
العدد العدد 14
السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األ ربعاءاأل ربعاء 4 جمادى الثانية  جمادى الثانية عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 25 مارس سنة مارس سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsY بئر مراد رايسs 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقــم 15-85 مـؤرخ في 19 جـمـادى األولـى عام 1436 اHـوافـق 10 مـارس سـنـة s2015 يـتـضـمن إنشـاء األكـادzـية
اجلزائرية للعلوم والتكنولوجيات ويحدد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها...............................................................

مـرسـوم رئـاسي رقـم 15-86 مـؤرخ في 19 جـمـادى األولـى عام 1436 اHــوافـق 10 مـارس سـنـة s2015 يــعـــدل ويـتــمـم اHـرســـوم
الـرئــاسـي رقم 99-86 اHؤرخ في 29 ذي احلجـة عام 1419 اHوافق 15 أبريـل سنة 1999 واHتـضمن إنـشاء مـراكز الـبحث
النووي......................................................................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم  15-87 مؤرخ في 20 جمـادى األولى عام 1436 اHوافق 11 مارس سـنة s2015 يحـدد مبـلغ وكيـفيـات منح
الـدعم اHــالـي عـلى الـتـبــعـــة الـتي تـفـرضـهــا الـدولـــة من أجل اسـتـيــراد اHـنـتــجــات الـبـتـرولـيـة وتـســويـقـهـا عـبـر الـتـراب
الوطني......................................................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقـم 15-88 مؤرخ في20 جمادى األولى عام 1436 اHوافـق 11 مارس سنة s2015 يتضمن الـتعريف بأصحاب
األعمال اHعمارية للمنشآت والبنايات............................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 15-89 مـؤرخ في 20 جــمــادى األولـى عـام 1436 اHـوافـق 11 مــارس ســنــة s2015 يــعــدل ويــتــمم اHــرســوم
الــتـنـفـيـذي رقـم 89-141 اHــؤرخ في 29 ذي احلـجـــة عــام 1409 اHــوافـق أول غـشــت سـنـة 1989 واHـتـضــمن إنـشـاء جــامـعـة
سيدي بلعباس............................................................................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء 

وزارة العدلوزارة العدل

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 21 جـمــادى األولى عـام 1436 اHـوافق 12 مـارس ســنـة s2015 يــحـدّد كــيــفـيــات فــتـح مـســابــقــة
االلــتـحــــاق بــالـتــكــــوين لــلـحــصـــول عـلى شــهــادة الـكــفــاءة Hـهــنــة احملـامــاة وتــنـظــيــمـهــا وســيـرهــا وكــذا عـدد االخــتــبـارات
وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة جلنة اHسابقة ومعـدل القبـول..................................................

وزارة وزارة الصناعة وا@ناجمالصناعة وا@ناجم

قـرار مؤرّخ في 8 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHوافق 29  يـنـاير سـنـة s2015 يـتضـمّـن تـعيـY أعضـــاء مجـلس الـتوجـيه واHراقـبة
Hركز التسهيل لتيبازة...............................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 8 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHوافق 29  يـنـاير سـنـة s2015 يـتضـمّـن تـعيـY أعضـــاء مجـلس الـتوجـيه واHراقـبة
Hركز التسهيل لوهران...............................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 8 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHوافق 29  يـنـاير سـنـة s2015  يـعـدل القـرار اHؤرّخ في 27 رجب عام 1433 اHوافق
17 يونيو سنة 2012 واHتضمّن تعيY أعضاء اجمللس الوطني للتقييس..............................................................

قــرار مـؤرّخ في 8 ربــيع الــثـانـي عـام 1436 اHـوافق 29  يــنــايــر ســنــة s2015 يــعــدل الــقـرار اHــؤرّخ في 2 ربــيع األول عـام 1434
اHـوافق 14 يـنـايـر سـنة 2013 واHـتـضـمّن تـعـيـY أعـضـاء الـلـجـنـة الـقـطـاعـيـة لـلـصـفـقـات لـوزارة الـصـنـاعـة واHـؤسـسـات
الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار........................................................................................................

وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قــرار مـؤرخ في 4 شــوال عـام 1435 اHـوافق 31 يــولــيــو ســنـة s2014 يــجـعـل اHـنــهج  الــذي  يــســتــعـمـل الـوسـط الـهـالمي بــبالزمـا
األرنب والفيبرينوجY إلحصاء الستافيلوكوك  ذات أنز� تخثر موجب إجباريا.................................................

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 21 صفر عـام 1436 اHوافق 14 ديسمـبر سنة s2014 يـحدد مدة الضمـان حسب طبيعـة السلعة
(استدراك).................................................................................................................................................



3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 14 4 جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1436 هـ هـ
25 مارس سنة مارس سنة 2015 م

20

24

26

26

27

27

30

34

35

37

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 15 فبراير سنة s2015 يتمم القرار اHؤرخ في 28 صفر عام 1429 اHوافق 6
مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة األدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان االجتماعي.......................................

قـرار مؤرخ في 25 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHـوافق 15 فـبـراير سـنة s2015 يـعدل ويـتمـم القـرار اHؤرخ في 28 صفـر عام 1429
اHوافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات اHرجعية اHعتمدة كأساس لتعويض األدوية وكيفيات تطبيقها.....

وزارة العالقات مع البر@انوزارة العالقات مع البر@ان

قـرار مؤرّخ في 22 شـوّال عام 1435 اHـوافق 18 غـشـت سـنـة s 2014 يتـضـمّـن جتــديـد تـشـكــيلــة جلـنــة الـطعن اخملـتـصـة بأسالك
موظفي وزارة العالقات مـع البـرHان...........................................................................................................

وزارة البريد وتكنولوجياتوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

قرار مؤرّخ في أول ربـيع الثاني عام 1436 اHوافق 22 ينـاير سنة s2015 يعـدّل القرار اHؤرّخ في 25 جمـادى األولى عام 1435
اHـوافق 27 مـارس ســنـة 2014 الــذي يــحــدّد الـقــائــمــة االســمـيــة ألعــضــاء الــلـجــنــة الــقــطـاعــيــة الــدائــمـة لــلــبــحث الــعــلـمي
والتطوير التكنولوجي في وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال........................................................

قــرار مؤرّخ في 3  جـمادى الـثـانيـة عام 1436 اHـوافق 24 مارس سـنة s2015 يـحـدد تاريـخ اإلعالن عن اHنـافـسـة لتـقـد� اخلـدمة
العامة للمواصالت السلكية والالسلكية...........................................................................................................

وزارة الصيد البحري وا@وارد الصيديةوزارة الصيد البحري وا@وارد الصيدية

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 16 صـفـر عـام 1436 اHـوافق 9 ديـسـمــبـر سـنـة s2014 يـحـدد تـصـنـيف اخملــبـر الـوطـني Hـراقـبـة
وحتليل منتجات الصيد البحري وتربية اHائيات ونظافة األوساط وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.....

قــرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 25 صفـر عـام 1436 اHوافـق 18 ديـسمـبر سـنة s2014 يعـدّل ويتـمّم القـرار الوزاري اHـشترك
اHـؤرخ في 7 شــوال عـام 1426 اHـوافق 9 نـوفـمــبـر سـنـة 2005 الــذي يـحـدد قـائــمـة إيـرادات ونـفــقـات حـسـاب الــتـخـصـيص
اخلاص رقم 080 - 302  الذي  عنوانه " الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية اHائيات".........................

قــرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 25 صفـر عـام 1436 اHوافـق 18 ديـسمـبر سـنة s2014 يعـدّل ويتـمّم القـرار الوزاري اHـشترك
اHـؤرخ في 7 شـوال عام 1426 اHـوافق 9 نـوفـمـبـر سـنـة 2005 الـذي يـحـدد كـيـفـيـات مـتـابـعـة وتـقـيـيم حـسـاب الـتـخـصـيص
اخلاص رقم 080 - 302  الذي  عنوانه " الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية اHائيات".........................

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في أول ربـيع الـثـاني عـام 1436 اHـوافق 22  يــنـايـر سـنـة s2015  يـحـدّد شـروط الـكـفـاءة الـبـدنـيـة
اHطلوبة وشروط شـهادة الكفاءة الطبـية للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع وكـيفيات تسليمـها ومدة صالحيتها وكذا
...............................................................................................................Yتابعة الطبية للغواصHكيفيات ا

قـرار مؤرخ في 27 جـمـادى األولـى عام 1436 اHـوافق 18 مـارس سـنـة s2015 يـعـدل و يـتـمم الـقـرار اHؤرخ في 4  جـمادى األولى
عام 1431 اHوافق 19 أبريـل سنة  2010 الـذي يؤسس حـصص صيـد الـتونـة احلمـراء بالـنسـبة لـلـسفن الـتي حتمل الـراية
الوطنية والتي تمارس في اHياه اخلاضعة للقضاء الوطني و يحدد كيفيات توزيعها و تفعيلها...............................

فهرس (تابع)فهرس (تابع)
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تضم األكادzـية شـخصـيات وطنـية وأجـنبـية األعلى
كـفـاءة في مـيــدان الـعـلـوم والـتـكـنــولـوجـيـات وتـتـشـكل من

.Yوأعضاء مشارك Yأعضاء  دائم
اHاداHادّة ة 3 : :  توضع األكادzية لدى رئيس اجلمهورية.

ويحدد مقرها �دينة اجلزائر.
الفصل الثانيالفصل الثاني
مهام األكادzيةمهام األكادzية

4 : :  تــتــولى األكــادzــيــة مــهــمــة تــرقــيــة الــعــلـوم اHـاداHـادّة ة 
والتكنولوجيات وتعزيز أثرهما في اجملتمع.

وتكلف بهذه الصفة على اخلصوص �ا يأتي :
sارسة دور اخلبرة واالستشارة� -

- اHــســاهــمــة في تــرقــيــة الــعــلـوم والــتــكــنــولــوجــيـات
sوتطبيقاتها

- اHـــــــســـــــاهـــــــمــــــة فـي تـــــــطـــــــويـــــــر تـــــــعــــــلـــــــيـم الـــــــعـــــــلــــــوم
sوالتكنولوجيات

- تـرقية تـطور الثـقافـة العلـمية والـتقـنية بـتقريب
sالعلوم والتكنولوجيات من اجملتمع

- تــشــجــيع احلــيــاة الــعــلــمــيــة والــتــكــنـولــوجــيــة ودعم
sعارفHإنتاج ا

- تشجيع التعاون الدولي.
5 : :  تـــــكـــــلف األكـــــادzـــــيــــة فـي مــــجـــــال اخلـــــبــــرة اHــــاداHــــادّة ة 

واالستشارةs �ا يأتي :
- اHــســاعــدة وتــقـد� االســتــشــارة لــلـدولــة اجلــزائــريـة
وخــــاصــــة لــــرئــــيس اجلــــمـــهــــوريــــة واحلــــكــــومـــة والــــهــــيــــئـــات
الـــعـــمـــومـــيـــة واخلـــاصـــة األخـــرى في إطـــار حتـــديـــد تـــنـــفـــيــذ

sالسياسة الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيات
- القـيام بدراسـات حول مـشاكل اجملتـمع التي تـثير
إشكـاليـات قانـونيـة وأخالقيـة وأمنـية نـاجمـة عن تطـبيق

sالعلوم والتكنولوجيات
- الــســهـــر عــلى حتــديـــد اHــشــاكل اHـــرتــبــطـــة بــتــطــور
العلوم والتكنولـوجيات واستباق القطيـعة التكنولوجية

واالقتصادية.
اHـاداHـادّة ة 6 : :  تـكـلف األكـادzـيـة في مـجـال اHـسـاهـمـة في

ترقية العلوم والتكنولوجياتs �ا يأتي :
sعارف األساسيةHالتشجيع على اكتساب ا -

مـرسوم رئـاسي رقــم مـرسوم رئـاسي رقــم 15-85 مـؤرخ في  مـؤرخ في 19 جـمادى األولى جـمادى األولى
عــام عــام 1436 اHــوافـق  اHــوافـق 10 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة s2015 يـــتـــضــمنs يـــتـــضــمن
إنـشاء األكادzية اجلـزائرية للـعلوم والتكـنولوجياتإنـشاء األكادzية اجلـزائرية للـعلوم والتكـنولوجيات

ويحدد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها.ويحدد مهامها وتشكيلتها وتنظيمها.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهورية
- بـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 77 - 8 و125

s(الفقرة األولى) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

sتمّمHعدّل واHا sاليةHا Yبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اHــؤرّخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق
باحملـاسبة العـموميـةs اHعدّل واHتـمّمs ومجمـوع النصوص

sتخذة لتطبيقهHا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 11 اHــؤرّخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اHـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واHتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
s2002 - 1998 الــبـحث الــعــلـمي والــتـطــويــر الـتــكـنــولـوجي

sتمّمHعدّل واHا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

sتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 89 - 164
اHــــؤرّخ في 27 مـــحـــرم عـــام 1410 اHــــوافق 29 غـــشت ســـنـــة
1989 الذي يـنـشئ جـائزة "رئـيس اجلـمـهوريـة "في الـعـلوم

sتمّمHعدّل واHا sوالتكنولوجيا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يــــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســــــوم إلـى إنـــــشـــــاء
األكـادzــيـة اجلــزائـريـة لــلـعــلـوم والـتــكـنــولـوجـيــات وحتـديـد

مهامها وتشكيلتها وتنظيمها.
اHــــــــاداHــــــــادّة ة 2 :  : األكــــــــادzــــــــيــــــــة اجلــــــــزائــــــــريــــــــة لــــــــلــــــــعــــــــلــــــــوم
والـــتــــكــــنـــولــــوجــــيـــات هــــيــــئــــة وطـــنــــيــــة ذات طـــابـع عـــلــــمي
وتــكــنـــولــوجيs مــســتـــقــلــة ودائــمــةs تـــتــمــتع بــالـــشــخــصــيــة
اHـــعــــنــــويـــة واالســــتـــقـالل اHـــالي وتــــدعى فـي صـــلـب الـــنص

"األكادzية".

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
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sتشجيع البحث األساسي والتطبيقي -
- اHـبـادرة بــالـبـرامج واHـســاهـمـة في تــطـويـرهـا  في

sمجاالت العلوم والتكنولوجيات
- اHساهمة في ترقية نتائج البحث وتثمينها.

اHـاداHـادّة ة 7 : :  تـكـلف األكـادzـيـة في مـجال تـطـويـر تـعـليم
العلوم والتكنولوجياتs �ا يأتي :

- تـرقـيـة تـعلـيم الـعـلـوم والـتكـنـولـوجـيـات في جـميع
sأطوار التعليم والتكوين

Yالـتـشـجيـع على إثـراء تـكـوين األسـاتذة والـبـاحـث -
ال ســيــمــا عن طــريق إقــامــة روابط مـع الـعــالـم االجـتــمــاعي

واالقتصادي.
اHاداHادّة ة 8 : :  تكلف األكادzـية في مجال تطوير الثقافة
العلمية والتـقنية والتقارب بY العـلوم والتكنولوجيات

مع اجملتمعs �ا يأتي :
- اHــــشــــاركــــة في احلــــوار الــــعــــلـــــمي حــــول اHــــواضــــيع

sالكبرى الراهنة
YــتــعـــامــلــHوا Yالـــبــاحــثـــ Yتــشـــجــيع الــلـــقــاءات بــ -
Yبغرض تـشجيع التفاعالت ب YانيHوالبـر Yاالقتصادي

عالم العلوم والتكنولوجيا مع اجملتمع.

اHاداHادّة ة 9 : :  تـكلف األكادzـية في مجـال تشجـيع احلياة
العلمية والتكنولوجية ودعم إنتاج اHعارفs �ا يأتي :

- إثـــارة اHـــيـــول الــــعـــلـــمــــيـــة والـــتــــكـــنـــولــــوجـــيـــة لـــدى
sالشباب

- الـــــســــهـــــر عـــــلـى نـــــشــــر اHـــــســـــتـــــجـــــدات الـــــعـــــلـــــمـــــيــــة
sوالتكنولوجية جتاه اجلاليات الوطنية والدولية

- مـــــنح جـــــوائــــز لـألشــــخـــــاص الــــذيـن تــــمـــــيــــزوا عـــــلى
اخلصوص بأعمالهم.

10 : :  تـــكـــلف األكـــادzـــيـــة في مـــجـــال الـــتـــعـــاون اHــاداHــادّة ة 
الدوليs �ا يأتي :

sتعدد األطرافHتشجيع التعاون الثنائي وا -
- االنــــخـــراط في نـــشــــاطـــات الـــشـــبــــكـــات األكـــادzـــيـــة

sالدولية
- اHـــشـــاركــــة في تــــمـــثــــيل اجلــــزائـــر لــــدى الـــهــــيـــئـــات

العلمية الدولية.
11 : :  حتـدّد األكــادzــيــة نــظــامــهــا الــداخـلـي الـذي اHـاداHـادّة ة 

يتضمنs على اخلصوصs ما يأتي :
sية وواجباتهمzحقوق  أعضاء األكاد -

sيةzميثاق آداب وأخالقيات عضو األكاد -

sفيها YشاركHعدد األعضاء ا -
sيةzشروط وكيفيات قبول أعضاء األكاد -

sيةzعدد فروع األكاد -
- صالحيات هيئات األكادzية وتنظيمها وسيرها.
تـــصـــادق اجلـــمـــعـــيــة الـــعـــامـــة عـــلى الـــنـــظـــام الــداخـــلي

لألكادzية ويوافق عليه �وجب مرسوم رئاسي.
الفصل الثالثالفصل الثالث

تشكيلة  األكادzية وتنظيمهاتشكيلة  األكادzية وتنظيمها
الفرع األولالفرع األول

تشكيلة األكادzيةتشكيلة األكادzية
اHاداHادّة ة 12 : :  تتشكل األكادzية من :
sي دائمzمائتي (200) عضو أكاد -

.Yمشارك Yيzأعضاء أكاد -
اHاداHادّة ة 13 : :  ينتـخب األعضاء الدائمY نظراؤهمs من
بـــY الــــشــــخـــصــــيــــات األعــــلى كــــفـــاءة فـي مــــيـــدان الــــعــــلـــوم

والتكنولوجيات الذين يحملون اجلنسية اجلزائرية.
Yمن ب YـشـاركـHـادّة ة 14 : :  يـتم اخـتـيـار األعضـاء اHـاداHا
الــشـخــصـيــات  ذوي اHـســتـوى الــعــالي والـســمـعــة الـدولــيـة
الـــذين يـــحـــمــلـــون جـــنـــســيـــات أجـــنـــبــيـــة ويـــســـاهــمـــون في

التطور العلمي والتكنولوجي للجزائر.
الفرع الثانيالفرع الثاني

تنظيم األكادzيةتنظيم األكادzية
اHاداHادّة ة 15 : :  تشتمل األكادzية على الهيئات اآلتية :

sجمعية عامة -
sمكتب -

sيzمجلس أكاد -
sفروع -
sجلان -

- أمانة.
zكن األكادzية إنشاء هيئات أخرىs عند االقتضاء.
16 : : اجلـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة هي الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا اHــاداHــادّة ة 

لألكادzية وتتشكل من كل أعضائها.
اجلمعـية الـعامـة لألكادzيـة سيـدة في جمـيع اHسائل

اHتعلقة بنشاطات األكادzية.
اHــاداHــادّة ة 17 : :  يـــتـــشــكـل اHــكـــتـب من الـــرئــيـس ونــائـــبي

الرئيس (2) واألمY العام.
يرأس اHكتب رئيس األكادzية.
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اHــــاداHــــادّة ة 18 : :  تــــنــــتــــخــب اجلــــمــــعــــيـــــة الــــعـــامـــــة رئــــيس
األكـــــادzــــــيـــــة ونـــــائـــــبـي الـــــرئـــــيـــس مـن بـــــــيـن األعـــــضــــــــاء
الـدائميـــن اHقـيمــY فــي اجلـزائرs لعهـدة مدتها أربع (4)

سنوات قابلة للتجديد.
تـتم اHوافقـة على انتخـاب رئيس األكادzـية ونائبي
الرئيـسs �وجب مـرسوم رئـاسي وتنـهى مهـامهمـا حسب

األشكال نفسها.
اHــــاداHــــادّة ة 19 : :  يــــتــــشــــكل اجملــــلـس األكــــادzي من اHــــكــــتب

ورؤساء الفروع ورؤساء اللجان.
اHاداHادّة ة 20 : :  تتشكل الفروع من أعضاء األكادzية.

اHـاداHـادّة ة z  : : 21ــكن اجلــمـعــيــة الــعـامــة إنــشـاء جلــان عــنـد
احلاجة.

اHــاداHــادّة ة 22 : :  يــســيــر األمــانــة أمــY عــام  يـعــY �ــوجب
sــيــةzمــرســـوم رئــاسـي  بــنـــاء عــلى اقـــتــراح رئـــيس األكـــاد

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.
اHـاداHـادّة ة 23 : :  يـسـاعـد األمـY الـعـام هـيـكل إداري ومـالي
وتــقـــني يــحــدد تــنـــظــيــمه عن طـــريق الــتــنــظـــيم بــنــاء عــلى

اقتراح اجلمعية العامة.
اHاداHادّة ة 24 : :  حتدد طريقـة مكافأة أعضاء األكادzية عن

طريق التنظيم بناء على اقتراح رئيس األكادzية.
اHــــــاداHــــــادّة ة 25 : :  يــــــخـــــــضع اHـــــــســــــتــــــخـــــــدمــــــون اإلداريــــــون
والتقـنيـون في األكادzـية ألحكـام القـانون األسـاسي العام

للوظيفة العمومية.
الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

26 : :  تـــضـع الـــدولـــة حتت تــــصـــرف األكـــادzـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
الـوسائـل البـشريـة واHالـية اHـنـاسبـة Hهـامهـا والضـرورية

لسيرها.

تزود األكادzية �يزانية سنوية.

تـقـيد االعـتـمادات اخملـصـصـة لألكادzـيـة في ميـزانـية
رئاسة اجلمهورية.

اHــاداHــادّة ة 27 : :  رئـــيس األكـــادzـــيـــة هــو اآلمـــر بـــالـــصــرف
الــرئــيــسي Hــيــزانــيــة األكــادzــيــة واألمــY الــعــام هــو اآلمــر

الثانوي بالصرف.

28 : :  يــحـضــر األمـY الــعــام مـشــروع مــيـزانــيـة اHـاداHـادّة ة 
األكادzـية ويعرضه مـكتب األكادzـية على اجلـمعيـة العامة

للموافقة عليه.

29 : :  تــشــتــمل مــيــزانــيــة األكــادzـيــة عــلـى بـاب اHـاداHـادّة ة 
لإليرادات وباب للنفقات.

