
العدد العدد 09
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 29 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـ
اGوافـق اGوافـق 10 فبراير  فبراير  سنة سنة 2013 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقم 13 - 88 مؤرّخ في 26 ربيع األول عام 1434 اGوافق 7 فبـراير سنة  q2013 يتضـمن منح وسام بدرجة
"عهيد" من مصف االستحقاق  الوطني " بعد الوفاة"......................................................................................
 مـرسـوم تـنـفـيــذي رقم 13 - 84 مـؤرخ في 25 ربـيع األول عام 1434 اGـوافـق 6 فــبـرايـر سـنـة q2013 يـحـدد كـيـفـيـــات تـنـظـيم
وتسـييـر الـبطـاقيــة الوطـنيــة Gرتـكبـــي أعـمـــال الغش ومـرتكـبــي اخملالـفـــات اخلـطـيــرة لـلتـشريـعات والـتنـظيــمات
اجلبائية والتجـارية واجلمركية والبنكية واGالية وكذا عدم القيام باإليداع القانوني حلسابات الشركة..................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 13 - 85 مـؤرخ في 25 ربــيع األول عـام 1434 اGـوافـق 6 فــبــرايــر ســنـة q2013 يـعــدّل ويــتــمم اGــرســوم
الــتــنــفـيــذي رقــم 10-89  اGـؤرّخ فــي 24 ربـــيع األول عــام 1431 اGـوافـق 10 مــارس ســنـة 2010 الــذي يــحـدد كــيــفــيـات
متابعـة الواردات اGعـفـاة من احلقـــوق اجلمركية فـي إطار اتفاقيات التبادل احلـر.............................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 13 - 89 مـؤرّخ في 28 ربــيع األول عـام 1434 اGـوافق 9 فــبـرايـر سـنـة q2013 يـعــــدل تــوزيـــع نـفـقـــات
ميزانيـة الدولة للتجهيز لسنة q2013 حسب كـل  قطـاع..................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 5  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 17 يــنـايـر سـنـة q 2013 يـتـضـمّن إنـهـاء مــهـام كـتـاب عـامـX لـدى
رؤساء دوائر في الواليات..........................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 17 يناير سنة q 2013 يتضمّن إنهـاء مهام مدير الطاقة واGناجم
في والية سعيدة.......................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 17 يـنـاير سـنة q 2013 يـتضـمّن إنـهـاء مهـام رئـيس ديـوان وزير
التهيئة العمرانية والبيئة - سابقـا............................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 5  ربــيع األوّل عــام 1434 اGـــوافق 17 يــنــايــر ســنــة q 2013 يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــديــر اGــصــالح
الفالحية في والية برج بوعريريج...............................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5  ربـيع األوّل عام 1434 اGوافق 17 يـنـاير سـنة q 2013 يتـضـمّن إنهـاء مـهام مـحافـظ الغـابات في
والية عنابة..............................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 5  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 17 يـنــايـر ســنـة q 2013 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـام مــديـرة الــتـنــظـيم
والشؤون القانونية بوزارة التجـارة...........................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 17 يـنـاير سـنة q 2013 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام نائب مـديـر بوزارة
التّجـارة..................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 5  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 17 يــنـايـر سـنـة q 2013 يـتـضـمّن إنـهــاء مـهـام عـمـيـد كـلـيـة الـطب
بجامعة اجلزائر - سابقا.............................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 5  ربـيع األوّل عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سنة q 2013 يتـضمّن إنهـاء مهـام اGفتش الـعامّ لوزارة
..........................................................................................................................XهنيGالتكوين والتعليم ا
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5  ربـيع األوّل عام 1434 اGوافق 17 يـنـاير سـنة q 2013 يتـضـمّن إنهـاء مـهام اGـديـر العـامّ لـلمـعـهد
..............................................................................................................XهنيGالوطني للتكوين والتعليم ا
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 5  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 17 يـنـايـر سـنة q 2013 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـام مـكـلّف بـالـدّراسات
والتلخيص بوزارة السكن والعمـران...........................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 5  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 17 يــنــايــر ســنـة q 2013 يـتــضــمّن إنــهــاء مـهــام مــديــر الـتــعــمــيـر
والبناء في والية الطارف...........................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 5  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 17 يــنـايـر سـنـة q 2013 يـتــضـمّن إنـهـاء مــهـام مـديــــر الـتـشــريـع
والـتـنـظـــيـم لـلـضـمــان االجـتـمــاعي في اGـديـريـة الـعـامـة لـلـضـمـان االجـتـمـاعي بـوزارة الـعـمل والـضـمـان االجـتـمـاعي -
سابقا......................................................................................................................................................
مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخـة في 5  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 17 يـنـايـر سـنة q 2013 تـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام بـوزارة الـصّـحة
والسّكان وإصالح اGستشفيات....................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 17 يناير سنة q 2013 يتضمّن إنهاء مـهام اGديرة العامة للمركز
االستشفائي اجلامعي للجزائر الشرقية........................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 5  ربــيع األوّل عــام 1434 اGـوافق 17 يــنــايــر ســنـة q 2013 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــفــتـش بـوزارة
السياحة والصّناعة التقليدية.....................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5  ربـيع األوّل عام 1434 اGوافق 17 يـنـاير سـنة q 2013 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام اGديـر الـعـامّ للـغـرفة
الوطنية للصّناعة التقليدية واحلــرف..........................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 5  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سنة q 2013 يتضـمّن إنهاء مـهام اGديـر العامّ لـلرياضة
بوزارة الشباب والرياضة..........................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 17 يـنـاير سـنة q 2013 يـتضـمّن إنـهـاء مهـام رئـيس ديـوان وزير
االتصال...................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 5  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 17 يـنــايـر ســنـة q 2013 يــتــضـمّن إنــهـاء مــهـام رئــيـســة دراسـات
باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.......................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 5  ربــيع األوّل عــام 1434 اGـوافق 17 يــنــايــر ســنــة q 2013 يــتــضــمّن تــعــيــX مــكــلّف بــالــدّراسـات
والتلخيص بوزارة الداخلية واجلماعات احمللـية.............................................................................................
مـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 5  ربـــيـع األوّل عــام 1434 اGـــوافق 17 يــنـــايـــر ســـنــة q 2013 يـــتــضـــمّن تــعـــيــX رؤســـاء دوائــر في
الواليات..................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 5  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 17 يـنــايـر ســنـة q 2013 يـتــضـمّن تــعـيــX األمـX الـعــامّ لـلــوكـالـة
الوطنية Gراقبة النشاطات وضبطها في مجال احملروقات...............................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 5  ربـيع األّول عام 1434 اGـوافق 17 يـنـايـر سـنة q 2013 يـتـضـمّن تـعيـX مـديـرة الـنّـقـل في والية
تيبازة....................................................................................................................................................
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 5  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 17 يـنـاير سـنة q2013 يتـضـمّنـان تـعيـX نائـبي مـديرين
بوزارة الفالحة والتنمية الريفية...............................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 17 يـنـايـر سـنة q 2013 يتـضـمّن تـعـيـX مديـر اGـصـالح الـفالحـية
في والية تلمسان......................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 17 يناير سنة q 2013 يتضمّن تعيX مدير مراقبة اجلودة وقمع
الغش بوزارة التّجارة...............................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 5  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 17 يــنـايـر سـنـة q 2013 يـتــضـمّن تـعـيــX مـديـرين لــلـتّـجـارة في
...................................................................................................................................................Xواليت
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 5  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سنة q 2013 يـتضمّن تعيـX عميد كليـة الطب بجامعة
اجلزائر 1.................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 5  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 17 يـنـايـر سـنة q 2013 يـتـضمّن تـعـيX رئـيس دراسـات بوزارة
العالقات مع البرGان.................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 5  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 17 يـنــايـر ســنـة q 2013 يـتــضـمّن تــعـيـX اGــفـتش الــعـامّ لـوزارة
..........................................................................................................................XهنيGالتكوين والتعليم ا
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 5  ربــيع األوّل عــام 1434 اGـوافق 17 يــنــايــر ســنـة q 2013 يــتــضـمّـن تـعــيــX نـائب مــديــر بـوزارة
السّكن والعمران.......................................................................................................................................
مـراســيم رئـاســيّـة مــؤرّخـة في 5  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 17 يـنــايـر ســنـة q 2013 تـتــضـمّن الــتّـعــيـX بـوزارة الــصّـحـة
والسّكان وإصالح اGستشفيات....................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 5  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 17 يـنـايـر سـنة q 2013 يتـضـمّن تـعـيـX اGـديـرة الـعـامـة لـلـوكـالة
الوطنية لزرع األعضاء..............................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 5  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 17 يـنــايـر ســنـة q 2013 يـتــضـمّن تــعـيــX اGـديـر الــعـامّ لــلـديـوان
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســوم رئـــاسي رقم مـــرســوم رئـــاسي رقم 13 -  - 88 مــؤر مــؤرّخ في خ في 26 ربــيع األول ربــيع األول
عــام عــام 1434 اGــوافق  اGــوافق 7 فـــبــرايــر ســنــة  فـــبــرايــر ســنــة  q2013 يــتــضــمنq يــتــضــمن
مــنح وسـام بــدرجـة "عــهــيـد" من مــصف االســتـحــقـاقمــنح وسـام بــدرجـة "عــهــيـد" من مــصف االســتـحــقـاق

الوطني " بعد الوفاة".الوطني " بعد الوفاة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الــدسـتـورq ال سـيـمـا اGـادتـان 77 (8 و12)

qو125 (الفقرة األولى) منه
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84-02 اGــــؤرخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اGــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984

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

qتممGوا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اGـــــادة األولى :اGـــــادة األولى : �ــــــنح وســــــام بـــــدرجـــــة "عــــهـــــيـــــد" من
مـــصف االســتـــحــقـــاق الــــوطــنـي "بــــعـــد الــــوفــاة" لــلــــســيــد

محمد XG حلمر.

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

حـرر بـاجلـزائـر في 26 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق
7 فبراير سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـرســوم تنـفـيـذي رقم  مـرســوم تنـفـيـذي رقم 13 -  - 84 مـؤرخ في  مـؤرخ في 25 ربـيع األول ربـيع األول
عــــام عــــام 1434 اGــــوافـق  اGــــوافـق 6 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة q2013 يــــحــــددq يــــحــــدد
كـيــفــيــــات تـنــظــيم وتــسـيــيــر الــبـطــاقــيـــة الـوطــنــيــةكـيــفــيــــات تـنــظــيم وتــسـيــيــر الــبـطــاقــيـــة الـوطــنــيــة
Gــرتـــكــبــــي أعــمـــــال الــغش ومـــرتــكـــبــي اخملـــالــفـــــاتGــرتـــكــبــــي أعــمـــــال الــغش ومـــرتــكـــبــي اخملـــالــفـــــات
اخلــطــيــــرة لــلــتــشــريــعـات والــتــنــظــيـــمــات اجلــبــائــيـةاخلــطــيــــرة لــلــتــشــريــعـات والــتــنــظــيـــمــات اجلــبــائــيـة
والتـجـارية واجلمـركية والـبنكـية واGالـية وكذا عدموالتـجـارية واجلمـركية والـبنكـية واGالـية وكذا عدم

القيام باإليداع القانوني حلسابات الشركة.القيام باإليداع القانوني حلسابات الشركة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اGــشــتــرك بــX وزيــر اGــالــيـة

q ووزير التجارة

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

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اGـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اGــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممGعدل واGا qتضمن القانون التجاريGوا
- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 75-87 اGـــــؤرخ في 27 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1395 اGــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 1975

qاجلبائية Xوافقة على القوانGتضمن اGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اGــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اGوافق 21 يولـيو سنة 1979 واGـتضمن

qتممGعدل واGا qقانون اجلمارك
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 96-22 اGــؤرخ في 23 صــفــر
عــام 1417 اGــوافق 9 يــولـــيـــو ســـنــة 1996 واGــتـــعـــلق بـــقــمع
مـخـالـفـة الـتـشـريع والـتـنـظـيـم اخلـاصـX بـالـصـرف وحـركة

qتممGعدل واGا qرؤوس األموال من وإلى اخلارج
- و�قتضى القانون رقم 01-21 اGؤرخ في 7 شوال
عــام 1422 اGــــوافق 22 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2001 واGـــتـــضـــمن
قانون اGـالية لسنة q2002 ال سيـما اGادة 41 منه اGـؤسسة

qلقانون اإلجراءات اجلبائية
- و�قـتـضى األمر رقم 03-04 اGؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اGـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واGــتــعـلق
بالقـواعد العامـة اGطبقـة على عملـيات استيـراد البضائع

qوتصديرها
- و�قـتـضى األمر رقم 03-11 اGؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اGـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واGــتـعـلق

qتممGعدل واGا qبالنقد والقرض
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اGـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اGــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
qـمـارسـات الـتـجـاريةGـطـبـقـة عـلى اGالـذي يـحـدد القـواعـد ا

qتممGعدل واGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اGــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اGــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

qتعلق بشروط �ارسة األنشطة التجاريةGوا
- و�ـقــتـضى األمـر رقم 05-06  اGـؤرخ في 18 رجب
عـام 1426 اGـوافق 23 غـشت سـنة 2005 واGـتعـلـق �ـكـافـحة

qتممGعدل واGا qالتهريب
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- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اGؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن
قــانـون اGــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة q2006 ال سـيــمـا اGـادة 13

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

qادة 29 منهGال سيما ا q2009 الية التكميلي لسنةGا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 09 - 03 اGــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واGــتــعـلق

 qستهلك وقمع الغشGبحماية ا
- و�ـــــقــــتـــــضى  اGــــرســـــوم  الــــرئـــــاسي رقم 10 - 236
اGــؤرخ في 28 شـــوال عــام 1431 اGــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2010 واGــتــضــمن تــنــظــيم الــصــفــقــات الــعــمــومــيــةq اGــعـدل

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

 qالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يــرسم ما يأتي :يــرسم ما يأتي :

اGــادة األولى : اGــادة األولى :  تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اGــادة q13 اGـــعـــدلــة
واGــــتـــمــــمـــةq مـن األمـــر رقم 06-04 اGــــؤرخ في 19 جـــمـــادى
الثـانية عام 1427 اGوافق 15 يولـيو سنة 2006 واGـتضمن
قانـون اGالـية الـتكـميـلي لسـنة q2006 يهـدف هذا اGـرسوم
إلى حتديـد كـيفـيات تـنـظيم وتـسـييـر البـطـاقيـة الـوطنـية
Gـــرتـــكــبي أعـــمــال الـــغش ومـــرتــكـــبي اخملـــالــفـــات اخلــطـــيــرة
لـــلـــتـــشـــريـــعــــات والـــتـــنـــظـــيـــمـــات اجلــــبـــائـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة
واجلـمـركيـة والـبـنـكـيـة واGـاليـة وكـذا عـدم الـقـيـام بـاإليداع
الــقـــانـــوني حلـــســـابـــات الــشـــركــــةq الـــتـي تـــدعـى في صـــلب

النص "البطاقية الوطنية Gرتكبي أعمال الغش".

