
العدد األولالعدد األول
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 23  صفر  صفر عام عام 1434 هـهـ
اHوافق اHوافق 6 يناير سنة  يناير سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم تـنفيذي رقم 12-441 مؤرّخ في 12 صفـر عام 1434 اHوافق 26 ديسمـبر سنة q2012 يـتضمن نـقل اعـتماد في مـيزانية
تسيير مصالح الوزير األول.........................................................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 12-442 مـؤرّخ في 12 صــفــر عــام 1434 اHـوافق 26 ديـســمــبــر ســنـة q2012 يـتــضـــمـن إحــداث بــاب ونـقل
اعـتمـاد في ميزانيـة تسيير وزارة التربية الوطنية.......................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 12-443 مـؤرّخ في 12 صــفــر عــام 1434 اHـوافق 26 ديـســمــبــر ســنـة q2012 يـتــضـــمـن نــقـل اعــتـــمــــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة األشغال العمومية......................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 12-444 مؤرخ في 12 صفـر عام 1434 اHوافـق 26 ديسمـبر سنة q2012 يتـعلق بالـتسييـر اHالي للـمحاكم
اإلدارية......................................................................................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 12-445 مـؤرّخ في 12 صـفــر عـام 1434 اHـوافق 26 ديــسـمــبـر ســنـة q2012 يـتــضـمن إنــشـاء مــركـز نــفـسي
بيداغوجي لألطفال اHعوقX ذهنـيا ببلديـة تيبـازةq واليـة تيبـازة......................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 12-446 مـؤرّخ في 12 صـفـر عـام 1434 اHـوافق 26 ديـسـمــبـر سـنـة q2012 يـتـضـمن إنــشـاء قـصـر الــثـقـافـة
لسكيكدة....................................................................................................................................................
مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 12 - 113 مـــؤرّخ في 14 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHـــوافق 7 مـــارس ســـنـــة q2012 يـــحـــدد شـــروط وضع
اHؤسسات اHتخصصة وهياكل استقبال األشخاص اHسنX وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها (استدراك)...................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مراسيم رئاسية مؤرّخة في 29 محرّم عام 1434 اHوافق 13 ديسمبر سنة q2012 تتضمن تعيX قضاة...............................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة العدلوزارة العدل

قــرار مـؤرّخ فـي 15 صـفــر عـام 1434 اHــوافـق 29 ديــسمـبـر سـنة q2012 يـعـدّل الـقرار اHـؤرخ في أوّل صـفـر عام 1434 اHـوافق
.XنتخبHأعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس األمة ا Xتضمن تعيH15 ديسمبر سنة 2012 وا

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 26 رجب عـام 1432 اHـوافق 28  يـونـيو سـنة q2011 يـعـدّل القـرار الـوزاري اHشـتـرك اHؤرّخ
في 16 ذي احلـجـة عـام 1431 اHـوافق 22 نـوفـمـبـر سـنـة 2010 الـذي يـحـدد تـعـداد مـنـاصب الـشـغل وتـصـنـيـفـهـا ومـدة الـعـقد
اخلـاص بـاألعـوان الـعـامـلـX في نـشـاطـات احلـفظ أو الـصـيـانـة أو اخلـدمـات بـعـنـوان اHـصـالح اخلـارجـيـة لـلـمـديـريـة الـعـامة
للغابات......................................................................................................................................................
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 17 صـفــر عـام 1433 اHـوافق 11 يـنــايـر ســنـة q2012 يـحــدد تــصـنــيف اHــعـاهــد الــتـكــنــولـوجــيـة
الفالحية اHتوسطة اHتخصصة وكذا شروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها.................................................
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 17 صـفـر عـام 1433 اHـوافق 11 يـنـايـر سـنة q2012 يـحـدد تـصـنـيف مـراكـز الـتكـويـن واإلرشاد
الفالحيX وكذا شروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها.............................................................................
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 17 صـفــر عـام 1433 اHـوافق 11 يـنــايـر ســنـة q2012 يــحـدد تــصـنـيـف اHـركـز الــوطـني Hــراقـبـة
البذور والشتائل وتصديقها وكذا شروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.....................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة

قـرار مـؤرخ في أول ربـيع الـثـانـي عام 1433 اHـوافق 23 فـبـرايـر سـنة q2012 يـجعـل منـهج حتـديـد كـتـلة 1000 حـبـة في احلـبوب
والبقول إجباريا.........................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 12-441 مــؤر مــؤرّخ في خ في 12 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1434  اHـوافق اHـوافق 26 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة q2012 يـتـضـمن نـقلq يـتـضـمن نـقل

اعـتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.اعـتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

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

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

q تمّمHعدّل واHا qاليةHا Xبقوان

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

q2012 الية لسنةHقانون ا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا

-  و�قتـضـى اHرسـوم التنفيذي رقم 12-35 اHؤرخ
فـي 13 ربـــيـع األول عـــام 1433 اHــوافـق 6  فــبـــرايــر ســـنـــة
2012 واHــتــضــمن تــوزيع االعــتــمــادات اخملــصــصــة لــلــوزيــر

األول من ميـزانية التـسييـر �وجب قانـون اHاليـة  لسنة
q2012

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يــــــلــــغـى من مــــيـــــزانــــيـــــة ســــنـــــة 2012
اعـتمـاد قـدره سبـعة عـشر مـليـونـا وخمـسمـائة ألف ديـنار
(17.500.000 دج) مـــقـــيّــد فـي مـــيــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر مــصـــالح
الـوزير األول وفي البـابX اHبـينX في اجلـدول"أ" اHلحق

بهذا اHرسوم.
اعـتــمـاد اHــاداHــادّة ة 2 : : يــخــصـص Hـيــزانـيــة ســنـة 2012  
قـــــدره ســـبــعـــة عـــشـــر مـــلــيـــونـــا وخـــمــســـمـــائـــة ألف ديـــنــار
(17.500.000 دج) يـــقــــيّـــد فـي مــيــزانــيــة تــســيــيــر مـصــالح
الــــوزيـــر األول وفي الـــبـــابـــX اHــــبـــيـــنـــX في اجلـــدول" ب"

اHلحق بهذا اHرسوم. 
اHـاداHـادّة ة 3 : : ينشـر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1434 اHــوافق 26

ديسمبر سنة 2012.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحق "أ"اجلدول اHلحق "أ"

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

08 - 34

2.500.000

2.500.000

الفرع األولالفرع األول
الوزير األولالوزير األول

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

الوزيـر األول - نـفقـات تـسيـيـر اHصـالح اHـشتـركـة إلقامـة الـدولة بـنادي
الصنوبر.................................................................................
مجموع القسم الرابع
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اجلدول اHلحق "أ" (تابع)اجلدول اHلحق "أ" (تابع)

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

11 - 3715.000.000

15.000.000

17.500.000

17.500.000

17.500.000

17.500.000

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

النفقات اHتعلقة بتسيير جلنة احلكم الراشد....................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اHلغاةمجموع االعتمادات اHلغاة.............................................................

اجلدول اHلحق "ب"اجلدول اHلحق "ب"

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

02 - 34

03 - 34

10.500.000

7.000.000

17.500.000

17.500.000

17.500.000

17.500.000

17.500.000

الفرع األولالفرع األول

الوزير األولالوزير األول

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

الوزير األول - األدوات واألثاث.....................................................

الوزير األول - اللوازم.................................................................

مجموع القسم الرابع

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة مجموع االعتمادات اخملصصة .......................................................
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مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 12-442 مــؤر مــؤرّخ في خ في 12 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1434 اHــوافق  اHــوافق 26 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة q2012 يـــتـــضــــمـنq يـــتـــضــــمـن

إحــداث بــاب ونــقل اعـــتــمــاد فـي مـيــزانــيـــة تــســيــيـرإحــداث بــاب ونــقل اعـــتــمــاد فـي مـيــزانــيـــة تــســيــيـر
وزارة التربية الوطنية.وزارة التربية الوطنية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

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

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

q تمّمHعدّل واHا qاليةHا Xبقوان
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

q2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

q2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 12-99  اHؤرخ
في  8  ربـيع الــثـاني عـام 1433 اHـوافـق  أول مــارس سـنـة
2012 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الـتـربيـة الـوطـنيـة من مـيـزانـية الـتـسـييـر �ـوجب قـانون
q2012 الية التكميلي  لسنةHا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHــاداHــادّة األولى :  ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الــتـــربــيـــة الــوطـــنــيـــة لــســـنــة q2012 الـــفـــرع اجلــزئي
األولq اHـــصـــالح اHـــركـــزيـــةq الـــعـــنـــوان الـــرابعq الـــتـــدخالت
qالـنـشاط الـتـربـوي والـثـقافي qالـقـسم الـثـالث qالـعـمـومـية
بـاب رقـمه 43 -03 وعـنـوانه  "الـتـحـسـX اHـسـتـمـر اHـنـظم
على اHـستـوى الـوالئي ونفـقات الـتكـوين مـا قبل الـترقـية

ونفقات االمتحانات".
اHـــاداHـــادّة ة 2 : :  يـــلــــغــــى مــن مـــيـــزانــيــــــة ســــنـــــــة 2012
اعـــتـــمـــــــاد قـــــــدره خــمـــســـة ماليـــيــر وســـبـــعــمـــائـــة وثالثــة
وســــتــــون مـــلــــيــــونــــا وثــــمــــا�ــــائــــة وتــــســــعــــون ألـف ديــــنـــار
(5.763.890.000 دج) مـقــــيّـــد فـي مـيـزانـيـة تـسـيـيـر وزارة
الــتـربــيـة الــوطــنـيــة وفي األبـواب اHــبــيـنــة في اجلـدول "أ"

اHلحق بهذا اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 3 : :  يــخـصـص Hـيزانـيـة ســنـة 2012  اعـتـمـاد
قــــدره خمـسة مالييـر وسبـعمائـة وثالثة وسـتون ملـيونا
وثــــمــــا�ــــائــــة وتـــــســــعــــون ألف ديــــنــــار (5.763.890.000 دج)
يــقـــيّــــد في مـيـزانـيـة تـسـيـيـر وزارة الـتـربـيـة الـوطـنــيـة
وفـي األبـــــواب اHــــبـــيــــنـــــة في اجلــــدول "ب" اHـــلــــحق بــــهـــذا

اHرسوم.
اHــــــاداHــــــادّة ة 4 : :  يـــــــكــــــلـــــف وزيـــــــــر اHـــــــالـــــــيـــــــــة ووزيــــــــــر
الــتــربـيــــة الــوطــنـيــــةq كلّ فــيــمـا يــخــصّـهq بــتــنـفــيـــذ هـــذا
اHــــــرســــــــوم الــــــذي يــــــنــــــــشـــــر فـي اجلــــــريـــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1434 اHــوافق 26

ديسمبر سنة 2012.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اجلدول اHلحق "أ"اجلدول اHلحق "أ"

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

08 - 3752.000.000

52.000.000

52.000.000

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
نفقات متعلقة �تابعة وتقييم إصالح اHنظومة التربوية...................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
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اجلدول اHلحق "أ" (تابع)اجلدول اHلحق "أ" (تابع)

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

02 -  43

22 -  31

32 -  31

178.000.000

178.000.000

178.000.000

230.000.000

3.460.000.000

2.073.890.000

5.533.890.000

5.533.890.000

5.533.890.000

5.763.890.000

5.763.890.000

العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث

النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اإلدارة اHركـزيـــة - نفـقــات الـتكـــوين قصـــير اHدى فـي اجلــزائـر وفي
اخلارجq وحتسX اHستوى Hستخدمي التربية الوطنية ..................

