
العدد العدد 68
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

األحد األحد 2  صفر عام   صفر عام 1434 هـهـ
ا@وافـق ا@وافـق 16 ديسمبر ديسمبر  سنة سنة 2012 م م

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
ا@غرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
ا@غرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
ا@طبعة الرا@طبعة الرّسميسمّية

حي البسات[p بئر مراد رايسp 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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فهرسفهرس

اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مــرســوم رئــاسي رقم 12 - 415 مـؤرخ في 27 مـحــرّم عـام 1434 ا@ـوافــق 11 ديـســمــبــر ســنـة p2012 يــتــضـمن الــتــصـديـق عـلى
ا@يثاق اإلفريقي لقيم ومبادىء اخلدمة العامة واإلدارةp ا@عتمد بأديس أبابا بتاريخ 31 يناير سنة 2011................

مـرســوم رئـاسي رقم 12 - 416 مـؤرخ في 27 مـحــرّم عـام 1434 ا@ـوافــق 11 ديـسـمــبـر سـنـة p2012 يـتــضـمـن الـتــصـديـق عـلـى
مذكـرة الـتفاهـم بـ[ حكـومــة اجلمـهـوريـة اجلــزائـريــة  الـد�ـقــراطيـة الـشعبــيـة وحكـومة اجلـمهوريـة التونـسية في
ميادين التحكم في الطاقة والطاقات ا@تجددةp ا@وقعة باجلزائر في 2 يوليو سنة 2009.......................................

مـرســوم رئـاسي رقم 12 - 417 مـؤرخ في 27 مـحــرّم عـام 1434 ا@ـوافــق 11 ديــسـمــبـر ســنـة p2012 يــتــضـمن الــتــصـديــق عـلى
اتــفــاق الـتعـاون االقتـصادي بـ[ حكـومة اجلـمهــورية اجلــزائـرية الـد�ـقــراطيـة الشــعـبــيـــة وحــكـومـــة جـمــهــوريــة
بلـغـــاريـــاp ا@ـوقـــع بـصـوفـيــا في 2 نوفمبر سنة 2011................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسي رقم 12 - 413 مؤرخ في 27 محـرّم عام 1434 ا@وافــق 11 ديـسمـبـر سـنة p2012 يتـضـمن حتويـل اعتـماد إلى
ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية.........................................................................................
مرسـوم رئاسي رقم 12 - 414 مؤرخ في 27 محـرّم عام 1434 ا@وافــق 11 ديـسمـبـر سـنة p2012 يتـضـمن حتويـل اعتـماد إلى
ميزانية تسيير وزارة الشؤون اخلارجية.....................................................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 12 - 421 مؤرخ في 28 محرّم عام 1434 ا@وافــق 12 ديسمبر سنة p2012 يعدّل توزيع نـفقات ميزانية
الدولة للتجهيز لسنة p2012 حسب كل قطاع.................................................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 12 - 422 مـؤرخ في 28 مـحـرّم عـام 1434 ا@ـوافــق 12 ديـسـمــبـر سـنـة p2012 يـتــضـمن نـقـل اعـتـمـاد في
ميزانية تسيير وزارة العدل......................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13 مـحــرّم عـام 1434 ا@ـوافق 27 نــوفـمــبـر ســنـة p2012 يـتــضـمّـن إنـهــاء مـهــام مـكــلّف بـالــدّراسـات
والتلخيص باحملافظـة السامـية ا@كلّفـة برد االعتبـار لألمازيغـية وبترقـــية اللغــة األمازيغـية...........................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 محـرّم عام 1434 ا@ـوافق 27 نـوفمـبـر سـنة p2012 يـتـضمّن إنـهـاء مـهام مـديـرة للـدّراسـات لدى
مصالح رئيس احلكومة - سابقا.................................................................................................................
مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 13 مـحـرّم عـام 1434 ا@ـوافق 27 نـوفـمـبـر سـنـة p2012 يـتـضـمّــنـان إنـهـاء مـهــــام مـديـــرين
للتقنــ[ والشــؤون العــامّـــة فـي الـواليـات...............................................................................................
مــراسـيم رئـاســيّـة مـؤرّخـة في 13 مـحــرّم عـام 1434 ا@ـوافق 27 نـوفـمــبـر سـنـة p2012 تـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام رؤسـاء دوائـر في
الواليات................................................................................................................................................
مــراسـيم رئـاســيّـة مـؤرّخـة في 13 مـحـرّم عـام 1434 ا@ـوافق 27 نـوفـمــبـر سـنـة p2012 تـتـضـمّن إنـهـاء مــهـام كـتّـاب عـامـ[ لـدى
رؤساء دوائر..........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 محـرّم عام 1434 ا@وافق 27 نـوفمـبر سـنة p2012 يـتـضمّن إنـهـاء مهـام مـدير ا@ـدرسـة الدولـية
اجلزائرية بفرنسا...................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13 مـحــرّم عـام 1434 ا@ـوافق 27 نـوفـمــبـر سـنـة p2012 يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـام رئــيس ديـوان وزيـر
السّـكن والعمران....................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 محـرّم عام 1434 ا@وافق 27 نـوفمـبر سـنة p2012 يتـضـمّن إنهـاء مـهام مـفتّـش بوزارة الـسّـكن
والعمران.................................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 مـحـرّم عـام 1434 ا@ـوافق 27 نـوفـمــبـر سـنـة p2012 يـتــضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديــر اإلدارة الـعـامّـة
بوزارة السّـكن والعمران...........................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13 مـحــرّم عـام 1434 ا@ـوافق 27 نـوفـمــبـر سـنـة p2012 يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام نـائب مــديـر بـوزارة
السّـكن والعمران......................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 20 ذي احلجـة عام 1433 ا@ـوافق 5 نـوفمـبـر سـنة p2012 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام ا@ديـر الـعـام للـوكـالة
الوطنية لتحس[ السكن وتطويره..............................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محـرّم عام 1434 ا@وافق 27 نـوفمـبر سـنة p2012 يـتضـمّن التـعي[ بـالهـيئـة الوطـنيـة للـوقاية
من الفساد ومكافحته................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 مـحـرّم عـام 1434 ا@ـوافق 27 نـوفـمـبـر سـنـة p2012 يتـضـمّن تـعـيـ[ مـكـلّفـة �ـهـمـة لـدى مـصالح
الوزير األوّل............................................................................................................................................
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 13 محـرّم عام 1434 ا@ـوافق 27 نـوفمـبـر سـنة p2012 يـتضـمّـنان تـعـي[ مـديرين لـلـتقـن[
والشؤون العامّة في الواليات.....................................................................................................................
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 محرّم عام 1434 ا@وافق 27 نوفمبر سنة p2012 تتضمّن تعي[ رؤساء دوائر في الواليات.
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13 مـحــرّم عـام 1434 ا@ـوافق 27 نــوفـمــبـر ســنـة p2012 يــتـضــمّن تــعـيــ[ مـديــر ا@ـدرســة الـدولــيـة
اجلزائرية بفرنسا...................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 مـحـرّم عـام 1434 ا@ـوافق 27 نـوفـمـبـر سـنـة p2012 يــتـضـمّن تـعـيـ[ مـديـر الـتـسـيـيـر الـعـقـاري
بوزارة السّـكن والعمران.........................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محـرّم عام 1434 ا@وافق 27 نـوفمـبر سـنة p2012 يتـضمّن تعـي[ مـدير اإلدارة العـامّة بوزارة
السّـكن والعمران....................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محـرّم عام 1434 ا@وافق 27 نـوفمـبر سـنة p2012 يـتضـمّن تعـي[ نـائب مديـر بوزارة الـسّـكن
والعمران...............................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 20 ذي احلـجــة عـام 1433 ا@ـوافق 5 نــوفـمــبـر ســنـة p2012 يـتــضـمّـن تـعــيـ[ ا@ــديـر الــعـام لــلـوكــالـة
الوطنية للتعمير....................................................................................................................................

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
وزارة الدوزارة الدّاخلياخليّة واجلماعات احمللة واجلماعات احمللّيّة

قرار مـؤرّخ في أوّل صفر عام 1434 ا@وافق 15  ديـسمـبر سـنة p2012 يعـدّل القرار ا@ؤرّخ في 25 محـرّم عام 1434 ا@وافق 9
ديسمـبر سنة 2012 الذي يحدّد شـكل ورقة التصويت الـتي تستعمل لالنـتخاب من أجل جتديد نـصف أعضاء مجلس
األمة ا@نتخب[ و�يزاتها التقنية...............................................................................................................

وزارة العدلوزارة العدل
قــرار مـؤرخ في أوّل صـفـر عـام 1434 ا@ـوافق 15 ديـسـمــبـر سـنـة p2012 يــتـضـمن تـعـيـ[ أعــضـاء مـكـاتب الـتــصـويت وكـتـابـهـا
لتجديد نصف أعضاء مجلس األمة ا@نتخب[...............................................................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـرار مؤرخ في 21 رمـضـان عـام 1432 ا@ـوافق 21 غـشـت سـنة p2011 يجـعل مـنـهج حتـديـد مـؤشـر احلـمض واحلـمـوضـة لـلـمواد
الدسمة ذات األصل احليواني والنباتي إجباريا.............................................................................................
قـرار مؤرّخ في 13  ربـيع الـثـاني عام 1433 ا@ـوافق 6 مـارس سـنـة p2012 يحـدّد الـقـائـمـة االسـميـة ألعـضـاء مـجـلس الـتـوجيه
للوكالة الوطنية لترقية التجارة اخلارجية...................................................................................................
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اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 12 -  - 415 مــؤرخ في  مــؤرخ في 27 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1434 ا@ــوافــق  ا@ــوافــق 11 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة p2012 يـــتـــضـــمنp يـــتـــضـــمن

الــتـــصــديق عــلى ا@ـــيــثــاق اإلفــريــقـي لــقــيم ومــبــادىءالــتـــصــديق عــلى ا@ـــيــثــاق اإلفــريــقـي لــقــيم ومــبــادىء
اخلــــدمـــة الــــعــــامـــة واإلدارةp ا@ــــعــــتـــمــــد بــــأديس أبــــابـــااخلــــدمـــة الــــعــــامـــة واإلدارةp ا@ــــعــــتـــمــــد بــــأديس أبــــابـــا

بتاريخ بتاريخ 31 يناير سنة  يناير سنة 2011.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية
pبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية  -

pال سيما ا@ادة 77 - 11 منه pوبناء على الدستور  -
- وبـــــعـــــد االطالع عـــــلـى ا@ـــــيـــــثـــــاق اإلفـــــريـــــقـي لـــــقـــــيم
ومــبـادىء اخلــدمــة الـعــامـة واإلدارةp ا@ــعـتــمــد بـأديس أبــابـا

p2011 بتاريخ 31 يناير سنة

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

ا@ــادا@ــادّة األولى :ة األولى : يـصـدّق عــلى ا@ـيـثــاق اإلفـريــقي لـقـيم
ومــبـادىء اخلــدمــة الـعــامـة واإلدارةp ا@ــعـتــمــد بـأديس أبــابـا
بــــتــــاريخ 31 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2011 ويــــنــــــشــــر في اجلــــريــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة. 

2 : : يــــــنــــــــشــــــر هــــــذا ا@ـــــرســــــوم  فـي اجلــــــريـــــدة ا@ــــــادا@ــــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 27 مــحــرّم عــام 1434 ا@ــوافق 11

ديسمبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

--------------------------------------------

ا@يثاق اإلفريقيا@يثاق اإلفريقي
لقيم ومبادىء اخلدمة العامة واإلدارةلقيم ومبادىء اخلدمة العامة واإلدارة

الديباجةالديباجة

pإن الدول األعضاء في االحتاد اإلفريقي

إذ تـعـيـد تأكـيـد الـتـزامـها إذ تـعـيـد تأكـيـد الـتـزامـها الـسـيـاسي بـتـقـويـة الـقدرة
pعلى ا@هنية وأخالقيات اخلدمة العامة في إفريقيا

وإذ تـــــعــــــقـــــد الـــــعـــــزم وإذ تـــــعــــــقـــــد الـــــعـــــزم عـــــلـى تـــــعـــــزيـــــز قــــــيم ومـــــبـــــادىء
الـد�ــقـراطـــيـة واحلــكـم الـرشــيـد وحــقــوق اإلنــســان واحلـق

pفي التنمـية

إلى صالحــيـات اإلدارة ا@ــتــمـثــلـة فـي حـمــايـة ونـظـرا ونـظـرا 
حـمايـة الـقـيم األساسـيـة لـلخـدمـة الـعامـة وتـعـزيز الـثـقـافة

pاإلدارية القائمة على احترام حقوق ا@ستخدم

وإذ تــعــرب عن الــتــزامــهـا وإذ تــعــرب عن الــتــزامــهـا بـتــعــزيـز الــقــيم وا@ــبـادىء
pالتي حتكم تنظيم اخلدمة العامة واإلدارة العامة

وإذ تعي وإذ تعي ضرورة احلفاظ عـلى شرعية اخلـدمة العامة
وتــكــيــيـف اخلــدمــات الــعــامـة اإلفــريــقــيــة مـع االحــتــيــاجـات

pا@ستجدة في القـارة

وإذ تـعـيـد تـأكـيـد حـرصـهـا اجلـمـاعي وإذ تـعـيـد تـأكـيـد حـرصـهـا اجلـمـاعي عـلى الـسعي دون
كــلل إلى حتــديث وحتــســ[ وتــرســيخ قــيم احلــكم اجلـــديــدة

pفي إطار اخلدمة العامة

بـــرغــــبـــتـــهــــا ا@ـــشـــتــــركـــة في تــــقـــويـــة وإذ تـــســـتـــرشـــد وإذ تـــســـتـــرشـــد 
وتـعـضيـد اخلدمـة الـعامـة بـغيـة تـعزيـز الـتكـامل والـتـنمـية

pا@ستدامة في القـارة

وإذ تـعـرب أيـضـا عن الـتـزامـهـا وإذ تـعـرب أيـضـا عن الـتـزامـهـا بـتـعـزيـز إدارة تـؤدي
pمهامها في أفضل ظروف اإلنصاف والكفاءة

وإذ تـــعــــرب عـن حـــرصـــهـــا وإذ تـــعــــرب عـن حـــرصـــهـــا عـــلى ضــــمــــان الـــتــــطـــبــــيق
الفعـال للمـيثاق مع األخذ في االعتبار الظروف ا@تميزة

pللـدول األعضـاء

وإذ تــســتــحــضــــــر وإذ تــســتــحــضــــــر مــقــــــرر اجملــــــلـس الــتــنــفـــــــيـذي
pEX. CL/ DEC. 243 (VIII)

اتفقت على مـا يأتي :اتفقت على مـا يأتي :

الفصل األوالفصل األوّل

التعريفات واألهداف وا@بادىءالتعريفات واألهداف وا@بادىء

ا@ادا@ادّة األولىة األولى
التعريفاتالتعريفات

لــــغــــــرض هــــــذا ا@ـــيــــثــــــاقp ومـــــــا لـــم يــــتـــم الـــنص
عــلى خالف ذلك :

pتعني عبارة "االحتاد اإلفريقي" "االحتاد اإلفريقي" االحتاد اإلفريقي
تـــعــني كــلــمــة  "أخالقـــيــات اخلــدمـــة الــعــامــة"  "أخالقـــيــات اخلــدمـــة الــعــامــة" األخالق
الــــتي يــــســــتــــرشــــد بــــهــــا ســــلــــوك أعــــوان اخلــــدمــــة الــــعــــامـــة

pوتدابيرهـا
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تـعــني عـبـارة "إدارة عـامـة" "إدارة عـامـة" أي مـؤســسـة أو مـنــظـمـة
عـــلى مـــســـتـــوى قـــاريp إقـــلـــيـــمـيp وطـــني ومـــحـــلي تـــطـــبق

pسياسات عامة أو تقوم �هام خدمة عامة
تـعــني عــبـارة "اخلــدمـة الــعــامـة" "اخلــدمـة الــعــامـة" أي خـدمــة أو نــشـاط
مـــتــعـــلـــق بـــا@ــصـــلــحـــــة الــعـــامــــة يــــتم الــقـــيــــام بـــهـــا حتت

pسلطــة اإلدارة
تـعــني عــبـــارة  "الــدول األعـضـــاء" "الــدول األعـضـــاء" الـــدول األعـضـــاء

pفي االحتـاد اإلفريقي
تـعــني عـبـارة  "الـدولــــة الـطـــرف" "الـدولــــة الـطـــرف" أي دولـــــة عـضـــو
في االحتـاد اإلفريقي صـدّقت على هـذا ا@يثـاق أو انضمت
إلـــيـه وقـــامت بــإيـــداع وثـــائـق الــتــصــــديـق أو االنــضــمـــام

pلـدى رئيس مفوضية االحتاد اإلفريقي
تــعـــني عــبــارة " "عــون اخلــدمـــة الــعــامــة" " "عــون اخلــدمـــة الــعــامــة" أي عــامل أو
مـسـتـخـدم لـدى الـدولـة أو أي من مـؤسـساتـهـاp �ـا في ذلك
أولـئـك الـذيـن يـتـم اخـتــيــارهم أو تــعــيـيــنــهم أو انــتــخــابـهم
لـلقـيـام بـأنـشـطة نـيـابـة عن الـدولـة على جـمـيع مـسـتـويات

pهيـاكلهـا
الـقانـون الـتأسـيـسي لالحتاد تعـني كلـمة  "الـقانون" "الـقانون" 

pاإلفـريقي
تعني كلمة "ا@ؤتمر" "ا@ؤتمر" مؤتمر رؤساء دول وحكومات

pاالحتاد اإلفـريقي
الــدول تـــعـــنـي عـــبـــارة " "مـــؤتـــمــــر الـــدول األطـــراف" " "مـــؤتـــمــــر الـــدول األطـــراف" 

pاألعضاء الذين قاموا بالتصديق على هذا ا@يثاق
تــعـــني عــبــارة ""اجملــلس الــتـــنــفــيــذي" "اجملــلس الــتـــنــفــيــذي" مــجــلس وزراء

pاالحتـاد اإلفـريقي
يـعـني مخـتـصر "اجملمـوعات االقـتصـاديـة اإلقلـيمـية""اجملمـوعات االقـتصـاديـة اإلقلـيمـية"

pاجملموعات االقتصادية اإلقليمية لالحتاد اإلفريقي

تـــعـــني كـــلـــمـــة "ا@ـــســـتـــخـــدم" ا@ـــســـتـــخـــدم" أي شـــخص قـــانـــوني أو
pطبيعي يطلب خدمة عامة

pتعني كلمة  "ا@فوضية" "ا@فوضية" مفوضية االحتاد اإلفريقي

تـــعـــني كـــلـــمـــة  "ا@ـــيـــثــاق" "ا@ـــيـــثــاق" ا@ـــيــثـــاق اإلفـــريـــقي لـــقـــيم
ومبادىء اخلدمة العامة واإلدارة.

ا@ادا@ادّة ة 2
األهدافاألهداف

يهدف هذا ا@يثاق إلى مـا يأتي :

1 - تــــعــــزيــــز ا@ــــبــــادىء والـــقــــيـم ا@ــــضـــمــــنــــة فـي هـــذا
ا@يثـاق.

2 - ضــمــان تــوفــيـر خــدمــات ذات نــوعــيــة ومــبــتــكـرة
تلبي احتياجات جميع ا@ستخدم[.

3 - تــــشـــــجــــيـع جــــهــــود الـــــدول األعــــضــــاء فـي حتــــديث
اإلدارة الــــعــــامــــة وتــــعـــــزيــــز الــــقــــدرات مـن أجـل تــــطـــــويـــر

اخلدمـة العامـة.
 4 - تشجـيع ا@واطـن[ ومـستـخدمي اخلـدمة الـعامة

على ا@شاركة النشطة والفعالة في اإلجراءات اإلدارية.
5 - تـــعــزيـــز الـــقـــيم األخالقـــيـــة ا@ـــتـــأصـــلــة فـي أعــوان
اخلـــدمـــة الـــعــامــــة بــهـــدف ضـــمــان الـــشــفـــافـــيـــة في تــوفـــيــر

اخلدمـة العامـة.
6 - حتــــســــ[ ظــــروف عــــمل أعــــوان اخلــــدمــــة الــــعــــامـــة

وضمان حماية حقوقهم.
7 - تــــشـــــجــــيـع مــــواءمـــــة الــــســـــيــــاســـــات واإلجــــراءات
ا@تـعلـقة بـاخلدمـة العـامة واإلدارة الـعامـة فيـما بـ[ الدول

األعضاء بغية تعزيز التكامل اإلقليمي والقاري.
8 - تـعــزيـز ا@ـســاواة بـ[ اجلـنــسـ[ وكــذلك ا@ـسـاواة

في اخلدمة العامة وفي اإلدارة العامة.
9 - تــــــــطـــــــويـــــــر الـــــــتـــــــعـــــــاون بـــــــ[ الـــــــدول األعـــــــضـــــــاء
واجملـــمــوعــات االقـــتــصـــاديــة اإلقــلـــيــمــيـــة واجملــتـــمع الــدولي

لتحس[ اخلدمة العامة واإلدارة العامة.
10 - تـشــجـيع تـبــادل الـتـجـارب وأفــضل ا@ـمـارسـات

قصد إنشاء قاعدة معرفية ب[ الدول األعضاء.

ا@ادا@ادّة ة 3
ا@بادىءا@بادىء

تــتـــفق الـــدول األعــضـــاء عــلى تـــنــفـــيــذ ا@ـــيــثـــاق وفــقــا
للمبادىء اآلتية :

1 - ا@ـــســـاواة بــ[ كـل مــســـتــخـــدمي اخلـــدمـــة الــعـــامــة
واإلدارة العامـة.

p2 - منع جـمـيع أشكـال الـتمـيـيز مـهمـا كـانت أسسه
pــــــــا فـي ذلك عـــــــلـى أســـــــــاس االنـــــــتـــــــمـــــــــاء اجلـــــــغـــــــــــرافي�
pواإلعــــاقـــــة pواإلثــــنـي pوالـــــديــــنـي pواجلــــنـــــسي pوالــــعـــــرقي
واآلراء الـســيــاســيـةp واالنــتــمـــــاء الــنــقــــابي أو االنــتـــمـاء

pإلى أي منظمة قانونية
3 - احلـيـاد واإلنصـافp واحـترام الـشـرعيـة في تـقد¢

اخلدمــات العامـة.
4 - استمرارية اخلدمات العامة في كل الظروف.

