
العدد العدد 23
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

األربعاء األربعاء 17 رجب  رجب  عام عام 1436 هـهـ
اHوافق اHوافق 6 مايو مايو سنة  سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr 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

مــرســـوم رئــاسي رقم  15-108 مـــؤرّخ في 11 رجـب عــام 1436 اHـــوافـــق 30 أبــريـل ســنــة r2015 يــتـــضـــمن حتــويـل اعـــتـــمــاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الشؤون اخلارجية........................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم  15 - 109 مـؤرخ في 14 رجب عـام 1436 اHـوافق 3 مـايـو سـنـة r2015 يـعـدل اHـرســـــوم الـتـنـفـيـــــذي رقم
92-280 اHـؤرخ في 5 مـحـرم عـام 1413 اHـوافق 6 يــولـيـو سـنـة 1992 واHـتـضــمن إنـشـاء مـركـز الــبـحث الـعـلــمي والـتـقـني

لإلحلام واHراقبة..........................................................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15 - 110 مـؤرخ في 14 رجب عـام 1436 اHـوافـق 3 مـايـو سـنـة r2015 يـعــدل ويـتـمم اHـرســوم الـتـنـفـيـذي
رقـم 09-12 اHـؤرخ في 7 محرم عـام 1430 اHوافـق 4 يناير سنة 2009 واHتضمن إنشاء جامعة معسكر......................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

مقـرّر مؤرّخ في 7 ربيع الـثاني عام 1436 اHوافق 28 ينـاير  سنة r2015  يـتضـمّن جتديـد تشكـيلـة اللـجنـة اHتـساويـة األعضاء
اخملتصة بأسالك موظفي اجمللس الدستوري......................................................................................................

اجمللس اإلسالمي األعلىاجمللس اإلسالمي األعلى
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1436 اHـوافق 25 مـارس سـنـة r2015 يـعـدل الـقـرار الـوزاري اHـشـترك
اHؤرخ في 7 جـمادى الـثانـية عام 1430 اHوافق 31 مايـو سنة r2009 الذي يـحدد تـعداد مـناصب الـشغل وتـصنـيفـها ومدة
العقد اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أوالصيانة أواخلدمات بعنوان اجمللس اإلسالمي األعلى................

وزارة الطاقةوزارة الطاقة
قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 21 شعبـــان عــــام 1435 اHوافــــق 19 يونـيو سنـــة r2014 يحدد شروط وكـيفيـــات اقتنـــاء اHواد
و اHنتوجات الكيميائية اخلطرة من السـوق الوطنية من قبل األشخاص الطبيعيY أو اHعنويY الذين تقتضي نشاطاتهم
اHهنية أو الشخصية استعمال مواد و/أو منتوجات كيميائية خطرة بصفة غير منتظمة و ظرفية و/أو ثانوية..............
قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 10 رمـــضـــان عـــام  1435 اHـــوافق 8 يــولـــيـــو ســـنــة r2014 يـــحـــدد شـــروط وكـــيـــفـــيــات تـــأهـــيل
اHستخدمY اHكلفY �هام تخزين اHواد واHنتوجات الكيميائية اخلطرة و أوعية الغاز اHضغوطة...........................
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 10 رمضـان عام 1435 اHـوافق 8 يـولـيو سـنة r2014 يـحـدد شروط وكـيـفيـات تـسـليم االعـتـماد
لـلــمـتـعــامـلـH Yــمـارســة الـنـشــاطـات  الــتي تـتـطــلب اسـتــعـمــال اHـواد واHـنــتـوجـات الــكـيــمـيـائــيـة اخلــطـرة و أوعـيــة الـغـاز
اHضغوطة...................................................................................................................................................

وزارة وزارة التجارةالتجارة
قـرار مؤرّخ في 22  ربـيع األوّل عام 1436  اHـوافق 13 يــنـايـر سـنـة r2015 يـتـضـمّن إلـغــاء أحـكـام الـقــرار اHـؤرّخ في 11 رجب عـام 1432
اHوافق 13 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد مدة صالحية مستخرج السجـل التجاري اHمنوح للخاضعH Yمارسة بعض األنشطة.

وزارة الصحة والسكان وإصالح اNستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اNستشفيات
قـــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرّخ في 17 صــفــر عــام 1436 اHـــوافق 10  ديــســمـــبــر ســنــة r2014 يـــتــمم اHـــلــحق الـــثــاني مـن الــقــــرار
الـــــوزاري اHــشــتـــــرك اHــؤرّخ في 21 صــفــر عــام 1433 اHـــوافق  15 يــنــايــر ســنــة 2012 الـــذي يــحــدّد مــعـــايــيــر تـــصــنــيف
اHؤسسات العمومية االستشفائية واHؤسسات العمومية للصحة اجلوارية وتصنيفها.........................................
قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 16  فبراير سنة r2015 يحدّد إطار تنظيم اHـسابقات واالمتحانات اHهنية
لاللتحاق ببعض الرتب اHنتمية ألسالك شبه الطبيY للصحة العمومية..........................................................

وزارة الصيد البحري واNوارد الصيديةوزارة الصيد البحري واNوارد الصيدية
قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 6 مــحــرم عــام 1436 اHـوافق 30 أكــتــوبــر ســنـة r2014 يــتــضــمن وضع بــعض األسـالك اخلــاصـة
باإلدارة اHـكلفـة بالبـيئة وتـهيئـة اإلقليم في حـالة القـيام باخلـدمة لدى وزارة الـصيد الـبحري واHـوارد الصيـدية (اخملبر
الوطني Hراقبة وحتليل منتجات الصيد البحري وتربية اHائيات ونظافة األوساط).............................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقممـــــرســـــوم رئـــــاسي رقم  15-108 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 11 رجب عـــــام رجب عـــــام
1436 اHــــــوافـــق  اHــــــوافـــق 30 أبــــــريـل ســــــنـــــة  أبــــــريـل ســــــنـــــة r2015 يــــــتــــــضــــــمنr يــــــتــــــضــــــمن

حتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤونحتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون
اخلارجية.اخلارجية.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77

rو125 (الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

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

r2015 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

r2015 الية لسنةHا
- و�ـــقـــتـــــضـى اHـــرســـــوم الــــرئـــاسـي  رقــم 15 - 23
اHـــــؤرخ فـي 11 ربـــــيــع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436 اHــــــوافـق أول

فـــبــــرايــــر ســـنـــة  2015 واHـــتـــضـــمـن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات
اخملـــصــــصــــة لــــوزيـــر الــــشــــؤون اخلــــارجـــيــــة من مــــيــــزانــــيـــة

r2015 اليــة لسنةHالتسييــر �وجــب قانــون ا
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مـن مــيـــزانــيــة ســـنـــة 2015
اعتمــــاد قـــدره ثالثـمائة واثـنان مـليون وسـبعـمائة ألف
ديـنار (302.700.000 دج)  مـقيّــــد في مـيـزانـيـة الـتـكـاليف
اHــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".
اHــاداHــادّة ة 2 : : يـــخــصـص Hــيـزانـيــة ســنـة 2015  اعــتــمــاد
قــــدره ثالثــمـائــة واثـنــان مـلــيــون وسـبــعـمــائـة ألف ديــنـار
(302.700.000 دج)  يــــقــــــيّـــــــد فــي مــــيــــزانــــيــــة تــــســــيــــــيـــر
وزارة الــــشــــؤون اخلــــارجــــيــــة وفي األبــــواب اHــــبــــيــــنــــة في

اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 3 : : يكلـــف وزيــــر اHاليــــة ووزيـر الشــؤون
اخلــارجــيـــةr كل فــيـمــا يــخــــصّهr بــتــنـفــيــذ هـــــذا اHــرســـوم
الـــذي يــــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 11 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 30

أبريل سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

 11 - 31

 12 - 31 

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 العملاHوظفون - مرتبات العمل
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مـرســوم تــنـفــيـذي رقم  مـرســوم تــنـفــيـذي رقم  15 -  - 109 مـؤرخ في  مـؤرخ في 14 رجب عـام رجب عـام
1436 اHــــوافق  اHــــوافق 3 مـــايــــو ســـنـــة  مـــايــــو ســـنـــة r2015 يـــعــــدل اHـــرســـومr يـــعــــدل اHـــرســـوم

الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 92-280 اHــــؤرخ في  اHــــؤرخ في 5 مـــحـــرم عـــام مـــحـــرم عـــام
1413 اHـوافق  اHـوافق 6 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة 1992 واHـتـضـمن إنـشـاء واHـتـضـمن إنـشـاء

مركز البحث العلمي والتقني لإلحلام واHراقبة.مركز البحث العلمي والتقني لإلحلام واHراقبة.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

rالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-11 اHــــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1419 اHـــــوافق 22 غــــشـت ســــنــــة 1998
واHتـضمن القـانون التـوجيهي والـبرنامج اخلـماسي حول
r2002 - 1998 الــبـحث الــعــلـمي والــتـطــويــر الـتــكـنــولـوجي

rتممHعدل واHا

- و�ــقــتـــضـــى اHــرســــــوم الـــرئـــاسي رقم 14 - 145
اHــــــــــؤرخ فــــي 28 جـــــمــــــــــادى الـــــثـــــانــــــيـــــــــة عـــــــــام 1435
Yـــــتــــضــــمــــن تــــعــــيــــHـــــوافق 28 أبـــــريـل ســـــنـــــــة 2014 واHا

rالوزيـــر األول

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

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 92-280 اHؤرخ
في 5 مـــــحـــــرم عـــــام 1413 اHـــــوافق 6 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 1992
واHتـضـمن إنشـاء مركـز الـبحث الـعلـمي والـتقـني لإلحلام

rتممHعدل واHا rراقبةHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 99-243 اHؤرخ
في 21 رجـب عـــام 1420 اHــــوافق 31 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999
الـذي يــحـدد تــنـظــيم الــلـجــان الـقــطـاعــيـة الــدائـمــة لـلــبـحث

rالعلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها
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"اHــادّة 3 : يــتــولى اHـــركــزr زيــادة عــلى اHــهــام احملــددة
فـي اHـادة 7 مـن اHـرســوم التـنـفـيـذي رقـم 11-396 اHؤرخ
فـي 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة
2011 واHـــــذكـــــور أعالهr إجنـــــاز بــــرامـج الــــبـــــحث الـــــعــــلـــــمي

والـــتــطــويــر الــتــكــنـــولــوجي في مــيــدان الـــتــكــنــولــوجــيــات
الصناعية.

