
العدد العدد 38
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 24 شعبان شعبان عام عام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 22 يونيو يونيو سنة  سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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اعـتمـاد إلى ميزانيــة تسييـر وزارة االتصال..................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 14-185  مؤرّخ في 17  شعـبان عام 1435 اIوافق 15 يونـيو  سـنة q2014 يـتضـمن إحداث مدرسـة ألشبال
األمة بالناحية العسكرية الرابعة...................................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم 14-186  مؤرّخ في 17  شعـبان عام 1435 اIوافق 15 يونـيو  سـنة q2014 يـتضـمن إحداث مدرسـة ألشبال
األمة بالناحية العسكرية اخلامسة..................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5  شـعـبـان عام 1435 اIـوافق 3 يـونـيـو سـنة q2014 يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام رئـيس دائـرة ذراع اIـيزان
في والية تيزي وزو...................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 5  شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق 3 يــونـيـو سـنـة q2014 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام كـتـاب عـامـX لـدى رؤسـاء
دوائر في الواليات.....................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5  شـعـبـان عام 1435 اIوافق 3 يـونـيو سـنة q2014 يتـضمّن إنـهـاء مهـام رئيس ديـوان كاتـبة الـدولة
لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة واIدينةq اIكلفة بالبيئة ـ سابقا..............................................................

مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 5  شـعـبـان عام 1435 اIـوافق 3 يـونـيـو سـنة q2014 يـتـضـمّنـان إنـهـاء مـهـام بوزارة الـتـهـيـئة
العمرانية والبيئة.....................................................................................................................................

مـراســيم رئـاســيّـة مــؤرّخـة في 5  شــعـبــان عـام 1435 اIـوافق 3 يـونــيـو ســنـة q2014 تـتــضـمّـن إنـهــاء مـهــام مـديــرين لـلــبـيــئـة في
الواليات...................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 5  شــعـبــان عـام 1435 اIـوافق 3 يــونـيـو سـنـة q2014 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهـام نــاظـرة مــسـاعــدة �ـجـلس
احملاسبة....................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 5  شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق 3 يــونـيـو سـنـة q2014 يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام رئــيس دراسـات بـاجملـلس
الوطني االقتصادي واالجتماعي...................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5  شعبان عام 1435 اIوافق 3 يونيو سنة q2014 يتضمّن تعيX الكاتب العامّ لوالية سعيدة.........

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5  شعبان عام 1435 اIوافق 3 يونيو سنة q2014 يتضمّن تعيX اIفتش اجلهوي للبيئة باجلـزائر..

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 5  شــعـبــان عـام 1435 اIـوافق 3 يـونــيـو ســنـة q2014 يـتــضـمّن تــعـيــX نـائب مـديــر بـوزارة الــبـريـد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال...................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5  شعبان عام 1435 اIوافق 3 يونيو سنة q2014 يتضمّن تعيX رئيس فرع �جلس احملاسبة.......

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قرار رقـم 111 / ق. م د / 14  مؤرخ في 5 شعـبان عام 1435 اIوافق 3 يونـيو سنة q2014 يـتعلـق باستـخـالف نائب في اجمللس
الشعبي الوطني..........................................................................................................................................
قرار رقـم 112 / ق. م د / 14  مؤرخ في 5 شعـبان عام 1435 اIوافق 3 يونـيو سنة q2014 يـتعلـق باستـخـالف نائب في اجمللس
الشعبي الوطني..........................................................................................................................................
XـوظـفـIيـتـضـمن تـفـويض اإلمــضـاء إلى مـديـر ا q2014 ـوافق 21 أبـريـل سـنةIمـقـرّر مـؤرّخ في 21 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1435 ا
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4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

7

8

9



3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 38 24 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـ هـ

22 يونيو سنة  يونيو سنة 2014 م

وزارة التجارةوزارة التجارة

قـرار مؤرخ في 20 شـوال عام 1434 اIـوافق 27 غـشـت سـنة q2013 يجـعل مـنـهج حتـديـد نـسـبـة اآلزوت الـبـروتـينـي في احلـليب
إجباريا......................................................................................................................................................

قــرار مـؤرخ في 28 رجب عـام 1435 اIـوافق 28 مـايـو سـنـة q2014 يـجـعل مـنـهـج حتـضـيـر الـعـيـنـات واحملــلـول األم والـتـخـفـيـفـات
العشرية قصد الفحص اIيكروبيولوجي إجباريا..............................................................................................

وزارة اGوارد اGائيةوزارة اGوارد اGائية

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 25 شــوال عــام 1434 اIــوافق أوّل سـبــتـمــبـر ســنـة q2013 يــحـدد تــصـنــيف الـوكـالــة الـوطــنـيـة
للموارد اIائيةq و كذا شروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة لها.....................................................................

قرار مـؤرخ في أول رمضان عام 1434 اIوافق 10 يولـيو سنة q2013 يـتضمن تـمديد تشـكيلـة اللجان اIـتساويـة األعضاء لدى
وزارة اIوارد اIائية.....................................................................................................................................

قـرار مؤرخ في 20 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1435 اIـوافق 20  أبـريـل  سـنة q2014 يـعـدل ويـتـمم الـقـرار اIؤرخ في 24 مـحـرم عــام
1431 اIوافق 10 يناير سنة 2010 الذي يحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان اIعنية �نع استخراج مواد الطمي........

وزارة السكن والعمران وزارة السكن والعمران واGدينةواGدينة

قـــرار وزاري مــشـتــــرك مـؤرّخ في 18  ربــــيع الـثــــاني عـــام 1435 اIـوافق 18  فـبــرايـر ســنـة q2014 يـعــدّل الـقــــرار الــوزاري
اIشـترك اIؤرّخ في 25  صفـر عـام 1434 اIوافق 7  يـنـاير سـنة 2013 الـذي يحـدّد قائـمة اIـشاريع الـتي �كن أن تـكون
موضوع استشـارة انتقائية.........................................................................................................................

قـرار مؤرخ في 20  محـرّم عام 1435 اIوافق 24 نوفمـبر سنة q2013 يـتضمّن حتـديد القـائمة االسـمية ألعـضاء اجمللس الـعلمي
....................................................................(CGS) طبق في هندسة مقاومة الزالزلIللمركز الوطني للبحث ا

قــرار مؤرخ في 13  ربـيع الـثـاني عام 1435 اIوافق 13 فـبـراير سـنة q2014 يتـضـمّن حتديـد الـقائـمـة االسمـيـة ألعضـاء مـجلس
..............................................................(CGS)طبق في هندسة مقاومة الزالزلIركز الوطني للبحث اIإدارة ا

قـرار مؤرخ في 29  جمادى األولى عام 1435 اIوافق 31 مارس سنة q2014 يعدّل القرار اIؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1431
اIـوافق 31 مـارس ســنـة 2010  الــذي يــحـدّد الــقــائــمـة االســمــيـة ألعــضــاء الـلــجــنـة الــقــطــاعـيــة الــدائـمــة لــلـبــحث الــعــلـمي
والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران........................................................................................
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قـرار مؤرّخ في 2  صفـر عام 1435 اIوافق 5  ديـسمـبر سـنة q2013 يحـدّد قائـمة اIـؤسسـات العـمومـيّة اIـؤهّـلـة لتـنظـيم إجراء
اIسابقات على أساس االختبارات واالمتحانات اIهنية لاللتحاق �ختلف الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية...........

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـرار مؤرخ في 21 مـحـرم عـام 1435 اIـوافق 25 نـوفمـبـر سـنة q2013 يـحـدد دفتـر الـشـروط اIتـعـلق بـاسـتغالل قـاعـات الـعرض
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم رئــاسي رقممــرسـوم رئــاسي رقم  14-184 مــؤر مــؤرّخ في خ في 13 شــعــبــان عــام شــعــبــان عــام
1435 اIوافـق  اIوافـق 11 يونـيو سنة  يونـيو سنة q2014 يتـضمن إحداثq يتـضمن إحداث

بـاب وحتويل اعـتـمـاد إلى ميـزانيــة تـسييـر وزارةبـاب وحتويل اعـتـمـاد إلى ميـزانيــة تـسييـر وزارة
االتصال.االتصال.

ــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريـة

qاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

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

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

qتمّمIعدّل واIا qاليةIا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

q2014 الية لسنةIقانون ا

- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

q2014 لسنة

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-48 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIـتـضـمن تـوزيع االعتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر االتـصال
q2014 الية لسنةIمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIــادة األولى :اIــادة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة االتـصــالq بــاب رقـمه 37-06 وعـنــوانه "مــصـاريف
مـتعـلـقـة بـبث لـقـاءات كـأس الـعالم 2014 (تـخـصـيص يـدفع

لفائدة اIؤسسة العمومية للتلفزة) ".

اIـــــادة اIـــــادة 2 : :  يــــلــــغــــى مـن مــــيــــــزانـــيــــــة ســـــنــــــة 2014
اعـــتـــمــــــاد قـــــدره مـــلـــيـــاران وأربـــعـــمـــائـــة مـــلـــيـــون ديـــنــار
(2.400.000.000دج) مــــقــــيّـــــــد في مــــيــــزانـــــيــــة الــــتــــكــــالــــيف
اIــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع". 

اIــــــادة اIــــــادة 3 :  :  يـــــــخـــــــصـص Iــــــيــــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2014
اعـــتـــمــــــاد قــــــدره مـــلــيـــاران وأربــعــمـــائــة مـــلــيـــون ديــنــار
(2.400.000.000 دج)   يـــــقـــــيّــــــد فــي مــــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر
وزارة االتــــــصـــــــال وفي الـــــــبــــــاب رقم 37-06 "مــــــصـــــــاريف
مـتعـلـقـة بـبث لـقـاءات كـأس الـعالم 2014 (تـخـصـيص يـدفع

لفائدة اIؤسسة العمومية للتلفزة) ".
اIــادة اIــادة 4 : : يـكـلف وزيـر اIـالـيــة ووزيــر االتـصـالq كل
فــيـمــا يـخــصّهq بـتــنـفــيـذ هـــــذا اIـرســــوم الـذي يـنــشــر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة.
حـرّر بــاجلـزائـر في 13 شـعــبـان عـام 1435 اIـوافق 11

يونيو سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرسـوممــرسـوم رئـاسي رقم  رئـاسي رقم 14-185  مـؤرمـؤرّخ في خ في 17  شـعــبـان عـام  شـعــبـان عـام
1435 اIوافق  اIوافق 15 يـونيو  يـونيو  سنة سنة q2014 يتـضمن إحداثq يتـضمن إحداث

مدرسة ألشبال األمة بالناحية العسكرية الرابعة.مدرسة ألشبال األمة بالناحية العسكرية الرابعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
qبناء على تقرير وزير الدّفاع الوطني -

- وبناء على الـدستورq ال سيما اIادّتان 77 (1 و2 و8)
qو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 340
اIـؤرّخ في 26  شـوّال عـام 1429 اIـوافق 26 أكــتـوبــر ســنـة

qتعلّق �دارس أشبال األمةI2008 وا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اIــادة األولى اIــادة األولى :   تـطــبـيــقـا ألحــكـام اIــرسـوم الــرّئـاسيّ
رقم 08 -340 اIــؤرّخ في 26  شـــوّال عــام 1429 اIــوافق 26
أكتـوبر سنة 2008 واIذكـور أعالهq حتدثq ابتداء من أوّل
يــــــــــنـــــــــــايــــــــــر ســـــــــــنــــــــــة q2015 مــــــــــدرســـــــــــة ألشــــــــــبـــــــــــال األمــــــــــة

باألغواط/الناحية العسكرية الرابعة.
اIـادة اIـادة 2 :  :  ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرسمية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرّر بـاجلـزائر في 17  شعـبـان عام 1435 اIوافق 15

يونيو سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اIــادة األولى اIــادة األولى :   تـطــبـيــقـا ألحــكـام اIــرسـوم الــرّئـاسيّ
رقم 08 -340 اIــؤرّخ في 26  شـــوّال عــام 1429 اIــوافق 26
أكتـوبر سنة 2008 واIذكـور أعالهq حتدثq ابتداء من أوّل
ينـاير سـنة q2015 مدرسـة ألشبـال األمة ببـجايـة/النـاحية

العسكرية اخلامسة.
اIـادة اIـادة 2 : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 17  شعـبـان عام 1435 اIوافق 15

يونيو سنة 2014.
عبدعبد العزيز بوتفليقة العزيز بوتفليقة

مــرسـوممــرسـوم رئـاسي رقم  رئـاسي رقم 14-186  مـؤرمـؤرّخ في خ في 17  شـعــبـان عـام  شـعــبـان عـام
1435 اIوافق  اIوافق 15 يـونيو  يـونيو  سنة سنة q2014 يتـضمن إحداثq يتـضمن إحداث

مدرسة ألشبال األمة بالناحية العسكرية اخلامسة.مدرسة ألشبال األمة بالناحية العسكرية اخلامسة.
ــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريّة
qبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبناء على الـدستورq ال سيما اIادّتان 77 (1 و2 و8)
qو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 340
اIـؤرّخ في 26  شـوّال عـام 1429 اIـوافق 26 أكــتـوبــر ســنـة

qتعلّق �دارس أشبال األمةI2008 وا

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  شعـبـان عام   شعـبـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 3
يــونـــيــو ســـنــة يــونـــيــو ســـنــة q2014 يــتـــضــمq يــتـــضــمّن إنـــهــاء مـــهــام رئــيسن إنـــهــاء مـــهــام رئــيس

دائرة ذراع اIيزان في والية تيزي وزو.دائرة ذراع اIيزان في والية تيزي وزو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــــوم رئــــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 شـــعـــبــان
عـام 1435 اIوافق 3 يونـيو سنــة 2014 تنهـى مهام السّيد
الـطـاهــر حـشــانـيq بـصـفــتـه رئـيــسـا لـدائـــرة ذراع اIـيـزان

في والية تيزي وزوq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  شعـبـان عام   شعـبـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 3
يــونـــيــو ســـنــة يــونـــيــو ســـنــة q2014 يــتـــضـــمq يــتـــضـــمّن إنــهـــاء مـــهــام كـــتــابن إنــهـــاء مـــهــام كـــتــاب

عامX لدى رؤساء دوائر في الواليات.عامX لدى رؤساء دوائر في الواليات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــــوم رئــــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 شـــعـــبــان
عـــــام 1435 اIــــوافق 3 يــــونــــيــــو ســــنـــــة 2014 تــــنــــهى مــــهــــام
الــسّــيــدة والــسّــيــدان اآلتــــيــة أســمــاؤهم بــصــفــتـهــم كــتـــابـا
عـــامــX لـدى رؤســــاء دوائــر في الــواليـات اآلتــــيــةq بــنـــاء

على طلبهم :

- حــكـــيــمـــة ولــد حـــســqX بـــدائــرة واســـيف في واليــة
qتيزي وزو

- رشـــيـــدي أنـــســـيـــغـــاويq بــــدائـــرة احلـــامـــة في واليـــة
qخنشلة

- عـبــد الـقـــــادر يــحـيى أمــحـمــــدq بــدائـــرة اخلــمـيس
في واليـة عX الدفلى.

مرسـوم مرسـوم رئـاسيرئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  شعـبـان عام   شعـبـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 3
يــونـــيــو ســـنــة يــونـــيــو ســـنــة q2014 يــتـــضــمq يــتـــضــمّن إنـــهــاء مـــهــام رئــيسن إنـــهــاء مـــهــام رئــيس
ديـوان كاتبة الدولـة لدى وزير التـهيئة الـعمرانيةديـوان كاتبة الدولـة لدى وزير التـهيئة الـعمرانية

والبيئة واIدينةq اIكلفة بالبيئة ـ سابقا.والبيئة واIدينةq اIكلفة بالبيئة ـ سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــــوم رئــــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 شـــعـــبــان
عـام 1435 اIوافق 3 يونـيو سنــة 2014 تنهـى مهام السّيد
حــمـيـد درقـاويq بــصـفـتـه رئــيـسـا لــديــوان كـاتــبــة الـدولــة
qــديــنـــةIلـــدى وزيـــر الــتـــهــيــئــة الــعــمــرانـــيـــة والــبــيــئـــة وا

اIكلفـة بالبيئة ـ سابقاq إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســومــان رئــاســيمــرســومــان رئــاســيّــان مـؤرــان مـؤرّخــان في خــان في 5  شـعــبــان عـام   شـعــبــان عـام 1435
اIوافق اIوافق 3  يونيو سنة   يونيو سنة q2014 يتضمq يتضمّنان إنهاء مهامنان إنهاء مهام

بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــــوم رئــــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 شـــعـــبــان
عـــــام 1435 اIــــوافق 3 يــــونــــيــــو ســــنـــــة 2014 تــــنــــهى مــــهــــام
الــسّـيــدين اآلتي اســمــاهـمــا بـوزارة الــتــهـيــئـة الــعــمـرانــيـة

والبيئةq إلحالتهما على التّقـاعد :
- فـــــريـــد نــــــزارq بــــصـــفــــتـه مــــديــــر دراســــــات لـــــدى

qالعـام Xاألم
- خالد ححادq بصفته مفتشا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـــوجب مــــرســــــوم رئــــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 شـــعـــبــان
عـام 1435 اIوافق 3 يونيو سنــة 2014 تنهى مهام السّادة
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مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  شعـبـان عام   شعـبـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 3
يــونـــيــو ســـنــة يــونـــيــو ســـنــة q2014 يــتـــضــمq يــتـــضــمّن إنـــهــاء مـــهــام رئــيسن إنـــهــاء مـــهــام رئــيس
دراســـــــــات بــــــــــاجملـــــــــلـس الـــــــــوطــــــــــني االقــــــــــتـــــــــصـــــــــاديدراســـــــــات بــــــــــاجملـــــــــلـس الـــــــــوطــــــــــني االقــــــــــتـــــــــصـــــــــادي

واالجتماعي.واالجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــــوم رئــــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 شـــعـــبــان
عـام 1435 اIوافق 3 يونـيو سنــة 2014 تنهـى مهام السّيد
عـلي هواريq بـصفـته رئـيسـا للـدراسات بـاجمللس الـوطني

االقتصادي واالجتماعيq إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  شعـبـان عام   شعـبـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 3
يـونـيــو سـنـة يـونـيــو سـنـة q2014 يـتـضــمq يـتـضــمّن تـعـيـX الــكـاتب الـعـامن تـعـيـX الــكـاتب الـعـامّ

لوالية سعيدة.لوالية سعيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــــوم رئــــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 شـــعـــبــان
عـــام 1435 اIــوافق 3 يــونـــيـــو ســـنــــة 2014 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد

الطاهر حشانيq كاتبا عاما لوالية سعيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  شعـبـان عام   شعـبـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 3
يونـيو سـنة يونـيو سـنة q2014 يتـضـمq يتـضـمّن تعـيX اIـفتش اجلـهوين تعـيX اIـفتش اجلـهوي

للبيئة باجلـزائر.للبيئة باجلـزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــــوم رئــــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 شـــعـــبــان
عـــام 1435 اIــوافق 3 يــونـــيـــو ســـنــــة 2014 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد

رضوان بن طاهرq مفتشا جهويا للبيئة باجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  شعـبـان عام   شعـبـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 3
يـــونــيــو ســنــة يـــونــيــو ســنــة q2014 يــتــضــمq يــتــضــمّن تــعــيــX نــائـب مــديـرن تــعــيــX نــائـب مــديـر

بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــــوم رئــــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 شـــعـــبــان
عـام 1435 اIوافق 3 يونـيو سنــة 2014 يعيّـن السّيد فريد
أويـحــيىq نـائب مـديـر لـلـتـعــاون الـثـنـائي بـوزارة الـبـريـد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  شعـبـان عام   شعـبـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 3
يـــونــيــو ســنــة يـــونــيــو ســنــة q2014 يــتــضــمq يــتــضــمّن تــعــيــX رئــيس فــرعن تــعــيــX رئــيس فــرع

�جلس احملاسبة.�جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــــوم رئــــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 شـــعـــبــان
عـــام 1435 اIــوافق 3 يــونـــيـــو ســـنــــة 2014 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد

