
العدد العدد 35
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 28 شعبان شعبان عام عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 7 يوليو سنة يوليو سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقم  13 -248 مـؤرّخ في 22 شـعـبـان عام 1434 اGـوافـــق أول يولـيـو سـنة q2013 يـتـضـمـن حتـويل اعــتـماد إلى
ميزانية تسيير مصالح الوزير األول.............................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم  13-249 مؤرّخ في 22 شعـبان عام 1434  اGــوافــق أول يولـيو سـنة q2013 يــتـضــمـن حتويل اعــتماد إلى
ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية...........................................................................................

مـرسـوم رئـاسي رقم  13-250 مـؤرّخ في 22 شـعـبـان عام 1434 اGـوافـــق أول يولـيـو سـنة q2013 يـتـضـمن حتـويـل اعــتـمـاد إلى
ميزانية تسيير وزارة العدل........................................................................................................................

مرسوم رئاسي رقم 13 - 256 مؤرخ في 25 شعبان عام 1434  اGـوافق 4 يولـيو سنة q2013 يتـضمن إجــراءات عـفـو �ناسبة
الذكرى الواحدة واخلمسX لعيد االستقـالل والشباب........................................................................................

مــرســـوم رئــاسي رقم 13 -257 مـــؤرخ في 25 شـــعــبــان عــام 1434 اGــــوافــق 4 يــولــيــو ســنــة q2013 يــتـــضــمــن إجــــراءات عـــفـــــو
�ناســبـة الـذكـرى الواحدة واخلمسـX لـعـيد االستقـالل والشبــاب لـفــائـدة احملبـوسX الـذيـن حتصـلوا على شـهــادات
في التعليـم أو التكويـن................................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 251 مؤرّخ في 23 شعـبان عام 1434  اGوافق 2  يولـيو سنة q2013 يعـدل ويتـمم اGرسوم التنفـيذي
رقـم 96-293 اGـؤرخ في 18 ربـيـع الـثــانـي عـام 1417 اGـوافـق 2 سـبتـمــبـر سـنـة 1996 الـذي يـحــدد كـيفــيــات تسـيــيـر
.......................................................................................................XعماريGا Xالهيئـات النقابيـة للمهندسـ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقــم 13 -252 مـؤرخ في 23 شـعـبـان عام 1434 اGـوافـق 2 يـولـيـو سـنة q2013 يـعدّل  اGـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم
97-272 اGـؤرخ فـي 16 ربـيع األول عـام 1418 اGــوافق 21  يـولـيـو سـنـة 1997 الـذي يـحــدد كـيـفـيـات تنــظـيم الـبـطــاقـية

الوطنـية للصنـاعـة التقليدية واحلرف وعملها..................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 13 - 253 مؤرّخ في 23 شعـبان عام 1434 اGوافـق 2 يـولـيو سـنة q2013 يعـدل اGـرســوم التـنـفــيـذي رقم
03-290 اGـؤرخ في 9 رجـب عــام 1424 اGـوافـق 6 سـبـتـمـبـر ســنة 2003 الـذي يـحــدد شـــروط اإلعـانـــة اGقـدمــة لـلـشـبـاب

ذوي اGشاريـع ومستواهـا.............................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 13 - 254 مؤرّخ في 23 شعـبان عام 1434 اGوافـق 2 يولـيو سنة q2013 يــعـدل اGـرســوم التنــفـيـذي رقم
Xمنوحـة للبطالـGوافق 3 يناير سـنة 2004 الذي يحدد شـروط اإلعانــات اGؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 اG04-02 ا

ذوي اGشاريـع البالغـX ما بX ثالثX (30) وخمسX (50) سنة ومستوياتها.........................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 13 -255 مـؤرخ في 23 شـعـبـان عـام 1434  اGـوافق 2 يــولـيـو سـنـة q2013 يـحــدد قـائــمـة اGــنـاصب الـعـلـيـا
للـمـصـالح اخلـارجيـة لـوزارة الـشبـاب والـريـاضة وشـروط االلـتحـاق بـهـذه اGنـاصب وكـذا الـزيـادة االستـداللـيـة اGرتـبـطة
بها............................................................................................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة التجارةوزارة التجارة

قـرار مؤرخ في 16 رجب عـام 1433 اGـوافق 6 يـونـيـو سـنة q2012 يـجـعل مـنـهج حتـديـد احلـمـوضـة الـدسـمـة في الـطـحX ودقـيق
القمح إجباريا.............................................................................................................................................

قــرار مـؤرخ في 16 رجب عـام 1433 اGـوافق 6 يـونــيـو ســنـة q2012 يــجـعـل مـنــهج مــعـايــرة نـســبــة الـرمــاد عن طــريق احلـرق في
احلبوب والبقول واGواد اGشتقة إجباريا.........................................................................................................
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 فهرس (تابع) فهرس (تابع)

وزارة العمل والتشغيل وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــرار مـؤرخ في 14 شـوال عام 1433 اGـوافق أول ســبـتـمـبـر سـنـة q2012 يـتـضـمن اعــتـمـاد أعـوان اGـراقـبــة لـلـصـنـدوق الـوطـني
للعطل اGدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء األحوال اجلوية في قطاعات البناء واألشغال العمومية والري........

قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1433 اGوافق 19 سبتمبر سنة q2012 يتضمن اعتماد أعوان اGراقبة للضمان االجتماعي....

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات

بنك اجلزائربنك اجلزائر

الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة 2012 ...........................................................................................................

الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة 2013 ..............................................................................................................

الوضعيّة الشّهريّة في 28 فبراير سنة 2013 ............................................................................................................

الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة 2013 .............................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم رئـاسي رقممــرسـوم رئـاسي رقم  13 - -248 مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
يـــتـــضـــمـن  qيـــتـــضـــمـن q2013 ـــوافـــق أول يــــولـــيــــو ســـنـــةGـــوافـــق أول يــــولـــيــــو ســـنـــة  اG1434 ا
حتويل اعـتماد إلى مـيزانية تسيير مصالح الوزيرحتويل اعـتماد إلى مـيزانية تسيير مصالح الوزير

األول.األول.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 8-77
qو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

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

q2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربــــــيع األول عـــــام 1434 اGـــــوافـق 23 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2013 الية لسنةGا
- و�ــــقـــتـــضـى اGـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 13 - 49
اGـؤرخ فـي  11 ربـيـع األول عــام 1434 اGـوافـق 23  يــنـايـر
ســـنـــة  2013 واGـــتـــضـــمن تـــوزيع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصــة
لـــلـــوزيــر األول من مـــيـــزانــيـــة الــتـــســيـــيـــر �ــوجب قـــانــون

q2013 الية  لسنةGا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGـــاداGـــادّة األولى :ة األولى :  يــــلــــغـى من مـــيــزانــيــــة ســنــــة 2013
اعــــتــــمــــــاد قـــــــدره مـــائــــة وخـــمـــســــة وخـــمــــســـون مـــلــــيـــونـــا
وخــمــســـمــائـــة ألف ديــنــار (155.500.000 دج) مـــقــيّـــــد فـي
مــيــزانــيــة الــتـــكــالــيف اGــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
اGــاداGــادّة ة 2 : : يــخـصـص Gـيـزانيــة ســنة 2013  اعـتــمـــاد
قـــــدره مـائة وخمسـة وخمسـون مليـونا وخمـسمائة ألف
ديـنار (155.500.000 دج)  يــقـــيّــــد فـي مـيـزانـيـة  تـسـيـيـر
مـصــالح الـوزيــر األول وفي الـبـاب رقم 37- 10 "الـنــفـقـات

اGتعلقة باالتصال اGؤسساتي".
اGــــــاداGــــــادّة ة 3 : :  يــــــنـــــشـــــر هــــــــذا اGـــــرســـــــوم فـي اجلـــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حرّر بـاجلـزائر في 22 شعـبـان عام 1434 اGوافق أول

يوليو سنة 2013.
 عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة

مــرسـوم رئــاسي رقممــرسـوم رئــاسي رقم  13-249 مــؤر مــؤرّخ في خ في 22 شــعــبــان عــام شــعــبــان عــام
يـــتـــضـــمـن  qيـــتـــضـــمـن q2013 ـــوافــق أول يــولـــيــو ســنــةGـــوافــق أول يــولـــيــو ســنــة  اG1434 ا
حتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارةحتــــويـل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيــــر وزارة

الداخلية واجلماعات احمللية.الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 8-77
qو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

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

q2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اGـــــوافـق 23  يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2013
واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2013 الية لسنةGا
- و�ــــقـــتـــضـى اGـــرســــوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقــم 13 - 50
اGـؤرخ فـي  11 ربـيـع األول عــام 1434 اGـوافـق 23  يــنـايـر
ســـنــــة 2013 واGــــتـــضـــمن تـــوزيـع االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة
لوزير الداخليـة واجلماعات احمللية من ميـزانية التسيير

q2013 الية  لسنةGوجب قانون ا�
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGـــــاداGـــــادّة األولى :ة األولى :  يـــــلــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســــنــــة 2013
اعتـماد قـدره خمـسمـائة وثـمانـية وأربـعون مـليـون دينار
(548.000.000 دج)  مقيّد في ميزانية التكاليف اGشتركة
وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نــفـــقــات مـــحــتــمـــلــة - احــتـــيــاطي

مجمع".
اGــاداGــادّة ة 2 : :  يـخــصـص Gـيـزانـيــة ســنة 2013  اعـتــمـاد
قــــدره خــمــســمــائـــة وثــمــانـيــــة وأربــعـــون مــلــيــون ديــنــار
(548.000.000 دج)  يــقـــيّـــد فـي مـيـزانـيـة  تـسـيـير وزارة
الــداخــلــيــة واجلــمــاعــات احملــلــيـة وفـي األبــواب اGــبـيــنــة في

اجلدول اGلحق بهذا اGرسوم.
اGــاداGــادّة 3 : :  يـــكـــلف وزيـــر اGـــالـــيـــة ووزيـــر الـــداخـــلـــيـــة
واجلـــمــاعـــات احملـــلـــيـــةq كلّ فـــيـــمـــا يــخـــصّهq بـــتـــنـــفـــيـــذ هــــذا
اGرســوم الذي ينشــر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حرّر بـاجلـزائر في 22 شعـبـان عام 1434 اGوافق أول

يوليو سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 35 28 شعبان عام  شعبان عام 1434 هـ هـ

7 يوليو سنة  يوليو سنة 2013 م

02 - 34

03 - 34

05 - 34

01 - 35

03 - 37

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

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اإلدارة اGركزية - األدوات واألثاث ..............................................

اإلدارة اGركزية - اللوازم ..........................................................
اإلدارة اGركزية - األلبسة ..........................................................
مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اGركزية - صيانة اGباني .................................................
مجموع القسم اخلامس

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اGركزية - احلالة اGدنية ...................................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثاث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة .....................................................

76. 155.000

256. 275.000
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337.830.000

18.170.000

18.170.000

192.000.000
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548.000.000

548.000.000

548.000.000

548.000.000

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق

االعتماداتاالعتمادات
اخملصصة (دج)اخملصصة (دج)

رقمرقم
األبواباألبواب

العناوينالعناوين

مــرسـوم رئـاسي رقممــرسـوم رئـاسي رقم  13- - 250 مـؤر مـؤرّخ في خ في 22 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1434 اGــــوافـــق أول يــــولــــيـــو ســــنـــة  اGــــوافـــق أول يــــولــــيـــو ســــنـــة q2013 يــــتــــضـــمنq يــــتــــضـــمن

حتويـل اعـتمـاد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.حتويـل اعـتمـاد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة
qاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 8-77
qو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اGــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلق

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

q2013 الية لسنةGقانون ا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اGــــؤرخ فـي 11
ربــــيـع األول عــــام 1434 اGـــــوافـق  23  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2013
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واGـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Gـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اGشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

q2013 الية لسنةGا
- و�ـــقـــتـــضـى اGـــرســـــوم الـــتـــنـــفـــيــــذي رقــم 13 -51
اGـؤرخ فـي 11 ربــيــع األول عــام 1434 اGـوافـق 23  يــنــايـر
ســـنــــة 2013 واGـــتــــضـــمن تــــوزيع االعـــتـــمــــادات اخملـــصـــصـــة
لـــوزيــر الـــعــدلq حـــافظ األخــتـــام من مــيـــزانــيــة الـــتــســـيــيــر

q2013 الية  لسنةGوجب قانون ا�
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يــلـــغــى من مــيــزانـيــــة ســــنــة 2013
اعتمـاد قدره ثالثة عـشر ملـيونـا ومائة وخـمسة وسـبعون
ألـف ديــــــنـــــار (13.175.000 دج) مــــــقــــــيّـــــــــد في مــــــيــــــزانــــــيــــــة
الـــتــكـــالــيـف اGــشـــتــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نـــفـــقــات

محتملة - احتياطي مجمع".
اGــاداGــادّة ة 2 : : يـخــصـص Gـيـزانـيــة ســـنة 2013  اعـتــمـاد
قــدره ثـالثة عـشـر مـلـيـونـا ومائـة وخـمـسـة وسـبـعون ألف
ديــنــار (13.175.000 دج)  يــقــــيّـــــد فـي مــيــزانــيــة تــســيــيـر
وزارة العـدلq الفرع اجلـزئي الثـاني - اGصـالح القضـائية

وفـي البـاب رقم 34-12 "األدوات واألثاث".
q ـــالــيــــة ووزيــــر الـــعــــدلGـــادّة ة 3 : : يـــكـــلـف وزيــــر اGـــاداGا
حـــافــظ األخـــــتــــام q كل فــــيــــمـــــا يـــخــــصـهq  بــــتــــنـــفـــــيــــذ هـــذا
اGرســـوم  الذي ينشـرفي اجلريدة الـرّسميّــة للجـمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حرّر بـاجلـزائر في 22 شعـبـان عام 1434 اGوافق أول

يوليو سنة 2013.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم رئـاسي رقممــرسـوم رئـاسي رقم 13 - - 256 مـؤرخ في  مـؤرخ في 25 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
يـــــتـــــــضـــــمن  qيـــــتـــــــضـــــمن q2013 ــــــوافق 4 يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة  يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــةGــــــوافق  اG1434 ا

إجـــــــراءات عــــــفـــــــو �ــــــنـــــاســــــبــــــة الـــــذكــــــرى الــــــواحـــــدةإجـــــــراءات عــــــفـــــــو �ــــــنـــــاســــــبــــــة الـــــذكــــــرى الــــــواحـــــدة
واخلمسX لعيد االستقـالل والشباب. واخلمسX لعيد االستقـالل والشباب. 