وبهذه الصفةr يكلف على اخلصوص �ا يأتي :
- إجنـــــاز مــــــشــــــاريـع الـــــبــــــحـث الالزمــــــة لــــــتــــــطــــــويـــــر
الـتـكـنـولـوجـيـات الـصـنـاعـيـةr ال سـيـمـا تـقـنـيـات الـتجـمـيع

rتلفة والتآكلHراقبة غير اHوا
- تــــنـــظـــيـم وتـــطـــويـــر ضــــمـــان الـــنــــوعـــيـــة وتــــرقـــيـــته

rومراقبة النوعية للمنشآت الصناعية
- تـــطـــويـــر الــدالئـل واHــقـــايـــيس واHـــعـــايــيـــر اخلـــاصــة
بتكـنولوجيات الـتجميع واHـراقبة غيـر اHتلفة لـلمنشآت
rساهمة في إجنازهاHعدنية واHواد اHالصناعية وتآكل ا

- حتـــســـY وفـــحص أجـــهـــزة اإلحلـــام واHـــراقـــبـــة غـــيـــر
rتلفة والتحليل والقياس واستعمالهاHا

- تـطـويــر الـبـحث الـتـطــبـيـقي في مــيـدان الـصـنـاعـة
احلـديـدية وعـلم اHـعـادنr ال سـيـما إنـشـاء وتـوصـيف احلـديد

rوخالئطه
- الـــتــــحـــكم فـي اHـــيـــكــــاتـــرونـــيـك وتـــطـــويــــرهـــا وكـــذا

rنشآت الصناعيةHطبقة على اHالصيانة ا
- تـــــــطـــــــويـــــــر بـــــــرامـج بـــــــحـث في مـــــــجـــــــال اإلنـــــــشـــــــاء
rـعدنـيــــةHوالـتوصـيف ودراسة الـسلـــوك للـمــــواد غـير ا

rركبة واخلزف وغيرهاHواد اHال سيما ا
- تــطــويـــر بــرامج بـــحث في مــجـــال تــكــنـــولــوجــيــات

معاجلة سطوح اHواد وتطبيقاتها".

4  :  : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 4 مـن اHـــــــرســـــــوم اHــــــاداHــــــادّة ة 
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 92-280 اHــــؤرخ في 5 مـــحـــرم عـــام 1413
اHــوافق 6  يـــولــيــو ســنــة r1992 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور

أعالهr وحترر كما يأتي :

"اHـــــادّة 4 : طــــــبـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادة 13 مـن اHـــــرســـــوم
التـنفـيذي رقم 11-396 اHؤرخ في 28 ذي احلـجة عام 1432
اHــوافق 24  نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2011 واHـــذكـــور أعالهr يـــضم
مـجلس اإلدارة بعنوان اHـؤسسات اHعـنية التابـعة للدولة

ما يأتي :

rثل عن وزير الدفاع الوطني� -

- �ـثل عن الــوزيــر اHـكــلف بــالـداخــلـيــة واجلـمــاعـات
rاحمللية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 99-257 اHؤرخ
في 8 شــعــبــان عــام 1420 اHــوافق 16 نــوفــمــبــر ســنــة 1999
الــذي يـحــدد كـيـفــيـات إنــشـاء وحـدات الــبـحث وتــنـظـيــمـهـا

rوسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-131 اHؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اHـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008

rتضمن القانون األساسي اخلاص بالباحث الدائمHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-396 اHؤرخ
في 28 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يـــحــدد الـــقــانـــون األســاسي الـــنــمـــوذجي لـــلــمـــؤســســة

rالعمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-443 اHؤرخ
في أول صــفــر عـام 1433 اHــوافق 26 ديــســمــبــر ســنــة 2011
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

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

rالعالي والبحث العلمي
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يــــعــــدل هــــذا اHـــــرســــوم بــــعض أحــــكــــام
اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 92-280 اHـؤرخ في 5 مـحـرم عام
1413 اHوافق 6 يولـيو سـنة 1992 واHتضـمن إنشـاء مركز

الـــبــــحث الـــعــــلـــمي والــــتـــقـــني لـإلحلـــام واHـــراقــــبـــةr اHـــعـــدل
واHتمم.

2  :  : تــــعـــدل أحــــكـــام اHــــادة األولى مـن اHـــرســـوم اHــاداHــادّة ة 
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 92-280 اHــــؤرخ في 5 مـــحـــرم عـــام 1413
اHــوافق 6  يـــولــيــو ســنــة r1992 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور

أعالهr وحترر كما يأتي :
"اHـادّة األولى : يـنــشـأ مـركـز لــلـبـحث يــسـمى "مـركـز
البحث في الـتكـنولـوجيات الـصنـاعيـة" ويدعى في صلب

النص "اHركز".
يـــعـــد اHـــركــز مـــؤســـســـة عــمـــومـــيـــة ذات طــابـع عــلـــمي
وتكـنولـوجي له صبـغة قـطاعـية مـشتـركة ويـخضع ألحـكام
اHـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 11-396 اHـؤرخ في 28 ذي احلـجة
عـام 1432 اHـوافق 24  نـوفـمـبـر سـنـة 2011 واHـذكـور أعاله

وألحكام هذا اHرسوم".
3  :  : تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHـــــــادة 3 مـن اHـــــــرســـــــوم اHــــــاداHــــــادّة ة 
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 92-280 اHــــؤرخ في 5 مـــحـــرم عـــام 1413
اHــوافق 6  يـــولــيــو ســنــة r1992 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور

أعالهr وحترر كما يأتي :
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اHــوافـق 4 يــنـــايــر ســـنــة r2009 اHـــعــدل واHـــتــمم واHـــذكــور
أعالهr وحترر كما يأتي :

"اHادّة األولى : ................(بدون تغيير)..............
يــحـــدد عـــدد الــكـــلـــيــات الـــتي تـــتـــكــون مـــنـــهــا جـــامـــعــة

معسكر واختصاصهاr كما يأتي :

r............................................. -

r............................................. -

r............................................. -

r............................................. -

r............................................. -

r............................................. -

- كلية العلوم الدقيقة".

اHــــــاداHــــــادّة ة 2  :   : تـــــــعــــــدل وتـــــــتــــــمـم اHــــــادة 2 من اHـــــــرســــــوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 09-12 اHـــــؤرخ في 7 مــــحــــرم عــــام 1430
اHــوافـق 4 يــنـــايــر ســـنــة r2009 اHـــعــدل واHـــتــمم واHـــذكــور

أعالهr وحترر كما يأتي :

"اHادّة 2 : .................(بدون تغيير)....................
يــتـــكـــون مـــجـــلس إدارة جـــامــعـــة مـــعـــســكـــرr بـــعـــنــوان

القطاعات الرئيسية اHستعملةr �ا يأتي :

rكلف بالعدلHثل الوزير ا� -

rكلف بالتجارةHثل الوزير ا� -

rناجمHكلف بالصناعة واHثل الوزير ا� -

- �ـــثل الــــوزيـــر اHـــكـــلف بــــالـــتـــهـــيـــئــــة الـــعـــمـــرانـــيـــة
rوالبيئة

rكلف بالفالحةHثل الوزير ا� -

rائيةHوارد اHكلف باHثل الوزير ا� -

rكلف بالصحةHثل الوزير ا� -

- �ـــثل الــوزيــر اHــكــلف بـــالــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات
اإلعالم واالتصال".

اHادة اHادة 3 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 14 رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق 3
مايو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

rكلف بالطاقةHثل عن الوزير ا� -
rناجمHكلف بالصناعة واHثل عن الوزير ا� -

- �ـــثـل عن الـــوزيــــر اHـــكـــلـف بـــالـــصـــحــــة والـــســـكـــان
وإصالح اHستشفيات".

اHاداHادّة ة 5  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 14 رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق 3
مايو سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 15 -  - 110 مــؤرخ في  مــؤرخ في 14 رجب عــام رجب عــام
1436 اHــــوافـق  اHــــوافـق 3 مــــايــــو ســــنـــة  مــــايــــو ســــنـــة r2015 يــــعـــــدل ويـــتــــممr يــــعـــــدل ويـــتــــمم

اHـــــرســـــوم الـــــتـــــنـــــفــــيــــــذي رقـم اHـــــرســـــوم الـــــتـــــنـــــفــــيــــــذي رقـم 09-12 اHــــــؤرخ في  اHــــــؤرخ في 7
مـــــحـــــرم عــــــام مـــــحـــــرم عــــــام 1430 اHـــــوافـق  اHـــــوافـق 4 يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 2009

واHتضمن إنشاء جامعة معسكر.واHتضمن إنشاء جامعة معسكر.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

rالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اHـــادّتـــان 3-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

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

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

بـتـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـاr اHـعـدل واHـتـممr ال سـيـمـا اHـادتـان 3
rو10 منه

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقـم 09-12 اHـؤرخ
في 7 مــــحـــــرم عـــــام 1430 اHـــــوافـق 4 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2009

rتممHعدل واHا rتضمن إنشاء جامعة معسكرHوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : تــــــتـــــمـم اHــــــادة األولى مـن  اHــــــرســـــوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 09-12 اHـــــؤرخ في 7 مــــحــــرم عــــام 1430
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قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

مـقـرمـقـرّر مؤرر مؤرّخ في خ في 7 ربـيع الـثـانـي عام  ربـيع الـثـانـي عام 1436 اHـوافق اHـوافق 28 يـنـايـر  سـنـة يـنـايـر  سـنـة r r2015   يـتـضـميـتـضـمّن جتـديـد تــشـكـيـلـة الـلـجـنـة ن جتـديـد تــشـكـيـلـة الـلـجـنـة اHـتـسـاويـةاHـتـسـاويـة
األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي اجمللس الدستوري.األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي اجمللس الدستوري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـقـرّر مؤرّخ في 7 ربيع الـثـاني عام 1436 اHــوافـق 28 يـنـايـر سـنة r2015 جتـدّد تـشـكـيلـة الـلـجـنة اHـتـسـاوية
األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي اجمللس الدستوريr وفقا للجدول اآلتي :

إسماعيل عبوشي

صفية دبايلي

توفيق بن صفا

- متصرف رئيسي

- مترجم - ترجمان رئيسي

- مهندس دولة في اإلعالم اآللي

- متصرف

- مترجم - ترجمان

- ملحق رئيسي لإلدارة

- تقني سام في اإلعالم اآللي

- ملحق إدارة

- محاسب إداري

- كاتب مديرية

- عون إداري رئيسي

- العمال اHهنيون

- سائقو السيارات

عبد اHالك حريدي

هالل بلحبيب

نور الدين قريرة

عبد اجمليد طبش

هبة خديجة دراقي

فطيمة لطرش

عمر تقرسيفي

رابح مومن

ليلى عقال

األسالك والرتباألسالك والرتب

YستخدمHثلو ا�YستخدمHثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة�ثلو ا�

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

يرأس السيد عبد اجمليد طبش اللجنة اHتساوية األعضاءr وفي حالة وقوع مانع لهr تخلفه السيدة فطيمة لطرش.
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اجمللس اإلسالمي األعلىاجمللس اإلسالمي األعلى
قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 4 جــمــادى الـثــانــيــة عـام جــمــادى الـثــانــيــة عـام
1436 اHــوافق  اHــوافق 25 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة r2015 يـــعـــدل الـــr يـــعـــدل الـــقــرارقــرار