أ - في باب اإليرادات :أ - في باب اإليرادات :
- اإلعــــانــــات اHــــمــــنــــوحــــة من الــــدولــــة واHــــؤســــســــات

sوالهيئات العمومية
- اإلعانات اHمنـوحة من الصندوق الوطني للبحث

sالعلمي والتطوير التكنولوجي
- إعـــانـــات اHــنـــظــمـــات والـــهــيـــئــات الـــوطــنـــيـــة الــتي

sعمول بهHتتماشى مع مهامها طبقا للتنظيم ا
sالهبات والوصايا -

sيةzعائد اخلدمات التي تنجزها األكاد -
- كـل اHــــــوارد األخــــــرى اHـــــــتــــــأتــــــيـــــــة من نـــــــشــــــاطــــــات

األكادzية وذات صلة �وضوعها.
ب - في باب النفقات :ب - في باب النفقات :
sمصاريف التسيير -
sمصاريف التجهيز -

- كل النفقات األخرى الضرورية لتحقيق هدفها.
اHاداHادّة ة 30 : :  تمـسك ميـزانيـة األكـادzيـة حسب قـواعد

احملاسبة العمومية طبقا للتنظيم اHعمول به.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

أحكام انتقالية ونهائيةأحكام انتقالية ونهائية
اHاداHادّة ة 31 : : يسـير األكادzـية انـتقالـيا وقبل اHـصادقة
عــلـى نــظـــامـــهـــا الــداخـــليs خـــمـــســون (50) عـــضـــواs يـــدعــون

"األعضاء اHؤسسون".
Yمن ب YـؤسـسـHـادّة ة 32 : :  يـتم اخـتـيـار األعضـاء اHـاداHا
األشخـاص الـذين سـاهـمـوا بـأعمـالـهم في الـتـطـور الـعـلمي
والـتــكــنـولــوجي لــلــجـزائــرs من طــرف جلــنـة حتــكــيم دولــيـة
تتكون من أعضاء أكادzيات أجنبية من نفس االهتمام.
اHــاداHــادّة ة 33 : :  حتــدد الـــقـــائــمـــة االســمـــيــة ألعـــضــاء جلـــنــة
Yالتـحكـيم الدولـية وكـيفـيات االنـتقـاء األولي للـمتـرشح

�وجب قرار من الوزير اHكلف بالبحث العلمي.
اHــاداHــادّة ة 34 : :  تـــتم اHـــوافــقـــة عــلـى الــقـــائــمـــة الــنـــهــائـــيــة

لألعضاء اHؤسسY �وجب مرسوم رئاسي.
يــــشــــكـل األعــــضــــاء اHــــؤســــســــون اجلــــمــــعــــيــــة الــــعــــامــــة
لألكـادzــيـة ويــتـولــون إعـداد نــظـامــهـا الــداخـلي واHــصـادقـة

عليه.
اHــاداHــادّة ة 35 : :  تـــتـــولى األكـــادzـــيـــةs حـــسب الـــكـــيـــفـــيــات
اHــنـصــوص عــلـيــهـا فـي  الـنــظــام الـداخــليs قــبـول األعــضـاء
الـدائـمـY الـذين تـبـقى مـقـاعـدهم شـاغـرةs بـعـدد 25 عـضـوا
في كل ســـنــة حــتـى بــلــوغ الـــعــدد اإلجــمــالـي احملــدد في هــذا

اHرسوم.
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يـــحــدد مــحــافـظ الــطــاقــة الـــذريــة الــقــائـــمــة االســمــيــة
ألعــضــاء اجملـلـس الـعــلـمـيs بـنــاء عــلى اقـتــراح اHــديـر الــعـام

للمركز.
يــــعـــY رئــــيس اجملـــلـس الـــعــــلـــمي مـن طـــرف مــــحـــافظ

الطاقة الذريةs بناء على اقتراح اHدير العام للمركز.
......(الباقي بدون تغيير).....".

اHاداHادّة ة 3 :  :  ينشـر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدzّقراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 19 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1436
اHوافق 10 مارس سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم  مرسـوم تنـفيذي رقم  15-87 مؤرخ في  مؤرخ في 20 جـمادى األولى جـمادى األولى
عـام عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 11 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2015 يـحـدد مـبـلغs يـحـدد مـبـلغ
وكـــيــفــيـــات مــنـح الــدعم اHـــالـي عـــلى الــتـــبـــعــــة الــتيوكـــيــفــيـــات مــنـح الــدعم اHـــالـي عـــلى الــتـــبـــعــــة الــتي
تـــفـــرضــهــــا الـــدولــــة من أجـل اســتـــيــــراد اHـــنـــتـــجـــاتتـــفـــرضــهــــا الـــدولــــة من أجـل اســتـــيــــراد اHـــنـــتـــجـــات

البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني.البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHــتــعــلق بــاحملــروقـاتs اHــعــدل واHــتــممs ال ســيــمــا اHـادة 8

sمنه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســــــــنــــــــة 2014 

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اHؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

sناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 08- 289
اHــؤرخ في 20 رمـــضـــان عــام 1429 اHــوافق 20 ســبـــتـــمـــبــر
سـنـة 2008 الـذي يــحـدد مــنـهــجـيــة تـســويـة ســعـر الــبـتـرول
اخلـام عـند دخـوله اHـصـفاة اHـسـتعـمل في حتـديد سـعـر بيع

sنتجات البترولية في السوق الوطنيةHا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

36 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدzّقراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 19 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1436
اHوافق 10 مارس سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم رئـاسي رقـم مــرسـوم رئـاسي رقـم 15-86 مـؤرخ في  مـؤرخ في 19 جـمـادى األولى جـمـادى األولى
يــــعـــــدل  sيــــعـــــدل s2015 ـــــوافـق 10 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHـــــوافـق  اHعــــام عــــام 1436 ا
ويتــمـم اHرســـوم الرئــاسـي رقم ويتــمـم اHرســـوم الرئــاسـي رقم 99-86 اHؤرخ في اHؤرخ في
29 ذي احلـجـة عام  ذي احلـجـة عام 1419 اHـوافق  اHـوافق 15 أبـريل سـنة  أبـريل سـنة 1999

واHتضمن إنشاء مراكز البحث النووي.واHتضمن إنشاء مراكز البحث النووي.
ــــــــــــــــــــ

 sإنّ رئيس اجلمهـوريـة
-  بـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادّتان 77-8  و125

s(الفقرة األولى) منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 96-436 اHـؤرخ
في 20 رجب عــام 1417 اHــوافق أول ديــســمــبــر ســنـة 1996
واHـتــضـمـن إنـشــاء مـحــافـظــة الـطــاقـة الــذريـة وتــنـظــيـمــهـا

sتممHعدل واHا sوسيرها
- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 99-86 اHـؤرخ
في 29 ذي احلــجــة عـام 1419 اHــوافق 15 أبــريل ســنــة 1999
sتممHعدل واHا sتضمن إنشاء مراكز البحث النوويHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اHؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

sناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : يــعـدل هــذا اHــرســوم ويــتــمم اHــرسـوم
الــرئـــاسي رقم 99-86 اHــؤرخ في 29 ذي احلــجــة عــام 1419
اHــوافق 15 أبــريل ســنــة 1999 واHــتــضـــمن إنــشـــاء مــراكــز

البحث النووي.
اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :  :  تــــــعــــــدل وتـــــتــــــمـم اHـــــادة 10 مـن اHــــــرســـــوم
الــرئـــاسي رقم 99-86 اHــؤرخ في 29 ذي احلــجــة عــام 1419
اHــوافق 15 أبـــريل ســـنــة 1999 واHـــذكـــور أعالهs وحتـــــــرر

كما يأتي :
"اHادّة 10 : يـزود كل مركـز...... (بدون تـغـييـر حتى)

علمية وتكنولوجية.
يــتـكــون اجملـلـس الـعــلـمي من 12 إلى 20 عـضــوا مـنـهم
Yالــتـابـعـ Yالـعــلـمـيـ Yثــلـثـان (3/2) يــتم اخـتـيــارهم من بـ
لـــلـــمــركـــز احلـــاصـــلـــY عـــلى أعـــلى الـــدرجـــات فـي مــخـــتـــلف
Yالــــــتـــــخـــــصـــــصــــــات وثـــــلث (3/1) يــــتـم اخــــتــــيــــارهـم من بــــ
الـــعـــلــمـــيـــY اجلـــزائـــريـــY الـــذين zـــارســـون نـــشـــاطـــهم في

اجلزائر أو في اخلارج في ميادين نشاطات اHركز.



4 جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 814
25 مارس سنة  مارس سنة 2015 م

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة 8 من الــقـانـون
رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عـــام 1426 اHــــوافق
sتممHعدل واHا sتعـلق باحملروقاتH28 أبريل سنة 2005 وا

يـهدف هذا اHرسـوم إلى حتديد مـبلغ وكيفـيات منح الدعم
اHـالي على التبـعة التي تفـرضها الدولـة من أجل استيراد

اHنتجات البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني.
اHــــــادة اHــــــادة 2 : : تـــــــطـــــــبـق أحـــــــكــــــــام هـــــــذا اHـــــــرســـــــــوم عـــــــلى
اHـنـتـجــات الـبتـرولـيـة اHـنـصـوص عـليـهــا في اHـادة 2 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 08-289 اHــؤرخ في 20 رمــضــان

عام 1429 اHوافق 20 سبتمبر سنة 2008 واHذكور أعاله.
اHادة اHادة 3 : : كل تبـعة تـفرضـها الـدولة من أجل اسـتيراد
اHــنـتـجــات الـبـتــرولـيـة وتـســويـقـهــا تـكـون مــحل مـقـرر من

الوزير اHكلف باحملروقات.
يتضمن هذا اHقرر العناصر اآلتية :

sستوردHاسم شركة ا -
sنتجات البترولية الواجب استيرادهاHكمية ا -

- الفترة اHضمونة بالتبعة.
اHـادة اHـادة  4 :  : يـقـوم الـوزيـر اHـكـلف بـاحملـروقـات بـتـبـلـيغ
مسـتورد اHـنتـجات الـبتـروليـة �قـرر التـبعة اHـذكور في

اHادة 3 أعاله.
z : : 5ــــــنـح الــــــدعـم اHــــــالـي من أجـل اســــــتــــــيــــــراد اHـــــادة اHـــــادة 
اHـنــتـجـات الـبــتـرولـيـة وتــسـويـقـهــا وفـقـا لـدفــتـر الـشـروط

اHلحق بهذا اHرسوم.
اHادة اHادة 6 : : يسجل الدعم اHالي السنويs احملدد بعنوان

التبعة في ميزانية الوزارة اHكلفة باحملروقات.
اHادة اHادة 7 :  : ينـشر  هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدzّقراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 20 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1436

اHوافق 11 مارس سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــ
اHلـحـقاHلـحـق

دفتر الشروط الذي يحدد مبلغ وكيفيات منح الدعمدفتر الشروط الذي يحدد مبلغ وكيفيات منح الدعم
اHالي على التبعة التي تفرضها الدولة من أجل استيراداHالي على التبعة التي تفرضها الدولة من أجل استيراد

اHنتجات البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني.اHنتجات البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني.

اHادة األولى :اHادة األولى :  يـهدف دفـتر الـشروط هـذا إلى حتديد
مـــبـــلغ وكـــيـــفــيـــات مـــنح الـــدعم اHـــالي عـــلى الـــتـــبـــعــة الـــتي
تـفـرضـهـا الـدولـة مـن أجل اسـتـيـراد اHـنـتـجـات الـبـتـرولـيـة

وتسويقها عبر التراب الوطني.

اHادة اHادة 2 : : حتـدد لكل سـنة مـاليـة الكـميـات التـقديـرية
موضوع تبعة من طرف الوزير اHكلف باحملروقات.

اHادة اHادة 3 :  : يـقدم اHـسـتورد عن كل سـنـة مالـيـة للـوزير
اHـكــلف بـاحملــروقـات قـبل 31 مــارس من كل سـنــة تـقـيــيـمـا
لـــــلــــدعـم اHــــالـي الـــــذي يــــجـب أن يــــخـــــصـص له لـــــتــــغـــــطـــــيــــة

التكاليف الناجمة عن التبعة اHفروضة عليه.
يـحـدد مبـلغ الـدعم اHـالي من طــرف الوزيــر اHـكلـف
بــــاحملـــروقـــــات والـــوزيــــر اHــــكـــلـف بـــاHــــالـــيــــةs عــــلى أســـاس

الصيغة اآلتية :
م = ت إ - ر أ إم = ت إ - ر أ إ

sاليHم :م : مبلغ الدعم ا
sت إ : ت إ : تكلفة االستيراد

ر أ إ :ر أ إ : رقم األعـــمــــال (إعـــادة الـــبـــيع عـــلـى حـــالـــته في
s(السوق الوطنية

م ت ش : م ت ش : مـبـلـغ تـكـلـفـة شــراء اHـنـتـجـات الــبـتـرولـيـة
الواجب استيرادها والنفقات اHلحقة التابعة لها.

الـــنــفــقــات اHـــلــحــقــة :الـــنــفــقــات اHـــلــحــقــة : احلـــقــوق اجلــمــركـــيــة والــرســوم
واإلتاوة والنفقات البنكية والتأمينات والتفتيش.

ك إ س :ك إ س : الــكـمــيــات الــواجب اســتــيــرادهـا X الــســعـر
عند دخوله اHصفاة اHبلغ من سلطة ضبط احملروقات.

zكن مراجعة مبلغ الدعم اHالي خالل السنة اHالية.
اHــادة اHــادة  4 :  : يـــجب عـــلى اHـــســـتـــورد أن يـــطـــلع الـــوزيــر
اHــكــلف بــاحملــروقـات بــاHــعــلــومـات اHــتــعــلــقـة �ــدى تــنــفــيـذ
الــــتـــبــــعـــة وأن يــــضع حتت تــــصـــرفـه كل الـــوثــــائق اHــــالـــيـــة

والتقنية والتجارية الالزمةs ال سيما :

sمقرر التبعة  *

*  الوثائق اHتعلقة بتكاليف االستيراد :

sالفاتورة  *

sوثيقة الشحن  *

sالتصريح اجلمركي  *

sشهادة النوعية  *

*  األمر  بالتحويل.
اHــــادة اHــــادة 5 : : يــــدفـع مـــبــــلغ الــــدعم اHــــالـي اHـــســــتــــحق من
طــرف الـدولــة مــقـابل تــكــالـيف اHــســتـورد بــالـتــبــعـةs لــهـذا

األخير وفقا لإلجراءات اHوضوعة في هذا اإلطار.

اHستورداHستوردالوزير اHكلف باحملروقاتالوزير اHكلف باحملروقات

الوزير اHكلف باHاليةالوزير اHكلف باHالية
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 14- 154 اHؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 175
اHـؤرّخ في 14 ذي الـقـعـدة عـام 1411 اHـوافق 28 مـايـو سـنـة
1991 الــذي يــحــدد الــقـواعــد الــعــامــة لـلــتــهــيــئـة والــتــعــمــيـر

sوالبناء

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 177
اHـؤرّخ في 14 ذي الـقـعـدة عـام 1411 اHـوافق 28 مـايـو سـنـة
1991 الــــذي يــــحــــدد إجــــراءات إعــــداد اخملـــطـط الــــتـــوجــــيــــهي

لــلـتـهـيـئــة والـتـعـمـيـر واHــصـادقـة عـلـيه ومــحـتـوى الـوثـائق
sتمّمHعدّل واHا sتعلقة بهHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 178
اHـؤرّخ في 14 ذي الـقـعـدة عـام 1411 اHـوافق 28 مـايـو سـنـة
1991 الـــــذي يـــــحـــــدد إجـــــراءات إعـــــداد مــــــخـــــطـــــطـــــات شـــــغل

sـتعلقة بهاHصادقة عليـها ومحتوى الوثائق اHاألراضي وا
sتمّمHعدّل واHا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 14 - 71 اHؤرّخ
في أوّل ربيع الـثـاني عام 1435 اHوافق أوّل فـبرايـر سنة
2014 الـــذي يــحـــدد اHــواصـــفــات الـــعــمــرانـــيــة والـــهــنـــدســيــة

sطبقة على البنايات في واليات اجلنوبHوالتقنية ا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 15 - 19 اHؤرّخ
في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25  يناير سنة 2015

sالذي يحدد كيفيات حتضير عقود التعمير وتسليمها

 sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  تـطــبـيــقـا ألحــكـام اHــادتـY 12 و53 من
اHـرسـوم الـتـشـريـعي رقم 94 - 07 اHـؤرّخ في 7 ذي احلـجـة
عـام 1414 اHـوافق 18 مـايــو سـنـة 1994 واHــتـعــلق بــشـروط
sــعــمــاريHـــهــنــدس اHــعــمـــاري و�ــارســة مــهــنــة اHاإلنــتــاج ا
اHـــعـــدّلs يــهـــدف هـــذا اHـــرســـوم إلى الـــتـــعـــريف بـــأصـــحــاب

األعمال اHعمارية للمنشآت والبنايات.

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـممـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 15-88 مـؤرخ في مـؤرخ في20 جـمـادى األولى جـمـادى األولى
عــام عــام 1436 اHــوافـق  اHــوافـق 11 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة s2015 يـــتـــضــمنs يـــتـــضــمن
الــتـعــريف بـأصــحـاب األعــمـال اHــعـمــاريـة لــلـمــنـشـآتالــتـعــريف بـأصــحـاب األعــمـال اHــعـمــاريـة لــلـمــنـشـآت

والبنايات. والبنايات. 

ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

-  بــــنــــاء عـــــلى تــــقـــــريــــر وزيــــر الـــــســــكن والـــــعــــمــــران
sدينةHوا

- وبنـاء على الـدستـورs ال سيـما اHـادتان 85-3 و125
s( الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 90 - 29 اHــــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسـمـبـر سـنة 1990

sتمّمHعدّل واHا sتعلق بالتهيئة والتعميرHوا

- و�ـــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــشــــريـــــعي رقم 94 - 07
اHــؤرّخ في 7 ذي احلــجــة عــام 1414 اHــوافق 18 مــايـــو ســنــة
1994 واHـتـعـلق بشـروط اإلنـتـاج اHعـمـاري و�ـارسة مـهـنة

sعدّلHا sعماريHهندس اHا

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 98 - 04 اHــــؤرّخ في 20
صــفــر عـام 1419 اHــوافق 15  يــونــيــو ســنـة 1998 واHــتــعـلق

sبحماية التراث الثقافي

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 02 - 08 اHــــؤرّخ في 25
صــــفــــر عــــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

sدن اجلديدة وتهيئتهاHبشروط إنشاء ا

- و�ــــــــقــــــــتـــــــضـى األمــــــــر رقم 03 - 05 اHــــــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــــوافق 19 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2003

sؤلف واحلقوق اجملاورةHتعلق بحقوق اHوا

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 06 - 06 اHــــؤرّخ في 21
مـحرّم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سـنة 2006 واHـتضمن

sالقانون التوجيهي للمدينة

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 11 - 10 اHــــؤرّخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يــونــيــو ســنـة 2011  واHــتــعــلق

sبالبلدية

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 12 - 07 اHــــؤرّخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

sتعلق بالواليةHوا
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اHاداHادّة ة 2 :  :  يقــصد "بـاHالحظة" اHنصـــوص عليها فــي
اHــادة 12 من اHــرســــوم الــتـــشــريــعي رقــم 94 - 07 اHــؤرّخ
فـي 7 ذي احلـــجـــة عـــام 1414 اHــــوافق 18 مـــايــــو ســـنـــة 1994
واHذكور أعالهs الـلوحـة االستـدالليـة التي تـعرف اHـهندس
اHعمـاري أو اHهنـدسY اHـعماريـY الذين قـاموا بتـصميم

اHنشأة أو البناية.

اHاداHادّة ة 3 :  :  حتدد خصائص الـلوحة االستـداللية ومكان
وضعـها �وجب قرار الـوزير اHكـلف بالتعـمير والـهندسة

اHعمارية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 4 :  : يـــــجب نـــــقـش الـــــبـــــيـــــانـــــات عـــــلى الـــــلـــــوحـــــة
االســتـداللـيــة بـالـلــغـة الـوطـنــيـة الـرســمـيـة. غــيـر أنهz sـكن

إدراج لغة ثانية.

اHـاداHـادّة ة 5 :   :  يــلـتــزم اHـهـنــدس اHـعــمـاري أو اHـهــنـدسـون
اHـــــعــــمــــاريـــــون الــــذين ســـــاهــــمــــوا فـي تــــصــــمــــيـم اHــــشــــروع
اHــعــمــاريs بــتـوفــيــر الــلـوحــة االســتــداللــيـة ووضــعــهــا فـوق
اHنشأة أو البنايةs بالتعاون مع اHؤسسة اHكلفة باإلجناز

وصاحب اHشروع.

اHـاداHـادّة ة 6 : :  تــطـبق أحـكــام هـذا اHــرسـوم عـلى اHــنـشـآت
والبنايات اHنجزة فوق التراب الوطنيs ال سيما :

sاجملموعات السكنية -

sرافقةHالتجهيزات العمومية وا -

- الـــتـــجـــهـــيـــزات اHــرافـــقـــة اخلـــاصـــة الـــتي تـــســـتــقـــبل
sاجلمهور

- اHساحات اخلارجية.

اHاداHادّة ة 7 : :  ال تطبق أحكام هذا اHرسوم  على:

- اHـمتـلـكـات الثـقـافـية احملـمـية �ـوجب الـقـانون رقم
98 - 04 اHـؤرّخ في 20 صــفـر عـام 1419 اHـوافق 15 يــونـيـو

sذكور أعالهHسنة 1998 وا

- اHـنشـآت والبـنايـات العـسكـرية اHـنجـزة من طرف
sوزارة الـدفـاع الـوطـني أو من طــرف مـؤسـسـات حلـسـابـهـا

sالتي تخضع لتنظيم خاص

- منشآت وبنايات أخرى تخضع ألحكام خاصة.

اHـاداHـادّة ة z  : : 8ــكن حتـديــد كـيـفــيـات تــطـبـيق أحــكـام هـذا
اHــــرســـومs عــــنـــد احلــــاجــــةs �ـــوجب قــــرار الــــوزيـــر اHــــكـــلف

بالتعمير والهندسة اHعمارية.

اHاداHادّة ة 9 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدzّقراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 20 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1436
اHوافق 11 مارس سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 15-89 مـؤرخ في  مـؤرخ في 20 جـمادى األولى جـمادى األولى
عـــــام عـــــام 1436 اHـــــوافـق  اHـــــوافـق 11 مـــــارس ســـــنـــــة  مـــــارس ســـــنـــــة s2015 يــــــعـــــدلs يــــــعـــــدل
ويتـمم اHـرسـوم التـنـفـيذي رقـم ويتـمم اHـرسـوم التـنـفـيذي رقـم 89-141 اHــؤرخ في اHــؤرخ في
29 ذي احلـــجــــة عـــام  ذي احلـــجــــة عـــام 1409 اHـــوافـق أول غـــشـت ســـنــة اHـــوافـق أول غـــشـت ســـنــة

1989 واHتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس. واHتضمن إنشاء جامعة سيدي بلعباس.

ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
sالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورs ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85
sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

sالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 89-141 اHـؤرخ
في 29 ذي احلــــجـــــة عـــــام 1409 اHــــوافـق أول غــــشــت ســــنـــة
1989 واHــتـضــمن إنــشـاء جــامــعـة ســيــدي بـلــعــبـاسs اHــعـدل

sتممHوا

- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقـم 03-279 اHؤرخ
في 24 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اHـوافق 23 غــشت ســنـة
2003 الـــــذي يــــحـــــدد مــــهــــام اجلـــــامــــعـــــة والــــقــــواعـــــد اخلــــاصــــة

بتنـظيمـها وسيـرهاs اHـعدل واHتـممs ال سيمـــــا اHادتــــان
s3 و10 منه

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

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـتـمم اHادة 2 من  اHـرسـوم التـنـفـيذي
رقم 89-141 اHــؤرخ في 29 ذي احلــجــة عــام 1409 اHـوافـق
sـــذكـــور أعالهHـــتـــمم واHـــعـــدل واHا s1989 أول غـــشـت ســـنـــة

وحترر كما يأتي :

"اHادّة 2 : ..............(بدون تغيير)......................
يحدد عـدد الكلـيات التي تـتكـون منهـا جامعـة سيدي

بلعباس واختصاصهاs كما يأتي :
s............................................. -
s............................................. -
s............................................. -
s............................................. -
s............................................. -
s............................................. -
s............................................. -
s............................................. -

- كلية الهندسة الكهربائية".