5 - تــــكــــيـــــيف اخلــــدمـــــات الــــعــــامـــــة مع احــــتـــــيــــاجــــات
ا@ستخدم[.

6 - ا@ــــهــــنــــيــــة واألخالقــــيـــــات في اخلــــدمــــــة الــــعــــامـــــة
واإلدارة العامة.

7 - تـــعــــزيـــز حــــقـــوق مـــســــتـــخــــدمي وأعــــوان اخلـــدمـــة
العـامـة وحمايتها.
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pوالــــنـــــزاهــــة p8 - الــــتـــــأســــيـس لــــثـــــقــــافـــــة ا@ـــــســــاءلـــــة
والشفافية في اخلدمة العامة واإلدارة العامة.

pوالــــــــفـــــــعـــــــــــــال p9 - االســـــــتـــــــخـــــــــــــدام الـــــــفـــــــــعــــــــــلي
وا@ســـؤول للمـوارد.

الفصل الثانيالفصل الثاني

واجبات اخلدمة العامة واإلدارة العامةواجبات اخلدمة العامة واإلدارة العامة

ا@ادا@ادّة ة 4
احترام حقوق اإلنسان ومبدأ الشرعيةاحترام حقوق اإلنسان ومبدأ الشرعية

1 - يـنـبـغي لإلدارة الـعـامـة وأعوانـهـا احـتـرام حـقوق
اإلنسان وكرامة جميع ا@ستخدم[ وسالمتهم.

2 - يــجب تــقــد¢ اخلــدمــات الــعــامــة طــبــقــا لــلــقــوانـ[
والنظم والسياسات العمومية السارية.

3 - يـــجب أن تـــتـــطــابق قـــرارات اإلدارة الـــعـــامــة مع
األطر القانونية والتنظيمية السارية.

ا@ادا@ادّة ة 5
الوصول إلى اخلدمة العامةالوصول إلى اخلدمة العامة

1 - يــــــــجـب عــــــــلـى الــــــــدول األطــــــــــراف إدراج مــــــــبــــــــدأ
الـوصول ا@تسـاوي وغير التـمييزي إلى اخلـدمات العامـة

في قوانينها ونظمها الوطنية.
2 - يــــتـــم تــــنــــظــــــيـم اإلدارة الــــعـــــامــــــة بــــطــــــريــــقـــــــة
تــضــمـــن لــلــمــســتــخـدمــ[ ســهــولــة الــوصــول إلـى خــدمــات

عامـة مناسبـة.
3 - يــتم تـــنــظـــيـم اإلدارة الــعـــامــة بـــطــريــقـــة تــضــمن

جعـل اخلدمات في متناول ا@ستخدم[.
4 - يتـعيّن على اإلدارة الـعامـة االتسام بـالتشـاركية
وضـمـان الــتـشــريك الـفــعــلي لـكـافـــة ا@ـتـدخـلـــ[ ا@ـعـنـيــ[
�ــــــا فـي ذلك اجملــــتـــــمــع ا@ــــدنـي في تــــخــــطـــــيط اخلــــدمـــــات

العامـة وتقد�هـا.

ا@ادا@ادّة ة 6
الوصول إلى ا@علوماتالوصول إلى ا@علومات

1 - تــــقــــوم اإلدارة الــــعــــامــــة بــــتــــوفــــيــــر ا@ــــعــــلــــومــــات
الـضــروريــة لــلـمــســتــخـدمــ[ حــول الــتـدابــيــر واإلجـراءات

الشكلية ا@تصلة بتقد¢ اخلدمة العامة.
2 - تــقـوم اإلدارة الــعـامــة بــإبالغ ا@ـســتــخـدمــ[ بـكـل
الــقــرارات ا@ـتــخـذة بــخـصــوصـهـم وبـيــان أسـبــابـهــا وكـذلك

آليات الطعن القانونية ا@تاحة لهم.

3 - تــــقــــوم اإلدارة الــــعــــامــــة بــــوضع نــــظـم وإجـــراءات
اتـصال فـعلـيةp بـقصـد ضمـان إعالم العـموم حـول اخلدمات
pوحتــســ[ وصــول ا@ــسـتــخــدمــ[ إلى ا@ــعــلــومـات pالـعــامــة

وتلقي أرائهم ومقترحاتهم وشكاواهم.
4 - تــــضــــمـن اإلدارة الــــعــــامـــــة أن تــــكــــون اإلجــــراءات
والوثائق اإلدارية مصممة بطريقة سهلة ولغة مفهومة.

ا@ادا@ادّة ة 7
خدمات فعالة وذات جودةخدمات فعالة وذات جودة

1 - يـجب أن تتسم اخلـدمات العـامة بالـقدر األقصى
من الـــفـــعــلـــيــة والـــفـــعــالـــيـــة وبــاجلـــودة الــعـــالـــيــة وأن تـــقــدم

بالطريقة األكثر اقتصادا.
2 - تــقــوم اإلدارة الــعــامــة بــوضع اآللــيــات ا@ــنــاســبـة

لرصد وتقييم فعالية اخلدمة العامة بصورة دورية.
3 - تـقـوم اإلدارة الـعــامـة بـوضع آجـال تــقـد¢ اخلـدمـة

العامة واحترامها.
4 - تــــضـــمن اإلدارة الـــعــــامـــة الـــتــــكـــيـــيف ا@ــــســـتـــمـــر

خلدماتها مع االحتياجات ا@ستجدة للمستخدم[.
5 - تـتخـذ اإلدارة العـامـة اإلجراءات الالزمـة إلرساء

وتعزيز الثقة ب[ أعوان اخلدمة العامة وا@ستخدم[.

ا@ادا@ادّة ة 8
حتديث اخلدمة العامة واإلدارة العامةحتديث اخلدمة العامة واإلدارة العامة

1 - تــقــوم اإلدارة الـعــامــة بـتــسـهــيل إدخــال إجـراءات
ونظم حديثة ومبتكرة في تقد¢ خدماتها.

2 - تـــســهـــر اإلدارة عـــلى اســتـــخـــدام الــتـــكــنـــولــوجـــيــا
احلــديــثــــة لــــدعم وحتــســــ[ نـــوعـــــيــة اخلــدمـــــة الــعــــامـــة

التي تقـدمهـا.
3 - تــــقــــوم اإلدارة الــــعــــامــــة بــــتــــبــــســــيط إجــــراءاتــــهــــا
وتـــســهــيل شــكــلــيــاتــهــا ا@ــتــعــلــقــة بــالــوصــول إلى اخلــدمــات

وتقـد�هــا.

الفصل الثالثالفصل الثالث
قواعد سلوك أعوان اخلدمة العامةقواعد سلوك أعوان اخلدمة العامة

ا@ادا@ادّة ة 9
ا@هنيةا@هنية

1 - يـــتـــعـــيّـن عـــلى أعـــوان اخلـــدمـــة الـــعــامـــة الـــتـــحـــلي
با@هنية والشفافية والنزاهة في أداء مهامهم.

2 - يجـب على أعـوان اخلـدمة الـعـامة إثـبـات التـمـيز
واالبتكار في القيام �هامهم.
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3 - يـــــجـب عــــلـى أعـــــوان اخلـــــدمــــة الـــــعـــــامـــــة الـــــقـــــيــــام
بواجباتهم ا@هنية وأن يتحلوا باللياقة واحلياد والنزاهة

في التعـامـل مع ا@ستخدم[.

4 - يـــجـب عـــلى أعــــوان اخلـــدمـــة الــــعـــامـــة الــــتـــصـــرف
بـطريقــة مسـؤولة وطبقــا لـلقــوانـ[ والنـظــم الـوطـنية

السـاريـة.

ا@ادا@ادّة ة 10
أخالقيات وقواعد السلوكأخالقيات وقواعد السلوك

1 - يــــجـب عــــلى أعـــــوان اخلــــدمــــة الــــعــــامـــــة الــــتــــحــــلي
بـــالــنــزاهــة وااللــتـــزام بــالــنــظـم والــقــيم وقـــواعــد الــســلــوك

ا@تعارف عليها في أداء مهامهم.

2 - ال يجوز ألعوان اخلـدمة العامة طلب أو قبول أو
استالم أي تـسديـد مالي أو هـبة أو هديـة أو مكـافأة أخرى
pبــطـريــقــة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشـرة pعــيــنــيــة أو نــقــديــة

مقابل أداء مهامهم.

3 - وال يـــجــــوز ألعـــوان اخلــــدمـــة الـــعــــامـــة اســــتـــخـــدام
وظائفـهم بأي حـال ومن األحوال لـتحـقيق مـآرب سيـاسية
أو شـخــصــيـة. ويــتــعـيّن عــلــيـهـم الـتــصــرف في كل األحـوال

بنزاهة وإخالص.

ا@ادا@ادّة ة 11
حاالت التنافي وتضارب ا@صالححاالت التنافي وتضارب ا@صالح

1 - ال يــجـوز ألعــوان اخلــدمــــة الــعــــامــــة ا@ــشـــاركـــة
في اتــخــاذ قـرارات أو الــتـدخـل في حـاالت �ــكن أن تــكـون
لـهم فيـهـا مصـلـحة شـخـصيـة قصـد عـدم اإلخالل بنـزاهـتهم

أو ا@ساس �صداقية اإلدارة العامة.

2 - حتـــــدد الــــــدول األطـــــراف ا@ـــــعـــــايـــــيــــــر في مـــــجـــــال
الــتــنــافي وتــضــارب ا@ــصــالح في تــشــريــعــاتــهــا الــوطــنــيـة

بصفـة صريحـة.

3 - ال يجـوز ألعوان اخلـدمة العـامة شـغل أية وظـيفة
أو إبـــرام صــفـقـــة أو حـيــازة مـصـــالح مـالـــيـة أو جتــاريــة

أو مادية تتنافى مع واجباتهم أو مسؤولياتهم.

4 - علـى جمـيع أعـوان اخلـدمة الـعـامـة احتـرام سـرية
الـــوثــــائق وا@ـــعـــلــــومـــات الـــتـي تـــكـــون بـــحــــوزتـــهم أو حتت

تصرفهم في أداء مهامهم.

5 - عـــلى أعــــــوان اخلــــدمــــــة الـــعــــامــــــة االمـــتـــنـــــــاع
عـــن االســــتــــفــــادة بــــصــــفــــة غــــيــــر مــــشــــروعـــــة من وظــــائف

شغلوهـا سابقـا.

ا@ادا@ادّة ة 12
الوقاية من الفساد ومكافحتهالوقاية من الفساد ومكافحته

1 - عـــــلـى الــــدول األطـــــراف سـن قــــوانـــــ[ واعـــــتـــــمــــاد
استراتيجيات @كافحة الفساد من خالل إنشاء مؤسسات

مستقلة لهذا الغرض.
2 - تـــقـــوم اإلدارة الــعـــامـــة بـــتـــوعــيـــة أعـــوان اخلـــدمــة
الـــعــــامـــة وا@ــــســـتــــخـــدمــــ[ بـــصــــورة مـــســــتـــمــــرة بـــاألدوات
الـــقــــانـــونــــيـــةp واالســـتــــراتـــيـــجــــيـــات واآللــــيـــات الـــتـي يـــتم

استخدامها @كافحة الفسـاد.
3 - يــجب عـــلى الـــدول األطــراف وضع نـــظم وطـــنــيــة
لـــلـــمـــســـاءلـــة والـــنـــزاهـــة تـــهـــدف إلى تـــطـــويـــر ســـلـــوكـــيـــات
وقنـاعـات اجتـمـاعـية تـقـوم عـلى األخالق كوسـيـلـة للـوقـاية

من الفساد.
4 - يـــجب عـــلى الـــدول األطـــراف تـــكـــريـس الـــســـلــوك
األمـــثل وتـــعـــزيـــزه في بـــنـــاء مـــجـــتـــمـــعـــات مــؤســـســـة عـــلى

األخالق وخالية من كل أشكال الفساد.

ا@ادا@ادّة ة 13
اإلعالن عن ا@متلكاتاإلعالن عن ا@متلكات

يــــــجـب عــــــلى أعـــــــوان اخلــــــدمــــــة الــــــعــــــامــــــة اإلعـالن عن
�ـتـلـكـاتـهم ومـداخـيـلهـم في بـدايـة خـدمتـهـم وأثنـاءهـا وفي

نهايتها وفقا للقوان[ والنظم الوطنية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
حقوق أعوان اخلدمة العامةحقوق أعوان اخلدمة العامة

ا@ادا@ادّة ة 14
ا@ساواة ب[ أعوان اخلدمة العامةا@ساواة ب[ أعوان اخلدمة العامة

1 - تقوم اإلدارة العـامة بتعزيز ا@ساواة ب[ أعوان
اخلدمـة العامـة.

2 - ال تـشــجع اإلدارة الـعــامـة أو تــسـمح بــتـواصل أي
تـــــمــــيـــــيـــــز يــــقـــــوم عــــلـى األصلp أو الـــــعــــرقp أو اجلـــــنسp أو
اإلعاقـةp أو الديـانةp أو االثـنيـةp أو الرأي الـسياسي أو أي

اعتبار آخر.

ا@ادا@ادّة ة 15
حرية التعبير وتكوين اجلمعياتحرية التعبير وتكوين اجلمعيات

1 - ألعوان اخلـدمة الـعامة احلــق في حـريـة الـتعـبير
في حدود ما تسمح به صفتهم كأعوان خدمة عامة.

2 - ألعـــــــوان اخلـــــــدمـــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة احلـق فـي تـــــــكـــــــوين
اجلـمـعــيـات وا@ـنـظــمـــات الـنـقــابـــــيـة وأي جتـمــــع آخـــــر
أو االنـــتـــمـــاء إلـــيـــهـــا لـــتـــعـــزيـــز وحـــمـــايــــة حـــقـــوقـــهم وفـــقــــا

للقوان[ الوطنية.
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3 - دون ا@ــــســـاس بـــالـــقــــوانـــ[ الـــوطـــنــــيـــةp ال تـــؤثـــر
الــعـــضـــويــة أو عـــدم الـــعــضـــويــة فـي حــــزب ســـيـــاسيp بــأي

طريقةp على التدرج الوظيفي لعون اخلدمة العامة.
4 - ألعـوان اخلـدمـة الـعامـة احلق لـلـقـيام بـا@ـفـاوضات
اجلـــمـــاعــيـــة والـــنـــشـــاطــات الـــنـــقـــابــيـــة مع ضـــمـــان احـــتــرام

القوان[ والنظم الوطنية.
5 - يــجب حــمــايــــة �ــثــــلي االحتـــــادات الــنــقــابـــــيـة
مــن ا@ــمــارســات الـــتــمــيــيـــزيــة أو أي نــوع من الـــعــقــوبــات

بسبب أنشطتهم النقابية.
6 - يـتعيّن على اإلدارة الـعامة توفـير بيئـة مناسبة

للحـوار والتشـاور.
7 - يــجب أن تـنص الــتـشـريــعـات والــنـظم الـوطــنـيـة

بوضوح على إجراءات وآليات تسوية النزاعات.

ا@ادا@ادّة ة 16
ظروف العملظروف العمل

1 - تقـوم اإلدارة الـعـامـة بـتـهيـئـة بـيـئـة عـمل تـضمن
سالمة أعوان اخلدمة العامة.

2 - تـــقـــوم اإلدارة الــعـــامـــة بـــحـــمــايـــة أعـــوان اخلـــدمــة
الـــــعـــــامــــــة من جـــــمـــــــيع أشـــــكـــــــال الـــــتـــــهـــــديــــدات والـــــشـــــتم

والتـحرش واالعتداء.
3 - تـــقـــوم اإلدارة الــعـــامـــة بـــحـــمــايـــة أعـــوان اخلـــدمــة
الــعــامــــة من جــمـــيع أشــكـــال الــتــحــرش اجلــنـسي أثــنـــاء

أداء مهـامهم.

ا@ادا@ادّة ة 17
األجـوراألجـور

يــكـون إلعـوان اخلــدمـة الـعــامـة احلـقp في إطــار نـظـام
أجـور مـنـسـجم ومـتـسق في أجـر عـادل ومـنـصف يـتطـابق

مع مؤهالتهم ومسؤولياتهم وأدائهم وعهداتهم.

ا@ادا@ادّة ة 18
احلقوق االجتماعيةاحلقوق االجتماعية

ألعوان اخلـدمـة العـامـة احلق في اإلجازات والـضـمان
االجتماعي ومنح التقاعد.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
إدارة ا@وارد البشرية وتنميتهاإدارة ا@وارد البشرية وتنميتها

ا@ادا@ادّة ة 19
التعي[التعي[

1 - على اإلدارة العامة اعتماد سياسة وخطة موارد
بشرية تلبي احتياجاتها لضمان سيرها احلسن والفعّال.

2 - يستند تـعي[ أعوان اخلدمة العامة إلى مبادىء
الكفاءةp وا@ساواةp وعدم التمييز.

3 - دون ا@سـاس بـاألحكـام األخـرى للـمـيثـاقp تـعتـمد
الـدول األطــراف إجـراءات تــشـريــعـيــة وتـنــفـيــذيـة وإداريـة
pواألقـــلـــيـــات الـــعـــرقـــيـــة pلـــضـــمـــان حـق تـــوظـــيف الـــنــــســـاء

وا@عوق[p والفئات االجتماعية ا@همشة والضعيفة.
4 - تعـتمـد الدول األطراف إجـراءات انتـقاء وتـعي[
فـي الـوظــائف الــعـمــومــيـة عــلى أســاس مـبــادىء ا@ــنـافــسـة

والكفـاءة واإلنصاف والشفافية.

ا@ادا@ادّة ة 20
تقييم أداء أعوان اخلدمة العامةتقييم أداء أعوان اخلدمة العامة

1 - تـــؤسس الــــدول األطــــراف لـــثــقـــافـــــة الـــتــمــيّــــز
فـي اإلدارة العامـة.

2 - يـــخــضـع أعــوان اخلـــدمــة الـــعــامـــة لــنـــظـــام تــقـــيــيم
لألداء يستند إلى معايير محددة وقابلة للقياس.

3 - جتــــري الــــدول األطـــــراف مــــتـــــابــــعــــة وتـــــقــــيـــــيــــمــــا
مـــنـــتـــظـــمـــ[ ألداء أعـــوان اخلـــدمـــة الـــعـــامـــة بـــهـــدف حتـــديــد
مـتطـلبـات تـرقيـتهم ا@ـهـنيـة وحتسـ[ مسـتـواهم وتطـوير

كفاءتهم وإنتاجيتهم.

ا@ادا@ادّة ة 21
تطوير القدراتتطوير القدرات

p1 - تـــقـــوم الــــدول األطـــراف بـــوضع بـــرامج عـــلـــمـــيــة
وشــامـلــةp ومــسـتــمــرة لـتــطــويــر الـقــدرات بــهـدف تــعـــزيــز

كفـاءة اإلدارة العامـة.
2 - يــــــــجب عــــــــلـى الـــــــدول األطـــــــراف الــــــــتـــــــعــــــــاون مع
مـؤسـســات الـبـحث والـتــكـوينp وإنـشـاء شـبــكـة @ـؤسـسـات

التدريب لتعزيز قدرات أعوان اخلدمة العامة.
3 - تــــوفـــــــر الــــــدول األطــــــراف وســـــــائـل وظــــــروف
عـمـل منـاســبة السـتعـمــال ا@ـعـــارف اجلــديــدة في حــدود

ا@ـوارد ا@تاحـة.
4 - يــــــــجب عــــــــلـى الـــــــدول األطــــــــراف وضــع آلــــــــيـــــــات
pوا@ــــعــــلــــومــــات pوا@ـــــعــــرفــــة pوبــــرامـج لــــتــــبــــادل اخلــــبــــرات
والــتــكــنـــولــوجــيــاp وأفــضـل ا@ــمــارســات لـــتــطــويــر اخلــدمــة

العامة واإلدارة العامة.

ا@ادا@ادّة ة 22
التنقـلالتنقـل

1 - تـعـتـمـد اإلدارة الـعـامــة مـبـدأ "الـتـنـقل" في إدارة
التدرج ا@هني ألعوان اخلدمة العامة.

2 - يــــراعي الــــتـــنــــقل مــــتـــطــــلـــبــــات اخلـــدمــــة الـــعــــامـــة
واحتيـاجـات أعوانهـا.
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الفصل السادسالفصل السادس
آليات التنفيذآليات التنفيذ

ا@ادا@ادّة ة 23
آليات التنفيذآليات التنفيذ

pلـتــنـفــيـذ االلــتـزامــــات ا@ـضــمـنـــة فـي هـذا ا@ــيـثـــاق
يتم اتخـاذ التدابير اآلتـية :

1 - على مستوى كل دولة طرف : - على مستوى كل دولة طرف :
تـــــلـــــتـــــــزم الـــــدول األطـــــــراف بــــــتـــــحـــــقــــــيق األهــــــداف
وتــطـبـيق ا@ـبـادىء واحــتـرام االلـتـزامـات ا@ــعـلـنــة في هـذا

ا@يثاق وفقـا @ا يأتي :
أ) اعـــتـــمـــاد أدوات تـــشــريـــعـــيـــة وتـــنــفـــيـــذيـــة وإداريــة

pواءمة قوانينها ونظمها الوطنية مع هذا ا@يثاق@
ب) اتـــخــــاذ كـــافــــة الـــتــدابـــيـــر الـــضـــروريـــة لـــضـــمــان

pالنشـر الواسع لهذا ا@يثاق
ج) تــــعـــزيــــز اإلرادة الــــســــيــــاســـيــــة كــــشــــرط ضـــروري

pلتحقيق األهداف الواردة في هذ ا@يثاق
د) إدراج الــتـــــزامــــات ا@ــيــثــــاق وقـــيــمــه ومــبــادئــه

pفي سياساتها واستراتيجياتها الوطنية
هـ) اتــخـاذ الـتــدابـيــر الـضـروريــة لـتــطـويـر الــتـعـاون
وتبادل اخلبـرات في مجال اخلدمة العامة واإلدارة العامة

�ا يتناسب مع أهداف هذا ا@يثاق وقيمه ومبادئه.