حسX صديقيq رئيس فرع �جلس احملاسبة.

qاآلتـيــة أسـمــاؤهم بـوزارة الـتــهـيــئـة الـعــمـرانــيـة والـبــيـئـة
إلحالتهم على التّقـاعد :

- أحــــمـــــد أعــــرابq بـــــصــــفـــــته مـــــكــــلـــــفــــا بـــــالــــدراســــات
qوالتلخيص

- مـــحــمـــد ســعـــيــد خــلـــيــفـــةq بــصـــفــته مـــديــر دراســات
qديرية العامة لتهيئة وجاذبية اإلقلـيمIبا

- بـوعالم فــيـوطـمـانq بــصـفـته نــائب مـديـر لــلـحـفـاظ
عــــلـى اIــــنــــظــــومـــــات الــــبـــــيــــئــــيــــة اجلــــبــــلـــــيــــة والــــســــهــــبــــيــــة

والصحـراويـة وتثمينها.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 5  شعـبان عام   شعـبان عام 1435 اIوافق اIوافق
3  يونـيو سـنة   يونـيو سـنة q2014 تـتضـمq تـتضـمّن إنهـاء مـهام مـديرينن إنهـاء مـهام مـديرين

للبيئة في الواليات.للبيئة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــــوم رئــــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 شـــعـــبــان
عـام 1435 اIوافق 3 يونيو سنــة 2014 تنهى مهام السّادة
اآلتـيـة أســمـاؤهم بـصـفـتـهم مـديـرين لـلـبـيـئـة في الـواليـات

اآلتيةq إلحالتهم على التّقـاعد :
qفي والية بومرداس qنور الدين رحا�ية -

qفي والية سوق أهراس qعز الدين جرورو -
- عبد القادر حلفاويq في والية غليزان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـــوجب مــــرســــــوم رئــــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 شـــعـــبــان
عـــــام 1435 اIــــوافق 3 يــــونــــيــــو ســــنـــــة 2014 تــــنــــهى مــــهــــام
السّـيـدين اآلتي اسمـاهـما بـصـفـتهـمـا مديـرين لـلبـيـئة في

الواليتX اآلتيتqX إلحالتهما على التّقـاعد :
qفي والية سكيكدة qخميسي بلقيدوم -

- مــــحـــمــــــــد الــــصــــــــادق بــــونــــبــــــــابq فـي واليــــــــة
عــX الــدفلى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـــوجب مــــرســــــوم رئــــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 شـــعـــبــان
عـام 1435 اIوافق 3 يونـيو سنــة 2014 تنهـى مهام السّيد
رضـــوان بـن طـــاهـــرq بـــصـــفـــته مـــديـــرا لـــلـــبـــيـــئـــة في واليـــة

تيبازةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 5  شعـبـان عام   شعـبـان عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 3
يـــونــيــو ســنــة يـــونــيــو ســنــة q2014 يــتــضــمq يــتــضــمّـن إنــهــاء مـــهــام نــاظــرةـن إنــهــاء مـــهــام نــاظــرة

مساعدة �جلس احملاسبة.مساعدة �جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مــــرســــــوم رئــــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 شـــعـــبــان
عـــــام 1435 اIــــوافق 3 يــــونــــيــــو ســــنـــــة 2014 تــــنــــهى مــــهــــام
الـسّــيـدة زكـيــة بـسـكــرq بـصـفــتـهـا نـاظــرة مـسـاعــدة �ـجـلس

احملاسبةq إلحالتها على التّقـاعد.
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22 يونيو سنة  يونيو سنة 2014 م

اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قــــــــــرار رقـم رار رقـم 111 / ق. م د / / ق. م د / 14  م  مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 5 ش شــــــــــعــــــــــبــــــــــان عان عــــــــامام
1435 اIوافق  اIوافق 3 يون يونـيو سنة يو سنة q2014 يتq يتـعلق علق باستخـالفباستخـالف

نائب في اجمللس الشعبي الوطني.نائب في اجمللس الشعبي الوطني.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن اجمللس الدستوري

- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورq ال ســـيـــمـــا اIـــواد 105 و112
qو163 (الفقرة 2) منه

- و�ــقـتـضى  الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12-01 اIـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اIــــوافـق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012
واIـــتــعــلّـق بــنــظــام االنـــتــخــابــاتq ال ســـيــمــا اIــواد 88 و102

qو103 منه

- و�ــقـتـضى  الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12-02 اIـؤرخ
في 18 صـفر عام 1433 اIوافـق 12 ينـاير سـنة q2012 الذي
يحدد حاالت التنافي مع العهدة البرIانيةq ال سيما اIادة

 q3 منه

- و�ــقـتـضى  الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12-03 اIـؤرخ
في 18 صـفـر عام 1433 اIـوافـق 12 يـنـايـر سـنة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اIـرأة في اجملالس

qادة 6 منهIال سيما ا qنتخبةIا

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اIــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عـام 1433 اIـوافق 16 أبـريل سـنة 2012 الـذي يـحـدّد قـواعد

qعمل اجملـلـس الـدسـتـوري

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- وبـمــقـتــــضى  إعــالن الـــمـجلس الدستوري رقم
01 / إ. م د/12 اIــؤرخ في 24 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433

اIـوافق 15 مـايــو ســنـة 2012  واIـتــضــمن نــتـائج انــتــخـاب
qأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- وبـعـد االطالع عـلى رسالـة رئـيس اجملـلس الـشـعبي
الوطني رقم أخ / أر/2014/78 اIؤرخة في 25 مايـو سنة
2014 واIــســجـلــة بــاألمــانـة الــعــامـة لــلــمـجــلـس الــدســتـوري

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
بــتــاريخ 26 مــايــو ســنــة q2014 حتت رقم q05 واIـــتــضــمــنــة
الـتـصـريح بـشـغـور مـقـعـد الـنـائب عـبـد الـسالم بـوشـوارب
اIنـتـخب في قـائـمـة حـزب الـتـجـمع الـوطـني الـد�ـقراطي
الدائـرة االنتـخابـية اجلـزائـرq بسـبب قبـوله وظيـفة عـضو
في الــحــكــومـةq طــبـقـا لــلـمـادة 103 من الــقـانـون الــعـضـوي
رقم 12-01 اIــــــؤرخ في 18 صــــــفـــــــر عــــــام 1433 اIــــــوافق 12

 qذكور أعالهIيناير سنة 2012 وا

- وبــــنــــاء عــــلى قــــوائم اIــــتــــرشــــحــــX لـالنــــتــــخــــابـــات
الـتــشـريـعــيـة الــتي جـرت يـوم 10 مـايــو سـنـة q2012 اIـعـدة
من طـــرف وزارة الـــداخـــلـــيـــة واجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيـــة عن كل
q2012 ــرسـلــة بـتـاريخ 26 أبــريل سـنـةIا qدائــرة انـتـخــابـيـة
حتت رقم 12/3083 واIــسـجــلــة بـاألمــانـة الــعـامــة لــلـمــجـلس

 q39 حتت رقم q2012 الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة

qقررIوبعد االستماع إلى العضو ا -qقررIوبعد االستماع إلى العضو ا -

qداولةIوبعد ا -qداولةIوبعد ا -

- اعتـبـارا أن اIادة 105 من الدسـتور تـنص على أن
مــــهـــمـــة الــــنـــائب وعــــضـــو مـــجــــلس األمـــة وطــــنـــيـــةq قــــابـــلـــة
للـتـجـديـدq وال �ـكن اجلـمع بـينـهـمـا وبـX مـهـام أو وظائف
أخـــرىq و أن اIـــادة 3 من الـــقــــانـــون الـــعــــضـــوي رقم 02-12
اIــــؤرخ في 18 صـــفـــر عـــام 1433 اIــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة
2012 واIـــذكـــور أعـالهq تـــنص في مـــطّـــتـــهـــا األولى عـــلى أن

qانية تتنافى مع وظيفة عضو في احلكومةIالعهدة البر

- واعــــتـــــبــــارا أنـه �ــــقــــتـــــضى أحـــــكــــام اIــــادة 102 من
الـــقــانـــون الــعـــضــوي رقم 12-01 اIــؤرخ في 18 صـــفـــر عــام
1433 اIــــــوافق 12 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة q2012 واIــــــذكــــــور أعاله

يــســـتــخــلـف الــنــائـب بــعــد شـــغــور مـــقــعــده بـــســبب قـــبــوله
وظيفة عضـو في احلكومةq باIتـرشح اIرتب مباشرة بعد
اIـتـرشح األخـيــر اIـنـتـخب في الـقـائــمـة االنـتـخـابـيـة الـذي

qتبقيةIيخلفه خالل الفترة النيابية ا

- واعـتبـارا أنه �قـتضى أحـكام اIادة 6 من الـقانون
الـــــعــــــضـــــوي رقم 12-03  اIـــــؤرخ في 18 صـــــفــــــر عـــــام 1433
اIـوافـق 12 يـنـايــر سـنـة 2012 واIـذكــور أعالهq يـســتـخـلف
اIــــتـــرشـح أو اIـــنـــتــــخب �ـــتــــرشح أو مـــنــــتـــخب مـن نـــفس
اجلنس في جميع حـاالت االستخالف اIنصـوص عليها في

qتعلق بنظام االنتخاباتIالقانون العضوي ا



24 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 838

22 يونيو سنة  يونيو سنة 2014 م

واIـــتــعــلّـق بــنــظــام االنـــتــخــابــاتq ال ســـيــمــا اIــواد 88 و102
qو103 منه

- و�ــقـتـضى  الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12-02 اIـؤرخ
في 18 صـفر عام 1433 اIوافـق 12 ينـاير سـنة q2012 الذي
يحدد حاالت التنافي مع العهدة البرIانيةq ال سيما اIادة

 q3 منه

- و�ــقـتـضى  الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12-03 اIـؤرخ
في 18 صـفـر عام 1433 اIـوافـق 12 يـنـايـر سـنة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اIـرأة في اجملالس

qادة 6 منهIال سيما ا qنتخبةIا

- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اIــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عـام 1433 اIـوافق 16 أبـريل سـنة 2012 الـذي يـحـدّد قـواعد

qعمل اجملـلـس الـدسـتـوري

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- وبـمــقـتــــضى  إعــالن الـــمـجلس الدستوري رقم
01 / إ. م د/12 اIــؤرخ في 24 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433

اIـوافق 15 مـايــو ســنـة 2012  واIـتــضــمن نــتـائج انــتــخـاب
qأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- وبـعـد االطالع عـلى رسالـة رئـيس اجملـلس الـشـعبي
الوطني رقم أخ / أر/2014/79 اIؤرخة في 25 مايـو سنة
2014 واIــســجـلــة بــاألمــانـة الــعــامـة لــلــمـجــلـس الــدســتـوري

بـــتــاريخ 26 مــايـــو ســنــة 2014 حتت رقم q06 واIــتـــضــمـــنــة
التصريح بشـغور مقعد النائب خـليل ماحي اIنتخب في
قـائمة حـزب جبـهة التـحريـر الوطـني الدائرة االنـتخـابية
وهـرانq بــسـبب قـبـوله وظـيـفـة عــضـو في احلـكـومـةq طـبـقـا
لــلـمـادة 103 من الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12-01 اIـؤرخ في
18 صـفـر عام 1433 اIـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 واIـذكور

 qأعاله

- وبــــنــــاء عــــلى قــــوائم اIــــتــــرشــــحــــX لـالنــــتــــخــــابـــات
الـتــشـريـعــيـة الــتي جـرت يـوم 10 مـايــو سـنـة q2012 اIـعـدة
من طـــرف وزارة الـــداخـــلـــيـــة واجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيـــة عن كل
q2012 ــرسـلــة بـتـاريخ 26 أبــريل سـنـةIا qدائــرة انـتـخــابـيـة
حتت رقم 12/3083 واIــسـجــلــة بـاألمــانـة الــعـامــة لــلـمــجـلس

 q39 حتت رقم q2012 الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة

qقررIوبعد االستماع إلى العضو ا -qقررIوبعد االستماع إلى العضو ا -

qداولةIوبعد ا -qداولةIوبعد ا -

- واعــــتــــبــــارا أنـه بــــعــــد االطالع عــــلـى إعالن اجملــــلــس
Xــتـضــمن تــعــيـIـرســوم الــرئــاسي اIالــــدســتــوري وعـلـى ا
أعضاء احلكومة وكذا على قائمة مترشحي حزب التجمع
qالـــوطــنـي الــد�ـــقـــراطي بـــالــدائـــرة االنـــتــخـــابـــيــة اجلـــزائــر
اIـــذكـــورين أعالهq تـــبـــX أن اIـــتــرشـح اIــؤهـل الســتـــخالف
الـنــائب عـبــد الـسالم بـوشــوارب الـذي قــبل وظـيـفــة عـضـو

q في احلكومة هو مهني عبد الكر
يقريقرّر ما يأتي ر ما يأتي :

اIــــادة األولى اIــــادة األولى : يـــســـتــــخـــلــف الـــنـــــائــب بـــوشـــــوارب
عــبـــد الــسالم بــعــد شــغــور مــقــعــده بــسـبـب قــبــوله وظــيــفـة

عضو في احلكومة باIترشح مهني عبد الكر .
اIـادة اIـادة 2 :  :  تـبــلّغ نـسـخــة من هـذا الــقـرار إلى رئــيـس
اجملـــلــس الـــشـــعـــبــي الـــوطـــنـي وإلـى وزيـــر الـــدولـــةq وزيـــر

الداخلية واجلماعات احمللية.
اIـادة اIـادة 3 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرسـمـيـة

للجمهورية اجلــزائريـة الد�قراطية الشعبية.
بــــــهــــذا تـــــداول اجملــــــلـس الـــــدســـــتـــــوري في جـــــلــــســـــته
اIـنــعــقـدة بتـاريـخ 5 شعـبـان عام 1435 اIــوافــق 3 يـونـيو

سنة 2014.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي
أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
qعبد اجلليل بلعلى -
qإبراهيم بوتخيل -

qداود Xحس -
qعبد النور قراوي -

qمحمد ضيف -
qفوزية بن قلة -
- سماعيل بليت.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــرار رقـم رار رقـم 112 / ق. م د / / ق. م د / 14  م  مــــــــــؤرخ في ؤرخ في 5 ش شــــــــــعــــــــــبــــــــــان عان عــــــــامام
1435 اIوافق  اIوافق 3 يون يونـيو سنة يو سنة q2014 يتq يتـعلق علق باستخـالفباستخـالف

نائب في اجمللس الشعبي الوطني.نائب في اجمللس الشعبي الوطني.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن اجمللس الدستوري
- بــنـاء عـلى الــدسـتــورq ال سـيـمــا اIـادتـان 105 و 112

qو163 (الفقرة 2) منه
- و�ــقـتـضى  الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12-01 اIـؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اIــــوافـق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012
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أعضاء اجمللس الدستوري :أعضاء اجمللس الدستوري :
qعبد اجلليل بلعلى -
qإبراهيم بوتخيل -

qداود Xحس -
qعبد النور قراوي -

qمحمد ضيف -
qفوزية بن قلة -
- سماعيل بليت.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـقـرمـقـرّر مؤرر مؤرّخ في خ في 21 جـمـادى الـثـانـيـة عام  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 21
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة q2014 يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلىq يــتــضــمـن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

مدير اIوظفX و الوسائل باجمللس الدمدير اIوظفX و الوسائل باجمللس الدّستوري.ستوري.
ـــــــــــــــــــــ
qإن رئيس اجمللس الدستوري

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 89-143 اIـؤرخ
قي 5 مـــــــحـــــــرم عــــــام 1410 اIــــــوافق 7 غــــــشـت ســـــــنــــــة 1989
واIـتــعـلق بـالــقـواعــد اخلـاصـة بــتـنـظــيم اجملـلس الــدسـتـوري
qـتممIـعـدّل واIا qوالــقــانـون األســاسي لــبعــض مـوظــفــيه

qادة 11 منهIال سيما ا
- و�ـقتضى  اIرسـوم الرئاسي رقم 13-314 اIؤرخ
في 9 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 15 سبـتمبر سنة 2013
واIـتـضمن تـعيـX السـيـد مراد مـدلسيq رئـيـسا لـلمـجلس

qالدستوري
- و�ـقـتضى اIـقـرر اIؤرخ في 13 ربيع الـثـاني عام
Xــتــضــمن تــعــيــIــوافق 13 فــبـــرايــر ســـنــة 2014 واI1435 ا

الـســيـد عـبــد اجملـيـد طــبشq مـديــرا لـلـمــوظـفــX و الـوسـائل
qباجمللس الدّستوري
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

qـادة األولى : يـفـوض إلى الـسـيد عـبـد اجملـيـد طبشIـادة األولى :اIا
qاإلمضاء في حدود صالحياته qو الوسائل XوظـفIمدير ا
بــاسـم رئــيـس اجملــلـس الــدســـتــوريq عـــلى جـــمـــيع الـــوثــائق
اIــــتـــعــــلــــقــــة بــــالـــتــــســــيــــيــــر اIــــالي واحملــــاســــبي لــــلــــمـــجــــلس

الدستوري.
اIـادة اIـادة 2 : : يـنــشــر هــذا اIـقــرر في اجلــريــدة الـرســمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 21 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435

اIوافق 21 أبريل سنة 2014.
مراد مدلسيمراد مدلسي

- اعتـبـارا أن اIادة 105 من الدسـتور تـنص على أن
مــــهـــمـــة الــــنـــائب وعــــضـــو مـــجــــلس األمـــة وطــــنـــيـــةq قــــابـــلـــة
للـتـجـديـدq وال �ـكن اجلـمع بـينـهـمـا وبـX مـهـام أو وظائف
أخـــرىq و أن اIـــادة 3 من الـــقــــانـــون الـــعــــضـــوي رقم 02-12
اIؤرخ في 18 صفر عام 1433 اIوافق 12 يناير سنة 2012
واIــذكـور أعالهq تـنص فـي مـطّـتــهـا األولى عـلـى أن الـعـهـدة

qانية تتنافى مع وظيفة عضو في احلكومةIالبر
- واعــــتـــــبــــارا أنـه �ــــقــــتـــــضى أحـــــكــــام اIــــادة 102 من
الـــقــانـــون الــعـــضــوي رقم 12-01 اIــؤرخ في 18 صـــفـــر عــام
1433 اIــــــوافق 12 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 2012 واIــــــذكـــــــور أعاله

يــســـتــخــلـف الــنــائـب بــعــد شـــغــور مـــقــعــده بـــســبب قـــبــوله
وظيفة عضـو في احلكومةq باIتـرشح اIرتب مباشرة بعد
اIـتـرشح األخـيــر اIـنـتـخب في الـقـائــمـة االنـتـخـابـيـة الـذي

qتبقيةIيخلفه خالل الفترة النيابية ا
- واعـتبـارا أنه �قـتضى أحـكام اIادة 6 من الـقانون
الـــــعــــــضـــــوي رقم 12-03  اIـــــؤرخ في 18 صـــــفــــــر عـــــام 1433
اIـوافـق 12 يـنـايــر سـنـة 2012 واIـذكــور أعالهq يـســتـخـلف
اIــــتـــرشـح أو اIـــنـــتــــخب �ـــتــــرشح أو مـــنــــتـــخب مـن نـــفس
اجلـنسq في جــمــيع حـاالت االســتـخـالف اIـنــصـوص عــلـيــهـا

qتعلق بنظام االنتخاباتIفي القانون العضوي ا
- واعــــتــــبــــارا أنـه بــــعــــد االطالع عــــلـى إعالن اجملــــلــس
Xــتـضــمن تــعــيـIـرســوم الــرئــاسي اIالــــدســتــوري وعـلـى ا
أعـضـاء احلـكـومـة وكـذا علـى قائـمـة مـتـرشـحي حـزب جـبـهة
التـحرير الـوطني الدائـرة االنتخـابية وهـرانq اIذكورين
أعالهq تـبـX أن اIتـرشح اIـؤهل السـتـخالف الـنـائب خـليل
مــاحي الــذي قــبل وظــيــفــة عــضــو في احلــكــومــة هـو عــريف

qعبد احلليم
يقريقرّر ما يأتي ر ما يأتي :

اIـادة األولى اIـادة األولى : يـسـتـخـلـف الـنــائب خـلــيل مـاحي بـعـد
شـغــور مـقـعــده بـسـبب قــبـوله وظـيــفـة عـضــو في احلـكـومـة

باIترشح عريف عبد احلليم.
اIـادة اIـادة 2 :  :  تـبــلّغ نـسـخــة من هـذا الــقـرار إلى رئــيـس
اجملـــلــس الـــشـــعـــبــي الـــوطـــنـي وإلـى وزيـــر الـــدولـــةq وزيـــر

الداخلية واجلماعات احمللية.
اIـادة اIـادة 3 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرسـمـيـة

للجمهورية اجلــزائريـة الد�قراطية الشعبية.
بــــــهــــذا تـــــداول اجملــــــلـس الـــــدســـــتـــــوري في جـــــلــــســـــته
اIـنــعــقـدة بتـاريـخ 5 شعـبـان عام 1435 اIــوافــق 3 يـونـيو

سنة 2014.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي
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اIـادة اIـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 20 شـــوال عــام 1434 اIــوافق 27
غشت سنة 2013.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحقاIلحق

 منهج حتديد نسبة األزوت البروتيني في احلليب منهج حتديد نسبة األزوت البروتيني في احلليب

يـبــX هـذا اIـنــهج تـقـنــيـة الـتــحـديـد اIــبـاشـر لــنـسـبـة
األزوت الـبروتـينـي  للـحلـيب السـائلq الـكامل أو اIـنزوع

الدسم.

