــــابع اإلداري الـــتـــابـــعـــة
لــــوزارة الـــــشــــبـــــاب والــــريــــاضـــــةs زيــــادة عـــــلى مـــــهــــمـــــتــــهــــا
sوكيفيات تخصيص العائدات الناجتة عنها sالرئيسية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقــا ألحــكـــام اHـادّة 2 (الــفـقـرة 2)
من اHرسـوم التّنفيذيّ رقم 98-412 اHؤرّخ في 18 شعبان
sـذكـور أعالهHـوافق 7 ديـســمــبـر ســنـة 1998 واHعـام 1419 ا
يـحـدّد هذا الـقـرار قـائمـة الـنشـاطـات واألشغـال واخلـدمات
التي �كن أن تقوم بـها اHؤسسات العمومية ذات الطابع
اإلداري الــتــابــعــــة لــــوزارة الــشــبـــاب والــريــاضـــةs زيــادة
عـلى مـهـمـتـهـا الـرئيـسـيـةs وكـيـفـيـات تـخـصـيص الـعـائدات

الناجتـة عنها.
اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :  : حتـــــدّد قـــــائـــــمــــــة الـــــنـــــشــــــاطـــــات واألشـــــغـــــال

واخلدمات اHذكورة في اHادّة األولى أعالهs كما يأتي :
1 - بعنوان اHعاهد الوطنية للتكوين العالي : - بعنوان اHعاهد الوطنية للتكوين العالي :

sأشغال الدراسات والبحث -
- اHـســاعــدة الــتـقــنــيـة والــبــيــداغـوجــيــة ذات الــعالقـة

sبالنشاطات العلمية والتكنولوجية والبحث
- إجنــاز الــنــشــريــات واHــؤلــفــات واجملالت واHــقــاالت

sنتوجات السمعية البصريةHوا



اHــاداHــادّة ة 3 :  : تــنـــجــز الـــنــشــاطـــات واألشــغـــال واخلــدمــات
طـبـقـا ألحـكـــام اHادّة 3 (الـفـقرة 3) من اHـرسـوم الـتّـنـفـيذيّ
رقم 98-412 اHــــؤرّخ في 18 شـــعــــبـــان عـــام 1419 اHــــوافق 7
ديـــســمـــبـــر ســـنــة 1998 واHـــذكـــور أعالهs فـي إطـــار عـــقــد أو

صفقة أو اتفاقية تبرم مع الغير.
4 :  : يـقدم كـل طـلب إجنـاز أداء خدمـة إلى مـدير اHاداHادّة ة 

اHؤسسة اHعنية.
5 :  : تــوزع اإليــرادات الــنــاجتــة عـن الــنــشــاطـات اHـاداHـادّة ة 
واألشــغــال واخلــدمــاتs طـبــقــا ألحــكــام اHـادّة 4 مـن اHــرسـوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقم 98-412 اHـؤرّخ في 18 شـعــبــان عـام 1419
اHـوافق 7 ديـسـمـبـر سـنـة 1998 واHـذكـور أعالهs بـعـد طـرح

التكاليف الناجتة عن إجنازها.
يــقــصـد بــالـتــكـالــيف الــنـاجتــة عن إجنـاز الــنـشــاطـات

واألشغال واخلدماتs على اخلصوصs مـا يأتي :
- شـــــراء اHـــــواد األولــــيـــــة الـالزمــــة لـــــصـــــنع األشـــــيــــاء

sوادHوا
- شـراء اHـواد واألدوات و/ أو اHنـتـجات اHـسـتعـمـلة

sفي إجناز أداء اخلدمات
- اHـصــاريف الــنــاجتــة عن إنــتــاج الــســلع واخلــدمـات
مثل نفقات اHستخدمY واهتالك التجهيزات واستهالك
اHـــاء والــطـــاقـــة والـــنــقــل والــتـــنـــقالت وأشـــغـــال الــتـــهـــيـــئــة

sساحات اخلضراء والتجهيزات الالزمةHوصيانة ا
- تـســديـد اخلـدمــات اخلــاصــة الـتي يــنـجــزهـــا الـغـيـر