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث

مؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقنيمؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقني

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHـصـالـح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولــة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيم األسـاسي -
التعويضات واHنح اخملتلفة .........................................................

اHــصــالح الالمــركــزيــة الـتــابــعــة لـلــدولــة - مــؤسـســات الــتــعـلــيم الــثــانـوي
والتقني - التعويضات واHنح اخملتلفة .........................................

مجموع القسم األول

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثالث

مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اHلغاةمجموع االعتمادات اHلغاة ............................................................
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اجلدول اHلحق "ب"اجلدول اHلحق "ب"

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

01 -  36

03 -  43

12 - 32

52.000.000

52.000.000

52.000.000

178.000.000

178.000.000

178.000.000

230.000.000

360.000.000

360.000.000

360.000.000

360.000.000

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمدرسة الدولية اجلزائرية بفرنسا ......................................

مجموع القسم السادس

مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

التحســX اHستـمــر للمستـوى اHنـظـم على اHستـوى الــوالئيq نفقـات
...........................q... سبق للترقية ونفقات االمتحاناتHالتكوين ا

مجموع القسم الثالث

مجموع العنوان الرابع

مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم الثانيالقسم الثاني

اHوظفون - اHعاشات واHنحاHوظفون - اHعاشات واHنح
اHصــالح الالمـــركزيـــة التابـعـــة لـلدولــة - مـعــاش اخلـدمــة واألضــرار
اجلسديـة .................................................................................

مجموع القسم الثاني

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي الثاني
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اجلدول اHلحق "ب" (تابع)اجلدول اHلحق "ب" (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

21 -  31

31 -  31

31 -  33

3.133.890.000

2.000.000.000

5.133.890.000

40.000.000

40.000.000

5.173.890.000

5.173.890.000

5.763.890.000

5.763.890.000

الفرع اجلزئي الثالثالفرع اجلزئي الثالث
مؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقنيمؤسسات التعليم األساسي والثانوي والتقني

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اHـصـالـح الالمـركـزيـة الـتـابـعـة لـلـدولــة - مـؤسـسـات الـتـعـلـيم األسـاسي -
الراتب الرئيسي للنشاط .........................................................
اHــصــالح الالمــركــزيــة الـتــابــعــة لـلــدولــة - مــؤسـســات الــتــعـلــيم الــثــانـوي
والتقني - الراتب الرئيسي للنشاط ..........................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHــصــالح الالمــركــزيــة الـتــابــعــة لـلــدولــة - مــؤسـســات الــتــعـلــيم الــثــانـوي
والتقني - اHنح العائلية ...........................................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثالث
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة .......................................................

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 12-443 مــؤر مــؤرّخ في خ في 12 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1434 اHوافق  اHوافق 26 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة q2012 يتـضــمـن نقلq يتـضــمـن نقل

اعـــتــــمـــــاد في مـــيــزانـــيــــة تــســـيـــيــر وزارة األشـــغــالاعـــتــــمـــــاد في مـــيــزانـــيــــة تــســـيـــيــر وزارة األشـــغــال
العمومية.العمومية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

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

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

qتمّمHعدّل واHا qاليةHا Xبقوان

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

q2012 الية لسنةHقانون ا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 12-03 اHــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

q2012 الية التكميلي لسنةHقانون ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-48 اHـؤرخ
في  13  ربـــيع األول عــام 1433 اHــوافـق 6  فــبـــرايـــر ســـنــة
2012 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

األشـغال العـمومـية من مـيزانـية التـسيـير �ـوجب قانون
q2012 الية لسنةHا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2012  اعــتــــمــــــاد قـــــــدره أربــعــمـــائــة وخـــمــســة وثـــمــانــون

مـــلــيــون ديــنــار (485.000.000 دج) مــقـــــيّــــد فـي مــيـــزانــيــة
تـسييـر وزارة األشغال الـعموميـة وفي الباب رقم 12-31
"اHـــصــالح الـالمــركـــزيــة الــتـــابــعـــة لألشـــغــال الـــعــمـــومــيــة -

التعويضات واHنح اخملتلفة".

اHــاداHــادّة ة 2 : :  يـخــصـص Hـيـزانـيــة ســنة 2012  اعـتــمـاد
قــــــدره أربــــعـــمـــائـــة وخـــمـــســـة وثــــمـــانـــون مـــلـــيـــون ديـــنـــار
(485.000.000 دج)   يــقـــيّــــد في مــيـزانـيـة تـسـيـيـر وزارة
األشـغــال الـعـمــومـيــة  وفي الـبـــاب رقــم 31-11 " اHـصـالح
الالمـــركـــزيــــة الـــتـــابـــعـــة لـألشـــغـــال الـــعـــمــــومـــيـــة - الـــراتب

الرئيسي للنشاط".

اHاداHادّة ة 3 : :  يـكلــــف وزيـــر اHالـيـــة ووزيــر األشـغــال
الــعـمــومـــيـة q كلّ فــيـمــا يـخـصّـهq بــتـنــفـيــذ هــــذا اHـرســوم
الـــذي يــــنـــــشــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1434 اHــوافق 26
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 12-444 مــؤرخ في  مــؤرخ في 12 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1434 اHــــوافـق  اHــــوافـق 26 ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة  ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة q2012 يــــتـــــعــــلقq يــــتـــــعــــلق

بالتسيير اHالي للمحاكم اإلدارية.بالتسيير اHالي للمحاكم اإلدارية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qحافظ األختام qبناء على تقرير وزير العدل -

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

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

qتممHعدل واHا qاليةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

qتممHعدل واHا qباحملاسبة العمومية

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

qتممHعدل واHا qاحملاسبة

- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 98-02 اHـؤرخ في 4 صـفر
عـام 1419 اHــوافق 30 مــايــو ســنــة 1998 واHــتـعــلـق بـاحملــاكم

qاإلدارية
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 12-325 اHــؤرخ
في 16 شــوال عـــام 1433 اHــوافق 3 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

 qالوزير األول Xتضمن تعيHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اHـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيH2012 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-313 اHؤرخ
في 28 صفر عام 1412 اHوافق 7 سبـتمبر سنة 1991 الذي
يـحدد إجـراءات احملاسـبة الـتي �ـسكـها اآلمـرون بالـصرف
واحملـاسـبــون الـعـمـومـيـون وكـيـفـيــاتـهـا ومـحـتـواهـاq اHـعـدل

qتممHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 97-268 اHؤرخ
في 16 ربـيع األول عام 1418 اHوافق 21 يولـيو سـنة 1997
الــذي يـــحــدد اإلجـــراءات اHــتــعـــلــقـــة بــااللـــتــزام بـــالــنـــفــقــات
الـــعــــمـــومـــيــــة وتـــنــــفـــيـــذهــــا ويـــضـــبـط صالحـــيــــات اآلمـــرين

qبالصرف ومسؤولياتهم
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 98-356 اHؤرخ
في 24 رجـب عـــام 1419 اHــــوافق 14 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1998
الـذي يــحـدد كـيـفــيـات تـطــبـيق أحـكــام الـقـانـون رقم 02-98
اHـؤرخ في 4 صــفـر عـام 1419 اHـوافق 30 مـايــو سـنـة 1998

qعدلHا qتعلق باحملاكم اإلداريةHوا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد
كيفيات التسيير اHالي للمحاكم اإلدارية.

Xحـافظ األخـتام بـتعـي q2 :   :  يقـوم وزير الـعدل اHادة اHادة 
آمر ثانوي بالصرف في كل محكمة إدارية وفق التنظيم

اHعمول به.

اHـادة اHـادة 3 : : يـتــولى اآلمـر بــالـصــرف الـثــانـوي االلــتـزام
بــنــفــقـــات تــســيــيــر احملـــكــمــة اإلداريــة وتــصـــفــيــتــهــا واألمــر

بصرفها في حدود االعتمادات اHفوضة.

وبهذه الصفة يتعX عليه :
- إعـــداد الــتـــقــديـــرات الــســـنــويــة Hـــيــزانـــيــة احملـــكــمــة

qاإلدارية واقتراحها
qإصدار أوامر اإليرادات -
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- مسك احملـاسبـة وفقـا لألشكـال احملددة في الـتنـظيم
qسير للمحاسبة العموميةHا

- إرســال احلــســاب اإلداري لــلــمــحــكــمــة اإلداريــة إلى
مجلس احملاسبة وفقا للتشريع اHعمول به.

اHــادة اHــادة 4 :  : يــصـــدر وزيــر الـــعــدلq حـــافظ األخـــتــامq في
حـدود االعـتـمـادات اHـفوضـةq أوامـر بـتـفـويـض االعـتـمادات
Xلـــفـــائــدة اآلمـــرين بـــالــصـــرف الـــثــانـــويــ qحــسـب كل بــاب

للمحاكم اإلدارية.