1. التعريف. التعريف

Iتطلبات هذا اIنهجq يطبق التعريف اآلتي :

 نسبة األزوت البروتيني : نسبة األزوت البروتيني :

هي النسـبة الكـتليـة للمـوادq حتدد بطـريقة مـباشرة
أو غــيــر مــبـاشــرة حــسب طــريــقــة الـعــمل اIــبــيــنــة في هـذا

اIنهج.

- يـــعـــبـــر عن نـــســـبـــة األزوت الـــبــروتـــيـــني مالحـــظــة مالحـــظــة 
بالنسبة الكتلية.

2. اIبدأ. اIبدأ

ترسب بروتينات الـعينة اIأخوذة للتجربة بإضافة
مــحـلــول حــمـض ثالثي األســتــيك بــحــيث يــكــون الــتــركــيـز
الـنــهــائي لـهــذا احلـمـض في اIـزيـج بـتــقـريب 12 %. يـفـصل
الــراسب الـبـروتـيـنـي بـالـتـرشـيح (حتــتـوي الـرشـاحـة عـلى
األزوت غير بروتـيني). حتدد نسبة األزوت في الرشاحة
حــسب طــريـــقــة الــعــمل اIــبـــيــنــة في مــنــهـج حتــديــد نــســبــة

األزوت في احلليب.

3. الكواشف. الكواشف

تستعمل فـقط كواشف ذات نوعية حتلـيلية معترف
بـهـا و مـاء مـقطـر أو مـنـزوع اIـعـادن أو مـاء ذو نـقـاوة على
األقل مــكـافــئــة إال في وجــود تـعــلــيـمــة مــخـالــفــة. تـســتــعـمل
نــفس الـكـواشف اIــبـيـنـة فـي مـنـهج حتـديــد نـسـبـة األزوت

في احلليب باإلضافة إلى ما يأتي : 

 1.3مـــــــــحــــــــلـــــــــول حــــــــمـض ثـالثـي كــــــــلـــــــــور األســــــــتـــــــــيكمـــــــــحــــــــلـــــــــول حــــــــمـض ثـالثـي كــــــــلـــــــــور األســــــــتـــــــــيك

(CCI3COOH)

داخل حــوجــلـــة مــدرجــة ســعــتــهــا 100 مــللq تــذوب في
اIاء 15,0 غ من حمض ثالثي كلور األستيك و يكمل باIاء

 وزارة التجارة وزارة التجارة
غــــشت قــــرار مـــــؤرخ في قــــرار مـــــؤرخ في 20 شــــوال عــــام  شــــوال عــــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 27 غــــشت 
q2013 يــــجـــعـل مـــنــــهج حتــــديــــد نـــســــبـــة اآلزوتq يــــجـــعـل مـــنــــهج حتــــديــــد نـــســــبـــة اآلزوت ســـنـــة ســـنـــة 

البروتيني في احلليب إجباريا.البروتيني في احلليب إجباريا.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اIـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1990

واIتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشq اIعدل واIتمم; 

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

qالذي يحدّد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اIؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

qطابقةIتعلّق بتقييم اIوا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
29 صــفـر عـام 1414 اIـوافق 18 غــشت سـنـة 1993 واIــتـعـلق

qعد لالستهالك و عرضهIواصفات بعض أنواع احلليب ا�

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في 7
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1418 اIـــــوافق 10 غــــشـت ســــنــــة 1997
واIتعلّق   باIواصـفات التقنية ألنواع احلليب اIركز غير

qاحمللّى واحمللّى وشروط عرضها و كيفياته

يقرر مايأتي :يقرر مايأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من اIـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اIــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اIــوافق 30 يــنــايــر ســنــة q1990 اIــعــدل واIــتــمم واIــذكــور
أعالهq يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة

اآلزوت البروتيني في احلليب إجباريا. 

اIـادة اIـادة 2 :  : من أجل حتـديـد نـسـبـة اآلزوت الـبـروتـيـني
في احلـــلـــيبq فـــإن مــخـــابـــر مـــراقـــبـــة اجلــودة وقـــمع الـــغش
واخملـابر اIـعتـمـدة لهـذا الـغرضq مـلزمـة بـاستـعـمال اIـنهج

اIبيّن في اIلحق اIرفق بهذا القرار.

يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اIنـهج من طـرف اخملـبـر عـند
األمر بإجراء خبرة.
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حـتى خط اIـعـلم. ال تـسـتـعـمل تـراكـيز أخـرى حلـمض ثالثي
كلور األستيك و أحجام محاليل تختلف عن تلك احملددة.

في حـــالــة إســـتـــعـــمــال تـــراكـــيــز أخـــرى حلـــمض ثالثي
كـلـور األسـتـيك أو أحجـام أخـرى لـلـمـحـاليل تـكـون فـعـالـية
اIنهج  فيما يـخص القيمة اIتوسطة وخصائص الفعالية

مابX اخملابر مختلفة. 

2.3 محـلول حجـمي مـعياري حلـمض الـكلورهـيدريك محـلول حجـمي مـعياري حلـمض الـكلورهـيدريك
(HCI) تركيزه (0,1 ±  0,0005) مول/ل

4. التجهيزات . التجهيزات 

تستعمـل األجهزة اIتداولة فـي اخملبرq باإلضافة إلى
تلك اIستعملة في منهج حتديد نسبة األزوت في احلليب

ال سيما األجهزة اآلتية :

qكن ضبطه عند 38° م ±  2° م� q1.4حمام مائيحمام مائي 

qسعتها 5 ملل q2.4 ماصة ماصة 

qقطره 75 ملم qمن زجاج q3.4 قمع الترشيح قمع الترشيح 

qقطره 15 سم qخال من األزوت q4.4 ورق الترشيح ورق الترشيح 

 5.4 مـاصــة أوتـومـاتــيـكـيــة أو مـاصــة �ـكـبس مـاصــة أوتـومـاتــيـكـيــة أو مـاصــة �ـكـبسq تـسـمح

باحلصول على جرعات ذات 10 ملل.

5. اقتطاع العينة. اقتطاع العينة

يتم اقتطاع العينة في شروط مالئمة.  

6. حتضير عينة التجربة. حتضير عينة التجربة

تــــســـــخن عــــيــــنــــة الــــتــــجــــربــــة فـي حــــمــــام مــــائي (1.4)
مـــظــبــوط في درجــة حــرارة 38° م ± 2° م. تــخــلط الـــعــيــنــة
جــيـــدا و بــرفق عـن طــريق دوران مــتـــكــرر لــلـــوعــاءq بــدون
الـــتـــســبـب في تـــشــكـل الــرغـــوة أو اخملض. تـــتـــرك الــعـــيـــنــة
لـتـبـرد في درجـة حـرارة الوسـط مبـاشـرة قـبل وزن عـيـنة

التجربة (1.7)

7 . طريقة العمل . طريقة العمل

1.7 العينة اIأخوذة  للتجربة  العينة اIأخوذة  للتجربة 

تــــوضع 5,0 مــــلل ± 0,1 مــــلـل من الــــعــــيـــــنــــة اIــــأخــــوذة
لــلــتـجــربـة احملــضـرة (6) في كـرة (Kjeldahl) أو في أنـبـوب
تــمــعــدن نــظــيف   و جــافq ¥ وزنه مــســبــقــا بــتــقــريب 0,1
مـلغ. يـضاف مـبـاشرة 5 مـلل ± 0,1 ملل من اIـاء في الـكرة
أو األنــبــوب و تــشــطف كل بــقــايــا الــعـيــنــة اIــتــبــقــيـة عــلى

العنق بحيث ينساب إلى قاع األنبوب أو الكرة. 

مـالحــــظـــة مـالحــــظـــة - يــــرتـــبـط اســــتـــعــــمــــال كـــرة (Kjeldahl) أو
أنبوب التمعدن باIنهج اخملتار من طرف اخملبر.

2.7 التحديد اIباشر التحديد اIباشر
 1.2.7 الترسيب والترشيح الترسيب والترشيح

يـــــــضــــــاف إلـى الــــــعـــــــيــــــنــــــة (1.7) اIــــــوجـــــــودة في كــــــرة
(Kjeldahl) أو أنــــبــــوب الـــتــــمــــعـــدن 40 مــــلل ± 0,5 مــــلل من
مـحـلـول حـمـض ثالثي كـلـور األسـتـيك (1.3) مع الـرج Iـزج

احملتوى.
من أجل أن يـركـد الـراسب تـتـرك كـرة (Kjeldahl) أو
أنــبــوب الــتــمــعــدن لــيــرتــاح حــوالـي خــمس دقــائق. يــرشح
مــــحــــتــــوى الــــكــــرة أو األنــــبــــوب عـــبــــر ورق تــــرشــــيح (4.4)

موضوع فوق قمع الترشيح (3.4).
جتـــمع الـــرشــاحـــة في حـــوجـــلــة نـــظـــيــفـــة مـــخــروطـــيــة
الــشــكل. تــبــقى كــمــيــة من الــراسب فـي كـرة (Kjeldahl) أو
أنـبـوب الــتـمـعـدن و تـتــجـمع الـكــمـيـة اIـتــبـقـيـة فـوق ورق
الــتــرشـــيح. لــيـس من الــضـــروري ســحب كـل الــراسب من

الكرة أو األنبوب.
من أجل أال يـجف جـزء من الراسب عـلى عنق الـكرة
أو األنـبــوب يـضـاف مــبـاشــرة بـعــد سـكب اIــزيج بــواسـطـة
مـــاصــة أوتــومــاتـــيــكــيــة q(5.4) 10 مــلـل من مــحـــلــول حــمض

ثالثي كلور األستيك (1.3).
يـــســتـــعـــمل هـــذا اIــزيـج لــشـــطف كـل بــقـــايـــا الــراسب
اIتـبقيـة على العـنق و يترك سائـل الشطف لـينساب في

قاع الكرة أو األنبوب.
�ـــزج احملـــتـــوى بـــواســـطـــة حـــركـــة دورانـــيـــة. يـــســـكب
اIـزيج اIـتـحـصل علـيه عـبـر نـفس ورق الـتـرشـيح. تـضاف
الـرشاحة إلى تـلك التي ¥ جمـعها من قـبل  داخل احلوجلة
اخملـــروطـــيـــة. يــشـــطف مـــبـــاشـــرة عــنـق الــكـــرة أو األنـــبــوب
مــجـددا بــواســطــة جــرعــة جــديـدة ذات 10 مـلل مـن مـحــلـول
ثالثي كــــلـــور األســـتــــيك مع الــــرج Iـــزج احملـــتــــوى. يـــســـكب
للمـرة الثـالثة مـحتـوى الكرة أو األنـبوب عـبر نفس ورق
التـرشيح مع إضـافـة الرشـاحة إلى مـا جـمع من قبل داخل

احلوجلة اخملروطية.
يــجب أن تــكـون الــرشـاحــة اIـتــحــصل عـلــيـهــا شـفــافـة
وخــالـــيـــة من جــزيـــئـــات اIــادة. فـي هــذه اIـــرحـــلــة ال تـــكــون
الرشاحة ضرورية و�كن التخلص منها بطريقة مالئمة.
إذا ¥ إجـــراء جتـــارب مـــتـــكـــررة عـــلى نـــفـس الـــعـــيـــنــة
Xمـختـلفـت Xفـيجب أن جتـرى جتربـت qأخـوذة للـتجـربةIا

للترسيب والترشيح على كل عينة جتربة.
 2.2.7 حتضير الرشاحة حتضير الرشاحة

بــعــد وضع الـقــفـازيـن يـســحب بـبـطء ورق الـتــرشـيح
من فــوق الـقـمع ويـطـوى الـورق حلـبس الـراسبq إذ تـبـقى
قـليل من الراسب علـى احلافة الداخـلية أو اخلارجـية لكرة
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(Kjeldahl) أو ألنــبــوب الــتــمــعـــدن �ــسح بــورق الــتــرشــيح
اIــطـوي بـحــيث يـلــتـصق كل الــراسب عـلى الـورقq بــعـدهـا
يــــوضع ورق الــــتـــرشـــيـح داخل كـــرة (Kjeldahl) أو أنـــبـــوب

التمعدن. 

3.2.7 عملية التمعدن والتقطير عملية التمعدن والتقطير

يــــضــــاف إلى كـــرة (Kjeldahl) أو أنـــبــــوب الـــتــــمـــعـــدن
كــمــيــة مــنــاســبــة من عــنــاصــر مــســهــلــة لــلــغــلــيــانq مــحــلـول
سولفات البوتـاسيومq محلول سـولفات النحاس وحمض
الـــكــبــريت و تــتــبع عــمــلــيــة الــتــمــعــدن والــتــقــطــيــر حــسب
طـريـقـة الـعـمل احملددة فـي منـهج حتـديـد نـسـبة األزوت في

احلليب.

 4.2.7 التجربة على بياض التجربة على بياض

جترى التجربة على بياض كما هو مبX من (1.2.7)
إلى (3.2.7) بـــحــــيث تــــســـتـــبــــدل عـــيـــنــــة الـــتـــجــــربـــة بـــورق
الـــتـــرشــيح ( 4.4) مـــغـــســـول �ــحـــلـــول حـــمض ثـالثي كـــلــور
األسـتيك (1.3) وتـتم مـعـايرة الـعـيـنـات اIـأخوذة لـلـتـجـربة
عـلى بياض بنفـس الكواشف والتجـهيزات اIسـتعملة مع

العينات اIأخوذة للتجربة.

تـســجل الـقــيم عــلى بـيــاض. إذا تـغـيــرت الـقــيم يـجب
معرفة سبب التغير. 

3.7 التحديد غير اIباشر التحديد غير اIباشر

�ـــكن حــســـاب نـــســبـــة األزوت الـــبــروتـــيـــني لـــعــيـــنــة
الـتـجـربـة بـدال من الـتـحـديـد اIـبـاشر (2.7) بـاالسـتـنـاد إلى

حتديد كالسيكي غير مباشر. 

يتـم هذا بـخـصم نـسبـة األزوت غـير الـبـروتـيني من
نسبـة األزوت اإلجمـالي لنـفس عيـنة الـتجـربة احملددة عن

طريق منهج حتديد نسبة األزوت في احلليب.

لـلـتـعــبـيـر عن الــنـسـبـة احلــقـيـقـيــة لـلـبـروتــيـنـات يـتم
ضـرب الـناجت اIـتـحصـل علـيه لـنسـبـة األزوت البـروتـيني

في 6,38.

8. احلساب والتعبير عن النتائج. احلساب والتعبير عن النتائج

1.8 حساب نسبة األزوت البروتيني  حساب نسبة األزوت البروتيني 

1.1.8 حتسب نسـبة األزوت البروتيني W pn لعـينة
التجربة عن طريق اIعادلة اآلتية :  

  1,4007 ( V  s - V  b ) M r 

W pn =

m

حيث : حيث : 

W pn : هي نــــســــبــــة األزوت الــــبــــروتـــــيــــني لــــعــــيــــنــــة

qبالنسبة الكتلية qالتجربة

V s : هي القـيمـة الرقمـية حلـجم حمض الـكلور (2.3)

اIـستـعمل في الـتحـديدq بـاIيلـيمـترq يـعبـر عنـها بـتقريب
q0,05 ملل

V b : هي الـــقــيـــمــة الـــرقـــمــيـــة حلـــجم حــمـض الــكـــلــور

qـيــلـيــمـتـرIبــا qـســتـعــمل في الــتـجـربــة عـلى بــيـاضI(2.3) ا
qيعبر عنها بتقريب 0,05 ملل

M r : هي الــقــيــمــة الــرقــمــيــة لــلــمــوالريــة احلــقــيــقــيــة

حلـــــمض الـــــكــــلــــور (2.3)  يـــــعــــبــــر عــــــنـــــهـــــا بـــــأربــــعــــة أرقــــام
qبالتقريب

q(1.7) هي القيمة الرقـمية لكتلة عـينة التجربة : m
بالغرامq يعبر عنها بتقريب 0,1 ملغ.

2.1.8 إذا اسـتــلـزم األمــر يــعـبــر عن الـنــتــائج بـأربــعـة
أرقـام بــالـتـقــريب إلجـراء حــسـابـات الحــقـة. إذ تــعـلق األمـر
بـالنـتـائج النـهـائـية يـعـبر عن نـسـبة األزوت بـثالثـة أرقام

وبرقمX للتعبير عن نسبة البروتينات.   

من األحـــسن أال تـــقــرب الـــنـــتـــائج  قــبـل االســتـــعـــمــال
النهائي لقيمة التجربة.

مالحـظة مالحـظة - يتـحـقق هـذا باخلـصـوص عنـدمـا تسـتـعمل
الـنـتـائج حلـسـابـات الحـقـة. مـثال في احلـالـة الـتي يـسـتـعـمل
فيها النتائج الـفردية للتجربة اIتحصل عليها من حتليل
عدة عينات حلساب إحصائيات فعالية اIنهج فيما يخص

التغيرات في نفس اخملبر وما بX اخملابر.

  كــذلـك في حــالــة اســتـــعــمــال هــذه الــنـــتــائج كــمــرجع
لضـبط جهاز مـا  (على سبـيل اIثال جـهاز معـايرة احلليب
باألشـعـة حتت احلـمـراء)q حـيث تـسـتـعـمل قـيم عـدة عـيـنات

حلساب التناقص البسيط واIتعدد. 

في هــــــــاتـه احلـــــــاالتq مـن اIالئـم أال تــــــــقـــــــرب الـــــــقــــــــيم
اIتحصل عليها قبل استعمالها في حسابات الحقة. 

2.8 حساب نسبة األزوت احلقيقي حساب نسبة األزوت احلقيقي

W p 1.2.8 حتــسب الـنــسـبـة احلــقـيـقــيـة لــلـبـروتــيـنـات
لعينة التجربة عن طريق اIعادلة اآلتية :

W p = W pn x 6,38

حيث :حيث :

 W p : هـي الـنـسـبــة احلـقـيــقـيـة لــلـبـروتــيـنـات لــعـيـنـة

qيعبر عنها بالنسبة الكتلية qالتجربة
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W pn: هـي نــــســـــبــــة األزوت الـــــبــــروتـــــيــــنـي لــــعـــــيــــنــــة

التجربةq بالنسـبة الكتليةq يعبـر عنها بأربعة أرقام بعد
q(1.8) الفاصلة

6,38 : هـو الـعـامل اIـضـاعف يــسـتـعـمل لـلـتـعـبـيـر عن

نسبة األزوت كنسبة حقيقية للبروتينات.