ــــــــــــــــــــــــــ

 qإنّ رئيس اجلمهورية
-  بـنـاء عـلى الـدسـتـورq ال سـيّـمـا اGـادّتـان 77 (8 و9 )

qو156 منه
-  و�قـتـضى األمر رقم 66-156 اGؤرخ في 18 صـفر
عام 1386 اGـوافق 8  يونـيو سـنة  1966 واGتـضمن قـانون

qتمّمGعدّل واGا qالعقوبات
-  وبـنـاء عـلى الـرأي االستـشـاري الـذي أبـداه اجمللس

qادّة 156 من الدستورGطبقا ألحكام ا qاألعلى للقضاء

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى : يسـتفـيد األشـخـاص احملبـوسون وغـير
احملبـوسX احملـكوم عـليـهم  نـهائـياq عـند تـاريخ إمضـاء هذا
اGــرســومq من إجــراءات عــفــو �ــنــاســبــة الــذكــرى الــواحــدة
واخلـمــسـX لـعـيـد االسـتـقالل والـشـبـابq طـبـقـا ألحـكـام هـذا

اGرسوم. 

اGـادة اGـادة 2 : :  يــسـتــفـيــد عـفــوا كـلــيـا لــلـعــقـوبــة األشـخـاص
احملـبوسـون وغـير احملـبـوسX احملـكـوم عـليـهم نـهائـيـا الذين
يــســاوي بـــاقي عــقـــوبــتــهم اثـــني عــشــر (12) شــهــرا أو يــقل

عنهاq دون مراعاة أحكام اGادتX 6 و7 أدناه.

3 : :  يــســتــفــيــد األشــخــاص احملــبــوســون احملــكـوم اGـادة اGـادة 
عـلـيـهم نـهـائـيـا تـخـفـيـضـا جـزئـيـا من الـعـقـوبـة عـلى الـنـحـو

اآلتي :
-  ثالثـــة عـــشــر (13) شـــهـــرا إذا كــان بـــاقي الـــعـــقـــوبــة

qيساوي ثالث (3) سنوات أو يقل عنها
- أربــعـــة عــشــر (14) شــهـــرا إذا كــان بـــاقي الــعـــقــوبــة
أكثر من ثالث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو

qيقل عنها
- خــمـســة عــشـر (15) شـهــرا  إذا كــان بـاقـي الـعــقــوبـة
أكـثر مـن خمس (5) سـنـوات ويـسـاوي عـشر (10) سـنوات

qأو يقل عنها
- ســـتـــة عـــشــر (16) شـــهـــرا  إذا كــان بـــاقي الـــعـــقـــوبــة
أكـــــثــــــر من عـــــشـــــــر (10) ســـــنــــــــوات ويــــــســـــــاوي خـــــمـــس

qعشــــرة (15) سنــة أو يقل عنها
- سـبـعــة عـشـر (17)  شــهـرا  إذا كـان بــاقـي الـعــقـوبـة
أكــثــــر من خــمــس عــشـــرة (15) ســـنـــة ويـــســـاوي عـــشـــرين

(20) سنــة أو يقل عنها.

اGادة اGادة 4 : : في حالة تعدد العقوبات :
- تــــطــــبق إجــــراءات الــــعـــــفــــو عــــلى اGــــدة األطــــول من

qتبقيةGالعقوبات ا
- إذا كـانت إحدى اجلرائم اGـدان من أجلهـا مستـثناة
وفـقـا ألحـكـام اGـادة 5 أدنـاهq �ـتـد االســتـثـنـاء من إجـراءات

العفو إلى كل اجلرائم األخرى.

اGــادة اGــادة 5 : : يــســـتـــثــنـى من االســـتــفـــادة من أحـــكـــام هــذا
اGرسوم :

- األشخـاص احملبـوسون اGعـنيـون بأحـكام األمر رقم
06 -01 اGؤرخ في 28 مـحرم عام 1427 اGوافق 27 فـبراير

سـنـة 2006  واGـتــضـمـن تـنــفـيــذ مـيــثــاق الـســلم واGـصــاحلـة
qالوطنية
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- األشخـاص احملكـوم عليـهم بسـبب ارتكـابهم اجلرائم
اGــنــصـــوص واGـعــاقب عــلــيــهــا بـاGــرســوم الــتــشـريــعي رقم
92-03 اGــــؤرخ في 30 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة 1992 واGــــتــــعــــلق

�ــكـــافـــحــة الـــتـــخــريب واإلرهـــابq اGـــعــدل واGـــتـــممq  وكــذا
األشـــخــــاص احملــــكـــوم عــــلــــيـــهـم بـــســــبب ارتــــكـــابــــهم اجلــــرائم
اGنـصوص واGـعاقب عـليـها بـاGواد 87 مـكرر إلى 87 مـكرر
10 و 181 من قانون العقـوبات واGتعلـقة بأعمال اإلرهاب

 qوالتخريب
- األشــخـــاص احملــكـــوم عــلـــيــهـم  بــســـبب ارتــكـــابــهم أو
مــحـاولـة ارتـكـابـهم جـنح وجــنـايـات الـسـرقـات والـسـرقـات
اGـوصـوفـة وتـكـوين جـمـعـيــة أشـــرارq  األفـعـال اGـنـصـوص
واGعاقب عـليهـا باGواد 30 و 176 و 177 و350 و 350 مـكرر
و 350 مــــكــــرر 1  و350 مــــكــــرر2 و351 و 351 مــــكــــرر  و352

qو353  و354 و361  من قانون العقوبات
- األشــخــاص احملــكـوم عــلــيــهــم بــســبب ارتــكــابـهــم أو
مـحـاولـة ارتـكـابـهـم جـرائم اخلـيـانـة والـتـجسـس والـتقـتـيل
وجــــرائم الــــقـــتل الــــعــــمـــدي مع ســــبق اإلصــــرار والـــتــــرصـــد
والـــقـــتـل الـــعـــمــدي وقـــتـل األصـــول والـــتــســـمـــيـم والـــضــرب
qــؤدي إلى الــوفــاة دون قــصــد إحــداثــهـاGواجلــرح الــعــمــدي ا
والــضـــرب واجلـــرح مع حـــمل أســـلـــحــةq والـــضـــرب واجلــرح
الــــعـــمــــدي عـــلـى األصـــول أو الــــقـــصــــر واخلـــطـفq  األفـــعـــــال
اGــنـصـــــــوص واGــعـاقــــــب عــلـيـهــا بـاGـــــواد 30 و 63 و 64
و84  و87  و254   و 255  و 256  و257 و 258  و 260 و 261
(الــــفــــقــــرة األولى) و 262 و 263 و 264 (الــــفــــقــــرة  4) و 266
qو267 و269 و291 و293 و293 مكرر من قانون العقوبات
- األشــخــاص احملــكـوم عــلــيــهــم بــســبب ارتــكــابـهــم أو
مــــحـــاولــــة ارتـــكــــابـــهــم جـــنـح وجـــنــــايـــات اخــــتالس األمـــوال
الـــعــــمــــومــــيـــة أو اخلــــاصــــة والــــرشـــوة واســــتــــغالل الــــنــــفـــوذ
والـهـروب والتـهـريبq األفـعال اGـنـصوص واGـعـاقب علـيـها
باGواد 30 و119 و119 مكرر و126 و126 مكرر و127  و128
و128 مـــــــــكـــــــــرر و128 مـــــــــكـــــــــرر 1 و129 و188 مـن قـــــــــانـــــــــون
الــــعـــــقـــــوبــــات وبـــــاGــــواد 25 و26 و27 و28 و29 و30 و32 من
الـــقـــانــون رقم 06 -01 اGــؤرّخ في 20 فــبـــرايــر ســـنــة 2006
واGــتـعــلق بــالـوقــايـة من الــفــسـاد ومــكـافــحـته وبــاGـواد 324
و325 و326 و327 و328 من قــــانـــون اجلـــمـــارك وبـــاGـــواد 10
و11 و12 و13 و14 و15 و17 و18 مـن األمــــــــــــــــــر رقـم 05 - 06
اGــــؤرّخ في 23 غــــشـت ســــنــــة 2005 واGــــتــــعـــــلق �ـــــكــــافــــحــــة

qالتهريب
- األشــخــاص احملــكـوم عــلــيــهــم بــســبب ارتــكــابـهــم أو
مـحاولـة ارتكـابهـم جـنح وجـنايـات الفـعل اخملل باحلـياء مع
أو بـــغــــيــــر  عـــنـف عــــلى قــــاصـــر وهــــتـك الـــعــــرضq األفــــعـــال
اGـنــصـوص واGــعـاقب عــلـيــهـا بــاGـواد 334 و2/335 و336 من

 qقانون العقوبات
- األشــخــاص احملــكـوم عــلــيــهــم بــســبب ارتــكــابـهــم أو
مــحــاولــة ارتـكــابــهـم جــرائم اGــتــاجــرة بــاخملــدراتq األفــعـال

اGــــنــــصــــوص واGــــعــــاقب عــــلــــيــــهــــا بــــاGــــادتـــX 243 و244 من
الــقــانــون رقم 85 - 05 اGــؤرّخ في 16 فـــبــرايــر ســنــة 1985
qــتـمّمGــعــدّل واGا qـتــعــلق بــحــمــايــة الـصــحــة وتــرقــيـتــهــاGوا
وبـــاGـــواد 13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23
و27 من القانون رقم 04 -18 اGؤرخ في 25 ديسـمبر سنة
2004 واGـتعـلق بالـوقايـة من اخملـدرات واGؤثـرات العـقلـية

وقمع االستعمال واالجتار غير اGشروعX بها.   

اGـادة اGـادة 6 : : ال �ـكن أن يـتـجـاوز مـجـموع الـتـخـفـيـضات
اجلــزئــيــة اGــتــتــالــيــة  ثــلث (1 /3) الــعــقــوبــة الــصــادرة ضـد
احملــكــوم عــلـــيــهم نــهــائــيــا  في مــادة اجلــنـــايــاتq بــاســتــثــنــاء
احملبوسX الذين يتجاوز سنهم خمسا وستX (65) سنة.

اGادة اGادة 7 : :  ال �كن أن يـتجـاوز مجـموع الـتخـفيـضات
اجلــزئـيـة اGـتـتــالـيـة  نـصف (1 /2) الـعــقـوبـة الـصـادرة ضـد
احملــــكـــوم عــــلــــيـــهم نــــهـــائــــيـــا  في مــــادة اجلــــنحq بــــاســـتــــثــــنـــاء
احملبوسX الذين يتجاوز سنهم خمسا وستX (65) سنة.

اGادة اGادة 8 : :   تطـبق أحـكام هـذا اGرسـوم على األشـخاص
اGـــســـتــفـــيـــدين مـن نــظـــام اإلفـــراج اGـــشـــروط والـــتــوقـــيف

اGؤقت لتطبيق العقوبة.

9 : : ال يـــــســـــتــــفـــــيـــــد من أحـــــكــــام هـــــذا اGـــــرســــوم اGــــادة اGــــادة 
األشـــخــاص احملــكــوم عــلــيــهـم بــعــقــوبــة الــعــمـل لــلــنــفع الــعــام
واحملـبــوســون بـســبب إخاللــهم بــااللـتــزامــات اGـتــرتــبـة عن

تنفيذ هذه العقوبة.

اGـــــادة اGـــــادة 10 : : ال تـــــطــــــبق أحــــــكــــــام هـــــذا اGــــــرســـــوم عــــــلى
األشخاص الذين حكمت عليهم احملاكم العسكرية.

اGـــــادة اGـــــادة 11 : :  يـــــنــــــشـــــــر هــــــذا اGـــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 25 شــعــبــان عــام 1434 اGــوافق 4
يوليو سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 13 - -257 مـؤرخ في  مـؤرخ في 25 شـعــبــان عـام شـعــبــان عـام
يــــتــــــضــــمـن  qيــــتــــــضــــمـن q2013 ــــــوافــق 4 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة  يـــــولــــيـــــو ســـــنــــةGــــــوافــق  اG1434 ا

إجــــــراءات عــــفـــــــو �ــــنــــاســــــبــــة الــــذكـــــرى الــــواحـــدةإجــــــراءات عــــفـــــــو �ــــنــــاســــــبــــة الــــذكـــــرى الــــواحـــدة
واخلــمــســـX لــعــيــد االســتــقـالل والــشـبـــاب لـــفــــائــدةواخلــمــســـX لــعــيــد االســتــقـالل والــشـبـــاب لـــفــــائــدة
احملـــبـــــوســـX الـــذيـن حتــــصــــلـــوا عـــلـى شــــهـــــادات فياحملـــبـــــوســـX الـــذيـن حتــــصــــلـــوا عـــلـى شــــهـــــادات في

التعليـم أو التكويـن.التعليـم أو التكويـن.
ــــــــــــــــــــــــــ

 qإنّ رئيس اجلمهورية

-  بــنـاء عـلى الــدسـتــورq ال سـيّـمــا اGـادّتـان 77 (8 و9)
qو156 منه



28 شعبان عام  شعبان عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 835

7 يوليو سنة  يوليو سنة 2013 م

-  و�قـتـضى األمر رقم 66-156 اGؤرخ في 18 صـفر
عام 1386 اGـوافق 8  يونـيو سـنة  1966 واGتـضمن قـانون

qتمّمGعدّل واGا qالعقوبات

-  وبـنـاء عـلى الـرأي االستـشـاري الـذي أبـداه اجمللس
qادّة 156 من الدستورGطبقا ألحكام ا qاألعلى للقضاء

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اGــــادة األولى :اGــــادة األولى : يــــســــتــــفــــيــــد األشــــخــــاص احملــــبــــوســـون
qـرسـومGعـنـد تـاريخ إمـضـاء هـذا ا qاحملـكـوم عــلـيـهم  نـهـائـيـا
Xمـن إجـراءات عـفـو �ــنـاسـبــة الـذكـرى الـواحــدة واخلـمـسـ

لعيد االستقالل والشبابq طبقا ألحكام هذا اGرسوم. 