2  :   : تـــــــعــــــدل وتــــــتـــــــمم اHــــــادة 3 مـن  اHــــــرســـــوم اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 89-141 اHـــؤرخ في 29 ذي احلـــجــــة عــــام
1409 اHـــــوافـق أول غــــشــت ســــنــــة s1989 اHـــــعــــدل واHـــــتــــمم

واHذكور أعالهs وحترر كما يأتي :
"اHادّة 3 : ..................(بدون تغيير)..................
sيـــتـــكـــون مــــجـــلس إدارة جـــامــــعـــة ســـيـــدي بــــلـــعـــبـــاس

بعنوان القطاعات الرئيسية اHستعملةs �ا يأتي :
sثل وزير الدفاع الوطني� -

sكلف بالصحةHثل الوزير ا� -
sكلف بالعدلHثل الوزير ا� -

sكلف بالتجارةHثل الوزير ا� -
sكلف بالثقافةHثل الوزير ا� -

sناجمHكلف بالصناعة واHثل الوزير ا� -
- �ــــثـل الــــوزيـــــر اHــــكــــلـف بــــالـــــفالحـــــة والــــتــــنـــــمــــيــــة

الريفية".
اHادة اHادة 3 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدzّقراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 20 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1436

اHوافق 11 مارس سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة العدلوزارة العدل

قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 21 جـــمـــادى األولى عــام جـــمـــادى األولى عــام
1436 اHـوافق  اHـوافق 12 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2015 يـحـدs يـحـدّد كيـفـياتد كيـفـيات

فتـح مسابقـة االلتحــاق بالتكــوين للحصـول علىفتـح مسابقـة االلتحــاق بالتكــوين للحصـول على
شـهـادة الـكـفـاءة Hـهـنـة احملـامـاة وتـنـظـيـمـهـا وسـيـرهاشـهـادة الـكـفـاءة Hـهـنـة احملـامـاة وتـنـظـيـمـهـا وسـيـرها
وكـذا عدد االختبارات وطـبيعتـها ومدتها ومـعاملهاوكـذا عدد االختبارات وطـبيعتـها ومدتها ومـعاملها
وبـــرنــامـــجــهــا وتـــشــكـــيــلــة جلـــنــة اHـــســابــقـــة ومــعـــدلوبـــرنــامـــجــهــا وتـــشــكـــيــلــة جلـــنــة اHـــســابــقـــة ومــعـــدل

القبـول.القبـول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sحافظ األختام sإنّ وزير العدل

sووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 13-07 اHــؤرّخ في 24 ذي
احلـجة عام 1434 اHوافق 29 أكتـوبر سـنة 2013 واHـتضمّن

sتنظيم مهنة احملاماة

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-332 اHؤرّخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

sحافظ األختام sالذي يحدّد صالحيات وزير العدل
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-77 اHـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اHـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013
الـــــذي يـــــحـــــدّد صالحــــيــــــات وزيـــــــر الــــتــــعــــلـــــــيم الــــعــــــالي

sوالبحث العلمي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 15-18 اHـؤرّخ
في 4 ربيع الـثاني عام 1436 اHوافق 25 ينـاير سـنة 2015
الـذي يــحــدّد كــيـفــيـــات االلــتـحــــاق بـالــتـكــوين لـلــحـصـــول

sادّة  2 منهHال سيّما ا sهنة احملاماةH على شهادة الكفاءة
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 2 من اHـرسـوم
التّنفيذيّ رقم 15-18 اHؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1436
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اHـوافق  25 يـنـايــر سـنـة 2015 واHـذكـور أعالهs يــهـدف هـذا
الـــقـــرار إلى حتـــديـــد كـــيـــفـــيـــات فـــتح مـــســـابـــقـــة االلـــتـــحــاق
بـالــتـكـويـن لـلـحــصـول عــلى شـهــادة الـكــفــاءة Hــهـنــة احملـامـاة
وتـنـظـيــمـهـا وسـيـرهــا وكــذا عـدد االخـتـبـارات وطــبـيـعـتـهــا
ومـدتـهــا ومـعـامـلـهـا وبـرنامـجـهـا وتـشـكـيـلـة جلـنـة اHـسـابـقـة

ومعدل القبول.
اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : تــــفــــتح مــــســــابــــقــــة االلــــتــــحـــاق بــــالــــتــــكــــوين
للحـصول على شـهادة الكـفاءة Hـهنة احملـاماةs بقـرار لوزير

العدلs حافظ األختام.
3 :  : يــــــــجب أن تــــــــتـــــــوفـــــــــر فـي كـــل مـــــــتــــــــرشح اHــــــاداHــــــادّة ة 

الشـروط اآلتـية :
- أن يـــــــكــــــون جــــــزائـــــــري اجلــــــنــــــســـــــيــــــةs مـع مــــــراعــــــاة

sاالتفاقيات القضائية
- أن يــكــــون حــائـــــزا عــــلـى شــهــــــادة الــلــيــســــــانس

sفـي احلقوق أو شهادة معادلة لها
sدنيةHأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية وا -

- أن ال يـكـون قـد سـبـق احلـكم عـلـيه بــعـقـوبـة من أجل
sأفعال مخلة بالشرف واآلداب العامة

- أن تسمح حالتـــه الـصحـــية والعقلـــية �مارســة
اHهنـة.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـجب أن يــشـمل مـلـف الـتـرشح لــلـمـســابـقـة
اHنصوص عليها في هذا القرار الوثائق اآلتـية :

sترشحHطلب خطي يوقعه ا -
sشهادة اجلنسية -

- مستخرج من صـحيفــة السـوابق القضـائــية رقم
s(3) ال تزيد مدته عن ثالثة (3) أشهر

sطلوبةHنسخة من الشهادة ا -
- شـــهـــادة طـــبــــيـــة ال يـــزيـــد تــــاريـــخـــهـــا عن ثالثــــة (3)
أشهرs من طبـيب عام تثبت أن اHترشح غير مصـاب بأي
مـــرض مـــعــــد أو أي مـــرض آخــــر يــتــعــــارض مـع �ــارســـة

sهنـةHا
- شـــهــــادة طـــبـــيــــةs ال يـــزيـــد تــــاريـــخـــهــــا عن ثالثـــة (3)
أشــهـرs من طـبــيب مـخـتص في األمــراض الـعـقـلــيـةs تـثـبت

sترشح غير مصاب بأي مرض عقليHأن ا
sصورتان (2) شمسيتان -

- وصـل دفع حقوق التسجـيل.
اHـاداHـادّة ة 5 :  : تـودع مــلـفـــات الـتـــرشح اHــنـصــوص عـلــيـهــا
فـي اHـــادّة 4 أعـالهs بـــكــــلـــيــــات احلـــقـــوق احملــــددة في اHــــلـــحق

اHرفق بهذا القرار.

يـــــســــلّـم اHــــتـــــرشح وصـل إيــــداع الـــــذي يــــعـــــد �ــــثـــــابــــة
استدعاء.

يـــــرفض كــل مـــــلف تـــــرشح ال يـــــســـــتـــــوفـي الـــــشــــروط
القانونية أو قدم خارج اآلجال احملددة.

تختتم الـتسجيالت بعـد خمسة عشر (15) يوماs من
تاريخ فتح اHسابقة.

اHاداHادّة ة 6 :  : يسجل اHتـرشحون في سجل الترشيحات
الذي يتضمن البيانات اآلتـية :
sرقم وتاريخ التسجيل -

sترشحHلقب واسم ا -
- تاريخ اHيالد.

يـــتـــولى رئــــيس جلـــنــــة اHـــســـابـــقــــة اخـــتـــتـــام عــــمـــلـــيـــة
الــتـــســجـــيل ويـــؤشــر بـــذلك فـي ســجـل الـــتـــرشــيـــحــات مع
حتـــديـــد تـــاريخ وســـاعـــة اخــتـــتـــام الــتـــســـجـــيالت وكـــذا عــدد

.YسجلHا YترشحHا
اHاداHادّة ة 7 :  : تنـشأ لدى كـليات احلـقوق اHنـصوص علـيها
في اHلحق اHرفق بهذا القرارs جلنة مسابقة تتشكـل من:

sرئيسا sعميد الكلية أو �ثله -
- أســـتـــاذين (2) دائـــمـــيــن مـن الـــكــلـــــيـــةs حــــائـــزيـن

sيعينهما عميد الكلية sعلى شهادة دكتوراه
s(2) لــهــمـــا رتــبــة رئـــيس غــرفـــة بــاجملــلس Yقــاضـيـ -
يـــعـــيـــنـــهـــمـــا رئـــيـــســـا اجملــــلـس الـــقــضـــــائـي Hـــوقــع كـــلــــــيــة

sعنيةHاحلقــوق ا
Yيـعــيـنــهـمـا نــقـيب مــنـظـمــة احملـامـ s(2) Yمـحـامـيـ -

Hوقع كلية احلقوق اHعنية.
اHاداHادّة ة 8 :  : تتولى جلنة اHسابقةs مـا يأتي :

sفحص ملفات الترشح -
- السـهر على حـسن سير اHـسابقـة واتخاذ الـتدابير

sالالزمـة لذلك
- الـتــداول بـشــأن الـنــتـائج الــنـهــائـيــة وإعـداد قــائـمـة

اHترشحY اHقبولsY حسب اHعدل احملصل عليه.
تـتـخـذ قـرارات جلـنـة اHـسـابـقـة بـاألغـلـبـيـة الـبـسـيـطة
ألعضـائـهـاs وفي حـالة تـسـاوي عـدد األصوات يـكــون صوت

الرئيس مرجحا.
اHــاداHــادّة ة 9 :  : تــنـــشــأ عـــلى مــســـتــوى وزارة الــعـــدلs جلــنــة

مركزية للمسابقة تتولى :
sسابقةHإعداد وانتقاء مواضيع ا -

sإعداد التصحيح النموذجي -
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وzكن الـلجـوء إلى تصـحيح ثـالث في حالـة التـباين
بY الـعالمـتـY اHـقـدر بـخمس (5) نـقـاطs وفي هـذه احلـالـة

حتسب عالمة التصحيح الثالث.
اHاداHادّة ة 17 :  : يـعد ناجـحا كل مـترشح حتصل عـلى معدل

يساوي أو يفوق 20/10.
YــتــرشــحـHــســابــقــة قــائــمــة اH18 :  : تــعــد جلــنــة ا اHـاداHـادّة ة 
الـــنـــاجـــحـــY ومــــحـــاضـــر اHـــداوالتs وتـــرســـلـــهـــا إلى وزيـــر
الـعدلs حـافظ األختـام في أجل أقصـاه عشرة (10) أيام من

انتهاء تاريخ اHداوالت.
اHاداHادّة ة 19 :  : حتدد قـائمـة اHترشـحY الـناجحـY بقرار

من وزير العدلs حافظ األختام.
Yالـنـاجـحـ Yتـنـشــر الـقـائـمــة الـنـهـائـيـة لـلـمـتـرشـحـ
في اHــــســــابـــقــــــة في اHــــوقع اإللـــكــــتــــروني لـــوزارة الــــعـــدل
ووزارة الــتــعــلــيم الــعــالي والــبـــحث الــعــلــمي وفي مــراكــز

االمتحان.
اHـاداHـادّة ة 20 :  : يــفـقــد كل مــتــرشح جنح في اHــســابــقـة ولم
يلـتـحق بالـتـكوينs بـعـد تـأكيـد تـسجـيـلهs حقه في الـنـجاح

في أجل شهر واحد من تاريخ بداية التكوين.
اHـاداHـادّة ة 21 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدzّقراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 21 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1436

اHوافق 12 مارس سنة 2015.

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
محمد مباركيمحمد مباركي

- الـفــصل في اإلشــكــاالت اHـعــروضــة عـلــيــهـا مـن قـبل
sسابقة لكليات احلقوقHجلان ا

sحتديد عالمة اإلقصاء من االختبارات -
- إعداد نظـام اHسابقة.

اHــاداHــادّة ة 10 :  : تـــتــشـــكـل الــلـــجــنـــة اHــركـــزيــة لــلـــمــســـابــقــة
اHنصوص عليها في اHادّة 9 أعالهs من :

sرئيسا sحافظ األختام sثل وزير العدل� -
sثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي� -

- أســـتــاذين (2) دائـــمــY فـي احلــقـــوقs حــائـــزين عــلى
شهـادة دكـتـــوراهs يـعيـنـهـمــــا وزيــــر الـتـعـلـــــيم الـعــــالي

sوالبحث العلمي
- رئيس االحتـــاد الــــوطــني Hنظمـــات احملـامY أو

sثلـه�
- مــــــحــــــــــامs يــــــعــــــيـــــنـــه رئــــــيس االحتــــــــاد الــــــوطــــــني

.Yنظمـات احملامH
اHـــــاداHـــــادّة ة 11 :  : يـــــعــــــلـن عن تــــــاريـخ وكـــــذا مــــــركــــــز إجـــــراء
اHـــســابـــقــة عـن طــريق الـــصــحـف وفي اHــوقـع اإللــكـــتــروني

لوزارة العدل و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
اHــاداHــادّة ة 12 :  : تــتـــضــمن اHـــســابـــقــة اخــتـــبــارات كــتـــابــيــة
تهدف إلى الكشف عن اHـعــارف القانـونـية للمترشح من
خالل مــواضـــيع عــامـــة ومــواضـــيع خــاصـــةs وفق الــبـــرنــامج

اHلحق بهذا القرار.
اHـاداHـادّة ة 13 :  : حتـدد مــواد االخـتـبـارات ومـدتـهـا واHـعـامل

اخلاص بكـل مادةs كما يأتي :
sـــــنــــــازعــــــات اإلداريــــــةHـــــدنــــــيــــــة أو اHاإلجـــــراءات ا -

s3 عـاملHا s(2) ساعتان
sقــــانـــــون الــــعـــــقــــوبــــــات أو اإلجـــــراءات اجلــــــزائــــيــــة -

s3 عـاملHا s(2) ساعتان
- القانون اHدنيs ساعتان s(2) اHعـامل 2.

ينقط كل اختبار من 0 إلى 20.
اHـــــاداHـــــادّة ة 14 :  : يـــــخـــــضـع اHـــــتـــــرشــــــحـــــونs حتـت طـــــائـــــلــــــة
اإلقــصـــاءs ألحــكـــام نــظـــام اHــسـابـقـــــة اHـنــصــــوص عــلـــيه

في اHادّة 9 أعاله.
اHـاداHـادّة ة 15 :  : يــسـهــر رئـيس جلــنــة اHـســابـقــة عــلى حـسن
ســيــر االخــتـــبــارات ويــقــــرر في كـــل اHــســـائل الــعـــارضـــة

التي قـد تطـرأ.
اHـاداHـادّة ة 16 :  : تـقيّم االخـتـبـارات بـتصـحـيـحـsY وحتسب

.Yترشح �عدل العالمتHعالمة ا

وزير العدلs حافظ األختاموزير العدلs حافظ األختام

الطيب لوحالطيب لوح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق األولاHلحق األول
قائمة كليات احلقوق اHعنية بإجراء مسابقة االلتحاققائمة كليات احلقوق اHعنية بإجراء مسابقة االلتحاق
بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة Hهنة احملاماةبالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة Hهنة احملاماة

sورقلة -
sسيلةHا -

s2 البليدة -
sباتنة -

s1 قسنطينة -
sبسكرة -
sوهران -

sسيدي بلعباس -
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s1 اجلـزائر -

s2 سطيف -

sتيزي وزو -

 sعنابة -

sتلمسان -

- بجاية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق اHلحق 2

برنامج اHسابقةبرنامج اHسابقة
1 - القانون اHدني : - القانون اHدني :

sااللتزامات -

- احلـــقــوق الـــعــيـــنـــيــة األصـــلـــيــة واحلـــقــوق الـــعـــيــنـــيــة
sالتبعية

- اHسؤولية اHدنية.
2 - اإلجراءات اHدنية أو اHنازعات اإلدارية : - اإلجراءات اHدنية أو اHنازعات اإلدارية :

أ) اإلجراءات اHدنية :أ) اإلجراءات اHدنية :

sالتنظيم القضائي -

sالدعوى -

- طرق الطعن العادية وغير العادية.

ب) اHنازعات اإلدارية :ب) اHنازعات اإلدارية :

sدعوى اإللغاء -

sدعوى القضاء الكامل -

- اHسؤولية اإلدارية.
3 - قانون العقوبات أو قانون اإلجراءات اجلزائية : - قانون العقوبات أو قانون اإلجراءات اجلزائية :

أ) قانون العقوبات :أ) قانون العقوبات :

sةzاجلر -

sالعقوبة -

- اHسؤولية اجلزائية.

ب) قانون اإلجراءات اجلزائية :ب) قانون اإلجراءات اجلزائية :

sالدعوى العمومية -

sصالحيات النيابة -

- التحقيق القضائي.

وزارة وزارة الصناعة وا@ناجمالصناعة وا@ناجم
قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 8 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 29
ينـاير سنـة ينـاير سنـة s2015 يتضـمs يتضـمّـن تعيY أعـضــاء مجلسـن تعيY أعـضــاء مجلس

التوجيه واHراقبة Hركز التسهيل لتيبازة.التوجيه واHراقبة Hركز التسهيل لتيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مــؤرّخ فـي 8 ربــيع الـــثــاني عــام 1436
اHــــوافق 29 يــــنــــايـــر ســــنـــة s2015 يــــعــــيّن األعــــضـــاء اآلتــــيـــة
أسمـاؤهمs تـطبـيقـا ألحكـام اHادّة 9 من اHـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 03-79 اHـؤرّخ في 24 ذي احلــجّـة عـام 1423 اHـوافق 25
فـــبــرايــر ســنــة 2003 الــذي يـــحــدّد الــطــبـــيــعـــة الــقـــانــونـــيــة
Hراكـز تـسهيل اHـؤسسات الصـغيرة واHـتوسطة ومـهامها
وتـــنـــظـــيــــمـــهـــاs في مــــجـــلس الـــتــــوجـــيه واHــــراقـــبـــة Hـــركــــز

التسهـيل لتيبـازة :

- حــــيـــــاديـــــحــــY جـــــلــــولs �ـــــثـل وزيــــــر الـــــصــــنـــــاعـــــة
sرئيسـا sنـاجمHوا

- بـــولـــوزة مــــحـــمــــدs �ـــثـل عن الــــوكـــالــــة الـــوطــــنـــيـــة
sعضوا sلتطوير االستثمار

- لـــزالي عــدالنs �ــثل عـن الــوكــالــة الــوطـــنــيــة لــدعم
sعضوا sتشغيل الشباب

- حــــمـــدي فـــيـــروزs �ــــثـــلـــة عـن الـــغـــرفــــة اجلـــزائـــريـــة
sعضوة sللتجارة والصناعة

- خلــــضـــــاري مــــحــــمــــدs �ــــثل عـن غــــرفــــة الــــصــــنــــاعــــة
sعضوا sالتقليدية واحلرف

- بن حفيظ إكرام فـريدةs اHولودة بن بليديةs �ثلة
عـن صــنـــدوق ضــمـــان الـــقــروض لـــلــمـــؤســـســات الـــصــغـــيــرة

sعضوة sتوسطةHوا
- مـــــالـــــكي لـــــيـــــلـىs �ـــــثـــــلـــــة عن مـــــديـــــريـــــة الـــــبـــــريـــــد
sعضوة sوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية تيبازة

- شـــركـــيـت فـــاطـــمـــة الـــزهـــراءs �ـــثـــلـــة عن الـــوكـــالـــة
الـــــوطـــــنـــــيــــة لـــــتـــــثـــــمـــــY نــــتــــــائـج الــــبـــــحـث والــــتـــــنـــــمـــــــيــــة

التكنولوجـيةs عضوة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 8 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 29
ينـاير سنـة ينـاير سنـة s2015 يتضـمs يتضـمّـن تعيY أعـضــاء مجلسـن تعيY أعـضــاء مجلس

التوجيه واHراقبة Hركز التسهيل لوهران.التوجيه واHراقبة Hركز التسهيل لوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مــؤرّخ فـي 8 ربــيع الـــثــاني عــام 1436
اHــــوافق 29 يــــنــــايـــر ســــنـــة s2015 يــــعــــيّن األعــــضـــاء اآلتــــيـــة
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أسمـاؤهمs تـطبـيـقا ألحـكـام اHادّة 9 من اHـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 03-79 اHـؤرّخ في 24 ذي احلــجّــة عـام 1423 اHـوافق 25
فبراير سنة 2003 الذي يحدّد الطبيعـة القانونـية Hراكـز
تــســـهـــيل اHـــؤســســـات الـــصـــغــيـــرة واHـــتــوســـطـــة ومــهـــامـــهــا
وتـــنــــظـــيـــمــــهـــاs في مــــجـــلس الــــتـــوجـــيـه واHـــراقـــبــــة Hـــركــــز

التسهـيل لوهـران:

- بـــويــعـــقـــوب صالح الــديـنs �ــثـل وزيــر الـــصــنـــاعـــة
sرئيسـا sنـاجمHوا

- بن بــخــيــتي zــيــنـةs �ــثــلــة عن الــوكــالـة الــوطــنــيـة
sعضوة sلتطوير االستثمار

- نـهـيـلـة عـبـد الـلّهs �ـثل عن الـوكـالـة الـوطـنـية لـدعم
sعضوا sتشغيل الشباب

- مــــوهــــون مــــصــــطــــفىs �ــــثـل الــــغــــرفــــة اجلــــزائــــريـــة
sعضوا sللتجارة والصناعة

- طـــــهــــراوي خـــــالــــيــــدs �ـــــثل عـن غــــرفـــــة الــــصـــــنــــاعــــة
sعضوا sالتقليدية واحلرف

- حــمــداش مــحــمــد أمـــsY �ــثل عن صــنــدوق ضــمــان
sعضوا sتوسطةHالقروض للمؤسسات الصغيرة وا

- صـــــديـــــقـي مـــــر�s �ـــــثـــــلـــــة عن مـــــديـــــريـــــة الـــــبـــــريـــــد
sعضوة sوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال لوالية وهران

- بـوهــالي عـبــد احلـلـيـمs �ـثل عن الــوكـالــة الـوطــنـيـة
لتثمY نتائج البحث والتنمية التكنولوجيةs عضوا.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 8 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام  ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 29
يــنـــايـــر ســـنـــة يــنـــايـــر ســـنـــة s2015  يــعـــدل الـــقــرار اHـــؤرs  يــعـــدل الـــقــرار اHـــؤرّخ في خ في 27
رجب عـــــام رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق  اHـــــوافق 17 يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة 2012
واHـــــتـــــضــــــمواHـــــتـــــضــــــمّن تـــــعـــــيــــــY أعـــــضـــــاء اجملـــــلـس الـــــوطـــــنين تـــــعـــــيــــــY أعـــــضـــــاء اجملـــــلـس الـــــوطـــــني

للتقييس.للتقييس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مــؤرّخ فـي 8 ربــيع الـــثــاني عــام 1436
اHـوافق 29 يـنـايـر سـنة s2015 يـعـدل الـقـرار اHؤرّخ في 27
رجب عـام 1433 اHـوافق 17 يـونـيــو سـنـة 2012 واHــتـضـمّن

تعيY أعضاء اجمللس الوطني للتقييسs كما يأتي :

...................................................................."