2.2.8 بـالـنـسـبـة حلـسـابـات الحـقـةq يـعـبـر عن الـنـتـائج
اIـتـحـصـل عـليـهـا لـلـنـسـبـة احلـقـيـقـيـة لـلـبـروتـيـنـات بـثـالثة
أرقـام بعـد الفـاصلـة بالـتقـريب إذا كان ضـروريا. إذا تـعلق
األمر بالنتائج احلقيقية q(1.8) يكفي عددين بعد الفاصلة.

9. الدقة في النتائج . الدقة في النتائج 

1.9 التجربة ما بX اخملابر التجربة ما بX اخملابر

يــتـحـصل عــلى قـيم الـتــكـراريـة وإعـادة الــتـجـربـة في
عـدة مـخـابـر من نـتـائـج الـتـجـربـة مـا بـX اخملـابـر. �ـكن أال
تــطــبق الــقــيم اIـشــتــقــة من هــاته الــتـجــربــة عــلى مــجـاالت

التركيز و اIصفوفات غير التي ¥ ذكرها.

2.9 التكرارية التكرارية

يجب أال يتجاوز الـفرق اIطلق بX نتيجتي جتربة
فـرديـتـX مـنـفـصـلـتـqX مـتـحـصل عـلـيهـمـا عن طـريق نـفس
اIــنــهـجq عــلى نـــفس اIــادة اخلـــاضــعـــة لــلــتـــجــربـــةq في نــفس
اخملـــبــــر و من طــــرف نــــفس احملــــلل الــــذي يـــســــتــــعـــمـل نـــفس
التجهـيزات في مجال زمـني قصيرq في 5 % من احلاالت

على األكثرq القيم اآلتية :

q0,0038 % لنسبة األزوت البروتيني -

- 0,024 % للنسبة احلقيقية للبروتينات.

3.9 إعادة التجربة في عدة مخابر إعادة التجربة في عدة مخابر

يجب أال يتجاوز الـفرق اIطلق بX نتيجتي جتربة
فـرديـتـX مـنـفـصـلـتـqX مـتـحـصل عـلـيهـمـا عن طـريق نـفس
اIــنـهـجq عـلى نــفس اIــادة اخلـاضــعـة لــلـتــجـربــةq في مـخــابـر
مــخـــتــلـــفــةq من طـــرف مــحـــلــلـــX مــخـــتــلــفـــX يــســـتــعـــمــلــون
qفي  5 %  من احلــاالت عـــلى األكــثــر qجتـــهــيــزات مــخـــتــلــفــة

القيم اآلتية :

q0,0092 % لنسبة األزوت البروتيني -

- 0,059 % للنسبة احلقيقية للبروتينات.

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 28 رجب عـام  رجب عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 28 مايـو سـنة مايـو سـنة
q2014 يـجـعل مــنـهج حتـضــيـر الـعـيــنـات واحملـلـول األمq يـجـعل مــنـهج حتـضــيـر الـعـيــنـات واحملـلـول األم

والــــــتــــــخــــــفـــــــيــــــفــــــات الــــــعـــــــشــــــريــــــة قــــــصــــــد الـــــــفــــــحصوالــــــتــــــخــــــفـــــــيــــــفــــــات الــــــعـــــــشــــــريــــــة قــــــصــــــد الـــــــفــــــحص
اIيكروبيولوجي إجباريا.اIيكروبيولوجي إجباريا.

ـــــــــــــــــــــــــ
qإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اIـؤرّخ
في 5 رجب عام 1435 اIوافق 5مايو سنة 2014 واIتضمّن

qأعضاء احلكومة Xتعي
- و�ـقـتـضى اIـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 90-39 اIـؤرخ
في 3 رجب عـــــام  1410 اIـــــوافق 30 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1990 

qتممIعدل واIا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشIوا
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام  1423 اIـوافق 21 ديــســمــبــر ســنـة 2002 

qالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقم 05-465 اIؤرخ
في  4 ذي الـــقـــعـــدة عـــام  1426 اIــــوافق 6 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة

qطابقةIتعلق بتقييم اI2005 وا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اIـؤرخ في 14 صــفــر عـام 1415
اIــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واIـــتـــعــــلق بـــاIــــواصـــفـــات
 qتممIعدل واIا qواد الغذائيةIيكروبيولوجية لبعض اIا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اIـادة األولى : اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من اIـرسوم
الـــــتــــــنـــــفـــــيــــــذي رقم 90-39 اIـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اIــوافق 30 يــنــايــر ســنــة q1990 اIــعــدّل واIــتــمّم واIــذكــور
أعالهq يهدف هذا القـرار إلى جعل منهج حتضير العينات
واحملـــلــول األم والـــتـــخـــفـــيــفـــات الـــعـــشــريـــة قـــصـــد الــفـــحص

اIيكروبيولوجي إجباريا.
اIــادةاIــادة 2 :  : من أجـل حتــضـــيــر الــعـــيــنـــات واحملــلــول األم
qـيـكروبـيـولوجيIوالتـخـفيـفـات العـشـرية قـصـد الـفحص ا
فإن مـخابر مـراقبة اجلـودة وقمع الغش واخملـابر اIعـتمدة
لـهذا الـغـرضq ملـزمـة باسـتـعمـال اIـنـهج اIبـX في اIـلحق

بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اIنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.
اIـادة اIـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 28 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 28

مايو سنة 2014.
عمارة بن يونسعمارة بن يونس
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اIـلحـقاIـلحـق
منهج حتضير العينات واحمللول األم والتخفيفاتمنهج حتضير العينات واحمللول األم والتخفيفات

العشرية قصد الفحص اIيكروبيولوجيالعشرية قصد الفحص اIيكروبيولوجي
يـحـدد هـذا اIـنهج الـقـواعـد الـعـامـة لتـحـضـيـر احملـلول
األم والــتــخــفــيــفـــات الــعــشــريــة اIــنــجــزة في وسط هــوائي
قــصــد الــفـحــوصــات اIــيــكــروبــيــولـوجــيــة لــلــمــواد اIــوجــهـة

لالستهالك البشري أو التغذية احليوانية.
1. مصطلحات وتعاريف :. مصطلحات وتعاريف :

مـن أجل مـتـطـلـبــات هـذا اIـنـهج تـطــبق اIـصـطـلـحـات
والتعاريف اآلتية :

1 .  . 1 احمللول األم (التخفيف األول) احمللول األم (التخفيف األول)
مـعـلق أو مــحـلـول أو مـسـتــحـلب مـتـحــصل عـلـيه بـعـد
وزن أو قـياس اIادة اIراد حتـليلهـا (أو من عينة الـتجربة
احملضرة من هذه اIـادة) ¨زوجة مع كمية تساوي 9 مرات
كــمــيــة اخملـفـف مع تــرك اجلــزيـئــات الــكــبــيــرة تـتــرسب إذا

وجدت. (3 واIالحظات 1 و2  في 1.6)
1 .  . 2 التخفيفات العشرية التي تلي : التخفيفات العشرية التي تلي :

مــعــلـقــات أو مــحـالــيل مــتــحـصل عــلــيـهــا بــخـلـط حـجم
مــوزون من احملــلـول األم (1.1) مع كــمــيــة تــسـاوي 9 مـرات
كــمـيــة اخملــفف مع إعــادة هـذه الــعــمـلــيــة عـلى الــتــخـفــيــفـات
الــعـــشــريــة الـــتي تــلي حـــتى احلــصـــول عــلى مــجـــمــوعــة من

التخفيفات العشرية اIناسبة لتطعيم أوساط الزرع.
2 . اIبدأ . اIبدأ

حتــــضــــيــــر احملــــلـــول األم (1.1) بــــحــــيث نــــحــــصل قــــدر
اإلمكـانq على تـوزيع موحد لألحـياء الـدقيقـة اIوجودة في

عينة التجربة.
qإذا اقـتضى األمر q(2.1) حتضـير تـخـفيـفـات عشـرية
لــتـــقــلــيـص عــدد األحــيـــاء الــدقــيـــقــة بــوحــدة احلـــجم من أجل
الــسـمــاح �الحــظــة ªــوهــا احملـتــمل بــعــد الــتـحــضــX (حــالـة
q(حـالـة الـعـلب) األنـابـيب) أو إلجــراء إحـصـاء مـسـتـعـمـرات

كما هو محدد في كل منهج خاص. 
مالحـــظــة : مالحـــظــة : لـــلــتـــقــلـــيص من مـــجــال اإلحــصـــاء إلى حــد
qرتقبة كبيرا جداIأو إذا كان عدد األحيـاء الدقيقة ا Xمع
�ـــكن زرع الــــتـــخــــفـــيــــفـــات الــــعـــشــــريـــة الــــضـــروريــــة فـــقط

(تخفيفX متتاليX على األقل).
3 . اخملففات اخملففات

3 . 1  التركيبات األساسية :  التركيبات األساسية :
لتحسX تكـرارية النتائجq ينـصح لتحضير اخملفف
بــاسـتـعــمـال مـركــبـات أسـاســيـة مـجـفــفـة أو حتـضــيـر كـامل

مجفف. يجب اتباع تعليمات اIصنّع بدقة.

يـــجب أن تـــكـــون اIـــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة ذات نـــوعـــيــة
حتليلية معروفة ومناسبة للتحليل اIيكروبيولوجي.

يــجب أن يــكــون اIــاء اIــسـتــعــملq مــاءا مــقــطـرا أو ذا
نوعية مكافئة.

3 . 2 مخففات الستعماالت عامةمخففات الستعماالت عامة

3 . 2 . 1 محلول بيبتون - ملح محلول بيبتون - ملح

3 . 2 . 1 . 1 التركيب التركيب

مستحضر هضم إنز�ي للكازيX....................1غ

كلورور الصوديوم (NaCl)...........................8,5غ

اIاء.....................................................1000ملل

3 . 2 . 1 . 2  التحضير :  التحضير : 

تـــذوب اIـــركــــبـــات فـي اIـــاء مع الــــتـــســــخـــX إذا كـــان
ضروريا.

يــعــدل الـ pH إذا كــان ضـروريــاq بــحــيث يــصــبح بــعـد
التعقيم 7 ± 0,2 في 25° م.

3 . 2 . 2  ماء بيبتوني ذو  ماء بيبتوني ذو pH مثبت مثبت

3 . 2 . 2 . 1 التركيب : التركيب :

مستحضر هضم إنز�ي ألنسجة حيوانية.......10غ

كلورور الصوديوم (NaCl).............................5غ

هــيــدروجــيــنــو - فــوســفــات ثــنــائي الــصــوديــوم إثــنـا
عشرة هيدراتي (Na2HPO4, 12H2O)........................9غ

ثـــنـــائي هـــيـــدروجـــيـــنـــو - فـــوســـفـــات الـــبـــوتـــاســـيــوم
(KH2PO4)........................................................1,5غ

اIاء.....................................................1000ملل

3 . 2 . 2 . 2 التحضير : التحضير :

تـــذوب اIـــركــــبـــات فـي اIـــاء مع الــــتـــســــخـــX إذا كـــان
ضروريا.

يــعــدل الـ pH إذا كــان ضـروريــاq بــحــيث يــصــبح بــعـد
التعقيم 7 ± 0,2 في 25° م.

3 . 3  توزيع وتعقيم اخملفف  توزيع وتعقيم اخملفف

يـــوزع اخملــفف (2.3) بـــاألحـــجـــام الالزمـــة لــتـــحـــضـــيــر
اIعلقات األم في حوجالت (4.4) ذات سعة مناسبة.

يـــوزع اخملــفف (2.3) بـــاألحـــجـــام الالزمـــة لــتـــحـــضـــيــر
تـخـفـيـفـات عـشـريـة في أنـابـيب اخـتـبار (5.4) أو حـوجالت
(4.4) بحيث يحتوي كل أنبوب أو حوجلة على 9 ملل بعد
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الـتـعـقـيم. يـجب أال يـتـجـاوز ارتـيـاب الـقـيـاس لـهـذا احلـجم
النهائيq بعد التعقيم ± %2.

مالحـظة :مالحـظة : إذا كان مـقـرر حسـاب عـدة مجـمـوعات من
األحيـاء الـدقيـقة بـواسـطة أوسـاط زرع مخـتـلفـةq �كن أن
يــصــبح ضــروريــا تــوزيع كـل اخملــفــفــات (أو الــبــعض مــنــهــا
Xفـــقط) بـــكــمـــيــات أكـــبــر من 9 مــلل فــيــجب إذا األخــذ بــعــ

االعتبار أبعاد احلوجالت (4.4) وأنابيب االختبار (5.4).
تسد األنابيب أو احلوجالت.

تعقم بجهاز التعقيم في 121° م Iدة 15 دقيقة.
4 . التجهيزات و األدوات الزجاجية التجهيزات و األدوات الزجاجية

األدوات اIـسـتـعــمـلـة في مـخـبـر اIــيـكـروبــيــولــوجـيـا
وال سيما ما يأتي :

4 . 1 أجهـزة للـتعقـيم بـحرارة جـافة (فـرن) وبحرارة أجهـزة للـتعقـيم بـحرارة جـافة (فـرن) وبحرارة

رطبة (جهاز التعقيم).رطبة (جهاز التعقيم).
4 . 2 أجهزة للمجانسة. أجهزة للمجانسة.

4 . 3 رجاج ميكانيكي رجاج ميكانيكي

4 . 4 حوجالتq  حوجالتq ذات سعات مناسبة.

4 . 5 أنابيب اختبارq  أنابيب اختبارq ذات سعة مناسبة.

4 . 6 مــاصــات مــدرجــة ذات ســيالن كــاملq  مــاصــات مــدرجــة ذات ســيالن كــاملq ذات ســعــة

اسـمـية 1 مـلل و10 مـلل مـدرجـة علـى التـوالي في 0,1 مـلل
و0,5 ملل.

 4 . 7 جـهـاز قـيــاس الـعـامل الـهــيـدروجـيـني ( جـهـاز قـيــاس الـعـامل الـهــيـدروجـيـني q(pH) )q له
تـدقـيق بـقـراءة ± 0,1 وحـدة pH في 25° م ويـسـمح بـإجـراء

.pH قياسات دقيقة في ± 0,1 وحدة
4 . 8 ميزانq  ميزانq له القدرة على الوزن بتقريب 0,01غ.

5 .  اقتطاع العينات اقتطاع العينات
جترى عملية اقتطاع العينات في شروط مناسبة.

6 .  طريقة العمل طريقة العمل
6 . 1 عينة التجربة و احمللول األم (التخفيف األول) عينة التجربة و احمللول األم (التخفيف األول)

Xيــــوزن في قـــــدح أو كــــيـس بالســـــتــــيــــكـي مــــعـــــقــــمــــ 
بـارتـيــاب قـيـاسي ± q%5 كــتـلــة ك (غ) أو يـقـاس بــارتـيـاب
قــيــاسي ± 5% حــجـم ح (مــلل) (10 غ أو 10 مــلـل عــلى األقل
إال في حـــالــــة وجـــود حتــــديـــدات مــــخـــالــــفـــة) �ــــثالن عــــيـــنـــة

التجربة.
تضاف كـمية من اخملفف تساوي x 9 ك (غ) أو x 9 ح
(ملل). من األفـضل قياس هـذه الكمـية بالـكتلـة وبارتياب
قيـاسي يقدر بـ ± 5% أو بـاحلجم وبـارتيـاب قيـاسي يقدر

بـ ± %5.

مالحظةمالحظة 1 : :

في بــعض احلـــاالت �ــكن أن يــكـــون ضــروريــا إضــافــة
اخملـــفف بـــكــثـــرةq خــاصـــة بــالـــنــســـبــة لـــلــمـــواد الــتي تـــعــطي
مـــحـــلـــول األم 1 + 9 لـــزج جـــدا أو ســـمــــيكq يـــجب إذا أخـــذه
بـعX االعـتـبار في الـعـملـيـات اIوالـية و / أو في التـعبـير

عن النتائج.

مالحظةمالحظة 2 : :

يــشــتــرط هــذا الــتــخــفــيف األول جــزئــيــا قــيــمــة احلــد
األدنى لإلحـصـاء الـذي يتـعـلق كـذلك بـالـتـقـنيـة اIـسـتـعـمـلة
(على سبيل اIثـالq الزرع في الكتلـة بـاالينـــوكيلـــوم ذو
1مـلل فـي مـحـلول 1 / 10 حـيث يـقـدر هـذا احلد بـ 10 أحـياء

دقيقة بالغرام).

إذا كـان ضـروريــا الـتـنـزيـل حتت هـذا احلـد بـالــنـسـبـة
لبـعض اإلحصـاءات في بعض اIـوادq �ـكن استـعمـال حجم
أصـغـر من اخملفـف. يجـدر الـذكـر بأن زرع هـذا احملـلول األم
يـؤدي احــتــمــال حــدوث صــعــوبـات مــرتــبــطــة بــعــدم تـوازن
نسبة االينوكيلوم / وسط (منع النمـو البكتيري بتركيز

كبير Iركبات اIنتوج).

 من أجل جتنب تـضرر األحـياء الـدقيـقة بـالتـغيرات
اIــفـــاجــئــة لــدرجــة احلــرارةq يــجب أن تــكــون درجــة حــرارة
اخملـفف خالل الــعـمـلــيـات اIـذكــورة أعاله قـريــبـة من درجـة

حرارة الوسط ما عدا في اIنتوجات اخلاصة.

يجانس اخلليط.

إذا لــزم األمــرq تـتــرك اجلــزيـئــات الــكــبـيــرة تــتـرسب
Iـدة 15 دقـــيــقــة عــلى األكــثــر كــمـــا �ــكن اســتــعــمــال أجــهــزة

التشريح اIكافئة.

في حـالـة حـسـاب األبـواغq يـجب أن يـسـخـن مـبـاشرة
احملـــلـــول األم (مـــثال 80° م عـــلى األقل Iـــدة 10 دقـــائق) بـــعـــد

حتضيره ويتبع بتبريد سريع. 

6 . 2 التخفيفات العشرية التي تلي : التخفيفات العشرية التي تلي :

يـــنــقـلq بــواســـطـــة مـــاصــة مـــعـــقـــمــة (6.4) وبـــارتـــيــاب
قـيـاسي ± q%5 1 مـلل من احملـلـول األم في أنـبـوب يـحـتـوي

على 9 ملل من اخملفف في درجة حرارة مناسبة. 

qمالحـــظــة :مالحـــظــة : إذا كــان األمـــر يـــســتـــلــزم حـــجــمـــا كــبـــيــرا
فـيـمـكن أن يـضـاف حـجـم مـحـدد من احملـلـول األم (أكـثـر من
1مـلل)q بـارتـيـاب قـيـاسي ± q%5 في حـوجـلة (4.4) حتـتوي

على 9 مرات من حجم اخملفف اIعقم.

من أجل تــدقـيق أفــضلq ال تــدخل اIـاصــة في احملــلـول
األم أكثر من 1 سم.
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يــجب جتــنب كل اتــصـال بــX اIــاصـة (6.4) احملــتــويـة
على االينوكيلوم واخملفف اIعقم.