في هذا اإلطار.
6 :  : تــــــقــــــبـض اإليــــــرادات الــــــتـي يــــــقــــــوم اآلمــــــر اHـــــاداHـــــادّة ة 
بالـصرف �عـاينتـها إمّـا من عون محـاسب وإمّا من وكيل

معيّن لهذا الغـرض.
7 :  : تـلغـى أحكــام الـقــرار اHؤرّخ في 19 جـمادى اHاداHادّة ة 
األولى عـام 1421 اHـوافق 19 غـشت سـنة 2000 الـذي يـحدّد
قــائــمـــة الــنــشـــاطــات واألشــغـــال واخلــدمــات الـــتي �ــكن أن
تـــقــوم بـــهـــا اHــؤســـســـات الــعـــمـــومــيـــة ذات الـــطــابع اإلداري
الـتـابـعة لـوزارة الـشـبـاب والـريـاضـةs زيـادة عـلى مـهـمـتـها

الرئيسيةs وكيفيات تخصيص العائدات الناجتة عنها.
اHـاداHـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بـــاجلـــزائــر في 11 شــوّال عــام 1436 اHــوافق 27

يوليو سنة 2015.
الهادي ولد عليالهادي ولد علي

- الـتـدريـبات والـنـشـاطـات الـريـاضـيـة والـتـرفـيـهـية
sواجلوارية وكـل اخلدمات الناجتة عن ذلك

sإيجـار العتاد -
sشروباتHاإلطعام وا -

sاإليواء والنّقـل -
sحظيرة السيارات -

- خدمات احملافظة والصيانة.
4 - بـعـنـوان اHدارس الـوطـنـية واجلـهـويـة الريـاضـية - بـعـنـوان اHدارس الـوطـنـية واجلـهـويـة الريـاضـية

اHتخصصة :اHتخصصة :
- تـنـظـيم واسـتـقـبـال وتـأطـيـر الـنـدوات واHـلـتـقـيات

sواأليـام الدراسية
sنشوراتHإجناز وبيع الوثائق واجملالت وا -

- أعـمـال الكـتـابـة والطـبـاعة والـسـحب واالستـنـساخ
sوالسمعية البصرية

sأشغال التهيئة والصيانة -
sأشغال الدراسات -

sاإلطعـام -
sاإليواء والنّقـل -

- إيجار احملالت والقاعات واHنشآت الرياضية.
5 - بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية : - بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية :

- تـــنــــظـــــيم الــــنــــدوات واHــــلــــتـــقــــيـــــات واحملــــاضــــرات
sواأليــام الدراسـية

sساعدة التقنية والبيداغوجيةHا -
sنشآت الرياضيةHإيجار قاعات ا -

- اإليواء والنّقـل واإلطعـام.
6 - بـــــعـــــنـــــوان مـــــراكـــــز جتـــــمع وحتـــــضـــــيـــــر اHـــــواهب - بـــــعـــــنـــــوان مـــــراكـــــز جتـــــمع وحتـــــضـــــيـــــر اHـــــواهب

والنخبة الرياضية :والنخبة الرياضية :
sاإليواء والنّقـل واإلطعـام -
sأعمال التهيئة والصيانة -

- إيجار احملالت والقاعات واHنشآت الرياضية.
7 - بــعـــنـــوان اHــؤســـســـات الــعـــمـــومــيـــة ذات الـــطــابع - بــعـــنـــوان اHــؤســـســـات الــعـــمـــومــيـــة ذات الـــطــابع

الوطني األخـرى :الوطني األخـرى :
- تـنظــيم واستـقـبال وتـأطيـر اHؤتـمرات والـندوات

sلتقيات واأليام الدراسيةHوا
sنشوراتHإجناز وبيع الوثائق واجملالت وا -

- أعـمـال الكـتـابـة والطـبـاعة والـسـحب واالستـنـساخ
sوالسمعية البصربة

- اHساعدة التقنية والبيداغوجية.

25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام  1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3448
9 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م

اKطبعة الرسمياKطبعة الرسميّة5  ة5  حي البسات5k بئر مراد رايس5 ص.ب حي البسات5k بئر مراد رايس5 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