- لوبال سليـمان s �ثل وزير الدفـاع الوطنيs خلفا
sللسيد مزغيش عبد اجمليد

- جـــــبــــــرانـــــي عــــــبــــــــــد احلـــــكــــــيـــــمs �ــــــثــــل وزيـــــر
الــتـعــلــيم الـعــالي والــبــحث الـعــلــمـــــيs خــلـفـــــــا لــلـســيـــــد

عمار صادمي.

....................(الباقي بدون تغيير)..................".

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 8 ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام  ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 29
ينـاير سنـة ينـاير سنـة s s2015 يعـدل القرار اHؤريعـدل القرار اHؤرّخ في خ في 2 ربيع ربيع
األول عـــــام األول عـــــام 1434 اHــــــوافق  اHــــــوافق 14 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة  يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 2013
واHـــتـــضــمواHـــتـــضــمّـن تــعـــيـــY أعـــضـــاء الــلـــجـــنـــة الــقـــطـــاعـــيــةـن تــعـــيـــY أعـــضـــاء الــلـــجـــنـــة الــقـــطـــاعـــيــة
لـلصفقـات لوزارة الصنـاعة واHؤسسـات الصغيرةلـلصفقـات لوزارة الصنـاعة واHؤسسـات الصغيرة

واHتوسطة وترقية االستثمار.واHتوسطة وترقية االستثمار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــــــوجـــــب قـــــــــــــــرار مـــــــــــــــؤرّخ فــــــي 8 ربــــــــــيـــــــع
الـــثـــانــــي عــــــــام 1436 اHــــوافــــــق 29 يـــنـــايــــــــــر ســـنـــــــة
s2015 يـــعــــــــدل الـــقـــــــــرار اHـــــــؤرّخ في 2 ربــيـــــع األول

Yـتـضـمّن تـعـيHـوافق 14 يـنـايـر سـنـة 2013 واHعـام 1434 ا
أعـضــاء الـلــجـنــة الـقــطـاعـيــة لـلــصـفــقـات لــوزارة الـصــنـاعـة
واHـؤسـســات الـصـغــيـرة واHـتــوسـطـة وتــرقـيـة االســتـثـمـار

اHعدّلs كما يأتي :

" -.......................(بدون تغيير).........................

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

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

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

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

- السيـدة حجـوج فضـيلـة والسـيد عامـر رابحs �ثال
sعلى الـتوالي (ديـرية الـعـامة لـلمـحاسـبـةHا) ـاليـةHوزيـر ا

sعضوا أساسيا وعضوا مستخلفا

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

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

تـتـولى أمـانـة الـلـجـنـة الـقـطـاعـيـة لـلـصـفـقـات لوزارة
الـــصـــنـــاعـــة واHـــنـــاجم اآلنـــســـة لـــعـــمـــودي لـــيـــلى والـــســـيـــدة

حموتان باية".
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وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 4 شـوال عام  شـوال عام 1435 اHوافق  اHوافق 31 يولـيو سنة يولـيو سنة
s2014 يجعل اHنـهج  الذي  يستـعمل الوسط الهالمي يجعل اHنـهج  الذي  يستـعمل الوسط الهالمي

بــــــبالزمــــــا األرنـب والــــــفــــــيـــــبــــــريــــــنــــــوجــــــY إلحــــــصـــــاءبــــــبالزمــــــا األرنـب والــــــفــــــيـــــبــــــريــــــنــــــوجــــــY إلحــــــصـــــاء
الستافيلوكوك  ذات أنز� تخثر موجب إجباريا.الستافيلوكوك  ذات أنز� تخثر موجب إجباريا.

ــــــــــــــــــــ
sإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــــام 1435 اHــــــــــوافـق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
فـــي 3 رجــــب عـــــام 1410 اHـوافــــــق 30 يـنـايـــــر سـنــــة
sتممHعدل واHا sتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشH1990 وا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21  ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزير التجارة
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 05-465 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

sطابقةHتعلق بتقييم اHوا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــراراHــؤرخ في 14 صــفــر عــام 1415
اHــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واHــــتـــعــــلق بــــاHـــواصــــفـــات
sتممHعدل واHا sواد الغذائيةHيكروبيولوجية لبعض اHا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اHـادة األولى:اHـادة األولى: تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 19 من اHـرسـوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اHــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اHــوافق 30 يــنـــايــر ســـنــة s1990 اHـــعــدل واHـــتــمم واHـــذكــور
أعالهs يـهـدف هـذا الـقـرار إلى جـعل اHـنـهج  الـذي يـسـتعـمل
Yالــــوسط الــــهالمـي بــــبالزمــــا األرنـب و الــــفــــيــــبــــريــــنــــوجـــ
إلحصاء الستافيلوكوك ذات أنز� تخثر موجب إجباريا.
اHادة اHادة 2 :  : من أجل إحـصاء الـستـافيـلوكـوك ذات أنز�
تـخــثـر مـوجـب s فـإن مـخــابـر مـراقــبـة اجلـودة وقــمع الـغش
واخملابـر اHعـتمـدة لهـذا الغـرضs  ملـزمة بـاستـعمال اHـنهج

اHبY في اHلحق اHرفق.
 يـجب أن يسـتـعمل هـذا اHـنهج من طـرف اخملـبر عـند

األمر بإجراء خبرة.
اHـادة اHـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الدzقراطية الشعبية.
حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 4 شــــوال عــــام 1435 اHــــوافق 31

يوليو سنة 2014.
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

اHـلحقاHـلحق
اHنهج الذي يستعمل الوسط الهالمي ببالزما األرنباHنهج الذي يستعمل الوسط الهالمي ببالزما األرنب
والفيبرينوجY إلحصاء الستافيلوكوك ذات أنز�والفيبرينوجY إلحصاء الستافيلوكوك ذات أنز�

تخثر موجبتخثر موجب
 يـحـدد هــذا اHـنـهج تــقـنـيــة إلحـصـاء الــسـتـافــيـلـوكـوك
ذات أنــز� تـــخــثــر مـــوجب (ســتــافـــيــلــوكـــوكــوس أوريــوس
وأصـنـاف أخـرى)  في اHـواد اHـوجـهــة لالسـتـهالك الـبـشـري
أو الـتـغـذيـة احلـيـوانـيـةs بـإحــصـاء اHـسـتـعـمـرات اHـتـحـصل
عليهـا في وسط صلب (وسط يحتوي على بالزما  األرنب
والـفـيـبريـنـوجـY) بـعد الـتـحـضـY في الشـروط الـهـوائـية

في 35° م أو37° م.
1. مصطلحات و تعاريف. مصطلحات و تعاريف

الحــــتــــيــــاجـــات هــــذا اHــــنــــهجs تــــطــــبق اHــــصــــطــــلــــحـــات
والتعاريف اآلتية.

1.1 ستافيلوكوك ذات أنز� تخثر موجب ستافيلوكوك ذات أنز� تخثر موجب
تـشكل هـذه البـكتـيريـا مسـتعـمرات �ـيزة في وسط
هـالمـي انـــــــــتـــــــــقــــــــــائـي يـــــــــحـــــــــتــــــــــوي عـــــــــلـى بـالزمــــــــــا األرنب
والـفـيبـرينـوجـsY عنـدمـا تنـجـز التـجـربة حـسب الـتـقنـية

احملددة في هذا اHنهج.
2.1 إحـــصـــاء الـــســتـــافـــيـــولـــوكـــوك ذات أنـــز� تـــخـــثــر إحـــصـــاء الـــســتـــافـــيـــولـــوكـــوك ذات أنـــز� تـــخـــثــر

موجبموجب
حتـــديـــد عـــدد الـــســتـــافـــيـــولـــوكــوك ذات أنـــز� تـــخـــثــر
موجب اHوجود في اHيـليلتر أو الغرام من العينةs عندما

تنجز التجربة حسب التقنية احملددة في هذا اHنهج.
2. اHبدأاHبدأ

1.2 تــــــزرع فـي عــــــمق وسـط هـالمي يــــــحــــــتــــــوي عــــــلى
بالزمــا األرنب و الــفــيــبــريـنــوجــsY مــســكــوب في عــلـبــتي
بـتـريs كـمــيـة مـحــددة من عـيّـنــة الـتـجــربـة إذا كـانت اHـادة
ســائــلــة أو كــمــيــة مــحــددة من احملــلــول األم في حــالــة اHــواد

األخرى.
في نــفس الــشــروطs تــزرع الــتــخــفــيــفــات الــعــشــريـة
اHـتحصل عليـها انطالقا من عـينة التـجربة أو من احمللول

األم s �عدل علبتY لكل تخفيف.

2.2 حتـــضن هـــذه الـــعـــلب في 35° م أو 37° م  Hــدة 18
إلى 24 ســـــاعـــــة و إذا اقــــــتـــــضى األمـــــرs لــــــمـــــدة  24 ســـــاعــــة

إضافية.

3.2 يــحـسب عـدد الــسـتـافــيـلـوكـوك ذات أنــز� تـخـثـر
مـوجـب انـطالقـا من عـدد اHـسـتـعــمـرات اHـمـيـزة لـكل عـلـبـة

بتري في ميليلتر أو في غرام من عيّنة التجربة.
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3. اخملفف و أوساط الزرع. اخملفف و أوساط الزرع
1.3 اخملفف اخملفف

يـسـتـنـد إلـى الـقـواعـد الــعـامـة لـتـحــضـيـر احملـلـول األم
والتخفيفات العشرية قصد الفحص اHيكروبيولوجي. 

2.3 وسـط هـالمـي  يـــــــحـــــــتــــــوي عـــــــلـى بـالزمـــــــا األرنب وسـط هـالمـي  يـــــــحـــــــتــــــوي عـــــــلـى بـالزمـــــــا األرنب
                   .Yوالفيبرينوج             .Yوالفيبرينوج

مالحـــظـــة -مالحـــظـــة - zـــكـن اســـتـــعــــمـــال أوســـاط مــــتـــوفـــرة في
الـسـوق مــطـابـقـة Hـواصــفـات هـذا اHـنـهـج. غـيـر أنه و نـظـرا
لـــلــتــنـــوع اHالحظ فـي حــصص اHـــضــاف اHـــصــنـــعــةs يـــنــصح
بفحص كل حصة من مـحلول فيبريـنوجY البقر وبالزما
األرنبs قبل االستعمـال وذلك بالقيام �راقـبات إيجابية

وسلبية.
1.2.3 الوسط األساسي الوسط األساسي

أنظر منهج إحـصاء الستافيلوكوك ذات أنز� تخثر
مــوجــب (ســتـــافــيـــلــوكـــوكــوس اوريـــوس وأصــنـــاف أخــرى)
وهي تـقنيـة يستعـمــــل فيهــــا  الوســـط الهالمي لـ بارد-
sباستـثناء تـوزيع الوسط األساسي (Baird-Parker) باركر

بكمية 90 ملل في كل قارورة.
2.2.3 احملاليل احملاليل

1.2.2.3 محلول تلوريت البوتاسيوم محلول تلوريت البوتاسيوم
Yيـحضـر محلـول تلـوريت البـوتاسـيوم كـما هـو مب
في اHـــنــهـج األفــقي إلحـــصــاء الـــســتـــافــيـــلــوكـــوك ذات أنــز�
تـــخـــثـــر مـــوجب (ســـتــافـــيـــلـــوكــوكـــوس اوريـــوس وأصـــنــاف
أخرى) وهـــي تـقنـيـــة يسـتعمـــل فـيهـا  الوسط الهالمـــي

.(Baird-Parker)لـ بارد- باركر
2.2.2.3 محلول فيبرينوجY البقر محلول فيبرينوجY البقر

1.2.2.2.3 التركيب التركيب
فيبرينوجY البقر.............................5غ إلى 7غ

(حسب نقاوة فيبرينوجY البقر)
ماء معقم............................................. 100 ملل

2.2.2.2.3 التحضير  التحضير 
يذوب فيـبريـنوجY الـبقـر بنقـاوة في اHاء مـباشرة

قبل االستعمال.
Yمحلول بالزما األرنب و مانع التريبس Y3.2.2.3 محلول بالزما األرنب و مانع التريبس

1.3.2.2.3 التركيب التركيب
(EDTA بالزما التخثر) للتخثر EDTA بالزما األرنب مع
........................................................... 30 مـــــلل
مانع التريبسY............................................ 30 ملغ

2.3.2.2.3 التحضير التحضير

تــــذوب اHـــكـــونـــات بـــنــــقـــاوة في اHـــاء مــــبـــاشـــرة قـــبل
االستعمال.       

3.2.3 الوسط الكامل الوسط الكامل

1.3.2.3 التركيبة التركيبة

الوسط األساسي (1.2.3)...........................90 ملل

محلول تلوريت البوتاسيوم (1.2.2.3).....0,25 ملل

محلول فيبرينوجY البقر (2.2.2.3).........7,5 ملل

Yمــــــحــــــلــــــول بـالزمــــــا األرنب ومــــــانـع الــــــتــــــريــــــبــــــســـــ
(3.2.2.3)..2,5 ملل.

2.3.2.3 التحضير  التحضير 

يــذوب الــوسط األســاسيs ثم يــتـــــرك لــيــبــرد فــــــي
48°م ± 1° م في حمام مائي (3.4).

تـضـاف بـطـريـقـة مــعـقـمـة احملـالـيل الــثالثـةs اHـسـخـنـة
مسـبقا في 48° م ± 1° م  في حمـام مائيs وبعـد كل إضافة

يخلط بعناية بالدورانs للتقليل من تشكل رغوة.

sيــســتـعــمل الــوسط الــكـامل مــبــاشـرة بــعــد حتـضــيـره
لتجنب ترسب البالزما.

مالحـظـة -مالحـظـة - فـي حـالــة اسـتـعــمـال مــحـلــول مـتــوفـر في
الـسـوق من فـيـبريـنـوجـY الـبـقـر وبالزمـا األرنبs حتـترم
تـعـلــيـمـات اHــصـنّع بـدقــة لـتـحــضـيـر هـذا احملــلـول والـوسط
الــكـامـل (السـيــمــا درجـة حــرارة وسط األســاس) وإالz sـكن

للوسط أن يفقد نشاطه كليا.

3.3 حتضير علب الوسط الصلب (الهالمي) حتضير علب الوسط الصلب (الهالمي)

أنــظـر اHــنـهـج األفـقي إلحــصــاء الـســتـافــيـلــوكـوك ذات
أنـز� تخثر مـوجب (ستافـيلوكوكـوس اوريوس وأصناف
أخرى) وهــــي تـقـنـيـــة يـسـتعـمـــل فـيهـا  الـوسط الهالمي

.(Baird-Parker) لـ بارد- باركر

4. التجهيزات و األدوات الزجاجية التجهيزات و األدوات الزجاجية 

مالحـظة  -مالحـظة  - يـسـمح بـاسـتخـدام أدوات ذات اسـتـعـمال
وحـيـد علـى غرار األدوات الـزجـاجـيـة التـي تسـتـعـمل لـعدة

مرات بشرط أن تكون مواصفاتها مناسبة.

األدوات اHـسـتـعــمـلــــة في مـخـبـر اHــيـكـروبـيـولـوجـيـا
وال سيما ما يأتي :
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1.4 جـهاز للـتعقيم بـاحلرارة اجلافـة (فرن) وباحلرارة جـهاز للـتعقيم بـاحلرارة اجلافـة (فرن) وباحلرارة
s(جهاز التعقيم) الرطبةs(جهاز التعقيم) الرطبة

2.4 جــــهـــــاز الــــتــــجـــــفــــيفs جــــهـــــاز الــــتــــجـــــفــــيفs يــــســـــمح بــــحـــــفظ األوســــاط
اHزروعـةs الـعـلب والـقـارورات في درجـة حرارة من 35 °م

± 1°م أو 37°م ± 1°م.

3.4 حــمــام مــائي حــمــام مــائي أو جـــهــاز مـــشــابه zـــكن ضـــبــطه في
48°م ± 1°م. 

4.4 عــــلب بــــتـــري عــــلب بــــتـــري مــــعـــقــــمــــة من الــــزجـــاج أو مـن مـــادة
بالستيكية.

sسـعـتـهـــا 1مـلل s5.4 مـاصـات مـدرجـة ذات تدفـق كلي مـاصـات مـدرجـة ذات تدفـق كلي
2 مـلل و10 مــللs مــدرجـة عــلى الـتــرتـيب في 0,1 مـلل و0,1

ملل و 0,5 ملل.

5. اقتطاع العي. اقتطاع العيّنات نات 

sمن الــضـروري أن يــحـصل اخملــبـر عــلى عـيّــنـة �ــثـلـة
غير متلفة ولم تتغير أثناء النقل والتخزين. 

6. حتضير العيحتضير العيّنة للتجربة نة للتجربة 

حتـــضــر الـــعـــيّــنـــة لـــلـــتــجـــربـــة طــبـــقـــا Hــنـــهج حتـــضـــيــر
الــعــيــنــاتs واحملــلــول األم والـــتــخــفــيــفــات الــعــشــريــة قــصــد

الفحص اHيكروبيولوجي. 

7. طريقة العملطريقة العمل

1.7 الـــــعـــــيـــــنـــــة اHـــــأخـــــوذة لـــــلـــــتـــــجـــــربـــــةs احملـــــلــــول األم الـــــعـــــيـــــنـــــة اHـــــأخـــــوذة لـــــلـــــتـــــجـــــربـــــةs احملـــــلــــول األم
والتخفيفوالتخفيف

أنـــــظـــــر مــــنـــــهج حتـــــضـــــيــــر الـــــعـــــيّــــنـــــاتs احملـــــلــــول األم
والتخفيفات العشرية قصد الفحص اHيكروبيولوجي.

 Yالزرع و التحض  Y2.7 الزرع و التحض

1.2.7 تؤخذ علـبتي بتري معقمتY (4.4). يوضع في
كل واحدة منهمـا باستعمال مـاصة معقمة (5.4) 1 ملل من
العـيـنة اHـأخوذة لـلـتجـربة إذا كـانت اHـادة سائـلة أو  1مـلل

من احمللول األم بالنسبة للمواد األخرى. 

تؤخذ عـلبـتا بـتري أخريـان معـقمـتانs يوضع في كل
منهما 1 ملل من التخفيف  العشري األول.

تـــعـــاد هــــذه الـــعـــمـــلــــيـــات مع تـــخــــفـــيـــفـــات مــــتـــتـــالـــيـــة
باستعمال ماصة معقمة جديدة لكل تخفيف عشري.

2.2.7 يـــــــســــــكب فـي احلــــــY الــــــوسـط الــــــكــــــامل (3.2.3)
اHـستعـمل  في كلتـا علبـتي بتري (1.2.7) (يـجب أال يحفظ
مـــــتــــبــــلــــورا)s بـــــحــــيث نـــــتــــحــــصــــل عــــلى ســـــمــك يــــقــــــــدر

بحـــوالي 3 ملم.

يــخـلط الــتـطـعــيم في  وسط الـزرع بــعـنـايــة و يـتـرك
ليتجمد بوضع علب بتري فوق سطح بارد وأفقي.

3.2.7 بــعــد الــتــجــمــد الــكــامـل لــلــوسطs تــقــلب الــعــلب
احملـضرة وحتـضن في جهـاز الـتجـفيف (2.4) مـضبوط في
درجـــة حـــرارة 35°م أو 37°م Hــــدة  18 ســــا إلى  24 ســــا وإذا
اســـتــلـــزم األمـــر يـــعـــاد حتـــضـــيـــنـــهـــا Hــدة 18 ســا إلى 24 ســا

إضافية.
3.7 حساب اHستعمرات حساب اHستعمرات

بـــــــــعـــــــــد مـــــــــدة مـن الـــــــــتـــــــــحـــــــــضـــــــــY (3.2.7) تـــــــــــشــــــــــكـل
الـستافيلـوكوك مستـعمرات صغـيرة سوداء أو رمادية أو
حتى بـيضاءs مـحاطة بـهالة من الـترسب تدل عـلى نشاط
الــتـخــثــر. zـكن Hــسـتــعـمــرات الـبــروتــيـوس أن تــشـكل في
بــــــدايــــــة الـــــتــــــحــــــضـــــY مــــــظــــــهــــــرا �ـــــاثـال Hــــــســـــتــــــعــــــمـــــرات
الــسـتـافــيـلـوكــوك ذات أنـز� تــخـثـر مــوجب. غـيــر أنه بـعـد
التـحضH Yدة 24 سا أو 48 سـا تؤخذ اHـستـعمرات مـظهر
بـسـاط أسـمـر نـوعـا مـا واجـتـيـاحـي �ـا يـسـمح بـتـمـيـيـزهـا

عن الستافيلوكوك.
يتم إحصاء اHستعمرات اHميزة لكل علبة.

مـالحــظـة -مـالحــظـة - �ــا أن الــوسـط الــهالمي بــبالزمــا األرنب
والــفـيـبــريـنــوجـY مـبــني عـلى تــفـاعل الـتــخـثــر فـلـيس من

الضروري تأكيد هذا النشاط.
8. التعبير عن النتائج التعبير عن النتائج 

1.8 حالة عامة حالة عامة
تـؤخـذ بـعـY االعـتـبـار الـعـلب الـتي حتـتـوي عـلى 300
مـسـتـعمـرة عـلى األكـثـرs حيـث تكـون فـيـها 100 مـسـتـعـمرة
�ـيـزة في تـخـفـيـفـY مـتـتـالـيـY. يـجب أن حتـتـوي الـعـلـبة

على 15 مستعمرة �يزة على األقل.
يـحـسب الـعـدد N لـلـسـتـافـيـلـوكـوك ذات أنـز� تـخـثـر
مـوجـب اHـوجــود في مــيـلــيــلـتــر أو غــرام من اHــادة كـمــعـدل
الوزن انطالقا من تخفيفY متتاليY باستعمال اHعادلة

اآلتية :
∑c                   

N = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
V (n1+0,1n2)d             

حيث :
c∑ : مجـمـوع مـستـعـمـرات الـستـافـيـلوكـوك اHـمـيزة

sاالعتبار Yأخوذة بعHفي جميع العلب ا
sيليلترHوضوع في كل علبة باHحجم التطعيم ا : V
n1 : عـــــدد الــــــعـــــلـب اHـــــأخــــــوذة بـــــعــــــY االعـــــتـــــبــــــار في

 sالتخفيف األول
n2 : عـــــدد الــــــعـــــلـب اHـــــأخــــــوذة بـــــعــــــY االعـــــتـــــبــــــار في

sالتخفيف الثاني
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d : هـو نـسـبــة الـتـخــفـيف اHـوافــقـة لـلــتـخـفـيف األول
اHــــأخــــوذ بـــــعــــY االعــــتـــــبــــار (احملـــــلــــول األم هــــو عـــــبــــارة عن

تخفيف).
تقرب النتائج اHتحصل عليها باعتبار عددين.

