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تونس
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ليبيا
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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

االثنX االثنX 14  محر محرّم عام م عام 1435هـ
اGوافق اGوافق 18 نوفمبر سنة نوفمبر 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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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
-  بـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيّـــمـــا اGـــادّتــان 77 - 8

qو125 (الفقرة األولى) منه
-  و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 06-177 اGؤرخ
في 4 جـمادى األولى عام 1427 اGوافق 31 مايـو سنة 2006
واGـتــضـمـن إحلـاق اGــديـريــة الـعــامـة لــلـوظــيـفــة الـعــمـومــيـة

q(األمانة العامة للحكومة ) برئاسة اجلمهورية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى :  يلـغى اGرسـوم الرئاسي رقم 177-06
اGــــؤرخ في 4 جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اGــــوافق 31 مـــايـــو
سـنـة 2006 واGــتــضـمـن إحلـاق اGــديــريـة الــعــامـة لــلــوظـيــفـة
العمومية برئاسة اجلمهورية ( األمانة العامة للحكومة).

2 :  :  يـــــــنــــــشــــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 14  مــحــرّم عـام 1435 اGـوافق 18
نوفمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم مـــرســـوم رئـــاسي رقـم رئـــاسي رقـم 13-380  مــؤرخ في مــؤرخ في 14 مـــحـــر مـــحـــرّم عــامم عــام
1435 اGوافــق  اGوافــق 18 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة q2013 يتضمن إلغاءq يتضمن إلغاء

الــمـرســوم الــرئــاسـي رقـــم الــمـرســوم الــرئــاسـي رقـــم 06-180 الــمـــؤرخ فـي الــمـــؤرخ فـي
مــــايـــــو 4 جـــــمـــــادى األولــى عـــــام  جـــــمـــــادى األولــى عـــــام 1427 اGــــوافــق  اGــــوافــق 31 مــــايـــــو 
2006 واGـــتــضــــمـن إحلــــاق اGــديــــريـــة الـــعـــامــة واGـــتــضــــمـن إحلــــاق اGــديــــريـــة الـــعـــامــة ســنـــة ســنـــة 
لـإلصـالح اإلداري بـــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة واجلــــمــــاعـــاتلـإلصـالح اإلداري بـــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة واجلــــمــــاعـــات

احمللية.احمللية.
ــــــــــــــــــــــ

 qإنّ رئيس اجلمهـوريـة

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

-  و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 06-180 اGؤرخ
في 4 جـمادى األولى عام 1427 اGوافق 31 مايـو سنة 2006
واGتضمن إحلاق اGديرية العامة لإلصالح اإلداري بوزارة

qالداخلية واجلماعات احمللية

مـــرسـوم رئـــاسي رقم مـــرسـوم رئـــاسي رقم 13 -  - 301 مــؤر مــؤرّخ في خ في 22 شــو شــوّال عــامال عــام
1434 اGــوافق  اGــوافق 29 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة q2013 يـــتـــضـــمن مـــنحq يـــتـــضـــمن مـــنح

وســـام بــــدرجــــة "عــــشـــيــــر" من مــــصـف االســـتــــحــــقـــاقوســـام بــــدرجــــة "عــــشـــيــــر" من مــــصـف االســـتــــحــــقـــاق
الوطني.الوطني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإن رئيس اجلمهورية

- بـنـاء عـلى الــدسـتـورq ال سـيـمـا اGـادتـان 77 (8 و12)
qو125 (الفقرة األولى) منه

- و �ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 84 - 02 اGــؤرخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اGــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984

qتضمن إنشاء مصف االستحقاق الوطنيGوا
- و �ــقـــتـــضى اGـــرســوم رقم 84 - 87 اGــؤرخ في 19
رجب عـام 1404 اGـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واGــتــضـمن
تنظيم مجـلس مصف االستحقاق الـوطني وعملهq اGعدل

qتممGوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـــــادة األولى :اGـــــادة األولى : �ـــــنح وســـــام بـــــدرجـــــة "عــــشـــــيـــــر" من
مصف االستحقاق الوطني للسادة اآلتية أسماؤهم :

qاألستاذ : عبد القادر بن جلول -
qمسعود بلغبرة -

qالدكتور : محمد محسن صحراوي -
qالدكتور : مرزاق مترف -

- بلقاسم لعريبي.

اGـادة اGـادة 2 :  : يـنـشـرهـذا اGـرسـوم فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 22 شـــوّال عــام 1434 اGــوافق 29
غشت سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسي رقـم مـــرســـوم رئـــاسي رقـم 13-379  مــؤرخ في مــؤرخ في 14 مـــحـــر مـــحـــرّم عــامم عــام
1435 اGوافــق  اGوافــق 18 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة q2013 يتضمن إلغاءq يتضمن إلغاء

الـــمــرســوم الـــرئــاسـي رقــم الـــمــرســوم الـــرئــاسـي رقــم 06-177 الــمـــؤرخ فـي الــمـــؤرخ فـي
مــــايـــــو 4 جـــــمـــــادى األولــى عـــــام  جـــــمـــــادى األولــى عـــــام 1427 اGــــوافــق  اGــــوافــق 31 مــــايـــــو 
ســنـة ســنـة 2006 واGتـضــمــن إحلـــاق اGـديــريــة الـعـــامـة واGتـضــمــن إحلـــاق اGـديــريــة الـعـــامـة
لـلوظـيـفــة الـعمــومـيـة برئاسـة اجلمـهوريـة ( األمانةلـلوظـيـفــة الـعمــومـيـة برئاسـة اجلمـهوريـة ( األمانة

العامة للحكومة).العامة للحكومة).
ــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهـوريـة
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى :  يلـغى اGرسـوم الرئاسي رقم 180-06
اGــــؤرخ في 4 جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اGــــوافق 31 مـــايـــو
ســـنــة 2006 واGـــتــضـــمن إحلــاق اGـــديــريـــة الــعـــامــة لإلصالح

اإلداري بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.

اGاداGادّة ة 2 : : ينشــر هـذا اGرسوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 14  مــحــرّم عـام 1435 اGـوافق 18
نوفمبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تــنــفـيــذي رقم مـــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 377 مـؤر مـؤرّخ في خ في 5 مــحــر مــحــرّم عـامم عـام
يــــتـــــضــــمن  qيــــتـــــضــــمن q2013 ـــــوافق 9 نــــوفـــــمـــــبــــر ســـــنــــة  نــــوفـــــمـــــبــــر ســـــنــــةGـــــوافق  اG1435 ا

القانون األساسي للمسجد.القانون األساسي للمسجد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بــــنــــاء عـــــلى تــــقــــريــــر وزيـــــر الــــشــــؤون الــــديــــنــــيــــة

qواألوقاف
- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اGادتان 85-3 و125

q( الفقرة 2) منه
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 76-04 اGــؤرخ في 20 صــفــر
عـــــام 1396 اGـــــوافق 20 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 1976 واGـــــتــــــعـــــلق
بــالــقــواعــد اGــطــبــقـة فـي مـيــدان األمـن من أخــطـار احلــريق

 qدنيةGوالفزع  وإنشاء جلان للوقاية واحلماية ا
- و�قـتـضى األمر رقم 77-03 اGـؤرخ في أول ربيع
األول عـام 1397 اGــوافق 19 فــبــرايــر ســنـة 1977 واGــتــعـلق

qبجمع التبرعات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق بالتهيئة والتعميرGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اGــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اGـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممGعدل واGا qتضمن قانون األمالك الوطنيةGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-10 اGــــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اGــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واGـــتـــعــلق

qتممGعدل واGا q باألوقاف
- و�ــقــــتــــضى الــــقــــانــون رقم 04-20 اGــؤرخ في 13
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1425 اGــــوافق 25 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2004
واGتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث

qستدامةGفي إطار التنمية ا

- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يــونـــيــو ســـنــة 2011 واGــتــعــلق

qبالبلدية
- و�قتضى القانون رقم 12-06 اGؤرخ في 18 صفر
عـــــام 1433 اGــــــوافق 12 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 2012 واGــــــتـــــــعــــــلق

qباجلمعيات
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433 اGــــوافق 21 فــــبــــرايــــر  ســــنـــة  2012

qتعلق بالواليةGوا
- و�ـــــقـــــتـــــضى اGـــــرســـــوم رقم 76-35 اGـــــؤرخ في 20
صــفــر عـام 1396 اGـوافق 20 فــبــرايــر ســنـة 1976 واGــتــعـلق
بــنــظــام األمن من أخــطــار احلــريـق والـفــزع فـي الــعــمـارات

qرتفعةGا
- و�ـــــقـــــتـــــضى اGـــــرســـــوم رقم 76-36 اGـــــؤرخ في 20
صــفــر عـام 1396 اGـوافق 20 فــبــرايــر ســنـة 1976 واGــتــعـلق
بـــاحلــــمـــايـــة مـن أخـــطـــار احلـــريـق والـــفـــزع فـي اGـــؤســـســـات

qاخلاصة باستقبال اجلمهور
- و�قتضى اGرسوم الرئاسي رقم 13 - 312 اGؤرخ
في 5 ذي القعدة عام 1434 اGوافق 11 سبتمبر  سنة 2013

 qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقــتـضى اGـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 91-81 اGـؤرخ
في 7 رمــــضــــان عــــام 1411 اGــــوافق 23 مــــارس ســــنــــة 1991
واGــتــعــلق بــبــنــاء اGــســجـد وتــنــظــيــمه وتــســيــيــره وحتــديـد

 qتممGعدل واGا qوظيفته
- و�ـقــتـضى اGـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 91-82 اGـؤرخ
في 7 رمــــضــــان عــــام 1411 اGــــوافق 23 مــــارس ســــنــــة 1991

qسجدGتضمن إحداث مؤسسة اGوا
- و�قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي رقم 05-137 اGؤرخ
في 15 ربـيع األول  عام 1426 اGوافق 24 أبـريل سنة 2005
واGـتضمن إنشاء الـوكالة الوطـنية إلجناز مـسجد اجلزائر

 qتممGعدل واGا qوتسييره
- و�قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي رقم 08-411 اGؤرخ
في 26 ذي احلـجة عام 1429 اGوافق 24 ديسـمبر سنة 2008
XنـتـمGا XوظـفـGـتـضمن الـقـانـون األساسي اخلـاص بـاGوا
لـألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اGـــكـــلـــفـــة بـــالـــشـــؤون الـــديـــنـــيـــة

qواألوقاف
q وبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGـــــاداGـــــادّة األولى :ة األولى : يــــــهـــــدف هــــــذا اGـــــرســــــوم إلـى حتـــــديـــــد
القانون األساسي للمسجد. 
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الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة

تعريف اGسجد وطبيعته القانونيةتعريف اGسجد وطبيعته القانونية

اGاداGادّة ة 2 :  : اGـسجـد بـيت الله يجـتمع فيــه اGـسلمــون
ألداء صالتـهـم وتالوة الـقـرآن الكـر� وذكـر الـله ولـتـعـلم ما

ينفعهــم في أمور دينهم ودنياهم.

و هـــو مـــؤســـســــة ديـــنـــيـــة اجــــتـــمـــاعـــيــــة تـــؤدي خـــدمـــة
عمومية هدفها ترقية قيم الدين اإلسالمي.

اGــــاداGــــادّة ة 3 :  : اGــــســــجـــــد وقــف عـــــامq ال يـــــؤول أمــــره إال
لـلـدولــة اGـكـلــفـة شـرعــا واGـسـؤولـة عن حـرمـتـه وتـسـيـيره

واستقالليته فـي أداء رسالته وجتسيد وظائفه.

الباب الثاني الباب الثاني 
وظائف اGسجد وآدابهوظائف اGسجد وآدابه

الفصل األولالفصل األول
وظائف اGسجدوظائف اGسجد

اGاداGادّة ة 4 :  : وظيـفة اGـسجـد يـحددهـا الدور الـذي يؤديه
في حـيـاة األمة الـروحيـة والتـربويـة والـعلـميـة والثـقافـية

واالجتماعية.

اGـاداGـادّة ة 5 :  : يـضـطـلع اGـسـجـد بـوظـيـفـة روحـيـة تـعـبـديـة
تتمثلq على اخلصوص في :

qإقامة الصالة -
qتالوة القرآن الكر� -

- ذكر الله وتعظيم شعائره.

اGاداGادّة ة 6 :  : يـضطلع اGـسجـد بوظـيفـة تربويـة تعـليـمية
تتمثلq على اخلصوص في:

- تــنـــظــيم حــلــقـــات تالوة الــقــرآن الــكـــر� وحتــفــيــظه
qوتعليم جتويده وتفسيره

- تـدريـس الـعــلــوم اإلسالمــيــة وفق مــنــهــاج اGــدرسـة
qالقرآنية

- تــــنــــظـــــيم مــــســــابـــــقــــات في حــــفـظ الــــقــــرآن الــــكــــر�
qوجتويده وتفسيره وفي حفظ احلديث الشريف وشرحه
qتـقد� دروس الـدعم في مـخـتـلف مـراحل الـتـعـليم -
وفق الـــبـــرامـج اGـــقـــررة لـــهـــا في مـــؤســـســـات الـــتـــربـــيـــة

qوالتعليم
qساهمة في تنظيم دروس محو األميةGا -

- توعية احلجاج واGعتمرين.
- تــــقـــد� دروس فـي األخالق والــــتـــربــــيــــة الـــديــــنــــيـــة

واGدنية.

qـسجـد بوظـيفـة تثقـيفـية تـتمثلGادّة ة 7 :  : يـضطلع اGاداGا
على اخلصوص في :

- تــنـظــيم مــحـاضــرات  ومــلــتـقــيــات لـنــشــر الـثــقــافـة
qاإلسالمية وتعميمها

qناسبات الدينية والوطنيةGإحياء األعياد وا -
- تــرقــيـة اGــكـتــبـة اGــسـجــديـة وتــنـظــيـمــهـا وتــيـســيـر

qاالستفادة منها
qتنظيم معارض للكتاب والفنون اإلسالمية -

- تنظيم مسابقات ثقافية.

اGـاداGـادّة ة 8 :  : يـضــطــلع اGــســجــد بــوظـيــفــة تــوجــيــهـيــة عن
طــــريق األمــــر بــــاGــــعــــروف والــــنــــهي عـن اGــــنــــكــــر من خالل

اGساهمةq على اخلصوص في :
- تــعـــزيــز الــوحـــدة الــديـــنــيــة والـــوطــنــيـــة عن طــريق

qدروس الوعظ واإلرشاد
- حــمـــايــة اجملــتــمع مـن أفــكــار الــتــطـــرف والــتــعــصب

qوالغلو
- تــرســـيخ قـــيم الـــتـــســامح والـــتـــضــامـن في اجملـــتــمع

qوتثبيتها
qمناهضة العنف والكراهية -

- صد كل ما يسيء  إلى الوطن.

اGــاداGــادّة ة 9 :  : يـــضـــطـــلع اGـــســـجـــد بـــوظــيـــفـــة اجـــتـــمـــاعـــيــة
تتمثلq على اخلصوص في :

qXإصالح ذات الب -

- تــنـــمــيــة احلـس اGــدني وروح اGـــواطــنــة والـــتــكــافل
qاالجتماعي

qحماية اجملتمع من اآلفات االجتماعية -

- اGساهمة في :

qاحلمالت االجتماعية الوطنية منها واحمللية -

qحماية البيئة -

- حـمالت التـوعيـة الصـحيـة بالـتنـسيق مع اGـصالح
qاخملتصة

- العمل على تنمية الزكاة واحلركة الوقفية.

الفصل الثاني الفصل الثاني 
آداب اGسجدآداب اGسجد

10 :  : �ـنـع الـقــيــام بــأي عــمل يــتــنــافى ورســالـة اGـاداGـادّة ة 
اGسجدq أو يخل بحرمته وقدسيته.
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اGـاداGـادّة ة 11 :  :  �ـنع اسـتغـالل اGسـاجـد لتـحـقـيق أغراض
غـيـر مــشـروعـة شــخـصـيــة كـانت أو جـمــاعـيـة أو لـتــحــقـيق

مـآرب دنيوية محضة.

اGــــاداGــــادّة ة 12 :  : �ــــنع  اســـــتــــغالل اGــــســــاجـــــد لإلســــاءة إلى
األفراد أو اجلماعات.

الباب الثالثالباب الثالث
ترتيب اGساجد و تسييرهاترتيب اGساجد و تسييرها

الفصل األولالفصل األول
ترتيب اGساجدترتيب اGساجد

اGاداGادّة ة 13 :  :  ترتب اGـساجـد حسب موقـعهـا ووظيفـتها
وطـاقـة اسـتـيـعـابـهـا واخلـصـوصـيـة الـتـاريـخـيـة واGـعـمـارية

التي تميزهاq كما يأتي :
qجامع اجلزائر  - q1 -  جامع اجلزائر

2 - اGـــســـاجـــد الـــتـــاريـــخـــيــة :  - اGـــســـاجـــد الـــتـــاريـــخـــيــة : هي اGـــســـاجـــد األثـــريـــة
اGــصــنــفــة أو اGــقــتــرحــة لــلــتــصــنــيف بــالــنــظــر Gــمــيــزاتــهـا

qالتاريخية  وألثرها احلضاري
3 - اGساجد الرئيسية : - اGساجد الرئيسية : هي اGساجد الكبرى التي

تعد أقطاب امتياز وتقع �قر الواليةq اGتوفرة على :
qقدرة استيعاب تزيد عن  10.000 مصل -

qمدرسة قرآنية -
qمكتبة -

qقاعة محاضرات -
 qفضاءات للنشاط التوجيهي والثقافي -

 qمساكن وظيفية  -
- مساحات خضراء.

4 - اGــــســــاجـــد الــــوطــــنــــيـــة :  - اGــــســــاجـــد الــــوطــــنــــيـــة : هي اGــــســــاجــــد الــــكــــبـــرى
اGتوفرة على :

qقدرة استيعاب تفوق 1000 مصل -
qمدرسة قرآنية -
qقاعة محاضرات -

 q فضاءات للنشاط التوجيهي والثقافي -
- مساكن وظيفية ومساحات خضراء.          

5 - اGـــســـاجــــد احملـــلـــيـــة :  - اGـــســـاجــــد احملـــلـــيـــة : هي اGـــســــاجـــد اGـــبــــنـــيـــة في
جتـمعات سكنـية حضرية أو ريـفيةq التي تـقام فيها صالة

اجلمعةq وتتوفر على :

qقدرة استيعاب تقل عن 1000 مصل -
qقسم أو أقسام قرآنية -

- مسكن وظيفي على األقل.
6 - مـسـاجـد األحـيـاء : - مـسـاجـد األحـيـاء : هي اGــسـاجـد الـتي تــقـام فـيـهـا

الصلوات اخلمس وال تقام فيها صالة اجلمعة. 

اGــــاداGــــادّة ة 14 :  : يــــخـــصـص في كل مــــســـجــــد فـــضــــاء خـــاص
للنشاط الديني النسوي.

اGــــاداGــــادّة ة 15 :  : اGــــصـــلــــيـــات أمــــاكن تــــقـــام فــــيـــهــــا الـــصالة
�ـــبـــادرة فـــرديـــة أو جــــمـــاعـــيـــة ضـــمن اGــــبـــاني الـــعـــامـــة أو
اخلـاصــةq حتت مــسـؤولــيـة اإلدارة اGــعـنــيـة بــالــتـنــسـيق مع

إدارة الشؤون الدينية  واألوقاف.

اGــــاداGــــادّة ة 16 :  : تـــتــــكــــفل الــــدولــــة بـــالــــتــــأطــــيـــر الــــبــــشـــري
للمساجد وفق خريطة مسجدية. 

