
العدد العدد 49
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

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 السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 22  شو شوّال عام ال عام 1433 هـ هـ
اHوافـق اHوافـق 9  سبتمبر  سبتمبر  سنة سنة 2012 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقم 12 - 324 مـؤرّخ في 16  شـوّال عام 1433 اHـوافق 3 سـبـتـمـبـر  سـنة p2012 يـتضـمن إنـهـاء مـهـام الـوزير
األول.......................................................................................................................................................
مرسوم رئاسي رقم 12 - 325 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 اHوافق 3 سبتمبر سنة p2012 يتضمن تعيW الوزير األول....
مــرســـوم رئــاسي رقم 12 - 326 مـــؤرّخ في 17  شــوّال عــام 1433 اHـــوافق 4 ســـبــتـــمــبـــر ســنــة p2012 يـــتــضــمن تــعــيــW أعــضــاء
احلكومة...................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسي رقم 12 - 327 مؤرّخ في 17 شـوّال عام 1433 اHوافـــق 4 سـبتـمـبر سـنة p2012 يـفوّض لـلـوزير األول رئـاسة
اجتماعات احلكومة....................................................................................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقـم 12 - 315 مـؤرخ في 3 شــوّال عـام 1433 اHـوافق 21 غـشـت سـنـة p2012 يـحــدد شـكل مــيـزانــيـة الـبــلـديـة
ومضمونها...............................................................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقـم 12 - 316 مؤرخ في 3 شوّال عام 1433 اHوافق 21 غشـت سنة p2012 يـتضمن إنـشاء مركـز البحث في
تكنولوجيا نصف النواقل للطاقوية............................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقـم 12 - 317 مؤرخ في 9 شوّال عام 1433 اHوافق 27 غشـت سنة p2012 يـعــدل ويتـمم اHرسوم التـنفيذي
رقــم 11-252 اHـؤرخ في 12 شـعـبـان عام 1432 اHـوافق 14 يـولـيـو سـنـة 2011 الـذي يــحــدد كـيـفـيـات تـسـيــيــر حــسـاب
الــتــخـــصـيــص اخلــاص رقـم 137-302 الــذي  عـنـــوانـه "الــصــنـــدوق الـوطــنـي لــدعـم االســتــثـمـــار لــلــكـهــربـــة والــتـوزيـع
العمومـي للـغـاز"......................................................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقـم 12 - 318 مـؤرخ في 9 شـوّال عام 1433 اHـوافـق 27 غـشــت ســنة p2012 يـتمـم اHرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
07 -260 اHـــؤرخ في 19 شـــعــبــان عــام 1428 اHـــوافق أول ســـبــتـــمــبـــر ســنـــــة 2007  واHــتـــضــمــن الـــتــصــــريح بـــاHــنـــفــعـــة

العموميـة للعملـيـة اHتعلقة بإجناز ازدواج الطريق فرنان حنافي باجلزائر.......................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 12 - 322 مـؤرّخ في 15 شـوّال عام 1433 اHـوافـــق 2 سـبتـمـبر سـنة p2012 يتـضــمـن نقـل اعـتــمــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة الطاقة واHناجم........................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 12 - 323 مـؤرّخ في 15 شـوّال عام 1433 اHـوافـــق 2 سـبتـمـبر سـنة p2012 يتـضــمـن نقـل اعـتــمــاد في
ميزانيـة تسيير وزارة االستشراف واإلحصائيات.........................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقـم 12 - 331 مـؤرخ في 19 شــوّال عـام 1433 اHـوافق 6 ســبــتـمــبــر ســنـة p2012 يـرخـص ألعـضــاء احلــكــومـة
تفويض إمضائهم......................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 شـوّال عام 1433 اHـوافق 4 سـبـتـمـبـر سـنـة p2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـسـتـشـار لـدى رئـيس
اجلمهوريّة................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 17 شـوّال عام 1433 اHـوافق 4 سـبـتـمـبـر سـنة p2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهام اHـديـرة الـعـامـة لـلـبـيـئة
والتنمية اHستدامة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 17 شــوّال عـام 1433 اHـوافق 4 ســبــتـمــبــر ســنـة p2012 يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــكـلّـف بـالــدّراسـات
والتلخيص بوزارة التربية الوطنية...........................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 17 شــوّال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبــتـمــبـر ســنـة p2012 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام األمـW الــعـامّ لـوزارة
الفالحة والتنمية الريفية..........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 شـوّال عام 1433 اHـوافق 4 سـبـتـمـبـر سـنـة p2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مــهـام مـديـر الـطـرق بـوزارة
األشغال العمومية.....................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 اHوافق 4 سبتمبر سنة p2012 يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة البليدة.......
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 شــوّال عـام 1433 اHـوافق 4 سـبـتـمـبـر سـنـة p2012 يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام اHـديـر الــعـامّ لـلـديـوان
الوطني للسياحة......................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة وزارة ا=اليةا=الية

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 5 شـوال عام 1433 اHـوافق 23 غـشـت سـنة p2012 يـحـدد تـعداد مـنـاصـب الـشـغل وتـصـنـيـفـها
ومــدة الـعـقـد اخلـاص بـاألعـوان الـعــامـلـW في نـشـاطـات احلـفـظ أوالـصـيـانـة أواخلـدمـات بـعــنـوان الـديـوان اHـركـزي لـقـمع
الفساد.....................................................................................................................................................

قــرار مـؤرخ في 16 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1433 اHـوافق 8 مــايـو ســنـة p2012 يــتـضــمّن تــعـيــW أعـضــاء مـجــلس إدارة الـوكــالـة
الوطنية Hسح األراضي............................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 19 رمـضـان عـام 1433 اHـوافق 7  غـشـت سـنة p2012 يــتـضـمن تـفــويض اإلمـضـاء إلى مـديـر الــوسـائل اHـالـيـة
باHديرية العامة للجمارك..........................................................................................................................

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قــرار مـؤرخ في 14 شــوال عـام 1432 اHـوافق 12 سـبــتـمــبـر ســنـة p2011 يـتــضـمن اHــوافـقــة عـلـى الـتــنـظــيم الـداخــلي لـلــديـوان
الوطني اHهني للحليب ومشتقاته...............................................................................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة

قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في أول ربـيع الثـاني عام 1433 اHوافق 23 فـبـراير سـنة p2012 يتـضمن اHـصادقـة على الـنظام
التقني اجلزائري الذي يحدد خصائص وشروط وكيفيات عرض اHستحضرات اHوجهة للرضع..............................

قـرار مؤرّخ في 5  مـحـرّم عـام 1433 اHـوافق 30  نـوفـمـبـر سـنـة p 2011 يـتـضـمّن تـعـيـW أعـضـاء جلـنـة تـقـيـيم وتـوحـيـد منـاهج
التحاليل والتجارب................................................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في 7 رجب عـام 1433 اHـوافق 28 مــايـو ســنـة p2012 يــتـضــمّن تـعــديل وحتــيـW مــدونـة الــنـشــاطـات االقــتـصــاديـة
اخلاضعة للقيد في السجل التجاري............................................................................................................

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 15 شــوال عــام 1432 اHـــوافق 13 ســـبــتـــمـــبــر ســـنــة p2011 يــحـــدّد  تـــعــداد مـــنـــاصب الـــشــغل
وتــصـنــيـفــهـا ومــدة الـعــقـد اخلــاص بــاألعـوان الــعـامــلـW في نــشـاطــات احلــفظ أو الـصــيـانــة أو اخلـدمــات  بـعــنـوان اإلدارة
اHركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية..............................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 12 -  - 324 مؤر مؤرّخ فيخ في 16   شـو شـوّال عام ال عام 1433 اHوافق  اHوافق 3 سـبـتمـبر  سـنة  سـبـتمـبر  سـنة p2012 يـتضـمن إنهـاء مهـام الوزيرp يـتضـمن إنهـاء مهـام الوزير

األول.األول.
ــــــــــــــــــــ

 pإنّ رئيس اجلمهوريّـة
pادة 77 (5 و8) منهHال سيّما ا pبناء على الدّستور -

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10 - 149 اHـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام  1431 اHـوافق  28 مـايـو سـنـة 2010
pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHاداHادّة األولى : ة األولى : تنهى مهام السيد أحمد أويحيـىp الوزير األول.

اHاداHادّة ة 2 : : ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشعبيّة.
حرّر باجلزائر في 16 شوّال عام 1433 اHوافق 3 سبتمبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسي رقم مرسوم رئاسي رقم 12 -  - 325 مؤر مؤرّخ فيخ في 16 شو شوّال عام ال عام 1433 اHوافق  اHوافق 3 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة p2012 يتضمن تعيW الوزير األول.p يتضمن تعيW الوزير األول.
ــــــــــــــــــــ

 pإنّ رئيس اجلمهوريّـة
pادة 77 (5 و8) منهHال سيّما ا pبناء على الدّستور -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHاداHادّة األولى : ة األولى : يعW السيد عبد اHالك ساللp وزيرا أول.

اHاداHادّة ة 2 : : ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشعبيّة.
حرّر باجلزائر في 16 شوّال عام 1433 اHوافق 3 سبتمبر سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 12 -  - 326 مــؤر مــؤرّخ في خ في 17  شــو  شــوّال عــام ال عــام 1433 اHــوافق  اHــوافق 4 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة p2012 يـتــضــمن تــعـيــW أعــضـاءp يـتــضــمن تــعـيــW أعــضـاء
احلكومة.احلكومة.

ــــــــــــــــــــ
pوزير الدفاع الوطني pإنّ رئيس اجلمهوريّـة

pادّتان 77 - 8 و 79 (الفقرة األولى) منهHال سيّما ا pبناء على الدّستور -
- و�ـــقـــتــــضى اHـــرســـوم الــــرئـــاسي رقم 12 - 325  اHــــؤرخ في 16 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 3 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2012

pوزيرا أول pالك ساللHالسيد عبد ا Wتضمن تعيHوا
Wـتـضمن تـعـيHـوافق 18 يـونـيـو سـنة 2002 واHؤرخ في 7 ربيع الـثـاني عام 1423 اHـرسوم الـرئـاسي اHو�ـقتـضى ا -

pأمينا عاما للحكومة pالسيد أحمد نوي

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تعW السيدات والسادة :
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عبد اHالك قنايزية.......................

دحو ولد قابلية............................
مراد مدلسي................................
محمد شرفي...............................
كر� جودي..................................
يوسف يوسفي............................
حسW نسيب...............................
بوعبد الله غالم الله......................
محمد الشريف عباس...................
عمارة بن يونس...........................
عمار تـو.....................................
عبد اللطيف بابا أحمد..................
رشيد بن عيسى...........................
عمار غول...................................
سعاد بن جاب الله........................
خليدة تومي................................
مصطفى بن بادة..........................
رشيد حراوبية............................
محمود خذري..............................
محمد مباركي.............................
عبد اجمليد تبون............................
الطيب لوح.................................
عبد العزيز زياري........................
محمد بن مرادي...........................
محمد تهمـي................................
شريف رحماني...........................
موسى بن حمادي.........................
سيد أحمد فروخي........................
بلعيد محند أو السعيد..................
عبد القادر مساهل........................
بشير مصيطفى...........................
بلقاسم ساحلي.............................
دليلة بوجمعة..............................
محمد أمW حاج سعيد..................
بلقاسم مالح................................

pوزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني
pوزيرا للداخلية واجلماعات احمللية

pوزيرا للشؤون اخلارجية
pحافظا لألختام pوزيرا للعدل

pوزيرا للمالية
pناجمHوزيرا للطاقة وا
pائيةHوزيرا للموارد ا

pوزيرا للشؤون الدينية واألوقاف
pوزيرا للمجاهدين

pدينةHوزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة وا
pوزيرا للنقل

pوزيرا للتربية الوطنية
pوزيرا للفالحة والتنمية الريفية

pوزيرا لألشغال العمومية
pوزيرة للتضامن الوطني واألسرة

pوزيرة للثقافة
pوزيرا للتجارة

pوزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
pانHوزيرا للعالقات مع البر

pWهنيHوزيرا للتكوين والتعليم ا
pوزيرا للسكن والعمران

pوزيرا للعمل والتشغيل والضمان االجتماعي
pستشفياتHوزيرا للصحة والسكان وإصالح ا

pوزيرا للسياحة والصناعة التقليدية
pوزيرا للشباب والرياضة

pتوسطة وترقية االستثمارHؤسسات الصغيرة واHوزيرا للصناعة وا
pوزيرا للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

pوارد الصيديةHوزيرا للصيد البحري وا
pوزيرا لالتصال

pغاربية واإلفريقيةHمكلفا بالشؤون ا pوزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون اخلارجية
pمكلفا باالستشراف واإلحصائيات pكاتبا للدولة لدى الوزير األول

pمكلفا باجلالية الوطنية باخلارج pكاتبا للدولة لدى وزير الشؤون اخلارجية
pدينة مكلفة بالبيئةHكاتبة للدولة لدى وزير التهيئة العمرانية والبيئة وا

pمكلفا بالسياحة pكاتبا للدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية
كاتبا للدولة لدى وزير الشباب والرياضةp مكلفا بالشباب.

اHـاداHـادّة ة 2 : : تُـلــغىp ابـتـداء من 3 سـبــتـمـبــر سـنـة p2012 أحــكـام اHـراســيم الـرئــاسـيـة رقم 10 - 149 اHـؤرخ في 14 جـمـادى
الثانية عام 1431 اHوافق 28 مايو سنة 2010 واHتضمن تـعيW أعضاء احلكومة ورقم 12 - 156 اHؤرخ في 6 جمادى األولى
عـام  1433 اHـوافق  29 مــارس سـنـة  2012 واHـتــضـمن تـكــلـيف األمــW الـعـام لــلـحــكـومـةp �ــهـام وزيـر الــعـدلp حــافظ األخـتـام
بالـنيابة ورقم 12 - 229 اHؤرّخ في 3 رجب عام 1433 اHوافق 24 مايـو سنة 2012 واHتضمن تـكليف بعض أعـضاء احلكومة

لتولي نيابة الوزراء الذين انتخبوا أعضاء في اجمللس الشعبي الوطني.

اHاداHادّة ة 3 : : ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشعبيّة.

حرّر باجلزائر في 17  شوّال عام 1433 اHوافق 4 سبتمبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مـــرســـوم رئـــاسي رقممـــرســـوم رئـــاسي رقم 12 -  - 327 مــؤر مــؤرّخ في خ في 17 شـــو شـــوّال عــامال عــام
1433 اHــــوافـــق  اHــــوافـــق 4 ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة  ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة p2012 يــــفــــوp يــــفــــوّض

للوزير األول رئاسة اجتماعات احلكومة.للوزير األول رئاسة اجتماعات احلكومة.
ــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية
-  بــنـــاء عــلى الــدســـتــورp ال ســيّـــمــا اHــواد 77 ( 5 و6)

pو79 و85 و125 ( الفقرة 2 ) منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 325
اHـؤرّخ في 16 شـوّال عـام 1433 اHـوافق 3 ســبــتـمــبـر ســنـة
2012 واHــتـضـمـن تـعـيــW الـسـيــد عـبــد اHـالك ساللp وزيـرا

pأول

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHـــــــاداHـــــــادّة األولى :ة األولى :  طــــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHــــــادة  77- 6 من
pالوزير األول pـالك ساللHيفـوّض للـسيد عـبد ا pالدسـتور

رئاسة اجتماعات احلكومة.