تــعـطى الــنـتــيـجــة بــعـدد الــسـتــافـيــلـوكــوك ذات أنـز�
تـخـثـر مــوجب في اHـيــلـيـلـتــر (مـادة سـائــلـة) أو في الـغـرام
(مـــواد أخـــرى) مـــعـــبـــر عــنـــهـــا بـــعـــدد مـــحـــصـــور بــY 1 و9,9

مضروب في sx10 حيث  x هو القوة اHناسبة لـ 10.
مثـــال 

يــعـطي إحـصــاء اHـســتـعـمــرات بـعـد زرع  0,1 مـلل من
اHادة النتائج اآلتية :

- عــنـــد الــتــخــفــيــــف األول اHــأخـوذ بــعــY االعــتــبـار
s(10-2) : 66  مستعمرة �يزة و 54 مستعمرة �يّزة

Yـــــــأخــــــوذ بــــــعــــــHعــــــنـــــــــد الـــــــتــــــخــــــفـــــــيف الــــــثـــــــاني ا -
االعــتـبـار(10-3) : 4  مـســتـعـمــرات �ـيـزة و7 مـسـتــعـمـرات

sيزة�
      66 + 54 + 4 + 7                               

N = 5955 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2,2x10-2                              

.310 x 6 بعد التقريب هي sالنتيجة
2.8 تقييم األعداد الصغيرة تقييم األعداد الصغيرة

1.2.8 إذا احــــتــــوت كـل عــــلــــبـــــة من الــــعـــــلــــبــــتـــــY عــــلى
مـسـتـوى الـعـيّــنـة اHـأخـوذة لـلـتـجــربـة (مـواد سـائـلـة) أو من
احمللول األم (مواد اخرى)s أقل من 15 مستعمرةs يعبر عن

النتيجة كاآلتي :
أ) بــالـنـسـبــة لـلـمـواد الــسـائـلـةs عــدد الـسـتـافــيـلـوكـوك

ذات أنز� تخثر موجب احملصاة في اHيليلتر :
          C                           
Ne = ــــــ                

             2                                     

حيث :
C : مجمـوع مسـتعـمرات السـتافـيلـوكوك ذات أنز�
Yتـــخـــثــــر مـــوجب احملـــصـــاة (3.7) عـــلى مـــســـتـــوى الــعـــلـــبـــتــ

اHأخوذتY بعY االعتبار.
ب) بـالـنـســبـة لـلـمـواد األخــرىs عـدد الـسـتــافـيـلـوكـوك

ذات أنز� تخثر موجب في الغرام :
       C                         

Ne = ــــــ                  
             2Xd                               

حيث :

C : مجمـوع مسـتعـمرات السـتافـيلـوكوك ذات أنز�
Yتـــخـــثــــر مـــوجب احملـــصـــاة (3.7) عـــلى مـــســـتـــوى الــعـــلـــبـــتــ

sاالعتبار Yبع YأخوذتHا

d : هو نسبة التخفيف للمحلول األم. 
2.2.8 إذا لم حتـــتــو الــعـــلــبــتـــان عــلى مـــســتــوى عـــيّــنــة
الـتـجـربـة (مـواد سائـلـة) أو احملـلـول األم (مـواد أخـرى) على
أي مسـتعـمرة لـلسـتافـيلـوكوك ذات أنـز� التـخثـر موجب

يعبر عن النتيجة كاآلتي :
- أقـل من 1 ســــتـــافــــيــــلـــوكــــوك ذات أنــــز� الـــتــــخــــثـــر

s(مواد سائلة) يليلترHموجب في ا
- أقل من d/1 ســـتــافـــيـــلـــوكـــوك ذات أنــز� الـــتـــخـــثــر
مـــــوجب فـي الـــــغــــرام (مــــواد أخـــــرى) حــــيث d هـــــو نــــســـــبــــة

التخفيف للمحلول األم.
9. الدقةالدقة

1.9 التكرارية التكرارية
sYمـنفـردت Yنتـيـجتـ Yطـلق بـHال يـتـجاوز الـفـرق ا
ومنـفصلتـY (عدد ستـافيلـوكوك ذات أنز� تـخثر موجب
في الغرام أو في اHيـليلتـرs محولة إلى لغ 10) أو النـسبة
Yأعـلى و أدنى نـتــيـجـتي الــتـجـربـتـ Yبــ sعــلى سـلم عـادي
مـتـحـصل عـلــيـهـمـا بـواســطـة نـفس اHـنــهج عـلى نـفس اHـادة
اخلاضعـة للـتجـربة في نفس اخملـبر مـنجـز من طرف نفس
احملـلل الـذي يسـتـعـمل نفس الـتـجهـيـزات في أقصـر مـجال
زمنيs إال في%5 من احلاالت على األكثر جملال التكرارية.

2.9 قابلية إعادة التجربة قابلية إعادة التجربة
Yمـنـفـردت Yنـتـيـجـتـ Yـطلـق بHال يـتـجـاوز الـفـرق ا
(عدد ستافيـلوكوك ذات أنز� تخثر موجب في الغرام أو
في اHــيــلـيــلــتــرs مــحـولــة إلى لغ 10) أو الــنــســبــة عـلـى سـلم
عـــاديs بــY أعـــلى وأدنـى نــتـــيـــجـــتــY مـــتـــحـــصل عـــلــيـــهـــمــا
بـواسطـة نـفس اHـنهج عـلى نـفس اHـادة اخلاضـعـة لـلتـجـربة
Yفي مـــخــابـــر مـــخــتـــلــفـــة مـــنــجـــزة من طـــرف عــدة مـــحــلـــلــ
يـســتــعــمـلــون جتــهـيــزات مــخـتــلــفـةs إال في %5 من احلـاالت

على األكثر جملال قابلية إعادة التجربة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 21 صــــفـــــر عـــــام صــــفـــــر عـــــام 1436
14 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة s2014 يـحـدد مدة الـضـمانs يـحـدد مدة الـضـمان اHوافق اHوافق 

حسب طبيعة السلعة (استدراك).حسب طبيعة السلعة (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الـرسمية - العدد 3 الصادر بتاريخ 6 ربيع
الثاني عام 1436 اHوافق 27 يناير سنة 2015.

الصفحة 25 - العمود 2 - اHادة 3 - السطر 3.
بدال من : بدال من : ...... على أن تقل .......

يقرأ :يقرأ :     ...... على أن ال تقل .......
................ (الــــبـــاقـي بــــدون تــــغــــيــــيـــر) ................
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وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 25 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 15
فبـراير سنة فبـراير سنة s2015 يتـمم  يتـمم القرار اHؤرخ في القرار اHؤرخ في 28 صفر صفر
عــام عــام 1429 اHــوافق  اHــوافق 6 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة 2008 الـــذي يـــحــدد الـــذي يـــحــدد
قـائـمـة األدويـة الـقـابـلـة لـلـتـعـويض من قـبل الـضـمـانقـائـمـة األدويـة الـقـابـلـة لـلـتـعـويض من قـبل الـضـمـان

االجتماعي.االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 83-11 اHـــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يــولـيــو ســنـة 1983 واHــتـعـلق
بـالـتـأميـنـات االجـتـماعـيـةs اHـعـدل و اHتـممs ال سـيـمـا اHادة

s59 منه

- و�ـــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمـــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فـــبــرايــر ســنــة 1985

sتممHعدل واHا sتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�ـــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم  رقم 84-27 اHـــــؤرخ في 9
جــمـــادى األولى عــام 1404 اHــوافق 11 فــبــرايــر ســنـة 1984
الـذي يحـدد كيفـيات تـطبـيق العـنوان الـثاني من الـقانون
رقم 83-11 اHـــــؤرخ في 21 رمــــضـــــان عــــام 1403 اHـــــوافق 2
sــتــعــلق بــالــتـأمــيــنــات االجــتــمــاعــيـةHيــولــيــو ســنـة 1983 وا

sتممHعدل واHا
- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقـم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــــام 1434 اHــــــــــوافـق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

s أعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 92-284 اHؤرخ
في 5 مـــــحـــــرم عـــــام 1413 اHـــــوافق 6 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 1992
واHـتعـلق بتـسجـيل اHـنتـجات الـصيـدالنـية اHـستـعمـلة في

sالطب البشري

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقم 124-08
اHــؤرخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اHــوافق 15 أبــريل
ســـــنــــة  2008 الـــــذي يــــــحـــــدد صـالحـــــيــــــات وزيــــــر الــــــعــــــمل

sوالتشغيل والضمان االجتماعي

- و�ـقـتضى الـقــرار الـوزاري الــمـشتـرك الـــمؤرخ
في 15 رمــضــان عــام 1416 اHــوافق 4 فــبـــرايــر ســـنــة 1996
الـذي يـحـدد شــروط وكـيـفـيـات تــقـد�  وإلـصـاق الــقـسـيـمـة

sنتوجات الصيدالنيةHعلى ا

- و�ـــــقــــتـــــضـى الـــــقـــــرار الــــوزاري الـــــمــــشـــــتـــــرك
اHــؤرخ فـي 17 جــــمــــادى الــثــــانـــيـــة عــام 1424 اHــوافــق 16
غــــشت ســــنــــة 2003 واHــــتـــضــــمـن إنــــشــــاء جلــــنــــة تــــعـــويض
األدويــة وحتــديـد مــهـامـهــا وتـنــظـيــمـهــا وسـيــرهـاs ال ســيـمـا

sادة 15منهHا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 28 صــفــر عـام 1429
اHــوافق 6 مــارس ســنــة 2008 الــذي يـــحــدد قــائـــمــة األدويــة
الـقـابـلـة لــلـتـعـويض من قــبل الـضـمـان االجــتـمـاعيs اHـعـدل

 sتممHوا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 28 صــفــر عـام 1429
اHــوافق 6 مـــارس ســـنــة 2008 الـــذي يـــحـــدد الــتـــســـعـــيــرات
اHـرجــعـيـة اHـعــتـمـدة كـأســاس لـتـعـويض األدويــة وكـيـفـيـات

 sتممHعدل واHا sتطبيقها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يـــتــــمّـم هــــذا الـــقــــرار قــــائــــمــــة األدويـــة
الـقـابـلـة لـلـتـعـويـض من قـبل هـيـئـات الـضـمـان االجـتـمـاعي
اHـلـحـقــة بـالـقـرار اHـؤرخ في 28 صـفـر عام 1429 اHـوافق 6

مارس سنة 2008 واHذكور أعالهs كما يأتي :

رمز التسميةرمز التسمية
اHقاديـــراHقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اHشتركةالتسمية الدولية اHشتركةالدولية اHشتركةالدولية اHشتركة

شروط خاصةشروط خاصة
للتعويضللتعويض

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

مضادات االلتهابمضادات االلتهاب04

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

04 B
مــــضــــادات االلـــتــــهــــاب غــــيـــرمــــضــــادات االلـــتــــهــــاب غــــيـــر

ستيروييديةستيروييدية

............. (بدون تغيير).................
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رمز التسميةرمز التسمية
الدولية اHشتركةالدولية اHشتركة

04 B 069حامض ميفيناميك

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

عــــلم الــــقـــلـب وعـــلم األوعــــيـــةعــــلم الــــقـــلـب وعـــلم األوعــــيـــة06

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

06 Eمضـادات ارتفاع ضغط الدممضـادات ارتفاع ضغط الدم

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

06 E 300

06 E 301

06 F

/ Yأرجـــنــ sبـــيــريـــنـــدوبــريل
إنداباميد

/ Yأرجـــنــ sبـــيــريـــنـــدوبــريل
إنداباميد

احملصرات بيتااحملصرات بيتا

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

 2.5 مغ  /

 0.625 مغ

 5 مغ   /

 1.25 مغ

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

06 F 302/ فــيـمـارات sبـيــزوبـرولـول
هيدروكلوروتيازيد

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

 250 مغأقراص

 10 مغ  /حبوب مغلفة

 6.25 مغ

طب النساءطب النساء11

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

11 Hموانع احلمل الهرمونيةموانع احلمل الهرمونية

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

اHقاديـــراHقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اHشتركةالتسمية الدولية اHشتركة
شروط خاصةشروط خاصة
للتعويضللتعويض
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رمز التسميةرمز التسمية
الدولية اHشتركةالدولية اHشتركة

11 H 074إتونوجيسترال

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

علم الدعلم الدّم واألرقاءم واألرقاء12

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

12 Bمضادات تخثر الدم للحقنمضادات تخثر الدم للحقن

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

12 B 163

12 B 164

12 B 165

12 B 169

دلتبارين صوديك

دلتبارين صوديك

دلتبارين صوديك

دلتبارين صوديك

محلول حقنة
في محقنة

�لوءة مسبقا
محلول حقنة
في محقنة

�لوءة مسبقا
محلول حقنة
في محقنة

�لوءة مسبقا
محلول حقنة
في محقنة

�لوءة مسبقا

2500 و د

مضاد 
Xa / 0.2 مل

5000 و د

مضاد 
Xa / 0.2 مل

7500 و د

مضاد 
Xa /0.75 مل

000 10 و د

مضاد 
Xa / مل

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

مـــــــــــــــــــــــــزدرع حــي
الســــــتــــــعــــــمـــــال

حتت اجللد

يـعــوض بـوصـفــة من طـبــيب مـخـتص 68 مغ
في أمـراض الـنـسـاءs بـعـد اHـوافـقة
اHــــســـــبــــقـــــة من هــــيـــــئــــة الـــــضــــمــــان
االجـــتــــمـــاعي عـــلى أســـاس تـــقـــريـــر
طـبي مفـصل من الـطـبـيب اخملتص
فـي أمــــراض الــــنــــســــاء يــــبــــY فــــيه
اســتــحــالـة اســتــعــمــال مـانـع احلـمل
الــــفـــــمي أو اHــــوضــــعي ومــــضــــادات

استعمال وضع اللولب.

اHقاديـــراHقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اHشتركةالتسمية الدولية اHشتركة
شروط خاصةشروط خاصة
للتعويضللتعويض

طب األمراض اHعديةطب األمراض اHعدية13

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

13 Rمـــــــضــــــــادات الـــــــفــــــــطـــــــريـــــــاتمـــــــضــــــــادات الـــــــفــــــــطـــــــريـــــــات
اجملموعياتاجملموعيات
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رمز التسميةرمز التسمية
الدولية اHشتركةالدولية اHشتركة

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

17 B 171

17 C

كـــــــيــــــتــــــوتــــــيـــــــفــــــانs هــــــيــــــدرو
جـينـوفـيمـارات عـلى شكل

كيتوتيفان
مضادات الزرقيةمضادات الزرقية

Yقطرات للع
محلول بدون

حافظ

 0.25 مغ  /

مل

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

17 C 170مـلـيـات علـى شكل sتـيـمـولـول
تيمولول

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

اHقاديـــراHقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اHشتركةالتسمية الدولية اHشتركة
شروط خاصةشروط خاصة
للتعويضللتعويض

13 R 464100 مغأقراصإتراكونازول

طب األعصابطب األعصاب15

15 Aمضادات الصرع ومضاداتمضادات الصرع ومضادات
االختالجاالختالج

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

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

15 A 101Yبريغابال

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

غـــيـــر قــــابل لـــلــــتـــعـــويـض في مـــداعي75 مغأقراص
االستـعمـال التـاليـة : حاالت الـقلق

اHعمم عند البالغ.

طب العيونطب العيون17

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

17 Bـــــضــــادات لـــــلـــــحــــســـــاســـــيــــةHـــــضــــادات لـــــلـــــحــــســـــاســـــيــــةاHا
اHوضعيةاHوضعية

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

دهن  للعY في
وعاء أحادي
اجلرعة

اHادة اHادة 2 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الدzقراطية الشعبية.

حرر باجلزائر في 25 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 15 فبراير سنة 2015.
محمد الغازيمحمد الغازي

1 مغ  / غ
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قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 25 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 15
فــبـــرايـــر ســـنــة فــبـــرايـــر ســـنــة s2015 يـــعــ يـــعــدل ويـــتـــمم الـــقـــرار اHــؤرخدل ويـــتـــمم الـــقـــرار اHــؤرخ
فيفي 28 صــفــر عـام  صــفــر عـام  1429 اHـوافق  اHـوافق 6 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة 2008
الذي يـحدد الـتسـعـيرات اHـرجعـية اHـعتـمدة كـأساسالذي يـحدد الـتسـعـيرات اHـرجعـية اHـعتـمدة كـأساس

لتعويض األدوية وكيفيات تطبيقها.لتعويض األدوية وكيفيات تطبيقها.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 83-11 اHـــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يــولـيــو ســنـة 1983 واHــتـعـلق
بالتأمينـات االجتماعيةs اHعدل واHتممs ال سيما اHادة 59

sمنه
- و�ــــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 85-05 اHــــؤرخ  في 26
جــمـــادى األولى عـام 1405 اHــوافـق 16 فــبـرايــر ســنـة 1985

sتممHعدل واHا sتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا
- و�قـتـضى األمر رقم 05-05 اHـؤرخ في 18 جـمادى
الثـانية عام 1426 اHوافق 25 يولـيو سنة 2005 واHـتضمن
قانـون اHـالـيـة الـتـكـميـلي لـسـنـة s2005 ال سيـمـا اHواد من

s14 إلى 18 منه

- و�ـــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم  رقم 84-27 اHـــــؤرخ في 9
جــمــادى األولى عــام 1404 اHــوافـق 11 فـبـرايــر سـنـة 1984
الـذي يحـدد كيفـيات تـطبـيق العـنوان الـثاني من الـقانون
رقم 83-11 اHـــــؤرخ في 21 رمــــضـــــان عــــام 1403 اHـــــوافق 2
sــتــعــلق بــالــتـأمــيــنــات االجــتــمــاعــيـةHيــولــيــو ســنـة 1983 وا

sتممHعدل واHا
- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــــام 1434 اHــــــــــوافـق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقم 124-08
اHــؤرخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اHــوافق 15 أبــريل
ســـــنــــة  2008 الـــــذي يــــــحـــــدد صـالحـــــيــــــات وزيــــــر الــــــعــــــمل

sوالتشغيل والضمان االجتماعي

- و�ـقـتضى الـقــرار الـوزاري الــمـشتـرك الـــمؤرخ
في 15 رمــضـــان عــام 1416 اHـوافق 4 فــبــرايــر ســنـة 1996
الـذي يـحـدد شــروط وكـيـفـيـات تــقـد� و إلـصـاق الــقـسـيـمـة

sنتوجات الصيدالنيةHعلى ا

- و�ـقـتــضى الـقـرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
 17جمـادى الثانية عام 1424 اHوافـق 16 غـشت سنـة 2003

واHـــتــــضـــمـن إنــــشــــاء جلــــنــــة  تـــعــــويض األدويـــــة  وحتـــديـــد
sادة  15 منهHال سيما ا sمهامها  وتنظيمها وسيرها

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 28 صــفــر عـام 1429
اHــوافق 6 مــارس ســنــة 2008 الــذي يـــحــدد قــائـــمــة األدويــة
الـقـابـلـة لــلـتـعـويض من قــبل الـضـمـان االجــتـمـاعيs اHـعـدل

sتممHوا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 28 صــفــر عـام 1429
اHــوافق 6 مـــارس ســـنــة 2008 الـــذي يـــحـــدد الــتـــســـعـــيــرات
اHـرجــعـيـة اHـعــتـمـدة كـأســاس لـتـعـويض األدويــة وكـيـفـيـات

sادة 2 منهHال سيما ا sتممHعدل واHا sتطبيقها

يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــعـــدل هــــذا الــــقــــرار ويـــتــــمم قــــائــــمـــة
الـتــسـعـيــرات اHـرجــعـيــة لـلــتـعــويض اHـطــبـقـة عــلى األدويـة
الـقـابـلـة لـلـتـعـويـض من قـبل هـيـئـات الـضـمـان االجـتـمـاعي
اHـلـحـقــة بـالـقـرار اHـؤرخ في 28 صـفـر عام 1429 اHـوافق 6

مارس سنة 2008 واHذكور أعالهs كما يأتي :

رمز التسميةرمز التسمية
اHقاديـــراHقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اHشتركةالتسمية الدولية اHشتركةالدولية اHشتركةالدولية اHشتركة

الشروط اخلاصةالشروط اخلاصة
بتطبيق التسعيرةبتطبيق التسعيرة

اHرجعيةاHرجعية

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

مضادات االلتهابمضادات االلتهاب04

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

04 B
مــــضــــادات االلـــتــــهــــاب غــــيـــرمــــضــــادات االلـــتــــهــــاب غــــيـــر

ستيروييديةستيروييدية

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

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية

للوحدة (دج)للوحدة (دج)
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............. (بدون تغيير).................

عــــلم الــــقـــلـب وعـــلم األوعــــيـــةعــــلم الــــقـــلـب وعـــلم األوعــــيـــة06

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

06 Eمضـادات ارتفاع ضغط الدممضـادات ارتفاع ضغط الدم

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

06 E 227

06 E 228

بيريندوبريل / إنداباميد

بيريندوبريل / إنداباميد

حبوب قابلة
للتجزئة

حبوب قابلة
للتجزئة

 2 مغ   /

 0.625 مغ

4 مغ  /
1.250 مغ

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

06 F 302/ بــيــزوبــرولــول فــيــمـارات
هيدروكلوروتيازيد

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

 10 مغ  /حبوب مغلفة

 6.25 مغ

طب األعصابطب األعصاب15

15 Aمــــضـادات الادات الـصــــرع ومرع ومـضـاداتادات
االختالجاالختالج

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

رمز التسميةرمز التسمية
اHقاديـــراHقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اHشتركةالتسمية الدولية اHشتركةالدولية اHشتركةالدولية اHشتركة

الشروط اخلاصةالشروط اخلاصة
بتطبيق التسعيرةبتطبيق التسعيرة

اHرجعيةاHرجعية

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية

للوحدة (دج)للوحدة (دج)

04 B 06907.40حامض ميفيناميك 250 مغ أقراص

33.13

33.13

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

06 E 300

06 E 301

06 F

sبــــــــــــــــيـــــــــــــــريـــــــــــــــنــــــــــــــــدوبـــــــــــــــريـل
أرجنY/إنداباميد

sبــــــــــــــــيـــــــــــــــريـــــــــــــــنــــــــــــــــدوبـــــــــــــــريـل
أرجنY/إنداباميد

احملصرات بيتااحملصرات بيتا

حبوب مغلفة

حبوب مغلفة

2.5 مغ  /
 0.625 مغ

 5 مغ  /

1.25 مغ

33.13

33.13

17.69

15 A 101Yبريغابال

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

33.33 75 مغ أقراص
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اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الدzقراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 25 ربـــــيـع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436
اHوافق 15 فبراير سنة 2015.