تـخـلط الـعـيـنــة اIـأخـوذة لـلـتـجـربــة و اخملـفف بـعـنـايـة
بـــاســتـــعـــمـــال رجــاج مـــيـــكـــانــيـــكي (3.4) ومن األفـــضل Iــدة

خمس إلى عشر ثوان للحصول على تخفيف 2-10.
إذا لـزم األمـرq تـعـاد هـذه الـعـمــلـيـات عـلى الـتـخـفـيف
 10-2 والـتـخـفـيـفـات الـعـشـريـة اIـوالـيـة بـاسـتـعـمـال مـاصـة
جـــديـــدة مــــعـــقــــمـــة لـــكـل تـــخــــفـــيف مـن أجل احلـــصــــول عـــلى
التـخفـيفات q3-10 10-4 ........الخ وذلك إلى غـاية احلصول

على عدد مناسب من األحياء الدقيقة.
6 . 3 مدة العمليات مدة العمليات

يجب أالّ يـتجـاوز الوقت اجلـاري بX نـهايـة حتضـير
45 qاحمللـول األم وحلظـة اتصـال االينـوكيـلوم بـوسط الزرع
دقــيـــقــة مـع حتــديــد 30 دقــيــقــة كــزمـن فــاصل بــX حتــضــيــر
احملـلـول األم (1.6) وبـدايـة حتـضـيـر الـتــخـفـيـفـات الـعـشـريـة

اIوالية.
مالحـظة مالحـظة : إذا كـانت درجة حـرارة وسط اخملـبر عـالـية

.Xالقصوي XدتIا Xيجب تقليص هات qجدا

- و�ـقــتـضى اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 324-2000
اIــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اIــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

qائيةIوارد اI2000 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 190-03
اIــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات اIـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

qالعمومية
- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 08-04  اIؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
qؤسسات و اإلدارات العموميةIشتركة في اIلألسالك ا

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 361-08
اIــؤرخ في 10 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1429 اIــوافق 8 نـــوفـــمـــبــر
ســــــنـــــة 2008 و اIـــــتــــــضـــــمـن الــــــقـــــانــــــون األســـــاسـي اخلـــــاص
بـاIـوظـفX اIـنـتمـX إلى األسالك اخلـاصـة بـاإلدارة اIكـلـفة

 qائيةIوارد اIبا
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سنة 2002  واIتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
27 ذي احلـــــجــــــة عـــــام 1407 اIـــــوافق 22 غـــــشـت ســـــنـــــة 1987

واIـتــضـمن الـتـنــظـيم اإلداري لـلـوكــالـة الـوطـنــيـة لـلـمـوارد
qائيةIا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
28 صــــفــــر عـــام 1407 اIــــوافق 22  ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1987

واIـــتـــضــمن تـــصــنـــيف اIـــنــاصـب الــعـــلــيـــا في اIــؤســـســات
الـــعـــمـــومـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــوصـــايـــة وزارة الـــري و الـــبـــيـــئـــة

qتممIعدل و اIا qوالغابات
يقررون مايأتي :يقررون مايأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 13 من اIـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-307 اIــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اIـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007 و اIـذكــور أعالهq يــهـدف
هـــذا الـــقـــرار إلـى حتـــديـــد تـــصــــنـــيف الـــوكـــالــــة الـــوطـــنـــيـــة
لـلـموارد اIـائيـة و كـذا شروط االلـتـحاق بـاIنـاصب الـعلـيا

التابعة لها.
اIـادة اIـادة 2 : : تـصـنف الـوكالـة الـوطـنـيـة للـمـوارد اIـائـية

في الصنف " أ " القسم 1.
اIادة اIادة 3 : : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
الـتـابـعـة لـلـوكـالـة الـوطنـيـة لـلـمـوارد اIـائـيـة و كـذا شروط

االلتحاق بهذه اIناصبq طبقا للجدول اآلتي :

وزارة اGوارد اGائيةوزارة اGوارد اGائية
قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في قـــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرخ في 25 شــــوال عـــــام شــــوال عـــــام 1434
اIــوافق أواIــوافق أوّل سـبــتـمــبـر ســنـة ل سـبــتـمــبـر ســنـة q2013 يــحـدد تــصــنـيفq يــحـدد تــصــنـيف
الـوكــالــة الــوطــنــيــة لـلــمــوارد اIــائــيــةq و كــذا شـروطالـوكــالــة الــوطــنــيــة لـلــمــوارد اIــائــيــةq و كــذا شـروط

االلتحاق باIناصب العليا التابعة لها.االلتحاق باIناصب العليا التابعة لها.
ـــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن  األم
qاليةIو وزير ا

qائيةIوارد اIو وزير ا
- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 87-129 اIـــــؤرخ في 21
رمـضان عام 1407 اIوافق 19 مايـو سـنة 1987 الذي يـغـير
تسـمـية اIـعهـد الوطـني للـموارد اIـائيـة فيـجعـلهـا الوكـالة

qائيةIالوطنية للموارد ا
- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 07-307 اIؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدّد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسّسات و اإلدارات العموميةIناصب العليا في اIا
- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 12-326 اIؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
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طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الرقمالرقم

االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIناصبباIناصب

-

- مـهــنـدس رئــيـسي في اIــوارد اIـائــيـة
أو مـــتـــصـــرف رئـــيـــسي عـــلى األقل أو
رتـــــبـــــة مـــــعـــــادلــــةq يـــــثـــــبت خـــــمس (5)
ســنـــوات من اخلــدمـــة الــفـــعــلــيـــة بــهــذه

الصفة.

- مــهـنـدس دولــة  في اIـوارد اIــائـيـة أو
مـتـصــرفq يـثـبت عـشـر (10) سـنـوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـهــنـدس رئــيـسي في اIــوارد اIـائــيـة
عـــلى األقل أو رتـــبـــة مــعـــادلـــةq يـــثــبت
سـنتX (2) من اخلدمـة الـفـعلـيـة بـهذه

الصفة.

- مـــهـــنــــدس دولــة  في اIــوارد اIــائــيــة
أو رتــــبـــة مــــعــــادلــــةq يـــثــــبت ســــبع (7)
ســنـــوات من اخلــدمـــة الــفـــعــلــيـــة بــهــذه

الصفة.

- مـتـصـرف رئـيــسي عـلى األقلq يـثـبت
سـنتX (2) من اخلدمـة الـفـعلـيـة بـهذه

الصفة.

- مــتــصــرفq يـــثــبت ســبع (7) ســنــوات
من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـهــنـدس رئــيـسي في اIــوارد اIـائــيـة
عـــلى األقل أو رتـــبـــة مــعـــادلـــةq يـــثــبت
ثـالث (3) ســـــــنــــــــوات من األقــــــــدمـــــــيـــــــة

بصفة موظف.

- مــهـنـدس دولــة  في اIـوارد اIــائـيـة أو
رتــــــبــــــة مـــــــعــــــادلــــــةq يـــــــثــــــبـت أربع (4)
ســنـــوات من اخلــدمـــة الــفـــعــلــيـــة بــهــذه

الصفة.
- مـهــنـدس رئــيـسي في اIــوارد اIـائــيـة
عـــلى األقل أو رتـــبـــة مــعـــادلـــةq يـــثــبت
ثـالث (3) ســـــــنــــــــوات من األقــــــــدمـــــــيـــــــة

بصفة موظف.
- مــهـنـدس دولــة  في اIـوارد اIــائـيـة أو
رتــــــبــــــة مـــــــعــــــادلــــــةq يـــــــثــــــبـت أربع (4)
ســنـــوات من اخلــدمـــة الــفـــعــلــيـــة بــهــذه

الصفة.

مرسوم

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

قرار من
الوزير

مقرر
من

اIدير
العام

1200

720

432

432

259

259

م

مَ

م-1

م-1

م-2

م-2

1

1

1

1

1

1

أ

أ

أ

أ

أ

أ

اIدير العام

مساعد
اIدير العام

مدير قسم
تقني

مدير قسم
اإلدارة

مدير الفرع
اجلهوي

رئيس
مصلحة
القسم
التقني

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

الوكالة
الوطنية
للموارد
اIائية



24 شعبان عام  شعبان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1838

22 يونيو سنة  يونيو سنة 2014 م

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIناصباIناصب
اIستوىاIستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الرقمالرقم

االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باIناصبباIناصب

- مـتـصـرف رئـيــسي عـلى األقلq يـثـبت
ثـالث (3) ســـــــنــــــــوات من األقــــــــدمـــــــيـــــــة

بصفة موظف.

- مــتـــصــرفq يـــثــبت أربع (4) ســـنــوات
من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـهــنـدس رئــيـسي في اIــوارد اIـائــيـة
عـــلى األقل أو رتـــبـــة مــعـــادلـــةq يـــثــبت

سنتX (2) أقدمية بصفة موظف.

- مـــهــنــدس دولــة  فـي اIــوارد اIــائــيــة أو
رتبة مـعادلـةq يثبت ثالث (3) سنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـهــنـدس رئــيـسي في اIــوارد اIـائــيـة
عـــلى األقل أو رتـــبـــة مــعـــادلـــةq يـــثــبت
ســـنـــتــX (2) من اخلـــــدمــــة الــــفـــــعــــلــــيــــة

بصفة موظف.

- مـــهــنــدس دولــة  فـي اIــوارد اIــائــيــة أو
رتبة مـعادلـةq يثبت ثالث (3) سنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـتـصـرف رئـيــسي عـلى األقلq يـثـبت
سنتX (2) أقدمية بصفة موظف.

- مــتـــصــرفq يـــثــبت ثالث (3) ســنــوات
من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

مقرر
من

اIدير
العام

مقرر
من

اIدير
العام

مقرر
من

اIدير
العام

مقرر
من

اIدير
العام

259

156

156

156

م-2

م-3

م-3

م-3

1

1

1

1

أ

أ

أ

أ

رئيس
مصلحة
القسم
اإلداري

رئيس
مصلحة
على

مستوى
الفرع
اجلهوي

رئيس
فصيلة على
مستوى
القسم
التقني

رئيس
فصيلة على
مستوى
القسم
اإلداري

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

الوكالة
الوطنية
للموارد
اIائية
(تابع)

 اIادة اIادة 4 :  : تطبـيقا ألحكام اIادة 10 من اIرسوم الرئاسي رقم 07-307 اIؤرخ في 17 رمضان عام 1428 اIوافق 29 سبـتمبر
سـنة 2007 و اIذكـور أعالهq حتدد الـزيادة االستـدالليـة للـمنصب الـعالي لـرئيس فـصيلـة على مـستوى الـفرع اجلـهوي و كذا

شروط االلتحاق بهذا اIنصبq طبقا للجدول اآلتي :

طريقةطريقة
XالتعيXالتعي

اIستوىاIستوىاIناصب العليااIناصب العليا
السلالسلّميمي

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

 Xشروط التعي Xشروط التعي
في اIناصبفي اIناصب

- تـــقــــنـي ســـام فـي اIــــوارد اIـــائــــيــــة أو رتــــبـــة
مــــعـــــادلــــةq يـــــثــــبـت خــــمس (5) ســــنـــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مــــلــــحـق إدارة رئـــيــــسـيq يــــثــــبت خــــمس (5)
سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- ملـحق إدارةq يثـبت ثماني (8) سـنوات من
اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

مقرر من
اIدير العام

مقرر من
اIدير العام

75

75

5

5

رئيس فصيلة
تقنية على مستوى

الفرع اجلهوي

رئيس فصيلة
إدارية على مستوى

الفرع اجلهوي

اIؤسسةاIؤسسة
العموميةالعمومية

الوكالة
الوطنية
للموارد
اIائية
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 اIــادة اIــادة 5 :  : يــســـتـــفـــيـــد اIــوظـــفـــون اIـــعـــيــنـــون بـــصـــفــة
قانـونية في اIـنصب العـالي رئيس فصـيلة عـلى مستوى
الــوكــالــة الــوطــنــيـــة لــلــمــوارد اIــائــيــةq اIــصــنف في إطــار
أحـــكـــام اIـــرســـوم رقم 85-59 اIــــؤرخ في 23 مـــارس ســـنـــة
q1985 من الــــزيــــادة االســــتـــداللــــيــــة احملـــددة بـ 75 اIــــوافــــقـــة

لـلـمـسـتـوى 5 طـبـقـا لـلـمـادة 3 أعالهq ابـتـداء من أول يـنـايـر
ســــنــــة 2008 إلـى غــــايــــة نـــــشــــر هــــذا الـــــقــــرار فـي اجلــــريــــدة

الرسمية.

 اIــادة اIــادة 6 :  : يــســـتـــفـــيـــد اIــوظـــفـــون اIـــعـــيــنـــون بـــصـــفــة
قانـونية في اIـنصب العـالي رئيس فصـيلة عـلى مستوى
الـــفــرع اجلــهــوي لــلــوكـــالــة الــوطــنــيــة لـــلــمــوارد اIــائــيــة من
الـزيـادة االسـتــداللـيـة احملـددة في اIـادة 4 أعالهq ابـتـداء من

أول يناير سنة 2008.

 اIــادةاIــادة  7 :  : يــســـتـــفـــيـــد اIــوظـــفـــون اIـــعـــيــنـــون بـــصـــفــة
قــانــونـيــة في اIــنـصـب الـعــالي مــديـر قــسم ومــديـر الــفـرع
اجلــهــوي  ورئـيس مــصــلــحـة عــلى مــســتــوى الـفــرع اجلــهـوي
قــبل تــاريخ نــشـر هــذا الــقـرار في اجلــريــدة الـرســمــيـة من
الــزيــادة االســتـــداللــيــة عــلى الــتــوالي مَ الــرقم االســتــداللي
q720 م-1 الرقم االستداللي 432 و م-2 الرقم االستداللي

q259 إلى غاية إنهاء مهامهم في اIنصب العالي اIشغول.

 اIادةاIادة  8 :  : يجب أن ينتـمي اIوظفون الذين يشغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اIعنية.

 اIــادةاIــادة  9 :  : تــلـــغى أحــكــام الـــقــرار الــوزاري اIـــشــتــرك
اIـؤرخ في 22 سـبــتـمـبـر سـنـة 1987 واIـتــضـمن تــصـنـيف
اIناصب العليـا في اIؤسسات العمومية التابعة لوصاية
وزارة الـري والبيئـة والغاباتq اIـعدل واIتمم  واIـتعلقة

بالوكالة الوطنية للموارد اIائية. 

10 :  : يـنـشر هـذا الـقرار في اجلـريـدة الرسـمـية  اIادةاIادة  
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 25 شــوال عــام 1434 اIـوافق أول
سبتمبر سنة 2013.

وزير اIوارد اIائيةوزير اIوارد اIائية
حسX نسيبحسX نسيب

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
و بتفويض منهو بتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

قــــــــــــــرار مرار مــــــــــــؤرخ فؤرخ فـي أول رمي أول رمــــــــــــضــــــــــــان عان عــــــــــــام ام 1434 اI اIــــــــــــوافق وافق 10
يوليولـيو سيو سـنة نة q2013 يت يتـضمن تضمن تـمديمديـد تشد تشـكيكيـلة اللة الـلجانلجان

اIتساوية األعضاء لدى وزارة اIوارد اIائية.اIتساوية األعضاء لدى وزارة اIوارد اIائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـب قـــــــرار مــــــــؤرخ في أول رمــــــــضـــــــان عـــــــام 1434
اIــوافق 10 يـــولــيــو ســنــة q2013 تــمــدد تــشــكــيــلــة الــلــجــان
اإلداريـة اIــتــسـاويــة األعــضـاء لـألسالك والــرتب الـتــابــعـة
q2013 ابـتداء من 13 يونـيو سـنة qـائـيةIوارد اIلـوزارة ا

Iدة ستة (6) أشهر.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 20 جـمـادى الـثـانـيـة عـام  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 20
أبــريل  سـنـة أبــريل  سـنـة q2014 يـعـدل ويــتـمم الـقـرار اIـؤرخ فيq يـعـدل ويــتـمم الـقـرار اIـؤرخ في
24 مـــحـــرم عـــام  مـــحـــرم عـــام 1431 اIــوافق  اIــوافق 10 يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــة 2010

الـذي يـحـدد قائـمـة الـوديان وأجـزاء الـوديـان اIعـنـيةالـذي يـحـدد قائـمـة الـوديان وأجـزاء الـوديـان اIعـنـية
�نع استخراج مواد الطمي.�نع استخراج مواد الطمي.

ـــــــــــــــــــــــــ

qائيةIوارد اIإن وزير ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

 qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 324-2000
اIــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اIــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

qائيةIوارد اI2000 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 09-376 اIؤرخ
في 28 ذي القعدة عام 1430 اIوافق 16 نوفمبر سنة 2009
الـــذي يــــحـــدد شـــروط مــــنع اســـتــــخـــراج مـــواد الــــطـــمي من
مــجــاري الــوديـــان أو أجــزاء الــوديـــان الــتي تــشـــكل خــطــرا
qرخص بهاIواقع اIلإلتالف وكذا كيفيات استغاللها في ا

- و�ـقـتـضى الـقـرار اIـؤرخ في 24 مـحـرم عام 1431
اIـوافق 10 يـنـايــر سـنـة 2010 الــذي يـحــدد قـائـمــة الـوديـان

qعنية �نع استخراج مواد الطميIوأجزاء الوديان ا

- وبــعــد رأي جلــنــة مــا بــX الــقــطــاعــات اIــؤرخ في 6
q2014 وافق 8 يناير سنةIربيع األول عام 1435 ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIــــادة األولىاIــــادة األولى : يــــعـــدل هــــذا الــــقـــرار ويــــتــــمم الــــقـــرار
اIــؤرخ في 24 مـــحـــرم عــام 1431 اIــوافق 10 يــنـــايــر ســـنــة
2010 الـذي يـحـدد قائـمـة الـوديان وأجـزاء الـوديـان اIعـنـية

�نع استخراج مواد الطمي.
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اIــــادة اIــــادة 2 :  : تــــعــــدل وتــــتــــمم قــــائــــمــــة الــــوديــــان وأجـــزاء
الـوديان اIـعـنيـة �ـنع اسـتخـراج مـواد الطـميq كـما حـددتـها
أحـــكـــام الـــقـــرار اIـــؤرخ في 24 مـــحـــرم عــام 1431 اIــوافق 10

يناير سنة 2010 واIذكور أعالهq طبقا Iلحق هذا القرار.

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

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 20 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 20 أبريل سنة 2014.