اGـادة اGـادة 2 : :  يـسـتـفـيــد من إجـراءات الـعـفـــو األشـخـاص
احملـبـوســـون احملـكـوم عـلـيــهــم نـهـائـيـا الـذين تـابـعـواq بـهــذه
الـصـفةq تـعـلـيمـا  وجنـحــوا في امـتحـانـات شـهادة الـتـعـليم
اGتـوسط أو الـبـكـالـوريـا أو الـتخـرج من اجلـامـعـة بـعـنوان

السنة الدراسية  q2013 - 2012 على النحو اآلتي : 

- عفوا كليا للعقوبة لفائدة :

*  األشخـــاص احملبـوســX احملكـــوم علـيهـم نهـائيا إذا
كـــان بـــاقــي عـــقــوبـــتــهـــم يــســـاوي  أربــعـــــة وعـــشــرين (24)

qادة 8 أدناهGدون مراعاة أحكام ا qشهـــرا أو يقل عنها

*  األشـخــاص احملـبــوسـX احملـكــوم عـلـيــهم نـهــائـيـا  إذا
كـان باقي عـقـوبـتـهم أكثـر من أربـعـة وعـشرين (24) شـهرا
ويساوي ثالث (3) سنوات أو يـقل عنهاq وقضوا  نــصـف

 مــدة عــقوبتــهم.
- تــخـــفــيــضــا جـــزئــيــا  لــلـــعــقــوبــة لـــفــائــدة األشــخــاص

احملبوسX احملكوم عليهم نهائياq مدته : 
*  خـــــمـــــســـــة وعـــــشـــــرون (25) شـــــهـــــرا إذا كـــــان بـــــاقي
عـقـوبــتـهم أكـثـر مـن أربـعـة وعـشـرين (24) شـهـرا ويـسـاوي
ثالث (3) سـنـوات أو يـقل عـنـها ولـم يسـتـفـيـدوا من أحـكام

qأعاله Xاحلالت
*  ستـة وعشرون (26) شهرا إذا كـان باقي عقـوبتهم
أكثر من ثالث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو

qيقل عنها
*  ســـــبــــــعـــــة وعــــــشـــــرون (27) شــــــهـــــرا إذا كــــــان بـــــاقي
عقـوبـتـهم أكـثــر من خـمــس (5) سـنـوات ويـســـاوي عـشــر

q(10) سنـوات أو يقل عنها
*  ثــــمـــــانــــيـــــة وعــــشــــرون (28) شـــــهــــرا إذا كـــــان بــــاقي
عــقــوبــتــهم أكــثــر من عــشــر (10) ســنــوات ويـســاوي خــمس

qعشرة (15) سنة أو يقل عنها
*  تـــــســــــعـــــة وعــــــشـــــرون (29) شــــــهـــــرا إذا كــــــان بــــــاقي
عـــقـــوبـــتـــهم أكـــثـــر من خـــمـس عـــشــرة (15) ســـنـــة ويـــســاوي

عشرين (20) سنـة أو يقل عنها.

اGــادة اGــادة 3 : : يــســتــفــيــد مـن إجــراءات الــعــفــو األشــخــاص
احملــبــوســون احملــكــوم عــلــيــهـم نــهــائــيــا الــذين تــابــعــوا بــهــذه
الـصـفـةq تــكـويـنـا مـهـنــيـا وحتـصـلـوا عـلـى شـهـادات الـنـجـاح
فـي أحـــد أ�ـاط الـتـكـوين اGـهـني اخملـتـلـفـة بـعـنـوان الـسـنـة

الدراسية q 2013 - 2012 على النحو اآلتي : 
- عفوا كليا للعقوبة لفائدة :

* األشـخــــاص احملـبــوسـX احملـكــوم عـلــيـهـم نـهــائـيـا إذا
كـان بـاقي عــقـوبـتــهم يـسـاوي خـمــسـة عـشـر ( 15) شـهـرا أو

qادة 8 أدناهGدون مراعاة أحكام ا qيقل عنها
* األشـخــــاص احملـبــوسـX احملـكــوم عـلــيـهـم نـهــائـيـا إذا
كــان بــاقي عــقــوبــتــهـم أكــثــر من خــمــســة عــشــر (15) شــهــرا
ويــســاوي ثالث (3) ســنــوات أو يـقل عــنــهـا وقــضــوا نـصف

qمدة العقوبة
- تــخـــفــيـــضــا جـــزئــيـــا لــلـــعــقـــوبــة لـــفــائـــدة األشــخــاص

احملبوسX احملكوم عليهم نهائياq مدته :
* ستـة عشر (16) شهرا إذا كـان باقي عقوبتهم أكثر
من أربــــــعــــــة وعـــــشــــــرين (24) شــــــهـــــرا ويــــــســــــاوي ثالث (3)
Xسنـوات أو يـقل عـنـهـا ولم يـسـتفـيـدوا من أحـكـام احلـالـت

qأعاله
* ســبــعــة عــشـر (17) شــهــرا إذا كــان بــاقي عــقــوبــتــهم
أكثر من ثالث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو

qيقل عنها
* ثــمـانـيــة عـشـر (18) شــهـرا إذا كـان بــاقي عـقــوبـتـهم
أكـثر مـن خمس (5) سـنـوات ويـسـاوي عـشر (10) سـنوات

qأو يقل عنها
* تــســعــة عــشـر (19) شــهــرا إذا كــان بــاقي عــقــوبــتــهم
أكـثــر من عـشـر (10) سـنـوات ويــسـاوي خـمس عـشـرة (15)

qسنة أو يقل عنها
* عـشـرون (20) شـهـرا إذا كــان بـاقي عـقـوبــتـهم أكـثـر
من خمس عشرة (15) سنـة ويساوي عشرين (20) سنة أو

يقل عنها.

اGـادة اGـادة 4 : : ال يـسـتـفـيـد من إجـراءات الـعـفـو اGـنـصوص
عليها في هذا اGرســوم : 

- األشــــــخــــــــاص احملــــــبــــــوســــــــون الــــــذيــن ســــــبـق وأن
استفــادوا من  إجــراءات الـعفـو �ناسـبة حصولهم  علـى

qشهـادات فـي التعليم أو التكوين

- األشــــــخــــــاص احملــــــبــــــوســــــون اGـــــتــــــحــــــصــــــلــــــون عــــــلى
البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم احلبس.

اGـادة اGـادة 5 : : ال �كـن اجلـمع بـX االسـتفـادة مـن إجراءات
الـعفو اGنـصوص عليـها في هذا اGرسـوم وإجراءات العفو
الـــصــــادرة بـــنـــفـس اGـــنـــاســــبـــةq لـــفــــائـــدة فـــئــــات أخـــرى من

.Xاحملبوس



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 35 28 شعبان عام  شعبان عام 1434 هـ هـ

7 يوليو سنة  يوليو سنة 2013 م

اGادة اGادة 6 : : تطبق إجراءات الـعفو اGنصوص عليها في
هــــذا اGـــــرســــوم عـــــلى الـــــعــــقــــوبـــــة األشــــدq فـي حــــالـــــة تــــعــــدد

العقوبات.

اGــادة اGــادة 7 : : يــســـتـــثــنـى من االســـتــفـــادة من أحـــكـــام هــذا
اGرسوم :

- األشخـاص احملبـوسون اGعـنيـون بأحـكام األمر رقم
06-01 اGـؤرخ في 28 مـحـرم عام 1427 اGـوافق 27 فـبـراير

ســنــة 2006 واGــتــضـمن تــنــفــيـذ مــيــثــاق الـســلم واGــصــاحلـة
qالوطنية

- األشــــخــــاص احملــــكــــوم عـــلــــيــــهم بــــســــبـب ارتـــكــــابــــهـم
اجلــرائــم اGـــنــصــــوص واGـــــعــاقــب عـــلــيــــهـــــا بــاGــرســــــوم
الــتــشــريــعــــي رقم 92-03 اGــؤرخ في 30 ســبــتــمــبــر ســنـة
1992 واGــتـــعـــلق �ــكـــافـــحــة الـــتـــخــريـب واإلرهــابq اGـــعــدل

واGتـممq  وكـذا األشخـاص احملـكوم عـلـيهم بـسبـب ارتكـابهم
اجلـرائم اGـنـصـوص واGـعـاقب عـلـيـهـا بـاGـواد 87 مـكـرر إلى
87 مكرر 10 و181 من قـانون العـقوبات واGتـعلقـة بأعمال

 qاإلرهاب والتخريب
- األشــخـــاص احملــكـــوم عــلـــيــهـم  بــســـبب ارتــكـــابــهم أو
مـــحـــاولـــة ارتـــكـــابـــهـم جـــرائم اخلـــيـــانـــة والـــتـــجـــسس وقـــتل
األصــول والــضــرب واجلــرح الــعـمــدي عــلى األصــول  وجــنح
وجنايات اخـتالس األموال العمومية أو اخلاصة والرشوة
واســــتــــغالل الــــنــــفــــوذ والــــتـــهــــريـبq األفـــعــــال اGــــنــــصـــــوص
واGعـاقـب عـلـيـهـــا بـاGــواد 30 و 63 و64 و 258 و261 و 267
و 119 و 119 مـــكــــــــرر و 126  و 126 مـــكـــــرر و 127 و 128
و 128 مــكــرر و 128 مــكــرر1 و129  من قــانــون الــعــقــوبــات
وبـــاGـــواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و32 مـن الـــقــــانـــون
رقم 06-01 اGــؤرخ في 20 فــبـــرايـــر ســـنــة 2006 واGـــتـــعــلق
بـالوقـايــة مــــن الفـســــاد ومكـافـحتـه وبـاGـــواد 324 و325
و 326 و 327 و 328  من قـانـون اجلـمـارك وبـاGواد 10 و 11
و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 مــن األمــــــــــــــــــــــــــر رقــم 06-05
اGــــؤرخ في 23 غــــشـت ســــنــــة 2005 واGــــتــــعـــــلق �ـــــكــــافــــحــــة

qالتهريب
- األشـخـاص احملـكـوم عـليـهم بـسـبب ارتـكـابـهم جرائم
اGـتـاجــرة بـاخملـدراتq األفـعـال اGــنـصـوص واGـعــاقب عـلـيـهـا
بــاGــادتـX 243 و 244 من الـــقـــانــون رقم 85-05 اGــؤرخ في
16 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 1985 واGــــتــــعــــلق بــــحــــمــــايــــة الــــصــــحــــة

وترقيتهـــــاq اGعـــدّل واGتمّمq وباGواد 13 و 14 و 15 و 16
و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من الـــــــقـــــــانــــــون
رقم 04-18 اGـؤرخ  في 25 ديــسـمـبــر سـنـة 2004 واGــتـعـلق
بـــــالــــوقــــايـــــة من اخملــــدرات واGـــــؤثــــرات الــــعـــــقــــلــــيـــــة وقــــمع

االستعمال واالجتار غير اGشروعX بها. 
اGـادة اGـادة 8 : : ال �ـكن أن يـتـجـاوز مـجـموع الـتـخـفـيـضات
اجلــزئــيــة اGـــتــتــالــيــة نــصف (1 /2) الــعــقــوبــة احملــكــوم بــهــا

نهائيا.

اGادة اGادة 9 : :   تطـبق أحـكام هـذا اGرسـوم على األشـخاص
اGـــســـتــفـــيـــدين مـن نــظـــام اإلفـــراج اGـــشـــروط والـــتــوقـــيف

اGؤقت لتطبيق العقوبة. 

اGـــــادة اGـــــادة 10 : : ال تـــــطــــــبق أحــــــكــــــام هـــــذا اGــــــرســـــوم عــــــلى
األشخاص الذين حكمت عليهم احملاكم العسكرية.

11 :  : يــــــنــــــشــــــــر هــــــذا اGـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة اGـــــادة اGـــــادة 
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

 حـرّر بــاجلــزائـر في 25 شـعــبــان عـام 1434 اGـوافق 4
يوليو سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 13 -  - 251 مـؤر مـؤرّخ في خ في 23 شعـبـان عام شعـبـان عام
1434 اGــوافق  اGــوافق 2  يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة q2013 يــعــــدل ويــتــممq يــعــــدل ويــتــمم

اGـــرســـوم الــــتـــنـــفـــــيـــذي رقـم اGـــرســـوم الــــتـــنـــفـــــيـــذي رقـم 96-293 اGـــــؤرخ في  اGـــــؤرخ في 18
ربيـع الثـانـي عـام ربيـع الثـانـي عـام 1417 اGـوافـق  اGـوافـق 2 سبـتمـبـر سنـة سبـتمـبـر سنـة
1996 الــــذي يــحــــدد كــيــفــــيـــات تـــســيـــيــــر الــهـــيــئـــات الــــذي يــحــــدد كــيــفــــيـــات تـــســيـــيــــر الــهـــيــئـــات

.XعماريGا Xالنقابيـة للمهندسـ.XعماريGا Xالنقابيـة للمهندسـ
ــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير وزير السكن والعمران -

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

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقـم 293-96
اGـــــــؤرخ في 18 ربــــــيــع الــــــثــــــــانـي عـــــــام 1417 اGـــــــوافـق 2
ســبــتـمـــبـــر ســنــة 1996 الـــذي يــحــدد كــيــفـــيــات تــســيـــيــر

qXعماريGا Xالهيئـات النقابيـة للمهندسـ
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اGــاداGــادّة األولى :  ة األولى :  يـــعـــدل ويـــتــمـم هــذا اGـــرســـوم أحـــكــام
اGــرســـوم الـــتــنــفـــيــذي رقـم 96-293 اGـــؤرخ في 18 ربــيـع
الــــثـــــانـي عــــام 1417 اGـــــوافـق 2 ســـبــــتـــمــــبـــــر ســـنــــة 1996

واGذكور أعاله.
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اGــــــاداGــــــادّة ة 2 : :  تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــمم اGــــــادة 3 مـن اGــــــرســــــوم
الــتـــنــفــــيـــذي  رقـم 96-293 اGـــؤرخ في 18 ربـــيـع الـــثــاني
عـــام 1417 اGـــوافـق 2 ســـبـــتـــمــــبــــر ســـنـــة 1996 واGـــذكــور

أعالهq وحترر كما يأتي :

"اGادّة 3 : ....... ( بدون تغيير حتى) احمللـي.

و�ـكـنـهـا االجـتـمـاعq في دورة غـيـر عـاديـة بـاسـتـدعـاء
مـن رئـيـسي مــجـلس الـنــقـابــة احملـلي أو الـوطــنيq �ـبـادرة
مـــنــهـمq أو بـــطـــلب من األغـــلـــبـــيـــة الـــبـــســـيـــطـــة مـن أعـــضــاء

اجلمعية العامة احمللية".