2 - على مستوى ا@فوضية : - على مستوى ا@فوضية :

1 - على ا@ستوى القـاري : - على ا@ستوى القـاري :
لــضــمــان تـنــفــيــذ هــذا ا@ــيــثــاق وتــسـهــيـل ذلكp تــقـوم

ا@فوضية �ا يأتي :
1 - ضمان إنشاء مؤتمر للدول األطراف.

2 - وضع خـطــوط تـوجــيـهــيـة بــالـتـشــاور مع مــؤتـمـر
الدول األطراف لتنفيذ هذا ا@يثاق.

3 - إنــــشـــاء أمـــانـــةp بــــالـــتـــشـــاور مـع مـــؤتـــمـــر الـــدول
األطـرافp تـقـوم بـتـنـسيـق وتنـفـيـذ األنـشـطـة وااللـتـزامات

وا@سؤوليات ا@ضمنة في هذا ا@يثـاق.
4 - تـسهـيل تهـيئـة الظـروف ا@الئمـة للـحكم الـرشيد
pوخدمة عـامـة ذات نـوعـيـة عالـيـة في القـــارة اإلفـريـقـية
ال سيـمـا من خـالل مواءمـة الـسـيـاسـات الـعـامـة والـقـوان[

الوطنية للدول األطراف.
5 - مـــســاعــدة الـــدول األطــراف فـي تــنــفـــيــذ ا@ـــيــثـــاق

وتنسيق تقييم تنفيذه.

6 - تــــعـــــبــــئــــــة ا@ـــــــوارد الــــضــــــروريـــــــة @ــــســــــاعــــــدة
الــــدول األطــــراف عـلى تــعـــزيــــز قــدراتــهـــا عـلـى تـنــفــيـذ

هـذا ا@يثـاق.

 7 - وضـــع اآللـــــيــــات ا@ـالئـــــمــــة وإنـــــشــــــاء الـــــقــــدرات

لتنفيذ هـذا ا@يثـاق.

8 - إجــراء اســتــعــراض دوري لــتــنــفــيــذ هــذا ا@ــيــثــاق
وتــــقـــــــديــم تـــــوصـــــيـــــــات إلى أجـــــهــــــــزة صـــــنــع الـــــقــــــــرار

لالحتــاد اإلفـريقي.

2 - على ا@ستوى اإلقليمي : - على ا@ستوى اإلقليمي :

وفـــقـــا @ـــواثـــيـــقـــهـــا الـــتـــأســـيـــســـيـــةp عـــلى اجملـــمـــوعـــات
االقتصادية اإلقليمية القيام �ا يأتي :

أ) تـشـجــيع دولـهـا األعـضـاء عـلـى الـتـصـديق عـلى هـذا
pا@يثاق أو االنضمام إليه وتنفيذه

ب) إدراج أهــــداف ومــبـــــادىء وقـــيـم هــذا ا@ــيــثــاق
أو أخــــذهـــــا في االعــــتـــبـــــار أثـــنــــــاء صـــيــــاغــــــة واعـــتـــمـــــاد

أدواتهـا القـانـونـية.

ا@ادا@ادّة ة 24
تقد¢ التقارير وآليات ا@تابعةتقد¢ التقارير وآليات ا@تابعة

1 - تــقـدم الــدول األطــرافp كل ســنــتـ[ (2) اعــتــبـارا
من تـــاريخ دخــول هـــذا ا@ــيـثـــاق حـــيّـز الــنّــفـــاذp تــقـــريــرا
إلى ا@ــفـوضـــيــة عن اإلجـــراءات الــتـشــريــعـــيـة وغــيــرهـــا
من اإلجـــراءات الـــضـــروريـــة ا@ـــتـــخــذة لـــتـــنـــفـــيـــذ ا@ـــبــادىء

وااللتزامات الواردة فيه.

2 - تــقــــوم ا@ــفـــوضـــيــة بـتــقـــــد¢ هـــذا الــتـقـــــريــــر
إلـى أجــــــهـــــــزة صــــــنـــع الــــــقــــــــرار ذات الـــــصــــــلــــــــة لـالحتـــــــاد
اإلفـــريـــقـي التـــخـــاذ مــــا يـــلـــزم مـن اإلجـــراءات في مــــيـــادين

اختصاصهـا.

3 - تـــعـــدّ ا@ـــفـــوضـــيـــة تـــقـــريـــرا عن تـــنـــفـــيـــذ ا@ـــيـــثــاق
وتـقدمه إلى ا@ـؤتـمر من خالل اجملـلس التـنـفيـذي ومؤتـمر

الدول األطـراف.

4 - يــــقـــوم ا@ــــؤتــــمـــر بــــاتــــخـــاذ اإلجـــــراءات ا@الئــــمــــة
@عاجلـة ا@سائل الواردة في تقرير ا@فوضية.

ا@ادا@ادّة ة 25
نظام ا@كافآتنظام ا@كافآت

1 - تــضع الــدول األطـــراف نــظــامـــا شــفــافـــا وحــيــاديــا
لــرصــد األداء ا@ــمـــيــزp واالبــتــكــارp والــتـــجــديــد في اخلــدمــة

العامة واإلدارة العامة.
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2 - يـسـعى مـؤتـمـر الـدول األطـراف إلى تـنـمـيـة نظم
مــســانــدة لـألنــشــطــة الــهـادفــة إلـى حتــســ[ اخلــدمــة الــعــامـة

واإلدارة العامة.
3 - تـــقـــوم ا@ـــفـــوضـــيـــة بــتـــنـــمـــيـــة الـــتـــجـــارب اجملــدّدة
ووضــع نـــظـــــام @ـــكـــــافـــأة االبــــتـــكــــار في اخلــــدمــــة الــــعـــامــــة

واإلدارة العامـة.

الفصل السابعالفصل السابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

ا@ادا@ادّة ة 26
بنود احتياطيةبنود احتياطية

1 - ال �س أي حـــــــكـــم من أحـــــــكــــــــام هــــــذا ا@ـــــــيـــــــثـــــــاق
باألحـكــام األكـثر تـأيـيـدا لـلخـدمــة الـعامــة واإلدارة الـعـامة
أو بالـقوان[ حـول حقـوق وواجبات أعـوان اخلدمة الـعامة
الـــواردة في الـتـشــريـعـــات الـوطـنـــيـة لـلـــدول األطـــراف

أو في أي وثيقة أخرى إقليمية أو قارية أو دولية.

2 - في حــالــــة الـتــعــــارض بــــ[ حــكــمــــ[ أو أكــثـــر
فـي هــذا ا@ــيــثــــاقp فــإن الــتــفـســــيــر ا@ــعــتــمــد يــكــــون ذلك
الــذي في صـالح احلـقــوق وا@ـصـالح الـشـرعــيـة @ـسـتـخـدمي

اخلدمـة العامـة.

ا@ادا@ادّة ة 27
التفسـيرالتفسـير

يــتـم رفــع مـســــائـل الـتــفـســيــر ا@ـتــعـلـقــــة بـتـنــفـــيـذ
هــــذا ا@ـــيـــثـــاق إلى احملـــكـــمـــة اإلفـــريـــقـــيـــة لـــلـــعـــدل وحـــقـــوق
اإلنـســان. وفي انـتـظــــار إنـشـــاء احملــكـمــــةp يـتم رفــع هـذه

ا@سائل إلى ا@ؤتمــر.

ا@ادا@ادّة ة 28
تسوية اخلالفاتتسوية اخلالفات

1 - تـــتم تـــســـويـــة أي خالف أو مـــنـــازعـــة بـــ[ الـــدول
األطـراف بـشـأن تــفـسـيــر أو تـطـبــيق هـذا ا@ـيــثـاق بـصـورة
وديــة مـن خالل مــشــاورات مــبــاشــرة بــ[ الــدول األطـراف
ا@ــــعــــنــــيــــة. وفي حــــال عــــدم إمـــكــــانــــيــــة تــــســـويــــة اخلالف أو
ا@ـنـازعـةp �ـكن ألي دولـة طـرف رفع ا@ـنـازعـة إلى احملـكـمـة

اإلفريقية للعدل وحقوق اإلنسان.

2 - وحلــــ[ إنــــشــــاء احملـــــكــــمــــةp يــــتـم رفع أي خالف أو
مــــــنـــــازعــــــة إلى مــــــؤتـــــمــــــر الـــــدول األطــــــراف الـــــذي يــــــقـــــرر
بـالــتـوافقp وفي حــال انـعـدام الـتــوافقp فـبـأغــلـبـيــة لـثـلـثي

الدول األطراف احلاضرة وا@صوّتة.

ا@ادا@ادّة ة 29
التوقيع والتصديق واالنضمامالتوقيع والتصديق واالنضمام

1 - يــفـتـح هـذا ا@ــيــثــاق لـلــتــوقـيـع والـتــصــديق عــلـيه
واالنـــضــمـــام إلـــيه من قـــبل جـــمـــيع الـــدول األعــضـــاء وفـــقــا

خملتلف إجراءاتها الدستورية.

2 - يــتم إيــداع وثــائق الــتــصــديق أو االنــضــمــام لـدى
رئيس ا@فوضية.

ا@ادا@ادّة ة 30
الدخول حيالدخول حيّز النز النّفـاذفـاذ

1 - يـدخل هـذا ا@ـيـثـاق حـيّـز الـنّـفـاذ بـعد ثـالث[ (30)
يـــومــا مـن قـــيـــام خــمـس عـــشــرة (15) دولــة عـــضـــوا بـــإيــداع

وثائق التصديق عليه.

2 - يــســـري مــفــعـــول هــذا ا@ــيــثــــاق بــالــنـســـبــة لــكـل
pدولــــة عــــضــــو تـــنــــضم إلــــيـه بـــعــــد دخــــولــه حـــيّــــز الـــنّـــفـــاذ
اعـتـبارا من تـاريخ قـيامـهـا بإيـداع وثـائق انضـمـامهـا لدى

رئيس ا@فوضـية.

3 - يــقـوم رئــيس ا@ــفــوضــيـة بــإبالغ الــدول األعــضـاء
بدخول هذا ا@يثاق حيّز النّفـاذ.

ا@ادا@ادّة ة 31
التعديل وا@راجعةالتعديل وا@راجعة

1 - يـجوز ألي دولـة طـرف تقـد¢ مـقتـرحـات بتـعديل
أو مراجعة هذا ا@يثاق.

2 - تـقـدم ا@ـقــتـرحـات بــالـتـعــديل أو ا@ـراجـعــة كـتـابـة
إلى رئـيس ا@ـفـوضـيـة الــذي يـبـلّغ نـسـخـا مـنـهـا إلى الـدول
األطــراف في غــضــون ثـالثـ[ (30) يــومـــا من تــاريـخ تــلــقي

مثل هذه ا@قترحات.

3 - بـــنـــاء عـــلى تـــوصـــيــة اجملـــلـس الــتـــنـــفـــيـــذيp يـــقــوم
ا@ــؤتـمـر بـبـحث مــثـل هـذه ا@ـقـتـرحــــات في غـضـون سـنــة
مـن إخـطـار الــدول األطـــراف بـهــا وفـقـــا ألحـكــام الــفـقــرة 2

مـن هـذه ا@ادة.

4 - يـعــتـمـد ا@ـؤتــمـر الـتــعـديالت أو ا@ـراجــعـة وتـقـدم
إلـى كل الــدول األعــضــاء لــلــتــصــديـق عــلــيــهــا وفــقــا خملــتــلف
إجـــراءاتــهــا الــدســـتــوريــة. وتــصـــبح مــثل هـــذه الــتــعــديالت
أوا@ـراجــعــة ســاريـة ا@ــفــعـول إثــر قــيـام خــمس عــشـرة (15)

دولة طرفا بإيداع وثائق تصديقها عليها.
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ا@ادا@ادّة 32
اجلهة ا@ودع لديهااجلهة ا@ودع لديها

إن هـــذا ا@ـــيـــثــــاق احملـــرّر في أربع (4) نـــسخ أصــــلـــيـــة
بـاللـغـات العـربـيّـة واإلجنلـيـزيـة والفـرنـسيـة والـبـرتغـالـية
وجميع النصوص األربعة (4) متساوية في احلجيةp يودع
لـدى رئــيس ا@ـفـوضـيــة الـذي يـقــوم بـتـوجـيـه نـسخ مـصـدّق
عـليها إلى كل دولـة موقعة ويـبلغها بـتواريخ إيداع وثائق

التصديق أو االنضمام.

ا@ادا@ادّة ة 33
تسجيل ا@يثاقتسجيل ا@يثاق

بعد التصـديق على ا@يثاقp يتم تـسجيله لدى أمانة
األ¬ ا@ـتـحـدة عن طـريق مـفـوضـيـة االحتـاد اإلفـريـقي وفـقـا

للمادّة 102 من ميثاق األ¬ ا@تحدة.

ا@ادا@ادّة ة 34
التحفظاتالتحفظات

ال يـــجــوز لـــلـــدول األطــراف أن تـــســجـل أي حتــفـــظــات
على هذا ا@يثاق ال تتطابق مع أهدافه وغاياته.

اعـتمـدته الـدورة الـعـادية الـسـادسـة عـشرة لـلـمـؤتـمر
ا@نعقد بأديس أباباp إثيوبيا في 31 يناير سنة 2011.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 12 -  - 416 مــؤرخ في  مــؤرخ في 27 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1434 ا@ــوافــق  ا@ــوافــق 11 ديـــســمـــبـــر ســـنــة  ديـــســمـــبـــر ســـنــة p2012 يـــتـــضــمـنp يـــتـــضــمـن

الـــتـــصـــديــق عـــلـى مـــذكــــرة الـــتـــفــاهــم بـــ[ حـــكـــومــــةالـــتـــصـــديــق عـــلـى مـــذكــــرة الـــتـــفــاهــم بـــ[ حـــكـــومــــة
اجلمـهـوريــة اجلــزائـريـــة  الد�ــقـراطـيــة الشـعبــيـةاجلمـهـوريــة اجلــزائـريـــة  الد�ــقـراطـيــة الشـعبــيـة
وحكـومة اجلـمـهوريـة التـونسـيـة في ميـادين التـحكموحكـومة اجلـمـهوريـة التـونسـيـة في ميـادين التـحكم
فـي الـطـاقـة والـطــاقـات ا@ـتـجـددةp ا@ــوقـعـة بـاجلـزائـرفـي الـطـاقـة والـطــاقـات ا@ـتـجـددةp ا@ــوقـعـة بـاجلـزائـر

في في 2 يوليو سنة  يوليو سنة 2009.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية

pبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية  -

pال سيما ا@ادة 77 - 11 منه pوبناء على الدستور  -
- وبـعـد االطالع عـلـى مـذكــرة الـتـفـاهـم بـ[ حـكـومــة
اجلــمـــهـــوريــــة اجلـــزائـــريـــــة  الــد�ــــقـــراطـــيـــة الـــشــعـــبـــيـــة
وحـكـومـة اجلـمــهـوريـة الـتـونـسـيـة فـي مـيـادين الـتـحـكم في
الـــطـــاقــة والـــطــاقـــات ا@ـــتــجـــددةp ا@ــوقـــعــة بـــاجلـــزائــر في 2

p2009 يوليو سنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

ا@ــادا@ــادّة األولى  :ة األولى  :  يــصــدّق عــلـى مــذكـــرة الــتــفــاهـم بــ[
حـــكــــومـــــة اجلــــمـــهـــــوريــــة اجلــــزائـــــريـــــة  الــــد�ــــقـــــراطـــيــــة
الـشــعـبـــيــة وحـكــومـة اجلـمــهـوريــة الـتـونــسـيـة فـي مـيـادين
الـتحكم في الطـاقة والطاقات ا@ـتجددةp ا@وقـعة باجلزائر
في 2 يــولـيــو ســنـة p2009 وتـنــشـر في اجلــريـدة الــرسـمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

2 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا ا@ــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريـــــدة ا@ــــادا@ــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرّر بـــاجلــزائــر في 27 مــحــرّم عــام 1434 ا@ــوافق 11

ديسمبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

--------------------------------------------

مذكرة تفاهممذكرة تفاهم

ب[ حكومة اجلمهوريب[ حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

وحكومة اجلمهورية التونسيةوحكومة اجلمهورية التونسية
في ميادين التحكم في الطاقةفي ميادين التحكم في الطاقة

والطاقات ا@تجددةوالطاقات ا@تجددة

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الـشّعـبيّـة وحكـومة اجلـمهـوريّة الـتونـسيّـة وا@شـار إليـهما

p"]فيما يأتي بـ "الطرف
- انــــطـالقــــا مـن روح الــــعـالقــــات األخـــــويــــة والـــــوديــــة
الــــقـــائـــمــــة بـــ[ اجلــــمـــهـــوريّــــة الـــتــــونـــســـيــــة واجلـــمــــهـــوريّـــة

pاجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة
- ورغــبـــة فـي تــوطـــيــد وتـــعــزيــــز هـــذه الــعالقـــات
من خالل الــــتــــعـــــاون فـي مــــيــــادين الــــتــــحــــكم فـي الــــطــــاقـــة
والــنــهــوض بــالــطــاقــات ا@ــتــجــددة الــقــائم عــلى األولــويــات

pا@شتركة وا@صالح ا@تبادلة ب[ البلدين
- وإدراكــــا مــنــهـمــــا أن هــــذا الــتــعـــاون مـــن شـأنــه

pأن ينمّي العالقات القائمة ب[ البلدين
- وإدراكـا مـنــهـمـا أن الـتـعـاون الــثـنـائي في مـيـادين
التحكم في الطاقة والنهوض بالطاقات ا@تجددة سيكون

pله فائدة مشتركة للبلدين
- وإ�ـــانـــا مـــنـــهـــمــا أن تـــنـــمـــيـــة قـــطــاع الـــتـــحـــكم فـي
الـطـاقـة والـنـهـوض بـالـطــاقـات ا@ـتـجـددة تـعـتـبـر ضـروريـة

pللتنمية االقتصادية واالجتماعية في كال البلدين
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- ونـظـرا لـتـجــربــة الـبـلـــدين في مــجـــالي الـتـحــكـم
pفي الطاقة والطاقات ا@تجددة

اتفقتا على مـا يأتي :اتفقتا على مـا يأتي :

ا@ادا@ادّة األولىة األولى
تـهدف مـذكـرة التـفـاهم هذه إلى وضع إطـار لـلتـعاون
بـ[ الـبـلـدين الـشـقـيـقـ[ في مـجـاالت الـتحـكـم في الـطـاقة

والطاقات ا@تجددة.

ا@ادا@ادّة ة 2
pمـــــوضـــــــوع هـــــــذه ا@ـــــذكـــــــرة pيـــــشـــــمـــل الـــــتـــــعـــــــاون

ا@يــادين اآلتــية :
- الــطـاقــات ا@ــتــجــددة ال سـيّــمــا الــطــاقـة الــشــمــســيـة

pوطـاقـة الـرياح
- الــــدّراســــــات والــــتــــخــــطـــــيط في قـــــطـــــاع الــــطــــاقـــــة
وتـقـديــر الـطـلب وحتـديـد اخلـصـائص االقـتـصـاديـة لـلتـحـكم

pفي الطـاقـة
pمتابعة ا@شاريع والبرامج وتنميتها -

- الـــــتــــنــــســـــيق والــــتـــــشــــاور فــــيــــمـــــا يــــخص الـــــصــــيغ
pالقانونية وا@اليّة لبرامج التحكم في الطاقة

pاالتصال واإلعالم والتكوين -
- إعـــداد مـــشــــاريع وبـــرامج فـي قـــطـــاع الـــتــــحـــكم في

pالطاقة ووضعها حيّز التّنفيذ ومتابعتها
- دعـم الـــبــحـث عن الـــتــمـــويـل الــثـــنـــائيp أو ا@ـــتـــعــدد
األطــــراف وحتــــديــــد آلـــيــــات تــــمــــويل بــــرامج الــــتــــحــــكم في

pالطاقة ووضعها حيّز التّنفيذ
- تــبـادل ا@ـعـلـــومــات والــوثــائق ا@ـتـعــلّـقــة بـالــتـحـكم

pفي الطاقة والطاقات ا@تجددة
pتبادل اخلبرات والزيارات الفنية -

- وأي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

ا@ادا@ادّة ة 3
�ـكـن أن يـأخــذ الــتـعــاون مــوضــوع هـذه ا@ــذكــرة أحــد

األشكـال اآلتـية :
- ربط الـصــلــــة مـع هــيـاكـــل الـبــحث والــصـنــاعــيّـ[

pفي كال البلـديـن
pتبادل ا@همات الفنية -

- تــــــنــــــظــــــــيـم دورات تـــــــدريــــــبـــــــيــــــة وتــــــربــــــصــــــــات
pميـدانــية مشتـركـة

pا@ساعدة الفنية وتنفيذ ا@شاريع -
وأي شكل من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان.

ا@ادا@ادّة ة 4

يــعــمــل الــطـــرفــــان عـــلى إعــــداد بـــرامج عــمــل يــتـم
في إطارها تنفيذ بنود هذه ا@ذكرة.

حتــدث �ــوجـب هــذه ا@ــذكــرة جلــنـــة مــشــتــركــة إلعــداد
بـــرامج الـعـمـــل ومـتـابـعــة تـنـفــيـذهـا تــطـرح بـرامج عــمـلـهـا

على الوزراء للمصادقة عليها.

يـعـمل الــطـرفــان عـلى ضـمــان حـسن تــنـفـيــذ الـبـرامج
وا@ــشــاريـع ا@ــقــررة في إطـــار بــرنــامج الـــعــمل في اآلجــال

احملـددة لهـا.

وجتــتـمع الــلــجـنــة ا@ـشــتـركــة بـنــاء عـلـى طـلب أي من
الطرف[ في البلدين بالتناوب.

ا@ادا@ادّة ة 5

يـــلـــتــــزم الـــطـــرفـــان �ـــوجـب هـــذه ا@ـــذكـــرة بـــاحـــتــرام
قـواعـد الــسـريـة بـالـنــسـبـة لـلـمــعـلـومـات الـفــنـيـة والـوثـائق
ا@ـــتــحــصل عــلــيــهــا. كــمــا يــلــتــزم الــطــرفــان بــفــرض قــواعــد
احـتـرام الـسـريـة عـلى جـمـيع األشـخـاص والـهـيـاكل ا@ـؤهـلة

للتدخـل في إطار هذه ا@ذكرة.

