
العدد العدد 12
السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 17 جمادى األولى جمادى األولى عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 8 مارس سنة  مارس سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsY بئر مراد رايسs ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم رئاسي رقم  15-77 مؤرّخ في 4 جمادى األولى عام 1436 اHوافـــق 23 فبراير سنة s2015 يتضمن حتويل اعـتماد إلى
ميزانية تسيير وزارة الشؤون اخلارجية........................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-76 مـؤرّخ في 3 جـمــادى األولى عـام 1436 اHـوافـق 22 فـبــرايـر ســنـة s2015 يــحـدد إجــراءات مـراقــبـة
ومتابعة اإلجناز والعمليات اHطبقة على نشاطات نقل احملروقات بواسطة األنابيب..............................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15-78 مـؤرّخ في 11 جـمـادى األولـى عام 1436 اHـوافق 2 مـارس سـنـة s2015 يـعــدل  اHـرسـوم الـتـنـفـيــذي
رقم 07-86  اHـؤرخ في 21  صـفـر عـام 1428 اHـوافق 11 مـارس سـنـة 2007 الذي يـحــدد كـيـفـيــات إعـداد مـخـطـط الـتـهـيـئة
السياحية Hناطـق التوسع واHواقع السياحية..................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى األولى عام 1436 اHوافق 5 مارس سنة s2015 يتضمن إنهاء مهام قائد القوات البحرية..

مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 6 جـمـادى األولـى عام 1436 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة s2015 يـتـضـمن تـعـيـY مـكـلف �ـهـمـة بـرئـاسة
اجلمهورية..................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 6 جمـادى األولى عام 1436 اHوافق 25 فـبـراير سـنة s2015 يتـضـمن تعـيـY مديـر دراسـات برئـاسة
اجلمهورية..................................................................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء 
وزارة ا;اليةوزارة ا;الية

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ فــي 14 ربـيــع الـثـانـــي عـــام 1436 اHوافق 4 فـبـراير سـنة s2015 يـعدل ويـتمـم القـرار الوزاري
اHشـترك اHؤرخ في 14 محرم عام 1434 اHوافق 17 نوفمـبر سنة 2013 الـذي يحدد عدد اHسـتخدمY اHعـنيY بتعويض
قوانY اHالية وميزانية الدولة......................................................................................................................

قـرار مؤرخ في 26  ربـيع األوّل عام 1436 اHـوافق 17  يــنـايـر سـنـة s2015 يــعـدّل الـقـرار اHـؤرّخ في 18 ربـيع الـثـاني عـام 1432
اHوافق 23 مارس سنة 2011 واHتضمّن تعيY أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم.......................................

وزارة الصناعة وا;ناجموزارة الصناعة وا;ناجم

قـرار مـؤرّخ في 9 رمضـان عام 1435 اHـوافق 7 يـولـيو ســنـة s2014 يـعـدّل الـقرار اHـؤرّخ فـي 2 ربــيع األوّل عام 1434 اHـوافق
14 ينـاير سنة 2013 واHتـضمّن تـعيـY أعضـاء اللـجنـة الـقـطــاعيـة للـصفـقات لـوزارة الصنـاعة واHـؤسسـات الصـغيرة

واHتوسطة وترقية االستثمار.....................................................................................................................

قـرار مؤرخ في 13 صفـر عام 1436 اHوافق 6 ديـسمـبر سـنة s2014 يـعـدل القـرار اHؤرخ في 25 ربيع الـثاني عام 1435 اHوافق
25 فبراير سنة 2014 واHتضمن تعيY أعضاء اللجنة الوطنية لتأهيل اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة...................

قـرار مؤرخ في 25 صفـر عام 1436 اHوافق 18 ديـسمـبر سـنة s2014 يـعـدل القـرار اHؤرخ في 11 ربـيع األول عـام 1435 اHوافق
13 يناير سنة 2014 واHتضمن تعيY أعضاء مجلس اإلدارة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.............................

قــرار مؤرّخ في 12 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHوافق 2  فـبـراير سـنة s2015 يـتضـمن إنـشاء الـلـجان اإلداريـة اHتـسـاوية األعـضاء
اخملــتــصـــة إزاء بــعـض األسالك اHــشـــتــركـــة واHــهــنـــدســY اHـــعــمـــاريــY واHـــهــنــدســـY والــتـــقــنـــيــY في الـــصــنـــاعــة وتـــرقــيــة
االسـتـثـمـارات واHـهـنـدسـY والـتـقـنـيـY في الـطـاقـة واHـنـاجم والـعـمـال اHـهـنـيـY وسـائـقي الـسـيـارات واحلـجـابs بـعـنوان
اإلدارة اHركزية لوزارة الصناعة واHناجم.........................................................................................................
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قــرار مؤرّخ في 12  ربيع الـثاني عام 1436 اHوافق 2  فبـراير سنة s2015 يحـدد تشـكيلـة اللـجان اإلداريـة اHتـساويـة األعضاء
اخملــتــصـــة إزاء بــعض األسالك اHــشـــتــركــة واHــهـــنــدســY اHــعـــمــاريــY واHــهـــنــدســY والــتـــقــنــيـــY في الــصــنــاعـــة وتــرقــيــة
االستـثـمـارات واHـهنـدسـY والـتـقنـيـY في الـطـاقة واHـنـاجم والـعـمال اHـهـنـيـY وسائـقي الـسـيـارات واحلجـابs بـعـنوان
اإلدارة اHركزية لوزارة الصناعة واHناجم.......................................................................................................

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 20 ربــيع األوّل عـام 1436 اHـوافق 11 يـنــايـر  ســنـة s2015 يــحـدّد الــتـنـظــيم الـداخــلي لـلــمـركـز
الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثـورة التحرير الـوطني وذوي احلقـوق.........................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة

قـــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 8  ربـيع الـثـاني عـام 1436 اHـوافق 29  يــنـايـر سـنـة s2015 يـعــدل الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك
اHـؤرخ في 23 ذي الــقــعــدة عـام 1428 اHـوافق 3 ديـســمــبــر ســنـة 2007 الــذي يــحــدد قــائــمـة اHــــــــواد الــقــابــلـــــــة لــتـعــويض
تكاليف النقل.............................................................................................................................................

قرار مؤرخ في 30 محـرّم عام 1436 اHوافق 23 نوفمـبر سنة s2014 يجعل مـنهج البـحث عن متعـددات الفوسفـات في اللحوم
ومنتجات اللحوم إجباريا............................................................................................................................

وزارة ا;وارد ا;ائيةوزارة ا;وارد ا;ائية

قـرار مؤرّخ في 22 صفـر عام 1436 اHوافق 15 ديـسمـبر سـنـة s2014 يـعـدل القـرار اHؤرّخ في 30 رمضـان عام 1425 اHوافق 13
نوفمبـر سنـة 2004 الذي يحدّد تنظيم اللّجنة الدّائمة للمياه اHعدنيّة الطبيعيّة ومياه اHنبع وسيرها...................

وزارة السكن والعمران وا;دينةوزارة السكن والعمران وا;دينة

Yيـحدد التنـظيم الهـيكلي للـوكالة الـوطنية لـتحس s2015 وافق 10 فبـراير سنةHقرار مؤرخ في 20 ربيع الـثاني عام 1436 ا
السكن وتطويره..........................................................................................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 4 رجب عـام 1435 اHـوافق 4 مـايـو سـنـة s2014 يـحـدّد الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـمـتـحف الـعـمـومي
الوطني وملحقاته......................................................................................................................................
قـرار مؤرخ في 23  رمضـان عام 1435 اHـوافق 21  يـولـيو سـنة s2014 يتـضـمّن تـعـيY أعـضـاء مـجلس إدارة الـديـوان الـوطني
لتسيير اHمتلكات الثقافية احملمية واستغاللها..............................................................................................

فهرس (تابع)فهرس (تابع)
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اخملـــصــــصــــة لــــوزيـــر الــــشــــؤون اخلــــارجـــيــــة من مــــيــــزانــــيـــة
s2015 اليــة لسنةHوجــب قانــون ا�التسييــر 

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  يـلـغـــى مـن مـيــزانـيــة ســنـــة 2015
اعـتـمـــاد قــــدره مـائــة وخـمـسـة وثـالثـون مـلـيــون ديــنـار
(135.000.000 دج) مـــــقــــيّــــــــد في مـــــيــــزانـــــيـــــة الــــتـــــكــــالـــــيف
اHــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

اHــاداHــادّة ة 2 : : يـــخــصـص Hــيـزانـيــة ســنـة 2015  اعــتــمــاد
قـــــــدره مــــــائــــــة وخــــــمـــــســـــــة وثالثـــــــون مـــــلــــــيــــــون ديـــــــنــــــار
(135.000.000 دج) يـقــيّـــد فــي مـيزانيـة تـسيــير  وزارة
الــشــؤون اخلـــارجــيــة وفـي الــبــابـــY اHــبــيـــنــY في اجلــدول

اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 : : يكلـــف وزيــــر اHاليــــة ووزيـر الشــؤون
اخلــارجــيـــةs كل فــيـمــا يــخــــصّهs بــتــنـفــيــذ هـــــذا اHــرســـوم
الـــذي يــــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 4 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1436
اHوافق 23 فبراير سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــرســوم رئــاسي رقممــرســوم رئــاسي رقم  15-77 مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى األولى جــمــادى األولى
يـتـضمن  sيـتـضمن s2015 ـوافـــق 23 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـةHـوافـــق  اHعـام عـام 1436 ا
حتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤونحتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون

ــــــــــــــــــــاخلارجية.اخلارجية.
sإنّ رئيس اجلمهوريـة

sاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77

sو125 (الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

s تمّمHعدّل واHا sاليةHا Yبقوان
- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

s2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اHــــؤرخ فـي 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015
واHـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Hـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اHشـتركة من ميزانية التسيير �وجب قانون

s2015 الية لسنةHا
- و�ــــقــــتـــــضــى اHــــرســــــوم الــــرئـــــاسـي  رقــم 23-15
اHـــــؤرخ فـي 11 ربـــــيــع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436 اHــــــوافـق أول
فـــبــــرايــــر ســـنـــة  2015 واHـــتـــضـــمـن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

13 - 31

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح اHوجودة في اخلارجاHصالح اHوجودة في اخلارج

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العمـلاHوظفون - مرتبات العمـل
sالرواتب sتعاقدونHستخدمون اHوجودة في اخلـارج - اHصالح اHا
منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..............

مجموع القسم األول
92.000.000

92.000.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

13 - 33

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اHصالح اHوجودة في اخلارج - الضمان االجتماعي.....................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة.......................................مجموع االعتمادات اخملصصة.......................................

43.000.000

43.000.000

135.000.000

135.000.000

135.000.000

135.000.000

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 15-76 مـؤر مـؤرّخ في خ في 3 جــمــادى األولى جــمــادى األولى
يـــحـــدد  sيـــحـــدد s2015 ــــوافـق 22 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــةHــــوافـق  اHعــــام عــــام 1436 ا
إجـــراءات مــراقـــبـــة ومــتـــابـــعــة اإلجنـــاز والـــعــمـــلـــيــاتإجـــراءات مــراقـــبـــة ومــتـــابـــعــة اإلجنـــاز والـــعــمـــلـــيــات
اHــطـــبــقــة عـــلى نــشـــاطــات نــقـل احملــروقــات بـــواســطــةاHــطـــبــقــة عـــلى نــشـــاطــات نــقـل احملــروقــات بـــواســطــة

األنابيب.األنابيب.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sبناء على تقرير وزير الطاقة -

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

- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسـمـبـر سـنة 1990

sتممHعدل واHا sتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ــقــتــضى الــقــانـون رقم 02-01 اHـؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اHـوافق 5 فــبـرايــر ســنـة 2002 واHــتـعـلق

sبالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
- و�قـتـضى األمر رقم 03-12 اHـؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلق
بـإلـزامــيـة الـتـأمـY عــلى الـكـوارث الــطـبـيـعـيــة وبـتـعـويض

sالضحايا
- و�ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

sتعلق بالتقييسHوا
- و�ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
s75 ـادةHال سـيـمـا ا sـتــممHـعـدل واHا sـتـعـلق بــاحملـروقـاتHوا

 sطة 3 منهHا

- و�ــــقـــتــــضــــى اHــــرســــــــوم رقـــــم 84-105 اHــــؤرخ
في 11 شــــعــــبــــان عـــام 1404 اHــــوافق 12 مــــايــــو ســــنـــة 1984
واHــتــعــلق بــتــأســيس مــحــيط حلــمــايــة اHــنــشــآت والـهــيــاكل

sاألساسية

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

sالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

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

 sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-245 اHؤرخ
في 27 مـــــحـــــرم عـــــام 1411 اHـــــوافق 18 غـــــشـت ســـــنــــة 1990

sتضمن تنظيم األجهزة اخلاصة بضغط الغازHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-246 اHؤرخ
في27 مـــــحــــــرم عـــــام 1411 اHـــــوافق 18 غـــــشـت ســـــنـــــة 1990

sتضمن تنظيم األجهزة اخلاصة بضغط البخارHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-198 اHؤرخ
في 4 جـمادى األولى عام 1427 اHوافق 31 مايـو سنة 2006
الـذي يـضـبط الــتـنـظـيم اHـطــبق عـلى اHـؤسـســات اHـصـنـفـة

sحلماية البيئة

- و�ـقتـضـــــى اHرســــوم الـتنـفيـــــذي رقم 144-07
اHــــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اHــــوافق 19 مـــايـــو
ســـنـــــــة 2007 الــــــــذي يــحـــدد قــائـــمــة اHـــنــشـــآت اHــصـــنــفــة

sحلماية البيئة
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- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 07-145 اHؤرخ
في 2 جـمادى األولى عام 1428 اHوافق 19 مايـو سـنة 2007
الـذي يـحـدد مـجـال تـطـبـيق ومـحـتـوى وكـيـفـيـات اHـصـادقـة

sعلى دراسة وموجز التأثير على البيئة
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 07-266 اHؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبــر ســنـة 2007

sناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 07-297 اHؤرخ
في 15 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 27 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يـحـدد إجـراءات احلـصـول عـلى رخـص إجنـاز مـنـشآت
الـــنـــقل بـــواســــطـــة األنـــابـــيـب وعـــمـــلـــيــــات نـــقل احملـــروقـــات

sبواسطة األنابيب
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 08-312 اHؤرخ
في 5 شـوال عـام 1429 اHـوافق 5 أكـتـوبــر سـنـة 2008 الـذي
يـحـدد شـروط اHـوافـقـة عـلى دراسـات الـتـأثـيـر في الـبـيـئـة

sللنشاطات التابعة جملال احملروقات
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 09-304 اHؤرخ
في 20 رمـضـان عام 1430 اHـوافق 10 سـبـتمـبـر سـنة 2009
واHـــتــضـــمن إنــشـــاء مــديـــريــات والئـــيــة لـــلــطـــاقــة واHـــنــاجم

sوتنظيمها وسيرها
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 15-19 اHـؤرخ
في 4 ربيع الـثـاني عام 1436 اHوافق 25 ينـاير سـنة 2015

sالذي يحدّد كيفيات حتضير عقود التعمير وتسليمها
sو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  :
الـفـصـل األول الـفـصـل األول 
 أحكــام عـامـة

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة s75 اHـطـة 3 من
الــقــانــون رقم 05-07 اHــؤرخ في 19 ربــيـع األول عـام 1426
اHوافق 28 أبـريل سنة 2005 واHـتعـلق باحملـروقاتs اHـعدل
واHتـممs يهـدف هذا اHـرسوم إلى حتـديد إجـراءات مراقـبة
ومـتـابـعة اإلجنـاز والـعـمـليـات اHـطـبـقة عـلى نـشـاطـات نقل

احملروقات بواسطة األنابيب.
�ا يأتي : sرسومHفي مفهوم هذا ا sادّة ة 2 :  : يقصدHاداHا
: كل فــعل يـسـمح بـاســتـغالل اHـنــشـأة طـبـقـا الـعـمـلـيـة :الـعـمـلـيـة 
لــلـــمـــقـــايـــيس واHـــعـــايـــيـــر الـــتـــقـــنــيـــة كـــمـــا هي مـــحـــددة في

التشريع والتنظيم اHعمول بهما.
منشآت نقل احملروقات بواسطة األنابيب : منشآت نقل احملروقات بواسطة األنابيب : 

األنابـيـب واHنـشـآت اHـدمـجـة اخلـاصـة بـهـاs وال سـيـما
مـــنــهـــا مـــنـــشـــآت الـــتــخـــزيـن اHــرتـــبـــطـــة بـــنـــقل احملـــروقــات
بــواســطــة األنـابــيب ومــحــطــات الــضــغط والــضخ والــتــمـدد
والـــتـــمـــدد األولي ومــــراكـــز الـــقـــطع والـــتــــقـــســـيم ومـــعـــدات

التعداد اHلحقة بهذه األنابيب.

مـــقـــطع من األنـــبــوب : مـــقـــطع من األنـــبــوب : مـــجـــمــوع عـــنـــاصـــر األنــابـــيب
اHركبة طرفا لطرف.

الشـروع في اإلنتاج :الشـروع في اإلنتاج : إدراج اHنـتوج في اHنشأة من
أجل الضبط والتحقق التقنيY للمنشأة.

حلـام الـربط : حلـام الـربط : حلـام دائــري يـتم بــعـد اخــتـبــار ويـوصل
.Yمن األنبوب � اختبارهما منفصل Yقطع�

3 :  : يـــطـــبق هـــذا اHـــرســـوم عـــلى مـــنـــشـــآت نـــقل اHــاداHــادّة ة 
احملـروقات بواسـطة األنابـيبs انطالقا عـلى اخلصوص من
مـــركـــز رئــيـــسي لـــلـــفـــصل أو Hـــعـــاجلـــة الـــزيت أو الـــغــاز أو
اإليـصـال اHلـحـق الـذي يـضمـن نـقل احملـروقـات الـسـائـلة أو
الغازيـة لغرض اHـعاجلة الصـناعية والـتمييــع والـتصدير
والـتـمـوين الـعــام لـشـبـكـــة أنـابـيب الـتـوزيعs بـاسـتـثـــناء
شــبــــكــات الـتــجــمــــيع والــتـــوزيع فــي اHــكــامن وشــبــكـات

الغاز التي تزود حصريا السوق الوطنية.
الـفـصـل الـثانـي الـفـصـل الـثانـي 

مراقبة إجناز منشآت نقل احملروقات 
بواسطة األنابيب ومتابعتها 

اHــــاداHــــادّة ة 4 : : تــــتــــعـــــلق مـــــراقــــبــــة إجنـــــاز مــــنــــشـــــآت نــــقل
احملروقات بواسطـة األنابيب ومتابعتها أساسا باجلوانب

اآلتية :
- مـــراقـــبـــة اجلـــوانـب اHـــرتـــبـــطـــة  بـــالـــصـــحـــة واألمن

sالصناعي والبيئة
sصنوعةHاألنابيب واللواحق ا -

sالتلحيم ومراقبة التلحيم -
sإنشاء منشآت النقل -

- االختبارات والتحقق قبل الشروع في اإلنتاج.
مراقبة األنابيب واللواحقمراقبة األنابيب واللواحق

اHـــــاداHـــــادّة ة 5 : : يـــــجـب أن تــــــكـــــون األنــــــابــــــيب والــــــلــــــواحق
موضوع مراقبة للمطابقة قبل إجناز األنبوب . 
مراقبة تلحيم منشآت نقل احملروقات مراقبة تلحيم منشآت نقل احملروقات 

بواسطة األنابيببواسطة األنابيب
6 :  : يـجب أن تنـجز جتـارب الـتأهـيل إلجراءات اHاداHادّة ة 

التلحيم في مخبر معتمد طبقا للتنظيم اHعمول به.
يـجـب أن تـقـام جتـارب الــتـأهـيل إلجـراءات الــتـلـحـيم

في اخملبر بحضور £ثل سلطة ضبط احملروقات.
اHــاداHــادّة ة 7 :  : يــجب أن يـــكــون الــلــحــامـــون واHــتــعــامــلــون
اHكـلفـون بعـملـية إجنـاز أو إصالح منـشأة مـؤهلـY مسـبقا

ومعينY للمهام اHناسبة لهذا التأهيل.
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تـــرفق شـــهـــادات الــــتـــأهـــيل  لــــلـــحـــامـــY ومــــتـــعـــامـــلي
التلحيم باHلف النهائي لعملية اإلجناز أو اإلصالح.

حتـدد كـيــفـيـات تـأهـيل إجـراءات الــتـلـحـيم عن طـريق
إجراء تعدّه سلطة ضبط احملروقات.

اHــــراقـــبــــة غــــيــــر اHــــدمــــرة لــــتــــلــــحــــيم مــــنــــشــــآت نــــقلاHــــراقـــبــــة غــــيــــر اHــــدمــــرة لــــتــــلــــحــــيم مــــنــــشــــآت نــــقل
احملروقات بواسطة األنابيباحملروقات بواسطة األنابيب

sــدمــرة لـلــحــامــات الــوصلHــراقــبــة غــيــر اH8 :  : ا اHـاداHـادّة ة 
قبل اختبار اHقاومة والنفوذيةs إجبارية.