2 : :  يـــــــنــــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الــــدّ�ـــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 17 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 4

سبتمبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم 12 -  - 315 مــؤرخ في  مــؤرخ في 3 شــو شــوّال عــامال عــام
1433 اHـــــوافق  اHـــــوافق 21 غـــــشـت ســـــنــــة  غـــــشـت ســـــنــــة p2012 يـــــحـــــدد شـــــكلp يـــــحـــــدد شـــــكل

ميزانية البلدية ومضمونها.ميزانية البلدية ومضمونها.
ــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى الـتـقـريـر اHـشـتـرك بـW وزيـر الـداخـلـية

 pاليةHواجلماعات احمللية ووزير ا
- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

p(الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 84-09 اHـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

 pتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدHوا
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Wـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7 يـولـيـو سـنـة  1984 واHعـام 1404 ا

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

pتممHعدل واHا pباحملاسبة العمومية

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

pتممHعدل واHا pاحملاسبة
- و�قـتضى الـقانون رقم 08-21 اHؤرخ في2 مـحرم
عــام 1430 اHــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2008 واHـــتـــضـــمن

pادة 16 منهHال سيما ا p2009 الية لسنةHقانون ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

pبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

pتعلق بالواليةHوا
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 67-144 اHــــؤرخ في 23
ربيع الـثاني عام 1387 اHوافق 31 يولـيو سنة 1967 الذي
pتممHعدل واHا pيحدد قائمة نفقات البلديات وإيراداتها

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 84-71 اHـــــؤرخ في 14
جــــمــــادى األولى عـــام 1404 اHــــوافق 17 مــــارس ســــنـــة 1984

pالذي يحدد قائمة نفقات البلديات وإيراداتها
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 86-266 اHـــــؤرخ في 2
ربــــيـع األول عــــام 1407 اHـــــوافق 4 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1986
واHــتـضــمن تـنــظـيـم صـنــدوق اجلـمــاعـات احملــلـيــة اHـشــتـرك

pوعمله
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

-  و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 313-91
اHــؤرخ في 28 صــفــر عـام 1412 اHــوافق 7 ســبــتــمــبــر ســنـة
1991 الذي يحدد إجـراءات احملاسبة التي �سكها اآلمرون

pبالصـرف واحملاسبـون العمومـيون وكيفـياتها ومـحتواها
pتمّمHعدّل واHا

- و�ـــــقــــتـــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 414-92
اHـــــــــؤرخ في 19 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1413 اHـــــــــوافق 14
نــوفــمــبــر ســنــة 1992 واHــتـــعــلق بــالــرقــابــة الــســابــقــة عــلى

pتممHعدل واHا pلتزم بهاHالنفقات ا
-  و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 93-46 اHؤرخ
في 14 شـــعـــبـــان عــام 1413 اHــوافق 6 فــبـــرايـــر ســـنــة 1993
الـــــذي يـــــحـــــدد آجـــــال دفع الـــــنـــــفـــــقــــات وحتـــــصـــــيـل األوامــــر
باإليرادات والـبيـانات التـنفـيذية وإجـراءات قبـول القيم

pنعدمةHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اHؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
pالذي يحدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضـان عـام 1415 اHـوافق  15 فـبـرايــر سـنـة 1995

pاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 98-227 اHؤرخ
في 19 ربـيع األول عام 1419 اHوافق 13 يولـيو سـنة 1998

pتممHعدل واHا pتعلق بنفقات الدولة  للتجهيزHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-334 اHؤرخ
في 22 شــوال عــام 1432 اHــوافق 20 ســبــتــمــبــر ســنـة 2011
واHــــتــــضــــمن الــــقــــانــــون األســـاسـي اخلــــاص �ـــوظــــفي إدارة

pاجلماعات اإلقليمية
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يـهـدف هـذا اHــرسـوم إلى حتـديـد شـكل

ميزانية البلدية ومضمونها.
2 :  : تـشتـمل مـدونة نـفـقات وإيـرادات مـيزانـية اHاداHادّة ة 

: Wالبلدية على قسم
pقسم التسيير -

- قسم التجهيز واالستثمار.
يـتــشـكل كل قـسم مـن اإليـرادات والـنـفــقـات الـواجـبـة

التوازن إجباريا.
3 :  : يـــشــــتـــمل قــــسم الــــتـــســـيــــيـــر لــــلـــمـــيــــزانـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
واحلــــســــاب اإلداري عــــلى نــــفــــقــــات الــــبــــلــــديــــة وإيــــراداتــــهـــا

للمصالح اآلتية :
pباشرةHصالح غير اHا -

pصالح اإلداريةHا -
pصالح االجتماعيةHا -
pصالح االقتصاديةHا -

- اHصالح اجلبائية.
4 :  : يــــشـــتـــمل قــــسم الـــتــــجـــهـــيـــز واالســــتـــثـــمـــار اHــاداHــادّة ة 

للميزانية واحلساب اإلداري على ما يأتي:
- نــــفـــــقــــات وإيـــــرادات  الــــتـــــجــــهـــــيــــز واالســـــتــــثـــــمــــار

pالعمومي واجلماعي
- نفـقـات وإيـرادات  الـتـجـهـيـز واالسـتـثـمـار حلـساب

pالبلديات Wالغير والتعاون ما ب
- احلـــــركـــــات اHـــــالـــــيـــــة بـــــW الــــــبـــــلـــــديـــــة ووحـــــداتـــــهـــــا

االقتصادية.
اHـاداHـادّة ة 5 :  : تـرتب الـنـفــقـات واإليـرادات داخل اHـصـالح
بـالـنـسـبـة إلى قـسم الـتـســيـيـر وكـذا الـبـرامج والـعـمـلـيـات
التي تـندرج خـارج الـبرامج بـالنـسبـة إلى قـسم التـجهـيز
واالســتـــثــمـــارp حــسب األصـــنــاف احملــاســـبــيــة تـــبــعــا لـــلــعــدد

العشري وحسب احلسابات واHواد وفروعها. 

الباب األولالباب األول
األصناف احملاسبيةاألصناف احملاسبية

اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : يــــتـــكــــون اإلطـــار احملــــاســـبـي لـــلــــبـــلــــديـــة من
األصناف اآلتية :

pالصنف 0 : اإلحصائيات -
pالصنف 1 : األموال اخلاصة -
pالصنف 2 : االستثمارات -

pالصنف 6 : األعباء -
pواردHالصنف 7 : ا -
pالصنف 8 : النتائج -

- الصنف 9 : احملاسبة التحليلية.
الباب الثانيالباب الثاني

مــــدونـــة اHــــصـــالـح والـــبــــرامج والــــعـــمــــلـــيــــات اخلــــارجـــة عنمــــدونـــة اHــــصـــالـح والـــبــــرامج والــــعـــمــــلـــيــــات اخلــــارجـــة عن
البرامجالبرامج

7 :  : يــــشـــتـــمل قـــسـم الـــتـــســـيـــيـــر عــــلى اHـــصـــالح اHــاداHــادّة ة 
اHـعيـنة أدنـاه واHرتـبة في خـمس مجـموعـات مقسـمة إلى

أبواب :
احملاسبة التحليلية  : الصنف احملاسبة التحليلية  : الصنف 9

- اجملموعة - اجملموعة 90 - اHصالح غير اHباشرة :  - اHصالح غير اHباشرة : 
pاليةHصالح اHالباب 900 - ا

pWستخدمHالباب 901 - أجور وأعباء  ا
pالباب 902 - وسائل  ومصالح اإلدارة العامة

الـبـاب 903 -  مــجــمـوع الــعــقـارات واHــنــقـوالت غــيـر
pنتجة للمداخيلHا

pالباب 904 -  الطرق
الــــــــــــبـــــــــــاب 905 - الــــــــــــشــــــــــــبــــــــــــكــــــــــــات واالتــــــــــــصــــــــــــاالت

pوالتكنولوجيات اجلديدة
pباشرHنجزة باالستغالل اHالباب 906 - األشغال ا

الــفــصل 907 - الـــنــظــافــة والـــوقــايــة وحــفـظ الــصــحــة
العمومية.

- اجملموعة - اجملموعة 91 - اHصالح اإلدارية :  - اHصالح اإلدارية : 
pصالح اإلدارية العموميةHالباب 910 - ا

pالباب 911 - الوقاية واألمن
الـــبـــاب 912 - اHــــســــاهــــمــــة في تــــكــــالـــيـف الــــتـــعــــلــــيم

pWوالتمه
الــبــاب 913 - اHــصــالح االجــتــمــاعــيــة اHــدرســيــة ومــا

pدرسيةHقبل ا
pالباب 914 - الشبيبة والرياضة والترفيه

pالباب 915 - الثقافة
الباب 916 - العبادة.



22 شو شوّال عام ال عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 849

9 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2012  م م

- اجملموعة 92 - اHصالح االجتماعية : - اHصالح االجتماعية :
pباشرةHساعدة االجتماعية اHالباب 920 - ا

الباب 921 - اHصالح واHؤسسات االجتماعية.
- اجملموعة - اجملموعة 93 - اHصالح االقتصادية :- اHصالح االقتصادية :

pساهمة في التنمية  االقتصاديةHالباب 930 - ا
الباب 931 - مـجموع الـعقارات واHـنقوالت اHـنتجة

للمداخيل.
- اجملموعة - اجملموعة 94 - اHصالح اجلبائية : - اHصالح اجلبائية :

pالباب 940  - ناجت  اجلباية
الـبـاب 941 - ¡ـنــوحـات صــنـدوق اجلــمـاعــات احملـلــيـة

pشتركHا
الباب 942 - مخصصات  الدولة.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يــشــتـمل قــسم الــتــجـهــيــز واالسـتــثــمـار في
اHــيــزانــيــة واحلـــســاب اإلداري عــلى الــبــرامج والــعــمــلــيــات
اخلارجـة عن البـرامج اHعـيـنة أدنـاه واHرتـبة في ثالث (3)

مجموعات مقسمة إلى أبواب :
- اجملموعة - اجملموعة 95 - برامج البلدية : - برامج البلدية :

pالباب 950 - البنايات والتجهيزات اإلدارية
pالباب 951 - الطرق

pالباب 952 - الشبكات اخملتلفة
الـــبـــاب 953 - الــــتـــجــــهــــيــــزات اHـــدرســــيــــة ومـــا قــــبل
اHـدرسـيـة والـرياضـيـة والـثـقـافـيـة والـترفـيـهـيـة واHـتـصـلة

pبالعبادة
pالباب 954 - التجهيزات الصحية واالجتماعية

pالباب 955 - التوزيع والنقل واالتصاالت
pالباب 956 - التعمير واإلسكان

الــــــبـــــاب 957 - الـــــتـــــجــــــهـــــيـــــز الــــــصـــــنـــــاعـي واحلـــــرفي
pوالسياحي

pصالح الصناعية والتجاريةHالباب 958 - ا
الباب 959 - التهيئة احلضرية والبيئة.

- اجملــمــوعـة - اجملــمــوعـة 96 - بــرامج حلــســاب الــغــيــر  والــبــرامج - بــرامج حلــســاب الــغــيــر  والــبــرامج
اHتعلقة بالتعاون اHشترك مابW البلديات :اHتعلقة بالتعاون اHشترك مابW البلديات :

الـبـاب 960 - بــرامج لــفـائــدة اHـؤســسـات الــعـمــومـيـة
pالبلدية

الـبـاب 961 - بـرامـج لـفــائــدة الـوحــدات االقــتـصــاديـة
pالبلدية

pالبلديات Wالباب 962 - برامج التعاون ما ب
الباب 969 - برامج لفائدة أطراف أخرى. 

- اجملموعة - اجملموعة 97 - العمليات اخلارجة عن البرامج : - العمليات اخلارجة عن البرامج :
الباب 970 - العـمليـات اHنـقولة والـعقاريـة اخلارجة

pعن البرامج
pالباب 971 -  حركة الديون والدائنية 

 الـــــبــــاب 979 - الـــــعــــمـــــلــــيـــــات األخـــــرى اخلــــارجـــــة عن
البرامج.

الباب الثالثالباب الثالث
مدونة حسابات النفقات واإليراداتمدونة حسابات النفقات واإليرادات

اHـاداHـادّة ة 9 :  : �ـكن أن تـخـصص أرقـام األبـواب اHـتـوفـرة
عــنـــد احلــاجــةp داخـل كل مــجـــمــوعـــة أو بــرنـــامج أو عــمـــلــيــة
خـارجـة عن الـبـرامجp بقـرار مـشـتـرك بW الـوزيـر اHـكلف

باجلماعات احمللية والوزير اHكلف باHالية.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : ترتب الـنـفـقـات واإليـرادات داخل مـصالح
قـسم الـتـسـيـيـر اHـذكـورة في اHادة 7 أعالهp في احلـسـابات

اآلتية :
- النفقات : الصنف - النفقات : الصنف 6 
p60 - األغذية واللوازم

p61 - األشغال واخلدمات اخلارجية

p62 - مصاريف  التسيير العام

pWستخدمH63 - مصاريف ا

 p64 - الضرائب والرسوم

p65 - مصاريف مالية

 pنح واإلعاناتH66 - ا

pساهمات واحلصص واخلدمات لفائدة الغيرH67 - ا

pؤوناتH68 - اخملصصات حلساب االهتالك وا

69- األعباء  االستثنائية.

- اإليرادات :  الصنف - اإليرادات :  الصنف 7
70 - ناجت  االستغالل.

71 - ناجت  األمالك.

 pساهماتH72 - التحصيالت واإلعانات وا

 p73 -  تخفيض  األعباء

pشتركH74 - ¡نوحات صندوق اجلماعات احمللية ا

pباشرةH75 -  الضرائب غير ا

pباشرةH76 -  الضرائب ا
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pاليةH77 - النواجت ا

p78 - مخصصات الدولة

79 - النواجت  االستثنائية. 

- النتائج : الصنف - النتائج : الصنف 8 

p 82 - األعباء  والنواجت السابقة

p83 - اقتطاع ألجل نفقات التجهيز واالستثمار

85- نتيجة السنة اHالية. 

اHــــاداHــــادّة ة 11 :  :  تــــــرتـب الــــنـــــفــــــقــــات واإليـــــرادات داخـل
الـبــرامـج والـعـمـلـيـات اخلـارجــة عن الـبـرامج اHـذكـورة في

اHادة 8 أعالهp في احلسابات اآلتية :

 pنقولHاحلساب 06 - العجز أو الفائض ا

 pاحلساب 10 - اخملصصات

 pاحلساب 13 - اإلعانات التي تدفعها البلدية

pاحلساب 14 - مساهمات الغير في أشغال التجهيز

pاحلساب 16 - القروض والتسبيقات

pاحلساب 17- مداخيل القطاع االقتصادي

 pاحلساب 23 - األضرار

 pنقولة والعقاريةHاحلساب 24 - األمالك ا

احلـساب 25 - القـروض التي تـقدمـها الـبلـدية وتـزيد
 pمدتها على السنة

 pاحلساب 26 - السندات والقيم

احلــســاب 27 - مــخــصــصــات لـــلــوحــدات االقــتــصــاديــة
pالبلدية

احلــــســــاب 28 - األشـــــغــــال اجلــــديـــــدة والــــتــــرمـــــيــــمــــات
الكبرى.

الباب الرابعالباب الرابع
أحكام مختلفةأحكام مختلفة

اHـاداHـادّة ة 12 :  : يـعد من الـنـفـقـات احملددة لـدى قـفل الـسـنة
اHالية ما يأتي : 

1 - االلـتـزام بـنـفـقـات الــتـسـيـيـر اHـتـبـوعـة بـاألعـمـال

اHـنـجـزة عـنـد 31 ديـسـمـبـر من الـسـنـة اHـعـنـيـة  سـواء أمـر
pبصرف هذه النفقات أم ال

2 - االلـتــزام بــنـفــقـات الــبــرامج اHـنــتــهـيــة اHــتـبــوعـة

 pذكور أعالهHنجزة عند نفس التاريخ اHباألعمال ا

3 - االلــــتــــزام بــــنــــفـــقــــات الــــعــــمــــلــــيـــات اخلــــارجــــة عن
الـبرامجp سـواء كانت مـتبـوعة بـأوامر بـصرفـها أم ال عـند

قفل السنة اHالية.

