
العدد العدد 58

السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
غرب ا
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
غرب العربي ا

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّن السّابقة : حسب التّسعيرة.
. وتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 24 محر محرّم عم عام ام 1439 هـهـ

وافق 15 أكتوبر  أكتوبر سنة سنة 2017 م وافق ا ا

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
طبعة الرّسميسمّية طبعة الرا ا

حي البسات بئر مراد رايس 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 للمشترك خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
وافق 5 أكتوبر سنة 2017 يتضمن حتويل اعتماد إلى ميزانية مرسوم رئاسي رقم 17-263 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 ا
شتركة...................................................................................................................................... التكاليف ا
ـــوافـق 5 أكـــتـــوبــر ســنــة 2017 يــتــضــمـن حتــويل اعــتــمــاد إلى مــرســوم رئــاسي رقم 17-264 مـــؤرّخ في 14 مــحــرم عــام 1439 ا
ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.............................................................................................................
وافق 5 أكتوبر سنة 2017 يتضمن حتويل اعتماد إلى ميزانية مرسوم رئاسي رقم 17-265 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 ا
تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية............................................................................
وافق 5 أكتوبر سنة 2017 يتضمن حتويل اعتماد إلى ميزانية مرسوم رئاسي رقم 17-266 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 ا
تسيير وزارة العدل.....................................................................................................................................
وافق 5 أكتوبر سنة 2017 يتضمن حتويل اعتماد إلى ميزانية مرسوم رئاسي رقم 17-267 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 ا
........................................................................................................ هني تسيير وزارة التكوين والتعليم ا
وافق 5 أكتوبر سنة 2017 يتضمن حتويل اعتماد إلى ميزانية مرسوم رئاسي رقم 17-268 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 ا
رأة.................................................................................... تسيير وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا
وافق 5 أكتوبر سنة 2017 يتضمن حتويل اعتماد إلى ميزانية مرسوم رئاسي رقم 17-269 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 ا
تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي........................................................................................
وافق 5 أكتوبر سنة 2017 يتضمن حتويل اعتماد إلى ميزانية مرسوم رئاسي رقم 17-270 مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 ا
تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي........................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
وافق 2 أكتوبر سنة 2017 يتضمّن إنهاء مهام مدير ديوان الوزير األول.... مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 محرم عام 1439 ا
ـوافق 5 أكــتـوبـر سـنـة 2017 يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديـر الــشـؤون اجلـزائـيـة مـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في 14 مـحـرم عـام 1439 ا
وإجراءات العفو بوزارة العدل......................................................................................................................
وافق 5 أكتوبر سنة 2017 يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل.... مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرم عام 1439 ا
وافق 6 سبتمبر سنة 2017 تتضمّن إنهاء مهام مديري جامعات........ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 15 ذي احلجة عام 1438 ا
ة... وافق 6 سبتمبر سنة 2017 يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة قا مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي احلجة عام 1438 ا
ـوافق 6 سـبـتـمـبـر سـنـة 2017 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام األمـ الـعـام لوزارة مـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في 15 ذي احلـجـة عـام 1438 ا
الفالحة والتنمية الريفية - سابقا.................................................................................................................
ـؤســسـات ـوافق 6 ســبــتـمــبــر ســنـة 2017 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهـام مــديــر ا مــرسـوم رئــاسي مــؤرّخ في 15 ذي احلـجــة عـام 1438 ا
ستشفيات................................................. ستشفيات بوزارة الصحة والسكان وإصالح ا االستشفائية وإصالح ا
وافق 2 أكتوبر سنة 2017 يتضمّن تعي مدير ديوان الوزير األول.......... مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 محرم عام 1439 ا
ـــوافق 5 أكــتــوبــر ســنــة 2017 يــتــضــمّن تــعــيـــ مــديــر الــشــؤون اجلــزائــيــة مــرســـوم رئــاسي مــؤرّخ في 14 مــحــرم عــام 1439 ا
وإجراءات العفو بوزارة العدل......................................................................................................................
ــديـر الــعـام ـوافق 6 ســبــتـمــبــر ســنـة 2017 يــتــضـمّن تــعــيـ الــرئــيس ا مــرسـوم رئــاسي مــؤرّخ في 15 ذي احلـجــة عـام 1438 ا
سماة " سونلغاز ش.ذ.أ "............................................................................ للشركة اجلزائرية للكهرباء والغاز ا
وافق 6 سبتمبر سنة 2017 يتضمّن تعي مديري جامعات................. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي احلجة عام 1438 ا
وافق 6 سبتـمبر سنة 2017 يتضمّن تعـي األم العام لوزارة الفالحة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي احلجة عام 1438 ا
والتنمية الريفية والصيد البحري................................................................................................................

وافق 6 سبتـمبر سنة 2017 يتضمّن تعـي األم العام لوزارة الصحة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي احلجة عام 1438 ا
ستشفيات....................................................................................................................... والسكان وإصالح ا
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قرارات مقرقرارات مقرّرات آراءرات آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

ـوافق 19 سـبــتـمــبـر ســنـة 2017 يـتــضـمّن تــعـيــ ذوي الـرتب في قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 28 ذي احلـجّــة عـام 1438 ا
الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية...........................................................................

وزارة العدلوزارة العدل
ـكـلـفـة بـإعـداد قـوائم احملـلـفـ حملاكم ـوافق 9 يـولـيـو سـنة 2017 يـحـدد تـشـكـيـلـة الـلـجنـة ا قـرار مؤرخ في 14 شـوال عام 1438 ا
اجلنايات االبتدائية واالستئنافية..................................................................................................................

الية اليةوزارة ا وزارة ا
ـوافق 27 يـونــيـو ســنـة 2017 يـحــدد مـصـالـح ومـكـاتب مــديـريـات أمالك قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 3 شــوال عـام 1438 ا
الدولة ومديريات احلفظ العقاري على مستوى الواليات....................................................................................

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
ــتــحف اجلــهـوي ـوافق 28 مــايــو ســنـة 2017 يـتــضــمن تــعــيـ أعــضــاء مـجــلس إدارة ا قــرار مــؤرّخ في 2 رمــضــان عــام 1438 ا
للمجاهد لبسكرة.........................................................................................................................................
ــتــحف اجلــهـوي ـوافق 28 مــايــو ســنـة 2017 يـتــضــمن تــعــيـ أعــضــاء مـجــلس إدارة ا قــرار مــؤرّخ في 2 رمــضــان عــام 1438 ا
للمجاهد خلنشلة..........................................................................................................................................
ـتــحف اجلـهـوي ـوافق 6 يـونــيـو ســنـة 2017 يـتــضـمن تـعــيـ أعـضـاء مــجـلس إدارة ا قــرار مـؤرّخ في 11 رمـضــان عـام 1438 ا
للمجاهد لتيزي وزو....................................................................................................................................

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
ـكـلـفة ـوافق 5 يـونـيـو سـنة 2017 يـتـضـمن تـعـيـ أعـضـاء الـلـجـنـة ا قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 10 رمـضـان عـام 1438 ا
عهد الوطني للبحث في التربية وحقوقه والتزاماته ومستخدميه...... متلكات ا بإعداد جرد كمي ونوعي وتقديري 
هني ناصب الـعليا للعـمال ا وافق 16 يولـيو سنة 2017 يـحدد عدد ا قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1438 ا

ـؤسسـات الـعـمومـيـة الـتابـعـة لوزارة ـصالـح الالمركـزيـة وا ـركزيـة وا وسـائـقي الـسيـارات واحلـجـاب بعـنـوان اإلدارة ا
التربية الوطنية.........................................................................................................................................

ناجم ناجموزارة الصناعة وا وزارة الصناعة وا
نـتدبة لـترقية ـديرية ا وافق 26 يولـيو سنة 2017 يحدد تـنظيم ا قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 2 ذي القـعدة عام 1438 ا
االستثمار في مصالح ومكاتب......................................................................................................................

وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحريوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري
ــوافـق 13 يـولـيـو سـنة 2017 يـتــضـمـن تـفـويض سـلـطـة الـتـعـيـ والـتـسـيـير اإلداري قــرار مـؤرخ فـي 19 شـوال عــام 1438 ا
صالح الفالحية في الواليات............................................................................................................. ديري ا
ــوافـق 13 يـولـيـو سـنة 2017 يـتــضـمـن تـفـويض سـلـطـة الـتـعـيـ والـتـسـيـير اإلداري قــرار مـؤرخ فـي 19 شـوال عــام 1438 ا
حملافظي الغابات في الواليات........................................................................................................................
ــوافـق 13 يـولـيـو سـنة 2017 يـتــضـمـن تـفـويض سـلـطـة الـتـعـيـ والـتـسـيـير اإلداري قــرار مـؤرخ فـي 19 شـوال عــام 1438 ا
وارد الصيدية في الواليات...................................................................................... ديري الصيد البحري وا

وزارة التجارةوزارة التجارة
ـنـهج األفـقي لـلـبـحث وإحـصـاء بـكـتـيـريـا ـوافق  19مـارس سـنـة 2017 يـجـعل ا قـرار مؤرخ في 20 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1438 ا
القولون بواسطة تقنية العدد األكثر احتماال إجباريا.......................................................................................

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
وافق 14 مـايو سنة 2017 تتضمن جتديد اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمال.... قرارات مؤرخة في 17 شعبان عام 1438 ا
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســـوممــــرســـوم رئــــاسي رقم رئــــاسي رقم 17-263 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 14 مـــحـــرم عـــام مـــحـــرم عـــام
ـوافق 5 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة 2017 يـتـضـمن حتـويل يـتـضـمن حتـويل ـوافق  ا 1439 ا

شتركة. شتركة.اعتماد إلى ميزانية التكاليف ا اعتماد إلى ميزانية التكاليف ا
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس اجلمهورية

الية - بناء على تقرير وزير ا

ادّتان 91-6 و143 - وبـناء على الـدستـور ال سيّمـا ا
(الفقرة األولى) منه

ؤرخ في 8 شوال قتضى القانون رقم 84-17 ا - و
ـتـعـلق بـقـوانـ ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا عـام 1404 ا

تمّم  عدّل وا الية ا ا

ــــؤرخ في 28 ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 16-14 ا - و
ــوافق 28 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2016  ربـــيع األول عـــام 1438 ا

الية لسنة 2017 تضمن قانون ا وا

ؤرخ فـي 20 ربيع رسـوم الرئاسي ا قتـضى ا - و
ـتـضمن ـوافق 19 يـنـايـر سـنة 2017 وا الـثـاني عام 1438 ا
ـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة 
ـالـية ـوجب قـانـون ا ـشـتـركـة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر  ا

لسنة 2017

ـؤرخ رســوم الـتنـفـيذي رقم 17-45 ا قـتـضى ا - و
ــوافق 19 يــنـــايـــر ســـنــة فـي 20 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1438 ا
ــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر 2017 وا

الــعــمل والــتــشـغــيل والــضــمــان االجــتــمــاعي من مــيــزانــيـة
الية لسنة 2017 وجب قانون ا التسيير 

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

ــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلـــــغى مـن مـــــيـــــزانـــــيـــــة ســـــنـــــة 2017 ــــــادا ا
اعـتــمــاد قــدره خــمــســـمــائة وعــشــرون مــلــيــون ديــنـار
(520.000.000 دج) مــــقـــيّـــد في مــــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة
الـعـمل والـتـشغـيل والـضـمان االجـتـمـاعي وفي الـباب رقم

هني". ساعدة على اإلدماج ا 44-09  "جهاز ا

ـيزانيـة سنة 2017 اعتـماد قدره ـادّة ة 2 : : يخصص  ـادا ا
خـمـسـمائـة وعـشـرون مـلـيـون ديـنـار (520.000.000 دج)
شتركة وفــي الباب رقم  يقيّد في ميـزانية  التكاليف ا

37-91 " نفقات محتملة -  احتياطي مجمع". 

ــادّة ة 3 : : يـــنــشــــر هــذا الـــمــرســـوم فـي الــجـــريــدة ــادا ا
الــرّسـمـيـّـة للــجـمــهوريّــة الـجــزائــريّـة الــدّيـمــقـراطــيّـة

الشّعبيّة.

ــوافق 5 حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 مـــحـــرم عـــام 1439 ا
أكتوبر سنة 2017.

 عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسي رقممــــرســـوم رئــــاسي رقم 17-264 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 14 مـــحـــرم عـــام مـــحـــرم عـــام
1439 الــمـوافـق  الــمـوافـق 5 أكــتــوبــر ســنـة  أكــتــوبــر ســنـة 2017 يــتــضـمـن يــتــضـمـن

تـحـويـل اعـتـمــاد إلـى مـيـزانـيـة تــسـيـيـر مصالحتـحـويـل اعـتـمــاد إلـى مـيـزانـيـة تــسـيـيـر مصالح
الوزير األول.الوزير األول.

ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس اجلمهورية

الية - بناء على تقرير وزير ا

ادّتان 91-6 و143 - وبـناء على الـدستـور ال سيّمـا ا
(الفقرة األولى) منه

ؤرخ في 8 شوال قتضى القانون رقم 84-17 ا - و
ـتـعـلق بـقـوان ـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 وا عـام 1404 ا

تمّم  عدّل وا الية ا ا

ــــؤرخ في 28 ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 16-14 ا - و
ــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016  ربـــيع األول عــام 1438 ا

الية لسنة 2017 تضمن قانون ا وا

ؤرخ فـي 20 ربيع رسـوم الرئاسي ا قتـضى ا - و
ـتضمن وافق 19  ينـاير سـنة 2017 وا الـثاني عام 1438 ا
ـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة 
ـالـيـة ــوجب قـانـون ا ـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر  ا

لسنة 2017

ؤرخ رسـوم  الـتنـفيذي رقم 17-28 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 19  يـــنــايــر ســنــة فـي 20 ربــيع الـــثــاني عــام 1438 ا
ــتــضــمن تــوزيع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــلــوزيــر 2017 وا

ـاليـة لسـنة وجب قـانون ا األول من ميـزانيـة التـسـييـر 
2017
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يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

ـادّة األولى :ة األولى : يلغى من مـيزانيـة سنة 2017 اعـتماد ـادا ا
قـــدره مــائــتــا مــلــيــون ديــنــار (200.000.000 دج) مــقــيّـد في
شـتركـة وفي الباب رقم 91-37 مـيــزانـيـة الــتـكــالـيف ا

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 

ـيزانية سنة 2017  اعتماد قدره ـادّة ة 2 :  : يخصص  ـادا ا
مـائتـا ملـيون ديـنار (200.000.000 دج) يقيّـد في ميـزانيـة

تــســـيــيـــر مــصــالح الــوزيـــر األول  الــفــرع األول : الــوزيــر
ـــــركــــزيـــــة وفي ـــــصــــالـح ا األول الـــــفـــــرع اجلـــــزئي األول : ا

رسوم.   لحـق بهـذا ا بينة في اجلدول ا األبواب ا

رسوم في اجلريدة الرّسميّـة ـادّة ة 3 : : ينشـر هـذا ا ـادا ا
قراطيّـة الشّعبيّـة. للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ

ــوافق 5 حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 مـــحـــرم عـــام 1439 ا
أكتوبر سنة 2017.

 عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة

مصالح الوزيراألولمصالح الوزيراألول
الفرع األولالفرع األول
الوزير األولالوزير األول

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ركزية صالح ا ركزيةا صالح ا ا
العنوان الثالثالعنوان الثالث
صالح  صالح وسائل ا وسائل ا
القسم الرابع القسم الرابع 

صالح صالحاألدوات ونسيير ا األدوات ونسيير ا
الوزير األول - تسديد النفقات ................................................
الوزير األول - األدوات واألثاث.................................................
الوزير األول - اللوازم ............................................................
لحقة .............................................. الوزير األول - التكاليف ا
أواألجــانب الـــوزيـــر األول - نـــفــقـــات أشـــغـــال اخلـــبــراء الـــوطـــنـــيــ و/
وإقامتهم ............................................................................
الوزير األول - حظيرة السيارات..............................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

باني .................................................. الوزير األول - صيانة ا
مجموع القسم اخلامس 

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

الوزير األول - النفقات اخملتلفة ................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة....................................................مجموع االعتمادات اخملصصة....................................................

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

130.000.000

12.000.000

5.000.000

5.000.000

3.500.000

35.000.000

190.500.000

4.500.000

4.500.000

5.000.000

5.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

01-34

02-34

03-34

04-34

07-34

80-34

01-35

01-37

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )

لحق لحقاجلدول ا اجلدول ا
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مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسي رقم رقم 17-265 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 14 مـــحـــرم عـــام مـــحـــرم عـــام
ـوافق 5 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة 2017  يـتـضـمن حتـويليـتـضـمن حتـويل ـوافق  ا 1439 ا

اعـــتـــمـــاد إلى مـــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيـــر وزارة الـــداخـــلـــيــةاعـــتـــمـــاد إلى مـــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيـــر وزارة الـــداخـــلـــيــة
واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية.واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية.