حسX نسيبحسX نسيب
ـــــــــــــــــــــــــ

اIلحقاIلحق
اجلدول اجلدول 1

القــــائـــمــة اإلضافية للـوديــان و أجـزاء الـوديــان الـمـعـنـيـة �ـنـع استخراج مــواد الـطـمـيالقــــائـــمــة اإلضافية للـوديــان و أجـزاء الـوديــان الـمـعـنـيـة �ـنـع استخراج مــواد الـطـمـي

الــشــلــف

بـاتــنـة

وادي الفضة

الشلف

أم دروع

أوالد فارس

حرنفة

فم الطوب

رأس العيون

قيقبة

الرحبات

أوالد سالم

تالخمت

جزار

أوالد عمار

الفضة

الشلف

الشلف

الشلف

وهران

غزلية

فم الطوب

رأس العيون

بسكرة

الرحبات

شعبت أعمر

بويخلجن

حجازت

سيخان

أوالد عمار

317.109

326.300

321.740

325.529

319.360

317.100

328.020

240.733

263.650

271.650

271.650

282.000

270.950

273.750

251.100

242.800

394.178

397.600

379.076

385.353

365.115

365.900

351.859

848.863

766.650

766.000

766.000

783.150

773.150

782.250

736.200

723.500

310.100

326.545

316.650

322.516

320.000

317.447

331.420

239,943

271,650

274.750

277.900

280.600

274.500

275.850

248.500

242.200

400.800

390.249

370.000

381.046

364.950

365.498

353.420

849,083

766.000

754.200

769.500

782.500

773.500

782.150

731.400

720.800

البلدياتالبلدياتالوالياتالواليات

اإلحداثياتاإلحداثيات

إلـــــــىإلـــــــىاسم الوادياسم الوادي مــــــنمــــــن

ع س ع س
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بــويــرة

تــيـارت

الــجــزائــر

جيجل

سـطــيــف

قـــالـمـة

بوعمود

بلحم

زيان

احلمام

تويلية

الوحش سمير

الوحش

احلراش

الكبير
الكبير

جن - جن
الكبير
منعة
بورد 
مالح
مسلقة
الزناتي
سيبوس
زنبة

سيبوس
سيبوس
رشحة
سيبوس

سيبوس

بودربالة

تاغزوت

وادى البردي

رشايقة

احملمدية
احلراش- براقي

Xسيدي موسى-حس
داي - بوروبة - جسر

قسنطينة -
السحاولة -  بئرتوتة

-
أوالد الشبل

اIيلية - العنصر
العنصر- وادي عجول
األمير عبد القادر
العX الكبيرة

بني عزيز
الركنية

وادي الزناتي
بلخير

بومهرة أحمد

جبالة اخلميسي 

الفجوج

قـاIة

359.800

345.000

330.100

321.600

235.000

228.000

219.000

4.053.116,8950

392.700

402.000

395.000

342.000

352.500

355.050

374.000

372.602

342.157

363.586

363.586

362.609

361.797

362.609

362.757

364.195

572,600

612.500

613.800

615,000

447.000

467.000

445.000

505.615,9075

814.650

802.000

782.000

765.800

762.000

762.000

904.500

903.544

901.036

929.806

929.806

933.984

936.706

933.984

917.385

925.861

358.200

341,000

331.100

318.500

233.000

226.000

213.000

4.066.361,2050

385.500

397.550

388.250

339.700

352.000

351.900

374.031

372.324

350.500

362.582

357.126

363.586

362.609

362.609

362.854

362.700

567.000

611.800

614.000

612.800

435.000

453.000

435.000

511.823,1690

818.900

806.600

782.625

763.500

761.000

763.500

902.840

902.186

895.000

927.651

926.955

929.806

933.984

933.984

916.984

919.000

البلدياتالبلدياتالوالياتالواليات

اإلحداثياتاإلحداثيات
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اجلدول اجلدول 1  (تابع) (تابع)
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مستغا®

برج
بوعريريج

تيسمسيلت

خـنـشـلـة

كراميس

بختي

رمان

بوزقرت

زاكر

بنحاسن

مالح

تمامت

يشير

سلـطـنـة

شبة

اIلز

تميالحت

بوزقزة

ريو

مغيلة

عيسى

بوعربي

سي دريس

حتـمـمـات

بوحمامة
مالقـو
لغرور
جمري

عشعاشة

نكمارية

خضراء

أوالد بوغالم

سيدي علي

أوالد مع الله

اIهير

األرجم

األرجم و سيدي 
العنتري

اIعاصم

ثنية األحد

العيون

األزهرية

األربعاء

بوحمامة

أنـسـيـغة

324.700

480.200

581.200

338.100

338.500

315.100

304.300

300.000

309.400

314.000

332.500

314.000

276.000

271.200

271.200

257.500

270.000

260.000

287.000

293.000

290.200

207.000

205.000

253.500

250.000

320.700

460.100

330.200

320.500

325.100

299.800

256.000

305.100

309.300

651.000

650.400

651.000

401.800

389.700

395.300

397.800

448.500

447.400

398.000

390.700

292.200

874.000

873.500

905.000

893.000

337.100

570.000

550.100

338.100

338.600

319.500

311.200

311.400

311.700

302.800

318.000

310.600

278.000

269.400

271.100

256.150

278.400

267.000

290.200

290.200

287.000

205.000

210.000

250.500

249.000

319.300

455.200

307.000

321.000

324.600

294.000

291.500

303.600

312.500

645.500

650.000

647.000

403.000

384.500

392.200

400.000

447.700

446.400

392.200

392.200

391.700

865.000

869.500

899.000

895.000

البلدياتالبلدياتالوالياتالواليات

اإلحداثياتاإلحداثيات

إلـــــــىإلـــــــىاسم الوادياسم الوادي مــــــنمــــــن

ع س ع س

اجلدول اجلدول 1  (تابع) (تابع)
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مــيــلـــة

شعبة قرقور
مشتات العـربي

دكــري
مـشـتات مـغلسة

مشتات مغلسة

بويكور

بني فـيـالن

رجاس

تمدة

النجاء
اIلح
اIلح

النجاء
رومل

الـكـبـيـر

كركور

توريت

بوصالح

اIلح

بوصالح

شلغوم العيد

وادي العثمانية

عX ملوك

وادي النجاء

أحمد راشدي

الرواشد

تيبرقنت
بينان

قرارم قوقة

أوالد خلوف
ابن يحي عبد

الرحمن

فرجيوة

يحي بني قشة

دراجي بوصالح

324.789

315.554

331.495

322.926

322.926

322.926

333.372

335.036

332.699

351.092

345.034

359.578

353.400

353.000

360.000

365.800

369.000

299.059

334.451

352.000

343.000

344.000

351.000

342.000

820.054

812.210

807.752

818.933

818.933

818.933

821.251

809.283

809.129

808.540

810.455

801.000

803.000

802.000

805.300

819.000

820.000

806.048

797.892

786.500

789.700

795.700

798.300

790.000

325.080

316.106

327.837

322.254

322.485

322.553

333.331

335.838

332.113

350.119

345.400

359.700

352.600

351.800

360.500

359.500

365.000

299.849

332.943

346.000

346.000

346.000

343.000

335.304

818.624

811.697

811.476

819.525

819.846

819.917

818.753

809.156

809.404

807.634

810.500

798.500

802.500

798.000

805.300

834.900

819.000

804.126

802.116

790.900

790.900

790.000

798.800

786.244

البلدياتالبلدياتالوالياتالواليات

اإلحداثياتاإلحداثيات

إلـــــــىإلـــــــىاسم الوادياسم الوادي مــــــنمــــــن
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بـــاتـــنـــة

بــجـايــة

تــيــارت

قــالــمــة

برج
بوعريريج

احلجاج

شناورة

لبيوض

الساحل

الصومام

الطويل

هلية

هلية

هلية

الزناتي

ربيحة

الر®

السيبوس

السيبوس

السيبوس

بوحمدان

السيبوس

السيبوس

الشيبة

إشمول

تكوت

غسيرة

بني جليل- تازمالت-
أيت رزين- أقبو-
أمالو- بوحمزة

صدوق-أوزالقـن-لفالي-
السوق أوفال- سيدي
عيش- سيدي عياد

زمالة األمير عبد
Xالقادر- سرغ

خزارة

وادي الزناتي- برج سبا
عX رقادة

الداهوارة

وادي فراغا

بلخير- بومهـرة أحمد-
Xبني مزل

الفجوج

بوحمدان

قـالـمـة

منصورة

229.500

208.000

204.200

351.215

372.453

220.000

347.450

350.350

351.100

350.500

349.700

350.500

374.850

356.000

363.000

361.300

365.000

363.800

310.900

840.000

826.300

820.400

666.093

686.108

488.500

930.950

932.100

932.750

895.000

946.730

949.050

952.000

940.000

917.500

908.000

926.400

928.000

655.900

224.719

212.000

209.000

340.990

358.168

167.950

347.700

349.450

351.500

335.900

347.870

349.760

372.300

363.000

363.000

360.750

362.700

362.700

310.300

837.636

829.700

820.600

649.361

670.265

464.100

930.000

931.450

932.400

890.000

945.470

946.780

950.000

927.200

917.500

895.200

919.000

927.200

660.000

البلدياتالبلدياتالوالياتالواليات

اإلحداثياتاإلحداثيات

إلـــــــىإلـــــــىاسم الوادياسم الوادي مــــــنمــــــن

ع س ع س

اجلدول اجلدول 2

قــــائـــمــة الـوديــان و أجـزاء الـوديــان الـمـعـنـيـة برفع مـنـع استخراج مــواد الـطـمـيقــــائـــمــة الـوديــان و أجـزاء الـوديــان الـمـعـنـيـة برفع مـنـع استخراج مــواد الـطـمـي
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وزير السكن والعمران واIدينةوزير السكن والعمران واIدينة
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

قــرار مؤرخ في قــرار مؤرخ في 20  مـحـر مـحـرّم عام م عام 1435 اIـوافق  اIـوافق 24 نوفـمـبر نوفـمـبر
ســـنــة ســـنــة q2013 يـــتـــضــمq يـــتـــضــمّـن حتــديـــد الـــقـــائــمـــة االســـمـــيــةـن حتــديـــد الـــقـــائــمـــة االســـمـــيــة
ألعـضــاء اجملـلس الـعـلــمي لـلـمــركـز الـوطـنـي لـلـبـحثألعـضــاء اجملـلس الـعـلــمي لـلـمــركـز الـوطـنـي لـلـبـحث

.(CGS) طبق في هندسة مقاومة الزالزلIطبق في هندسة مقاومة الزالزل اIا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 20 مـحرّم عام 1435 اIـوافق
24 نـوفـمـبـر سـنـة q2013 حتـدّد الــقـائـمـة االسـمـيـة ألعـضـــاء

اجملــلس الــعـلــمي لــلــمــركـــز الــــوطـنـي لـلــبــحث اIـطــبق في
هنـدسـة مـقـاومـة الـزالزلI qدة أربع (4) سـنـواتq تطـبـيـقا
ألحــــكــــام اIـــادّة 21 من اIــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 396-11
اIــؤرّخ في 28 ذي احلـــجّـــة عــام 1432 اIــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
ســـنــة 2011 الـــذي يـــحـــدّد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
qللمـؤسسة الـعموميـة ذات الطابع الـعلمي والتـكنولوجي

كما يأتي :
أ) باحثو اIركز :أ) باحثو اIركز :

qأســــتـــــــاذ بـــحث qالـــســــيـــد مـــحــــمـــــد بـــلــــعــــــــزوقي -
مـــديــــــر اIـــركـــز الـــوطـــنـي لـــلـــبـــحث اIـــطــــبق في هـــنـــدســـة

qمقـاومـة الـزالزل
qمدير بحث qالسيد محمد نبوسي فارسي -

qمدير بحث qالسيد ناصر لوامي -
qمدير بحث qالسيد يوسف بوحداد -
qأستاذ بحث qالسيد حكيم بشتولة -
qأستاذ بحث qالسيد منير نايلي -

qمكلّف بالبحث qالسيد مهدي بوكري -
qمكلّف بالبحث qالسيد حسان عكنوش -
qملحق بالبحث qالسيد مصطفى رمكي -

ب) علـميون وطـنيون عـاملون خـارجيون ومـقيمونب) علـميون وطـنيون عـاملون خـارجيون ومـقيمون
داخـل التراب الوطني :داخـل التراب الوطني :

- السيـد نور الـدين بورحلـةq أستـاذq كليـة الهـندسة
qجامعة البليدة qدنيةIا

- الــسـيــد مـرزوق أويــادq أسـتــاذq كـلــيـة عــلـوم األرض
qجامعة العلوم والتكنولوجيا qواجلغرافيا وتهيـئة اإلقليم

qهواري بومدين
- الــسـيـد يـوسف كــحـيـلـةq أسـتــاذq اIـدرسـة اIـتـعـددة

qعمارية والتعميرIالتقنيات للهندسة ا
- الـــســــيـــد طــــاهـــــر بـــوشــــاقـــــورq دكــــتــــورq هــــنـــدســـة
مــــــقـــــاومـــــــة الــــــــزالزلq (مــــــكـــــتـب الــــــدراســـــــات والــــــبــــــحث

q(BEREG) والهندسـة العامة

وزارة السكن والعمران وزارة السكن والعمران واGدينةواGدينة
قــــرار وزاري مـــشـــتــــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشـــتــــرك مـــؤرّخ في خ في 18  ربـــــيع الـــثــــاني  ربـــــيع الـــثــــاني
1435 اIــوافق  اIــوافق 18  فــبــرايــر ســنـة   فــبــرايــر ســنـة q2014 يــعــديــعــدّل عـــام عـــام 
الــقـــرار الـــوزاري اIــشــتــرك اIــؤرالــقـــرار الـــوزاري اIــشــتــرك اIــؤرّخ في خ في 25  صــفــر  صــفــر
عــام عــام 1434 اIـوافق  اIـوافق 7  يـنـايـر سـنة   يـنـايـر سـنة 2013 الـذي يـحد الـذي يـحدّد
قـــائـــمـــة اIـــشـــاريع الـــتي �ـــكـن أن تـــكـــون مـــوضــوعقـــائـــمـــة اIـــشـــاريع الـــتي �ـــكـن أن تـــكـــون مـــوضــوع

استشـارة انتقائية.استشـارة انتقائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qاليةIإن وزير ا

qدينةIووزير السكن والعمران وا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
25 صـفر عام 1434 اIوافق 7 ينـاير سـنة 2013 الـذي يحدّد

قـائـمـة اIـشــاريع الـتي �ـكن أن تـكـون مـوضـوع اسـتـشـارة
qانتقائية

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : يـهــدف هـذا الـقــرار إلى تـعــديل أحـكـام
الـقـرار الــوزاري اIـشــتـرك اIـؤرّخ في 25 صــفـر عـام 1434
اIـوافق 7 يـنـايــر سـنـة 2013 الــذي يـحـدّد قــائـمــة اIـشـاريع

التي �كن أن تكون موضوع استشارة انتقائية.

2 : : تــعــدّل أحــكــام اIـادّة 2 من الــقــرار الـوزاري اIـادة اIـادة 
اIشترك اIذكور أعالهq كما يأتي :

"اIــادّة 2 : يـــشــمـل قــوام اIـــشـــاريع اIــعـــنـــيــة بـــإجــراء
االسـتـشارة االنـتـقائـيـة أربعـمـائة (400) إلى أقل من ألـفي

(2000) وحدة سكنية وجتهيزاتها اIرافقة".

اIـــــادة اIـــــادة 3 : : يـــــنـــــشـــــــر هـــــــذا الـــــقـــــــرار فـــي اجلـــــريــــــدة
الـــرّســمـــيّـــــة لــلـــجـــمــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقــراطـــيّــــة

الشّعبيّــة.

حـــــرّر بــــاجلــــــزائــــر في 18 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــــام 1435
اIوافـق 18 فبراير سنة 2014.

وزير اIاليةوزير اIالية
كر  جوديكر  جودي
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ج) عـــلــمـــيــون وطــنـــيــون عـــامــلــون مـــقــيـــمــون خــــارجج) عـــلــمـــيــون وطــنـــيــون عـــامــلــون مـــقــيـــمــون خــــارج
التــراب الـوطني :التــراب الـوطني :

- الـســيـد ســعـــيــد بــركــــةq دكـتـــورq هـنــدسـة مــدنــيـة
q(فرنسا) BARAKA Consulting - Paris

- الــســيــد جــمـال لــعــقــابq دكــتــورq هــنــدســة مــقــاومـة
q(فرنسا) BET - ABDSOFT - Paris qالزالزل

qدكــــتـــور في عــــلم الـــزالزل qالـــســـيــــد مـــراد بــــزغـــود -
q(البرتغال) EVORA مركز اجليوفيزياء

- السـيد مصـطفـى تعـزونتq أستـاذ ندواتq هـندسة
مدنيةq جامعةClermont - Ferrand  q (فرنسا).

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــؤرخ في قــــرار مــؤرخ في 13  ربـــيع الـــثـــاني عــام  ربـــيع الـــثـــاني عــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 13
فـــبـــرايــــر ســـنـــة فـــبـــرايــــر ســـنـــة q2014 يـــتــــضـــمq يـــتــــضـــمّن حتـــديــــد الـــقـــائـــمـــةن حتـــديــــد الـــقـــائـــمـــة
االســـمــيـــة ألعـــضــاء مـــجـــلس إدارة اIــركـــز الـــوطــنياالســـمــيـــة ألعـــضــاء مـــجـــلس إدارة اIــركـــز الـــوطــني
.(CGS)طبق في هندسة مقاومة الزالزلIطبق في هندسة مقاومة الزالزلللبحث اIللبحث ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �ـوجب قـرار مؤرّخ في 13 ربـيع الـثـانـي عام 1435
اIــوافق 13 فــبــرايــر ســنـة q2014 حتــدّد الــقــائــمــة االســمــيـة
ألعـضــاء مجـلس إدارة اIركز الـوطني للبـحث اIطبق في
هــنــدســة مــقــاومــة الــزالزلq تــطــبــيــقــا ألحــكــــام اIـادّة 4 من
اIــــــرســـــــــوم رقـم 85-71 اIــــــؤرّخ في 22 رجب عــــــــام 1405
اIــوافق 13 أبـــريل ســـنــة 1985 واIـــتــضـــمّن إنـــشــاء اIـــركــز
qـطــبق فـي هـنــدســة مــقــاومــة الـزالزلIالــوطــني لــلــبـحـث ا

اIعدّل واIتمّمq  كما يأتي :

- الـــــســـــيـــــد كـــــمـــــال نـــــاصـــــريq ¨ـــــثل وزيـــــر الـــــســـــكن
qرئيسا qدينةIوالعمران وا

- السـيـد مــــرزوق بــركــــاتq ¨ـثل وزيـــر الـدفــاع
qالـوطني

qــثل وزيــر الــدولــة¨ qالــســـيــد عــبــد الــقــادر شــرقي -
qوزير الداخلية واجلماعات احمللية

- الــــســـيــــد جـــمــــــال عــــبـــد الــــنـــاصــــــر رغـــــيـسq ¨ـــثل
qاليةIوزيـــر ا

- الــســيــد فـريــد كــاوةq ¨ــثل وزيــر الــتــعــلـيـم الـعــالي
qوالبحث العلمي

qائيةIوارد اIثل وزير ا¨ qالسيد مسعود تيرة -

- الـسـيـد بـــوعالم شـطـيــبيq ¨ـثـل وزيـــر األشـغـــال
qالعمومية

qثل وزير النّقـل¨ qالسيد زديغة بداوي -
- الـسيـد رابــح أسـيدq ¨ـثل وزيـــر تهـيـئة  اإلقـلــيم

qوالبيئة
- الــسـيــدة سـمــيـرة قــريــزq ¨ـثــلـة الــهـيــئـة الــوطـنــيـة

qللبحث العلمي
qركزIمدير ا qالسيد محمد بلعزوقي -

- الـــــســــــيـــــد يــــــــوسـف بــــــوحــــــــــدادq رئـــــيـس اجملــــــلس
qالعلمي للمركــز

Xـثل منتـخب للـمستـخدم¨ qالسيـد جمال مـشان -
qللمركز Xالباحث

- الــــــســــــيــــــد مــــــصــــــطـــــــفى رمــــــكـيq ¨ــــــثـل مــــــنــــــتــــــخب
qللمركز Xالباحث Xللمستخدم

- الـسـيــد فـريـد مـجـاهــدq ¨ـثل مـنـتـخـب Iـسـتـخـدمي
دعم البحث للمركز.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 29  جــمــادى األولى عـام  جــمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 31
مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة q2014 يــــعـــدq يــــعـــدّل الــــقــــرار اIـــؤرل الــــقــــرار اIـــؤرّخ في خ في 15
ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1431 اIــوافق  اIــوافق 31 مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة
2010  الـذي يحد  الـذي يحدّد القـائمة االسمـية ألعضاء الـلجنةد القـائمة االسمـية ألعضاء الـلجنة

الــقـطــاعــيــة الــدائــمــة لــلــبــحث الــعــلــمي والــتــطــويـرالــقـطــاعــيــة الــدائــمــة لــلــبــحث الــعــلــمي والــتــطــويـر
التكنولوجي في وزارة السكن والعمران.التكنولوجي في وزارة السكن والعمران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب قـرار مؤرّخ في 29 جـمـادى األولى عام 1435
اIوافق 31 مـارس سنة q2014 يعـدّل القـرار اIؤرّخ في 15
ربيع الـثاني عام 1431 اIوافق 31 مـارس سنة 2010 الذي
يحدّد الـقائمة االسـمية ألعضـاء اللجنـة القطاعـية الدائمة
لـــلــبـــحث الـــعــلـــمي والـــتـــطــويـــر الــتـــكـــنــولـــوجي في وزارة

السكن والعمرانq كما يأتي :
«أ) بــــعــــنــــوان اإلدارة اIــــركــــزيـــــة في وزارة الــــســــكنأ) بــــعــــنــــوان اإلدارة اIــــركــــزيـــــة في وزارة الــــســــكن

والعمران واIدينة :والعمران واIدينة :
qمـدير تكـنولـوجيات الـبناء qالسيـد كمال نـاصري -

qخلفا للسيدة صليحة بلوشراني qرئيسا
- الـــســـيــــد رضـــا بــــوعـــريــــوةq نـــائـب مـــديــــر لـــلــــبـــحث
والــتــنـظــيم الــتـقــني لــلـبــنــاءq عـضــواq خـلــفــا لـلــســيـد كــمـال

ناصري.
ب) بعنوان اIؤسسات والهيئات التابعة للقطاع :ب) بعنوان اIؤسسات والهيئات التابعة للقطاع :

2 - شــخـــصــيــات مـــخــتـــارة من الــوزيـــر عــلى أســاس - شــخـــصــيــات مـــخــتـــارة من الــوزيـــر عــلى أســاس
كفاءتها العلمية :كفاءتها العلمية :

- السـيد عـلي بـوعافـيةq أسـتاذ فـي الهـندسـة اIدنـية
بـجامـعة سـعد دحـلبq البـليـدةq عضـواq خلـفا لـلسـيد مـحمد