�ـــكـن أثــنـــاء الـــســـنـــة إدخـــال تــعـــديـالت عــلـى األوامــر
بتفويض االعتمادات عندما تتعلق بنفس الباب.

تــبــلغ األوامـــر بــتــفــويـض االعــتــمــادات والـــتــعــديالت
الـتي �ـكن أن جتـرى علـيـهـاq إلى اHـراقب اHـالي واحملاسب

.Xاخملتص

اHـادة اHـادة 5 :  : يـخـضع االلـتـزام بـنــفـقـات احملـكـمـة اإلداريـة
لـلــرقــابــة اHــســبـقــة لــلــمــراقب اHــالي بــواليـة مــقــر احملــكــمـة

اإلدارية.

اHـادة اHـادة 6 :  : أمـX اخلـزينـة بـوالية مـقـر احملكـمـة اإلدارية
هو احملاسب اHوكل له بالدفع.

اHــــــادة اHــــــادة 7 :  : ال تــــــطـــــــبق أحــــــكـــــــام هــــــذا اHــــــرســـــــوم عــــــلى
XــسـتــخــدمـHـرتــبــات الـقــضــاة واH االعــتــمـادات اخملــصــصــة

التي تخضع للتسيير اHركزي.

اHادة اHادة 8 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1434 اHــوافق 26
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 12-445 مــؤر مــؤرّخ في خ في 12 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1434 اHــــوافق  اHــــوافق 26 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة q2012 يــــتــــضـــمنq يــــتــــضـــمن

XــعـوقـHإنـشــاء مـركـز نــفـسي بــيـداغـوجـي لألطـفـال اXــعـوقـHإنـشــاء مـركـز نــفـسي بــيـداغـوجـي لألطـفـال ا
ذهنـيا ببلديـة تيبـازةq واليـة تيبـازة.ذهنـيا ببلديـة تيبـازةq واليـة تيبـازة.

ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيـــرة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني

qرأةHواألسرة وقضايا ا
- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه

- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 12-325 اHــؤرخ
في 16 شــوال عـــام 1433 اHــوافق 3 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

 qالوزير األول Xتضمن تعيHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اHـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيH2012 وا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي  رقم 12-05 اHؤرخ
في 10 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اHـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واHـــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي Hـــؤســـســـات
التربـية والتـعليم اHتـخصصة لألطـفال اHعوقـqX ال سيما

qادة 4 منهHا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي  رقم 12-05 اHــــؤرخ في 10 صــــفــــر عـــام 1433
اHــوافق 4 يـــنــايــر ســنــة 2012 واHـــذكــور أعالهq يــهــدف هــذا
اHــرســـوم إلى إنــشــاء مــركـــز نــفــسي بــيـــداغــوجي لألطــفــال
اHــعــوقـX ذهــنــيــا بـبــلــديــة تـيــبــازةq واليــة تـيــبــازة ويــتـمم

قائمة هذه اHراكز طبقا للملحق 4 اHرفق بهذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 2 :  :  ينشر  هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1434 اHــوافق 26
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق اHلحق 4

قائمة اHراكز النفسية البيداغوجيةقائمة اHراكز النفسية البيداغوجية
لألطفال اHعوقX ذهنيالألطفال اHعوقX ذهنيا

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسةتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

......................... (بدون تغيير) ...........................

اHركز النفسي البيداغوجي
لألطفال اHعوقX ذهنيا

لتيبازة

بلدية تيبازة

والية تيبازة
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3 شـــــــعـــــــبـــــــان عــــــــام 1433 اHــــــــوافـــــق 23 يــــــــونــــــــيــــــــو
ســـــــنــــــة 2012 واHــــذكــــور أعالهq يــــنــــشــــأ قــــصــــر الــــثــــقــــافــــة

لسكيكدة.

اHاداHادّة ة 2 :  : يحـدد مقـر قصـر الـثقـافة لـسكـيكـدة �ديـنة
سكيكدة.

اHاداHادّة ة 3 :  :  ينشر  هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 12 صـــفـــر عـــام 1434 اHــوافق 26
ديسمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم تـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم مـــــرســـــوم تـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم 12 -  - 113 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 14 ربـــــيع ربـــــيع
الـثاني عام الـثاني عام 1433 اHوافق  اHوافق 7 مـارس سنة  مـارس سنة q2012 يـحددq يـحدد
شـــروط وضـع اHــــؤســـســــات اHــــتـــخــــصــــصــــة وهـــيــــاكلشـــروط وضـع اHــــؤســـســــات اHــــتـــخــــصــــصــــة وهـــيــــاكل
اســــتـــــقــــبـــــال األشــــخـــــاص اHــــســـــنــــX وكـــــذا مــــهـــــامــــهــــااســــتـــــقــــبـــــال األشــــخـــــاص اHــــســـــنــــX وكـــــذا مــــهـــــامــــهــــا

وتنظيمها وسيرها (استدراك).وتنظيمها وسيرها (استدراك).
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلـريــدة الــرســمـيــة - الــعـدد 16 الـصــادر بــتـاريخ 28
ربيع الثاني عام 1433 اHوافق 21 مارس سنة 2012.

الصفحة 9 - اHلحق - اخلانة 28 :

- بــدال من :- بــدال من : دار األشــخــاص اHــســنــX لــبــابــار بــلــديــة
بابار - والية خنشلة.

- يـــــقــــرأ :- يـــــقــــرأ : دار األشـخـاص اHـسـنـX خلــنـشـلـة بـلـديـة
خنشلة - والية خنشلة.

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 12-446 مــؤر مــؤرّخ في خ في 12 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1434  اHــــوافق اHــــوافق 26 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة q2012 يــــتــــضـــمنq يــــتــــضـــمن

إنشاء قصر الثقافة لسكيكدة.إنشاء قصر الثقافة لسكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي رقم 12-325 اHــؤرخ
في 16 شــوال عـــام 1433 اHــوافق 3 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

 qالوزير األول Xتضمن تعيHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اHـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيH2012 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 269-12
اHــؤرخ في 3 شــعــبــان عــام 1433 اHــوافق 23 يـــونــيــو ســنــة
2012 الـذي يــحـدد الــقـانــون األسـاسي الــنـمــوذجي لــقـصـور

qادتان 3 و 5 منهHال سيما ا qالثقافة
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــــطــــبــــيـــقـــــا ألحـــــكـــــام اHــــادة 3 مــن
اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي  رقــــم 12-269 اHـــــؤرخ فـــي

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـراسيـم رئاسـيـة مـؤرمـراسيـم رئاسـيـة مـؤرّخة في خة في 29 مـحر مـحرّم عام م عام 1434 اHـوافق اHـوافق

13 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة q2012 تتضمن تعيX قضاة.q تتضمن تعيX قضاة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHــوافق 13 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2012 تــعـــX الــســـيــدات

واألوانس والسادة اآلتية أسماؤهم قضاة :
qنورية بلخلفة -
qفايزة عليم  -

qنوال عصماني -
qليلى حبيل -

qنور الهدى شنطوح -

qخالدة مشماش -
qسيهام سايح -
qسهام سرير -

qعفاف خروبي -
qفراح بن سعيد -

qعز الدين بن مناح -
qيونس بايو -
qخالد معاشو -
qصالح شرفي -
- نبيل خماج.
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�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHــوافق 13 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2012 تــعـــX الــســـيــدات

واألوانس والسادة اآلتية أسماؤهم قضاة :
qليندة عثمان -

qسهام بن لقرع -
qنور الهدى حارش -
qسميرة بن فريحة -

qسهام عمارة -
qسعيدة بكير -
qآمال بن فاحت -
qالمية ميهوبي -
qمراد زروالي -

qؤمن مويسيHعبد ا -
qحكيم خطاب -

qسفيان زايدي -
qبن علو بن زيدان -

qأسامة بادي -
- رضوان نويشي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHــوافق 13 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2012 تــعـــX الــســـيــدات

واألوانس والسادة اآلتية أسماؤهم قضاة :
qعقيلة بوكثير -
qلويزة حبوش -

qياسمينة بوزار -
qفتيحة شاوش -
qرحاب يوسفي -

qنسرين سرحاني -
qنفيسة حيدرة -
qنبيلة أمجكوح -
qفائزة شواطر -
qوسام مكتفي -
qوداد بوزكري -
 qندى عزيري -

qكهينة منقلتي -
qعثمان مخلوفي -
qمراد بوشارب -
qأحمد معاشو -
qرفيق عطوط -

qفؤاد منصور -
qأحمد مروش -
qموسى عواس -

qحمزة بوشواشي -
qعبد اللطيف بشارة -

qحمزة صانع -
qرؤوف خلة -

- طارق لزعر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHــوافق 13 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2012 تــعـــX الــســـيــدات

واآلنسة والسادة اآلتية أسماؤهم قضاة :
qنسيمة عبدون -

qأسماء مهدية سعيد -
qفاطمة حداد -

qمحمد نذير برحمة -
qمالك بن حدة -

qعبد الرفيق بن عالل -
qمدني شعطوق -

qفؤاد كروم -
qمحمد جطو -

qطارق موساوي -
qحكيم حبار -
qفيصل عبيد -
qحمزة شرابن -
qناصر بايك -

- عبد الله محارزي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHــوافق 13 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2012 تــعـــX الــســـيــدات

واألوانس والسادة اآلتية أسماؤهم قضاة :
qأحالم ريحاني -
qكهينة أجعوت -
qمر¥ بالرايس -
qآمينة طيابي -

qحفيظة لوصايق -
qسامية منصوري -

qهجيرة كبوش -
qفوزية سقمان -
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qفريدة بوكلوة -
qليندة صابري -

qحدة دراف -
qعمار قايدي -
qعالوة حمدي -

qرؤوف لبيض -
- نور الدين وزاني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHــوافق 13 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2012 تــعـــX الــســـيــدات