اGـــــاداGـــــادّة ة 3 : :  تــــــعـــــدل أحــــــكـــــام  اGـــــادة 32 مـن اGـــــرســــــوم
الــتـــنــفــــيــذي رقـم 96-293 اGـــؤرخ في 18 ربـــيـع الـــثـــانـي
عـــام 1417 اGـــوافـق 2 ســـبـــتـــمــــبــــر ســـنـــة 1996 واGـــذكــور

أعالهq وحترر كما يأتي :

"اGــادّة 32 : عــنــدمــا يـــســتــحــيل عــلـى اجملــالس احملــلــيــة
واجملـلس الـوطـني لـنـقـابـة اGـهـنـدسـX اGـعـمـاريـX  ـارسة
صالحيـاتهـاq ألي سبب من األسـبابq يعـX الوزيـر اGكلف
بالهـندسة اGعـمارية جلنـة وطنية تـتكون من خمـسة عشر
(15) عـضـوا من بـX اGهـنـدسـX اGـعمـاريـX اGـسـجـلX في
اجلـدول الـوطـني لــنـقـابـة اGـهــنـدسـX اGـعــمـاريـqX وتـكـلف
بتـنظيم االنتـخابات احملـلية واGؤتـمر الوطـني الذي يقوم
باستـدعائه في أجل مائة وعشرين (120) يوما ابتداء من

تاريخ إخطاره من اللجنة الوطنية.

وفي هذه احلـالةq �كن اجلـمعيـات العامـة االنتخـابية
لــلـــهـــيـــئـــات اGـــنــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في الـــفـــقــرة أعـالهq إجــراء

االقتراعq وذلك مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين".

اGادةاGادة 4 : :   ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بــاجلــزائــر في 23 شــعــبــان عــام 1434 اGــوافق 2
يوليو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقــم مـرسـوم تنـفـيذي رقــم 13 - -252 مـؤرخ في مـؤرخ في 23 شعـبـان عام شعـبـان عام
1434 اGـوافـق  اGـوافـق 2 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة q2013 يـعــدq يـعــدّل  اGـرسـومل  اGـرسـوم

الـــتــنــفــيــذي رقم الـــتــنــفــيــذي رقم 97-272 اGــؤرخ فـي  اGــؤرخ فـي 16 ربــيع األول ربــيع األول
عـــــام عـــــام 1418 اGـــــوافق اGـــــوافق 21  يــــولــــيـــــو ســــنــــة  يــــولــــيـــــو ســــنــــة 1997 الـــــذي الـــــذي
يــحــــدد كــيــــفــيـــات تــنــــظــيـم الــبــــطـــاقـــيــة الـــوطــنــــيــةيــحــــدد كــيــــفــيـــات تــنــــظــيـم الــبــــطـــاقـــيــة الـــوطــنــــيــة

للصنـاعـة التقليدية واحلرف وعملها.للصنـاعـة التقليدية واحلرف وعملها.
ــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــنـــاء عـــلى تـــقـــريـــر وزيــر الـــســـيـــاحــة والـــصـــنـــاعــة

 qالتقليدية

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورq ال ســـيــــمـــا اGـــادتـــان 3-85
qو125 ( الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-325 اGـؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالوزير األول Xتضمن تعيGوا

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 326 اGؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 97-272 اGؤرخ
في 16 ربـيع األول عام 1418 اGوافق 21 يولـيو سـنة 1997
الذي يـحدد كيـفيـات تنظـيم البـطاقيـة الوطـنية لـلصـناعة

 qالتقليدية واحلرف وعملها

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى : يــعــدل هـــذا اGــرســوم أحـــكــام اGــرســوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 97-272 اGــــؤرخ في 16 ربـــيع األول عـــام

1418 اGوافق 21 يوليو سنة 1997 واGذكور أعاله.

اGاداGادّة ة 2 :  : تعـدل أحكام اGادة 3 من اGرسـوم التنفيذي
رقم 97-272 اGــؤرخ في 16 ربــيـع األول عـام 1418 اGــوافق

21 يوليو سنة 1997  واGذكور أعالهq كما يأتي :

" اGــــادة 3 :  تــــتــــكـــــون الــــبــــطــــاقــــيــــة الــــوطــــنــــيـــــة من
اGــعـــلــومـــات الــتي تـــقــدمــهـــا غــرف الــصـــنــاعــة الـــتــقــلـــيــديــة
واحلـــرف وتـــرســـلـــهـــا إلى الـــغــــرفـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــصـــنـــاعـــة
الـتـقـلـيـديـة واحلـرفq عن طـريق كل الـوسـائل اGـعـلـومـاتـيـة
اGــــنـــــاســـــبـــــةq وذلك فـي شـــــكل بـــــطـــــاقـــــة مـــــعــــلـــــومـــــات وفق

النموذجX اGلحقX بهذا اGرسوم".

اGاداGادّة ة 3 :  : تلـغى أحكام اGادة 4 من اGرسـوم التنـفيذي
رقم 97-272 اGــؤرخ في 16 ربــيـع األول عـام 1418 اGــوافق

21 يوليو سنة 1997 واGذكور أعاله.

اGاداGادّة ة 4 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 23 شــعــبــان عــام 1434 اGــوافق 2
يوليو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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MINISTERE DU TOURISME ET DE L�ARTISANAT

Chambre de l�Artisanat et des Métiers de ......................

Fiche de renseignements  relative à l�artisan

Domaine d�activité :

Activité exercée :

Code de l�activité exercée :

Nom et Prénom (s) :

Date et lieu de naissance :

Situation familiale :

Adresse : (personnelle et professionnelle)

Tél :                 Fax :                          E-mail :

Numéro  et   date   d�inscription   au   registre   de  l�artisanat
et des métiers :

Numéro de la carte professionnelle et sa date de délivrance :

Autres informations (*) :

NB :

(*) mentionner toutes les informations relatives aux
modifications, radiations, suspensions et levées de
suspension, ainsi que leurs dates et leurs motifs.

�وذج بطاقة اGعلومات اGتعلقة باحلرفي�وذج بطاقة اGعلومات اGتعلقة باحلرفي

MODELE-TYPE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS  RELATIVE A L�ARTISAN

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية

غرفة الصناعة التقليدية و احلرف لـ ................

بطاقة اGعلومات اGتعلقة باحلرفيبطاقة اGعلومات اGتعلقة باحلرفي

قطاع النشاط :

النشاط اGمارس :

رمز النشاط اGمارس :

االسم واللقب :

تاريخ و مكان االزدياد :

الوضعية العائلية :

العنوان : (الشخصي و اGهني) :

الهاتف :        الفاكس :        البريد اإللكتروني :

رقم وتـاريخ التـسجـيل في سجل الـصنـاعة الـتقـليـدية
واحلرف :

رقم البطاقة اGهنية و تاريخ إصدارها :

معلومات أخرى (*) :

مالحظة :مالحظة :

(*)  ذكر كل اGعلومـات اGتعلقة بالتعديالت و الشطب
و الـتــعـلــيق ورفع الــتـعــلـيـقq وكـذا تــواريـخــهـا ودواعي

ذلك.

- -  I  - لحقGلحق - اGا
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�وذج بطاقة اGعلومات اGتعلقة بالتعاونية أو اGؤسسة احلرفية�وذج بطاقة اGعلومات اGتعلقة بالتعاونية أو اGؤسسة احلرفية

MODELE -TYPE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS  RELATIVE A LA COOPERATIVE
OU  L�ENTREPRISE ARTISANALE

- -  II  - لحقGلحق - اGا

MINISTERE DU TOURISME ET DE L�ARTISANAT

Chambre de l�Artisanat et des Métiers de ......................

Fiche de renseignements  relative à la coopérative
ou l�entreprise artisanale

Dénomination ou raison sociale :

Forme juridique :

Objet de la coopérative ou de l�entreprise artisanale :

Représentants légaux (1) :

Nom et prenom(s) :       Date et lieu de naissance :

Adresse :                      E-mail :

Adresse ou siège sociale :

Tél :                 Fax :                          E-mail :

La marque de fabrique :

Numéro et date de l�acte notarié de création :

Numéro et date d�inscription au registre de l�artisanat et des
métiers :

Numéro de l�extrait du registre de l�artisanat et des métiers :

Domaine d�activité :

Activité exercée :

Code de l�activité exercée :

Autres informations(2) :

NB :

(1) Le président et éventuellement le directeur pour les
coopératives artisanales, le gérant et les associés pour les
entreprises artisanales.

(2) Mentionner toutes les informations relatives aux
modifications, radiations, suspensions et levées de
suspension, ainsi que leurs dates et leurs motifs.

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية

غرفة الصناعة التقليدية و احلرف لـ ................

بطاقة اGعلومات اGتعلقة بالتعاونيةبطاقة اGعلومات اGتعلقة بالتعاونية
أو اGؤسسة احلرفيةأو اGؤسسة احلرفية

التسمية أو الغرض االجتماعي :

الطبيعة القانونية :

موضوع التعاونية  او اGؤسسة احلرفية :

اGمثلون القانونيون (1) :

االسم و اللقب :          تاريخ و مكان االزدياد : 

العنوان :                   البريد اإللكتروني :

العنوان أو اGقر االجتماعي :

الهاتف :        الفاكس :        البريد اإللكتروني :

العالمة التجارية اGستعملة :

رقم وتاريخ عقد توثيق اإلنشاء :

رقم و تـاريخ التسجـيل في سجل الصنـاعة التقـليدية
واحلرف :

رقم اGستخرج من سجل الصناعة التقليدية واحلرف :

قطاع النشاط :

النشاط اGمارس :

رمز النشاط اGمارس :

معلومات أخرى (2) :

مالحظة :مالحظة :

(1)  الـــرئـــيسq  وعـــنـــد االقـــتــضـــاءq اGـــديـــرq بــالـــنـــســـبــة
لــلـــتــعــاونــيــة احلــرفـــيــةq اGــســيــر والــشـــركــاء بــالــنــســبــة

للمؤسسة احلرفية.
(2)  ذكر كل اGـعلومـات اGتعـلقة بـالتعـديالت والشطب
والــتــعــلــيق ورفع الــتــعــلــيقq وكــذا تــواريــخـهــا ودواعي

ذلك.
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مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 13 -  - 253 مـؤر مـؤرّخ في خ في 23 شعـبـان عام شعـبـان عام
1434 اGـوافـق  اGـوافـق 2 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة q2013 يـعــدل اGــرســومq يـعــدل اGــرســوم

الــتـــنــــفـــيــــذي رقم الــتـــنــــفـــيــــذي رقم 03-290 اGــؤرخ في  اGــؤرخ في 9 رجـب عـــام رجـب عـــام
1424 اGـوافـق  اGـوافـق 6 ســبــتـمــبــر ســـنـة  ســبــتـمــبــر ســـنـة 2003 الـــذي يــحــدد الـــذي يــحــدد

شـــروط اإلعــانـــة اGـقــدمــة لـلــشـبـــاب ذوي اGـشـاريـعشـــروط اإلعــانـــة اGـقــدمــة لـلــشـبـــاب ذوي اGـشـاريـع
ومستواهـا.ومستواهـا.

ــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بــــنــــاء عــــلـى تــــقــــريــــر وزيـــــر الــــعــــمل والـــــتــــشــــغــــيل
qوالضمان االجتماعي

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

- و�ـــقـــتـــضى األمـــر رقم 96-14 اGــؤرخ في 8 صـــفــر
عـام 1417 اGـوافق 24 يـونـيـو سـنة 1996 واGـتـضـمن قـانون

qادة 16 منهGال سيما ا q1996 الية التكميلي لسنةGا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-19 اGـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اGوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واGـتعلق

qبتنصيب العمال ومراقبة التشغيل

- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 09-01 اGــؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اGـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واGـتـضـمن قـانون

qادة 102 منهGال سيما ا q2009 الية التكميلي لسنةGا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 96-234 اGـؤرخ
في 16 صـــــفـــــر عـــــام 1417 اGـــــوافق 2 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 1996

qتممGعدل واGا qتعلق بدعم تشغيل الشبابGوا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســـــوم الــــتــــنـــفـــــيــــذي رقم 295-96
اGـؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام 1417 اGـوافق 8 سبـتمـبر
ســـــنــــة 1996 الــــذي يـــــحــــدد كـــــيــــفـــــيــــات تـــــســــيـــــيــــر حـــــســــاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 087-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه
"الـــصـــنــدوق الـــوطـــنـي لـــدعم تـــشـــغـــيل الـــشـــبـــاب"q اGـــعــدل

qتممGوا

- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســـــوم الــــتــــنـــفـــــيــــذي رقم 296-96
اGـؤرخ في 24 ربيع الـثـاني عام 1417 اGـوافق 8 سبـتمـبر

ســـنــة 1996 واGــتـــضـــمن إنــشـــاء الـــوكــالـــة الـــوطــنـــيـــة لــدعم
تـــشـــغـــيل الـــشـــبـــاب وحتــديـــد قـــانـــونـــهـــا األســـاسيq اGـــعــدل

qتممGوا
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســـــوم الــــتــــنـــفـــــيــــذي رقم 200-98
اGؤرخ في 14 صـفر عام 1419 اGوافق 9 يونـيو سـنة 1998
واGــتـضــمن إحــداث صــنــدوق الــكـفــالــة اGــشــتـركــة لــضــمـان
أخــطـار الــقــروض اGـمــنـوح إيــاهـا الــشــبـاب ذوي اGــشـاريع

qتممGعدل واGا qوحتديد قانونه األساسي

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-290 اGؤرخ
في 9 رجب عام 1424 اGوافق 6 سـبـتمـبر سـنة 2003 الذي
يــحـــدد شــروط اإلعـــانــة اGــقـــدمــة لـــلــشـــبــاب ذوي اGـــشــاريع

qتممGعدل واGا qومستواها

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــاداGــادّة األولى :  ة األولى :  يــعــدل هــذا اGــرســوم أحــكــام اGــادة 12
من اGـــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 03-290 اGــؤرخ في 9 رجب
عــام 1424 اGــــوافق 6 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2003 الـــذي يـــحـــدد
شــــــروط اإلعــــــانـــــة اGــــــقـــــدمــــــة لــــــلـــــشــــــبــــــاب ذوي اGـــــشــــــاريع

ومستواهاq كما يأتي :

"اGادّة 12 :  زيادة على االمتـيازات اGنصـوص عليها
فـي التـشريـع والـتنـظيـم اGـعمـول بهـماq يـستـفيـد الشاب
أو الــشــبـاب ذوو اGــشـاريع مـن تـخــفـيض فـي نـسب فــائـدة
قـــــروض االســــتـــــثـــــمــــارات اخلـــــاصــــة بـــــإحـــــداث أو تــــوســـــيع
qاليةGؤسسات اGاألنشطة التي تمـنحهم إياها البنوك وا
اGـنصـوص علـيهـا في اGادة 7 من اGرســوم الـرئاســي رقم
96-234 اGـــؤرخ في 16 صــفــر عـام 1417 اGـوافق 2 يــولـيـو

ســـنــة 1996 واGـــذكـــور أعــالهq ويـــحـــدد هـــــذا الـــتــخـــفـــيــض
بـ 100 % مـن اGـــــعــــــدل اGــــــدين الــــــذي تــــــطـــــبــــــقه الــــــبــــــنـــــوك
واGؤسسات اGالـية بعنوان االستثمارات اGنجزة في كل

قطاعات النشاطات.