الوزاري اHـشتـرك اHؤرخ في الوزاري اHـشتـرك اHؤرخ في 7 جـمـادى الثـانيـة عام جـمـادى الثـانيـة عام
1430 اHـوافق  اHـوافق 31 مايـو سـنة  مايـو سـنة r2009 الـذي يـحـدد تـعدادr الـذي يـحـدد تـعداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
بـاألعـوان الـعامـلـY فـي نـشـاطات احلـفـظ أوالـصـيـانةبـاألعـوان الـعامـلـY فـي نـشـاطات احلـفـظ أوالـصـيـانة

أواخلدمات بعنوان أواخلدمات بعنوان اجمللس اإلسالمي األعلىاجمللس اإلسالمي األعلى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rاليةHووزير ا

rورئيس اجمللس اإلسالمي األعلى
- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم  07 - 308 اHؤرخ
في17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبــتـمـبـر سـنـة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اHــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهمHا
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14 - 154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايـــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اHؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي  اHؤرخ في 10 ربيع
األول عــام 1422 اHــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واHــتــضــمن

rرئيس اجمللس اإلسالمي األعلى Yتعي
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 7
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1430 اHــوافق 31 مــايـــو ســنــة 2009 
الذي يحـدد تعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد
اخلاص باألعوان العاملY في نشاطات احلفظ أو الصيانة

rتممHا rأو اخلدمات بعنوان اجمللس اإلسالمي األعلى
يقـريقـرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : يــعــدل جــدول تــعــداد مــنــاصب الــشــغل
اHنـصوص عـليه في الـقرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في
7 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1430 اHـوافق 31 مـايــو سـنـة 2009 

واHذكور أعالهr كما يأتي : 

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

عون خدمة من اHستوى األول
حارس

سائق سيارة من اHستوى األول
عامل مهني من اHستوى الثاني
عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى األول
عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

4

12

8

1

1

8

2

36

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

4

12

8

1

1

8

2

36

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

1

2

3

5

7

200

219

240

288

348

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمY العاماألمY العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

رئيس اجمللس اإلسالمي األعلىرئيس اجمللس اإلسالمي األعلى

الشيخ بوعمرانالشيخ بوعمران

اHاداHادّة ة 2 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 4 جمادى الثانية عام 1436 اHوافق 25 مارس سنة 2015.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

"

"
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6  مايو سنة  مايو سنة 2015 م

وزارة الطاقةوزارة الطاقة
قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 21 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1435
اHــــــوافق اHــــــوافق 19 يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة  يــــــونــــــيــــــو ســــــنـــــة r2014 يـــــحــــــدد شـــــروط يـــــحــــــدد شـــــروط
وكـيـفــيـات اقـتـنــاء اHـواد و اHـنـتــوجـات الـكـيــمـيـائـيـةوكـيـفــيـات اقـتـنــاء اHـواد و اHـنـتــوجـات الـكـيــمـيـائـيـة
اخلـــطــرة من الــســـوق الــوطــنــيــة مـن قــبل األشــخــاصاخلـــطــرة من الــســـوق الــوطــنــيــة مـن قــبل األشــخــاص
الطـبيـعيـY أو اHعـنـويY الـذين تقـتضي نـشاطـاتهمالطـبيـعيـY أو اHعـنـويY الـذين تقـتضي نـشاطـاتهم
اHــــهـــــنــــيــــة أو الــــشــــخــــصــــيــــة اســــتــــعــــمــــال مــــواد و/أواHــــهـــــنــــيــــة أو الــــشــــخــــصــــيــــة اســــتــــعــــمــــال مــــواد و/أو
مـنتـوجات كـيمـيائـية خـطــرة بـصفـــة غيـر منـتظـمةمـنتـوجات كـيمـيائـية خـطــرة بـصفـــة غيـر منـتظـمة

وظرفية و/أو ثانوية.وظرفية و/أو ثانوية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن وزير الدفاع الوطني

rوزير الداخلية واجلماعات احمللية rووزير الدولة

rووزير الطاقة

rناجمHووزير الصناعة وا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 13-317 اHـؤرخ
في 10 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 الــــذي يــــحــــدد مــــهــــام نـــائـب وزيــــر الــــدفـــاع الــــوطــــني

rوصالحياته

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

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتــضـــى اHـرســــــوم الـتـنــفـيـــــذي رقم 247-94
اHؤرخ في 2 ربـيع األول عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994 الــــــذي يــــــحــــــــــدد صـالحــــــيــــــــــات وزيـــــــر الــــــداخــــــلــــــيــــــة

rواجلماعات احمللية

- و�ـــقــتـــضـــى اHـــرســــــوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 451-03
اHـؤرخ في 7 شـوال عـام 1424 اHـوافق أول ديــسـمـبـر سـنـة
2003 الــــــذي يـــــــحـــــــدد قــــــواعـــــــد األمـن الــــــتـي تـــــــطــــــبـق عـــــــلى

الــنـشــاطــات اHــتــصـلــة بــاHــواد واHــنـتــوجــات الــكــيـمــيــائــيـة
rـتممHعـــــدل واHا rـضغـوطــــــةHاخلطـرة و أوعـيـة الغـــــاز ا

rادة 11 منهHال سيما ا

- و�قتـضــــى اHرســــوم التنفيــــذي رقـــم 266-07
اHـــــــــؤرخ فـــي 27 شــــــــعـــــــــبــــــــــــان عــــــــــــام 1428 اHـــــــــوافــــق 9
سـبـتمـبـر سـنة 2007 الذي يـحـدد صالحـيات وزيـر الـطـاقة

rناجمHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-392 اHؤرخ
في 21 مــحــرم عــام 1435 اHــوافق 25 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الـذي يـحدد صالحـيات وزيـر التـنـميـة الصـنـاعيـة وترقـية

rاالستثمار

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تـــطــبـــيــقـــا ألحــكـــام الــفـــقــرة األولى من
اHادة 11 من اHرسـوم التنـفيذي رقم 03-451 اHؤرخ في 7
شـوال عام 1424 اHـوافق أول ديـسـمـبـر سـنة r2003 اHـعدل
واHـــتــممr واHــذكـــور أعالهr يــهــدف هــذا الـــقــرار إلى حتــديــد
شـروط وكـيفـيـات اقـتـناء اHـواد واHـنـتوجـات الـكـيمـيـائـية
اخلـطـرة وأوعـيـة الـغـاز اHـضغـوطـة والـتي تـدعى في صـلب
الــنـص "اHــواد واHـــنـــتـــوجــات الـــكـــيـــمــيـــائـــيـــة اخلــطـــرة" من
الـــســوق الـــوطـــنــيـــة من قـــبل األشـــخـــاص الــطـــبـــيــعـــيــY أو
اHــــعـــنــــويــــY اHـــذكــــورين فــي الــــفـــــقــــرة 3 مـن اHـــادة 4 من
اHـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 03-451 اHـؤرخ في 7 شـوال عـام
rــتــممHــعــدل واHا r2003 ــوافق أول ديــســمــبــر ســنـةH1424 ا

واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 2 : : يـخـضــــع اقـتـنــــاء اHـــــواد و اHـنـتـوجــــات
الــكــيــمــيــائــيــــــة اخلــطــــــرة من الــســــــوق الــوطـنــيــــــة من
قـــبــــل األشــخـــــاص الـــطــبــيــعـــيــY أو اHــعـــنــويــY الــذيــــن
تــــقـــتـــضـــــي نـــشـــاطــــاتـــهــــم اHــــهـــنـــيــــــــة أو الـــشـــخــــصـــيــــــة
استعمال هذه اHواد و/أو اHنتوجات بصفة غير منتظمة
و/أو ظـرفــيـة و/أو ثـانــويـةr إلـى رخـصــة يـسـلــمـهــا الـوالي
Yـكـان �ـارسـة الـنـشـاط بـالـنـسـبـة لألشـخـاص الـطـبـيـعـيH
وHـــكــان تـــواجــد اHـــقــر االجـــتــمـــاعي بــالـــنــســـبــة لـألشــخــاص
اHــــعـــنــــويـــrY بــــعــــد األخـــذ بــــرأي مــــصـــالـح األمن ومــــصـــالح

احلماية اHدنية.

اHــــادة اHــــادة 3 : : يــــودع طـــلـب الـــرخــــصــــةr الــــذي يـــعــــدّ وفــــقـــا
لــــلـــنـــمـــوذج اHــــبـــY في اHــــلـــحق األول بـــهــــذا الـــقـــرارr لـــدى
مـــصـــالح اHــديـــريـــة اHــكـــلـــفــة بـــالــطـــاقـــة  لــلـــواليـــة اخملــتـــصــة
إقــلــيـمــيــاr مــقــابل وصل إيــداع وفــقــا لــلــنــمــوذج اHـبــY في

اHلحق الثاني بهذا القرار.

يرفق الطلب باستـمارة معلومات مطابقة للنموذج
اHبيّن في اHلـحق الثالث بهذا القرارr وكل الوثائق التي

تبرر النشاطات اHهنية أو الشخصية.

ال يـعــد وصل اإليــداع اHـذكــور في الــفــقـرة األولى من
هذه اHادة �ثابة رخصة.



17 رجب رجب عام عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1023

6  مايو سنة  مايو سنة 2015 م

4 : : تــنــصبّ دراســة الــطـلـب من طــرف مـصــالح اHـادة اHـادة 
اHـديــريـة اHـكــلـفـة بــالـطـاقــة  لـلـواليـةr ال ســيـمـا عــلى رقـابـة

مطابقته مع :

- صحـة اHعـلومات الـواردة في اسـتمـارة اHعـلومات
rادة 3 أعالهHذكورة في اHا

- الـنـشـاطــات اHـهـنـيـة أو الـشـخــصـيـة واالحـتـيـاجـات
للمـواد الكيـميائـية اخلطـرة اHعبـر عنهـا من طرف صاحب

الطلب. 

5 : : في آجــال خــمــســة أيـام (5) عــمل الــتي تــلي اHـادة اHـادة 
تـاريخ اإليـداعr يـرسل طـلب الـرخـصـة مـرفـقـا بـرأي اHـدير

اHكلف بالطاقة للوالية إلى الوالي.

يـــخـــطــــر الـــوالي مــــصـــالح األمـن ومـــصـــالـح احلـــمـــايـــة
اHدنية اخملتصة إقليميا إلبداء الرأي.

6 : : يـــبـــلّـغ رأي اHـــصـــالح اHـــذكـــورة في اHـــادة 5 اHــادة اHــادة 
أعالهr لــلـــوالي في أجل أقــصـــاه واحــد وعــشــرون (21) يــوم

عمل تاريخ استالم الطلب.

اHادة اHادة 7 : : تعـد رخصة االقـتناء طـبقا لـلنمـوذج اHبيّن
في اHلـحق الرابع من هـذا القرارr و تـبلغ لـلمعـني باألمر
من قـبل اHديـرية اHـكـلفـة بالـطاقــــة للـواليــــة فـــي أجــــل
ال يــتـعــدى خــمــســة وثـالثـY (35) يــوم عــمـل تــاريخ اســتالم

الطلب.