واألوانس والسادة اآلتية أسماؤهم قضاة :
qأمينة برنو -

qزبيري Xياسم -
qزينب  بوذراع -
qنعيمة جيدور -
qدالل  قندوزي -
qنسيمة طوبال -

qاجليدة بوضياف -
qفوزية بن رنو -

qسامية بوشارب -
qلويزة بندو -

 qزينب قاسي -
qسناء بن عبة -
qحميدة الوالي -

qخديجة بوشيبان -
qنسيم ولد عمار -

qمراد باللطة -
qمهدي أحمد ناصر -
qعثمان بن طاهر -

qعبد الرزاق عبابسة -
qجمال ڤرڤور -
 qأحمد حمادي -

qعثمان صديقي -
-  شمس الدين بلمناعي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHــوافق 13 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2012 تــعـــX الــســـيــدات

واألوانس والسادة اآلتية أسماؤهم قضاة :
qر�ة عبد الرحيم -

qمر¥ موراد -

qمنال خلوي -
qسومية بوقلمون -
qنسيمة زروني -
qسعيدة بوقصة -

qر¥  بولزاز -
qعبير بورزام -

qهنية منال جنايحي -
qمونية بن عامر -

qفاطمة الزهراء بيتور -
qإ�ان قحفاز -
qحنان جاوي -
qمنال نيل -

qفريزة دحماني -
qحفيظة زيدي -
qكمال  عباس -

qمولود بلبواب -
qكر¥ بن داني -

qسليم بن عطية -
qيوسف لقام -

qيزانHمحمد ذراع ا -
qمصطفى بنت اخلوخ -

qصالح بن حركات -
qعبد الله بن قلة -
qعبد السالم تقية -

qعادل بوحبل -
- رشيد بورعدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHــــوافق 13 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 2012 تـــعـــX الــــســـيـــدة

واألوانس والسادة اآلتية أسماؤهم قضاة :
qسميرة ياحي -
q§إ�ان بوخا -

qنعيمة سليمان -
qأسماء شرقي -
qزينة بن ديدة -
qإ�ان بورجول -
qيسمينة ناجي -

qموفيدة بن شاوي -
qمصطفى شهبي -
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qعبد النور بالليط -
qعلي رضوان -

qعبد الوهاب جعيجعي -
qمحمد رضا خرشي -
qمحمد علي عامر -

qهشام نعيمي -
qفاروق بوخزاني -

qحدي Xحس -
qعبد احلق بن صالح -

- نور الدين تريعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHــوافق 13 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2012 تــعــX الــســيــدتــان

واألوانس والسادة اآلتية أسماؤهم قضاة :
qعايدة بن عامر -
qعواطف عباد -
qليلية عرباجي -
qإلهام ليفركي -

qزوليخة مداني -
qفوزية نايب -
qعقيلة خالدي -

qدنيازاد زيادي -
qعبد الغني إشير -

 qخالد عيساني -
qدحمان بوجعران -

qسفيان بلهور -
qمسعود رحيش -

qأمعمر طاهر عباس -
qحمود زهار -

qطارق سلماني -
qكمال شنوفي -

qالطاهر العرابي -
- سليم بن احلاج جلول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHــوافق 13 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2012 تــعــX الــســيــدتــان

واألوانس والسادة اآلتية أسماؤهم قضاة :
qحبيبة بوعزني -

qكنزة سنقاد -

qإ�ان طالب -
qسارة شرفي -

qأسماء سالطنية -
qسجية شريفي -
qفوزية جاهل -

qفاطمة الزهراء اسماعيلي -
qجميلة حيمداوي -

 qكر�ة حمدي -
qسعيدة رافع -
qمنال طرفاية -
qأمينة عبابسة -

qولىHصفاء عبد ا -
qكمال جنان -

qمحفوظ طيابي -
qعلي عساسي -
qأحمد عشي -

qاحلاج سعيدي -
qسمير بليل -

qوحيد سماللة -
- أمX شاعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHــوافق 13 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2012 تــعـــX الــســـيــدات

واألوانس والسادة اآلتية أسماؤهم قضاة :
qمهدية إزمران -

qXفضيلة حواس -
qنور اإل�ان مصوبر -

qسعاد سماي -
qآمال سعدي -
qنوال مبرك -

qسميحة حدادو -
qإسماعيل شدري معمر -

qفؤاد خيثر -
 qمحمد درارجية -

qمحمد رضا غرناطي -
qمحمد حمدون -

qسفيان قوادرية -
qخلضر بلقاسم -
qمزيان رومان -
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qزهير بوراس -
qسفيان معيوف -
qكمال بن عالية -

qزين الدين بورزق -
- عبد القادر األمX بن عياد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHــوافق 13 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2012 تــعـــX الــســـيــدات

واألوانس والسادة اآلتية أسماؤهم قضاة :
qيسمينة سهيلي -

qمباركة براهيمي -
qفتيحة بلقاسم -
qنادية يحمي -

qأميرة بطوري -
qسعيدة زعير -
qسوهيلة بلقط -
qأوزنة أعراب -
qكر�ة سفاري -
 qمراد احلمزة -
qحميد باير -

qعبد القادر الكتروسي -
qوسام براهمي -

qمسعود بلعباس -
qمحمد بزاز -

qبلوافي الوافي -
qسمير دادو -

qعبد الغاني دلندة -
qفرحات بوخرباب -

- محسن حالب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHــــوافق 13 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 2012 تـــعـــX الــــســـيـــدة

واألوانس والسادة اآلتية أسماؤهم قضاة :
qسعاد ليتيم -
qخيرة جمام -

qلويزة سعادة -
qإسمهان بن عياد -
qمباركة مسعودي -
qجمال خراخرية -

qنذير براهمية -
qنصير عاشوري -
qمروان لعالوي -
 qأحمد شرقي -

qحسام الدين حبشي -
qمحمد سفيان بعزيز -

qفيصل بورقعة -
qطارق بوخروبة -

qرشدي نحال -
qمهدي حامي -

qعبد العلي بولوح -
- محمد جبابرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHــــوافق 13 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 2012 تـــعـــX الــــســـيـــدة

واألوانس والسادة اآلتية أسماؤهم قضاة :
qر�ة حجاجي -

qفاطمة الزهراء بوخد�ي -
qخيرة مرحول -
qفتيحة دالج -
qمليكة رملة -

qشرين بن بشير -
qندى بن حاج -

qنزيهة براهمة -
qسومية خنفر -
 qعائشة خليل -

qرميلة رحماني -
qعماد الدين رحا�ية -

qيHموجاد سا -
qمحمد رحمون -

qعبد الغاني بن فطوم -
qبالل جابري -
qجمال بيراز -
qسمير جامع -

qعبد القادر نعمان -
- سمير زراولية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـي مــؤرّخ في 29 مـــحـــرّم عــام
1434 اHـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 تـعـX الـسـيـدة أمال

مناعة قاضية.
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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة العدلوزارة العدل

ديـســمــبـر قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 15 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1434 اHـوافق  اHـوافق 29 ديـســمــبـر 
سـنـة سـنـة q2012 يــعـدq يــعـدّل الـقــرار اHـؤرخ في أول الـقــرار اHـؤرخ في أوّل صــفـر عـامل صــفـر عـام
1434 اHــوافق  اHــوافق 15 ديـــســمـــبـــر ســـنــة  ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2012 واHـــتـــضــمن واHـــتـــضــمن

تـعـيـX أعضـاء مـكـاتب الـتـصـويت وكـتـابـهـا لـتـجـديدتـعـيـX أعضـاء مـكـاتب الـتـصـويت وكـتـابـهـا لـتـجـديد
.XنتخبHنصف أعضاء مجلس األمة ا.XنتخبHنصف أعضاء مجلس األمة ا

ـــــــــــــــــــــ

qحافظ األختام qإن وزير العدل

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اHـؤرخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اHــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى الـقـرار اHـؤرّخ في أول صـفـر عـام 1434
اHـوافق 15 ديـسـمبـر سـنة 2012 واHـتضـمن تـعيـX أعـضاء
مـكاتب التصويـت وكتابها لـتجديد نـصف أعضاء مجلس

qXنتخبHاألمة ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تـعـدّل اHـادة األولى من الـقـرار اHؤرّخ
في أوّل صــفــر عـام 1434 اHــوافق 15 ديــســمــبــر ســنـة 2012

واHذكور أعالهq فيما يخص والية غليزانq كما يأتي :
"  48 - والية غليزان :  - والية غليزان : 

السّيدة والسّادة :

 qرئيسا qالكHبن أحمد عبد ا -

qنائب رئيس qشاوش عبد احلميد  -

qمساعدا qطواهير عبد الله  -

qمساعدة qصغير واعلي أم اخلير  -
- بن راشد موالي أحمدq كاتبا".

اHـادة اHـادة  2 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 15 صـــفـــر عـــام 1434 اHــوافق 29
ديسمبر سنة 2012.

محمد شرفيمحمد شرفي

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
قــــــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــــــشــــــــــتــــــــــرك مرك مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 26 رجب ع رجب عــــــــــام ام 1432
اHاHــــــــــوافق وافق 28  ي  يــــــــــونونــــــــيــــــــــو سو ســــــــــنــــــــة ة q2011 يـــــعـــــدq يـــــعـــــدّل الـــــقــــرارل الـــــقــــرار
الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرالــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرّخ في خ في 16 ذي احلــــجــــة عـــام ذي احلــــجــــة عـــام
1431 اHــوافق  اHــوافق 22 نـــوفــمـــبــر ســـنــة  نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2010 الـــذي يـــحــدد الـــذي يـــحــدد

تـــعــداد مـــنــاصب الـــشــغـل وتــصـــنــيـــفــهـــا ومــدة الـــعــقــدتـــعــداد مـــنــاصب الـــشــغـل وتــصـــنــيـــفــهـــا ومــدة الـــعــقــد
اخلــاص بــاألعــوان الــعــامــلــX في نــشــاطــات احلــفظ أواخلــاص بــاألعــوان الــعــامــلــX في نــشــاطــات احلــفظ أو
الــصــيــانــة أو اخلـدمــات بــعــنــوان اHــصــالح اخلــارجــيـةالــصــيــانــة أو اخلـدمــات بــعــنــوان اHــصــالح اخلــارجــيـة