اGادة اGادة  2  :  : الـبطاقيـة الوطنـية Gرتكـبي أعمال الغش
هي قاعدة معطيات �ركزة للمعلومات اGتعلقة �رتكبي
اخملـالـفات اخلـطـيـرة لـلـتـشـريـعـات والـتـنـظـيـمـات اجلـبـائـية
والتجارية واجلمركية والبنكية واGالية وكذا عدم القيام

باإليداع القانوني حلسابات الشركة.
يتم تزويد هذه الـبطاقية من طـرف اGصالح اGؤهلة
لـلوزارة اGكلفـة باGالية والـوزارة اGكلفة بـالتجارة وبنك

اجلزائر.

اGـادة اGـادة 3 :  : يــسـجل فـي الـبــطـاقــيـة الــوطــنـيــة Gـرتــكـبي
أعــــمـــال الــــغش كل شــــخص طــــبـــيــــعي أو مــــعـــنــــوي ارتـــكب
مــخـالــفــة خـطــيـرة لــلـتــشــريـعــات والـتــنـظــيــمـات اجلــبـائــيـة
والـتـجـاريـة واجلـمـركـيـة والـبـنـكـيـة واGـالـيـة وكـذا الـذي لم

يقم باإليداع القانوني حلسابات الشركة.
qعـنــدمـا تــرتـكـب اخملـالــفـة من طــرف شــخص مـعــنـوي

.Xتد هذا التسجيل إلى �ثليه القانوني�

4 :  : تـــعـــدّ مـــخـــالـــفــات خـــطـــيـــرة يـــتـــرتـب عـــنـــهــا اGــادة اGــادة 
تسجيل مرتكبـيها في البطاقية الوطنية Gرتكبي أعمال

الغشq اخملالفات اGتعلقة على اخلصوص �ا يأتي :
q التملص من الوعاء ودفع الضرائب -

- اGـنــاورات الـتــدلـيـســيـة والـتــصـريــحـات في اجملـال
qاجلبائي واجلمركي وكذا التجاري

-  حتــــويـل االمــــتـــــيـــــازات اجلــــبـــــائــــيـــــة واجلـــــمــــركـــــيــــة
qوالتجارية عن وجهتها

qارسة األنشطة التجارية�  -
q ستهلكGحماية وصحة ا  -

qاليةGالعمليات البنكية وا -
qاإلشهار القانوني -

- اGساس باالقتصاد الوطني.
Xبـقـرار مـشـتـرك ب qـذكـورة أعالهGحتـدد اخملـالـفـات ا
الــوزيـــر اGـــكـــلف بـــاGـــالـــيـــة والــوزيـــر اGـــكـــلف بـــالـــتـــجــارة

والوزير اGكلف بالعدل.

اGــادة اGــادة 5 :  : يـــتـــرتب عـن مـــعــايـــنـــة اGـــصـــالــح اGـــؤهــــلـــة
قــانــونـــا خملــالــفـــة خــطـيـــرةq إجــبــاريـــة إجــــراء الــتــسـجــيـل
الــفــــوري Gــرتــكــبــــهـا فــي الــبـطــاقــيــة الــوطــنــيــة Gــرتـكــبي

أعمال الغش.

اGــادة اGــادة 6 :  :  يــتــعــX عـــلى اإلدارة أو اGــؤســـســة مــصــدر
تـــســــجـــيل شــــخص طـــبــــيـــعي أو مــــعـــنـــوي فـي الـــبـــطــــاقـــيـــة
الــوطـنـيـة Gــرتـكـبي أعــمـال الـغشq اGــبـاشـرة في إجـراءات
شطبه الفوري منـهاq تبعا لتسوية وضعيته إزاء مجموع

األسباب التي بررت تسجيله.
يتـرتب عن شطب أي شـخص مـعنـوي من البـطاقـية
Xشطب �ثليه القانوني qرتكبي أعمال الغشG الوطنية

اGسجلX بهذه الصفة.

7  : :  تــــــقـــــــوم اإلدارة أو اGــــــؤســــــســــــةq مــــــصــــــدر اGـــــادة اGـــــادة 
الـتـســجـيل أو الـشــطب من الـبـطــاقـيـة الــوطـنـيــة Gـرتـكـبي
أعــمــال الــغـش  بـتــبــلــيـغ الـشــخـص الــطــبـيــعـي أو اGــعــنـوي
qفي أجل خــمــســة عــشـر (15)  يــومــا qــعــني بــهــذا اإلجــراءGا

بعنوان مقر النشاط الذي صرّح به.
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10 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013  م م

يــســري هــذا األجل اعــتـبــارا من تــاريخ إمــضــاء طـلب
الـتـســجـيل أو الـشــطب من الـبـطــاقـيـة الــوطـنـيــة Gـرتـكـبي

أعمال الغش.
اGـادة اGـادة 8 : : الـبـطـاقيـة الـوطنـيـة Gـرتكـبي أعـمـال الغش
.XؤهلGمؤمنة وسرية. وال �كن تبليغها إال لألشخاص ا
يـتعX عـلى كل شخص �كـنه االطالع على البـطاقية
الـوطـنـية Gـرتـكبـي أعمـال الـغشq احلـرص على االسـتـخدام

القانوني للمعلومات التي تتضمنها وحمايتها.
اGـادة اGـادة 9 : : تتـولى مـصـالح اGـديريـة الـعامـة لـلـضرائب
تــنـظــيم وتــســيــيـر الــبــطــاقــيـة الــوطــنــيـة Gــرتــكــبي أعــمـال

الغـش. وتكلـف �ا يأتي :
Xإجــراء تــســجــيل وشــطب األشــخــاص الــطــبــيــعــيــ -
واGـعــنــويــX مــرتــكـبـي اخملـالــفــات اخلــطــيــرة لـلــتــشــريــعـات
والـتنـظيـمات اجلـبائـية والـتـجاريـة واجلمـركيـة والبـنكـية
واGـــالــــيــــة وكـــذا الــــذين لـم يـــقــــومــــوا بـــاإليــــداع الــــقـــانــــوني

qحلسابات الشركة
- إنـــشــاء قـــاعــدة اGـــعـــطــيـــات اGـــمــركـــزة لــلـــبـــطــاقـــيــة

qرتكبي أعمال الغش وحتيينها وإدارتهاG الوطنية
qعطيات على دعائم مغناطيسية وماديةGحفظ ا -

- وضع اGــعـــطـــيـــات احملــيـــنـــة لــلـــبـــطــاقـــيـــة الــوطـــنـــيــة
Gـرتـكـبي أعـمـال الـغشq حتت تـصـرف اإلدارات والـهـيـئات

qؤهلةGؤسسات اGوا
- إعالم كل شــخص طـــبــيــعي أو مــعــنــوي بــوضــعــيــته

qرتكبي أعمال الغشG جتاه البطاقية الوطنية
- اتخـاذ التدابـير التـي تسمح بـتفادي كل اسـتخدام
سـيء أو تــدلـــيـــسي لـــوثـــائق ودعـــائم اGـــعـــلـــومــة اGـــتـــعـــلـــقــة

qرتكبي أعمال الغشG بالبطاقية الوطنية
- ضـمــان األمن اGــادي لـقــاعـدة مــعــطـيــات الـبــطـاقــيـة

qرتكبي أعمال الغشG الوطنية
- ضـــــمـــــان أمن وإدارة الـــــوصـــــول إلـى الـــــبـــــطـــــاقـــــيــــة

الوطنية Gرتكبي أعمال الغش.
حتــدد إجـراءات الـتــسـجــيل والـشـطـب من الـبـطــاقـيـة
الوطـنيـة Gرتـكبي أعمـال الغش  وكـذا الكـيفـيات الـتقـنية
لـتـسـيـيـرهـا بـقـرار مـشـتـرك بـX الـوزيـر اGـكـلف بـاGـالـيـة

والوزير اGكلف بالتجارة والوزير اGكلف بالعدل.
10 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــادة اGـــــادة 

الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 25 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق
6 فبراير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 85  مــؤرخ في مــؤرخ في 25 ربــيع األول ربــيع األول
يــــعــــدّل  qيــــعــــد q2013 ــــوافـق 6 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســــنــــةGــــوافـق  اGعــــام عــــام 1434 ا
ويتمم اGـرسـوم التنفيذي رقــم ويتمم اGـرسـوم التنفيذي رقــم 10-89  اGؤر  اGؤرّخ فــيخ فــي
24 ربـــيـع األول عــام  ربـــيـع األول عــام 1431 اGــوافـق  اGــوافـق 10 مـــارس ســنــة مـــارس ســنــة

2010 الذي يحدد كيـفيات متابعـة الواردات اGعـفـاة الذي يحدد كيـفيات متابعـة الواردات اGعـفـاة

من احلـقـــوق اجلمـركية فـي إطار اتـفاقيـات التبادلمن احلـقـــوق اجلمـركية فـي إطار اتـفاقيـات التبادل
احلـر.احلـر.

ــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزير التجارة -

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

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عــام 1433 اGـوافق 3 سـبــتـمـبـر سـنـة 2012

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-89 اGـؤرّخ
في 24 ربـيع األوّل عام 1431 اGوافق 10 مـارس سنة 2010
الذي يحـدّد كيـفيات مـتابـعة الواردات اGـعفـاة من احلقوق

qاجلمركية في إطار اتفاقيات التبادل احلــر

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى :ة األولى : يــــعـــدل ويــــتــــمّم هــــذا اGــــرســـوم بــــعض
أحكام اGـرسوم التـنفيذي رقم 10-89 اGؤرّخ في 24 ربيع
األول عام 1431 اGوافق 10 مــارس سنـة 2010 الـذي يحـدّد
كيفيـات متابعـة الـواردات اGعفـاة من احلقـوق اجلمركية

في إطـار اتفاقيـات التبـادل احلـر.

اGاداGادّة ة 2 : : تعـدل أحكام اGادة 2 من اGرسـوم التنفيذي
رقم 10 - 89 اGـؤرّخ في 24 ربــيـع األول عـام 1431 اGـوافق

10 مـارس سنـة 2010 واGذكور أعالهq كما يأتي :

" اGادّة 2 : يـجب على كل شـخص طـبيـعي أو معـنوي
�ــارس نــشـاطــا إنــتــاجـيــا و/ أو جتــاريـاq طــبــقـا لــلــتــشـريع
والتـنظيم اGـعمول بـهماq أن يـقدّم طلب إعـفاء من احلقوق

اجلمركية قبل أية عملية استيراد.
يحـدّد  وذج طـلب اإلعفـاء من احلـقوق اجلـمركـية في

اGلحق بهذا اGرسوم".
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3 : :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادّة 4 مـن اGـــــــرســـــــوم اGــــــاداGــــــادّة ة 
التـنفيذي رقم 10-89 اGؤرّخ في 24 ربيع األوّل عام 1431
اGوافق 10 مـارس سنـة 2010 واGذكور أعالهq كما يأتي :

"اGـادّة 4 : يــجب أن يــرفق طـلـب اإلعـفــاء من احلــقـوق
اجلمركية بالوثائق اآلتية :

بالنسبة  للشخص الطبيعي :بالنسبة  للشخص الطبيعي :

qالفاتورة الشكلية في ثالث (3) نسخ -

- نــســخــة مـصــادق عــلــيــهــا من الــســجـل الــتــجـاري أو
qالوثيقة التي تقوم مقامه عند أول طلب

qصفاةGشهادة عدم اإلخضاع للضريبة ا -

- نــســخـــة مــصــــادق عــلـيــهــا من شــهـادة االســتــيــفـــاء
إزاء الـــــصـــــنــــــدوق الــــــــوطـــــني لــــــلـــــعـــــمـــــال األجـــــــراء و/ أو

الصندوق الوطني للعمال غيـر األجــراء.

بالنسبة للشخص اGعنوي :بالنسبة للشخص اGعنوي :

qالفاتورة الشكلية في ثالث (3)  نسخ -

- نــســخــة مـصــادق عــلــيــهــا من الــســجـل الــتــجـاري أو
qالوثيقة التي تقوم مقامه عند أول طلب

- نـسـخـة مـصـادق عـلــيـهـا من شـهـادة إيـداع حـسـابـات
qركز الوطني للسجل التجاريGالشركة لدى ا

qشهادة عدم اإلخضاع للضريبة مصفاة -

- نـسـخـة مـصـادق عـلــيـهـا من شـهـادة االسـتـيـفـاء إزاء
الــصـــنـــدوق الــوطـــني لـــلـــعــمـــال األجـــراء و/ أو الــصـــنــدوق

الوطني للعمال غير األجـراء".

4 : :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادّة 5 مـن اGـــــــرســـــــوم اGــــــاداGــــــادّة ة 
التـنفيذي رقم 10-89 اGؤرّخ في 24 ربيع األوّل عام 1431
اGوافق 10 مـارس سنـة 2010 واGذكور أعالهq كما يأتي :

"اGــــــادّة 5 : يــــــــودع طـــــــلــب اإلعـــــــفـــــــــاء مـن احلـــــــقـــــــــوق
اجلــمـــركــيــة اGــســتــوفــي لــلــمــعــلــومـــات اGـــطــلــوبــة مــرفــقــــا
بالـوثائق اGـذكــورة فـي اGادة 4 أعالهq بالنـسبة لـلبضائع

اGـــســتــوردة لــلــبــيـع عــلى حــالــتــهــا لـــدى مــديــريــة الــتــجــارة
لـــلـــواليــة اخملـــتـــصـــة إقــلـــيـــمـــيــا الـــتي حتـــيـــله إلى اGـــديـــريــة

اجلهوية للتجارة اGعنية للتأشيرة.

qXـنـتـجGـسـتوردة من طـرف اGبالـنـسـبـة للـبـضـائع ا
تـودع طـلبـات اإلعـفـاء من احلقـوق اجلـمركـيـة لدى اGـديـرية

الوالئية للتجارة التي تمنح التأشيرة.