الطاهر عبادلية».
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وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 2  صــفــر عــام   صــفــر عــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 5  ديــســـمــبــر  ديــســـمــبــر
ســنــة ســنــة q2013 يــحــدq يــحــدّد قــائــمــة اIــؤســســات الــعــمــومــيد قــائــمــة اIــؤســســات الــعــمــومــيّــةــة
اIــؤهاIــؤهّـــلــة لــتـــنــظــيم إجــراء اIــســـابــقــات عــلى أســاســـلــة لــتـــنــظــيم إجــراء اIــســـابــقــات عــلى أســاس
االخـــتـــبـــارات واالمـــتـــحــانـــات اIـــهـــنـــيـــة لـاللـــتـــحــاقاالخـــتـــبـــارات واالمـــتـــحــانـــات اIـــهـــنـــيـــة لـاللـــتـــحــاق

�ختلف الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية.�ختلف الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإن وزير التربية الوطنية

- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 66-145 اIـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واIـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

qتمّمIعدّل واIا qXوظفIأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 89-94 اIـؤرّخ
في 16 ذي الـقـعـدة عـام 1409 اIـوافق 20 يـونـيـو سـنـة 1989
واIــــتـــــضــــمّـن إنــــشــــاء الـــــديــــوان الـــــوطــــني لـالمــــتـــــحــــانــــات

qتمّمIعدّل واIا qسابقاتIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اIـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واIـتـعـلّق بـســلـطـة الـتّـعـيـX والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـX وأعوان اإلدارة اIركزية والـواليات والبلديات

qؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريIوا
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 35-2000
اIـؤرّخ في 2 ذي القـعـدة عام 1420 اIـوافق 7 فـبـرايـر سـنة
2000 واIـــتـــضــــمّن تــــعـــديل الــــقـــانــــون األســـاسـي لـــلــــمـــركـــز

الـوطـني لتـكويـن إطارات الـتربـيـة وتغـييـر تـسمـيته إلى
Xمــعـــهــد وطــنـي لــتــكـــوين مــســـتــخــدمي الـــتــربــيـــة وحتــســ

qتمّمIعدّل واIا qمستواهم
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-343 اIؤرّخ
في 21 رمــضــان عـام 1425 اIــوافق 4 نــوفــمــبــر ســنـة 2004
واIـتـضــمّن الـقــانـون األسـاسي الــنـمـوذجـي Iـعـاهــد تـكـوين

qمستواهم Xدرسة األساسية وحتسIمعلمي ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-315 اIؤرّخ
في 11 شـــوّال عـــام 1429 اIــــوافق 11 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

qتمّمIعدّل واIا qلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اIؤرّخ
في 3 جــــمـــــادى الـــثــــانــــيــــة عــــام 1433 اIــــوافــق 25 أبــــريــل

ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحــــدّد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم اIـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اIــــهــــنــــيـــــة في اIــــؤســــســــات

qواإلدارات العمومية وإجرائها
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اIــشــتــــرك اIـؤرّخ
في 26 رمـضـان عام 1430 اIـوافق 16 سـبـتمـبـر سـنة 2009
الـذي يحـدّد قائـمـة اIؤسـسات الـعمـومـية اIـؤهلـة لـتنـظيم
إجـراء اIـسـابـقـات علـى أسـاس االخـتـبـارات واالمـتـحـانات
اIـهنية لاللتـحاق �ختـلف الرتب وبعض اIنـاصب العليا

qللتربية الوطنية
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 19 من اIـرسوم
التّـنفيذيّ رقم 12-194 اIؤرّخ في 3 جمــادى الثانــية عـام
qــــذكـــــور أعالهIـــــوافــق 25 أبـــــريـــل ســـــنـــــة 2012 واI1433 ا

يهدف هذا القرار إلى حتـديد قائمة اIؤسـسات العمومية
اIؤهلة لتـنظيم إجراء اIسابقات على أساس االختبارات
واالمتـحـانـات اIـهنـيـة لاللـتـحـاق �خـتـلف الـرتب اخلـاصة

بالتربية الوطنية.
اIادة اIادة 2 :  : يـكلّف اIـعـهد الـوطني لـتكـوين مـستـخدمي
الـتــربـيـة وحتـســX مـسـتـواهم بــتـنـظـيم إجــراء اIـسـابـقـات
عـلى أسـاس االختـبـارات واالمـتحـانـات اIـهـنيـة لاللـتـحاق

بالرتب اآلتـية :
qهنيIدرسي واIمستشار التوجيه واإلرشاد ا -

- مــــســـــتـــــشــــــار رئـــــيـــــسي لـــــلـــــتــــــوجــــــيـه واإلرشـــــــاد
qهـنيIدرسي واIا
qمقتصد -

qمقتصد رئيسي -
qهنيIدرسي واIمفتش التوجيه واإلرشاد ا -

qتوسطIمفتش التعليم ا -
qمديـر ثانوية -

- مفتش التربية الوطنية.
Xوحتــسـ XــعــلـمــI3 :  : تــكــلّف مـعــاهــد تــكــوين ا اIـادة اIـادة 
مــــســــتـــواهـم بــــتــــنــــظـــيـم إجــــراء اIــــســــابـــقــــات عــــلـى أســـاس
االخــــتـــبــــــارات واالمــــتـــحــــــانــــــات اIـــهــــنــــــيـــة لـاللـــتــــحـــــاق

بالــرتب اآلتــية :
qمعاون تقني للمخابر -

qملحق باخملبر -
qملحق رئيسي باخملبر -

qدرسيةIمستشار التغذية ا -
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اIـتعلق بـتنـظيم وإجـراء اIسابـقات واالمـتحانـات اIهـنية
مـع رئــيس مــفــتــشــيــة الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة مــقــر تــواجــد

اIركـز اIعني.
.اIــادة اIــادة 7 :  : تــلـــغى أحــكــام الـــقــرار الــوزاري اIـــشــتــرك
اIــؤرّخ في 26 رمـــضـــان عــام 1430 اIــوافق 16 ســبـــتـــمـــبــر

سنة 2009 واIذكور أعاله.
اIـادة اIـادة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبية.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 2 صــــفـــــر عــــام 1435 اIـــــوافق 5

ديسمبر سنة 2013.
عبد اللطيف بابا أحمدعبد اللطيف بابا أحمد

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 21 مــحـرم عـام  مــحـرم عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 25 نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
سـنة سـنة q2013 يـحـدد دفتـر الـشروط اIـتـعلق بـاسـتغالل يـحـدد دفتـر الـشروط اIـتـعلق بـاسـتغالل

قاعات العرض السينمائي.قاعات العرض السينمائي.
ــــــــــــــــــــ

qإن وزيرة الثقافة
- �ـقـتضى الـقـانون رقم 11-03 اIـؤرخ في 14 ربـيع
األول عـام 1432 اIــوافق 17 فــبــرايــر ســنـة 2011 واIــتــعــلق

qادة 22 منهIال سيما ا qبالسينما
- و�ــــقـــــتــــضـى اIــــرســـــوم رقم 76-36 اIـــــؤرخ في 20
صــفــر عـام 1396 اIـوافق 20  فــبـرايــر ســنـة 1976 واIــتــعـلق
بــــاحلـــمـــايـــة من أخــــطـــار احلـــريق والـــفــــزع في اIـــؤســـســـات

qاخلاصة باستقبال اجلمهور
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبـر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 04-236 اIؤرخ
فـي 7 رجـب عــــــــام 1425 اIـــــــــوافق 23 غـــــــــشت ســـــــــنــــــــة 2004
واIــتـــضــمـن إعــادة تـــنــظـــيم مـــركــز الـــعــرض الـــســـيــنـــمــائي

  qتمـمIعـدل واIا qوتغيير تسميته
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اIـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عـــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 06-455 اIؤرخ
في 20 ذي القعدة عام 1427 اIوافق 11 ديسمبر سنة 2006
XـعـوقـIالـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـهـيل وصـول األشـخـاص ا

qادي واالجتماعي واالقتصادي والثقافيIإلى احمليط ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-276 اIؤرخ
في 20 رمــضــان عــام  1434 اIــوافق 29 يـــولــيــو ســنــة 2013

واIتعلق بالرخص والتأشيرات السينمائية.

qدرسة االبتدائيةIمساعد مدير ا -
qمدير مدرسة ابتدائية -

qمدير متوسطة -
qمفتش التعليم االبتدائي -

qمساعد رئيسي للمصالح االقتصادية -
qنائب مقتصد -

- نائب مقتصد مسيّر.
.اIــادة اIــادة 4 :  : يـــكـــلّف الـــديـــوان الـــوطـــني لـالمـــتـــحـــانــات
واIـــســـابـــقـــات بـــتـــنـــظـــيم إجـــراء اIـــســـابـــقـــات عـــلى أســـاس
االخــــتـــبــــــارات واالمــــتـــحــــــانــــــات اIـــهــــنــــــيـــة لـاللـــتــــحـــــاق

بالــرتب اآلتــية :
qدرسة االبتدائيةIأستاذ ا -

qأستاذ رئيسي للمدرسة االبتدائية -
qدرسة االبتدائيةIأستاذ مكون في ا -

qتوسطIأستاذ التعليم ا -
qتوسطIأستاذ رئيسي للتعليم ا -

qتوسطIأستاذ مكون في التعليم ا -
qأستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال -

qأستاذ التعليم الثانوي -
qأستاذ رئيسي للتعليم الثانوي -

qأستاذ مكون في التعليم الثانوي -
qناظر الثانوية -

qمساعد رئيسي للتربية -
qمشرف التربية -

qمشرف رئيسي للتربية -
qمستشار التربية -

- مستشار رئيس للتربية.
.اIــــادة اIــــادة 5 :  : �ـــكـن مـــديــــر اIــــعــــهـــد الــــوطــــني لــــتـــكــــوين
مـسـتخـدمي الـتربـيـة وحتسـX مـستـواهم ومـدير الـديوان
الـــوطـــني لـالمــتـــحـــانـــات واIـــســـابــقـــات ومـــديـــري اIـــعـــاهــد
الوطنية لتـكوين اIعلمX وحتسX مستواهم أن ينشئوا
�ــوجـب مــقــرّرq عـــنــد احلــاجـــة وكل فــيـــمــا يــخـــصهq مــراكــز

امتحـان ملحقـة.
تـــرسـل نـــســـخــــة من اIـــقــــرّر إلى الـــســــلـــطـــة اIــــكـــلّـــفـــة
qبــالــوظـيــفــة الـعــمــومـيّــة في أجل خــمــسـة عــشـر (15) يـومـا

ابتداء من تاريخ إمضائه.
.اIـادة اIـادة 6 :  : يــتـعــيّن عـلـى مـديــري مـراكــز االمـتــحـانـات
اIـــــذكـــــورة فـي اIــــادّة 5 أعـاله إمـــــضــــاء دفـــــتــــــر الـــــشــــــروط
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qقاعة خارج الصنف -
qقاعة من الصنف األول -

qقاعة من الصنف الثاني -
- مجمع القاعات.

9 :  : تــعـتــبــر قــاعــات لـلــفن والــتــجــاربq قــاعـات اIـادة اIـادة 
الـعــروض الـســيـنـمــائـيـة الــتي تـتــضـمن بــرامـجـهــا  أعـمـاال

تبرزq على األقلq إحدى اخلصوصيات اآلتية :
- أعـمال سينـمائيـة لها طابع الـبحث أو احلداثة في

qمجال اإلبداع السينمائي
- أعـمال سـيـنـمائـيـة ذات نـوعيـة أكـيدة غـيـر أنـها لم

qشاهدة التي تستحقهاIحتظ با
- أعــمـال ســيــنـمــائــيـة تــعـكـس حـيــاة بــلـدان ال يــعـرف

qإنتاجها السينمائي توزيعا كافيا في اجلزائر
- إعـادة ألعــمـال سـيـنـمـائـيـة تـكـتـسي فـائـدة فـنـيـة أو
تـاريخـيةq ال سـيـما األعـمال الـسيـنمـائيـة التي تـعتـبر من

q"كالسيكيات الشاشة"
- أعـمال سـينـمـائيـة قصـيـرة اIدة والـتي ترمي إلى
جتديد العرض السينمائي من خالل نوعيتها واختيارها.
�ــــكن أن تـــشـــتــــمل الـــبــــرامج الـــســـيــــنـــمـــائـــيــــة لـــلـــفن

والتجاربq استثنائياq على ما يأتي:
Xاألعــمـال الـســيـنـمــائـيــة احلـديـثــة الـتي جــمـعت بـ -
متـطـلـبـات النـقـد ورضى اجلـمـهـور والتي �ـكن اعـتـبـارها

qكأعمال تقدم مساهمة ملموسة للفن السينمائي
- أعـــمــــال ســــيـــنــــمــــائـــيــــة لــــلـــهــــواة تــــكـــتــــسـي طـــابــــعـــا

استثنائيا.  
اIــادة اIــادة 10 :  : تــعـــتــبـــر قــاعــات خـــارج الــصــنـفq قــاعــات
العرض السينـمائي التي تبث األفالم السينمائية بصفة

حصرية وأولية وتكون مجهزة �ا يأتي:
qشاشة 15 مترا كحد أدنى -

- جــــهـــــاز صــــوتـي عــــالـي اجلــــودة وأجـــــهـــــزة و وســــائل
qقام األولIللراحة واالستقبال من ا

- مـــحـالت مــلـــحـــقـــة تــخـــصص الســـتـــقـــبــال اجلـــمـــهــور
الســيـمــا قــاعــة اســتــقـبــال وفــضــاءات لــلــعـرض وكــفــتــيــريـا

ومكتبة بيع.
يــشـــتــرط عـــلى اخلـــصــوص ارتـــداء بــذالت مـــحــتـــرمــة
لـــدخــــول قـــاعــــات الـــعـــرض الــــســـيــــنـــمــــائي اIـــرتــــبـــة خـــارج

الصنف.
اIـادة اIـادة 11 :  : تــدرج في الــصـنف األول قــاعـات الــعـرض
الــســيــنـمــائي الــتي تــبث ثـالثـة (3) عـروض  يــومــيـا ألفالم
ذات الـعـرض احلـصـري واألولي بـاسـتثـنـاء فـتـرات الـراحة

والعطل. 

تقرر ما يأتــــي :تقرر ما يأتــــي :
اIـادة األولى: اIـادة األولى: تـطـبـيــقـا ألحـكـام اIـادة 22 من الــقـانـون
رقم 11-03 اIـؤرخ في 14 ربـيع األول عام 1432 اIـوافق17
فبراير سنة 2011 واIذكور أعالهq يـحدد هذا القرار دفتر

الشروط اIتعلق باستغالل قاعات العرض السينمائي. 
اIـادة اIـادة 2 :  : يـلـزم مـستـغل قـاعـات الـعـرض الـسـيـنـمائي
بـاحـتـرام الـواجــبـات الـتي يـحــددهـا الـتـشـريـع  والـتـنـظـيم
اIـعـمـول بـهـمـا وكــذا الـواجـبـات اIـنـصـوص عـلـيـهـا في هـذا

القرار.
اIادة اIادة 3 :  : يلتـزم مسـتغل قـاعات الـعرض الـسيـنمائي
بالـتقـيد بـدفتـر الشـروط هذا وذلك وفـقا لـنمـوذج التـعهد

اIلحق بهذا القرار.
الفصل األولالفصل األول

نشاط مستغل قاعات العرض السينمائينشاط مستغل قاعات العرض السينمائي
اIادة اIادة 4 :  : طبـقا ألحكام اIادة 4 من اIرسـوم التنفيذي
رقم 13-276 اIــؤرخ في 29 يــولـــيـــو ســـنــة 2013 واIـــذكــور
أعالهq �ـارس نشـاط مسـتغـل قاعـات العـرض السـينـمائي

أشخاص معنويون خاضعون للقانون اجلزائري.
5 :  : يـــــــجب عــــــلـى مــــــســــــتــــــغـل قــــــاعــــــة الــــــعــــــرض اIـــــادة اIـــــادة 
الـسـيـنـمـائي احلـائـز عـلى رخـصـة ¨ـارسـة أن يـبـرر صفـته
كمـالك أو مالك مـشتـرك أو صاحب حق امتـياز أو مـسير
لقاعة العرض السينمائي أو يتوفر على إيجار جتاري ¥

إعداده لدى موثق.
qـادة 6 :  : يــلـزم كل مــسـتــغل قــاعـة عـرض ســيـنــمـائيIـادة اIا
حتت طـائــلــة تـعــلــيق رخـصــة ¨ــارسـة الــنـشــاطq بــبـرمــجـة

.Xالوطنيت Xأفالم من إنتاج جزائري وباللغت
يـــجب أال يـــكـــون عـــدد األفالم اجلـــزائـــريـــة اIـــعـــروضــة
ســنــويــا أقـل من ثــلث الــعــدد اإلجــمــالـي لألفالم اIــبــرمــجــة

خالل السنة داخل نفس القاعة او مجمع القاعات.
الفصل الثاني الفصل الثاني 

تصنيف القاعات تصنيف القاعات 
7 :  : تـصــنف قــاعــات الــعــرض الــســيـنــمــائي في اIـادة اIـادة 
فـــئــــات حــــسب شــــروط الــــعــــرض والــــراحـــة واالســــتــــقــــبـــال

وحصرية البرامج.
يـتم الـتـصـنـيف �ـقـرر من وزيـر الـثـقـافـة بـنـاء عـلى

اقتراح من اIديرية اIركزية للسينما بوزارة الثقافة.
8 :  : تــصــنــف قــاعــــات الــعــــرض الــســيــنــمــائـي اIـادة اIـادة 

كما يأتي:
qقاعة الفن و التجارب -
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اIـادة اIـادة 18 :  : يـجـب تـركـيب جـهـاز تـهـويـة  فـعـال في كل
األجـــزاء اIـــغــطـــاة بــقـــاعــات الـــعـــرض الــســـيــنـــمــائـي والــتي
يــتـــواجــد بــهــا ســواء اجلـــمــهــور أو اIــوظـــفــون وتــكــون هــذه
الـــتــهـــويـــة كــافـــيـــة Iـــنع االرتــفـــاع الـــزائــد لـــدرجـــة احلــرارة

وكذلك لتجديد الهواء بهذه األماكن.
اIادة اIادة 19 :  : يجب أن تـكون قـاعة الـعـرض السـينـمائي

مجهزة بإنارة أساسية وأخرى أمنية.
يقصد باإلنـارة األمنيةq إشارات اإلنارة الـتوجيهية

نحو بوابات اخلروج (اIسماة إشارة) واإلنارة اIهيأة. 
اIادة اIادة 20 :  : يجب أن تـكون قـاعة الـعـرض السـينـمائي
qســهـــلــة الــوصـــول إلــيـــهــا لألشــخـــاص ذوي الــتـــنــقل احملــدود
qالســيــمـــا أولــئك الــذين يـــتــنــقــلــون عــلـى كــرسي مــتــحــرك
بـــصــــفـــة تـــمــــكـــنـــهم مـن الـــوصـــول واالســــتـــفـــادة مـن جـــمـــيع

اخلدمات اIقدمة داخل القاعة واستعمالها.
اIــادة اIــادة 21 :  : يـــنـــبـــغي أن تـــتـــوفـــر في كـل قـــاعـــة عــرض
ســيــنـــمــائيq مـــراحــيـض صــاحلــة لـالســتــخـــدام في كل وقت

ومهيأة جلميع فئات اجلمهور.
اIادة اIادة 22 :  : زيادة عـلى التـدابيـر اIنصـوص علـيها في
اIـــرســوم رقم 76-36 اIــؤرخ في 20  فــبـــرايـــر ســـنــة 1976
واIذكـور أعالهq يجب أن تـكون كل قـاعة عـرض سيـنمائي
مزودة بـنـظـام حـمـايـة ضد احلـرائق والـفـزع مـصـادقـا عـليه

من طرف مصالح احلماية اIدنية.
اIادة اIادة 23 :  : يـجب أن يتـضمن نظـام احلمـاية على وجه
اخلــصـوصq تـعــلـيـمــات مـكــافـحـة احلــرائق عـلى غــرار نـظـام

إنذار وأجهزة اإلطفاء اآللي أو ذات التحكم اليدوي.
اIـــــادة اIـــــادة 24 :  : يــــــجب عــــــلى مــــــســـــتـــــغـل قـــــاعــــــة الـــــعـــــرض
الـسيـنمـائي أن يـضع ملـصقـات تـتضـمن تعـلـيمـات أمنـية
دقـيقـة بـالـلـغـتـX الـوطـنـيتـX وكـذا بـالـلـغـة األجـنـبـيـة على

مستوى بهو اIدخل وبداخل قاعة العرض السينمائي. 
اIــــادة اIــــادة 25 :  : يــــجـب أن تـــــوضع جتـــــهــــيـــــزات وأنــــظـــــمــــة
احلمـايـة ومكـافحـة احلـرائق من طرف مـؤسسـات مـختـصة
ومــــؤهــــلــــة. كـــــمــــا يــــجـب أن تــــخــــضـع إلى صـــــيــــانــــة دوريــــة

بانتظام.
يتـولى اIـسـتغلq حتت مـسـؤوليـتهq تـصلـيح األجـهزة

واIواد اIستهلكة غير الصاحلة.
اIـــــادة اIـــــادة 26 :  : يـــــجب أن يـــــكــــــون تـــــلـــــبـــــيس األرضـــــيـــــات
واجلـدران واIـقــاعـد والـسـتـائــر والـبـسط اIـتــواجـدة بـقـاعـة

العرض السينمائي من مواد خاصة مانعة لالحتراق.
اIادة اIادة 27 :  : عـند تواجـد اجلمهـورq ينبـغي أن تكون كل
األبــواب اIــؤديـــة إلى قــاعــة الـــعــرض الــســـيــنــمــائـي ســهــلــة

الفتح من الداخل.
كما ينبغي أن تفتح أبواب اIنافذ باجتاه اإلخالء.