Xـــســـجـــديـــة بــــقـــرار مـــشـــتـــرك بـــGحتـــدد اخلـــريـــطــــة ا
الــوزيــر اGــكــلف بــالــشــؤون الــديــنــيــة واألوقــاف والــوزيـر
اGـكــلف بـاGـالـيــة والـوزيـر اGـكــلف بـالـداخـلــيـة واجلـمـاعـات

احمللية والسلطة اGكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تسيير اGساجدتسيير اGساجد

اGاداGادّة ة 17 :  : مع مراعاة أحكـام اGرسوم التنفيذي رقم
08-411 اGـــــؤرخ في 26 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1429 اGـــــوافق 24

ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2008 واGـــذكـــور أعالهq يـــتـــولى تـــســـيـــيــر
اGسجد اإلمام األعلى رتبة فيهq بحيث يضمن :
qفيه Xسؤولية السلمية على العاملGا -

qالنشاط الديني والثقافي والعلمي واالجتماعي -
qتنظيم حلقات احلزب الراتب -
qكتبة وسير عملهاGتنظيم ا -

qسجدGحفظ النظام واألمن داخل ا -
- مسك سجل جرد ¨تلكات اGسجد.

اGــاداGــادّة ة 18 :  : يـــخــضع جـــمع الـــتــبـــرعـــات داخل اGــســـجــد
لـلترخيص اإلداري وفقـا للتشـريع والتنظـيم اجلاري بهما

العمل.

اGاداGادّة ة 19 :  : اإلمام مسؤول عن عـملية جـمع التبرعات
داخل اGـسـجـدq و�ـسك سـجال خـاصـا يـقـيد فـيـه نتـائـج هذه

العملية.

اGـاداGـادّة ة 20 :  : يـكـلف مـديــر الـشـؤون الـديـنـيـة واألوقـاف
بــالــواليــة قــائــمــا بــاإلمـــامــة إذا لم يــتــوفــر لــلــمــســجــد إمــام

موظف. 
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حتـدد شـروط وكـيفـيـات تـوظيف الـقـائـمX بـاإلمـامة
ونظامهم التعويضي �رسوم.

الباب الرابعالباب الرابع
بناء اGساجد وصيانتها وفتحها وتسميتها بناء اGساجد وصيانتها وفتحها وتسميتها 

الفصل األول الفصل األول 
بناء اGساجد وصيانتهابناء اGساجد وصيانتها

اGاداGادّة ة 21 :  : يخـضع بنـاء اGسـاجد ألحـكام هـذا اGرسوم
وللتشريع والتنظيم اجلاري بهما العمل. 

اGاداGادّة ة 22 :  : يتولى بناء اGسجد :
qالدولة -

qسجلة قانوناGساجد اGجلان  ا -
- األشخـاص الطبـيعـيون أو اGعـنويـون اGرخص لهم

من إدارة الشؤون الدينية واألوقاف.

اGــاداGــادّة ة 23 :  : تــخــصـص بــاجملــان أوعــيــة عـــقــاريــة لــبــنــاء
اGـــــســــاجــــد فـي كل مـــــخــــطط عـــــمــــرانـي تــــضــــعـه الــــدولــــة أو

اجلماعات احمللية وفقا ألدوات التهيئة والتعمير.

اGــاداGــادّة ة 24 :  : �ـــكن كل شــخص طـــبــيــعي أو مــعــنــوي أن
يوقف وعاء عقاريا من أجل بناء مسجد.

اGاداGادّة ة 25 :  : يخضع بناء اGساجد للشروط اآلتية :

- اGــــوافــــقـــــة اGــــســــبــــقـــــة إلدارة الــــشــــؤون الـــــديــــنــــيــــة
qواألوقاف

- عــقــد الــوقـف الــعــام أو كـل وثــيــقــة رســـمــيــة أخــرى
 qتقوم مقامه

qـسـجد تـتـضمنGبـطاقـة تـقـنيـة عن مـشـروع بنـاء ا -
على اخلصـوصq تكلـفته التـقديـرية وطريـقة تمـويله ومدة

qإجنازه
- الــوثــائق واخملــطـطــات الــهـنــدســيـة Gــشــروع الـبــنـاء

 qغاربيGعماري اGالذي يراعى فيه الطابع ا
qصالح اخملتصةGاحلصول على رخصة البناء من ا -

qوجوب إثبات حتري القبلة -
- أن ال يـــكــون مـــســجـــدا ضــراراq ويـــقــصـــد بــاGـــســجــد
الــضـرار في مـفــهـوم هـذا اGـرســوم كل مـسـجــد يـراد بـنـاؤه
ضـــمـن جتـــمع ســـكـــاني مـــتـــوفـــر عـــلى مـــســـجـــد يـــفـي حـــاجــة
الـــنـــاسq أو كـل مــســـجـــد تـــعـــرض ¨ـــارســـة وظـــائـــفـه وحــدة

qاجلماعة وتفاهمها وتعاونها للفرقة واخلالف
- أن يـكــون اGــسـجــد اGـراد بــنـاؤه مــطــابـقــا لـتــرتـيب

اGساجد اGذكور في اGادة 13 أعاله.

اGـاداGـادّة ة 26 :  : يـحـدد دفـتـر الـشـروط الـنـمـوذجي اGـتعـلق
Xساجد حسب ترتيبها بقرار مشترك بGبنمطية بنـاء ا
الــوزيــر اGــكــلف بــالــشــؤون الــديــنــيــة واألوقــاف والــوزيـر
اGــكــلف بــالـداخــلــيـة واجلــمــاعـات احملــلــيــة والـوزيــر اGــكـلف

بالسكن والعمران.
اGــاداGــادّة ة 27 :  : يـــخــضـع  اGــقـــاول اGـــكـــلف بـــأشــغـــال بـــنــاء
اGــســـجــد لـــلـــشــــروط اGـــنــصـــوص عـــلــيـــهــــا فـــي الــتـــشــريع
والتنـظيم اجلاري بـهما العـمل في مجال الـرقابة التـقنية
الـدائـمـة لـسالمة الـبـنـاءq ويـكـون مـسؤوال مـدنـيـا وجـزائـيا

عن ذلك طبقا للقانون.
28 :  : يـــدمج اGــســجــد ومــا يــلـــحق به من مــرافق اGـاداGـادّة ة 

ضمن األمالك الوقفية العامة �جرد الشروع في بنائه.
اGــاداGــادّة ة 29 :  : تـــتــكــفل بـــصــيــانــة اGـــســاجــد  وبـــالــتــرمــيم
والتـنظيف واحلراسـة والتجـهيز وبجـميع نفـقات األعباء

اGلحقة :

1 - الـدولـةq بــالـنـسـبــة إلى جـامع اجلـزائــر واGـسـاجـد
qساجد الرئيسيةGالتاريخية وا

qساجد الوطنيةGبالنسبة إلى ا q2 - الوالية
3 - البلديةq بالنسبة إلى اGساجد احمللية ومساجد

األحياء.

الفصل الثانيالفصل الثاني
فتح اGساجد وتسميتهافتح اGساجد وتسميتها

اGــــاداGــــادّة ة 30 :  : يــــتـم فـــتـح اGــــســــجــــد بـــقــــرار مـن الــــوزيـــر
اGــكـــلف بــالـــشــؤون الــديـــنــيــة واألوقـــافq بــنــاء عـــلى مــلف

يتضمنq على اخلصوصq ما يأتي :
 qالبطاقة التقنية للمسجد -

qصالح التقنية اخملتصةGموافقة ا -
- شهادة اGطابقة.

حتدد كيفيـات تطبيق هذه اGادةq عند احلاجةq بقرار
من الوزير اGكلف بالشؤون الدينية واألوقاف.

31 :  : يــجب أن يــتــضـــمن قــرار الــفــتح  تــرتــيب اGـاداGـادّة ة 
اGسجد وتسميته والبلدية الكائن بها.

32 :  : تكـون تـسـميـة اGـساجـد نـابعـة من الـتراث اGاداGادّة ة 
اإلسالمي والوطنيq ويراعى في ذلك ما يأتي :

- عـــدم تـــكـــرار  تـــســـمــــيـــة اGـــســـجـــد في إقــــلـــيم نـــفس
qالبلدية

- عـدم تسميـة اGسجـد باسم من بنـاهq غير أنه �كن
أن يشار في لوحة تدشX اGسجد إلى من قام ببنائه.  
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حتـدد قـائمـة مرجـعـية لـتـسمـيات اGـسـاجد بـقرار من
الوزير اGكلف بالشؤون الدينية واألوقاف.

اGــاداGــادّة ة 33 :  : يــكـــون األذان لــلــصالة عـــنــد دخــول وقـــتــهــا
الـشــرعيq ويــحــدد وفق الــرزنــامــة الــرسـمــيــة لــلــمـواقــيت

الشرعية.
تــضـبـط كـيــفــيــة األذان وصـيــغــته بــقــرار من الــوزيـر

اGكلف بالشؤون الدينية واألوقاف.

34 :  : حتـــدث لـــدى الـــوزيـــر اGـــكـــلف بـــالـــشـــؤون اGــاداGــادّة ة 
الدينية واألوقاف بطاقية وطنية للمساجد.

يــتم حتــديــد شــكل ومــحــتــوى الــبــطــاقـيــة بــقــرار  من
الوزير اGكلف بالشؤون الدينية واألوقاف. 

اGــــاداGــــادّة ة 35 :  :  حتـــــدد قــــائـــــمــــة اGـــــســــاجـــــد الــــرئـــــيــــســـــيــــة
واGــســاجــد الــوطـــنــيــة وحتــX  بــقــرار مـن الــوزيــر اGــكــلف

بالشؤون الدينية واألوقاف. 
الباب اخلامسالباب اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اGـاداGـادّة ة 36 :  : تــلـغى أحـكــام اGـرســوم الــتـــنــفــيــذي رقم
91 -81 اGـؤرخ في 7 رمـضان عام 1411 اGـوافق 23 مارس

سنة 1991 واGذكور أعاله.

37 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــاّدة  
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 5 مــــحــــرّم عــــام 1435 اGــــوافق 9
نوفمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تــنــفـيــذي رقم مـــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 378 مـؤر مـؤرّخ في خ في 5 مــحــر مــحــرّم عـامم عـام
1435 اGـوافق  اGـوافق 9 نـوفـمبـر سـنة  نـوفـمبـر سـنة q2013 يحـدد الـشروطq يحـدد الـشروط

والكيفيات اGتعلقة بإعالم اGستهلك.والكيفيات اGتعلقة بإعالم اGستهلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير  وزير التجارة -

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

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 90-18 اGـــــؤرخ في 9
مــحــرم عـام 1411 اGـوافق 31 يــولـيــو ســنـة 1990 واGــتــعـلق

qبالنظام الوطني القانوني للقياسة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-05 اGــــؤرخ في 30
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1411 اGــوافق 16 يــنــايــر ســنـة 1991
qتممGعدل واGا qتضمن تعميم استعمال اللغة العربيةGوا

- و�قـتـضى األمر رقم 03-05 اGؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اGـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واGــتــعـلق

qؤلف واحلقوق اجملاورةGبحقوق ا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-06 اGؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اGـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واGــتــعـلق

qبالعالمات
- و�ــقــتــضـى الــقــانــون 04-04 اGــؤرخ في 5 جــمــادى
األولى عـام 1425 اGـوافق 23 يــونـيــو ســنـة 2004 واGــتــعـلق

qبالتقييس
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اGــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واGــتــعـلق

qادة 17 منهGال سيما ا qستهلك وقمع الغشGبحماية ا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 05-118 اGـؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1426 اGـوافق 11 أبــريل ســنـة 2005

qواد الغذائيةGا Xتعلق بتأيGوا
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اGـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اGـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اGــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشGوا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 366
اGؤرخ في 22 ربيع الـثاني عام 1411 اGوافق 10 نوفـمبر
ســنــة 1990 واGــتـــعــلق بـــوسم اGــنـــتــوجـــات اGــنـــزلــيـــة غــيــر

qالغذائية وعرضها
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 90-367 اGؤرخ
في 22 ربـيع الــثــاني عـام 1411 اGـوافق 10 نــوفـمـبــر سـنـة
qـــنــتــوجـــات الــغـــذائــيــة وعـــرضــهــاGـــتــعــلـق بــوسم اG1990 وا

qتممGعدل واGا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-65 اGـؤرخ
في 8 شـــعـــبـــان عــام 1412 اGــوافق 12 فــبـــرايـــر ســـنــة 1992
واGـــتــعـــلق �ــراقـــبــة مـــطــابـــقــة اGـــواد اGــنـــتــجـــة مــحـــلــيــا أو

qتممGعدل واGا qستوردةGا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اGؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اGـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

qطابقةGتعلق بتقييم اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 05-467 اGؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1426 اGوافق 10 ديسـمبـر سنة 2005
 الــــذي يــــحــــدد شــــروط مــــراقــــبــــة مــــطــــابــــقــــة اGــــنــــتــــوجـــات

qستوردة عبر احلدود وكيفيات ذلكGا
qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصـــــل األولالفصـــــل األول
الهدف ومجال التطبيقالهدف ومجال التطبيق

اGـاداGـادّة األولى : األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 17 من الـقـانون
رقم 09-03 اGـــــؤرخ في 29 صـــــفــــــر عـــــام  1430 اGـــــوافق 25
فــبــرايــر ســنـة 2009 واGــذكـور أعـالهq يـهــدف هــذا اGــرسـوم
إلى حتــــديـــد الــــشــــروط  والـــكــــيــــفـــيــــات اGــــتـــعــــلــــقـــة بــــإعالم

اGستهلك.

2 :  : يـــــطـــــبق  هـــــذا اGـــــرســـــوم عــــلـى كل الـــــســـــلع اGــــاداGــــادّة ة 
واخلــدمــات اGــوجــهــة لالســتــهالكq مــهــمــا كــان مــنــشــؤهـا أو
XــسـتـهـلـكـGويـحـدد األحـكـام الــتي تـضـمن حق ا qمـصـدرهــا

في اإلعالم.

الفصـــل الثـــانيالفصـــل الثـــاني
اGباد» العامةاGباد» العامة

اGاداGادّة ة 3 :  :  يقصد في مفهوم هذا اGرسوم �ا يأتي :
- االدعــاء : - االدعــاء : كل عــرض أو إشــهــار يــبــX أو يــقــتـرح أو
يـفـهم منـه أن للـمـنـتـوج ¨ـيـزات خاصـة مـرتـبـطـة �ـنـشئه
وخصائـصه الغذائـيةq عـند االقتـضاءq و طـبيعـته وحتويله

qومكوناته أو كل خاصية أخرى
- األغـــــذيــــة اGــــوجــــهـــــة لإلطــــعـــــام اجلــــمــــاعي:- األغـــــذيــــة اGــــوجــــهـــــة لإلطــــعـــــام اجلــــمــــاعي: األغــــذيــــة
اGـــســتــعـــمــلــة فـي اGــطــاعـم واGــطــاعـم اجلــمــاعـــيــة واGــدارس
واGستشفيـات وغيرها من اGؤسسات اGـماثلة التي تقدم

qالغذاء قصد استهالكه الفوري
- اخلــصـــائص األســـاســـيــة : - اخلــصـــائص األســـاســـيــة : اGـــعـــلــومـــات الــضـــروريــة
إلرضــاء اGـسـتــهـلك بــصـفـة واضــحـة الـتي حتــمل عـلى األقل
تــــعـــريـف اGـــنــــتـــوج واGــــتــــدخل اGــــعـــني بــــعــــرض اGـــنــــتـــوج
لالســتــهالك لــلــمــرة األولى وطــبــيــعــة اGــنــتــوج واGــكــونـات
واGـعـلـومـات اGـتـعـلـقـة بــأمن اGـنـتـوج والـسـعـر ومـدة عـقـود

qاخلدمات
- اجملــال الـبـصـري - اجملــال الـبـصـري : جمـيع واجـهـات التـغـلـيف التي
�ـــكن قــراءتــهـــا من زاويــة وحــيــدة لـــلــنــظــر والـــتي تــســمح

qبينة على الوسمGبرؤية سريعة وسهلة للمعلومات ا
- اجملــــال الـــبــــصــــري الــــرئـــيــــسي : - اجملــــال الـــبــــصــــري الــــرئـــيــــسي :  اجملــــال الــــبــــصـــري
للـتـغلـيف األكـثر رؤيـة من أول وهـلة من طـرف اGـستـهلك
عـــنــد الــشــراءq والــذي يــســمح لـه بــالــتــعــرف اGــبــاشــر عــلى
اGـنـتـوج بـالـنـسـبـة  خلصـائـصه وطـبـيـعـته وعـنـد االقـتـضاء

qعالمته التجارية
- اجلـــــمـــــاعـــــات : - اجلـــــمـــــاعـــــات :  كـل مـــــرفق (�ـــــا فـي ذلك عـــــربـــــة أو
واجـهـة  ثابـتـة  أو متـحـركة) مـثل مـطـعم أو مطـعم جـماعي

أو مـدرسـة   أو مـسـتـشفى أو خـدمـات اGـطـاعم  تـكـون فيه
اGـــواد الـــغـــذائــيـــة مـــعـــدة لـــلـــمــســـتـــهـــلك الـــنـــهـــائي ومـــهـــيــأة

qهنيGلالستهالك وذلك في إطار النشاط  ا

- تـــاريـخ الــــتـــوضـــيب : - تـــاريـخ الــــتـــوضـــيب : الــــتـــاريـخ الـــذي يـــوضـع فـــيه
اGـنــتـوج في الـتـغــلـيف أو في الــوعـاء اGـبـاشــر الـذي يـبـاع

  qطافGفيه في آخر ا

- التـاريخ األقصى لالستهالك :- التـاريخ األقصى لالستهالك : الـتاريخ احملدد حتت
مـــســــؤولـــيـــة اGــــتـــدخـل اGـــعــــنيq الـــذي تــــكـــون بــــعـــده اGـــواد
الـسـريـعـة الـتـلف قـابـلـة لـتـشـكـيل خـطـر فـوري عـلى صـحـة
اإلنــســان أو احلـيــوان. ويــجب أن ال تـســوق اGــادة بـعــد هـذا

qالتاريخ

- الــــتـــاريخ األدنى لـــلـــصـالحـــيـــة أو"من اGـــســـتـــحـــسن- الــــتـــاريخ األدنى لـــلـــصـالحـــيـــة أو"من اGـــســـتـــحـــسن
اســــــتـــــهـالكه قــــــبل ...":اســــــتـــــهـالكه قــــــبل ...": تــــــاريخ نــــــهـــــايــــــة األجل احملــــــدد حتت
مــســؤولــيـة اGــتــدخل اGــعــنيq الــذي تــبـقـى اGـادة الــغــذائــيـة
خالله صـاحلـة كلـيا لـلـتسـويق ومـحافـظة عـلى كل ¨ـيزاتـها
اخلــاصـــة  اGـــســـنـــدة  إلــيـــهـــا  صـــراحــة  أو ضـــمـــنـــيــاq  ضـــمن
شـروط الـتـخـزين اGـبـيــنـة إن وجـدت . ويـجب أن تـسـحب
اGـــادة الــغـــذائــيـــة من الــتـــســويـق بــعـــد هــذا األجل حـــتى لــو

qبقيت صاحلة كليا بعد هذا التاريخ

- تــاريخ الــصـنع أو اإلنــتـاج :- تــاريخ الــصـنع أو اإلنــتـاج : الــتـاريـخ الـذي يــصـبح
qنتوج مطابقا للوصف الذي وضع لهGفيه  ا