اHــاداHــادّة ة 9 :  : اســتــعـــمــال الــتــصــويـــر اإلشــعــاعي إجــبــاري
للمراقبة غير اHدمرة للحامات الربط وحلامات الوصل.

في حــالـــة الــعــوائـق الــتــقــنـــيــة اHــبـــررة كــمــا يـــنــبــغي
الستعمال الـتصوير اإلشعاعيs �ـكن اللجوء إلى اHراقبة
مـن خالل الـــصــوت الـــفـــوقيs بـــعــد مـــوافـــقــة ســـلـــطـــة ضــبط

احملروقات. 
اHــاداHــادّة ة 10 :  : يـــحـــدد امـــتـــداد اHـــراقـــبـــات غـــيـــر اHـــدمــرة
لـــسالمـــة وصالت الـــلــحـــام عن طـــريق إجـــراء تــعـــده ســلـــطــة

ضبط احملروقات.
11 :  :  يـجـب أالّ يـســتــعـY اHــنـجــز أو اHــصـلّح إالّ اHـاداHـادّة ة 

�ستخدمY مؤهلY للقيام باHراقبات اHوكلة إليه.
اHــــاداHــــادّة ة 12 : : ال �ــــكن أن يــــكـــلـف �ـــبــــاشــــرة عـــمــــلــــيـــات
اHـراقبة غيـر اHدمرة إالّ اHسـتخدمون اHعـتمدون من قبل
هـيـئة مـعتـمدة من قـبل الـوزارة اHكـلفـة بـاحملروقـات طبـقا

للتنظيم اHعمول به.
وضـع األنـابيبوضـع األنـابيب

13 :  : حتــــدد قـــواعــــد وضع األنـــابــــيب عـن طـــريق اHــاداHــادّة ة 
إجراء حتدده سلطة ضبط احملروقات.

اHــــــاداHــــــادّة ة 14 :  : يـــــــجـب أن يــــــحـــــــتـــــــرم وضـع مــــــقـــــــاطـع من
األنبوب األعماق اHنصوص عليها عن طريق التنظيم.

يجب أن يكـون كل وضع Hقطع من األنبوب موضوع
مـحـاضرs يـشـتـرك في الـتوقـيع عـلـيهـا اHـمـثلـون اHـؤهـلون
لـلـمـنـجـز ولـصـاحـب اHـنـشـأةs تـثـبت مـدى مـطـابـقـة الـوضع
مع األحـكــام الـتـنـظـيـمـيـةs ال سـيـمــا مـطـابـقـة طـبـقـة الـوضع
وعـــمق الــوضعs وعـــنــد االقــتـــضــاءs احلــمــايـــة اHــيــكــانـــيــكــيــة

للمنشأة.
تتـحـقق سـلطـة ضـبط احملروقـات من احملـاضر اHـرفـقة

باHلف النهائي للمنشأة.
يـــــجـب أن يـــــكــــــون وضع اHــــــقـــــاطـع من األنــــــبـــــوب في
الــتـراب وفي أعــمــاق تــقل عن تــلك اHــنــصـوص عــلــيــهـا في

التنظيمs أو في الهواء الطلقs استثنائيا ومبررا.

اHــاداHــادّة ة 15 :  : يــخــضع الـــوضع في أعــمــاق تـــقل عن تــلك
اHنـصـوص علـيـها في الـتنـظـيمs أو في الهـواء الـطلقs إلى
اHـوافـقـة اHسـبـقة مـن سلـطـة ضبـط احملروقـات عـلى أساس
مـلف تـقـني يـجب أن يـحـتـوي عـلى تـبـريـر االخـتـيـار لـهـذا
الـنــوع من الـوضع والـتــدابـيـر االسـتــبـدالـيـة الــتي تـضـمن
مـستوى أمن يـعادل على األقل مـستوى الـوضع في العمق

التنظيمي.
يـجـب أن تـكــون الــتـدابــيــر االســتـبــدالــيــة وكـيــفــيـات
الـــوضع الـــتـي تــنـــجـم عن ذلكs مـــطـــابـــقـــة Hـــعــيـــار أو دلـــيل

أحسن التطبيقات.
الـحماية من الـتآكـلالـحماية من الـتآكـل

اHـاداHـادّة ة 16 :  : تـتم حـمـايـة األنـبـوب من الـتـآكل اخلـارجي
عن طريق تنفيذ : 

- حـمــايــة سـلــبــيـة  تــســمح بــعـزل اHــعــدن عن الـوسط
sاخلارجي

- نظام للحماية اHهبطية.
اHـاداHـادّة ة 17 :  : ال �ـكن أن تـسـتـعـمل حلـمـايـة األنبـوب من
الـــتــآكل اخلــارجي إالّ أنــظــمــة الــتــلــبـــيس الــتي تــســتــجــيب
لـلـمتـطـلـبـات الـدنـيا الـتي يـقـررهـا مـعـيـار أو دليـل أحسن

التطبيقات الوطنية والدولية.
اHاداHادّة ة 18 :  : يـجب أن يعـد إجراء التـطبـيق في اHصنع
ألنــظـمــة الـتــلـبــيسs عـلى أســاس مـعــيـار أفـضـل الـتـطــبـيق

الوطني والدولي.
يــرفـق اإلجـراء ونــتــائج الــتــجــارب اHــوجــهــة Hــراقــبـة
نـــوعـــيــة تـــطـــبـــيق الـــتــلـــبـــيسs بـــاHــلـف الــتـــقـــني الـــنـــهــائي

لألنابيب.
19 :  : يــجب أن يــأخــذ اخــتــيـار نــظــام الــتــلـبــيس اHـاداHـادّة ة 
بــعــY االعــتــبــار الــعــوائق اHـــيــكــانــيــكــيــة والــفــيــزيــائــيــة -
الـكــيـمـيـائـيـة واحلـراريـة الـتـي حتـدث أثـنـاء نـقل األنـابـيب

وجميع مراحل وضع األنبوب.
في حـالة مـا إذا تـبـY أن شـروط الوضـع غيـر كـافـية
لــتـفــادي تـعــريـة اHــعـدن في بــعض اHـواضعs فــإنه يـجب أن
توفر حينئذ حماية ميكانيكية مناسبة لنظام التلبيس.
يـجب حتـديـد اHـنـاطق اHـزودة بـاحلمـايـة اHـيـكـانـيـكـية

لنظام التلبيس في اHلف التقني النهائي.
اHــــاداHــــادّة ة 20 :  : يـــجـب مـــراقــــبــــة نــــظـــام الــــتــــلـــبــــيس قــــبل

الشروع في التنقيبs ال سيما عن طريق جتربة العزل.
 يـجب أن ترفـق نتـائج هذه اHـراقـبة بـاHـلف التـقني

النهائي لألنابيب.
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اHـاداHـادّة ة 21 :  : يــجب أن يـكــون تــصـمــيم أنــظـمــة احلـمــايـة
اHــهــبــطــيــة وإجنــازهــا مــطــابــقــH Yــعــيــار يــعــد عــلى أســاس

أفضل التطبيقات الوطنية والدولية.
اHاداHادّة ة 22 :  : يجب إجراء الـتجارب الواردة في اHعيار
اخملــتـار اHــوجــهـة لــتـقــيـيم الــفـعــالـيــة ومـراقــبـة ســيـر نــظـام
احلـمـايـة اHـهـبـطـيـة ويـجب أن تـكـون نـتـائج هـذه الـتـجارب

مطابقة للخصائص التي حددها هذا اHعيار.
يـجب أن ترفق نتـائج هذه التـجارب باHـلف التقني

النهائي للمنشأة.
23 :  : يـــجب حــــمـــايـــة اHـــقـــاطـع من األنـــبـــوب من اHــاداHــادّة ة 
الــتـآكـل اخلـارجي فــور الــشـروع فـي الـتــنــقـيبs عـن طـريق

نظام احلماية اHهبطية.
االختبارات والتحقق قبل الشروع  في اإلنتاجاالختبارات والتحقق قبل الشروع  في اإلنتاج

اHـــــاداHـــــادّة ة 24 : : يـــــجـب أن يـــــكـــــون كـل أنـــــبـــــوب مـــــوضـــــوع
اخـتــبــار اHــقـاومــة واخــتـبــار الــنــفـوذيــةs قــبل الــشـروع في

اإلنتاج.
جتـري اخـتـبـارات اHـقـاومـة والـنـفـوذيـة حتت إشـراف

£ثلي سلطة ضبط احملروقات.
اHــاداHــادّة ة 25 :  : جتـــري اخـــتــبـــارات اHـــقــاومـــة والـــنــفـــوذيــة

طبقا إلجراء حتدده سلطة ضبط احملروقات.
s26 :  : عـنـد نهـايـة التـجـارب الهـيـدروستـاتـيكـية اHاداHادّة ة 
يــــجـب أن يـــتـم صـــرف اHــــيــــاه الــــتي اســــتـــخــــدمت فـي هـــذه
الـتــجــارب ضــمن احــتـرام األحــكــام الـتــنــظــيـمــيــة اHــتـعــلــقـة

بحماية البيئة.
اHاداHادّة ة 27 : : يجب أن يعـد صاحب اHنـشأة إجراء إجناز
عـــمـــلـــيــــات تـــفـــريغ األنــــبـــوب ومـــســـحـه وجتـــفـــيـــفـهs طـــبـــقـــا

للمعايير التي حتددها سلطة ضبط احملروقات.
sــــادّة ة 28 :  : قــــبل الــــشـــروع فـي اإلنـــتــــاج ألي أنــــبـــوبHــــاداHا

يجب أن تقوم سلطة ضبط احملروقات باألعمال اآلتية :
- الـتحقق من مطـابقة اHلف الـنهائي للـمنشأة الذي

sرسومHلحق بهذا اHيحدد محتواه في ا
- مراقبة مطابقة اHـلفات النهائية اHتعلقة بتسيير

 sمخاطر الصحة واألمن والبيئة
- إجناز جتارب أنظمة حماية اHنشأة.

الـفـصـل الـثالـث الـفـصـل الـثالـث 
مراقبة استغالل منشآت نقل احملروقات       

بواسطة األنابيب ومتابعتها
اHـاداHـادّة ة 29 :  : يـخـضع اسـتـغالل مـنـشـآت نـقل احملـروقات

بواسطة األنابيبs إلى مراقبة سلطة ضبط احملروقات.

اHــاداHــادّة ة 30 :  : تــتــعــلـق مــراقــبــة اســتــغـالل مــنــشــآت نــقل
احملــروقـــات بـــواســـطــة األنـــابـــيب ومـــتـــابــعـــتـــهـــا بــاجلـــوانب

اآلتيــة :
sنشأة وصيانتهاHسالمة ا -

- احلماية من التآكل.
سالمة وصيانة منشآت نقل احملروقات سالمة وصيانة منشآت نقل احملروقات 

 بواسطة األنابيببواسطة األنابيب

اHــــاداHــــادّة ة 31 :  : يـــــجب أن يـــــضع صـــــاحب االمـــــتــــيـــــازs عن
طـريق الوسـائل اHنـاسبـةs برنـامج التـفتـيش الذي يـسمح
بـالكـشف عن العـيوب احملـتمـلة الـتي �كن أن تـظهـر أثناء

استغالل اHنشأة.
يـسـمح تـصـنـيف الـعـيوب اHـكـتـشـفـة وفـقـا خلـصائص
sالقـبوليـة احملددة على أسـاس معـيار أفضل تـطبيق دولي

بالفصل في قدرة تشغيل األنبوب.
اHــاداHــادّة ة 32 :  : يـــجب أن يــضع صـــاحب االمـــتــيــازs فـــيــمــا
يـخص لـواحق األمن وأجـزاء اHـنـشـأة الـتي تـشـكل مـخـاطر

خاصةs برنامجا آليا للصيانة.
يــتـــعــلـق هــذا الـــبـــرنــامج عـــلى اخلـــصــوص بـــالـــلــواحق

وأجزاء اHنشأة اآلتية :
sأجهزة احلد من احلذف -

sأعضاء التقسيم -
sمقاطع من األنبوب في الهواء الطلق -

- مــقـاطع مـن األنـبــوب عـلى مــسـتــوى عـبــور الـطـرق
والسكة احلديدية ومجاري اHياه.

الـحمايـة من الـتآكـلالـحمايـة من الـتآكـل
اHــــاداHــــادّة ة 33 :  : يــــجـب أالّ يـــــحــــتـــــوي الــــغـــــاز احملــــقـــــون في
األنــبـوب عـلى مـكـونــات ذات كـمـيـة من شـأنــهـا أن تـتـفـاعل
كـيــمـيـائــيـا عـلـى اHـواد الـتي تــشـكل األنــابـيب وال حـتى أن

تعدل £يزات هذه اHواد.
اHــاداHــادّة ة 34 :  : يـــجب أن يـــضع صـــاحب االمـــتــيـــازs وفـــقــا
Hـــعــيـــار يــعــد عـــلى أســاس أفـــضل تــطـــبــيق دولـيs بــرنــامج

مراقبة سير نظام احلماية اHهبطية وفعاليته.
35  :   : يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 3 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1436

اHوافق 22 فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 17 جمادى األولى عام جمادى األولى عام 1436 هـ هـ
8 مارس مارس سنة  سنة 2015 م

الـمـلـحـــقالـمـلـحـــق
اHلف النهائي

يتضمن اHلف النهائي الوثائق اآلتية :
s1 - طلب الشروع في اإلنتاج لألنبوب

2 - اHـلف األولي اHـتـحـصل عـلى رأي اHـطـابـقـة الذي
 sأبدته سلطة ضبط احملروقات

3 - وصف بـياني لـلـمـنشـأة (سـائل مـنقـول والـضغط
احلـســابي والــضـغط األقــصى لـلــتـشــغــيل وضـغط الــتـجــربـة
الـهيدروسـتاتـيكـية واحلـرارة احلسابـية وحـرارة التـشغيل

s(ستعملة والسمك والقطرHواد اHوا
sنشأة مع مظهر جانبي لألنبوبH4 - خريطة خط ا
sراكز القطع والتقسيمH 5 - مخططات متقايسة

6 - اHــلـفــات الـنـهــائـيــة لـلـعــنـاصـر اHــكـونــة (األنـابـيب
s(وقطع الشكل واللواحق

sY7 - محاضر التأهيل للحام
s8 - تأهيل الطرق العملية للتلحيم

sومتعاملي التلحيم Yوافقة للحامH9 - شهادات ا
s10 - دفتر اللحامات

11 - وصف شــــــروط االخــــــتــــــبــــــار مـع ذكــــــر طــــــول كل

sمقطع من األنبوب وحجمه
12- مـذكرة حـسابـيـة لضـغط اHقـاومـة لكل مـقطع من

sاألنبوب
s13- منحنيات تسجيل ضغوط االختبار

14- مـــحــــاضـــر االخـــتــــبـــار لـــكـل مـــقـــطـع من األنـــبـــوب

sومركز القطع ومركز التقسيم (قاومة والنفوذيةHا)
15- مــــراقـــبــــات الــــتـــصــــويـــر اإلشــــعــــاعي لــــلـــحــــامـــات

s(حلام الربط) نجزة بعد االختباراتHا
16- حــــمــــايــــة األنــــبــــوب (الــــتــــلــــبــــيس واحلــــمــــايــــة من

s(التآكل...إلخ
17- مـــخــــطـط الـــرقــــابــــة والـــتــــدخـل الـــلــــذان يــــحـــددان

sنشأةHكيفيات الرقابة والتدخل في ا
18- جميع الترخيصات اHتحصل عليها أثناء إجناز

sاألنبوب
19- شـــهــــادة يـــعـــدهــــا اHـــنــــجـــز أو اHــــصـــلح تــــثـــبت أن

حلـامــات اHــنــشــأة أجنــزت طـبــقــا لإلجــراءات اHــطــبــقـة عــلى
sشروعHا

sراقبات لنوعية تلبيس األنابيبH20 - نتائج ا

21 - مــــــحــــــاضـــــــر تــــــثــــــبت اHــــــطـــــــابــــــقــــــة مع األحــــــكــــــام

sالتنظيمية للوضع

22 - إجــــراء ونـــتـــائج الــــتـــجـــارب اHـــوجــــهـــة Hـــراقـــبـــة

نـوعيـة تطـبيق الـتلبـيس اHوافـق عليـها من طـرف صاحب
sنشأةHا

23 - اإلشـــــــارة إلى اHـــــــنـــــــاطق اHـــــــزودة بـــــــاحلــــــمـــــــايــــــة

اHيكانيكية لنظام التلبيس.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 15-78 مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 جـمادى األولى جـمادى األولى
1436 اHــــــوافق  اHــــــوافق 2 مــــــارس ســــــنــــــة  مــــــارس ســــــنــــــة s2015 يــــــعـــــــدلs يــــــعـــــــدل عـــــام عـــــام 
اHرسوم التنفيـذي رقم اHرسوم التنفيـذي رقم 07-86  اHؤرخ في   اHؤرخ في 21  صفر  صفر
عـام عـام 1428 اHـوافق  اHـوافق 11 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة 2007 الــذي يـحــدد الــذي يـحــدد
كـيـفيــات إعداد مـخطـط الـتـهيـئة الـسـياحـية Hـناطـقكـيـفيــات إعداد مـخطـط الـتـهيـئة الـسـياحـية Hـناطـق

التوسع واHواقع السياحية.التوسع واHواقع السياحية.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

- بـــنــاء عــلـى تــقـــريــر وزيــرة الـــســيـــاحــة والــصـــنــاعــة
sالتقليدية

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

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-03 اHـؤرخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1423 اHـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واHــتـعـلق

sواقع السياحيةHناطق التوسع وا�

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 08-04 اHــــــــؤرخ في أول
رمـضـان عام 1429 اHوافق أول سـبـتـمـبـر سـنة 2008 الـذي
يـــحــدد شـــروط وكـــيـــفـــيــات مـــنـح االمــتـــيـــاز عـــلى األراضي
التابـعة لألمالك اخلـاصة لـلدولـة واHوجـهة إلجنـاز مشاريع

sتممHعدل واHا sاستثمارية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

sبالبلدية

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

sتعلق بالواليةHوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

sالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
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- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اHــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 90-112 اHؤرخ
في 22 رمـــضـــان عـــام 1410 اHــــوافق 17 أبــــريل ســــنـــة 1990
الـذي يـحـدد كـيـفـيــات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
بـــــاخلـــــزيــــنـــــة رقم 057-302 الــــذي عـــــنــــوانـه "صــــنـــــدوق دعم
االسـتثـمار وتـرقـية ونـوعـية األنـشطـة الـسيـاحـية"s اHـعدل

sتممHوا
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 98-70 اHـؤرخ
في 24 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 21 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 1998
واHــتـضــمن إنــشـاء الــوكـالــة الـوطــنــيـة لــتـنــمــيـة الــسـيــاحـة

sوحتديد قانونها األساسي
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحـدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهـيـئة الـسـيـاحـيـة Hـناطق

sواقع السياحيةHالتوسع وا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 10-254 اHؤرخ
في 12 ذي القـعـدة عام 1431 اHوافق 20 أكتـوبر سـنة 2010
الــــذي يــــحـــــدد صالحــــيــــات وزيــــر الــــســــيــــاحــــة والــــصــــنــــاعــــة

sالتقليدية
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســـــوم إلـى تـــــعـــــديل
اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 07-86 اHـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اHـوافق 11 مــارس ســنـة 2007 الــذي يــحـدد كــيــفــيـات

إعداد مخطط التهـيئة السياحـية Hناطق التوسع واHواقع
السياحية.

اHاداHادّة ة 2 :  :  تعدل أحكام اHادة 8 من اHرسوم التنفيذي
رقم 07-86 اHــــــؤرخ في 21 صــــــفـــــــر عــــــام 1428 اHــــــوافق 11

مارس سنة 2007 واHذكور أعالهs وحترر كما يأتي :
"اHـادّة 8 :  يــكـلـف مـديــر الــســيــاحـة بــالــواليــة اHــعـني
إقــلـيــمــيـاs حتت ســلــطـة الــواليs مــكـتب دراســات مــعـتــمـدا
بإعداد مخطط التهيـئة السياحيةs طبقا للتنظيم اHعمول

به.
ويــقــوم بــإعالم الــوزيــر اHــكــلف بــالــســيــاحـة والــوالي

اخملتص إقليميا".
اHــــــاداHــــــادّة 3 :  :  تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اHــــــادة 11 من اHـــــــرســــــوم
الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 07-86 اHــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اHــوافق 11 مـــارس ســـنــة 2007 واHـــذكـــور أعالهs وحتـــــــرر

كما يأتي :
"اHـادّة 11 :  يـبــلغ الـوالي مـشــروع مـخــطط الـتـهــيـئـة
السيـاحيـة خملتـلف اإلدارات واHصالح الـعمـوميـة اHذكورة

في اHــادة 9 أعالهs الــتـي �ــنح لــهـــا أجل ثالثــY (30) يـــومــا
ابتداء من تاريخ إعالمها إلبداء آرائها ومالحظاتها. 