اHاداHادّة ة 13 :  :  تعـد نفـقات البـرامج والعـمليـات اخلارجة
pاليةHعن البرامج التي يجـري إجنازها عند قفل الـسنة ا
نـفقـات محـددة �بـلغ يسـاوي اHبالـغ اHقدرة لـكل نفـقة من

هذه النفقات.

اHــاداHــادّة ة 14 :  :  تـــعــد إيــرادات مــحـــددة عــنــد قــفـل الــســنــة
اHـاليةp اإليـرادات التي تـطابق احلـقوق اHـكتسـبة لـلبـلدية
خـالل الـــســــنـــة اHــــقـــصــــودة ســـواء تـــرتـب عـــلـى ذلك إصـــدار

سندات اإليرادات أم ال. 

اHـاداHـادّة ة 15 :  : يـعــد مـا يــنـتـظــر إجنـازه عــنـد قــفل الــسـنـة
اHالية ما يأتي :

- جـــمــيـع الــنـــفـــقــات الـــتي حـــدد مــبـــلـــغــهـــا ولم يـــؤمــر
 pبصرفها

- جــمـيع اإليــرادات الـتـي حـدد مـبــلـغــهـا ولم  يــتـرتب
عليها إصدار سند إيراد.

اHـاداHـادّة ة 16 :  : يـنـبـغي الـقـيـام �ـوازنـة نـفـقـات وإيرادات
كـل بــاب وبــاب فـــرعي من قـــسم الــتـــجــهـــيــز واالســتـــثــمــار
وجـــــوبـــــا. وتـــــخـــــصـص إيـــــرادات هـــــذه األبـــــواب  واألبــــواب

الفرعية بتخصيص خاص. 

اHـاداHـادّة ة 17 :  : يـحـدد قـرار مـشـتـرك بـW الـوزيـر اHـكـلف
بــاجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيـــة والــوزيـــر اHـــكـــلف بـــاHـــالـــيـــةp  إطــار
اHيزانية ويـضبط عنوان كل تقـسيم فرعي ورقمه حسب

اآلتي :
 pمن أبواب إلى أبواب فرعية تقسيمية -

- من حسابات إلى مواد ومواد فرعية.

اHـاداHـادّة ة 18 :  : تـلـغى أحـكـام اHـرسوم رقم 67-144 اHـؤرخ
في 23 ربــيع الـــثــاني عــام  1387 اHــوافق 31 يـــولــيــو ســنــة
1967 واHـرسـوم رقم  84-71 اHـؤرخ في 14 جـمـادى األولى

عـــــام 1404 اHـــــوافق  17 مـــــارس ســـــنـــــة 1984 واHــــــذكـــــورين
أعالهp تــدريـــجــيـــا حــسب تـــطــبـــيق إطــار اHـــيــزانـــيــة احملــدد

�وجب هذا اHرسوم.

19 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 3 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 21
غشت سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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9 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2012  م م

مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم 12 -  - 316 مــؤرخ في  مــؤرخ في 3 شــو شــوّال عــامال عــام
1433 اHـوافق  اHـوافق 21 غــشت ســنـة  غــشت ســنـة p2012 يــتـضــمن إنــشـاءp يــتـضــمن إنــشـاء

مـــركـــز الـــبـــحث فـي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا نـــصف الـــنـــواقلمـــركـــز الـــبـــحث فـي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا نـــصف الـــنـــواقل
للطاقوية.للطاقوية.

ــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
pالعلمي

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 85- 3
pو125  (الفقرة 2 ) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 11 اHــؤرّخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اHـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واHتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
p2002 - 1998 الــبـحث الــعــلـمي والــتـطــويــر الـتــكـنــولـوجي

pتمّمHعدّل واHا

- و�ــــقـــــتــــضـى اHــــرســـــوم رقم 88 - 61 اHـــــؤرّخ في 4
شعـبان عام 1408 اHوافق 22 مـارس سنة 1988 واHـتضمن
إنــشـاء مــركـز تــنـمـيــة الـتــقـنــولـوجــيـات اHــتـطــورةp اHـعـدّل

pتمّمHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

 pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010   وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 454
اHـــــــــؤرّخ في 16 جـــــــــمــــــــادى األولى عــــــــام 1412 اHـــــــــوافق  23
نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1991 الـــذي يـــحـــدد شـــروط إدارة األمالك
اخلـاصــة والــعــامــة الــتـابــعــة لــلــدولــة وتـســيــيــرهــا ويـضــبط

pتمّمHعدّل واHا pكيفيات ذلك

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 99 - 243
اHــؤرّخ في 21 رجب عــام 1420 اHــوافق 31 أكــتـــوبــر ســـنــة
1999 الذي يـحدد تنظـيم وسير الـلجان القـطاعيـة الدائمة

pللبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 131
اHؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 اHوافق 3 مايو سنة

pتضمن القانون األساسي للباحث الدائمH2008 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 396
اHــؤرّخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
ســـنــة 2011 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
pللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 443
اHؤرّخ في  أول صـفـر عام 1433 اHوافق 26 ديسـمبـر سنة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2011 وا

pألسالك مستخدمي دعم البحث WنتمHا
- وبـعد االطالع عـلى رأي اللـجـنة الـقطـاعيـة الدائـمة
لـلبـحث الـعلـمي والتـطويـر التـكـنولـوجي لوزارة الـتعـليم

pالعالي والبحث العلمي
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 11 - 396 اHــؤرّخ في 28 ذي احلـــجـــة عـــام
1432 اHوافق 24 نوفـمبر سنة 2011 واHذكور أعالهp ينشأ

مركـز بحث يسـمى "مركز الـبحث في تكـنولوجـيا نصف
النواقل للطاقوية " ويدعى في صلب النص " اHركز ".

اHــــــركـــــز مـــــؤســـــســــــة عـــــمـــــومـــــيــــــة ذات طـــــابع عــــــلـــــمي
وتـــكـــنـــولـــوجيp له صـــبـــغـــة قـــطـــاعـــيـــــةp ويـــخـــضع ألحـــكــــام
اHـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقـم 11 - 396 اHـــــؤرّخ في 28 ذي
احلـجـة عام 1432 اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنة 2011 واHـذكور

أعالهp  وألحكام هذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـوضع اHـركـز حتت وصـايـة الـوزيـر اHـكلف
بالتعليم العالي والبحث العلمي.

يكون مقر اHركز في مدينة اجلزائر.
و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ــوجب مـرسـوم يــصـدر بــنـاء عـلى تــقـريــر وزيـر الـتــعـلـيم

العالي والبحث العلمي.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـديـر اHـركـز مديـرp يـسـاعـده مـديـر مـسـاعد
وأمW عام.

يــزود اHــركــز �ـجــلس عــلــمي يــشــكل طـبــقــــا ألحــكـــام
اHـادة 21 من اHرسـوم التنـفيذي رقم 11 - 396 اHؤرّخ في
28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2011

واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : زيــادة عــلى اHــهــام احملــددة فــي اHـــادة 7 من
اHــــرســـوم الــــتــــنـــفــــيـــذي رقــم 11 - 396 اHــــــؤرّخ في 28 ذي
احلـجـة عام 1432 اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنة 2011 واHـذكور

أعالهp يكلف اHركز على اخلصوص �ا يأتي :
- إعداد الـطرائق اHعـدنية لـتثمـW مجمـوعة شرائح
مـعاجلة اHعادن اHـعتمدة على تـكنولوجيـا أنصاف النواقل
(خـاصة الـسيـليـسيـوم)p وتطـوير تـقنـيات الـنمـو البـلوري

pوادHلهذه ا
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- الــتـــحـــكم في الـــطــرائـق الــتـــكـــنــولـــوجــيـــة لألجـــهــزة
الــقــائــمـة عــلى أنــصــاف الــنــواقل لــشـعــبــة "الــســيـلــيــســيـوم

p"الكتلية" والشعبة البارزة "الطبقات الرقيقة

- تــطــويــر الــتــكــنــولــوجــيــات الــصــنــاعــيــة اHــرتــبــطـة
 pواد وأجهزة التحويل الطاقويHبالطرائق حول ا

- تطوير األجهزة ذات التحويل العالي اHردودية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 5 :  : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة 13 مـن اHــــــرســـــوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 11 - 396 اHــؤرّخ في 28 ذي احلـــجـــة عـــام
1432 اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011 واHـذكور أعالهp يضم

مـــجــلـس اإلدارة بــعـــنـــوان اHــؤســـســات اHـــعــنــيـــة الــتـــابــعـــة
للدولة :

pثل وزير الدفاع الوطني¡ -

pناجمHكلف بالطاقة واHثل الوزير ا¡ -

pكلف باالستشراف واإلحصائياتHثل الوزير ا¡ -

- ¡ـــثل الــــوزيـــر اHـــكـــلف بــــالـــتـــهـــيـــئــــة الـــعـــمـــرانـــيـــة
pوالبيئة

pWهنيHكلف بالتكوين والتعليم اHثل الوزير ا¡ -

- ¡ـــثل الـــوزيـــر اHـــكــلـف بــالـــصـــنـــاعــة واHـــؤســـســات
pتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا

- ¡ـــثل الــوزيــر اHــكــلف بـــالــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات
اإلعالم واالتصال.

اHــاداHــادّة  ة  6 :  : حتـــول األمالك اHـــنــقـــولـــة لـــوحــدة تـــنـــمـــيــة
تـــكـــنـــولــوجـــيـــا الـــســـيـــلــيـــســـيـــوم الـــتـــابـــعــة Hـــركـــز تـــنـــمـــيــة
الـتكـنـولـوجيـات اHـتـطورة الــمــنشـأ �ـوجب اHـرسوم رقم
88 - 61 اHـؤرّخ في 4 شعـبـان عام 1408 اHـوافق 22 مـارس

ســـنــة p1988 اHــعـــدّل واHـــتـــمّم واHـــذكــور أعـالهp ووســائـــلـــهــا
وحـقـوقهـا والتـزاماتـهـا إلى مركـز البـحث في تـكنـولوجـيا

نصف النواقل للطاقوية.

اHاداHادّة ة 7 :  : يتـرتب على الـتـحويل اHـنـصوص عـليه في
اHادة 6 أعالهp ما يأتي :

1 -  إعـداد جـرد كـمي وكـيـفي وتـقـديـريp تـعـده طـبـقـا
للقوانـW والتنـظيمـات اHعمـول بهاp جلـنة يعـW أعضاءها
كل من الوزيـر اHـكلف بـالتـعـليم الـعالي والـبـحث العـلمي

pاليةHكلف باHوالوزير ا

2 -  حتــديــد إجــراءات تــبــلـيـغ اHــعــلـومــات والــوثــائق
اHـتـعــلـقـة �ـوضـوع الــتـحـويل اHـنـصــوص عـلـيه في اHـادة 6

أعاله.

اHــاداHــادّة ة 8 :  : يـــحــول اHـــســتـــخــدمـــون الــتـــابــعـــون لــوحــدة
تـنـمـيـة تـكـنـولـوجـيـا الـسـيـلـيـسـيـوم الـتـابـعـة Hـركـز تـنـمـية
الـتـكنـولـوجـيـات اHـتـطورة إلـى مركـز تـكـنـولـوجـيـا نصف
الـنـواقل لـلـطـاقـويةp طـبـقـا لـلـتـشـريع  والـتـنـظـيم اHـعـمول

بهما.

WـــعــــنـــيـــHا WـــســــتـــخـــدمــــHــــادّة ة 9 :  : تـــبــــقى حـــقــــوق اHــــاداHا
وواجـــبــاتـــهم خـــاضــعـــة لألحـــكــام الـــقـــانــونـــيــة والـــقـــانــونـــيــة

األساسية والتعاقدية اHعمول بها عند تاريخ التحويل.

10 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 3 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 21
غشت سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم 12 -  - 317 مــؤرخ في  مــؤرخ في 9 شــو شــوّال عــامال عــام
1433 اHــوافق  اHــوافق 27 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة p2012 يـــعـــــدل ويـــتــممp يـــعـــــدل ويـــتــمم

اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقــم اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقــم 11-252 اHــــؤرخ في  اHــــؤرخ في 12
شـــعـــبـــان عـــام شـــعـــبـــان عـــام 1432 اHــــوافق  اHــــوافق 14 يـــولـــيــــو ســـنــــة  يـــولـــيــــو ســـنــــة 2011
الـــــــذي يـــــــحـــــــدد كـــــيــــــفــــــيـــــــات تــــــســـــيـــــــيـــــــر حـــــــســــــابالـــــــذي يـــــــحـــــــدد كـــــيــــــفــــــيـــــــات تــــــســـــيـــــــيـــــــر حـــــــســــــاب
الـتـخـــصـيـص اخلــاص رقـم الـتـخـــصـيـص اخلــاص رقـم 137-302 الــذي  عـنــوانـه الــذي  عـنــوانـه
"الــصــنــدوق الــوطــنـي لـدعــم االسـتــثــمــار لــلــكـهــربــة"الــصــنــدوق الــوطــنـي لـدعــم االسـتــثــمــار لــلــكـهــربــة

والتوزيـع العمومـي للـغـاز".والتوزيـع العمومـي للـغـاز".
ــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بــنــاء عـلـى  الـتــقــريـر اHــشــتـرك بــW وزيــر اHـالــيـة

pناجمHووزير الطاقة وا
- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp ال ســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 11 - 16 اHــــؤرخ في 3
صـفر عام 1433 اHوافق 28 ديسـمبـر سنة 2011 واHـتضمن

pادة 81 منهHال سيما ا p2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
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- و�ـــقـــتـــضى  اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــــذي رقــم 252-11
اHـؤرخ في 12 شـعــبــان عـام 1432 اHـوافق 14 يــولـيــو ســنـة
2011 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلــاص رقم 137-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
p"لدعم االستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يــعـدل هـذا اHـرسـوم ويــتـمم اHـرسـوم
التـنفـيــذي رقــم 11-252 اHـؤرخ في 12 شعـبـان عام 1432
اHوافق 14 يولـيو سـنة 2011 الذي يـحدد كـيفـيات تـسيـير
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 137-302 الــذي عــنــوانه
"الـصـندوق الـوطـني لدعم االسـتـثمـار لـلكـهـربة والـتوزيع
الـعـمومي لـلـغاز"p طـبـقا ألحـكـام اHادة 81 من الـقـانون رقم
11-16 اHـؤرخ في 3 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 28 ديـســمــبـر

سنة 2011 واHذكور أعاله.

2 :  : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 3 مـن اHــرسـوم اHــاداHــادّة ة 
التـنفـيــذي رقــم 11-252 اHـؤرخ في 12 شعـبـان عام 1432

اHوافق 14 يوليو سنة 2011 واHذكور أعالهp كما يأتي :

"اHـادّة 3 :  يقيـد في حساب التـخصيص اخلاص رقم
: 302-137

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- مــخــصــصــات مـيــزانــيــة الــدولــة اHـرتــبــطــة بــإجنـاز
بـــرامج الــكــهـــربــة والــتـــوزيع الــعــمــومـي لــلــغــازp �ـــا فــيــهــا

pهيكلةHشاريع اHا
- االعتـمـادات اHرتـبـطة بـبـرامج الكـهـربة والـتوزيع
الــعــمــومي لــلــغــاز اخملــصــصــة في 31 ديــســمــبــر ســنــة 2011
حلــسـاب الــتــخــصــيص اخلــاص رقم 061-302 الــذي عــنـوانه

p"الHنفقات برأس ا"
- كل اHـــوارد األخــرى اHـــرتـــبـــطــة بـــإجنـــاز هـــدف هــذا

احلساب.