- التاريـخ األقصى لالستـعمال:- التاريـخ األقصى لالستـعمال: الـتاريخ احملدد حتت
مسـؤولية اGـتدخل اGعـني الذي من احملتـمل أن يفقـد بعده
اGـــنــتــوج غـــيــر الــغـــذائي خــصـــائــصه األســـاســيـــة وال يــلــبي

qشروعة للمستهلكGالرغبات ا
- تـــســـمــيــــة اGـــنـــتــوج :- تـــســـمــيــــة اGـــنـــتــوج : اسـم يـــصف اGـــنـــتـــوج وعـــنــد
Xويـكـون واضــحـا �ـا يـكــفي لـتـمـكـ qالـضـرورة اسـتـعــمـاله
اGستهـلكX من الـتعرف عـلى طبيعـته احلقيـقية وتـمييزه
عن اGـــنــتـــوجــات األخـــرى الــتـي �ــكن أن تـــشــكـل الــتـــبــاســا

qمعه
- الـبــطــــاقـــة : - الـبــطــــاقـــة : كل اســتــمــارة أو عالمــة أو صـورة أو
مـادة وصفـيـة أخـرىq مكـتـوبـة أو مطـبـوعـة أو مصـقـولة أو
مـوضوعـة أو مرسـومة أو مـطبـقة علـى تغـليف اGـنتوج أو

  qمرفقة بهذا األخير
- الـوســم الـغذائي :- الـوســم الـغذائي : وصف خلـصـائص الـتـغـذيـة Gادة

qستهلكGقصد إعالم ا qغذائية
- إعالم حــــول اGــنـــتــوجــات :- إعالم حــــول اGــنـــتــوجــات : كل مـــعــلـــومــة مـــتـــعــلـــقــة
بــاGـنــتـوج مـوجــهـة لــلـمــسـتــهـلك عــلى بـطــاقـة أو أي وثــيـقـة
أخــرى مــرفـــقــة به أو بــواســطــة أي وســـيــلــة  أخــرى �ــا في
ذلك الـطرق الـتـكنـولوجـية احلـديـثة أو من خالل  االتـصال

 qالشفهي
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- اGــــــكــــــون: - اGــــــكــــــون: كـل مــــادة أو كل مــــنــــتـــــوجq �ــــا في ذلك
qــضـافــات الــغــذائــيــة واألنـز�ــات الــغــذائــيـةGــعــطــرات واGا
اGــســتــعــمــلــة في صــنــاعــة أو حتــضــيــر مــنـتــوج آخــرq الــتي

qنتوج النهائي ولو بشكل مخففGتبقى ضمن ا

- احلـصـــة :- احلـصـــة : مـجـمـوعة أو سـلـسـلة مـنـتـوجات مـعـرفة
يحـصل عـليـهـا بطـريـقة مـعـيـنة في ظـروف ¨ـاثلـةq وتـنتج

qوخالل مـــدة إنتاج محددة Xفي مكان مع

- وضـع الـــــعالمــــة : - وضـع الـــــعالمــــة : وضـع عــــلـى الــــتـــــغــــلـــــيف أو عـــــلى
اGـنـتـوج كل عالمـة أو إشـارة أو رمـز أو سـمـة أو شـعار أو
صـورة أو بـيـان يــحـدد مـيـزة خـاصـة Gــنـتـوج  أو �ـيـزه عن

qغيره

- اGـنـتــوج اGعـبـأ مـسـبـقـا :- اGـنـتــوج اGعـبـأ مـسـبـقـا : منـتـوج مـوضوع مـسـبـقا
في تــغــلـــيف أو وعــاء لــتــقــد�ـه لــلــمــســتــهــلـك أو لــلــمــطــاعم

qاجلماعية

- الــوعــــــاء : - الــوعــــــاء : كل تــغـلــيـف مـتــصل مــبــاشــرة �ــنــتـوج
مــوجـه لــلـــتــوزيع كـــوحــدة مـــفــردةq ســـواء كــانت الـــتــعـــبــئــة
تـغــطـيـه كـلــيـا أو جــزئـيــاq ويـشــمل هــذا الـتــعـريف األوراق
اGـسـتـعـمـلـة لـلـتـعـبـئـة. و�ـكن أن يـحـتـوي الـوعاء عـلـى عدة

qوحدات أو أصناف من التعبئة عند تقد�ه للمستهلك

- اإلضـــــــافــــــات  عـــــــلـى الــــــبـــــــيـــــــانــــــات : - اإلضـــــــافــــــات  عـــــــلـى الــــــبـــــــيـــــــانــــــات : كـل وضع و/أو
تـــســـجــــيل يـــهـــدف إلـى إخـــفـــاء أو حـــجب أو قــــطع أو فـــصل
بـعبارات أخـرى أو بصور أو بـأي عامل متـداخلq بيانا أو

 qعبارات موضوعة على الوسم األصلي

- تــــقــــنــــيــــة االتــــصــــال عـن بــــعـــد :- تــــقــــنــــيــــة االتــــصــــال عـن بــــعـــد : كـل وســـيــــلــــة بـــدون
احلـضور الشخـصي واGتزامن للـمتدخل واGسـتهلكq �كن

.Xهذين الطرف Xاستعمالها إلبرام  العقد ب

4 :  : يــتم إعـالم اGــســتــهــلك عن طــريق الــوسم أو اGـاداGـادّة ة 
وضع الــعالمــة أو اإلعـالن أو بــأي وســيــلــة أخــرى مــنــاســبــة
عنـد وضع اGنـتوج لالسـتـهالك ويجب أن يـقدم اخلـصائص

األساسية للمنتوج طبقا ألحكام هذا اGرسوم.

qـــرســـومGــــادّة ة 5 :  : بــــغض الــــنـــظــــر عن أحــــكـــام هــــذا اGــــاداGا
تـــطــبـق عـــلى اGـــنـــتـــوجــات اGـــعـــروضـــة  لـــلـــبـــيع عن طـــريق

تقنيات االتصال عن بعدq القواعد اآلتية :  

1) تقـدم الـبـيـانـات اإلجـباريـة اGـنـصـوص عـلـيـها  في
هــذا اGـرســومq بــاســتــثـنــاء تــــــلك اGــتــعـلــقــة �ــدة صالحــيـة
اGنتـوجاتq  قـبل إتمام الـشراء وتـظهر عـلى دعامـة البيع
عن  بعدq حيث ترسل بـأي طريقة أخرى مناسبة ومحددة

  qعنيGتدخل اGبوضوح من طرف ا

2) تقدم كل البيانات اإلجبارية  وقت التسليم.

ال تــطــبق األحـــكــام احملــددة في الــنــقــطــة 1 أعالهq عــلى
XـــوزعــGـــقـــتــرحـــة لـــلــبـــيع عن طـــريق اGـــواد الــغـــذائـــيــة اGا

اآلليX أو في محالت جتارية آلية.

اGاداGادّة ة 6 :  : تمنع كل إضافة بيانات أو شطب أو زيادة
أو تصحيح البيانات على الوسم.

غير أنهq وباستـثناء بعض البيانات اإللزامية وفي
حـالــة نــسـيــان بــيـان أو عــدة  بــيــانـات في األصـلq �ـكن أن
تـــتم إعـــادة مـــطـــابـــقـــة هـــذه الـــبـــيـــانـــات بـــواســـطـــة الـــطـــرق

اGعتمدة حتت رقابة اGصالح اGكلفة بقمع الغش.

 حتـدد كــيـفــيـات تــطـبــيق الـفــقـرة 2 أعالهq بـقـرار من
الوزير اGكلف بحماية اGستهلك وقمع الغش .

اGـاداGـادّة ة 7 :  : يـجب أن حتـرر الـبـيـانـات اإللـزامـيـة إلعالم
اGـسـتـهــلك بـالـلــغـة الـعـربـيــة أسـاسـا وعـلى ســبـيل اإلضـافـة
�كن استـعمال لـغة أو عـدة لغات أخـرى سهـلة االستـيعاب
لدى اGـستـهلك وتـسجل فـي مكـان ظاهـر وبـطريـقـة مرئـية

ومقروءة بوضوح ومتعذر محوها. 

الفصل الثـــــالثالفصل الثـــــالث
اGــــواد الغــــذائيةاGــــواد الغــــذائية

القسم األولالقسم األول
أحكام عامةأحكام عامة

اGــــاداGــــادّة ة 8 :  : تــــطـــــبق أحـــــكــــام هــــذا الـــــفــــصل عـــــلى اGــــواد
الـــغـــذائــيـــة ســـواء كــانـت مــعـــبـــأة مــســـبـــقــا أم الq واGـــوجـــهــة

للمستهلك أو للجماعات.

اGــاداGــادّة ة 9 :  : يــجب أن يــحــمـل تــغــلــيف اGــواد الــغــذائــيــة
اGـعــبـأة مـسـبــقـا واGـوجـهــة لـلـمـســتـهـلك أو لـلــجـمـاعـاتq كل

اGعلومات اGنصوص عليها في هذا اGرسوم .

اGــــاداGــــادّة ة 10 :  : يــــجب أن تــــكـــون اGــــواد الــــغـــذائــــيـــة غــــيـــر
اGـعـبـأة مـسـبـقــا واGـعـروضـة لـلـبـيع عـلى اGـسـتـهـلك مـعـرفـة
على األقل بواسطة تـسمية البـيع مدونة على الفتة أو أي
وســيــلـــة أخــرى بــحــيـث ال يــدع مــوقـــعــهــا أي مــجـــال لــلــشك

بالنسبة للمادة اGعنية.

اGاداGادّة ة 11 :  : عندما تـوضع بيانات اGواد الـغذائية على
بــطــاقــةq يــجـب أن تــثــبت هــذه األخــيـــرة بــطــريــقــة ال �ــكن

إزالتها من التغليف. 

عــنــدمـا يــكــون الـوعــاء مــغـطى بــالــتـغــلــيفq يـجب أن
تــظــهـر كـل الـبــيـانــات اإللــزامـيــة عــلى هـذا األخــيــر أو عـلى
بـــطـــاقــة الـــوعــاء الـــتي يـــجب أن تـــكــون مـــقـــروءة  في هــذه

احلالة بوضوح وغير مخفية بالتغليف. 
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القسم الثانيالقسم الثاني
البيانات اإللزامية للوسمالبيانات اإللزامية للوسم

اGـاداGـادّة ة 12 :  : تـتـضـمن اGـعـلـومـات حـول اGـواد الـغـذائـية
اGـــــــنـــــــصــــــوص عـــــــلـــــــيــــــهـــــــا فـي اGــــــادة 9 أعـالهq مـع مـــــــراعــــــاة
االســـتـــثــــنـــاءات اGــــذكـــورة  فـي هـــذا الــــفـــصـلq الـــبــــيـــانـــات

اإللزامية للوسم اآلتية :
q1) تسمية البيع للمادة الغذائية

qكوناتG2) قائمة ا
3) الــكــمــيــة الــصــافــيـــة اGــعــبــر عــنــهــا حــسب الــنــظــام

qتري الدوليGا
4) الــتــاريخ األدنـى لــلــصالحــيــة أو الــتــاريخ األقــصى

qلالستهالك
q5) الشروط اخلاصة باحلفظ و/ أو االستعمال

6) االسم أو الـتـسـمـيـة الـتــجـاريـة والـعالمـة اGـسـجـلـة

وعـــنــــوان اGـــنـــتج أو اGـــوضـب أو اGـــوزع أو اGـــســـتـــورد إذا
qادة مستوردةGكانت ا

7) بـــلــــد اGـــنـــشــــأ و/أو بـــلــــد اGـــصـــدر إذا كــــانت اGـــادة
qمستوردة

8) طــريـقـة االسـتـعــمـال واحـتـيـاطــات االسـتـعـمـال في

حـــالــة مــا إذا كـــان إغــفــالـه ال يــســمـح بــاســتـــعــمـــال مــنــاسب
qللمادة الغذائية

9) بـــــيـــــان حــــصـــــة الـــــصـــــنع و/أو تـــــاريخ الـــــصـــــنع أو

qالتوضيب
10) تـاريخ الـتـجـميـد أو الـتـجـمـيـد اGكـثف بـالـنـسـبة

qعنيةGللمواد الغذائية ا
11) اGــكـونــات واGــواد اGــبــيــنـة فـي اGـادة 27 من هـذا

اGـــرســــوم  ومـــشـــتــــقـــاتــــهـــا الــــتي تــــســـبـب حـــســــاســـيـــات أو
حساسيات مـفرطة والتي استعـملت في صنع أو حتضير
اGــادة الـغــذائـيــة ومــازالت مـوجــودة في اGــنـتــوج الـنــهـائي

qولو بشكل مغاير
q12) الوسم الغذائي

13) بـيان " نـسبـة حجم الـكحـول اGكـتسب" بـالنـسبة

لـــلــــمــــشـــروبــــات الــــتي حتــــتــــوي عـــلـى أكـــثــــر من 1,2 % من
qالكحول حسب احلجم

qعنيةG14) مصطلح "حالل" للمواد الغذائية ا

15) إشــــارة إلــى  رمــــز إشـــعــــاع األغـــذيـــة  احملـــدد في

اGلحق  الثالث من هـذا اGرسوم مصحوبا بأحد البيانات
اآلتية : 

"مؤين أو مشع" عندمـا تكون اGادة الغـذائية معاجلة
باألشـعـة األيـونـيـة ويـجب أن يـبـX مـبـاشـرة بـالقـرب  من

اسم الغذاء.

حتـدد شـروط وكــيـفـيــات وضع بـيــان "حالل" اGـذكـور
XكلفGالوزراء ا Xفي النـقطة 14 أعاله بقرار مشـترك ب
بـــحــمـــايــة اGــســـتــهـــلك وقــمع الـــغش والــصـــنــاعـــة والــفالحــة

والصحة والشؤون الدينية.

اGاداGادّة ة 13 :  : عنـدما حتـتوي اGـادة الغـذائيـة على مـحلّى
أو عـدة مــحـلــيــاتq يـجب أن تــتــبع تـســمــيـة الــبــيع بـبــيـان
"منتوج محـلّى بدون إضافة سكر".  وعندما حتتوي اGادة
الـغـذائـيـة في آن واحـد عـلى سـكـر مـضـاف ومـحـلّى أو عـدة
مـحـلـيـات يـجب أن تـتــبع بـبـيـان "مـنـتـوج مـحـلى ومـسـكـر

جزئيا".

اGاداGادّة ة 14 :  : يجـب أن يقـدم الوسم الـغذائي اGـعلـومات
اGتعلقة �ضمون العناصر اGغذية للمواد الغذائية. 

حتدد الـكـيـفـيـات اGـطـبـقـة في مـجـال الوسـم الغـذائي
XـكلفGالوزراء ا Xـواد الغذائـية بقـرار مشتـرك بGعلى ا
بـــحـــمـــايـــة اGــــســـتـــهـــلك وقـــمع الــــغش والـــصـــحـــة والـــفالحـــة

والصناعة. 

اGــــاداGــــادّة ة 15 :  : يــــجب أن جتــــمـع الــــبــــيــــانــــات اGــــتــــعــــلــــقــــة
بـــتـــســمـــيـــة اGـــادة وبــالـــكـــمـــيــة الـــصـــافـــيــة فـي نــفـس اجملــال

البصري الرئيسي.
اGـاداGـادّة ة 16 :  : في حـــالـة القـارورات الـزجـاجـيـة اGـوجـهة
إلعــادة االســتــعـمــال واGــطـبــوعــة بـطــريــقـة يــتــعـذر مــحــوهـا
والـــتي ال حتـــمل ال بـــطـــاقـــة وال خـــتـــمــا وال مـــعـــلـــقـــةq تـــكــون

البيانات اآلتية فقط إلزامية :
q1) تسمية البيع للمادة الغذائية

qكوناتG2) قائمة ا
qـــادة 27 أدنــاهGـــذكــــورة في اGـــواد اGـــكـــونــــات واG3) ا
ومــشـــتــقــاتـــهــا الـــتي تــســـبب حــســـاســيـــات أو حــســـاســيــات
مـفـرطـة واGـستـعـمـلـة في صـنع أو حتـضيـر اGـادة الـغـذائـية
والــتي تــبــقى مــوجـودة فـي اGـنــتــوج الــنـهــائي ولــو بــشـكل

qمغاير
q4) الكمية الصافية

5) الــتـاريـخ  األدنى لـلــصالحــيـة أو الــتــاريخ األقـصى
qلالستهالك

q6) الوسم الغذائي
7) بيان احلصة و/أو تاريخ الصنع.

qـادّة ة 17 :  : بـاســتـثـنـاء الـتـوابل واألعــشـاب الـعـطـريـةGـاداGا
يجب أن ال يتضـمن وسم الوحدات الصغيرة التي حتتوي
عـلى الـتـغـلـيـفـات أو األوعـيـة الــتي تـقل مـسـاحـتـهـا الـكـبـرى
عن عـشــرين ســنـتــيـمــتـرا مــربـعـا (20 سم 2 ) إال الـبــيـانـات

اGتعلقة �ا يأتي :
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qتسمية البيع للمادة الغذائية -
qالكمية الصافية -

- الــتـــاريخ األدنى لـــلــصـالحــيـــة أو الــتـــاريخ األقــصى
لالستهالك.

يـجب أن توضع الـبـيـانـات اإللزامـيـة األخـرى لـلوسم
اGــــنـــصــــوص عــــلـــيــــهــــا في اGـــادة 12 أعاله عــــلى الــــتــــغـــلــــيف

الشامل.
القسم الثالثالقسم الثالث

تسمية بيع اGادة الغذائيةتسمية بيع اGادة الغذائية
18 :  : يـــجب أن تـــبـــX تــســـمـــيـــة الــبـــيع لـــلـــمــادة اGــاداGــادّة ة 
الـغـذائـيـة طـبـيـعــتـهـا بـدقـة ويـجب أن تـكـون خـاصـة ولـيس

عامة.
إذا  حـدد  الـتـنـظـيم  الـتـسـمـيـة  أو الـتـسـمـيـات الـتي
تعطى  لهذه اGادة الـغذائيةq فيجب استعمال واحدة منها
عـلى األقل وإذا لم توجد فتـستعمل الـتسميـات اGنصوص

عليها في اGواصفات  الدولية.    
في حــالــة عـــدم وجــود مــثل هـــذه الــتــســمـــيــاتq يــجب
اســتـعــمـال تــسـمــيــة مـعــتـادة أو شــائـعــة أو عـبــارة وصـفــيـة

مالئمة من شأنها  أن ال تؤدي إلى تغليط اGستهلك.  
�ـكن اسـتعـمـال تسـمـيـة " مخـتـرعـة" أو "خيـالـية" أو
تسـمـيـة "الـعالمـة " أو" تـسـمـيـة جتـاريـة" بـشرط أن تـرفق

بإحدى التسميات اGبينة في الفقرتX 2 و3 أعاله. 

19 :  :  يــجب أن يــحـــمل الــوسم في نــفس مــكــان اGـاداGـادّة ة 
تسمية البـيع للمادة أو بالقرب منـها مباشرةq العبارات
أو مـــجــمـــوعــة الـــعــبــارات  الـــضــروريـــة  لــتـــفــادي  تــغـــلــيط
اGستهـلكq واGتعـلقة بـالطبيـعة والشـروط الدقيـقة لصنع
الـغــذاءq �ـا فــيه مــحـيط تــعـبــئـتـه وطـريــقـة عــرضه وكـذلك

احلالة التي يوجد فيها أو نوع اGعاجلة التي خضع لها.

القسم الرابعالقسم الرابع
الكمية الصافيةالكمية الصافية

اGـاداGـادّة ة 20 :  : يـعـبـر عن بـيـان الـكـمـيـة الـصـافـيـة لـلـمـواد
الغذائية حسب النظام الدولي اGتري بـما يأتي :

- قـــيـــاســـات  احلـــجم بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيــة
qالسائلة

- قـــيـــاســـات الـــوزن بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة
qالصلبة

- الـــوزن أو احلــــجم بــــالـــنـــســــبـــة لـــلــــمـــواد الـــغــــذائـــيـــة
qالعجينية أو اللزجة

- عــدد الــوحــدات بــالـنــســبــة لــلـمــواد الــغــذائــيــة الـتي
تباع بالقطعة.

عــنـــدمــا تـــعــرض مـــادة  غــذائـــيــة  صـــلــبـــة  داخل وسط
ســائل لـلـحــفظq يـبــX أيـضـا الــوزن الـصــافي اGـقـطــر لـهـذه
اGادة الـغـذائـيـة. ويـقـصـد بـالـوسط الـسـائلq اGـاء واحملالـيل
اGـائية من السـكر واGلح أو عـصير الفـواكه واخلضرq فقط
في  حـالــة الـفـواكه أو اخلـضــر اGـصـبـرةq أو اخللq وحـده أو

مركبا.