كــمــا يـلــتــزم الــطــرفــان بــعــدم اســتــعــمــال ا@ــعــلــومـات
والــــوثـــائـق الـــفـــنــــيـــة الـــتي يـــتم تـــبـــادلـــهـــا فـي إطــــار هــذه
ا@ـــــذكــــــرة ألغـــــراض صــــنـــــاعــــــيــــة أو جتــــــاريـــــة إال �ــــوجب
مـــوافـــقـــــة كـــتـــابـــيـــة مـــســـبـــقــــة من الـــطــــرفـــ[ وفي حـــدود

احتــرام حقوق ا@لكـية الفكـريـة.

ا@ادا@ادّة ة 6

يـقـــوم الــطـــرفـــان بـتــعـيـ[ الـهـيــئـات وا@ـؤسـســـات
في الــــبـــــلــــدين لــــتــــنــــفــــيـــــذ بــــنــــود هــــذه ا@ــــذكــــرة في حــــدود

مسؤولياتهما وأولوياتهما وقدراتهما ا@اليّة.

و�ــــكن هــــذه الــــهــــيــــئــــات وا@ــــؤســــســــات الــــبــــحث عن
مـــصــــادر تـــمـــويـل إلجنـــاز األعـــمـــال الــــتي يـــتـم حتــــديــــدهــــا

باتفــاق مشترك.

ا@ادا@ادّة ة 7

تــدخل هـذه ا@ــذكـرة حــيّـز الــنّـفــاذ من تـاريـخ اإلشـعـار
األخـــيـــر الـــذي يـــخـــطـــر فــــيه أحـــد الـــطـــرفـــ[ ا@ـــتـــعـــاقـــدين
الــطــــرف اآلخــر بــاســـتــيــفـــاء كــافــة اإلجـــراءات الــقــانـــونــيــة

الالزمة لنفاذ هذه ا@ذكـرة.
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عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية
اجلزائريةاجلزائرية

الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية
شكيب خليلشكيب خليل

وزير الطاقة وا@ناجموزير الطاقة وا@ناجم

يـــجــــوز تـــعــــديـل هـــذه ا@ــــذكـــرة �ـــوافــــقــــة الــــطـــرفـــ[
وتــــدخـــل الــــتـــــعــــديـالت حــــيّـــــز الــــنـــــفــــاذ وفـــــقـــــا لإلجــــراءات

ا@نصوص عليها في الفقرة السابقة.
تـــظل هــــذه ا@ـــذكــــرة ســـاريـــة ا@ــــفـــعــــول @ـــدة ثالث (3)
ســــنـــوات وجتـــدّد @ـــدة أو @ــــدد �ـــاثـــلــــة مـــا لم يــــخـــطـــر أحـــد
الـطـرف[ ا@ـتـعـــاقـدين الـطــرف اآلخــر كـتـابـة عن رغـبتــه
في تــعــديــلــهـا أو إنــهــائــهــا وذلك قــبل انــتــهـائــهــا بــســتـة (6)

أشهر على األقـل.
حــرّرت هــذه ا@ــذكـــرة بــاجلـــزائـــر بــتــاريخ 2 يـــولــيـــو
ســنــة 2009 في نــســخـــتــ[ أصــلــيــتــ[ بــالــلــغــــة الــعـــربـــيــة

ولكــل منهما نفس احلجية القانونية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 12 -  - 417 مــؤرخ في  مــؤرخ في 27 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1434 ا@ــوافــق  ا@ــوافــق 11 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة p2012 يـــتـــضـــمنp يـــتـــضـــمن

الــتــصــديـق عــلى اتـــفــــاق الــتــعــاون االقــتــصــادي بـ[الــتــصــديـق عــلى اتـــفــــاق الــتــعــاون االقــتــصــادي بـ[
حــكـــومـــة اجلـــمـــهـــوريـــة اجلــــزائــــريـــة الــد�ــــقــــراطـــيــةحــكـــومـــة اجلـــمـــهـــوريـــة اجلــــزائــــريـــة الــد�ــــقــــراطـــيــة
pالــشــعــبــيــــة وحــكــومـــة جـــمــهـــوريـــة بـلــغــــاريــــاpالــشــعــبــيــــة وحــكــومـــة جـــمــهـــوريـــة بـلــغــــاريــــا

ا@ـوقـــع بـصـوفـيــا في ا@ـوقـــع بـصـوفـيــا في 2 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2011.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية
pبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية -

pال سيما ا@ادة 77 - 11 منه pوبناء على الدستور -
- وبعـد االطالع على اتـفاق الـتعـاون االقتـصادي ب[
حكومـة اجلمهــورية اجلـزائـريـة الد�ـقــراطية الشــعـبـيــة
وحـكــومــة جـمــهــوريــة بـلـغـــاريــــاp ا@ـوقـــع بـصــوفـيــا

p2011 في 2 نوفمبر سنة
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

ا@ـــــادا@ـــــادّة األولى  :ة األولى  :  يـــــصـــــدّق عـــــلـى اتــــــفـــــــاق الـــــتـــــعــــاون
االقـــــتـــــصــــادي بـــــ[ حــــكـــــومــــة اجلـــــمـــــهـــــوريـــــة اجلـــــزائــــــريــــة
الـــد�ـــقــــراطــيـــة الـــشـــعــــبـــيـــــة وحـــكــــومــــة جــــمـــهـــــوريــــة
بــلـــغـــــاريـــــاp ا@ــــوقـــع بـــصـــوفـــيــــا في 2 نــوفــمــبــر ســنــة
p2011 ويـــنــــشــــر فـي اجلـــريـــدة الــــرســـمــــيـــة لـــلــــجـــمــــهـــوريـــة

اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

عن حكومة اجلمهورية عن حكومة اجلمهورية 
التونسيةالتونسية

عفيف شلبيعفيف شلبي
وزير الصناعة والطاقةوزير الصناعة والطاقة
وا@ؤسسات الصغرىوا@ؤسسات الصغرى

وا@توسطةوا@توسطة

2 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا ا@ــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريـــــدة ا@ــــادا@ــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 27 مــحــرّم عــام 1434 ا@ــوافق 11
ديسمبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
--------------------------------------------

اتفاق التعاون االقتصادياتفاق التعاون االقتصادي

ب[ حكومة اجلمهوريب[ حكومة اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـةـة
الدالدّ�قراطي�قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

وحكومة جمهورية بلغارياوحكومة جمهورية بلغاريا
ديبـاجــةديبـاجــة

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــة
الـشّـعـبـيّـة وحـكـومــة جـمـهـوريـة بـلـغــاريــاp ا@ـشــار إلـيـهـمــا

p"]في ما يلي بـ"الطرف
- اعـتبـارا للـتطـور اإليـجابي لـلعالقـات اجلزائـريّة -
الـبـلـغـاريـة ورغـبـة مـنهـمـا في تـطـويـر وتـنـويع عالقـاتـهـما

pاالقتصادية التقليدية
- وتـــعـــبـــيـــرا عن رغـــبـــتـــهـــمـــا في تـــعـــزيـــز وتـــطـــويـــر

pتعاونهما من خالل ا@ناهج والوسائل ا@الئمة
- وتـــــــعــــــبـــــــيــــــرا عـن قـــــــنــــــاعـــــــتـــــــهــــــمـــــــا أن الــــــشـــــــراكــــــة
األورومــتــوســطــيـة تــســاعــد عــلى إقــامـة تــعــاون اقــتــصـادي

p]فعال ب[ الطرف

اتفقتا على ما يأتي :اتفقتا على ما يأتي :

ا@ادا@ادّة األولىة األولى
األهدافاألهداف

يــكــثـف الــطــرفــان ا@ــتـــعــاقــدان جــهــودهـــمــا لــتــطــويــر
وتــــوســـيـع الـــتــــعـــاون االقــــتــــصـــادي الــــثــــنـــائـي في اجملـــاالت

ا@ذكورة في ا@لحق رقم 1 من هذا االتفاق.

ا@ادا@ادّة ة 2
يـــطـــوّر ويـــوسّع الـــطـــرفـــان ا@ـــتــعـــاقـــدان تـــعـــاونـــهـــمــا
االقـتصادي من خالل تنـفيذ الـتدابير ا@ـذكورة في ا@لحق

pرقم 2 من هذا االتفاق

ا@ادا@ادّة ة 3
® إنــــشـــاء جلــــنــــة حـــكــــومــــيـــة جــــزائـــريــــة - بــــلـــغــــاريـــة

مشتـركـة.
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عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية
اجلزائريةاجلزائرية

الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية
عبد ا@الك ساللعبد ا@الك سالل

وزير ا@وارد ا@ائيةوزير ا@وارد ا@ائية

عن حكومة جمهورية عن حكومة جمهورية 
بلغاريابلغاريا

ترايشو ترايكوفترايشو ترايكوف
وزير االقتصاد والطاقةوزير االقتصاد والطاقة

والسياحةوالسياحة

حــــرّر بـــــصـــــوفــــيـــــا في 2 نــــوفـــــمـــــبــــر ســـــنــــة 2011 من
نــســـخـــتــ[ أصـــلـــيــتـــ[ بـــالــلـــغـــات الــعـــربـــيــة والـــبـــلــغـــاريــة
والــفــرنــســيــة وتــتـــســاوى الــنــصــوص الــثالثــة في احلــجــيــة
الــقـــانــونــيـــة. وفي حــالـــة االخــتالف في الـــتــفــســـيــرp يــرجّح

النص الفرنسي.

تــتـــولى هـــذه الــلـــجــنــة الـــتــشـــاور وتــطـــبــيـق مــحــاور
التعاون احملددة في ا@لحق رقم 3 ا@رفق بهذا االتفاق.

® حتـــديـــد كـــيــفـــيـــات ســـيـــر هـــذه الـــلـــجـــنـــة في نـــفس
ا@لحق.

ا@ادا@ادّة ة 4
ال �س هـــذا االتـــفــاق بـــواجـــبـــات وحــقـــوق الـــطـــرفــ[
ا@ـــتـــعــاقـــدين الـــنــاجتـــة عن اتـــفــاقـــات دولــيـــة أخــرى تـــكــون
اجلـمهـوريّة اجلـزائـريّة الـدّ�قـراطـيّة الـشّعـبـيّة وجـمهـوريّة
بـلـغـاريـا طرفـا فـيـهـاp ال سـيّـمـاp عضـويـتـهـمـا في مـنـظـمات
دولــــيــــة وجـــــهــــويــــة وكـــــذا الــــتــــزامـــــاتــــهــــمـــــا ا@ــــتــــرتـــــبــــة عن
انـــضــــمـــامـــهـــمـــا ألســـواق مـــشـــتـــركــــة ومـــنـــاطق تـــبـــادل حـــر

واحتادات جمركية ونقدية.

ا@ادا@ادّة ة 5
التفسيرالتفسير

تـتم تـســويـة أي خالف يـنـتـج عن تـفـسـيــر أو تـطـبـيق
هذا االتفـاق وديا في إطـار اللـجنة احلـكومـية اجلـزائريّة -

البلغارية ا@شتركة.

ا@ادا@ادّة ة 6
التعديلالتعديل

�ــكـن تــعــديل هــذه االتـــفــاقــيــةp وتــتـم ا@ــصــادقــة عــلى
التعديالت من قبل الطرف[ ا@تعاقدين.

تـدخل التعـديالت حيّز التّـنفيـذ وفق األشكال احملددة
لدخول االتفاق حيّز التّنفيذ.

ا@ادا@ادّة ة 7
تـشكّل ا@الحق رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 جزءا ال يـتجزأ

من هذا االتفـاق.

ا@ادا@ادّة ة 8
التطبيقالتطبيق

1 - يــدخــل هــذا االتـفـــــاق حــــيّــز الـتّــنــفـــيــذ ابــتـــداء
من آخـر إشـعـار كتـابي بـ[ الـطرفـ[ ا@ـتـعاقـدين يـؤكدان
من خاللـه اســـتـــكــمـــال اإلجــــراءات الـــضــروريــــة لـــدخــولــه

حـيّز التّنفيذ.
2 - يتم التوقيع على هذا االتفاق @دة غير محدّدة.
3 - يـجـوز إنهـاء هـذا االتفـاق من قـبل أحد الـطـرف[
ا@ـتـعـاقـدين عـبـر الـقـنــــاة الـدّبـلـومـاسـيـةp ويـســري اإلنـهـاء
فـي أوّل يـــوم مـن الـــشــــهـــر الـــرابـعp بـــعــــد إخـــطــــار الـــطـــرف

ا@تعـاقد اآلخر به.
pاخملـوالن قــانــونـا pقــام ا@ــوقـعــان أدنــاه pإثــبــاتـا لــذلك

بالتوقيع على هذا االتفاق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا@لحق رقم ا@لحق رقم 1

تتمثل مجاالت التعاون االقتصادي فيما يأتي :تتمثل مجاالت التعاون االقتصادي فيما يأتي :
1. الصنـاعـة :

pصناعة اآلالت -
pصناعة احلديد والصلب -
pصناعة إعادة الرسكلة -

- الــــــصــــــنــــــاعــــــة اإللــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة وصــــــنــــــاعــــــة اآلالت
pاإللكترونية

pالصناعة الكيمياوية وصناعة العمل البترولي -
- الصناعة الصيدالنية.

2. الفالحــة :
pالزراعة والتربية -

pالصناعة الزراعية الغذائية -
pالتنمية الريفية -

pالغابات -
- الصيد وتربية ا@ائيات.

3. الطاقة وا@ناجم.
4. نشاطا البحث العلمي والتنمية.

5. البناء وصناعة البناء.
6. االتـــصــــــاالت الــــســــلـــكــــيــــة والالســــلــــكـــيــــة وأجــــهـــزة

احلسـاب واإلعالم اآللي.
7. النقل والدعم اللوجيستيكي.

8. حماية البيئة.
9. السياحـة.
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ا@لحق رقم ا@لحق رقم 3

مــهـمــة الــلــجــنــة احلـكــومــيــة الــبــلـغــاريــة - اجلــزائــريـةمــهـمــة الــلــجــنــة احلـكــومــيــة الــبــلـغــاريــة - اجلــزائــريـة
ا@شتركة للتعاون االقتصادي وهياكلها وقواعد عملها :ا@شتركة للتعاون االقتصادي وهياكلها وقواعد عملها :

1. تــتـــمــثل مــهــام الـــلــجــنــة احلـــكــومــيــة الـــبــلــغــاريــة -
اجلـزائرية ا@شتـركة للتـعاون االقتصادي ا@ـشار إليها في

ما يلي بـ"اللجنة" في :
- دراســـة ا@ــــســـائل ا@ــــتـــعـــلــــقـــة بـــتــــطـــويـــر الــــعالقـــات

pاالقتصادية الثنائية
- حتـــديـــد إمـــكــــانـــيـــات جـــديـــدة لـــتــــطـــويـــر الـــعالقـــات

pاالقتصادية الثنائية
- إعـــداد مــــقـــتــــرحـــات لــــتـــحــــســـ[ ظــــروف الـــتــــعـــاون

pاالقتصادي ب[ منظمات كال البلدين
- تقد¢ مقترحات حول تطبيق االتفاق.

2. تــــتــــشــــكـل الــــلــــجــــنـــــة من �ــــثــــلـــــ[ عن الــــطــــرفــــ[
ا@تعـاقديـن.

- يـعـيّـــن كــــل بـلـــــد رئـيـســــــا لــــهp يـشـــــار إلــــيه
بـ "الــــرئـــيـس ا@ـــشــــتـــرك"p ويــــقـــوم كــل رئـــيـس مـــشــــتــــرك

بتعي[ أم[ للجنة.
pقـصــد مـنــاقـشـة مــخـتـلـف ا@ـسـائل pيـجــوز لـلـجــنـة -
وفي حـدود صالحـيـاتهـاp إنـشـاء فرق عـمل وحتـديـد مهـامـها

وآجال تنفيذ هذه األخيرة.
3. تـنـعقـد جلـسـات اللـجـنةp بـصفـة عـامةp مـرة واحدة
في السـنـةp بجـمـهوريـة بـلـغاريـا وبـاجلمـهـورية اجلـزائـرية

الد�قراطية الشعبيةp على التوالي.
- يـتـفق الـرئـيـسـان ا@ـشـتـركـان لـلـجـنـة عـلى تـواريخ
وجدول أعمال الدورة ا@عنية للجنةp وذلك شهرا كأقصى

pحد قبل انعقادها
- �ــكنp �ـوافــقــة الـرئــيــسـ[ ا@ــشــتـركــ[p مــنـاقــشـة

مسائل لم يتم إدراجها في جدول أعمال دورة اللجنة.
p]بــــاقــــتــــراح مـن الــــرئــــيــــســــ[ ا@ــــشــــتــــركــــ pــــكـن� -
استدعاء جـلسة اسـتثنـائية للـجنة أو لـقاء ب[ الـرئيس[

pا@شترك[ للجنة
- �ـــكـــــــن دعـــــــــوة مـــســـتـــشـــــــــاريـــن أو خـــبـــــــراء

pإلـى جلسة اللجنة
- إن لغة العمل في جلسات اللجنة هي الفرنسية.

- يتم حترير محضر لكل جلسة.

تـتم مـناقـشـة ا@ـسـائل ا@ـتـعـلقـة بـنـشـاط الـلـجـنةp في
فتـرة ما بـ[ اجللـساتp بـ[ الرئـيسـ[ ا@شـتركـ[ للـجنة

أوp بتعليمات منهماp من طرف أميني اللجنة.

10. تشجيع االستثمارات.

11. التعاون ب[ ا@ؤسسات الصغيرة وا@توسطة.

12. التربـية.

13. الصحـة.

14. العلوم والتكنولوجيا.

15. االستشراف واإلحصاء.

------------------------------

ا@لحق رقم ا@لحق رقم 2

إجراءات توسيع وتكثيف التعاون االقتصادي :إجراءات توسيع وتكثيف التعاون االقتصادي :
1. تــــطـــهــــيــــر الـــتــــعــــاون في اجملــــال االقـــتــــصــــادي بـــ[
ا@ــؤســســات احلــكــومـــيــة وا@ــنــظــمــات ا@ــهــنــيــة في أوســاط
األعــمــال والـهــيــئـات اجلــهــويـة واحملــلــيـة �ــا في ذلك تــبـادل
ا@ــعـــلــومـــات االقــتـــصــاديـــة ذات االهــتـــمــام ا@ـــشــتـــرك وكــذا
الــزيـــارات ا@ــشـــتـــركــة @ـــمــثـــلي ا@ـــؤســـســات االقـــتــصـــاديــة

pوالتجارية لكال البلدين

2. حتـــــفــــــيـــــز إنـــــشـــــاء اتــــــصـــــاالت جـــــديـــــدة وتــــــوســـــيع
االتـــصــــاالت الــــقــــائـــمــــة بــــ[ أوســــاط األعـــمــــال وتــــشـــجــــيع
اتـــصــاالت وزيـــارات األشـــخـــاص وا@ــقـــاولـــ[ في الـــقـــطــاع

pاخلـاص

3. تـــبــــادل ا@ـــعــــلـــومـــات الــــتـــجــــاريـــة وا@ـــشــــاركـــة في
ا@ـــعــــارض والـــعـــروض الــــدولـــيــــة وا@ـــســـاعــــدة في تـــنــــظـــيم
تــــظــــاهــــرات لــــلــــمـــــمــــثــــلــــ[ الــــتــــجــــاريــــ[ وأيــــام دراســــيــــة

pومؤتمرات وندوات
4. تــرقـيـة دور ا@ــؤسـسـات الـصــغـيـرة وا@ــتـوسـطـة -
الـصــنــاعــات الـصــغــيـرة وا@ــتــوســطـة في مــجــال الــعالقـات

pاالقتصادية الثنائية
5. الــــــتــــــعـــــاون فـي مـــــجــــــال الــــــتـــــســــــويق واخلــــــدمـــــات
االســــتـــــشـــــاريــــة واخلـــــبـــــراء في ا@ـــــيـــــادين ذات االهـــــتـــــمــــام

pا@شترك
6. تــطــويــر عالقــات تــعــاون وطــيــدة بــ[ ا@ــؤســسـات

pا@الية وا@نشآت البنكية
7. ا@ــسـاعــدة في تـطــويـر نــشـاط االســتـثــمـار في كـل

pمن البلديـن
8. ا@ـســاعـدة فـي فـتح �ــثـلــيـات وفــــروع لـلــشـركــات

pفي كال البلديـن
p9. تبادل ا@علومات حول البرامج وا@شاريع

10. التـعاون التـقنـي في ميـادين القـياس واالعـتماد

وا@ـقاييس وا@ـلكـية الـفكريـة واالبتـكار والتـسيـير وإعادة
تأهـيل ا@ناطق الصناعية.



2 صفر  عام  صفر  عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1668
16 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2012  م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 12 -  - 413 مــؤرخ في  مــؤرخ في 27 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام

1434 ا@ــوافــق  ا@ــوافــق 11 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة p p2012 يـــتـــضـــمنيـــتـــضـــمن

حتويل اعتماد إلى مـيزانية تسيير وزارة الداخليةحتويل اعتماد إلى مـيزانية تسيير وزارة الداخلية

واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة

pبناء على تقرير  وزير ا@الية  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيّـــمــا ا@ــادّتــان 77 - 8

pو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 ا@ـــــؤرخ في 8

شــوال عــام 1404 ا@ــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 وا@ــتــعــلق

p ا@عدّل وا@تمّم pبقوان[ ا@الية

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 ا@ـؤرخ في 3 صـفر

عــام 1433 ا@ــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 وا@ـــتـــضـــمن

p2012 قانون ا@الية لسنة

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 ا@ــؤرخ في 20 ربــيع

األول عـام 1433 ا@ـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 وا@ـتـضمن

p2012 قانون ا@الية  التكميلي لسنة

- و�قـتـضى ا@ـرســوم الـرئاسـي ا@ؤرخ فـي 8 ربـيع

الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1433 ا@ـــــــوافــق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012

وا@ـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة @ـــيــــزانــــيـــة

التكاليف ا@شـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

p2012 ا@الية التكميلي لسنة

- و�ــــقـــتــــضـى ا@ــــرســــوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقــم 12 -36

الـــــمـــؤرخ فـي 13  ربـــــيـــع األول عـــــام 1433  الــــمــوافــق

6 فــبـــرايـــر ســـنـــة 2012    وا@ـــتــضـــمـن تـــوزيع االعـــتـــمــادات

اخملصصة لوزير الـداخلية واجلماعات احمللية من ميزانية

p2012 التسيير �وجب قانون ا@الية  لسنة

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

ا@ـــادا@ـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلــغى مــن مــيــزانــيــــة ســنـــــة 2012

اعـتـمـــاد قـــدره مـلـيـار ومـائتـان وسـبـعـة وستـون مـلـيـونا

وثــمـا¯ــائــة وثالثــة عــشــر ألف ديــنـار (267.813.000 .1 دج)

مـقيّـد فــي ميـزانية التـكاليف ا@شتـركة وفي الباب رقم

37-93 " احـــتـــيــاطـي لـــلـــتـــكــفـل بـــاألثـــر الـــنــاجت عـن أنـــظـــمــة

التعويضات والقوان[ األساسية اخلاصة".