في باب النفقات :في باب النفقات :

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

3 :   :   يــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة اHــــــاداHــــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 9 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 27
غشت سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم مــرســوم تــنــفــيــذي رقـم 12 -  - 318 مــؤرخ في  مــؤرخ في 9 شــو شــوّال عــامال عــام
1433 اHــوافق  اHــوافق 27 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة p2012 يــتـــمم اHــرســومp يــتـــمم اHــرســوم

الـتـنـفـيـذي رقم الـتـنـفـيـذي رقم 07 -  - 260 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 19 شعـبـان عام شعـبـان عام
1428 اHوافق أول سبـتمبر سنـــة  اHوافق أول سبـتمبر سنـــة 2007  واHتضمــن واHتضمــن

التـصــريح بـاHـنـفـعــة العـمـومـيــة لـلـعـملــيــة اHـتـعـلـقةالتـصــريح بـاHـنـفـعــة العـمـومـيــة لـلـعـملــيــة اHـتـعـلـقة
بإجناز ازدواج الطريق فرنان حنافي باجلزائر.بإجناز ازدواج الطريق فرنان حنافي باجلزائر.

ــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

pبناء على تقرير وزير األشغال العمومية  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
 pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــؤرخ في 14 جمـادى الثانية عـام 1431 اHوافق 28 مايو

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07 -260
اHــؤرخ في 19 شــعـــبــان عــام 1428 اHــوافق أول ســبـــتــمــبــر
سـنـــة 2007  واHـتـضمــن الـتـصــريح باHـنـفعــة الـعمـومـيـة
للـعمـلــيـة اHتـعلـقة بـإجناز ازدواج الـطريق فـرنان حـنافي

p تممHعدل واHا pباجلزائر

 pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :يـرسـم  ما يـأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  يهدف هـذا اHرسوم إلى تتميم أحكام
اHـادة 2 من اHــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم 07 -260 اHـؤرخ في
p 2007 وافق أول سـبـتـمـبـر سـنـــةH19 شـعـبـان عـام 1428 ا

اHعدل واHتمم واHذكور أعالهp وحترر كما يأتي : 

"اHـــــادة 2 :  تـــــقـــــدر اHــــــســـــاحـــــة اإلجـــــمـــــالـــــيـــــة لـألمالك
الــعــقـاريــة و/ أو احلـقــوق الـعــيـنــيـة الــعـقــاريـة اHــسـتــعـمــلـة
مـسـلــكـا إلجنــاز الـعـمـلــيــة اHـذكــورة في اHـادة األولى أعاله
بــســبــعــة عـشــر هــكــتــارا وأربــعــة وثــمــانـW آرا ( 17,84 هـ)
تـــقع فـي أقــالـــيم الــبــلـــديــات اآلتــيــة : الـــقــبــة وبــاش جــراح
وبـلــوزداد وحـســW داي واHـقـاريــة  بـواليــة اجلـزائـرp طــبـقـا

للمخطط اHلحق بأصل هذا اHرسوم".

اHادة اHادة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 9 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 27
غشت سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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مــرســوم تــنــفـيــذي رقممــرســوم تــنــفـيــذي رقم 12 -  - 322 مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 شـو شـوّال عـامال عـام
1433 اHوافـــق  اHوافـــق 2 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة p2012 يتضـمـن نقلp يتضـمـن نقل

اعــــتــــمـــــاد في مـــيـــزانـــيــــة تـــســـيـــيـــر وزارة الـــطـــاقــةاعــــتــــمـــــاد في مـــيـــزانـــيــــة تـــســـيـــيـــر وزارة الـــطـــاقــة
واHناجم.واHناجم.

ــــــــــــــــــــ
pإنّ الوزير األول

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2 ) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�قـتضى القانون رقم 11- 16 اHؤرخ في 3 صفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

p2012 الية لسنةHقانون ا
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 12- 03 اHـؤرخ في 20 ربـيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

p2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقــم 12 - 39
اHــؤرخ في 13  ربـــيع األول عــام 1433 اHــوافق 6 فـــبـــرايــر
سنة 2012 واHتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير

الـطــاقـة واHـنــاجم من مـيــزانـيـة الــتـســيـيـر �ــوجب قـانـون
p2012 الية لسنةHا

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

اHـــاداHـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2012  اعــتــمـــــاد قــــــدره أحـد عـشـر مــلـيـونــا ومـائـتـا ألـف

ديــنـــار (11.200.000 دج) مــقـــــيّــــد فـي مــيـــزانــيــة تــســـيــيــر
وزارة الطـاقة واHـناجم وفي الـبابW اHـبيـنW في اجلدول

"أ" اHلحق بهذا اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 2 : :  يــخـصـص Hـيزانـيـة ســنـة 2012  اعـتـمـاد
قــــــــدره أحــــــد عـــــــشـــــر مـــــلــــــيـــــونـــــا ومــــــائـــــتــــــا ألــف ديـــــنـــــار
(11.200.000 دج)  يـــقــــيّـــــد في مـــيــزانــيــة تــســيــيــر وزارة
الـطـاقـة واHـنـاجم وفـي الـبـابـW اHـبـيـنـW في اجلـدول "ب"

اHلحق بهذا اHرسوم.
اHاداHادّة ة 3 : :  يكـلــــف وزيـــر اHالـيــة ووزيـــــر الطـاقــة
واHــنـاجـــمp كلّ فــيـــمــا يــخـصّــهp بـتــنــفــيــذ هــــذا اHــرســــوم
الـــذي يــــنـــــشــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .
حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 15 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 2

سبتمبر سنة 2012.
أحمد أويحيىأحمد أويحيى

االعتمادات اHلغاة (دج)االعتمادات اHلغاة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

01 - 31

01 - 37

وزارة الطاقة واHناجموزارة الطاقة واHناجم
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

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

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - الراتب الرئيسي للنشاط.........................

مجموع القسم األول
القسم السابعالقسم السابع

النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة
اإلدارة اHركزية - اHؤتمرات واHلتقيات..............................

مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اHلغاة.................................................مجموع االعتمادات اHلغاة.................................................

8.200.000

8.200.000

3.000.000

3.000.000

11.200.000

11.200.000

11.200.000

11.200.000

اجلدول اHلحق "أ"اجلدول اHلحق "أ"
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االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

02 - 32

92 - 34

وزارة الطاقة واHناجموزارة الطاقة واHناجم

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل

اإلدارة اHركزية - معاش اخلدمة واألضرار اجلسدية................
مجموع القسم األول

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اHصالحاألدوات وتسيير اHصالح

اإلدارة اHركزية - اإليجار..................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة......................................مجموع االعتمادات اخملصصة......................................

8.200.000

8.200.000

3.000.000

3.000.000

11.200.000

11.200.000

11.200.000

11.200.000

اجلدول اHلحق "ب"اجلدول اHلحق "ب"

مــرســوم تــنــفـيــذي رقممــرســوم تــنــفـيــذي رقم 12 -  - 323 مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 شـو شـوّال عـامال عـام
1433 اHوافـــق  اHوافـــق 2 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة p2012 يتضـمـن نقلp يتضـمـن نقل

اعــتــمـــاد في مـيزانـيــة تـسـييـر وزارة االسـتـشرافاعــتــمـــاد في مـيزانـيــة تـسـييـر وزارة االسـتـشراف
واإلحصائيات.واإلحصائيات.

ــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2 ) منه

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

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان

- و�قـتضى القانون رقم 11- 16 اHؤرخ في 3 صفر
عــام 1433 اHــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــتـــضـــمن

p2012 الية لسنةHقانون ا

- و�ـقــتـضى األمـر رقم 12- 03 اHـؤرخ في 20 ربـيع
األول عـام 1433 اHـوافق 13 فـبـرايـر سـنة 2012 واHـتـضمن

p2012 الية  التكميلي لسنةHقانون ا
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- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقــم 12 - 41
اHــؤرخ في 13  ربـــيع األول عــام 1433 اHــوافق 6 فـــبـــرايــر
سنة 2012 واHتضمن تـوزيع االعتمادات اخملصصة لوزير
االستشراف واإلحصائيات من ميزانية التسيير �وجب

p2012 الية لسنةHقانون ا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــــى مــن مــيـزانــيــــة ســنـة 2012
اعــــتـــــمــــــــاد قــــــــدره ســــتــــة مـاليــــW ديــــنـــار(6.000.000 دج)
مــــقــــــيّـــــد فــي مـــيــــزانــــيـــة تــــســــيـــيــــر وزارة االســــتــــشـــراف
واإلحـصــائـيــات وفي الـبـاب رقم 36 - 01 "إعـانـة لــلـديـوان

الوطني لإلحصائيات".

اHـــــــاداHـــــــادّة ة 2 : :  يـــــــخــــــــصـص Hـــــــيــــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2012
اعــــتـــــمــــــــاد قــــــــدره ســــتــــة مـاليــــW ديــــنـــار(6.000.000 دج)
يـــــقـــــيّـــــــد فـي مـــيــــزانــــيـــة تــــســــيـــيــــر وزارة االســــتــــشـــراف
واإلحـصـائيـات وفي الـباب رقم 43 - 01 "اإلدارة اHـركزية
- اHـــنح - تـــعــويـــضـــات الـــتــدريـب - الــرواتـب اHــســـبـــقــة -

نفقات التكوين".

اHــــــاداHــــــادّة ة 3 : :  يـــــــكــــــلـــــف وزيـــــــــر اHـــــــالـــــــيـــــــــة ووزيــــــــــر
االسـتـشـراف واإلحـصـائـياتp كـلّ فيـــمـا يـخـصّـهp بـتـنـفـيـذ
هـــــذا اHـــرســــــوم الـــذي يـــنـــــشـــر فـي اجلـــريـــدة الـــرّســـمـــيّـــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 15 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 2
سبتمبر سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـرسـوم تـنـفيـذي رقـم مـرسـوم تـنـفيـذي رقـم 12 -  - 331 مـؤرخ في  مـؤرخ في 19 شـو شـوّال عامال عام
1433 اHوافق  اHوافق 6 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة p2012 يرخص ألعضاءp يرخص ألعضاء

احلكومة تفويض إمضائهم.احلكومة تفويض إمضائهم.
ــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول

pادة 85 منهHال سيما ا pبناء على الدستور -

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـيّ رقم 12 - 325
اHـؤرّخ في 16 شـوّال عـام 1433 اHـوافق 3 ســبــتـمــبـر ســنـة

pالوزير األول Wتضمن تعيH2012 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـيّ رقم 12 - 326
اHـؤرّخ في 17 شـوّال عـام 1433 اHـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2012 وا

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

pـادّة األولى :ة األولى :  يـجوز ألعـضاء احلكـومة أن يـفوّضواHـاداHا
�ــوجب قــرارp إلى مــوظــفي إدارتـهـم اHـركــزيــة الـذيـن لـهم
رتــــبــــة مــــديـــــر عــــلـى األقلp تــــوقـــــيع الــــقـــــرارات الــــفــــرديــــة

والتنظيمية.

2 : :  يجـوز ألعضـاء احلـكومـة أن يـفوّضـواp على اHـاداHـادّة ة 
الــشـكل نــفـسهp إلـى مـوظــفي إدارتـهـم اHـركــزيـة الــذين لـهم
رتـــبــــة نـــائب مـــديـــر عــــلى األقلp تـــوقــــيع األوامـــر اخلـــاصـــة
بـــالــــدفع والـــتــــحـــويل وتــــفـــويـض االعـــتـــمــــادات ومـــذكـــرات
اHـــوافــقــة عـــلى أوامــر الـــصــرف ووثـــائق اإلثــبـــات اخلــاصــة
بـاHــصــاريف وبــيـانــات اإليــرادات وكـذا تــوقــيع اHــقـررات
الداخلـة في الصالحيات الـتنظيـمية للـمديريات الـفرعية
واHـعـهــودة لـهـا بــصـفـة قــانـونـيـةp بــاسـتـثــنـاء مـا يــتـخـذ في

شكل قرار.

اHــاداHــادّة ة 3 : :  يــجب أن يـــتــضـــمن قـــرار الــتـــفــويض اسم
اHـفـوض إلـيـه وتـعـداد اHـواضــيع الـتي يـشــمـلـهــا الـتـفـويض

والتي ال �كن أن تتجاوز الصالحيات اHوكلة إليه.

اHاداHادّة ة 4 : :  يـنتهي التفـويض تلقائـيا بانتـهاء سلطات
اHفوض أو مهام اHفوض إليه.

اHاداHادّة ة 5 : :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 19 شـــوّال عـــام 1433 اHــــوافق 6
سبتمبر سنة 2012.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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9 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2012  م م

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 4
سـبـتمـبر سـنة سـبـتمـبر سـنة p2012 يتـضمp يتـضمّن إنـهـاء مهـام مـستـشارن إنـهـاء مهـام مـستـشار

لدى رئيس اجلمهوريلدى رئيس اجلمهوريّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن رئيس اجلمهوريّة
- بـنــــاء عـــلى الـــدســتــــورp ال ســيّــمــا اHــادّتـــان 8-77

pو78-2 منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 99-240 اHـؤرّخ
في 17 رجـب عـــام 1420 اHــــوافق  27 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 1999
واHــتـعــلّق بــالـتّــعــيـW فـي الـوظــائف اHــدنـيــة والــعـســكــريـة

pللـدولـة
- وبــعـــــد االطالع عــلـى اHــرســـــوم الــرّئــــاسيّ اHــؤرّخ
في 12 ذي احلـجّة عام 1430 اHوافق 29 نوفـمبـر سنة 2009
واHـتـضـمّن تـعـيـW الـسّـيـد مـحـمـد شـرفـيp مـسـتـشـارا لدى

pرئيس اجلمهوريّة
يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

pــادّة األولى : ة األولى : تــنـــهى مــهـــام الــسّــيـــد مــحـــمــد شــرفيHــاداHا
بــصـــفــته مــســتـــشــارا لــدى رئــيس اجلـــمــهــوريّــةp لــتـــكــلــيــفه

بوظيفـة أخـرى.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 17 شـــوّال عـــام  1433 اHــــوافق 4

سبتمبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 4
سـبــتـمـبــر سـنـة سـبــتـمـبــر سـنـة p2012 يـتــضـمp يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام اHــديـرةن إنــهـاء مــهـام اHــديـرة
العامة للبيـئة والتنمية اHسـتدامة بوزارة التهيئةالعامة للبيـئة والتنمية اHسـتدامة بوزارة التهيئة

العمرانية والبيئة.العمرانية والبيئة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 17 شـــوّال عــام
1433 اHـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة 2012 تـنهـى مـهــام الـسّـيدة

دليـلـة بـوجـمعـةp بـصـفـتهـا مـديـرة عـامة لـلـبـيـئة والـتـنـمـية
اHستدامـة بوزارة التهـيئة العـمرانيـة والبيئـةp لتكلـيفها

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 4
ســبــتـمــبــر ســنـة ســبــتـمــبــر ســنـة p2012 يــتــضـمp يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــكـلن إنــهــاء مـهــام مــكـلّف

بالدبالدّراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية.راسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 17 شـــوّال عــام
1433 اHـوافق 4 سـبــتـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهــام الــسّـيـد

بــلــقــاسم مالحp بــصــفــته مــكــلّــفــا بــالــدّراســات والــتـلــخــيص
بوزارة التربية الوطنيةp لتكليفه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 4
Wن إنــهـاء مــهــام األمـWيـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام األمـ pيـتــضــم p2012 ســبــتــمــبــر ســنـة ســبــتــمــبــر ســنـة

العامالعامّ لوزارة الفالحة والتنمية الريفية. لوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 17 شـــوّال عــام
1433 اHـوافق 4 سـبــتـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهــام الــسّـيـد

سيـد أحـمـد فـروخيp بـصـفتـه أميـنـا عـامـا لـوزارة الـفالحة
والتنمية الريفيةp لتكليفه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 4
ســبــتــمــبــر ســنـة ســبــتــمــبــر ســنـة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــديــرـن إنــهــاء مــهــام مــديــر

الطرق بوزارة األشغال العمومية.الطرق بوزارة األشغال العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 17 شـــوّال عــام
1433 اHـوافق 4 سـبــتـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهــام الــسّـيـد

حــسـW نــسـيبp بــصـفــته مـديــرا لـلــطـرق بــوزارة األشـغـال
العموميةp لتكليفه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 4
ســبــتــمــبــر ســنـة ســبــتــمــبــر ســنـة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــديــرـن إنــهــاء مــهــام مــديــر

جامعة البليدة.جامعة البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 17 شـــوّال عــام
1433 اHـوافق 4 سـبــتـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهــام الــسّـيـد

pبصـفـته مديـرا جلـامعـة الـبلـيدة pعبـد الـلطـيف بـابا أحـمـد
لتكليفه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 17 شـو شـوّال عـام ال عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 4
ســبــتـمــبــر ســنـة ســبــتـمــبــر ســنـة p2012 يــتـضــمp يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام اHــديـرن إنــهــاء مــهــام اHــديـر

العامالعامّ للديوان الوطني للسياحة. للديوان الوطني للسياحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 17 شـــوّال عــام
1433 اHـوافق 4 سـبــتـمـبــر سـنـة 2012 تـنـهـى مـهــام الــسّـيـد

مــحـمــد أمــW حـاج ســعــيـدp بــصـفــته مــديـرا عــامــا لـلــديـوان
الوطني للسياحةp لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة ا=اليةوزارة ا=الية

قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 5 شــــــوال عـــــام  شــــــوال عـــــام 1433
اHـوافق اHـوافق 23 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة p2012 يــحـدد تـعــداد مـنـاصبp يــحـدد تـعــداد مـنـاصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
العاملW فـي نشاطات احلفظ أوالـصيانة أواخلدماتالعاملW فـي نشاطات احلفظ أوالـصيانة أواخلدمات

بعنوان الديوان اHركزي لقمع الفساد.بعنوان الديوان اHركزي لقمع الفساد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم

pاليةHووزير ا

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

pادة 8 منهHال سيما ا pطبق عليهمHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 11 - 426
اHـؤرّخ في 13 مــحــرّم عـام 1433 اHـوافق 8 ديـســمــبـر ســنـة

2011 الـذي يحـدد تـشـكيـلـة الـديوان اHـركـزي لقـمع الـفـساد

pوتنظيمه وكيفيات سيره

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

pاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

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

pالعمومية

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

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 8  من اHـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHــوافق 29 ســبــتــمــبــر ســنـة 2007  واHــذكــور أعالهp يــحــدد
هذا القـرار تعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد
اخلاص باألعوان العاملW في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلــدمــات لـدى الــديــوان اHـركــزي لــقـمـع الـفــســادp طـبــقـا

للجدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

1

2

1

1

2

1

8

200

219

240

348

1

2

3

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-

1

2

1

1

2

1

8

عامل مهني من اHستوى األول
عون خدمة من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى الثاني
عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام
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اHـاداHـادّة ة 2 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 5 شـــوال عـــام 1433 اHــــوافق 23
غشت سنة 2012.

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 364
اHــؤرخ في 18 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اHــوافق 28 نــوفــمــبــر
سـنة 2007 واHـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزية في وزارة

pاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 63
اHــؤرخ في 17 صــفــر عــام 1429 اHــوافق 24 فــبـــرايــر ســـنــة
2008 واHـــتــــضـــمن تـــنـــظــيـم اإلدارة اHـــركــزيـــة لـــلـــمـــديـــريــة

pالعامة للجمارك
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 374
اHــؤرخ في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 26 نــوفــمــبــر
ســــنــــة 2008 الــــذي يــــرخـص ألعـــــضــــاء احلــــكــــومــــة تــــفــــويض

pإمضائهم
- وبعد االطالع عـلى اHرسوم الـرئاسي اHؤرّخ في 7
جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1432 اHــوافق 10 مــايـــو ســنــة 2011
واHـتـضــمن تــعـيـW الـسـيــد مـراد سـعـادةp مــديـرا لـلـوسـائل

pديرية العامة للجماركHالية باHا
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى : يفوّض إلى الـسيد مراد سـعادةp مدير
الوسائل اHـالية بـاHديـرية العـامة لـلجمـاركp اإلمضاء في
حدود صالحـياتهp بـاسم وزير اHـاليـةp على جـميع الـوثائق

واHقرّرات باستثناء القرارات.
اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلـزائـر في 19  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق 7

غشت سنة 2012.
كر� جوديكر� جودي

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 14 شـوال عـام  شـوال عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 12 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
سـنة سـنة p2011 يتـضمن اHـوافقة عـلى التـنظـيم الداخليp يتـضمن اHـوافقة عـلى التـنظـيم الداخلي

للديوان الوطني اHهني للحليب ومشتقاته.للديوان الوطني اHهني للحليب ومشتقاته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير الفالحة والتنمية الريفية
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في  14 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1431 اHـوافق 28 مـايــو سـنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

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

pتمّمHوا

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 16 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 8
مــايــو ســنــة مــايــو ســنــة p2012 يــتــضــمp يــتــضــمّن تــعــيــW أعــضـاء مــجــلسن تــعــيــW أعــضـاء مــجــلس

إدارة الوكالة الوطنية Hسح األراضي.إدارة الوكالة الوطنية Hسح األراضي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 16 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1433 اHــــوافق 8 مـــايـــو ســـنـــة 2012 يـــعـــيّـن الـــسّـــادة اآلتـــيـــة

أسماؤهمp تـطبيقا ألحكام اHادّة 17 من اHرسـوم التّنفيذيّ
رقـم 89-234 اHـــــــــؤرّخ في 21 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1410
اHــــوافـق 19 ديــــســــمـــبـــــر ســــنـــة 1989 واHــــتــــضـــمّـن إنــــشــــاء
الـوكـالة الـوطـنـيـة Hـسح األراضـيp اHـعـدّل واHتـمّـمp أعـضاء

في مجلس إدارة الوكالة الوطنية Hسح األراضي :
pرئيسا pاليّةHثل وزير ا¡ pمحمد حيمور -
pثل وزير الدفاع الوطني¡ pمراد أوقاسي -

- عـــــبـــــد اخلــــــالق شــــــرفـــــةp ¡ـــــثـل وزيـــــر الـــــداخــــــلـــــيـــــة
pواجلماعات احمللية

- عـــــــلــي مـــــــعــــــــطى الــــــــلّــهp ¡ـــــــثـل وزيــــــــر الـــــــفـالحـــــــــة
pوالتنمــية الـريفـية

pثل وزير األشغال العمومية¡ pإلياس بوريش -
pثل وزير العدل¡ pخالد درار -

- عـــــــبــــــد الـــــــقـــــــادر مـــــــرزوقp ¡ـــــــثل وزيـــــــر الـــــــســـــــكن
والعمران.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 19 رمضان عام  رمضان عام 1433 اHوافق  اHوافق 7  غشت  غشت
ســنــة ســنــة p2012 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرp يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

الوسائل اHالية باHديرية العامة للجمارك.الوسائل اHالية باHديرية العامة للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــ

pاليةHإن وزير ا
- �ـــقـــتــــضى اHـــرســـوم الــــرئـــاسي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431 اHـوافق 28
pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHمايو سنة 2010  وا
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 247
اHـؤرخ في 3 ربـيع األول عام 1418 اHـوافق 8 يـولـيـو سـنة
1997 واHتـضـمن إنشـاء الـديوان الـوطـني اHهـني لـلحـليب

pادة 19 منهHال سيما ا pومشتقاته
- وبـــنـــاء عــلـى مــداوالت مـــجـــلس اإلدارة بـــتــاريخ 23
مــارس ســنــة 2011 واHـــتــعــلــقـــة بــاHــوافـــقــة عــلى الـــتــنــظــيم

pهني للحليب ومشتقاتهHالداخلي للديوان الوطني ا

يقريقرّر  ما يأتي :ر  ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 97 - 247 اHــؤرخ في 3 ربـــيع األول عـــام
1418 اHـوافق 8 يـولـيــو سـنـة 1997 واHـذكــور أعالهp يـهـدف

هـذا القـرار إلى اHـوافـقـة على الـتـنـظـيم الداخـلي لـلـديوان
الوطـني اHهني لـلحلـيب ومشـتقاته الـذي يدعى في صلب

النص "الديوان".

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـشـتـمل الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـديـوانp حتت
pـــديــر الــعـــام الــذي يــســـاعــده مـــديــر عــام مـــســاعــدHســلـــطــة ا
اHهيـكل على اHـستوى اHـركزي في مفـتشـية عامـة وأقسام
ومـديـريـات وخاليـا وعـلى اHـسـتـوى اجلـهـوي في مـديـريات

جهوية على ما يأتي :

pمفتشية عامة -
- قــــسم دعـم تـــنــــمــــيــــة إنــــتـــاج احلــــلــــيب اHــــهــــيــــكل في

pمديريات
pهيكل في مديرياتHشتريات والتوزيع اHقسم ا -

pهيكلة في دوائرHمديرية إدارة الوسائل ا -
pهيكلة في دوائرHالية واحملاسبة اHمديرية ا -

pاخلاليا -
- مديريات جهوية مهيكلة في مصالح.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تـكـلف اHـفـتـشـيـة العـامـة �ـتـابـعـة ومـراقـبة
وتـــقـــيـــيم اHـــســـاعـــدات اHـــالـــيـــة لـــلــدولـــة (اHـــنـح واإلعـــانــات
Wـــمـــنــــوحـــة لـــلـــمــــتـــعـــامـــلـــHاخملـــصــــصـــة لـــلـــمــــواد األولـــيـــة) ا

االقتصاديW للفرع عن طريق الديوان.
وتشتمل على هياكل مركزية وجهوية.

4 :  : يــشــتــمـل قــسم دعم تــنــمــيــة إنــتــاج احلــلــيب اHـاداHـادّة ة 
: Wعلى مديريت

1 - مـديـريــة دعم تـربـيـة احلـيــوانـات وإنـتـاج احلـلـيب
وتشتمل على أربع (4) دوائر :
pدائرة تغذية القطيع -

- دائـرة الـتـكـاثـر وحتـسـW الـسالالت وتـربـيـة صـغـار
pاحليوانات

pدائرة تسيير تقنيات تربية القطعان وصحتها -
.Wهني للمربHدائرة التكوين ا -

2 - مــديـريـة اجلـمـع والـتـحـويـل والـنـوعـيــة وتـشـتـمل
على ثالث (3) دوائر :

pنح واإلعاناتHدائرة تسيير ا -
pدائرة اجلمع والتحويل -

- دائرة النوعية.

اHاداHادّة ة 5 :  : يكـلف قسم اHـشتـريات والـتوزيع بـتنـظيم
الـسوق الوطـنية لـلحلـيب ومشـتقاته وتـموينـها وضبـطها

واستقرارها ويشتمل على ثالث (3) مديريات :
: (2) Wشتريات وتشتمل على دائرتH1 - مديرية ا

pدائرة الصفقات -
- دائـرة تنفيـذ ومتابعة وتـقييم العـقود مع الشريك

اHورد األجنبي.
2 - مديرية اإلمداد وتشتمل على ثالث (3) دوائر :

pدائرة العبور واجلمركة -
pدائرة تسيير منصة الترفيع -

- دائرة النقل.
3 - مـديريـة الـتـوزيع والـضـبط وتـشـتمل عـلى ثالث

(3) دوائر :
pدائرة تسيير اخملزون -

pدائرة حاجيات السوق والبرمجة -
- دائرة التسيير والتوزيع والضبط.

6 :  : مـــديــــريـــة إدارة الـــوســـائل وتـــشــــتـــمل عـــلى اHــاداHــادّة ة 
ثالث (3) دوائر :

pوارد البشريةHدائرة ا -
pدائرة الوسائل -

.WستخدمHدائرة تكوين ا -

اHاداHادّة ة 7 :  : مديـرية اHـالية واحملـاسبةp وتـكلف بـضمان
الــــتـــــمـــــويل والـــــتــــســـــيــــيـــــر اHـــــالي لـــــنــــشـــــاطــــات الـــــديــــوان
(اHيزانيات الـتقديرية واحلسـابات واحلصائل) وخصوصا
الـنـشـاطـات الـنـاجتـة عن أعـبـاء تـبـعـات اخلـدمـة الـعـمـومـيـة

وتشتمل على ثالث (3) دوائر :
pدائرة احملاسبة -

pيزانيةHالية واHدائرة ا -
- دائـــرة احملـــاســـبـــة الـــتـــحـــلـــيـــلـــيـــة وتـــبـــعـــات اخلـــدمــة

العمومية.
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pـــعــلــومـــاتــيــةHــادّة ة 8 :  : خــلـــيــة االتـــصــال واألنــظـــمــة اHــاداHا
وتكلف �ا يأتي :

- تــطــويـــر صــورة الــديــوان واHــهــنــة اHــشــتــركــة لــدى
مــتــعــامـلـي الـفــرع واHــســتــهـلــكــW وذلك عن طــريق وســائل

pعارض وموقع الوابHلتقيات واHاإلعالم وا
- تطـوير وتـنشـيط األنظـمة اHـعلـوماتـية ومـعطـيات

pالديوان
- السهر على مصداقية اHعلومات اHعدة للبث.

اHــــاداHــــادّة ة 9  :  : خـــــلــــيـــــة تـــــدقــــيـق احلــــســـــابـــــات ومــــراقـــــبــــة
التـسـيـيـرp وتـكـلف بإعـداد ووضع وحتـيـW نـظـام الـتـدقيق
ومـــراقــــبـــة الـــتــــســـيــــيـــر الـــداخــــلي الــــذي يـــجب أن يــــســـمح
بــــالـــــتــــحــــقـق من مــــدى مـــــطــــابــــقــــة الـــــســــيــــاســـــات والــــنــــظم
واإلجـــراءات الــــتي يـــقــــررهـــا الــــديـــوان وكــــذا فـــعــــالـــيــــتـــهـــا

وجناعتها.
اHــــــــاداHــــــــادّة ة 10 :  : خــــــــلـــــــيــــــــة الــــــــدراســــــــات االقـــــــتــــــــصــــــــاديـــــــة

واإلحصائيةp وتكلف �ا يأتي :
- إعـداد قـواعد اHـعـلـومـات االقـتصـاديـة واإلحـصـائـية

pجملموع فرع احلليب
- حتــلــيل الـــصــفــقــات والــقــيـــام بــالــدراســات اخلــاصــة

pبجدواها في السوق الوطنية والدولية على حد سواء
- الــقــيــام بـــالــتــقــديــرات ومـــتــابــعــة تــكـــالــيف إنــتــاج
احلـلـيب في مـخـتـلف مـراحـله (اإلنـتـاج واجلـمع والـتحـويل

pوالتوزيع) وكذا تكاليف مشتقات احلليب
- جــــمع كل اإلحــــصــــائـــيــــات اخلـــاصــــة بـــفــــرع احلــــلـــيب
وحتلـيـلهـا وتـصـنيـفـهـا (اHاشـيـة واHـربW واإلنـتـاج واجلمع
والــصـنــاعـة واالســتـيــراد والـتــوزيع واالسـتــهالك)p وإعـداد
نـشـرة دوريـة في هذا اجملـال وبـثـها بـالـتعـاون مع مـخـتلف

الهيئات واHؤسسات اHعنية.