اGــاداGــادّة ة 21 :  : حتــديـــد الــكــمـــيــة الــصـــافــيــة غـــيــر إلــزامي
بالنسبة للمواد الغذائية :

- الــقــابــلـة لــفــقــدان مــعـتــبــر في حــجــمــهـا أو كــتــلــتــهـا
qشتريGوالتي تباع بالقطعة أو توزن أمام ا

- الـتي تـقـل كـمـيــتها الصـافية عن خمـسة غرامات
(5 غ) أو خـــمـــســـة مـــيـــلـــيـــلـــتـــرات (5 مل) مـــا عـــدا الـــتـــوابل

qواألعشاب العطرية
- الــتي تـــبــاع بـــالــقـــطــعـــةq بــشــرط أن تـــكــون الـــقــطع
واضـحـة الـرؤيـة وسـهـلـة الـعـد من اخلـارج أو إن تـعـذر ذلك

يبX ذكرها على مستوى الوسم.
حتدد قائـمة اGواد الـغذائيـة اخلاضـعة لفـقدان معـتبر
في حـجـمهـا أو كتـلـتهـاq عـند االقـتضـاءq بـقرار من الـوزير

اGكلف بحماية اGستهلك وقمع الغش.
اGاداGادّة ة 22 :  : عنـدما يكـون التـغلـيف اGسـبق مكـونا من
تغليفX أو عدة تغليفات فردية حتتوي على نفس الكمية
من نـفس اGـادة الـغـذائـيةq يـكـون حتـديـد الـكـمـيـة الـصـافـية
بــذكـر الـكــمـيـة الــصـافــيـة احملـتــواة داخل كل تـغــلـيف فـردي

وعددها الكلي.
غير أن هذه البـيانات ليست إلـزامية إذا كان العدد
الـكلي لـلـتـغلـيـفـات الفـرديـة واضح الرؤيـة وسـهل الـعد من
اخلارجq ويـكون على األقل بـيان الكـمية الـصافيـة احملتواة
داخل كـل تــــغـــــلـــــيف فـــــرديـــــا وواضــــحـــــا و�ــــكـن رؤيـــــته من

اخلارج.   
عنـدما يتكـون التغـليف اGسـبق من تغلـيفX أو عدة
تغـليفـات فردية حتتـوي على نفـس الكميـة من نفس اGادة
الــغــذائــيــة والــتـي ال تــعــتــبــر كــوحــدات لــلــبــيعq يــشــار إلى
الـكـمـيـة الـصـافـيـة بـذكـر الـكـمـيـة الـصـافـيـة الـكـلـيـة والـعدد

الكلي للتغليفات الفردية. 

القسم اخلامسالقسم اخلامس
اGكوناتاGكونات

اGــــاداGــــادّة ة 23 :  :  تــــشـــمـل قـــائــــمـــة اGــــكــــونـــات ذكــــر جــــمـــيع
مــكـونــات اGـادة الـغــذائـيــة حـسب الــتـرتــيب الـتــنـازلي في
وزنها األصلي اGدمج كتلة/كتلة (ك/ك) وقت صناعة هذه

اGادة.
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تسبق هذه القـائمة ببيان مـناسب مكون من عبارة
" مكونات" أو "يتضمن: ...".     

عـــنــــدمـــا يـــتــــشـــكـل مـــكـــون مــــادة غـــذائــــيـــة نـــفــــسه من
مكـونX أو أكـثرq يـجب أن يوضع هـذا اGكـون اGركب  في
Xقـوس Xـكـونـات  مـتبـوعـا بـقائـمـة مـوضوعـة بـGقـائـمة  ا
من مـــكــــونـــاتـه اخلـــاصـــةq يــــشـــار إلــــيـــهـــا حــــسب الـــتــــرتـــيب

التنازلي حلجمها.
عـنـدمـا يـسـتـعـمل مـنـتـوج مـعـالج بـأشـعـة كـمـكـون في

مادة غذائية أخرى يشار إليه في قائمة اGكونات.

اGاداGادّة ة 24 :  : عـنـدمـا تـشيــر تسمـيـة أو وسم اGادة إلى
qادةGوجود مكون أو عدة مـكونات ضرورية لتمييز هذه ا
يــجب بــيــان كـــمــيــتـــهــا إال إذا اســـتــعــمــلت  هــذه اGــكــونــات
بنـسب ضـئـيـلة حـيث تـعـتـبـر هذه األخـيـرة في هـذه احلـالة

كمكون لهذه اGادة.
عندما يكـون مكون مركبا قد أعطيت له تسمية في
الـتــنـظـيـم الـوطـني أو فـي اGـواصـفــة الـدولـيــة وكـان يـدخل
بـــنـــســـبـــة خـــمـــســـة  بـــاGـــائــة (5 %) عـــلى األقل في تـــركـــيب
اGــنـــتـــوجq فـــمن غـــيــر الـــضـــروري الـــتــصـــريـح بــاGـــكـــونــات
اGـشــكـلـة له إال إذا تـعـلق األمـر بـاGــضـافـات الـغـذائـيـة الـتي

تؤدي وظيفة تكنولوجية في اGنتوج النهائي.

25 :  : تــــعـــفى اGـــواد الـــغـــذائــــيـــة اآلتـــيـــة من ذكـــر اGــاداGــادّة ة 
مكوناتها : 

1) الـفـواكه واخلضـر الـطـازجة الـتي لم تـكن مـوضوع

qتقشير أو تقطيع أو معاجلات أخرى ¨اثلة
2) اGــيــاه الــغـازيــة الــتي تــظــهــر في تــســمــيــتــهــا هـذه

qاخلاصية
3) خـل الـتـخـمــيـر احملـصل عـلــيه حـصـريــا من مـنـتـوج

qأساسي واحد ولم يضف إليه أي مكون آخر
4) األجـبـان والـزبـدة واحلـلـيب والـقـشـدة اخملـمـرةq في

حـالـة مـا لم تـضف إلى هـذه اGـواد إال اGـنـتـوجـات الـلـبـنـيـة
واألنـــز�ـــات وتــربـــيــة اجلـــســـيــمـــات اجملــهـــريـــة الــضـــروريــة
لـصنـعهـا أو إالّ اGلح الـضـروري لصـنع األجبـان ماعـدا تلك

qالطازجة أو الذائبة
5) اGــواد الـــغــذائـــيــة الـــتي ال حتــتـــوي إالّ عــلـى مــكــون
واحــد بـشــرط أن تـكـون تــسـمــيـة اGـادة الــغـذائــيـة مـطــابـقـة
السم اGــكـون أو �ــكن أن تـســمح بــتـحــديـد طــبـيــعـة اGــكـون

دون أي لبس.

اGــاداGــادّة ة 26 :  : حتـــدد قـــائـــمـــة اGــكـــونـــات  الـــتي يــجب أن
تـــعــX"بـــاسم خـــاص" أو "اسـم الــصـــنف" فـي اGــلـــحق األول

بهذا اGرسوم.
غــيـــر أن دهن الـــبــقـــر يــجب أن يـــصــرح بـه بــاســـمــهــا

اخلاص.

27 :  : يــــجب أن تــــوضع عـــلـى الـــوسـم وبـــوضـــوح اGــاداGــادّة ة 
اGـــواد واGــــكـــونـــات الـــغـــذائـــيــــة اGـــعـــروفـــة بـــتـــســــبـــبـــهـــا في

احلساسيات أو احلساسيات اGفرطة.
حتدد قائمـة هذه اGواد واGكونـات في اGلحق الثاني

بهذا اGرسوم.
وحتــX هــذه الـقــائــمـة بــقــرار مــشـتــرك بــX الـوزراء
اGـــكـــلــــفـــX بـــحـــمـــايـــة اGـــســــتـــهـــلك وقـــمـع الـــغش والـــصـــحـــة

والفالحة.

اGاداGادّة ة 28 :  :  يجب أن يصـرح باGاء اGضـاف في قائمة
اGكـوناتq إال إذا كـان هو نـفسه جـزءا من اGكـونq ال سيـما
نــقــيع اGــلح أو شـــراب الــســكــر أو احلــســاء الــذي يــدخل في

تركيبة الغذاء.
ال يـــــذكــــــر في الــــــوسم  اGــــــاء أو اGــــــكـــــونــــــات األخـــــرى

اGتبخرة أثناء الصنع.

القسم السادسالقسم السادس
تعريف احلصـة وتاريــخ الصنــعتعريف احلصـة وتاريــخ الصنــع

اGاداGادّة ة 29 :  : لتـحـديد احلـصةq يـجب أن يحـمل كل وعاء
لـلــمــادة الــغــذائــيـة بــيــانــا مــرســومـا أو عـالمـة غــيــر  قــابــلـة
لـلمـحـو مشـفـرة أو واضحـة تـسـمح �عـرفـة مصـنع اإلنـتاج

وحصة الصنع.
حتـــدد حـــصـــة الـــصـــنع بــــبـــيـــان يـــتـــضـــمن إشـــارة إلى

تاريخ الصنعq وتسبق هذه اإلشارة بعبارة "حصة".
يــــــعـــــرف  تــــــاريـخ الـــــصــــــنع بــــــيـــــوم الــــــصـــــنـع أو يـــــوم
الــتــوضـيب أو يــوم الــتــجـمــيــد اGــكـثـف بـالــنــســبـة لــلــمـواد
الــغــذائـــيــة  اجملــمــدة جتـــمــيــدا مــكــثـــفــا أو بــيــوم الـــتــجــمــيــد

بالنسبة للمواد الغذائية اجملمدة.

اGــاداGــادّة ة 30 :  : تـــعــفى من اإلشـــارة إلى الــبـــيــان اGـــتــعــلق
بــــرقم احلــــصــــة عــــلى مــــســــتـــوى الــــوسـمq اGـــواد الــــغــــذائــــيـــة
الـســريــعـة الــتــلف الــتي  تـقـل مـدة صـالحـيــتــهـا الــدنــيـا عن
ثالثــة (3) أشــهــر أو تـــســاويــهــا بــشـــرط أن يــكــون الــتــاريخ
األدنى لـلصالحـيـة أو التـاريخ  األقـصى لالستـهالك مـبيـنا

بصفة واضحة وبالترتيبq باليوم والشهر على األقل  .

القسم السابعالقسم السابع
التاريخ األدنى للصالحية والتاريخ األقصى لالستهالكالتاريخ األدنى للصالحية والتاريخ األقصى لالستهالك

اGاداGادّة ة 31 :  : يسبق التاريخ األدنى للصالحية بعبارة :
- " من اGستـحسن استهالكه قـبل ............." عندما

 qيتضمن التاريخ اإلشارة إلى اليوم
- " من اGــسـتـحـسن اسـتـهالكه قـبل نـهـايـة ......." في

احلاالت األخرى.
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يــجـب أن تــكــمـل الــبــيـــانــات اGــنـــصــوص عــلـــيــهــا  في
الـفقرة أعالهq إمـا بالتـاريخ ذاته وإما باإلشـارة إلى اGكان

الذي  توجد فيه على الوسم.
يـتــكـون الـتـاريـخ  من اإلشـارة بـوضـوح وبــالـتـرتـيب

إلى  اليوم والشهر والسنة.
غــيــر أنهq بــالــنــســبــة لــلـمــواد الــغــذائــيــة الــتي تــكـون

صالحيتها : 
- أقل مـن  ثالثــــة (3) أشــــهــــر أو تـــــســــاويــــهــــاq تـــــكــــفي

qاإلشارة إلى اليوم والشهر
- أكــــثــــر من ثـالثـــة (3) أشــــهــــرq تــــكــــفي اإلشــــارة إلى

الشهر والسنة.
يــــــجب أن يـــــــظــــــهــــــر عـــــــلى الـــــــوسم كـل شــــــرط خــــــاص
بـــتـــخـــزين اGـــادة الـــغـــذائــــيـــة إذا كـــانت صالحـــيـــة الـــتـــاريخ

مرتبطة بها.

اGاداGادّة ة 32 :  : مع مـراعاة  األحـكام  التي تـفرض بـيانات
أخــرى لــلــتـاريـخq فــإن ذكـر الــتــاريخ األدنـى لــلـصـالحــيـة أو

التاريخ األقصى لالستهالك غير مطلوب في حالة :
- الـفـواكه واخلـضـر الــطـازجـة الـتي لم تـكن مـوضـوع

     qتقشير أو تقطيع أو معاجلات أخرى ¨اثلة
- اخلـمـور واGـشـروبـات الـكـحـولـيـة واخلـمـور اGـزبدة
واخلمور اGعطرة واGواد اGماثلة  احملصل عليها من فواكه
أخـرى غـيـر الـعـنب وكـذا اGـشـروبـات اGـصـنـعـة من الـعـنب

     qأو عصير العنب
- اGـشروبـات احملتويـة على نـسبة 10 % أو أكـثر من

qفي حجمها qالكحول
- مــنـتــوجـات اخملــابــز أو احلـلــويـاتq الــتي  تــسـتــهـلك
عــادة  بــحــكم طــبــيــعــتــهــا  في حــدود 24  ســاعــة من  تــاريخ

 qصنعها
qاخلل -

qلح من النوعية الغذائيةGا -
qالسكر في حالة صلبة -

- اGـنـتـوجـات السـكـريـة اGـتـكونـة من الـسـكـر اGـعـطر
qلونGو/أو ا

- علك اGضغ ومنتوجات ¨اثلة للمضغ.

33 :  : يــــســـتــــبـــدل الــــتـــاريـخ األدنى لــــلـــصالحــــيـــة اGــاداGــادّة ة 
بـــالــــتـــاريخ  األقـــصـى لالســـتـــهـالك في حـــالــــة اGـــنـــتـــوجـــات
الـغـذائـيـة الـسـريـعـة الـتـلف والـتي �ـكن بـعـد مـدة أقل من
ثـالثـــة (3) أشــــهــــر أن تــــشــــكل خــــطــــرا فــــوريــــا عــــلـى صــــحـــة

اإلنسان.

يـسـبق الـتــاريـخ األقــصـى لالســتــهـالك بـالــعــبـارة
" الـتاريخ األقـصى لالستـهالك ..........." أو "يـستـهلك إلى
غــــايـــــة ........" ويــــجب أن تـــــتــــبع إمـــــا بــــالــــتـــــاريخ  ذاته أو

باإلشارة إلى اGكان الذي توجد فيه على الوسم.
يــتـكــون الـتــاريخ من اإلشــارة بـوضــوح وبــالـتــرتـيب

إلى اليوم والشهر واحتماال إلى السنة.
تــتــبـع هــذه الــعــبــارات بــوصـف شــروط احلــفظ الــتي

يجب مراعاتها. 
القسم الثامنالقسم الثامن

تاريــخ التجميد والتجميد اGكثفتاريــخ التجميد والتجميد اGكثف

اGـاداGـادّة ة 34 :  : في حـالـة اGـنـتـوجـات الـغـذائـيـة اجملـمدة أو
اجملـــمـــدة جتـــمـــيـــدا مـــكـــثـــفـــاq يـــســـبق تـــاريـخ الـــتـــجـــمـــيــد أو
التجميد اGـكثف بالعبارة " مادة أو مـواد غذائية مجمدة

أو مجمدة جتميدا مكثفا........." .
ويـجب أن تـتــبع إمـا بــالـتـاريخ ذاته وإمــا  بـاإلشـارة

إلى اGكان الذي توجد فيه على الوسم.
يــتـكــون الـتــاريخ من اإلشــارة بـوضــوح وبــالـتــرتـيب

إلى اليوم والشهر والسنة.

القسم التاسعالقسم التاسع
طريقــة االستعمـــالطريقــة االستعمـــال

اGاداGادّة ة 35 :  : يجب أن حتتـوي البطاقةq من أجل ضمان
اســتـــعـــمـــال جــيـــدq عـــلى طـــريـــقــة االســـتـــعــمـــال �ـــا في ذلك

التعليمات إلعادة تشكيل بعض اGنتوجات  الغذائية.
تـكـون اإلشـارة إلى احـتـيـاطـات االسـتـعـمـال إلـزامـية
qواد الغذائـية اجملمدة أو اجملمدة جتـميدا مكثفاGفي حالة ا
عـلـى أنه يـجـب أن ال يـعــاد جتــمـيــدهــا ثـانــيــة بـعــد أن يـزال

عنها التجميد.

القسم العاشرالقسم العاشر
االدعـــاءاتاالدعـــاءات

اGـــــاداGـــــادّة ة 36 :  : يـــــجـب أن ال يـــــوصف أو يــــــقـــــدم أي غـــــذاء
بـطــريــقــة خــاطــئـة أو مــضــلــلــة أو كــاذبـة أو مـن احملـتــمل أن
يثيـر انطبـاعا خاطـئا بـخصوص نـوعه بطريـقة تؤدي إلى

تغليط اGستهلك. 
يـجب أن ال تـكـون االدعـاءات اGـسـتـعـمـلـة علـى الوسم

وعرض اGواد الغذائية اGوضوعة حيز االستهالك:
qغير صحيحة أو غامضة أو مضللة -

- تـثـيـر شـكـوكـا فـيــمـا يـتـعـلق بـاألمن و/أو تـطـابـقـهـا
qغذائيا مع مواد غذائية أخرى



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 58 14 محر محرّم عام  م عام  1435 هـ هـ
18 نوفمبر  سنة  نوفمبر  سنة 2013 م م

qادة غذائيةG فرطGتشجع أو تسمح باالستهالك ا -
- تـوحي بــأن تـغـذيـة مـتـوازنــة ومـتـنـوعـة ال �ـكن أن

qغذية بكمية كافيةGتوفر كل العناصر ا
qغير مبررة -

- تشير إلى تـغييرات في الوظائـف اجلسمية التي
�ـــكـن أن تـــثـــيـــر مـــخـــاوف عـــنـــد اGـــســـتـــهـــلك إمـــا في شـــكل

qنصوص أو صور أو أشكال خطية أو عروض رمزية
- تـشـير إلى خـصـائص وقـائيـة أو عالجـيـة لألمراض
الــبـشـريــةq بـاسـتــثـنـاء اGــيـاه اGـعــدنـيـة الــطـبـيــعـيـة واGـواد

الغذائية اGوجهة لتغذية خاصة.

الفصـــل الرابـــعالفصـــل الرابـــع

اGنتوجات غير الغذائيةاGنتوجات غير الغذائية

اGـــــاداGـــــادّة ة 37 :  : تـــــطـــــبـق أحـــــكــــــام هـــــذا الــــــفـــــصـل عـــــلـى كل
اGـنـتـوجـات غـيـر الــغـذائـيـة سـواء كـانت أداة أو وسـيـلـة أو
جـــهــازا أو آلــة أو مـــادة مــوجــهــة لـــلــمــســتـــهــلك الســتـــعــمــاله

اخلاص و/  أو اGنزلي.

اGاداGادّة ة 38 :  : زيادة على البيانات اإلجبارية اGنصوص
عـلـيــهـا في الـتــشـريع والـتــنـظـيم اGــعـمـول بــهـمـاq يـجب أن
يـشمل  اإلعـالم اGتـعـلق بـاGنـتـوجات غـيـر الـغذائـيـة حسب

طبيعتها وطريقة عرضهاq البيانات اإلجبارية  اآلتية :

 q1) تسمية  البيع للمنتوج

2) الـكـمـيـة الـصـافيـة لـلـمـنـتـوجq اGعـبـر عـنـهـا بـوحدة
qتري الدوليGالنظام ا

3) االسـم أو عـــنــوان الـــشـــركـــة أو الـــعالمـــة اGـــســـجـــلــة

وعـنوان اGـنـتج أو اGـوضب أو اGـوزع أو اGـستـورد عـنـدما
qنتوج مستورداGيكون ا

4) بــلــد اGـنــشــأ و/أو اGـصــدر عــنـدمــا يــكـون اGــنــتـوج
qمستوردا

qنتوجG5) طريقة استعمال ا

q6) تعريف احلصة أو السلسلة و/ أو تاريخ اإلنتاج

q7) التاريخ األقصى لالستعمال

qتخذة في مجال األمنG8) االحتياطات ا

qنتوج وشروط التخزينG9) مكونات ا

qتعلقة باألمنGطابقة اG10) عالمة ا

11) بيـان اإلشارات والـرموز التـوضيـحيـة لألخطار

اGذكورة في اGلحق الرابع بهذا اGرسوم.
�كن أن توضع طـريقـة االستـعمال اGـنصـوص علـيها
في الـنــقـطـة 5 أعالهq عــلى بـطــاقـة اGـنــتـوج أو تـرفق داخل

تغليفه.