ا@ـادا@ـادّة ة 2 : :  يـخـصـص @ـيزانيــة سـنة 2012  اعـتـمـــاد

قـــــــــدره مـــلــــيــــار ومـــائــــتــــان وســـبــــعــــة وســـتــــون مــــلـــيــــونـــا

وثــمـا¯ــائــة وثالثــة عــشــر ألف ديــنـار (267.813.000 .1 دج)

يــــــقــــــيّـــــــد فــي مــــيــــزانــــيـــــة  تــــســــيــــيـــــر وزارة الــــداخــــلــــيــــة

واجلــمـــاعــات احملــلـــيــة وفي الـــبــابــ[ ا@ـــبــيـــنــ[ في اجلــدول

ا@لحق بهذا ا@رسوم.

3 : :  يـــكـــلف وزيـــر ا@ـــالـــيـــة ووزيـــر الـــداخـــلـــيـــة ا@ــادا@ــادّة ة 

واجلـــمــاعـــات احملـــلـــيـــةp كلّ فـــيـــمـــا يــخـــصّهp بـــتـــنـــفـــيـــذ هــــذا

ا@رســوم الذي ينشــر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بـــاجلــزائــر في 27 مــحــرّم عــام 1434 ا@ــوافق 11

ديسمبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 68 2 صفر  عام  صفر  عام 1434 هـ هـ
16 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2012  م م

مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 12 -  - 414 مــؤرخ في  مــؤرخ في 27 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
1434 ا@ــوافــق  ا@ــوافــق 11 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة p p2012 يـــتـــضـــمنيـــتـــضـــمن

حتويل اعتمـاد إلى ميزانية تـسيير وزارة الشؤونحتويل اعتمـاد إلى ميزانية تـسيير وزارة الشؤون
اخلارجية.اخلارجية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة

pبناء على تقرير  وزير ا@الية  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيّـــمــا ا@ــادّتــان 77 - 8
pو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 ا@ـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 ا@ــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 وا@ــتــعــلق

p ا@عدّل وا@تمّم pبقوان[ ا@الية

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 ا@ـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 ا@ــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 وا@ـــتـــضـــمن

p2012 قانون ا@الية لسنة

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 ا@ــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 ا@ـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 وا@ـتـضمن

p2012 قانون ا@الية  التكميلي لسنة

- و�قـتـضى ا@ـرســوم الـرئاسـي ا@ؤرخ فـي 8 ربـيع
الـــــــثــــــــاني عـــــــام 1433 ا@ـــــــوافــق  أول مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2012
وا@ـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة @ـــيــــزانــــيـــة
التكاليف ا@شـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

p2012 ا@الية التكميلي لسنة

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

11 - 31

13 - 33

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
الفرع األولالفرع األول
اإلدارة العامةاإلدارة العامة

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
ا@صالح الالمركزية التابعة للدولةا@صالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم األولالقسم األول

ا@وظفون - مرتبات العملا@وظفون - مرتبات العمل

ا@ـــصـــالح الالمـــركـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلــدولـــة - الـــراتـب الــرئـــيـــسي
للنشاط........................................................................

مجموع القسم األول
القسم الثالثالقسم الثالث

ا@وظفون - التكاليف االجتماعيةا@وظفون - التكاليف االجتماعية

ا@صالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي........
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

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

1.014. 250.000

1.014. 250.000

253.563.000

253.563.000

1.267.813.000

1.267.813.000

1.267.813.000

1.267.813.000



2 صفر  عام  صفر  عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1868
16 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2012  م م

- و�ــــــقـــــتــــــضـى ا@ـــــرســـــــوم الـــــرئـــــاسـي رقـم 12 - 34
ا@ؤرخ فـي  13 ربـيـع األول عـام 1433 ا@وافـق 6   فـبراير
ســـنــــة 2012 وا@ــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لوزيـر الشـؤون اخلـارجيـة من ميـزانيـة الـتسـييـر �وجب

p2012 قانون ا@الية  لسنة
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

ا@ـــادا@ـــادّة األولى : ة األولى :  يـــلــغــى من مــيـــزانــيــــة ســنــــة 2012
اعـــتــمـــاد قــدره خــمـــســون مـــلــيـــون ديــنــار (50.000.000 دج)
مـقــيّـــــد فــي مـيــزانـيـة الــتـكـالــيف ا@ـشـتــركـة وفي الـبـاب

رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

ا@ـادا@ـادّة ة 2 : :  يــخـصـص @ـيزانـيـة ســنة 2012  اعـتـمــاد
قـــدره خـمـســون مـلـيــون ديـنـار (50.000.000 دج)  يــقـــيّـد
فـي مـــيــزانــيــة  تـــســيــيــر وزارة الــشـــؤون اخلــارجــيــة وفي

الباب رقم 37 - 22  "نفقات غير متوقعة".

ا@ـادا@ـادّة ة 3 : :  يـكـلف  وزيــر ا@ـالـيـــة ووزيــــر الـشـــؤون
اخلــارجـيـــةp كل فــيـمـــا يـخـصّـه p بــتـنــفـيــذ هــــذا ا@ـرســـوم
الــــذي يـــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بـــاجلــزائــر في 27 مــحــرّم عــام 1434 ا@ــوافق 11
ديسمبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 12 -  - 421 مـؤرخ في  مـؤرخ في 28 مــحـر مــحـرّم عـامم عـام
1434 ا@وافــق  ا@وافــق 12 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة p p2012 يـعديـعدّل توزيعل توزيع

نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة نفقات ميزانـية الدولة للتـجهيز لسنة p2012 حسبp حسب
كل قطاع.كل قطاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير ا@الية  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيـــمــا ا@ــادتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 ا@ــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 ا@ــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 وا@ــتــعــلـق

 pا@عدّل وا@تمّم pبقوان[ ا@الية

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 ا@ــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 ا@ـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 وا@ـتـضمن

p2012 قانون ا@الية التكميلي لسنة

- و�ــــقـــتــــضى ا@ــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
ا@ــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 ا@ــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 وا@ــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزp ا@ـعـدّل

   pوا@تمم
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
ا@ــــادا@ــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغـــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنـــة 2012
اعـــتــمــاد دفع قـــدره أربــعــة وعــشـــرون مــلــيــونـــا وســتــمــائــة
وأربـعــون ألف  ديـنـار (24.640.000 دج) ورخـصــة بـرنـامج
قـدرهـا أربعـة وعـشـرون ملـيـونا وسـتـمائـة وأربـعون ألف
ديـــنـــار (24.640.000 دج)  مــــقـــيّــــدان فـــي الـــنــــفــــــقـــات ذات
الـطــابع الــنــهــائي ( الــمــنــصـــوص عـلـيـهـا فــي األمـر رقم
12 - 03 ا@ــــؤرخ في 20 ربــــيـع األول عـــام 1433 ا@ــــوافق 13

فـبـرايــر سـنـة 2012 وا@ـتـضــمن قـانـون ا@ــالـيـة الـتــكـمـيـلي
لسنة p(2012 طبقا للجدول "أ" ا@لحق بهذا ا@رسوم.

ا@ــادا@ــادّة ة 2 :   :  يـخـصـص @ـيــزانيــة سـنــة 2012  اعـتـمـاد
دفــع  قـدره أربـعـة وعشـرون مـلـيـونـا وستـمـائـة وأربـعون
ألف  ديـــنــار (24.640.000 دج)  ورخـــصـــة بـــرنـــامـج قـــدرهــا
أربـعـة وعشـرون مـلـيونـا وسـتمـائـة وأربعـون ألف  ديـنار
(24.640.000 دج)  يـــقــــيّـــدان فــي الـــنـــفــــــقـــات ذات الـــطـــابع
الــــنـــهـــــائي ( ا@ــــنـــصــــــوص عـــلــــيــــهـــا فـــي األمـــر رقم 03-12
ا@ــؤرخ في 20 ربـــيع األول عــام 1433 ا@ــوافق 13 فــبــرايــر
ســنــة 2012 وا@ــتــضــمن قــانـون ا@ــالــيــة الــتــكــمــيــلي لــســنـة

p(2012 طبقا للجدول "ب" ا@لحق بهذا ا@رسوم.

ا@ـادا@ـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا ا@رسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 28 مــحــرّم عــام 1434 ا@ــوافق 12
ديسمبر سنة 2012.

عبد ا@الك ساللعبد ا@الك سالل

ا@لحقا@لحق
اجلدول "أ" مساهمات نهائيةاجلدول "أ" مساهمات نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

ا@بالغ ا@لغاةا@بالغ ا@لغاة

رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع
القطاعاتالقطاعات

24.64024.640
- احـــــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــاطـي
لــــنــــفــــقــــات غــــيـــر

متوقعة

24.64024.640 اجملموع : .........اجملموع : .........



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 68 2 صفر  عام  صفر  عام 1434 هـ هـ
16 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2012  م م

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم 12 -  - 422 مـؤرخ في  مـؤرخ في 28 مــحـر مــحـرّم عـامم عـام
1434 ا@وافــق  ا@وافــق 12 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة p2012 يتـضـمن نقلp يتـضـمن نقل

اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل.اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزير ا@الية  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيـــمــا ا@ــادتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 ا@ـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 ا@ــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 وا@ـــتـــعــلق

p ا@عدّل وا@تمّم pبقوان[ ا@الية
- و�قـتضى القانون رقم 11- 16 ا@ؤرخ في 3 صفر
عــام 1433 ا@ــوافق 28 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2011  وا@ـــتـــضــمن

p2012 قانون ا@الية لسنة

- و�ـقــتـضى األمـر رقم 12- 03 ا@ـؤرخ في 20 ربـيع
األول عـام 1433 ا@ـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 وا@ـتـضمن

p2012 قانون ا@الية  التكميلي لسنة
- و�ــــقــــتــــضى ا@ــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقــم 12 - 37
ا@ــــؤرخ في 13 ربـــيع األول عـــام 1433 ا@ــــوافق 6 فـــبـــرايـــر
سنة 2012 وا@تضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
الــعــدلp حــافظ األخــتــامp من مــيــزانــيــة الــتــســيــيــر �ــوجب

p2012 قانون ا@الية لسنة
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 
ا@ـــادا@ـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2012  اعـتــمــاد قـــــدره سـبـعـة وعـشـرون مـلـيـونـا وخـمـسـة

وعــــــشـــــرون ألـف ديـــــنـــــار (27.025.000 دج)  مـــــقـــــــــيّــــــد فـي
مــيــزانــيــة تــســيــيــر وزارة الــعــدل وفي الــبــاب رقم 19-37
"نـــفــقـــات تــســـيــيـــر الــلـــجــنـــة الــوطـــنــيـــة لــلـــقــانـــون الــدولي

اإلنساني".
ا@ـــــادا@ـــــادّة ة 2 : :  يـــــخـــــــصــــص @ــــيــــزانــــيـــــــة ســـــنــــــة 2012
اعـــتــــمــــــاد قـــــــدره ســـبـــعـــة وعـــشـــرون مـــلـــيـــونـــا وخـــمـــســة
وعــــشــــرون ألف ديــــنــــار (27.025.000 دج)  يـــــقــــــــيّــــــــد في
مـيزانـية تـسيـير وزارة الـعدل وفي الـبابـ[ ا@بيّـن[ في

اجلدول ا@لحق بهذا ا@رسوم.
pا@ــادا@ــادّة ة 3 : : يــكـــلــف وزيـــــر ا@ــالـــيـــــة ووزيــــر الـــعـــدل
حـافـظ األختـامp كـل فيـمـا يخصهp بـتنفيــذ هــذا ا@رسـوم
الـــذي يـــنـــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حــرّر بـــاجلــزائــر في 28 مــحــرّم عــام 1434 ا@ــوافق 12

ديسمبر سنة 2012.
عبد ا@الك ساللعبد ا@الك سالل

اجلدول "ب" مساهمات نهائيةاجلدول "ب" مساهمات نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

ا@بالغ اخملصصةا@بالغ اخملصصة

رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع
القطاعاتالقطاعات

24.64024.640
- ا@ــــــــــــــــنــــــــــــــــشـــــــــــــــآت
الـــــــــــقـــــــــــاعـــــــــــديـــــــــــة
االقــــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة
واإلداريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

24.64024.640 اجملموع : .........اجملموع : .........

اجلدول ا@لحقاجلدول ا@لحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 34

وزارة العدلوزارة العدل
الفرع األولالفرع األول

مديرية اإلدارة العامةمديرية اإلدارة العامة
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
ا@صالح ا@ركزيةا@صالح ا@ركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل ا@صالحوسائل ا@صالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير ا@صالحاألدوات وتسيير ا@صالح
اإلدارة ا@ركزية - تسديد النفقات.......................................

مجموع القسم الرابع
22. 025.000

22. 025.000



2 صفر  عام  صفر  عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2068
16 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2012  م م

اجلدول ا@لحق (تابع)اجلدول ا@لحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 37

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة ا@ركزية - مصاريف تنظيم ا@ؤتمرات وا@لتقيات......
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

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

5.000.000

5.000.000
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 ا@وافق  ا@وافق 27
نـوفــمــبـر ســنـة نـوفــمــبـر ســنـة p2012 يــتــضـمp يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــكـلن إنــهــاء مـهــام مــكـلّف
بـــالـــدبـــالـــدّراســات والـــتــلـــخـــيص بــاحملـــافـــظـــة الـــســامــــيــةراســات والـــتــلـــخـــيص بــاحملـــافـــظـــة الـــســامــــيــة
ا@ــكــلا@ــكــلّــفـــة بــرد االعـــتــبـــار لألمــازيـــغـــيــة وبــتــرقـــــيــةــفـــة بــرد االعـــتــبـــار لألمــازيـــغـــيــة وبــتــرقـــــيــة

اللغــة األمازيغـية.اللغــة األمازيغـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ـوافق 27 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عـــــــلي مـــــقـــــــــرانيp بــــــصـــــفــــــتــه مــــــكــــــلّــــــفــــــا بــــــالـــــدّراســـــــات
والـتــلـخــــيص بــاحملـافــظـة الــسـامــيـة ا@ــكـلّــفـة بــرد االعـتــبـار
لألمـــازيــغــــيـة وبــتــرقـــيــة الــلـغــــة األمـــازيــغـــيــةp إلحــالـتـه

عـلى التّـقــاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 ا@وافق  ا@وافق 27
نـوفــمــبـر ســنـة نـوفــمــبـر ســنـة p2012 يـتــضـمp يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــديـرةن إنــهـاء مــهـام مــديـرة

للدللدّراسات لدى مصالح رئيس احلكومة - سابقا.راسات لدى مصالح رئيس احلكومة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ـوافق 27 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تــنـهى مـهــام اآلنـسـة

ســلــــــوى ســـكــنــــــدرp بـــصــفــتـــهـــــا مــديـــــــرة لــلــدّراســــــات
لـــــدى مـــصــالح رئـــيس احلــكــــومــــة - ســابـــقــاp لــتـــكــلــيـــفــهـــا

بوظيفــة أخـرى.

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 13 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1434
ا@ـوافق ا@ـوافق 27 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة p2012 يـتــضـمp يـتــضـمّـنــان إنـهـاءـنــان إنـهـاء
مــهــــام مــديــــرين لـلــتـقــنــــ[ والـشــــؤون الـعــــاممــهــــام مــديــــرين لـلــتـقــنــــ[ والـشــــؤون الـعــــامّــــةــــة

فـي الـواليـات.فـي الـواليـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ـوافق 27 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تــنـهى مـهــام الـسّـادة

اآلتــيـة أســمـاؤهم بــصــفــتـهم مــديـرين لــلـتــقـنــ[ والـشـؤون
الــعـــامّـــة فـي الـــواليـــات اآلتــــيــةp لــــتـــكـــلــيــــفـــهم بــــوظــائف

أخـرى :

pفي والية أم البواقي pمداح سي علي -

pفي والية باتنة pمحمد بودراع -

pفي والية إيليزي pعبد الرحمن حميتر -

- عياش العايبp في والية الوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ـوافق 27 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مـحــمـد عـلي سـريــديp بـصـفـته مــديـرا لـلـتــقـنـ[ والـشـؤون
العامّة في والية البليدةp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 ا@ـوافق ا@ـوافق
27 نـوفـمبـر سـنة  نـوفـمبـر سـنة p2012 تـتضـمp تـتضـمّن إنـهاء مـهـام رؤساءن إنـهاء مـهـام رؤساء

دوائر في الواليات.دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ـوافق 27 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تــنـهى مـهــام الـسّـادة

اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتــهم رؤســـاء دوائــر فـي الــواليــات
اآلتيةp لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- والية الشلف :- والية الشلف :
pدائرة وادي الفضة : محمد عبد الناصر مجدوب -

- والية سطيف :- والية سطيف :
pدائرة جميلة : عبد الله وادي -

- والية ع[ الدفلى :- والية ع[ الدفلى :
- دائرة برج األمير خالد : بوبكر حساني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ـوافق 27 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تــنـهى مـهــام الـسّـادة

اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتــهم رؤســـاء دوائــر فـي الــواليــات
اآلتيةp لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- والية سيدي بلعباس :- والية سيدي بلعباس :
pدائرة مصطفى بن براهيم : نور الدين رفسة -

- والية تلمسان :- والية تلمسان :
pدائرة سيدي اجلياللي : عبد القادر سعدي -

- والية معسكر :- والية معسكر :
pدائرة عوف : حمزة رقاقبة -

- والية تيبازة :- والية تيبازة :
- دائرة تيبازة : بلقاسم بوشابو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ـوافق 27 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

منـجي عـبـد اللـهp بصـفـته رئـيسـا لـدائـرة احلمـاديـة بـوالية
برج بوعريريجp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 ا@ـوافق ا@ـوافق
27 نـوفـمبـر سـنة  نـوفـمبـر سـنة p2012 تـتضـمp تـتضـمّن إنهـاء مـهام كـتن إنهـاء مـهام كـتّاباب

عام[ لدى رؤساء دوائر.عام[ لدى رؤساء دوائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ـوافق 27 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عـجــــال دغـمــيشp بــصـفــته كــاتـبــا عـامــا لـدى رئــيس دائـرة
قلتة سيدي سعد بوالية األغواطp بناء على طلبه.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ـوافق 27 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

خــلـيــفـة عــبـد ربهp بــصـفــته كـاتــبـا عــامـا لـدى رئــيس دائـرة
طولقة بوالية بسكرةp إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ـوافق 27 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

نـــور الــدين سـعــيــدانيp بــصـفــته كــاتـبــا عـامــا لــدى رئـيس
دائـــــرة أوالد مــــيــــمـــــون بــــواليـــــة تــــلــــمـــســــــانp لــــتــــكــــلـــيــــفـه

بـوظيفــة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ـوافق 27 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

خلــضـــر ســداسp بــصـــفــتـه كــاتـــبــا عــامـــا لــدى رئـــيس دائــرة
مهدية بوالية تيارتp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ـوافق 27 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عــمــر عــقــبـاشp بــصـفــتـه كــاتــبـا عــامـا لـــدى رئــيس دائـــرة
بـرج زمورة بوالية برج بوعريريجp بناء على طلبه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@وافق 27 نـوفـمبـر سـنة 2012 تنـهىp ابـتداء من 23

غــشت ســنــة p2011 مــهــام الــسّــيــد مــحــمــد حــجــارp بــصــفــته
كــاتــبــــا عـــامـــا لــــدى رئــيس دائـــــرة بــني صــــاف بـــواليــــة

عـ[ تموشنتp إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 ا@وافق  ا@وافق 27
نــوفــمــبــر ســنـة نــوفــمــبــر ســنـة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــديـرـن إنــهــاء مــهــام مــديـر

ا@درسة الدولية اجلزائرية بفرنسا.ا@درسة الدولية اجلزائرية بفرنسا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ـوافق 27 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

مـحـلى الـعـ[ جـبـايـليp بـصـفـته مـديـرا لـلـمـدرسـة الـدولـية
اجلـزائريّـة بفرنسا.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 ا@وافق  ا@وافق 27
نـوفــمــبـر ســنـة نـوفــمــبـر ســنـة p2012 يـتــضــمp يـتــضــمّن إنـهــاء مـهــام رئـيسن إنـهــاء مـهــام رئـيس

ديوان وزير السديوان وزير السّـكن والعمران.ـكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ـوافق 27 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

يــــــوسف بـــــودابـــــةp بــــصـــفــــتــه رئــــيـــســـــا لـــديــــوان وزيـــــر
السّـكن والعمران.
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مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 ا@وافق  ا@وافق 27
نــوفـمـبــر سـنـة نــوفـمـبــر سـنـة p2012 يـتــضـمp يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــفـتن إنــهـاء مــهـام مــفـتّش

بوزارة السبوزارة السّـكن والعمران.ـكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ـوافق 27 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

اعــمــر بــلــحــاج عــيــسىp بــصــفــته مــفــتّــشــا بـوزارة الــسّـــكن
والعمرانp لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 ا@وافق  ا@وافق 27
نــوفــمــبــر ســنـة نــوفــمــبــر ســنـة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــديـرـن إنــهــاء مــهــام مــديـر

اإلدارة العاماإلدارة العامّة بوزارة السة بوزارة السّـكن والعمران.ـكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ـوافق 27 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

عـطــاء الـله زيــانp بــصـفــته مـديــرا لإلدارة الــعـامّــة بـوزارة
السّـكن والعمرانp إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 ا@وافق  ا@وافق 27
نــوفــمــبــر ســنــة نــوفــمــبــر ســنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام نــائبن إنــهــاء مــهــام نــائب