وعند عدم الرد في األجل اHقرر يعد رأيها موافقا".
اHــــــاداHــــــادّة 4 :  :  تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اHــــــادة 12 من اHـــــــرســــــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اHــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اHــــوافق 11 مـــارس ســـنـــة 2007 واHـــذكـــور أعالهs وحتــــــرر

كما يأتي :
sـادّة 12 :  يــنــشــر مــشــروع الــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــةHا"
اHــعــدل عـــنــد االقــتـــضــاءs ألخــذ آراء ومـالحــظــات مـــخــتــلف
sادة 9 أعالهHـذكـورة في اHـصـالح الـعـمومـيـة اHاإلدارات وا
بـــقـــرار من الـــوالي بـــنـــاء عـــلى اقـــتـــراح مــديـــر الـــســـيـــاحــة

للواليةs ويجب أن يتضمن ما يأتي :
s.................(بدون تغيير)................ -
s.................(بدون تغيير)................ -
s.................(بدون تغيير)................ -
s.................(بدون تغيير)................ -
s.................(بدون تغيير)................ -

يـــخــــضع مـــشـــروع اخملــــطط لـــتــــحـــقـــيق عــــمـــومي مـــدة
خــمــســة وأربــعـY (45) يـــومــاs ويـــجب أن يـــكــون مـــوضــوع
إعالن عــلى مــسـتــوى مــقـر الــبـلــديــة أو الـبــلـديــات اHــعـنــيـة

خالل كل هذه اHدة".
اHـاداHـادّة 5 :  :  تـعـدل أحـكـام الـفـقــرة الـثـالـثـة من اHـادة 14
من اHـــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 07-86 اHــؤرخ في 21 صــفــر
sـــذكــور أعالهHــوافق 11 مـــارس ســـنــة 2007 واHعــام 1428 ا

وحترر كما يأتي :
"اHادّة 14 : ...............(بدون تغيير حتى)

يتـلـقى الوالي رأي اجملـلس الشـعبي الـوالئي اخملتص
خالل اخلـــمــســـة عــشــر (15) يـــومــا اHـــوالــيـــة الســتـالم اHــلف

الكامل للتحقيق العمومي".
اHــــــاداHــــــادّة 6 :  :  تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اHــــــادة 15 من اHـــــــرســــــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اHــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اHــــوافق 11 مـــارس ســـنـــة 2007 واHـــذكـــور أعالهs وحتــــــرر

كما يأتي :
"اHادّة 15 : يـعـرض الوالي مـشـروع مخـطط الـتهـيـئة
الـــســـيـــاحـــيـــة مـــرفـــقـــا بـــســـجل الـــتـــحـــقـــيق ومـــحـــضـــر غـــلق
الــــتــــحــــقــــيق  ونــــتــــائج احملــــافـظ احملــــققs وكــــذا رأي اجملــــلس
الــشــعــبي الــوالئي اخملــتص عــلى اجملــلـس الــشــعـبـي الــبــلـدي
اHـعـني أو اجملـالس الــشـعـبـيـة الـبـلـديـة اHــعـنـيـة لـلـمـصـادقـة

عليه".
اHــــــاداHــــــادّة ة 7 :  :  تـــــــعــــــدل أحـــــــكــــــام اHــــــادة 18 من اHـــــــرســــــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اHــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اHــوافق 11 مـــارس ســـنــة 2007 واHـــذكـــور أعالهs وحتــــــرر

كما يأتي :
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"اHادّة 18 :  يرسل مخطط التـهيئة السياحية مرفقا
بـــــاHـــــلـف اHــــذكـــــور فـي اHــــادة 15 أعـالهs من طـــــرف الـــــوالي
مـدعـمــا بـرأيهs إلى الــوزيـر اHـكـلـف بـالـسـيــاحـة لـلــمـوافـقـة

عليه".
اHــــــاداHــــــادّة ة 8 :  : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 21 مـن اHـــــــرســـــــوم
الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 07-86 اHــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اHــوافق 11 مـــارس ســـنـــة 2007 واHـــذكـــور أعالهs وحتـــــــرر

كما يأتي :
"اHــادّة 21 :  تـــكــــلف الــــوكـــالـــة الــــوطـــنـــيــــة لـــتـــنــــمـــيـــة
sكلف بالسياحةHحتت رقـابة وإشراف الوزير ا sالسياحة
�ــبـاشـرة اقـتـنــاء  وتـرقـيـة وتـأجـيــر األراضي الـواقـعـة في
األجـزاء القـابلـة لـلتـهـيئـة احملددة من قـبل مـخطط الـتـهيـئة

السياحية واHوجهة إلجناز منشآت سياحية.
تـنجـز عمـلـيات تـهـيئـة هذه األراضي طـبـقا لـلـتنـظيم

اHعمول به".
اHــــــاداHــــــادّة ة 9 :  : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 22 مـن اHـــــــرســـــــوم
الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 07-86 اHــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اHــوافق 11 مـــارس ســـنـــة 2007 واHـــذكـــور أعالهs وحتـــــــرر

كما يأتي :
"اHـادّة 22 :  تسـتـمـر كل وثـيـقـة مـعدة طـبـقـا لـلـقـواعد
الـــعــامـــة لــلـــتــهـــيــئـــة والــتـــعــمـــيــر اHـــوافق عــلـــيــهـــا في إطــار
اإلجــراءات الـــســابـــقــة لـــتــاريخ اHـــوافــقـــة عــلـى اخملــططs في
إنـتـاج آثـارهاs عـنـدمـا ال تـكـون مـدرجـة داخل اجلـزء الـقابل
لــلـــتــهـــيــئـــة Hــنــطـــقــة الـــتــوسع الـــســيـــاحي أو تــتـــعــارض مع

اHواصفات اHبينة من طرف هذا األخير.

غـــــيــــر أنه �ــــكـن أن يــــكــــون مــــوضـــــوع قــــرار تــــأجــــيل
الـــفــصل فـي كل الــطـــلــبــات اHـــنــبـــثــقــة عـن رخــصــة الـــبــنــاء
والــتــجـزئــة وطــلـبــات الــتــرخـيص الــتي يــكــون مـوضــوعــهـا
أشـغــــال تـعـديــــل وتـهـيـئــــة وإعــــادة تــهـيـئــــة كل أو جـزء
مـن الــبـــنــايـــات اHــدرجـــة في اجلـــزء الــقـــابل لـــلــتـــهــيـــئــة من

اHنطقة.
تـسلم الـسـلطـات احملـليـة اHـعنـية سـنـد تأجـيل الـفصل
للفترة اHمـتدة بY نشر اHرسوم اHتـضمن حتديد منطقة
الـتوسع الـسيـاحي وتـلك اHتـعلـقـة بنـشر مـخـطط التـهيـئة

السياحية اHصادق عليه".
10 :  : تــــــعــــــدل أحــــــكــــــام اHـــــادة 23 مـن اHــــــرســـــوم اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اHــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اHــــوافق 11 مـــارس ســـنـــة 2007 واHـــذكـــور أعالهs وحتــــــرر

كما يأتي :
"اHـادّة 23 :  يـجـب عـلى الــسـلــطـة احملــلـيــة اHـعــنـيـة أن
تــتــخـــذ قــرارا يــخـص كل الــطــلـــبــات الــتي كـــانت مــوضــوع
تـــأجـــيـــل الـــفـــصـــلs وتـــبــلـــغـــه إلـى اHــعـــنـــيــY فـــور نـــشــر
مـخــطط الــتـهـيــئـة الــسـيــاحـيــة اHـصـادق عــلـيه فـي اجلـريـدة

الرسمية".
11 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1436

اHوافق 2 مارس سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مراسيم فردمراسيم فردّيةية
مــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــــاسي ماسي مــــــؤرؤرّخ في خ في 14 ج جــــــــمــــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1436
اHاHــــوافق وافق 5 م مــــارس سارس ســــنــــة ة s2015 يs يــــــتــــضــــــمن إنمن إنــــــهــــاء ماء مــــــهــــامام

قائد القوات البحرية.قائد القوات البحرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجـــــــب مـــرســـــــــوم رئـــاســـــي مـــــــــؤرخ في 14
جــمــــــادى األولـــــى عــــــام 1436 اHــوافـــــق 5 مــارس ســنـة
sتــــــنــــــهــــــى مــــــهــــــــــــام الــــــلـــــــــــواء مـــــــــالـك نــــــســــــيب s2015

بصـفتــــــه قـائدا لـلقـوات البحـريةs ابـتداء من 17 فـبراير
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــسنة 2015.

مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرخ في مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرخ في 6 جــــمــــادى األولى عــــام  جــــمــــادى األولى عــــام 1436
Yيـــتــضـــمن تـــعـــيــ sYيـــتــضـــمن تـــعـــيــ s2015 ــــوافق 25 فـــبـــرايــــر ســـنـــة  فـــبـــرايــــر ســـنـــةHــــوافق اHا

مكلف �همة برئاسة اجلمهورية.مكلف �همة برئاسة اجلمهورية.
ــــــــــــــــــــ

�ـوجـــــــــب مـرســـــــوم رئـاســــــي مـــــــؤرخ فــــــي
6 جـــــــــــــمــــــــــــــــــادى األولــــــى عـــــــــــــــــــام 1436 اHــــــــــــوافـــــــق 25

فبـرايـــــــر ســـــنـــــة s2015 يـعــــــY الـسيـــــــد محـمـــــــد
بـــــن مــــوســــــــــاتs مـــكــــلــــفــــــــــا �ــــهــــمـــــــــــة بــــرئــــاســـــــــة

اجلمهوريــــة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرخ في مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرخ في 6 جــــمــــادى األولى عــــام  جــــمــــادى األولى عــــام 1436
اHوافق اHوافق 25 فبـراير سنة  فبـراير سنة s2015 يتضـمن تعيY مديرs يتضـمن تعيY مدير

دراسات برئاسة اجلمهورية.دراسات برئاسة اجلمهورية.

ــــــــــــــــــــ

�وجـــــــب مـرســــــوم رئاســــــي مــــــــؤرخ فـــــــي
6 جـــــــــمــــــــــــــادى األولـــــــــى عـــــــــــــــام 1436 اHـــــــــوافـــــــق 25
فـــــــبــــــرايـــــــــــــــر ســــــنــــــــــــــة s2015 يـــــعــــــــــــY الـــــســـــيـــــــــــــد
يـــــــوســـــــف زريــــــــــــــزرs مـــــــديـــــــــــــــرا لـــــــلـــــــدراســــــــــــــــات

برئاســــــــة اجلمهورية.



17 جمادى األولى عام جمادى األولى عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1212
8 مارس سنة  مارس سنة 2015 م

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة ا;اليةوزارة ا;الية

قــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرخ فــي قــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرخ فــي 14 ربــــيــع الــــثــــانـــي ربــــيــع الــــثــــانـــي
عـــــــام عـــــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 4 فــــبــــرايــــر ســــنـــة  فــــبــــرايــــر ســــنـــة s2015 يــــعــــدلs يــــعــــدل
ويـــتــــمم الـــقــــرار الـــوزاري اHـــشــــتـــرك اHـــؤرخ في ويـــتــــمم الـــقــــرار الـــوزاري اHـــشــــتـــرك اHـــؤرخ في 14
محرم عام محرم عام 1434 اHوافق  اHوافق 17 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة 2013 الذي الذي
Yبـتـعـويض قـوان YـعـنـيـHا YـسـتـخدمـHيـحـدد عـدد اYبـتـعـويض قـوان YـعـنـيـHا YـسـتـخدمـHيـحـدد عـدد ا

اHالية وميزانية الدولة.اHالية وميزانية الدولة.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةHووزير ا

�ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-145 اHـؤرخ -
في 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عــــام 1435 اHــــوافــق 28 أبــــريــل

sالوزير األول Yتضمن تعيHسنــة 2014 و ا
- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
في 5 رجب عــــــــام 1435 اHـــــوافــــــق 5 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمـــــضـــــــان عــــــــام 1415 الـــــمـــــوافـــق 15 فـــــبـــــرايـــــــر

sاليةHسنــــة 1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 07-364 اHؤرخ
في 18 ذي القـعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفـمبر سنة 2007
sـــالــيــةHــركـــزيــة في وزارة اHـــتــضــمـن تــنــظـــيم اإلدارة اHوا

sتممHعدل واHا
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 13-14 اHـؤرخ
فـي 5 ربــــــيــع األول عـــــام 1434 الــــــمـــــوافــق 17 يـــــنـــــايــــر
سنة 2013 الذي يؤسس تعـويض قوانY اHالية وميزانية

sالدولة

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضـــان عـــام 1435 اHوافــق 3 يولـيــو سنــة 2014
الــذي يـحـدد صالحــيـات اHـديــر الـعـام لــلـوظـيــفـة الـعــمـومـيـة

sواإلصالح اإلداري

- و�ــقــتــضى الــقــرار الـــــوزاري اHــشــتـــــرك اHــؤرخ
فـــي 14 مـــــحـــــــرم عــــــــام 1434 اHـــــوافـــــق 17 نـــــوفـــــمـــــبـــــــر
YـــعــنــيــHا YــســـتــخــدمــHســـنـــــــة 2013 الــــذي يـــحــدد عــدد ا

sالية وميزانية الدولةHا Yبتعويض قوان

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :
اHــادة األولى : اHــادة األولى : يـــعــدل هـــــذا الــقــــرار ويـــتــمـم الــقــرار
الـــــوزاري اHـــــشــــــتـــــــرك اHـــــؤرخ في 14 مـــــحـــــرم عـــــام 1434

اHوافق 17 نوفمبر سنة 2013 واHذكور أعاله.
اHـادة اHـادة 2 : : تــعـدل وتــتــمم اHـادة 2 من الــقـرار الـوزاري
اHـــــشـــــتــــرك اHـــــؤرخ في 14 مــــحـــــرم عــــام 1434 اHـــــوافق 17

نوفمبر سنة 2013 واHذكور أعالهs وحترر كما يأتي :
"اHــادة 2 :  يــحـــدد تـــعــداد اHـــســتـــخــدمـــY اHــنـــصــوص

عليهم في اHادة األولى أعالهs كما يأتي :
أ - بـــعـــنــوان ديـــوان وزيـــر اHــالـــيـــة وديــوان الـــوزيــر

s29 : يزانية واالستشرافHكلف باHنتدب اHا
s....................(بدون تغيير)...................... - ب
s....................(بدون تغيير)...................... - ت
s....................(بدون تغيير)...................... - ث
s.....................(بدون تغيير)...................... - ج
s.....................(بدون تغيير)...................... - ح
s.....................(بدون تغيير)...................... - خ
د - بـعـنـوان مــديـريـة عـمـلــيـات اHـيـزانــيـة واHـنـشـآت
الـقــاعـديـة ومـديــريـة الـصـيــانـة والـوسـائل ومــديـريـة نـظـام
اإلعالم ومـديــريـة االتــصـال ومــديـريــة الـوكــالـة الــقـضــائـيـة

s28 : وارد البشريةHللخزينة ومديرية ا
s......................(بدون تغيير)...................... - ذ
s.....................(بدون تغيير)...................... - ر
s......................(بدون تغيير)...................... - ز
s.....................(بدون تغيير)...................... -ش

s30 : ديرية العامة لالستشرافHس - بعنوان ا
و - بعنوان قسم الصفقات العمومية : 7".

  اHـادة  اHـادة 3 :  : يـنشـر هـذا الـقـرار في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 14 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 4 فبراير سنة 2015.

وزير اHاليةوزير اHالية

محمد جالبمحمد جالب

عن الوزير األول ن الوزير األول وبتفويض منهوبتفويض منه
اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية

واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 17 جمادى األولى عام جمادى األولى عام 1436 هـ هـ
8 مارس مارس سنة  سنة 2015 م

قــــــرار مــــــؤرخ في قــــــرار مــــــؤرخ في 26  ربــــــيـع األو ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1436 اHــــــوافق  اHــــــوافق 17
يناير سنة يناير سنة s2015 يعدs يعدّل القرار اHؤرل القرار اHؤرّخ في خ في 18 ربيع ربيع
الــــثــــاني عــــام الــــثــــاني عــــام 1432 اHــــوافق  اHــــوافق 23 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــة 2011
واHـــتـــضـــمواHـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــــY أعـــضـــاء الـــلــــجـــنـــة الــــوطـــنـــيـــةـن تـــعـــيــــY أعـــضـــاء الـــلــــجـــنـــة الــــوطـــنـــيـــة

لصفقات اللوازم.لصفقات اللوازم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مــؤرّخ في 26 ربـــيع األوّل  عــام 1436
اHـوافق 17 يـنـايـر سـنة s2015 يـعـدّل الـقـرار اHؤرّخ في 18
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1432 اHــــوافق 23 مــــارس ســــنــــة 2011
واHــتــضــمّـن تـعــيــY أعــضــاء الــلّــجــنــة الــوطــنــيــة لــصــفــقـات

اللوازمs اHعدّلs كما يأتي :
".....................(بدون تغيير حتى)

- السـيـدتـان فـاطمـة عـيـاشي وهـاجـر لعـربيs £ـثـلـتا
وزيــر الــتــجـارةs عــلـى الــتــواليs عــضــوا أســاســيــا وعــضـوا
مــســتـخــلــفـــاs خــلــفـــا لــلــســيـد عــبــد الــعـــزيـــز قــنــد واآلنــســة

فاطمـة عياشي.
....................(الباقي بدون تغيير)..................".

وزارة الصناعة وا;ناجموزارة الصناعة وا;ناجم
قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 9 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1435 اHــوافق  اHــوافق 7 يـــولـــيــو يـــولـــيــو
ســـــنـــــة ســـــنـــــة s2014 يــــعــــدs يــــعــــدّل الـــقــــرار اHــــؤرل الـــقــــرار اHــــؤرّخ فـي خ فـي 2 ربـــــيع ربـــــيع
األواألوّل عـــــام ل عـــــام 1434 اHــــــوافق  اHــــــوافق 14 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة  يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 2013
واHــتـــضــمواHــتـــضــمّن تـــعــيـــY أعــضــاء الـــلــجــنـــة الـــقـــطــــاعــيــةن تـــعــيـــY أعــضــاء الـــلــجــنـــة الـــقـــطــــاعــيــة
للـصفقـات لوزارة الصـناعة واHـؤسسات الـصغيرةللـصفقـات لوزارة الصـناعة واHـؤسسات الـصغيرة

واHتوسطة وترقية االستثمار.واHتوسطة وترقية االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــــ

بــــــمـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 9 رمــــضــــان عــــام 1435
اHـوافق 7 يـولـيـو ســنـة s2014 تـعــدّل أحـكـام الـقـرار اHـؤرّخ
في 2 ربــيع األوّل عـام 1434 اHـوافق 14 يـنـايــر سـنـة 2013
واHـتـضـمّن تـعــيـY أعــضـاء الــلـجـنـة الـقـطـاعـيـة لـلـصـفـقـات
لـــوزارة الــصــنــاعـــة واHــؤســســات الـــصــغــيــرة واHـــتــوســطــة

وترقية االستثمارs كما يأتي :
................................................................... "
- بـن تـــواتي عــــبـــد الــــسالمs £ــــثل وزيــــر الـــصــــنـــاعـــة

sرئيسا sناجمHوا
sـنـاجمHـثل  وزيــر الـصـنـاعـة وا£ sصـابـة عـز الـدين -

sنائب رئيس
sبـن زديـــــرة عـــــبـــــد الـــــوحـــــيـــــد ومـــــلـــــوي حـــــســـــان -
مـــمــثـال وزارة الــصـنـاعــة واHـنـاجمs عــلى الـتــواليs عـضـوا

sأساسيا وعضوا مستخلفا

- مـفــتـاحي جــياللي وبــوقـرة سـلــيـمــانs £ـثال وزارة
الصنـاعة واHـناجمs عـلى التوالـيs عضوا أسـاسيـا وعضوا

sمستخلفا
- ......................(بدون تغيير).........................
- ......................(بدون تغيير).........................
- ......................(بدون تغيير).........................
تـــتـــولى أمــــانـــة الــلـــجــنــــة الــقــطـــاعــــيـــة لــلــصـــفــقـــات

لـوزارة الصناعة واHناجم السّيدة : حموتان باية ".
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 13 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 6 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
سنة سنة s2014 يعدل القرار اHؤرخ في s يعدل القرار اHؤرخ في 25 ربيع الثاني ربيع الثاني
عـام عـام 1435 اHـوافق  اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة 2014 واHــتـضـمن واHــتـضـمن
تـعيـY أعـضاء الـلـجنـة الـوطنـية لـتـأهيـل اHؤسـساتتـعيـY أعـضاء الـلـجنـة الـوطنـية لـتـأهيـل اHؤسـسات

الصغيرة واHتوسطة.الصغيرة واHتوسطة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1436 اHوافق 6
ديسـمبر سنة s2014 تعدل قائمـة أعضاء اللجـنة الوطنية
لتـأهيل اHـؤسسـات الـصغـيرة واHـتوسـطة احملـددة بالـقرار
اHـؤرخ في 25 ربـيع الـثـانـي عام 1435 اHـوافق 25 فـبـراير
ســنــة 2014 واHــتـضــمن تــعـيــY أعــضـاء الــلــجـنــة الــوطـنــيـة

لتأهيل اHؤسسات الصغيرة واHتوسطة كما يأتي :
"- عــــبـــد الــــغــــاني مــــبـــاركs £ــــثل وزيــــر الــــصـــنــــاعـــة

sرئيسـا sناجمHوا
sــــنـــاجمHـــثل وزيــــر الـــصــــنـــاعـــة وا£ sمـــراد عـــريـف -

sعضوا
- ........................(بدون تغيير)........................
- ........................(بدون تغيير)........................
- ........................(بدون تغيير)........................
- رشيـدة سـعيـدانيs £ـثـلة وزيـر الـسكن والـعـمران

sعضوا sدينةHوا
....................(الباقي بدون تغيير)..................."