للمديرية العامة للغابات.للمديرية العامة للغابات.
ـــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qاليةHووزير ا

qووزير الفالحة والتنمية الريفية
- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهHال سيما ا qطبق عليهمHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اHؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أول يـنـايــر سـنـة
qتمّمHعدّل واHا q1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

qالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
16 ذي احلــجــة عــام 1431 اHــوافق 22 نــوفــمـــبــر ســنــة 2010

الذي يحـدد تعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد األولة / العدد األول 23 صفر عام  صفر عام 1434 هـ هـ
6 يناير  سنة  يناير  سنة 2013 م

اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلـدمات بـعـنوان اHـصـالح اخلـارجيـة لـلمـديـرية الـعـامة

qللغابات

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـعـدّل أحــكـام اHــادة األولى من الـقـرار
الــــوزاري اHـــشــــتــــرك اHـــؤرّخ في 16 ذي احلــــجــــة عـــام 1431
اHـوافـق 22 نــوفــمـــبــر ســنـة 2010 واHــذكــور أعـاله وحتـرّر

كما يأتي :

" اHــادّة األولى : تــــطــــبــــيـــقــــا ألحــــكــــام اHــــادة 8 مــن
اHـــــــرســــــــوم الــــــــرئــــــاســـي رقــم 07 - 308 اHــــــؤرخ فــي 17
رمـــضـــان عــام 1428 اHـــوافــق 29 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة
2007 والـــــمـــــذكــــــور أعـــالهq يـــــهـــــدف هــــــذا الـــــقـــــرار إلــى

تـــحـــديــــد تــعــــداد مــنــاصــب الـــشــــغــل وتـــصــــنـــيــفــهـــا
ومـــدة الـــعــــقـــد الـــخـــاص بــــاألعـــوان الــــعـــامــــلـــX فــي
نـــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصـــيــــانــــة أو اخلــــدمـــات بــــعــــنـــوان
اHــصـــالح اخلــارجــيــة لــلـــمــديــريــة الــعــامــة لـــلــغــابــاتq طــبــقــا

للجدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

265

51

318

28

5

20

3

307

57

1054

200

219

240

288

348

."

1

2

3

5

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

181

50

4

-

-

-

-

-

-

235

84

1

314

28

5

20

3

307

57

819

عامل مهني من اHستوى األول

عون خدمة من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى الثاني

عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

اHاداHادّة ة 2 : :  توزع اHناصب اHالية للمصالح اخلارجية للمديرية العامة للغابات طبقا للجدول اHلحق بهذا القرار.
اHاداHادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا القرار في اجلريدة الرّسميّـة للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر باجلزائر في 26 رجب عام 1432 اHوافق 28 يونيو سنة 2011.

عن وزير الفالحة والتنمية الريفيةعن وزير الفالحة والتنمية الريفية
األمX العاماألمX العام

سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزيرعن وزير اHالية اHالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة



/العدداألول
جلزائريّة

جمهوريّةا
سميّةلل

جلريدةالرّ
ا

1
8

هـ
1
4
3
4
عام

صفر
2
3

م
2
0
1
3
سنة

يناير
6

ا#لحق اجلدول
للغابات العامة للمديرية اخلارجية للمصالح ا#الية ا#ناصب توزيع

بالتوقيت عقود
اجملموعاجلزئي

عون
خدمة
ا#ستوى
األول

عامل
مهني
ا#ستوى
الثاني

سائق
سيارة
ا#ستوى
الثاني

بالتوقيت عقود
الكامل

عامل
مهني
ا#ستوى
األول

حارس
سائق
سيارة
ا#ستوى
األول

عامل
مهني
ا#ستوى
األول

العمل عقد طبيعة حسب التعداد

ا#دة محددة عقود ا#دة محددة غير عقود

عون
خدمة
ا#ستوى
األول

حارس
عامل
مهني
ا#ستوى
األول

بالتوقيت عقود
اجلزئي

بالتوقيت عقود
الكامل

عون
وقاية
ا#ستوى
األول

عامل
مهني
ا#ستوى
الثاني

عامل
مهني
ا#ستوى
األول

عون
وقاية
ا#ستوى
الثاني

عامل
مهني
ا#ستوى
الثالث

سائق
سيارة
ا#ستوى
الثاني

سائق
سيارة
ا#ستوى
األول

حارس
عون
خدمة
ا#ستوى
األول

الوالية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

4

-

-

-

2

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

7

-

-

7

1

2

-

-

4

4

7

2

6

6

9

11

4

4

2

9

7

4

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

2

3

1

4

1

4

3

-

-

1

2

4

3

1

1

-

2

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

2

-

1

-

1

-

-

-

-

1

5

7

10

9

10

8

10

4

6

-

4

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

23

23

26

34

17

19

12

23

17

16

23

أدرار

الشلف

األغواط

البواقي أم

باتنة

بجاية

بسكرة

بشار

البليدة

البويرة

تامنغست

تبسة
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صفر
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م
2
0
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سنة

يناير
6

بالتوقيت عقود
اجملموعاجلزئي

عون
خدمة
ا#ستوى
األول

عامل
مهني
ا#ستوى
الثاني

سائق
سيارة
ا#ستوى
الثاني

بالتوقيت عقود
الكامل

عامل
مهني
ا#ستوى
األول

حارس
سائق
سيارة
ا#ستوى
األول

عامل
مهني
ا#ستوى
األول

العمل عقد طبيعة حسب التعداد

ا#دة محددة عقود ا#دة محددة غير عقود

عون
خدمة
ا#ستوى
األول

حارس
عامل
مهني
ا#ستوى
األول

بالتوقيت عقود
اجلزئي

بالتوقيت عقود
الكامل

عون
وقاية
ا#ستوى
األول

عامل
مهني
ا#ستوى
الثاني

عامل
مهني
ا#ستوى
األول

عون
وقاية
ا#ستوى
الثاني

عامل
مهني
ا#ستوى
الثالث

سائق
سيارة
ا#ستوى
الثاني

سائق
سيارة
ا#ستوى
األول

حارس
عون
خدمة
ا#ستوى
األول

الوالية
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدّد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمHا XـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
qؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 286
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1429 اHــوافق 17 ســبـــتـــمـــبــر
XوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

qكلفة بالفالحةHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا XنتمHا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهq يهدف هذا
الـــقــرار إلـى حتـــديــد تـــصـــنـــيف اHـــعـــاهـــد الــتـــكـــنـــولـــوجـــيــة
الـفالحـيــة اHـتـوسـطـة اHـتـخــصـصـة وكـذا شـروط االلـتـحـاق

باHناصب العليا التابعة لها.

اHـادة اHـادة 2 : : تـصــنف اHــعـاهــد الـتــكـنــولــوجـيــة الـفالحــيـة
اHتوسطة اHتخصصة في الصنف جq القسم 1.

اHادة اHادة 3 : : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
الــتـابــعــة لــلــمـعــاهــد الــتــكـنــولــوجــيــة الـفـالحـيــة اHــتــوســطـة
اHـتـخـصـصـة وكـذا شـروط االلـتـحـاق بـهـذه اHنـاصـب طـبـقا

للجدول اآلتي :

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 17 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1433
اHوافق اHوافق 11  ينـاير سنة ينـاير سنة q2012 يحدد تـصنيف اHعاهدq يحدد تـصنيف اHعاهد
الـتكنـولوجـية الفـالحية اHـتوسـطة اHتـخصـصة وكذاالـتكنـولوجـية الفـالحية اHـتوسـطة اHتـخصـصة وكذا

شروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها.شروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم

qاليةHووزير ا

qووزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ـقــتـضى األمـر رقم 73 - 59 اHـؤرخ في 25 شـوّال
عــــام 1393 اHــــوافق 21 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 1973 واHــــتــــضـــمن
إحـداث اHعاهد التـكنولوجيـة الفالحية اHتـوسطة ومراكز

qXتكوين األعوان التقني

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 79 - 244 اHــؤرخ في 11
مــــحـــــرّم عــــام 1400 اHـــــوافق أوّل  ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1979
واHــتــعـــلق بــالــتــنـــظــيم اإلداري لــلــمـــعــاهــد الــتــكـــنــولــوجــيــة

qعدّلHا qتخصصةHتوسطة اHالفالحية ا

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم  الـــــرئـــــاسي رقم 07 - 307
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

qالعمومية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 149
اHؤرّخ في  14 جمـادى الثانـية عام 1431 اHوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHسنة 2010 وا

- وبـــمــــقـــتــــضى اHــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 90 - 12
اHؤرخ في 4 جمـادى الثانـية عام 1410 اHوافق أول يـناير
سـنـة 1990 الـذي يــحــدد صالحــيـات وزيــر الـفـالحـةq اHــعـدّل

qتمّمHوا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اHؤسساتاHؤسسات
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باHناصبباHناصب

- مــهــنــدس رئــيـسـي في الــزراعـة عــلى
األقل أو رتبة مـعادلةq مرسمq يثبت
خــمس (5) ســـنــوات أقــدمــيـــة بــصــفــة

موظف.
- مــهـنـدس دولــة في الـزراعــة أو رتـبـة
مـــعــادلـــةq يــثـــبت خــمس (5) ســنــوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مـتصـرف رئـيسي عـلى األقلq مرسم
يــــثــــبت ثالث (3) ســــنــــوات أقـــدمــــيـــة

بصفة موظف.
- مــتـصــرف يــثــبت أربع (4)  ســنــوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مــهــنــدس رئــيـسـي في الــزراعـة عــلى
األقل أو رتبة معادلةq مرسم.

- مــهـنـدس دولــة في الـزراعــة أو رتـبـة
مــــعـــادلــــةq يـــثــــبت ثالث (3) ســـنـــوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مــهـــنــدس دولـــة في الــزراعـــةq يــثــبت
ثالث (3) ســــنـــوات أقـــدمـــيـــة بـــصـــفـــة

موظف.

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

اHعاهداHعاهد
التكنولوجيةالتكنولوجية
الفالحيةالفالحية
اHتوسطةاHتوسطة
اHتخصصةاHتخصصة
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1

1

1

1

ج

ج

ج

ج

مدير

أمX عام

مدير
بيداغوجي

مسؤول
خلية

التصميم

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 10 من اHـرسـوم  الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29
سبـتمبـر سنة 2007 واHـذكور أعالهq حتدد الـزيادة االسـتدالليـة للمـناصب العـليا مـسؤول الـسنة ومـنشط ومسـاعد التـعليم

وكذا شروط االلتحاق بهذه اHناصبq طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اHؤسساتاHؤسسات
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
العلياالعليا

شروط االلتحاقشروط االلتحاق
باHناصبباHناصب

مـــــهــــنــــدس دولــــة في الــــزراعــــة أو
رتبة معادلةq مرسم.