ـــــــــــــــــــــــــــ
إنّ رئيس اجلمهورية

الية  - بناء على تقرير وزير ا
ادّتان 91-6 و143 - وبـناء على الـدستـور ال سيمـا ا

 (الفقرة األولى) منه
ؤرخ في 8 شوال قتضى القانون رقم 84-17 ا - و
ـتـعـلق بـقـوانـ ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا عـام 1404 ا

تمّم عدل وا الية ا ا
ــــؤرخ في 28 ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 16-14 ا - و
ــــوافق 28 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2016 ربـــيع األول عـــام 1438 ا

الية لسنة 2017 تضمن قانون ا وا
ؤرخ في 20 ربـيع ـرسوم الـرئـاسي ا ـقتـضى ا - و
ـتـضمن ـوافق 19 يـنـايـر سـنة 2017 وا الـثـاني عام 1438 ا
ـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة 
ـالـيـة ــوجب قـانـون ا ـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر  ا

لسنة 2017
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 17-29 ا ـقـتـضى ا - و
ــــوافـــق 19 يــــنــــايـــــــر في 20 ربــــيع الــــثـــانـي عــــــام 1438 ا
ســــــنـــــة 2017 والـــــمــــــتــــــضـــــمــن تـــــوزيــع االعــــــتـــــــمــــــادات

اخملــصــصــــــة لــوزيـــــر الــداخـلــيـــــة واجلــمـاعـــــات احملــلــيــــة
ــالــيــــة ــوجـــب قــانـــــون ا مــن مــيــزانــيـــــة الــتــســيــيـــــر 

لسنـــة 2017

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

ادّة األولى :ة األولى : يـلغى من مـيـزانيـة سـنة 2017 اعـتماد ادا ا
قــدرة مـــلـــيــاران وخـــمـــســمـــائـــة وســـبــعـــون مـــلــيـــون ديـــنــار
(2.570.000.000 دج) يـــــقــــيّـــــد في مـــــيــــزانـــــيــــة الـــــتــــكـــــالــــيف
ــلـحق ــبـيــنــ في اجلـدول "أ" ا ــشـتــركـة وفـي الـبــابـ ا ا

رسوم. بهذا ا

ـيزانـية سـنة 2017 اعتـمـاد قدره ادّة ة 2 : : يـخصص  ادا ا
مـــــلـــــيـــــاران وخـــــمـــــســـــمـــــائـــــة وســـــبـــــعـــــون مـــــلـــــيـــــون ديـــــنــــار
(2.570.000.000 دج) يــــقـــيـّـــد فـي مــــيــــزانــــيـــة تــــســــيــــيـــر
وزارة الداخـلـية واجلـمـاعات احملـلـيـة والتـهـيئـة الـعمـرانـية
ـــلـــحـق بـــهـــذا ــــبـــيـــنــــ في اجلــــدول "ب" ا وفي الـــبــــابـــ ا

رسوم. ا

ــــالـــيــــة ووزيـــر الـــداخــــلـــيـــة 3 : : يـــكــــلف وزيـــر ا ــادّة ة  ــادا ا
واجلـماعات احملليـة والتهيئة الـعمرانية كل فـيما يخصه
ـرسـوم الـذي يـنـشـر في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة بـتـنـفيـذ هـذا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

ــوافق 5 حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 مـــحـــرم عـــام 1439 ا
أكتوبر سنة 2017.

 عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة

شتركة شتركةميزانية التكاليف ا ميزانية التكاليف ا
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األول الفرع اجلزئي األول 
ركزية  صالح ا ركزية ا صالح ا ا
العنوان الثالثالعنوان الثالث
صالح  صالح وسائل ا وسائل ا
القسم السابع القسم السابع 

النفقات اخملتلفة النفقات اخملتلفة 
نفقات تنظيم االنتخابات.........................................................
نفقات محتملة - احتياطي مجمّع .............................................
مجموع  القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
لغاة........................................................ لغاة.......................................................مجموع االعتمادات ا مجموع االعتمادات ا

لحق "أ" لحق "أ"اجلدول ا اجلدول ا

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

03-37

91-37
970.000.000

1.600.000.000

2.570.000.000

2.570.000.000

2.570.000.000

2.570.000.000

2.570.000.000

لغاة ( دج ) لغاة ( دج )االعتمادات ا االعتمادات ا
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وزارة الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانيةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية
الفرع األولالفرع األول
اإلدارة العامةاإلدارة العامة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ركزية صالح ا ركزيةا صالح ا ا
العنوان الثالثالعنوان الثالث
صالح صالحوسائل ا وسائل ا
القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

ركزية - االنتخابات .................................................. اإلدارة ا
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية
القسم السادسالقسم السادس

ساعدة والتضامن ساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي- ا النشاط االجتماعي- ا
تعويض ضحايا األعمال اإلرهابية غير األجراء............................
مجموع القسم السادس
مجموع  العنوان الرابع 
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجوع االعتمادات اخملصصة......................................................مجوع االعتمادات اخملصصة......................................................

لحق "ب" لحق "ب"اجلدول ا اجلدول ا

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

05-37

03-46

970.000.000

970.000.000

970.000.000

1.600.000.000

1.600.000.000

1.600.000.000

2.570.000.000

2.570.000.000

2.570.000.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )

مــــرســـوممــــرســـوم رئــــاسي  رئــــاسي رقمرقم 17-266  مــــؤرمــــؤرّخ في خ في 14 مـــحـــرم عـــام مـــحـــرم عـــام
ـوافق 5 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة 2017 يـتـضـمن حتـويل يـتـضـمن حتـويل ـوافق  ا 1439 ا

اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس اجلمهورية

الية - بناء على تقرير  وزير ا

ادّتان 91-6 و143 - وبـناء على الـدستـور ال سيّمـا ا
(الفقرة األولى) منه

ؤرخ في 8 شوال قتضى القانون رقم 84-17 ا - و
ـتـعـلق بـقـوانـ ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا عـام 1404 ا

تمّم عدّل وا الية ا ا

ــــؤرخ في 28 ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقـم 16-14 ا - و
ــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016  ربـــيع األول عــام 1438 ا

الية لسنة 2017 تضمن قانون ا وا

ؤرخ فـي 20 ربيع رسـوم الرئاسي ا قتـضى ا - و
ـتضمن وافق 19  ينـاير سـنة 2017 وا الـثاني عام 1438 ا
ـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة 
ـالـيـة ــوجب قـانـون ا ـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر  ا

لسنة 2017
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم 17-30 ا ـقـتـضى ا - و
ــوافق 19  يـــنــايــر ســنــة فـي 20 ربــيع الـــثــاني عــام 1438 ا
ــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر 2017 وا

ــوجب الــعــدل حــافظ األخــتــام من مــيــزانــيــة الــتــســيــيــر 
الية لسنة 2017 قانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

ـادّة األولى : ة األولى : يلـغى مـن مـيزانيـة سنة 2017 اعـتماد ـادا ا
قــدره اثـــنــان وثـــمــانـــون مــلـــيــون  ديـــنــار (82.000.000 دج)
ـشتـركة وفي الـباب رقم مقــيّد في مـيـزانيـة التـكالـيف ا

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
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ـيزانيـة سنة 2017 اعتـماد قدره ـادّة ة 2 :  : يخصص  ـادا ا
اثـنـان وثـمانون مـليـون دينار (82.000.000 دج) يـقـيّد في
ـبيـنة في ميـزانـية  تـسـييـر وزارة الـعدل وفي األبـواب ا

رسوم. لحق بهذا ا اجلدول ا
ـــادّة ة 3 : : يـــــكـــــلــف وزيــــــر الــــمـــــالـــــيــــــة ووزيــــر ـــادا ا
الــــعـــــدل حـــــافــظ األخــــتـــام كــــل فـــيـــــمــــا يــــخـــصــه

بــــتـــنــــفــــيــــذ هـــــذا الـــمــــرســــوم الــــذي يــــنـــــشــــر فــي
الـــجـــــريـــدة الـــرّســـمـــيـّــة لــلـــجـــمـــهـــوريـّــة الـــجـــزائـــريّـــة

قراطيّة الشّعبيّة. الدّ
ــوافق 5 حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 مـــحـــرم عـــام 1439 ا

أكتوبر سنة 2017.
 عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة

وزارة العدلوزارة العدل
الفرع األولالفرع األول

مديرية اإلدارة العامةمديرية اإلدارة العامة
الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
احملاكم اإلداريةاحملاكم اإلدارية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
صالح  صالح وسائل ا وسائل ا
القسم الرابع القسم الرابع 

صالح صالحاألدوات وتسيير ا األدوات وتسيير ا
احملاكم اإلدارية - تسديد النفقات ..............................................
احملاكم اإلدارية - األدوات واألثاث...............................................
احملاكم اإلدارية - اللوازم..........................................................
لحقة ............................................ احملاكم اإلدارية - التكاليف ا
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانة أشغال الصيانة 

باني ................................................ احملاكم اإلدارية - صيانة ا
مجموع القسم اخلامس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول

الفرع الثانيالفرع الثاني
ديرية  العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ديرية  العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ا  ا

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
مؤسسات السجونمؤسسات السجون
العنوان الثالثالعنوان الثالث
صالح  صالح وسائل ا وسائل ا
القسم الرابع القسم الرابع 

صالح صالحاألدوات وتسيير ا األدوات وتسيير ا
مؤسسات السجون - حظيرة السيارات.....................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع الثاني
مجموع االعتمادات اخملصصة....................................................مجموع االعتمادات اخملصصة....................................................

لحق  لحق اجلدول ا اجلدول ا

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

2.250.000

1.250.000

2.600.000

2.400.000

8.500.000

9.500.000

9.500.000

18.000.000

18.000.000

18.000.000

64.000.000

64.000.000

64.000.000

64.000.000

64.000.000

82.000.000

41-34

42-34

43-34

44-34

41-35

91-34

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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مــــرســـوممــــرســـوم رئــــاسي رقم رئــــاسي رقم 17-268 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 14 مـــحـــرم عـــام مـــحـــرم عـــام
ـوافق 5 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة 2017 يـتـضـمن حتـويل يـتـضـمن حتـويل ـوافق  ا 1439 ا

اعـــتـــمـــاد إلى مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيـــر وزارة الـــتــضـــامناعـــتـــمـــاد إلى مـــيـــزانــيـــة تـــســيـــيـــر وزارة الـــتــضـــامن
رأة. رأة.الوطني واألسرة وقضايا ا الوطني واألسرة وقضايا ا
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس اجلمهورية
الية - بناء على تقرير  وزير ا

ادّتان 91-6 و143 - وبـناء على الـدستـور ال سيّمـا ا
(الفقرة األولى) منه

ؤرخ في 8 شوال قتضى القانون رقم 84-17 ا - و
ـتـعـلق بـقـوانـ ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا عـام 1404 ا

تمّم  عدّل وا الية ا ا
ــــؤرخ في 28 ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 16-14 ا - و
ــوافق 28 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2016  ربـــيع األول عـــام 1438 ا

الية لسنة 2017 تضمن قانون ا وا
ؤرخ فـي 20 ربيع رسـوم الرئاسي ا قتـضى ا - و
ـتـضمن ـوافق 19 يـنـايـر سـنة 2017 وا الـثـاني عام 1438 ا
ـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة 
ـالـيـة ــوجب قـانـون ا ـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر  ا

لسنة 2017
ؤرخ رسـوم  الـتنـفيذي رقم 17-47 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 19 يــنـــايـــر ســـنــة فـي 20 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1438 ا
ــتـــضــمن تــوزيع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــوزيــرة 2017 وا

رأة من مـيـزانـية الـتـضـامن الـوطني واألسـرة وقـضـايـا ا
الية لسنة 2017 وجب قانون ا التسيير 

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

ـادّة األولى :ة األولى : يلغـى من مـيزانية سنة 2017 اعتماد ـادا ا
قـــدره ثــالثــة وعــــشــــرون مـلـــيونــا ومـائـة ألـف ديــنـار
شـتـركة (23.100.000 دج) مـقـيّـد في ميـزانـيـة التـكـاليـف ا
وفـي الــبـاب رقم 37-91  "نــفــقــات مــحــتـــمــلــة - احــتــيــاطي

مجمّع".

ـيـزانية سنة 2017 اعتماد قدره ـادّة ة 2 : : يخصص  ـادا ا
ثــالثــــــة وعـــــــشـــــــرون مــــــلـــــــيـــــــونـــــــا ومــــــائـــــــة ألــف ديــــــنـــــار
(23.100.000 دج) يــــقـــــيّــــد في مــــيــــزانــــيــــة تــــســــيــــيـــر وزارة
ــرأة وفي الــبـاب الــتــضــامن الــوطـنـي واألسـرة وقــضــايــا ا
ـــكــفـــوفــ ـــركـــزيــة - نـــفــقـــات نـــقل ا رقم 46-03 "اإلدارة ا

ومـرافــقـيــهم واألشـخــاص مـعــدومي الـدخـل الـذين يــعـانـون
من إعـاقة سمعـية أو حركيـة أو ذهنية أو مـرض مستعص

ترتب عنه عجز جسدي". 

مــــرســـوممــــرســـوم رئــــاسي رقم رئــــاسي رقم 17-267 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 14 مـــحـــرم عـــام مـــحـــرم عـــام
ـوافق 5 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة 2017 يـتـضـمن حتـويل يـتـضـمن حتـويل ـوافق  ا 1439 ا

اعـــتـــمـــاد إلـى مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيــــيـــر وزارة الـــتـــكـــويناعـــتـــمـــاد إلـى مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيــــيـــر وزارة الـــتـــكـــوين
. هني .والتعليم ا هني والتعليم ا

ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس اجلمهورية
الية - بناء على تقرير  وزير ا

ادّتان 91-6 و143 - وبـناء على الـدستـور ال سيّمـا ا
(الفقرة األولى) منه

ؤرخ في 8 شوال قتضى القانون رقم 84-17 ا - و
ـتـعـلق بـقـوانـ ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا عـام 1404 ا

تمّم  عدّل وا الية ا ا
ــــؤرخ في 28 ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 16-14 ا - و
ــوافق 28 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2016  ربـــيع األول عـــام 1438 ا

الية لسنة 2017 تضمن قانون ا وا
ؤرخ فـي 20 ربيع رسـوم الرئاسي ا قتـضى ا - و
ـتـضمن ـوافق 19 يـنـايـر سـنة 2017 وا الـثـاني عام 1438 ا
ـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة 
ـالـيـة ــوجب قـانـون ا ـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر  ا

لسنة 2017
ؤرخ رسـوم  الـتنـفيذي رقم 17-44 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 19  يـــنــايــر ســنــة فـي 20 ربــيع الـــثــاني عــام 1438 ا
ــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر 2017 وا

وجب هني من ميزانية التسيير  التكوين والتعليم ا
الية لسنة 2017 قانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

ـادّة األولى :ة األولى : يلغـى من مـيزانية سنة 2017 اعتماد ـادا ا
قـــدره ثالثـــون مــلـــيــون ديـــنــار (30.000.000 دج) مــقــيّــد في
ــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37 مــيــزانــيــة الـــتــكــالــيف ا

"نفقات محتملة - احتياطي مجمّع". 

ـيـزانية سنة 2017 اعتماد قدره ـادّة ة 2 : : يخصص  ـادا ا
ثالثون مـليـون دينار (30.000.000 دج) يقـيّـد في ميزانية
ـهـنـي وفـــي الـباب تـسـيـيـر وزارة الـتـكـوين والـتـعـلـيم ا

ركزية - تسديد النفقات".  رقم 34-01 " اإلدارة ا

ــــالـــيــــة ووزيـــر الــــتــــكـــوين ـــــادّة ة 3 : : يــــكـــلـف وزيـــر ا ـــــادا ا
رسوم هـني كل فيما يخصه بتنفيذ هـذا ا والتعليم ا
الذي ينـشـر في اجلريـدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة

قراطيّة الشّعبيّـة. الدّ

ــوافق 5 حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 مـــحـــرم عـــام 1439 ا
أكتوبر سنة 2017.

 عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة



24 محر محرّم عام م عام 1439 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1058
15 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2017 م م

ـيـزانية سنة 2017 اعتماد قدره ـادّة ة 2 : : يخصص  ـادا ا
مائة وثمـانية عشر مـليون دينار (118.000.000 دج) يقـيّد
في مـيزانـيـة تـسيـيـر وزارة الـعمل والـتـشـغيل والـضـمان
ــركـزيـة - االجـتـمـاعـي وفــي الـبـاب رقم 37-01 " اإلدارة ا

لتقيات". ؤتمرات وا ا

ـــــالـــــيــــــة ووزيـــــر الـــــعـــــمل ــــــادّة ة 3 : : يـــــكـــــلـف وزيـــــر ا ــــــادا ا
والــتـــشـــغـــيل والـــضــمـــان االجـــتــمـــاعي كـل فــيـــمـــا يـــخــصه
رسـوم الذي يـنـشــر في اجلريـدة الرّسـميّة بـتنـفيذ هــذا ا

قراطيّة الشّعبيّـة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافق 5 حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 مـــحـــرم عـــام 1439 ا
أكتوبر سنة 2017.

 عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسي رقممــــرســـوم رئــــاسي رقم 17-270 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 14 مـــحـــرم عـــام مـــحـــرم عـــام
ـوافق 5 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة 2017 يـتـضـمن حتـويل يـتـضـمن حتـويل ـوافق  ا 1439 ا

اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانـــــيــــة تــــســـــيــــيــــر وزارة الـــــعــــملاعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانـــــيــــة تــــســـــيــــيــــر وزارة الـــــعــــمل
والتشغيل والضمان االجتماعي.والتشغيل والضمان االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس اجلمهورية
الية - بناء على تقرير  وزير ا

ادّتان 91-6 و143 - وبـناء على الـدستـور ال سيّمـا ا
(الفقرة األولى) منه

ؤرخ في 8 شوال قتضى القانون رقم 84-17 ا - و
ـتـعـلق بـقـوانـ ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا عـام 1404 ا

تمّم  عدّل وا الية ا ا
ــــؤرخ في 28 ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 16-14 ا - و
ــوافق 28 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2016  ربـــيع األول عـــام 1438 ا

الية لسنة 2017 تضمن قانون ا وا
ؤرخ فـي 20 ربيع رسـوم الرئاسي ا قتـضى ا - و
ـتـضمن ـوافق 19 يـنـايـر سـنة 2017 وا الـثـاني عام 1438 ا
ـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة 
ـالـيـة ــوجب قـانـون ا ـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر  ا

لسنة 2017
ؤرخ رسـوم  الـتنـفيذي رقم 17-45 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 19 يــنـــايـــر ســـنــة فـي 20 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1438 ا
ــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر 2017 وا

الــعــمل والــتــشـغــيل والــضــمــان االجــتــمــاعي من مــيــزانــيـة
الية لسنة 2017 وجب قانون ا التسيير 

ـــالــيــة ووزيـــرة الــتـــضــامن ـــادّة ة 3 : : يـــكــلـف وزيــر ا ـــادا ا
رأة كل فيما يخصه بتنفيذ الوطني واألسرة وقضايا ا
ــــرســـــوم الــــذي يــــنـــــشـــــر فـي اجلــــريــــدة الــــرّســــمــــيّــــة هـــــذا ا

قراطيّة الشّعبيّـة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافق 5 حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 مـــحـــرم عـــام 1439 ا
أكتوبر سنة 2017.

 عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسي رقممــــرســـوم رئــــاسي رقم 17-269 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 14 مـــحـــرم عـــام مـــحـــرم عـــام
ـوافق 5 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة 2017 يـتـضـمن حتـويل يـتـضـمن حتـويل ـوافق  ا 1439 ا

اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانـــــيــــة تــــســـــيــــيــــر وزارة الـــــعــــملاعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانـــــيــــة تــــســـــيــــيــــر وزارة الـــــعــــمل
والتشغيل والضمان االجتماعي.والتشغيل والضمان االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس اجلمهورية
الية - بناء على تقرير  وزير ا

ادّتان 91-6 و143 - وبـناء على الـدستـور ال سيّمـا ا
(الفقرة األولى) منه

ؤرخ في 8 شوال قتضى القانون رقم 84-17 ا - و
ـتـعـلق بـقـوانـ ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا عـام 1404 ا

تمّم  عدّل وا الية ا ا
ــــؤرخ في 28 ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 16-14 ا - و
ــوافق 28 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2016  ربـــيع األول عـــام 1438 ا

الية لسنة 2017 تضمن قانون ا وا
ؤرخ فـي 20 ربيع رسـوم الرئاسي ا قتـضى ا - و
ـتـضمن ـوافق 19 يـنـايـر سـنة 2017 وا الـثـاني عام 1438 ا
ـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة 
ـالـيـة ــوجب قـانـون ا ـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر  ا

لسنة 2017
ؤرخ رسـوم  الـتنـفيذي رقم 17-45 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 19 يــنـــايـــر ســـنــة فـي 20 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1438 ا
ــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر 2017 وا

الــعــمل والــتــشـغــيل والــضــمــان االجــتــمــاعي من مــيــزانــيـة
الية لسنة 2017 وجب قانون ا التسيير 

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

ـادّة األولى :ة األولى : يلغـى من مـيزانية سنة 2017 اعتماد ـادا ا
قـدره مائة وثـمانية عـشر ملـيون دينار (118.000.000 دج)
شـتـركـة وفي الـباب رقم مقـيّـد في مـيـزانيـة الـتـكـالـيف ا

37-91  "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع". 



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 58 24 محر محرّم عام م عام 1439 هـ هـ
15 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2017 م م

3 : : يـكــلـف وزيــر الـمــالــيـة ووزيــر الــعــمـل ـادّة ة  ـادا ا
والــــتــــشــــغــــيــل والــــضــــمــــان االجــــتــــمــــاعــي كـل فــــيــــمــــا
يــخـصـه بــتـنــفـيــذ هـــذا الـمــرسـوم الــذي يـنـــشــر فـي
الـــجــــريـــدة الــــرّســـمـــيّــــة لــلـــجــــمـــهــــوريّـــة الـــجــــزائـــريّـــة

قراطيّة الشّعبيّـة. الـدّ

ــوافق 5 حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 14 مـــحـــرم عـــام 1439 ا
أكتوبر سنة 2017.

 عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

ـادّة األولى :ة األولى : يلغـى من مـيزانية سنة 2017 اعتماد ـادا ا
قدره خمسمائة وعشرون مليون دينار (520.000.000 دج)
شـتـركـة وفي الـباب رقم مقـيّـد في مـيـزانيـة الـتـكـالـيف ا

37-91  "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 

ـيـزانية سنة 2017 اعتماد قدره ـادّة ة 2 : : يخصص  ـادا ا
خـــمـــســمـــائـــة وعـــشـــرون مــلـــيـــون ديـــنــار (520.000.000 دج)
يــقـــيّــد فـي مــيــزانــيــة تــســـيــيــر وزارة الــعــمـل والــتــشــغــيل
والـــضـــمــان االجـــتـــمــاعـي وفي الـــبــاب رقم 44-01 " اإلدارة

ركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للتشغيل". ا

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
ـوافق 2 ـوافق  ا مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 مـحـرم عام  مـحـرم عام 1439 ا
أكتـوبر سنة أكتـوبر سنة 2017 يتضـم يتضـمّن إنهاء مهام مدير ديوانن إنهاء مهام مدير ديوان

الوزير األول.الوزير األول.
ـــــــــــــــــــــــــ

ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عــام
1439 الــمـوافق 2 أكـتـوبـر سـنـة 2017 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

مــحــمــد األمــ مــســـايــد بــصــفــته مــديــرا لــديــوان الــوزيــر
األول.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ـوافق 5 ـوافق  ا مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 14 مـحـرم عام  مـحـرم عام 1439 ا
أكـــتـــوبـــر ســـنـــة أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 2017 يـــتـــضـــم يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــر

الشؤون اجلزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل.الشؤون اجلزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــ

ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 14 مـــحـــرم عــام
ــوافق 5 أكــتــوبــر ســنـة 2017 تــنـهـى مــهــام الــســيـد 1439 ا

مــخـــتــار االخــضـــري بــصــفـــته مــديــرا لـــلــشــؤون اجلـــزائــيــة
وإجراءات العفـو بوزارة العدل إلعـادة إدماجه في رتبته

األصلية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ـوافق 5 ـوافق  ا مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 14 مـحـرم عام  مـحـرم عام 1439 ا
أكتـوبر سـنة أكتـوبر سـنة 2017 يـتضـم يـتضـمّن إنهاء مـهام نـائب مديرن إنهاء مـهام نـائب مدير

بوزارة العدل.بوزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــ

ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 14 مـــحـــرم عــام
ــوافق 5 أكــتــوبــر ســنـة 2017 تــنـهـى مــهــام الــســيـد 1439 ا

مـراد ســيـد أحــمـد بــصـفـتـه نـائب مــديـر لــلـقـضــاء اجلـزائي
تخصص بوزارة العدل لتكليفه بوظيفة أخرى. ا

مـــراســـيـم رئـــاســـيــــة مـــؤرمـــراســـيـم رئـــاســـيــــة مـــؤرّخـــة في خـــة في 15 ذي احلـــجـــة عـــام  ذي احلـــجـــة عـــام 1438
ـوافق 6 سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنة 2017 تـتضـم تـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام ـوافق ا ا

مديري جامعات.مديري جامعات.
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجة عام
1438 الــموافق 6 سـبـتـمـبـر سـنة 2017 تـنـهى ابـتـداء من

18 مــــايــــو ســــنــــة 2017 مــــهــــام الــــســـــادة اآلتــــيــــة أســــمــــاؤهم

بصفتهم مديرين للجامعات اآلتية :
- بلقاسم سالطنية بجامعة بسكرة

- أحمد شعالل بجامعة البليدة 2
ة. امشة بجامعة قا - محمد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجة عام
1438 الــمـوافق 6 سـبــتـمـبـر سـنـة 2017 تـنــهى ابـتـداء من

18 مـايــو سـنـة 2017 مـهــام الـســيـد أحــمـد زغــدار بـصــفـته

دية. مديرا جلامعة ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجة عام
1438 الــموافق 6 سـبـتمـبر سـنة 2017 تـنهـى مهـام السـيد

سيـلة لتـكليفه أحمد بوطـرفاية بـصفته مـديرا جلامعـة ا
بوظيفة أخرى.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 15 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1438 ا
6 سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة 2017 يـتــضــم يـتــضــمّن إنـهــاء مـهــام نـائبن إنـهــاء مـهــام نـائب

ة. ة.مدير بجامعة قا مدير بجامعة قا
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجة عام
1438 الــموافق 6 سـبـتمـبر سـنة 2017 تـنهـى مهـام السـيد



24 محر محرّم عام م عام 1439 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1258
15 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2017 م م

وافق وافق ا مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 15 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1438 ا
6 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة 2017 يــتــضــم يــتــضــمّن تــعــيــ الـرئــيسن تــعــيــ الـرئــيس
ـديــر الـعــام لـلــشـركــة اجلـزائــريـة لــلـكــهـربــاء والـغـاز ـديــر الـعــام لـلــشـركــة اجلـزائــريـة لــلـكــهـربــاء والـغـازا ا

سماة " سونلغاز ش.ذ.أ ". سماة " سونلغاز ش.ذ.أ ".ا ا
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجة عام
1438 الـموافق 6 سبـتمبر سنة 2017 يع الـسيد محمد

أرقاب رئـيـسا مـديـرا عامـا لـلـشركـة اجلـزائريـة لـلكـهـرباء
سماة " سونلغاز ش.ذ.أ ". والغاز ا

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 15 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1438 ا
6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة  ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2017 يـــتــضــم يـــتــضــمّن تـــعــيــ مــديــرين تـــعــيــ مــديــري

جامعات.جامعات.
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجة عام
1438 الـموافق 6 سبـتمبر سنة 2017 يعـ السادة اآلتية

أسماؤهم مديرين للجامعات اآلتية :
 - أحمد بوطرفاية بجامعة بسكرة

ة - صالح العقون بجامعة قا
سيلة. - كمال بداري بجامعة ا

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 15 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1438 ا
6 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة 2017 يـتضـم يـتضـمّن تعـي األمـ العامن تعـي األمـ العام
لـــوزارة الــــفالحــــة والـــتـــنــــمـــيــــة الـــريـــفــــيـــة والــــصـــيـــدلـــوزارة الــــفالحــــة والـــتـــنــــمـــيــــة الـــريـــفــــيـــة والــــصـــيـــد

البحري.البحري.
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجة عام
1438 الــموافق 6 سـبـتمـبر سـنة 2017 يعـ السيـد كمال

شـادي أمــيـنــا عـامــا لـوزارة الــفالحــة والـتــنـمــيـة الــريـفــيـة
والصيد البحري.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 15 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1438 ا
6 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة 2017 يـتضـم يـتضـمّن تعـي األمـ العامن تعـي األمـ العام

ستشفيات. ستشفيات.لوزارة الصحة والسكان وإصالح ا لوزارة الصحة والسكان وإصالح ا
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجة عام
1438 الـموافق 6 سبـتمبـر سنة 2017 يع الـسيد سـعيد

هــربــان أمــيــنـا عــامــا لــوزارة الــصــحــة والــسـكــان وإصالح
ستشفيات. ا

صـــالح الــعــقــون بــصــفـــته نــائب مــديــر مــكـــلــفــا بــالــتــكــوين
ـتواصل الـعالـي في الطـورين األول والـثـاني والـتـكـوين ا
والــشـهــادات وكـذا الـتــكـويـن الـعـالـي في الـتــدرج بـجــامـعـة

ة لتكليفه بوظيفة أخرى. قا
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 15 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1438 ا
6 سـبــتـمـبـر سـنـة  سـبــتـمـبـر سـنـة 2017 يـتـضـم يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام األمـن إنـهـاء مـهـام األمـ
العام لوزارة الفالحة والتنمية الريفية - سابقا.العام لوزارة الفالحة والتنمية الريفية - سابقا.

ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجة عام
1438 الــموافق 6 سـبـتمـبر سـنة 2017 تـنهـى مهـام السـيد

فـــضــيـل فــروخي بـــصــفـــته أمـــيــنـــا عــامـــا لــوزارة الـــفالحــة
والتنمية الريفية - سابقا.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 15 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1438 ا
6 سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة 2017 يـتــضـم يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديـرن إنــهـاء مـهــام مـديـر
ــســتــشــفــيــات ـــؤســســات االســتــشــفــائــيـــة وإصالح ا ــســتــشــفــيــاتا ـــؤســســات االســتــشــفــائــيـــة وإصالح ا ا

ستشفيات. ستشفيات.بوزارة الصحة والسكان وإصالح ا بوزارة الصحة والسكان وإصالح ا
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ذي احلـجة عام
1438 الــموافق 6 سـبـتمـبر سـنة 2017 تـنهـى مهـام السـيد

سـعـيد هـربـان بـصفـته مـديـرا للـمـؤسسـات االسـتـشفـائـية
ـسـتـشـفـيـات بوزارة الـصـحـة والـسـكان وإصالح وإصالح ا

ستشفيات لتكليفه بوظيفة أخرى. ا
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ـوافق 2 ـوافق  ا مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 11 مـحـرم عام  مـحـرم عام 1439 ا
أكــتــوبــر ســنـة أكــتــوبــر ســنـة 2017 يــتـضــم يــتـضــمّن تــعــيــ مــديــر ديـوانن تــعــيــ مــديــر ديـوان

الوزير األول.الوزير األول.
ـــــــــــــــــــــــــ

ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 11 مـــحـــرم عــام
1439 الــموافق 2 أكتـوبر سـنة 2017 يـع الـسـيد فـضيل

فروخي مديرا لديوان الوزير األول.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ـوافق 5 ـوافق  ا مـرسـوم رئـاسي مـؤرمـرسـوم رئـاسي مـؤرّخ في خ في 14 مـحـرم عام  مـحـرم عام 1439 ا
أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة 2017 يـتـضـم يـتـضـمّن تـعـيـ مـديـر الـشؤونن تـعـيـ مـديـر الـشؤون

اجلزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل.اجلزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــ

ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 14 مـــحـــرم عــام
1439 الــمـوافق 5 أكــتـوبــر ســنـة 2017 يــعـ الـســيـد مـراد

ســيـد أحـمــد مـديــرا لـلـشــؤون اجلـزائــيـة وإجـراءات الــعـفـو
بوزارة العدل.
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قرارات مقرقرارات مقرّرات آراءرات آراء

وزارة العدلوزارة العدل
وافق 9 يولـيو سنة يولـيو سنة وافق  ا قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 14 شوال عام  شوال عام 1438 ا
ـكــلـفـة بـإعـداد قـوائم ـكــلـفـة بـإعـداد قـوائم يـحـدد تـشـكـيــلـة الـلـجـنـة ا 2017 يـحـدد تـشـكـيــلـة الـلـجـنـة ا

احمللف حملاكم اجلنايات االبتدائية واالستئنافية.احمللف حملاكم اجلنايات االبتدائية واالستئنافية.
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير العدل حافظ األختام

ــؤرخ في 18 صــفــر ــقــتـــضى األمــر رقم 66-155 ا  -
ـتـضــمن قـانـون ـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 وا عـام 1386 ا
ادتان 264 ـتمم ال سيـما ا عدل وا اإلجـراءات اجلزائيـة ا

و265 منه

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17-180 ا قتـضى ا  - و
ــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017 في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 ا

تمم تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا

ـؤرخة في 15 يـونـيو - وبـعد االطـالع على احملـاضـر ا
ـــكـــلـــفـــة بـــامــتـــحـــان ذوي الـــرتب في ســـنــة 2017  لـــلّــجـــان ا
ـهــام ضـبـاط ــتـرشــحـ  الــدرك الـوطــني ورجـال الـدرك ا
ــدرسـة الـشـرطــة الـقـضـائــيـة لـلـدرك الــشـرطـة الـقــضـائـيـة 
درسـتي ضباط الـصف للـدرك الوطني الوطـني بيـسّر و

بسيدي بلعباس وسطيف 

يقريقرّران ران ما يأتي :ما يأتي :

ـــــادة األولى : يـــــعــــيّـن بــــصـــــفــــة ضـــــبــــاط لـــــلــــشـــــرطــــة ـــــادة األولى :ا ا
القـضائـيـة ذوو الرتب في الـدرك الـوطني ورجـال الدرك
ـلحقة بأصل هذا الواردة أسماؤهم في القـائمة االسمية ا

القرار.

ـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافق حــرر بــاجلــزائــر في 28 ذي احلــجّــة عــام 1438 ا
19 سبتمبر سنة 2017.

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني
قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرقــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرّخ فيخ في 28 ذي احلــج ذي احلــجّــة عـام ــة عـام 1438
ــوافق 19 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة 2017 يــتــضــم يــتــضــمّن تــعــيـن تــعــيـ ــوافق ا ا

ذوي الـــــرتـب في الــــــدرك الـــــوطـــــنـي ورجـــــال الـــــدركذوي الـــــرتـب في الــــــدرك الـــــوطـــــنـي ورجـــــال الـــــدرك
بصفة ضباط للشرطة القضائية.بصفة ضباط للشرطة القضائية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير الدفاع الوطني

ووزير العدل حافظ األختام

ــؤرّخ في 18 صــفــر ــقــتـــضى األمــر رقم 66-155 ا  -
ـتـضــمّن قـانـون ـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 وا عـام 1386 ا
ــادّة 15 ــتــمّم ال ســيّــمــا ا ــعــدّل وا اإلجــراءات اجلـــزائــيــة ا

(الفقرة 4) منه

ــؤرّخ في 18 ـــرســوم رقم 66-167 ا ـــقـــتــــضى ا - و
ـوافق 8 يـونـيـو ســنة 1966 الـذي يـحدد صــفــر عـام 1386 ا
ـــكــلّـــفــة بـــامــتـــحــان ـــوجــبه تـــألــيـف وتــســـيــيـــر الــلّـــجـــنــة ا

هام ضباط الشرطة القضائية ترشح  ا

ـؤرخ ـرسـوم الـرّئـاسي رقم 09-143 ا قـتـضى ا - و
ــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 ا

تضمّن مهام الدرك الوطني وتنظيمه 2009 وا

ـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسـي رقم 317-13 - وبــــــمـــــقـــــتـــــضى ا
ـوافق 16 سـبـتــمـبـر ـؤرخ في 10 ذي الـقــعـدة عـام 1434 ا ا
سـنة 2013 الـذي يـحـدد مـهـام نـائب وزيـر الـدفـاع الـوطـني

وصالحياته

ـؤرخ ـرسـوم الـرّئـاسي رقم 17-243 ا قـتـضى ا - و
ـوافق 17 غـشت  سـنة 2017 في 25 ذي الـقـعـدة عـام 1438 ا

تضمّن تعي أعضاء احلكومة وا

ؤرّخ رسوم الـتّنـفيذي رقم 04-332 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004 في 10 رمــضــان عـام 1425 ا

الذي يحدّد صالحيات وزير العـدل حافظ األختام

ـؤرّخ في ــشـتــرك ا ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري ا - و
ــتـعـلّق ـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 وا 18 صــفـر عـام 1386 ا

عدّل بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية ا

عن وزير الدعن وزير الدّفاع الوطنيفاع الوطني
نائب وزيرنائب وزير الدفاع الوطنيالدفاع الوطني

رئيس أركان اجليش رئيس أركان اجليش الوطني الشعبيالوطني الشعبي
الفريق  أحمد قايدالفريق  أحمد قايد صالحصالح

وزير العدلوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام

الطيب لوحالطيب لوح
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ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 ا ـقـتـضى ا - و
ـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995 في 15 رمــضــان عـام 1415 ا

الية الذي يحدد صالحيات وزير ا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 ا ـقتـضى ا - و
ــــوافق  3 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2014 في 5 رمـــضـــان عـــام  1435 ا
ـديــر الـعـام لـلــوظـيـفـة الــعـمـومـيـة الـذي يـحــدد صالحـيـات ا

واإلصالح اإلداري

ــؤرخ في 21 ذي الــقــعــدة عــام ــقــتــضى الــقــرار ا - و
ــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة 1991 الــذي يـــحـــدد مــصـــالح 1411 ا

ومــــكـــاتـب مـــديــــريـــات أمـالك الـــدولــــة ومـــديــــريــــات احلـــفظ
العقاري على مستوى الواليات

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي : 

ـرسوم ادة 14 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى :ا ا
ــؤرخ في 15 شــعـــبــان عــام 1411 الــتـــنــفـــيــذي رقم 91-65 ا
ـــذكــور أعاله يــهــدف هــذا ــوافق 2 مــارس ســنــة 1991 وا ا
الـــقـــرار إلى حتـــديـــد مـــصـــالـح ومـــكـــاتب مـــديـــريـــات أمالك
الدولة ومديريات احلفظ العقاري على مستوى الواليات.

ـادة 2 : : تـتـكـون مـديـرية أمـالك الـدولة فـي الـوالية ـادة ا ا
دير الوالئي ألمالك الدولة من : حتت سلطة ا

1) مصلحة العمليات العقارية

2) مصلحة اخلبرة والتقييمات العقارية 

نازعات 3) مصلحة العقود وا

4) مصلحة اإلدارة العامة والوسائل.

ـادة 3 : تتكون مصلحة العمليات العقارية من :  ـادة ا  ا

أ) مــــكـــتـب تـــســــيـــيــــر أمالك الــــدولـــة واجلــــدول الـــعـــام
للعقارات التابعة لألمالك الوطنية 

ب) مكتب متابعة التحصيالت والتحقيقات.

ــادة 4 : : تــتـــكــون مـــصــلـــحــة اخلـــبــرة والـــتــقـــيــيـــمــات ــادة ا ا
العقارية من : 

أ) مكتب التقييمات العقارية

ب) مكتب دراسة السوق العقاري والتلخيص.

نازعات من : ادة 5 : : تتكون  مصلحة العقود وا ادة ا ا

أ) مكتب العقود اإلدارية

ب) مكتب منازعات أمالك الدولة.

ـــــــادة 6 :  : تــــتـــــــكــــون مــــصــــلــــحـــــة اإلدارة الــــعـــــــامــــة ـــــــادة ا ا
والوسـائل من :

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 04-332 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004 في 10 رمــضــان عـام 1425 ا

الذي يحدد صالحيات وزير العدل حافظ األختام

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ـادة 264 من األمــر ــادة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام ا ــادة األولى : ا ا
ــتــضــمن ــؤرخ في 8 يـــونــيــو ســنــة 1966 وا رقم 66-155 ا
قـانــون اإلجـراءات اجلــزائـيــة يـحــدد هـذا الــقـرار تــشـكــيـلـة
ــكــلــفــة بــإعــداد قــوائم احملــلــفــ حملــاكم اجلــنــايـات الــلـجــنــة ا

االبتدائية واالستئنافية والتي تدعى أدناه " اللجنة ".

ـادة 2 : : تـتشـكل الـلـجـنـة زيـادة عـلى رئيـس اجمللس ـادة ا ا
القضائي رئيسا من :

- قــاض لـــلــحــكـم أو قــاض لــلـــنــيــابـــة من كل مــحـــكــمــة
تـابـعة لـدائـرة اختـصـاص اجمللـس القـضـائي يعـيـنه رئيس

اجمللس القضائي باقتراح من رئيس احملكمة

- رئـيس اجملـلس الـشـعـبـي الـبـلـدي لـكل بـلـديـة تـابـعـة
ثله. لدائرة اختصاص اجمللس القضائي أو 

ـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

ــــوافق 9 حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 14 شـــوال عـــام 1438 ا
يوليو سنة 2017.

الطيب لوحالطيب لوح

الية اليةوزارة ا وزارة ا
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 3 شــــــوال عـــــام  شــــــوال عـــــام 1438
ـــــوافق 27 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 2017 يـــــحـــــدد مـــــصـــــالح يـــــحـــــدد مـــــصـــــالح ـــــوافق ا ا
ومـكـاتب مديـريـات أمالك الـدولة ومـديـريـات احلفظومـكـاتب مديـريـات أمالك الـدولة ومـديـريـات احلفظ

العقاري على مستوى الواليات.العقاري على مستوى الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول

الية ووزير ا

ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-180 ا ـقــتــضى ا  -
ــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017 في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 ا

تمم تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-65 ا ـقـتـضى ا - و
ــــوافق 2 مــــارس ســــنــــة 1991 في 15 شــــعــــبــــان عـــام 1411 ا
ـــصـــالح اخلـــارجـــيـــة ألمالك الـــدولـــة ـــتـــضـــمن تـــنـــظـــيـم ا وا
ادة 14 منه تمم ال سيما ا عدل وا واحلفظ العقاري ا
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ستوى ستخدم وحتس ا أ) مكتب ا
ــوازنـة والــوســائل والــوثـائق ب) مـكــتب عــمــلـيــات ا

واألرشيف.

ـــــادة 7 :  : تــــتــــكــــون مــــديــــريــــة احلــــفـظ الــــعــــقــــاري في ـــــادة ا ا
دير الوالئي للحفظ العقاري من : الوالية حتت سلطة ا

1) مصلحة عمليات الشهر العقاري
2) مصلحة التنظيم والتحليل والرقابة

نازعات. 3) مصلحة ا

ـــادة 8 : : تــتــكـــون مــصــلــحــة عــمــلــيــات الــشـــهـر ـــادة ا ا
العقاري من :

أ) مكتب فحص عمليات الشهر العقاري والوثائق
ب) مـكـتب تـأســيس الـسـجل الـعــقـاري والـتـوافق مع

مسح األراضى.

ـــادة 9 :  : تـــتـــكــون مـــصــلـــحــة الـــتـــنــظـــيم والـــتــحـــلــيل ـــادة ا ا
والرقابة من :

ناهج  علومة وا أ) مكتب التنظيم ومعاجلة ا
ب) مــكــتب مـــراقــبــة تــســيــيــر احملــافــظــات الــعــقــاريــة

والتحليل واإلحصائيات.

نازعات من :  ــادة 10 : : تتكون مصلحة ا ــادة ا ا
نازعات  أ) مكتب شؤون ما قبل ا

نازعات العقارية ومسح األراضى. ب) مكتب ا

شار إلـيها كـاتب ا ـصالح وا ادة 11 :  : حتـدد مهام ا ادة ا ا
الية. كلف با وجب قرار من الوزير ا أعاله 

12 : تــلـــغـى أحــكـــام الـــقـــرار الــمـــؤرخ فـي 21 ـادة  ـادة ا ا
ــــوافق 4 يـــونـــيـــو عـــام 1991 الــذي ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1411 ا
يــــــحــــــدد مـــــصــــــالـح ومـــــكــــــاتـب مـــــديــــــريــــــات أمالك الــــــدولـــــة

ومديريات احلفظ العقاري على مستوى الواليات.

ـادة 13 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

حـــرر بــاجلـــزائـر في 3 شــوال عــام 1438 الــمــوافـق
27 يونيو سنة 2017. 

الية اليةوزير ا وزير ا

عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

دير العام للوظيفة العمومية دير العام للوظيفة العموميةا ا
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
مـــايــو ــوافق 28 مـــايــو  ــوافق  ا قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 2 رمـــضـــان عـــام  رمـــضـــان عـــام 1438 ا
ســنــة ســنــة 2017 يــتــضــمن تــعــيــ أعــضــاء مــجــلس إدارة يــتــضــمن تــعــيــ أعــضــاء مــجــلس إدارة

تحف اجلهوي للمجاهد لبسكرة. تحف اجلهوي للمجاهد لبسكرة.ا ا
ـــــــــــــــــــــــــ

وافق وجب قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1438 ا
28 مـــايـــو ســـنـــة 2017 يـــعـــ األعـــضـــاء اآلتــيـــة أســـمـــاؤهم

تـطـبــيـقـا ألحـكـام الـمـادة 9 مـن الـمـرســوم الـتـنـفـيـذي
ــــؤرخ في 7 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1429 رقم 08 - 170 ا
ـتـضــمن إنـشــاء مـتـاحف ـوافق 11 يـونـيــو سـنـة 2008 وا ا
جـهـويـة لـلـمـجـاهـد وتـنـظـيـمـهـا وسـيرهـا فـي مجـلس إدارة

تحف اجلهوي للمجاهد لبسكرة : ا

ثل وزير اجملاهدين رئيسا - توفيق مخلوفي 

ثل وزير الدفاع الوطني -  مقري 

ــكـــلف بــالـــداخــلــيــة ــثل الـــوزيــر ا - جالل بـــوجالل 
واجلماعات احمللية

الية ثل وزير ا - عثمان بن دراجي 

ــثل وزيــر الـشــؤون الــديــنــيـة - تــوفــيق لــوصــيف 
واألوقاف

ـكـلف بـالـسـيـاحة ـثل الـوزيـر ا - وحـيـد بـخـاخـشـة 
والصناعة التقليدية

ثل وزيرة التربية الوطنية - صالح بن دادة 

ثل وزير الثقافة - مسحوب احلاج 

ثل وزير االتصال - عز الدين مواقي بشيري 

ثل وزير الـتعلـيم العالي - محـمد الطـاهر بنـادي 
والبحث العلمي

ـــثل وزيـــر الـــشـــبــاب - عـــبــد الـــعـــزيـــز جـــابـــو ربي 
والرياضة

ــــــنــــــظـــــمــــــة الــــــوطــــــنــــــيـــــة ـــــثـل ا - مــــــدنـي بــــــجــــــاوي 
للمجاهدين

ــنـظــمــة الــوطـنــيــة ألبــنـاء ــثل ا - رمــضــان عـمــري 
الشهداء

ـنـظـمـة الـوطـنـيـة ألبـنـاء ـثل ا - نـور الـدين صـيـاد 
الشهداء.
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ثل وزير اجملاهدين رئيسا - مسعود سويسي 
ثل وزير الدفاع الوطني - عامر ش 

ـــثل وزيــر الـــداخــلــيــة - كــايس مـــحــمــد أوشـــعــبــان 
واجلماعات احمللية

الية ثل وزير ا - محمد حاكم 
ــــــثل وزيــــــر الـــــشــــــؤون الـــــديــــــنـــــيـــــة - يــــــحي دوري 

واألوقاف
ـثل وزيـر الـسـيـاحـة والـصـنـاعـة - رشـيـد غـدوشي 

التقليدية
ثل وزيرة التربية الوطنية - جمال بلقاضي 

ثلة وزير الثقافة - نبيلة قومزيان 
ثل وزير االتصال - سليمان قادة 

ــثل وزيــر الـتــعـلــيم الــعـالي - عـبــد الـرزاق إيــديـر 
والبحث العلمي

ثل وزير الشباب والرياضة - كر بلحوت 
ــــنــــظــــمــــة الــــوطــــنــــيـــة ــــثـل ا - آيت أحــــمــــد واعــــلي 

للمجاهدين
ــــنـــظــــمــــة الـــوطــــنــــيـــة ألبــــنـــاء ــــثل ا - عــــمـــر حــــزام 

الشهداء
ـــنــظـــمــة الــوطـــنــيـــة ألبــنــاء ــثل ا - ســـعــيـــد حــمـــوم 

الشهداء.