تــــســـحب طـــلــــبـــات اإلعـــفــــاء من احلـــقـــوق اجلــــمـــركـــيـــة
اGؤشر عليهاq لدى مديرية التجارة للوالية اGعنية.

حتــدد أحــكــام هــذه اGـادّةq عــنــد االقــتــضــاءq بـقــرار من
الوزير اGكلّف بالتجارة".

5 : :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادّة 6 مـن اGـــــــرســـــــوم اGــــــاداGــــــادّة ة 
التـنفيذي رقم 10-89 اGؤرّخ في 24 ربيع األوّل عام 1431
اGوافق 10 مـارس سنـة 2010 واGـذكور أعالهq كما يأتي :

"اGــــادّة 6 :  بــــعـــد دراســــة اGــــلف طــــبــــقـــا ألحــــكــــام هـــذا
اGـرســومq تـمـنح اGــديـريــة الـوالئـيــة لـلــتـجـارة أو اGــديـريـة
اجلـهـويـة للـتـجـارة اGـعنـيـةq حـسب احلـالةq تـأشـيـرة اإلعـفاء
مـن احلـقــوق اجلـمــركـيــة في أجل ثالثـX (30) يـومــا ابــتـداء

من تاريخ إيداع الطلب".

اGاداGادّة ة 6 : :  تتمّم أحكام اGادّة 9 من اGرسوم التنفيذي
رقم 10-89 اGــــؤرّخ في 24 ربـــيع األوّل عـــام 1431 اGــــوافق
qفي آخـــرهـــا q10 مـــــارس ســـنـــة 2010 والـــمــــذكــــور أعـاله

كما يأتي :

"اGادّة 9 : ........................................................

يـــــجب أال يـــــتـــــجـــــــاوز الـــــفـــــــرق بـــــX قـــــيـــــمـــــة اGـــــواد
اGــــســــتـــــوردة واGــــصــــــرح بــــهـــــا فـــي طــــلـب اإلعــــفـــــــاء مـن

احلقــوق اجلمركية نسبة 5 % ".

اGاداGادّة ة 7 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 25 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق
6 فبراير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

Ministère du commerce وزارة التجارة

Répuplique Algérienne Démocratique et Populaire

طلب اإلعفاء من احلقوق اجلمركيةطلب اإلعفاء من احلقوق اجلمركية

DEMANDE DE FRANCHISE DES DROITS DE DOUANE

N° du registre de commerce :

Délivré par l�antenne du
CNRC de :

N° d�identifiant fiscal :

Poids net :

Valeur  FOB  ou  départ
usine :

Frêt :

Pays d�origine :

Pays de provenance :

رقم السجل التجاري :

اGسلم من طرف
فرع مركز السجل التجاري

لـ :

رقم التعريف اجلبائي :

الوزن الصافي :

التسليم على ظهر الباخرة أو
عند اخلروج من اGعمل :

الشحن :

بلد اGنشأ :

بلد اGصدر :

Nom ou raison sociale :

Téléphone :

Fax :
Télex :

Adresse :

Désignation commerciale de
la marchandise :

N° de la sous-position
tarifaire :

االسم أو التسمية
االجتماعية :

الهاتف : 
الفاكس :
التلكس :

العنوان :

االسم التجاري للبضاعة :

رقم البلد التعريفي الفرعي

ختم وتوقيع اGستورد
Cachet et signature de l�importateur

مكان مخصص لإلدارة
(اGديرية اجلهوية للتجارة)

: Visa du directeur régional ou de wilaya du commerceتأشيرة اGدير اجلهوي أو الوالئي للتجارة :

PARTIE RESERVEÉ A L�ADMINISTRATION
(Direction régionale du commerce)

الصالحية من :
إلى :

Validité du :
Au :

رقم :
تاريخ التسجيل :

N° :
Date d�enregistrement.............
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مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 89 مــؤر مــؤرّخ في خ في 28 ربــيع األول ربــيع األول

1434 اGــــوافق  اGــــوافق  9 فـــبـــرايــــر ســـنـــة  فـــبـــرايــــر ســـنـــة q q2013 يـــعــــــدليـــعــــــدل عــام عــام 

تـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنةتـوزيـــع نـفـقـــات مـيـزانـيــة الـدولـة لـلـتـجـهـيـز لـسـنة

q2013 حسب كـل  قطـاع.q حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةGبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورq ال ســيـــمــا اGــادتــان 85 - 3

qو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اGــــؤرخ في 8

شــوّال عــام 1404 اGــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلـق

 qتمّمGعدّل واGا qاليةGا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12

صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

q2013 الية لسنةGقانون ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227

اGــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اGــــوافق 13 يـــولـــيـــو

سـنـة 1998 واGــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزq اGـعـدّل

   qتممGوا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــاداGــادّة األولى : ة األولى :  يـــلــــــغــى مـن مـــيـــزانـــيـــة ســـنــــة 2013

Xاعـتماد دفع قدره تـسعة وعـشرون مليـارا  وعشرة مالي

ديــــنـــــار (29.010.000.000 دج) ورخـــــصــــة بــــرنــــامج قــــدرهــــا

خــمـســة وثالثــون مــلــيــارا وخـمــســمــائــة وعـشــرون مــلــيـون

ديـنـار (35.520.000.000 دج)  مـقـيّــدان فــي الـنـفـــقـات ذات

الـطـابع الــنـهـــائي ( اGـنـصــــوص عـلـيــهـا فــي الــقـانـون رقم

12-12 اGـؤرخ في 12 صـفـر عام 1434 اGـوافق 26 ديـسـمـبـر

سـنة 2012  واGـتـضـمن قـانـون اGـالـيـة لـسـنـة q(2013 طـبـقا

للجدول "أ" اGلحق بهذا اGرسوم.

اGــاداGــادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Gـيــزانيــة سـنــة 2013  اعـتـمـاد

Xدفـــع  قــدره  تـــســـعــة وعـــشــرون مـــلـــيــارا  وعـــشـــرة ماليــ

ديــــنـــــار (29.010.000.000 دج) ورخـــــصــــة بــــرنــــامج قــــدرهــــا

خــمـســة وثالثــون مــلــيــارا وخـمــســمــائــة وعـشــرون مــلــيـون

ديــنــار (35.520.000.000 دج) يــقـيّــدان فــي الــنــفــــقـات ذات

الـطـابع الــنـهـــائي ( اGـنـصــــوص عـلـيــهـا فــي الــقـانـون رقم

12-12 اGـؤرخ في 12 صـفـر عام 1434 اGـوافق 26 ديـسـمـبـر

سـنة 2012  واGـتـضـمن قـانـون اGـالـيـة لـسـنـة q(2013 طـبـقا

للجدول "ب" اGلحق بهذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرر بـاجلـزائـر في 28 ربـيع األول عـام 1434 اGـوافق

9 فبراير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

اGلحقاGلحق
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اGبالغ اGلغاةاGبالغ اGلغاةالقطاعاتالقطاعات
رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

- احــتـيــاطي لــنـفــقـات
غير متوقعة

اجملموعجملموع

29.010.000

29.010.000

35.520.000

35.520.000

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اGبالغ اخملصصةاGبالغ اخملصصةالقطاعاتالقطاعات
رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

- اGــنــشـآت الــقــاعــديـة
االقـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــاديــــــــــــة

واإلدارية
- اخملــطــطـات الــبـلــديـة

للتنمية
اجملموعجملموع

6.510.000

22.500.000

29.010.000

13.020.000

22.500.000

35.520.000
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10 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013  م م

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

كتاب عامX لدى رؤساء دوائر في الواليات.كتاب عامX لدى رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سنة 2013 تنـهى مهـام السّادة
اآلتــيــة أســمــاؤهم بــصــفــتــهم كــتـــابــا عــامــX لــــدى رؤســـاء

دوائــر في الواليات اآلتيةq لتكليفهم بوظائف أخـرى :
- نــــــور الـــديـــن بــــومــشــــاشq بـدائــــرة تــيـمـقـــاد

qفي واليـة باتنـة
- أعـــمــــــر شــــــــاوشq بــدائــــــرة تــــيــــــــزي غـــنــــيف

qفي واليـة تـيزي وزو
- نـــــــــــور الــــديــــــن كــــــــواشيq بـــــدائــــــــرة قــــمـــــــار

qفـــي واليـــة الـوادي
- رشــــيــد بـــن عــــابـــدq بــدائـــــرة عــــX الــطـــويــلـــــة

qفـي واليـة خنشلـة
- عــبـد الــعـــزيــــز بـــوعـــونq بــدائــــرة قـــرارم قــوقــة

في واليـة ميلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

مدير الطاقة واGناجم في والية سعيدة.مدير الطاقة واGناجم في والية سعيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGـوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام الـسّـيد
سـعـيـد بوبـكـرq بـصـفـته مـديـرا لـلـطـاقـة واGنـاجم فـي والية

سعيدةq إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام
رئـيس ديـوان وزير الـتـهيـئـة الـعمـرانـيـة والبـيـئة -رئـيس ديـوان وزير الـتـهيـئـة الـعمـرانـيـة والبـيـئة -

سابقـا.سابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGـوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام الـسّـيد
عــبـــد الـــقــــادر بن حــجـــوجــــةq بــصـــفــتــه رئــيـــســــا لــديــوان
وزيــر الـتـهـيـئـة الـعـمــرانــيـة والـبـيـئـة - سـابـقــاq إلحـالـتـه

على التّقاعد.

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

مدير اGصالح الفالحية في والية برج بوعريريج.مدير اGصالح الفالحية في والية برج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGـوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام الـسّـيد
مـــــحــــمــــــد فــــتـــــــوحيq بـــــصــــفـــــتــه مـــــديــــــــرا لـــــلــــمـــــصــــــــالح
الــــفالحــــــــيــــة في واليـــــة بــــرج بــــوعـــــريــــريـجq لــــتــــكـــلــــيــــفــه

بوظيفـــة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

محافظ الغابات في والية عنابة.محافظ الغابات في والية عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGـوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام الـسّـيد
مـحـمــد الـسـعــيد بـاشـطــارزيq بـصـفـته مـحـافـظـا لـلـغـابات

في والية عنابةq إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام
مـــديـــرة الـــتـــنـــظــيـم والـــشـــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة بــوزارةمـــديـــرة الـــتـــنـــظــيـم والـــشـــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة بــوزارة

التجـارة.التجـارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سنة 2013 تنهـى مهام السّيدة
حـــســـيــــنـــــــة جـــــــادونq بـــصــــفـــتـــهـــــا مــــديـــــرة لـــلـــتــــنـــظـــــيم
والــشــــؤون الـقــانــونـــــيـة بــــوزارة الــتّــجــــارةq إلحــالــتــهـــا

على التّـقاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

نائب مدير بوزارة التنائب مدير بوزارة التّجـارة.جـارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGـوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام الـسّـيد
نـــور الـــدين لـــعــورq بـــصـــفــته نـــائب مـــديــر لـــلـــتــحـــقــيـــقــات
اخلـصوصـيـة �ـديـريـة التـعـاون والـتـحـقيـقـات اخلـصـوصـية

بوزارة التجارةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

عميد كلية الطب بجامعة اجلزائر - سابقا.عميد كلية الطب بجامعة اجلزائر - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGـوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام الـسّـيد
مـــوسى أراداq بـــصــفـــته عـــمـــيـــدا لــكـــلــــيـــة الــطـب بــجـــامـــعــة

اجلـزائر - سابقاq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

.XهنيGلوزارة التكوين والتعليم ا .XهنيGفتش العامّ لوزارة التكوين والتعليم اGفتش العاماGا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGـوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام الـسّـيد
أكــلـي حــمــاميq بـــصــفــته مــفـــتــشــا عــامــا لـــوزارة الــتــكــوين

والتعليم اGهنيqX إلحالته على التّقاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام
اGــديـر الــعـاماGــديـر الــعـامّ لــلـمــعـهــد الـوطــني لــلـتــكـوين والــتـعــلـيم لــلـمــعـهــد الـوطــني لــلـتــكـوين والــتـعــلـيم

.XهنيGا.XهنيGا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGـوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام الـسّـيد
نــــوار بــوروبــةq بـــصــفــته مـــديــرا عــامــا لـــلــمــعــهـــد الــوطــني

للتكوين والتعليم اGهنيqX لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام
مـــكـــلمـــكـــلّف بــالـــدف بــالـــدّراســـات والـــتــلـــخـــيص بـــوزارة الـــســكنراســـات والـــتــلـــخـــيص بـــوزارة الـــســكن

والعمـران.والعمـران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGـوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام الـسّـيد
اجملــيـد ســعــدودq بـصــفـتـه مـكــلّـفــا بــالـدّراســات والــتـلــخـيص

بوزارة السكن والعمرانq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

مدير التعمير والبناء في والية الطارف.مدير التعمير والبناء في والية الطارف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGـوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام الـسّـيد
نــور الـدين غـــاGـيq بـصـفـتــه مـديـــرا لـلــتـعـمـيـر والـبـنـــاء

في واليـة الطـارف.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام
مـديـــر التـشــريـع والـتنـظـــيم للـضـمـان االجـتـمـاعيمـديـــر التـشــريـع والـتنـظـــيم للـضـمـان االجـتـمـاعي
فـي اGـديــريــة الــعـامــة لــلــضـمــان االجــتــمــاعي بـوزارةفـي اGـديــريــة الــعـامــة لــلــضـمــان االجــتــمــاعي بـوزارة