اGـاداGـادّة ة 39 :  : يــجب أن يــحــتــوي وسم اGــنـتــوجــات غــيـر
الـغذائيـة اخلاضعـة للـرخصة اGـسبقـة اGنـصوص علـيها في

التنظيم اGعمول به على مراجع الرخصة.

اGاداGادّة ة 40 :  : يجب أن تـختلف تـسمـية البـيع للمـنتوج
عـن الــعـالمــة الـــتـــجـــاريــة أو عـالمــة الـــصـــنع أو الـــتــســـمـــيــة
اخلـيــالـيـةq ويــجب أن تـسـمح لــلـمـســتـهـلك �ــعـرفـة طــبـيـعـة

اGنتوج بدقة.

اGـــــــــــاداGـــــــــــادّة ة 41 :  : يـــــــــــجـب أن يــــــــــــحـــــــــــتـــــــــــوي اإلعـالم حـــــــــــول
االحتيـاطات اGتـخذة الستـعمال اGـنتوجـات غير الـغذائية
عـــــلى الــــتــــحــــذيـــــرات اGــــتــــعــــلــــقــــة  بـــــاألخــــطــــار اGــــرتــــبــــطــــة

باستعمالهاq حسب طبيعتها واالستعمال اGوجهة إليه.

اGــــاداGــــادّة ة 42 :  : يــــجــب أن جتـــمـع الــــبــــيـــانــــات اGــــتــــعــــلــــقـــة
بــالـعالمـة و/أو تــسـمـيــة بـيع اGـنــتـوج والـكــمـيـة الــصـافـيـة
وعـالمــة اGـــطـــابــقـــة في نـــفس اجملـــال الـــبــصـــري الـــرئـــيــسي

للوسم.

اGــاداGــادّة ة 43 :  : يـــعــبـــر بــاإلشـــارة عن الـــكــمـــيــة الـــصــافـــيــة
لـلـمـنـتـوجq حـسب طـبـيـعـتهq طـبـقـا لـلـنـظـام اGتـري الـدولي

كما يأتي :
qمقاييس احلجم بالنسبة للمنتوجات السائلة -

- مقايـيس الوزن بالـنسبـة للـمنتـوجات الصـلبة أو
qالعجينية

- عـــدد الــوحــدات بــالــنــســـبــة لــلــمــنــتـــوجــات اGــبــيــعــة
بالقطعة.

- كل قياس آخر خاص .

44 :  : يـــجب أن تــــكـــون الــــبـــيــــانـــات اإلجــــبـــاريـــة اGــاداGــادّة ة 
اGــتــعـلــقــة بــالـعالمــة واGــنــشـأ مــنــقــوشـة أو مــوضــوعــة عـلى

اGنتوجq حسب طبيعتهq بطريقة يتعذر محوها.

q45 :  : في إطـــار حتـــديـــد احلـــصـــة أو الـــســـلـــســـلـــة اGــاداGــادّة ة 
qــنـتـوج غــيـر غـذائيG يــجب أن يـحــمل كل حـاو أو تـغــلـيف
تـســجــيال مــنــقــوشــا أو عالمــة يـتــعــذر مــحــوهـاq فـي صـورة
رمـز أو بـطـريـقـة واضـحة تـسـمح بـتـحـديـد مـصـنع اإلنـتاج

واحلصة اGصنوعة.
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حتــدد احلــصـة أو ســلــسـلــة الــتـصــنــيع بـإشــارة تــشـمل
مرجع تاريخ الصـنعq وتسبق هذه اإلشارة بـعبارة "حصة
أو سلـسلـة". ويـحدد تـاريخ الصـنع بـاليـوم والشـهر وسـنة

اإلنتاج. 

اGــــــاداGــــــادّة ة 46 :  : يـــــــجـب أن يـــــــســـــــبق الـــــــتـــــــاريـخ األقـــــــصى
لالستعمالq حسب طبيعة اGنتوج واستعمالهq بعبارة :

- لالســــتـــعــــمــــال قــــبل.......مع اإلشــــارة إلى الــــشــــهـــر
qعندما تكون مدة االستعمال أقل من 24 شهرا qوالسنة

- لـالســــتـــعــــمــــال قــــبل نــــهــــايــــة .......مع اإلشــــارة إلى
السنةq عندما تكون مدة االستعمال أكثر من 24 شهرا.

يــجب أال يــوضع اGــنــتــوج قــيــد االســتــهالك بــعــد هـذا
التاريخ.

اGـاداGـادّة ة 47 :  : تـوضع بـيـانـات الـوسم اGـذكـورة في اGـادة
38 أعالهq إمــا عــلـى بــطــاقــة مــثــبــتــة جــيــدا عــلى الــتــغــلــيف

وإمـــا بــطــريـــقــة الـــطــبـع اGــبـــاشــر عــلـى الــتـــغــلـــيف أو عــلى
اGنتوج نفسه عندما يكون غير مغلف.

اGاداGادّة ة 48 :  : يجب عـلى اGتـدخلـX إعالم اGسـتهـلك بكل
اGـــعــــلـــومـــات اGـــتـــعـــلـــقـــة بـــاألخـــطـــار عــــلى الـــصـــحـــة واألمن

اGرتبطة باستعمال اGنتوج.

يجـب أن تبـX هـذه اGعـلـومـات في دليـل االستـعـمال
وفي طـــريــقـــة االســـتــعـــمــال وكـــذا عـــلى الـــتــغـــلــيـف أو عــلى

اGنتوج نفسه.

اGــــاداGــــادّة ة 49 :  : في حــــالــــة االســــتــــحــــالــــة  عــــمــــلــــيــــا لــــذكــــر
اGعلومات اإلجبـارية على التغليفq وباستثناء البيانات
اGـنــصـوص عـلـيـهـا في الـنـقــاط 1 و2 و3 و7 و11 مـن اGــادة
38 أعـالهq يـــجـب أن يــــشــــار فــي هـــذا الـــتـــــغـــلــــيف إلـى أن

بـاقي اGـعلومات موجودة في الدليل اGرفق. 

اGـاداGـادّة ة 50 :  : حتـدد الـكـيـفيـات اخلـاصـة باإلعـالم اGتـعـلـقة
باGـواد غـيـر الـغـذائـيةq عـنـد احلـاجـةq بـقـرارات من الـوزير
اGـكـلف بـحمـايـة اGسـتـهـلك وقمـع الغش و/ أو بـاالشـتراك

   .XعنيGمع الوزير أو الوزراء ا

الفصـــل  اخلــــامسالفصـــل  اخلــــامس
اخلــــدمــــــاتاخلــــدمــــــات

اGـاداGـادّة ة 51 :  : تـطــبق أحــكـام هــذا الــفـصل عــلى اخلــدمـات
اGقدمة للمستهلك �قابل أو مجانا.

qسـتـهلكG52 :  : يجب عـلى مـقدم اخلـدمـة إعالم  ا اGاداGادّة ة 
عـن طـــريـق اإلشـــهـــار أو اإلعـالن أو بـــواســــطـــة أي طــــريـــقـــة
أخـرى مـنـاسـبـةq بـاخلدمـات اGـقـدمـة والـتـعـريـفـات واحلدود
احملتملة للمـسؤولية التعاقديـة والشروط  اخلاصة بتقد�

اخلدمة.   

اGــــاداGــــادّة ة 53 :  : يــــجب عــــلـى مــــقــــدم اخلــــدمـــــةq قــــبل إبــــرام
الــعـقــدq إعالم اGـســتـهــلك بـاخلــصـائص األســاسـيــة  لـلــخـدمـة

اGقدمة.
في حـالة عدم وجـود عقد مـكتوبq يـطبق هذا اإللزام

قبل بداية تنفيذ اخلدمة اGقدمة. 

اGــاداGــادّة ة 54 :  : يـــجب عـــلى مــقـــدم اخلـــدمــة أن يـــضع حتت
تـصرف اGستـهلكq  بصفـة واضحة ودون لبسq اGـعلومات

اآلتية :
- االسم أو عــنـوان الــشــركـة والــعــنــوان واGـعــلــومـات

qاخلاصة �قدم اخلدمات
- الشروط العامة اGطبقة على العقد.

اGـــــادة اGـــــادة 55 :  : يــــــجـب عــــــلـى مـــــقــــــدم اخلـــــدمــــــة أن يـــــعـــــلم
qحسب طـبـيـعـة اخلـدمة qالئـمـةGبـكل الـوسـائل ا qسـتـهـلكGا

باGعلومات اآلتية :

1) اسم مقدم اخلدمـة ومعلومـاته اخلاصة وعنوانه أو
إذا تــعـلق األمــر بــشـخص مــعـنــوي عــنـوان شــركـتهq  ومــقـر
شـركــته وعــنـوان اGــؤسـســة اGـســؤولــة عن اخلـدمــة إذا كـان

        qمقدم اخلدمة شخصا آخرا

2) رقم الـــقـــيـــد في الـــســـجل الـــتــجـــاري أو في ســـجل
qالصناعة التقليدية واحلرف

3) رقم وتـــاريخ الـــرخــصـــة واسم وعـــنـــوان الــســـلـــطــة

      qقننةGالتي سلمتها بالنسبة للنشاطات ا

q4) تكاليف النقل والتسليم والتركيب

q5) كيفيات التنفيذ والدفع

q6) مدة صالحية العرض وسعره

7) اGــدة الـــدنــيــا لـــلــعـــقــد اGـــقــتـــرحq عــنــدمـــا يــتـــضــمن

   qتزويدا مستمرا أو دوريا للخدمة

qتعلقة بالضمانG8) البنود ا

9) شروط فسخ العقد.

اGــاداGــادّة ة 56 :  : تــمــنع كـل مــعــلــومـــة أو إشــهــار كــاذب  من
شأنهما إحداث لبس في ذهن اGستهلك.
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اGـاداGـادّة ة 57 :  : حتـدد الـكـيـفيـات اخلـاصـة باإلعـالم اGتـعـلـقة
بـــاخلــدمـــاتq عــنـــد احلــاجــةq بـــقــرارات مـن الــوزيــر اGـــكــلف
بحـمـاية اGـسـتهـلك وقـمع الغش و/ أو بـقـرار مشـترك مع

   .XعنيGالوزير أو الوزراء ا

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام نهائيةأحكام نهائية

اGـاداGـادّة ة 58 :  : يــجب أن يـحـتـوي اإلعالم  اGــتـعـلق بـاGـواد
األولـيــة اGـوجـهــة لإلنـتــاج والـتـحــويل والـتــوضـيب أو لـكل
اســـــتـــــعـــــمـــــال مـــــهـــــني آخـــــر غـــــيـــــر ذلـك اGـــــوجه مـــــبـــــاشـــــرة

للمستهلكq على البيانات اإلجبارية اآلتية :

qنتوجG1) تسمية ا

2) الــكـمــيـة الــصـافــيــةq اGـعــبـر عــنـهــا بـوحــدة الـنــظـام
qتري الدوليGا

3) االسم أو عــــنــــوان الـــشــــركـــة والــــعالمــــة اGــــســـجــــلـــة
qنتوج  مستورداGستورد  إذا كان اGنتج أو اGوعنوان ا

4) اGـــــنــــــشـــــأ أو مـــــكــــــان اGـــــصـــــدر إذا كــــــان اGـــــنـــــتـــــوج
qمستوردا

q5) الشروط اخلاصة باحلفظ و/ أو االستعمال

6) تــــعــــريـف احلــــصــــة والـــــســــلــــســـــلــــة و/أو مــــخـــــتــــلف

الــتـــواريخ (اإلنـــتـــاجq احلــد األقـــصى لـالســتـــهالك....)q عـــنــد
qاالقتضاء

7) عبارة " حالل "q للمنتوجات اGعنية.

يجب أن توضع الـبيانات اGذكـورة في النقاط 1 و2
و3 و6  مـباشرة  علـى التغلـيف و�كن أن تدرج الـبيانات

األخرى  في الوثائق اGرفقة بالبضاعة.
qـعــروضـة غـيــر مـعـبـأةGـواد األولــيـة اGعـنـدمــا تـكـون ا
فــــإن الــــبــــيــــانــــات اإلجـــبــــاريــــة اGــــذكــــورة أعالهq تــــدرج في

الوثائق اGرفقة.

اGـــــاداGـــــادّة ة 59 :  : ال تـــــطـــــبق أحــــــكـــــام  هـــــذا اGـــــرســـــوم عـــــلى
اGنتوجات اGقتناة : 

qقايضة احلدوديةGفي إطار ا -
- مبـاشرة لالسـتهالك اخلـاص Gسـتخـدمي الشـركات

 qأو الهيئات األجنبية
- مـن قـــبل مـــحالت الــــبـــيع احلـــر وخـــدمـــات اإلطـــعـــام
وشــــركــــات الــــنـــقـل الــــدولي لــــلــــمــــســــافـــريـن واGــــؤســــســـات
الـــفــــنـــــدقــــيـــة والــــســــيـــاحـــيـــة اGــــصـــنـــفـــة والــــهالل األحـــمـــر
اجلــــزائـــري واجلـــمــعــيـــات والــهـــيــئــات اGـــمــاثـــلــة اGــعـــتــمــدة

 qقانونا

- من قــبل اGــتــعــامــلــX االقــتــصــاديــX الســتــعــمــالــهم
اGهني اخلاص. 

 يــــجب أن حتــــتــــوي هــــذه اGــــنــــتـــــوجــــات عــــلى الــــوسم
اGطابق لتنظيم لبلد اGنشأ أو بلد اGصدر.  

اGـاداGـادّة ة 60 :  : �ـنع استـعـمال كل بـيـان  أو إشارة أو كل
تسـمية خـياليـة  أو كل طريـقة تقـد� أو وسم وكل أسلوب
لإلشــهـار أو الــعــرض أو الــوسم أو الــبـيـع من شــأنه إدخـال
لــــبـس في ذهـن اGــــســـتــــهــــلـكq ال ســــيــــمــــا حــــول الــــطــــبــــيــــعـــة
والــتـــركـــيـــبــة والـــنـــوعــيـــة األســـاســـيــة ومـــقـــدار الــعـــنـــاصــر
األساسـية وطريـقة الـتناول وتـاريخ اإلنتـاج وتاريخ  احلد

األقصى لالستهالك والكمية ومنشأ أو  مصدر اGنتوج.
كـــمــا �ـــنـع كل بـــيــان يـــرمـي إلى الـــتــمـــيـــيـــز اGـــفــرط

Gنتوج على حساب منتوج ¨اثل آخر.
اGـاداGـادّة ة 61 :  : تـمـنع احليـازة أو الـعـرض للـبـيع أو الـبيع
qـصــالح اخملــتــصـةGأو الــتـوزيـع اجملـاني بــدون رخــصــة من ا

للمنتوجات :
qرسومGالتي ال يتطابق وسمها مع أحكام هذا ا -

- الــتـي تــخــــزن في ظـــروف غـــيـــر مــطـــابــقـــة لــتـــلك
اGـــقــررة عــلـى وســمـــهـا أو عــلـى كل ســنــد آخــر  يــسـتــعــمل

للمنتوجات أو اخلدمات.
اGــاداGــادّة ة 62 :  : كـل إخالل بــأحــكــام هـــذا اGــرســوم  يــعــاقب
عـلـيـه طـبـقـا لـلـتــشـريع والـتـنــظـيم اGـعـمـول بــهـمـاq السـيـمـا
أحكـام القـانون رقم 09 - 03 اGؤرخ في 29 صـفر عام 1430

اGوافق  25 فبراير سنة 2009 واGذكور أعاله. 
اGاداGادّة ة 63 :  :  تلغى أحكام :

- اGـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 90-366 اGــؤرّخ في 22
ربــيع الـــثــاني عــام 1411 اGــوافق 10 نــوفــمـــبــر ســنــة 1990
واGـــتــعـــلق بـــوسم اGـــنــتـــوجــات اGـــنـــزلــيـــة غــيـــر الـــغــذائـــيــة

qوعرضها
- اGـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 90-367 اGــؤرّخ في 22
ربــيع الــثــانـي عـام 1411 اGـوافق  10 نــوفــمــبــر ســنـة 1990
واGــتـعــلق بـوسم  اGــنــتـوجــات الـغــذائـيــة وعـرضــهـاq اGــعـدل

واGتمم.

اGـاداGـادّة ة 64 :  :  تـدخل أحـكـام هـذا اGـرسـوم حيـز الـتـنـفـيذ
بعد سنة واحدة من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

اGـــــاداGـــــادّة ة 65  :  :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اGــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـالــجــزائـر في 5 مــحــرّم عــام 1435 الــموافق
9 نوفمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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تعيX اسم الصنفتعيX اسم الصنفتعريف صنف اGادة الغذائيةتعريف صنف اGادة الغذائية

الزيوت اGكررة ما عدا زيت الزيتون

اGواد الدسمة اGكررة

خـلـيط الـدقـيق اGـتـحــصل عـلـيه من صـنـفـX أو عـدة أصـنـاف
من احلبوب

نـشــاء ونـشـويـات غــيـر مـحـولــX ونـشـاء ونـشــويـات مـحـولـة
بطريقة فيزيائية أو إنز�ية (1)

كل أصــنـاف األســمــاك عـنــدمــا يـكــون الـســمك يــشـكـل مـكــونـا
Gادة غذائية أخـرىq بشرط أن ال تنسب التسمية وعرض

هذه اGادة إلى صنف معX  من السمك

كل أنـواع حلوم الـدواجن في حالة مـا إذا كانت هـذه األخيرة
تشـكل مكـونا لغـذاء آخر بشـرط أن ال يشـير وسم وعرض

هذا الغذاء إلى نوع خاص  من حلم الدواجن

كل أصـــنــاف اجلــ® عــنــدمـــا يــشــكل اجلــ® أو خـــلــيط األجــبــان
مـكونا Gـادة غذائيـة أخرى شرط أن ال يـشير وسم وعرض

هذه اGادة الغذائية إلى نوع معX من اجل®

كل الـتــوابل ومـسـتــخـلص الــتـوابل الـتي ال تــتـعـدى 2 % من
الوزن في اGادة الغذائية

كل الـنـبــاتـات أو أجــزاء مــن النـبــاتــات الـعــطــريـــة التــي
ال تتعدى 2 % من الوزن في اGادة الغذائية

 "زيت" تتمم :
q"حسب احلالة "نباتية" أو "حيوانية q إما بوصف -
- إما بإشارة إلى اGنشأ اخلاص نباتي أو حيواني.

يجب أن يتبع بيان زيت هيدروجيني بوصف 
" مهدرج كليا " أو " مهدرج جزئيا ".