مدير بوزارة السمدير بوزارة السّـكن والعمران.ـكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ـوافق 27 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـد

إســـمـــاعــــيل طـــواهـــريp بـــصـــفـــته نـــائـب مـــديـــر لـــلـــتـــنـــظـــيم
والــــشــــؤون الـــــقــــانــــونــــيـــــة وا@ــــنــــازعــــات بـــــوزارة الــــسّــــكن

والعمرانp لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 20 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1433 ا@وافق ا@وافق
5 نـوفـمـبـر سـنة  نـوفـمـبـر سـنة p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام ا@ـديـرن إنـهـاء مـهـام ا@ـديـر
العام للوكالة الوطنية لتحس[ السكن وتطويره.العام للوكالة الوطنية لتحس[ السكن وتطويره.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي احلـجة عام
1433 ا@ــوافق 5 نــوفــمــبــر ســنـة 2012 تــنـهـى مــهــام الــسّــيـد

مـحــمــد خــبـاشp بــصــفــته مـديــرا عــامــا لـلــوكــالــة الـوطــنــيـة
لتحس[ السكن وتطويرهp لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 ا@وافق  ا@وافق 27
نـوفــمــبـر ســنـة نـوفــمــبـر ســنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن الــتـعــيـ[ بــالــهـيــئـةن الــتـعــيـ[ بــالــهـيــئـة

الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ــــوافـق 27 نـــوفـــمــــبــــر ســـنــــة 2012 يـــعـــيّـن الـــسّــــادة

اآلتــيـة أســمـاؤهم بـالـهـيـئـة الـوطـنــيـة لـلـوقـايـة من الـفـسـاد
ومكـافحتـه :

pأمينا عاما pمصطفى شعبان -
- مـــعـــمــــر ريـــاضp رئــــيس قــــسم مـــكــــلّـــفــــا بـــالــــوثـــائق

pوالتحاليل والتحسيس
- بـــــــكـــــــيـــــــر بـن حـــــــافـظp نـــــــائب مـــــــديـــــــــر مـــــــكـــــــلّـــــــفـــــــــا

با@ستخدم[ والوسائل.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 ا@وافق  ا@وافق 27
نـوفـمبـر سـنة نـوفـمبـر سـنة p2012 يتـضـمp يتـضـمّن تـعـي[ مـكـلن تـعـي[ مـكـلّـفة �ـهـمةـفة �ـهـمة

لدى مصالح الوزير األولدى مصالح الوزير األوّل.ل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ـوافق 27 نـوفـمبـر سـنة 2012 تـعـيّن اآلنسـة سـلـوى

سكندرp مكلّفة �همة لدى مصالح الوزير األوّل.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 13 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1434
ا@ـوافق ا@ـوافق 27 نـوفـمـبـر سـنة  نـوفـمـبـر سـنة p2012 يتـضـمp يتـضـمّـنـان تـعـي[ـنـان تـعـي[

مديرين للتقن[ والشؤون العاممديرين للتقن[ والشؤون العامّة في الواليات.ة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ــــوافـق 27 نـــوفـــمــــبــــر ســـنــــة 2012 يـــعـــيّـن الـــسّــــادة

اآلتـــيـة أسـمـــاؤهم مـديـــرين لـلــتـقـنـ[ والـشــؤون الـعـامّــة
في الواليات اآلتية :

pفي والية أم البواقي pمحمد بودراع -
pفي والية باتنة pعياش العايب -

pفي والية البليدة pمداح سي علي -
- عبد الرحمن حميترp في والية الوادي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ـوافق 27 نـوفـمبـر سـنة 2012 يـعيّن الـسّـيد بـوبـكر

الــشــايبp مـــديــرا لــلـــتــقــنـــ[ والــشــؤون الــعـــامّــة في واليــة
إيليــزي.
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مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 ا@ـوافق ا@ـوافق
27 نــوفــمـــبــر ســنــة  نــوفــمـــبــر ســنــة p2012 تــتـضــمp تــتـضــمّـن تــعــيــ[ رؤسـاءـن تــعــيــ[ رؤسـاء

دوائر في الواليات.دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ــــوافـق 27 نـــوفـــمــــبــــر ســـنــــة 2012 يـــعـــيّـن الـــسّــــادة

اآلتـية أسماؤهم رؤساء دوائر في الواليات اآلتية :
- والية بشار :- والية بشار :

pدائرة بني ونيف: خلضر سداس -
- والية تيارت :- والية تيارت :

pدائرة فرندة : محمد عبد الناصر مجدوب -
- والية بومرداس :- والية بومرداس :

pدائرة يسر : بوبكر حساني -
- والية ميلة :- والية ميلة :

- دائرة سيدي مروان : عبد الله وادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ــــوافـق 27 نـــوفـــمــــبــــر ســـنــــة 2012 يـــعـــيّـن الـــسّــــادة

اآلتـية أسماؤهم رؤساء دوائر في الواليات اآلتية :
- والية تلمسان :- والية تلمسان :

pدائرة سيدي اجلياللي : جمال لقرا -
- والية معسكر :- والية معسكر :

pدائرة عوف : نور الدين سعيداني -
- والية تيبازة :- والية تيبازة :

- دائرة تيبازة : محمد علي سريدي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ــــوافـق 27 نـــوفـــمــــبــــر ســـنــــة 2012 يـــعـــيّـن الـــسّــــادة

اآلتـية أسماؤهم رؤساء دوائر في الواليات اآلتية :
- والية سطيف :- والية سطيف :

pدائرة جميلة : نور الدين رفسة -
- والية سيدي بلعباس :- والية سيدي بلعباس :

pدائرة مصطفى بن براهيم : حمزة رقاقبة -
- والية برج بوعريريج :- والية برج بوعريريج :

pدائرة احلمادية : بلقاسم بوشابو -
- والية ع[ الدفلى :- والية ع[ الدفلى :

- دائرة برج األمير خالد : عبد القادر سعدي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ــوافـــق 27 نــــوفــمــبـــــر ســنـــة 2012 يـــعــيّن الــسّــيــد

عـــبـــد الــــقـــادر عـــامـــريp رئـــيـــســــا لـــدائـــرة مـــنـــداس بـــواليـــة
غليــزان.

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 ا@وافق  ا@وافق 27
نوفـمبر سنة نوفـمبر سنة p2012 يتضـمp يتضـمّن تعي[ مـدير ا@درسةن تعي[ مـدير ا@درسة

الدولية اجلزائرية بفرنسا.الدولية اجلزائرية بفرنسا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ــوافــق 27 نـــوفــمــبــــر ســنــــة 2012 يـــعــيّن الــسـّــيـــد

مــــحــــمـــد عــــبــــد الــــعــــــاليp مــــديـــــرا لــــلــــمــــدرســـــة الــــدولـــــيـــة
اجلـزائرية بفرنسا.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 ا@وافق  ا@وافق 27
نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة p2012 يــــتـــضــــمp يــــتـــضــــمّن تــــعــــيـــ[ مــــديـــرن تــــعــــيـــ[ مــــديـــر

التسيير العقاري بوزارة السالتسيير العقاري بوزارة السّـكن والعمران.ـكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ـوافق 27 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 يـعـيّـن الـسّـيــد اعـمـر

بــلـــحـــاج عـــيــسىp مـــديــرا لــلـــتــســيـــيــر الــعـــقــــاري بــــوزارة
السّـكن والعمران.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 ا@وافق  ا@وافق 27
نـوفـمـبـر سـنة نـوفـمـبـر سـنة p2012 يتـضـمp يتـضـمّن تـعـيـ[ مـدير اإلدارةن تـعـيـ[ مـدير اإلدارة

العامالعامّة بوزارة السة بوزارة السّـكن والعمران.ـكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ـوافق 27 نـوفـمبـر سـنة 2012 يـعيّـن السّـيـد مـنجي

عبد اللهp مديرا لإلدارة العامّة بوزارة السّكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 13 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 ا@وافق  ا@وافق 27
نــوفـمـبــر سـنـة نــوفـمـبــر سـنـة p2012 يــتـضـمp يــتـضـمّن تـعــيـ[ نـائب مـديـرن تـعــيـ[ نـائب مـديـر

بوزارة السبوزارة السّـكن والعمران.ـكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 13 مـــحـــرّم عــام
1434 ا@ــــوافق 27 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 2012 يــــعــــيّن الــــسّــــيــــد

إسـمـاعــيل طـواهـريp نـائب مــديـر لـلـمـســتـخـدمـ[ بـوزارة
السّـكن والعمران.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم رئاسيمرسـوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 20 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1433 ا@وافق ا@وافق
5 نوفـمبـر سنة  نوفـمبـر سنة p2012 يـتضـمp يـتضـمّن تعيـ[ ا@ديـر العامن تعيـ[ ا@ديـر العام

للوكالة الوطنية للتعمير.للوكالة الوطنية للتعمير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 20 ذي احلـجة عام
1433 ا@ـوافق 5 نــوفـمـبــر سـنـة 2012 يــعـيّن الــسّـيـد مــحـمـد

خباشp مديرا عاما للوكالة الوطنية للتعمير.



2 صفر  عام  صفر  عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2468
16 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2012  م م

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
وزارة الدوزارة الدّاخلياخليّة واجلماعات احمللة واجلماعات احمللّيّة

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في أوخ في أوّل صـفـر  صـفـر عـام عـام 1434 ا@ـوافق  ا@ـوافق 15 ديـسـمـبـر ديـسـمـبـر
سـنـة سـنـة p2012 يـعـدp يـعـدّل الــقـرار ا@ـؤرل الــقـرار ا@ـؤرّخ في خ في 25 مــحـر مــحـرّم عـامم عـام
1434 ا@وافق  ا@وافق 9 ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة 2012 الذي يحد الذي يحدّد شكلد شكل

ورقـة التـصـويت الـتي تسـتـعمل لالنـتـخاب من أجلورقـة التـصـويت الـتي تسـتـعمل لالنـتـخاب من أجل
جتـــديـــد نـــصـف أعـــضـــاء مـــجـــلـس األمـــة ا@ـــنـــتـــخـــبـــ[جتـــديـــد نـــصـف أعـــضـــاء مـــجـــلـس األمـــة ا@ـــنـــتـــخـــبـــ[

و�يزاتها التقنية.و�يزاتها التقنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ وزير الدّاخليّة واجلماعات احملليّة

- �ـقتـضى ا@ـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 12 - 326 ا@ـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 ا@ــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

pوا@تضمّن تعي[ أعضاء احلكومة

- و�ــــــقـــــتــــــضى ا@ــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 12 - 401
ا@ـؤرّخ في 14 مــحـرّم عـام 1434 ا@ـوافق 28 نـوفـمـبـر سـنـة
2012 وا@ـتــضـمّن اســتـدعــاء الـهـيــئـة االنــتـخــابـيــة لـتــجـديـد

p]نصف أعضاء مجلس األمة ا@نتخب

- و�ــــقـــتــــضى ا@ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 412
ا@ـؤرّخ في 25 مــحــرّم عـام 1434 ا@ـوافق 9 ديـســمــبـر ســنـة
2012 وا@ــتــعــلق بــتــنــظــيم انــتــخــاب أعــضــاء مــجــلس األمــة

pا@نتخب[ وسيره

- و�ـقـتـضى الـقـرار ا@ـؤرّخ في 25 مـحـرّم عام 1434
ا@ــوافق 9 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2012 الــذي يـــحــدد شـــكل ورقــة
الــتـــصــويـت الــتي تـــســـتــعـــمل لالنـــتــخـــاب من أجل جتـــديــد
نـــصـف أعـــضـــاء مــــجـــلـس األمـــة ا@ـــنــــتـــخــــبـــ[ و�ـــيــــزاتـــهـــا

 pالتقنية

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

ا@ــادا@ــادّة األولى : ة األولى : تــعــدّل ا@ـادة 3 من الــقــرار ا@ــؤرّخ في
25 مــحـــرم عـام 1434 الـــمــوافـق 9 ديـــســـمـــبــر ســـنــة 2012

وا@ذكور أعالهp وحترّر كما يأتي :

" ا@ــــادة 3 : يــــتـم تـــرتــــيـب ا@ــــتــــرشـــحــــ[ عــــلـى ورقـــة
الــتـصــويت حــسب الـتــرتـيـب األبـجــدي أللـقــاب ا@ـرشــحـ[

وأسمائهم باللغة العربية.

وتكـتب تـسمـيـة احلزب الـسـياسي ا@ـزكي لـلمـترشح
في اخلانة اخملصصة لذلك.

بـالنـسـبـة للـمـتـرشحـ[ األحـرارp تكـتب عـبـارة "حر"
في اخلانة اخملصصة لذلك.

تكـتب كذلك ألقـاب ا@تـرشح[ وأسـماؤهم وتسـمية
احلـــــزب الـــــســـــيـــــاسـي ا@ـــــزكـي أوعـــــبـــــارة "حـــــر" بـــــاألحـــــرف

الالتينية حتت الكتابة باللغة العربية.
وتــــوضع قـــــبــــالــــة لـــــقب كـل مــــتــــرشـح واســــمـه خــــانــــة
مــخــصــصــة لــلــتــعــبــيــر عـن اخــتــيــار الــنـــاخـب بــتــســـجــيل

".(X) عـالمة

ا@ـادا@ـادّة ة 2 :  : تــعـدّل ا@ــمــيــزات الــتــقـنــيــة األخــرى لــورقـة
التصويت وحترّر طبقا للملحق بهذا القرار.

ا@ــــــادا@ــــــادّة ة 3 :  : يـــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا الـــــــقـــــــرار فـي اجلـــــــــريــــــدة
الــــرّســــمـــيّــة لـــلـــجـــمـــهــوريّـــــة اجلـــــزائـــريّـــة الــدّ�ـــقــــراطـــيّــة

الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلـــزائــر في أوّل صــفــر عــام 1434 ا@ــوافق 15

ديسمبر سنة 2012.
دحو ولد قابليةدحو ولد قابلية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا@لحقا@لحق

ا@ميا@ميّزات التزات التّقنيقنيّة لورقة التة لورقة التّصويتصويت
التي تستعمل  لالنتخاب من أجل جتديد نصفالتي تستعمل  لالنتخاب من أجل جتديد نصف

أعضاء مجلس األمة ا@نتخب[أعضاء مجلس األمة ا@نتخب[
تـطـبـع ورقـة الــتـصـويـت الـتي تــسـتـعــمل لالنــتـخـاب
مـن أجل جتــديــد نـصـف أعـضــاء مــجــلس األمــة ا@ــنــتــخــبـ[
عـلى ورق من لون أبيضp وزنه 72 غرامـاp ويحـتوي على
وجـه واحــــــــد أو عــــــــدة أوجه حــــــــسـب عــــــــدد ا@ـــــــتــــــــرشــــــــحـــــــ[

ا@تنافس[ في الدائرة االنتخابية.
وتـكـتب البـيـانات اآلتـيـة بالـلـغة الـعربـيـة في األعلى

وعلى اجلهة اليمنى بأحرف مطبعية.
1 - اجلمهوري - اجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة الدة الدّ�قراطي�قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة :ة :

pالسّمك : 18 ضعيف -
2 - انـتـخــاب من أجل جتـديــد نـصف أعـضــاء مـجـلس - انـتـخــاب من أجل جتـديــد نـصف أعـضــاء مـجـلس

األمة ا@نتخب[ :األمة ا@نتخب[ :
p السّمك : 20 ضعيف -

3 - تاريخ االنتخاب : - تاريخ االنتخاب :
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- الـــسّـــمك : 18 ضـــعـــيف (بـــالــــنـــســـبـــة لـــلـــشـــهـــر) و14
ضعيف (بالنسبة لليوم والسنة).

4 - والية : ............................ - والية : ............................
- السّمك : 18 ضعيف.

5 - ج - جــــدول مدول مــــكــــــون من ثالثون من ثالثــــة (ة (3) أع) أعــــمــــدة مدة مــــــخــــصــــصــــة
للمترشح[ من اليم[ إلى اليسار :للمترشح[ من اليم[ إلى اليسار :

* العمود األول : العمود األول :
- ألــقــاب ا@ــتــرشــحــ[ وأســـمــاؤهم وعــنــد االقــتــضــاء

كنياتهم باللغة العربية حسب الترتيب األبجدي :
- السّمك : 14 خشن.

- حتت لـقب واسم ا@ـتـرشح بـالـلـغـة الـعـربـيـةp يكـتب
لقب ا@ترشح واسمه باألحرف الالتينية.

- السّمك : 8 خشن.
* العمود الثاني : العمود الثاني :

- كتـابة التسـمية الـكاملة لـلحزب الـسياسي ا@زكي
للمترشح أو عبارة "حر" باللغة العربية.

- السّمك : 14 خشن.
- كتـابة التسـمية الـكاملة لـلحزب الـسياسي ا@زكي

للمترشح أو عبارة "حر" باألحرف الالتينية.
- السّمك : 8 خشن.

* العـمود الثالث :  العـمود الثالث : يخصص الخـتيار الـناخب بوضع
.(X) عالمة

وزارة العدلوزارة العدل
قـرار مـؤرخ في أوقـرار مـؤرخ في أوّل صـفـر عـام ل صـفـر عـام 1434 ا@ـوافق  ا@ـوافق 15 ديـسـمـبـر ديـسـمـبـر
ســــــنـــــة ســــــنـــــة p2012 يـــــتــــضـــــمـن تــــعـــــيـــــ[ أعـــــضــــاء مـــــكـــــاتبp يـــــتــــضـــــمـن تــــعـــــيـــــ[ أعـــــضــــاء مـــــكـــــاتب
الـتـصـويت وكـتـابـهـا لـتـجـديـد نـصف أعـضـاء مـجـلسالـتـصـويت وكـتـابـهـا لـتـجـديـد نـصف أعـضـاء مـجـلس

األمة ا@نتخب[.األمة ا@نتخب[.
ـــــــــــــــــــــ

pحافظ األختام pإن وزير العدل
- �ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12 - 01 ا@ـؤرخ
في 18 صــــفــــر عـــام 1433 ا@ــــوافق  12 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2012 

pال سيما ا@ادة 115 منه pوا@تعلق بنظام االنتخابات
- و�ــــــقـــــتــــــضى ا@ــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
ا@ـؤرخ في 17 شـوّال عـام 1433 ا@ـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

p2012 وا@تضمن تعي[ أعضاء احلكومة

- و�ــــــقـــــتــــــضى ا@ــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 401
ا@ـؤرخ في 14 مــحـرّم عـام 1434 ا@ـوافق 28 نـوفـمـبـر سـنـة
2012 وا@ـتــضـمن اســتـدعــاء الـهـيــئـة االنــتـخــابـيــة لـتــجـديـد

p]نصف أعضاء مجلس األمة ا@نتخب

- و�ــــقـــتــــضى ا@ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 412
ا@ـؤرخ في 25 مــحــرّم عـام 1434 ا@ـوافق 9 ديـســمــبـر ســنـة
2012 وا@ــتــعــلق بــتــنــظــيم انــتــخــاب أعــضــاء مــجــلس األمــة

pا@نتخب[ وسيره

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ا@ـادة األولى :ا@ـادة األولى : يـعـ[ الـقـضــاة وأمـنـاء الـضـبط اآلتـيـة
أســـمـــاؤهمp رؤســـاء ونـــواب رؤســـاء ومـــســـاعـــدين وكـــتـــاب
مــكـــاتب الـــتـــصـــويتp لـــتــجـــديـــد انـــتــخـــاب نـــصف أعـــضــاء

مجلس األمة ا@نتخب[ :

1 -  - والية والية أدرار :أدرار :

السادة :

pرئيسا pوشان عز الدين -

pنائب رئيس pزناني دحمان -

pمساعدا pحمدي عالوة -

pمساعدا pطبول ناصر -

- بوالل ناجمp كاتبا.

2 - والية الشلف : - والية الشلف :

السادة :

pرئيسا pحسيني مصطفى -

pنائب رئيس pطوبال محمد -

pمساعدا pعثماني قادة -

pمساعدا pموالي علي -

- عيسى بروجة احلاجp كاتبا.

3 - والية األغواط : - والية األغواط :

السيدتان والسادة :

pرئيسة pسايل حكيمة -

pنائبة رئيس pزقرير عائشة -

pمساعدا pمزياني محمد لطفي -

pمساعدا pعمران عبد القادر -

- حشاني بشيرp كاتبا.
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4 - والية أم البواقي : - والية أم البواقي :

السادة :

pرئيسا pبوغابة عمار -

pنائب رئيس pمصمودي عبد الرحمن -

pمساعدا pبوراس منير -

pمساعدا pقتال محمد -

- بشار جمالp كاتبا.

5 - والية باتنة : - والية باتنة :

السادة :

pرئيسا pعياد وهاب -

pنائب رئيس pبوعزيز محمد الصالح -

pمساعدا pسماتي السعيد -

pمساعدا pبدور رضا -

- بالغماس حس[p كاتبا.

6 - والية بجاية : - والية بجاية :

السيدتان والسادة :

pرئيسا pمعافة الصديق -

pنائبة رئيس pقارة سامية -

pمساعدة pقرار فتيحة -

pمساعدا pجابو صالح -

- جناعي سعيدp كاتبا.

7 - والية بسكرة : - والية بسكرة :

السيدة و السادة :

pرئيسة pمشاكة الزهرة -

pنائب رئيس pبوعالق محمد -

pمساعدا pبوهالل فرحات -

pمساعدا pوفاي عز الدين -

- بلعيد عمارp كاتبا.

8 - والية بشار : - والية بشار :

السيدة و السادة :

pرئيسا pبوعالم محمد بوشعالة -

pنائب رئيس pكنتولي محمد -

pمساعدا pكواري محمد -

pمساعدة pأيت أحمد جميلة -

- قاسمي محمدp كاتبا.

9 - والية البليدة : - والية البليدة :

السيدة و السادة :

pرئيسا pجبور عبد القادر -

pنائب رئيس pبوخا® محمد -

pمساعدا pقايدي السعيد -

pمساعدة pحماد نسيمة -

- حمداش عليp كاتبا.

10 - والية البويرة : - والية البويرة :

السادة :

pرئيسا pجبارني الشريف -

pنائب رئيس pبن قاسم حمزة -

pمساعدا pلونيسي رضا -

pمساعدا pفاسي محمد -

- سا@ي سعيدp كاتبا.