العمل والضمان االجتماعي - سابقا.العمل والضمان االجتماعي - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGـوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام الـسّـيد
أحـــمــد حـــلــفـــاويq بـــصــفـــته مـــديــرا لـــلــتـــشـــريع والــتـــنـــظــيم
لـــلـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعي فـي اGـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــضـــمــان
qاالجـتماعي بوزارة الـعمل والضـمان االجتمـاعي - سابقا

إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــراســيـم رئـــاســـيمـــراســيـم رئـــاســـيّــة مـــؤرــة مـــؤرّخـــة في خـــة في 5  ربـــيع األو  ربـــيع األوّل عــام ل عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 تـتـضــم q تـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

بوزارة الصبوزارة الصّحة والسحة والسّكان وإصالح اGستشفيات.كان وإصالح اGستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــــام 1434 اGــــوافق 17 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2013 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـــــسّــــــيـــــدات والـــــسّــــــــادة اآلتـــــــيـــــة أســــمـــــــاؤهـم بـــــــوزارة
الــصّـحــــة والــسّـــكــان وإصالح اGــسـتــشـفــيــــاتq لـتــكــلـيــفـهم

بوظــائف أخــرى :

- شـــــــريـــــفــــــــة بـن زهــــــــرةq بــــــصـــــفـــــتـــــهـــــــا مـــــديــــــــرة
qللتخطيط والتنمية

qبصفته مديرا للتنظيم والوثائق qبن عمر رحال -

- رشــــيـــد بـــوعــــكـــازq بـــصــــفـــته مــــكـــلّـــفــــا بـــالـــدّراســـات
qوالتلخيص

qبصفته نائب مدير لألم والطفل qجمال فورار -

- رشـيـدة فـرحـاتq بـصــفـتـهـا نـائـبـة مــديـر لـتـقـيـيس
qالوسائل وتقو© األنشطة والتكاليف
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- نصـيـرة بومـعـيزةq بـصـفتـهـا نائـبـة مديـر لـلنـشاط
qالصحي في األوساط اخلاصة

qبصفتها نائبة مدير للمنازعات qأمينة بودوخة -

qبصفته نائب مدير لبرامج السّكان qعمر والي -

- مـــــقــــــران أقــــــرانـــــيـــــوq بـــــصــــــفـــــتــه نــــــــائب مـــــديـــــــر
qللميـزانــية واحملاسبـة

- طـيب زوبيـر عـاجبq بصـفته نـائب مـدير لـلوقـاية
qفي الوسط التربوي

- حــــــيـــــاة مــــــوســــــاويq بـــــصــــــفــــــتـــــهــــــا نــــــائـــــبــــــة مــــــديـــــر
qلالستعجاالت وأنشطة العالج اجلوارية

- مـــصــطـــفى عـــبــد الـــعـــزيــزq بـــصــفـــته نــــائب مـــديــــر
qتابعــة التعـاقـدG

- غـنــيــة مــربـوطq بــصــفـتــهــا نــائـبــة مــديــر لألمـراض
qتنقلة ونظافة الوسطGا

- رابـح بـــــوهـــــيـــــنـــــونيq بـــــصـــــفــــتـــه نـــــــائب مـــــديــــــر
qتواصـلGللتكوين ا

- لـــــونــــاس بــــوخــــالــــفــــــةq بــــصــــفــــتــه نــــــائـب مــــديـــــر
qللوثائق واألرشيف

- جـــمـــيــلـــة نـــايت مـــرزوقq بــصـــفـــتــهـــا نـــائــبـــة مـــديــر
qراقبة التسييرG

- مــــــحـــــنــــــــد عـــــبــــــــديq بـــــصــــــفـــــتـــه نــــــــائـب مـــــديــــــــر
للــوسـائل العامـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سنة 2013 تنهـى مهام السّيدة
واآلنـــــســــــــة والـــــسّــــــــيـــــد اآلتــــــــيـــــة أســـــمـــــــــاؤهم بــــــــوزارة
الـصّـحــــة والسّـــكــان وإصالح اGـسـتـشـفـيـــاتq لـتـكـلـيفـهــم

بوظــائف أخــرى :

qبصفتها مديرة للسّـكان qنصيرة كداد -

qبصفته مديرا للصيدلة qحمو حافظ -

- عـــزيـــزة طاهــر بـوشاتq بصـفتهـــا نائبـــة مديـر
للتنظـيم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGـوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام الـسّـيد
مـروان بن عـواليq بـصـفـتـه مـفـتـشـا عـامـا لـوزارة الـصّـحـة

والسّكان وإصالح اGستشفيات.

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGـوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام الـسّـيد
مـحــمـد حـمــاديq بـصــفـته مــكـلّــفـا بــالـدّراســات والـتـلــخـيص

بوزارة الصّحة والسّكان وإصالح اGستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGـوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام الـسّـيد
عـبـد الــقـادر صـالح الـدين قـنـارq بـصـفـته مـديـرا لـلـمـصـالح
qستشفياتGالصحية بـوزارة الصّحة والسّكـان وإصالح ا

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام
اGـــديـــرة الـــعـــامـــة لــلـــمـــركـــز االســـتـــشــفـــائـي اجلــامـــعياGـــديـــرة الـــعـــامـــة لــلـــمـــركـــز االســـتـــشــفـــائـي اجلــامـــعي

للجزائر الشرقية.للجزائر الشرقية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سنة 2013 تنهـى مهام السّيدة
مـليـكة رحـالq بصـفتـها مـديرة عـامة لـلمـركز االسـتشـفائي

اجلامعي للجزائر الشرقيةq لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

مفتش بوزارة السياحة والصمفتش بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية.ناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGـوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام الـسّـيد
رشـــيــــد شـــلــــوفيq بـــصــــفـــتـه مـــفـــتــــشـــا بــــوزارة الـــســــيـــاحـــة

والصّناعة التقليديةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام
اGـديـر الـعاماGـديـر الـعامّ لـلـغـرفـة الـوطنـيـة لـلـص لـلـغـرفـة الـوطنـيـة لـلـصّـنـاعة الـتـقـلـيـديةـنـاعة الـتـقـلـيـدية

واحلــرف.واحلــرف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGـوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام الـسّـيد
خــالـــد بن حـــاج الــطـــاهـــرq بـــصــفـــته مـــديــرا عـــامـــا لــلـــغـــرفــة

الوطنية للصّناعة التقليدية واحلرف.
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مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

اGدير العاماGدير العامّ للرياضة بوزارة الشباب والرياضة. للرياضة بوزارة الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGـوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام الـسّـيد
حــســX كــنــوشq بــصـــفــته مــديــرا عــامــا لــلــريــاضــة بــوزارة

الشباب  والرياضةq إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام

رئيس ديوان وزير االتصال.رئيس ديوان وزير االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGـوافق 17 ينـاير سـنة 2013 تـنهـى مهـام الـسّـيد

يوسف حركاتq بصفته رئيسا لديوان وزير االتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 17 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة q 2013 يـتـضــم q يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام
رئــــيـــســــة دراســــات بـــاجملــــلس الــــوطـــنـي االقـــتــــصـــاديرئــــيـــســــة دراســــات بـــاجملــــلس الــــوطـــنـي االقـــتــــصـــادي

واالجتماعي.واالجتماعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سنة 2013 تنهـى مهام السّيدة
�ـيـنة أوبـوزارq زوجـة سـكاتq بـصـفـتـها رئـيـسـة دراسات
بــاجملــلس الــــوطــني االقــتــصـــادي واالجــتــمـــاعيq إلحــالــتــهـا

عـلى التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGوافق اGوافق 17 ينـاير سنة  ينـاير سنة q 2013 يتضـم q يتضـمّن تعيX مكلن تعيX مكلّف
بـــــالـــــدبـــــالـــــدّراســـــات والـــــتــــــلـــــخـــــيص بـــــوزارة الـــــداخـــــلـــــيـــــةراســـــات والـــــتــــــلـــــخـــــيص بـــــوزارة الـــــداخـــــلـــــيـــــة

واجلماعات احمللـية.واجلماعات احمللـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــــوافق 17 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2013 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد
إلــيـــاس مـــحي الـــدينq مـــكـــلّــفـــا بـــالـــدّراســات والـــتـــلــخـــيص

بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تـــعـــيــXيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ q يـــتـــضـــم q 2013 ــــوافق 17 يــــنــــايـــر ســــنـــة  يــــنــــايـــر ســــنـــةGــــوافق اGا

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 17 يناير سنة 2013 يعيّن السّادة اآلتية

أسماؤهم رؤساء دوائر في الواليات اآلتية :

والية الشلف :والية الشلف :

- دائرة بوقادير : أعمر شاوش.

والية األغواط :والية األغواط :

- دائرة أفلو : عبد العزيز بوعون.

والية بسكرة :والية بسكرة :

qدائرة سيدي خالد : نور الدين كواشي -

- دائرة مشونش : رشيد بن عابد.

والية غرداية :والية غرداية :

- دائرة متليلي q نور الدين بومشاش.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xاألم Xن تعيXاألم Xيتضـمّن تعي q يتضـم q 2013 وافق 17 ينـاير سنة  ينـاير سنةGوافق اGا
العامالعامّ لـلوكالـة الوطنيـة Gراقبة الـنشاطات وضـبطها لـلوكالـة الوطنيـة Gراقبة الـنشاطات وضـبطها

في مجال احملروقات.في مجال احملروقات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــــوافق 17 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2013 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد
حـمـداني بـلـبـيضq أمـيـنـا عـامـا لـلـوكـالـة الـوطـنـيـة Gـراقـبة

النشاطات وضبطها في مجال احملروقات.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGوافق اGوافق 17 يناير سنة  يناير سنة q 2013 يتضم q يتضمّن تعيX مديرةن تعيX مديرة

النالنّقـل في والية تيبازة.قـل في والية تيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــــوافق 17 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2013 تـــعـــيّـن اآلنـــســـة

سامية موالكq مديرة للنّقل في والية تيبازة.
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10 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013  م م

مــــرســـومـــان رئـــاســـيمــــرســـومـــان رئـــاســـيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 5  ربـــيع األو  ربـــيع األوّل عـــامل عـــام
Xنان تعيXيتضـمّنان تعي qيتضـم q2013 وافق 17 يناير سنة  يناير سنةGوافق  اG1434 ا

نائبي مديرين بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.نائبي مديرين بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 17 يـــنـــايـــر ســـنــــة 2013 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
نــــــور الــدين مــشــريq نـائب مــديــر Gــرابط اخلــيل بـوزارة

الفالحة والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 17 يــنـــايـــر ســـنــة 2013 تــعـــيّن الـــسّـــيــدة
ملـيـكة مـزيـانيq نائـبـة مـدير لـلـميـزانـية بـوزارة الـفالحـة

والتنمـية الـريفـية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGوافق اGوافق 17 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q 2013 يـتضـم q يـتضـمّن تعـيX مـديرن تعـيX مـدير

اGصالح الفالحية في والية تلمسان.اGصالح الفالحية في والية تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سنة 2013 يعيّن الـسّيد محمد

فتوحيq مديرا للمصالح الفالحية في والية تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGوافق اGوافق 17 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q 2013 يـتضـم q يـتضـمّن تعـيX مـديرن تعـيX مـدير

مراقبة اجلودة وقمع الغش بوزارة التمراقبة اجلودة وقمع الغش بوزارة التّجارة.جارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 17 يـــنـــايـــر ســـنــــة 2013 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
نــــــور الــدين لــعــورq مـديــرا Gــراقــبــة اجلــودة وقـمـع الـغش

بوزارة التّجـارة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تـــعـــيــXيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ q يـــتـــضـــم q 2013 ــــوافق 17 يــــنــــايـــر ســــنـــة  يــــنــــايـــر ســــنـــةGــــوافق اGا

.Xجارة في واليت.Xمديرين للتمديرين للتّجارة في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عـام 1434 اGــوافق 17 يــنــايــر ســنــة 2013 يــعــيّن الــسّــيـدان
: Xاآلتيت Xاآلتي اسماهما مديرين للتّجارة في الواليت

qفي والية برج بوعريريج qعبد الكر© كل -
- قادة عجابيq في والية عX الدفلى.