اHاداHادّة ة 11 :  : اخللية القانونيةp وتكلف �ا يأتي :
- تـــزويـــد مــجـــمـــوع هـــيـــاكل الـــديـــوان بـــاالســـتـــشــارة
واHسـاعـدة الـقانـونـيـة وتنـسـيق كل الـدراسـات القـانـونـية

pداخل الديوان
- مــتــابــعــة تــطــور الــتـشــريــعــات والــتــنــظــيـمــات في
مــــجـــال احلـــلــــيب (تـــقــــنـــيـــة تــــربـــيـــة احلــــيـــوانـــات واجملـــاالت
الـــصــــحـــيــــة والـــتــــكـــنــــولـــوجـــيــــة والـــتــــجـــاريــــة واجلـــبــــائـــيـــة
واحملـــــاســــــبــــــيـــــة واالجــــــتـــــمــــــاعـــــيــــــة واHــــــدنـــــيــــــة والـــــدولــــــيـــــة

p(واإليكولوجية
pالسهر على نشر هذه التنظيمات وتطبيقها -

- دراسـة مـلـفــات اHـنـازعـات وتـقـد�ــهـا إلى اHـديـريـة
اHعنية.

اHاداHادّة ة 12 :  : خلية العالقات اخلارجية وتكلف �ا يأتي :
- الــعالقــات مع مــجــلس إدارة الــديــوان وجلــان اHــهن

اHشتركة الوطنية واجلهوية.
13 :  : تــــشـــتـــمـل اHـــديـــريـــات اجلــــهـــويـــة اHــــكـــلـــفـــة اHــاداHــادّة ة 
�ـمارسـة نفس اخـتصـاصات اHـديريـات اHركـزية لـلديوان

على اHستوى احملليp على الهياكل اآلتية :
pديرية اجلهوية للوسطHا -
pديرية اجلهوية للشرقHا -
- اHديرية اجلهوية للغرب.

وتشتمل كل منها على أربع (4) مصالح :
pفتشية اجلهويةH1. مصلحة ا

p2. مصلحة دعم اإلنتاج
p3. مصلحة تسيير اخملزونات والتوزيع

4. مصلحة اإلمداد.
تــشــرف كل مــديــريــة جــهـويــة عــلى ثـالثـة (3) أقــطــاب

لتنمية احلليب حسب التوزيع اآلتي :

الواليات اHعنيةالواليات اHعنيةقطب تنمية احلليبقطب تنمية احلليب اHديرية اجلهويةاHديرية اجلهوية

اجلزائرp البليدةp تيبازةp عW الدفلىp اHدية
تيزي وزوp بجايةp بومرداسp البويرةp برج بوعريريج

غردايةp تامنغستp إيليزيp ورقلةp األغواطp اجللفة.

قسنطينةp سطيفp ميلةp جيجلp أم البواقي.
عنابةp الطارفp قاHةp سوق أهراسp سكيكدة.
باتنةp اHسيلةp خنشلةp تبسةp الواديp بسكرة.

وهرانp سيدي بلعباسp تلمسانp عW تموشنتp معسكرp سعيدة.
مستغاp غليزانp الشلفp تيارتp تيسمسيلت.

بشارp أدرارp تندوفp البيضp النعامة.

الوسط

الشرق

الغرب

اجلزائر
تيزي وزو

غرداية

قسنطينة
عنابة
باتنة

وهران
مستغا

بشار
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تـعـتـبر أقـطـاب تـنـمـيـة احلـلـيب هـيـاكل دعم لـتـطـوير
اإلنـتـاج الـوطـني وهـيـاكل الـتـنـظـيم والـتـشـاور لـلفـرع من

خالل اللجان اجلهوية اHهنية اHشتركة اHناسبة.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 14 شــوال عــام 1432 اHــوافق 12
سبتمبر سنة 2011.

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في أول ربــيع الــثــانـي عـامقــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في أول ربــيع الــثــانـي عـام
1433 اHـــــوافق  اHـــــوافق 23 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة p2012 يـــــتـــــضـــــمنp يـــــتـــــضـــــمن

اHصادقـة على الـنظـام التـقني اجلـزائري الـذي يحدداHصادقـة على الـنظـام التـقني اجلـزائري الـذي يحدد
خـصـائص وشـروط وكـيـفـيـات عـرض اHـسـتـحـضراتخـصـائص وشـروط وكـيـفـيـات عـرض اHـسـتـحـضرات

اHوجهة للرضع.اHوجهة للرضع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة
pووزير الفالحة والتنمية الرّيفيّة

pستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا
ووزير الصـناعـة واHؤسـسات الصـغيـرة واHتـوسطة

pوترقية االستثمار
- �ــــــقـــــــتـــــــضى اHـــــــرســـــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 10 - 149
اHـــؤرّخ في 14 جــــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1431 اHـــوافـق 28

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اHؤرخ
في 4  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1410 اHـوافق أول يـنـايـر سـنـة
pتممHعدل واHا p1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 90 - 39
اHــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  1410 اHــــوافق  30 يــــنــــايـــر ســــنـــة
1990 واHــــتـــعــــلق �ــــراقـــبــــة اجلـــودة و قــــمع الــــغشp اHــــعـــدل

pتممHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 367
اHــــــــؤرخ في  22 ربـــــــيـع الـــــــثـــــــانـي عـــــــام  1411 اHــــــــوافق 10
نـــوفــمـــبــر ســـنــة 1990 واHـــتــعـــلق بـــوسم الــســـلع الـــغــذائـــيــة

pتممHعدل واHا pوعرضها
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 91 - 04 اHؤرخ
في 3 رجب عـــــام  1411 اHـــــوافق  19 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1991
واHــــــــتـــــــــعــــــــلـق بــــــــاHــــــــواد اHـــــــــعــــــــدة لــــــــكـي تـالمـس األغــــــــذيــــــــة

pوادHومستحضرات تنظيف هذه ا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 91 - 53 اHؤرخ
في 3 شــعــبــان عــام  1411 اHــوافق  23 فــبــرايــر ســنـة 1991
واHــتـعـلق بــشـروط الـنـظــافـة اHـطـلــوبـة عـنـد عــمـلـيـة عـرض

pاألغذية لالستهالك
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اHـؤرخ في 17 شـوال عام 1423 اHـوافق 21  ديـسـمـبـر سـنة

p2002 الذي يحدد  صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 319
اHـؤرخ في  22 شـعــبـان عـام 1425 اHـوافق 7 أكـتـوبــر سـنـة
2004 الـذي يـحدد مـبـاد® إعـداد تـدابـير الـصـحـة و الـصـحة

pالنباتية واعتمادها  وتنفيذها
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 464
اHــؤرخ في 4 ذي الـــقـــعـــدة عــام  1426 اHــوافق 6 ديـــســـمـــبــر
سنة  2005 واHتـعلق بتـنظيم الـتقيـيس و سيرهp ال سـيما

pادتان 22 و28 منهHا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 467
اHــؤرخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اHــوافق 10 ديــســـمــبــر
سنة 2005 الذي يحدد شروط مـراقبة مطابـقة اHنتوجات

pستوردة عبر احلدود و كيفيات ذلكHا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 11 - 16
اHؤرّخ في 20 صفر عام 1432 اHوافق 25 يناير سنة 2011
الـــذي يــــحـــدد صالحــــيـــات وزيــــر الـــصـــنــــاعـــة واHــــؤســـســـات

pتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 379
اHــؤرخ في 25 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 21 نـــوفـــمـــبــر
سـنة 2011 الـذي يـحدد صالحـيـات وزير الـصـحة والـسـكان

pستشفياتHوإصالح ا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
 14 صـــــفــــــر عـــــام  1415 اHـــــوافق  23 يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة 1994

واHــتـعــلق بــاHـواصــفــات اHـيــكـروبــيــولـوجــيــة لـبــعض اHـواد
pتممHعدل واHا pالغذائية

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 28 من اHـرسوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 05 - 464 اHــؤرخ في 4  ذي الـــقـــعـــدة عــام
pـــذكـــور أعالهHــــوافق 6 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة  2005 واH1426 ا 

يـــصــــادق عـــلى الــــنـــظــــام الـــتـــقــــني الــــذي يـــحـــدد خــــصـــائص
وشروط و كيـفيـات عرض اHـستحـضرات اHـوجهـة للرضع

اHلحق بهذا القرار.

2 :  : يــحــدد الــنــظــام الـــتــقــني اHــذكــور في اHــادة اHـادة اHـادة 
األولـى أعاله اHـــتـــطـــلـــبـــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الـــتي يـــجب أن
تــســتــجــيب لــهــا  اHــســتــحــضــرات  اHــوجــهـة لــلــرضـع و كـذا

شروط  و كيفيات عرض هذه اHواد.
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اHــادة اHــادة 3 :  : تــســـري أحــكـــام هــذا الـــقــرار بـــعــد ســـتــة (6)
أشهر ابتداء من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

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

1/ - موضوع و مجال التطبيق :/ - موضوع و مجال التطبيق :

يــهـدف هــذا الــنــظــام الـتــقــني إلى حتــديــد اخلــصـائص
وشـــروط و كـــيـــفــــيـــات عـــرض  اHــــســـتـــحـــضــــرات اHـــوجـــهـــة

للرضع.

2/ - مصادر التوثيق و التقييس :/ - مصادر التوثيق و التقييس :

يرتكز هذا النظام التقني على :

1981/ 72 STAN ـــــدونــــة  الـــــغـــــذائـــــيــــةHمـــــقـــــيـــــاس ا -
p(2011راجعة في 2007 وHا)

- م ج  676 احلـلـيب و اHنـتـوجـات اللـبـنـية  � طـريـقة
pاقتطاع العينات

- م ج 5912 احلــــلـــــيـب و اHــــنـــــتـــــوجـــــات الــــلـــــبـــــنـــــيــــة �
اخلـطوط الـتوجـيهيـة العـامة لـتحـضير الـعيـنات لـلتـجربة
للـمحـلول األصـلي  و للتـخفـيفـات العـشريـة قصـد الفحص

pيكروبيولوجيHا

- م ج 674 احلـليب � حتضـير الـعيـنة لـلتـجربـة قصد
pالتحليل الفيزيائي و الكيميائي

- م ج 686 اHــادة الــدسـمــة الــلـبــنــيـة � حتـديــد مــؤشـر
pالبيروكسيد

pم ج 673 احلليب � حتديد الرماد -

- م ج 687 احلـليب اجلاف � حتـديد احلـمـوضة اHـعـيرة
pطريقة مرجعية � 

- م ج 2676 احلـلـيب و الـقـشـدة واحلـلـيـب اHـركـز غـير
pادة اجلافة � طريقة مرجعيةHسكر  � حتديد اHا

- م ج 2695 طـــريـــقـــة تــقـــيـــيـــســيـــة حلـــســـاب اجلــراثـــيم
اإلجـمــالـيـة في مــسـحـوق احلـلــيب و مـصل الـلـ¯ � طــريـقـة

pمرجعية

- م ج 2697 مــــســـــحـــــوق احلــــلـــــيب و مـــــصل الـــــلــــ¯ � 
pحساب بكتيريا القولون  � طريقة مرجعية

- م ج 2688 احلـلـيب واHـنـتـوجـات الـلـبـنـيـة � الـبـحث
p(Spp) عن السلمونيال

- م ج 2696 الـــــبــــحث عـن الــــســــتــــافـــــيــــلــــوكــــوك الــــذي
يحتوي عـلى إنز� كواڤوالز اHوجب في مـسحوق احلليب

pطريقة مرجعية� 

- م ج 5911 احلـلـيب و اHنـتـوجـات الـلـبـنـية  �حـساب
وحـــدات تــكـــوين مـــســتـــعـــمــرات اخلـــمــيـــرة و/أو فــطـــريــات
الـــعـــفن و حـــســـاب اHـــســـتـــعـــمـــرات  في  25 درجـــة مـــئـــويـــة

.(25°C)

وزير وزير الصحة والسكانالصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس

 وزير التجارة وزير التجارة
مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة

وزير وزير الفالحة والتنميةالفالحة والتنمية
الريفيةالريفية

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

وزير الصناعة واHؤسساتوزير الصناعة واHؤسسات
الصغيرة واHتوسطة وترقيةالصغيرة واHتوسطة وترقية

االستثماراالستثمار
محمد بن مراديمحمد بن مرادي

النظام التقني اجلزائري الذي يحدد خصائص و شروطالنظام التقني اجلزائري الذي يحدد خصائص و شروط
و كيفيات عرض اHستحضرات اHوجهة للرضع.و كيفيات عرض اHستحضرات اHوجهة للرضع.

القطاع الوزاري اHبادر : وزارة التجارةالقطاع الوزاري اHبادر : وزارة التجارة

األخـطـار اHــتـرتــبــة  في حــالــة عــدم تــحــقـــيـق الــهـدفاألخـطـار اHــتـرتــبــة  في حــالــة عــدم تــحــقـــيـق الــهـدف
أو األهداف الشرعية :أو األهداف الشرعية :

- �ـكن أن تــشــكل كــثـرة تــنــوع مــنـتــوجــات الـرضع
pحــلـيب الــنـمـو pـوضــوعـة لالســتـهالك ( حــلـيب األطــفـالHا

pستهلكHلبسا في ذهن ا (....... pحليب غني باحلديد

- �ــــكـن أن يــــنـــــتج  عـن عــــدم احـــــتــــرام اخلـــــصــــائص
الــتـقــنـيـة الــتي يـجب أن تــسـتـجــيب لـهــا اHـسـتــحـضـرات
اHــوجـهــة لـلــرضعp آثـارا خــطـيــرة عـلى مــسـتــوى الـتــغـذيـة
p(....... pنــقص الـبــروتـيــنــات و الـفــيـتــامـيــنـات ) لـلــرضع

كما �كن أن �س بصحة الرضع.

األهداف الشرعية اHنتظر حتقيقها :األهداف الشرعية اHنتظر حتقيقها :

- أمن الرضع من خالل وضع جهـاز تنظيمي يحدد
اخلـصـائص الـتــقـنـيـة الـتي تـسـمـح بـعـرض مـنـتـوج سـلـيم

    pفي السوق يستجيب حلاجيات التغذية للرضع

- التحكم في رقابـة اHستحضرات اHوجهة للرضع
اHصنعة محليا أو اHستوردة ودعم ذلك.

اHلحقاHلحق
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- يـجب أال تـقل الـنـسـبـة الـطاقـويـة لـلـمـسـتـحـضرات
اHـوجـــهــة لـلــرضـع و اHـعــروضــة بـشـــكـل مـعـــد لالســتـهالك
عن 60 كـــيــلــوحــريــرة / 100 مــلل أي 250  كــيــلــوجــول/ 100
مـــــلـلp وأال تـــــفــــوق 70 كـــــيـــــلـــــوحـــــريـــــرة / 100 مـــــلل أي 295

كيلوجول / 100 ملل.