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 10 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1438
وافق 5 يونـيو سـنة  يونـيو سـنة 2017 يـتضـمن تعـي أعـضاء يـتضـمن تعـي أعـضاء وافق ا ا
ـكـلـفـة بـإعـداد جـرد كـمي ونـوعي وتـقـديـري ـكـلـفـة بـإعـداد جـرد كـمي ونـوعي وتـقـديـريالـلـجـنـة ا الـلـجـنـة ا
ــعـــهــد الــوطـــني لـــلــبــحـث في الــتـــربــيــة ــعـــهــد الــوطـــني لـــلــبــحـث في الــتـــربــيــةــمـــتــلــكـــات ا ــمـــتــلــكـــات ا

وحقوقه والتزاماته ومستخدميه.وحقوقه والتزاماته ومستخدميه.
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان
ــوافق 5 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2017 يــعـــ األعــضــاء عــام 1438 ا
ــــرســـوم ـــادة 7 مـن ا اآلتــــيـــة أســــمــــاؤهم طــــبــــقـــا ألحــــكــــام ا
ـؤرخ في 16 شـعــبــان عـام 1437 الــتــنـفــيــذي رقم 16-151 ا
ـــعـــهــد ـــتــضـــمـن حتـــويل ا ــوافق 23 مـــايـــو ســـنــة 2016 وا ا
الـوطـني للـبـحث في الـتربـيـة إلى مؤسـسـة عمـومـية ذات
ـكلـفـة بإعـداد جرد طـابع عـلمي وتـكـنولـوجي في اللـجـنة ا
ـعهـد الـوطني لـلـبحث مـتـلكـات ا كـمي ونوعي وتـقـديـري 

في التربية وحقوقه والتزاماته ومستخدميه :
بعنوان وزارة التربية الوطنية :بعنوان وزارة التربية الوطنية :

- السيد عبد الرحمان شالل نائب مدير
- السيد عمر ولد علي تقني في اإلعالم اآللي

- الـســيـدة فــريـدة بـن صــالـح رئـيـســة مـصــلـحـة
عهد الوطني للبحث في التربية) (ا

- الـــســيــد عــبـــد احلــمــيــد نـــشــنــاش رئــيـس مــصــلــحــة
عهد الوطني للبحث في التربية). (ا

مـــايــو ــوافق 28 مـــايــو  ــوافق  ا قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 2 رمـــضـــان عـــام  رمـــضـــان عـــام 1438 ا
ســنــة ســنــة 2017 يــتــضــمن تــعــيــ أعــضــاء مــجــلس إدارة يــتــضــمن تــعــيــ أعــضــاء مــجــلس إدارة

تحف اجلهوي للمجاهد خلنشلة. تحف اجلهوي للمجاهد خلنشلة.ا ا
ـــــــــــــــــــــــــ

وافق وجب قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1438 ا
28 مـــايـــو ســـنـــة 2017 يـــعـــ األعـــضـــاء اآلتــيـــة أســـمـــاؤهم

تـطـبــيـقـا ألحـكـام الـمـادة 9 مـن الـمـرســوم الـتـنـفـيـذي
ـــــؤرخ في 7 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1429 رقم 08-170 ا
ـتـضــمن إنـشــاء مـتـاحف ـوافق 11 يـونـيــو سـنـة 2008 وا ا
جـهـويـة لـلـمـجـاهـد وتـنـظـيـمـهـا وسـيرهـا فـي مجـلس إدارة

تحف اجلهوي للمجاهد خلنشلة : ا
ثل وزير اجملاهدين رئيسا - حس خالدي 

ثل وزير الدفاع الوطني - محمد الباهي غربي 
ــــثـل وزيـــــر الـــــداخـــــلـــــيــــة - فـــــتــــحـي بـــــوقـــــريـــــنـــــات 

واجلماعات احمللية
الية ثل وزير ا - حسان حصاد 

ـــثـل وزيـــر الــــشـــؤون - عــــبـــد الــــرحــــمـــان الــــلـــبــــدي 
الدينية واألوقاف

ــثل وزيــر الـســيــاحـة - مـحــمــد الـصــالح بن طــالب 
والصناعة التقليدية

ثل وزيرة التربية الوطنية - مبارك قادري 
ثل وزير الثقافة - عبد القادر جعالب 
ثل وزير االتصال - عمر أحمد دالي 

ـثل وزيـر الـتـعـلـيم الـعـالي - عـبـد الـقـادر رحــمـون 
والبحث العلمي

ــــــثل وزيــــــر الــــــشــــــبــــــاب - بـن الــــــزعــــــيـم اجلــــــمــــــعـي 
والرياضة

ـــــنــــظـــــمـــــة الـــــوطـــــنـــــيــــة ـــــثـل ا - بـــــوزيـــــد عـــــبـــــاسي 
للمجاهدين

نظمة الوطنية ألبناء ثل ا - اسماعيل بوشـريط 
الشهداء

ــنــظـــمــة الــوطــنــيــة ـــثل ا - عــبــد احلــمـــيــد الــعــيــور 
ألبناء الشهداء.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
ـوافق 6 يــونــيـو يــونــيـو ـوافق  ا قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 11 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1438 ا
ســنــة ســنــة 2017 يــتــضــمن تــعــيــ أعــضــاء مــجــلس إدارة يــتــضــمن تــعــيــ أعــضــاء مــجــلس إدارة

تحف اجلهوي للمجاهد لتيزي وزو. تحف اجلهوي للمجاهد لتيزي وزو.ا ا
ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرّخ في 11 رمــــــضـــــــان عــــــام 1438
ـــــوافق 6 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 2017 يــــعــــ األعـــضــــاء اآلتــــيـــة ا
ـرسـوم التـنفـيذي ادة 9 من ا أسمـاؤهم تـطبـيقـا ألحكـام ا
ـــــؤرخ في 7 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1429 رقم 08-170 ا
ـتـضــمن إنـشــاء مـتـاحف ـوافق 11 يـونـيــو سـنـة 2008 وا ا
جـهـويـة لـلـمـجـاهـد وتـنـظـيـمـهـا وسـيرهـا فـي مجـلس إدارة

تحف اجلهوي للمجاهد لتيزي وزو : ا
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ــــركــــزيـــــة لــــوزارة الــــتــــربــــيــــة ــــركــــزيـــــة لــــوزارة الــــتــــربــــيــــةأ ) بــــعــــنــــوان اإلدارة ا أ ) بــــعــــنــــوان اإلدارة ا
الوطنية :الوطنية :

الية : الية :بعنوان وزارة ا بعنوان وزارة ا
ـــالي لــوزارة ـــراقب ا - الـــســـيــد جـــياللـي شــلـــوش ا

التربية الوطنية
- الــســيــد عــلي حــمــداش مــديــر احملــافــظــة الــعــقــاريـة

لوالية اجلزائر.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في 22 شــــوال عــــام  شــــوال عــــام 1438
ــنـاصب ــنـاصب يــحـدد عــدد ا 16 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة 2017 يــحـدد عــدد ا ـوافق  ـوافق ا ا
ـــهـــنـــيـــ وســـائــــقي الـــســـيـــارات ـــهـــنـــيـــ وســـائــــقي الـــســـيـــاراتالـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال ا الـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال ا
ــــصـــــالح ــــركـــــزيـــــة وا ــــصـــــالحواحلـــــجـــــاب بــــعـــــنـــــوان اإلدارة ا ــــركـــــزيـــــة وا واحلـــــجـــــاب بــــعـــــنـــــوان اإلدارة ا
ؤسـسات الـعمـوميـة التـابعـة لوزارة ؤسـسات الـعمـوميـة التـابعـة لوزارةالالمـركزيـة وا الالمـركزيـة وا

التربية الوطنية.التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول
الية ووزير ا

ووزيرة التربية الوطنية
ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 ا ـقــتــضى ا  -
وافق 29 سـبـتمـبر سـنة 2007 في 17 رمــضـان عـام 1428 ا
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

ؤسسات واإلدارات العمومية ناصب العليا في ا ا
ـؤرّخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-179 ا قـتـضى ا - و
ــــوافق 24 مــــايــــو ســــنـــة 2017 في 27 شــــعــــبــــان عـــام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا
ـؤرّخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-180 ا قـتـضى ا - و
ــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017 في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 ا

تمم تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 94-265 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة في 29 ربـــيع األول عــام 1415 ا

1994 الذي يحدد صالحيات وزير التربية الوطنية

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 ا ـقـتـضى ا - و
ـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995 في 15 رمــضــان عـام 1415 ا

الية الذي يحدد صالحيات وزير ا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-05 ا ـقـتـضى ا - و
ــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008 في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 ا
ـهــنـيـ ــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال ا وا
ادة 38 منه وسائقي السيارات واحلجاب ال سيما ا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :
ـرسوم ادة 38 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى :ا ا
ــــؤرخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429 الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-05 ا
ــذكــور أعاله يــحــدد عـدد ـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 وا ا
ـنــاصب الـعــلـيــا ذات الـطـابـع الـوظــيـفي بــعـنـوان اإلدارة ا
ـؤســسـات الــعـمــومـيـة ــصـالح الالمــركـزيــة وا ـركــزيـة وا ا
الــتــابــعــة لـوزارة الــتــربــيـة الــوطــنــيـة كــمــا هــو مــبـ في

اجلداول اآلتية :

ناصب العليا ناصب العلياا العددالعددا

رئيس حظيرة
رئيس مخزن

1

1

ب ) بعنوان مديريات التربية : ب ) بعنوان مديريات التربية : 

ناصب العليا ناصب العلياا العددالعددا

رئيس مخزن
رئيس مطعم

صلحة الداخلية مسؤول ا

1000

1000

500

ج ) بــعـنــوان الــديــوان الــوطـنـي حملـو األمــيــة وتــعــلـيمج ) بــعـنــوان الــديــوان الــوطـنـي حملـو األمــيــة وتــعــلـيم
الكبار :الكبار :

د ) بعـنوان مركـز التمـوين بالتـجهيـزات والوسائلد ) بعـنوان مركـز التمـوين بالتـجهيـزات والوسائل
التعليمية وصيانتها :التعليمية وصيانتها :

ــتـعــلق 2 : : يــلــحق بــأصل هــذا الــقــرار اجلــدول ا ـادة  ـادة ا ا
ـنـاصب الـعـلـيـا ذات الطـابع الـوظـيـفي بـعـنوان بتـوزيع ا
ــــؤســــســـات ــــصـــالـح الالمــــركــــزيـــة وا ـــركــــزيــــة وا اإلدارة ا

العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية.
ـادة 3 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرّسـمـيّـة ـادة ا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد
ــوافق 16 حـــرر بـــاجلـــزائــر في 22 شـــوال عــام 1438 ا

يوليو سنة 2017.

ناصب العليا ناصب العلياا العددالعددا

رئيس حظيرة
رئيس مخزن
رئيس ورشة

صلحة الداخلية مسؤول ا

1

1

1

1

نصب العالي نصب العاليا العددالعددا

1رئيس حظيرة

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

دير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياإلداري دير العام للوظيفة العمومية واإلصالحا ا
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزيرة التربية الوطنيةوزيرة التربية الوطنية
نورية بن غبريتنورية بن غبريت

الية اليةوزير ا وزير ا
عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية
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وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري

يـوليو ـوافـق 13 يـوليو  ـوافـق  ا قــرار مـؤرخ فـي قــرار مـؤرخ فـي 19 شـوال عــام  شـوال عــام 1438 ا
ســـنـــة ســـنـــة 2017 يـــتــــضـــمن تــــفـــويض ســـلـــطـــة الـــتـــعـــيـــ يـــتــــضـــمن تــــفـــويض ســـلـــطـــة الـــتـــعـــيـــ

ــصــالح الــفالحــيــة في ــديــري ا ــصــالح الــفالحــيــة فيوالــتـــســيــيــر اإلداري  ــديــري ا والــتـــســيــيــر اإلداري 
الواليات.الواليات.

ـــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري
ـؤرّخ في 19 جـمـادى ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 ا  -
ـتضمن وافق 15 يولـيو سنة 2006 وا الثـانية عام 1427 ا

القانون األساسي العام للوظيفة العمومية
ــــؤرّخ في 12 ـــرســــوم رقم 66-145 ا ــــقـــتــــضـى ا - و
ـــتـــعــلق ــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 وا صـــفـــر عــام 1386 ا
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

تمم عدل وا وظف ا أو الفردي التي تهم وضعية ا
ـؤرّخ ـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 17-180 ا قـتـضى ا - و
ــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017 في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 ا

تمم تضمّن تعي أعضاء احلكومة ا وا
ـؤرّخ ـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 ا ـقـتـضى ا - و
ـوافق 27 مــارس ســنـة 1990 في أول رمــضــان عـام 1410 ا
ـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـ والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة وا
ركزية والـواليات والبلديات للموظفـ وأعوان اإلدارة ا

ؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري وا
ؤرّخ رسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-195 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 23 يونـيو سـنة 1990 في أوّل ذي احلـجّة عام 1410 ا
الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح الفالحة للوالية وعملها

ناجم ناجموزارة الصناعة وا وزارة الصناعة وا
قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشــتـرك مـؤرخ في 2 ذي الـقــعـدة عـام  ذي الـقــعـدة عـام 1438
ـديرية ـديرية يحدد تـنظيم ا وافق 26 يولـيو سنة  يولـيو سنة 2017 يحدد تـنظيم ا وافق ا ا

نتدبة لترقية االستثمار في مصالح ومكاتب. نتدبة لترقية االستثمار في مصالح ومكاتب.ا ا
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول
الية ووزير ا

ناجم ووزير الصناعة وا
ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-180 ا ـقــتــضى ا  -
ــــوافق 25 مـــايــــو ســـنـــة 2017 في 28 شـــعــــبـــان عـــام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا
ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-140 ا قـتـضى ا - و
ــــوافق 27 مـــايـــو ســـنـــة 2015 في 8 شـــعـــبــــان ســـنـــة 1436 ا
تضمن إحـداث مقاطعـات إدارية داخل بعض الواليات وا

رتبطة بها وحتديد القواعد اخلاصة ا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 ا ـقـتـضى ا - و
ـوافق 15 فـبـرايــر سـنـة 1995 في 15 رمــضـان عـام 1415 ا

الية الذي يحدد صالحيات وزير ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 ا ـقتـضى ا - و
وافق 3 يولـيو سنة 2014 الذي في 5 رمـضان عام 1435 ا
ــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيــفـــة الـــعـــمـــومـــيــة يـــحـــدد صالحـــيـــات ا

واإلصالح اإلداري
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 14-241 ا ـقتـضى ا - و
وافق 27 غـشت سنة 2014 في أول ذي القـعدة عام 1435 ا

ناجم الذي يحدد صالحيات وزير الصناعة وا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 15-141 ا ـقتـضى ا - و
ــــوافق 28 مــــايــــو ســــنــــة 2015 في 9 شــــعــــبــــان عــــام 1436 ا

قاطعة اإلدارية وسيرها تضمن تنظيم ا وا
يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

ـرسوم ادة 15 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى :ا ا
ــؤرخ في 9 شــعـــبــان عــام 1436 الــتـــنــفـــيــذي رقم 15-141 ا
ـــذكــور أعاله يــهــدف هــذا ــوافق 28 مــايـــو ســنــة 2015 وا ا
ــنـــتــدبــة لــتــرقــيــة ــديــريــة ا الـــقــرار إلى حتــديــد تــنـــظــيم ا

االستثمار في مصالح ومكاتب.
ــــنـــتــــدبــــة لــــتــــرقــــيـــة ــــديــــريــــة ا ــــادة 2 : : تــــتــــشــــكل ا ــــادة ا ا

االستثمار من مصلحت ( 2 ) :
- مصلحة تنمية االستثمار

توسطة ؤسسات الصغيرة وا - مصلحة ا
ــادة 3 : : تـــتـــضـــمن مـــصـــلــحـــة تـــطـــويــر االســـتـــثـــمــار ــادة ا ا

مكتب (2) :
أ ) مكتب جاذبية االستثمار

ب ) مكتب تطوير الفضاء الصناعي.

ــؤســســات الــصــغــيـرة 4 : : تــتــضــمن مــصــلـحــة ا ـادة  ـادة ا ا
توسطة مكتب (2 ) : وا

ــؤسـســات الــصــغــيـرة أ ) مــكــتب تــرقــيــة ومـتــابــعــة ا
توسطة وا

علومات وحتليلها. ب ) مكتب الدراسات وجمع ا
ـادة 5 : : بــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة ـادة ا ا

قراطية الشعبية. للجمهورية اجلزائرية الد
وافق 26 حرر بـاجلزائر في 2 ذي القـعدة عام 1438 ا

يوليو سنة 2017.

ناجم ناجموزير الصناعة وا وزير الصناعة وا
محجوب بدةمحجوب بدة

الية اليةوزير ا وزير ا
عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

دير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياإلداري دير العام للوظيفة العمومية واإلصالحا ا
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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ؤرّخ رسوم التّنفيذيّ رقم 95-333 ا قتضى ا - و
وافق 25 أكتوبر سنة في أوّل جمادى الثانية عام 1416 ا
تضمن إنشاء محافظة والئية للغابات وحتديد 1995 وا

تمم عدل وا تنظيمها وعملها ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 16-242 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 22 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة في 20 ذي احلـــجـــة عــام 1437 ا
2016 الــذي يـــحـــدد صالحــيـــات وزيـــر الــفـالحــة والـــتـــنــمـــيــة

الريفية والصيد البحري 
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 17-182 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 29 مايـو سـنة 2017 الـذي في 3 رمـضـان عام 1438 ا

يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
ــــكـــلــــفـــة بــــالـــوظــــيـــفـــة - وبـــعــــد أخـــذ رأي الــــســـلــــطـــة ا

العمومية واإلصالح اإلداري
يقـريقـرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

ـرسـوم ـادة 2 من ا ـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام ا ـادا ا
ـؤرّخ في أول رمــضـان عـام 1410 الـتـنــفـيـذي رقم 90-99 ا
ـــــذكــــور أعـاله تــــخــــوّل ـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 1990 وا ا
حملافـظي الغابات في الـواليات سلـطة التعـي والتـسيير
اإلداري للمـستخـدم العامـل حتت سلـطتهم باسـتثناء

ناصب العليا. تعلقة با قررات ا ا
ـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
ــوافـق 13 حرّر بـاجلـزائر فـي 19 شـوال عــام 1438 ا

يوليو سنة 2017.
عبد القادر بوعزقيعبد القادر بوعزقي

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

يـوليو ـوافـق 13 يـوليو  ـوافـق  ا قــرار مـؤرخ فـي قــرار مـؤرخ فـي 19 شـوال عــام  شـوال عــام 1438 ا
ســـنـــة ســـنـــة 2017 يـــتــــضـــمن تــــفـــويض ســـلـــطـــة الـــتـــعـــيـــ يـــتــــضـــمن تــــفـــويض ســـلـــطـــة الـــتـــعـــيـــ

وارد ـديري الـصيـد البـحري وا واردوالتـسيـير اإلداري  ـديري الـصيـد البـحري وا والتـسيـير اإلداري 
الصيدية في الواليات.الصيدية في الواليات.

ـــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد

البحري
ـؤرّخ في 19 جـمـادى ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 ا  -
ـتضمن وافق 15 يولـيو سنة 2006 وا الثـانية عام 1427 ا

القانون األساسي العام للوظيفة العمومية
ــــؤرّخ في 12 ـــرســــوم رقم 66-145 ا ــــقـــتــــضـى ا - و
ـــتـــعــلق ــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 وا صـــفـــر عــام 1386 ا
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

تمم عدل وا وظف ا أو الفردي التي تهم وضعية ا
ـؤرّخ ـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 17-180 ا قـتـضى ا - و
ــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017 في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 ا

تمم تضمّن تعي أعضاء احلكومة ا وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 16-242 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 22 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة في 20 ذي احلـــجـــة عــام 1437 ا
2016 الــذي يـــحـــدد صالحــيـــات وزيـــر الــفـالحــة والـــتـــنــمـــيــة

الريفية والصيد البحري 
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 17-182 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 29 مايـو سـنة 2017 الـذي في 3 رمـضـان عام 1438 ا

يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
ــــكـــلــــفـــة بــــالـــوظــــيـــفـــة - وبـــعــــد أخـــذ رأي الــــســـلــــطـــة ا

العمومية واإلصالح اإلداري
يقـريقـرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

ـرسـوم ـادة 2 من ا ـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام ا ـادا ا
ـؤرّخ في أول رمــضـان عـام 1410 الـتـنــفـيـذي رقم 90-99 ا
ـــــذكــــور أعـاله تــــخــــوّل ـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 1990 وا ا
ـصــالح الـفالحــيـة في الــواليـات ســلـطــة الـتــعـيـ ـديــري ا
والتسيير اإلداري لـلمستخدم العامل حتت سلطتهم

ناصب العليا. تعلقة با قررات ا باستثناء ا
ـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ
ــوافـق حـرّر بــاجلــزائـر فــي 19 شــوال عــام 1438 ا

13 يوليو سنة 2017.

عبد القادر بوعزقيعبد القادر بوعزقي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

يـوليو ـوافـق 13 يـوليو  ـوافـق  ا قــرار مـؤرخ فـي قــرار مـؤرخ فـي 19 شـوال عــام  شـوال عــام 1438 ا
ســـنـــة ســـنـــة 2017 يـــتــــضـــمن تــــفـــويض ســـلـــطـــة الـــتـــعـــيـــ يـــتــــضـــمن تــــفـــويض ســـلـــطـــة الـــتـــعـــيـــ
والتسيير اإلداري حملافظي الغابات في الواليات.والتسيير اإلداري حملافظي الغابات في الواليات.

ـــــــــــــــــــــــــ
إنّ وزيـــر الـــفالحـــة والـــتـــنـــمـــيــة الـــريـــفـــيـــة والـــصـــيــد

البحري
ـؤرّخ في 19 جـمـادى ـقــتــضى األمـر رقم 06-03 ا  -
ـتضمن وافق 15 يولـيو سنة 2006 وا الثـانية عام 1427 ا

القانون األساسي العام للوظيفة العمومية
ــــؤرّخ في 12 ـــرســــوم رقم 66-145 ا ــــقـــتــــضـى ا - و
ـــتـــعــلق ــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 وا صـــفـــر عــام 1386 ا
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

تمم عدل وا وظف ا أو الفردي التي تهم وضعية ا
ـؤرّخ ـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 17-180 ا قـتـضى ا - و
ــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017 في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 ا

تمم تضمّن تعي أعضاء احلكومة ا وا
ـؤرّخ ـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 ا ـقـتـضى ا - و
ـوافق 27 مــارس ســنـة 1990 في أول رمــضــان عـام 1410 ا
ـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـ والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة وا
ركزية والـواليات والبلديات للموظفـ وأعوان اإلدارة ا

ؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري وا
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ـؤرخ ــرسـوم الــرئـاسي رقم 17-25 ا ــقـتــضى ا - و
ــوافق 18 يــنـــايـــر ســـنــة في 19 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1438 ا
دينة ـتضمن تكـليف وزير الـسكن والعمـران وا 2017 وا

هام وزير التجارة بالنيابة
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 ا ـقـتـضى ا - و
ــــــوافق 30 يـــــنــــــايـــــر ســــــنــــــة 1990 في 3 رجب عــــــام 1410 ا
والـمــتــعـلــق بـرقــابــة الـجــودة وقــمـع الـغـش الــمــعـدل

ادة 19 منه تمم ال سيما ا وا
ؤرخ رسوم التـنفيذي رقم 02-453 ا قتـضى ا - و
ــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002 في 17 شــوال عــام 1423 ا

الذي يحدد صالحيات وزير التجارة
ؤرخ رسوم التـنفيذي رقم 05-465 ا قتـضى ا - و
ـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنة 2005 في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 ا

طابقة تعلق بتقييم ا وا
ؤرخ رسوم التـنفيذي رقم 13-328 ا قتـضى ا - و
ــوافق 26 ســبـــتــمــبــر ســنــة في 20 ذي الــقــعــدة عــام 1434 ا
2013 الـذي يـحـدد شـروط وكـيـفــيـات اعـتـمـاد اخملـابـر قـصـد

ستهلك وقمع الغش حماية ا
ؤرخ رسوم التـنفيذي رقم 15-172 ا قتـضى ا - و
ــوافق 25 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2015 في 8 رمـــضـــان عــام 1436 ا
ــطـــبــقــة فـي مــجــال الـــذي يــحـــدد الــشـــروط والــكــيـــفــيـــات ا

يكروبيولوجية للمواد الغذائية اخلصائص ا
ـؤرخ في 28 رجب عـام 1435 ـقــتـضـى الـقــرار ا - و
ـوافق 28 مـايــو ســنـة 2014 الـذي يــجــعل مــنـهج حتــضــيـر ا
الـــعــيــنــات واحملــلــول األم والـــتــخــفــيــفــات الـــعــشــريــة قــصــد

يكروبيولوجي إجباريا الفحص ا
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ـرسوم ادة 19 من ا ـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410 الـــــتــــــنـــــفـــــيــــــذي رقم 90-39 ا
ــذكــور ــتـــمم وا ــعــدل وا ــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة 1990 ا ا
ـنـهج األفـقي لـلـبـحث أعاله يـهـدف هـذا الـقـرار إلى جـعل ا
وإحـصاء بـكتـيـريا الـقولـون بـواسطـة تقـنـية الـعدد األكـثر

احتماال إجباريا. 
ـــــادة 2 :  : من أجـل الــــبـــــحـث وإحـــــصـــــاء بـــــكـــــتـــــيـــــريــــا ـــــادة ا ا
الــقــولـون بــواســطــة تـقــنــيــة الـعــدد األكــثــر احـتــمــاال تــلـزم
ـــعــــتـــمـــدة لــــهـــذا الـــغـــرض مــــخـــابـــر قــــمع الـــغـش واخملـــابـــر ا

رفق بهذا القرار. لحق ا ب في ا نهج ا باستعمال ا
نهج من طـرف اخملبـر عند  يجب أن يـستـعمل هـذا ا

األمر بإجراء خبرة.
ـادة 3 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا

قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 20 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1438

وافق 19 مارس سنة 2017. ا
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

ـؤرّخ ـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 ا ـقـتـضى ا - و
ـوافق 27 مــارس ســنـة 1990 في أول رمــضــان عـام 1410 ا
ـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـ والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة وا
ركزية والـواليات والبلديات للموظفـ وأعوان اإلدارة ا

ؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري وا
ؤرّخ رسوم الـتّنـفيذيّ رقم 01-135 ا ـقتـضى ا - و
ــــــوافق 22 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 2001 في 28 صــــــفــــــر عــــــام 1422 ا
ـوارد ــتــضــمن إنــشــاء مـديــريــات لــلــصــيــد الــبــحــري وا وا

الصيدية في الواليات وتنظيمها وسيرها
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 16-242 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 22 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة في 20 ذي احلـــجـــة عــام 1437 ا
2016 الــذي يـــحـــدد صالحــيـــات وزيـــر الــفـالحــة والـــتـــنــمـــيــة

الريفية والصيد البحري 
ـؤرخ رسـوم الـتنـفـيذي رقم 17-182 ا قـتـضى ا -و
ـوافق 29 مايـو سـنة 2017 الـذي في 3 رمـضـان عام 1438 ا

يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
ــــكـــلــــفـــة بــــالـــوظــــيـــفـــة - وبـــعــــد أخـــذ رأي الــــســـلــــطـــة ا

العمومية واإلصالح اإلداري
يقـريقـرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

ـرسـوم ـادة 2 من ا ـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام ا ـادا ا
ـؤرّخ في أول رمــضـان عـام 1410 الـتـنــفـيـذي رقم 90-99 ا
ـــــذكــــور أعـاله تــــخــــوّل ـــــوافق 27 مــــارس ســـــنــــة 1990 وا ا
ـوارد الـصـيـديـة في الـواليـات ـديـري الـصـيـد الـبـحـري وا
سلطة التعي والتسيير اإلداري للمستخدم العامل

ـنـاصب ـتـعـلـقــة بـا ـقــررات ا حتت سـلـطــتـهم بـاسـتــثـنـاء ا
العليا.

ـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافـق 13 حرّر بـاجلـزائر فـي 19 شـوال عــام 1438 ا
يوليو سنة 2017.

عبد القادر بوعزقيعبد القادر بوعزقي

وزارة التجارةوزارة التجارة
ـوافق 19 ـوافق  ا قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 20 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1438 ا
ـــنــهـج األفــقـي لـــلــبـــحث ـــنــهـج األفــقـي لـــلــبـــحث يـــجــعـل ا مـــارس ســـنــة مـــارس ســـنــة 2017 يـــجــعـل ا
وإحـصــاء بـكـتـيـريـا الــقـولـون بـواسـطـة تــقـنـيـة الـعـددوإحـصــاء بـكـتـيـريـا الــقـولـون بـواسـطـة تــقـنـيـة الـعـدد

األكثر احتماال إجباريا.األكثر احتماال إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير التجارة
ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 ا ـقــتــضى ا  -
ــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015 فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 ا

عدل تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا
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1.1.3. تـزرع عينة الـتجربـة في أنبوب يـحتوي على

مــرق مــغـذي انــتـقــائي بــعـد ذلك حتــضن في درجــة حـرارة
30° م أو 37° م خالل 24 سا أو 48 سا. 

2.1.3. يـــــــزرع وسـط تـــــــأكـــــــيـــــــد انــــــطـالقـــــــا مـن الــــــزرع

ـتـحـصل عـليه في (1.1.3) عنـدمـا يظـهـر تعـكـر و/أو غاز ا
بــعــد ذلك يــحــضن فـي درجــة حـرارة 30° م أو 37° م خـالل

24 سا أو 48 سا. 

3.1.3. يـتـم الـتــأكـد من وجــود بـكــتـيـريــا الـقــولـون في

ــتـحـصل عــلـيـهـا حـالــة ظـهـور تــعـكـر أو غــاز في األنـابـيب ا
في (2.1.3).

2.3. إحـصـاء بكـتيـريا الـقـولون بـتقـنـية الـعدد األكـثر إحـصـاء بكـتيـريا الـقـولون بـتقـنـية الـعدد األكـثر

احتماال :احتماال :

1.2.3. تـــــــزرع ثــالثـــــــة (3) أنــــــــابــــــــيـب مــن الــــــــوسـط

الـــمــغــذي االنـتــقــائي الــســائل مــضـاعف الــتــركــيـز بــكــمــيـة
ـنتـوج األولي سائال مـحددة من عـيـنة الـتجـربة إذا كـان ا
ــنـــتــجــات أو بــكـــمــيــة مـــحــددة من احملـــلــول األم في حـــالــة ا

األخرى. 

ـــغـــذي 2.2.3. تـــزرع ثالثـــة (3) أنـــابـــيب مـن الـــوسط ا

االنتقـائي السائل عـادي التركـيز بـكميـة محددة من عـينة
نـتوج األولي سـائال أو بكـميـة محددة التجـربة إذا كـان ا
ـــنـــتــجـــات األخـــرى. في نـــفس مـن احملــلـــول األم في حـــالـــة ا
الـــشــــروط تــــزرع أنـــابــــيـب من الــــوسط  عــــادي الـــتــــركــــيـــز
بتخفـيفات عـشرية مـتحصل علـيها من عـينة الـتجربة أو

من احمللول األم.

3.2.3. التحض في 30° م أو في 37° م :

- خالل 24 سـا لألنــابــيب من وسط مــغـذي انــتــقـائي
مضاعف التركيز

- وخالل 24 سـا أو 48 سـا لألنـابـيب من وسـط عادي
التركيز.

تفحص هـذه األنابـيب لتحـديد تـشكل محـتمل لـلغاز
نع الكشف عن تشكل الغاز. أو ضباب 

4.2.3. تـــزرع ســــلــــســــلـــة أنــــابــــيب مـن وسط اإلثــــبـــات

ــــغـــذي ـــتــــحــــصل عــــلــــيه مـن أنــــابـــيـب الــــوسط ا بــــالــــزرع ا
االنــتـقـائي مـضـاعف الــتـركـيـز وبـزرع مـتــحـصل عـلـيه من
ــغــذي االنـتــقــائي عــادي الــتــركــيـز الــتي أنــابــيب الــوسط ا
ــنع الـــكــشف عن تــشــكل أظــهــرت تــشــكـل غــاز أو ضــبــاب 

الغاز.

لحق لحقا ا

نهج األفقي للبحث وإحصاء بكتيريا القولون بواسطة نهج األفقي للبحث وإحصاء بكتيريا القولون بواسطةا ا
(NPP) تقنية العدد األكثر احتماال (تقنية العدد األكثر احتماال

1. مجال التطبيق :. مجال التطبيق :

ــنــهج إلى حتــديــد طــريــقــة الــعـمـل وكـذا يــهــدف هــذا ا
التوجيهات العامة للبحث وإحصاء بكتيريا القولون.

يطبق على :

نتجات ـوجهة لالستهالك البـشري وا نتجات ا - ا
وجهة لتغذية احليوانات ا

وجـودة بالـقرب من وحـدة إنتاج - عيـنات الـوسط ا
ومعاجلة األغذية.

يـــجـــرى اإلحـــصـــاء بــحـــســـاب الـــعـــدد األكــثـــر احـــتـــمــاالً
(NPP) بعد الـتحض في درجة حرارة 30° م أو 37° م في

وسط سائل.

مالحـظـة :مالحـظـة : فـيـمـا يـخص احلـلـيـب ومـنـتـجـات احلـلـيب
يكون التحض في درجة حرارة 30° م.

ـــرتـــقب ـــنـــهج عـــنـــدمـــا يـــكـــون الــعـــدد ا يـــطـــبق هـــذا ا
ـيـلـيـلـتـر لـبـكـتـيـريـا الـقـولـون مـحـصـورا بـ 1 و100 في ا

(ملل) أو في الغرام (غ) من العينة اخلاضعة للتجربة.

2 . مصطلحات و تعاريف : . مصطلحات و تعاريف :

ا يأتي : نهج  يقصد في مفهوم هذا ا

1.2. بكتيريا القولون :. بكتيريا القولون :

بـكـتـيـريـا تـخـمــر األكـتـوز مع تـشـكـيل غـاز في درجـة
حرارة 30° م أو 37° م.

2.2. البحث عن بكتيريا القولون : البحث عن بكتيريا القولون :

إظـهـار وجـود أو غـيـاب بـكـتـيـريـا الـقـولـون في كـمـية
نتوج. معينة من ا

3.2. إحصاء بكتيريا القولون :إحصاء بكتيريا القولون :

الــعـدد األكــثـر احــتـمــاالً لـبــكــتـيــريـا الــقـولــون الـذي 
ـيــلـيـلــتـر (مـلل) أو فـي الـغـرام (غ) من عــيـنـة إيـجــاده في ا

التجربة.

بدأ : بدأ :. ا 3. ا

1.3. البحث عن بكتيريا القولون : البحث عن بكتيريا القولون :
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5.2.3 حتـــــضن أنـــــابـــــيب من (4.2.3) في 30° م أو في

37° م خالل 24 ســا أو 48 ســــا وتـــفــــحص هــــذه الـــســــلـــســــلـــة

اجلديدة من األنابيب لتحديد تشكل محتمل للغاز.