يـبلّغ رفض الطـلب اHعلل قانـوناr للـمعني من طرف
اHديرية اHكلفة بالطاقة للوالية في نفس اآلجال.

اHـادة اHـادة 8 : : حتـدد صـالحـيـة الـرخـصـة  بـاثـني عـشـر (12)
شهرا ابتداء من تاريخ إمضائها.

9 : : يــتــعــY عـلـى  اHـتــعــامل اHــعــتــمــد لــتـســويق اHـادة اHـادة 
اHـواد و اHـنـتـوجــات الـكـيـمــيـائـيـة اخلـطــرة أن يـضع خـتـمه
النـدي على رخصة االقـتناء مـبينا أنـها استـهلكت وترتب
عـلـيــهـا تـسـلـيـم اHـنـتـوجـات الــكـيـمـيـائــيـة اخلـطـرة اHـذكـورة

فيها.

تــــرجـع الــــرخـــــصـــــة األصـــــلــــيـــــة مـع فــــاتـــــورة الـــــشــــراء
لــلــمـشــتــريr ويـحــتــفظ اHــتــعـامل بــنــســخـة مــنــهــا و يـرسل

نسخة أخرى للمصالح اHكلفة بالطاقة للوالية.

تـرسل اHـديـريـة اHكـلـفـة بـالـطـاقة لـلـواليـة نـسـخة من
الرخصة إلى مصالح األمن الوطني اخملتصة إقليميا.

اHـادة اHـادة 10 : : في حـالـة عـدم تـوفـر كل أو جـزء من كـمـية
اHـــنـــتــوجـــات و اHــواد الـــكـــيــمـــيــائـــيــة اخلـــطـــرة الــواردة في

رخــصـة االقــتـنــاء اخلـاصــة بـاHــشـتــريr يـتــعــY عـلى الــبـائع
وضع خـــــتـــــمه الـــــنــــدي عـــــلى هـــــذه الــــرخـــــصـــــة بــــالـــــنــــســـــبــــة

للمنتوجات اHسلّمة فقط مع بيان أنها قد استهلكت.

يستطيع  اHشـتري استعمال الرخصة القتناء اHواد
اHتبقية لدى متعاملY آخرين معتمدين.

اHــادة اHــادة 11 : : يــرسل اHــديـــر اHــكــلـف بــالــطــاقـــة لــلــواليــة
شـهـريــا قـائـمـة مـفـصـلـة عن الـرخص اHـمـنـوحـةr مع حتـديـد

طبيعة و كمية اHواد التي ¨ رفعها إلى : 

rكلفة بالطاقةHالوزارة ا -

- مصالح األمن الوطني اخملتصة إقليميا.

Yيــتـــعــ rــادة 12 : : في حــالــــــــة وقـــــف الـــنــشــــــاطHــادة اHا
عـلى األشـخـاص الـطـبـيــعـيـY أو اHـعـنـويـY اHـذكـورين في
اHـــــــادة األولى مـن هــــــذا الـــــــقــــــرار احلـــــــائــــــزيـن عــــــلـى اHــــــواد
واHـنـتـوجـات الـكـيــمـيـائـيـة اخلـطــرة الـتـصـريح بـذلك فـورا
لــلــســلــطــة الــتي ســلّــمــتــهـم الـرخــصــة اHــذكــورة فـي اHـادة 2

أعاله.

حتدد السلـطة اHذكـورة سابقـا للمـعنيـY التعـليمات
الواجب اتباعهـاr بخصوص آجال إجراء عـمليات التنازل

عن اHواد واHنتوجات الكيميائية اخلطرة. 

بـــانــقــضــاء األجل اHـــذكــور في الــفــقـــرة أعالهr تــصــبح
اHـواد و اHـنـتـوجـات الـكـيـمـيـائـيـة اخلـطـرة غـيـر اHـبـيـعـة أو

غير اHتنازل عنها موضوع تدابير حتفظية.

اHـادة اHـادة 13 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلـزائـر في 21 شـعــبـان عـام 1435 اHـوافق 19
يونيو سنة 2014.

rوزير الدولةrوزير الدولة
وزير الداخليةوزير الداخلية

واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني

نائب وزير الدفاع الوطنينائب وزير الدفاع الوطني
رئيس أركانرئيس أركان

اجليش الوطني الشعبياجليش الوطني الشعبي

الفريق أحمد قايد صالحالفريق أحمد قايد صالح

وزير الصناعة واHناجموزير الصناعة واHناجم

عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

وزير الطاقةوزير الطاقة

يوسف يوسفييوسف يوسفي
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اHلحق األولاHلحق األول

طلب رخصة القتناء مواد و/أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية طلب رخصة القتناء مواد و/أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية 

الـ (1) ...........................................................................................................................................................

اHولود (ة) في ................................................................................................................................................

اجلنسية ........................................................................................................................................................

العنوان الشخصي ..........................................................................................................................................

عنوان مكان استعمال و /أو  تخزين اHواد و اHنتوجات الكيميائية اخلطرة موضوع الطلب ......................................

.....................................................................................................................................................................

اHهنة أو النشاط اHمارس ................................................................................................................................

ألتمس رخصة القتناء من السوق الوطنية اHواد و/أو اHنتوجات الكيميائية اخلطرة اHبينة في القائمة اHرفقة طيه.

توجه هذه اHواد و/أو اHنتوجات

لـ (2) ............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

أنا اHمضي أدناهr أشهد بشرفي على صحة اHعلومات اHذكورة في هذا الطلب.

حرّر بـ ................................... في .....................................

(اخلتم واإلمضاء)

r(1) ذكر أسماء و ألقاب أو العنوان االجتماعي لصاحب الطلب
(2) ذكر األغراض التي توجه لها اHواد  و/أو اHنتوجات موضوع الطلب.
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قائمة اHواد و/أو اHنتوجات الكيميائية اخلطرة موضوع الطلبقائمة اHواد و/أو اHنتوجات الكيميائية اخلطرة موضوع الطلب

تعيY صاحب الطلب وعنوانه :

...............................................

...............................................

الكميةالكميةالكثافة أو القدرة (أوعية)الكثافة أو القدرة (أوعية)تعيينات أخرىتعيينات أخرىتعيY تقني (تعيY تقني (1)رقم م.أ.مرقم م.أ.م

أنا اHمضي أدناهr أشهد بشرفي على صحة اHعلومات اHذكورة في هذا اجلدول.

حرّر بـ ................................... في .............................

(اخلتم واإلمضاء)
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اHلحق الثانياHلحق الثاني

والية (1) ............................

مديرية الطاقة

وصل إيداع طلب رخصة اقتناء مواد و/أو منتوجات كيميائية خطرةوصل إيداع طلب رخصة اقتناء مواد و/أو منتوجات كيميائية خطرة

الـ (2) ...........................................................................................................................................................

عنوان مكان �ارسة النشاط ............................................................................................................................

أودع يوم ............................................................. لدى مديرية الطاقة لوالية ....................................................

طلب رخصة اقتناء مواد و/أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية.

ال يعدّ هذا الوصلr بأي حال من األحوالr رخصة اقتناء

حرّر بـ ................................... في .....................................

(اإلمضاء)

(1) حدد الوالية
(2) االسم واللقب أو العنوان االجتماعي.
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اHلحق الثالثاHلحق الثالث
استمارة معلوماتاستمارة معلومات

أوال - تعريف صاحب الطلب :أوال - تعريف صاحب الطلب :
1 - الـطـبـيـعة الـقـانـونـية لـصـاحب الـطـلب : شـخص طبـيـعيr شـخص مـعـنوي (ش ذ أ/ ش ذ م م/ ش ذ ش و/ ش تr إلخ...)

rتبيان ما إذا كانت الشركة خاضعة للقانون اجلزائري أو األجنبي مع إرفاق نسخة من العقد القانوني
 2 - الـعــنــوان االجـتــمـاعـي : الـرمــز والــتـســمـيــة الــكـامــلـة واHــعــلـومــات اHــفـصــلـة ( الــعــنـوانr هــاتف/فــاكس/ تـلــكس/ بــريـد

rإلكتروني) للمقر االجتماعي وكل وحدات صاحب الطلب على التراب الوطني
r3 - الرأسمال االجتماعي

4 - مــجــلس اإلدارة و/أو اHــسـيــرون : اإلداريــونr الـرئــيس اHــديــر الـعــامr اHــديـر الــعــامr مـديــرو الــوحـدات و/أو اHــســيـرون
r(قر سكناهم باجلزائر واخلارج احتماالH األسماء واأللقاب مع العناوين الدقيقة)

5 - اHـسـتخـدمـون اخلـاضـعـون للـتـأهـيل: ( اHـكـلفـون بـحـفظ و/أو اسـتـعمـال اHـواد اخلـطـرة) األسمـاء و األلـقـاب مع الـعـناوين
rتتاليةHقر سكناهم و مراجع التأهيل اH الدقيقة

rاألجانب Y6 - مراجع رخصة العمل أو العقد بالنسبة للمستخدم
7 - مـراجع االعتـمـاد اخلـاصة احملـتـملـةr غـيـر تلك اHـنـصـوص علـيـها في اHـرسـوم الـتنـفـيذي رقم 03-451 اHـؤرخ في 7 شـوال
عــام 1424 اHــوافق أول  ديـــســمــبـــر ســنــة 2003 الــذي يــحـــدد قــواعــد األمـن الــتي تـــطــبق عـــلى الــنـــشــاطــات اHـــتــصــلـــة بــاHــواد
واHــنـتـوجــات الـكـيــمـيـائـيــة اخلـطـرة وأوعــيـة الـغــاز اHـضـغــوطـةr اHـعــدل واHـتـممr وتــواريخ احلـصـول عــلـيـهــا وانـقـضــاء أجـلـهـا

r(...كلفة بالفالحة وبالصحة وبالتجارة إلخHالوزارات ا ) والسلطات التي سلمتها
8 - تـعيـY اHؤسـسة أو اHـؤسسـات اHسـتغـلة طـبقـا Hدونـة اHنـشآت اHـصنـفة (كـما حـدد في اHرسـوم التـنفـيذي رقم 198-06
اHـؤرخ في 4 جـمـادى األولى عام 1427 اHـوافق 31 مايـو سـنة 2006 الـذي يضـبط الـتـنظـيم اHـطـبق على اHـؤسـسـات اHصـنـفة

r(حلماية البيئة
r9 - مرجع السجل التجاري
10 - رقم التسجيل اجلبائي.

ثانيا - معلومات تتعلق بالنشاطات الصناعية :ثانيا - معلومات تتعلق بالنشاطات الصناعية :
r(لحقةHاألساسية والثانوية وا ) 11 - مجاالت النشاطات

r(ا فيها تلك التي يحتمل أن تكون مقننة� ) صنعةHواد اHا Y12 - تعي

r(بنيHاجلزء غير ا rبنيHاجلزء ا ) ؤسسةH13 - مساحة ا

r14 - نوعية البنايات

rستعملةH15 - وصف موجز للطريقة أو الطرق ا

rستخدمةHا (قننةHا ) نتجات الكيميائية اخلطرةHواد واH16 - قائمة ا

Yمختص Yتقنيـ Yإطارات التحـكم و عمال ( تبـرير على وجود مـستخدمـ rإلى إطارات Yمقسمـ YـستخدمـH17 - عدد ا

r(نجزةHفي النشاطات ا
18 - قدرة اإلنتاج ( الشهرية و السنوية).