"شحم" أو "مادة دسمة" تتمم :
- إما بوصف حسب احلالة "نباتي" أو حيواني"

- إما بإشارة إلى اGنشأ اخلاص نباتي أو حيواني.
يجب أن يتبع بيان شحم هيدروجيني بوصف 

" مهدرج كليا " أو " مهدرج جزئيا " 

" دقيق" يـتـبع بـتـعـداد أصنـاف احلـبـوب احملـصلـة مـنـهـا وهذا
حسب الترتيب التنازلي ألهمية الوزن

" نشاء ونشويات"

" سمك" q " أسماك"

" حلم الدواجن"

" ج®" q " أجبان"

" توابل" أو "خليط التوابل"

"نــبــات عـطــري" أو " نــبــاتـات عــطــريــة" أو " خـلــيط نــبــاتـات
عطرية"

.Xكون أن يشمل الغلوتGأصله النباتي اخلاص عندما �كن لهذا ا X(1) يتمم اسم "نشاء" دائما بتعي

اGلحق األولاGلحق األول
مجموعة اGكونات التي �كن تعريفها باسم الصنف بدال من االسم اخلاص مجموعة اGكونات التي �كن تعريفها باسم الصنف بدال من االسم اخلاص 

باستثناء اGكونات اGرقمة في اGلحق  الثاني لهذا اGرسومq �كن تسمية اGكونات التي تنتمي ألحد أصناف اGواد
الغذائية اGذكورة أدناه والتي تدخل في تركيب اGادة الغذائيةq  باالسم الوحيد لهذا الصنف بدال  من االسم اخلاص.
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تعيX اسم الصنفتعيX اسم الصنفتعريف صنف اGادة الغذائيةتعريف صنف اGادة الغذائية

كل حتضـير من أسـاس العلك واGـستعـمل في صنع الـعلك األساسي
لعلك اGضغ

كل أصناف السكاروز

دكستروز خال من اGاء أو أحادي التموه دكستروز

شراب الغلوكوز وشراب الغلوكوز منزوع اGاء

مسحوق اخلبز بكل أنواعه

كل بروتينات احللـيب ( اجلبنX وأمالح اجلبنX وبروتينات الل®
ومصل الل®) وخليطهم

زبدة الكاكاو اGضغوطة q إيكسبالغ أو اGكررة 

كل الفواكه اGصبرة التي ال تتعدى 10 %  من وزن اGادة  الغذائية

كل خليط اخلضر الذي ال يتعدى 10 %   من وزن اGادة الغذائية

كل أنواع اخلمور

"علك أساسي"

"سكر"

"دكستروز "

"شراب الغلوكوز"

"مسحوق اخلبز

"بروتينات احلليب"

"زبدة الكاكاو"

"فواكه مصبرة"

"خضر"

"خمر"

اGلحـــق األول (تابع)اGلحـــق األول (تابع)

اGلحـــق الثانياGلحـــق الثاني
اGواد واGكونات الغذائية اGسببة للحساسيةاGواد واGكونات الغذائية اGسببة للحساسية

أو احلساسية اGفرطةأو احلساسية اGفرطة
1 - احلبوب احملـتويـة على الـغلـوتq X السـيمـا القمح
والـشــيـلم  والــشـعـيــر واخلـرطــال واخلـنـدروس و الــكـامـوت
أوساللــتـهــا اGــهـجــنــة واGـنــتــوجـات اGــعـدة أســاســا من هـذه

احلبوب باستثناء :

- شـراب الـغـلـوكـوز اGـعـد أســاسـا من الـقـمحq �ـا في
q(1) ذلك دكستروز

q(1) عد أساسا من القمحGمالتود كسترين ا -

qعد أساسا من الشعيرGشراب الغلوكوز ا -

qقطرات الكحوليةGحبوب مستعـملة في صناعة ا -
�ا فيها الكحول اإليثيلي من أصل فالحي.

2 - الـــقـــشـــريـــات و اGـــنــــتـــوجـــات اGـــعـــدة أســـاســـا من
qالقشريات

qعدة أساسا من البيضGنتوجات اG3 -  البيض و ا
4 - األسماك و اGنتوجات اGشتقة منها q باستثناء :
- جيال تX السمك اGـستعملة كدعامة Gستحضرات

qالفيتامينات أو الكاروتنويدات
- جــيـال تــX الــســمك  أو غـــراء الــســمك اGـــســتــعــمــلــة

كعامل  تصفية في اجلعة واخلمر.
5 - الـفول السـوداني و اGنتـوجات اGعـدة أساسا من

qالفول السوداني
qعدة أساسا من الصوجاGـنتوجات اG6 - الصوجا وا

ماعدا :
q(1) كرر كلياGزيت ودسم الصوجا ا -

(1) )  و اGنتوجات اGشـتقةq في حالة مـا إذا كان  التحويل الـذي خضعت له q من غير احملتـمل أن يرفع مستوى احلـساسية اGقـيّم من طرف السلطة
الصحية اGؤهلة للمنتوج األساسي اGشتقة منه.
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- التـوكوفـيروالت اخملتـلطـة طبيـعيا q (SIN 306) دي
-ألـــفــــا - تـــوكــــوفـــيــــرول طـــبــــيـــعي و أســــتـــات دي- ألــــفـــا -
تــــوكــــوفــــيــــريـل  طــــبــــيــــعـي  و ســــكــــســــيــــنــــات  دي - ألــــفــــا-

qشتقة من الصوجاGتوكوفيريل  طبيعي ا
- فــيــتــوســتـيــروالت واســتــيــرات الــفــيــتــوســتــيـرول

qشتقة من الزيوت النباتية للصوجاGا
- اســــــتـــــــيــــــر الــــــســــــتــــــانــــــول الــــــنــــــبــــــاتـي اGــــــنــــــتـج من

السيتروالت اGشتقة من الزيوت النباتية للصوجا.
7- احلــلـيب و اGــنـتــوجـات اGــعـدة أســاسـا من احلــلـيب

(�ا في ذلك الالكتوز) باستثناء : 
- مــصـل الــلـــ® اGــســـتـــعــمل فـي تــصـــنــيـع اGــقـــطــرات
q الكحولية �ا في ذلك الكحول اإليثيلي من أصل فالحي

- اللكتيتول .
8 - الـــــــفـــــــواكـه ذات الـــــــقــــــــشـــــــرة ال ســـــــيــــــــمـــــــا الـــــــلـــــــوز
(أميڤدالوس كـميونيس . ل) والبـندق (كوريلوس أفالنا)
واجلــــوز (جــــوڤـــلـــونــس ريـــجــــيـــا) و جـــــوز الــــكــــاجــــو (أنــــا
كــارديـوم أوكـسـيـدونتــال) و الـجـوز األمــريكــي [كــاريا
إلــيـــــنــــوانـــزس k . koch  (wangenh) ] و جــوز  الــبــرازيل

(بروتوليتيا إكـسيلزا)q الفستق (بيستاسيا ڤيرا) وجوز
اGـــاكــادامـــيـــا أو الــكـــويــنـــسالن (مـــاكـــادامــيـــا تــرنـــيـــفــولـــيــا)
واGـنــتــوجــات اGـعــدة أســاسـا مـن هـذه الــفــواكه بــاسـتــثــنـاء
الــفــواكـه ذات الــقــشــرة اGـــســتــعـــمــلــة لـــصــنــاعـــة اGــقــطــرات
qالكحولية �ا في ذلك الكحول اإليثيلي ذي أصل فالحي

9- الـــــكـــــرافـس و اGـــــنـــــتــــوجـــــات اGـــــعـــــدة أســـــاســـــا من

q الكرافس
q عدة أساسا من اخلردلGنتوجات اG10- اخلردل و ا

11- حبـوب السـمسم  واGـنتوجـات اGعـدة أساسا من

q حبوب السمسم
12- األنـهيدريـد سولـفيـروسولـفيتـات بتـركيـز أكثر

من  10 مــــلغ/ كــــلغ أو 10 مــــلغ/ لــــتــــر حــــسب  SO2 الــــكــــلي
لـــلـــمــنـــتــوجـــات اGــعـــروضـــة اجلــاهـــزة لالســـتــهالك أو اGـــعــاد

q نتجGطبقا لتعليمات ا qتشكيلها
13- الــــتـــــرمس و اGــــنـــــتـــــوجــــات اGـــــعــــدة أســـــاســــا من

qالترمس
14- الــــرخـــويــــات واGــــنـــتــــوجــــات اGـــعــــدة أســـاســــا من

الرخويات.

اGلحـــق الثالثاGلحـــق الثالث
رمز االشعاع العاGي لألغذيةرمز االشعاع العاGي لألغذية
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qــوتGــنـــتـــوج الـــذي  �ــكـن  أن يــســـبب  أخـــطـــارا  حـــادة أو مــزمـــنـــة وحــتـى اGا
باالستنشاق أو االبتالع أو اختراق اجللد.

اGــــنـــتــــوج الـــذي �ــــكن أن يــــســـبـب أخـــطــــارا  حـــادة أو مــــزمـــنــــة  وحــــتى اGـــوت
باالستنشاق أو االبتالع أو اختراق اجللد.

اGـنــتـوج الــذي �ـكن أن يــســبب أخـطــارا مـحــدودة اخلـطــورةq بـاالســتـنــشـاق أو
االبتالع أو اختراق اجللد.

منتوج غير قابل لـلتآكل �كن أن يسبب تفاعال التهابيا مع االتصال الفوري
أو الطويل أو اGتكرر مع اجللد أو األغشية اخملاطية.

منتوج �كن أن يلتهب بسهولة كبيرة.

منتوج �كن أن يلتهب بسهولة.

منتوج �كن أن يدمر األنسجة احلية عند مالمسته لها.

منتوج �كنه االنفجار حتت تأثير لهب أو صدمة شديدة.

خطير على البيئة

مـنــتـوج يـطــلق حـرارة مــرتـفــعـة بــاالتـصــال مع مـواد أخــرى ال سـيـمــا مع اGـواد
القابلة  لاللتهاب.

+T : سام جدا

T : سام

Xn : ضار

Xi : مهيج

         

+F  : شديد االلتهاب

F : سهل االلتهاب

C : متآكل

E : متفجر

N :  خطير على البيئة

O : مشتعل

اGلحـــق الرابعاGلحـــق الرابع
اإلشارات والرموز التوضيحية لألخطاراإلشارات والرموز التوضيحية لألخطار
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وزارة الداخلية وزارة الداخلية واجلماعات احمللواجلماعات احمللّيةية
قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 18 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 24
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة q2013 يتضـمq يتضـمّن تفـويض اإلمضاء إلىن تفـويض اإلمضاء إلى

اGدير العام للحماية اGدنية.اGدير العام للحماية اGدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qوزير الداخلية واجلماعات احمللية qإنّ وزير الدولة
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-503 اGؤرّخ
في 14 جمـادى الثانية عام 1412 اGوافق 21 ديسـمبر سنة
1991 واGـــتــضــمـن تــنــظـــيم اإلدارة اGــركـــزيــة في اGـــديــريــة

qتمّمGعدّل واGا qدنيةGالعامة للحماية ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اGؤرّخ
في 2 ربـيع األوّل عـام 1415 اGـوافــق 10 غـشت سـنة 1994
qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-248 اGؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اGــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
واGتـضـمّن تـنظـيم اإلدارة اGـركـــزيـة فـي وزارة الداخـلـية

qتمّمGعدّل واGا qواجلماعات احمللية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اGــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اGــؤرّخ
في 16 شـــــوّال عــــام 1421 اGـــــوافق 11 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2001
واGـتـضـمّن تـعـيـX الـسّـــيــد خلـضـر الـهـبـيـريq مـديـرا عـامـا

qدنيةGللحماية ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

qـادّة األولى : ة األولى : يــفـوّض إلى الـسّــيـد خلــضـر الـهــبـيـريGـاداGا
اGــــديــــر الــــعــــام لـــلــــحــــمــــايـــة اGــــدنــــيــــةq اإلمــــضـــاء فـي حـــدود
صـالحـــــيــــــاتـهq بــــــاسم وزيــــــر الــــــدولــــــةq وزيـــــر الــــــداخــــــلــــــيـــــة
واجلـمــاعـات احملــلـــيــةq عــلى جـمــــيع الــــوثـائق واGــقـــررات
�ـــــــا فــــــيـــــهـــــــا أوامــــــر الـــــدفــع أو الـــــتــــــحـــــويــلq وتـــــفــــــويض
االعــتــمــادات ورســـائل إشــعـــار بــاألمــر بــالـــصــرف ووثــائق
qـــــصــــاريـف وبـــــيــــانـــــات اإليــــراداتGاإلثـــــبــــات اخلـــــاصـــــة بــــا

باستثناء القرارات.

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 18 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
24 سبتمبر سنة 2013.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 18 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 24
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة q2013 يتضـمq يتضـمّن تفـويض اإلمضاء إلىن تفـويض اإلمضاء إلى
اGـــديــر الـــعــام لـــلــمـــواصالت الــســـلــكـــيــة والـالســلـــكــيــةاGـــديــر الـــعــام لـــلــمـــواصالت الــســـلــكـــيــة والـالســلـــكــيــة

الوطنية.الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qوزير الداخلية واجلماعات احمللية qإنّ وزير الدولة
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اGؤرّخ
في 2 ربـيع األوّل عـام 1415 اGـوافــق 10 غـشت سـنة 1994
qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-248 اGؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اGــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
واGتـضـمّن تـنظـيم اإلدارة اGـركـــزيـة فـي وزارة الداخـلـية

qتمّمGعدّل واGا qواجلماعات احمللية
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-95 اGـؤرّخ
في 24 شــــــوّال عـــــام 1415 اGـــــوافق 25 مـــــارس ســـــنـــــة 1995
واGـتـضمـن تنـظـيم اGـديريـة الـعـامة لـلـمـواصالت السـلـكـية

qتمّمGعدّل واGا qوالالسلكية الوطنية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اGــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اGــؤرّخ
في 26 مــحــرّم عـام 1434 اGــوافق 10 ديــســمــبــر ســنــة 2012
واGـتــضــمّن تـعــيــX الـسّــــيـد عــبــد الـقــادر ســعـدونq مــديـرا

qعاما للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــفــــوّض إلـى الــــسّــــــيــــد عــــبــــد الــــقـــادر
سـعـدونq اGـديـر الـعـام لــلـمـواصالت الـسـلـكــيـة والالسـلـكـيـة
الـــوطـــنـــيـــةq اإلمـــضـــاء في حـــدود صـالحـــيـــاتهq بـــاسم وزيـــر

قرارات2 مقرقرارات2 مقرّرات2 آراءرات2 آراء
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الـدولـةq وزير الـداخـلـية واجلـمـاعـات احمللـــيـةq عـلى جـمــيع
الـــــــوثــــــائق واGــــــقـــــــررات �ــــــــا فـــــيــــــهــــــا أوامـــــر الــــــدفـع أو
الـتـحـويـلq وتـفـويض االعـتـمـادات ورسـائل إشـعـار بـاألمر
بـالـصـرف ووثائـق اإلثبـات اخلـاصـة بـاGـصـاريف وبـيـانات

اإليراداتq باستثناء القرارات.

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 18 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
24 سبتمبر سنة 2013.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 18 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 24
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة q2013 يتضـمq يتضـمّن تفـويض اإلمضاء إلىن تفـويض اإلمضاء إلى

اGدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية.اGدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qوزير الداخلية واجلماعات احمللية qإنّ وزير الدولة
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اGؤرّخ
في 2 ربـيع األوّل عـام 1415 اGـوافــق 10 غـشت سـنة 1994
qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-248 اGؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اGــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
واGتـضـمّن تـنظـيم اإلدارة اGـركـــزيـة فـي وزارة الداخـلـية

qتمّمGعدّل واGا qواجلماعات احمللية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اGــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اGــؤرّخ
في 7  ذي الـقــعـدة عـام 1432 اGـوافق 5 أكـتـوبــر سـنـة 2011
واGــتـضــمّن تــعـيــX الــسّـــيــد مــحــمـد طــالــبيq مـديــرا عــامـا
لـلـحـريات الـعـامـة والـشؤون الـقـانـونـية بـوزارة الـداخـلـية

qواجلماعات احمللية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

qـادّة األولى : ة األولى : يــفــوّض إلى الــسّــــيــد مــحــمـد طــالــبيGـاداGا
qــديــر الـــعــام لــلـــحــريــات الـــعــامــة والـــشــؤون الــقـــانــونــيــةGا
اإلمـضـاء فـي حـدود صالحـيـاتهq بـاسم وزيـر الـدولـةq وزيـر
الـــداخــلــيـــة واجلــمــاعـــات احملــلـــــيــةq عــلـى جــمــــيـع الــــوثــائق

واGقــرراتq باستثناء القرارات.

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 18 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
24 سبتمبر سنة 2013.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــالطيب بلعيزالطيب بلعيز
قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 18 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 24
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة q2013 يتضـمq يتضـمّن تفـويض اإلمضاء إلىن تفـويض اإلمضاء إلى

مدير اGيزانية واحملاسبة.مدير اGيزانية واحملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qوزير الداخلية واجلماعات احمللية qإنّ وزير الدولة
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اGؤرّخ
في 2 ربـيع األوّل عـام 1415 اGـوافــق 10 غـشت سـنة 1994
qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-248 اGؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اGــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
واGتـضـمّن تـنظـيم اإلدارة اGـركـــزيـة فـي وزارة الداخـلـية

qتمّمGعدّل واGا qواجلماعات احمللية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اGــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اGــؤرّخ
في 28  ذي احلجة عام 1432 اGوافق 24 نوفمبر سنة 2011
واGــتـــضـــمّن تـــعـــيـــX الــسّـــــيـــد رمـــضــان حـــديـــوشq مـــديــرا
qللميزانية واحملاسبة بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

qادّة األولى : ة األولى : يفوّض إلى الـسّــيد رمضان حديوشGاداGا
qاإلمضـاء في حدود صالحـياته qيزانـية واحملـاسبـةGمديـر ا
qوزيـر الـداخـلـيـة واجلـمـاعـات احملـلـــية qباسـم وزيـر الدولـة
علـى جمـــيع الـــوثـائق واGقـــرراتq �ـا فـيهـا أوامـر الدفع
أو التحويل وتـفويض االعتمادات ورسـائل إشعار باألمر
بـالـصـرف ووثائـق اإلثبـات اخلـاصـة بـاGـصـاريف وبـيـانات

اإليرادات.

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 18 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
24 سبتمبر سنة 2013.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
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قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 18 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 24
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة q2013 يتضـمq يتضـمّن تفـويض اإلمضاء إلىن تفـويض اإلمضاء إلى
مـــــديــــر الــــوســـــائل الــــعـــــامــــة والــــهـــــيــــاكـل األســــاســــيــــةمـــــديــــر الــــوســـــائل الــــعـــــامــــة والــــهـــــيــــاكـل األســــاســــيــــة

والصيانة.والصيانة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qوزير الداخلية واجلماعات احمللية qإنّ وزير الدولة
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اGؤرّخ
في 2 ربـيع األوّل عـام 1415 اGـوافــق 10 غـشت سـنة 1994
qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-248 اGؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اGــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
واGتـضـمّن تـنظـيم اإلدارة اGـركـــزيـة فـي وزارة الداخـلـية

qتمّمGعدّل واGا qواجلماعات احمللية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اGــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اGــؤرّخ
في 28  ذي احلجة عام 1432 اGوافق 24 نوفمبر سنة 2011
واGــتــضــمّن تــعــيــX الــسّــــيــد مــحــمــد ســيــدي عــليq مــديــرا
لـلـوسـائل الـعـامـة والـهيـاكل األسـاسـيـة والـصـيـانـة بوزارة

qالداخلية واجلماعات احمللية
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGــاداGــادّة األولى : ة األولى : يـــفــوّض إلـى الــسّـــــيــد مـــحــمـــد ســيــدي
عــــلـيq مــــديــــر الــــوســــائل الــــعــــامــــة والــــهــــيــــاكـل األســــاســــيـــة
والــصـــيــانــةq اإلمـــضــاء في حـــدود صالحــيــاتـهq بــاسم وزيــر
الـدولـةq وزير الـداخـلـية واجلـمـاعـات احمللـــيـةq عـلى جـمــيع

الــوثائق واGقــرراتq باستثناء القرارات.
اGـاداGـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 18 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

24 سبتمبر سنة 2013.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 18 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 24
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة q2013 يتضـمq يتضـمّن تفـويض اإلمضاء إلىن تفـويض اإلمضاء إلى
مدير اGوظفX والـتكوين باGديرية الـعامة للحمايةمدير اGوظفX والـتكوين باGديرية الـعامة للحماية

اGدنية.اGدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qوزير الداخلية واجلماعات احمللية qإنّ وزير الدولة

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-503 اGؤرّخ
في 14 جمـادى الثانية عام 1412 اGوافق 21 ديسـمبر سنة
1991 واGـــتــضــمـن تــنــظـــيم اإلدارة اGــركـــزيــة في اGـــديــريــة

qتمّمGعدّل واGا qدنيةGالعامة للحماية ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اGؤرّخ
في 2 ربـيع األوّل عـام 1415 اGـوافــق 10 غـشت سـنة 1994
qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-248 اGؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اGــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
واGتـضـمّن تـنظـيم اإلدارة اGـركـــزيـة فـي وزارة الداخـلـية

qتمّمGعدّل واGا qواجلماعات احمللية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اGــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اGــؤرّخ
في 19 ربـــيع األول عـــام 1423 اGـــوافق أوّل يــــونـــيــــو ســـنـــة
2002 واGتضـمّن تعـيX الـسّــيـد محـفوظ بن سـالمq مديرا

qدنيةGديرية العامة للحماية اGوالتكوين با Xللموظف

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــفــــوّض إلـى الــــسّـــــيــــد مــــحــــفــــوظ بن
ســـالـمq مــديـــر اGـــوظـــفـــX والـــتـــكـــوينq اإلمـــضـــاء فـي حــدود
صـالحـــــيــــــاتـهq بــــــاسم وزيــــــر الــــــدولــــــةq وزيـــــر الــــــداخــــــلــــــيـــــة
qـقـــرراتGعــلى جـمـــيع الــــوثـائق وا qواجلـمـاعــات احملـلـــيـة

باستثناء القرارات.