مـــــهــــنــــدس دولــــة في الــــزراعــــة أو
رتبة معادلةq مرسم.

تــقـنـي سـام في الــفالحــة أو رتــبـة
معادلةq مرسم.

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

اHعاهداHعاهد
التكنولوجيةالتكنولوجية

الفالحية اHتوسطةالفالحية اHتوسطة
اHتخصصةاHتخصصة

مسؤول
السنة

منشط

مساعد
التعليم

الزيادةالزيادةاHستوىاHستوى
االستدالليةاالستداللية

3

3

2

45

45

35



23 صفر عام  صفر عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد األولة / العدد األول24
6 يناير  سنة  يناير  سنة 2013 م

5 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اHــاداHــادّة ة 
قـانونـية فـي اHنــاصـب العـليــا اHـذكورة أعاله من الـزيادة
االســــتــــداللــــيــــة احملـــــددة في اجلــــدول أعـاله ابــــتــــداء من أول

يناير سنة 2008.
6 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اHــاداHــادّة ة 
قانـونيـة فـي اHــنــاصــب الــعـلــيـا الـسـالفـة الذكـر والذين
ال يـــســــتــــوفــــون شـــروط الــــتــــعــــيـــX اجلــــديــــدة من الــــزيـــادة
االســتـــداللـــيـــة احملـــددة أعاله إلى غـــايـــة إنـــهـــاء مــهـــامـــهم في

اHنصب العالي اHشغول.
اHاداHادّة ة 7 :  : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.
اHـاداHـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 17 صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق 11

يناير سنة 2012.

سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

qالعمومية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 149
اHؤرّخ في  14 جمـادى الثانـية عام 1431 اHوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHسنة 2010 وا
- وبـــمــــقـــتــــضى اHــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 90 - 12
اHؤرخ في 4 جمـادى الثانـية عام 1410 اHوافق أول يـناير
سـنـة 1990 الـذي يــحــدد صالحــيـات وزيــر الـفـالحـةq اHــعـدّل

qتمّمHوا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمHا XـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
qؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 286
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1429 اHــوافق 17 ســبـــتـــمـــبــر
XوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

qكلفة بالفالحةHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا XنتمHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهq يهدف هذا
الــقـرار إلـى حتـديــد تــصــنـيـف مـراكــز الــتــكــوين واإلرشـاد
الــفـالحــيـــX وكـــذا شــــروط االلــتــحـــاق بــاHـــنــاصـب الــعـــلــيــا

التابعة لها.

اHـــــادة اHـــــادة 2 : : تــــــصــــــنف مــــــراكــــــز الــــــتـــــكــــــويـن واإلرشـــــاد
الفالحيX في الصنف جq القسم 2.

اHادة اHادة 3 : : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
الـتابعة Hـراكز التـكوين واإلرشاد الفالحـيX وكذا شروط

االلتحاق بهذه اHناصبq طبقا للجدول اآلتي :

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير الفالحة وزير الفالحة 
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 17 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1433
اHوافق اHوافق 11 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q2012 يحدد تـصنـيف مراكزq يحدد تـصنـيف مراكز
التكوين واإلرشـاد الفالحيX وكذا شروط االلتحاقالتكوين واإلرشـاد الفالحيX وكذا شروط االلتحاق

باHناصب العليا التابعة لها.باHناصب العليا التابعة لها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qاليةHووزير ا

qووزير الفالحة والتنمية الريفية
- �ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 85 - 246 اHــؤرخ في أوّل
صـفـر عام 1406 اHـوافق 15 أكـتـوبـر سـنة 1985 الـذي يـحدد
Xشـــروط إنــــشـــاء مـــراكــــز الـــتــــكـــوين واإلرشــــاد الـــفـالحـــيـــ

qوعملها
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم رقم 85 - 247 اHـؤرخ في أوّل
صـفـر عام 1406 اHـوافق 15 أكـتـوبـر سـنة 1985 واHـتـضمن

qXإنشاء مراكز التكوين واإلرشاد الفالحي
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم  الـــــرئـــــاسي رقم 07 - 307
اHــؤرخ في 17 رمــضــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتــمـــبــر 
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اHؤسساتاHؤسسات
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باHناصبباHناصب

- مــهــنــدس رئــيـسـي في الــزراعـة عــلى

األقل أو رتبة مـعادلةq مرسمq يثبت

خــمس (5) ســـنــوات أقــدمــيـــة بــصــفــة

موظف.

- مــهـنـدس دولــة في الـزراعــة أو رتـبـة

مـــعــادلـــةq يــثـــبت خــمس (5) ســنــوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مــهــنــدس رئــيـسـي في الــزراعـة عــلى

األقل أو رتبة معادلةq مرسم.

- مــهـنـدس دولــة في الـزراعــة أو رتـبـة

مــــعـــادلــــةq يـــثــــبت ثالث (3) ســـنـــوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.

- متصرف رئيسي على األقلq مرسم.

- مــتـــصــرف يـــثــبت ثالث (3) ســنــوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.
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الوزير

قرار من

الوزير

قرار من

الوزير

مراكزمراكز
التكوينالتكوين
واإلرشادواإلرشاد
XالفالحيXالفالحي
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م
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م - 1

2

2

2

ج

ج

ج
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تقني

وبيداغوجي
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4 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اHــاداHــادّة ة 
قــــانـــونــــيـــة فـي اHـــنـــــاصـب الــــعــــلـــيـــــا اHــــذكــــورة أعالهq من
الزيادة االستـداللية اHـحددة أعـالهq ابـتداء من أول يناير

سنة 2008.

5 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اHــاداHــادّة ة 
قـانــونـيــة فـي اHــنــاصـب الـعلـيـا الـسـالفـة الذكـر والذين
ال يـــســــتــــوفــــون شـــروط الــــتــــعــــيـــX اجلــــديــــدة من الــــزيـــادة
االســتـــداللـــيـــة احملـــددة أعاله إلى غـــايـــة إنـــهـــاء مــهـــامـــهم في

اHنصب العالي اHشغول.

اHاداHادّة ة 6 :  : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.

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

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 17 صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق 11
يناير سنة 2012.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير الفالحة وزير الفالحة 
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى
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قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 17 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1433
اHوافق اHوافق 11 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q2012 يـحدد تـصـنيف اHـركزq يـحدد تـصـنيف اHـركز
الوطني Hـراقبـة البـذور والشتـائل وتصـديقـها وكذاالوطني Hـراقبـة البـذور والشتـائل وتصـديقـها وكذا

شروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.شروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم

qاليةHووزير ا

qووزير الفالحة والتنمية الريفية

- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 07 - 307 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 10 - 149
اHؤرّخ في  14 جمـادى الثانـية عام 1431 اHوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHسنة 2010 وا

- وبـــمــــقـــتــــضى اHــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 90 - 12
اHؤرخ في 4 جمـادى الثانـية عام 1410 اHوافق أول يـناير
سـنـة 1990 الـذي يــحــدد صالحــيـات وزيــر الـفـالحـةq اHــعـدّل

qتمّمHوا

- وبــمـــقـــتـــضى اHــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم 92 - 133
اHـؤرخ في 23 رمــضـان عـام 1412 اHـوافق 28 مــارس سـنـة
1992 واHـتــضـمن إنــشـاء اHــركـز الــوطـني Hــراقـبــة الـبـذور

qوالشتائل وتصديقها

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمHا XـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
qؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 198
اHـؤرخ في 3 رجب عـام 1429 اHـوافق 6 يـولـيـو سـنـة 2008
XـنتـمHا XـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

qإلى األسالك اخلاصة بسلطة الصحة النباتية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 286
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1429 اHــوافق 17 ســبـــتـــمـــبــر
XوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا

qكلفة بالفالحةHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا XنتمHا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
15 شـــــــــوّال عـــــــــام 1414 اHـــــــــوافق 27 مـــــــــارس ســـــــــنــــــــة 1994

واHــتـضــمن الـتـنــظـيم الــداخـلي لـلــمـركــز الـوطـني Hــراقـبـة
qالبذور والشتائل وتصديقها

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
15 شـــــــــوّال عـــــــــام 1414 اHـــــــــوافق 27 مـــــــــارس ســـــــــنــــــــة 1994

واHــتـــضــمـن تــصــنـــيف اHـــركــز الـــوطــني Hـــراقــبـــة الــبــذور
qوالشتائل وتصديقها

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهq يهدف هذا
الـــقـــرار إلى حتـــديـــد تــصـــنـــيف اHـــركـــز الــوطـــني Hـــراقـــبــة
الــبــذور والـــشــتــائل وتـــصــديــقــهــا وكـــذا شــروط االلــتــحــاق

باHناصب العليا التابعة له.

2 : : يــصــنف اHــركــز الــوطــنـي Hــراقــبــة الــبـذور اHـادة اHـادة 
والشتائل وتصديقها في الصنف أq القسم 4.