- �ــــــــكـن أن تـــــــدمـج اHــــــــضــــــــافـــــــات الــــــــغـــــــذائــــــــيــــــــة في
اHــسـتـحـضــرات اHـوجـهــة لـلـرضع ضـمـن الـشـروط اHـرخص

pعمول بهHبها في التنظيم ا

- يجب أن تكون كل اHـكونات و اHضافـات الغذائية
اHـرخص بها في اHسـتحضرات اHـوجهة للـرضع خالية من

الغلوتان.

1/3 -  - 3  نسبة البـروتW في اHستحـضرات اHعدة أساسانسبة البـروتW في اHستحـضرات اHعدة أساسا

من مستخلص الصوجا :من مستخلص الصوجا :

- في اHـسـتــحـضـرات اHـوجـهـة لـلـرضع اHـعـدة أسـاسـا
من مـسـتـخــلص بـروتــيـنـات الــصــوجــاp تــكــون الــنــسـبة
الـدنـيـا لـلـبـروتـيـنـات فـيـهـا  2,25غ / 100 كـيـلـو حـريـرة أي

0,5غ / 100 كيلو جول.

1/3 -  - 4  نسبة األحماض :نسبة األحماض :

- يـجـب أال تـتــجـاوز نــســبـة حــمض األيــروسـيك 1 %
من األحــمــاض الـــدهــنــيــة اإلجــمــالــيـــة و يــجب أال تــتــجــاوز
الـنــســبـة اإلجــمـالــيــة لـلــفــوسـفــولــيـبــيـدات  300 مـلغ / 100
كـــــــيـــــــلـــــــو حـــــــريــــــرة أي  72 مــــــــلغ / 100 كـــــــيــــــــلـــــــو جـــــــول في

اHستحضرات  اHوجهة للرضع.

- يجب أال تـتجـاوز أحماض الـلوريك واHـيريـستيك
مـعـا 20 % مـن األحـمـاض الـدهـنـيـة اإلجـمــالـيـة  اHـسـتـعـمـلـة

في اHستحضرات اHوجهة للرضع.

- يـجب أال تـتجـاوز نـسـبـة احلـمض الـدهنـي ترانـس
3 % من األحــمــاض الــدهـنــيــة  اإلجــمــالــيــة اHــســتــعــمـلــة في

اHستحضرات اHوجهة للرضع.

1/3 -  - 5 نسبة الليبيدات :  نسبة الليبيدات :  

- يـجب أال تــســتــعـمـل الـزيــوت و الــدهـون اHــهــدرجـة
في اHستحضرات اHوجهة للرضع.

1/3 -  - 6  نسبة الغلوسيدات :نسبة الغلوسيدات :

- يـســتـحــسن أن تــكـون الــغـلــوســيـدات اHــوجـودة في
اHــــســــتــــحــــضـــــرات اHــــوجــــهــــة لــــلــــرضـع اHــــعــــدة أســــاســــا من
بـروتـيــنـات حـلـيب الـبـقـرة و الـبــروتـيـنـات اHـنـحـلـة بـاHـاء

على شكل متعدد الالكتوز و اجللوكوز.

3/ -/ - اHتطلبات التي يجب استيفاؤها :اHتطلبات التي يجب استيفاؤها :

1/3  اHتطلبات التقنية :اHتطلبات التقنية :

1/3 -  - 1  تعاريف :تعاريف :

- يـقـصد بـ " اHـســتـحـضـرات اHـوجـهـة لـلـرضعاHـســتـحـضـرات اHـوجـهـة لـلـرضع" بـديل
حلــلــيب األم اHـصــنـوع خــصـيــصــا لـيــشـبع وحــده احلـاجــيـات
الــغــذائــيــة لــلــرضع في األشــهـــر األولى حلــيــاتــهم إلى غــايــة

إدخال أغذية مكملة.

- يـقـصــد في مـفــهـوم أحــكام هــذا الـنـظــام الـتــقـني
بـ " الرضع" األطفال الذين يقل سنهم عن اثني عشر (12)

شهرا.

1/3 -  - 2  التركيب :التركيب :

- يـحــصل عـلـى اHـســتـحــضـرات اHــوجــهـة لــلـرضع من
حــلــيب الــبــقــرة و حــيــوانــات أخــرى أو خــلــيط من احلــلــيب
و/أو مــكــونــات أخـــرى الــتي ثـــبت بــأنــهـــا تــصــلح لـــتــغــذيــة

الرضع.

- �ـكن عرض اHـسـتحـضرات اHـوجهـة لـلرضع بـشكل
سائل  أو مسحوق و يجب أن يحتوي على :

pالبروتينات *

pالغلوسيدات *

pالليبيدات *

pالفيتامينات *

pعدنية و العناصر النادرةHاألمالح  ا *

* اHـضـافـات الـغـذائـيـة اHــرخص بـهـا طـبـقـا لـلـتـنـظـيم
اHعمول به.

- حتــــدد الــــعــــوامل األســــاســــيــــة لــــلــــتــــركــــيـب و جـــودة
اHـــســـتـــحــــضـــرات الــــمــــوجـــــهــــة لـــلـــرضـع و كـــــذا الــــحــــدود
الــــدنـــــيــــــا والــــقــــصـــــوى و/أو الـــــحـــــدود الـــــتــــوجـــــيـــــهــــيـــة
القـصوى بـ 100 كيـلو حريرة و100 كيـلو جول  في اHلحق

األول بهذا النظام التقني.

- زيـــادة عـــلى الـــتـــركــيـب اHــذكـــور فـي اHــلـــحق األول
بهذا النظـام التقنيp �كن إضافة اHواد احملددة في اHلحق
الـثاني بشـكل اخـتـيـاري لـلمـسـتـحـضرات اHـوجـهـة لـلرضع
وهذا Hنحهـا اHواد  اHوجودة عادة في حليب األم ولضمان
أن تـــركــــيب اHــــنــــتــــوج �ـــكـن أن يـــشــــكـل مـــصــــدرا وحــــيـــدا
لـلـعـنـاصـر اHـغـذيــة لـلـرضـيع أو يـعـطي آثـارا أخـرى مـفـيـدة
تـــعــادل تـــلك اHـــتـــحـــصل عــلـــيـــهـــا في فـــئــة الـــرضع اHـــغـــذيــة

بحليب األم.
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3/3 اHتطلبات التجارية :  اHتطلبات التجارية : 

3/3 -  - 1 نقاء اHسحوق : نقاء اHسحوق :

- يـجـب أال حتـتــوي اHـســتـحـضــرات اHـوجــهـة لــلـرضع
على جزيئـات و ال جزيئات كبيـرة  ويجب أن تتكيف مع

أغذية الرضع.
3/3 -  - 2 التوضيب :التوضيب :

يجب أن تـوضب اHسـتحـضـرات اHوجـهة لـلرضع في
أوعـيـة تــوفـر الـنـظـافـة و جــودة الـغـذاء و يـجب أن تـوضب

في أوعية محكمة الغلق.
�ـــكن اســـتـــعـــمـــال اآلزوت أو غـــاز الـــكــربـــون كـــوسط

غطائي في اHستحضرات اHوجهة للرضع.
3/3 -  - 3 الوسمالوسم : 

زيادة عـلى البـيـانات اHـنصـوص علـيـها في الـتنـظيم
اHعمول بهp يجب أن يتضمن الوسم البـيانات اآلتية :

pمصادر البروتينات *
* " مـسـتـحضـرات  لـبـنـيـة لـلـرضع"p إذا  كـان  حـليب

pصدر  الوحيد  للبروتيناتHالبقرة  هو  ا
* الـقائمة الكـاملة للمكـونات اHرقمة تـنازليا حسب
نــســبــهـــاp غــيــر أنـه إذا أضــيــفت الـــفــيــتــامـــيــنــات و األمالح
اHـعــدنـيــةp  �ــكن تـرقــيم هــذه اHـكــونـات داخل مــجـمــوعـات

pعدنيةHمنفصلة كالفيتامينات و األمالح ا
* الـقـيـمـة الــطـاقـويـة  اHـعـبـر عـنـهـا  بـالـكـيـلـو حـريـرة
و/ أو بــــالــــكـــــيــــلــــو جــــول وعــــدد غــــرامـــــات الــــبــــروتــــيــــنــــات
والـغــلـوســيــدات  و الـلــيـبــيــدات  اHـقــدمـة من 100 غـرام أو
 100مــلل مـن  الــغـــذاء كــمـــا يــبـــاع  و كــذا  من 100 مــلل من

الــغــذاء  اHــعـــد لالســتــعــمـــال وذلك  عــنــدمــا يـــحــضّــر طــبــقــا
pبيّنة على البطاقةHللتعليمات ا

* " بــــدون  حـــلــــيب  و ال  مــــنــــتـــوج لــــبــــني" أو بــــيـــان
¡ـاثلp إذا كان اHـنـتـوج ال يـحتـوي عـلى  احلـلـيب  و ال على

pمشتقاته
pنتوجHرسم واضح لتوضيح طريقة استعمال ا *

pالشروط اخلاصة بالتخزين *
pتعلقة بالتخزين بعد فتح الوعاءHالتعليمات ا *

*  << حلـيب األم أفـضل غـذاء لـرضـيـعكم >> أو بـيان
pاثل يوضح أفضلية حليب األم أو الرضاعة الطبيعية¡

لكي ال يقلل من أهمـية رضاعة األم الطبيعيةp يجب
أال تظهر على الوسم البيانات اآلتية :

- رســوم الــرضع أو الـــنــســاء وال أي تــمـــثــيل آخــر أو
نص يـجعل مـن استـعـمـال اHـسـتحـضـرات اHـوجـهـة لـلرضع

pمثاليا
- كــلــمــة " إنــســاني" أو " أمــومي" أو بــيــانــات أخــرى

¡اثلة.

- �كن إضافة النـشويات اHطهيـة مسبقا فقط و/أو
الـــــهـالمـــــيــــــة طـــــبــــــيـــــعــــــيـــــا  اخلــــــالـــــيــــــة من الــــــغـــــلـــــوتــــــان إلى
اHسـتحضـرات اHوجـهة لـلرضعp و يـجب أال تـتجاوز 30 %
من الـــــغــــلـــــوســـــيــــدات اإلجـــــمــــالـــــيــــة أي 2 غ / 100 مـــــلل من

اHنتوج.
- يـــجـب جتــــنب إضــــافـــة الــــســــكــــاروز و الـــفــــركــــتـــوز
كـمكـون في اHـسـتـحضـرات اHـوجـهة لـلـرضع و�ـكن إضـافة

السكاروز عند الضرورة.
1/3 -  - 7 نسبة الفليورور :نسبة الفليورور :

- يـــجـب أال تـــتـــجـــاوز نـــســـبـــة الـــفـــلـــيـــورور اHـــضــاف
للمسـتحضرات اHوجهة للرضع 100 ميكروغرام ( µ  غ) /
100 كــيــلــو حــريـرة أي  24 مــيــكــروغــرام (µ غ)/  100كــيــلـو

جول.
2/3 اHتطلبات الصحية : اHتطلبات الصحية :

2/3 -  - 1 اHلوثات :اHلوثات :

- يـجب أال تـتـجـاوز الكـمـيـة الـقـصـوى لـلـرصاص في
اHـــســــتـــحـــضــــرات اHـــوجــــهـــة لــــلـــرضع 0,02 مــــلغ / كــــلغp في

اHنتوج اHعد لالستعمال.
- يـجـب أال حتـتــوي اHـســتـحـضــرات اHـوجــهـة لــلـرضع
عـلى اHـلـوثـات و اHـواد غـيـر اHرغـوب فـيـهـا بـكـمـيـات �كن

أن تشكل خطرا على صحة الرضيع.
2/3 -  - 2 اHبيدات : اHبيدات : 

- يـجب أن حتــضــر اHـســتـحــضـرات اHــوجــهـة لــلـرضع
بـعــنـايــة خـاصــة وذلك وفـقــا لـلــطــرق احلـســنـة لــلـصــنع لـكي
تـزيل كل بــقــايـا اHــبـيــدات الـتـي �ـكن أن تــكـون ضــروريـة
عــنــد اإلنـتــاج و الـتــخــزين أو حتـويـل اHـواد األولــيـة أو في

مكونات اHنتوج النهائي . 
2/3 -  - 3 ا النظافة : لنظافة : 

- يجب أن تكـون اHكـونات نـقيـة وسلـيمـة وال تشكل
خـطـرا عـلى الــرضـيع و يـجب أن يـكـون كل مـكـون مـطـابـقـا
Hـواصــفـات اجلــودةp ال سـيـمــا فـيــمـا يــخص الــلـون و الـذوق

والرائحة.
- يجب أن تستجـيب اHستحضرات اHوجهة للرضع
لــلـــخــصـــائص اHـــيـــكــروبـــيـــولــوجـــيـــة احملــددة فـي الــتـــنـــظــيم

اHعمول به.
2/3 -  - 4 اHعاجلة :اHعاجلة :

- يــجب أن تــعــالج اHــســتــحــضــرات اHــوجــهــة لـلــرضع
بـطــرق فـيـزيـائــيـة فـقط و يــجب أن تـوضب بـطــريـقـة تـقي
من كل إتالف أو تـلـوث فـي الـشـروط الـعـاديـة لالسـتـعـمـال

و التخزين و التوزيع.
يـــجب أال تـــعـــالج اHـــســـتــحـــضـــرات اHـــوجـــهـــة لــلـــرضع

ومكوناتها باألشعة األيونية.
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5/ - اHالحق :/ - اHالحق :

1/5 الــــــــعــــــــوامـل األســـــــاســــــــيــــــــة لــــــــتـــــــركــــــــيـب وجـــــــودة الــــــــعــــــــوامـل األســـــــاســــــــيــــــــة لــــــــتـــــــركــــــــيـب وجـــــــودة

اHستحضرات اHوجهة للرضع :اHستحضرات اHوجهة للرضع :
حتــــــدد الـــــعــــــوامل األســــــاســـــيــــــة لـــــلــــــتـــــركـــــيـب وجـــــودة
اHـــســتــحــضـــرات اHــوجــهــة لـــلــرضع في اHـــلــحق األول بــهــذا

النظام التقني.
2/5 اHــكـــونــات اHـــمــكـن اســتــعـــمــالـــهــا اخـــتــيـــاريــا في اHــكـــونــات اHـــمــكـن اســتــعـــمــالـــهــا اخـــتــيـــاريــا في

اHستحضرات اHوجهة للرضع :اHستحضرات اHوجهة للرضع :
حتدد اHـكـونات الـتي �كن اسـتـعمـالهـا اخـتيـاريا في
اHـســتـحــضـرات اHـوجــهـة لــلـرضع فـي اHـلـحـق الـثـانـي بـهـذا

النظام التقني.

4 / - إجراءات تقييم اHطابقة : / - إجراءات تقييم اHطابقة :

لــتـقــيــيـم مـطــابــقــة اHــســتــحــضــرات اHــوجــهـة لــلــرضع
مـــوضــــوع هــــذا الـــنــــظــــام الــــتـــقــــنيp يــــتــــعــــW الـــرجــــوع إلى
إجـــــراءات تــــقــــيـــــيـم اHـــــطــــابــــقـــــة اHــــنــــصــــوص عــــلـــــيــــهــــا في
اHواصـفات اجلـزائــريــة اHـعمول بــهاp اHـذكــورة اآلتـيــة :
p673 م ج p686 م ج p674  م ج p5912 م ج p676 م ج
p2688 م ج p2697 م ج p2695م ج p2676 م ج p687 م ج

م ج p2696 م ج 5911.