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 18 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
24 سبتمبر سنة 2013.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 18 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1434 اGـــــوافق  اGـــــوافق 24
سبـتمبـر سنة سبـتمبـر سنة q2013 يتضـمq يتضـمّن تفـويض اإلمضاء إلىن تفـويض اإلمضاء إلى
مـديـر اإلمـداد واGـنشـآت بـاGـديـريـة الـعامـة لـلـحـمـايةمـديـر اإلمـداد واGـنشـآت بـاGـديـريـة الـعامـة لـلـحـمـاية

اGدنية.اGدنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qوزير الداخلية واجلماعات احمللية qإنّ وزير الدولة
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- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-503 اGؤرّخ
في 14 جمـادى الثانية عام 1412 اGوافق 21 ديسـمبر سنة
1991 واGـــتــضــمـن تــنــظـــيم اإلدارة اGــركـــزيــة في اGـــديــريــة

qتمّمGعدّل واGا qدنيةGالعامة للحماية ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اGؤرّخ
في 2 ربـيع األوّل عـام 1415 اGـوافــق 10 غـشت سـنة 1994
qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-248 اGؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اGــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
واGتـضـمّن تـنظـيم اإلدارة اGـركـــزيـة فـي وزارة الداخـلـية

qتمّمGعدّل واGا qواجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبــعــــد االطالع عـــلـى اGــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اGــؤرّخ
في 15 ربــــيـع األول عـــام 1431 اGــــوافق أول مــــارس ســــنــــة
2010 واGـتضمّن تعـيX السّــيـد عبد القـادر نابتيq مديرا

qدنيةGديرية العامة للحماية اGنشآت باGلإلمداد وا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــفــــوّض إلـى الــــسّــــــيــــد عــــبــــد الــــقـــادر
نـــابــــتـيq مـــديــــر اإلمــــداد واGـــنــــشــــآتq اإلمــــضـــاء فـي حـــدود
صـالحـــــيــــــاتـهq بــــــاسم وزيــــــر الــــــدولــــــةq وزيـــــر الــــــداخــــــلــــــيـــــة
qـقـــرراتGعــلى جـمـــيع الــــوثـائق وا qواجلـمـاعــات احملـلـــيـة
�ــا فـــيــهــا تـــفــويض االعـــتــمــادات ورســـائل إشــعـــار بــاألمــر
بـالـصـرف ووثائـق اإلثبـات اخلـاصـة بـاGـصـاريف وبـيـانات
اإليـراداتq بـاســتـثـنـاء الــتـسـخــيـرات اخلـاصــة بـالـشـراء أو
اخلـــــدمـــــات ومـــــقـــــررات اإلبـــــطـــــال أو الـــــتـــــطـــــبـــــيق أو عـــــدم
الـــتـــطـــبـــيق لـــعـــقــوبـــات الـــتـــأخـــيـــر وأوامـــر الــدفـع وأوامــر

الديون اGستحقة للدولة.

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 18 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق
24 سبتمبر سنة 2013.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

قــراران مـؤرقــراران مـؤرّخـان في خـان في 18 ذي الـقــعـدة عـام  ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق  اGـوافق 24
سـبــتـمـبـر سـنـة سـبــتـمـبـر سـنـة q2013 يــتـضـمq يــتـضـمّـنـان تــفـويض اإلمـضـاءـنـان تــفـويض اإلمـضـاء

إلى نائبي مدير .إلى نائبي مدير .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qوزير الداخلية واجلماعات احمللية qإنّ وزير الدولة
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اGؤرّخ
في 2 ربـيع األوّل عـام 1415 اGـوافــق 10 غـشت سـنة 1994
qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-248 اGؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اGــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
واGتـضـمّن تـنظـيم اإلدارة اGـركـــزيـة فـي وزارة الداخـلـية

qتمّمGعدّل واGا qواجلماعات احمللية
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اGــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اGــؤرّخ
في 13 ذي احلـــجـــة عــام 1427 اGــوافق 2 يــنـــايــر ســـنــة 2007
واGـتـضـمّن تـعـيـX الـسّـــيـد مـصـطـفى أعـرابq نـائب مـدير

qللمحاسبة بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

qادّة األولى : ة األولى : يـفوّض إلى الـسّــيـد مصـطفى أعرابGاداGا
نائب مدير احملـاسبةq اإلمضـاء في حدود صالحياتهq باسم
وزيـر الــدولـةq وزيـر الـداخــلـيـة واجلــمـاعـات احملـلــــيـةq عـلى
جـمــــيع الــــوثــائق واGـقــــرراتq �ــا فــيـهــا أوامــر الـدفع أو
الـتــحـويـل وتـفـويـض االعـتــمـادات ورسـائـل إشـعــار بـاألمـر
بـالـصـرف ووثائـق اإلثبـات اخلـاصـة بـاGـصـاريف وبـيـانات

اإليرادات.
اGـاداGـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 18 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

24 سبتمبر سنة 2013.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qوزير الداخلية واجلماعات احمللية qإنّ وزير الدولة
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اGـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا
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- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اGؤرّخ
في 2 ربـيع األوّل عـام 1415 اGـوافــق 10 غـشت سـنة 1994
qالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-248 اGؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اGــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
واGتـضـمّن تـنظـيم اإلدارة اGـركـــزيـة فـي وزارة الداخـلـية

qتمّمGعدّل واGا qواجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-331 اGؤرّخ
في 19 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 6 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qالذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبــعــــد االطالع عـــلـى اGــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اGــؤرّخ
في أول شعبان عام 1418 اGوافق أول ديسمبر سنة 1997
واGـــتــضــمّن تـــعــيــX الــسّـــــيــد نــور الــديـن بــورحــالq نــائب
مــديـــر لــلــوســـائل الــعــامـــة بــوزارة الــداخـــلــيــة واجلـــمــاعــات

qاحمللية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGـــــاداGـــــادّة األولى : ة األولى : يـــــفـــــوّض إلـى الـــــسّـــــــيـــــد نـــــور الـــــدين
بـورحالq نائب مـدير الوسـائل العامـةq اإلمضاء في حدود
صـالحـــــيــــــاتـهq بــــــاسم وزيــــــر الــــــدولــــــةq وزيـــــر الــــــداخــــــلــــــيـــــة
qـقـــرراتGعــلى جـمـــيع الــــوثـائق وا qواجلـمـاعــات احملـلـــيـة

باستثناء القرارات.
اGـاداGـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 18 ذي الـقــعـدة عـام 1434 اGـوافق

24 سبتمبر سنة 2013.

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

وزارة التعلـيم العالي وزارة التعلـيم العالي والبحث العلميوالبحث العلمي
قــــرار وزاري مـــشــتـــــرك مــؤرقــــرار وزاري مـــشــتـــــرك مــؤرّخ في خ في 5 جـــمــادى الـــثــانـــــيــة جـــمــادى الـــثــانـــــيــة
يـتـضمّن عـــام عـــام 1434 اGـوافق  اGـوافق 15  أبـريل سـنة   أبـريل سـنة q2013 يـتـضم 
الـتـنــظـيم الـداخـلي Gــركـز تـنـمــيـة الـتـكــنـولـوجـيـاتالـتـنــظـيم الـداخـلي Gــركـز تـنـمــيـة الـتـكــنـولـوجـيـات

اGتطـورة.اGتطـورة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإنّ األم
qاليّةGووزير ا

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـــــــقـــــــتـــــــضـى اGـــــــرســـــــوم رقم 88-61 اGــــــــؤرّخ في 4
شعـبان عام 1408 اGوافق 22 مـارس سنة 1988 واGـتضمّن
qــتــطـــوّرةGإنــشــــاء مـــركــــز تــنــمـــــيــة الــتــكــنـــولـــوجــيــات ا

qتمّـمGعـدّل واGا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-260 اGؤرّخ
في 19 ربــــيـع األوّل عـــام 1415 اGــــوافــق 27 غــــشت ســــنــــــة
1994 الــــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيـــــر الـــتــــعــــلــــيم الــــعــــالي

qوالبحث العلمي

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمضان عــام 1415 اGوافــق 15 فبـراير سنـة 1995

qاليّةGالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 96-158 اGؤرّخ
في 16 ذي احلــــجّــــة عـــام 1416 اGــــوافق 4 مـــايــــو ســـنـــة 1996
الـــذي يـحــــدّد شــــروط تــطـبــــيق أحــكــــام األمــن الـــداخـلي
في اGـــؤســـســـةq اGـــنـــصـــوص عــــلـــيـــهـــا في األمـــر رقم 24-95
اGؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 اGوافق 25 سبتمبر
ســنــة 1995 واGــتـــعــلّق بــحــمــايــة األمالك الــعــمــومــيــة وأمن

qاألشخـاص فيهـا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-396 اGؤرّخ
في 28 ذي احلـجّة عام 1432 اGوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يـــحــدّد الـــقــانـــون األســاسي الـــنــمـــوذجي لـــلــمـــؤســســة

qالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-293 اGؤرّخ
في 2 رمـــضـــان عـــام 1433 اGــــوافق 21 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2012
الــذي يـــحــدّد مــهـــام اGــصـــالح اGــشـــتــركـــة لــلــبـــحث الــعـــلــمي

qوالتكنولوجي وتنظيمها وسيرها

- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اGشـترك اGؤرّخ في 9
شـــــعـــــبـــــان عــــام 1427 اGـــــوافق 2 ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2006
واGتضمّن التنظـيم الداخلي Gركز تنمية التكنولوجيات

qتمّمGا qتطوّرةGا

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادّة 10 من اGـرسوم
التّـنفـيذيّ رقم 11-396 اGؤرّخ في 28 ذي احلـجّة عام 1432
qــــذكـــــــور أعالهGــــوافــق 24 نــــــوفــــمــــبــــــر ســــنــــــة 2011 واGا
يـهــدف هــذا الـقـرار إلـى حتـديـد الــتـنـظــيم الـداخــلي Gـركــز
تـنـمـيـة الــتـكـنـولـوجــيـات اGـتـطــوّرة الـذي يـدعى في صـلب

النص "اGركـز".
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اGـاداGـادّة ة 2  :  : حتت ســلــطـة اGــديــرq الــذي يـســاعــده مــديـر
مـــســـاعـــد وأمــــX عـــامq يـــنـــظـم اGـــركـــز في أقـــســــام تـــقـــنـــيـــة
ومــصــالح إداريــة وأقــســام لــلــبــحث وورشــة ووحــدة بــحث

ومصالح مشتركة.

اGــاداGــادّة ة 3 :  : تـــتـــكــــــون األقــســـــام الـــتــقـــنــــيـــة وعــددهــــا
ثالثـة (3) من :

qنتائج البحث Xقسم العالقات اخلارجية وتثم *
* قـــسم الـــوثـــائق الـــعـــلـــمـــيـــة والـــتـــقـــنـــيـــة واألنـــظـــمــة

qتطوّرةGعلوماتية اGا
* قـسم الـطـرائق الـتـكـنـولـوجـيـة اGـتـطـوّرة وتـسـيـير

مشاريـع البحث.

X4 :  : يــكـلّـف قـسـم الـعالقــات اخلــارجــيـة وتــثــمـ اGـاداGـادّة ة 
نتائج البحث �ا يأتي :

- اGـــبـــادرة بـــعـــمــــلـــيـــات من أجـل جتـــســـيـــد الـــتـــعـــاون
qركزGالعلمي الوطني والدولي في ميدان تخصص ا

- اGــبــادرة بـــعــمــلـــيــات جتــنـــيــد الــكـــفــاءات الــعـــلــمــيــة
qXدعوين العلميGوا XشاركGا Xالوطنية والباحث

- إعـداد ومسك دلـيل الـكـفـاءات الوطـنـيـة في مـجـال
qركــزGتدخـل ا

- اقـتـراح ووضع حـيّــز الـتـنـفـيــذ إجـراءات حتـفـيـزيـة
qنتائج البحث العلمي Xلترقية تثم

- اGـــبـــادرة �ـــشــاريـع إنــشـــاء اGـــؤســـســات اGـــبـــتـــدئــة
واGـؤسسـات الـفرعـيـة ذات الـقيـمـة اGضـافـة اGسـتـمدة من

qنشاطات البحث والتطوير
- ضــــمــــان الــــدراســــات االســــتـــشــــرافــــيــــة واGــــتــــابــــعـــة

التكنولوجــية.
وينظم في ثالث (3) مصـالح :

qمصلحة العالقات اخلارجية واالتصال -
qوالتحويل التكنولوجي Xمصلحة التثم -

- مــــصــــلــــحـــة االســــتــــشــــراف واGــــتــــابــــعــــة الــــعــــلــــمــــيـــة
والتكنولوجـية.

اGـاداGـادّة ة 5 :  : يــكـلّـف قـسـم الـوثــائق الــعــلـمــيــة والــتـقــنــيـة
واألنظمة اGعلوماتية اGتطوّرة �ا يأتي :

- ضـــمـــان إعـــداد اGــــوارد اGـــعـــلـــومـــاتــــيـــة واGـــنـــصـــات
البرمجية وتسييرها وصيانتها.

- إعــداد حـــلـــول مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة مـــخـــصـــصـــة لـــتـــلـــبـــيــة
qاحتياجات مشاريع التطوير التكنولوجي

- تــــرقــــيــــة اإلعالم الــــعــــلــــمـي والــــتــــقــــني في مــــيــــدان
تـخــصص اGـؤسـسـة واقــتـراح كل إجـراء من شــأنه تـسـهـيل

qXستعملGدخول ا
- وضع نـظـام مالئم لـلحـفـاظ على األرشـيف الـعـلمي

للمؤسسة في اGكتبة االفتراضية.

وينظم في ثالث (3) مصـالح :
qتطوّرةGعلوماتية اGمصلحة التجهيزات ا -
qتخصصةGمصلحة هندسة البرمجيات ا -

- مصلحة الوثائق العلمية والتقنية.

اGــــاداGــــادّة ة 6 :  : يــــكـــلّـف قـــسـم الـــطــــرائق الــــتـــكــــنــــولـــوجــــيـــة
اGتطوّرة وتسيير مشاريع البحث �ا يأتي :

- تركيـز الطـلبـات في اجملال العـلمي والـتكـنولوجي
لـهـيـاكل بـحث اGـؤسسـة وإعـداد ومـتـابـعـة تـنـفـيـذ البـرامج

qعنيةGصالح اGلتلبية االحتياجات ذات العالقة مع ا
- ضــــمــــان تــــســــيــــيــــر كل ³ــــاذج مــــشـــــاريع الــــبــــحث/
الــــتـــــطـــــويــــــري والـــــعـــــقــــــود الــــــتـي تـــــدخــــل فـي مـــــيــــــدان

qركــزGتخصص ا
- تـــــصــــمــــيـم وإعــــداد الــــطـــــرائـق الـــــتــــكــــنـــــولــــوجــــــيــــة
وإجنـــازهــــا لـــتــــلـــبــــيــــة احـــتـــيــــاجـــات األقـــســــام ونـــشـــاطـــات

qالتطويـر التكنولوجي
- ضـــمـــان احملــــافـــظـــة عـــلى الــــتـــجـــهـــيـــزات الــــعـــلـــمـــيـــة

qللمؤسسـة وصيانتها
- ضمان خدمات الـتوصيف الفيـزيائي والكهربائي

إلدارة األقسام والوحدات.

وينظم في ثالث (3) مصـالح :
qمصلحة تسيير مشاريع البحث ومتابعتها -

qتطوّرةGمصلحة الطرائق التكنولوجية ا -
- مصلحة التوصيف الفيزيائي والكهربائي.

اGاداGادّة ة 7 :  : يلحق باألمX العامّ مكتب األمن الداخلي.

اGاداGادّة ة 8 :  : تكلّف اGصالح اإلدارية �ا يأتي :
- إعـــداد ووضع حــــيّـــز الــــتـــنــــفـــيـــذ اخملــــطط الــــســـنـــوي

qوارد البشريةGلتسيير ا
qركزGستخدمي اG هنيGسار اGضمان متابعة ا -
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- إعــداد ووضع حــيّــز الــتــنــفــيــذ مــخــطــطــات ســنــويــة
ومــــتـــــعــــدّدة الــــســـــنــــوات لــــلـــــتــــكــــويـن وحتــــســــX مـــــســــتــــوى

qركز وجتديد معلوماتهمGمستخدمي ا
- إعـداد مـشروع مـيـزانيـة الـتسـيـير وجتـهـيز اGـركز

qصادقة عليهGوكذا ضمان تنفيذه بعد ا

qمسك احملاسبة العامـة للمركز -

qركزGضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل ا -

- ضــمـــان تــســيــيــر قـــضــايــا اGــنـــازعــات واGــنــازعــات
qالقانونـية للمركـز

- ضمان تسييـر األمالك اGنقولة والعقارية للمركز
qواحملافظة عليها وصيانتها

qمسك دفاتر اجلـرد للمركز -

- ضمان حفظ أرشيف اGركز وصيانته.

تـــــنــــظــــم الــــمــــصــــــالـح اإلداريــــــة والــــتي عـــــددهـــــــا
خمسq(5) في :

* بعنوان اGركـز : بعنوان اGركـز :

qوالتكوين XستخدمGمصلحة ا -

qيزانية واحملاسبةGمصلحة ا -

- مصلحة الوسائل العامـة.

* بعنوان وحدة البحث : بعنوان وحدة البحث :

qاليGمصلحة التسيير ا -
- مصلحة الوسائل العامة والصيانة.

اGــاداGــادّة ة 9 :  : تـــتـــكــــــون أقــســـام الـــبــحث والـــتي عـــددهـــا
أربعـة q(4) من :

qقسم التألية والروبوتيك -

qتعددةGقسم هيكلة األنظمة وتقنيات اإلعالم ا -

qقسم اإللكترونيك الدقيقة والنانو تكنولوجيا -

- قسم األوساط األينية والليزر.

1 - يـكــل - يـكــلّـف قـســم الـتـألــيـة والـــروبــوتـيك بـالـقـيــامـف قـســم الـتـألــيـة والـــروبــوتـيك بـالـقـيــام
بدراسات وأعمال البحث حول :بدراسات وأعمال البحث حول :

- مـجـاالت الـتــألـيـة والـروبـوتـيـك وهـنـدسـة اGـعـارف
واألنظمـة اآلليةq وهـذا بغرض تـلبـية احتـياجات قـطاعات

الصناعة والصحة والنقل واخلدمات.

2 - يــكــل - يــكــلّف قــسم هــيــكـلــة األنــظــمـة وتــقــنــيـات اإلعالمف قــسم هــيــكـلــة األنــظــمـة وتــقــنــيـات اإلعالم
اGتعددة بالقيام بدراسات وأعمال البحث حول :اGتعددة بالقيام بدراسات وأعمال البحث حول :

- هـنـدسـة البـرامـج والـشـبـكات اإلعـالمـيـة واألنـظـمة
اGتعددة األوساط والقـياسات احليوية وهذا بغرض تلبية
احـــتـــيــاجـــات قـــطـــاعـــات الــصـــحـــة والـــصــنـــاعـــة والـــســمـــعي

البصري واالتّصـال.