3 : : حتـــــدد الـــــزيــــادة االســـــتـــــداللــــيـــــة لـــــشــــاغـــــلي اHــــادة اHــــادة 
اHنـاصب العـليـا التابـعة لـلمـركز الـوطني Hـراقبـة البذور
والـــشـــتــــائل وتـــصـــديـــقـــهــــا وكـــذا شـــروط االلـــتـــحـــاق بـــهـــذه

اHناصبq طبقا للجدول اآلتي :
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باHناصبباHناصب

-
- مــهــنــدس رئــيـسـي في الــزراعـة عــلى
األقلq يـــــثــــبـت ســــنـــــتــــX (2) خــــــدمـــــة

فعلية بهذه الصفة.
- مـتصـرف رئـيسي عـلى األقلq يـثبت
ســـنـــتــX (2) خــــدمــــة فـــــعــــلــــيــــة بــــهــــذه

الصفة.
- مـــهـــنــدس دولـــة فـي الـــزراعــة يـــثـــبت
سـبع (7) سنـوات خـدمة فـعـليـة بـهذه

الصفة.
- مــتــصــرف يـــثــبت ســبع (7) ســنــوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مــهــنــدس رئــيـسـي في الــزراعـة عــلى
األقــلq مـــــــــــرسـمq يــــــــــــثـــــــــــبـت ثـالث (3)

سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مـفـتش قـسم الـصـحــة الـنـبـاتـيـة عـلى
األقــلq مـــــــــــرسـمq يــــــــــــثـــــــــــبـت ثـالث (3)

سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مـــهـــنــدس دولـــة فـي الـــزراعــة يـــثـــبت
أربع (4) سنـوات خـدمة فـعـليـة بـهذه

الصفة.
- مــفــتش رئـيــسي لــلــصـحــة الــنـبــاتــيـة
يــــــثـــــبـت أربع (4) ســــــنــــــوات خــــــدمـــــة

فعلية بهذه الصفة.
qمرسم qمتصرف رئيسي على األقل -
يــــثــــبت ثالث (3) ســــنــــوات أقـــدمــــيـــة

بصفة موظف.
- مــتـــصــرف يـــثــبت أربع (4) ســـنــوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مــهــنــدس رئــيـسـي في الــزراعـة عــلى
األقــلq مـــــــــــرسـمq يــــــــــــثـــــــــــبـت ثـالث (3)

سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مـفـتش قـسم الـصـحــة الـنـبـاتـيـة عـلى
األقــلq مـــــــــــرسـمq يــــــــــــثـــــــــــبـت ثـالث (3)

سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مـــهـــنــدس دولـــة فـي الـــزراعــة يـــثـــبت
أربع (4) سنـوات خـدمة فـعـليـة بـهذه

الصفة.
- مــفــتش رئـيــسي لــلــصـحــة الــنـبــاتــيـة
يــــــثـــــبـت أربع (4) ســــــنــــــوات خــــــدمـــــة

فعلية بهذه الصفة.

مرسوم

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

اHركزاHركز
الوطنيالوطني
HراقبةHراقبة
البذورالبذور

والشتائلوالشتائل
وتصديقهاوتصديقها

711

427

256

256

256

م

مَ

م - 1

م - 1

م - 1

4

4

4

4

4

أ

أ

أ

أ

أ

مدير عام

أمX عام

رئيس
قسم
تقني

رئيس
قسم
إداري

رئيس
مخبر
مركزي
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باHناصبباHناصب

- مــهــنــدس رئــيـسـي في الــزراعـة عــلى
األقــلq مـــــــــــرسـمq يــــــــــــثـــــــــــبـت ثـالث (3)

سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مـفـتش قـسم الـصـحــة الـنـبـاتـيـة عـلى
األقــلq مـــــــــــرسـمq يــــــــــــثـــــــــــبـت ثـالث (3)

سنوات أقدمية بصفة موظف.
qمرسم qمتصرف رئيسي على األقل -
يــــثــــبت ثالث (3) ســــنــــوات أقـــدمــــيـــة

بصفة موظف.
- مـــهـــنــدس دولـــة فـي الـــزراعــة يـــثـــبت
أربع (4) سنـوات خـدمة فـعـليـة بـهذه

الصفة.
- مــفــتش رئـيــسي لــلــصـحــة الــنـبــاتــيـة
يــــــثـــــبـت أربع (4) ســــــنــــــوات خــــــدمـــــة

فعلية بهذه الصفة.
- مــتـــصــرف يـــثــبت أربع (4) ســـنــوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.

- مــهــنــدس رئــيـسـي في الــزراعـة عــلى
(2) Xيــــثـــــبت ســـــنــــتــــ qمـــــرسم qاألقل

أقدمية بصفة موظف.
- مـفـتش قـسم الـصـحــة الـنـبـاتـيـة عـلى
(2) Xيــــثـــــبت ســـــنــــتــــ qمـــــرسم qاألقل

أقدمية بصفة موظف.
- مـــهـــنــدس دولـــة فـي الـــزراعــة يـــثـــبت
ثالث (3) سنـوات خـدمة فـعلـية بـهذه

الصفة.
- مــفــتش رئـيــسي لــلــصـحــة الــنـبــاتــيـة
يــــــثـــــبـت ثالث (3) ســــــنــــــوات خــــــدمـــــة

فعلية بهذه الصفة.

qمرسم qمتصرف رئيسي على األقل -
يــثــبت ســنــتـX (2) أقـــدمــيـــة بــصـــفــة

موظف.
- مــتـــصــرف يـــثــبت ثالث (3) ســنــوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.

قرار من
الوزير

مقرر من
اHدير العام
للمركز

مقرر من
اHدير العام
للمركز

اHركزHركز
الوطنيالوطني
HراقبةHراقبة
البذورالبذور

والشتائلوالشتائل
وتصديقهاوتصديقها

(تابع)(تابع)

256

154

154

م - 1

م - 2

م - 2

4

4

4

أ

أ

أ

رئيس
فرع
جهوي

رئيس
مصلحة
تقنية

رئيس
مصلحة
إدارية
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الزيادةالزيادة

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باHناصبباHناصب

qمــرسم qمــهـنــدس دولــة فـي الـزراعــة -
يــــثــــبت ثالث (3) ســــنــــوات أقـــدمــــيـــة

بصفة موظف.
qمــفـتش رئــيـسي لــلـصـحــة الـنـبــاتـيـة -
مــــــرسمq يــــــثـــــبـت ثالث (3) ســــــنـــــوات

أقدمية بصفة موظف.
- مــــهــــنــــدس تــــطــــبــــيـــــقي في الــــزراعــــة
يــــــثـــــبـت ثالث (3) ســــــنــــــوات خــــــدمـــــة

فعلية بهذه الصفة.
- مفتش الصحة النباتية يثبت ثالث
(3) ســــنــــوات خــــدمــــة فــــعــــلــــيــــة بــــهـــذه

الصفة.

مقرر من
اHدير العام
للمركز

اHركزHركز
الوطنيالوطني
HراقبةHراقبة
البذورالبذور

والشتائلوالشتائل
وتصديقهاوتصديقها

(تابع)(تابع)

92 م - 3 4 أ رئيس
منطقة

اHـاداHـادّة ة 4 :  : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 10 من اHـرسـوم  الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29
سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهq حتدد الزيادة االستدالليـة لشاغلي اHنصبX العاليX رئيس مخبر على مستوى فرع

جهوي ورئيس مصلحة على مستوى فرع جهوي وكذا شروط االلتحاق بهماq طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اHناصب العليااHناصب العليااHؤسسة العموميةاHؤسسة العمومية
الزيادةالزيادةاHستوى اHستوى 

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

qمــرسم qمــهـنــدس دولــة فـي الـزراعــة -
يـــثــبت ســنــتــX(2) أقـــدمــيـــة بـــصـــفــة

موظف.
- مــفــتش رئـيــسي لــلــصـحــة الــنـبــاتــيـة
مـــرسمq يــثـــبت ســـنــتــX(2) أقـــدمـــيــة

بصفة موظف.
- مــــهــــنــــدس تــــطــــبــــيـــــقي في الــــزراعــــة
يــــــثـــــبـت ثالث (3) ســــــنــــــوات خــــــدمـــــة

فعلية بهذه الصفة.
- مفتش الصحة النباتية يثبت ثالث
(3) ســــنــــوات خــــدمــــة فــــعــــلــــيــــة بــــهـــذه

الصفة.
- تـقني سـام في الـفالحة يـثـبت خمس
(5) ســــنــــوات خــــدمــــة فــــعــــلــــيــــة بــــهـــذه

الصفة.
- مــراقب رئـيــسي لــلـصــحــة الـنــبـاتــيـة
يــــثــــبـت خــــمس (5) ســــنــــوات خــــدمــــة

فعلية بهذه الصفة.

مقرر من
اHدير العام
للمركز

اHركز الوطني HراقبةاHركز الوطني Hراقبة
البذور والشتائلالبذور والشتائل

وتصديقهاوتصديقها
75 5

رئيس مخبر
على مستوى
فرع جهوي
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اHناصب العليااHناصب العليااHؤسسة العموميةاHؤسسة العمومية
الزيادةالزيادةاHستوى اHستوى 

االستدالليةاالستداللية

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

qمـــهــنـــدس دولــة فـي الــزراعـــة مــرسم -
يـــثــبت ســنــتــX(2) أقـــدمــيـــة بـــصـــفــة

موظف.
- مــفــتش رئـيــسي لــلــصـحــة الــنـبــاتــيـة
مـــرسمq يــثـــبت ســـنــتــX(2) أقـــدمـــيــة

بصفة موظف.
- مــــهــــنــــدس تــــطــــبــــيـــــقي في الــــزراعــــة
يــــــثـــــبـت ثالث (3) ســــــنــــــوات خــــــدمـــــة

فعلية بهذه الصفة.
- مفتش الصحة النباتية يثبت ثالث
(3) ســــنــــوات خــــدمــــة فــــعــــلــــيــــة بــــهـــذه

الصفة.
- تـقني سـام في الـفالحة يـثـبت خمس
(5) ســــنــــوات خــــدمــــة فــــعــــلــــيــــة بــــهـــذه

الصفة.
- مــراقب رئـيــسي لــلـصــحــة الـنــبـاتــيـة
يــــثــــبـت خــــمس (5) ســــنــــوات خــــدمــــة

فعلية بهذه الصفة.

- مـــــلـــــحق رئـــــيـــــسي لـإلدارة أو رتـــــبــــة
مـــعـــادلـــة يـــثـــبت خـــمس (5) ســـنــوات

خدمة فعلية بهذه الصفة.
- مـــــــلــــــحـق إدارة يــــــثــــــبـت ثــــــمـــــــاني (8)

سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

مقرر من
اHدير العام
للمركز

مقرر من
اHدير العام
للمركز

اHركز الوطني HراقبةHركز الوطني Hراقبة
البذور والشتائلالبذور والشتائل

وتصديقهاوتصديقها
(تابع)(تابع)

75

75

5

5

رئيس مصلحة
تقنية على
مستوى فرع

جهوي

رئيس مصلحة
إدارية على
مستوى فرع

جهوي

5 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اHــاداHــادّة ة 
قــانــونــيــة في اHــنــصـب الــعـالـي لــرئــيس مــنــطــقــة اHــذكـور
أعاله من الـــزيـــادة االســـتـــداللــيـــة احملـــددة في اجلـــدول أعاله

ابتداء من أول يناير سنة 2008.