6.2.3 انطالقا من عدد أنـابيب هذه السلـسلة اجلديدة

(5.2.3) الــتي أظــهــرت تــشــكل الــغــاز يــحــدد الــعــدد األكــثــر
ـيلـيلـتر (ملل) أو احـتماال (NPP) لبكـتيـريا الـقولون في ا

.NPP في الغرام (غ) لعينة التجربة بواسطة جدول

4. اخملففات وأوساط الزرع :. اخملففات وأوساط الزرع :

1.4 اخملففات : اخملففات :

ـبينة ينبـغي أن حتضر اخملـففات وفـقا للـتعلـيمات ا
ـتـعلـقة بـتـحضـير عـيـنات الـتجـربة في منـاهج التـحـليل ا
واحملــلــول األم والــتــخــفـــيــفــات الــعــشــريــة بــغــرض الــفــحص
ـيــكـروبـيــولـوجي واحملــددة عن طــريق الـتــنـظـيـم الـسـاري ا

فعول. ا

ـنـتــجـات احلـلـيب يـنـبـغي أن يـسـتـنـد إلى بـالـنـسـبـة 
ــتــعــلق بــتــحـضــيــر عــيّــنــات الــتــجــربـة مــنــهج الــتــحــلــيل  ا
واحملــلــول األم والــتــخــفـــيــفــات الــعــشــريــة بــغــرض الــفــحص
ـيـكـروبـيـولـوجي لـلـحـلـيب ومـنـتجـاته واحملـدد عن طـريق ا

فعول. التنظيم الساري ا

2.4. وسط الزرع : وسط الزرع :

1.2.4. وسط مغذي انتقائي: مرق بالتريبتوز ولوريل وسط مغذي انتقائي: مرق بالتريبتوز ولوريل

.(.(Bouillon à la tryptose et au lauryle sulfate) السولفات) السولفات

 1.1.2.4 التركيبة : التركيبة :

ية من احلليب عصارة أنز
والبروتينات احليوانية

(C12H22O11, H2O) الكتوز

أحادي هيدروج فوسفات
(K2HPO4) البوتاسيوم

ثنائي هيدروج فوسفات
(KH2PO4) البوتاسيوم

كلورور الصوديوم

لوريل سولفات الصوديوم

ماء

40 غ

10 غ

5,5 غ

5,5 غ

10 غ

0,2 غ

1000 ملل

20 غ

5 غ

2,75 غ

2,75 غ

5 غ

0,1 غ

1000 ملل

وسطوسط
مضاعفمضاعف

التركيز (أ)التركيز (أ)

وسط عاديوسط عادي
التركيزالتركيز

(ب)(ب)

 2.1.2.4 التحضير : التحضير :

ـــــاء إذا اقـــــتــــضـى األمــــر وسـط الــــزرع يـــــذوب في ا
. اء مع التسخ نزوع ا الكامل ا

يـــعـــدل الـــعـــامل الـــهـــيـــدروجـــيـــني (pH) إذا اقـــتـــضى
األمر بـحيث أنه يـصبح 6,8 ± 0,2 في درجـة حرارة 25° م

بعد التعقيم.

توزع أوساط الزرع بكميات ذات 10ملل في:
- أنـــابــيب ذات أبـــعــاد تـــقــريـــبــيــة 16 مــلم X 160مــلم
(4.5) حتتـوي على أجـراس دورهام (5.5) في حـالـة الوسط

عادي التركيز.
- أنــابــيب ذات أبـــعــاد تــقــريــبــيــة 20 مــلم X 200 مــلم
(4.5) [بـــــدون أجـــــراس دورهـــــام (5.5)] في حــــــالـــــة الـــــوسط

مضاعف التركيز.

يعـقم في جـهاز الـتعـقـيم بدرجـة حرارة 121° م خالل
15 دقـــيـــقــة. بـــعـــد الـــتـــعـــقـــيم يـــجب أن ال حتـــتـــوي أجــراس

دورهام (5.5) على فقاعات هواء.

2.2.4 وسط اإلثبات: م وسط اإلثبات: مـرق الكتوزي صفراوي باألخضررق الكتوزي صفراوي باألخضر

: (: (Bouillon lactosé bilié au vert brillant) الالمع) الالمع

كونات : كونات : ا 1.2.2.4 ا

ية من الكازي عصارة أنز

(C12 H22 O11, H2O) الكتوز

عصارة صفراوية للبقر مجففة

أخضر المع

ماء

10 غ

10 غ

20 غ

0,0133 غ

1000 ملل

 2.2.2.4 التحضير : التحضير :

ـــــاء مـــــكـــــونـــــات وسـط الـــــزرع الـــــكـــــامل تـــــذوب في ا
اء مع التسخ إذا اقتضى األمر. نزوع ا ا

يعدل الـعامل الهيدروجيني (pH) إذا اقتضى األمر
بــحــيث أنه يــصــبح 7,2 ± 0,2 فـي درجــة حـرارة 25° م بــعــد

التعقيم.

تـــــوزع أوســـــاط الـــــزرع بـــــكـــــمـــــيــــات ذات 10مـــــلل في
أنابيب ذات أبـعاد تقريبية 16ملم X 160ملم (4.5) حتتوي

على أجراس دورهام (5.5).
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8. طريقة العمل :. طريقة العمل :

يــــجـــرى حــــسب مــــا هـــو مــــشـــار إلــــيه فـي الـــتــــمــــثـــيل
نهج. رفق بهذا ا البياني ا

1.8 طريقة البحث : طريقة البحث : (الشكل .1)

1.1.8 عينة التجربة واحمللول األم والتخفيفات : عينة التجربة واحمللول األم والتخفيفات :

يـجـب أن يــحـضّــر احملــلــول األم والــتــخـفــيــفــات طــبــقـا
ــتـعــلـقــة بـتــحـضــيــر عـيــنـات الــتـجــربـة ــنـاهـج الـتــحـلــيل ا
واحملــلــول األم والــتــخــفـــيــفــات الــعــشــريـــة لــغــرض الــفــحص
ـيــكـروبـيــولـوجي واحملــددة عن طــريق الـتــنـظـيـم الـسـاري ا

فعول. ا

 2.1.8 الزرع والتحض : الزرع والتحض :

x 1.2.1.8 بــحـسـب حـد الــكـشـف الــمـطـلــوب تنقل

ــراد فـــحــصـــهــا إذا مــا كـــانت الــعـــيّــنــة مـــلل مـن الـــعـــيــــنــة ا
ـــنـــتـــجــات ســـائـــلـــة أو x مـــلل من احملـــلـــول األم فـي حـــالـــة ا
األخـــرى إلـى أنـــبـــوب يـــحـــتـــوي عـــلى 10 مـــلل من الـــوسط
الــمــغــــذي االنــتــقــائـي مــضــاعـف الــتــركــيــز (1.1.2.4.أ)
لـ 1 ملل < x < 10 مـلل أو إلى أنـبوب يـحتـوي على 10ملل
ـغـذي عـادي الـتـركـيز (1.1.2.4.ب) مـن الـوسط االنـتـقائي ا

لـ x ≤ 1 ملل.

2.2.1.8 يـــــــتــــــرك أنـــــــبـــــــوب وسـط الــــــزرع مـــــــضـــــــاعف

الــتـــركــيــز (1.2.1.8) فـي جـهــاز الــتــحــضـ (2.5) في درجــة
حرارة 30° م أو 37° م خالل 24 سا ± 2 سا.

3.2.1.8 يـــــتــــرك أنـــــبـــــوب الـــــوسط عـــــادي الـــــتـــــركـــــيــــز

(1.2.1.8) فـي جــــهـــاز الـــتــحـــضــ (2.5) في  درجـــة حــرارة
30° م أو 37° م خالل 24 سا ± 2 سا أو خالل 48 سا ± 2 سا

ــنع إذا لم يـالحظ في هـــذا الــطـــور تــشـــكل غــاز أو تـــعــكـــر 
الكشف عن تشكل الغاز.

3.1.8 اإلثبات : اإلثبات : (الشكل.3)

1.3.1.8 يـــــــزرع أنــــــبــــــوب مـن وسط اإلثــــــبــــــات (2.2.4)

بــــــواســــــطـــــــة مــــــقــــــبـض (3.5) انـــــــطـالقــــــا مــن األنــــــبــــــوب
الـمحضن في (2.2.1.8). يحضن في جهاز التحض (2.5)
فـي درجــة حـــرارة 30° م أو 37° م خــالل 24 ســا ± 2 ســا
أو خـــالل 48 سـا ± 2 ســا إذ لم يالحظ تــشــكل غــاز في هـذا

الطور.

2.3.1.8 يـــجــرى بـــنــفـس الــطـــريــقـــة كـــمــا في (1.3.1.8)

بـالنسـبة لألنابـيب التي  حتضـينها في (3.2.1.8) والتي

يـعـقم في جـهاز الـتـعقـيم بـدرجـة حرارة 121° م خالل
15 دقـــيـــقـــة. بـــعـــد الـــتـــعـــقـــيم يـــجـب أن ال حتـــتـــوي أجــراس

دورهام (5.5) على فقاعات هواء.

5. األجهزة واألدوات الزجاجية :. األجهزة واألدوات الزجاجية :

ـيكروبيولوجيا األجـهـزة الـمـستـعملة في مخابر ا
وال سيما ما يأتي : 

1.5 جــــهـــــاز الــــتـــــعــــقــــيـم بــــاحلـــــرارة اجلــــافــــة جــــهـــــاز الــــتـــــعــــقــــيـم بــــاحلـــــرارة اجلــــافــــة (فــــرن) أوأو

باحلرارة الرطبةباحلرارة الرطبة (جهاز التعقيم).

2.5 جــهــاز الــتـحــضـجــهــاز الــتـحــضـ يــضــبط عــنــد 30° م ± 1° م أو

37° م ± 1° م.

3.5 مــــقــــبض مــــحــــلقمــــقــــبض مــــحــــلق من بـالتــ اإليـــريـــديـــوم أو من

نـيـكل الـكـروم قـطره 3 مـلم بـالـتـقـريب أو مـقـابـض مـحـلـقة
غير قابلة للصيانة .

4.5 أنـــابــــيـب اخــــتـــبــار أنـــابــــيـب اخــــتـــبــار أبــعــادهــا 16مــلم X 160 مــلم

و20 ملم X 200 ملم تقريبا.

5.5 أجـراس دورهام  أجـراس دورهام ذات أبعـاد منـاسبـة السـتعـمالـها

في أنابيب 16ملم X 160 ملم (4.5).

6.5 ماصـات ذات سـيالن كلي ماصـات ذات سـيالن كلي سـعـتهـا االسمـية 1 ملل

و 10 ملل.

7.5 جـهاز قـيـاس الـعـامل الـهـيـدروجـيني (pH- مـتر)

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

6. اقتطاع العينات :. اقتطاع العينات :

ـنـهج خاص يـنـصح بـإجـراء اقـتـطـاع العـيـنـات طـبـقـا 
راد فحصه. نتوج ا با

ـثـلة وغـيـر مـتـلـفة أو يـجب أن يـتـلـقى اخملـبر عـيـنـة 
تغيرت أثناء النقل والتخزين.

7. حتضير عينة التجربة :. حتضير عينة التجربة :

ـــنـــاهج يـــجـب أن حتـــضّـــر عـــيـــنـــة الـــتـــجـــربــــة طـــبـــقـــا 
ـتعـلقة بـتحـضيـر عيـنات التـجربـة والـمـحلول الـتحـليل ا
األم والــــــتــــــخــــــفــــــيــــــفــــــات الــــــعــــــشــــــريــــــة لــــــغــــــرض الــــــفــــــحص
ـيــكـروبـيــولـوجي واحملــددة عن طــريق الـتــنـظـيـم الـسـاري ا

فعول. ا
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5.2.2.8 حتـــــــضـن أنـــــــابــــــــيـب من الــــــــوسـط مـــــــضــــــــاعف

ـــــتــــحـــــصل عـــــلــــيـــــهــــا في (2.2.2.8) في جـــــهــــاز الـــــتــــركـــــيــــز ا
الـــتــحــضـــ (2.5) في درجـــة حــرارة 30° م أو 37° م خالل

24 سا ± 2 سا.

6.2.2.8 حتـضن األنـابـيب من الـوسط عـادي الـتـركـيـز

ــــــتـــــحــــــصل عــــــلـــــيــــــهـــــا في (3.2.2.8) و(4.2.2.8) فـي جـــــهـــــاز ا
الــتــحــضـيـن (2.5) فـي درجــة حـرارة 30° م أو 37° م خالل
24 سا ± 2 سا إذا لم يالحظ في هـذا الطور تـشكل غاز أو

دد التحض إلى ـنع الكشف عن انطالق غازي  تعكر 
48 سا ± 2 سا.  

3.2.8 اإلثبات : اإلثبات : (الشكل.3)

1.3.2.8 يـــــــزرع أنــــــبــــــوب مـن وسط اإلثــــــبــــــات (2.2.4)

بواسطـة مقبض محلق (3.5) انطالقـا من األنبوب احملضن
حــسب (5.2.2.8) يـــحـــضن في جـــهـــاز الــتـــحـــضــ (2.5) في
درجـــة حــرارة 30° م أو 37° م خالل 24 ســا ± 2 ســا أو إذا
ــدد الــتــحــضـ لم يـالحظ خالل هــذا الــطــور تــشــكل غــاز 

إلى 48 سا ± 2 سا.

2.3.2.8 تـجـرى الــعـمــلـيــة بـنــفـس الـطــريـقــة كـمـا

فـي (1.3.2.8) بــالــنــســبــة لألنـابــيـب الــتـي  حتـضـيـنـها
فـي (6.2.2.8) والــــتـي أظـــهــــرت تـــشــــكـل غـــاز أو تــــعـــكـــر
يـمـنـع الـكــشـف عـن تـشـكـل غـاز وهـذا حـالـمـا تـالحـظ
إحدى هـذه الظواهر (أي بعد 24 سا ± 2 سا أو بعد 48 سا

± 2 سا).

4.2.8 تفسير النتائج : تفسير النتائج : (الشكل.2)

لــــــكــل تـــــخــــــفــــــيــف يـــــحــــــســب الــــــعـــــدد اإلجــــــمــــــالي
لـألنـــابـــيـب الـــتي يـالحظ فـــيــــهـــا انـــطـالق غـــازي في (3.2.8)
(أنابيـب موجبة) بعد 24 سا ± 2 سا واحـتماال بعد 48 سا

± 2 سا.

9. احلساب والتعبير عن النتائج :. احلساب والتعبير عن النتائج :

وفقـا لتـقنيـة تفسـير الـنتائج (4.1.8) يصـرح بوجود
أو غـياب بكتـيريا القـولون في عينـة التجربة ذات xغ أو

نتوج اجملرب. x ملل في ا

 يــحــسب الـــعــدد األكــثــر احــتــمــاال (NPP) لــبــكـــتــيــريــا
الــقـولـون لـكـل أنـبـوب من األنـابــيب اإليـجـابــيـة لـكل واحـد
من الـــتــخـــفــيـــفـــات وذلك طــبـــقــا جلـــداول اإلحــصـــاء احملــددة

عترف بها. حسب التقنيات ا

ـــنع الــكــشـف عن تــشــكل أظــهــرت انــطـالق غــاز أو تــعــكــر 
ـا تالحظ إحـدى هـات الـظـاهـرتـ (أي بـعد غـاز وهـذا حـا

24 سا ± 2 سا أو بعد 48 سا ± 2 سا).

 4.1.8 تفسير النتائج : تفسير النتائج : (الشكل.1)

يـــــعــــتـــــبــــر كـــــأنــــبــــوب مـــــوجب كـل أنــــبـــــوب نــــاجت من
(1.3.1.8) أو مـن (2.3.1.8) ولــــــوحــظ فـــــيــه تــــــشـــــكـل غـــــاز

بـعد 24 سا ± 2 سا أو بعد 48 سا ± 2 سا.

: (: (NPP) طــــرق إحـــصـــاء الـــعـــدد األكــــثـــر احـــتـــمـــاال ) 2.8 طــــرق إحـــصـــاء الـــعـــدد األكــــثـــر احـــتـــمـــاال

(الشكل.2)

ـــأخــــوذة لــــلــــتـــجــــربــــة واحملــــلـــول األم ـــأخــــوذة لــــلــــتـــجــــربــــة واحملــــلـــول األم الـــعــــيــــنــــة ا 1.2.8 الـــعــــيــــنــــة ا

والتخفيفات :والتخفيفات :

يحضر عدد كـاف من التخفيفات للتحقق من أن كل
أنابيب التخفيف األخير تعطي نتيجة سالبة.

 من أجل حتــضـيـر الـتــخـفـيـفــات يـسـتـنــد إلى مـنـاهج
تعـلقة بتحضير عـينات التجربة واحمللول األم التحليل ا
يـكروبـيولوجي والـتخفـيفـات العشـرية لـغرض الـفحص ا

فعول. واحملددة عن طريق التنظيم الساري ا

2.2.8 الزرع والتحض : الزرع والتحض :

ـعــتــاد أن تـمــزج ثالثـة (3) أنــابـيـب لـكل 1.2.2.8 من ا

سلـسـلـة من سالسل الـتـخفـيـفـات. إالّ أنه بـالنـسـبـة لـبعض
ــنــتــجـات و/ أو كـل مـرة إذا تــطــلب الــوضع دقــة كــبــيـرة ا
يـكون مستـحسنـا زرع سلسلـة أكثر من ثالثة (3) أنابيب

[مثال خمسة (5) أنابيب].