3 - يــــكـــــل - يــــكـــــلّف قــــسـم اإللـــــكـــــتـــــرونـــــــيــــك الــــدقـــــيـــــقــــــةف قــــسـم اإللـــــكـــــتـــــرونـــــــيــــك الــــدقـــــيـــــقــــــة
والـــنــانــو تـــكــنــولـــوجــيــا بــالـــقــيــــام بـــدراســــــات وأعــمـــــالوالـــنــانــو تـــكــنــولـــوجــيــا بــالـــقــيــــام بـــدراســــــات وأعــمـــــال

البحث حـول :البحث حـول :
- تـــصــور وصـــنــع ³ـــاذج وصــنــع األدوات والـــدوائـــر
في مـيادين اإللـكتـرونيك الـدقيـقة وتـكنـولوجـيات اإلعالم
واالتــصــال والـــنــانــو تـــكــنــولـــوجــيــاq وهـــذا بــغــرض تـــلــبــيــة

احتياجات قطاعات الصناعة والصحة واالتّصـال.

4 - يــكـل - يــكـلّف قـسم األوســاط األيـنـيــة والـلف قـسم األوســاط األيـنـيــة والـلّـيـزر بــالـقـيـامـيـزر بــالـقـيـام
بدراسات وأعمال البحث حول :بدراسات وأعمال البحث حول :

- إعــداد اGـواد ومــعــاجلـتــهــا وتـطــويــر االسـتــخــدامـات
الــصــنـــاعــيــة بـــاســتــعــمـــال الــطــرائـق ذات أنــظــمـــة الــلّــيــزر
وبالزمـا الـتـفـريغ/ الـعرض احلـراريq وهـذا بـغـرض تـلـبـية

احتياجات قطاع الصناعة والصحة والبيئة.

اGاداGادّة ة 10 :  : تتـكون الورشة من :

* ورشة النماذج التكنولوجية.

اGاداGادّة ة 11 :  : تتـكون وحدة البحث من :

* وحدة البحث في البصريات والفوطونيات.

اGاداGادّة ة 12 :  : تكلّف وحدة البحث �ا يأتي :

- الــتــحــكم في الــتــقــنــيــات احلــديــثــة الــتي تــمــنــحــهــا
الــــفـــــوطــــونـــــيــــات مـن حــــيـث أنــــهـــــا نــــظـــــام نـــــاجت عن احتــــاد

qالبصريات واإللكترونيات

- تـــطـــويـــر طــرائـق بـــصــريـــة جـــديـــدة لـــتـــكـــيف جـــيــد
qكتسبةGللنظريات والتقنيات ا

- دراســــــة وإجنــــــاز مــــصــــفــــفــــــات مــــكــــانـــــيــــة وفــق
نـــظــــــام الـــهــــولـــوغــــرافـــيــــا الــــرقـــمـــــيـــةq بــــهــــدف اGــــعـــاجلـــــة
البصــرية (التـصفـيةq حتسـX وإمثـال اإلشـارة البـصريـة

q(بصفـة عـامـة
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- تطـوير وتـوصيف اللّــيزر بـهدف اسـتغالل أفضـل
Gــــصـــادره الـــضــــوئـــيـــة مـن الـــنــــاحـــيـــة الــــبـــصـــريــــة (قـــيـــاس
q(.حتديد وسائل العرض الطيفي qتـماثل احلزم qالتماسك
وكـذا من الـنـاحــيـة الـفـيـزيـائـيـة (قـوة الـلّـيـزرq ديـنـامـيـكـيـة

اللّيزرq الثباتq الضخ البصري.).
- اGشـاركة بصفـة فعّالـة في تنميـة صناعـية مالئمة

لتصنيع مختلف اGكونات الضوئية والبصرية.

وتتكون مـن :

- قــــسم الــــبـــحـث في الــــطـــبــــقـــات الــــرقــــيـــقــــة واGـــواد
qالفوطونـية

- قــــــسـم الــــــبــــــحـث في األجــــــهـــــــزة وتــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا
qالفوطونيـات

- ورشة اGيكانيك الدقيقة والبصريات.

اGـاداGـادّة ة 13 :  : تـوضع اGـصـلـحـة اGــشـتـركـة اGـنـشـأة طـبـقـا
ألحــــكــــام اGـــادّة 36 من اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 396-11
اGــؤرّخ في 28 ذي احلـــجّـــة عــام 1432 اGــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
ســـــنــــة 2011 واGـــــذكـــــور أعـالهq حتت مـــــســــــؤولـــــيـــــة رئـــــيس

مصلحةq وتتكون من فروع.

14 :  : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اGــشــتــرك اGـاداGـادّة ة 
اGــؤرّخ في 9 شــعـــبـــان عــــام 1427 اGــوافــق 2 ســبـــتــمـــبــــر

سنـة q2006 اGتمّم واGذكور أعاله.

اGـاداGـادّة ة 15 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 5 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1434
اGوافق 15 أبريل سنة 2013.

قــــرار وزاري مـــشــتـــــرك مــؤرقــــرار وزاري مـــشــتـــــرك مــؤرّخ في خ في 5 جـــمــادى الـــثــانـــــيــة جـــمــادى الـــثــانـــــيــة
يـتـضمّن عـــام عـــام 1434 اGـوافق  اGـوافق 15  أبـريل سـنة   أبـريل سـنة q2013 يـتـضم 
الـتـنـظــيم الـداخـلـي Gـركـز الـبــحث في تـكـنــولـوجـيـاالـتـنـظــيم الـداخـلـي Gـركـز الـبــحث في تـكـنــولـوجـيـا

نصف النواقل للطاقوية.نصف النواقل للطاقوية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإنّ األم
qاليّةGووزير ا

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-260 اGؤرّخ
في 19 ربــــيـع األوّل عـــام 1415 اGــــوافــق 27 غــــشت ســــنــــــة
1994 الــــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيـــــر الـــتــــعــــلــــيم الــــعــــالي

qوالبحث العلمي

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمضان عــام 1415 اGوافــق 15 فبـراير سنـة 1995

qاليّةGالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 96-158 اGؤرّخ
في 16 ذي احلــــجّــــة عـــام 1416 اGــــوافق 4 مـــايــــو ســـنـــة 1996
الـــذي يـحــــدّد شــــروط تــطـبــــيق أحــكــــام األمــن الـــداخـلي
في اGـــؤســـســـةq اGـــنـــصـــوص عــــلـــيـــهـــا في األمـــر رقم 24-95
اGؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 اGوافق 25 سبتمبر
ســنــة 1995 واGــتـــعــلّق بــحــمــايــة األمالك الــعــمــومــيــة وأمن

qاألشخـاص فيهـا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-396 اGؤرّخ
في 28 ذي احلـجّة عام 1432 اGوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يـــحــدّد الـــقــانـــون األســاسي الـــنــمـــوذجي لـــلــمـــؤســســة

qالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-293 اGؤرّخ
في 2 رمـــضـــان عـــام 1433 اGــــوافق 21 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2012
الــذي يـــحــدّد مــهـــام اGــصـــالح اGــشـــتــركـــة لــلــبـــحث الــعـــلــمي

qوالتكنولوجي وتنظيمها وسيرها

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-316 اGؤرّخ
فـي 3 شـــــــوّال عــــــام 1433 اGــــــــوافق 21 غـــــــشـت ســـــــنـــــــة 2012
واGـتـضـمّـن إنـشـاء مـركــز الـبـحث في تــكـنـولــوجـيـا نـصف

qالنواقل للطاقوية

- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية
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يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادّة 10 من اGـرسوم
التّـنفـيذيّ رقم 11-396 اGؤرّخ في 28 ذي احلـجّة عام 1432
qــــذكـــــــور أعالهGــــوافــق 24 نــــــوفــــمــــبــــــر ســــنــــــة 2011 واGا
يـهــدف هــذا الـقـرار إلـى حتـديـد الــتـنـظــيم الـداخــلي Gـركــز
الــبــحث فـي تــكــنـــولـــوجــيــا نــصف الــنـــواقــل لــلــطــاقــويـــة

الـذي يدعى في صلب النص  "اGركـز".

2  :  : حتت ســــلـــطـــــة اGــــديـــــرq الـــذي يــــســـــاعــــده اGــاداGــادّة ة 
مـــديــــر مــســـاعــــد وأمـــX عــــامq يـــنـــظم اGـــركـــــز في أقـــســام
تــــقــــنــــيــــة ومـــصــــالـح إداريـــة وأقــــســــام لــــلــــبـــحـث وورشـــات

ومصـالح مشتـركــة.

اGاداGادّة ة 3 :  : تتـكـــون األقـســـام التقنـــية والتي عددهـا
اثنان (2) من :

Xقسم اإلعالم الـعلـمي والعالقـات اخلارجـية وتـثم -
qنتائج البحث

- قــسم األجــهـزة الــعــلــمـيــة إلجنــاز وتـوصــيف أجــهـزة
نصف النـواقــل.

4 :  : يــــكـــلّف قــــسم اإلعـالم الـــعـــلــــمي والــــعالقـــات اGــاداGــادّة ة 
اخلارجية وتثمX نتائج البحث �ا يأتي :

- مـــــبــــادرة الــــشــــراكـــــة الــــعــــلــــمـــــيــــة وتــــرقــــيـــــتــــهــــا مع
اGــــؤســــســــــــات الــــوطــــنــــــــيــــة والــــدولـــــــيـــــة في مــــجـــــــاالت

qركــزGتخصص ا
- تـنــظــيم الــتــظــاهــرات الـعــلــمــيــة اGــتـعــلــقــة �ــجـــال

qركـزGاختصاص ا
- اقـــتـــــراح ووضـــع تـــدابـــــيـــر حتـــفـــيـــزيــــة لـــتـــرقـــيــة
تـثـمX نـتـائج الـبـحث الـعـلـمي والـتطــويــر الـتـكـنـولـوجي

qركـزGفي مجاالت تخصص ا
- تــــرقــــيــــة اإلعالم الــــعــــلــــمي والــــتــــقــــني فـي مــــجـــــال

qركــزGتدخـــل ا
- اقــــتـــراح كل إجـــراء إلدمــــاج الـــنـــشـــرات الــــعـــلـــمـــيـــة
لـلمـركـز في اGكـتـبـة االفتـراضـيةq وذلك لـتـسهـيل الـدخول

qXستعملGعلى ا
- وضـع نـــــظـــــــام مـالئم لـــــلـــــحـــــفـــــاظ عـــــلى األرشــــــيف

العلمي للمـركــز.
وينظم في ثالث (3) مصـالح :

qمصلحة العالقات اخلارجية واالتصال -
qنتائج البحث Xمصلحة تثم -

- مصلحة الوثائق العلمية والتقنية.

اGــــاداGــــادّة ة 5 :  : يـــكــــلّـف قـــسـم األجـــهــــزة الــــعــــلـــمــــيــــة إلجنـــاز
وتوصيف أجهزة نصف النواقل �ا يأتي :

- تــســيــيــر احملـــطــات الــتــكــنــولـــوجــيــة إلجنــاز أجــهــزة
نصف النواقل للطاقوية.

- مـــتــابـــعــة وتـــطــويــر وســـائل تـــكــنــولـــوجــيـــة جــديــدة
qإلجناز أجهزة حتويل الطاقة

qتسيير وسائل توصيف نصف النواقـل -
- مـــتـــابـــعـــــــة وتـــطــــويـــــر وســـــائــل تـــكـــنــــولــــوجــــيـــة

qجـديـدة للتـوصيف
qعلوماتي لألجهزة العلميةGاإلرشاد ا -

- مـــــــحـــــــاكــــــاة آداءات أجـــــــهـــــــزة وطـــــــرائـق أنـــــــصــــــــاف
qالنواقــل للطاقوية

- احلـــفــاظ عـــلى الــتـــجــهـــيــزات الـــعــلـــمــيـــة والــقـــاعــات
التكنولوجية وصيانتها.

وينظم في أربع (4) مصـالح :
- مــصــلــحــة احملـطــات الــتــكــنــولــوجــيــة إلجنــاز أجــهـزة

qنصف النواقـل
qواد وأجهزة نصف النواقلGمصلحة توصيف ا -

qعلوماتية واحلوسبة العلميةGمصلحة ا -
- مـــصــــلـــحــــة صـــيــــانــــــة الـــتـــجـــهـــــيــــزات الـــعـــلـــمـــــيـــة

واحلفــاظ عليهـا.

اGاداGادّة ة 6 :  : يلحق باألمX العامّ مكتب األمن الداخلي.

اGاداGادّة ة 7 :  : تكلّف اGصالح اإلدارية �ا يأتي :
- إعـــداد ووضع حــــيّـــز الــــتـــنــــفـــيـــذ اخملــــطط الــــســـنـــوي

qوارد البشريةGلتسيير ا
qركزGستخدمي اG هنيGسار اGضمان متابعة ا -

- إعــداد ووضع حــيّــز الــتــنــفــيــذ مــخــطــطــات ســنــويــة
ومــــتـــــعــــدّدة الــــســـــنــــوات لــــلـــــتــــكــــويـن وحتــــســــX مـــــســــتــــوى

qركز وجتديد معلوماتهمGمستخدمي ا
- إعـداد مـشروع مـيـزانيـة الـتسـيـير وجتـهـيز اGـركز

qصادقة عليهGوكذا ضمان تنفيذه بعد ا
qمسك احملاسبة العامـة للمركز -

qركزGضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل ا -
- ضــمـــان تــســيــيــر قـــضــايــا اGــنـــازعــات واGــنــازعــات

qالقانونـية للمركـز
- ضمان تسييـر األمالك اGنقولة والعقارية للمركز

qواحملافظة عليها وصيانتها
qمسك دفاتر اجلـرد للمركز -

- ضمان حفظ أرشيف اGركز وصيانته.
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تــــنــــظـــم الــــمــصــــــالـح اإلداريـــــــة والـــــتي عـــددهــــــا
ثالث q(3) في :

qوالتكوين XستخدمGمصلحة ا -
qيزانية واحملاسبةGمصلحة ا -

- مصلحة الوسائل العامـة.

اGــاداGــادّة ة 8 :  : تـــتـــكــــــون أقــســـام الـــبــحث والـــتي عـــددهـــا
أربعـة q(4) من :

- قـــــسم الــــــنـــــمــــــو الـــــبـــــلـــــــوري ألنـــــصــــــاف الــــــنـــــواقـل
qعدنـيةGوالطرائق ا

qقسم تطوير أجهزة التحويل لنصف النواقل -

Xقـــسم الـــطـــبـــقـــات الـــرقـــيـــقـــة والـــســـطـــوح ومـــا بــ -
qالسطــوح

- قـسـم الـتـكــنـولـوجــيـات الـبــارزة ألنـصــاف الـنـواقل
للطاقـويـة.

1 - يـــــكــــــل - يـــــكــــــلّـف قـــــســـم الـــــنـــــمـــــو الـــــبـــــلـــــوري ألنـــــصـــــافـف قـــــســـم الـــــنـــــمـــــو الـــــبـــــلـــــوري ألنـــــصـــــاف
االـــنـــواقــل والـــطـــرائق اGـــعـــدنــــيـــة بـــالـــقـــيـــــام بـــدراســـــاتاالـــنـــواقــل والـــطـــرائق اGـــعـــدنــــيـــة بـــالـــقـــيـــــام بـــدراســـــات

وأعمـال البحث حـول :وأعمـال البحث حـول :

qمعاجلة السيليس وتخصيبه -

Xالــتــصــفــيــة بــالـطــريــقــة الــكــيــمـيــائــيــة والــتــســخـ -
qعدني للمواد للكهروضوئيGا

- طـرائق الـتـكـوين الـبـلـوري لـلـمـواد نـصف الـنـاقـلـة
qباستخدام مختلف تقنيات النمو البلوري

- الــــنــــمــــذجـــــــة واحملـــــاكـــــــاة الـــــرقـــمــــــيــــة لــــطــــــرائق
تكــويـن البلـور.

2 - يــكــل - يــكــلّف قــسم تــطــويــر أجــهــزة الــتــحــويل لــنــصفف قــسم تــطــويــر أجــهــزة الــتــحــويل لــنــصف
النواقل بالقيام بدراسات وأعمال البحث حول :النواقل بالقيام بدراسات وأعمال البحث حول :

- الـطـرائق الــتـكـنـولـوجـيـة لألجــهـزة الـكـهـروضـوئـيـة
qعدة بالسيليسيوم البلوريGا

- الـــتــصــورات اجلـــديــدة والــهــيـــاكل الــكــهـــروضــوئــيــة
qبتكــرةGا

qهيكلة بالطبقات الرقيقةGتطوير األجهزة ا -

- ³ذجة ومحاكاة األجهزة.
3 - يــكــل - يــكــلّـف قــسم الــطــبــقــــات الــرقــيــقــــة والــســطـــوحـف قــسم الــطــبــقــــات الــرقــيــقــــة والــســطـــوح
ومـــــا بــــX الـــســــطـــوح بـــالــــقـــيــــــام بـــدراســــــــات وأعـــمــــــالومـــــا بــــX الـــســــطـــوح بـــالــــقـــيــــــام بـــدراســــــــات وأعـــمــــــال

البحث حـول :البحث حـول :

q³و الطبقات الرقيقة النصف الناقلة -

qالسطوح Xالفيزياء الكيميائية للسطوح وما ب -

qسطح ذو خاصية وظيفية -

- االلكتروكيمياء للمواد.

4 - يـكـل - يـكـلّـف قـسم الـتكـنولـوجـيات الـبارزة ألنـصــافـف قـسم الـتكـنولـوجـيات الـبارزة ألنـصــاف
الـــنـــواقــل لـــلـــطـــاقــــويـــــة بــالـــقـــيـــــام بـــدراســـــات وأعـــمـــالالـــنـــواقــل لـــلـــطـــاقــــويـــــة بــالـــقـــيـــــام بـــدراســـــات وأعـــمـــال

البحث حـول :البحث حـول :

qواد النانوية لتحويل الطاقة وتخزينهاGا -

- اGــــواد اجلــــديــــدة والــــتــــصــــورات لـإللــــكــــتــــرونــــيــــات
qالضـوئــية

qالتكنولوجيات القائمة على البوليمرات -

qاجلسيمات النانوية وطرائق البالزما للطاقوية -

- اGواد الهجينة للتحويل.

اGــــاداGــــادّة ة 9 :  : تــــتــــكـــــــون الـــــورشــــــاتq والـــــتي عــــددهـــــا
أربــع (4) من :

qورشة إعداد السيليسيوم -

qلوثةGورشة معاجلة السوائل ا -

qيكانيك واإللكترونيGورشة ا -

- ورشة تغليف أجهزة أنصاف النواقل.

اGـاداGـادّة ة 10 :  : تـوضع اGـصـلـحـة اGــشـتـركـة اGـنـشـأة طـبـقـا
ألحــــكــــام اGـــادّة 36 من اGــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 396-11
اGــؤرّخ في 28 ذي احلـــجّـــة عــام 1432 اGــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
ســـــنــــة 2011 واGـــــذكـــــور أعـالهq حتت مـــــســــــؤولـــــيـــــة رئـــــيس

مصلحةq وتتكون من فروع.

اGـاداGـادّة ة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 5 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1434
اGوافق 15 أبريل سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اGاليةعن وزير اGالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية
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1.139.962.880,79

947.084.899.127,34

128.840.435.098,03

307.804.082,89

14.113.174.793.972,82

169.319.323.230,46

0,00

0,00

0,00

6.089.968.727,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.212.844.017,56

66.224.680.517,10

15.442.394.711.654,18

3.043.766.989.952,55

153.286.444.131,90

862.807.787,05

143.683.345.565,74

6.002.040.676.284,89

1.044.750.835.774,43

1.513.986.000.000,00

300.000.000.000,00

355.907.481.153,26

502.080.200.329,01

2.382.029.930.675,35

15.442.394.711.654,18

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

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 )

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30 يونيو سنة يونيو سنة 2013
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