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ديـســمــبـر قــرار مــؤرخ فيقــرار مــؤرخ في 25 صــفــر عـام صــفــر عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 18 ديـســمــبـر 
سـنـة سـنـة s2014 يـعـدل الــs يـعـدل الــقـرار اHـؤرخ فيقـرار اHـؤرخ في 11 ربـيع األولربـيع األول
عــام عــام 1435 اHـوافق  اHـوافق 13  يــنـايــر ســنـة يــنـايــر ســنـة 2014 واHــتــضـمن واHــتــضـمن
تــعــيـــY أعــضــاء مـــجــلس اإلدارة لــلـــوكــالــة الـــوطــنــيــةتــعــيـــY أعــضــاء مـــجــلس اإلدارة لــلـــوكــالــة الـــوطــنــيــة

لتطوير االستثمار.لتطوير االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 25 صــفــر عـام 1436 اHـوافق
18 ديسـمبـر سنة s2014 يعـدل القـرار اHؤرخ في 11 ربيع

األول عــام 1435 اHـوافق 13 يـنـايــر سـنـة 2014 واHــتـضـمن
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تـعـيY أعـضـاء مـجـلس اإلدارة لـلـوكـالة الـوطـنـيـة لـتـطـوير
االستثمارs كما يأتي : 

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

- عــز الــدين بــلــقــاسـم نــاصــرs £ــثل وزيــر الــداخــلــيــة
sعضوا sواجلماعات احمللية

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

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـقـــــــــرار مرار مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 12 رب ربــــــــــيع اليع الــــــــــثــــــــانانـي عي عــــــــام ام 1436 اH اHــــــــــوافق وافق 2
فـبـرايرايـر سر سـنة نة s2015 يs يـتـضـمن إنمن إنـشـاء الاء الـلـجـان اإلداريةان اإلدارية
اHاHــــــتــــــــســــــاوياويــــــة األعة األعــــــضــــــــاء اخملاء اخملــــــتــــــصــــــــة إزاء بة إزاء بــــــعض األسالكعض األسالك
YــــهــــــنــــــدسدســــHوا YHوا YــــــعــــمــــــارياريــــــHا YHا YــــــهــــــنــــدسدســــــHة واHــــــشــــــتــــركركــــــة واHاHا
والوالــــتــــقــــنــــيــــY فY فـي الي الــــصــــنــــاعاعــــة وتة وتــــــرقرقــــيــــة االسة االســــتــــثــــمــــاراتارات
واHهندسY والواHهندسY والـتقنيY في الطتقنيY في الطـاقة واHناجم والعمالاقة واHناجم والعمال
اHاHــــــهــــنــــيــــــY وسY وســــائائــــقي القي الــــــســــيــــارات واحلارات واحلــــجــــــابs بابs بــــعــــنــــوانوان

اإلدارة اHركزية لوزارة الصناعة واHناجم.اإلدارة اHركزية لوزارة الصناعة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sناجمHإن وزير الصناعة وا

�ــقــتــضى األمــر رقم 06-03 اHـؤرخ في 19 جــمــادى -
الــثـــانــيــــــة عــــــام 1427 اHــوافــــــق 15 يــولـــيـــــــــو ســـنـــــــة
2006 واHـــتــــضـــمن الــــقـــانــــون األســـاسي الــــعـــام لــــلـــوظــــيـــفـــة

sالعمومية

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم رقم 84-10 اHـــــؤرخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اHـوافق 14 يـنـايـر سـنة 1984 الـذي
يــحـدد اخـتـصــاص الـلـجـان اHــتـسـاويـة األعــضـاء وتـشـكــيـلـهـا

sوتنظيمها وعملها

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم رقم 84-11 اHـــــؤرخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اHـوافق 14 يـنـايـر سـنة 1984 الـذي
يـحــدد كـيــفـيــات تـعــيـY £ــثـلـY عـن اHـوظــفـY في الــلـجـان

sتساوية األعضاءHا

- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عــــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2008
YنـتـمHا YوظـفـHـتـضمن الـقـانـون األساسي اخلـاص بـاHوا
إلـى األسالك اHــــــــشــــــــتـــــــركــــــــة فـي اHـــــــؤســــــــســـــــات واإلدارات

sالعمومية

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-05 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عــــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YـهــنـيـHــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اHوا

sوسائقي السيارات واحلجاب

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-239 اHؤرخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق 22 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

sناجمHكلفة بالطاقة واHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-241 اHؤرخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق 22 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
لـألسالك الـــتــــقـــنـــيـــة اخلــــاصـــة بـــاإلدارة اHــــكـــلـــفـــة بــــالـــســـكن

sوالعمران

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-308 اHؤرخ
في 4 شـــوال عــام 1430 اHــوافق 23 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
لـألسالك اخلـــاصــة بـــاإلدارة اHــكـــلــفـــة بـــالــصـــنــاعـــة وتــرقـــيــة

sاالستثمارات

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-241 اHؤرخ
في أول ذي القـعـدة عام 1435 اHـوافق 27 غـشت سـنة 2014

sناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الصناعة وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-242 اHؤرخ
في أول ذي القـعدة عام  1435 اHوافق 27 غـشت سنة 2014
واHــتـــضــمن تـــنــظــيـم اإلدارة اHــركــزيـــة لــوزارة الــصـــنــاعــة

sناجمHوا

- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اHـــؤرخ في 7 رجب عــام 1404
اHـوافق 9 أبــريل سـنـة 1984 الــذي يـحـدد عــدد األعـضـاء في

sتساوية األعضاءHاللجان ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـهـدف هـذا القـرار إلى إنـشـاء الـلـجان
اإلداريـة اHـتـسـاويـة األعـضـاء اخملـتـصـة إزاء بـعض األسالك
Yوالتـقني YهنـدسHوا YـعماريـHا YهـندسHشتـركة واHا
YـــهــــنــــدســـHفي الــــصــــنـــاعــــة وتــــرقـــيــــة االســــتـــثــــمــــارات وا
YـــهـــنـــيــHـــنـــاجم والـــعـــمـــال اHفي الـــطـــاقـــة وا Yوالـــتـــقـــنـــيـــ
وسـائــقي الـسـيـارات واحلـجـابs بــعـنـوان اإلدارة اHـركـزيـة

لوزارة الصناعة واHناجم.

اHـــــادة اHـــــادة 2 : : يـــــحــــــدد عـــــدد أعـــــضــــــاء الـــــلــــــجـــــان اإلداريـــــة
اHتساوية األعضاءs وفق اجلدول اآلتي :
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اللجاناللجان
£ثلو اHستخدمY£ثلو اHستخدمY£ثلو £ثلو اإلدارةاإلدارة

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

اHادة اHادة 3 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 12 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 2 فبراير سنة 2015.

عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

4

4

3

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األسالكاألسالك

4

4

3

4

4

3

4

4

3

اHتصرفون
اHترجمون التراجمة

اHهندسون في اإلعالم اآللي
اHهندسون في اإلحصائيات
الوثائقيون أمناء احملفوظات

اHهندسون في اخملبر والصيانة
اHهندسون في الصناعة وترقية االستثمارات

اHهندسون اHعماريون
اHهندسون في الطاقة واHناجم

ملحقو اإلدارة
أعوان اإلدارة

الكتاب
احملاسبون اإلداريون

التقنيون في اإلعالم اآللي
اHعاونون التقنيون في اإلعالم اآللي
األعوان التقنيون في اإلعالم اآللي

التقنيون في اإلحصائيات
التقنيون في اخملبر والصيانة

التقنيون في الصناعة وترقية االستثمارات
التقنيون في الطاقة واHناجم

العمال اHهنيون
سائقو السيارات

احلجاب

اللجنة اللجنة 1

اللجنة اللجنة 2

اللجنة اللجنة 3
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قـقـــــرار مرار مــــؤرؤرّخ في خ في 12  رب  ربـيع اليع الــــثــــاني عاني عـام ام 1436 اH اHـوافق وافق 2  ف  فــــبـرايرايــــر سر ســــنـة ة s2015 يs يــــحــــدد تدد تـشــــكــــيــــلـة الة الــــلــــجــــان اإلداريان اإلداريـة اHة اHــــتــــســــاوياويـة
األعاألعـضاء اخملتضاء اخملتـصة إزاء بعض األسالك اHصة إزاء بعض األسالك اHـشتركشتركـة واHهنة واHهنـدسY اHعدسY اHعـماريY واHماريY واHـهندسهندسـY والتقY والتقـنيY في النيY في الـصناعصناعـة وترقيةة وترقية
االستاالستـثمثمـارات واHهارات واHهـندسندسـY والتY والتـقنيقنيـY في الطY في الطـاقة واHاقة واHـناجم والناجم والـعمعمـال اHهال اHهـنينيـY وسائY وسائـقي السقي السـيارات واحليارات واحلـجابs بجابs بـعنوانعنوان

اإلدارة اHركزية لوزارة الصناعة واHناجم.اإلدارة اHركزية لوزارة الصناعة واHناجم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرخ في 12 ربـيع الــثــاني عـام 1436 اHـوافق 2 فــبـرايــر ســنـة s2015 حتـدد تــشــكـيــلــة الـلــجــان اإلداريـة
اHتـسـاوية األعـضـاء اخملـتصـة إزاء بـعض األسالك اHشـتـركة واHـهـندسـY اHـعمـاريـY واHهـنـدسY والـتـقنـيـY في الصـنـاعة
sوســائـقي الـسـيـارات واحلـجـاب YـهـنـيـHـنـاجم والــعـمـال اHفـي الـطـاقـة وا Yوالـتـقـنـيـ YـهـنــدسـHوتـرقـيــة االسـتـثـمـارات وا

بعنوان اإلدارة اHركزية لوزارة الصناعة واHناجمs كما يأتي :

اللجاناللجان
£ثلو اHستخدمY£ثلو اHستخدمY£ثلو £ثلو اإلدارةاإلدارة

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

فال أمال دنيا
بسة مصطفى

بلقصــــــــة
نور الدين

دالي باي شفيقة

إوشيخن رزقي
العيداني محمد
لوانشي كر»

بوثلجة إبراهيم

بن أحمد رشيد
شريتي مراد

غندوز رمضان

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األسالكاألسالك

صيفي محمد
زميري وافية

حــــــــــــــــــدربــــــــــــــــــاش
فاطمة الزهراء
ميزاقر بوعالم

بوعليت نسيمة
Yزازون ياس
Yخواص أم
بشيم سعيد

صحراوي سمير
عطوش زهير
دواجي زهير

شريح مصطفى
حفيظ طاهر

حزازي فيصل
أدرغال عبد القادر

منصور يوسف
معيوف سعيد

مصطفاي أمحمد
قزرام سميرة

دواجي عبد اجمليد
شلي جميلة

سعيد بشكور سعاد

مواكي محمود
زازون محمد
بوديسة غنية
عرابة خلضر

بوعوينة دحمان
بومعد زهير
حداد صورايا
شلغوم عمار

العوفي يوسف
ماضي خلضر

مجباري سمير

اHتصرفون
اHترجمون التراجمة

اHهندسون في اإلعالم اآللي
اHهندسون في اإلحصائيات
الوثائقيون أمناء احملفوظات

اHهندسون في اخملبر والصيانة
اHــهـــنــدســـون في الــصـــنــاعــة وتـــرقــيــة

االستثمارات
اHهندسون اHعماريون

اHهندسون في الطاقة واHناجم

ملحقو اإلدارة
أعوان اإلدارة

الكتاب
احملاسبون اإلداريون

التقنيون في اإلعالم اآللي
اHعاونون التقنيون في اإلعالم اآللي
األعوان التقنيون في اإلعالم اآللي

التقنيون في اإلحصائيات
التقنيون في اخملبر والصيانة

الـــتـــقــنـــيـــون في الـــصــنـــاعـــة وتــرقـــيــة
االستثمارات

التقنيون في الطاقة واHناجم

العمال اHهنيون
سائقو السيارات

احلجاب

اللجنة اللجنة 1

اللجنة اللجنة 2

اللجنة اللجنة 3
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وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قرار وزاري مـشتـرك مؤرقرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في خ في 20 ربـيع األو ربـيع األوّل عام ل عام 1436
11 يـــنـــايـــر  ســـنـــة  يـــنـــايـــر  ســـنـــة s2015 يـــحـــدs يـــحـــدّد الـــتـــنـــظـــيمد الـــتـــنـــظـــيم اHــوافق اHــوافق 
الــداخـــلي لـــلــمـــركــز الـــوطــنـي لــتـــجــهـــيـــز مــعـــطــوبيالــداخـــلي لـــلــمـــركــز الـــوطــنـي لــتـــجــهـــيـــز مــعـــطــوبي

وضحايا ثـورة التحرير الـوطني وذوي احلقـوق.وضحايا ثـورة التحرير الـوطني وذوي احلقـوق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األوّل

sاليّةHووزير ا

sووزير اجملاهدين

�ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-145 اHـؤرّخ -
في 28 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األوّل Yتضمّن تعيH2014 وا

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

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 91-295 اHؤرّخ
في 14 صــــفــــــر عـــــام 1412 اHــــوافـق 24 غــــشت ســــنـــــة 1991

sتمّمHعدّل واHا sالذي يحدّد صالحيات وزير اجملاهدين

- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 13-272 اHؤرّخ
في 16 رمـــضـــان عــام 1434 اHــوافق 25 يــولـــيــو ســـنــة 2013
واHــتــضــمّن تــعــديل الــقــانــون األســاسي لــلــمــركــز الـوطــني
لتجهيز مـعطوبي وضحايا ثـورة التحرير الوطني وذوي

sادّة 8 منـهHال سيما ا sاحلقوق

- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمضـان عـام 1435 اHوافق 3 يوليو سنة 2014 الذي
يـــحـــدّد صالحـــيـــات اHـــديــــر الـــعـــامّ لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

sواإلصالح اإلداري

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادّة 8 من اHـرسـوم
التّـنفــيذيّ رقـم 13-272 اHـؤرّخ في 16 رمـضان عـام 1434
اHـوافق 25 يـولـيـو سـنـة 2013 واHـذكــور أعالهs يــهـدف هـذا
الــقــرار إلـى حتـديــد الـتــنـظــيم الـداخــلي لــلـمــركـز الــوطـني
لــتـجــهــيـز مــعــطـوبي وضــحــايــا ثـورة الــتــحــريـــر الـــوطـني

وذوي احلقـوق.

2 :  : يشـمل الـتـنظـيم الـداخلي لـلـمركـز الـوطني اHاداHادّة ة 
لــتــجــهـيــز مــعــطــوبي وضـحــايــا ثــورة الــتــحــريـــر الــوطـني

وذوي احلقوقs اHوضوع حتت سلطة اHديرs مـا يأتي :
- قـــسم اHـــتـــابـــعــــة الـــطــبــــيـــة والـــتـــأهـــيـل الـــوظــيـــفي

sوالعالج الطبيعي
- قـــسم صـــنـــاعـــة وتــركـــيـب األعــضـــاء االصـــطـــنـــاعـــيــة

sواألحذية الطبية والتضميد
- قــسم الــتــزويــد بـالــتــجــهــيـزات الــطــبــيــة والــبـدائل

sالسمعية واللواحق البصرية وأطقم األسنان
sقسم إدارة الوسائل -

- اHلحقـات.
اHاداHادّة ة 3 : يكـل : يكـلّــف قســم اHـتابعــة الطبــية والتأهـيلــف قســم اHـتابعــة الطبــية والتأهـيل

�ا يأتي : sالوظيفي والعالج الطبيعيsالوظيفي والعالج الطبيعي
- ضـمـان اسـتــقـبـال وتــوجـيه وبـرمــجـة اHـســتـفـيـدين

sوالتكفّـل بهم
- حتـــضــيـــر مـــلف طـــبي وإداري لـــكـل مــســـتـــفـــيــد مع

sالبطاقية الوطنية اخلاصة بهم Yضمان حتي
- ضـــمــان الـــفــحـــوصــات الـــطــبـــيــة لـــتــحـــديــد الـــعــطب

sالئم لـهHوالتجهيز ا
sتابعة الطبية للمستفيدينHضمان ا -

- ضــــــمـــــان إعــــــادة الــــــتـــــأهــــــيل الــــــوظــــــيـــــفـي لـــــفــــــائـــــدة
sستفيدين من األعضاء االصطناعيةHا

- ضـمـان الـعالج الـطـبـيـعي والـفـيـزيـائي بـاسـتـعـمـال
sالئمةHالتقنيات والوسائل الطبية ا

- ضمان اHعـاجلـة باHيـاه.
ويضم ثالث (3) مصـالح :

sمصلحة االستقبال والتوجيه -
sتابعة الطبيةHمصلحة الفحص وا -

- مصلحة التأهيل الوظيفي والعالج الطبيعي.
اHاداHادّة ة 4 : يكــل : يكــلّـف قـسـم صنــاعــة وتـــركيب األعـضــاءـف قـسـم صنــاعــة وتـــركيب األعـضــاء

�ا يأتي : sاالصطناعية واألحذية الطبية والتضميدsاالصطناعية واألحذية الطبية والتضميد
- أخــــــــذ قـــــيــــــاســـــــات األعـــــضـــــــاء االصـــــطـــــنــــــاعـــــــيـــــة

sواألحذيـة الطبـية
- صـنـاعة وتـركـيب األعـضاء االصـطـناعـيـة ولواحـقـها

sعمول بهاHمطابقة للمقاييس الطبية والتقنية ا
- ضــمــان تــصــلــيح وصــيــانــة األعــضــاء االصــطــنــاعــيــة

sواألحذيـة الطبـية
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عن الوزير األولعن الوزير األول وبتفويض منهبتفويض منه
اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية

واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

وزير اجملاهدينوزير اجملاهدين
الطيب زيتونيالطيب زيتوني

- صــنـــاعــة وتــوفــيــر األحــزمــة الــطـــبــيــة والــتــضــمــيــد
وخدمات أخـرى مرافقـة.

ويضم ثالث (3) مصـالح :
- مـــصــلـــحـــة أخـــذ قــيـــاســـات األعــضـــاء االصـــطــنـــاعـــيــة

sواألحذيـة الطبـية
- مـصـلـحــة صـنـاعــة وتـركـيب األعــضـاء االصـطــنـاعـيـة

sواألحذيـة الطبـية والتضميد
- مــصـلـحـة تــصـلـيح وصــيـانـة األعــضـاء االصـطــنـاعـيـة

واألحذيـة الطبـية.
اHاداHادّة ة 5 : يكـل : يكـلّـف قسـم الـتجهيزات الطبية والبدائلـف قسـم الـتجهيزات الطبية والبدائل

�ا يأتي : sالسمعية واللواحق البصرية وأطقم األسنانsالسمعية واللواحق البصرية وأطقم األسنان
- تـــــزويــــد اHــــســــتــــفـــيــــديــن بــــاألفـــــرشــــــة الــــطــــبــــــيـــة
واألجــــهــــــزة ولــــواحــــقـــــهــــا اHالئـــــمــــــة لــــعـــــطــــبــــهـمs ال ســــيــــمــــا
اHــســـاعـدات الــتــقــنــيــة عــلى اHــشي والــكــراسي اHــتــحــركــة

sوالدراجات والعصي والركائز
- تـــقـــد» خـــدمـــات في مـــجــال الـــتـــجـــهــيـــزات لـــفـــائــدة
اHــســتــفــيــدين عــبــر الــتـــراب الــوطــني من خالل الــوحــدات

sالطبية التقنية اجملهزة بعيادات متنقلة
- ضـــمـــان الـــفـــحـص الـــطـــبي وتـــزويـــد اHـــســـتـــفـــيـــدين
بـــأجــهــــزة الــبـــدائـل الــســـمــعـــــيــة والـــلـــواحـــق الــبـــصـــريــــة

وأطقـم األسنـان.
ويضم ثالث (3) مصـالح :

sمصلحة التجهيزات الطبـية -
- مــصـلـحـة الــتـزويـد بــالـبـدائل الــسـمـعـيــة والـلـواحق

sالبصرية وأطقم األسنـان
- مصلحة وحدات العيادات اHتنقلـة.