6 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اHــاداHــادّة ة 
قــانــونــيــة في اHــنــصــبــX الــعــالــيــX لــرئــيس مــخــبــر عــلى
مسـتـوى فـرع جـهـوي ورئـيس مـصلـحـة عـلى مـسـتـوى فرع
جــــهـــــوي في إطـــــار أحــــكـــــام اHــــادة 3 من الـــــقــــرار الــــوزاري
اHــــــشـــــتــــــرك اHـــــؤرّخ في 15 شــــــوّال عـــــام 1414 اHـــــوافق 27
مارس سنة 1994 واHذكور أعالهq من الزيادة االستداللية
احملددة في اجلدول أعاله ابتداء من أول يناير سنة 2008.

7 :  : يـــســـتـــفـــيـــد اHـــوظـــفـــون اHـــعـــيـــنـــون بـــصـــفــة اHــاداHــادّة ة 
قـانـونــيـة في اHنـاصب الـعــــليـا اHــذكــورة أعـاله والـذيـن
ال يـــســــتـــوفــــون شـــروط الـــتــــعـــيــــX اجلـــديـــدةq مـن الـــزيـــادة
االســتـــداللـــيـــة احملـــددة أعاله إلى غـــايـــة إنـــهـــاء مــهـــامـــهم في

اHنصب العالي اHشغول.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن وزير الفالحة عن وزير الفالحة 
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية

األمX العاماألمX العام
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

اHاداHادّة ة 8 :  : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.
اHــاداHــادّة ة 9 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHــــؤرّخ في 15 شـــوّال عـــام 1414 اHــــوافق 27 مـــارس ســـنـــة

1994 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 17 صـــفـــر عــام 1433 اHــوافق 11
يناير سنة 2012.
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وزارة التجارةوزارة التجارة
قـــرار مــؤرخ في أول ربـــيع الــثـــاني عــام قـــرار مــؤرخ في أول ربـــيع الــثـــاني عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 23
فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة q2012 يـجـعل مـنـهج حتـديـد كـتـلـة q يـجـعل مـنـهج حتـديـد كـتـلـة 1000

حبة في احلبوب والبقول إجباريا.حبة في احلبوب والبقول إجباريا.
ــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اHؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام  1431 اHـوافق 28 مـايــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيH2010 وا 

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اHؤرخ في 3 رجب عام  1410 اHوافق 30 ينـاير سنة 1990

qتممHعدل واHا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ في 17 شـوال عـام  1423 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
اHــؤرخ في  4 ذي الــقـــعــدة عــام  1426 اHــوافق 6 ديــســـمــبــر

qطابقةHتعلق بتقييم اHسنة 2005 وا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اHـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام1410
اHــوافق 30 يــنــايــر ســنــة q1990 اHــعــدّل واHــتــمّم واHــذكــور
أعالهq يهدف هذا الـقرار إلى جعل منهج حتديد كتلة 1000

حبة في احلبوب والبقول إجباريا.

اHادةاHادة 2 :  : من أجل حتديـد كتلة 1000 حبـة في احلبوب
والبقولq فإن مـخابر مراقبة اجلودة وقمع الغش واخملابر
اHعتـمدة لهـذا الغرض مـلزمة بـاستعـمال اHنـهج اHبX في

اHلحق.

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

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

حـــــرر بــــاجلــــزائـــــر في أول ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1433
اHوافق 23 فبراير سنة 2012.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

اHـلحـقاHـلحـق

منهج حتديد منهج حتديد كتلة كتلة 1000 حبة في احلبوب والبقول حبة في احلبوب والبقول

1. التعريف. التعريف

- كـــتـــلــة 1000 حـــبــة كـــمـــا هي : كـــتـــلــة 1000 حـــبــة مع
محتواها من اHاء اHوجود أثناء التحديد.

- كـتلة 1000 حـبـة جافـة : كتـلة 1000 حـبـةq مصـحـحة
مع األخـذ بعـX االعتـبار مـحـتواهـا من اHاء اHـوجود أثـناء

التحديد.

2. اHبدأ. اHبدأ

qفـصل ووزن احلـبـات كـامـلة qوزن كـمـيـة من الـعـيّـنـة
حــســـاب احلــبـــوب الــكـــامــلـــة عن طــريـق الــقــاعـــدة الــثـالثــيــة

للحصول على كتلة 1000 حبة.

3. التجهيزات. التجهيزات

- ميزان - ميزان دقيق بتقريب 0,01 غ.

- ملقاط - ملقاط (اللتقاط احلبات).

- عـداد حلـســاب احلـبـات- عـداد حلـســاب احلـبـات (هـو جـهــاز مـنــاسب حلـسـاب
احلبات على سـبيل اHثال عداد كهروضوئي). يتم احلساب

باليد في حالة عدم وجوده).

4 . طريقة العمل . طريقة العمل

4 . 1  عدد التحديدات :  عدد التحديدات :

- إجراء حتديدين على نفس العينة للمخبر.

4 . 2  حتديد كتلة   حتديد كتلة 1000 حبة كما هي حبة كما هي

يـقتطع عشوائـياq كميـة تساوي بالتـقريب كتلة 500
حـبة من الـعينـة كمـا هي (يقـدر اجملرب اHـتمـرس بسـهولة

هذه الكمية).

في حـالـة الـعـكسq جتـرى بــعض جتـارب عـلى الـعـيّـنـة
اHعنية.

- تـنـتــقى احلـبـات الـكـامــلـة وتـوزن بـتـقـريب 0,01 غ.
qحتــسـب بــعــد ذلـك احلــبــات بـــعــداد وفي حــالـــة عــدم وجــوده
جترى الـعمـلـية يـدويا. عـند االقـتـضاءq يـجب التـخلص من

الغشاء الزهري حلبات احلبوب غير اHكسوة في العادة.

4 . 3 حتديد كتلة  حتديد كتلة 1000 حبة جافة : حبة جافة :

تـقتـطع عينـة للـتجـربة من نـفس عيـنة اخملـبر وحتدد
كـــمـــيـــة اHـــاء اHـــوجــودة فـي احلــبـــات الـــكـــامـــلـــةq خـــالــيـــة من

الشوائب حسب منهج خاص للمادة اHعنية.



5. التعبير عن النتائج. التعبير عن النتائج

5 .  . 1 كيفية احلساب والصيغ كيفية احلساب والصيغ

5 .  . 1 .  . 1 تـعـطى كــتـلـة كH بـالــغـرامـاتq لـ 1000 حـبـة
كما هي حسب الصيغة اآلتية :

1000 x 0ك        
كH =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   ع
حيث :

ك0 : هي الـــكــتـــلــة بـــالــغـــرامــاتq لـــلــحـــبــات الـــكــامـــلــة
للكمية اHقتطعة.

ع : عدد احلبات الكاملة اHوجودة في الكتلة ك0.

5 .  . 1 .  . 2 تـعـطى كـتـلـة كqS بـالـغـرامـاتq لـ 1000 حـبـة
جافة عن طريق الصيغة اآلتية :

(H-100) x Hك          
كS =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

100

حيث :

كH  : هي الكتلة بالغراماتq لـ 1000 حبة كما هي.

H : كـميـة اHاءq اHـعبـر عـنهـا بالـنسـبـة اHئـوية بـكتـلة
احلبات كما هي.

مالحظة :مالحظة :

تـعــادل الـكـتـلــة اجلـافـة كـتــلـة احلـبـة كـمــا هي مـنـقـوصتـعــادل الـكـتـلــة اجلـافـة كـتــلـة احلـبـة كـمــا هي مـنـقـوص
منها كتلة اHاء اHوجود فيها.منها كتلة اHاء اHوجود فيها.

5 .  . 2 النتيجة النتيجة

إذا تــوفـرت شـروط الـتــكـراريـة (أنـظـر 3 . 5)q يـؤخـذ
كنتيجة اHعدل اجلبري لتحديدين.

في حالة العكسq تعاد التجارب.
يعبر عن نتيجة حتديد كتلة 1000 حبة بالغرامات :
- بعددين عشريX إذا كانت الكتلة أصغر من 10غ.
- بـعدد عـشـري إذا كانت الـكـتلـة تـساوي أو أكـبر من

10غq دون أن تتجاوز 100غ.

- بعدد كامل إذا كانت الكتلة أكبر من 100غ.

5 .  . 3 التكرارية التكرارية
يــجب أال يــتـجــاوز الــفـرق بــX نـتــائج حتــديـدين
(أنـــظــر 4 . 1) أجـــريــــا في وقت واحـــد أو ســـريـــعـــا الـــواحـــد
تلـوى اآلخر من طـرف نفس احملللq 6 % بالنـسبة لـلحبات
ذات كــتــلـة أكــبــر من 25 غ لـ 1000 حــبــة و10 % بــالــنــســبـة

للحبات األخرى.

6 . مالحظات حول طريقة العمل : . مالحظات حول طريقة العمل :

6 .  . 1 عــــيـــنــــة حتــــتـــوي عــــلى حــــبـــات مــــقــــشـــرة وغــــيـــر عــــيـــنــــة حتــــتـــوي عــــلى حــــبـــات مــــقــــشـــرة وغــــيـــر
مقشرة.مقشرة.

عــنـــد احــتـــواء الـــعــيـــنــة عـــلى حـــبـــات مــقـــشــرة وغـــيــر
مـقـشـرةq مـخـتـلـطـة يـحـسب كل من الـنـوعـX عـلى حـدى ثم

يعالج �عزل عن بعضها.

6 .  . 2 عي عيّنة حتتوي على حبات أزواج من اخلرطال.نة حتتوي على حبات أزواج من اخلرطال.

تــــفـــــصل حـــــبــــات أزواج مـن اخلــــرطـــــال الـــــواحــــدة عن
.Xاألخرى وحتسب كحبت
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