 وتـطبـق أحكــام الفقــرة اGذكــورة أعــاله أيـضا على
بـاقي آجـال سـداد الـقــروض الـبـنـكـيـــة عـنـد تـاريـخ نـشــــر

هذا اGرســوم في اجلريدة الرسمية ".

اGاداGادّة ة 2 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 23 شــعــبــان عــام 1434 اGــوافق 2
يوليو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 13 -  - 254 مـؤر مـؤرّخ في خ في 23 شعـبـان عام شعـبـان عام
1434 اGـوافـق  اGـوافـق 2 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة q2013 يـعــدل اGــرسـومq يـعــدل اGــرسـوم

الــتـــنــــفـــيــــذي رقم الــتـــنــــفـــيــــذي رقم 04-02 اGــؤرخ في  اGــؤرخ في 10 ذي الـــقـــعــدة ذي الـــقـــعــدة
عــام عــام 1424 اGــوافق  اGــوافق 3 يـــنــايــر ســـنــة  يـــنــايــر ســـنــة 2004 الــذي يــحــدد الــذي يــحــدد
شـــــروط اإلعـــــانـــــات اGــــمــــنـــــوحـــــة لــــلـــــبــــطــــالـــــX ذويشـــــروط اإلعـــــانـــــات اGــــمــــنـــــوحـــــة لــــلـــــبــــطــــالـــــX ذوي
Xوخــمــسـ (X(30) وخــمــسـ Xثالثـ Xمــا بــ Xــشــاريـع الـبــالــغــGا) Xثالثـ Xمــا بــ Xــشــاريـع الـبــالــغــGا

(50) سنة ومستوياتها.) سنة ومستوياتها.
ــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــــنــــاء عــــلـى تــــقــــريــــر وزيـــــر الــــعــــمل والـــــتــــشــــغــــيل

qوالضمان االجتماعي
- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ـقتـضى اGرسـوم التـشريعي رقم 94-11 اGؤرخ
في 15 ذي احلـــجـــة عــام 1414 اGــوافق 26 مـــايـــو ســـنــة 1994
الذي يحدث التأمX عن البطالة لفائدة األجراء الذين قد

qيفقدون عملهم بصفة ال إرادية وألسباب اقتصادية
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-19 اGـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اGوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واGـتعلق

qبتنصيب العمال ومراقبة التشغيل
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 03-514 اGـؤرخ
في 6 ذي القـعدة عام 1424 اGوافق 30 ديسـمبـر سنة 2003
واGـــتــعــلـق بــدعم إحـــداث وتــوســيع الـــنــشـــاطــات من طــرف
(30) Xثالثــ Xمـــا بــ Xــشـــاريع الــبـــالــغــGذوي ا Xالــبــطـــالــ

qتممGعدل واGا q(50) سنة Xوخمس
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســـــوم الــــتــــنـــفـــــيــــذي رقم 188-94
اGــؤرخ في 26 مـــحـــرم عـــام 1415 اGــوافق 6 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1994 واGـتــضـمن الــقــانـون األســاسي لـلــصــنـدوق الــوطـني

qتممGعدل واGا qعن البطالة Xللتأم
- و�ـقتـضى اGرسـوم الـتنـفـيذي رقم 04-02 اGؤرخ
في 10 ذي الــقــعــدة عــام 1424 اGــوافق 3 يــنــايــر ســنـة 2004
الــذي يــحــدد شــروط اإلعــانــات اGــمــنــوحــة لــلــبــطــالـX ذوي
اGشاريع البالغX ما بX ثالثX (30) وخمسX (50) سنة

qتممGعدل واGا qومستوياتها

- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســـــوم الــــتــــنـــفـــــيــــذي رقم 470-05
اGـؤرخ في 10 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اGـوافق 12 ديـســمــبـر
سـنـة 2005 الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق اGـزايـا اجلـبـائـيـة
واجلــمـركـيــة اGـمـنــوحـة لالســتـثـمــارات اGـنــجـزة من طـرف
(30) Xثالثــ Xمـــا بــ Xــشـــاريع الــبـــالــغــGذوي ا Xالــبــطـــالــ

q(50) سنة Xوخمس

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 06-77 اGـؤرخ
في 19 مـــحـــرم عــام 1427 اGــوافق 18 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2006
الـذي يـحـدد مـهام الـوكـالـة الوطـنـيـة لـلتـشـغـيل وتـنظـيـمـها

qتممGعدل واGا qوسيرها

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــاداGــادّة األولى :  ة األولى :  يــعــدل هــذا اGــرســوم أحــكــام اGــادة 13
من اGـــرســـــوم الـــتـــنــــفــــيـــذي رقم 04-02 اGــــؤرخ في 10 ذي
الـقـعـدة عـام 1424 اGـوافق 3 يـنـايـر سـنـة 2004 الـذي يـحدد
شـــروط اإلعـــانـــات اGـــمــنـــوحـــة لـــلـــبـــطـــالــX ذوي اGـــشـــاريع
الــــبـــالــــغــــX مــــا بــــX ثـالثـــX (30) وخــــمـــــســــX (50) ســـــــنــــــة

ومستوياتهاq كما يأتي :

"اGـادّة 13 :  زيــــادة عــلـى االمــتــيــــازات اGــنــصـــوص
عليهـا فــي التشـريـع والتنظيــم اGعمـول بهمـاq يستفيد
الـــبــطـــال أو الـــبـــطــالـــون ذوو اGـــشــاريـع من تـــخــفـــيض في
نــسب فـــائــدة قــروض االســتــثـــمــارات اخلــاصــة بــإحــداث أو
تــــوســـيـع الـــنــــشـــاطــــات الـــتـي تـــمــــنــــحـــهـم إيـــاهــــا الـــبــــنـــوك
واGـؤســســـات اGــالـيـةq اGــنـصــوص عـلــيـهــــا في اGـادة 7 من
اGرســوم الـرئاســي رقم 03-514 اGـؤرخ فـي 6 ذي الـقعدة
qـذكور أعالهGـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة 2003 واGعـام 1424 ا
ويــحـدد هــذا الــتـخــفـيض بـ 100 % من اGـعــدل اGــدين الـذي
تطبقه البنـوك واGؤسسات اGالية بـعنوان االستثمارات

اGنجزة في كل قطاعات النشاطات.

وتـطـبـق أحـكـام الـفـقـرة اGـذكـــورة أعــالهq أيـضـا على
بـاقي آجـال سـداد الـقــروض الـبـنـكـيـــة عـنـد تـاريـخ نـشــــر

هذا اGرســوم في اجلريدة الرسمية ".

اGاداGادّة ة 2 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 23 شــعــبــان عــام 1434 اGــوافق 2
يوليو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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مـرسـوم تـنـفيـذي رقـم مـرسـوم تـنـفيـذي رقـم 13 - -255 مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 شـعـبـان عـام شـعـبـان عـام
1434 اGــوافق  اGــوافق 2 يــولـــيـــو ســـنــة  يــولـــيـــو ســـنــة q2013 يــحــــدد قـــائـــمــةq يــحــــدد قـــائـــمــة

اGـــــنـــاصـب الـــعــــلـــيــــا لـــلــــمـــصــــالح اخلــــارجـــيــــة لـــوزارةاGـــــنـــاصـب الـــعــــلـــيــــا لـــلــــمـــصــــالح اخلــــارجـــيــــة لـــوزارة
الــــشـــــبــــاب والــــريــــاضـــــة وشــــروط االلــــتـــــحــــاق بــــهــــذهالــــشـــــبــــاب والــــريــــاضـــــة وشــــروط االلــــتـــــحــــاق بــــهــــذه

اGناصب وكذا الزيادة االستداللية اGرتبطة بها.اGناصب وكذا الزيادة االستداللية اGرتبطة بها.
ــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزير الشباب والرياضة  -

-  وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورq ال ســـيـــمــا اGـــادتــان 85 -3
qو125 ( الفقرة 2) منه

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

qالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-307 اGـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اGـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات  العموميةGناصب العليا في اGا

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

qالوزير األول Xتضمن تعيGوا

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 326 اGؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 243
اGؤرّخ في 2 ربـيع األول عام 1415 اGوافق 10 غـشت سنة
1994 الـذي يحـدد قائـمة اGـناصب الـعلـيا في اGـصالح غـير

اGـركـزيـة بـاإلدارة اGـكـلـفـة بـالـشـبـيـبـة والـريـاضـة وشـروط
qااللتحاق بها وتصنيفها

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 345
اGؤرّخ في 5 رمـضان عام 1427 اGوافق 28 سبـتمبـر سنة
2006 الـــذي يـــحـــدد قــــواعـــد تـــنـــظــــيم مـــديـــريــــات الـــشـــبـــاب

qوالرياضة للوالية وسيرها

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 08 - 04 اGؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اGــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
qؤسسات واإلدارات العموميةGشتركة في اGلألسالك ا

- و�قتـضى اGرسوم التـنفيذي رقم 10 - 07 اGؤرّخ
في 21 مــــحـــــرّم عــــام 1431 اGـــــوافق 7 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2010
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا

qكلفة بالشباب والرياضةGلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اGاداGادّة األولى :ة األولى : يهـدف هـذا اGرسـوم إلى حتديـد قائـمة
اGــنــاصب الــعــلــيــا لــلــمــصــالح اخلــارجــيــة لــوزارة الــشــبــاب
والـرياضة وشـروط االلتحاق بـهذه اGنـاصب وكذا الزيادة

االستداللية اGرتبطة بها.
الفصل األول الفصل األول 

قائمة اGناصب العلياقائمة اGناصب العليا
اGــاداGــادّة ة 2 :  : حتـــدد قــائــمــة اGـــنــاصب الــعـــلــيــا لـــلــمــصــالح

اخلارجية لوزارة الشباب والرياضةq كما يأتي :
- أمـــــX عــــام عـــــلـى مـــــســـــتـــــوى مـــــديـــــريـــــة الـــــشـــــبــــاب

qوالرياضة لوالية اجلزائر
qرئيس مصلحة -

- رئيس مكتب.
الفصل الثاني الفصل الثاني 
Xشروط التعيXشروط التعي

3 :  : يــــعــــX األمــــX الــــعــــام Gــــديــــريــــة الــــشــــبـــاب اGــــاداGــــادّة ة 
: Xمن ب qوالرياضة لوالية اجلزائر

Xقتصدين الرئيسيGأو ا Xالرئـيسي XتصرفGا -
أو اGسـتشارين الـرئيسـيX في الريـاضة أو اGسـتشارين
الـرئيسيـX للشبـابq على األقلq الذين يـثبتون ثالث (3)

qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- اGـتصرفX أو اGـقتصـدين أو مستشـاري الرياضة
أو مـــســــتـــشـــاري الــــشـــبـــابq الــــذين يـــثــــبـــتـــون ثــــمـــاني (8)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
اGاداGادّة ة 4 :  : يعX رؤساء اGصالح :

: Xمن ب qصالح التقنيةGأ) بعنوان ا qصالح التقنيةGأ) بعنوان ا
- اGـــــســــتـــــشــــارين الـــــرئــــيـــــســــيـــــX في الـــــريــــاضــــة أو
XرسـمGا qعلـى األقل qلـلـشبـاب Xـسـتشـارين الـرئيـسـيGا
أو رتــبــة مــعــادلــةq الــذين يــثــبــتــون ثالث (3) ســنــوات من

qاألقدمية بصفة موظف
- مـسـتـشــاري الـريـاضـة أو مـســتـشـاري الـشـبـابq أو
رتـــبــة مـــعـــادلـــةq الــذيـن يــثـــبـــتــون خـــمس (5) ســـنــوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
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- اGربـX الرئيسـيX لألنشـطة البـدنية والـرياضية
أو اGـــربــX الـــرئـــيـــســـيــX لـــتـــنـــشــيـط الــشـــبـــابq أو رتـــبــة
مــعــادلــةq الـذيـن يـثــبــتــون ثــمـاني (8) سـنــوات من اخلــدمـة

الفعلية بهذه الصفة.
: Xمن ب qصلحة اإلداريةGب) بعنوان ا qصلحة اإلداريةGب) بعنوان ا

- اGــــــتـــــصــــــرفـــــX الــــــرئـــــيـــــســــــيـــــX أو اGــــــقـــــتــــــصـــــدين
الـرئـيـسـيــqX عـلى األقلq اGـرسـمـX الــذين يـثـبـتـون ثالث

q(3) سنوات من األقدمية  بصفة موظف
- اGـتـصـرفX أو اGـقـتـصـدينq الذيـن يثـبـتـون خمس

(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
اGاداGادّة ة 5 :  : يعX رؤساء اGكاتب :

: Xمن ب qكاتب التقنيةGأ) بعنوان ا qكاتب التقنيةGأ) بعنوان ا
- اGـــــســــتـــــشــــارين الـــــرئــــيـــــســــيـــــX في الـــــريــــاضــــة أو
XرسـمGا qعلـى األقل qلـلـشبـاب Xـسـتشـارين الـرئيـسـيGا

qأو رتبة معادلة

- مـسـتـشــاري الـريـاضـة أو مـســتـشـاري الـشـبـابq أو
رتـــبـــة مــــعـــادلــــةq الـــذين يــــثـــبــــتـــون ثالث (3) ســـنـــوات من

qاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
- اGربـX الرئيسـيX لألنشـطة البـدنية والـرياضية
أو اGـربX الرئـيسـيX لـتنشـيط الشـبابq الـذين يثـبتون

خمس (5) سنوت من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
: Xمن ب qكاتب اإلداريةGب) بعنوان ا qكاتب اإلداريةGب) بعنوان ا

- اGــــــتـــــصــــــرفـــــX الــــــرئـــــيـــــســــــيـــــX أو اGــــــقـــــتــــــصـــــدين
qXرسمGا qعلى األقل qXالرئيسي

- اGـتــصـرفــX أو اGـقــتـصــدين الـذين يــثـبــتـون ثالث
(3) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفصل الثالث الفصل الثالث 
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

اGــــاداGــــادّة ة 6 :  : حتــــدد الــــزيــــادة االســــتــــداللــــيــــة اGــــرتــــبــــطـــة
باGنـاصب العليا اGذكورة في اGادة 2 أعالهq وفقا للجدول

اآلتي :

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية
اGناصب العليااGناصب العليا

أمX عام
رئيس مصلحة
رئيس مكتب

255

195

145

الرقم االستدالليالرقم االستداللياGستوىاGستوى

9

8

7

الفصل الرابع الفصل الرابع 
Xإجراء التعيXإجراء التعي

Xـنــاصب الــعــلــيــا ألمـGفـي ا Xــادّة ة 7  :  : يــتم الــتــعــيـGــاداGا
عام ورئيس مصلـحة ورئيس مكتب اGنـصوص عليها في
هذا اGـرسـومq �ـوجب قرار مـن الوزيـر اGـكلـف بالـشـباب
والــــريـــــاضــــةq بـــــنــــاء عـــــلى اقـــــتــــراح مـن مــــديـــــر الــــشـــــبــــاب

والرياضة للوالية.
اGاداGادّة ة 8 :  : يجب أن يـنتـمي اGوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اGعنية. 
الفصل اخلامس الفصل اخلامس 

أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية
اGـاداGـادّة ة 9 :  : يـسـتــفـيـــــد اGـوظـفــــون اGـعــيـنـــون بــصـفـــة
قــانــونـيــة فــي اGــنـــاصـب الـعــلــــيـا اGــذكــورة فـــي اGــادة 2
أعالهq الـذين ال يـستـوفــون شــروط الـتـعيـX اجلـديدةq من
الزيادة االستـداللية احملددة �وجب هذا اGرسوم إلى غاية

إنهاء مهامهم فـي اGنصب العالي اGشغول.