�ا يأتي : sـف قسـم إدارة الوسائلsادّة ة 6 : يكـل : يكـلّـف قسـم إدارة الوسائلHاداHا
- إعــــداد مـــخـــطــــطــــات تـــســـيـــيــــر اHـــوارد الـــبـــشـــريــــة

sللمركـز وتنفيذهـا
sركزHإعداد مخططات تكوين مستخدمي ا -
sالي للمركـزHضمان التسيير اإلداري وا -

- إعــداد مــشـــروع مــيــزانــيــة الـــتــســيــيــر والـــتــجــهــيــز
sللمركز وضمان تنفيذه

sركزHمسك محاسبة ا -
sتسيير نشاطات العمل االجتماعي للمركز -
sركز وملحقاته بالوسائلHضمان تزويد ا -

- ضمـان تسـييـر اHمتـلكـات اHنـقولـة وغيـر اHنـقولة
sللمركز وصيانتها وحفظها

- ضمان األمن باHركز وملحقاته.
ويضم ثالث (3) مصـالح :

sوالتكوين YستخدمHمصلحة ا -
sيزانية واحملاسبةHمصلحة ا -

- مصلحة الوسائل العامة.
اHــاداHــادّة ة 7 :  : يـــديـــر مـــلــحـــقـــــة اHـــركــــز رئـــيس مـــلـــحـــقـــة

وتضـم أربع (4) مصـالح :
sتابعة الطبـية والتوجـيهHمصلحة ا -

- مــــصــــلــــحــــة الـــتــــجــــهــــيــــزات الــــطــــبـــــيــــة واألعــــضــــاء
sاالصطناعية واألحذيـة الطبـية

sمصلحة التأهـيل الوظيفي والعالج الطبيعي -
- مصلحة إدارة الوسائل.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــــاجلـــــــــزائـــــــر في 20 ربــــــــيـع األوّل عـــــــام 1436
اHوافق 11 يناير سنة 2015.

وزارة التجارةوزارة التجارة
قـقـــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــــتــــــرك مرك مــــــؤرؤرّخ في خ في 8  رب ربــــــيع اليع الــــــــثــــــاني عاني عــــــامام
1436 اH اHــــوافق وافق 29  ي يــــنــــــايايــــر سر ســــــنــــة ة s2015 يs يــــعــــــدل الدل الــــقــــراررار

الالــــــوزاري اHوزاري اHــــــشــــــــتــــــرك اHرك اHــــــؤرخ في ؤرخ في 23 ذي ال ذي الــــــقــــــعــــــدة عدة عــــــامام
1428 اH اHــــــــوافق وافق 3 دي ديــــــســــــــمــــــبــــــــر سر ســــــنــــــة ة 2007 ال الــــــــذي يذي يــــــــحــــــدددد

قائمة اHواد القابلة لتعويض تكاليف النقل.قائمة اHواد القابلة لتعويض تكاليف النقل.
ــــــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير التجارة
sاليةHووزير ا

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

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

sاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 97-53 اHـؤرخ
في 5 شـوال عام 1417 اHـوافق 12 فـبـرايـر سـنة 1997 الـذي
يـحــدد كـيـفــيـات تـســيـيــر حـسـاب الــتـخـصــيص اخلـاص رقم
s"041-302 الـذي عنوانه "صـندوق تعـويض تكالـيف النقل

sتممHا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ـقــتــضى الــقـرار الــوزاري اHـشــتــرك اHـؤرخ في
23 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1428 اHــوافق 3 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2007

 sواد القابلة لتعويض تكاليف النقلHالذي يحدد قائمة ا

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــعــــدل هــــذا الـــــقــــرار أحــــكــــام الــــقــــرار
اHــؤرخ في 23 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1428 اHــوافق 3 ديـــســـمـــبــر

سنة 2007 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 2 : تـعـدل قـائـمـة اHواد اHـسـتـفـيـدة من تـعويض
تـكاليف النـقل للتـموين ما بY الـواليات والتوزيع داخل
الوالية في مـناطق جـنوب الـبالدs اHلـحقـة بالـقرار اHؤرخ
في 23 ذي القـعـدة عام 1428 اHـوافق 3 ديـسـمبـر سـنة 2007

واHذكور أعالهs كما يأتي :

" أ - اHـواد اHــسـتــفـيــدة من تـعــويض تـكــالـيف الــنـقلأ - اHـواد اHــسـتــفـيــدة من تـعــويض تـكــالـيف الــنـقل
للتوزيع داخل الوالية :للتوزيع داخل الوالية :

(بدون تغيير حتى)

- مواد البناء (حديد اخلرسانة واخلشب).

(الباقي بدون تغيير).

ب - اHـواد اHــسـتــفـيــدة من تــعـويض تــكــالـيف الــنـقلب - اHـواد اHــسـتــفـيــدة من تــعـويض تــكــالـيف الــنـقل
لتموين الواليات :لتموين الواليات :

(بدون تغيير حتى)

- مـواد الـبـنــاء (حـديـد اخلـرسـانـة واخلــشب والـشـبـكـة
اHلحمة).

(الباقي بدون تغيير).

ج - (بدون تغيير)."

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

حــــــرر بــــاجلــــزائــــــر فــي 8 ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1436
اHوافق 29 يناير سنة 2015.

وزير التجارةوزير التجارة
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 30 مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 23 نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
ســـنـــة ســـنـــة s2014 يــــجـــعـل مـــنـــهـج الـــبــــحث عن مــــتـــعـــدداتs يــــجـــعـل مـــنـــهـج الـــبــــحث عن مــــتـــعـــددات

الفوسفات في اللحوم ومنتجات اللحوم إجباريا.الفوسفات في اللحوم ومنتجات اللحوم إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإن وزير التجارة
�ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ -
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

sتمّمHعدّل واHا sتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحدّد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

sطابقةHتعلق بتقييم اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-214 اHؤرخ
في 23 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق 15 مــايــو ســنــة
2012 الــذي يـحـدّد شـروط وكـيــفـيـات اسـتـعــمـال اHـضـافـات

sوجهة لالستهالك البشريHواد الغذائية اHالغذائية في ا
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
19 شــــــوال عــــــام 1417 اHــــــوافق 26 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 1997

sرقاز وتسويقهHتعلق بشروط حتضير اHوا
- و�قـتضى الـقرار اHؤرخ في 24 ربيع الـثاني عام
1421 اHــوافق 26 يـــولــيــو ســنــة 2000 واHــتــعـــلق بــالــقــواعــد

اHــطــبــقـــة عــلى تــركــيـــبــة اHــنــتــوجـــات الــلــحــمــيـــة اHــطــهــيــة
sووضعها رهن االستهالك

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اHــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
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اHــوافق 30 يــنـــايــر ســـنــة s1990 اHـــعــدّل واHـــتــمّم واHـــذكــور
أعالهs يــــهـــدف هــــذا الـــقــــرار إلى جــــعل مــــنـــهـج الـــبــــحث عن
مــتــعــددات الـــفــوســفــات فـي الــلــحــوم ومــنـــتــجــات الــلــحــوم

إجباريا.
اHـادة اHـادة 2 :  : من أجل الــبـحث عن مـتــعـددات الـفــوسـفـات
في الــلـــحــوم ومـــنــتـــجــات الـــلــحــومs فـــإن مــخـــابــر مـــراقــبــة
sـــعـــتـــمـــدة لـــهـــذا الـــغـــرضHاجلــــودة وقـــمـع الـــغش واخملـــابـــر ا
مـلــزمـة بـاســتـعـمـال اHــنـهج اHـبــY في اHـلـحـق اHـرفق بـهـذا

القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اHـنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

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

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــرر بـــاجلــزائــر في 30 مــحــرّم عــام 1436 اHــوافق 23

نوفمبر سنة 2014.
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحقاHلحق

منهج البحث عن متعددات الفوسفاتمنهج البحث عن متعددات الفوسفات
- اللحوم ومنتجات اللحوم -

يـــــحــــدد  هــــذا  اHـــــنــــهـج  طــــريــــقـــــة عــــمل لـــــلــــبـــــحث عن
مـــتــــعـــددات الــــفـــوســــفـــات اخلـــطــــيـــة اHــــكـــثـــفــــة في الــــلـــحـــوم
ومــــــنـــــتـــــجـــــات الـــــلـــــحــــــوم بـــــعـــــد الـــــفـــــصـل بـــــاالســـــتـــــشـــــراب

(الكروماتوغرافيا) على الطبقة الرقيقة.
يــطــبق هــذا اHــنـهـج   فــقط   لــلــبـحـث  عن  مــتــعـددات
الــفـوسـفـات  اHـضــافـة والـتي ال تـزال مـوجــودة في الـعـيـنـة
أثـنــاء الـبـحثs نـظـرا لـكــون الـفـوسـفـات يـتــحـلل تـدريـجـيـا
باألنـز�ـات اHوجـودة في اللـحـوم ومنـتجـات الـلحـوم وكذا

معاجلة اللحوم أو منتجات اللحوم باحلرارة.
1. اHبدأ. اHبدأ

تــسـتــخـلص الــلـحــوم أو مــنـتــجـات الــلـحــوم بـواســطـة
حمض ثالثي كـلور أسـتيك. يـصفى اHـصل اHتـحصل عـليه
بــواســـطــة  خــلــيـط  إيــثــانــول/أوكــســـيــد ثــنــائـي اإلثــيــلــيك.
يــفــصل الــفــوســفــات بــواســطـة االســتــشــراب عــلى الــطــبــقـة
الــرقـــيــقــة. يـــبــحث عـن مــتـــعــددات الــفـــوســفـــات عن طــريق

الرش بكواشف إلظهار اللون.
2. الكواشف. الكواشف

يــــجـب أن تـــــكــــون جـــــمـــــيع الـــــكـــــواشف ذات نـــــوعـــــيــــة
حتلـيلـية مـعـترف بـها. يـجب أن  يكـون اHاء مـقطـرا أو ماء

ذا نقاوة مكافئة على األقل.

الحتياجات هذا اHنهج تستعمل الكواشف التالية :
1.2 حمض ثالثي كلور أسيتيك. حمض ثالثي كلور أسيتيك.

2.2 أوكسيد ثنائي إثيليك. أوكسيد ثنائي إثيليك.
3.2 إيثانولs في  إيثانولs في 95 % (ح/ح). (ح/ح).

4.2 مـسـحـوق الـسـيـلـيـلـوز مـسـحـوق الـسـيـلـيـلـوزs ذو نـوعـيـة  لالسـتـشـراب
على طبقة رقيقة.

5.2 نشاء قابل للذوبان. نشاء قابل للذوبان.
6.2 اخلليط اHرجعي. اخلليط اHرجعي.

sاءHفي 100 ملل من ا sيذوّب
- 200 مــــــلـغ من ثــــــنــــــائي هــــــيــــــدروجــــــY فــــــوســــــفـــــات

s(NaH2PO4.H2O) الصوديوم أحادي اإلماهة
- 300 ملغ من ثـنائـي الفـوسفـات ربـاعي الصـوديوم

s(Na4P2O7.10H2O) عشاري اإلماهة
- 200 ملغ من ثالثي الفـوسفات خمـاسي الصوديوم

(Na5P3O10) و
- 200 مــلغ مـن هـــيــكـسـامـيـتـا فـوسـفـات الـصـوديـوم

.(NaPO3) x [x > 10]
يـظل اخلـلـيط اHـرجـعي  ثـابـتـا  في درجـة حرارة 4° م

Hدة 4 أسابيع على األقل.
7.2 مذيب التطور مذيب التطور

�ـزج 140 مـلل مـن كـحــول إيــزوبـروبــيــلـيكs 40 مـلل
مــــــن مـحـلـــــــول حـمــــــض ثالثــــــي كـلـــــــور أسـيـتـيــك
بـ 135 غ /ل و0,6 مـــــــلل مـن  مــــــحــــــلــــــول هـــــــيــــــدروكــــــســــــيــــــد

األمونيوم 20ρ = 0,90 غ/مللs بحوالي 25 % (ك/ك).
يحفظ اHذيب في قارورة مغلقة بإحكام.

I 8.2 كاشف الرش  كاشف الرش
تــمــزج كــمـيــات مــتــســاويــة من مــحــلــول مــولــيــبـدات
[(NH4)6MO7O24.4H2O] األمـــونـــيـــوم ربــــاعــي اإلمــــاهــة
sـــركــــــــــزHبـ 75 غ/ل ومـــــــــن حـــمــــــض الـــنـــيــــتـــريــــــك ا
20ρ = 1,40 غ/مـلل. تذوّب 10غ  من حمض الـتارتريك في

100 ملل من هذا اHزيج.

يحضر الكاشف يوم استعماله.
II 9.2 كاشف الرش  كاشف الرش

تذاب 0,5 غ من حمـض أمينو - 1 نافتول - 2 سولـفونيك
- 4 في مــزيج مـكـون من 195 مــلل من مـحـلـول ثــنـائي سـولـفـيت
(Na2S2O5 sمــيـتـابـيــسـولـفـــــــــيت الـصـوديـــــــوم) الــصـوديــــــوم
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بـ 150 غ/ل ومن 5 مـلل من مــحـلـول سـولــفـيت الـصـوديـوم
(Na2SO3) بـ 200 غ/ل. تـــــــــــــــذاب 40 غ مـن أســـــــــــــــيـــــــــــــــتــــــــــــــات
الـــصـــوديـــوم ثالثـي اإلمـــاهــة (NaOOCCH3.3H2O) في هــذا

اخلليط.

يـــحــــفظ اخلــــلــــيط  في الــــثالجــــة  فـي قـــارورة  داكــــنـــة
مغلقة بإحكام.

يرمى هذا اخلليط بعد أسبوع.

مـالحــظـةمـالحــظـة - تــتـــخــذ كل االحــتـــيــاطــات اHــنـــاســبــة عــنــد
تطبيق طريقة العمل اHبينة في هذا اHنهج.

3. التجهيزات. التجهيزات

األجهزة اHتداولة في اخملبرs والسيما :

sمــنــظــفــة بـــعــنــايــة من الــدسم sصـــفــائح زجــاجــيــة s1.3 صـــفــائح زجــاجــيــة
أبعادها 10 سم x 20 سم.

2.3 جهاز الرش جهاز الرشs لتحضـير طبقات سمكها 0,25 ملم.
إذا لم يـــتــوفــر مــثل هـــذا اجلــهــازs �ــكن اســـتــخــدام صــفــائح
جــاهـزة لالســتـعــمـال عــلى طــبـقــة رقـيــقـة ســمـكــهـا 0,25 مـلم
بـــشـــرط أن يـــســـتــعـــمل الـــنـــشـــاء كـــمــالـط. الـــصــفـــائح الـــتي

حتتوي على اجلبس (كبريت الكالسيوم) غير مالئمة.

3.3 جهاز اخللط اخلاص باخملبر. جهاز اخللط اخلاص باخملبر.

4.3 جهاز نازع الرطوبة. جهاز نازع الرطوبة.

sخــاص بــاخملــبــر s5.3 جــهــاز مــيــكــانــيــكي لــفــرم الــلــحم جــهــاز مــيــكــانــيــكي لــفــرم الــلــحم
مزوّد بصـفيحـة مثقوبـةs حيث ال يتـجاوز قطــر ثـقوبهــــا

4 ملم.

6.3 ورق ترشيح متمو ورق ترشيح متمّوجs قطره 15 سم.

7.3 مـاصـة دقــيـقـة  مـاصـة دقــيـقـة sسـعــتـهـا 1 مـيــكـرولــتـر أو مـحــقـنـة
دقـــيــقـــة مع بـــرغي مـــيــكـــرومـــتــري وطـــرفــهـــا اHـــنــحـــني من

زجاج.

8.3 إنـــاء الـــتـــطــور إنـــاء الـــتـــطــورs أبـــعـــاده مالئـــمـــةs غـــطــاؤه مـــحـــكم
الغلقs من أجل تطور االستشراب على طبقة رقيقة.

9.3 مــجـــفف الـــشــعــر مــجـــفف الـــشــعــرs بــإمـــكــانه إنـــتــاج تـــيــار هــوائي
بدرجة حرارة الوسط أو تيار هوائي فاتر.

10.3 جهاز الرش. جهاز الرش.

11.3 جهاز التجفيف جهاز التجفيفs قابل للضبط في 60° م.

4. العينة. العينة

1.4 يـجـرى الـعـمل عـلى عـيـنـة ®ـوذجـيـة وزنـهـا 200 غ
على األقل.

2.4 حتضر العينة للتجربة يوم وصولها إلى اخملبر.

5. طريقة العمل. طريقة العمل

1.5 حتضير صفائح للطبقة الرقيقة حتضير صفائح للطبقة الرقيقة

يــذاب 0,3 غ من الـــنـــشـــاء (5.2) في 90 مـــلل من اHـــاء
اHـغلـى. يبـرد ويضـاف إليه 15 غ من مـسحـوق السـيلـيلوز
(4.2) ويـجــانس في جـهــاز اخلـلـط اخلـاص بــاخملـبـرH (3.3)ـدة

دقيقة واحدة.

يــوضع هـذا اخلــلـيـط عـلى الــصـفــائح الــزجـاجــيـة (1.3)
بـــواســطـــة جــهـــاز الــرش (2.3) ويـــعــدل حــتـى نــحـــصل عــلى

طبقة سمكها 0,25 ملم.

جتـــفـف الـــصـــفــــائح بـــواســــطـــة تـــيــــار هـــوائي Hـــدة 60
دقـيقـة في درجة حـرارة الوسـط بدون تـغيـير مـوضعـها ثمّ

تسخن Hدة 10 دقائق في 100° م.

حتفظ  الصفائح داخل جهاز التجفيف (4.3).

مـن اHـــــمـــــكن أيــــــضـــــا  اســـــتـــــخـــــدام صـــــفــــــائح جـــــاهـــــزة
االستعمال على طبقة رقيقة (2.3).

2.5 حتضير عينة التجربة  حتضير عينة التجربة 

جتــعل الــعــيــنـة مــتــجــانــســة بـإخــضــاعــهــا مــرتـY عــلى
األقل جلهاز فرم اللحم (5.3) وباHزج. يحتفظ بالعينة في
قــارورة مـغـلـقـة بـإحـكـام و £ــلـوءة كـلـيـا وإذا كـان ضـروريـا
حتـفظ في الـثالجـة. يــجـرى الـتـحـلـيل عـلى الـعـيـنـة حـيـنـمـا

أمكن بعد اجملانسة ولكن خالل خمس ساعات.

3.5 حتضير اHصل حتضير اHصل

1.3.5 تـــعــجن 50 غ من الـــعــيــنـــة اHــأخـــوذة لــلــتـــجــربــة
(2.5) مع 15 ملل من اHـاء درجة حرارته بY 40° م و60° م
في بيشـر بواسطـة ملـعقة أو أداة مـحركـة مسطـحةs حتى
نـحصـل على كـتـلـة مـتـجـانسـة في أقل من 5 دقـائق في كل

األحوال.

2.3.5 تضاف 10 غ من حمض ثالثي كـلور األسـيتيك
(1.2) ثم تمزج بعناية. 

sــدة سـاعـةH 3.3.5 تـوضع فــورا في الـثـالجـة و تــتـرك
ثـم يـجـمع اHـصل اHـفــصـول بـالـتـصـفــيـة عـلى ورق تـرشـيح

متموّج (6.3).

4.3.5 إذا كـانت الــرشـاحــة عـكــرةs تـرج مــرة مع حـجم
مــــســـاوٍ مـن أوكـــســــيـــد ثــــنـــائـي اإلثـــيل (2.2) يــــتـــخــــلص من
الـطــبـقــة اإليـثــيـريــة بـواســطـة مــاصـة ضــيـقـة ويــضـاف إلى
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الــطـبــقـة الــســائـلــة حـجم مــســاوٍ من اإليـثــانـول (3.2) ويـرج
Hدة دقـيقة ويـترك اخللـيط يرتـاح لبعض دقـائق ثم يصفى

على ورق ترشيح متموّج (6.3).

4.5 الفصل باالستشراب الفصل باالستشراب

1.4.5 يـسـكب مـذيب الـتـطور (7.2) في إنـاء الـتـطـور
(8.3) حــــــتـى يــــــصل إلـى إرتــــــفــــــاع من 5 إلى 10 مــــــلـم عــــــلى
مـستوى العـمقs ويغلق اإلناء بـغطائه ويتـرك ليرتاح Hدة
30 دقيقـة على األقل في درجة حرارة الوسطs ويحفظ من

ضوء الشمس  والتيارات الهوائية.