ثالثا - معلومات حول اHواد اHقننة احملازة في اخملزن :ثالثا - معلومات حول اHواد اHقننة احملازة في اخملزن :
19 - قائمة مفصلة للمنتوجات اHقننة احملازة مع حتديد بالنسبة لكل منتوج :

r(بطاقتها األمنية ªوتقد) تحدةHرقمها حسب مدونة منظمة األ» ا rتعيينها التقني -
rكميتها السنوية القصوى -
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r(استيراد rاقتناء من اجلزائر rإنتاجها) منشأها -
r(االستعمال أو البيع) اجتاهها -

- مرجع سجلها اHنظم حملاسبة اHواد.
رابعا - معلومات تتعلق بالنشاط التجاري اHق¬ :رابعا - معلومات تتعلق بالنشاط التجاري اHق¬ :

rقننةHنتجات الكيميائيـة اH20 - احتماال مرجع السجل التجاري اخلاص بالنشاط التجاري للمواد وا

rقننةHنتجات اHواد و اH21 - تاريخ بداية نشاطات بيع ا

22 - مرجع سجل الزبائن اHنظم.

خامسا - معلومات حول شروط احلفظ والتخزيـن :خامسا - معلومات حول شروط احلفظ والتخزيـن :
r23 - نوعية البنايات ونطاقها

rنافذ وتأمينهاH24 - وصف اخملارج وا

rنتوج بالنسبة لكل مخزنHسعة ونوع ا rساحةH25 - ا

.(YؤهلHا YستخدمHبالنسبة لكل مخزن : قائمة ا ) 26 - التنظيم

سادسا - معلومات حول األمن الصناعي واألمن الداخلي للمؤسسة :سادسا - معلومات حول األمن الصناعي واألمن الداخلي للمؤسسة :
27 - احلماية احمليطية :

r(اخملارج rاالرتفاع rالنوع ) السياج -
rوسائل اإلضاءة -

r(إن وجد ) راقبة عن بعدHنظام ا -
r(إن وجد) نظام مكافحة التسلل -

rمستخدمو احلراسة الليلية والنهارية -
- األسلحة وكالب احلراسة (إن وجدت).

28 - نظام اإلنذار والتنبيه :

rجهاز اإلنذار -
- جهاز التنبيه ( مع مصالح األمن).

29 - وسائل االتصال :

rهاتف -
rفاكس -
rراديو -

30 - عتاد مكافحة احلريق :

rطفآتHقائمة و نوع ا -
r(إن وجد) كافحة احلريقH النظام اآللي -

r(سعتها) ياهHخزانات ا -
- وسائل أخرى.

31 - حتديد محيط األمن :

rشماال -
rجنوبا -
rشرقا -
- غربا.

أنا اHمضي أسفلهr أصرح بشرفي أن اHعلومات اHصرح بها في هذه االستمارة صحيحة.

حرر بــ ................................ في ..................................

(ختم وإمضاء صاحب الطلب)
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اHلحق الرابعاHلحق الرابع

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

والية (1) ............................

مديرية الطاقة 

رقم .................................

رخصة اقتناء مواد/أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنيةرخصة اقتناء مواد/أو منتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية

يرخص لـ (2) .................................................................................................................................................

العنوان (3) ...................................................................................................................................................

اHهنة أو النشاط اHمارس ...............................................................................................................................

باقـتناء مـن السوق الـوطنـية اHواد و/أو اHـنتـوجات الـكيمـيائـية اخلـطرة اHبـيّنـة في القـائمة اHـرفقـة طيهr والـتي حتتوي
على (4) ............................................ جناح (أجنحة).

حتدد مدة صالحية هذه الرخصة باثني عشر (12)  شهرا.

شركة حراسة ونقل اHواد احلساسةمصالح األمننظام اHواكبة (5) :

حرر بــ ................................ في ..................................

الـ (6) .......................................

(اخلتم واإلمضاء)

تبليغ : بلغ بتاريخ ...............................................تبليغ : بلغ بتاريخ ...............................................

من قبل ....................................... (اخلتم واإلمضاء)من قبل ....................................... (اخلتم واإلمضاء)

(1) حدد الوالية
(2) أذكر أسماء و ألقاب أو العنوان االجتماعي لصاحب الرخصة

(3) أذكر عنوان اHقر ومخزن/أو مخازن الوجهة
(4) حدد عدد الصفحات (باحلروف و األعداد) ألجنحة القائمة

(5) أشطب العبارات غير اHالئمة
(6) السلطة اHسلّمة للرخصة.
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رخصة رقمرخصة رقم ............ مؤرخة في .................

(ختم السلطة اHانحة)

الكمية اإلجماليةالكمية اإلجماليةالتعيY التقني وكل التعيينات األخرىالتعيY التقني وكل التعيينات األخرىرقم م.أ.مرقم م.أ.م

r(1) أذكر رقم صفحة القائمة

(2) أذكر العدد اإلجمالي لصفحات القائمة.
                 

جناح رقمجناح رقم ............. (1) / ........................... (2)

قائمة اHواد و/أو اHنتوجات الكيميائية اخلطرة موضوع الرخصةقائمة اHواد و/أو اHنتوجات الكيميائية اخلطرة موضوع الرخصة
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قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 10 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1435
اHوافق اHوافق 8 يولـيو سنة  يولـيو سنة r2014 يحـدد شروط وكيفياتr يحـدد شروط وكيفيات
تــأهـيل اHــســتـخــدمــY اHـكــلــفـY �ــهـام تــخــزين اHـوادتــأهـيل اHــســتـخــدمــY اHـكــلــفـY �ــهـام تــخــزين اHـواد
واHــنــتـوجــات الــكــيـمــيــائـيــة اخلــطــرة و أوعـيــة الــغـازواHــنــتـوجــات الــكــيـمــيــائـيــة اخلــطــرة و أوعـيــة الــغـاز

اHضغوطة.اHضغوطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن وزير الدفاع الوطني
rوزير الداخلية واجلماعات احمللية rووزير الدولة

rووزير الطاقة
rناجمHووزير الصناعة و ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 13-317 اHـؤرخ
في 10 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 الــــذي يــــحــــدد مــــهــــام نـــائـب وزيــــر الــــدفـــاع الــــوطــــني

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

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اHؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
rالذي يحدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-451 اHؤرخ
في 7 شــوال عــام 1424 اHــوافق أول ديـــســمــبـــر ســنــة 2003
الــذي يــحـــدد قــواعــد األمـن الــتي تــطـــبق عــلى الـــنــشــاطــات
اHتصـلة باHـواد واHنتـوجات الكـيميـائية اخلـطرة و أوعية

rادة 7 منهHال سيما ا rتممHعدل واHا rضغوطةHالغاز ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اHؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

rناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-392 اHؤرخ
في 21 مــحــرم عــام 1435 اHــوافق 25 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الـذي يـحدد صالحـيات وزيـر التـنـميـة الصـنـاعيـة وترقـية

rاالستثمار
يقررون ما يأتي : يقررون ما يأتي : 

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 7 من اHـرسـوم
الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 03-451 اHـــــؤرخ في7 شــــوال عــــام 1424
اHــوافق أول ديــسـمــبــر ســنـة 2003 واHـذكــور أعالهr يــهـدف
هـــــذا الـــــقـــــرار إلـى حتـــــديـــــد شـــــروط وكـــــيـــــفـــــيـــــات تـــــأهـــــيل
اHــسـتــخـدمـY اHــكـلــفـY �ـهــام تـخـزيـن اHـواد واHـنــتـوجـات
الـكــيـمــيـائــيـة اخلــطـرة و أوعــيــة الـغــاز اHـضــغـوطــةr والـتي
تـدعى في صــلب الـنص "اHــواد واHـنـتــوجـات الـكــيـمـيــائـيـة

اخلطرة".
اHـادة اHـادة 2 : : يـســلم تـأهـيل اHــسـتـخــدمـY اHـكـلــفـY �ـهـام
تخزين اHواد واHنتـوجات الكيميائية اخلطرة اHؤشر من

الـوالـيr من قـبل اHـديـريـة اHـكـلـفـة بـالـطـاقـة Hـكـان تـخـزين
اHــواد واHـــنـــتــوجـــات الـــكــيـــمـــيـــائــيـــة اخلـــطــرةr بـــعـــد الــرأي
بــاHـوافــقــة Hـصــالح األمن واHــديــريـة  اHــكــلـفــة  بــالـصــنــاعـة

اخملتصة إقليميا.
 يسلـم التأهـيل في أجل ستY (60) يوم عـمل ابتداء

من تاريخ إيداع الطلب.

اHـادة اHـادة 3 : : يودع طـلب الـتـأهـيل احملرّر طـبـقـا للـنـموذج
اHـبــيّن في اHــلـحق األول بــهـذا الــقـرارr في ثالث (3) نـسخ
من قبل الهـيئة اHسـتخدمـة لدى اHديـرية اHكـلفة بـالطاقة
اخملـتصة إقـليمـياr مـقابل وصل يـعدّ طبـقا للـنمـوذج اHبيّن

في اHلحق (2) بهذا القرار.

ويتضمن الطلب ما يأتي :
- تــعـــريف الــهــيــئـــة اHــســتــخــدمـــة (االسم والــلــقب أو

r(العنوان االجتماعي
- عنـوان مكـان أو أماكن تـخـزين اHواد واHـنتـوجات

rالكيميائية اخلطرة
- مــــرجـع االعــــتــــمــــاد إذا قــــدم الـــــطــــلب مـن مــــتــــعــــامل

معتمد.
يرفق طلب التأهيل �لف يحتوي على ما يأتي :

rموضوع التأهيل Yالقائمة االسمية للمستخدم -
- البطاقـة الشخـصية لـلحالـة اHدنيـةr بالنـسبة لكل

 rمستخدم موضوع التأهيل
- صــحــيــفــة الــســـوابق الــقــضــائــيــة رقم r3 ال يــتــعــدى

rتاريخ إصدارها ثالثة (3) أشهر
 rشهادة اجلنسية  -

- نــســـخــة عن الـــشــهـــادات الــتي تـــثــبـت الــقــدرات أو
اHراجع اHهنية لكل مستخدم موضوع التأهيل.

اHــادة اHــادة 4 : : يــدرس طـــلب الـــتــأهـــيل من قـــبل اHــديـــريــة
اHكلفـة بالطـاقة واHديريـة اHكلـفة بالصـناعة لـلواليةr على
أســـاس مــعــايــيــر الــكــفــاءة أو اHــراجـع اHــهــنــيــة لألشــخــاص

الذين سيتم تأهيلهم. 