وتكون هذه القاعات مجهزة �ا يأتي:
qشاشة 15 مترا كحد أدنى -

- جــــهـــــاز صــــوتـي عــــالـي اجلــــودة و أجـــــهـــــزة ووســــائل
qقام األولIللراحة واالستقبال من ا

- محالت ملحقة تستغل على أساس كفتيريا.
اIادة اIادة 12 :  : تدرج في الصـنف الثاني قـاعات العرض
 الـسيـنـمـائي الـتـي تبـث عـلى األقل  عـرضـا واحـدا  يـومـيا
بــاسـتــثــنـاء فــتــرات الـراحــة والــعـطـل مـهــمــا كـان مــســتـوى

الرفاهية والراحة بالقاعة.
اIــــادة اIــــادة 13 :  : يــــقـــــصــــد �ـــــجــــمـع الــــقـــــاعــــات  كـل مــــركب
سـينـمـائي يـتـكون من ثالث (3) قـاعـات عـلى األقل تـتـوفر

على قدرة استيعاب تصل إلى 600 مقعد على األقل.
ويــــتـــمـــيــــز مـــجـــمـع الـــقـــاعــــات بـــشـــســــاعـــة  فـــضـــاءات
االسـتــقـبــال وبـقــاعـات مــدرجــة مـكــيـفــة ومـريــحـة وواســعـة
تـــكــــون مـــجــــهـــزة بــــشـــاشــــات كـــبـــيــــرة تـــســــمح لــــلـــمــــشـــاهـــد
qبـاالســتــمــتـاع بــنــوعـيــة جــيــدة لـلــعــرض. وزيـادة عــلى ذلك
فـإنه يـتوفـر علـى مداخل سـهلـة الـوصول إلـيهـا ومـجمـوعة
قـاعات سـينـمـا توفـر للـمشـاهد عـند تـواجده بـنفس اIـكان

خيارا كبيرا من األفالم وراحة متميزة.
الفصل الثالثالفصل الثالث

االلتزامات التقنيةااللتزامات التقنية
اIــــادة اIــــادة 14 :  : يــــجب أن تــــســـــتــــجــــيب قــــاعــــات الــــعــــرض
الــسـيـنــمـائيq لــلـمــعـايــيـر اIــعـمـاريــة الـتــقـنــيـة اIــنـصـوص
qــتـعــلق بـقــاعــات الـســيـنــمـاIـرجــعي اIعــلــيـهــا في الــدفـتــر ا
السيـما فـيمـا يتـعلق �ـستـويات إنـحنـاء األرائك  وتهـيئة
اIــــدخل ودورات اIــــيـــاه والــــصــــوت وجتــــهـــيــــزات الــــعـــرض
وجميع اIعايير التي تسمح بتوفير الراحة للمشاهدين.
يــعــد مــكـــتب دراســات مــؤهل دراســـة اIــطــابــقــة عــلى

حساب الطالب.
تـرسل نـسخـة من دراسـة اIـطابـقـة للـمـعايـيـر احملددة
إلى وزارة الـــثــقــافــة الــتي تــســلـم بــعــد مــعــايــنــتــهــا شــهــادة

 . Xمطابقة بشأنها قابلة للتجديد كل سنت
15 :  : يـــجب عــــلى مـــســــتـــغــــلي قـــاعــــات الـــعـــرض اIــادة اIــادة 
الـــســـيــنـــمـــائي أن يـــعـــمــلـــوا عـــلى أن تـــكـــون الــتـــجـــهـــيــزات
التقنيـة للقاعـة  مسايرة لـلمعايـير التكـنولوجيـة اIطبقة
عــلى الــصــعــيــد الــدولـيq ال ســيــمــا تــلك اIــتــعــلــقــة بــأجــهــزة
العـرضq كمـا يجب عـلـيهم أن يـوفروا لـلمـواطنـX برمـجة

سينمائية متنوعة وذات جودة.  
اIــــــــادة اIــــــــادة 16 :  : يــــــــجـب أن تــــــــكـــــــــون قــــــــاعــــــــات الــــــــعــــــــرض
السيـنمائي مـجهزة �ولـد كهربـائي ذي سعة كافـية تمكن

من ضمان استمرارية اخلدمة في أحسن الظروف.
اIادة اIادة 17 :  : يجب ان تـكون قـاعة الـعـرض السـينـمائي
مــزودة بـأجـهـزة  تـهـويــة وتـكـيـيف وتـدفــئـة تـعـمل من أجل

ضمان راحة اجلمهور. 
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اIــادة اIــادة 28 :  : يــجـب أن يــوفـــر مـــســـتــغـل قــاعـــة الـــعــرض
الــســيــنــمــائي تــكــويــنـا لــفــائــدة مــوظــفــيه لــدى اIــؤســسـات
اIـتـخـصـصـة في مـجـال مـكـافـحـة احلـرائق وتـقـنيـات إخالء

اجلمهور.
اIــــادة اIــــادة 29 :  :  زيـــــادة عــــلـى خــــضـــــوع قـــــاعــــات الـــــعــــرض
الـسـيـنـمـائي إلـى عمـلـيـات الـرقـابـة اIـسـنـدة إلى مـخـتـلف
األجـهــزة اIـؤهــلــةq فـإنــهـا تــخـضـع أيـضــا إلى رقـابــة دوريـة
ومــنـتـظــمـة تــقـوم بـهــا اIـصـالـح الـتـقــنـيــة الـتـابــعـة لـوزارة

الثقافة.
30 :  : يـــــجب عـــــلـى كل مـــــســـــتـــــغل قـــــاعـــــة عــــرض اIــــادة اIــــادة 
سـينـمائي مـسك سجـل للـصيـانة يـدون فيه كل الـتدخالت

ومالحظات هيئات الرقابة.
الفصل الرابعالفصل الرابع

التزامات تتعلق بالسيرالتزامات تتعلق بالسير
اIـادة  اIـادة  31 : : �ـنـع بـيع واسـتـهالك الـكـحـول  كـمـا �ـنع
وضع جتـهــيــزات األلــعـاب بــداخل مــبــنى قـاعــات الــعـروض

السينمائية.
اIــادة اIــادة 32 :  : �ــنـع مــنــعـــا بــاتــا الـــتــدخـــX داخل قــاعــات
السينماq ويـتم تعليق ملصقـات تمنع ذلك بصفة واضحة
ودائــمــة  كـــمــا أنه يــتم تـــذكــيــر به شــفــويـــا عــنــد بــدايــة كل

عرض.
اIــــادة اIــــادة 33 :  : يــــجـب عــــلـى مــــســــتـــــغل قــــاعـــــات الــــعــــرض
الـــســـيـــنـــمـــائـي لـــزومـــا أن يـــطـــلب مـن اIـــوزع نـــســـخـــة من
تــأشـيـرة اسـتـغالل كل فــيـلم مـقـتـرح عــرضه عـلى اجلـمـهـور
وتـقد  هـذه الـتـأشيـرة عـنـد كل مراقـبـة يـقوم بـهـا األعوان

اIؤهلون .
اIــــادة اIــــادة 34 :  : ال يـــــســـــمح إال لـألفالم اIـــــتــــحـــــصـــــلــــة عـــــلى
تــــــأشـــــيـــــرة  اســـــتــــــغالل بـــــالــــــعـــــرض في  قــــــاعـــــة الـــــعـــــروض

السينمائية.
اIــــادة اIــــادة 35 :  : يــــجـب عــــلـى مــــســــتـــــغل قــــاعـــــات الــــعــــرض
الـــســيــنـــمــائـيq أن يــعـــلّق في اIـــدخل وخــارج الـــقــاعـــة عــلى
qلــوحـــة ثــابــتــة أو إلـــكــتــرونـــيــة إذا ســمـح جتــهــيـــزهــا بــذلك
وبـصــفـة واضـحــةq مـلـصـق عن الـفـيــلم أو األفالم اIـبــرمـجـة
في الـقاعة  وكـذا صورا ملـونة عن لقـطات من هذه األفالم
مـع اإلشــارة عن طـــريق الـــتــعـــلـــيق عــلـى كل الــدعـــائم q إلى

أيام و أوقات مختلف حصص العروض.
اIـادة اIـادة 36 :  : زيــادة عـلـى تـعـلــيق اIــلـصــقـات بــخـصـوص
األفالم اIــبــرمــجــةq يــجب عــلى مــســتــغـل قــاعــات الــعـروض
الـــســيـــنـــمــائـــيــة إعـالم اجلــمـــهـــور بــالـــفــيـــلم أو األفـالم الــتي
سـتـبـرمج مـسـتـقـبال بـتـعلـيق مـلـصـقـات وكـذا صـور مـلـونة

عن لقطات من هذه األفالم. 
اIــــادة اIــــادة 37 :  : يــــجـب عــــلـى مــــســــتـــــغل قــــاعـــــات الــــعــــرض
الـسيـنمـائـية  عـنـدما يـكون الـفـيلم مـوضـوع حتديـد عرضه
على فـئـات مـعيـنـة من اجلـمـهور بـالـنـظر لـسـنـهمq اإلشارة

Xالـوطـنــيـتـ Xوبــصـفــة واضـحـة إلى هــذا احلـصــر بـالـلــغـتــ
وباللغات األجنبيةq إن اقتضى األمر.

اIـادة اIـادة 38 :  : �ــنع األشـخــاص الـذيـن يـقل ســنـهم عن 12
سـنـة من الـدخول إلى قـاعـات الـعـرض الـسيـنـمـائـية إذا لم
يـــــرافــــقـــــهم أشــــخـــــاص بــــالـــــغــــون حـــــتى وإن كـــــان الــــعــــرض

مخصصا لألطفال.
اIادة اIادة 39 :  : يـلزم مستـغل قاعات العـرض السينـمائية
 بـاحـترام مـقـايـيس الـنـظافـة  واألمن داخل اIـؤسـسـةq كـما
يـــجب عـــلــيه عـــلى هـــذا األســاس اتـــخـــاذ جــمـــيع اإلجــراءات

التي تضمن أمن وطمأنينة اجلمهور.
اIــــادة اIــــادة 40 :  : يــــجب عــــلى مــــســـتــــغل قــــاعـــات الــــعـــروض
الــســيــنــمــائــيـة أن �ــنع مـن الــدخـول كـل شـخـص في حــالـة
سـكـر أو يظـهـر سـلـوكه أنه �ـكن أن يـضر بـالـسـيـر احلسن

للعرض.
اIــــادة اIــــادة 41 :  : يــــجب عــــلى مــــســـتــــغل قــــاعـــات الــــعـــروض
الــســـيــنــمـــائــيــة أن يـــخــرج من الـــقــاعــة ودون تـــعــويض عن
الـتـذكـرةq كل شــخص ذي سـلـوك مـضـر أو شـخص يـشـوش
طـمـأنــيـنـة احلـضـور. كـمـا �ـكن اIـسـتـغل الـلـجـوء  إلى قـوة

األمنq عند احلاجة.
اIــــــادة اIــــــادة 42 :  : يـــــــرخص Iـــــــســـــــتـــــــغل قـــــــاعـــــــات الـــــــعــــــرض
الـــســـيـــنــــمـــائي في نـــطـــاق االحــــتـــرام الـــصـــارم لـــلـــتـــشـــريع
والـتنـظيم اIـتعـلقـX بالـتجـارةq باسـتغالل كـفيـتريا تـفتح
لــلـجــمـهــور داخل اIــؤسـســة خالل االســتـراحــة وسـاعــة قـبل

بداية كل عرض.
اIــــادة اIــــادة 43 :  : يــــجب عــــلى مــــســـتــــغل قــــاعـــات الــــعـــروض
الـسـيــنـمــائـيـة تــسـهـيـل دخـول أعـوان الــشـرطــة الـقـضــائـيـة
ومـراقـبـي ومـفــتـشي الــسـيـنــمـا إلى قــاعـة الــعـرض في كل
وقت  لـغـرض مـراقـبـة مـدى احتـرام الـتـنـظـيم وذلـك أثـناء

تواجد اجلمهور وخارج أوقات  تواجده.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

أحكام متعلقة  بالتذاكرأحكام متعلقة  بالتذاكر
اIــادة اIــادة 44 :  : يـــتم قـــبـــول دخـــول اجلــمـــهـــور إلى قـــاعــات
العـروض الـسيـنـمائـيـة بعـد تـقـد�ه تذكـرة دخـول محـصـلة

مقابل دفع مبلغ مالي.
45 :  : تــــطـــبـع الـــتــــذكـــرة عـــلـى دعـــائـم ورقـــيـــة أو اIــادة اIــادة 

رقمية.
تتكون التـذكرة من جزأين �كن فصلـهما يقدم جزء
للمـتفرج أمـا اجلزء اآلخـر ويدعى "القـسيـمة" فيـحتفظ به
اIسـتغل وجـوبا Iدة 365 يـوماq للـتبـرير به خالل عمـليات

اIراقبة واإلدالء.
اIــادة اIــادة 46 :  : يـــجب أن تـــتــضـــمن الـــتـــذكـــرة الــبـــيـــانــات

اآلتية :
- اسـم قـــاعــــة الــــعــــروض الــــســــيــــنــــمـــائــــيــــة وكــــذا رقم

qستغل قاعة العرضI التعريف اجلبائي
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qالرقم التسلسلي في قائمة التذاكر -
- تاريخ إعداد التـذكرة  وتوقيت عرض الفيلم الذي

qسلّمت التذكرة بشأنه
qتسعيرة الدخول -

- في حالة مجمع القاعاتq رقم قاعة عرض الفيلم.
47 :  : �ــــــكن مــــــســـــــتــــــغــــــلي قــــــاعــــــات الــــــعــــــروض اIـــــادة اIـــــادة 
الــســيــنــمــائــيــة  تــطــبــيق مــخــتــلف أصــنــاف الــتــســعــيــرات

اIذكورة أدناه:
qالتسعيرة الكاملة -
qنصف التسعيرة -

- التسعيرة اIدرسية.
يلزم مستغـلو قاعات العروض السينمائية بإلصاق
مـخــتـلف الـتــسـعـيــرات اIـسـتـعــمـلـة في جــمـيع الـشــبـابـيك

وبشكل واضح.
اIـــــادة اIـــــادة 48 :  : يـــــلـــــزم مــــــســـــتــــــغـــــلــــــو قـــــاعــــــات الـــــعـــــروض
الــســيــنـمــائــيــة بــتـعــويض كـل األشـخــاصq الــذين يــقــدمـون
طـلبـاq في حالة تـأخر يـتجاوز 30 دقيـقة عن الـوقت اIقرر
لـعـرض الفـيـلم أو في حـالـة انـقـطاع الـعـرض Iـدة تـفوق 15

دقيقة.
وفي هـذه احلـالـةq يـجب عـلى مـسـتـغل الـقـاعـة حتـريـر
مـحـضر يـبـX فـيه أسبـاب إلـغـاء أو انـقطـاع الـعـرض وكذا
عـدد الــتــذاكـر و اIــبــلغ اIــعـوض. ويــرسل هــذا احملــضـر إلى

اIركز الوطني للسينما والسمعي البصري.
اIـادة اIـادة 49 :  : ال يـســتــوجب الـتــعــويض بـســبب إلــغـاء أو

انقطاع العرض ويكون مرجعهما قوة قاهرة.
qادة 50 :  : يـعد مستغـلو قاعة الـعروض السيـنمائيةIادة اIا
يــومــيــاq كــشــفــا يــدون فــيه عــدد وأرقــام الــتــذاكــر اIــبــيــعــة
حــسب األصـــنــاف الــتــســعـــيــريــة اIــنــاســـبــة وعــدد الــتــذاكــر

اIعوضةq عند االقتضاء.
51 :  : جتــــمع الــــكـــشــــوف اIـــذكــــورة في اIـــادة 50 اIــادة اIــادة 
qXأصـــلــيـــتــ Xفي كـــشف شـــهــري يـــعــد فـي نــســـخـــتــ qأعاله
يـحـتــفظ بـأحـدهــمـا لــدى اIـسـتــغل ويـرسل الــثـانيq قـبل15
من الــــشـــــهــــر اIــــوالي إلى اIـــــركــــز الــــوطــــني لــــلــــســــيــــنــــمــــا

والسمعي البصري.
50 XــادتـIــذكــورة فـي اIــادة 52 :  : تــعــد  الــكــشــوف اIــادة اIا
و 51 أعالهq  حـسب استمـارة ªوذجيـة من الوزارة اIكـلفة
بالـثقافةq �لـؤها  اIستغل ويوقـعها كما يـنبغي وتتضمن

على اخلصوص ما يأتي:
qعنوان الفيلم و مدة عرضه -

qرقم تأشيرة استغالل الفيلم -
qيوم العرض وعدد احلصص -

- عـدد الـتـذاكـر اIـبـيـعـة حـسب أصـنـاف الـتـسـعـيرات
وحتديد رقم أول وآخر تذكرة بيعت في كل عرض.

- عــــدد الــــتـــــذاكــــر اIــــعـــــوضــــة او اIــــلــــغـــــاة مع حتــــديــــد
qأرقامها

- مبلغ اإليرادات اIتحصل عليها. 
الفصل السادسالفصل السادس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اIــادة اIــادة 53 :  : يــســـري مـــفـــعــول هـــذا الـــقـــرار ابــتـــداء من
تــاريخ نـشــره في اجلــريــدة الـرســمـيــة بــاسـتــثــنـاء األحــكـام
اIـنصوص عـليـها في الـفصل الـثاني والـتي تمـنح بشـأنها
بــصــفــة انــتـقــالــيــةq مــهـلــة ســنــتـI (2) Xــسـتــغــلـي الــقــاعـات

السينمائية اIمارسX لنشاطهم قبل نشر هذا القرار.
اIـادة اIـادة 54 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائــرفي 21 مـــحـــرم عــام 1435 اIــوافق 25

نوفمبر سنة 2013.
 خليدة تومي خليدة تومي

اIلحقاIلحق

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الثقافة وزارة الثقافة 

تعهد تعهد 

أنا اIمضي أسفله; 

السيد (ة) : 

العنوان الشخصي :

مالك أو مسير (1) قاعة السينما اIسماة :

اIتواجدة بـ : 

أتــعــهــد بــاحــتــرام كل بــنــود دفــتــر الــشــروط اIــتــعــلق
باستغالل قاعات العروض السينمائية.

حرر بـ.............q في ........................................

اإلمضاء 

(1) أشطب العبارة غير اIالئمة