محمد الغازيمحمد الغازي

وزارة العالقات مع البر@انوزارة العالقات مع البر@ان
قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 22 شـــــو شـــــوّال عــــام ال عــــام 1435 اHـــــوافق  اHـــــوافق 18 غـــــشت غـــــشت
ســـنـــة ســـنـــة s 2014 يـــتـــضــم s يـــتـــضــمّــن جتـــديــــد تـــشــكــــيـــلـــة جلـــنـــةــن جتـــديــــد تـــشــكــــيـــلـــة جلـــنـــة
الـطـعن اخملــتـصـة بـأسالك مــوظـفي وزارة الـعالقـاتالـطـعن اخملــتـصـة بـأسالك مــوظـفي وزارة الـعالقـات

مـع البـرHان.مـع البـرHان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرّخ في 22 شـوّال عـام 1435 اHـوافق
18 غـشت سـنة s2014 جتـدد تـشـكـيـلة جلـنـة الـطـعن اخملـتـصة

بأسالك موظفي وزارة العالقات مع البرHانs كما يأتي :

طب العيونطب العيون17

17 Bـــــضــــادات لـــــلـــــحــــســـــاســـــيــــةHـــــضــــادات لـــــلـــــحــــســـــاســـــيــــةاHا
اHوضعيةاHوضعية

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

17 B 171هــــــيــــــدرو sكـــــــيــــــتــــــوتــــــيـــــــفــــــان
جـينـوفـيمـارات عـلى شكل

كيتوتيفان

Yقطرات للع
محلول بدون

حافظ

 0.25 مغ/مل

رمز التسميةرمز التسمية
اHقاديـــراHقاديـــرالشكــلالشكــلالتسمية الدولية اHشتركةالتسمية الدولية اHشتركةالدولية اHشتركةالدولية اHشتركة

الشروط اخلاصةالشروط اخلاصة
بتطبيق التسعيرةبتطبيق التسعيرة

اHرجعيةاHرجعية

التسعيرةالتسعيرة
اHرجعيةاHرجعية

للوحدة (دج)للوحدة (دج)

15.90

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

�ثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة
- مراد حامدي

- محمود سفير
- رشيد بن ناصر

YوظفHثلو ا�YوظفHثلو ا�
- رزيقة سبيحي
- السعيد سكفالي

- تومي طيب

وزارة البريد وتكنولوجياتوزارة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في أول ربـــيع الــثـــاني عــام خ في أول ربـــيع الــثـــاني عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 22
يـــنـــايــــر ســـنـــة يـــنـــايــــر ســـنـــة s2015 يـــعـــدs يـــعـــدّل الــــقـــرار اHـــؤرل الــــقـــرار اHـــؤرّخ في خ في 25
جـــمـــادى األولى عــام جـــمـــادى األولى عــام 1435 اHــوافق  اHــوافق 27 مـــارس ســـنــة مـــارس ســـنــة
2014 الـذي يحـد الـذي يحـدّد القـائمـة االسمـية ألعـضاء الـلجـنةد القـائمـة االسمـية ألعـضاء الـلجـنة

الــقـطــاعــيــة الــدائــمــة لــلــبــحث الــعــلــمي والــتــطــويـرالــقـطــاعــيــة الــدائــمــة لــلــبــحث الــعــلــمي والــتــطــويـر
الــتـكــنـولــوجي في وزارة الــبــريـد وتــكـنــولـوجــيـاتالــتـكــنـولــوجي في وزارة الــبــريـد وتــكـنــولـوجــيـات

اإلعالم واالتصـال.اإلعالم واالتصـال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في أول ربـيع الثـاني عام 1436
اHـوافق 22 يـنـايـر سـنة s2015 يـعـدّل الـقـرار اHؤرّخ في 25
جــــمــــادى األولى عـــام 1435 اHــــوافق 27 مــــارس ســــنـــة 2014
الــــذي يــــحــــدّد الــــقـــائــــمـــــة االســــمــــيــــة ألعــــضــــــاء الـــلــــجــــنـــــة
الــــقــــطــــاعـــــيــــة الــــدائــــمــــة لــــلــــبــــحث الــــعــــلــــمـي والــــتــــطــــويـــر
الـتــكـنـولــوجي في وزارة الــبـريــد وتـكــنـولـوجــيـات اإلعالم

واالتصـالs كمـا يأتي :

..................................................................." 
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أ) بعنوان اإلدارة اHركزية :أ) بعنوان اإلدارة اHركزية :

s.................................................................. -

s.................................................................. -

sـ أحمد بربار

....................(الباقي بدون تغيير)....................
ب) بعنوان اHؤسسات والهيئات التابعة للقطاع :ب) بعنوان اHؤسسات والهيئات التابعة للقطاع :

1 - �ـــثــلـــو اHــؤســـســات والـــهــيـــئـــات اخملــتـــارة حــسب - �ـــثــلـــو اHــؤســـســات والـــهــيـــئـــات اخملــتـــارة حــسب
ميدان اختصاصها :ميدان اختصاصها :

s.................................................................. -
s.................................................................. -
s.................................................................. -

sليلى حرفوش -
....................(الباقي بدون تغيير)..................".

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـقـــــرار مرار مــــؤرؤرّخ في خ في 3  ج  جــــمــــادى الادى الـثــــانانــــيــــة عة عـام ام 1436 اH اHـوافق وافق 24
مـارس سنة ارس سنة s2015 يs يـحدد تحدد تـاريخ اإلعالن عن اHاريخ اإلعالن عن اHـنافنافـسةسة
لــــــــتــــــقــــــــد� اخلد� اخلــــــــدمدمــــــة الة الــــــــعــــــامامــــــــة لة لــــــــلــــــمــــــــواصالت الواصالت الــــــــســــــــلــــــكــــــــيــــــة

والالسلكية.والالسلكية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- �ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 2000-03 اHـــــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يــحــدد الــقــواعــد الــعــامـة اHــتــعــلــقــة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

sتممHعدّل واHا sالسلكية والالسلكية
- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــــام 1435 اHــــــــــوافـق 5 مــــــــــايــــــــــو ســــــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 03-232 اHؤرخ
في 23 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1424 اHــوافق 24 يــونـــيـــو ســـنــة
2003 الــــذي يــــحــــدد مــــضـــمــــون اخلــــدمــــة الــــعـــامــــة لــــلــــبــــريـــد

واHـواصالت الــسـلـكـيـة والالســلـكـيـة والـتـعــريـفـات اHـطـبـقـة
sتممHعدل واHا sعليها وكيفية تمويلها

- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHــوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يـــحــدد صالحــيـــات وزيــر الــبــريـــد وتــكــنـــولــوجــيــات اإلعالم

sواالتصال
- وبـعـد اسـتـشـارة سـلـطـة ضـبط الـبـريد واHـواصالت

sالسلكية والالسلكية

تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :
اHــادة األولى : اHــادة األولى : طـــبــقـــا ألحــكـــام اHــادة 14 من اHـــرســوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 03-232 اHــؤرخ في23 ربــيع الـــثــاني عــام
1424 اHـــــوافق 24 يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة s2003 اHـــــعـــــدّل واHــــتـــــمم

واHـــذكـــور أعـالهs يـــهــــدف هـــذا الـــقــــرار إلى حتـــديــــد تـــاريخ
اإلعالن عن اHــنـافـسـة لــتـقـد� اخلـدمــة الـعـامــة لـلـمـواصالت

السلكية والالسلكية.
اHـادة اHـادة 2 :  : يــحـدد تــاريخ اإلعالن عن اHــنـافــسـة لــتـقـد�
اخلـدمـة الـعـامة لـلـمـواصالت الـسـلـكيـة والالسـلـكـيـة يوم 31

مارس سنة 2015.
اHـادة اHـادة 3 : : يـحـدّد اإلجـراء اHطـبق عـلى إعالن اHـنـافـسة
وكــذا رزنــامــة إجـرائـه من طــرف سـلــطــة الــضـبط لــلــبــريـد

واHواصالت السلكية والالسلكية.
اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الدzقراطية الشعبية.
حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 3 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1436

اHوافق 24 مارس سنة 2015.
الزهراء دردوريالزهراء دردوري

وزارة الصيد البحري وا@وارد الصيديةوزارة الصيد البحري وا@وارد الصيدية
قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 16 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1436
اHوافق اHوافق 9 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة s2014 يحدد تـصنيف اخملبرs يحدد تـصنيف اخملبر
الـوطـني Hراقـبـة وحتلـيل مـنتـجـات الصـيـد البـحريالـوطـني Hراقـبـة وحتلـيل مـنتـجـات الصـيـد البـحري
وتـــــربــــيـــــة اHـــــائــــيـــــات ونــــظـــــافــــة األوســـــاط وشــــروطوتـــــربــــيـــــة اHـــــائــــيـــــات ونــــظـــــافــــة األوســـــاط وشــــروط

االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.االلتحاق باHناصب العليا التابعة له.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير األول
sاليةHووزير ا 

sوارد الصيديةHووزير الصيد البحري وا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

sؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
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- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 123-2000
اHؤرخ في 7 ربيع األول عام 1421 اHوافق 10 يونـيو سنة
2000 الــــذي يــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر الــــصــــيــــد الــــبــــحـــري

sوارد الصيديةHوا
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عــــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2008
YنـتـمHا YوظـفـHـتـضمن الـقـانـون األساسي اخلـاص بـاHوا

sؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا
- و�ــقــتــضى اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 08-181 اHـؤرخ
في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اHوافق 23 يونيو سنة 2008
واHتضمن القـانون األساسي اخلاص باHوظـفY اHنتمY إلى

sكلفة بالصيد البحريHاألسالك اخلاصة باإلدارة ا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 12-215 اHؤرخ
في 23 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق 15 مــايــو ســنــة
2012 واHـتــضــمن إنــشـاء اخملــبــر الـوطــني Hــراقـبــة وحتــلـيل

مــنــتــجـــات الــصــيــد الــبــحــري وتــربـــيــة اHــائــيــات ونــظــافــة
sاألوساط وتنظيمه وسيره

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضـان عام 1435 اHـوافق 3 يـولـيـو سـنة 2014 الـذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديــــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

sواإلصالح اإلداري

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 9
شعبان عام 1434 اHوافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد
الـــتــنــظــيم الــداخــلـي لــلــمــخــبــر الــوطــنـي Hــراقــبــة وحتــلــيل
مـــنــتــجــات الــصــيــد الــبــحــري وتــربــيــة اHــائــيــات ونــظــافــة

sاألوساط

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تـــطـــبـــيـــقـــــــا ألحـــكــــــام اHــــــادة 13 من
اHــــــــــرســــــــــــــوم الــــــــــرئــــــــــاســـــي رقم 07-307 اHــــــــــؤرخ فـي17
رمــضـــــان عــام 1428 اHــوافـــــق 29 ســبـــتــمــبـــــــــر ســنــــــة
2007 واHــذكـور أعـالهs يـحـدد هــذا الـقــرار تـصــنـيـف اخملـبـر

الـــوطــنـي Hــراقـــبــة وحتـــلــيل مـــنــتـــجــات الـــصــيـــد الــبـــحــري
وتـربية اHائـيات ونظـافة األوساط وكذا شـروط االلتحاق

باHناصب العليا التابعة له.

2 : : يــصــنف اخملــبــر الــوطــني Hــراقــبــة وحتــلــيل اHـادة اHـادة 
مـــنــتــجــات الــصــيــد الــبــحــري وتــربــيــة اHــائــيــات ونــظــافــة

األوساط في الصنف " أ " القسم " 2 ".

3 : : حتـــــــــــدد الــــــــزيــــــــــــادة االســــــــتـــــــداللــــــــيــــــــــــة اHــــــادة اHــــــادة 
لـــلــمــنــاصـــــب الــعــلــيــــــا الــتــابــعــــــة لــلــمــخــبــــــر الــوطــني
Hـــراقــبــــــة وحتــلــيـــــل مــنـــتــجــــــات الــصــيــــــد الــبــحــــــري
وتــــربـــيـــــــة اHــــائــــيـــــــات ونـــظــــافـــــــــة األوســـــــــاط وكــــــــذا
شــــــــروط االلــــتــــحـــــــــاق بــــهــــــــذه اHــــنــــاصـــــبs طــــبــــقـــــــا

للجــــدول اآلتـــــي :

طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الرقمالرقم

االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف
شروط االلتحاقشروط االلتحاق

باHناصبباHناصب

-
- مـــــهــــــنـــــدس رئــــــيــــــسي فـي الـــــصــــــيـــــد
البـحـري وتربـيـة اHائـيـاتs على األقل
أو رتـــــبــــة مـــــعــــادلـــــةs يــــثـــــبت ثالث (3)
ســـنـــوات من اخلــدمـــة الـــفــعـــلـــيــة بـــهــذه

الصفة.
sمـــــــتــــــصــــــرف رئــــــيــــــسـي عــــــلـى األقل -
مـرسمs أو رتـبـة مــعـادلـةs يـثـبت ثالث
(3) سـنـوات من اخلدمـة الـفـعلـيـة بـهذه

الصفة.
- مـهـنــدس دولـة في الــصـيـد الــبـحـري
sـــائــيــات أو رتــبـــة مــعــادلــةHوتـــربــيــة ا
يـثـبت ثـمـاني (8) سـنـوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة.
- مــتــصــرف أو رتــبــة مــعــادلـةs يــثــبت
ثـــــــمــــــــاني (8) ســـــــنــــــــوات من اخلـــــــدمـــــــة

الفعلية بهذه الصفة.
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طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الرقمالرقم

االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف
Yشروط التعيYشروط التعي

- متصرف رئيسي على األقلs مرسم
أو رتـــبـــة مــــعـــادلـــةs يـــثــــبت خـــمس (5)
سنوات من األقدمية بصفة موظف.

- مــتــصــرف أو رتــبــة مــعــادلـةs يــثــبت
خمس (5) سنوات من اخلـدمة الفعلية

بهذه الصفة.

- مـــــهــــــنـــــدس رئــــــيــــــسي فـي الـــــصــــــيـــــد
sعلى األقل sـائياتHالبحـري وتربية ا
مـرسم أو رتــبـة مـعــادلـة يــثـبت خـمس
(5) ســـــنــــوات مـن األقــــدمـــــيــــة بـــــصــــفــــة

موظف.

- مـهـنــدس دولـة في الــصـيـد الــبـحـري
وتـــربـــيــة اHـــائـــيــات أو رتـــبـــة مــعـــادلــة
يــثـبت خـمس (5) سـنــوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة.

- مـــــهــــــنـــــدس رئــــــيــــــسي فـي الـــــصــــــيـــــد
sعلى األقل sـائياتHالبحـري وتربية ا
مـرسم أو رتــبــة مـعــادلــةs يـثــبت ثالث
(3) ســـــنــــوات مـن األقــــدمـــــيــــة بـــــصــــفــــة

موظف.

- مـهـنــدس دولـة في الــصـيـد الــبـحـري
sـــائــيــات أو رتــبـــة مــعــادلــةHوتـــربــيــة ا
يــثـــبت أربع (4) ســـنـــوات من اخلـــدمــة

الفعلية بهذه الصفة.

- متصرف رئيسي على األقلs مرسم
أو رتـــــبــــة مـــــعــــادلـــــةs يــــثـــــبت ثالث (3)
سنوات من األقدمية بصفة موظف.

- مــتــصــرف أو رتــبــة مــعــادلـةs يــثــبت
أربع (4) سنـوات من اخلـدمـة الفـعـلـية

بهذه الصفة.

قرار من
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طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي
الرقمالرقم

االستداللياالستداللي

التصنيفالتصنيف
Yشروط التعيYشروط التعي

- مـــــهــــــنـــــدس رئــــــيــــــسي فـي الـــــصــــــيـــــد
sعلى األقل sـائياتHالبحـري وتربية ا
مـرسم أو رتــبــة مـعــادلــةs يـثــبت ثالث
(3) ســـــنــــوات مـن األقــــدمـــــيــــة بـــــصــــفــــة

موظف.

- مـهـنــدس دولـة في الــصـيـد الــبـحـري
sـــائــيــات أو رتــبـــة مــعــادلــةHوتـــربــيــة ا
يــثـــبت أربع (4) ســـنـــوات من اخلـــدمــة

الفعلية بهذه الصفة.

- مـــــهــــــنـــــدس رئــــــيــــــسي فـي الـــــصــــــيـــــد
sعلى األقل sـائياتHالبحـري وتربية ا
Yمرسم أو رتـبة مـعـادلة يـثـبت سنـت

(2) من األقدمية بصفة موظف.

- مـهـنــدس دولـة في الــصـيـد الــبـحـري
وتـــربـــيــة اHـــائـــيــات أو رتـــبـــة مــعـــادلــة
يــثـــبت ثالث (3) ســنـــوات من اخلــدمــة

الفعلية بهذه الصفة.

مقرر من
اHدير العام

مقرر من
اHدير العام
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اHادة اHادة 4 : : يجب أن ينتمي اHوظفون الذين يشغلون
مـناصب عـليـا إلى رتب تكـون مهـامهـا موافـقة لصـالحيات

الهياكل اHعنية.

اHـادة اHـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الدzقراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 16 صــــفــــر عــــام 1436 اHــــوافق 9
ديسمبر سنة 2014.

وزير الصيد البحريوزير الصيد البحري
واHوارد الصيديةواHوارد الصيدية
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

قـــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرقـــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 25 صــــفــــر عـــــام  صــــفــــر عـــــام 1436
اHــــوافـق اHــــوافـق 18 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة s2014 يــــعــــدs يــــعــــدّل ويـــتــــمل ويـــتــــمّم
الــقـرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـؤرخ في الــقـرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـؤرخ في 7 شـوال عـام شـوال عـام
1426 اHــــوافق  اHــــوافق 9 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2005 الــــذي يــــحـــدد الــــذي يــــحـــدد

قـائمـة إيـرادات ونفـقات حـساب الـتـخصـيص اخلاصقـائمـة إيـرادات ونفـقات حـساب الـتـخصـيص اخلاص
رقم رقم 080 -  - 302  الـذي    الـذي  عـنـوانه " الـصـنـدوق الـوطـنيعـنـوانه " الـصـنـدوق الـوطـني

لتنمية الصيد البحري وتربية اHائيات".لتنمية الصيد البحري وتربية اHائيات".
ــــــــــــــــــــ

sاليةHإنّ وزير ا

sوارد الصيديةHووزير الصيد البحري وا

- �ـقـتضى الـقـانون رقم 11 - 16 اHـؤرّخ في 3 صـفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمّن

sادة 83 منهHال سيما ا s2012 الية لسنةHقانون ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 14 - 154
اHــؤرّخ في 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

sاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
-  و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتّــــنـــفــــيـــذيّ رقم 95 - 173
اHــؤرّخ في 25 مــحــرّم عــام 1416 اHــوافق 24 يــونـــيــو ســـنــة
1995 الــذي يــحـدّد كــيــفــيـات تــســيـيــر حــسـاب الــتــخــصـيص

اخلــــــاص رقم 080 - 302  الـــــــذي  عــــــنـــــــوانـه " الـــــــصـــــــنــــــدوق
الــــوطــــني إلعـــــانــــة الــــصــــيـــــد الــــبــــحــــري احلــــرفـي وتــــربــــيــــة

sتمّمHعدّل واHا s"ائياتHا
- و�ـــقــتـــضى اHـــرســوم الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 2000 - 123
اHؤرّخ في 7 ربيع األوّل عام 1421 اHوافق 10 يونـيو سنة
2000 الــــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيــــر الــــصــــيــــد الــــبــــحـــري

sوارد الصيديةHوا
- و�قـتـضى القـرار الوزاري اHـشتـرك اHؤرخ في 7
شـوال عام 1426 اHوافق 9 نـوفـمبـر سـنة 2005 الـذي يحدد
قـائـمـة إيـرادات ونــفـقـات حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص رقم
080 - 302  الـذي  عــنـوانـه " الـصــنـدوق الــوطـنـي لـتــنـمــيـة

sتممHا s"ائياتHوتطوير الصيد البحري وتربية ا
.يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يعدّل هذا الـقرار ويتمّم أحكام القرار
الوزاري اHـشترك اHؤرخ في 7 شوال عام 1426 اHوافق 9

نوفمبر سنة s2005 اHتمّم واHذكور أعاله.

2 :  : تـــعـــدّل وتــــتـــمّم أحـــكـــام اHـــادة 2 من الـــقـــرار اHــاداHــادّة ة 
الوزاري اHـشترك اHؤرخ في 7 شوال عام 1426 اHوافق 9
نــوفــمــبــر ســنـة s2005 اHــتـمّـم واHــذكـــــور أعــــــالهs وحتـرر

كما يأتي :

" اHادة 2 : ................. (بدون تغيير) .................
في باب النفقات :في باب النفقات :

اإلعـانـات اHـقـدمـة لـتــرقـيـة الـصـيـد الـبـحـري وتـربـيـة
اHائيات وتطويرهs ال سيما :

* الـتكفل بالـنشاطات واHـشاريع االستثـمارية التي
هي في طور اإلجنازs والواردة في اHلحقY "أ" و"ب" فـي

مجـال :
sاقتناء أسطول الصيد وجتديده -

sدعم وسيلة اإلنتاج -

sدعم اإلنتاج -

sائياتHتربية ا -

- إجنــــاز دراســــات عــــامــــة حــــول الـــــصــــيــــد الــــبــــحــــري
sائياتHوتربية ا

sإجناز أسواق بيع األسماك باجلملة -

sتهيئة شواطىء الرسو وجتهيزها -

sائيةHسطحات اHتعمير وإعادة تعمير ا -

- إجنــــاز مـــفــــارخ مع تــــهـــيــــئــــة الـــهــــيــــاكل الــــقـــاعــــديـــة
sالالزمة

sوضع نظام حلراسة سفن الصيد ومراقبتها -

- إجناز مـخبـر Hـراقبـة وحتلـيل اHـنتـجات الـصيـدية
sوجتهيزه

- اHـسـاعـدة القتـنـاء سـفن ووسـائل ومـعـدات Hـتـابـعة
اHوارد الصيدية وتقييمها.

* إجناز خبرات ودعائم اإلرشاد.
تــوجه اإلعـانــة اHــالـيــة اHــقـدمــة لــلـبــحـارة الــصــيـادين
خـالل فـتــرة الـراحــة الـبــيـولــوجـيــة مـثــلــمـا هي مــحـددة في
اHـادة 83 من الــقــانـون رقم 11-16 اHـؤرخ في 3 صــفــر عـام
1433 اHوافق 28 ديسـمبر سنة 2011 واHذكور أعالهs لدعم

الـصنـدوق ومساهـماته في مـجال الـنشـاطات والـعمـليات
اجلـامــعـيـة والـتــضـامـنـيــة Hـؤسـسـات احلــمـايـة االجـتــمـاعـيـة

والتعاضدية لفائدة البحارة الصيادين في مجال :
- اHــســاهـــمــة لــفـــائــدة الــبـــحــارة الــصـــيــادين من أجل

sعلى األشخاص Yالتكفل بالتأم
- الـدعـم لـفــائـدة اجلــمـعــيــات ذات الـصــلـة بــنـشــاطـات
الــصــيــد الـبــحــري وتــربــيـة اHــائــيــات الــتي تــنــشط إلجنـاز
الــعــمــلـيــات والــنــشــاطـات الــتي تــهــدف إلى احملــافــظــة عـلى
اHــوارد الــصـيــديـة وحــمــايـتــهـا وتــرقــيـتــهـا أثــنــاء مـخــتـلف

sفترات الراحة البيولوجية
- الـــتــغـــطــيـــة اإلجــمــالـــيــة لـــتــكـــالــيف فـــوائــد قــروض
احلـمـلـة وقـروض االسـتـغالل واالسـتـثـمـار الـواجب مـنـحـهـا

ألنشطة الصيد البحري وتربية اHائيات".

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تـــعــدّل وتـــتـــمّـم أحـــكـــام اHــادة 3 من الـــقـــرار
الوزاري اHشترك اHؤرخ في 7 شوال عام 1426 اHوافق 9
نــوفــمــبــر ســنـة s2005 اHــتـمّـم واHــذكـور أعـــــالهs وحتـــــرر

كما يأتي :
" اHادة 3 : ال zكن التكـفل بأي تسجيل لنشاط و/أو

مشروع جديد يندرج في إطار اHلحقY "أ" و"ب".
حتـــدد قــائـــمــة الـــنــشـــاطـــات اHــؤهـــلــة لـــلــدعم اHـــعــنـــيــة
بـاإلعـانـة اHـالـيـة اHــقـدمـة لـلـبـحــارة الـصـيـادين خالل فـتـرة

الراحة البيولوجية في اHلحق "ج" من هذا القرار.
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حتـــدد قــائـــمــة الـــنـــشــاطـــات اHــؤهـــلـــة لــلـــدعم اHـــعــنـــيــة
بــالــتـغــطــيــة اإلجــمــالــيــة لـتــكــالــيف فــوائــد قــروض احلــمــلـة
وقروض االسـتـغالل واالستـثـمار الـواجب مـنحـهـا ألنشـطة
الصـيـد البـحـري وتربـية اHـائـياتs في اHـلـحق "د" من هذا

القرار.
يــســري مــفــعـول أحــكــام هــذه اHــادة ابـتــداء من تــاريخ

إمضاء هذا القرار".