2.4.5 توضع 3 ميـكرولتر من اHصل أو 6 ميـكرولتر
إذا اتــبـعـت طــريــقـة الــعــمل (4.3.5) لــلـحــصــول عــلى خــلــيط
صـاف فـوق طبـقـة الـسيـلـيـلوز (1.5) عـلى خط مـسطـر بـقلم
بـــتـــقـــريب 2 سم مـن احلـــافـــة. يـــتـــحــــصل عـــلى بــــقع ضـــيـــقـــة

باستعمال 1 ميكرولتر في آن واحد.

يسـتعـمل لـلتـجفـيفs التـيـار الهـوائي الدافئ الـناجت
من مجفف الشعر (9.3).

مالحـظة مالحـظة - يـتـجـنب الـهـواء الـسـاخن لـتـفـادي الـتحـلل
اHائي للفوسفات.

3.4.5 تـــوضع في نـــفس الـــشــروط 3 مــيـــكــرولـــتــر من
اخلليط اHرجعي (6.2) فوق الصفيحة على مسافة تتراوح
من 1 إلى 1,5 سم ابتداء من بقـعة العيـنة ولكن على نفس

اHسافة بالضبط من احلافة.

4.4.5 يـنزع غطاء اإلنـاء وتوضع صفيـحة السيـليلوز
في اإلنـاء بــسـرعــة لـكن بــحـذر. يــعـاد الـغــطـاء إلى مــوضـعه
في احلـــY. تـــطـــور الـــصـــفـــيـــحـــة في درجـــة حـــرارة الـــوسط

بعيدا عن ضوء الشمس و التيارات الهوائية.

5.4.5 يواصل التـطور حتى يصل اHذيب إلى ارتفاع
يـــــقـــــدر بــــحـــــوالي 10 سـم ابــــتـــــداءً من خـط الــــقـــــلم. تـــــخــــرج
الصـفيـحة من اإلنـاء وتتـرك لتـجف إمّا Hدة 10 دقائق في
جـهــاز الــتـجــفـيف (11.3) مــضـبـوط في 60° م وإمّـا Hـدة 30
دقـــيــــقـــة في درجــــة حـــرارة الـــوسـط وإمّـــا بـــواســــطـــة تـــيـــار

هوائي.

5.5 البحث عن الفوسفات البحث عن الفوسفات

1.5.5 توضع الصفـيحة عموديـا في جهاز حتت غطاء
وترش الصفيحـة قليالs لكن بطريقة مـنسجمة وبواسطة

.(8.2) I كاشف الرش

2.5.5 جتــفّف الــصــفــيـحــة بــواســطـة الــتــيــار الــهـوائي
الـدافئ الــنـاجت مـن مـجــفّف الـشــعـر. تــســخّن بـعــد ذلك Hـدّة
ساعـة في جهـاز التـجفـيف اHضـبوط في 100° م للـتخلص

بـصـفـة عـامـةs تـكـون قـيم ن ن م Hـتـعــدد الـفـوسـفـات في
مــســـتــخـــلـــصــات الـــلــحـــوم و مــنـــتـــجــات الـــلــحـــوم نــوعـــا مــا

منخفضة.

 �ــكن احلـصـول عــلى تـصــحـيـحــات الـفـرق
مالحـظـة  -

لـقيم ن م لـلفـوسفـات في العـينـة اHسـتخلـصة وفي اخلـليط
اHرجعي بوضع مـستخلص من عينة حلم طازج فوق نفس
الــصــفـــيــحــة. �ــا أنّ الـــلــحم الـــطــازج يــحــتـــوي عــلى أحــادي
الــفــوسـفــات فــقطs �ــكـن احلـصــول عــلى الــنــســبــة اHــائــويـة
لــلـتـصـحــيح �ـقـارنـة مــسـافـات هـذه الــبـقـعـة اHــعـيـاريـة مع

البقعة اHوافقة للخليط اHرجعي.

من البـقـايـا األخيـرة حلـمض الـنـيتـريك. تـخـرج الصـفـيـحة
من جــهــاز الــتــجــفـيـف ويــتــحـقـق من عــدم وجــود الــرائــحـة

القوية حلمض النيتريك.

3.5.5 تـــتــرك الـــصـــفـــيـــحـــة لـــتـــبــرد فـي درجـــة حــرارة
الــوسط ثمّ تــوضع من جــديـد في جــهــاز حتت غـطــاء. تـرش
الـصفـيحـة قلـيال لـكن بطـريـقة مـنسـجمـة بـواسطـة كاشف

.(9.2) II بالرش

تظهر مباشرة بقع زرقاء.  

مالحظةمالحظة - ال يكون الـرش بواسطة الكاشف II حتما
ضروريـا. غير أن الـبقع الزرقـاء القاتـمة النـاجتة عن هذا

الكاشف حتسن الكشف بصفة معتبرة.

6. التفسير   . التفسير   

تـقـارن مــسـافـات انـتـقــال بـقع الـفـوســفـات اHـتـحـصل
عليها ابتـداءمن العينة مع مسافات انتقال بقع فوسفات

اخلليط اHرجعي.

تــظـــهــر دائـــمــا بـــقــعـــة األرتــوفـــوســفـــات مــوجــودة. إذا
كــانت الــعـيــنــة حتــتـوي عــلى فــوســفــات مـكــثف فــإنّ بــقــعـة
ثــنـائي الــفـوســفـات و/أو بـقـع الـفــوسـفـات الــتي لـهــا أعـلى

درجة تبلور تكون مرئية.

قيم ن م للفوسفات في اخلليط اHرجعي هي :

األرتوفوسفات  من 0,80 إلى 0,90
ثنائي الفوسفات (بيروفوسفات) من 0,50 إلى 0,60

ثالثي الفوسفاتمن 0,25 إلى 0,35
هيكساميتابوليفوسفات (ملح غراهام) 0
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وزارة ا;واردوزارة ا;وارد ا;ائية ا;ائية

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 22 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1436 اHــوافق  اHــوافق 15 ديــســمــبــر ديــســمــبــر
ســنـــة ســنـــة s2014 يـــعــدل الــقــرار اHــؤر يـــعــدل الــقــرار اHــؤرّخ في خ في 30 رمــضــان رمــضــان
عــام عــام 1425 اHــوافق  اHــوافق 13 نـــوفـــمـــبــــر ســـنــــة  نـــوفـــمـــبــــر ســـنــــة 2004 الــذي الــذي
يــحــديــحــدّد تــنـظــيم الــلد تــنـظــيم الــلّــجــنــة الـدــجــنــة الـدّائــمــة لــلــمـيــاه اHــعــدنــيائــمــة لــلــمـيــاه اHــعــدنــيّـةـة

الطبيعيالطبيعيّة ومياه اHنبع وسيرها.ة ومياه اHنبع وسيرها.
ـــــــــــــــــــــــــ

sائيّةHوارد اHإنّ وزير ا

- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــــام 1435 اHــــــــــوافـق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 324-2000
اHــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكــتـــوبـــر ســـنــة

sائيّةHوارد اH2000 الّذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 04-196 اHؤرّخ
في 27 جــمــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 15 يــولـــيــو ســـنــة
2004 واHـتعلّق بـاستـغالل اHيـاه اHعدنـيّة الـطبيـعيّـة ومياه

sتممHعدل واHا sنبع وحمايتهاHا

- و�قتضى القرار اHؤرخ في 30 رمضان عام 1425
اHوافق 13 نوفـمبـر سنة 2004 الـذي يحـدد تنظـيم اللـجنة
sنبع وسيرهاHعدنية الطبيعـية ومياه اHالدائمة للميـاه ا

sعدلHا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : يــــعــــدل هــــذا الـــــقــــرار أحــــكــــام الــــقــــرار
اHؤرخ في 30 رمـضان عام 1425 اHوافق 13 نوفـمبـر سنة
2004 الـذي يحـدد تنـظـيم اللّـجنـة الـدّائمـة للـمـياه اHـعدنـيّة

الطبيعيّة ومياه اHنبع وسيـرها.

اHـادة اHـادة 2 :  : تـعـدل أحـكـام اHادة 2 من الـقـرار اHؤرخ في
30 رمــــضــــان عـــام 1425 اHــــوافق 13 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2004

واHذكور أعالهs وحترر كما يأتي :

" اHـادة 2 : تتـشـكّل الـلّجـنـة الـدّائـمة لـلـمـياه اHـعـدنـيّة
الطبيعيّة ومياه اHنبعs من األعضاء اآلتية أسماؤهم :

- الــــسّــــيــــد بــــلـــكــــاتـب احلـــاجs £ــــثـل الــــوزيـــر اHــــكــــلّف
sرئيسا sائيّةHوارد اHبا

- الــسّــيــد طــالب عــبــد الــنــورs £ــثل الــوزيــر اHـكــلّف
sباجلماعات احمللّية

- الـــسّـــيـــدة عـــرار ســامـــيـــةs £ـــثـــلـــة الـــوزيــر اHـــكـــلّف
sباألمالك الوطنية

- السّـيــد بـوصنـاجي رمـضـانs £ثل الـوزيـر اHـكلف
sYستهلكHبحماية ا

- الــــسّـــيــــد دنـــدانـي جـــمــــالs £ـــثل الـــــوزيـــر اHــــكــــلّف
sبالبيئة

- الــسّــيــد خــيـــر الــدين عــبــد الــنــاصــرs £ــثل الــوزيــر
sكلّف بالفالحةHا

- الــــسّــــيــــد عـــلــــيــــلي جــــمــــالs £ــــثل الــــوزيــــر اHـــكــــلّف
sبالسياحـة

- السّـيـدة بدر الـدين سـعيـدةs £ـثلـة الـوزير اHـكلّف
sبالصّحة

- الـسّــيـدة بـورويس شــنـازs £ـثـلــة الـوزيـرة اHــكـلّـفـة
sبالثقافة

- الــــسّــــيــــد عــــلـــبــــان نــــاصــــرs £ــــثل الــــوزيــــر اHــــكــــلّف
sبالتقييس

- الــسّـيـدة األمـيـر بـركـاهم s اHــديـرة الـعـامّـة لـلـمـركـز
sالوطني لعلوم التسمّم

- الــسّـيــد كــزال كـمــالs اHــديـر الــعــامّ Hـعــهــد بـاســتـور
sباجلزائر

sالـــــسّـــــيــــــــد آيـت مـــــوســـــى عـــــبــــــــــد الـــــنـــــاصـــــــــر -
اHـــديـــــــر الـــعـــام لـــلـــمـــركـــز اجلـــزائــري Hـــراقـــبـــة الـــنـــوعـــيــة

sوالرزم

- الـــسّــيـــد رمــضـــان مــحـــمــدs اHـــديــر الـــعــامّ لـــلــوكـــالــة
الوطنيّة للموارد اHائية.

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

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

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1436 اHــوافق 15
ديسمبر سنة 2014.

حسY نسيبحسY نسيب
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وزارة السكن والعمران وا;دينةوزارة السكن والعمران وا;دينة
قـــرار مـــؤرخ في قـــرار مـــؤرخ في 20 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 10
فبـراير سنة فبـراير سنة s2015 يحـدد التنـظيم الـهيكـلي للـوكالة يحـدد التنـظيم الـهيكـلي للـوكالة

الوطنية لتحسY السكن وتطويره.الوطنية لتحسY السكن وتطويره.
ــــــــــــــــــــ

sدينةHإن وزير السكن والعمران وا
�ــقـتــضى اHــرسـوم الــرئـاسي رقم 14-154  اHـؤرخ -
فـي 5 رجـب عــــــــــام 1435 اHــــــــــوافـق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 91-148 اHؤرخ
في 27  شــــــوال عـــــام 1411 اHـــــوافق 12 مــــــايـــــو ســــــنـــــة 1991
واHــتــضــمن إحــداث الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــتــحـســY الــســكن

sتممHعدل واHا sوتطويره
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 08-189 اHؤرخ
في 27 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1429 اHـــوافق أول يـــولـــيـــــو
سنــة 2008 الذي يحدد صالحـيات وزير السـكن والعمران

sتممHعدل واHا sدينةHوا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اHــادة األولى: اHــادة األولى: تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اHــادة 10 مـــكــرر من
اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 91-148 اHــؤرخ في 27 شـــــوال
عـام 1411 اHـوافق 12 مـايــو سـنـة 1991 واHـتــضــمن إحـداث
الــوكــالــة الــوطــنــيــة لـــتــحــســY الــســكن وتــطــويــرهs اHــعــدل
واHتـممs يـهـدف هـذا القـرار إلى حتـديـد الـتـنظـيم الـهـيـكلي

للوكالة ولهياكلها اجلهوية والوالئية.
2 :  : طـــبـــقــا ألحـــكــام اHـــادتــY 11 و13 مـــكـــرر من اHــادة اHــادة 
اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 91-148 اHــؤرخ في 27 شـــــوال
عـــــام 1411 اHــوافق 12 مـــايـــو ســـنــة 1991 اHـــعـــدل واHـــتــمم
واHــذكـــور أعالهs  يــتـــضــمن الــتـــنــظــيـم الــهــيـــكــلي لـــلــوكــالــة
الـوطـنـيـة لتـحـسـY الـسـكن وتـطويـرهs حتت سـلـطـة اHـدير

العام للوكالةs ما يأتي :
sهياكل مركزية  -
sهياكل جهوية -
- هياكل والئية.

الفصل األولالفصل األول
الهياكل اHركزيةالهياكل اHركزية

اHـادة اHـادة 3 :  : تتـضـمــــن الـهـياكــــل اHـركـزيـــــة للـوكـالـــة
مــا يأتــــي:

sشروعHساعدة إلدارة اHديرية العامة اHا -

sساعدة لالكتتاب والتسويقHديرية العامة اHا -

sساعدة للتسيير العقاريHديرية العامة اHا -

- اHديرية العامة اHساعدة للمالية واإلدارة العامة.

اHــادة اHــادة 4 :  : تــلـــحق مـــبــاشـــرة بـــاHــديـــر الـــعــام الـــهـــيــاكل
اآلتيـة : 

sمديرية التدقيق و مراقبة التسيير -

- مديرية اإلعالم اآللي واإلحصائيات.

اHادة اHادة 5 :  : تكلف اHديريـات العامة اHسـاعدة بتنسيق
مخـتـلف الهـيـاكل اHركـزيـة واجلهـويـة للـوكـالة ومـراقـبتـها

وتنشيطها ومتابعتها ومساعدتها ومرافقتها.

 اHــادة  اHــادة 6 :  : تــكــلف اHــديـــريــة الــعــامــة اHــســاعــدة إلدارة
اHشروع �ا يأتي :

في مجال إطالق مشاريع إجناز السكنات :في مجال إطالق مشاريع إجناز السكنات :

>  اتـخـاذ الـقــرارs بـالـتـشـاور مع اHـديـريـات اجلـهـويـة
والـهيـاكل اHعـنيـة األخرى والـهيـاكل اHركـزية اخملتـصة في
اجملـــالs حـــول االخـــتـــيـــارات اHــعـــمـــاريـــة والـــتـــقـــنــيـــة وتـــلك
اHـتــعــلــقـة بــالــتــهـيــئــة بــالــنـســبــة لــلـمــجــمــوعـات الــعــقــاريـة
الـكبـيـرة والتـجـهيـزات اHرافـقـة وقابـلـية االسـتـغالل التي

 sكلفت بها الوكالة

> تـــنـــســـيـق أعـــمـــال هـــيـــاكل الـــوكــــالـــة مع الـــهـــيـــئـــات
sالتقنية الوطنية

>  حتــديــد مـــوارد تــمــويل بــرامج الـــســكــنــات وإنــهــاء
sتعلق بهاHاإلجراء ا

> االنــــطـالق الــــفـــــعــــلـي لــــلـــــبـــــرامجs طــــبـــــقـــــا لألهــــداف
sوكلة للوكالةHالسنوية ا

> اإلشراف عـلى جمـيع نشـاطات اHـديريـات اجلهـوية
sشاريعHشروع وانطالق اHفي مجال إدارة ا

>  صـــيــــاغــــة وتــــقـــيــــيـس مـــشــــاريع دفــــاتــــر الــــشـــروط
والــصــفـقــات واHالحقs بــاالتــصـال مع اHــديــريـات اجلــهــويـة

sراقبة اخلارجية للصفقات العموميةHوهيئات ا

>  الـــتـــأكــدs بـــاالتـــصــال مع هـــيـــاكل الـــوكــالـــة األخــرى
واHـصـالح اHركـزية اHـكـلفـة بـالعـمرانs من تـوفـير األوعـية

sشاريعHوجهة إلقامة اHالعقارية ا
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> تـقـييمs بـشـكل دوريs نـسب تـقدم إجنـاز الـورشات
وتدابير التقو» الضرورية للسير اجليد للعمليات.

في مجال تسيير اHشاريع :في مجال تسيير اHشاريع :
Yـشـاريـع في اجلـانـبـHاســتـحـداث نـظــام مـتـابــعـة ا  <

sشاريعHالي بالنسبة خملطط تسيير اHادي واHا
>  إعــداد تــقـريــر شـهــري حـول حــالــة تـنــفـيــذ صـفــقـات
اإلجنــاز مع اإلشـــارة إلى جــمـــيع الـــنــزاعــات الـــنــاجـــمــة عن

sتخذةHتنفيذ هذه الصفقات وإلى احللول ا
>  الـسـهـر علـى إبرام الـصـفـقات فـي اآلجال اHـطـلـوبة
وحتديـد اHسـؤوليـات في حالـة التـأخيـرات التي يـتحـملـها

sشروعHكلفون بإدارة اHسؤولون اجلهويون اHا
> عرض تـقرير حـول حالـة تقـدم البـرامج علـى اHدير

sالعام
>  اســتـــحــداث نــظـــام دفع  الــكـــشــوف  بـــاالتــصــال مع
اHــديـــريــات اجلـــهــويــةs والـــســهـــر عــلـى األمــر بـــصــرف  هــذه

sطلوبةHاألخيرة في اآلجال التنظيمية ا
> الـسـهرs بـاالتـصـال مع هـيـاكـل الوكـالـةs عـلى الـغـلق

اHادي واHالي للعمليات.
تــتـضـمن اHــديـريـة الــعـامـة اHـســاعـدة إلدارة اHـشـروع

أربع (4) مديريات :
sمديرية الدراسات والهندسة -

sمديرية تسيير العمليات -
sمديرية الصفقات -

- مديرية تمويل البرامج.
اHـادة اHـادة 7 :  : تـكـلف اHـديـرية الـعـامـة اHسـاعـدة لالكـتـتاب

والتسويق �ا يأتي :
في مجال النشاط التجاري :في مجال النشاط التجاري :

sتنفيذ ومتابعة إجراءات البيع <
> مـتابـعـة إجـراء التـحـصـيل والسـهـر عـلى مصـداقـية

sآلية مراقبته
> االلــتــزامs حتت مــســؤولــيـتــهــاs بــكل الــتــدابــيــر ضـد

مرتكبي اخملالفات.
في مـجال تنفـيذ االكتتـاب بعنوان بـرامج السكناتفي مـجال تنفـيذ االكتتـاب بعنوان بـرامج السكنات

التي بادرت بها الوزارة الوصية :التي بادرت بها الوزارة الوصية :
> الـســهـر عــلى افـتــتـاح وتــسـيــيـر ومــتـابــعـة اكــتـتـاب

sبرامج البيع باإليجار التي بادرت بها الدولة
sYكتتبHضمان مراقبة بطاقية ا <

> اســتـحـداث آلـيـات االكــتـتـاب والـسـهـر عــلى تـبـلـيغ
sعلومة إلى السلطة السلّميةHا

> ضـبط بـطاقـيـة اHـكـتـتـبـY والسـهـر عـلى تـطـهـيـرها
وأمـــــــــنـــــــــهـــــــــاs بـــــــــاالتـــــــــصـــــــــال مـع مـــــــــديــــــــــريـــــــــة اإلعـالم اآللي

واإلحصائيات.

تـــتـــضـــمـن اHـــديـــريـــة الــــعـــامـــة اHـــســـاعــــدة لالكـــتـــتـــاب
: (2) Yوالتسويق مديريت

sمديرية تسيير العقود -

- اHديرية التجارية.