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGوافق اGوافق 17 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q 2013 يـتضـم q يـتضـمّن تعـيX عـميدن تعـيX عـميد

كلية الطب بجامعة اجلزائر كلية الطب بجامعة اجلزائر 1.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 17 يــنـــايــــر ســـنـــة 2013 يــعـــيّن الـــسّـــيــد
صالح الــــدين بن ديـبq عـــمـــيـــدا لــــكـــلـــيــــة الـــطب بــــجـــامـــعـــة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــاجلـزائـر 1.
مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تـــعـــيــXيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ q يـــتـــضـــم q 2013 ــــوافق 17 يــــنــــايـــر ســــنـــة  يــــنــــايـــر ســــنـــةGــــوافق اGا

رئيس دراسات بوزارة العالقات مع البرGان.رئيس دراسات بوزارة العالقات مع البرGان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــــوافق 17 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2013 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد
الـربيع ڤـواسq رئـيسـا لـلـدراسات بـقـسم متـابـعة الـرقـابة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــالبرGانية بوزارة العالقات مع البرGان.
مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تـــعـــيــXيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ q يـــتـــضـــم q 2013 ــــوافق 17 يــــنــــايـــر ســــنـــة  يــــنــــايـــر ســــنـــةGــــوافق اGا

.XهنيGلوزارة التكوين والتعليم ا .XهنيGفتش العامّ لوزارة التكوين والتعليم اGفتش العاماGا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سـنة 2013 يعـيّن السّـيد نـوار
.XهنيGمفتشا عاما لوزارة التكوين والتعليم ا qــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــبوروبة
مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
17 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q 2013 يـتضـم q يـتضـمّن تـعيـX نائبن تـعيـX نائب اGوافق اGوافق 

مدير بوزارة السمدير بوزارة السّكن والعمران.كن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سـنة 2013 يعيّـن السّيـد اجمليد
ســعــدودq نــائب مــديــر لــتــقــيــيم اGــؤســســة بـوزارة الــسّــكن

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــوالعمران.
مـــراســيـم رئـــاســـيمـــراســيـم رئـــاســـيّــة مـــؤرــة مـــؤرّخـــة في خـــة في 5  ربـــيع األو  ربـــيع األوّل عــام ل عــام 1434
XــعــيــXتــتــضـــمّن الــتن الــتّــعــيــ q تــتــضـــم q 2013 ــوافق 17 يــنـــايــر ســـنــة  يــنـــايــر ســـنــةGــوافق اGا

بوزارة الصبوزارة الصّحة والسحة والسّكان وإصالح اGستشفيات.كان وإصالح اGستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 17 يــنـــايـــر ســـنــة 2013 تــعـــيّن الـــسّـــيــدة
واآلنـــســــة والــــسّــــيـــد اآلتــــيــــة أســــمـــاؤهـم بـــوزارة الــــصّــــحـــة

والسّكان وإصالح اGستشفيات :
- حـمـو حـافظq مـديـرا عـامـا للـصـيـدلـة والـتـجـهـيزات

qالصّحـية
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qمكلّفة بالدّراسات والتلخيص qنصيرة كداد -
- عــزيـــزة طـاهــر بـوشــاتq نـائــبـة مــديـر لــلـمــصـادقـة

على التجهيزات الصّحية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عـام 1434 اGــوافق 17 يــنــايــر ســنـة 2013 تــعــيّن الــسّــيـدات
واآلنـــســــة والــــسّــــادة اآلتــــيـــة أســــمــــاؤهم بــــوزارة الــــصّــــحـــة

والسّكان وإصالح اGستشفيات :
qمدير دراسات qسعيد مكـاوي -

qمكلّفة بالدّراسات والتلخيص qأمينة بودوخة -
qمفتشـة qسعاد لطيف -

qمفتشا qمقران أقرانيو -
qمفتشا qرشيد بوعكاز -

qمديرا للسكان qعمر والي -
qمديرة للدراسات والتخطيط qشريفة بن زهرة -

- بن اعـــمــر رحـــالq مــديـــرا لـــلــتـــنـــظــيـم واGــنـــازعــات
qوالتعاون

- جـمـال فـورارq مـديرا لـلـوقـايـة ومكـافـحـة األمراض
qتنقلـةGا

qمديرة للتجهيزات الصحية qرشيدة فرحات -
- نـــصـــيــرة بـــومـــعـــيـــزةq نــائـــبـــة مـــديـــر لــلـــنـــشـــاطــات

qالصحية اخلاصة
- طــيـب زوبــيـــر عــاجبq نـــائب مـــديــر لـــبــرامج عالج

qراهقة والشبابGحديثي الوالدة والطفولة وا
- حـــــيــــاة مـــــوســــاويq نـــــائـــــبــــة مـــــديــــر لـــــبـــــرامج عالج

qXسنGواألشخاص ا Xاألشخاص البالغ
- مـــصـــطـــفـى عـــبـــد الـــعـــزيـــزq نـــائـب مـــديـــر لـــلـــضـــبط

qوالتموين بالتجهيزات الصحية
- غــنــيــة مــربــوطq نــائــبــة مـديــر لــلــصــحــة اإلجنــابــيـة

qوالتنظـيم العـائلي
- رابـح بـــــوهـــــيــــــنـــــونيq نــــــائب مـــــديــــــر لـــــلـــــدراســـــات

qواألبحاث والتحاليل
- لـونــاس بــوخــالــفــةq نــائب مــديـر الســتــراتــيــجــيـات

qوبرامج السّـكان
qنائبة مدير للتخطيط qجميلة نايت مرزوق -

- محند عبديq نائب مدير للتنظيم.

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافـق 17 يــنــــايـــر ســـنـــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــيــد
عــبــــد الـــقــادر صــالح الـــدين قــنــارq مـــفــتــشـــا عــامــا بــوزارة

الصّحة والسّـكان وإصالح اGستشفيات.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تـــعـــيــXيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ q يـــتـــضـــم q 2013 ــــوافق 17 يــــنــــايـــر ســــنـــة  يــــنــــايـــر ســــنـــةGــــوافق اGا

اGديرة العامة للوكالة الوطنية لزرع األعضاء .اGديرة العامة للوكالة الوطنية لزرع األعضاء .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 17 يــنـــايـــر ســـنــة 2013 تــعـــيّن الـــسّـــيــدة
مـــلــيــكـــــــة رحــــالq مــديــــــرة عــامــــة لــلـــوكــالــــة الـــوطــنــــيــة

لــزرع األعضـاء.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGوافق اGوافق 17 ينـاير سنة  ينـاير سنة q 2013 يتضـم q يتضـمّن تعيـX اGديرن تعيـX اGدير

العامالعامّ للديوان الوطني للسياحة. للديوان الوطني للسياحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سنة 2013 يعيّـن السّيد رشيد

شلوفيq مديرا عاما للديوان الوطني للسياحة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تـــعـــيــXيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ q يـــتـــضـــم q 2013 ــــوافق 17 يــــنــــايـــر ســــنـــة  يــــنــــايـــر ســــنـــةGــــوافق اGا
مـــديـــرين لـــلـــســـيـــاحـــة والـــصمـــديـــرين لـــلـــســـيـــاحـــة والـــصّــــنـــاعـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فيــــنـــاعـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة في

الواليات.الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 17 يناير سنة 2013 يعيّن السّادة اآلتية
أسـمـــاؤهم مـديــريـن لـلـسـيــاحـــة والـصّـنـاعـــة الـتـقـلـيـديـــة

فـي الواليات اآلتـية :
qفي والية باتنة qعبد السالم منصور -

qفي والية بشار qمحمد بوسحاب -
qفي والية البويرة qعمار سلمي -

- واسيني مختاريq في والية اGسيلة.
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10 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013  م م

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGوافق اGوافق 17 ينـاير سنة  ينـاير سنة q 2013 يتضـم q يتضـمّن تعيـX اGديرن تعيـX اGدير

العامالعامّ للرياضة بوزارة الشباب والرياضة. للرياضة بوزارة الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عــام 1434 اGــــوافق 17 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2013 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد
مـــخـــتـــــار بـــواوديـــنــــةq مـــديـــــرا عـــامـــا لـــلـــريـــاضـــة بـــوزارة

الشبـاب والرياضـة.

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـيمــــــرســـــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 5  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تـــعـــيــXيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ q يـــتـــضـــم q 2013 ــــوافق 17 يــــنــــايـــر ســــنـــة  يــــنــــايـــر ســــنـــةGــــوافق اGا
رئــيـــســـة دراســــات بــاجملـــلس الـــوطـــني االقـــتــصـــاديرئــيـــســـة دراســــات بــاجملـــلس الـــوطـــني االقـــتــصـــادي

واالجتمـاعي.واالجتمـاعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 5 ربــــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 17 ينـاير سنة 2013 تعـيّن السّيدة أمال
عـدروشq رئــيـسـة دراســات بـاجملـلـس الـوطـني االقــتـصـادي

واالجتمـاعي.

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGـادة األولى :اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام 1410
اGــوافق 30 يــنــايــر ســنــة q1990 اGــعــدّل واGــتــمّم واGــذكــور
أعالهq يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جــعل مــنــهج حتــديــد مــؤشـر
الــيـود لــلــمــواد الــدسـمــة ذات األصل احلــيــواني و الــنــبـاتي

إجباريا.

اGــــادةاGــــادة 2 :  : مـن أجل حتــــديـــــد مــــؤشـــــر الــــيــــود لـــــلــــمــــواد
الــدســمـة ذات األصل احلــيــواني و الــنـبــاتيq تــلـزم مــخــابـر
مـــراقـــبـــة اجلـــودة وقــــمع الـــغـش واخملـــابـــر اGـــعــــتـــمـــدة لـــهـــذا
الـغـرضq باسـتـعمـال اGـنهـج اGبـX في اGـلحق اGـرفق بـهذا

القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اGنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

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

حـرر بـاجلـزائـر في 21 رمـضـان عام 1432 اGـوافق 21
غشت سنة 2011.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGـلحـقاGـلحـق
منهج حتديد مؤشر اليودمنهج حتديد مؤشر اليود

للمواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتيللمواد الدسمة ذات األصل احليواني و النباتي
1 - التعريف - التعريف

مــؤشـر الــيـود: كــمـيــة أحـادي كــلـورور الــيـودq اGــعـبـر
عنهـا بـ غرام من اليودq اGمتصة بـ  100غ من اGنتوج في

الظروف العملية اGبينة  في هذا اGنهج.

وزارة التجارةوزارة التجارة
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 21 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1432 اGــوافق  اGــوافق 21 غــشت غــشت
سـنة سـنة q2011 يجـعل منـهج حتديـد مؤشر الـيود لـلموادq يجـعل منـهج حتديـد مؤشر الـيود لـلمواد

الدسمة ذات األصل احليواني والنباتي إجباريا.الدسمة ذات األصل احليواني والنباتي إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة
- �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اGؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام  1431 اGـوافق 28 مـايــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2010 وا 

- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90 - 39
اGــــؤرخ في 3 رجـب عـــام  1410 اGــــوافق 30 يــــنــــايــــر ســــنــــة
1990 واGــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشq اGــــعــــدل

qتممGوا
- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 02 - 453
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام  1423 اGـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـــقـــتــــضى اGــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 465
اGؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اGوافق 6 ديسمبر سنة

qطابقةGتعلق بتقييم اG2005 و ا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار الــــوزاري اGـــشــــتــــرك اGـــؤرخ
فـي 21 شـعـبـان عـام 1419 اGـوافق 10 ديـسـمـبـر سـنـة 1998
واGـتعـلق باGـواصفـات الـتقـنيـة للـزبـدة و كيـفيـات وضعـها

qلالستهالك
- و�ـقـتـضى الـقرار الـوزاري اGـشـتـرك اGؤرخ في2
ذي احلــجــة عـام 1422 اGـوافق 14 فــبــرايــر ســنـة 2002 الـذي
يــــحــــدد قــــائــــمـــة اGــــواد اGــــضــــافــــة اGـــرخـص بــــهـــا فـي اGـــواد

qالغذائية

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
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2 - اGبدأ - اGبدأ
إضـافة مـحلـول أحادي كـلورور الـيود لـعيـنة مـأخوذة
للتجـربة في خليط مركب من حـمض األسيتيك و رباعي
كــلــورور الـــكــربــون . بـــعــد مــرور مـــدة من الــتــفـــاعل q يــتم
إرجــاع  فـــائض أحـــادي كـــلــورور الـــيـــود بــإضـــافـــة مــحـــلــول
إيـــودور الــــبـــوتــــاســـيـــوم و اGــــاء و مـــعــــايـــرة الــــيـــود احملـــرر

�حلول معاير من تيو سولفات الصوديوم.
3 - الكواشف - الكواشف

يــجب أن تــكــون جــمــيع الــكــواشـف اGــســتــعــمــلـة ذات
نوعية حتليلية.

 يــجب أن يـــكــون اGــاء اGــســتــعـــمل مــاء مــقــطــرا أو ذا
نقاوة مكافئة على األقل.

qمــحــلــول في 100غ / لــتــر q3 .  . 1 - إي - إيــــودور الودور الــــبــــوتوتــــاساســــيــــوموم
خال من اليود احلر أو اليودات.

3 . . 2 - صـمغ الــنــشـاء - صـمغ الــنــشـاءq  يـخـلط  5غ من الـنــشــاء قـابل
لـــلـــذوبــان مع 30 مل مـن اGــاء. يـــضــاف 1000 مــلـل من اGــاء

اGغلي لهذا اخلليط ويترك ليغلي Gدة ثالث (3) دقائق.
3 . . 3 - تـيــو سـولــفـات الـصــوديـوم  q مــحـلـول مــعـايـر - تـيــو سـولــفـات الـصــوديـوم  q مــحـلـول مــعـايـر

0,1 ن. ن.

3 . . 4 - حـمض االســيــتـيك - حـمض االســيــتـيكq قــابل لــلـتــبــلــورq خـال من
اإليثانول و اGواد اGؤكسدة.

3 . . 5 - ربـــاعـي كـــلـــورور الـــكـــربـــون - ربـــاعـي كـــلـــورور الـــكـــربـــونq خـــال من اGـــواد
اGؤكسدة.

اGالحظة اGالحظة 1 : :
الــــتـــحــــقق من عــــدم وجـــود اGــــواد اGـــؤكـــســــدة  في كل
الـكواشف (3 . 4) و(3 . 5) برج 10 مـلل من الـكاشف مع 1
ملل من احمللول اGـشبع لـ بيكرومات البوتاسيوم و2 ملل
من حــمض الــســيــلــفــوريك اGــركـز الــكــتــلــة احلــجــمــيـة 20°م

= 1,84غ ملل. يجب أن ال يظهر أي لون أخضر.
3 .  . 6 - أحــادي كـلــورور الــيـود - أحــادي كـلــورور الــيـودq مــحـلــول داخل خــلـيط
من حمض األسيتـيك / رباعي كلورور الكربون ( كاشف

.(Wijs

يـتــوفـر هـذا الـكــاشف و يـتـداول في الــتـجـارةq �ـكن
حتضيره بالطريقة اآلتية :

يــــوزن 9غ من ثـالثي كـــــلــــورور الـــــيــــود q(ICl3) داخل
قــارورة زجــاجــيــة بـــنــيــة ســعــتــهــا 1500 مــللq و تــذوب في
خــلـيط مــركب من  700مـلـل من حــمض االســيــتـيـك الـقــابل
لـلـتـبــلـور(3 . 4) و300 مـلل مـن ربــاعي كــلـورور الـكـربـون

.(5 . 3)

يـؤخذ 5 ملل من احملـلول و يـضاف 5 ملل مـن محـلول
إيودور البوتاسيوم (3 . 1) و30 ملل من اGاء.

يــــعــــايــــر الـــــيــــود احملــــرر �ـــــحــــلــــول  تــــيـــــو ســــولــــفــــات
الــــصــــوديـــوم q(3 . 3) بــــوجـــود بــــضــــعـــة قــــطـــرات مـن صـــمغ

النشاء (3 . 2) كمؤشر.

يــضــاف 10غ من الــيــود الــنـــقي  مــصــعــد مــرتــX إلى
الـكــاشف و يـذوبـان تـمـامـا بـالـرج. يـعـايـر الـيـود احلـر كـمـا

في السابق.