اHــادة اHــادة  5 : : بـــعــد الــتــأكــد مـن مــطــابــقــة اHـــلف من قــبل
اHــديـريــات الــوالئــيــة اHــذكـورة فـي اHـادة 4 أعالهr  يــخــطـر

الوالي مصالح األمن اخملتصة إقليميا إلبداء الرأي.  

اHــادة اHــادة 6 : : يــعـــد الـــتــأهـــيل فـي خــمس (5) نـــسخ طـــبـــقــا
لـلنـمـوذج اHبـيّن في اHـلحق (3) بـهذا الـقـرارr خالل سـبـعة
أيام (7) عـمل التـي تلي تـاريخ اسـتالم آراء مـصالح األمن

واHديرية اHكلفة بالصناعة اخملتصة إقليميا.
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7 : : تــبــلّـغ اHــديــريــة اHــكــلــفــة بــالــطــاقــة لــلــواليـة اHـادة اHـادة 
نـسخـة من الـتـأهـيل إلى صـاحب الـطـلبr في نـفس اآلجال
اHــذكـورة في اHـادة 6 أعالهr و تـســلّم نـسـخــة Hـصـالح األمن

اخملتصة إقليميا.
اHـادة اHـادة 8 : : �ـنح الـتـأهـيل Hدة ثالث (3) سـنـوات قـابـلة
لـلـتـجـديـدr بـإيـداع طـلب يـعـدّ وفـقـا ألحـكـام اHـادة 3 من هـذا

القرار.
Yعــــلى األشــــخــــاص الــــطــــبــــيــــعــــيــــ Y9 : : يــــتــــعــــ اHــــادة اHــــادة 
واHـعنـويـY اHـمـارسـY للـنـشـاطـات اHـهنـيـة الـتي تـتـطلب
اسـتــعـمــال اHـواد  واHــنـتــوجــات الـكــيـمــيـائــيـة اخلــطـرةr أن
يــتــقــيـدوا بــأحــكــام هــذا الـقــرار في أجـل ال يـتــعــدى الــســنـة
الـــواحــدة (1) ابــتـــداء من  نـــشــر هـــذا الـــقــرار في اجلـــريــدة

الرسمية.

اHـادة اHـادة 10 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 10 رمــضــان عـام 1435 اHـوافق 8
يوليو سنة 2014.

rوزير الدولةrوزير الدولة
وزير الداخليةوزير الداخلية

واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

الطيب بلعيزالطيب بلعيز

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
نائب وزير الدفاع الوطنينائب وزير الدفاع الوطني

رئيس أركانرئيس أركان
اجليش الوطني الشعبياجليش الوطني الشعبي
الفريق أحمد قايد صالحالفريق أحمد قايد صالح

وزير الصناعة واHناجموزير الصناعة واHناجم
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

وزير الطاقةوزير الطاقة
يوسف يوسفييوسف يوسفي

اHلحق األولاHلحق األول
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

واليـة ...................... (1)
مديرية الطاقة

طلب تأهيل اHستخدمY اHكلفY �هام تخزين اHواد واHنتوجات الكيميائية اخلطرة طلب تأهيل اHستخدمY اHكلفY �هام تخزين اHواد واHنتوجات الكيميائية اخلطرة وأوعية الغاز اHضغوطةوأوعية الغاز اHضغوطة
إن السيد (2) .................................................................................................................................................
اHولود (ة) بتاريخ : .......................................................... بـ ..........................................................................
جنسية : ........................................................................................................................................................
عنوان اHقر االجتماعي (أو الشخصي) : .............................................................................................................
الهاتف / الفاكس : .........................................................................................................................................
عنوان البريد اإللكتروني : ..............................................................................................................................

مرجع االعتماد أو رخصة �ارسة النشاط : ............................................................................................. (3).
عنوان مكان أو أماكن تخزين اHواد واHنتوجات الكيميائيــة اخلطرة : ...................................................................
يطـلب تـأهـيل اHسـتـخـدمY اHـمـارسـY ألعمـال الـتـخزين اHـواد واHـنـتوجـات الـكـيمـيـائـيـة اخلـطـرةr اHـذكورين فـي القـائـمة

االسمية اآلتية :

عنوان ومكان �ارسة النشاطعنوان ومكان �ارسة النشاطتاريخ ومكان االزديادتاريخ ومكان االزديادأسماء وألقاب اHستخدمY أسماء وألقاب اHستخدمY (4)الرقم الترتيبيالرقم الترتيبي

حرر بــ ................................. بتاريخ ............................
( ختم و إمضاء الهيئة اHستخدمة)

(1) بيّن الواليــة.
(2) ذكر اسم ولقب أو العنوان االجتماعي للهيئة اHستخدمة.

(3) إرفاق نسخة من االعتماد أو رخصة �ارسة النشاط.
(4) إرفـاق مـلف إداري لـكل شخـص موضـوع الـتـأهـيل طبـقـا ألحـكـام اHادة 3 من الـقرار الـوزاري اHـشـترك الـذي يـحـدد شروط وكـيـفـيات

تأهيل اHستخدمY اHكلفY �هام تخزين اHواد واHنتوجات الكيميائية اخلطرة وأوعية الغاز اHضغوطة.
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اHلحق الثانياHلحق الثاني

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

واليـة ...................... (1)

بتاريخ : ......................

مديرية الطاقة

وصل إيداع طلب تأهيل اHستخدمY اHكلفY �هام تخزين اHوادوصل إيداع طلب تأهيل اHستخدمY اHكلفY �هام تخزين اHواد
واHنتوجات الكيميائية اخلطرة و أوعية الغاز اHضغوطةواHنتوجات الكيميائية اخلطرة و أوعية الغاز اHضغوطة

أودع السيــد (2) .............................................................................................................................................

عنوان �ارسة النشاط : ..................................................................................................................................

بتاريخ : .................................................... لدى مديرية الطاقة لواليــة ............................................................

طلب تأهيل األشخاص اHمارسH Yهام تخزين اHواد واHنتوجات الكيميائيـة اخلطرة.

هذا الوصل ال يعتبر تأهيال بأي حال من األحوال.

(تأشيرة مدير الطاقة)

(1) بيّن الواليــة.

(2) ذكر االسم واللقب أو العنوان االجتماعي.
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التأهيل رقم  ............. للمستخدمY اHكلفY �هام تخزين اHوادالتأهيل رقم  ............. للمستخدمY اHكلفY �هام تخزين اHواد
واHنتوجات الكيميائية اخلطرة و أوعية الغاز اHضغوطةواHنتوجات الكيميائية اخلطرة و أوعية الغاز اHضغوطة

بناء على طلب (2) ...........................................................................................................................................

rبعد فحص ملف الطلب

rكلفة بالصناعة اخملتصة إقليمياHديرية اHوبعد رأي مصالح األمن و ا

يـؤهل اHـسـتـخـدمـون اHـكـلـفـون �ــهـام تـخـزين اHـواد واHـنـتـوجـات اخلـطـرةr اHـذكــورة أسـمـاؤهم وألـقـابـهم في قـائـمـة اجلـدول
اHبيّن أدناه :

اHلحق الثالثاHلحق الثالث

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

الرقم الترتيبيالرقم الترتيبي
أسماء وألقابأسماء وألقاب
YستخدمHاYستخدمHا

تاريخ ومكان االزديادتاريخ ومكان االزدياد
عنوان ومكان أو أماكنعنوان ومكان أو أماكن

�ارسة النشاط�ارسة النشاط

(3 ) (... / ...)
مدة صالحية هذا التأهيل ثالث (3) سنوات قابلة للتجديــد.

(تـأشيرة الوالي)

(1) بيّن الواليــة.
(2) ذكر االسم واللقب أو العنوان االجتماعي للهيئة اHستخدمة.

(3) ذكر رقم صفحة القائمة.

تاريخ ........................................................... واليـة ................................................ (1)

الوظيفةالوظيفة
اHشغولةاHشغولة
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 قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في  قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 10 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1435
اHوافق اHوافق 8 يولـيو سنة  يولـيو سنة r2014 يحـدد شروط وكيفياتr يحـدد شروط وكيفيات
تـسـلـيم االعــتـمـاد لـلـمــتـعـامـلـH Yـمــارسـة الـنـشـاطـاتتـسـلـيم االعــتـمـاد لـلـمــتـعـامـلـH Yـمــارسـة الـنـشـاطـات
الــــتـي تــــتـــــطــــلـب اســــتـــــعــــمـــــال اHــــواد واHـــــنــــتـــــوجــــاتالــــتـي تــــتـــــطــــلـب اســــتـــــعــــمـــــال اHــــواد واHـــــنــــتـــــوجــــات

الكيميائية اخلطرة و أوعية الغاز اHضغوطة.الكيميائية اخلطرة و أوعية الغاز اHضغوطة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

 rإن وزير الدفاع الوطني
rوزير الداخلية واجلماعات احمللية rووزير الدولة

rووزير الطاقة
rناجمHووزير الصناعة وا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 13-317 اHـؤرخ
في 10 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 16 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 الــــذي يــــحــــدد مــــهــــام نـــائـب وزيــــر الــــدفـــاع الــــوطــــني

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

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اHؤرخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اHــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
rالذي يحدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-451 اHؤرخ
في 7 شــوال عــام 1424 اHــوافق أول ديـــســمــبـــر ســنــة 2003
الــذي يــحـــدد قــواعــد األمـن الــتي تــطـــبق عــلى الـــنــشــاطــات
اHـتصـلة بـاHـواد واHنـتوجـات الكـيمـيائـية اخلـطرة وأوعـية

rادة 5 منهHال سيما ا rتممHعدل واHا rضغوطةHالغاز ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اHؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

rناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-392 اHؤرخ
في 21 مــحــرم عــام 1435 اHــوافق 25 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الـذي يـحدد صالحـيات وزيـر التـنـميـة الصـنـاعيـة وترقـية

rاالستثمار

يقررون ما يأتي : يقررون ما يأتي : 

اHـادة األولىاHـادة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 5 من اHـرسـوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 03-451 اHــــؤرخ في 7 شــــوال عــــام 1424
اHــوافق أول ديــسـمــبــر ســنـة 2003 واHـذكــور أعالهr يــهـدف
هذا الـقرار إلى حتديـد شروط و كيـفيات تـسليم االعـتماد
لـلمـتعـاملـH Yمـارسـة النـشاطـات التي تـتـطلب اسـتعـمال
اHـواد واHــنـتــوجـات الــكـيــمــيـائــيـة اخلــطـرة و أوعــيـة الــغـاز
اHـــــضــــــغـــــوطــــــة r والـــــتـي تـــــدعـى في صــــــلب الــــــنص "اHـــــواد

واHنتوجات الكيميائية اخلطرة".

2 : : �ـــنح االعــــتـــمـــاد اHـــذكــــور في اHـــادة األولى اHــادة اHــادة 
Yاخلــاضــعــ YـــعــنــويـــHو ا Yلألشــخـــاص الــطــبـــيــعــيــ rأعاله

للقانون اجلزائريr وفقا لألحكام اHبينة أدناه.