10 : : يـــحـــتـــفـظ اGـــوظـــفـــون اGـــعــــيـــنـــون بـــصـــفـــة اGــاداGــادّة ة 
قــانــونــيـة فـي أحـد اGــنــاصب الــعــلــيــا اGــذكـورة فـي اGـادة 2
أعالهq �ـنـاصــبـهم في حـالـة تــرقـيـتـهم إلـى رتـبـة أعـلىq مع
مـراعـاة الــسـلـطــة الـتـقـديــريـة لـلــسـلـطــة الـتي لـهــا صالحـيـة

.Xالتعي

اGــاداGــادّة ة 11 :  : تـــلـــغى جـــمـــيع األحــــكــام اGــــخـــالــفـــة لــهـــذا
اGــــرســــومq ال ســيـــمـــا اGــرســـوم الـــتــنـــفـــيــذي رقم 94 - 243
اGؤرّخ في 2 ربـيع األول عام 1415 اGوافق 10 غـشت سنة

1994 واGذكور أعاله.

12 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 23 شــعــبــان عــام 1434 اGــوافق 2
يوليو سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة التجارةوزارة التجارة

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 16 رجب عام  رجب عام 1433 اGوافق  اGوافق 6 يونـيو سـنة يونـيو سـنة
q2012 يــجــعـل مــنــهج حتــديــد احلـــمــوضــة الــدســمــة فيq يــجــعـل مــنــهج حتــديــد احلـــمــوضــة الــدســمــة في

الطحX ودقيق القمح إجباريا.الطحX ودقيق القمح إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة
-  �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اGؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اGـــــوافق 28 مـــــايــــو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اGؤرخ في 3 رجب عام  1410 اGوافق 30 يناير سنـة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشGوا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اGؤرخ في 17 شوال عام   1423 اGوافق  21 ديسـمبر سنة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اGؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اGوافق 6 ديسمبر سنة

qطابقةGتعلق بتقييم اG2005 وا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الـــــتـــــنــــــفـــــيـــــذي رقم 90 - 39 اGـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام1410
اGــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة q1990 اGــعــدل واGــتـــمم واGــذكــور
أعالهq يهـدف هذا الـقرار إلى جـعل منـهج حتديـد احلمـوضة

الدسمة في الطحX ودقيق القمح إجباريا.

اGــــادةاGــــادة 2 :  : من أجـل حتـــديــــد احلــــمـــوضــــة الــــدســـمــــة في
الـطحـX ودقيق الـقمـحq فإن مـخابـر مراقـبة اجلـودة وقمع
الغش واخملـابـر اGـعتـمـدة لهـذا الـغـرضq ملـزمـة بـاستـعـمال

اGنهج اGبX في اGلحق اGرفق بهذا القرار.

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

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

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 16 رجب عـــــام 1433 اGـــــوافق 6
يونيو سنة 2012.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

اGـلحـقاGـلحـق

منهج حتديد احلموضة الدسمة في الطحX ودقيق القمحمنهج حتديد احلموضة الدسمة في الطحX ودقيق القمح

يـصف هـذا اGـنـهج تـقـنـيـة حتـديـد احلـمـوضـة الـدسـمـة
في الطـحX ودقيـق القمح. ويـطبق هـذا اGنهج أيـضا على

العجائن الغذائية.

1 . التعريف : . التعريف :

احلــــمــــوضـــــة الــــدســــمــــة هـي الــــتــــعــــبــــيــــر االصـــــطالحي
لألحماضq خصوصـا األحماض الدسمة احلـرةq اGستخلصة
في الـشروط الـتي تـلي. ويعـبر عـنـها بـالغـرام من احلمض

الكبريتي لـ 100 غ من اGادة اجلافة.

2 . اGبدأ : . اGبدأ :

يــحــضـر مــحـلــول من األحــمـاض فـي اإليـثــانـول 95 %
(ح/ح) في درجـــة حـــرارة اخملــبـــرq وجتـــرى عـــمــلـــيـــة الـــطــرد
اGــركـزي ويـعـايـر جـزء من احملـلـول الــطـافي بـهـيـدروكـسـيـد

الصوديوم.

3 . الكواشف : . الكواشف :

يـــــجب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكــــواشـف ذات نــــوعـــــيــــة
حتليلية وأن يكون اGاء اGستعمل مقطرا.

3 .  . 1 اإليثانول  اإليثانول (كحول إيثيلي) بـ 95 % (ح/ح).

3 .  . 2 هــيــدروكــســيــد الــصــوديــوم ( هــيــدروكــســيــد الــصــوديــوم (NaOH) : مــحــلــول
مــعـايــر نــظـامــيـته 0,05 ن فـي اGـاء اGــقـطــر الـذي نــزع مـنه
ثــاني أكـســيــد الـكــربــون بـالــغــلـيــان. ويـجـب أن يـكــون هـذا
احملـلــول خــال من الـكــربــونـات وأن يــحـفـظ في قـارورة من

زجاج غير أكتينية.

يجـب أن تفـحص مـعـياريـة احملـلول مـبـاشـرة قبل كل
سلسلة حتديد احلموضة.

 3 .3 فـيــنـول فـتـالـيـX مـحـلـول بـ 1 غ لـ 100 مـلل في

اإليثانول 95 % (ح/ح).

4 . التجهيزات :التجهيزات :

 4 . 1 ميزان  ميزان بتدقيق 0,01 غ.

q4 . 2 جـــهـــاز ســـحق  جـــهـــاز ســـحق يـــســـمـح بـــســـحق ســـريع ومـــوحـــد

بــــدون إحــــداث تــــســــخــــX من شــــأنـه أو يــــؤثــــر عــــلى اGــــادة
وبـــتــجـــنب وإلى أقـــصى حـــد االتـــصــال بـــالـــهـــواء اخلــارجي

(حالة الدقيق والعجائن الغذائية).
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4 . 3  غـربـال ذو شـبـكـة مـعـدنـية غـربـال ذو شـبـكـة مـعـدنـية ذو مـسـامـات قـطـرها

يساوي 1 ملم لـلطحX و160 ميـكرومتر و500 ميـكرومتر
للدقيق والعجائن الغذائية.

4 . 4 جـــهــاز الـــطـــرد اGـــركــزي جـــهــاز الـــطـــرد اGـــركــزي بـ 5000 - 6000 دورة /

دقيقة.
4 . 5 أنــابـيب جلــهـاز الـطــرد اGـركـزي أنــابـيب جلــهـاز الـطــرد اGـركـزي سـعــتـهـا 45 مـلل

من الزجاج أو من بالستيك ال تتفاعل ومغلقة بإحكام.
4 . 6 أنــــــابـــــيب أنــــــابـــــيب ســـــعـــــتـــــهـــــا 50 مـــــلـل من زجـــــاج أو من

بالستيك ال يتفاعل ومغلقة بإحكام.
4 . 7 ماصات ماصات دقيقة سعتها 10 و20 ملل.

4 . 8 حــــوجالت مــــخـــروطــــيـــة الـــشــــكل أو إرلـن مـــايـــرحــــوجالت مــــخـــروطــــيـــة الـــشــــكل أو إرلـن مـــايـــر

سعتها 250 ملل.
4 . 9 سحاحة صغيرة جداq سحاحة صغيرة جداq مدرجة بـ 0,01 ملل.

4 . 10 خـالط دوراني مــــيــــكـــــانــــيــــكيq خـالط دوراني مــــيــــكـــــانــــيــــكيq 30 - 60 دورة /

الدقيقة.
5 . شروط احلفظ : . شروط احلفظ :

يـــجب أال حتـــفظ الــعـــيــنـــات في درجــة حـــرارة اخملــبــر
ألكـثـر من يـوم واحـد ألن احلـمـوضـة تـزداد أثـنـاء الـتـخـزين
وحتــفـظ في قــارورات مــســدودة في حــوالي 4° م. قــبل كل
اقـتـطـاع عـيـنـة لـلـتـحـلــيلq تـتـرك هـذه الـعـيـنـة في قـارورة

مسدودة حتى تصل درجة حرارتها درجة حرارة اخملبر.
6 . طريقة العمل : . طريقة العمل :

6 . 1 عدد التحديدات : عدد التحديدات :

يجرى حتديدان على نفس عينة التجربة.
6 . 2 حتضير العينة للتجربة : حتضير العينة للتجربة :

: Xحالة الطح : X6 . 2 . 1 حالة الطح

يـقـتـطع حـوالي 50 غ من الطـحـX ويـغـربل بـواسـطة
غربـال ذي مـسامـات قـطرهـا يـساوي 1 ملم q(3 . 4) بـحيث

تتجزأ التكتالت احملتمل تشكلها.
6 . 2 . 2 حالة الدقيق والعجائن الغذائية : حالة الدقيق والعجائن الغذائية :

تـسحـق حوالي 50 غ من اGـادة بـواسطـة جـهـاز سحق
(4 . 2) بـحـيث تـعــبـر كل اGـادة اGـسـحــوقـة عـبـر غـربـال ذي
مسامات قطرها 500 ميكرومتر (4 . 3) و80 % على األقل
تـعــبــر عـبر غـربـال ذي مـسامـات قـطـرها 160 مـيـكـرومـتر

.(3 . 4)
6 . 3 حتديد نسبة اGاء : حتديد نسبة اGاء :

يـــجــرى مـــبــاشـــرة حتـــديــد نـــســبـــة اGــاء حـــسب مـــنــهج
حتديد نسبة اGاء في احلبوب ومنتوجات احلبوب.

6 . 4 العينة اGأخوذة للتجربة : العينة اGأخوذة للتجربة :

تـــــوزن بــــتـــــقــــريب 0,01 غ حــــوالي 5 غ مـن الــــعـــــيــــنــــة
اGأخوذة للتجربةq بعدما جتانس جيدا.

6 . 5 التحديد التحديد

6 . 5 . 1 االستخالص : االستخالص :

- تــوضع الــعــيــنــة اGــأخــوذة لــلـتــجــربــة داخـل أنــبـوب
جهاز الطرد اGركزي.

- يضاف إليها بواسطة ماصة 30 ملل من اإليثانول
(3 . 1) ويغلق األنبوب بإحكام.

- يرج Gدة ساعـة بواسطة خالط دوراني مـيكانيكي
(4 . 10) وفي درجـــة حــرارة 20° م + 5° م. بـــعـــد ذلك جتــرى

.Xدة دقيقتGو Xمتتاليت XرتG ركزيGعملية الطرد ا

تـعتـبر عـمـليـة الطـرد اGـركزي GـرتX فـعـالة بـالنـظر
إلى عـمـلـيــة طـرد مـركـزي واحـدة وGـدة أطــول ألنـهـا تـسـمح

بإزالة اجلزيئات العالقة.

مالحظةمالحظة

إذا لم تـتالءم أنـابــيب جـهـاز الـطـرد اGـركـزي اGـقـررةإذا لم تـتالءم أنـابــيب جـهـاز الـطـرد اGـركـزي اGـقـررة
q(q(10 . 4)  ـيكـانـيكيGـنـهج مع اخلالط الـدوراني اGفي هذا ا)  ـيكـانـيكيGـنـهج مع اخلالط الـدوراني اGفي هذا ا
�ـــــكـن اســــــتـــــعــــــمـــــال أنــــــابــــــيب ســــــعـــــتــــــهـــــا �ـــــكـن اســــــتـــــعــــــمـــــال أنــــــابــــــيب ســــــعـــــتــــــهـــــا 50 مـــــلل  ( مـــــلل  (4 . 6)
لالســتــخالص وتــســكب بــعــد ذلك لــلــقــيــام بــعــمــلــيــة الــطـردلالســتــخالص وتــســكب بــعــد ذلك لــلــقــيــام بــعــمــلــيــة الــطـرد

اGركزي.اGركزي.

6 . 5 . 2 اGعايرة : اGعايرة :

- تـؤخـذ بواسـطة مـاصة 20 ملل من الـسائل الـطافي
صـــاف تـــمــامـــا ويـــسـكب في حـوجـلـة مخـروطـيـة الـشكل

q(8 . 4)

q(3 . 3) Xتضاف 5 قطرات من فينول فتالي -

- يـعــايــر بــواسـطــة ســحــاحـة دقــيــقـة (4 . 9) �ــحــلـول
هـيــدروكـسـيــد الـصـوديــوم نـظــامـيـته 0,05 ن q(2 . 3) حـتى

يتغير اللون إلى وردي شاحب ويبقى لبعض الثواني.