ــغــذي 2.2.2.8 تــأخــذ ثالثــة (3) أنــابـــيب من الـــوسط ا

االنـتقـائي مضـاعف الـتركـيز (1.1.2.4.أ) وبواسـطة مـاصة
مـــعـــقـــمــة (6.5) يـــنـــقل إلى كـل هـــذه األنــابـــيب 10 مــلل من
ــنـتـوج سـائال أو 10 مـلل من عـيـنــة الـتـجـربــة إذا مـا كـان ا

نتجات األخرى.  احمللول األم في حالة ا

غذي 3.2.2.8 تأخذ إذاً ثالثة (3) أنابيب من الوسط ا

االنـتــقــائي عــادي الـتــركــيـز (1.1.2.4.ب) وبــواسـطــة مــاصـة
معقمة جديدة (6.5) ينقل إلى كل من هذه األنابيب 1 ملل
ــنـتــوج سـائال أو 1 مـلل من عــيّـنــة الـتــجـربـة إذا مــا كـان ا

نتجات األخرى. من محلول األم في حالة ا

ـــوالــيــة 4.2.2.8 بـــالــنــســـبــة لـــكل من الــتـــخــفـــيــفــات ا

جترى العمـلية كما هو مب في (3.2.2.8) تسـتعمل ماصة
ــــزج الـــزرع مع مـــعــــقـــمــــة جـــديـــدة (6.5) لــــكل تــــخـــفــــيف و

الوسط جيدا.
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التمثيل البياني لطريقة العملالتمثيل البياني لطريقة العمل

احمللول األولي (منتجات صلبة) أو عيّنة التجربة (منتجات سائلة)

1 أنبوب مع وسط
عادي التركيز

(1.2.1.8)
جترى العملية بنفس الطريقة

دة 24 سا أو 48 سا التحض 
(3.2.1.8)

الزرع(+)(-)
(2.3.1.8)

ت+3احلالة 3 - - احلالة 2  -- -- احلالة 1

ت+2

ت+1

ت

ت+4

الشكل الشكل 1 - منهج البحث - منهج البحث

دة 24 سا أو 48 سا التحض 

(+)(-)التفسير (4.1.8)

احلالة 1احلالة 2

احلالة 1احلالة 2

التفسير (4.1.8)

دة 24 سا أو 48 سا التحض 

الزرع
(1.3.1.8)

دة 24 سا التحض 
(2.2.1.8)

1 أنبوب مع وسط
مضاعف التركيز

(1.2.1.8)

ت : التخفيف

 1 ملل 10 ملل

(-)(+)
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احمللول األولي (منتجات صلبة) أو عيّنة التجربة (منتجات سائلة)

3 أنابيب مع وسط
عادي التركيز

(3.2.2.8)
يجرى بنفس الطريقة

دة 24 سا أو 48 سا التحض 
(6.2.2.8)

الزرع(+)(-)
(2.3.2.8)

ت+3احلالة 3 - احلالة 2  -  احلالة 1

ت+2

ت+1

ت

ت+4

الشكل الشكل 2 - منهج اإلحصاء - منهج اإلحصاء

دة 24 سا أو 48 سا التحض 

(+)(-)التفسير (4.2.8)

احلالة 1احلالة 2

احلالة 1احلالة 2

التفسير (4.2.8)

دة 24 سا أو 48 سا التحض 

الزرع
(1.3.2.8)

دة 24 سا التحض 
(5.2.2.8)

3 أنابيب مع وسط
مضاعف التركيز

(2.2.2.8)

ت : التخفيف

 1 ملل 10 ملل

(2.3.2.8)

(1.3.2.8)

(-)(+)

يسحب
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الشكل الشكل 3 - تفاصيل حول مرحلة اإلثبات - تفاصيل حول مرحلة اإلثبات

بعد التحض
ضباب

غياب
تشكل
الغاز
(-)

تشكل
الغاز (+)

قبل التحض

ملحق مقبض
حلقي (3.5)

أنابيب حتتوي على وسط
أنبوب يحتوي
على وسط

مضاعف التركيز
(1.1.2.4.أ) عادي التركيز

(1.1.2.4.ب)

ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرخ في 17 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1438
ـوافق 14 مـايـو سنة 2017 يجدد اعتـماد الهيئة اخلاصة ا
سمـاة "مغرب أومـبلوا" الكـائنة بحي لتنـصيب العـمال ا
142 مسـكن عـمارة 15 - الـدرارية اجلـزائر طـبـقا ألحـكام

ـــــؤرخ ـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 07-123 ا ــادة 14 من ا ا
ــــــوافق 24 أبــــريل فــــي 6 ربــــيــع الــــثــــانـــي عــــــام 1428 ا
سـنـة 2007 الـذي يـضـبط شـروط وكـيــفـيـات مـنح االعـتـمـاد
لـلهـيئـات اخلـاصة لـتنـصيـب العـمال وسـحبـه منـها ويـحدد
ـــمـــارســــة اخلـــدمـــة ـــتــــعـــلـق  دفـــتــــر األعـــبــــاء الـــنـــمــــوذجي ا

العمومية لتنصيب العمال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرخ في 17 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1438
ـوافق 14 مـايـو سنة 2017 يجدد اعتـماد الهيئة اخلاصة ا
ـسمـاة " بـروسـبـكت بلـوس تـنـصيب" لتـنـصـيب العـمـال ا
ــسـتـقــبل فـيال رقم 266 - دالي إبـراهـيم الـكـائــنـة بـحي ا
ـرســوم الـتــنـفــيـذي ـادة 14 مـن ا اجلــزائـر طــبـقـــا ألحـكــام ا
ـــــؤرخ فــي 6 ربـــيــع الـــثـــانـــي عـــام 1428 رقــم 07-123 ا
ـــــــوافق 24 أبـــــريـل ســـــنـــــة 2007 الــــــذي يـــــضــــــبط شـــــروط ا
وكــيــفــيـــات مــنح االعــتــمــاد لــلــهــيـــئــات اخلــاصــة لــتــنــصــيب
الـعــمـال وســحــبه مــنـهــا ويـحــدد دفــتـر األعــبـاء الــنــمـوذجي

مارسة اخلدمة العمومية لتنصيب العمال. تعلق  ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب قـــرار مـــؤرخ فـــي 17 شـــعـــبـــــان عــــــام 1438
ـوافق 14 مـايـو سنة 2017 يجدد اعتـماد الهيئة اخلاصة ا
ـسـمـاة " خـدمــات الـتـشـغـيل" الـكـائـنـة لـتـنــصـيب الـعـمـال ا
بــالـــتــعــاونــيـــة الــعــقــاريـــة األلــفــيــة حي 11 ديــســمــبــر1960

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

ــــوافق 14 ــــوافق  ا قــــرارات مــــؤرخــــة فيقــــرارات مــــؤرخــــة في 17 شــــعــــبــــان عــــام  شــــعــــبــــان عــــام 1438 ا
مــايــو ســنـة مــايــو ســنـة 2017 تــتــضـمن جتــديــد اعـتــمــاد هـيــئـات تــتــضـمن جتــديــد اعـتــمــاد هـيــئـات

خاصة لتنصيب العمال.خاصة لتنصيب العمال.
ـــــــــــــــــــــــــ

ـوافق ـوجب قـرار مؤرخ في 17 شعـبـان عام 1438 ا
14 مايو سنة 2017 يجدد اعتمـاد الهيئة اخلـاصة لتنصيب

ـســمــاة " ســفــيــور بــروفـيــســيــونــال ســيـرفــيس" الــعــمــال ا
الـكـائـنـة بـحي 241 مـسـكن فـيـكـو الـهـضـبـة احلـمـراء بـنـاية
ـــادة 14 من ــــقـــاريــــة اجلــــزائـــر طــــبــــقـــا ألحــــكــــام ا رقم 8 ا
ــــؤرخ في 6 ربــــيع ـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 07-123 ا ا
وافق 24 أبـريل سنة 2007 الـذي يضبط الـثاني عام 1428 ا
شـروط وكيفيات مـنح االعتماد للـهيئات اخلاصـة لتنصيب
الـعــمـال وســحــبه مــنـهــا ويـحــدد دفــتـر األعــبـاء الــنــمـوذجي

مارسة اخلدمة العمومية لتنصيب العمال. تعلق  ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب قـــرار مـــؤرخ فـــي 17 شـــعـــبـــــان عــــــام 1438
ـوافق 14 مـايـو سنة 2017 يجدد اعتـماد الهيئة اخلاصة ا
ـســمـاة " أرش كــونـســلـيــوم اجلـزائـر" لــتـنــصـيب الــعـمــال ا
الــكــائــنــة بــحـي 48 تــعــاونــيــة األطــبــاء نــهـج مــكــلـي -
ـرسـوم ـادة 14 من ا بن عـكـنـون اجلــزائـر طـبـقــا ألحـكـام ا
ــؤرخ في 6 ربــيع الـــثــاني عــام الــتـــنــفـــيــذي رقم 07-123 ا
ــوافق 24 أبــريل ســنــة 2007 الــذي يـــضــبط شــروط 1428 ا

وكــيــفــيـــات مــنح االعــتــمــاد لــلــهــيـــئــات اخلــاصــة لــتــنــصــيب
الـعــمـال وســحــبه مــنـهــا ويـحــدد دفــتـر األعــبـاء الــنــمـوذجي

مارسة اخلدمة العمومية لتنصيب العمال. تعلق  ا



مرات 20 أوت 1955 العامـلة" الكائنة بحي 70 مسـكن ا
رسوم ادة 14 من ا محل رقم 14 سكيـكدة طبقا ألحكام ا
ــــؤرخ فـي 6 ربـيع الـثـانــي عام الـتـنـفـيـذي رقم 07-123 ا
ـــوافق 24 أبــريل سـنـة 2007 الـذي يــضـبط شـروط 1428 ا

وكــيــفــيـــات مــنح االعــتــمــاد لــلــهــيـــئــات اخلــاصــة لــتــنــصــيب
الـعــمـال وســحــبه مــنـهــا ويـحــدد دفــتـر األعــبـاء الــنــمـوذجي

مارسة اخلدمة العمومية لتنصيب العمال. تعلق  ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرخ في 17 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1438
ـوافق 14 مـايـو سنة 2017 يجدد اعتـماد الهيئة اخلاصة ا
ـسـمـاة " بـرو أنـبـلـوا " الـكـائـنة بـحي لـتـنـصـيب الـعـمـال ا
ـادة 14 من جـامـة طـريق اجلـامـعـة بـجـايـة طـبـقـا ألحـكـام ا
ـــــؤرخ فـي 6 ربــــيع ــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07-123 ا ا
ــــــوافق 24 أبــــريل ســــنـــة 2007 الــــذي الــــثــــانـي عـــام 1428 ا
يـضبط شـروط وكـيفـيـات مـنح االعتـمـاد للـهـيئـات اخلـاصة
لــتــنــصـيـب الـعــمــال وســحــبه مــنــهـا ويــحــدد دفــتــر األعــبـاء
مـارسة اخلـدمة الـعمـوميـة لتنـصيب ـتعـلق  النـموذجي ا

العمال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب قـــرار مـــؤرخ فـــي 17 شـــعـــبـــــان عــــــام 1438
ـوافق 14 مـايـو سنة 2017 يجدد اعتـماد الهيئة اخلاصة ا
ـسمـاة " أومبـلواتـيك " الكـائنـة بحي لتـنصـيب العـمال ا
الـــــيـــــاســـــمـــــ تـــــعـــــاونـــــيـــــة جـــــرجـــــرة رقم 1 مـــــحل ب/س
ــرسـوم ــادة 14 مـن ا الــدراريــة اجلــزائــر طــبــقــا ألحــكــام ا
ــــؤرخ فـي 6 ربـيع الـثـانــي عام الـتـنـفـيـذي رقم 07-123 ا
ـــوافق 24 أبــريل سـنـة 2007 الـذي يــضـبط شـروط 1428 ا

وكــيــفــيـــات مــنح االعــتــمــاد لــلــهــيـــئــات اخلــاصــة لــتــنــصــيب
الـعــمـال وســحــبه مــنـهــا ويـحــدد دفــتـر األعــبـاء الــنــمـوذجي

مارسة اخلدمة العمومية لتنصيب العمال. تعلق  ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرخ في 17 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1438
ــــوافق 14 مــــايـــو ســنـــة 2017 يــجـــدد اعـــتــمـــاد الـــهــيــئــة ا
سمــاة " الكـاشف " الكائنة اخلاصـة لتنصـيب العمــال ا
بـحي 1100 مـســكن الـعــقـيــد شـعــبـانـي عـمـارة 18 رقم 8 -
ـــادة 14 من الــــدار الـــبـــيــــضـــاء اجلـــزائــــر طـــبـــقــــا ألحـــكـــام ا
ــــؤرخ في 6 ربــــيع ـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 07-123 ا ا
ــــــوافق 24 أبــــريل ســــنـــة 2007 الــــذي الــــثــــانـي عـــام 1428 ا
يـضبط شـروط وكـيفـيـات مـنح االعتـمـاد للـهـيئـات اخلـاصة
لــتــنــصـيـب الـعــمــال وســحــبه مــنــهـا ويــحــدد دفــتــر األعــبـاء
مـارسة اخلـدمة الـعمـوميـة لتنـصيب ـتعـلق  النـموذجي ا

العمال.

ـرسـوم التـنـفـيذي ادة 14 من ا بومـرداس طـبـقـا ألحـكـام ا
ـــــؤرخ فــــي 6 ربــيــع الــثــانـــي عــــام 1428 رقم 07-123 ا
ـــــــوافق 24 أبـــــريـل ســـــنـــــة 2007 الــــــذي يـــــضــــــبط شـــــروط ا
وكــيــفــيـــات مــنح االعــتــمــاد لــلــهــيـــئــات اخلــاصــة لــتــنــصــيب
الـعــمـال وســحــبه مــنـهــا ويـحــدد دفــتـر األعــبـاء الــنــمـوذجي

مارسة اخلدمة العمومية لتنصيب العمال. تعلق  ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب قـــرار مـــؤرخ فـــي 17 شـــعـــبـــــان عــــــام 1438
ـوافق 14 مـايـو سنة 2017 يجدد اعتـماد الهيئة اخلاصة ا
ـســمــاة " أمـبــلـوا بــارتــنـار" الــكـائــنـة لــتــنـصــيب الــعـمــال ا
بــفــيال رقم 350 جــنــان بن عــمــر - الــقــبــة اجلــزائــر طــبــقــا
ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 123-07 ـــادة 14 من ا ألحــــكــــام ا
ــوافق 24 أبريل ـــؤرخ فـي 6 ربيع الـثانـي عام 1428 ا ا
سـنـة 2007 الـذي يـضـبط شـروط وكـيــفـيـات مـنح االعـتـمـاد
لـلهـيئـات اخلـاصة لـتنـصيـب العـمال وسـحبـه منـها ويـحدد
ـــمـــارســــة اخلـــدمـــة ـــتــــعـــلـق  دفـــتــــر األعـــبــــاء الـــنـــمــــوذجي ا

العمومية لتنصيب العمال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــمـــوجـب قـــرار مــؤرخ في 17 شـعـــبــــان عــام 1438
ـوافق 14 مـايـو سنة 2017 يجدد اعتـماد الهيئة اخلاصة ا
سـماة " دي زاد أر أش" الـكائـنة بحي لتنـصيب الـعمـال ا
قـاريــدي 2 عــمـارة 89 الــقـــبــة اجلـزائــر طــبــقــا ألحــكــام
ـــــؤرخ ــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقــم 07-123 ا ــادة 14 من ا ا
ـــــــوافق 24 أبــــريــل فــي 6 ربــــيــع الــــثـــــانــي عـــــام 1428 ا
سـنـة 2007 الـذي يـضـبط شـروط وكـيــفـيـات مـنح االعـتـمـاد
لـلهـيئـات اخلـاصة لـتنـصيـب العـمال وسـحبـه منـها ويـحدد
ـــمـــارســــة اخلـــدمـــة ـــتــــعـــلـق  دفـــتــــر األعـــبــــاء الـــنـــمــــوذجي ا

العمومية لتنصيب العمال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــوجـب قــــــرارمـــــــؤرخ في 17 شـــــــعــــــبـــــــان عــــــام 1438
ــــوافق 14 مــــايـــو ســنــة 2017 يــجــدد اعـــتــمــــاد الـــهــيــئـــة ا
ـــســــمــــاة "أل أ بي أو أم " اخلــــاصـــة لــــتـــنــــصــــيب الـــعــــمــــال ا
الـــكــــائــــنـــة بـ 48 شـــارع الـــعـــربـي بن مـــهـــيـــدي الـــطـــابق 2
ـــرســوم ــادة 14 من ا الـــبــاب 33 وهـــران طـــبــقـــا ألحــكـــام ا
ــــؤرخ فـي 6 ربـيع الـثـانــي عام الـتـنـفـيـذي رقم 07-123 ا
ـــوافق 24 أبــريل سـنـة 2007 الـذي يــضـبط شـروط 1428 ا

وكــيــفــيـــات مــنح االعــتــمــاد لــلــهــيـــئــات اخلــاصــة لــتــنــصــيب
الـعــمـال وســحــبه مــنـهــا ويـحــدد دفــتـر األعــبـاء الــنــمـوذجي

مارسة اخلدمة العمومية لتنصيب العمال. تعلق  ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــوجب قـــرار مـــؤرخ فـــي 17 شـــعـــبـــــان عــــــام 1438
ـوافق 14 مـايـو سنة 2017 يجدد اعتـماد الهيئة اخلاصة ا
ــســـمــاة " بــاور بـــلــوس خــدمـــة الــيــد لــتـــنــصـــيب الــعـــمــال ا
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