اHـادة اHـادة 3 : : يــســلم االعــتــمـاد مـن طـرف الــوزيــر اHــكـلف
بـالـطـاقـة Hدة ثالث (3) سـنوات قـابـلـة لـلتـجـديـدr بـعد رأي
مــصـالح الـوزارات اHــكـلــفـة بـالــدفـاع الـوطــني و الـداخــلـيـة

والصناعة.

يــســـتـــشـــيـــر الــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالــطـــاقـــةr الـــوزيــر أو
الـوزراء اHعنيـY باHنـتوجات موضـوع الطلب إلبداء رأي

تقني.

اHـادة اHـادة 4 : : يــعـد طـلب االعـتــمـاد اHـقـدم طـبــقـا لـلـنـمـوذج
اHـــبــY في اHـــلــحق األول من هـــذا الــقــرار مـــرفــقـــا بــاHــلف

اHتكون من :
- تعـهـد مكـتوب مـطـابق للـنمـوذج اHـبيّن في اHـلحق

r(2) بهذا القرار
- نـســخــة طــبق األصل مــصــادقــا عــلـيــهــا لــســنـد شــغل

rاحملل الذي سيمارس فيه النشاط
- اسـتـمـارة اHعـلـومـات �ـلـوءة كـمـا يـنـبـغي مـطـابـقة

rلحق (3) بهذا القرارHبيّن في اHللنموذج ا
- قــائــمــة إســمــيــة لألعــوان اHــكــلــفــY �ــهــام تــســيــيـر
اHــواد واHــنــتــوجــات الــكــيــمــيــائــيــة اخلــطــرة واســتــعــمــالــهــا

rوتخزينها
- مـــخــــطط األمـن الــــداخـــلـي أو الـــتــــدابــــيـــر األمــــنــــيـــة

الداخليةr حسب احلالة.
يتضمن ملف الطلبr أيضاr ما يأتي :

: Yبالنسبة لألشخاص الطبيعي: Yبالنسبة لألشخاص الطبيعي
rشهادة اجلنسية -

- مستـخرج من صـحيـفة الـسوابق الـقضـائية رقم 3
rفعولHبالنسبة لصاحب الطلب ساري ا

-  نـسـخـة طبق األصل مـصـادق عـليـهـا لـلشـهـادة التي
rهنية لصاحب الطلبHتثبت القدرات ا

- نسخة من السجل التجاري.
: YعنويHبالنسبة لألشخاص ا: YعنويHبالنسبة لألشخاص ا

- نـــســـخـــة طـــبق األصل مـــصـــادقـــا عـــلـــيـــهـــا لـــلـــقـــانـــون
rاألساسي

rشهادة اجلنسية بالنسبة لكل مسير ومدير -
- مستـخرج من صـحيـفة الـسوابق الـقضـائية رقم 3

rفعول بالنسبة لكل مسير و مديرHساري ا
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- نـسـخة طـبق األصل مـصـادقـا  علـيـهـا لسـنـد اإلقـامة
rديرينHسيرين واHاألجانب ا Yبالنسبة للمقيم

- نسـخـة طـبق األصل مـصـادقـا عـليـهـا لـلـشـهـادة التي
 rديرHهنية بالنسبة للمسير أو اHتثبت القدرات ا

- نسخة من السجل التجاري.

اHــــادة اHــــادة 5 : : يــــودع مـــلـف طـــلب االعــــتـــمــــاد في أربع (4)
نـسخ لـدى مصـالح اHديـرية اHـكلـفـة بالـطاقـة للـوالية مـكان

تواجد اHقر االجتماعي لصاحب الطلب.

 بـــعـــد الــتـــأكــد من مـــطـــابــقـــة اHــلفr تـــســـلّم اHــديـــريــة
اHــكـــلــفــة بــالـــطــاقــة لــلــواليـــة وصل إيــداع لــصـــاحب الــطــلب

مطابقا للنموذج اHبY في اHلحق (4) بهذا القرار.

فـي آجــال اخلـــمـــســة (5) أيـــام عــمـل اHــوالـــيــة لـــتــاريخ
اإليداعr ترسل اHـديريـة اHكـلفة بـالطـاقة لـلوالية ثالث (3)
نــسخ Hـلف طــلب االعـتــمـاد إلى الــوزارة اHـكــلـفــة بـالــطـاقـة

مرفقة بنسخة من وصل اإليداع. 

اHــادة اHــادة 6 : : في آجــال اخلـــمــســة (5) أيـــام عــمل اHــوالــيــة
لـتـاريخ اسـتالم الـطـلبr تـخـطـر الـوزارة اHـكـلـفـة بـالـطـاقة
كالّ مـن الــوزارات اHــكــلــفــة بــالــدفــاع الــوطــني والــداخــلــيــة
والصـناعة إلبـداء الرأي الـتقنيr وعـند االقتـضاء الوزارة

اHعنية باHواد واHنتوجات الكيميائية موضوع الطلب.

 تخص اآلراء ما يأتي :
- الــقــدرات اHــهـــنــيــة الالّزمــة لــلـــنــشــاطــات مــوضــوع

rطلب االعتماد أو جتديده
- اHـــســـيــريـن واHــديـــرين واألعـــوان اHـــكـــلــفـــY �ـــهــام
تـــســــيــــيـــر اHــــواد واHــــنــــتـــوجــــات الــــكـــيــــمــــيــــائـــيــــة اخلــــطـــرة

rواستعمالها وتخزينها
- الــــشـــروط اHــــاديـــة الـالّزمـــة خــــصـــوصــــا في مــــجـــال
قـدرات الـتـخـزيـن واألمن الـصـنـاعي لـلــمـواد واHـنـتـوجـات

rالكيميائية اخلطرة
- اHــطــابــقــة لــلــتــنــظــيـم اHــعــمــول به اHــتــعــلق بــاألمن

الداخلي واألمن الصناعي. 

اHـادة اHـادة 7 : : تــدرس طـــلـــبــــات االعـــتـــمـــاد فـــي آجـال
ال تتجاوز تسعY (90) يوما ابتداء من تاريخ إيداعها.

يــعـلل رفض طــلب االعـتــمـاد قــانـونــا ويـبـلـغ لـلـمــعـني
من طرف اHديرية اHكلفة بالطاقة للوالية.

8 : : يــعــد االعــتــمــاد من طــرف مــصــالـح الـوزارة اHـادة اHـادة 
اHكلفة بالطاقةr طبقا للنموذج اHبيّن في اHلحق (5) لهذا
الــقـرارr ويــرسل إلـى اHـديــريــة اHــكـلــفــة بــالــطـاقــة لــلــواليـة

التي تبلّغه للمعني في أجل ثمانية (8) أيام.

تـرسل الوزارة اHـكلـفة بـالطـاقة نـسخـة من االعتـماد
إلى الـــوزارات اHــــذكـــورة في الـــفـــقــــرة األولى من اHـــادة 6

أعاله.

اHـادة اHـادة  9 : : يــودع طـلب جتــديــد االعـتــمـاد اHــقــدم طـبــقـا
لـلـنمـوذج اHـبـيّن فـي اHـلـحق األول من هـذا الـقـرار وطـبـقا
ألحكام اHادة 4 اHذكورة أعاله لدى مـصالح اHديرية اHكلفة
بـــالــطــاقــة لـــلــواليــة ثالثــة (3) أشــهـــر قــبل نـــهــايـــة صالحــيــة

االعتماد على األقل.

اHـادة اHـادة 10 : : يـتـعــY عـلى اHــتـعـامل تــقـدª طــلب تـعـديل
االعـــتــمـــاد قــبـل الــشـــروع في أي تـــغــيـــيـــر لــلـــشـــروط الــتي

سمحت �نحه.

يعـد طلب تعـديل االعتمـاد طبقـا للنمـوذج اHبيّن في
اHلحق األول بهذا القرار.

اHـــــادة اHـــــادة 11 : : يــــــعـــــدل االعــــــتـــــمــــــادr بـــــعــــــد رأي مـــــصــــــالح
rـادة 6 أعالهHـذكــورة في الــفــقـرة األولـى من اHالــوزارات ا

في احلاالت اآلتية :
rتغيير الشروط التي سمحت �نح االعتماد - 

- تــوسـيـع قـائــمــة اHــواد واHــنـتــوجــات الــكــيـمــيــائــيـة
rاخلطرة موضوع النشاط

- تــغـيــيــر اHـواد واHــنــتـوجــات الـكــيــمـيــائــيـة اخلــطـرة
rموضوع االعتماد

- فــــتح مــــحـل آخــــر لـــتــــخــــزيـن اHــــواد واHــــنــــتــــوجـــات
rالكيميائية اخلطرة

- حتــــويل مــــحالت �ــــارســـة الــــنـــشــــاطــــات أو أمـــاكن
تخزين اHواد واHنتوجات الكيميائية اخلطرة.

اHـــــادة اHـــــادة 12 : : يــــــصـــــرح اHــــــتـــــعــــــامـل كل شــــــهـــــر بــــــاHـــــواد
واHـنـتـوجــات الكيـميائـية اخلـطرة اHسـتعمـلة أو اHصـنعة
أو اHبيعة أو اخملزنـة لدى مصالح اHديرية اHكلفة بالطاقة
لـــلــواليــة اHــعــنــيــةr طـــبــقــا لــنــمــوذج الــتــصـــريح اHــبــيّن في

اHلحق 6 بهذا القرار.

يرسل اHدير اHكـلف بالطاقة للـوالية نسخة من هذا
الـتــصـريح إلى الــوزارة اHـكــلـفــة بـالـطــاقـة ومــصـالح األمن

اخملتصة إقليميا.

اHــــادة اHــــادة 13 : : في حـــالــــة وقف الـــنــــشـــاطr يـــتــــعـــY عـــلى
اHتـعـامل التـصـريح بـذلك للـسـلـطة الـتي سـلـمته االعـتـماد

في أجل ال يتعدى ثمانية (8) أيام.

قــبل الـــشــروع في إلـــغــاء االعــتـــمــادr  حتــدد الـــســلــطــة
اHـذكـورة سـابـقـا لــلـمـتـعـامل الـتـعـلـيـمـات الـواجب اتـبـاعـهـا
بخـصوص آجال إجـراء عمـليـات البـيع و/ أو التـنازل عن

اHواد واHنتوجات الكيميائية اخلطرة. 
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بانقضـاء اآلجال اHذكورة في الفقرة األولى من هذه
اHـادةr تكـون اHـواد واHنـتـوجات الـكـيمـيـائيـة اخلـطرة غـير
اHباعـة و/أو غير اHـتنازل عنـها موضـوع تدابير حتـفظية
من قــبل والي مـــكــان تــواجــد مــحالت الــتــخــزين و حــيــازة

اHواد واHنتوجات الكيميائية اخلطرة.