4 : : تــــــعــــــــــدّل أحــــــكــــــــــام اHــــــادة 4 مـن الــــــقـــــرار اHـــــاداHـــــادّة ة 
الوزاري اHـشترك اHؤرخ في 7 شوال عام 1426 اHوافق 9
نــوفــمــبــر ســنــة s2005 اHــتـــمّم واHــذكــــــور أعــــالهs وحتــرر

كما يأتي :

"اHادّة 4 : حتدّد كـيفـيات تـطـبيق هـذا القـرار �وجب
مقرر من الوزير اHكلف بالصيد البحري".

اHاداHادّة ة 5 : : ينشــر هـــذا القرار في اجلريـــدة الرّسميّة
للجمهوريّــة اجلزائريــّة الدzّقراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 25 صـــفـــر عـــام 1436 اHــــوافق 18
ديسمبر سنة 2014.

- تــــــرقـــــيـــــة مـــــعـــــارف ومـــــهـــــارات اHــــــنـــــخـــــرطـــــY في
اجلـمعيات حول اHـمارسات احلسـنة للصـيد اHسؤول وكذا
حـول أهـمــيـة مـنــاطق الـتـكــاثـر واHـنــاطق اHـمـنــوع الـصـيـد
فــيـهـا واحملـمـيـات الــبـحـريـة من أجل احملــافـظـة عـلى اHـوارد

الصيدية وحمايتها خالل فترة الراحة البيولوجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق "د"اHلحق "د"
قائمة النشاطات اHعنية بالتغطية اإلجمالية لتكاليفقائمة النشاطات اHعنية بالتغطية اإلجمالية لتكاليف

فوائد قروضفوائد قروض
I. الــنــشـاطــات اHـعــنــيـة . الــنــشـاطــات اHـعــنــيـة بــالــتـغــطــيـة اإلجــمــالـيــة لـتــكــالـيفبــالــتـغــطــيـة اإلجــمــالـيــة لـتــكــالـيف

فوائد قروض االستثمار فوائد قروض االستثمار :
I -  - 1 الــصــيـــد الــبــحـــري وصــنــاعـــة الــصــيـــد وتــربــيــة الــصــيـــد الــبــحـــري وصــنــاعـــة الــصــيـــد وتــربــيــة

اHائيات :اHائيات :
I -  - 1 -  - 1 إعـــــانـــــة تـــــأهـــــيـل وجتــــديـــــد ســـــفـن الـــــصـــــيــــد إعـــــانـــــة تـــــأهـــــيـل وجتــــديـــــد ســـــفـن الـــــصـــــيــــد

البحري :البحري :
I -  - 1 -  - 1 -  - 1 جتـــــديــــــد مــــــحــــــركــــــات ســـــفـن الــــــصــــــيـــــد جتـــــديــــــد مــــــحــــــركــــــات ســـــفـن الــــــصــــــيـــــد

البحري:البحري:
جتـــديــد مـــحــركـــات لــكل مـن ســفن الـــصــيـــد الــبـــحــري

والقطمران والقوارب.
I -  - 1 -  - 1 -  - 2 اقــــتــــنــــاء عــــتــــاد وجتــــهــــيــــزات الــــصــــيــــد اقــــتــــنــــاء عــــتــــاد وجتــــهــــيــــزات الــــصــــيــــد

البحري :البحري :
sاقتناء العتاد اخلاص باألمن البحري -

- افــتـــنــاء جتــهـــيــزات هــيـــدرولــيــكـــيــة لــكـل من ســفن
sائياتHالصيد البحري وتربية ا

- اقــــتـــــنـــــاء عـــــتــــاد الـــــصـــــيـــــد الــــبـــــحـــــري ومـــــخــــتـــــلف
sالتجهيزات

sاقتناء التجهيزات اإللكترونية -
- اقــتـنــاء صــنـدوق إزالــة الــضـغط بــالــنـســبــة لـصــيـد

sرجانHا
- اقـتــنـاء ضـاغـط ملء الـقــارورات بـالــنـســبـة لــصـيـد

sرجانHا
- اقتناء التجهيزات اخلاصة بالغوص االحترافي.

I -  - 1 -  - 1 -  - 3 إعادة تأهيل هياكل السفن : إعادة تأهيل هياكل السفن :
- أشــغـال إعـادة تــأهـيل/إصالح هــيـاكل سـفن الــصـيـد

sالبحري
- تـــهــيـــئــة ســـفن الــصـــيــد الــبـــحــري حـــسب اHــعـــايــيــر

اHعمول بها.
I -  - 1 -  - 1 -  - 4 جتديد سفن الصيد البحري : جتديد سفن الصيد البحري :

- اقـــتـــنــاء ســـفن الـــصــيـــد الــبـــحــري حـــديـــثــة الـــصــنع
لتـعويض السـفن القدzـة واHشطـوبة من السـجل الوطني

sلألسطول البحري
- اقتناء قوارب وقطمران جديدة لتربية اHائيات.

وزير الصيد البحري واHوارد الصيديةوزير الصيد البحري واHوارد الصيدية
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحق "ج"اHلحق "ج"

قائمة النشاطات اHعنية باإلعانة اHالية اHقدمة للبحارةقائمة النشاطات اHعنية باإلعانة اHالية اHقدمة للبحارة
الصيادين خالل فترة الراحة البيولوجيةالصيادين خالل فترة الراحة البيولوجية

I. الـنـشــاطـات اHـعــنـيـة بــاإلعـانـة اHــالـيـة اHــقـدمـة لــلـبـحـارة. الـنـشــاطـات اHـعــنـيـة بــاإلعـانـة اHــالـيـة اHــقـدمـة لــلـبـحـارة
الصيادين في مجال :الصيادين في مجال :

I. . 1 - اHسـاهمـة لفـائدة الـبحـارة الصـيادين من أجل
التكفل بالتأمY على األشخاص.

I. . 2 - الدعم لفائدة اجلمعيات ذات الصلة بنشاطات
الــصــيــد الـبــحــري وتــربــيــة اHــائــيــات الـتـي تــنـشـط إلجنـاز
الـعمـليـات والنـشاطـات الراميـة إلى احملـافظة عـلى اHوارد
الــصـيــديــة وحـمــايـتــهـا وتــرقـيــتـهــا أثـنــاء مـخــتـلف فــتـرات

الراحة البيولوجية على اخلصوصs ما يأتي :
- تـنـظيـم أيام إعالمـيـة لـفـائـدة البـحـارة والـصـيادين
من أجـل احــتـرام مــخــتــلف فــتــرات الــراحــة الــبــيــولــوجــيـة
وإجنـاز دعــائم إعالمــيـة وحتــسـيــســيـة وإرشــاديـة مــرتـبــطـة

sختلف فترات الراحة البيولوجية�
- تــنــظـيم حــمالت خــاصــة بـالــتــنـظــيف والــغـوص من
أجـل الـتـحــسـيس بــأهـمـيــة احملـافـظــة عـلى مــنـاطق الـتــكـاثـر

sوالراحة البيولوجية



33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 14 4 جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1436 هـ هـ
25 مارس سنة مارس سنة 2015 م

I -  - 1 -  - 2 نشاطات دعم وسائل اإلنتاج : نشاطات دعم وسائل اإلنتاج :
I -  - 1 -  - 2 -  - 1 تطوير وسائل الوضع على اليابسة : تطوير وسائل الوضع على اليابسة :

- اقـــــتـــــنــــــاء وســـــائل الــــــرفع (رواق بــــــأعـــــمـــــدة خـــــاص
.(... sصعد وألة رفعHبا

I -  - 1 -  - 2 -  - 2  بناء وإصالح السفن :  بناء وإصالح السفن :
- اقـتــنـاء عـربـات ورشــات مـهـيــأة ومـجـهـزة لــلـتـدخل
الـــــتـــــقـــــني اHـــــتــــخـــــصـص في اHـــــوانىء ومـالجىء الـــــصـــــيــــد

sالبحري
sإنـشاء ورشـات بـناء و/أو إصالح الـسـفن (اخلشب -
الــفـوالذs الـبالســتـيك اHـقــوى بـالـزجـاجs األHــنـيـوم) لــلـصـيـد
الــبـــحــري وتــربــيـــة اHــائــيــات وإنـــشــاء مــحــطـــات لــصــيــانــة

زوارق اإلنقاذ.
I -  - 1 -  - 2 -  - 3  تـطـويـر صـناعـة عـتـاد الـصيـد الـبـحري  تـطـويـر صـناعـة عـتـاد الـصيـد الـبـحري

ومختلف الوسائل :ومختلف الوسائل :
- إنـــشــــاء وحــــدة صــــنــــاعـــة اHــــعــــدات اخلــــاصـــة بــــاألمن

sالبحري
- إنـــشــاء وحــدات صـــنــاعــة مــخـــتــلف مــكـــونــات عــتــاد
الــصـيـد الـبـحـري واحلـبـال اخملــتـلـفـة وخـيـوط إصالح شـبـاك

sالصيد
- إنــشـــاء وحــدات إصالح وتــركــيب مـــخــتــلف شــبــاك

sالصيد
- إنشاء وحـدات صناعـة التـجهيـزات الهـيدروليـكية

sعدات البحريةHوا
- إنشـاء وحـدة لـصنـاعـة الـكوابل مـن الفـوالذ اخلـاصة

باجلياب ذات أقطار مختلفة.
I -  - 1 -  - 3 نشاطات دعم اإلنتاج : نشاطات دعم اإلنتاج :

I - 1 - 3 - 1 إنشاء وحدات حتويل السردين.
I - 1 - 3 - 2 إنشاء وحدات حتويل التونة.

I - 1 - 3 - 3 إنشاء ورشات حتويل اHرجان.
I - 1 - 3 - 4 إعـــــــادة تـــــــأهــــــــيل وعـــــــصـــــــرنـــــــة وحـــــــدات

التحويل اHوجودة.
I - 1 - 3 - 5 إنـــــشـــــاء مـــــراكــــز اســـــتـــــغالل ومـــــعـــــاجلــــة

وتوضيب الرخويات واألصداف.
I - 1 - 3 - 6 إنشاء ورشات التمليح.

I - 1 - 3 - 7 إنـــــــشــــــاء وحـــــــدات تــــــوضـــــــيب وحتـــــــويل
منتجات الصيد البحري وتربية اHائيات.

I - 1 - 3 - 8 إنشاء وحدات صناعة الثلج.

I -  - 2 تربية اHائيات : تربية اHائيات :
I -  - 2 -  - 1 تربية اHائيات البحرية : تربية اHائيات البحرية :

I - 2 - 1 - 1 إنــــــشـــــــاء مــــــزارع تـــــــربــــــيـــــــة األســــــمــــــاك
البحرية في األقفاص.

I - 2 - 1 - 2 إنــــــشـــــــاء مــــــزارع تـــــــربــــــيـــــــة األســــــمــــــاك
البحرية في األحواض.

I - 2 - 1 - 3 إنــــشــــاء مــــزارع تــــربــــيــــة الــــقــــشــــريــــات
البحرية.

I - 2 - 1 - 4 إنشاء مزارع تربية احملار.
I - 2 - 1 - 5 إنــــــــشـــــــــاء وحــــــــدات زرع الـــــــــطــــــــحـــــــــالب

البحرية.
I -  - 2 -  - 2 تربية اHائيات في اHياه العذبة : تربية اHائيات في اHياه العذبة :

I - 2 - 2 - 1 إنـــشــاء مـــزارع تـــربــيـــة أســـمــاك اHـــيــاه
الـــعــذبــة في األقـــفــاص عــلى مـــســتــوى الــســـدود واجملــمــعــات

اHائية.
I - 2 - 2 - 2 إنـــشــاء مـــزارع تـــربــيـــة أســـمــاك اHـــيــاه

العذبة في األحواض و/أو في البرك.
I - 2 - 2 - 3 إنـشــاء مـزارع تــربـيــة قـشــريـات اHــيـاه

العذبة.
I - 2 - 2 - 4 إنشاء وحدات زرع طحالب اHياه العذبة.

I -  - 2 -  - 3 صناعات تربية اHائيات : صناعات تربية اHائيات :
I - 2 - 3 - 1 إنشاء وحدات صناعة أغذية األسماك.
I - 2 - 3 - 2 إنـشاء وحـدة صناعـة جتهـيزات ولوازم

تربية األسماك.
I - 2 - 3 - 3 إنـشاء وحـدة صناعـة جتهـيزات ولوازم

تربية احملار.
II. الـنــشـاطـات اHــعـنــيـة . الـنــشـاطـات اHــعـنــيـة بـالــتـغـطــيـة اإلجــمـالـيــة لـتــكـالـيفبـالــتـغـطــيـة اإلجــمـالـيــة لـتــكـالـيف

فوائد قروض االستغالل فوائد قروض االستغالل :
II -  - 1 تربية اHائيات : تربية اHائيات :

II -  - 1 -  - 1 مـــزارع تـــربـــيـــة األســـمـــاك الـــبـــحـــريـــة في مـــزارع تـــربـــيـــة األســـمـــاك الـــبـــحـــريـــة في

األقفاص أو في األحواض.األقفاص أو في األحواض.
II -  - 1 -  - 2 مـزارع تــربـيــة أسـمــاك اHـيــاه الـعــذبـة في مـزارع تــربـيــة أسـمــاك اHـيــاه الـعــذبـة في

األقفاص واألحواض و/أو في البرك.األقفاص واألحواض و/أو في البرك.
II -  - 1 -  - 3 مـزارع تـربـيـة قـشـريـات اHـيـاه الـعـذبـة أو مـزارع تـربـيـة قـشـريـات اHـيـاه الـعـذبـة أو

البحرية.البحرية.
II -  - 1 -  - 4 مزارع تربية احملار. مزارع تربية احملار.

II -  - 1 -  - 5 وحــــدات زرع طـــحـــالب اHـــيـــاه الـــعـــذبـــة أو وحــــدات زرع طـــحـــالب اHـــيـــاه الـــعـــذبـــة أو

البحرية.البحرية.
II -  - 1 -  - 6 وحدات صناعة أغذية األسماك. وحدات صناعة أغذية األسماك.
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III. الـنـشــاطـات اHـعـنـيــة . الـنـشــاطـات اHـعـنـيــة بـالـتـغـطــيـة اإلجـمـالـيــة لـتـكـالـيفبـالـتـغـطــيـة اإلجـمـالـيــة لـتـكـالـيف

فوائد قروض احلملة (بواخر الصيد من نوع السردين) فوائد قروض احلملة (بواخر الصيد من نوع السردين) :
III -  - 1 أشـــغــال صـــيــانـــة هــيـــكل الـــســفـــيــنـــة - احملــرك أشـــغــال صـــيــانـــة هــيـــكل الـــســفـــيــنـــة - احملــرك

واقــتـنــاء مـعـدات الــصـيــد الـبـحــري والـتــجـهـيــزات اخلـاصـةواقــتـنــاء مـعـدات الــصـيــد الـبـحــري والـتــجـهـيــزات اخلـاصـة
باHالحة وعتاد األمن ووسائل التغليف.باHالحة وعتاد األمن ووسائل التغليف.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرقــــــرار وزاري مــــشــــتـــــرك مــــؤرّخ في خ في 25 صــــفــــر عـــــام  صــــفــــر عـــــام 1436
اHوافـق اHوافـق 18 ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة s2014 يعـدs يعـدّل ويتمل ويتمّم القرارم القرار
الــــوزاري اHــــشـــتــــرك اHــــؤرخ في الــــوزاري اHــــشـــتــــرك اHــــؤرخ في 7 شـــوال عـــام  شـــوال عـــام 1426
اHـوافق اHـوافق 9 نــوفـمـبــر سـنـة  نــوفـمـبــر سـنـة 2005 الـذي يــحـدد كـيــفـيـات الـذي يــحـدد كـيــفـيـات
مــتــابــعـة وتــقــيــيم حــسـاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقــممــتــابــعـة وتــقــيــيم حــسـاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقــم
080 -  - 302  الـــــذي    الـــــذي  عــــنـــــوانه " الــــصـــــنــــدوق الـــــوطــــنيعــــنـــــوانه " الــــصـــــنــــدوق الـــــوطــــني

لتنمية الصيد البحري وتربية اHائيات".لتنمية الصيد البحري وتربية اHائيات".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإنّ وزير ا
sوارد الصيديةHووزير الصيد البحري وا

- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14 - 154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــــام 1435 اHــــــــــوافـق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 95 - 54 اHؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

sاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
-  و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتّــــنـــفــــيـــذيّ رقم 95 - 173
اHــؤرّخ في 25 مــحــرّم عــام 1416 اHــوافق 24 يــونـــيــو ســـنــة
1995 الــذي يــحـدّد كــيــفــيـات تــســيـيــر حــسـاب الــتــخــصـيص

اخلــــــاص رقم 080 - 302  الـــــــذي  عــــــنـــــــوانـه " الـــــــصـــــــنــــــدوق
الــــوطــــني إلعـــــانــــة الــــصــــيـــــد الــــبــــحــــري احلــــرفـي وتــــربــــيــــة

sتمّمHعدّل واHا s"ائياتHا
- و�ـــقــتـــضى اHـــرســوم الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 2000 - 123
اHؤرّخ في 7 ربيع األوّل عام 1421 اHوافق 10 يونـيو سنة
2000 الــــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيــــر الــــصــــيــــد الــــبــــحـــري

sوارد الصيديةHوا
- و�قـتـضى القـرار الوزاري اHـشتـرك اHؤرخ في 7
شـوال عام 1426 اHوافق 9 نـوفـمبـر سـنة 2005 الـذي يحدد
كـيفـيـات متـابـعة وتـقـييـم حسـاب الـتخـصـيص اخلاص رقم
080 - 302  الـذي  عــنـوانـه " الـصــنـدوق الــوطـنـي لـتــنـمــيـة

s"ائياتHالصيد البحري وتربية ا
.يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يعدّل هذا الـقرار ويتمّم أحكام القرار
الوزاري اHـشترك اHؤرخ في 7 شوال عام 1426 اHوافق 9

نوفمبر سنة 2005 واHذكور أعاله.
اHــاداHــادّة ة 2 :  : تـــعــدّل أحــكــام اHــادة 3 مـن الــقـرار الــوزاري
اHشـتـرك اHؤرخ في 7 شـوال عام 1426 اHوافق 9 نوفـمـبر

سنة s2005 واHذكور أعالهs وحترر كما يأتي :
وزير الصيد البحري واHوارد الصيديةوزير الصيد البحري واHوارد الصيدية

سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي
وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

" اHــادة 3 : تـــتـــولـى تـــقـــيـــيم ومـــتـــابـــعـــة الـــنـــشـــاطـــات
اHؤهلـة لدعم الصـندوق الوطني لـتنمـية وتطويـر الصيد
الــبــحـــري وتــربــيــة اHــائـــيــات جلــان يــتم إنـــشــاؤهــا �ــوجب

مقرر من الوزير اHكلف بالصيد البحري".
3 :  : تــعــدّل أحــكــام اHـادة 4 من الــقــرار الـوزاري اHـاداHـادّة ة 
اHشـترك اHؤرخ في 7 شـوال عام 1426 اHوافق 9 نوفـمبر

سنة 2005 واHذكور أعالهs وحترر كما يأتي :
" اHــــادة 4 : حتــــدد كــــيــــفــــيــــات مــــعــــاجلــــة الــــنــــشــــاطـــات
وتــنـفـيـذهـا وإجـراءات الــتـأهـيل لـدعم الــصـنـدوق الـوطـني
sــائــيــاتHلــتــنــمــيــة وتــطــويــر الــصــيــد الــبــحــري وتــربــيــة ا

�وجب مقرر من الوزير اHكلف بالصيد البحري".
اHــاداHــادّة ة 4 :  : تــتـــمّم أحـــكـــام الـــقــرار الـــوزاري اHـــشـــتــرك
اHــؤرخ في 7 شـــوال عــام 1426 اHــوافق 9 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة

2005 واHذكور أعالهs باHادة 4 مكرر وحترر كما يأتي :

" اHـادة 4 مـكـرر : تـرسـل مـديـريـات الـصـيـد الـبـحـري
واHـوارد الـصيـدية لـلواليـات بـيانـا ملـخصـا عن كل عـملـية
كــــانت مــــحـل تـــمــــويل مـن الـــصــــنــــدوق واســــتـــعــــمــــالهs إلى
اHــــصـــالـح اHـــعــــنــــيـــة لــــوزارة الــــصـــيــــد الــــبـــحــــري واHـــوارد

الصيدية".
5 :  : تــعــدّل أحــكــام اHـادة 5 من الــقــرار الـوزاري اHـاداHـادّة ة 
اHشـترك اHؤرخ في 7 شـوال عام 1426 اHوافق 9 نوفـمبر

سنة 2005 واHذكور أعالهs وحترر كما يأتي :
" اHادة 5 : ترسل إلى وزارة اHالـيةs وضعيـة فصلية
لـلتعهدات وعـمليات الدفع اخلـاصة باالعتمـادات اHمنوحة
لكل سـنة مـاليـةs في دعامـة ورقيـة وإلكـترونـية بـالنـسبة
لـكل واليـةs طبـقـا لـقائـمـة إيـرادات ونـفقـات الـصـندوق مع

تبيان :
sستفيدينHطبيعة العملية وعدد ا -

sتعهد به حسب فئة كل عمليةHبلغ اHا -
sسدد حسب فئة كل عمليةHبلغ اHا -

- الرصيد اHتبقي من العملية".
اHــادة اHــادة 6 : : تــتـــمّم أحـــكـــام الـــقــرار الـــوزاري اHـــشـــتــرك
اHــؤرخ في 7 شـــوال عــام 1426 اHــوافق 9 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة

2005 واHذكور أعالهs باHادة 5 مكرر وحترر كما يأتي :

" اHــــادة 5 مـــكـــرر : يــــخـــضـع كل تـــســــديــــد لـــقــــسط من
االعـتـمـادات إلى تــقـد� الـوثـائق الـتــبـريـريـة اHـذكـورة في

اHادة 5 أعاله".
اHاداHادّة ة 7 : : ينشــر هـــذا القرار في اجلريــدة الرّسميّة

للجمهوريّــة اجلزائريــّة الدzّقراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 25 صـــفـــر عـــام 1436 اHــوافق 18

ديسمبر سنة 2014.
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قـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ فيقـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في أول ربــيع الـــثــانيأول ربــيع الـــثــاني عــام عــام
1436 اHـوافق  اHـوافق 22  يـنـايـر سـنـة   يـنـايـر سـنـة s s2015  يـحـد يـحـدّد شروطد شروط