6 . 6 جتربة على بياض : جتربة على بياض :

q(1 . 3) تــــعـــايــــر احلــــمـــوضــــة الــــنـــاجتــــة عن الــــكــــحـــول
بالـعمل على 20 ملل من اإليثـانول حسب شـروط اGعايرة

(2 . 5 . 6)

7 . التعبير عن النتائج : . التعبير عن النتائج :

7 . 1 طريقة احلساب والصيغ : طريقة احلساب والصيغ :

7 . 1 . 1 احلـــمــــوضـــة بــالـغـرام من حـمض الـكـبـريت

لـ 100 غ من اGادة يـعبر عنها كاآلتي :
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- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اGؤرخ في 3 رجب عام  1410 اGوافق 30 يناير سنـة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشGوا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اGؤرخ في 17 شوال عام   1423 اGوافق  21 ديسـمبر سنة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اGؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اGوافق 6 ديسمبر سنة

qطابقةGتعلق بتقييم اG2005 وا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اGـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اGــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة q1990 اGــعــدل واGــتـــمم واGــذكــور
أعالهq يــهـدف هــذا الــقـرار إلى جــعل مــنـهج مــعـايــرة نـســبـة
الــرمـــاد عن طـــريق احلـــرق في احلـــبـــوب والــبـــقـــول واGــواد

اGشتقة إجباريا.
اGـادةاGـادة 2 :  : من أجـل مـعــايـرة نــســبـة الــرمــاد عن طـريق
احلرق في احلـبـوب والبـقـول واGواد اGـشـتقـةq فـإن مخـابر
مـــراقـــبـــة اجلـــودة وقــــمع الـــغـش واخملـــابـــر اGـــعــــتـــمـــدة لـــهـــذا
الـــغــرضq مـــلــزمــة بـــاســتـــعــمـــال اGــنـــهج اGـــبــX في اGـــلــحق

اGرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اGنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

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

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 16 رجب عـــــام 1433 اGـــــوافق 6
يونيو سنة 2012.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGـلحـقاGـلحـق
منهج معايرة نسبة الرماد عن طريق احلرق في احلبوبمنهج معايرة نسبة الرماد عن طريق احلرق في احلبوب

والبقول واGواد اGشتقةوالبقول واGواد اGشتقة
يحـدد هذا اGنـهج طريـقة معـايرة الرمـاد في احلبوب
والــبــقـــول ومــنــتــجـــاتــهــا اGـــطــحــونـــة اGــوجــهــة لـالســتــهالك

البشري.
اGواد واGنتوجات األساسية هي :

qأ) احلبوب
qوالدقيق Xب) الطح

ج) منـتجات الـطحـX (النخـالة واGواد الـتي حتتوي
q(عادة الطحنGواد اGعلى نسبة عالية من النخالة وا

qركبةGاحلبوب ا Xد) طح

x 7,35(ح1 - ح0) x ع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ك

7 . 1 . 2 احلـمــوضـة بـالـغــــرام مـــن حـمـض الـكـبـريت

لـ 100 غ من اGادة اجلافة يعبر عنها كاآلتي :
x 7,35(ح1 - ح0) x ع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ª - ك

حيث :حيث :
ح1 :  : هــو حـــجم مـــحـــلــول هـــيـــدروكــســـيـــد الــصـــوديــوم

qستعمل للتحديدGليلتر اGبا
ح0 :  : هــو حـــجم مـــحـــلــول هـــيـــدروكــســـيـــد الــصـــوديــوم

qستعمل للتجربة على بياضGليلتر اGبا
qأخوذة للتجربة بالغرامGك :  : كتلة العينة ا

ع :  : هـــو الــــعـــيــــار الـــصـــحــــيح حملـــلــــول هـــيـــدروكــــســـيـــد
qستعملGالصوديوم ا

ª : نـسـبــة اGـاءq بـالـنـســبـة اGـئـويـة لــلـكـتـلـةq لــلـعـيـنـة
اGأخوذة للتجربة

7 . 2 النتيجة : النتيجة :

يجرى احلساب بـ 4 أرقام بعد الفاصلة.
يـــؤخـــذ كــنـــتـــيــجـــة اGـــعــدل اجلـــبـــري لـــلــتـــحـــديــدين إذا
qحتققت شـروط التكرارية (أنظر 7 . 3). في حالة العكس

.Xتعاد التجربة مرت
يعبر عن النتيجة بتقريب 0,001 % (ك/ك).

7 . 3 التكرارية : التكرارية :

يـجب أن ال يـتـجـاوز الـفـرق بـX نـتـيجـتـي حتديـدين
(أنظر 6 . 1) منجزين فـي آن واحد أو بسرعة الواحد تلو
اآلخـر من طـرف نـفس احملـلل 0,002 غ من حـمض الـكـبـريت

لـ 100 غ من اGادة اجلافة.
ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 16 رجب عام  رجب عام 1433 اGوافق  اGوافق 6 يونـيو سـنة يونـيو سـنة
q2012 يجـعل مـنـهج مـعايـرة نـسبـة الـرمـاد عن طريقq يجـعل مـنـهج مـعايـرة نـسبـة الـرمـاد عن طريق

احلـــــرق في احلـــــبــــوب والـــــبــــقـــــول واGــــواد اGـــــشــــتـــــقــــةاحلـــــرق في احلـــــبــــوب والـــــبــــقـــــول واGــــواد اGـــــشــــتـــــقــــة
إجباريا.إجباريا.

ــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة
-  �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اGؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اGـــــوافق 28 مـــــايــــو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2010 وا
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3 . الكواشف : . الكواشف :

مـا عـدا تـعــلـيـمـات مـخـالـفـةq تــسـتـخـدم فـقط كـواشف
ذات نــوعــيــة حتــلــيــلــيــة مــعــتــرف بــهــا ومــاء مــقــطــر أو مــاء

منزوع اGعادن أو ذو نقاوة مكافئة.

3 .  . 1 حــمـض الــكــلـــوريــدريكq  حــمـض الــكــلـــوريــدريكq مــحـــلــول مـــائيq مــزيج
متساوي األحجام من HCI (حجم جزئي 35 %) واGاء.

3 .  . 2 خــمـــاسي أكــســـيــد ثــنــائـي الـفــسـفــورq  خــمـــاسي أكــســـيــد ثــنــائـي الـفــسـفــورq مــطـهـر
.(p4 O10)

3 .  . 3 إيثانول إيثانول

4 .  األجهزة .  األجهزة

4 .  . 1 جهاز السحقq  جهاز السحقq سهل التـنظيف ذو فراغ مصغر
قدر اإلمكان وقادر على توفير سحق سريع وموحد.

4 .  . 2 كـبـسـولـة احلـرقq  كـبـسـولـة احلـرقq ذات قـدرة تــسـاوي عـلى األقل
20 مــللq مــســتـطــيــلـة الــشــكل أو دائــريـة ومــســطـحــة الــقـاع

وذات مسـاحـة استـعمـال تسـاوي على األقل 12 سم2. اGواد
اGالئمـة التي ال تـتغيـر في شروط درجـة حرارة التـجربة

هي كالتالي :
qأو الروديوم Xأ - في 900°م - البالت

ب - في 550°م - الكوارتز أو السيليس.
في كلـتـا احلالـتqX يـجب أن تـسمح اGـادة اGـستـعمـلة

باحترام قيم الدقة.
يجب تنظيف الكبسوالت بغطسها كليا في محلول
حـمض الـكـلـوريـدريك G (1 . 3)ـدة سـاعـة واحـدة عـلى األقل

ثم تغسل باGاء وبعدها باGاء اGقطر.
بــعـد الـغــسلq يـجب جتــفـيف حــجـيـرات الــكـوارتـز أو
الـسـيـلـيس داخل جـهـاز الـتـجفـيف (4 . 7) لـفـتـرة مـنـاسـبة

إلزالة اGاء.
4 .  . 3 فــرن كـهــربـائي ذو مــسـخــنـة فــرن كـهــربـائي ذو مــسـخــنـةq مع دوران الـهـواء
اGالئـم يـــحـــتـــوي عــــلى جـــهـــاز الــــتـــحـــكـم في درجـــة احلـــرارة
ومحـضـنـة عاكـسـة ال تـسمـح بفـقـدان اجلـزيئـات عـنـد درجة
حرارة احلرق الـتي �كن ضبطها في (900 + 25) °م أو في

(550 + 10) °م.
4 .  . 4 جـــــهــــاز نـــــازع الـــــرطـــــوبـــــة ذو حـــــنـــــفـــــيــــة جـــــهــــاز نـــــازع الـــــرطـــــوبـــــة ذو حـــــنـــــفـــــيــــةq مــــزود
qXبصـفـيحـة ذات ثـقوب من األلـومـنيـوم أو من الـبورسـل
مـــحـــصـن بـــخـــمـــاسي أكـــســـيـــد ثـــنـــائي الـــفـــوســـفـــور (3 . 2)

كمجفف.
4 .  . 5 ميزان حتليليq ميزان حتليليq بدقة تقدر بـ 0,01 ملغ.

نوع اGنتوجاتنوع اGنتوجات

Xطح
دقيق

احلبوب
منتجات الطحن األخرى
(مـثـل الـنــخـالــة واGـواد
الـــــــتـي حتـــــــتـــــــوي عــــــــلى
نـــــــســــــبـــــــة عــــــالــــــيـــــــة من
النـخالة واGـواد اGعادة

الطحن)
مــســـتــحـــضـــرات مــركـــبــة

ذات مصدر حبوبي
مـشــتــقــات احلـبــوب غــيـر
اGنتوجات اGطحونة

البقول ومشتقاتها

(900 + 25) °م
(900 + 25) °م
(900 + 25) °م

-

-

-

-

(550 + 10) °م
(550 + 10) °م
(550 + 10) °م

(550 + 10) °م

(550 + 10) °م

(550 + 10) °م

(550 + 10) °م

درجة حرارة احلرقدرجة حرارة احلرق

درجات حرارة احلرق ونوع اGنتوجاتدرجات حرارة احلرق ونوع اGنتوجات

qXهـ) مشتقات احلبوب عدا منتجات الطح
و) البقول ومشتقاتها.

ال يـسـتـعـمل هـذا اGــنـهج لـلـنـشـاويــات ومـشـتـقـاتـهــــــا
وال لـلــمـنـتـجــات اخملـصـصـة لــتـغـذيـة احلــيـوانـات وال لـبـذور

الزرع.
1 . التعريف : . التعريف :

الحـتيـاجات هـذا اGنـهج يتـبع في تطـبيـقه التـعريف
التالي :

الـرماد : الـرماد : بـقـايا غـيـر قابـلـة لالحتـراق يـتحـصل عـليـها
بعد احلرق حسب التقنية اGبينة في هذا اGنهج.

2 . اGبدأ : . اGبدأ :
حتــرق الــعــيــنــة اGــأخــوذة لــلــتــجــربـة حــتـى االحــتـراق
الكـلي للـمـواد العـضويـة ثم يوزن الـبـاقي اGتـحصل عـليه.
ويــكـون الــبــاقـي اGـتــحــصل عــلــيـه سـبــخـي بـعــد احلــرق في
q550°م ومــــتـــزجـج بــــعـــد احلــــرق في 900°م. بــــصــــفــــة عــــامـــة

ويــجـب أن حتــرق اGــنــتــوجــات الــتـي حتــتــوي عــلى األمالح
(مـــثل كـــلـــورور الــصـــوديــومq بـــيـــروفــوســـفـــات)q في درجــة

حرارة (550 + 10)°م.
يـــــــــلـــــــــخـص اجلــــــــدول اآلتـي درجـــــــــات حـــــــــرارة احلــــــــرق

اGستعملة حسب نوع اGنتوجات.
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4 .  . 6 قاسم بالطول أو مخروطي. قاسم بالطول أو مخروطي.

4 .  . 7 جهاز التجفيفq جهاز التجفيفq لتجفيف كبسوالت احلرق.

5 .  اقتطاع العينة .  اقتطاع العينة

من اGهم أن يـتلـقى اخملبـر عيـنة مـثالـيةq غـير مـتلـفة
أو متغيرة أثناء النقل والتخزين.

6 . حتضير عينة التجربة : . حتضير عينة التجربة :

بــالــنـســبـة لــلـبــذور أو اGـنــتـجــات الــتي حتـتــوي عـلى
بـذور كـاملـةq جتانس وتـقسـم العـينـة للـحـصول عـلى كمـية
 ــــاثـــــلــــة ومـــــنــــســـــجــــمـــــة مع نـــــوع جــــهـــــاز الـــــســــحق (4 . 1)
اGسـتـخدم. وتـسـحق العـيـنة اGـتـحصل عـلـيهـا. واGـنتـجات

األخرى ال تستلزم السحق.

7 . طريقة العمل : . طريقة العمل :

7 .  . 1 حتديد كمية اGاء حتديد كمية اGاء

يــجـــري أوال حتـــديـــد كـــمـــيـــة اGـــاء لــعـــيـــنـــة الـــتـــجـــربــة
بــالـــنــســـبـــة لــلـــحــبـــوب مـــا عــدا الـــذرة أو الــبـــقـــول. يــوصي
بـالـتعـامل مع الـبقـول ومشـتـقاتـها بـوقت جتـفيف مـقــــدر
بـ 90 دقـيقـة. وتوضب مـسبـقا إذا كـان اجلزء الـكتـلي للـماء

أقل من 7 % أو أكثر من 13 %.

7 .  . 2 حتضير كبسوالت احلرق حتضير كبسوالت احلرق

بـالـنـسبـة لـكـبـسوالت احلـرق اGـنـاسـبة لـلـتـجـربة في
900 °م q(2 . 4) بــــعـــــد الــــتــــنـــــظــــيـف تــــوضع فـي الــــفــــرن ذي

مـــســــخـــنـــة G (3 . 4)ــــدة 5 دقــــائق فـي درجـــة حــــرارة احلـــرق
اGسـتـعـمـلةq تـتـرك لـتـبــرد داخل جهــــاز نــــازع الـرطـوبــة

(4 . 4) ثم توزن (4 . 5) بتقريب 0,1 ملغ.

بـالـنـسبـة لـكـبـسوالت احلـرق اGـنـاسـبة لـلـتـجـربة في
550 °مq تـــنـــظف وتـــوضع داخل جـــهـــاز الـــتـــجـــفـــيف (4 . 7)

خـالل الــوقت الـالزم لــلـــتـــجــــفـــيـف (مـــثـال 90 دقــيــقــة في
130 °م). فــورا قــبل االســتــعــمـالq تــخــرج الــكــبـســوالت من

جهاز التجـفيف وتترك لتبـرد داخل جهاز نازع الرطوبة
(4 . 4) ثم توزن (4 . 5) بتقريب 0,1 ملغ.

7 .  . 3 حتضير العينة اGأخوذة للتجربة حتضير العينة اGأخوذة للتجربة

انـــطـالقــا مـن عـــيـــنـــة الـــتــجـــربـــة احملـــضـــرة حـــسب (6)
واجملــانــسـة بــعــنـايــةq تــوزن بـســرعـة (4 . 5) عــيـنــة مــأخـوذة
للتـجربة وبتقريب 0,1 ملغ تتراوح بX 3,9 غ و4,1 غ في
حــــالــــة احلـــرق في 900 °م ومـا بـX 4,9 غ و5,1 غ في حـــالـــة

احلـرق في 550 °م. وفي حـالـة مـنـتوجـات ضـعـيـفة الـكـثـافة
�ـكن أن تــكـون الـعـــيــنـــة اGـأخــوذة لــلـتــجــربـة مـــحـصـورة
بX (2 + 0,1) غ و(3 + 0,1) غ. وتوزع اGـادة داخل كبـسولة
احلرق احملضـرة واGعادل وزنها كما وصف في (7 . 2) دون

تكديسها في طبقة موحدة.