يــجب أن تـسـاوي هــذه الـكــمـيـة مــرة واحـدة و نـصف
من الـتحـديد األول. في حـالة الـعكسq تـضاف كـميـة قلـيلة
من الـيود الـنـقي مـصـعـد مـرتX إلـى أن  تتـجـاوز الـكـمـية
قــلـيال حــد مــرة واحــدة ونــصفq ألنه يــجب أن ال يــبـقى أي
أثــــر لـــثـالثي كــــلـــورور الــــيـــود كــــون هــــذا األخـــيــــر يــــســـبب

تفاعالت ثانوية.

يـتـرك احملــلـول يـتـرسب ثم يـســكب الـسـائل الـشـفـاف
في قـارورة صفـراء أو بنـية. إذا حـفظ احمللـول في قارورة
مسدودة بإحكـام q بعيدا عن الضوءq �ـكن استعماله لعدة

أشهر.

اGالحظة اGالحظة 2 : :

- إذا لم يـكن بـحــوزتـنـا ثـالثي كـلـورور الــيـودq �ـكن
حتـضــيــر كـاشف Wijs انــطالقــا من أحــادي كـلــورور الــيـود

(ICl) بالطريقة اآلتية :

- يـذوب 19غ من أحـادي كـلـورور الـيـود في 700 مـلل
من حمض األسيتيك القابل للتبلور (3 . 4) و300 ملل من

رباعي كلورور الكربون. 

- بـعــد إضـافـة بـضع مــيـلـيــغـرامـات من الــيـود الـنـقي
مـــصــعـــد مــرتـــqX يــعـــايــر الـــيــود احلـــر كــمـــا هــو  مـــبــX في

السابق.

 يــخــفف إذا اقــتــضى األمــر بــاخلــلــيط اGــذوب اخلـاص
إلـى أن يــــوافق 5 مـــلل من الــــكـــاشفq حـــوالي 10 مــــلل من

تيوسولفات الصوديوم (3 . 3).

يـجب أن يـحـدد الـتـركيب الـصـحـيح لـلـكـاشف حسب
طريقة العمل اآلتية :

أ - يـدخل 50 ملل  من مـحـلـول حمض الـكـلـوريدريك
بــــــنـــــســــــبـــــة 50 %  (ح/ح) و50 مـــــلـل من ربــــــاعي كــــــلـــــورور
الـكــربـون فـي قـنـيــنـة ذات عــنق عـريـضq سـعــتـهـا 250 مـلل

تقريبا مجهزة بغطاء زجاجي مصقول.

يـــضــاف 25 مــلل بـــالـــضــبط مـن كــاشف Wijs احملـــضــر
انطالقا من أحادي كلورور اليود ثم يخلط .
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يعـاير الـيود اGـتواجـد في الـطبـقة أحـمر- بـنفـسجي
لـربـاعي كـلـورور الـكـربـون �ـحـلـول إيـودات الـبـوتـاسـيوم
 0,04نq مع الـــرج بــعـــنــايـــة إلى أن تـــصـــبح الــطـــبـــقــة غـــيــر

ملونة.
إذا كانت طبقة ربـاعي كلورور الكربون غير ملونة
فـي األصلq يـــعــــني هــــذا أن كـــاشف Wijs ال يـــحـــتــــوي عـــلى
اليـود احلر و علـيه فإن نسـبة اليـود / الكلـور أصغر من 1
ففي هـذه احلالة q يـجب أن تضاف إلى 25 مـلل من احمللول
احملـــضـــر لـــكــاشف Wijs كـــمـــيـــة من الـــيـــود الـــنـــقي مـــصـــعــد

مرتX الذي يسمح بإظهار اللون أحمر - بنفسجي.
حتـسب بـعـد ذلك كــمـيـة الـيــود الالزمـة جملـمل كـاشف

Wijsوإذابتها في هذا احمللول .

إعــادة الـــعــمــلـــيــة مــرة أخـــرى كــمــا هـــو مــبــX ســـابــقــا
ويــعـايــر الــيــود اGــوجـود فـي الـطــبــقــة أحـمــر -  بــنــفــسـجي
لـــــــــربــــــــاعـي كــــــــلـــــــــورور الــــــــكــــــــربـــــــــون �ــــــــحـــــــــلــــــــول يــــــــودات

البوتاسيوم 0,04 نظامية.
ب) يــــدخل فـي قــــنــــيـــنــــة ثــــانــــيــــة  ذات عــــنق عــــريض
qسـعـتـهـا حوالي 250 مـلل مـجهـزة بـغـطاء زجـاجي مـصـقول
25 مــلل بـالــضـبـط من كـاشف Wijs يــحـتــوي  بـكــفـايــة عـلى

اليود.
يضاف 15 ملل من محـلول إيودور البـوتاسيوم إلى

150غ / ل و حوالي  150 ملل من اGاء.

يرج و يـعاير الـيود احملـرر بواسطـة محلـول من تيو
سولـفات الصوديوم (3 . 3) ككاشف. يـرج بشدة في نهاية

اGعايرة.
احلساب :احلساب :

اليود           ح1 ن1 + ح2 ن2
=

الكلور         ح1 ن1 - ح2 ن2
حيث :

ح1 : هــو احلـجمq بــاGـيـلــيـلـتــر q حملـلــول تـيـو ســولـفـات
الصوديوم

(3 . 3) اGـســتـعــمل لــتـحــديـد الــيـود لـ أحــادي كـلـورور
اليود.

ح2 : هــــــو احلـــــــجـمq بــــــاGـــــــيـــــــلــــــيـــــــلـــــــتــــــر حملـــــــلـــــــول إيــــــود
البوتاسيوم 0,04 ن اGستعمل لتحديد اليود احلر.

ن1 : هي الـنــظـامــيـة الــدقـيــقـة حملــلـول تــيـو ســولـفـات
الصوديوم (3 . 3) اGستعمل.

ن2 : الــنـظـامـيــة الـدقـيــقـة حملـلــول إيـود الـبــوتـاسـيـوم
اGستعمل.

يــجـب الــتـــذكـــيـــر بــاحلـــالـــة الـــتي يـــكـــون فــيـــهـــا األمــر
مـتــعـلــقـا فــقط بـالــتـحــقق مـا إذا كــان كـاشف Wijs يــحـتـوي
حـقـيـقـة عـلى زيـادة طـفـيـفة مـن الـيـودq �كـن الـتوقـف عـند

اGعايرة اGبينة في النقطة (أ) لطريقة العمل .
فـي الــلـــحـــظـــة الــتـي يــتـــلـــون فـــيــهـــا ربـــاعي كـــلــورور
الـكـربـون ســواء مـبـاشـرة بــعـد إضـافـة  25 مـلل من كـاشف
qحملـــلـول حـمـض الــكـلـوريـــدريك و ربــاعي الــكـربـون Wijs 

أو بـعـد ذوبـان كــمـيـة كــافـيـة من الــيـود مـصــعـد مـرتـX في
كـاشف Wijs من اGــؤكـد أن الـنـســبـة اGـراد حتـديــدهـا أكـبـر

بكثير من الواحد 1.
4 - التجهيزات - التجهيزات

األجهزة اGتداولة في اخملبرq وال سيما :
4 . 1 - مــلـعـقــة مـخـبــريـة زجـاجــيـةq سـعــتـهـا مــنـاسـبـة

للعينة اGأخوذة للتجربة.
4 . 2 - قارورات ذات عـنق عـريضq مجـهزة بـأغطـية

مـصقولة (على سـبيل اGثال قـنينات زجـاجية ذات مؤشر
اليود)q سعتها 250 ملل تقريبا.

4 . 3 - أنــــبــــوب زجــــاجي مـــــزود بــــصــــنــــبــــور ســــعــــته

50ملل مدرج بـ   0,1 ملل.

4 . 4 - ماصاتq من 20 و25 ملل.

4 . 5 - ميزان حتليلي.

اGالحظة اGالحظة 3 :
يجب أن تكون األجهزة نقية و جافة تماما.

5 - أخذ العينات  - أخذ العينات 
يــتم  حتــضــيــر الــعـــيــنــة اGــأخــوذة لــلــتــجــربــة لــلــمــواد
الــــدســــمــــة ذات األصل احلــــيــــوانـي والــــنــــبــــاتي في شــــروط

مالئمة.
6 - طريقة العمل - طريقة العمل

6 . 1 - العينة اGأخوذة للتجربة - العينة اGأخوذة للتجربة

تـتـغـيــر كـتـلـة الـعـيــنـة اGـأخـوذة لـلـتـجــربـة بـالـطـريـقـة
اآلتيةq حسب مؤشر اليود اGفترض.

مؤشر اليود اGفترضمؤشر اليود اGفترض

3,00

1,00

0,40

0,20

0,13

0,10

أصغر من 5
5 إلى 20
21 إلى 50

51 إلى 100

101 إلى 150

151 إلى 200

العينة اGأخوذة للتجربة بالغرامالعينة اGأخوذة للتجربة بالغرام
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تــذوب الــعــيـنــة إذا اقــتــضى األمــر  في درجــة حـرارة
10 °م تــقــريــبــا فــوق نــقــطــة االنــصـهــار و تــرشح فـي درجـة

احلرارة هذه عـلى ورق من أجل الترشـيح السريع و الذي
وضــعـنــا عــلـيه  4غ من ســولــفـات الــصــوديــوم اجملـفف و 1غ

من مساعد الترشيح.
يجب أن تكون الرشاحة شفافة تماما.

6 . 2 - التحديد - التحديد

يجب أن يجرى  التحديد في درجة حرارة  احمليط.
توزن العينـة اGأخوذة للتجربة بتقريب 0,001غ في
مــلــعـقــة مــخـبــريــة زجـاجــيـة (4 . 1) تــدخل فـي قـارورة ذات

250 ملل (2.4).

يضاف 15 ملل من رباعي كلورور الكربون (3 .5).
إلذابـة اGــادة الــدسـمــة. يــضـاف بــالــضـبط 25 مـلل من
كـــــاشف Wijs (6 . 3) مع الـــــغـــــلـق و الـــــرج بـــــلـــــطـف و وضع

القارورة في مكان مظلم.
بالنسبة لـلمنتوجات التي لها مؤشر اليود أقل من
qـدة ســاعـة واحـدةG تـتــرك الـقـارورة في مــكـان مــظـلم q150

أمـا بــالـنـسـبــة لـلـمـنــتـوجـات الـتي لــهـا مـؤشـر الــيـود أكـبـر
q ــضــاعــفــة أو الــتـي تــعــتــبــر مــؤكــســدةGمن 150 واألخــرى ا

.Xدة ساعتG تترك القارورة
بـعـد هـذه اGـدة q يـضـاف 20 مـلل من مـحــلـول إيـودور

البوتاسيوم.
 (3 . 1) و150 ملل من اGاء.

يـعــايـر احملــلــول من تـيــوســولـفــات الـصــوديـوم (3 . 3)
إلى أن يـــزول الـــلــون األصـــفـــر الـــنــاجت عـن الــيـــود. يـــضــاف
بــضع قــطـرات من صــمغ الــنــشـاء (3 . 2) وتــواصل عــمــلــيـة

اGعايرة حتى حلظة زوال اللون األزرق بعد الرج بشدة.

اGالحظة اGالحظة 4
من اGـمـكن إجـراء مـعـايـرة كمـونـيـة. إجـراء حتـديدين

على نفس عينة التجربة.
6 . 3 - التجربة على بياض - التجربة على بياض

جتـرى في نفس الـوقت جتربـة عـلى بيـاض في نفس
الشروط.

7 - التعبير عن النتائج - التعبير عن النتائج
1.7 - طريقة احلساب و الصيغة - طريقة احلساب و الصيغة

مؤشر اليود يساوي :مؤشر اليود يساوي :
12,69 ن1 (ح3 - ح4)

             ك

حيث :
ن1 : هـي الــنــظــامــيــة الــدقــيــقــة حملــلــول تــيــو ســلــفـات

qستعملGالصوديوم (3 . 3) ا
ح3 : هـــو احلــجـم بـــاGــيـــلـــيـــلــتـــر حملـــلـــول تــيـــو ســـلـــفــات

qستعمل للتجربة على بياضGالصوديوم (3 . 3) ا
ح4 : هـو احلــجم بــاGــيـلــيــلـتــر حملــلـول ثالثـي سـولــفـات

qستعمل للتحديدGالصوديوم (3 . 3) ا
ك : هي الكتلة بالغرام للعينة اGأخوذة للتجربة.

2.7 التكرارية التكرارية

يجب أن ال يـكون الـفرق بـX نتـائج حتديـدين أجريا
في نــفس الـوقت أو بــصـفــة سـريــعـة الــواحـدة تــلـو األخـرى

من طرف نفس احمللّلq أكثر من 0,4 وحدة مؤشر اليود.