11 - والية تامنغست : - والية تامنغست :

السيدة و السادة :

pرئيسا pضامن احلاج -

pنائب رئيس pبن لدغم ميلود -

pمساعدا pمواتسي عبد الرشيد -

pمساعدا pبركان اجلمعي -

- بوفروعة فريدةp كاتبة.

12 - والية تبسة : - والية تبسة :

السادة :

pرئيسا pختال السعيد -

pنائب رئيس pدائرة عمر -

pمساعدا pبوريو علي -

pمساعدا pنصيب توفيق -

- بعلي سليمانp كاتبا.
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13 - والية تلمسان : - والية تلمسان :

السادة :
pرئيسا pشطاح حميد -

pنائب رئيس pزواتني عبد القادر -
pمساعدا pمعروف العربي -
pمساعدا pبوبكري الطيب -

- بوتشيش عبد الكر¢p كاتبا.
14 - والية تيارت : - والية تيارت :

السيدة و السادة :
pرئيسا pشحاط خلضر -

pنائب رئيس pغاني عفيف -
pمساعدا pفياللي بن سكران -
pمساعدة pالفاطمي الزهرة -

- عجاز نور الدينp كاتبا.
15 - والية تيزي وزو: - والية تيزي وزو:

السادة :
pرئيسا pعبيزة عثمان -

pنائب رئيس pبن إمام مصطفى -
pمساعدا pزيتون يحي -
pمساعدا pخثير نذير -

- حجوج منصورp كاتبا.
16 - والية اجلزائر : - والية اجلزائر :

السيدتان والسادة :
pرئيسا pرقاد محمد -

pنائب رئيس pسيدي موسى أم احلسن -
pمساعدة pجغالف حميدة -
pمساعدة pدحو نصيرة -

- لزغم عيسىp كاتبا.
17 - والية اجللفة : - والية اجللفة :

السيدتان والسادة :
pرئيسة pبن خللف بريزة -

pنائب رئيس pبن موسى عبد احلميد -

pمساعدا pبن فاضل إبراهيم -
pمساعدة pقاسمية سامية -
- بن عمران خلضرp كاتبا.

18 - والية جيجل : - والية جيجل :

السادة :
pرئيسا pبوعروج عبد احلكيم -
pنائب رئيس pالغة بلقاسم -
pمساعدا pبغو عبد الفتاح -

pمساعدا p¢حمودي عبد الكر -
- فنيزة مسعودp كاتبا.

19 - والية سطيف : - والية سطيف :

السيدة والسادة :
pرئيسا pعبد الرزاق محمد -
pنائب رئيس pعدالة مسعود -

pمساعدة pهواري نزيهة -
pمساعدا pمحمد الصغير السعيد -

- مرواني اليم[p كاتبا.
20 - والية سعيدة : - والية سعيدة :

السادة :
pرئيسا pبلعقيد أحمد -

pنائب رئيس pحاج بن عماني بوسعد -
pمساعدا pبن دحو مصطفى رياض -

pمساعدا pخوجة جمال -
- سعيدي خليفةp كاتبا.

21 - والية سكيكدة : - والية سكيكدة :

السادة :
pرئيسا pلعروس عبد القادر -
pنائب رئيس pتابليت صالح -

pمساعدا pجافي عمارة -
pمساعدا pبن شويب جمال -

- إبراهيمي عمارp كاتبا.
22 - والية سيدي بلعباس : - والية سيدي بلعباس :

السيدة والسادة :
pرئيسا pعباس عيسى -
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pنائب رئيس pموالي عبد القادر -
pمساعدا pبن شهيدة عز الدين -

pمساعدة pبوشريط فاطمة -
- طبليونة غوتيp كاتبا.

23 - والية عنابة : - والية عنابة :

السادة :
pرئيسا pحمود بوبكر -

pنائب رئيس pسالمي بوزيد -
pمساعدا pبواجلدري مولود -
pمساعدا pبن بكير منصف -

- شريفي عبد الوهابp كاتبا.
24 - والية قا@ة : - والية قا@ة :

السيدة والسادة :
pرئيسا pسعيود عبد الوهاب -

pنائب رئيس pحمدي باشا عمر -
pمساعدة pبوفولة نضيرة -

pمساعدا p]بن تونسي سهشم -
- بوجاهم عبد احلقp كاتبا.

25 - والية قسنطينة : - والية قسنطينة :

السيدة والسادة :
pرئيسا pعابد محمد الطاهر -

pنائب رئيس pغسمون رمضان -
pمساعدة pنقناق حفيظة -

pمساعدا pبوقندورة سليمان -
- بوقبرين رياضp كاتبا.

26 - والية ا@دية : - والية ا@دية :

السادة :
pرئيسا pعويسي رشيد -

pنائب رئيس pمداني محمد -
pمساعدا pمبروك محمد -
pمساعدا pبزغود محمد -

- حاج اعمر محفوظp كاتبا.

27 - والية مستغا² : - والية مستغا² :

السادة :
pرئيسا pبلميمون فتحي -

pنائب رئيس pبالطيب عبد العزيز -
pمساعدا pجدو احلبيب -

pمساعدا pباحة عبد احلفيظ -
- حميتي محمدp كاتبا.

28 - والية ا@سيلة : - والية ا@سيلة :

السيدة والسادة :
pرئيسا pبلعياضي حمو -

pنائبة رئيس pهمساس فضيلة -
pمساعدا pخضار عبد اجمليد -

pمساعدا pخناطلة محمد -
- نصري بلقاسمp كاتبا.

29 - والية معسكر : - والية معسكر :

السادة :
pرئيسا pدرفوف محمد -

pنائب رئيس pمعروف الطيب -
pمساعدا pحاج علي أوشافع -

pمساعدا pفالح الهواري -
- بخدة حبيبp كاتبا.

30 - والية ورقلة : - والية ورقلة :

السيدة والسادة :
pرئيسة pبوصوار فايزة -

pنائب رئيس pحروزي عزالدين -
pمساعدا pعطايلية عبد الله -

pمساعدا pأوشن عالوة -
- مفيصل يوسفp كاتبا.

31 - والية وهران :والية وهران :

السيدة والسّادة :
 pرئيسا pفردي عبد العزيز -

pنائب رئيس pبريكسي سيد عصمت -
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pمساعدا pجعفري محمد -
pمساعدة pغرابلي سامية -

- صياد مصطفىp كاتبا.
32 - والية البيض : - والية البيض :

السيدة والسّادة :
 pرئيسا pحماد محمد -

pنائب رئيس pولد موسى عبد النور -
pمساعدا pكبيري عبد الرحيم -
pمساعدة pبوعمران فتيحة -

- سا@ي عليp كاتبا.
33 - والية  إيليزي : - والية  إيليزي :

السّادة :
 pرئيسا pبلحوى حمود -

pنائب رئيس pعرعار شكري -
pمساعدا pتعمالت عمر -

pمساعدا pعشاش فاروق -
- قارة محمد خلضرp كاتبا.
34 - والية برج بوعريريج : - والية برج بوعريريج :

السيدتان والسّادة :
 pرئيسا pبلعليات ابراهيم -

pنائبة رئيس pبن كاشر جنية -
pمساعدا pحداد العيد -

pمساعدة pبوصبع أحالم -
- بوطاهر عبد الكر¢p كاتبا.

35 - والية بومرداس : - والية بومرداس :

السيدة والسّادة :
 pرئيسا pشلبي منصف -

pنائب رئيس pشعبان صادق -
pمساعدا pمنصوري حكيم -

pمساعدة pسليمان طالب ليلى -
- جناعي مبروكp كاتبا.

36 - والية الطارف : - والية الطارف :

السيدة والسّادة :
 pرئيسا pبهلول لطفي -

pنائب رئيس pشنوف بوبكر الصديق -
pمساعدا pسحمدي صالح -

pمساعدا pبن حملة عبد الرزاق -
- جحبار صباحp كاتبة.

37 - والية تندوف : - والية تندوف :

السّادة :
 pرئيسا pبايوسف محمد -

pنائب رئيس pطرابلسي محمد أنور -
pمساعدا pلبيض رزيق -

pمساعدا pرحال حاج -
- بـيا غـوتp كاتبا.

38 - والية تيسمسيلت : - والية تيسمسيلت :

السّادة :
 pرئيسا pكبور عزالدين  -

pنائب رئيس pدراع قندول عثمان -
pمساعدا p¢سواعدي عبد الكر -

pمساعدا pتومي محمد -
- قباز عبد القادرp كاتبا.

39 - والية الوادي : - والية الوادي :

السيدتان والسّادة :
pرئيسا  pبن سليطان رشيد -
pنائب رئيس pبودخان عمار -
pمساعدة pبن حابسة فتيحة -
pمساعدة pبوشافع صبيحة -

- هويدي بوبكرp كاتبا.
40 - والية خنشلة : - والية خنشلة :

السّادة :  
 pرئيسا pوازن عبد احلميد -

pنائب رئيس pعزوزي عبد الله -
pمساعدا pشعباني هشام -

pمساعدا pبوهنتالة العربي -
- عقون ياس[p كاتبا.
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41 - والية سوق أهراس : - والية سوق أهراس :

السيدة والسّادة :

 pرئيسة pفريحة فاطمة -

pنائب رئيس pجباري عبد اجمليد -

pمساعدا pبلبل محمد -

pمساعدا pكميتي مصطفى -

- سلمي محمدp كاتبا.

42 - والية تيبازة : - والية تيبازة :

السيدتان والسّادة :

 pرئيسا p]لوعيل محمد اليام -

pنائب رئيس pشايب سعيد -

pمساعدة pزغنون حفيظة -

pمساعدة pبن محمد رحمة -

- بلعبيد عبد القادرp كاتبا.

43 - والية ميلة : - والية ميلة :

السّادة :

 pرئيسا pعميرش محمد -

pنائب رئيس pملكي خلف الله -

pمساعدا p¢مصباح عبد الكر -

pمساعدا pشرقي أحمد -

- وجعي مسعودp كاتبا.

44 - والية ع[ الدفلى : - والية ع[ الدفلى :

السيدة والسّادة :

 pرئيسا pدبوب الطيب -

pنائبة رئيس p¢نايت سيدي أحمد مر -

pمساعدا pزموري مهدي -

pمساعدا pشرابي أحمد -

- بن سعيداني عبد القادرp كاتبا.

45 - والية النعامة : - والية النعامة :

السّادة :

 pرئيسا pنقادي باقي -

pنائب رئيس pأوبختة الطيب -

pمساعدا pعامر العيد -

pمساعدا pعبدي مصطفى -

- يحياوي محمدp كاتبا.

46 - والية ع[ تموشنت : - والية ع[ تموشنت :

السيدة والسّادة :

 pرئيسا p¢هاد عبد الكر -

pنائبة رئيس pقاسم �ينة  -

pمساعدا pصحراوي عز الدين -

pمساعدا pبوطابونة عبد السالم -

- رحيل خلضرp كاتبا.

47 - والية غرداية : - والية غرداية :

السيدة والسّادة :   

 pرئيسا pعثمانية الشريف -

pنائب رئيس pشخوم رمضان -

pمساعدة pيحياوي @ياء  -

pمساعدا p]صالح مصطفى أم -

-  قديسي العيدp كاتبا.

 48 - والية غليزان :  - والية غليزان : 

السّادة :

 pرئيسا pبن أحمد عبد ا@الك -

pنائب رئيس pشاوش عبد احلميد  -

pمساعدا pطواهير عبد الله  -

pمساعدا pمعتوقي سليم  -

- بن راشد موالي أحمدp كاتبا.

ا@ـادة ا@ـادة  2 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلـــزائــر في أوّل صــفــر عــام 1434 ا@ــوافق 15
ديسمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي
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وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 21 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1432 ا@ــوافق  ا@ــوافق 21 غــشت غــشت
ســـنـــة ســـنـــة p2011 يـــجـــعـل مـــنـــهـج حتـــديـــد مــــؤشـــر احلـــمضp يـــجـــعـل مـــنـــهـج حتـــديـــد مــــؤشـــر احلـــمض
واحلـــمــوضــة لــلـــمــواد الــدســمـــة ذات األصل احلــيــوانيواحلـــمــوضــة لــلـــمــواد الــدســمـــة ذات األصل احلــيــواني

والنباتي إجباريا.والنباتي إجباريا.
ــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة
- �قتـضى ا@رسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 ا@ؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام  1431 ا@ـوافق 28 مـايــو ســنـة

p2010 وا@تضمن تعي[ أعضاء احلكومة 

- و�ــــقــــتــــضى ا@ـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
ا@ؤرخ في 3 رجب عام 1410 ا@وافق 30 ينـاير سنة 1990 

pا@عدل وا@تمم pوا@تعلق برقابة اجلودة وقمع الغش
- و�ـــقـــتــــضى ا@ــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
ا@ـؤرخ في 17 شـوال عـام 1423 ا@ـوافق 21 ديــسـمـبــر سـنـة

p2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـــقـــتــــضى ا@ــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
ا@ؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 ا@وافق 6 ديسمبر سنة

p2005 و ا@تعلق بتقييم ا@طابقة

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري ا@ـــشــــتــــرك ا@ـــؤرخ
فـي 21 شـعـبـان عـام 1419 ا@ـوافق 10 ديـسـمـبـر سـنـة 1998
وا@ـتعـلق با@ـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

pلالستهالك
- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري ا@ـشـتـرك ا@ؤرخ في2
ذي احلــجــة عـام 1422 ا@ـوافق 14 فــبــرايــر ســنـة 2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة ا@ــــواد ا@ــــضــــافــــة ا@ـــرخـص بــــهـــا فـي ا@ـــواد

pالغذائية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

ا@ـادة األولى :ا@ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا@ادة 19 من ا@ـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 ا@ــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410
ا@ــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة p1990 ا@ــعــدّل وا@ــتـــمّم وا@ــذكــور
أعالهp يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جــعل مــنــهج حتــديــد مــؤشـر
احلـمض واحلمـوضـة لـلـمواد الـدسـمـة ذات األصل احلـيواني

و النباتي إجباريا.

ا@ـادةا@ـادة 2 :  : من أجل حتـديـد مــؤشـر احلـمض واحلـمـوضـة
لــلـمــواد الــدســمــة ذات األصل احلـيــواني و الــنــبــاتيp تــلـزم
مـخابر مراقـبة اجلودة وقمع الـغش واخملابر ا@عـتمدة لهذا
الـغـرضp باسـتـعمـال ا@ـنهـج ا@بـ[ في ا@ـلحق ا@ـرفق بـهذا

القرار.

يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا ا@نـهج من طـرف اخملـبـر عـند
األمر بإجراء خبرة.

ا@ـادة ا@ـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 21 رمـضـان عام 1432 ا@ـوافق 21
غشت سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا@ـلحـقا@ـلحـق

منهج حتديد مؤشر احلمض واحلموضةمنهج حتديد مؤشر احلمض واحلموضة

للمواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيللمواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتي

1. مجال التطبيق. مجال التطبيق

يحـدد هـذا ا@ـنـهج طـريـقـت[ بـواسـطـة ( جـهـاز قـياس
فـرق الكـمـون وجـهاز قـيـاس ا@ـعايـرة ) لـتـحديـد األحـماض
الــــدســـمــــة احلـــرة فـي ا@ــــواد الـــدســــمـــة ذات أصـل حـــيــــواني

ونباتي.

من ا@ـــســـتــــحـــسن الـــتـــعـــبـــيـــر عن األحـــمـــاض �ـــؤشـــر
احلموضة أو اختياريا باحلموضة احملسوبة اصطالحيا.

هـــذا ا@ـــنـــهج مـــطـــبق عـــلى ا@ـــواد الـــدســـمـــة ذات أصل
حيواني ونباتي ولكنها ال تطبق على الشموع.

2. تعريف. تعريف

في إطار هذا ا@نهجp تطبق التعريفات التالية.

 2 . 1 مـــــؤشـــــر احلـــــمـــــوضـــــة :  مـــــؤشـــــر احلـــــمـــــوضـــــة : عـــــدد مـــــيـــــلـــــيـــــغـــــرامــــات

هـــيــدروكـــســـيــد الـــبـــوتــاســـيـــوم الالزم لـــتــعـــديل األحـــمــاض
الدسمة احلرة ا@وجودة في 1 غ من ا@ادة الدسمة.

 2 . 2 احلــمــوضــة :  احلــمــوضــة : هي عـــبــارة اصــطالحــيـــة لــلــنــســبــة

ا@ئوية لألحماض الدسمة احلرة.

�ــكن الــتـعــبــيـر كــذلك عن احلــمــوضـة حــسب طــبـيــعـة
ا@ادة الدسمةp كما هو مب[ في اجلدول 1.

إذا كـــانت الــــنـــتـــيـــجـــة تـــبـــ[ احلـــمـــوضـــة فـــقط بـــدون
تـدقـيق آخـر فـهـو مـعـبر عـنـهـا اصـطالحـا بـالـنـسـبـة ا@ـئـوية

حلمض األولييك.

pإذا كــانـت الــعــيـــنــة حتــتـــوي عــلى أحـــمــاض مــعـــدنــيــة
فيعتبر حتديدهم اصطالحا كأحماض دسمة.
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3. منهج ا@عايرة بواسطة جهاز قياس ا@عايرة. منهج ا@عايرة بواسطة جهاز قياس ا@عايرة
3 . 1 عموميات  عموميات 

يـتـنـاسب هــذا ا@ـنـهج خـاصـة مع ا@ــواد الـدسـمـة غـيـر
شديدة التلوين.
3 . 2 ا@بدأ ا@بدأ

تــوضع الـــعــيـــنــة ا@ــأخـــوذة لــلـــتــجـــربــة في خـــلــيط من
ا@ــذيــبــاتp ثم تــعــايــر األحــمــاض الــدســمــة احلــرة ا@ــوجـودة
بواسطة محلول اإليثانوليك لهيدروكسيد البوتاسيوم.

3 . 3 الكواشفالكواشف

يـــــجب أن تــــكــــون جـــــمــــيع الــــكـــــواشف ذات  نــــوعــــيــــة
حتــلــيـلــيــة مــعــتــرف بــهــا و أن يــكــون ا@ــاء ا@ــســتـعــمـل مـاءا

مقطرا.
3 . 3 . 1 أكـســـيــد ثــنـــائي اإليـثـيــلـيك / إيــثـانـول في

95 % (ح/ ح) خليط 1 + 1 (ح/ ح).

تنبيه :تنبيه :
أوكسـيـد ثـنـائي اإليـثـيلـيك شـديـد االلـتـهـاب و �ـكنه
تـشــكـيل بـيـروكـسـيــدات مـتـفـجـرة. يـجب اســتـعـمـاله بـأخـذ

احتياطات خاصة.
يـــــعـــــدل بـــــالـــــضــــبـط أثـــــنـــــاء االســــتـــــعـــــمـــــال �ـــــحـــــلــــول
هيدروكـسيد البـوتاسيوم (3 .3 . 2) في وجود 0,3 ملل من

محلول فينول فتالي[ (3 .3 . 3) لـ  100ملل من اخلليط.
مالحظة مالحظة 1

في حـالة عـدم التـمكـن من استـعمـال أوكسـيد ثـنائي
اإليـثيـليكp �ـكن استـعمـال خلـيط من مذيـبات مـشكل من
االيـــــثـــــانـــــول و الـــــتـــــولـــــوان. �ـــــكـن تـــــعـــــويض اإليـــــثـــــانـــــول

بالبروبانول - 2 إذا اقتضى األمر.

3 . 3 . 2 هيدروكسيد البوتاسيوم هيدروكسيد البوتاسيوم

مــحــلــول إيـــثــانــولي مــعــايــر c ( KOH ) = 0,1 مــول /
p0,5 مول / لتر = c ( KOH )  أو إن اقتضى األمر pلتر

يــــجب أن يــــكـــــون الــــتــــركــــيـــــز الــــدقــــيق لـــــلــــمــــحــــلــــول
اإليثـانولي لـهيـدروكسـيد الـبوتـاسيـوم معـروفاp و الـتأكد
مـنه قبـل االستـعـمال مـبـاشـرة. يسـتـعـمل احمللـول احملـضر5
أيـــام قـــبـل االســـتـــعـــمـــال عـــلى األقـل و يـــرسب في قـــارورة

زجاجية بنية و مغلقة بسدادة  من ا@طاط.
يـجب أن يـكون احملـلـول عـد¢ الـلـون أو ذا لـون أصـفر

قشي.
مالحظةمالحظة 2

�ـــكـن حتـــضـــيــــر مـــحـــلــــول عـــد¢ الـــلــــون و ثـــابت  من
هيدروكسيد البوتاسيوم  بالطريقة اآلتية :

يــغــلى و يــواصـل الــغــلــيــان بــالــتــنـاوب ( reflux ) @ـدة
ســاعــة 1000 مــلل من اإليــثــانــول مع 8غ من هــيــدروكــســيـد
الــبـــوتــاســـيــوم و0,5غ من قــصـــاصــة األلـــيــمـــنــيـــوم. يــقـــطــر
مـــــبــــاشــــرة. يـــــذوب في الـــــقــــطـــــارة الــــكــــمـــــيــــة الـالزمــــة من

هيدروكسيد البوتاسيوم.
يــتــرك لـــيــرتــاح عــدة أيــام و يــرسـب الــســائل الــفــاحت

الطافي @رسب كربونات البوتاسيوم.
�ــكـن حتــضـــيــر احملـــلـــول بــدون تـــقــطـــيـــر بــالـــطــريـــقــة

التالية : 
يــــــضــــــاف لـ  1000 مــــــلـل مـن اإليــــــثــــــانـــــول 4 مـــــلـل من
بـيــوتـيالت األلــيـمــنــيـوم و يــتـرك اخلــلـيط لــيـرتــاح بـضــعـة

أيام.
يــــصــــفى الــــســــائل الــــطــــافي و تــــذوب فــــيه الــــكــــمــــيـــة
الالزمة من هـيدروكسـيد البـوتاسيـوم. هذا احمللـول جاهز

لالستعمال.
3 . 3 . 3 فــيــنـول فــتـالــيـ[p فــيــنـول فــتـالــيـ[p مــحــلـول من 10غ / ل من

اإليثانول 95 إلى 96 % (ح/ح) أو أزرق قاعديp (في حالة
ا@ـواد الــدســمـة شــديــدة الــتـلــوين) مــحــلـول من 20غ/ل في

اإليثانول 95 إلى 96 % (ح/ح).
 3 . 4 التجهيزات : التجهيزات :

األجهزة العادية للمخبر و ال سيما :
3 . 4 . 1 ميزان حتليلي. ميزان حتليلي.