7 .  . 4 ما قبل احلرق ما قبل احلرق

تــوضع الــكـــبــســولـــة ومــحــتـــواهــا عــنــد مـــدخل الــفــرن
اGــــوضــــوع في درجــــة حــــرارة احلــــرق. في 900 °م تــــلــــتــــهب
اGواد تـلقائيا. في 550 °م من الضـروري إضافة اإليثانول
(3 . 3) قــصــد االلـتــهـاب. ويــســمح بـوضـع احلـجــيـرات داخل
فــرن بـارد قـبـل احلـرق عـنــد درجـة حـرارة 550 °مq وتـتـرك

درجة حرارة الفرن ترتفع.

7 .  . 5 احلرق احلرق

يـــنـــتـــظـــر إلى غـــايــــة انـــتـــهـــاء حـــرق اGـــادةq ثم تـــوضع
الكبسولة داخل الفرن.

يـــغــلـق بــاب الـــفــرن. ويـــتـــبع احلــرق حـــتى االحـــتــراق
الـــكـــلي لـــلـــمـــادةq �ـــا في ذلـك الــــجــــزيـــئـــات الـــفــــحــــمــــيـــة
الــمــوجــودة في بــاقي احلــرقq حــوالي ســاعــة واحـــدة بـــعــد
ارتــــفـــاع درجــــة حــــرارة الـــفــــرن إلى 900 °م و4 ســـاعـــات

على األقـل في 550 °م

عــنــد انـتــهــاء احلـرقq تــســحب الـكــبــسـولــة من الــفـرن
وتوضع في جـهاز نازع الرطوبة (4 . 4) لتبرد. وال توضع
الـــكــبـــســـوالت فـــوق بـــعـــضـــهــا حلـــفـظ فــعـــالـــيـــة جـــهـــاز نــازع
الـرطوبة. حيـنما تصل درجـة حرارة الكبـسولة إلى درجة
حرارة احمليط (حوالي 15 د إلى 20 د بالنسبة للكبسوالت
مـن الـــبـالتـــX و60 د إلـى 90 د عــــــــلـى األقل بــــــــالــــــــنـــــــســــــــبـــــــة
لـــلـــكـــبـــســـوالت من الـــكـــوارتـــز أو مـن الــســـيـــلـــيـس)q تــوزن
وبــسـرعـة بــتـقـريب 0,1 مـلـغ نـظـرا لـلــمـيـزة االسـتــرطـابـيـة

للرماد.

فـي حــــــــالــــــــة احلــــــــرق في  550 °مq يـــــــجـب أن تــــــــؤخـــــــذ
احتياطات خـاصة عند دخول الهواء وعند فتح جهاز نازع

الرطوبة لتجنب انفالت البقايا السبخية.

7 .  . 6 عدد التحديدات عدد التحديدات

يـــــجــــــرى عـــــلى األقـل حتـــــديـــــدان عــــــلى نـــــفـس عـــــيـــــنـــــة
االختبار.

8 . التعبير عن النتائج . التعبير عن النتائج

qـادة اجلـافةGنـسبـة الـرمـاد باجلـزء الـكـتلي مـقـارنـة با
يعبر عنها بالنسبة اGئويةq حسب اGعادلة (1) :
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100           100                                                   

W a,d  = (ك2 - ك1)  x ـــــــــــــــ x ــــــــــــــــــــــ (1)

   كW - 100        0ك
حيث :حيث :

q(3 . 7) ــأخــوذة لــلــتــجــربـةGك0 :  : هي كــتــلــة الــعــيـنــة ا
qبالغرام

qبالغرام q(2 . 7) ك1 :  : هي كتلة كبسولة احلرق
ك2 :  : هـي كـــتـــلـــة كـــبـــســـولـــة احلـــرق q(2 . 7) مـع بـــاقي

qبالغرام q(5 . 7) عملية احلرق
Wك : نـســبـة اGـاء في الـعـيـنــة يـعـبـر عـنـهــا بـالـنـسـبـة

اGئوية في الكتلة (7 . 1).
يؤخذ كنتـيجة اGعدل اجلبري لـتحديدين إذا حتققت

شروط التكرارية (9).
يعبر عن النتيجة بتقريب 0,01 % (الكتلة).

عـــنـــد الــــضـــرورة يـــعـــبـــر عن نـــســـبـــة الـــرمـــاد بـــاجلـــزء
الـكــتـلـي مـقــارنـة بــاGـادة الــرطــبـة ويــعـبــر عـنــهــا بـالــنـســبـة

اGئويةW a,w q حسب اGعادلة (2) :
100

W a,w  = (ك2 - ك1)  x ـــــــــــــــ    (2)

   ك0

9 . التكرارية . التكرارية
qXمـسـتـقـلـت Xفرديـتـ Xنـتـيـجـتـ Xطـلق بـGالـفـرق ا
مــتــحــصـل عــلــيــهـــمــا بــاســـتــعــمــال نـــفس اGــنــهـج عــلى نــفس
اGـنتوج اخلاضـع للتجـربة في نفس اخملـبر من طرف نفس
احملــلل اGــســتــعــمل لــنــفس األجــهــزة وفي أقــصــر مـجــال من

الزمــنq ال يتجاوز أكثر من 5 % من احلاالت.

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 14 شوال عام  شوال عام 1433 اGوافق  اGوافق أولأول سـبتمبر سـبتمبر
q2012 يــــتـــــضــــمـن اعــــتــــمـــــاد أعــــوان اGـــــراقــــبــــةq يــــتـــــضــــمـن اعــــتــــمـــــاد أعــــوان اGـــــراقــــبــــة ســــنــــة ســــنــــة 
للـصندوق الـوطني للـعطل اGدفـوعة األجر والـبطالةللـصندوق الـوطني للـعطل اGدفـوعة األجر والـبطالة
الـــنـــاجـــمـــة عن ســــوء األحـــوال اجلـــويـــة في قـــطـــاعـــاتالـــنـــاجـــمـــة عن ســــوء األحـــوال اجلـــويـــة في قـــطـــاعـــات

البناء واألشغال العمومية والري.البناء واألشغال العمومية والري.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 14 شـوال عام 1433 اGـوافق
أول سبتمبر سنة 2012 يعتمـد أعوان اGراقبة للصندوق
الــوطـني لــلـعــطل اGـدفــوعـة األجــر والـبــطـالــة الـنـاجــمـة عن
ســـوء األحــــوال اجلـــويــــة في قـــطــــاعـــات الــــبـــنــــاء واألشـــغـــال

العمومية والري اGذكورون في اجلدول أدناه :

الوكالة الوالئية لتندوف

الوكالة الوالئية لبشار

الوكالة الوالئية لتبسة

الوكالة الوالئية لعنابة

الوكالة الوالئية لورقلة

الوكالة الوالئية لتامنغست

الوكالة الوالئية إليليزي

الوكالة الوالئية لتيزي وزو

الوكالة الوالئية لتيزي وزو

الوكالةالوكالةالهيئة اGستخدمةالهيئة اGستخدمة االسم  االسم  و اللقب اللقب

ناه ساGي

بن عامر شعشوع

محمد قحفاز

إبراهيم حدار

عبد اGنعم دهان

علي إداوعلي

مصطفى لقصير

ماسينيسا حمدوس

هاشمي شايط

الصندوق الوطني للعطل اGدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن
سوء األحوال اجلوية لقطاعات البناء و األشغال العمومية والري

"

"

"

"

"

"

"

"
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الوكالةالوكالةالهيئة اGستخدمةالهيئة اGستخدمة

ال �ــكن أعـوان اGــراقـبــة اGـذكــورين أعالهq مــبـاشــرة مـهــامـهـم إال بـعــد أداء الـيــمـX اGــنـصــوص عـلــيـهــا في اGـادة 12 من
اGــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 05 - 130 اGـؤرّخ في 15 ربــيـع األول عـام 1426 اGـوافق 24 أبــريل ســنـة 2005 الـذي يــحــدد شـروط

 ارسة أعوان اGراقبة للضمان االجتماعي وكيفيات اعتمادهم.
ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 3 ذي الــقـــعــدة عــام  ذي الــقـــعــدة عــام 1433 اGــوافق  اGــوافق 19 ســبـــتــمــبـــر ســنــة  ســبـــتــمــبـــر ســنــة q2012 يـــتــضــمـن اعــتــمــاد أعـــوان اGــراقــبــة لـــلــضــمــانq يـــتــضــمـن اعــتــمــاد أعـــوان اGــراقــبــة لـــلــضــمــان
االجتماعي.االجتماعي.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرخ في 3 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اGـوافق 19 سـبــتـمـبــر سـنـة q2012 يـعــتـمـد أعــوان اGـراقـبـة  لــلـضـمـان
االجتماعي اGذكورون في اجلدول أدناه :

االسم  االسم  و اللقب اللقب

خالد قليل

عز الدين سعيدي

محمد رضا بلجرد

عبد العزيز كرليفة

عبد القادر غندوز

نور الدين حليلو

الصندوق الوطني للعطل اGدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن
سوء األحوال اجلوية لقطاعات البناء و األشغال العمومية والري

"

"

"

"

"

اجلدول (تابع)اجلدول (تابع)

اجلزائر

وهران

معسكر

الوالياتالوالياتالهيئات اGستخدمةالهيئات اGستخدمة االسم  االسم  و اللقب اللقب

حميد تمازيرت 

الطاهر لصقع 

فطيمة بن سواك 

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء

"

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء

ال �ــكن أعـوان اGــراقـبــة اGـذكــورين أعالهq مــبـاشــرة مـهــامـهـم إال بـعــد أداء الـيــمـX اGــنـصــوص عـلــيـهــا في اGـادة 12 من
اGــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 05 - 130 اGـؤرّخ في 15 ربــيـع األول عـام 1426 اGـوافق 24 أبــريل ســنـة 2005 الـذي يــحــدد شـروط

 ارسة أعوان اGراقبة للضمان االجتماعي وكيفيات اعتمادهم.

الوكالة الوالئية خلنشلة

الوكالة الوالئية لباتنة

الوكالة الوالئية للشلف

الوكالة الوالئية للشلف

الوكالة الوالئية لتيسمسيلت

الوكالة الوالئية لألغواط
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الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 ديسمبرديسمبر سنة  سنة 2012

األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اGساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اGاليّة اGتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اGترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اGؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اGادّة 172 مــن قـــانـون اGـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اGـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اGؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اGعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اGتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واGؤسّسات اGاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اGبالغ ( دج )اGبالغ ( دج )

1.139.962.700,04

975.803.098.406,67

128.955.102.936,20

319.006.117,64

13.829.698.564.959,72

169.429.777.325,56

0,00

0,00

0,00

7.863.098.050,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.856.579.919,48

144.711.051.161,59

15.267 776.241.577,88

2.997.201.286.569,30

153.358.404.713,37

806.609.302,74

143.822.095.012,47

5.713.462.566.746,39

699.297.437.525,55

2.188.078.000.000,00

300.000.000.000,00

355.907.481.153,26

502.080.200.329,01

2.213.762.160.225,79

15.267.776.241.577,88

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر
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األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اGساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اGاليّة اGتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اGترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اGؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اGادّة 172 مــن قـــانـون اGـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اGـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اGؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اGعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اGتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واGؤسّسات اGاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اGبالغ ( دج )اGبالغ ( دج )
1.139.962.700,04

1 037.048.187.236,37

128.205.908.859,77

298.960.558,99

13.829.709.987.184,40

169.429.777.325,56

0,00

0,00

0,00

7.573.367.755,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.857.097.984,49

128.589.839.620,10

15.311.853.089.224,78

3.022.510.355.587,72

152.922.091.370,95

810.027.781,90

143.822.095.012,47

5.744.791.632.198,36

784.831.727.567,59

2.120.658.000.000,00

300.000.000.000,00

355.907.481.153,26

502.080.200.329,01

2.183.519.478.223,52

15.311.853.089.224,78

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 ينايريناير سنة  سنة 2013
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األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اGساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اGاليّة اGتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اGترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اGؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اGادّة 172 مــن قـــانـون اGـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اGـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اGؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اGعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اGتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واGؤسّسات اGاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع

ـــــــــــــــــــــــ
* يحتوي تسهيالت الودائع

اGبالغ ( دج )اGبالغ ( دج )
1.139.962.700,04

1 022.536.424.949,51

127.498.495.764,78

302.472.712,28

13.795.531.580.702,86

169.429.777.325,56

0,00

0,00

0,00

7.217.532.286,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.887.132.896,52

170.561.745.013,34

15.304.105.124.351,20

3.043.884.252.388,89

152.954.915.389,51

1.122.970.988,62

143.822.095.012,47

5.673.328.774.108,23

790.419.383.042,29

2.159.649.000.000,00

300.000.000.000,00

355.907.481.153,26

502.080.200.329,01

2.180.936.051.938,92

15.304.105.124.351,20

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 28 فبراير سنة فبراير سنة 2013



األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اGساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اGاليّة اGتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اGترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اGؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اGادّة 172 مــن قـــانـون اGـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلساب اجلـاري اGـديـن للخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46  مـن األمــر رقم

    03 - 11 اGؤرّخ في 26 / 8 /2003 )..............................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اGعاد خصمها :
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة..............................................................................................
* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة  صافية...................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :خلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اGتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واGؤسّسات اGاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اGبالغ ( دج )اGبالغ ( دج )
1.139.962.700,04

1 129.963.570.065,45

127.282.580.628,14

305.085.206,33

13.770.581.302.407,28

167.293.536.893,85

0,00

0,00

0,00

6.779.878.349,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.896.253.779,83

159.234.119.967,66

15.372.476.289.997,91

3.053.393.528.564,55

152.652.906.429,84

1.239.624.555,68

141.952.306.374,92

5.816.814.423.566,14

1 028.179.132.807,48

1.852.255.000.000,00

300.000.000.000,00

355.907.481.153,26

502.080.200.329,01

2.168.001.686.217,03

15.372.476.289.997,91

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 مارس سنة مارس سنة 2013

27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 35 28 شعيان عام  شعيان عام 1434 هـ هـ

7 يوليو سنة يوليو سنة 2013 م

ا^طبعة الرسميا^طبعة الرسميّة3  ة3  حي البسات3Z بئر مراد رايس3 ص.ب حي البسات3Z بئر مراد رايس3 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