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية

قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 17 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1433
اGـوافق اGـوافق 7 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة q2012 يحـدد كـيـفيـات تـنـظيمq يحـدد كـيـفيـات تـنـظيم
الـتكـوين الـتـكمـيـلي قـبل التـرقـية إلـى رتبـة مـفتشالـتكـوين الـتـكمـيـلي قـبل التـرقـية إلـى رتبـة مـفتش
رئــيــسي في الــصــنــاعــة الـتــقــلــيــديــة واحلـرف ومــدتهرئــيــسي في الــصــنــاعــة الـتــقــلــيــديــة واحلـرف ومــدته

ومحتوى برنامجه.ومحتوى برنامجه.
ـــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qووزير السياحة والصناعة التقليدية

- �ـــقـــتـــضـى اGـــرســــوم رقم 66 - 145 اGــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام  1386 اGــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة 1966 واGـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

qتممGعدل واGا qXوظفGأوالفردي التي تهم وضعية ا
- و �ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 10 - 149
اGــؤرخ في 14 جـمـادي الـثـانـيـة عام 1431 اGـوافق 28 مـايو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2010 وا
- و �ـــقـــتـــضى اGـــرســــوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 94 - 255
اGؤرخ في 9 ربيع األول عام 1415 اGوافـق 17 غـشت سنة
qـدرسة الوطنية العليا للسياحةGتضمن إنشاء اG1994 وا

qتمّمGعدّل واGا
- و �ــقـــتـــضـى اGـــرســــوم الــتـــنـــفــيـــذي رقم 08 - 199
اGـؤرخ في 3 رجب عـام 1429 اGـوافق 6 يـولـيـو سـنـة 2008
XـنتـمGا XـوظفـGتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باGوا
qكلفة بالصناعة التقليديةGإلى السلك اخلاص باإلدارة ا
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- و �ـقـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي اGـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و�قتـضى القرار الوزاري اGشترك اGؤرخ في29
شـــوّال عــام 1432 اGــوافق 21 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2011 الــذي
يــحـدد إطــار تـنــظـيم اGــسـابــقـات عـلـى أسـاس االخــتـبـارات
واالمـتحـانـات اGـهـنـية لاللـتـحـاق بـالـرتب التـابـعـة لـلـسلك

qكلفة بالصناعة التقليديةGاخلاص باإلدارة ا

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

2 Xـادة 27 (احلـالـتGـادة األولى : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اGـادة األولى : اGا
و3)  من اGــرســـوم الـتــنــفــيـذي رقم 08 - 199 اGـؤرخ في 3
رجـب عـــام 1429 اGــــوافق 6 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2008 واGـــذكـــور
أعـالهq يــهـــدف هــذا الـــقــرار إلى حتـــديـــد كــيـــفــيـــات تــنـــظــيم
الـــتــكـــوين الــتـــكــمـــيــلـي قــبل الـــتــرقـــيــة إلى رتـــبــة مـــفــتش
رئيسي في الصنـاعة التقليدية واحلرف ومدّته ومحتوى

برنامجه.

اGـــادة اGـــادة 2 :  : يـتم االلـتـحــاق بـالـتـكـوين الـتــكـمـيـلي قـبل
التـرقيـة إلى الرتـبة اGـذكورة في اGـادة األولى أعالهq بعد
الـــنـــجـــاح في االمـــتــحـــان اGـــهــنـي أو الــقـــبـــول عـــلى ســـبــيل
االختيـارq عن طريق الـتسجـيل في قائـمة التـأهيلq طـبقا

للتنظيم اGعمول به.

qــــادة 3 :  : يـــتــم فـــتـح دورة الـــتـــكــــوين الـــتـــكـــمــيـــليGــــادة اGا
qـكـلف بـالــصـنـاعـة الـتــقـلـيـديـةGـوجب قـرار من الـوزيــر ا�

الذي يحدد فيه ال سيما :

qعنيةGالرتبة ا -

- عدد اGنـاصب اGاليـة اGفتـوحة لـلتكـوين التكـميلي
احملــددة في اخملــطط الــســنــوي لــتــســيــيــر اGــوارد الــبــشــريـة
وفـي اخملــطـط الــقـــطـــاعي الـــســنـــوي أو اGـــتـــعــدد الـــســـنــوات
XـوظـفGـسـتـوى وجتـديـد معـلـومـات اGا Xلـلـتـكـوين وحتسـ
واألعـوان اGـتــعـاقـدينq اGــصـادق عـلــيـهـمــا  بـعـنــوان الـسـنـة

qعمول بهاGطبقا لإلجراءات ا qعتبرةGا

qمدة التكوين التكميلي -

qتاريخ بداية التكوين التكميلي -

qعنيةGمؤسسة التكوين ا -

qبـالــتـكـوين الـتــكـمـيـلي XـعــنـيـGا XـوظـفـGقـائـمــة ا -
حسب  ط الترقية.

اGــادة اGــادة 4 : : تـبلغ نـسخـة من الـقرار اGـذكور أعاله إلى
مــصـــالح الــوظــيــفـــة الــعــمــومــيـــة في أجل عــشــرة (10) أيــام

ابتداء من تاريخ توقيعه.

اGـــادة اGـــادة 5 :  : ينـبـغي عـلى مـصـالح الـوظـيـفـة الـعـمـومـية
إبـــداء رأي اGـــطـــابــقـــة خالل أجـل أقــصـــاه عـــشــرة (10) أيــام

ابتداء من تاريخ استالم القرار.

اGـــادة اGـــادة 6 :  : يــلــزم اGـوظــفـــون الـنــاجــحـــون نـهــائــيـا في
االمتحان اGهـني أو الذين ° قبولهم على سبيل االختيار
عن طريق الـتسجـيل في قائـمة التـأهيل في رتبـة مفتش
رئـيـسي في الـصـنـاعـة الـتقـلـيـديـة واحلـرفq �ـتـابـعة دورة

تكوين تكميلي.

تعـلم اإلدارة اGـستـخدمـة اGـوظفـX اGعـنـيX بـتاريخ
بـداية الـتكـوين عن طـريق استـدعاء فـردي أو بأيـة وسيـلة

مالئمة أخرىq عند االقتضاء.

اGــادة اGــادة 7 :  : كل موظـف مقـبول Gتـابعـة دورة التـكوين
الـتـكمـيـلي ولم يـلتـحق �ـؤسسـة الـتكـوين في أجل أقـصاه
خمـسة عـشر (15) يومـاq ابتـداء من تبـلـيغه بـتاريخ بـداية
الـتـكـوينq يـفقـد احلق في الـنـجـاح في االمتـحـان اGـهني أو

القبول على سبيل االختيار.

اGــادة اGــادة 8 :  : تضـمن اGدرسة الـوطنيـة العلـيا للـسياحة
التكوين التكميلي.

اGـــادة اGـــادة 9 :  : يـنـظم الـتـكوين الـتـكـميـلي بـشـكل تـناوبي
أو مـــــتــــواصـلq ويــــشـــــمل دروســـــا نــــظـــــريـــــة ومــــحـــــاضــــرات

وتربصا تطبيقيا.

اGـــادة اGـــادة 10 :  : حتــدّد مــدة الـتكـويــن الـتـكـميـلـي بـتـسـعة
(9) أشهر.

11 :  : يـــلـــحق بـــهـــذا الـــقـــرار بـــرامج الـــتـــكـــويـن اGــــادة اGــــادة 
الــتــكــمـيــلي. يــتم تــفــصــيل مــحـتــوى الــبــرنـامـجq من طـرف

اGدرسة الوطنية العليا للسياحة.
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وزير السياحةوزير السياحة
والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية
إسماعيل ميمونإسماعيل ميمون

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اGـــادة اGـــادة 12 :  : يـتولى  تـأطـيـر ومـتابـعـة اGـوظـفX خالل
فترة التكوين النظري والتطبيقي سلك أساتذة اGدرسة
الـــوطــــنـــيـــة الـــعـــلــــيـــا لـــلـــســـيــــاحـــة و/أو اإلطـــارات اGـــؤهـــلـــة

للمؤسسات واإلدارات العمومية.

اGــادة اGــادة 13 :  : يـتابع اGـوظـفون في الـتـكوين الـتـكمـيلي
قـبل نـهـايـة دورة الـتـكـوينq تـربـصـا تـطـبـيـقـيـا مـدته ثـالثة
(3) أشـهـرq له عالقـة �ـيـدان نـشـاطـهمq وهـذا عـلى مـسـتـوى

إحدى اGؤسسات اآلتية :

qالوكالة الوطنية للصناعة التقليدية -

qالغرفة الوطنية للصناعة التقليدية واحلرف -

qغرفة الصناعة التقليدية واحلرف -

- مـــؤســســـات وتــعـــاونـــيــات الـــصـــنــاعـــة الــتـــقـــلــيـــديــة
واحلرف.

ويعدون على إثره تقرير تربص تطبيقي.

اGــادة اGــادة 14 :  : يتم تـقيـيم اGعـارف حـسب مبـدأ اGراقـبة
الـبــيـداغـوجــيـة اGـســتـمــرة وتـشـمل امــتـحــانـات دوريـة في

اجلانب النظري والتطبيقي.

اGــــادة اGــــادة 15 :  : يـــلــزم اGـــوظــفـــون اGــعـــنــيــون بـــالــتـــكــوين
الـتكـميـليq بـإعداد ومـنـاقشـة مذكـرة نـهايـة الـتكـوين حول

موضوع ذي صلة بالوحدات اGدرّسة.

اGــــــادة اGــــــادة 16 :  : يـــــتم اخـــــتــــيــــار مـــــوضــــوع اGـــــذكــــرة حتت
إشــراف مـــؤطــر يـــتم اخـــتــيـــاره من بــX أســـاتــذة اGـــدرســة
الــوطـــنــيـــة الــعـــلــيــا لـــلــســـيــاحـــةq ويــضــــمن أيــضـــا مــتـــابــعــة

إعدادها.

اGــــادة اGــــادة 17 :  : حتـــدد كــيـــفـــيــات تـــقـــيــيم دورة الـــتـــكــوين
التكميليq كما يأتي :

- مــعــدل اGــراقــبــة الـــبــيــداغــوجــيــة اGــســتــمــرة جملــمل
q1 عاملGدرسة : اGالوحدات ا

q1 عاملGا qعالمة التربص التطبيقي -

- عــالمــــة مــــنـــاقــــشـــة مـــذكــــرة نـــهــــايــــة الـــــتـــكــــويـن :
اGعامل 2.

18 :  : يــــتم اإلعالن عـن الـــنـــجــــاح الـــنـــهــــائي في اGــــادة اGــــادة 
الــتـكــوين لـلــمـوظــفـX احلــائـزيـن مـعــدّال عـامــا يـســاوي عـلى

األقل 10 على 20.

19 :  : تـضــبط قــائــمـة اGــوظــفـX الــذين تــابــعـوا اGـــادة اGـــادة 
بـنــجـاح دورة الـتــكـوين الــتـكـمــيـلي من طــرف جلـنـة نــهـايـة

التكوين.

اGــادة اGــادة 20 :  : تتكون جلنة نهاية التكوين من :

- الــسـلــطـة اخملــول لـهــا صالحــيـة الــتـعــيـX أو �ــثـلــهـا
qرئيسا qؤهل قانوناGا

- مـديــر اGـؤســسـة الــعـمــومـيــة لــلـتــكـوين اGــعـنــيـة أو
qثله�

- �ـثـلــX اثـنـX (2) عن ســـلك الــتــعــلــيـم لــلــمــؤســســة
التكوينية.

تـبـلغ نـسـخـة من مـحـضـر الـنـجـاح الـنـهائـي اGعـد من
طـــرف الــــلـــجـــنــــة اGـــذكـــورة أعـاله إلى مـــصــــالح الـــوظــــيـــفـــة
الـعــمـومـيــة في أجل ثـمــانـيـة (8) أيـام من تـاريخ الــتـوقـيع

عليه.

q21 :  : عــنــد نــهــايــة دورة الــتــكــوين الــتــكــمـيــلي اGـــادة اGـــادة 
Xــؤســســـة الــتــكـــويــنــيــة شـــهــادة لــلـــمــوظــفــGيــســلّم مـــديــر ا

الناجحX على أساس محضر جلنة نهاية التكوين.

اGــــــادة اGــــــادة 22 :  : يــــرقى اGــــوظــــفــــون اGــــعــــلـن عن جنــــاحــــهم
نـهـائـيـا في دورة الـتـكـويــن في رتـبـة مفـتش رئـيـسي في

الصناعة التقليدية واحلرف.

اGــادة اGــادة 23 :  : ينـشر هـذا القـرار في اجلريـدة الرسـمية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 17 رجب عـــــام 1433 اGـــــوافق 7
يونيو سنة 2012.
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اGلحـــقاGلحـــق
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية واحلرفبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية واحلرف

1 / برنامج التكوين النظري  / برنامج التكوين النظري : اGدة ستة (: اGدة ستة (6) أشهر) أشهر

اGعاملاGعاملالرقمالرقم احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعيالوحداتالوحدات

2

2

2

2

2

2

2

1

النصوص اGسيرة لنشاطات الصناعة التقليدية واحلرف
تدقيق نوعية منتوجات الصناعة التقليدية 

احملافظة على تراث الصناعة التقليدية وحمايته
مهام التفتيش ومراقبة جودة منتوجات الصناعة التقليدية 

ترقية نشاطات الصناعة التقليدية 
مناجمنت التكوين

مناهج التحقيق واإلحصائيات
التحرير اإلداري واGنهجية

3 سا
3 سا
2 سا
3 سا
3 سا
3 سا
3 سا
2 سا

22 سا سا اجملموعاجملموع

2 / تربص تطبيقي : اGدة ثالثة ( / تربص تطبيقي : اGدة ثالثة (3) أشهر) أشهر

يتـابع اGوظفون في التـكوين التكميـليq تربصا تطبـيقياq مدته ثالثة (3) أشهر قـبل نهاية دورة التكوينq له عالقة
�يدان نشاطهم.

1

2

3

4

5

6

7

8

15

قــــــــــرار مــــــــــؤرقــــــــــرار مــــــــــؤرّخ في خ في 17   شــــــــــو   شــــــــــوّال عـــــــــام ال عـــــــــام 1432 اGــــــــــوافـــق  اGــــــــــوافـــق 15
سـبـتـمـبـر سـنة سـبـتـمـبـر سـنة q 2011 يـحــد q يـحــدّد عـدد مـقـاعـد اجلـمـعـيـاتد عـدد مـقـاعـد اجلـمـعـيـات
الــــعـــامــــة لــــغـــرف الــــصالــــعـــامــــة لــــغـــرف الــــصّــــنـــاعــــة الــــتـــقــــلــــيـــديــــة واحلـــرفــــنـــاعــــة الــــتـــقــــلــــيـــديــــة واحلـــرف

وتوزيعها.وتوزيعها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير السياحة والصّناعة التقليدية

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 97-100 اGؤرّخ
في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1417 اGـوافق 29 مـارس سـنة 1997
الـذي يــحـدّد تــنـظــيم غــرف الـصّــنـاعــة الـتــقـلــيـديــة واحلـرف

qادّة 11 منهGال سيّما ا qتمّمGعدّل واGا qوعملها

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار اGــؤرّخ في 4 صـــفـــر عــام 1418
اGــوافق 9 يـــونــيــو ســنــة 1997 الــذي يــحـــدّد تــوزيع مــقــاعــد
اجلــمـعــيـات الــعـامـة لــغـرف الــصّـنــاعـة الــتـقــلـيــديـة واحلـرف

qعدّلGا qحسب الدوائر اجلغرافية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادّة 11 من اGـرسوم
التّـنفيذيّ رقم 97-100 اGؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417
اGـوافق 29 مــارس سـنـة 1997 واGـذكـور أعالهq يــهـدف هـذا
الـقــرار إلى حتـديـد عــدد مـقــاعـد اجلـمــعـيــات الـعـامــة لـغـرف

الصّناعة التقليدية واحلرف وتوزيعها.