3 . 4 . 2 حوجلة مخروطيةp سعتها 250 ملل.

3 . 4 . 3 أنـبـوب زجــاجي مـزود بــصـنـبــورp سـعـته 10

ملل و مدرج إلى 0,1 ملل.
3 . 5 أخذ العينة أخذ العينة

جتــرى عـــمــلـــيـــة أخــذ الـــعــيـــنـــة لــلـــمــخـــبـــر في شــروط
مالئمة.

الكتلةالكتلة
ا@وليةا@ولية
غ / مولغ / مول

طبيعة ا@ادة الدسمةطبيعة ا@ادة الدسمة

زيت الـــكـــوبـــراp زيت
الـــــــــــــبــــــــــــا@ــــــــــــيــــــــــــسـت
والزيوت ا@شابهة

زيت البالم
زيــــــــــــــــــــــــوت بــــــــــــــــــــــــعــض

الصليبيات
كل ا@ــــــواد الــــــدســــــمـــــة

األخرى

200

256

338

282

العبارةالعبارة

حمض اللوريك

حمض البلمتيك
حمض إيروسيك

حمض األولييك

اجلدول اجلدول 1
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3 . 6 طريقة العمل طريقة العمل

3 . 6 . 1 حتضير العينة للتجربة حتضير العينة للتجربة

حتـــضــر الـــعــيـــنــة لـــلــتـــجــربـــة حــسـب مــنـــهج حتــضـــيــر
العينة. 

3 . 6 . 2 العينة ا@أخوذة للتجربة العينة ا@أخوذة للتجربة

تــقــتـــطع عــيــنــة لــلــتــجـــربــة حــسب مــؤشــر احلــمــوضــة
ا@فترض وفقا لتعليمات اجلدول 2.

اجلدول اجلدول 2

- في حالة تعكـر احمللول أثناء ا@عـايرة تضاف كمية
كـافـيـة من خـلـيط ا@ـذيـبـات (3 . 3 . 1) لـكي يـعـطي مـحـلوال

شفافا.
3 . 6 . 4 عدد التحديداتعدد التحديدات

إجراء حتديدين على نفس العينة للتجربة.
(Potentiométrique) 4 . منهج الفرق الكموني ( . منهج الفرق الكموني

هــذا ا@ـنـهـج ذو تـطـبــيق عـام و لـكــنه مـوجه خــصـوصـا
لــلــمــواد الــدســمـــة اخلــام ذات لــون قــا® لــصــعــوبــة تــطــبــيق

منهج ا@عايرة في هذه احلالة.
 4 . 1 ا@بدأا@بدأ

مـــعـــايــرة فـــرق الـــكـــمـــون لألحـــمـــاض الـــدســـمـــة احلــرة
ا@وجـودة في الـعـينـة ا@ـأخوذة لـلـتـجربـة بـواسـطة مـحـلول
إيزوبروبانويـك من هيدروكسيد الـبوتاسيوم  في وسط

غير مائي.
 4 . 2 الكواشفالكواشف

يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة
حتـــلــيــلــيــة مــعـــتــرف بــهــا وأن يــكــون ا@ـــاء ا@ــســتــعــمل مــاءا

مقطرا.
 4 . 2 . 1 مـــيــثــيـل إيــزوبـــوتــيل ســـيــتــون مـــيــثــيـل إيــزوبـــوتــيل ســـيــتــون يــعـــدل عــنــد

االسـتـعـمـال �ـحـلول إيـزوبـروبـانـولـيك  من هـيـدروكـسـيد
الـبـوتـاسـيـوم (4 . 2 . 2) في وجـود فـيـنـول فـتـالـيـ[p حتى

تغير اللون إلى الوردي.
 4 . 2 . 2 هيـدروكـسيـد الـبـوتـاسـيوم هيـدروكـسيـد الـبـوتـاسـيوم مــحـلول مـعـاير

c (KOH) = 0,1 مول/ ل أو 0,5 مول / ل.

 4 . 2 . 2 . 1 هــيـــدروكـــســـيـــد الــبـــوتـــاســـيــوم  هــيـــدروكـــســـيـــد الــبـــوتـــاســـيــوم مـــحـــلــول

معاير c (KOH)  = 0,1 مول/ ل في البروبانول � 2 
يذوب  7غ من هيـدروكسـيد الـبـوتاسـيوم عـلى شكل
أقـراص في الـبـروبـانـول � 2 ويــتـمم احلـجم إلى 1000 مـلل

بالبروبانول 2.
 4 . 2 . 2 . 2  هــيـــدروكــســيــد الـــبــوتــاســيــومهــيـــدروكــســيــد الـــبــوتــاســيــومp مــحــلــول

معاير c (KOH)  = 0,5 مول/ ل في البروبانول � 2
تذوب 35غ  من هيدروكسـيد البوتاسيوم على شكل
أقـراص في الـبـروبـانـول � 2 ويــتـمم احلـجم إلى 1000 مـلل

بالبروبانول 2.
4 . 2 . 2 . 3 ا@عايرة ا@عايرة

يـجب حتديـد الـتركـيـز ا@ـضبـوط لـلمـحـلول مـبـاشرة
قبل االستعمال.

تـــوزن بــــتــقـــريـب 0,0002غp 0,15غ (لـــلـــمــــحــلــول
4. 2 . 2 . 1 ) أو 0,75غ (لــلـــمــحـــلــول 4 . 2 . 2 . 2) من حــمض
الـبـنـزويـيك ذو نـقـاوة تـقـدر بـ   99,9 % يـوضع فـي بـيـشر
(4 . 3 . 2) و يــــــــــــذوب فـي 50 مــــــــــــلـل مـن مـــــــــــــثــــــــــــيـل إيــــــــــــزو

بوتيسيتون (4 . 2 . 1).

مؤشر احلموضةمؤشر احلموضة
ا@فترضا@فترض
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من 4 إلى 15

من 15 إلى 75

75 <

0,05

0,02

0,01

0,001

0,0002
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تقريب العينةتقريب العينة
للتجربة غللتجربة غ

تـــوزن الـــعــــيـــنـــة ا@ـــأخـــوذة لـــلـــتــــجـــربـــة في احلـــوجـــلـــة
اخملروطية  (3 . 4 . 2).

3 .6 . 3 التحديد  التحديد 

تــذوب الـعــيـنــة ا@ــأخـوذة لــلــتـجــربـة (3 . 6 . 2) في 50
إلى 150 مــــلل مـن خــــلـــيـط أوكـــســــيــــد ثــــنـــائـي اإليــــثـــلــــيك /

إيثانول (3 . 3 . 1) ا@عدل مسبقا.
تــــــعـــــايــــــر مـع الـــــرج مـع مــــــحـــــلــــــول هــــــيـــــدروكــــــســــــيـــــد
الــبـــوتــاســـيــوم  0,1 مــول/ل (3 . 3 . 2) (أنـــظـــر مالحـــظــة 3)
حـتى تـغـيـر لـون ا@ــؤشـر (تـلـون وردي لـلـفــيـنـول فـتـالـيـ[

يستمر لـ  10 ثواني على األقل).
مالحظة مالحظة 3

1 - في حـــــالـــــة مـــــؤشـــــرات ضـــــعـــــيـــــفـــــة جـــــدا (<1) من
ا@ـســتـحـسن إمـرار تــيـار خـفـيـف من األزوت  في مـحـلـول

التجربة.
2 - �ـــكن اســــتـــبــــدال احملـــلــــول اإليـــثـــانــــولي ا@ــــعـــايـــر
بـهـيـدروكــسـيـد الـبـوتـاسـيـوم (3 . 3 . 2) �ـحــلـول مـائي من
هـيـدروكسـيـد الـبوتـاسـيـوم أو الـصوديـوم في حـالـة ما إذا

كان حجم ا@اء ا@دخل ال يؤدي إلى فصل في األطوار.
- في حـالة مـا الـكـمـيـة الالزمـة حملـلـول هـيـدروكـسـيد
الـــبــوتــاســيــوم  0,1 مــول/ لp تــتــعــدى 10 مــلـل p يــســتــعــمل

محلول  0,5 مول / ل.



2 صفر  عام  صفر  عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3468
16 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2012  م م

تــــــــدخـل إلــــــــكــــــــتــــــــرودات جــــــــهــــــــاز قـــــــــيــــــــاس الــــــــعــــــــامل
الــهـــيــدروجـــيــني (4 . 3 . 4) يــشـــغل جـــهــاز الــرج  (4 . 3 . 5)
وتـعـايــر �ـحـلـول هــيـدروكـســيـد الـبــوتـاسـيـوم (4 . 2 . 2 . 1
أو  4 . 2 . 2 . 2)  إلى غـايـة نـقـطـة الـتكـافـؤ (أنـظـر ا@الحـظة

 5- 1 في 4 . 5 . 3).

 يعـبر عن تركيـز محلـول هيدروكسـيد البـوتاسيوم

(4 . 2 . 2 . 1 أو  4 . 2 . 2 . 2) بـــــــا@ــــــول / لـــــــتـــــــر و تــــــعـــــــطى
الصيغة كالتالي: 

x 1000 ك0

x 122,1 ح0

حيث :
ك0 : : هي الـكــتــلــة  بـالــغــرامp من حـمـض الـبــنــزويـيك

ا@ستعمل للمعايرة.
ح0 :  : هــو احلــجم بـــا@ــيــلــيــلــتــرp حملــلــول هــيــدروكــســيــد

البوتاسيوم (4 . 2 . 2 . 1 أو 4 . 2 . 2 . 2) ا@ستعمل.
4 . 3 التجهيزاتالتجهيزات

األجهزة ا@تداولة في اخملبر و ال سيما.
 4 . 3 . 1 ميزان حتليلي.ميزان حتليلي.

 4 . 3 . 2 بيشرp  بيشرp سعته 150 مللp شكله  متطاول.

 4 . 3 . 3 أنـبـوب زجـاجي مـزود بـصـنـبـورp أنـبـوب زجـاجي مـزود بـصـنـبـورp سـعـته 10

مللp مدرج إلى 0,1 ملل.
4 . 3 . 4 جهاز قياس العامل الهيدروجينيجهاز قياس العامل الهيدروجيني

مزود بإلكترودات من الزجاج و الزئبق.
يـــجب أن يـــكـــون االتـــصـــال بـــ[ احملــلـــول ا@ـــشـــبع من
كلورور البوتاسـيوم و احمللول للتجـربة عبر صفيحة من
اخلزف أو من الزجاج ا@سحوق ذو سمك 3 ¬ على األقل.

مالحظة مالحظة 4
هناك فـائدة من االحتفاظ @دة 12 ساعـة من ا@عايرة
بااللـكتـرود الزجاجـية في ا@ـاء ا@قـطر أو من األحسن  في
مـثـيل إيـزو بـوتـيل سـيـتـون. جتـفف بـرفق بـواسـطـة ورق
الترشيح  قبل الـشروع في القياس. تغـسل  مباشرة بعد
ا@ـــعـــايـــرة بـــا@ـــثـــيل إيـــزو بـــوتـــيل ســـيـــتـــونp ثم بـــواســـطـــة

بروبانول - 2 و أخيرا با@اء ا@قطر.
إذا كــان االلـكـتــرود ال يـعـمل بــصـفـة مـرضــيـةp يـحـاول
جتــديـده و ذلـك بـاالحــتـفــاظ به @ـدة  24 ســاعـة فـي مـحــلـول
إيــزو بـروبــانــويك من حــمض الــكــلــوريـدريك  1 مـول/ ل.
بـــعــد هــذه ا@ــعــاجلـــة p يــغــسل االلـــكــتــرود بــا@ـــاء ا@ــقــطــرp ثم

بالبروبانول - 2 و ا@يثيل إيزو بوتيل سيتون.
إن اســـتــعـــمــال صـــفــائـح من اخلـــزف أو من مــســـحــوق
الـزجاج لـضمـان االتـصال بـ[ احمللـول ا@ـشبع من كـلورور
البوتاسيوم و احمللول ا@أخوذ  للتجربةp يؤدي إلى جتنب

تيارات االنتشار والكمونات ا@تطفلة.

4 . 3 . 5 جـهـاز الرج  جـهـاز الرج من ا@ـسـتـحـسن استـعـمـال جـهاز

الرج ا@غناطيسي.
4 . 4 اقتطاع العينة اقتطاع العينة

يتم اقتطاع العينة للمخبر في ظروف مالئمة.
 4 . 5 طريقة العملطريقة العمل

 4 . 5 .1 حتضير العينة للتجربةحتضير العينة للتجربة

حتـــضــر الـــعــيـــنــة لـــلــتـــجــربـــة حــسـب مــنـــهج حتــضـــيــر
العينة.

4 . 5 .2 أخذ العينةأخذ العينة

تـــــوزن في بـــــيــــشــــر (4 . 3 . 2) بــــتـــــقــــريب 0,01غp من
5إلى 10غ من العينة ا@قتطعة للتجربة.

4 . 5 . 3 التحديدالتحديد

تـذوب الــعـيـنــة  ا@ـأخــوذة لـلـتــجـربـة (4  .5 . 2) في50 
ملل من مثيل إيزوبوتيل سيتون (4 . 2 . 1).

تــــــــدخـل إلــــــــكــــــــتــــــــرودات جــــــــهــــــــاز قـــــــــيــــــــاس الــــــــعــــــــامل
الــهـــيـــدروجــيـــني (4 . 3 . 4) يــشـــغل جـــهـــاز الــرج (4 . 3 . 5)
ويـعاير �حـلول هيدروكـسيد البـوتاسيوم (4 . 2 . 2 . 1 أو
 4 . 2 . 2 . 2) حسب احلموضة ا@فترضة للعينة حتى نقطة

التكافؤ.
مالحظة مالحظة 5

1 - تــكــون نــقــطــة  الـــتــكــافــؤ قــريــبــة من الــقــيــمــة 10
ا@قروءة على سلم الـعامل الهيدروجـيني و �كن حتديدها
بـيـانـيا بـالـتـعـرف علـيـهـا  علـى ا@نـحـنى الـبيـاني لـلـتـعديل

في نقطة االنحناء (نقطة تغير اجتاه ا@نحنى).
�ـكـن كـذلك حــســابــهـا بــأخــذ الـقــيــمـة الــقــصــوى الـتي
يـكـون عنـدها ا@ـشـتق األول لتـغـير الـعامل الـهـيدروجـيني
بـداللـة كـمـيـة مـحـلـول هـيدروكـسـيـد الـبـوتـاسـيـوم ا@ـضاف

أو بأخذ القيمة التي ينعدم عندها ا@شتق الثاني.
2 - ال �ـكـن حتـديـد نـقــطـة االنـحـنــاء في حـالـة زيـوت

القطن اخلام .
في هـذه احلـالـة يـسـتـعمـل حتديـد مـتـفق عـلـيه لـنـقـطة
االنـحـناء احملـددة كيـفيـا في الـعامل الـهيـدروجـيني لـنقـطة
الــــتـــكــــافــــؤ لــــتــــعــــديل حــــمض األولــــيــــيك بــــهــــيــــدروكــــســــيـــد
البـوتاسيوم  في ا@ـذيب ا@ستـعمل قصـد ا@عايـرة كما هو

مب[ أدناه : 
تــذاب تـــقــريـــبــا  0,282غ من حـــمض األولـــيــيك في50
مــــلل مـن مـــثـــيـل إيـــزو بــــوتـــيل ســــيـــتـــون (4 . 2 . 1) يــــرسم
مـنـحـنـى  تـعـديل حــمض األولـيـيك �ــحـلـول هـيــدروكـسـيـد
الــبــوتــاســيـوم (4 . 2 . 2) ا@ــســتــعــمل. يــقــرأ عــلى ا@ــنــحــنى



الـعـامل الـهيـدروجـيـني لـنقـطـة اإلنـحـناء (ا@ـوافق مـبـدئـيا
إلضـافـة 10 مـلـل من مـحــلــول هـيــدروكــسـيــد الــبـوتــاســيـوم
تـركيزه 0,1 مول/ ل). انـطالقا مـن هذه الـقيـمـة يقـرأ على
منحنى التعـديل لزيت القطن حجم محـلول هيدروكسيد

البوتاسيوم ا@ستعمل لتعديل زيت القطن.
4 . 5 . 4 عدد التحديدات عدد التحديدات

إجـــــراء حتـــــديـــــدين عـــــلى نـــــفـس الـــــعـــــيـــــنـــــة ا@ـــــأخــــوذة
للتجربة.

5 . التعبير عن النتائج التعبير عن النتائج
5 . 1 التعبير �ؤشر احلمض التعبير �ؤشر احلمض

يساوي مؤشر احلمض :
x 56,1 ح x ت

       ك
حيث :

56,1 هي الــكـتــلــة ا@ـولــيــة ا@ــعـبــر عــنـهــا بــالــغـرام في

ا@ولp من هيدروكسيد البوتاسيوم.
ح : هـــو احلــــجمp بـــا@ـــيـــلــــيـــلـــتـــرp لـــلـــمــــحـــلـــول ا@ـــعـــايـــر

لهيدروكسيد البوتاسيوم ا@ستعمل.
ت : هو التركيـز الدقيقp با@ول في اللـتر للمحلول

ا@عاير لهيدروكسيد البوتاسيوم ا@ستعمل.
ك : هي الكتلةp بالغرام للعينة ا@أخوذة للتجربة.

يؤخذ كنتيجة ا@عدل اجلبري للتحديدين. 
5 . 2 التعبير باحلموضة التعبير باحلموضة

�ـــــكن حـــــســـــاب احلـــــمــــوضـــــة انـــــطالقـــــا مـن الــــنـــــتـــــائج
ا@ــتـحــصل عـلــيــهـا  لــتـحــديـد مــؤشـر احلــمـوضــةp إمـا �ــنـهج

ا@عاير (3) أو �نهج الفرق الكموني (4).
احلــمــوضــة ا@ــعـبــر عــنــهـا بــالــنــســبـة ا@ــئــويــة لـلــكــتــلـة

تساوي :
              ك               100           ح  x ت x ك

=              x               ح . ت
             1000            ك               10 . ك 

حيث :
ح : هـــو احلــــجم بــــا@ـــيـــلــــيـــلــــتـــرp لــــلـــمـــحــــلـــول ا@ــــعـــايـــر

pلهيدروكسيد البوتاسيوم ا@ستعمل
ت : هو التـركيـز الدقيق بـا@ول في الـلتر لـلمـحلول

pا@عاير لهيدروكسيد البوتاسيوم ا@ستعمل
كم : هي الكـتـلـة ا@ولـيـة بالـغـرام في ا@ول  لـلـحمض

p(1 أنظر جدول) للتعبير عن النتائج pا@عتمد
pللعينة ا@أخوذة للتجربة pك : هي الكتلة بالغرام

يؤخذ كنتيجة ا@عدل اجلبري للتحديدين.

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 13  ربــيـع الــثــانـي عام   ربــيـع الــثــانـي عام 1433 الــمــوافق الــمــوافق
6 مـارس سنة  مـارس سنة p2012 يـحدp يـحدّد القـائمـة االسميـة ألعضاءد القـائمـة االسميـة ألعضاء
مـجلس التـوجيه لـلوكـالة الوطـنيـة لترقـية الـتجارةمـجلس التـوجيه لـلوكـالة الوطـنيـة لترقـية الـتجارة

اخلارجية.اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 13 ربـيع الــثـاني عـام 1433
ا@ــوافــق 6 مــارس ســنــة 2012 يـــعــيّن أعـــضــاء في مـــجــلس
الـتـوجـيه لـلــوكـالـة الـوطـنـيـة لـتــرقـيـة الـتـجـارة اخلــارجـيـة
@ـدة ثالث (3) سـنــوات قـابـلــة لـلــتـجـديــدp تـطــبـيـقــا ألحـكــام
ا@ــادّة 10 مـن ا@ــرســـــوم الــتّــنـــفــيــذيّ رقــم 04-174 ا@ــؤرّخ
فـي 23 ربـــــيع الــــثــــانـي عـــــام 1425 ا@ــــوافــق 12 يـــــونــــيــــو
سـنــة 2004 وا@ـتـضــمّن إنـشـاء الـوكــالـة الـوطـنـيــة لـتـرقـيـة
التجـارة اخلارجيـة وتنظيـمها وسـيرهاp السّـيدة والسّـادة

اآلتية أسماؤهم :

pرئيسا pثل وزير التجارة� pشريف زعّاف -

- غــــــــوتـي بن مـــــــــوســــــــاتp �ــــــــثـل وزيــــــــر الــــــــشــــــــؤون
pعضوا pاخلارجية

- عـــــبـــــد اخلــــــالق شــــــرفـــــةp �ـــــثـل وزيـــــر الـــــداخــــــلـــــيـــــة
pعضوا pواجلماعات احمللية

pعضوا pثلة وزير ا@الية� pنادية بلوشراني -

- يــــــوسـف بـــــــوعــــــرابــــــةp �ـــــــثل وزيـــــــر الــــــصـــــــنــــــاعــــــة
وا@ــــؤســـــســـــــات الـــــصـــــغــــــيـــــرة وا@ـــــتـــــوســــطـــــــة وتـــــرقــــــيــــة

pعضوا pاالستثمـار

- اسكندر ميـكارسيp �ثل وزير الفالحة والتنمية
pعضوا pالـريفـية

- أحــــمــــــد عـــــلي مـــــحـــــنــــد أمــــــزيـــــانp �ـــــثــل وزيـــــــر
pعضـوا pالنقــل

- مــــحـــــمــــد غــــزالـيp �ــــثـل وزيــــر الــــصـــــيــــد وا@ــــوارد
pعضوا pالصيديـة

- قـــــدور بـن طــــــاهــــــرp �ــــــثل ا@ــــــديـــــــريـــــــة الــــــعــــــامـــــــة
pعضوا pللجمـارك

- مـــحــمــد شــاميp ا@ــديــر الـــعــام لــلــغــرفــة اجلــزائــريــة
pعضوا pللتجارة والصناعة

- جــياللي تــاركــاتp الـرئــيس ا@ــديـر الــعــام لـلــوكــالـة
اجلزائرية للتأم[ وضمان الصادراتp عضوا.
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