الـكفـاءة الـبـدنيـة اHـطـلوبـة وشـروط شـهادة الـكـفاءةالـكفـاءة الـبـدنيـة اHـطـلوبـة وشـروط شـهادة الـكـفاءة
الــــطـــــبـــــيــــة لـــــلـــــغـــــوص في وسط ذي ضـــــغـط مــــرتـــــفعالــــطـــــبـــــيــــة لـــــلـــــغـــــوص في وسط ذي ضـــــغـط مــــرتـــــفع
وكـيفيـات تسـليمـها ومـدة صالحيـتها وكـذا كيـفياتوكـيفيـات تسـليمـها ومـدة صالحيـتها وكـذا كيـفيات

.Yتابعة الطبية للغواصHا.Yتابعة الطبية للغواصHا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sوارد الصيديةHإن وزير الصيد البحري وا
sستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

sووزير النقـل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــــام 1435 اHــــــــــوافـق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 89-165 اHؤرّخ
في 27 محرّم عـام 1410 اHوافـق 29 غشت سنة 1989 الذي

sتمّمHعدّل واHا sيحدّد صالحيات وزير النقـل
- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 123-2000
اHــــؤرّخ في 7 ربـــيع األوّل عــــام 1421 اHــــوافق 10 يــــونــــيــــو
سـنـة 2000 الـذي يــحـدّد صالحـيــات وزيـر الـصّـيــد الـبـحـري

sوارد الصيديةHوا
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 05-86 اHـؤرّخ
في 24 محرّم عــام 1426 اHوافـق 5 مارس سنة 2005 الذي
يـحـدّد شــروط �ـارسـة الـغــوص احملـتـرف لــغـرض اسـتـغالل

 sوارد البيولوجـية البحـريـة وكيفيـات ذلكHا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 11-379 اHؤرخ
في 25 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدد صالحــيــات وزيــر الــصــحـة والــســكــان وإصالح

sستشفياتHا
يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اHادّة 12 من اHـرســوم
الــــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقم 05-86 اHــــؤرّخ في 24 مــــحــــرّم عـــام 1426
اHــوافق 5 مــارس ســنــة 2005 واHــذكـــور أعالهs يـــهــدف هــذا
الـقــــرار إلى حتــديـــد شـــروط الـكفـاءة الـبـدنـية اHـطـلـوبة
وشــروط شــهــادة الــكــفــاءة الــطـــبــيــة لــلــغــوص في وسط ذي
ضـغط مـرتـفع وكـيـفـيـات تـســلـيـمـهـا ومـدة صالحـيـتـهـا وكـذا

.Yتابعة الطبية للغواصHكيفيات ا
الفصل األولالفصل األول

شروط الكفاءة البدنية اHطلوبةشروط الكفاءة البدنية اHطلوبة
اHـادة اHـادة 2 : : الـشـروط البـدنـيـة والـنـفسـيـة اHـطـلـوبة في

وسط ذي ضغط مرتفع هي :

- احلـالة الـصـحـية احلـسـنـة والقـوة الـعـامة والـسـلوك
الـعـادي مع انـعـدام االنـفـعـالـيـة اHـفـرطـة وتـقـلص الـعـضالت

sصحوب بخوف أو وعكةHا
sالكمال العضوي والوظيفي للجهاز احملرك -

sعدم وجود أعضاء اصطناعية مترتبة عن كسور -
- عـدم وجـود أمــراض جـلـديـة مــزمـنـة تــكـون مـصـدرا

sالضطرابات وظيفية
- عـدم وجــود اعــتالالت الــدم غـيــر الــطـبــيــعـيــة وفــقـر
الدم اHنـجلي وتـضخم الـطحال أو اسـتئـصال الـطحال مع

sاآلثار على تعداد الدم
- عــــدم وجـــود كـل داء تـــطــــوري لــــلـــجــــنب -الــــرئـــة أو
مؤديـا إلى نقص في التـنفس بـصفة دائـمة أو عابـرةs يعد
الربـو من احلاالت اHـنهي الغـوص بسـببهـا وكذا كل مرض
ساد للـقصبـات الهوائـية ومرض الـكوالجY الـليفـية ورئة

sبسدادة أو سوابق في االستئصال اجلزئي للرئة
- عــــدم وجـــود أي مــــشــــكل إكـــلــــيــــنـــيــــكي وعــــضـــوي أو
وظــــــيـــــفـي في اجلــــــهـــــاز الــــــقـــــلــــــبي - الــــــعـــــرقـي وعـــــلـى وجه

sيسار-Yz اخلصوص االتصاالت
- عــدم وجـــود ورم في احلــنــجــرة و أســـفــنــجــيــة األذن
والـــتـــهــــاب األذن أو الـــتـــهـــاب اجلـــيب اHـــزمـن وســـوابق في
جـراحـة األذن اHـتـوسـطـة والـصـمم  األحـادي وعـجـز سـمـعي
أولي بــالـنـسـبــة لـكل أذن يـتـجــاوز قـيـمـة 25 دسـيــبلs عـنـد
قـــيــاس الــســمع الــنــغـــميs يــتم حــســبــهـــا عــلى اHــنــحــنــيــات
2000 s1000-500 لـإليــصـــال اجلـــوي بــالـــنـــســبـــة لـــلــذبـــذبــات

sو4000 هرتز
sعدم وجود كل داء خطير في األيض -

- عـدم وجـود مــسـار مـرضي جلــهـاز الـهــضم من شـأنه
أن يــتـــكــرر أو تــكـــون له مــضـــاعــفــات حـــادةs مــثل الـــقــرحــة
اHـعـدية الـعـفـجيـة الـتـطوريـة وداء الـرجت أو تـشـويه مزمن

sلأليض الكبدي
- سالمــة اجلـهــاز الــعـصــبي اإلكــلـيــنــيـكي والــوظــيـفي
وســوابـق صــرعــيــة واخلــدر األتــيــليs وظــهــور اضــطــرابــات
صـرعـيــة وسـوابق إصـابـات في اجلــمـجـمـة و آثـار إصـابـات
الــســحــايــا والــدمــاغ وعــدوى حــوولــيــة عــضــلــيــة وعــصــبــيــة

sوآثار اإلصابة النخاعية بتعفن أو صدمة
- عدم وجـود اإلصـابـة بـقـصـر الـنظـر اHـعـتـبـر واHـياه
الـزرقاء وانـفصال الـشبـكيـة والقـرنيـة اخملروطـية أو آثار

sYجراحة داخل الع
- عـدم وجــود نــزاعــات عــقــلــيـة عــصــبــيــة خــطـيــرة مع

sردود أفعال جسدية نفسية معتبرة
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الفصل الثالثالفصل الثالث
Yتابعة الطبية للغواصHكيفيات اYتابعة الطبية للغواصHكيفيات ا

اHــــادة اHــــادة 7 : : بــــاإلضــــافــــة إلى الــــفــــحـص الـــطــــبـي اخلـــاص
بـالـتـشــغـيلs يـسـتـفـيــد الـغـواص من مـراقـبــة طـبـيـة خـاصـة
تـرتكـز عـلى الفـحص اإلكـلـينـيـكي العـام وفـحوص إضـافـية

متخصصةs إلزامية.
تشمل هذه اHراقبة الطبية ما يأتي :

- فــــحـص طـــبـي دوري كل ســــنـــة يــــتــــرتب عــــنه مــــنح
sدة اثني عشر (12) شهراH شهادة صاحلة

- فحص طـبي إثر كل عارض أو حادث في وسط ذي
ضغط مرتفع يترتب عنه منح شهادة.

كمـا يجب الـقيـام بهـذه اHراقـبة الـطبـية عـند احلـاجة
وعـنـد تـصريـح الغـواص بـأنه مـتـوعك بـسـبب الـعـمل الذي

يقوم به.
sادة 8 : : يجب أن يتـضمن الفـحص الطبي الدوريHادة اHا

الفحوص اHذكورة في اHادة 4 أعالهs باستثناء :

sصورة الدماغ الكهربائية -

sتصوير إشـعاعي للمفاصل الكبيرة كل 4 سنوات -
sإال في حالة وجود شيء غير طبيعي

- اختبار الضغط في غرفة الضغط اHرتفع.
هـذه الـفـحـوص األخـيـرة ال تــكـون بـصـفـة نـظـامـيـة بل

تترك لتقدير الطبيب.
اHادة اHادة 9 :  : عـلى صاحب الـعمل إخضـاع للـكشفs خارج
الـفحوص الـدوريةs كل غواص كـان ضحيـة حادث أو صرّح

بأنه غير قادر على القيام بالعمل الذي عY فيه.
اHــــادة اHــــادة 10 : : يــــتم الــــنـــطـق بـــعــــدم الـــقــــدرة اHـــؤقــــتـــة أو
الـــنــهـــائـــيــة لـــلـــغــوصs حـــسب احلـــالــةs مـن طــرف الـــطـــبــيب

اخملتص في وسط ذي ضغط مرتفع.
اHـادة اHـادة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الدzقراطية الشعبية.
حـــــرر بــــاجلــــزائـــــر في أول ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1436

اHوافق 22 يناير سنة 2015.

- حــالـــة جـــوف الــفـم واألســنـــان تـــســـمح �ـــسك طــرف
فمي دون جهاز أسنان اصطناعي متحرك.

اHـادة اHـادة 3 :  : تـعـتـبــر حـالـة احلــمل مـانـعــا مـؤقـتــا لـلـتـدخل
في وسط ذي ضغط مرتفع.

الفصل الثانيالفصل الثاني

شروط تسليم شهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسطشروط تسليم شهادة الكفاءة الطبية للغوص في وسط
ذي ضغط مرتفع وكيفياتها ومدة صالحيتهاذي ضغط مرتفع وكيفياتها ومدة صالحيتها

اHـادة اHـادة 4 : : يـجب أن يشـمل الـفـحص الـطبـي للـتـشـغيل
ما يأتي :

بــالــنـســبــة لـلــغــواصـY من الــدرجــة األولى والــثـانــيـةبــالــنـســبــة لـلــغــواصـY من الــدرجــة األولى والــثـانــيـة
والثالثة :والثالثة :

sفحص إكلينيكي كامل -

- فـــحـص بـــيـــولــــوجي يـــشـــمـلs الســـيـــمــــا تـــعـــداد الـــدم
ونـسـبـة السـكـر في الـدم ومـستـويـات حـمض الـيوريك في
الدم والنسبة العامة للكولسترول في الدم ونسبة ثالثي

sوالدم في البول Yالغليسريد والبحث عن األلبوم

- فـحص القلب واألوعـية الدمـوية مع مخـطط القلب
sالكهربائي في الراحة وأثناء اختبار اجلهد

sتصوير إشعاعي للقفص الصدري -

- تـــصــويـــر إشــعـــاعي لـــلــمـــفــاصـل الــكـــبــيـــرة : الــورك
والـــــكــــتـف من األمـــــامs والــــركـــــبــــة مـن اجلــــانـب مع الـــــثــــلث
sالسفلي لعظم الفخذ والثلث العلوي لعظم الساق األكبر

- فــحـص لألنف واألذن واحلـــنـــجـــرة مع قـــيــاس طـــبل
األذنs واخــــتــــبــــار جتـــــويــــفـيs وقــــيــــاس الــــســـــمع الــــنـــــغــــمي

sوالصوتي

sاختبار وظيفي تنفسي -

- صـــورة الـــدمـــاغ الـــكــــهـــربـــائـــيـــة مع إثـــارة ضـــوئـــيـــة
sمع زيادة في مدى التنفس ووتيرته sمتقطعة

- اخــتـبــار الــضـغـط في غــرفـة الــضــغط اHـرتــفع حتت
sضغط كلي يساوي  4 بارات

- اختبار اHقاييس النفسية.

اHــادة اHــادة 5 : : ال zـــكن تــســـلــيـم شــهـــادة الــكـــفــاءة الـــطــبـــيــة
لــلــغــوص في وسـط ذي ضــغط مــرتــفـعs إال إذا كــانت نــتــائج

الفحوصات الطبية اHذكورة في اHادة 4 أعالهs سلبية.
6 : : مـــدة صـالحـــيـــة شــــهـــادة الــــكـــفــــاءة الـــطــــبـــيـــة اHــادة اHــادة 
الصـادرة عن الطـبـيب األخصـائي في الـضغط اHـرتفع هي

إثني عشر (12) شهرا.

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

وزير الصيد البحريوزير الصيد البحري
واHوارد الصيديةواHوارد الصيدية
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

وزير النقلوزير النقل
عمار غولعمار غول
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 135
اHؤرخ في 28 صـفر عام  1422 اHوافق 22 مايـو سنة 2001
واHــتـضــمن إنــشـاء مــديــريـات لــلــصـيــد الــبـحــري و اHـوارد

sالصيدية في الواليات و تنظيمها وسيرها

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 481
اHـؤرخ في 19 شـوال عـام 1424 اHـوافق 13 ديــسـمـبــر سـنـة
2003 الـــــذي يــــحــــدد شــــروط �ــــارســــة الـــــصــــيــــد الــــبــــحــــري

sوكيفياتها

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 102
اHــــؤرخ في 15 صــــفــــر عـــام 1426 اHــــوافق 26 مــــارس ســــنـــة
2005 الـــــذي يــــــحـــــدد الــــــنــــــظـــــام الــــــنـــــوعـي لـــــعـالقـــــات عــــــمل

اHـستـخـدمـY اHالحـY لسـفن الـنـقل الـبحـري أو الـتـجاري
sأو الصيد البحري

- و�ـــقــتـــضى الــقـــرار اHــؤرخ في 5 ربـــيع األول عــام
1424 اHــوافق 7 مـــايـــو ســـنــة 2003 الـــذي يـــحـــدد كـــيـــفـــيــات

sتنظيم اللجان احمللية لتفتيش السفن وسيرها

- و�قـتضى القرار اHؤرخ في  4 جمادى األولى عام
 1431 اHـوافق 19 أبــريل ســنـة 2010 الــذي يـؤسـس حـصص

صـيد التـونة احلـمراء بـالنسـبة لـلسـفن التي حتـمل الراية
الـــوطــنـــيــة والـــتي تــمـــارس في اHــيـــاه اخلــاضــعـــة لــلـــقــضــاء
الــوطــني و يــحــدد كـيــفــيــات تــوزيـعــهــا وتــفــعـيــلــهــاs اHــعـدّل

sتمّمHوا

يــقـرر ما يأتي :يــقـرر ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : يهدف هـذا القرار إلى تعـديل وتتميم
بعض أحـكام الـقرار اHؤرخ في 4 جـمادى األولى عام 1431
اHـوافق 19 أبــريل ســنـة 2010 الــذي يـؤسـس حـصص صــيـد
الـــتــونــة احلـــمــراء بــالــنـــســبــة لــلـــســفن الــتـي حتــمل الــرايــة
الـــوطــنـــيــة والـــتي تــمـــارس في اHــيـــاه اخلــاضــعـــة لــلـــقــضــاء
الــوطــني ويــحــدد كــيــفــيــات تــوزيــعــهــا وتــفــعــلــيــهــاs اHــعــدل

واHتمم.

2 :  : تــتـمـم أحــكــام الـقــرار اHــؤرخ في 4 جــمــادى اHـادة اHـادة 
األولـى عـــام 1431 اHــــوافق 19 أبــــريل ســــنــــة s2010 اHــــعــــدل
s1 4 مـــكــرر و4 مـــكــرر YــادتــHبــا sــذكــور أعالهHــتــمـم واHوا

وحترران كما يأتي :

"اHـادة 4 مـكرر : يـجب عـلى كل مـجـهـز سـفـيـنـة الذي
¯ قـبـولـه لـلـمـشـاركـة في حـمـلـة صـيـد الـتـونـة احلـمـراءs أن
يـــودع مــــحـــضـــر زيــــارة الـــتــــفـــتــــيش الـــذي يــــتـــضــــمن رأيـــا

قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 27 جـــمـــادى األولى عـــام  جـــمـــادى األولى عـــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 18
مـارس سـنة مـارس سـنة s2015 يـعـدل و يــتـمم الـقـرار اHـؤرخ فيs يـعـدل و يــتـمم الـقـرار اHـؤرخ في
4  جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام 1431 اHــوافق  اHــوافق 19 أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة
 2010 الــذي يـــؤسس حــصص صــيـــد الــتــونــة احلــمــراء الــذي يـــؤسس حــصص صــيـــد الــتــونــة احلــمــراء

بالنـسبـة للسـفن التي حتـمل الراية الـوطنـية والتيبالنـسبـة للسـفن التي حتـمل الراية الـوطنـية والتي
تمـارس في اHياه اخلـاضعـة للقـضاء الوطـني و يحددتمـارس في اHياه اخلـاضعـة للقـضاء الوطـني و يحدد

كيفيات توزيعها و تفعيلها.كيفيات توزيعها و تفعيلها.
ـــــــــــــــــــــ

sوارد الصيديةHإن وزير الصيد البحري و ا

- �ـــــقــــتـــــضى اHــــرســـــوم الــــرئـــــاسي رقم  2000 - 388
اHـؤرخ في 2 رمـضـان عام 1421 اHـوافق 28 نـوفـمـبـر سـنـة
2000 و اHـــتـــضـــمـن الـــتـــصـــديق عـــلـى االتـــفـــاقـــيـــة الـــدولـــيـــة

للمـحافظـة على أسمـاك التـونة باحملـيط األطلسيs اHـوقعة
بـــريـــو دي جــــانـــيـــرو يـــوم  14 مـــايـــو ســـنـــة  s1966 اHـــعـــدلـــة
بـبــروتــوكـول بــاريس اHــعــتـمــد يـوم 10 يــولـيــو ســنـة 1984

s1992 عتمد يوم 5 يونيو سنةHوبروتوكول مدريد ا

- و�ـقــتـضى األمـر رقم 73 - 12 اHـؤرخ في 29 صـفـر
عـام1393 اHـوافق 3 أبــريل ســنـة  1973 واHـتــضــمن إحـداث

sتممHعدل و اHا sصلحة الوطنية حلراسة الشواطئHا

- و�قـتـضى األمر رقم 76 - 80 اHؤرخ في 29 شوال
عــــام 1396 اHــــوافق 23 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 1976 واHــــتـــــضــــمن

sتممHعدل واHا sالقانون البحري

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 01 - 11 اHــــؤرخ في 11
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1422 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

 sائياتHتعلق بالصيد البحري و تربية اHوا

- و�ـقــتـضى األمـر 09 - 01 اHـؤرخ في 29 رجب عـام
1430 اHــــوافق 22 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2009 واHـــتـــضــــمن قـــانـــون

sادة 54 منهHالية التكميلي لسنة 2009! ال سيما اHا

- و�قتضى اHرسوم الرئاسي رقم 14 - 154 اHؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 96 - 350
اHؤرخ في 6 جـمـادى الثـانيـة عام 1417 اHوافق 19 أكـتوبر

sتعلق باإلدارة البحرية احملليةHسنة  1996 وا

- و�ـــقــتـــضى اHـــرســوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 2000 - 123
اHؤرخ في 7 ربـيع األول عام 1421 اHوافق 10 يونـيو سـنة
2000 الــــذي يــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر الــــصــــيــــد الــــبــــحـــري

sوارد الصيديةHوا



اHــــادة 23 مــــكــــرر 2 : فـــي كـــــــل عــــمـــــلــــيـــــــــة صــــيـــــد
يـــســمــــــح لـــلــســـفـــيـــنـــــــة اHـــرخص لـــهـــــا بـــصـــيـــد الـــتـــونـــة
احلــمــراءs صــيــــــد s%5 عن غــيـــــــر قــصــــــدs مـــــن الــتــونــة
احلـــمـــراء الــــتي يـــكــــون وزنـــهـــا من 8 إلى 30 كـــلغ أو الـــتي
يــكـون طــولــهـاs الــذي يـتم قــيـاسه مـن نـهــايـة الــفك الـعــلـوي
إلى نـــهــايـــــة أقــصـــــر شــعــــــاع ذيــليs يــتــراوح من 75 إلى

115 سمs كأقصى حد".

اHـادة اHـادة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الدzقراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 27 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1436
اHوافق 18 مارس سنة 2015.

سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي
ــــــــــــــــــــ

اHلحق اHلحق 8

حساب احلصة اخملصصة لكل سفينة ¯ قبولهاحساب احلصة اخملصصة لكل سفينة ¯ قبولها

احلصة اخملصصة لكل سفينة ¯ قبولها (طن) = (أ+ب)/احلصة اخملصصة لكل سفينة ¯ قبولها (طن) = (أ+ب)/2

أ = الــطــول اإلجـــمــالي لــلــســـفــيــنــة (مــتــر) X [احلــصــة
الـوطـنيـة (طـن)/ مـجـموع األطـوال لـلـسـفن (مـتـر) الـتي ¯

قبولها].

ب = حـمـولـة الـسـفـيـنـة (احلـمـولـة الـكـلـيـة) X [احلـصة
الوطـنـيـة (طن) / مـجـمـوع احلـموالت اإلجـمـالـيـة (احلـمـولة

الكلية) للسفن التي ¯ قبولها].

ا@طبعة الرسميا@طبعة الرسميّة3  ة3  حي البسات3a بئر مراد رايس3 ص.ب حي البسات3a بئر مراد رايس3 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

بـاHــوافـقــة غـيـر مــشـفــوع بـتــحـفــظـاتs لــدى اإلدارة اHـكــلـفـة
بــالـصــيـد الــبـحــري اخملـتــصـة إقـلــيـمــيـاs في أجـل أقـصـاه 31

أبريل من كل سنة.

اHـــــادة 4 مـــــكــــرر 1 : يـــــجــــــب عـــــلــــى كــــــل مـــــجـــــهــــز
ســفــيـــنــة ¯ قــبـــوله لـــلــمــشـــاركــة في حـــمــلـــة صــيــد الـــتــونــة
احلــمـــراءs أن يـــودع الــوصل الـــذي يـــبــرر دفع اإلتـــاوةs لــدى
اإلدارة اHكـلفـة بالـصيـد البـحريs في أجل أقـصاه 15 مـايو

من كل سنة".

اHــادة اHــادة 3 : : تـــعــدل وتـــتـــمـم أحـــكـــام اHــادة 23 مـــكـــرر من
الــقــرار اHـؤرخ في 4 جــمــادى األولى عـام 1431 اHــوافق 19
أبـريل سـنة s2010 اHـعـدل واHــتـمم واHـذكـور أعالهs وحتـرر

كما يأتي :

"اHـــــادة 23 مــــــكـــــرر : يـــــتـم تـــــوزيـع حـــــصـص الـــــصـــــيـــــد
بـالـنـسـبة لـكل سـفـيـنـة في إطـار احتـرام احلـصـة اخملـصـصة
لــلــجــزائــر مـن طــرف الــلــجــنـــة الــدولــيــة لــلــمـــحــافــظــة عــلى
أسمـاك الـتونـة باحملـيط األطـلسي وعـلى أسـاس توصـياتـها

العلمية."

اHــادة اHــادة 4 : : تــتــمـم أحــكــام الــقــرار اHــؤرخ في 4 جــمــادى
األولـى عـــام 1431 اHــــوافق 19 أبــــريل ســــنــــة s2010 اHــــعــــدل
s2 23 مكرر 1 و23 مكرر YادتHبا sذكور أعالهHتمـم واHوا

وحترران كما يأتي :

"اHــــادة 23 مــــكــــرر 1 : حتــــتــــســب احلــــصــــة اخملــــصــــصــــة
بــالـنــســبـة لــكل ســفــيـنــة ¯ قــبـولــهــا لـلــمــشــاركـة في حــمــلـة

الصيد وفقا للقاعدة احملددة في اHلحق 8 بهذا القرار.

4 جمادى الثانية عام جمادى الثانية عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3814
25 مارس سنة  مارس سنة 2015 م