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يـبــيّن في اGـلـحـق بـهـذا الــقـرار عـدد مــقـاعـد
اجلــمـعــيـات الــعـامـة لــغـرف الــصّـنــاعـة الــتـقــلـيــديـة واحلـرف

وتوزيعها.

3 :  : تـلغـى أحكـام القـرار اGؤرّخ في 4 صـفر عام اGاداGادّة ة 
 1418 اGوافق 9 يونيو سنة 1997 واGذكور أعاله.

اGـاداGـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في  17 شــوّال عــام 1432 اGــوافق 15
سبتمبر سنة 2011.

إسماعيل ميمونإسماعيل ميمون
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اGلحقاGلحق
توزيع مقاعد اجلمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية واحلرفتوزيع مقاعد اجلمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية واحلرف

عدد اGقاعد عدد اGقاعد حسب كل غرفةحسب كل غرفةعدد اGسجلXعدد اGسجلXغرف الصناعة غرف الصناعة التقليدية واحلرفالتقليدية واحلرف

أدرار

الشلف
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1499
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25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 09 29 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـ

10 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013  م م

اGلحق (تابع)اGلحق (تابع)

عدد اGقاعد عدد اGقاعد حسب كل غرفةحسب كل غرفةعدد اGسجلXعدد اGسجلXغرف غرف الصناعة الصناعة التقليدية واحلرفالتقليدية واحلرف

3933

3968

2245

3344

4743
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1937
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ورقلة

وهران
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بومرداس
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تندوف

تيسمسيلت

الوادي

خنشلة

سوق أهراس

تيبازة

ميلة
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النعامة

عX تموشنت

غرداية
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29 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2609

10 فبراير  سنة  فبراير  سنة 2013  م م

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 15   ربــيع الـــثــاني عــام    ربــيع الـــثــاني عــام 1433 اGــوافــق  اGــوافــق 8
مـارس سـنة مـارس سـنة q2012 يـتـضمq يـتـضمّن تـعـيX أعـضـاء اللـجـنةن تـعـيX أعـضـاء اللـجـنة

اخملتصة بدراسة مخططات اGشاريع الفندقية.اخملتصة بدراسة مخططات اGشاريع الفندقية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام 1433
اGوافق 8 مـارس سنة 2012 يعيّنq تـطبيقـا ألحكام اGادّة 4
من اGـرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 2000-131 اGؤرّخ في 8 ربيع
األوّل عـام 1421 اGـوافق 11 يـونـيـو سـنة  2000 الـذي يـحدّد
تـشــكـيـلــة الـلّـجــنـة اخملـتــصـة بـدراسـة مــخـطـطــات اGـشـاريع
الفندقية وطريـقة عملهاq أعضاء الـلجنة اخملتصة بدراسة
مــخـــطــطـــات اGـــشــاريـع الــفـــنــدقـــيـــةq الــسّـــيــدات والـــسّــــادة

اآلتــية أسماؤهم :
- مـــحــــمـــد بـــشــــيـــر كــــشـــرودq �ـــثـل الـــوزيـــر اGــــكـــلّف

qرئيسـا qبالسياحـة
qكلّف بالتعميرGثلة الوزير ا� qحورية مداحي -

- حـــــيـــــزيـــــة رشــــــاشـــــوةq �ـــــثـــــلـــــة الـــــوزيـــــــر اGـــــكـــــلّف
qباجلماعات احمللية

- عــــــبـــــد الــــــكـــــر© ســــــاقـــــوq �ــــــثل الــــــوزيــــــر اGـــــكــــــلّف
qباألشغــال العمومية

qكلّف بالبيئةGثلة الوزير ا� qسميرة نتاش -
- عـبد الـرؤوف خـالفq مـديـر تـقـيـيم ودعم اGـشاريع

qكلّفة بالسياحةGالسياحية بالوزارة ا
- نـور الـدين نـاذريq اGديـر الـعـامّ للـوكـالـة الوطـنـية

لتنمية السياحة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 16  جــمـادى األولى عـام   جــمـادى األولى عـام 1433 اGـوافــق  اGـوافــق 18
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2012 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX أعـضـاء الـلن تـعـيـX أعـضـاء الـلّـجـنةـجـنة

التقنية للمياه احلموية.التقنية للمياه احلموية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 16 جـمـادى األولى عام 1433
اGــوافق 18 أبــريل ســنــة 2012 يــعــيّنq تـــطــبــيـــقــــا ألحــكــــام
اGــادّة 48 مـــن اGــرســـــوم الــتّـــنــفـــيــذيّ رقــم 07-69 اGـــؤرّخ
فـي أوّل صــفــر عــام 1428 اGــوافق  19 فـــبــرايــر ســنــة 2007
الـــذي يــحــدّد شــروط وكـــيــفــيــات مـــنح امــتــيـــاز اســتــعــمــال
واسـتــغالل اGـيــاه احلـمــويــةq أعـضــاء في الـلّــجـنــة الـتــقـنــيـة

للمياه احلمويةq السّيدتان والسّادة اآلتية أسماؤهم :

- نـــور الـــديـن أحــمـــد ســـيـــدq �ـــثـل وزيـــر الـــســـيـــاحــة
qرئيسا qوالصّناعة التقليدية

- هــــجـــــــرسـي فـــــــاضـــــليq �ـــــثل الــــــوزيـــــــر اGـــــكـــــلّف
qائـيةGوارد اGبا

- حـــســيــنــة هاللq �ــثــلــة الـــوزيــر اGــكــلّف بــالــصّــحــة
qستشفياتGوالسّكان وإصالح ا

- عـــــــمــــــــر أيـت وعـــــــرابq �ــــــــثـل الـــــــوزيــــــــر اGـــــــكــــــــلّف
qباجلماعات احمللية

qكلّف بالبيئةGثل الوزير ا� qجمال دنداني -

qاليّةGكلّف باGثلة الوزير ا� qسامية عرار -

- رشــيــد طــايــبـيq اGــديــر الــعــامّ لــلــوكــالــة الــوطــنــيــة
qائـيةGللمـوارد ا

- نـور الـدين نـدريq اGـديـر الـعـامّ لـلـوكـالـة الـوطـنـيـة
qلتنمـية السياحـة

- مــحــمـد بــوغـالليq مــديــر اGــصــالح الــطــبــيــة �ــركـز
qعاجلة �ياه البحر بسيدي فرجGا

- الـفــحـشـوش بـاروديq رئــيس قـسم �ـركــز اGـعـاجلـة
�ياه البحر بسيدي فرج.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 2  رجب عـام   رجب عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 23 مـايـو سـنـة مـايـو سـنـة
q2012 يــعـــدq يــعـــدّل الــقـــرار اGــؤرل الــقـــرار اGــؤرّخ في خ في 22 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1432

Xـــتــضـــمن تـــعـــيــGوا Xـــتــضـــمن تـــعـــيــGــــوافق 27 يـــنـــايــــر ســـنـــة  يـــنـــايــــر ســـنـــة 2011 واGــــوافق اGا
أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة.أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مــؤرّخ في 2  رجب عــام 1433 اGــوافق
23 مايـو سنة q2012 يعـدّل القرار اGؤرّخ في 22 صـفر عام

Xـــتــضـــمن تـــعـــيــGــــوافق 27 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2011 واG1432 ا

qأعـــضـــاء مــجــلس إدارة الـــديـــوان الــوطــنـي لــلــســـيـــاحــة
كما يأتي :

- الـسيد محـمد بشيـر كشرودq �ثل الـوزير اGكلف
بالسياحةq رئيسا خلفا للسيد عبد الناصر وردي.

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



قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 2  رجب عـام   رجب عـام 1433 اGـوافق  اGـوافق 23 مـايـو سـنـة مـايـو سـنـة
q2012 يــعـــدq يــعـــدّل الــقـــرار اGــؤرل الــقـــرار اGــؤرّخ في خ في 22 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1432

Xـــتــضـــمن تـــعـــيــGوا Xـــتــضـــمن تـــعـــيــGــــوافق 27 يـــنـــايــــر ســـنـــة  يـــنـــايــــر ســـنـــة 2011 واGــــوافق اGا
أعـــضــاء مــجــلـس إدارة الــوكــالــة الـــوطــنــيــة لـــتــنــمــيــةأعـــضــاء مــجــلـس إدارة الــوكــالــة الـــوطــنــيــة لـــتــنــمــيــة

السياحة.السياحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مــؤرّخ في 2  رجب عــام 1433 اGــوافق
23 مايـو سنة q2012 يعـدّل القرار اGؤرّخ في 22 صـفر عام

Xـــتــضـــمن تـــعـــيــGــــوافق 27 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2011 واG1432 ا

أعضـاء مـجلس إدارة الـوكـالة الـوطـنـية لـتـنمـيـة السـيـاحة
اGعدّلq كما يأتي :

- الـسـيــد عـبـد الـنــاصـر ورديq �ـثل الــوزيـر اGـكـلف
بالسياحةq رئيسا خلفا للسيد عبد الرؤوف خالف.

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

وزارة الصناعة واLؤسسات الصغيرةوزارة الصناعة واLؤسسات الصغيرة
واLتوسطة وترقية االستثمارواLتوسطة وترقية االستثمار

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 27  رجب عـام   رجب عـام 1433 اGـوافــق  اGـوافــق 17  يــونــيـو  يــونــيـو
q2012 يـتضـمq يـتضـمّن تـعـيـX أعـضـاء اجملـلس الـوطنين تـعـيـX أعـضـاء اجملـلس الـوطني سـنة سـنة 

للتقييس.للتقييس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 27 رجب عـام 1433 اGـوافق
17 يــونــيــو ســنـة q2012 حتــدّد الــقــائــمــة االســمــيــة ألعــضــاء

اجملـلس الــوطـني لـلـتـقـيـيسq تـطـبـيـقــا ألحـكـــام اGادّة 4 من
اGـرسـوم الــتّـنـفـيـذيّ رقم 05-464 اGـؤرّخ في 4 ذي الــقـعـدة
عام 1426 اGوافق 6 ديسـمبر سنة 2005 واGتعـلّق بتـنظيم

التقييس وسيرهq كما يأتي :
- جـــمــــال الــــدين شــــوتــــريq �ـــثـل وزيــــر الـــصــــنــــاعـــة
واGــــؤســـــســـــــات الـــــصـــــغــــيــــــرة واGـــــتـــــوســــطــــــة وتــــــرقـــــــيــــة

qاالستثمــار - رئيسـا
- مـــــحـــــمـــــد الـــــطــــــيب أتـــــروزq �ـــــثـل وزيـــــر الـــــدفـــــاع

qالوطني
- نــــــهـــــلـــــــة خـــــــداشq �ـــــثـــــلـــــــة وزيـــــــر  الـــــداخــــــلـــــــيـــــة

qواجلماعات احمللـية
qاليةGثل وزير ا� qأرزقي حمزة -

qناجمGثلة وزير الطاقة وا� qنوال لعمراني -

qائيةGوارد اGثل وزير ا� qXنصر الدين بوجمل -
qثل وزير التجارة� qكمال سعيدي -

- آســـــيــــــا بـــــشـــــــريq �ـــــثـــــلــــــــة وزيــــــــر الـــــتـــــهــــــيـــــئـــــة
qالعمـرانـية والبيئة

qثل وزير التربية الوطنية� qمحمد بوعالم اللّه -
qثل وزير النقـل� qمرجاني مرجاني -

- فــــــتـــــيــــــحــــــــة بن ديـنq �ــــــثـــــلــــــــة وزيــــــــر الـــــفـالحــــــة
qوالتنمـية الريفية

qثل وزير األشغال العمومية� qباديس صنصال -
- رشــيــدة أبــركــانq �ـثــلــة وزيــر الــصـحــة والــســكـان

qستشفياتGوإصالح ا
- عــــمـــار صــــــادميq �ــــثل وزيــــر الـــتــــعـــلـــــيم الــــعـــالي

qوالبحث العلمي
- حسX حـلوانq �ـثل وزير الـبريـد وتكـنولـوجيات

qاإلعالم واالتصال
- كـــــمـــــال حـــــــاج ســـــعـــــيـــــدq �ــــــثل وزيــــــر الــــــتـــــكــــــوين

qXهنيGوالتعلــيم ا
qثل وزير السكن والعمران� qحموش Xياس -

- فـريــدة ديــرامــشيq �ـثــلــة وزيـر الــصــيـد الــبــحـري
qوارد الصيديةGوا

- بـن زعــــــرور شــــــكـــــــريq �ــــــثـل وزيــــــر الــــــســـــــيــــــاحــــــة
qوالصناعة التقليدية

- معمر بوشقـيفq �ثل اجلمعية اجلزائرية لترقية
qستهلكGوحماية ا

qثل جمعية حماية البيئة� qعالش قاسي -
qثل الغرفة الوطنية للفالحة� qرشيد بن حمادي -
- بــــلــــعــــيـــد بــــوجــــلــــطـيq �ــــثل الــــغــــرفـــــة اجلــــزائــــريـــة

qللتجــارة والصناعة
- حــــمـــيــــد يـــوســــفيq �ــــثل الــــكـــنــــفــــدرالـــيــــة الـــعــــامـــة

qللمؤسسات اجلزائرية
- دحـــمــــان يــــدادنq �ــــثل االحتــــاد الــــوطـــنـي Gـــقــــاولي

qّالقطـاع العـام
- جــنــيـدي بـن داودq �ـثل جــمــعـيــة تــرقـيــة الــنـجــاعـة

البيئية واجلودة في اGؤسسة.

يـعــيّن أعــضـاء اجملــلس Gـدة ثالث (3) ســنـواتq قــابــلـة
للتجديدq ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار.

q2008 ؤرّخ في 30 يونيو سنةGتلغى أحكام القرار ا
الــذي يحـدّد القـائمــة االسميـة ألعضــاء اجمللـس الــوطني

للتقييس.
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