8 :  : تـكـلف اHديـريـة العـامـة اHسـاعـدة للـتـسيـير اHادة اHادة 
العقاري بـما يأتي :

في مجال التسيير العقاري و نقل اHلكية :في مجال التسيير العقاري و نقل اHلكية :

> تـنـظـيم اإلجـراءات اHـتـعـلـقــة  بـالـعـقـود الـتـوثـيـقـيـة
sتعلقة بهاHوحترير حتت مسؤوليتها العقود ا

> اســتـحــداث جــهــاز مالئم لــتـســيــيـر األمـالك وتـولي
sمراقبتها

> اســـتــحـــداث بــطـــاقــيــة لـألمالك وتــولي مـــراقــبـــتــهــا
sوتسييرها

> إبالغ الـسلطة الوصـية بأية معـلومة متعـلقة بقوام
األمالك وأسلوب تسيـيرهاs وعند االقتضاءs بالصعوبات

sسجلةHا

> الــقــيـام بــأيــة مـراقــبــة فــجـائــيــة لـلــتــحـقـق من مـدى
sقانونية استغالل األمالك

> اإلشــراف عـلى أدوات تــسـيـيــر احلـظــيـرة الـعــقـاريـة
sومراقبتها

> مــتـابـعـة تــكـالـيف الــنـفـقـات اخملــصـصـة لـلــمـحـافـظـة
sعلى األمالك العقارية اإليجارية و تقييم آثارها

> دراســـة وحتــــديـــد الـــتـــدابـــيـــر اHـــتـــعـــلــــقـــة بـــتـــنـــظـــيم
sوكيفيات تسيير األمالك العقارية

> تـــــصــــور واســــتــــحــــداث بــــنـك مــــعــــلــــومـــــات لألمالك
sالعقارية

sمراقبة نشاط هيئة تسيير احلظيرة العقارية <

> إعداد قـواعـد الـصيـانـة وإصالح احلظـيـرة العـقـارية
sوتطبيقها

sمتابعة ومراقبة تسيير احلظيرة العقارية <
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> مـتابعـة وتنـظيم نـشاطات لـتنـفيذ تـسيـير األجزاء
اHشتركة.

تتـكون اHـديريـة العامـة اHسـاعدة لـلتـسيـير الـعقاري
: (2) Yمن مديريت

sمديرية التسيير العقاري -

- مديرية صيانة احلظيرة العقارية.

اHـادة اHـادة 9 :  : تـكـلف اHــديـريـة الــعـامـة اHـســاعـدة لـلــمـالـيـة
واإلدارة العامة بـما يأتي :

في مجال إعداد اHيزانية وتنفيذها : في مجال إعداد اHيزانية وتنفيذها : 

sحتضير وتنفيذ ومراقبة ميزانية الوكالة <

sـــديــــريـــات اجلـــهـــويـــةHحتـــضـــيـــر بـــالــــتـــنـــســـيـق مع ا <
sميزانيات التسيير ومراقبة تنفيذها

 sراقبةHحتديد وتنفيذ معايير وإجراءات ا <

> كـشف اخملالفات لـقواعد اHيـزانية وتقـييم األخطار
sسؤوليات واتخاذ التدابير الردعيةHوحتديد ا

> إبالغ السلطة السلّمية واHديرية اHكلفة بالتدقيق
ومــراقـبــة الـتــسـيــيـر بــكل االخـتالالت والــتـدابــيـر اHــتـخـذة

sإلصالحها

> إجــراء أي حتـــقــيق خـــاص بــالـــتــشـــاور مع اHـــديــريــة
اHكلفة بالتدقيق ومراقبة التسيير.

في مجال التسيير اHالي واحملاسبي :في مجال التسيير اHالي واحملاسبي :

sركزيـة واجلهويةHـصالح اHبالتـنسيق مع ا sحتـديد <
اخملـطط اHــتـعـلـق بـالـعـمــلـيـات احملــاسـبـيــة واHـالـيــة والـسـهـر

sعلى تنفيذها وتولي مراقبتها

> مـــسكs حتت مـــســؤولـــيـــتــهـــاs الــســـجالت والـــوثــائق
الـــتــنــظـــيــمـــيــة والــســـهــر عــلـى إعــداد احلــصـــائل احملــاســـبــيــة

sالية وإرسالهاHوا

sتنظيم ومتابعة نشاط محافظ احملاسبات <

> إبالغ السلطة الـسلّمية بأية صعوبة و/أو بأي خلل
يسجل في مجال التسيير احملاسبي واHالي.

في مجال تسيير اHوارد البشرية :في مجال تسيير اHوارد البشرية :

> تـصــور مـخــطـطــات الـتــوظـيف وعــرضـهــا عـلى رأي
sـديـر العـام ولـلـمصـادقـة عـليـهـا من طـرف مـجلس االدارةHا

sوالسهر على تطبيقها وضمان مراقبتها

> إرسـاء أسـلـوب عمـلـيـاتي من أجل تـسـيـيـر وتـقـييم
sالكفاءات حتسبا لترقيتهم

> تــصــور عـقــود الــعــمل ومـتــابــعــة تـنــفــيـذهــا واتــخـاذ
sالقرار بشأن جتديدها أو فسخها

> £ارسة السلطة السلّمية على مستخدمي الوكالة
sديريات اجلهويةHوا

.Yتسيير العالقات مع الشركاء االجتماعي <

: Yعارف والتمهHفي مجال التكوين وجتديد ا: Yعارف والتمهHفي مجال التكوين وجتديد ا
> إعــدادs حتت مــســـؤولــيــتــهــاs مــخــطـــطــات الــتــكــوين
الــســنـويــة واHــتــعـددة  الــســنـوات والــســهـر عــلى تــنـفــيــذهـا

sاجليد
>  الــســـهــرs بــالـــتــشـــاور مع الــهـــيــكـل اHــكــلـف بــإبــرام
الـــصـــفـــقــــاتs عـــلى إدمـــاج الـــتـــكـــويـن والـــتـــمـــهـــY وجتـــديـــد

sعارف في هذه الصفقاتHا
> إجنـــازs بــــشـــكل دوريs تــــقـــريــــرا تـــقـــيــــيـــمــــيـــا حـــول
الــتــشــغـيـل وحـول الــنــفــقـات الــتي تــتم فـي مـجــال مــكــافـأة

العمل.
في مجال تسيير الوسائل والدعم واإلمداد :في مجال تسيير الوسائل والدعم واإلمداد :

> إعــــدادs عــــلـى أســـاس إحــــصــــاء دقــــيقs مــــخــــطــــطـــات
الــتــمـوين الــســنــويـة واHــصــادقـة عــلى مــخــطـطــات تــمـوين

sديريات اجلهويةHا
> ضــبط ســجالت اجلــرد وســجالت األمالك الــعــقــاريـة

 sومراقبتها
> اقـــتــــراح عــــلى اHــــديــــر الــــعـــام تــــراخــــيص القــــتــــنـــاء
وإصالح الـسـيـارات وتـلك اHــتـعـلـقـة بـاقـتـنـاء  و/أو إيـجـار

sاألمالك العقارية ذات االستعمال اإلداري
sنازعات وإعدادHاستحداث جهـاز مالئم لتسيير ا <
بـشـكل دوريs الـتـقـاريـر اHـتـعـلقـة  بـهـاs وإرسـالـهـا لـلـمـدير

sالعام
sدير العام لدى الهيئات القضائيةHتمثيل ا <

> إدارة الـــعـالقـــة مع مـــكـــاتب احملــــامـــاة الـــتي تـــتـــولى
الدفاع عن مصالح الوكالة واHديريات اجلهوية.

وتتضمن اHديـرية العامة اHسـاعدة للمالية واإلدارة
العامة ثالث (3) مديريات :

sاليةHمديرية ا -
sمديرية الشؤون القانونية -

- مديرية اإلدارة العامة.
اHـادة اHـادة 10 :  : زيــادة عـلى اHــديـريــات اجلـهــويـة اHــذكـورة
sـــبـــاشـــرة لـــلـــمـــديـــر الـــعــامHتـــوضع حتـت الــســـلـــطـــة ا sأعاله

الهياكل اHذكورة في اHادتY 11 و12 أدناه.
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اHــــادة اHــــادة 11 :  : تــــكـــــلف مــــديــــريـــــة الــــتــــدقــــيـق ومــــراقــــبــــة
�ا يأتي : sالتسيير

في مـــجــال مـــســؤولـــيــتـــهـــا اخلــاصـــة بــســـيـــر الــهـــيــاكلفي مـــجــال مـــســؤولـــيــتـــهـــا اخلــاصـــة بــســـيـــر الــهـــيــاكل
اHركزية واجلهوية :اHركزية واجلهوية :

> الــــكــــشـف عن كـل اخــــتالل فـي تــــطــــبــــيـق مــــعــــايــــيــــر
sوتصحيحه sوكيفيات التسيير

sدير العامHإعداد تقارير التدقيق وتقد�ها إلى ا <
> القـيام بكل مراقـبة مفـاجئة عـلى الهيـاكل اHركزية

sواجلهوية
> تـنــبـيـه اHـصــالح اخملـلــة بــالـتــزامـاتــهـا وإعالم اHــديـر

sالعام والسلطة الوصية
> إبالغ اHـدير الـعـام بـكل خـلل خطـيـر وذلك بـاقـتراح

sالتدابير التي من شأنها تصحيحه
> تــــــقـــــيــــــيـم األضـــــرار الــــــتي تــــــمـس اإلدارة وتـــــأهــــــيل

األخطاء وحتديد اHسؤوليات.
في مجال العالقة مع هيئات اHراقبة واألمن :في مجال العالقة مع هيئات اHراقبة واألمن :

> االمـتــثـال ألوامـر هـيــئـات اHـراقـبــة ومـصـالح األمن
والـــــســـــلــــطـــــة الــــوصـــــيــــة أثـــــنـــــاء أداء مــــهـــــام و/أو طــــلـــــبــــات

sتعلقة بتسيير بعض القضاياHاالستفسارات ا
> الـــرد عــــلى اHـالحـــظــــات الــــتي حتــــتــــويــــهـــا تــــقــــاريـــر
اHـفـتـشـيـات الـتـابـعـة لـلـهـيـئـات اHـؤهـلـة (اHـفـتـشـيـة الـعـامـة

s(للمالية ومجلس احملاسبة ومحافظ احلسابات
> اقـتــراح مـواضـيع مـهــام الـتـفــتـيش الـتي تــقـوم بـهـا

الهيئات اHؤهلة.
في مجال التعميم والتكوين :في مجال التعميم والتكوين :

> تـنــظـيم نـدوات وأيــام دراسـيـة مـخــصـصـة لــتـعـمـيم
sإجراءات جديدة للتسيير موضوعة حيز التطبيق

> اHـسـاهــمـة في إعـداد وتـنــفـيـذ مـخـطــطـات الـتـكـوين
sتخصص في مجال التدقيق ومراقبة التسييرHا

>  اإلبالغ عن كـل اخــتـالل � اكــتـــشـــافه فـــيـــمــا يـــخص
تـــــنـــــفــــــيـــــذ مـــــخــــــطـــــطــــــات الـــــتـــــكــــــوين وحتـــــديــــــد األســـــبـــــاب

واHسؤوليات.  
 اHــــــــــــادة  اHــــــــــــادة 12 :  : تــــــــــــكـــــــــــــلـف مـــــــــــــديــــــــــــريـــــــــــــة اإلعـالم اآللـي

واإلحصائيات �ا يأتي :
فـي مــجــال تــســيـيــر بــطــاقــيــة اHــكــتــتــبــY في بــرامجفـي مــجــال تــســيـيــر بــطــاقــيــة اHــكــتــتــبــY في بــرامج

السكنات :السكنات :
> ضمان تسيير الـبطاقية وتنظيم عملية التسجيل

sYكتتبHوالتحقق وقبول ا

> تــــوزيـع  رمــــوز الـــدخــــول وحتــــديــــد اHــــســــؤولــــيـــات
sراقبةHهمة ا�والقيام 

> الـقيام �راقبـة االستعمـال واالستعانة بـبطاقيات
sأخرى لها عالقة مع عملية االكتتاب

> ضمان أمن البـطاقية وجتهيزات اإلعالم اآللي ضد
sكل استعمال سيئ و/أو تسلل

> ضــــبـطs حتت مـــــســـــؤولـــــيـــــتـــــهـــــا الـــــشــــخـــــصـــــيـــــةs كل
اإلحـــــصــــائـــــيـــــات الــــتـي لـــــهــــا عـالقــــة مـع نـــــشــــاط الـــــوكـــــالــــة

واHديريات اجلهوية.

في مــجــال اإلعالم والــعـالقــة مع الــســلــطــة الــســلفي مــجــال اإلعالم والــعـالقــة مع الــســلــطــة الــســلّــمــيـةــمــيـة
والهياكل اHركزية واجلهوية :والهياكل اHركزية واجلهوية :

sـديــر الـعـامHحتت مـســؤولـيــتـهـا وبــعـد رأي ا sإبالغ <
sكل معلومة متعلقة باإلحصائيات وبسير االكتتاب

> الرد عـلى كل طـلب عاجل مـودع من طـرف الـسلـطة
sالوصية

> £ــارســـة صالحــيــاتــهـــا عــلى كل الــهـــيــاكل اHــركــزيــة
واجلهوية للوكالة في مجال اإلعالم اآللي واإلحصائيات.

في مجال سير التجهيزات وموثوقيتها : في مجال سير التجهيزات وموثوقيتها : 

sالسهر على جناعة أنظمة اإلعالم والتكنولوجيا <

> الـــســـهــــر عـــلى أمـن شـــبـــكـــات اتــــصـــال اإلعالم اآللي
sديريات اجلهويةHاخلاصة بالوكالة وا

> الــــســــهـــــر عــــلى مــــطــــابـــــقــــة اHــــعــــايــــيــــر واإلجــــراءات
واHنهجيات.

الفصل الثانيالفصل الثاني

الهياكل اجلهويةالهياكل اجلهوية

اHــــادة اHــــادة 13 :  : تـــتـــضــــمن الــــهـــيــــاكل اجلــــهـــويــــة لـــلــــوكـــالـــة
مديريات جهوية تتوزع اختصاصاتها اإلقليمية على عدة

واليات.

اHـادة اHـادة 14 :  : تـكـلــف اHـديـريـــات اجلــهـويـــــة لـلـوكـالـــــة
�ــا يأتــي :

> تــنــفـيــذ مـخــطـطــات الـتــوظـيـف والـتــكـوين وتــقـد»
sديرية العامةHإلى ا sبصفة دورية sعرض حال

> تـنفـيـذ ميـزانيـة اHديـرية اجلـهـوية ومـتابـعة تـطور
sالنفقات وشرعيتها

> تــــســــيــــيـــر اHــــمــــتــــلــــكـــات الــــعــــقــــاريــــة والــــتـــأكــــد من
sاستغاللها
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> ضــبط الــســجـالت اHــتــعــلــقــة بــاHـــمــتــلــكــات وضــمــان
sمراقبتها ومتابعتها

> تـــنــــفـــيــــذ ومـــتـــابــــعـــة إجــــراءات الـــبــــيع واHــــبـــاشـــرة
sبعمليات التغطية

> تـــســــيــــيـــر االكــــتــــتـــابــــات والــــقـــيــــام بــــالـــتــــحــــقق في
sYكتتبHالبطاقيات والتكفل بدراسة ملفات ا

> إعــداد دفــاتــر الــشــروط واHــنــاقــصــات والــصــفــقــات
sتعلقة  بالصفقاتHالحق وكل اإلجراءات اHوكذا ا

> عــــرض مــــشــــاريع دفـــــاتــــر الــــشــــروط والــــصــــفــــقــــات
sصادقة اللجنةH الحقHوا

sــاديHــالي واHتــعــاقـــديــا عــلـى الــصــعــيـــد ا sتــســيـــيــر <
sديرية اجلهويةHشاريع التابعة الختصاص اHا

> مــراقـبـة حـاالت األشـغـال واHـصـادقــة عـلـيـهـا حتـسـبـا
sلدفع مصاريفها

> تـعزيز اHـعلـومات اHتـعلـقة بـتقدّم اHـشاريع حتـسبا
sحلصائل دورية

> تـــقـــد» اHـــســاعـــدة الـــتـــقـــنـــيـــة Hـــديـــري و/أو رؤســاء
sشاريع والعمل على إزالة الضغوطHا

> مـبـاشـرة تـفـاوض الـعـقــود الـتي يـجب تـوكـيـلـهـا في
  sإطار التراضي

>  السـهر عـلى الـتطـبيق الـصارم والـدقـيق للـتنـظيم
sاخلاص بالصفقات العمومية وكل تنظيم خاص

>  اHـشـاركـة في االسـتالم اHـؤقـت والـنهـائـي والـسـهر
sعلى تكييفه مع التنظيم و/أو البنود التعاقدية

sاليةHنتظمة للوضعيات اHضمان التسوية ا  <

> ضـمـان تـسـويـة الـنـزاعـات والـصراعـات الـتي �ـكن
أن تنشأ عند تنفيذ الصفقات العمومية.

اHادة اHادة 15 :  : تتضمن الهياكل اجلهوية األقسام اآلتية :

sشروعHقسم إدارة ا -

sقسم االكتتاب والتسويق -

sاليةHقسم اإلدارة وا -

sقسم التسيير العقاري -

- مديرية أو عدة مديريات للمشاريع.

اHــادة اHــادة 16 : : تـــتـــمـــتع اHـــديـــريـــات اجلـــهــويـــةs فـي حــدود
صالحيـاتهـاs باالستـقالل اHالي فـيما يـخص إدارة اHشروع

والـتسيير واHـوارد البشرية واHـالية والتسـيير العقاري
واالكتتاب والتسويق.

تــتم £ــارســة االســتــقالل اHــالـي اHـذكــور فـي الــفــقـرة
أعالهs مـن خـالل الـــــــتـــــــفـــــــويض بـــــــالـــــــتـــــــوقـــــــيـع وتـــــــفـــــــويض
اإلعـتـمــادات اHـوكـلـة لـلــمـديـرين اجلـهـويــY من قـبل اHـديـر

العام للوكالة. 

حتـــدد عــــنــــاوين الــــفــــصـــول اHــــالــــيــــةs وكـــذا طــــبــــيــــعـــة
اعــتـــمــادات الـــتـــســيـــيــر والـــتــجـــهـــيــز اHـــفــوضـــة واHــوافـــقــة
�ـوجب تـعـلـيـمة مـن الـوزير اHـكـلف sالسـتـقالل الـتـسـيـيـر

بالسكن.

17 :  : يــــحـــدد عـــدد اHـــديـــريـــات اجلــــهـــويـــة حـــسب اHــادة اHــادة 
اHعايير اآلتية :

sاحمليط اجلغرافي الذي يرتكز على قرب الواليات -

sقوام برنامج السكنات الذي يجب إجنازه -

- قــوام األمالك الــعــقــاريـة الــتـي تـخــضع لــلــتــســيــيـر
العقاري.

اHــادة اHــادة 18 :  : حتـــدد قـــائــمـــة اHــديـــريـــات اجلــهـــويـــة الــتي
تــعـــY تــســمـــيــتـــهــا ومـــقــرهـــا وكــذا مــجـــال اخــتـــصــاصـــاتــهــا

اإلقليميةs كما يأتي :

1

2

  مجال االختصاص  مجال االختصاص
اإلقليمياإلقليمي

اجلزائر العاصمة
بومرداس
البويرة

تيزي وزو
بجاية

اجلزائر العاصمة
اHـــــــــديـــــــــنـــــــــة اجلـــــــــديــــــــدة

لسيدي عبد الله
اHـــــــــديـــــــــنـــــــــة اجلـــــــــديــــــــدة

لبوعينان
البليدة 
اجللفة
اHدية

تيبازة 
عY الدفلى

    تسمية اHديريةتسمية اHديريةالرقمالرقم
اجلهويةاجلهوية

اجلزائر العاصمة- شرق

اجلزائر العاصمة- غرب
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3

4

5

6

  مجال االختصاص  مجال االختصاص
اإلقليمياإلقليمي

وهران
سعيدة 
معسكر

مستغا³
تلمسان

سيدي بلعباس
عY تموشنت

الشلف
غليزان
تيارت

تيسمسيلت
أدرار
بشار

تندوف
البيض
النعامة

قسنطينة
أم البواقي

جيجل
ميلة
باتنة

بسكرة
خنشلة
سطيف
اHسيلة

برج بوعريريج

عنابة
سكيكدة
الطارف

تبسة
قاHة

سوق أهراس

ورقلة 
تامنغست

إيليزي
الوادي
غرداية
األغواط

    تسمية اHديريةتسمية اHديريةالرقمالرقم
اجلهويةاجلهوية

وهران

قسنطينة

عنابة

ورقلة

الفصل الثالثالفصل الثالث

الهياكل الوالئية الهياكل الوالئية 

اHــادة اHــادة 19 :  : تـــتـــضــمـن الــهـــيــاكـل الــوالئـــيـــة مــديـــريــات
مــشـاريعs يــتم حتــديـدهــا حـسب الــقــوام الـرقــمي لـلــبـرامج

وإقامتها.

�ـــارس مــــجـــال اخـــتــــصـــاصـــهــــا اإلقـــلـــيــــمي في حـــدود
الوالية.