اHلحق األولاHلحق األول
العوامــل األساسية لتركيب وجـــودة اHستحضرات اHوجــهة للرضـــعالعوامــل األساسية لتركيب وجـــودة اHستحضرات اHوجــهة للرضـــع

الوحدةالوحدة

بروتيناتبروتينات
غ / 100 كيلوحريرة
غ / 100 كيلوجول

ليبيدات ليبيدات 
* الليبيدات اإلجمالية  الليبيدات اإلجمالية 

غ / 100 كيلوحريرة
غ / 100 كيلوجول
* حمض لنولييك حمض لنولييك

ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

 * a حمض لنولنيك حمض لنولنيك 

ملغ /  100 كيلوحريرة
ملغ /  100 كيلوجول

* نـســبــة حـمـض لـنــولــيـيك /  نـســبــة حـمـض لـنــولــيـيك / a حـمضحـمض
لنولنيكلنولنيك

غلوسيداتغلوسيدات
* الغلوسيدات اإلجمالية الغلوسيدات اإلجمالية

غ / 100 كيلوحريرة
غ / 100كيلوجول

أقصىأقصى

3,0

0,7

6,0

1,4

-
-

غير مخصص
غير مخصص

15�: 1

14,0

3,3

أدنىأدنى

(1) 1,8

(1) 0,45

4,4

1,05

300

70

50

12

5�:1

9,0

2,2

حد توجيهي أقصى (ح ت أ)حد توجيهي أقصى (ح ت أ)

-
-

-
-

1400

330

-
-

-
-

(ح ت أ) : (ح ت أ) : هذه احلدود محسوبة حسب االحتياجات الغذائية للرضع و باالستعمال دون خطر.
الهدف من هذه احلدود أن تعطي توجيهات للمنتجW و يجب أال تفسر على أنها قيم مستهدفة.

(1) : ) : تـطـبق الـقــيم الـدنـيـا عـلى بــروتـيـنـات الـبـقـرة . يــجب أن تـطـبق عـنـد االقــتـضـاءp قـيم دنـيـا أخــرى في اHـسـتـحـضـرات
اHوجهة للرضع اHعدة أساسا من بروتينات احلليب غير حليب البقرة.

يـجب  أن  تـطـبق  قـيـمـة  دنـيـا  2,25غ / 100 كـيـلـو حـريـرة  ( 0,5غ / 100 كـيـلـوجـول) في اHـسـتـحـضـرات اHـعـدة أسـاسـا من
مستخلص بروتينات الصوجا.
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9 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2012  م م

اHلحق األولاHلحق األول  (تابع) (تابع)

الوحدةالوحدة

فيتاميناتفيتامينات

A Wفيتام  Wفيتام *

µ غ ER (2)/100 كيلوحريرة

µ غ ER (2)/100 كيلوجول

D3  Wفيتام  Wفيتام *

µ غ (3)/100 كيلوحريرة

µ غ (3)/100 كيلوجول

E Wفيتام  Wفيتام *

ملغ  TE a  (4)/100 كيلوحريرة 

ملغ  TE a  (4)/100 كيلوجول

K Wفيتام  Wفيتام *

µ غ/100 كيلوحريرة

µ غ /100 كيلوجول

WتيامWتيام *

µ غ/100 كيلوحريرة

µ غ /100 كيلوجول

WريبوفالفWريبوفالف *

µ غ/100 كيلوحريرة

µ غ /100 كيلوجول

أقصىأقصى

180

43

2,5

0,6

-

-

-

-

-

-

-

-

أدنىأدنى

60

14

1

0,25

0,5

0,12

4

1

60

14

80

19

حد توجيهي أقصى (ح ت أ)حد توجيهي أقصى (ح ت أ)

-

-

-

-

5

1,2

27

6,5

300

72

500

119

.(ER) (2) يعبر عنه �عادل ريتينول

µ 1 غ UI 3,33 = ER فيتامµ 1 = A W غ  كل رتينول ترنس.

نسب الرتينول ستعطى من طرف الرتينول اHشكل مسبقاp بينما يجب أال حتسب نسب الكاروتينوييد ضمن حساب
.A Wنسبة الفيتام

.DWفيتام UI 40  = غ  كلسفيلور µ 1 p(3) كلسفيرول
(4) 1 ملغ TE a  (ألفا تكوفيرول معادل)  =  1ملغ  a-d تكوفيرول.
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9 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2012  م م

اHلحق األولاHلحق األول  (تابع) (تابع)

الوحدةالوحدة

(5)WنياسWنياس
µ غ/100 كيلوحريرة
µ غ /100 كيلوجول

B6 Wفيتام   Wفيتام  *
µ غ/100 كيلوحريرة
µ غ /100 كيلوجول

B12 Wفيتام  Wفيتام *
µ غ/100 كيلوحريرة
µ غ /100 كيلوجول

* حمض بنتوتينيك حمض بنتوتينيك
µ غ/100 كيلوحريرة
µ غ /100 كيلوجول

* حمض فوليك حمض فوليك
µ غ/100 كيلوحريرة
µ غ /100 كيلوجول

(6) C  Wفيتام   Wفيتام *
ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

WبيوتWبيوت *
µ غ/100 كيلوحريرة
µ غ /100 كيلوجول

أقصىأقصى

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

أدنىأدنى

300

70

35

8,5

0,1

0,025

400

96

10

2,5

10

2,5

1,5

0,4

حد توجيهي أقصى (ح ت أ)حد توجيهي أقصى (ح ت أ)

1500

360

175

45

1,5

0,36

2000

478

50

12

70

17

10

2,4

(5) توافق النياسW اHشكلة مسبقا.

(6) معبر عنه بحمض أسكوربيك.



22 شو شوّال عام ال عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2849

9 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2012  م م

اHلحق األولاHلحق األول  (تابع) (تابع)

الوحدةالوحدة

األمالح اHعدنية والعناصر النادرةاألمالح اHعدنية والعناصر النادرة

* احلديداحلديد
ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

* كالسيومكالسيوم
ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

* فوسفور فوسفور
ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

* نسبة كالسيوم / فوسفورنسبة كالسيوم / فوسفور

* مغنزيوم مغنزيوم
ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

* صوديوم صوديوم
ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

* كلورور كلورور
ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

* بوتاسيوم بوتاسيوم
ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

* منغناز منغناز
µ غ/100 كيلوحريرة
µ غ /100 كيلوجول

أقصىأقصى

-
-

-
-

-
-

2 : 1

-
-

60

14

160

38

180

43

-
-

أدنىأدنى

0,45

0,1

50

12

25

6

1 : 1

5

1,2

20

5

50

12

60

14

1

0,25

حد توجيهي أقصى (ح ت أ)حد توجيهي أقصى (ح ت أ)

-
-

140

35

100

24

15

3,6

-
-

-
-

-
-

100

24
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9 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2012  م م

اHلحق األولاHلحق األول  (تابع) (تابع)

الوحدةالوحدة

اليوداليود
µغ / 100 كيلوحريرة
µغ / 100 كيلوجول

* سلنيوم سلنيوم
µغ / 100 كيلوحريرة
µغ / 100 كيلوجول

* النحاس النحاس
µغ / 100 كيلوحريرة
µغ / 100 كيلوجول

* الزنك الزنك
ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

مواد أخرىمواد أخرى
Wكول Wكول *

ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

* ميوإنوزيتول ميوإنوزيتول
ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

Wل - كرنت Wل - كرنت *
ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

أقصىأقصى

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

غير مخصص
غير مخصص

أدنىأدنى

10

2,5

1

0,24

35

8,5

0,5

0,12

7

1,7

4

1

1,2

0,3

حد توجيهي أقصى (ح ت أ)حد توجيهي أقصى (ح ت أ)

60

14

9

2,2

120

29

1,5

0,36

50

12

40

9,5

اHلحق الثانياHلحق الثاني
اHكونات اHمكن استعمالها اختياريا في اHستحضرات اHوجهة للرضعاHكونات اHمكن استعمالها اختياريا في اHستحضرات اHوجهة للرضع

القصوىالقصوىالوحدةالوحدة حد توجيهي أقصىحد توجيهي أقصىالدنياالدنيا

* تورين تورين
ملغ / 100 كيلوحريرة
ملغ / 100 كيلوجول

* حمض دوكوزا إقزنويك حمض دوكوزا إقزنويك
% األحماض الدهنية

12

3

-

-
-

-

-
-

0,5
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9 سبتمبر  سنة سبتمبر  سنة 2012  م م

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 5  مــحـر  مــحـرّم عـام م عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 30  نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
p 2011 يـتــضـم p يـتــضـمّـن تـعــيـW أعــضـاء جلــنــة تـقــيـيمـن تـعــيـW أعــضـاء جلــنــة تـقــيـيم سـنـة سـنـة 

وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب.وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 5 مــحـرّم عـام 1433 اHـوافق
30 نــوفـمـبــر سـنـة 2011  تــعـيّن الـسّـيــدات والـسّـادة اآلتـيـة

أسـمـاؤهمp تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 19 مـكرّر 1 من اHـرسـوم
الــــــتّــــــنـــــفــــــيــــــذيّ رقم 90-39 اHــــــؤرّخ في 3 رجب عــــــام 1410
اHــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة 1990 واHــتــعـــلّق �ــراقــبــة اجلــودة
وقـــمع الـــغشp اHـــعـــدّل واHــتـــمّمp أعـــضـــاء في جلــنـــة تـــقـــيــيم

وتوحيد مناهج التحاليل والتجارب :
pرئيسا pثل وزير التجارة¡ pرمضان بوصناجي -
pـــثل وزيـــر الـــدفـــاع الــوطـــني¡ pـــنــور جـــبـــايـــريـــةH -

pعضوا
- عـــبــــد الــــرحــــمـــان مــــوفـقp ¡ـــثـل وزيـــر الــــداخــــلــــيـــة

pعضوا pواجلماعات احمللية
pعضوا pاليةHثل وزير ا¡ pبوبكر دحالل -

- محمد صالـحp ¡ثل وزير التعليم العالي والبحث
pعضوا pالعلمي

- نـعمـان بعـوطةp ¡ـثل وزيـر الصـناعـة واHؤسـسات
pعضوا pتوسطة وترقية االستثمارHالصغيرة وا

- دلـــيـــلــة حـــمـــامp ¡ــثـــلـــة وزيــر الـــفالحـــة والـــتــنـــمـــيــة
pعضوة pالريفية

- محمد بن سلـيمان منصـوريp ¡ثل وزير الصحة
pعضوا pستشفياتHوالسكان وإصالح ا

- عـــبــــد الـــلـــطــــيف مـــســــتـــيـــريp ¡ــــثل وزيـــر اHـــوارد
pعضوا pائيةHا

- ياسمينة بوطـابةp ¡ثلة وزير التهيئة العمرانية
pعضوة pوالبيئة

- نــــوال عــــنـــقــــاقp ¡ـــثــــلـــة وزيــــر الــــصـــيــــد الـــبــــحـــري
pعضوة pوارد الصيديةHوا

pــثل مـحـافــظـة الـطــاقـة الـذريـة¡ pمــحـمـد بـلــعـمـري -
pعضوا

- غـنـيـة صــنـهـاجـيp ¡ـثـلـة اHــركـز اجلـزائــري Hـراقـبـة
pعضوة pاجلودة والرزم

pــعـــهــد الـــوطــني لـــلــتــقـــيــيسHـــثل ا¡ pبــوعالم عـــتــو -
pعضوا

- رابح مــســيـليp ¡ــثل الــديــوان الــوطـنـي لـلــقــيــاسـة
القانونيةp عضوا.

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 7 رجب عـام  رجب عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 28 مـايــو سـنـة مـايــو سـنـة
p2012 يـتـضـمp يـتـضـمّن تـعـديل وحتـيـW مـدونـة الـنـشـاطاتن تـعـديل وحتـيـW مـدونـة الـنـشـاطات

االقتصادية اخلاضعة للقيد في السجل التجارياالقتصادية اخلاضعة للقيد في السجل التجاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 97-39 اHـؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHتعـلّق �دونة األنـشطة االقـتصـادية اخلاضـعة للـقيد في

pادّة 6 منهHال سيّما ا pتمّمHعدّل واHا pالسجل التجاري

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 97-41 اHـؤرّخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
pـــتـــعــلّـــق بــشـــــروط الـــقــــيــــد فـي الــســـجــل الـــتـــجــــاريHوا

pتمّمHعدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اHؤرّخ
في 7 شـــوّال عـــام 1423 اHــوافق 21 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2002

pالذي يحدّد صالحيات وزير التجارة

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 6 من اHـرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 97-39 اHــؤرّخ في 9 رمـــضـــان عــام 1417
اHــوافق 18 يـــنــايــر ســنــة p1997 اHــعــدّل واHــتـــمّم واHــذكــور
أعـالهp يـــهــــدف هـــذا الــــقـــرار إلى تــــعـــديـل وحتـــيــــW مـــدونـــة
الـــنــشـــاطــات االقـــتــصـــاديـــة اخلــاضـــعــة لـــلـــقــيـــد في الـــســجل

التجاري.

2 :  : تـــرفق مـــدونـــة الــــنـــشـــاطـــات االقـــتـــصـــاديـــة اHــاداHــادّة ة 
اخلـاضــعـة لــلـقــيـد فـي الـســجل الـتــجـاريp اHــعـدّلــة واحملـيّــنـة

بأصل هذا القرار.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 7 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 28
مايو سنة 2012.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة



وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 15 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1432
اHــــوافق اHــــوافق 13 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة  ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة p2011 يـــحــــدp يـــحــــدّد  تـــعـــدادد  تـــعـــداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلـــــدمــــات  بـــــعــــنـــــوان اإلدارة اHــــركـــــزيــــة لــــوزارةأو اخلـــــدمــــات  بـــــعــــنـــــوان اإلدارة اHــــركـــــزيــــة لــــوزارة

السياحة والصناعة التقليدية.السياحة والصناعة التقليدية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإنّ األم

pاليةHووزير ا

pووزير السياحة والصناعة التقليدية

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 308  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يـــحــــدد كـــيــــفــــيـــات تــــوظــــيف األعــــوان اHـــتــــعــــاقـــديـن

وحـقوقـهـــم وواجـبـاتهـــم  والـعـنــاصر اHـشـكّـلـة لـرواتـبهــم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

pادة 8 منهHال سيما ا pطبق عليهــمHا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرّخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنة 2010  وا
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرئـاسي اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمن

pالعام للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :
اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 8  من اHـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007  واHـذكــور أعالهp يــهـدف
هـذا الـقرار إلى حتـديـد تعـداد مـناصب الـشـغل وتصـنـيفـها
ومدة العقد اخلـاص باألعوان العاملW في نشاطات احلفظ
أو الصيانـة أو اخلدمات  بعنـوان اإلدارة اHركزية لوزارة

السياحة والصناعة التقليديةp طبقا للجدول اآلتي :

ا=طبعة الرسميا=طبعة الرسميّة8  ة8  حي البسات8T بئر مراد رايس8 ص.ب حي البسات8T بئر مراد رايس8 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير السياحة والصناعةوزير السياحة والصناعة
التقليديةالتقليدية

إسماعيل ميمونإسماعيل ميمون

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

3

26

1

3

9

21

63

348

288

240

219

200

200

7

5

3

2

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
14

14

3

26

1

3

9

7

49

عون وقاية من اHستوى الثاني
عون وقاية من اHستوى األول

سائق سيارة من اHستوى الثاني
سائق سيارة من اHستوى األول

حارس
عامل مهني من اHستوى األول

اجملموع العاماجملموع العام

اHاداHادّة ة 2 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 15 شوال عام 1432 اHوافق 13 سبتمبر سنة 2011.
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