اHادة اHادة 20 :  : تكلف مديريات اHشاريع �ا يأتي : 

- الــــتـــــنــــســـــيق بــــY مـــــهــــام جـــــمــــيع اHـــــتــــدخـــــلــــY في
sاخملابر sمكـاتب الدراسات sالورشات (مؤسـسات اإلجناز

s(راقبة التقنيةHا

sرئاسة االجتماعات الدورية للورشات -

- مـــراقـــبـــة جتـــهــيـــزات األشـــغـــال ووضــعـــيـــتـــهــا الـــتي
sنجزةHتدعمها اخلدمة ا

- تسـليم جـميع الـشكـاوى التي � إيـداعهـا من طرف
اHتدخلY في اآلجال اHقررةs واقتراح على اHدير اجلهوي

sحلوال لكل نزاع محتمل

- مـــســـاعـــدة مـــخـــتــلـف اHـــتــدخـــلـــY أمـــام الـــســـلـــطــات
اخملـــــتــــصــــة مـن أجل كـل مــــســــعـى له عـالقــــة بــــاحـــــتــــيــــاجــــات

sالورشة

sالسهر على االستعمال الناجع للمنتوج الوطني -

- تــقـــد» عـــرض حــال عـن حــالـــة تـــقـــدم اHــشـــاريع إلى
sدير اجلهويHا

sالسهر على تنفيذ مخططات اإلجناز واحترامها -

- الـــســــهــــر عــــلى نــــوعــــيــــة األشـــغــــال واحــــتــــرام آجـــال
sاإلجناز

- ضمان تنظيم  عمليات استالم مختلف اHشاريع.

اHادة اHادة 21 :  : يسير مديـرية اHشروع مدير يتم تعيينه
�ـوجب مـقـرر مـن اHـديـر الـعـامs بـنــاء عـلى اقـتـراح اHـديـر
اجلـهـوي اخملــتص إقـلــيـمـيــا. وتـنـهى مــهـامه حــسب األشـكـال

نفسها.

اHـادة اHـادة 22 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 20 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 10 فبراير سنة 2015.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
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وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـــــــرار وزاري مــــــشـــــــتــــــرك مـــــــؤرقـــــــرار وزاري مــــــشـــــــتــــــرك مـــــــؤرّخ في خ في 4  رجب عــــــام   رجب عــــــام 1435
4  مـــــايــــو ســـــنــــة   مـــــايــــو ســـــنــــة s2014 يــــحـــــدs يــــحـــــدّد الــــتــــنـــــظــــيمد الــــتــــنـــــظــــيم اHــــوافق اHــــوافق 

الداخلي للمتحف العمومي الوطني وملحقاته.الداخلي للمتحف العمومي الوطني وملحقاته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزيرة الثقافة
sاليّةHووزير ا

والـــــوزيـــــــر لـــــدى الــــــوزيــــــر األوّلs اHــــــكـــــلّـف بـــــإصالح
sاخلدمـة العمومـية

�ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اHـؤرّخ -
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اHوافق 11 سبـتمبـر سنة 2013

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

sاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 05-79 اHـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عـــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 11-352 اHؤرّخ
في 7 ذي الــقــعــدة عــام 1432 اHــوافق 5 أكــتــوبــر ســنـة 2011
الـــذي يـــحـــدّد الــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي لـــلـــمــتـــاحف
ومــراكــــز الــتــفــســــيــر ذات الــطـــابــع اHــتــحـــفيs ال ســيــمــا

sادّة 9 منـهHا
- و�قـتـضى اHرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 13-381 اHؤرّخ
في 15 مــحــرّم عــام 1435 اHــوافق 19 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الـذي يــحـدّد صالحـيــات الـوزيـر لـدى الــوزيـر األوّل اHـكـلّف

sبإصالح اخلدمة العمومية
يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادّة 9 من اHـرسـوم
الـتّـنـفــيذيّ رقم 11-352 اHـؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام 1432
اHـوافق 5 أكــتـوبــر ســنـة 2011 واHــذكـور أعـالهs يـهــدف هـذا
الـقرار إلى حتـديـد الـتنـظـيم الـداخلي لـلـمتـحف الـعـمومي

الوطني وملحقاته.
اHاداHادّة ة 2 : : يضم التنـظيم الداخلي للـمتحف العمومي

الوطني حتت سلطة اHديرs مـا يأتي :
sقسم اجلرد واحلفظ والترميم -

sقسم نشاطات البحث واإلصدارات والتوثيق -
- قــــسم الـــــتــــنــــشــــيـط والــــورشــــات الــــبـــــيــــداغــــوجــــيــــة

sواالتصـال
sقسم إدارة الوسائل -

- اHلحقـات.

sــادّة ة 3 : : يـــكـــلّف قــسـم اجلــــرد واحلـــفظ والـــتــــرمــــيمHــاداHا
�ــا يأتي :

- إعـــداد مـــخـــطط وبــرنـــامج حـــفظ اجملـــمـــوعــات و/ أو
sكونة للمجموعاتHالتحف ا

- حـفظ اجملـموعـات وتـرميـمـهـا ودراستـهـا واقـتنـائـها
sوإثرائها

- إعـــداد بـــطـــاقـــات جـــرد اجملـــمـــوعـــات و/ أو الـــتـــحف
sكونة للمجموعاتHا

- مــــــسك ووضـع جـــــرد اجملــــــمـــــوعـــــات و/ أو الــــــتـــــحف
sكونة للمجموعات وحتيينهاHا

- إعـــداد مــخـــطط تـــأمــY اجملــمـــوعــات و/ أو الـــتــحف
sكونة للمجموعاتHا

sتحفHا Yإعداد مخطط تأم -
- إعــداد مــخــطط اقــتــنــاء اجملــمــوعــات و/ أو الــتــحف

sكونة للمجموعاتHا
- إعداد برامج تـرميم الـتحف اHـكونـة للـمجـموعات

sومتابعتها
- ضــمــان تـســيــيـر اخملــازن واخملـابــر وورشــات احلـفظ

sوالترميم
- ضمان عمـليات التبـادل وحتويل اجملموعات و/ أو
الـتــحف اHـكــونـة لـلــمـجــمـوعـات مع اHــؤسـســات اHـتـحــفـيـة

األخرى في إطار اHعارض اHؤقتة.
: (2) Yيضم هذا القسم مصلحت

1 - مصلحة اجلردs  - مصلحة اجلردs وتكلّف �ا يأتي :
- إعـــداد بـــطـــاقـــات جـــرد اجملـــمـــوعـــات و/ أو الـــتـــحف

sكونـة للمجموعاتHا
- مــــــسك ووضـع جـــــرد اجملــــــمـــــوعـــــات و/ أو الــــــتـــــحف

sكونة للمجموعات وحتيينهHا
- دراســـــــة اجملــــــمــــــوعــــــات و/ أو الـــــــتــــــحـف اHــــــكــــــونــــــة

sللمجموعات وتوثيقها
- تــنـفـيـذ مــخـطط اقـتــنـاء اجملـمــوعـات و/ أو الـتـحف

sكونة للمجموعاتHا
- ضــمــان مــراقــبــة تـنــقـل اجملــمـوعــات و/ أو الــتــحف
اHـــكــــونـــة لــــلـــمــــجـــمــــوعـــاتs ال ســــيـــمــــا في إطـــار اHــــعـــارض

واإلعارات ومتابعتـه.
2 - مصلحة احلفظ والترميمs  - مصلحة احلفظ والترميمs وتكلّف �ا يأتي :

- تـنفـيذ مـخـطط وبرنـامج حفـظ وترمـيم اجملمـوعات
sكونة للمجموعاتHو/ أو التحف ا

- حــــــفظ اجملــــــمـــــــوعــــــــات و/ أو الــــــتــــــحف اHــــــكـــــــونـــــــة
sودراستهـا وإثرائهـا
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- تــنــفـيــذ مــخـطـط تـأمــY اجملــمـوعــات و/ أو الــتـحف
sكونة للمجموعاتHا

sتحفHا Yتنفيذ مخطط تأم -
- تــــــســـــيــــــــــيـــــر اخملـــــــــازن واخملــــــــابـــــــــر وورشـــــــــات

احلـفـظ والتـرميم.
اHــاداHــادّة ة 4 : : يــكـــلّف قـــسم نـــشــاطـــات الــبـــحث واإلصــدار

�ا يأتي : sوالتوثيق
- اHـبادرة بـعمـليـات نشـاطات الـبحـوث والتـحريات
الــعـــلــمــــيــة والـــتــقـــنـــيـــة في اHـــيـــادين اHـــتــصـــلـــة �ـــوضــوع

sتحف ودعمهاHا
- تــأسـيس عـالقـات تــبـادل وشــراكــة وطـنــيـة ودولــيـة
sفي مـجـال نشـاطـات الـبحث والـتـحـري الـعـلمي والـتـقني

sتاحف والتحافةHال سيما في مجال علمي ا
- اHشاركة الفعـالة في اHشاريع واHلتقيات العلمية

sعلى الصعيد الوطني والدولي
- نــشـــر اHــعـــلــومــات وإنـــتــاج الـــنــشـــاطــات الـــعــلـــمــيــة
والــتـقـنــيــة عـبــر إصـــدارات ومــلـتـقـيـــات عـلـمــيــة مـوجـهــة

sإلى عـالم متخصص
- نـشـر نتـائج الـتـثـمـY العـلـمي والـتـقنـي عن طريق
اHـعارض والـدلـيل وكتـالـوجات اHـعـارض وإصدارات عـامة

sموجهة للجمهور العريض
sتحفHحفظ وصيانة وثائق وأرشيف ا -

- حــفظ الـــوثـــائـق الـعــلــمـــيــة واألرشـــيف الـنــاجــمــة
عــــن عــمـلـــيــــــات الــبـــحـث والــتــحــــريـــــــات الـعــلـمــــيـــة

sالئمــةHفـي األماكــن ا
- تسيير اHكتبة والرصيد الوثائقي للمتحف.

:(2) Yيضم هذا القسم مصلحت
1 - مصلحة نشاطات البحثs  - مصلحة نشاطات البحثs وتكلّف �ا يأتي :

- إجنـــاز نــشــاطـــات الــبـــحث الــعـــلــمي والـــتــقــني ذات
sشاركـة فيهاHتحف واHوضوع ا�الصلـة 

- تــنــظــيم الــنــشـاطــات والــتــظــاهـرات الــعــلــمــيـة ذات
sالصلـة بهدفـه

- اHـبـادرة و/ أو اHـشــاركـة في الـنـشـاطــات الـعـلـمـيـة
والـتـقنـية في مـجـاالت السـيـنوغـرافيـا والـصوت والـضوء
وظواهـر الـرطوبـة والـتلـوث وبـاقي اجملاالت الـتـقنـية ذات

sوضوعـه�الصلـة 
- اHـــشـــاركـــة عـــلى الـــصـــعـــيـــد الـــوطـــني والـــدولي في
نـشـاطــات الـبــحـوث والـتــحـريـات الــعـلــمـيـة والــتـقــنـيـة في

sاجملال التقني للمتحف
- تـــنــــفـــيــــذ بـــروتــــوكـــوالت الــــتـــحــــريـــات في مــــجـــــال

تسيـير اخملاطـر.
sمـــصــــلـــحـــة اإلصــــدارات والـــتـــوثــــيق واألرشـــيف - s2 - مـــصــــلـــحـــة اإلصــــدارات والـــتـــوثــــيق واألرشـــيف

وتكـلّـف �ا يأتي :

- نـــشـــر اHـــعــــلـــومـــات وإنــــتـــاج األنـــشــــطـــة الـــعــــلـــمـــيـــة
sوالتقنية على كـل الدعـائم

- نـشــر نـتـائـج الـتـثــمـY اHـتــحـفي عـلـى كـل الـدعــائم
sالبيداغوجية والتعليمـية

- ضـــمـــان تـــســــيـــيـــر وصـــيــــانـــة الـــرصـــيـــد الــــوثـــائـــقي
sكتبة ومكتبة الصورHواألرشيف وا

- وضــع الـرصــيـد الـــوثـائــقي واألرشـيـف واHـكــتـبـــة
.Yالعلمي YستخدمHفي متناول اجلمهور وا

اHـــــاداHـــــادّة ة 5 : : يــــــكـــــلّـف قـــــسـم الـــــتـــــنــــــشـــــيـط والـــــورشـــــات
�ا يأتي : sالبيداغوجية واالتصال

- تــــــصــــــور بــــــــرامــج الــــــتــــــنــــــشــــــــيط ذات الــــــصــــــلــــــــة
sوضوعــه وإجنازهـا�

sتحفHرشدة داخـل اHتنظيم الزيارات ا -
sجعل اجملموعات في متناول اجلمهور العريض -

- إنـــــشـــــاء فــــــضـــــاءات لإلعـالم واالتـــــصـــــال وورشـــــات
sبيداغوجية وفضاءات تعليميـية

- إجنـــــــــاز بـــــــــرامـج الـــــــتـــــــنـــــــشـــــــــيـط كـــــــاحملـــــــاضـــــــرات
sعارضHلتقيـات واHوا

- تــصــور وتـنــفـيــذ أنـشــطـة تــربــويـة وأنــشـطــة الـبث
الـــرامــيـــة إلى ضــمـــان تــمـــكــY اجلـــمــيـع من احلــصـــول عــلى

sتحفيةHالثقافة ا
- تطوير الشراكة من خالل تطوير الرعاية.

: (2) Yيضم هذه القسم مصلحت
sمـصـلــحـة الـتـنـشــيط والـورشـات الـبــيـداغـوجـيـة - s1 - مـصـلــحـة الـتـنـشــيط والـورشـات الـبــيـداغـوجـيـة

وتكلّف �ـا يأتي :
sتنفيذ برامج التنشيط في الداخل واخلارج -

sتنظيم ورشات بيداغوجية في الداخل واخلارج -
sتنقلةHؤقتة واHعارض اHإجناز ا -

- وضع سينوغرافيا اHعارض الدائمة واHؤقتة.
2 - مصلحة االتصال  - مصلحة االتصال وتكلّف �ـا يأتي :

- إصـدار اHـعلـومـات اHتـعـلـقة بـهـدفه وأنشـطـته بكـل
sالوسائل البيداغوجية والتعليمية وتعميمها

- وضــع أنـــــــظـــــــمـــــــــة الـــــــبـث اإلعـالمـي والـــــــســـــــمــــــــعي
sالبصـري وتزويدهـا

- تـكــوين بــنك مــعـطــيــات عـلـى وسـيــطــة آلـيــة خـاص
باجملموعات واألرشيف واHكتبة وإيصاله للجمهور.

اHاداHادّة ة 6 : : يتولى قسم إدارة الوسائل اHهام اآلتية :
sوارد البشريةHإعداد مخططات تسيير ا -

- إعـداد اخملطط السـنوي واHتعـدد السنـوات لتكوين
اHـــســـتـــخـــدمـــY وحتـــســـY مـــســـتـــواهم وجتـــديـــد مـــعـــارفـــهم

sوتنفيذه
sتحفHإعداد مشروع ميزانية ا -

sتحفHمسك محاسبة ا -
sضمان التزويد بالوسائل العامة -



رقم 05-488 اHؤرّخ في 20 ذي القعــدة عـام 1426 اHوافــق
22 ديــســمــبــر ســنــة 2005  الــذي يـحــدّد الــقــانــون األســاسي

لــلـديـوان الـوطـني لـتـسـيـيـر اHـمــتـلـكـات الـثـقـافـيـة احملـمـيـة
واســتــغاللــهــاs اHـعــدّل واHــتــمّمs في مــجــلس إدارة الــديـوان
الـــوطــــني لــــتــــســـيــــيــــر اHـــمــــتــــلـــكــــات الــــثـــقــــافــــيـــة احملــــمــــيـــة

واستغاللهـــا :
- الــســـيــد مـــراد بــوتـــفــلـــيــقـــةs £ــثل الـــوزيــر اHـــكــلّف

sرئيسـا sبالثقافة
- الــــســـيـــد مـــجــــاهـــد لـــعـــريــــبيs £ـــثـل وزيـــر الـــدفـــاع

sالوطني
- الــســيـدة لــيــنــدة حـمــراويs £ــثــلـة الــوزيــر اHــكـلّف

sبالداخلية واجلماعات احمللية
- الــــســـيــــد ســـاعــــد بــــلـــعــــابـــدs £ــــثل الــــوزيـــر اHــــكـــلّف

sبالشؤون اخلارجية
- السـيدة نور الـهدى لونـيسs £ثـلة الوزيـر اHكلّف

sاليةHبا
- الـسـيــدة بـهـيــة بـوزرطــيطs £ـثـلــة الـوزيــر اHـكـلّف

sبالشؤون الدينية واألوقاف
- الــسـيــد عـبــد احلـفــيظ خالفs £ـثـل الـوزيـر اHــكـلّف

sباجملاهدين
- الـــســـيـــدة رتـــيــبـــة أبـــوبs £ـــثـــلـــة الـــوزيــر اHـــكـــلّف

sبالتهيئة العمرانية والبيئة
- الــسـيـدة فـوزيـة بــوخـروبـةs £ـثـلــة الـوزيـر اHـكـلّف

sبالتربية الوطنية
- الــســيــد مـحــمــد بــوســعــاديs £ــثل الــوزيــر اHــكــلّف

sبالسياحة والصناعة التقليدية
- الـسيـد عبـد احلـكيم جـبرانيs £ـثل الـوزير اHـكلّف

sبالتعليم العالي والبحث العلمي
- الـســيــد مـحــمــد شـريـف بن طـالــبيs £ــثل الــوزيـر

sYهنيHكلّف بالتكوين والتعليم اHا
- الـسـيـدة كــلـثـوم بــراهـيـتيs £ــثـلـة الــوزيـر اHـكـلّف

sبالسكن والعمران
- الـــســــيـــدة ورديـــة أركــــامs £ـــثـــلــــة الـــوزيـــر اHــــكـــلّف

بالطاقـة واHناجم.
تـــلــغـى أحــكـــام الـــقـــرار اHــؤرّخ في 7 صـــفـــر عــام 1432
اHــوافق 12 يــنــايــر ســنـة 2011 واHـتــضــمّن تــعـيــY أعــضـاء
مـــجــلـس إدارة الــديـــوان الـــوطـــني لـــتــســـيـــيـــر اHــمـــتـــلـــكــات

الثقافية احملمية واستغاللها.

- ضــمـان تــســيــيــر اHــمـتــلــكــات اHــنــقـولــة والــعــقــاريـة
sللمتحف وصيانتها

- السهر على تأمY اHتحف واجملموعات اHتحفية.
يضم هذا القسم ثالث(3) مصالح :

sوالتكوين YستخدمH1 - مصلحة ا
sالية واحملاسبةH2 - مصلحة ا

3 - مصلحة الوسائل العامة واألمن والنظافة.
اHـاداHـادّة ة 7 : : تُــسـيّــر اHــلــحــقـة اHــنــشــأة �ــوجب الــشـروط
اHنـصـوص عـلـيـهـا في اHادّة 7 من اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم
11-352 اHــــــؤرّخ في 7 ذي الـــــــقــــــعــــــدة عــــــام 1432 اHــــــوافق 5

أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2011 واHــــذكــــور أعالهs من طــــرف رئــــيس
ملحقةs وتضم ثالث (3) مصالح :

s1 - مصلحة اجلرد واحلفظ والترميم والبحث
s2 - مصلحة التنشيط واالتصال

3 - مصلحة إدارة الوسائل.
8 : : تــــــســـــــري أحــــــكــــــام هــــــذا الــــــقــــــرار عــــــلـى كـل اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــتـنــظــيـمــات الـداخــلـيــة لــلـمــتـاحف الــعــمـومــيـة الــوطـنــيـة
ومـــــلــــحــــقـــــاتــــهــــاs ابــــتـــــداء من تــــاريـخ نــــشــــره فـي اجلــــريــــدة

الرّسميّة.
اHـاداHـادّة ة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلـزائر في 4 رجب عـام 1435 اHـوافق 4 مـايو

سنة 2014.

وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة

خليدة توميخليدة تومي

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمY العاماألمY العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن الوزير لدى الوزير  األولعن الوزير لدى الوزير  األول
اHكلاHكلّف بإصالح اخلدمة العموميةف بإصالح اخلدمة العمومية
اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ا;طبعة الرسميا;طبعة الرسميّة5  ة5  حي البسات5Y بئر مراد رايس5 ص.ب حي البسات5Y بئر مراد رايس5 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

17 جمادى األولى عام جمادى األولى عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3212
8 مارس سنة  مارس سنة 2015 م

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 23  رمـضان عام  رمـضان عام 1435 اHـوافق  اHـوافق 21  يـوليو  يـوليو
s2014 يــتـضــمs يــتـضــمّن تـعــيـY أعــضـاء مــجـلس إدارةن تـعــيـY أعــضـاء مــجـلس إدارة سـنـة سـنـة 
الــديـوان الــوطـنـي لـتــسـيــيـر اHــمـتــلـكــات الـثــقـافــيـةالــديـوان الــوطـنـي لـتــسـيــيـر اHــمـتــلـكــات الـثــقـافــيـة

احملمية واستغاللها.احملمية واستغاللها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مـــــؤرّخ في 23 رمـــــضــــــان عـــــام 1435
اHــــوافق 21 يـــولـــيــــو ســـنـــة s2014 يـــعـــيّـن األعـــضــــاء اآلتـــيـــة
أسمـاؤهمs تـطبـيقـا ألحكـام اHادّة 7 من اHـرسـوم التّـنفـيذيّ