Y14 : : يــــــرخـص لـألشــــــخــــــاص الـــــــطــــــبــــــيـــــــعــــــيــــــ اHــــــادة اHــــــادة 
واHـعنـويـY اHـمـارسـY للـنـشـاطـات اHـهنـيـة الـتي تـتـطلب
استعمـال اHواد واHنـتوجات الـكيمـيائيـة اخلطرةr مـتابعة
نشـاطاتـهم و يتـعY عـليـهم التـقيـد بأحـكام هذا الـقرار في
أجل ال يــتـعــدى الـســنـة الــواحـدة (1) ابـتـداء من  نــشـر هـذا

القرار في اجلريدة الرسمية.

يؤدي رفض االعتماد إلى توقيف النشاط. 

اHـادة اHـادة 15 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 10 رمــضــان عـام 1435 اHـوافق 8
يوليو سنة 2014.
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وزير الصناعة واHناجموزير الصناعة واHناجم
عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

وزير الطاقةوزير الطاقة
يوسف يوسفييوسف يوسفي

اHلحق األولاHلحق األول
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الطاقة

طلب طلب (1)
اعتماد / جتديد / تعديلاعتماد / جتديد / تعديل

للمتعاملH Yمارسة النشاطات التي تتطلب استعمال اHوادللمتعاملH Yمارسة النشاطات التي تتطلب استعمال اHواد
واHنتوجات الكيميائية اخلطرة وأوعية الغاز اHضغوطةواHنتوجات الكيميائية اخلطرة وأوعية الغاز اHضغوطة

استعمال / صناعة

بيع/ تخزين (1)

الطبيعة القانونية لصاحب الطلب ....................................................................................................................
...................................................(...rمؤسسة/ ش ذ أ/ش ذ م م/ ش ذ ش و/ ش ت) شخص طبيعي/ شخص معنوي

اHمضي أدناه :
تعريف صاحب الطلب : (2) ..............................................................................................................................
اHولود في ................................................................. بـ ................................................................................
اجلنسية : ......................................................................................................................................................
عنوان اHقر االجتماعي ( أو الشخصي) ..............................................................................................................
الهاتف / الفاكس : .........................................................................................................................................
عنوان البريد اإللكتروني : ..............................................................................................................................
تاريخ اإلنشاء..................................................................................................................................................

(1) شطب العبارات غير اHالئمة
(2) االسم واللقب أو العنوان االجتماعي لصاحب الطلب
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

مـرجع االعـتــمـاد  أو الـرخــصـة (مـاعـدا اHــنـصـوص عــلـيه في اHــرسـوم الـتـنــفـيـذي رقم 03-451 اHـؤرخ في 7 شـوال عـام 1424
اHــوافق أول  ديــسـمــبـر ســنـة 2003 الـذي يــحــدد قـواعــد األمن الــتي تـطــبق عــلى الــنـشــاطـات اHــتــصـلــة بـاHــواد واHــنـتــوجـات
الكيميائية اخلطرة وأوعية الغاز اHضغوطةr اHعدل واHتمم) : ................................................................................

مرجع االعتماد موضوع التجديد (في حالة التجديد) أو التعديل (في حالة التعديل). (3) ............................................

....................................................................................................................................................................

الرأسمال االجتماعي .......................................................................................................................................

مرجع السجل التجاري. (4) ..............................................................................................................................

رقم التسجيل اجلبائي. (5) ...............................................................................................................................

هوية اHسير أو اHسيرين واHديرين (االسم واللقب و عنوان السكن باجلزائر و/ أو في اخلارج) .................................

....................................................................................................................................................................

هوية الشريك أو الشركاء (شخص طبيعي أومعنوي) ..........................................................................................

(االسم واللقب وعنوان السكن باجلزائر و/ أو في اخلارج).

الكفاءات واHؤهالت اHهنية للمسيرين - و/أو اHدير (6) .......................................................................................

حجم اHستخدمY (العدد والتخصص) ................................................................................................................

األشخاص ذوو اجلنسية األجنبية اHستخدمون في الشركة أو اHؤسسة (7) ..............................................................

طبيعة النشاطات اHمارسة :

- النشاطات الرئيسية  ...................................................................................................................................

- النشاطات الثانوية ......................................................................................................................................

- النشاطات اHلحقة ........................................................................................................................................

عنوان الوحدة الرئيسية أو الوحدات الثانوية على مستوى التراب الوطني ...........................................................

يطلب اعتماد Hمارسة النشاطات التي تتطلب استعمال اHواد واHنتوجات الكيميائية اHبيّنة أدناه في اجلدول.

(3) إرفاق نسخة من االعتماد موضوع طلب التجديد أو التعديل
(4) إرفاق نسخة من السجل التجاري و شهادة الوجود للمتعاملY الناشطY في تاريخ نشر هذا القرار

(5) إرفاق نسخة من البطاقة اجلبائية للمتعاملY الناشطY في تاريخ نشر هذا القرار
(6) الشهادات لتعليل الكفاءات اHهنية

(7) اHستخدمون + نسخة من العقد أو رخصة العمل
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اHلحق األول (تابع)اHلحق األول (تابع)

اHواد واHنتوجات الكيميائية اHوجهة لالستعمال (السبب والوجهة)اHواد واHنتوجات الكيميائية اHوجهة لالستعمال (السبب والوجهة) (8)

اHواد واHنتوجات الكيميائية اHوجهة لإلنتاج (السبب والوجهة)اHواد واHنتوجات الكيميائية اHوجهة لإلنتاج (السبب والوجهة) (9)

اHواد واHنتوجات الكيميائية اHوجهة للبيع (السبب والوجهة)اHواد واHنتوجات الكيميائية اHوجهة للبيع (السبب والوجهة) (10)

اHواد واHنتوجات الكيميائية اHوجهة للتخزين (السبب والوجهة)اHواد واHنتوجات الكيميائية اHوجهة للتخزين (السبب والوجهة) (11)

(8) للمواد واHنتوجات الكيميائية اخلطرة
(9) الصناعة أو استعمال آخر

(10) البيع
(11) االستعماالت (التخزين).

أنا اHمضي أسفلهr أتعهد بأن اHعلومات اHقدمة في هذا الطلب صحيحة
حرر بـ ................................... في ........................................

(ختم وإمضاء صاحب الطلب)

رقم التعريفرقم التعريف
ONU-CAS-
CEE-EINCS

قسم اخلطورةقسم اخلطورة
ONU/DIVISION
لألخطار واألمنلألخطار واألمن

تسمية أخرىتسمية أخرى
(اسم جتاري)(اسم جتاري)

كمية اHوادكمية اHواد
اHستعملة سنويااHستعملة سنويا

االسم التقنياالسم التقني
اHرادفاHرادف

رقم التعريفرقم التعريف
ONU-CAS-
CEE-EINCS

قسم اخلطورةقسم اخلطورة
ONU/DIVISION
لألخطار واألمنلألخطار واألمن

تسمية أخرىتسمية أخرى
(اسم جتاري)(اسم جتاري)

كمية اHوادكمية اHواد
اHستعملة سنويااHستعملة سنويا

االسم التقنياالسم التقني
اHرادفاHرادف

رقم التعريفرقم التعريف
ONU-CAS-
CEE-EINCS

قسم اخلطورةقسم اخلطورة
ONU/DIVISION
لألخطار واألمنلألخطار واألمن

تسمية أخرىتسمية أخرى
(اسم جتاري)(اسم جتاري)

كمية اHوادكمية اHواد
اHستعملة سنويااHستعملة سنويا

االسم التقنياالسم التقني
اHرادفاHرادف

رقم التعريفرقم التعريف
ONU-CAS-
CEE-EINCS

قسم اخلطورةقسم اخلطورة
ONU/DIVISION
لألخطار واألمنلألخطار واألمن

تسمية أخرىتسمية أخرى
(اسم جتاري)(اسم جتاري)

كمية اHوادكمية اHواد
اHستعملة سنويااHستعملة سنويا

االسم التقنياالسم التقني
اHرادفاHرادف
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اHلحق الثانياHلحق الثاني

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الطاقة.

تعهدتعهد

اHمضي أدناه

تعريف صاحب الطلب (1) ...............................................................................................................................

عنوان �ارسة النشاط ....................................................................................................................................

أتـعــهـد بـاحـتــرام كـافـة الــشـروط الـتي حتـددهــا الـقـوانــY واألنـظـمـة الــتي تـطـبق عــلى الـنـشــاطـات اHـهـنــيـة اHـتـصــلـة بـاHـواد
واHـنـتوجـات الـكـيمـيـائـيـة اخلطـرة وأوعـيـة الغـاز اHـضـغـوطةr ال سـيـمـا  منـهـا اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم 03-451 اHـؤرخ في 7
شـوال عـام 1424 اHـوافق أول ديــسـمـبـر سـنـة 2003 الـذي يــحـدد قـواعـد األمن الـتي تـطــبق عـلى الـنـشـاطــات اHـتـصـلـة بـاHـواد

واHنتوجات الكيميائية اخلطرة وأوعية الغاز اHضغوطةr اHعدل واHتمم.

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

 (إمضاء صاحب الطلب مصادق عليه)

(1) ذكر االسم واللقب أو العنوان االجتماعي لصاحب الطلب.
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اHلحق الثالثاHلحق الثالث

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة الطاقة

استمارة معلوماتيةاستمارة معلوماتية
I - تعريف صاحب الطلب : - تعريف صاحب الطلب :

1 - الـطـبـيـعـة القـانـونـيـة لـصاحـب الطـلب : (مـؤسـسـة/ش ذ أ/ ش ذ م م/ ش ذ ش و/ ش ت/ إلخ ...) مع إرفـاق نـسـخة من
rالعقد القانوني

2 - الـتــسـمــيـة  االجــتـمــاعـيــة :  الـرمـز والــتـعــيـY الــكـاملr اHــعـلــومـات اHــفـصــلـة ( الـعــنـوانr هــاتف/ فـاكـس/ تـلـكـس/ بـريـد
rتعامل أو صاحب الطلب على التراب الوطنيHإلكتروني) للمقر االجتماعي وكل وحدات ا

r3 - الرأسمال االجتماعي
4 - مــجــلس اإلدارة و/أو اHــسـيــرون : اإلداريــونr الـرئــيس اHــديــر الـعــامr اHــديـر الــعــامr مـديــرو الــوحـدات و/أو اHــســيـرون

r(قر سكناهم باجلزائر واخلارج احتماالH األسماء واأللقاب مع العناوين الدقيقة)
rتتاليةHقر سكناهم ومراجع التأهيل اH ستخدمون اخلاضعون للتأهيل : األسماء واأللقاب مع العناوين الدقيقةH5 - ا

rاألجانب YتعاملHا /Y6 - مراجع رخصة العمل أو العقد بالنسبة للمستخدم
7 - مراجع االعتمـادات احملتملـة اخلاصة غيـر تلك اHنصـوص عليهـا في اHرسوم التـنفيذي رقم 03-451 اHؤرخ في 7 شوال
عــام 1424 اHــرافق أول  ديـــســمــبـــر ســنــة 2003 الــذي يــحـــدد قــواعــد األمـن الــتي تـــطــبق عـــلى الــنـــشــاطــات اHـــتــصــلـــة بــاHــواد
واHـنتـوجات الـكيـميائـية اخلـطرة و أوعـية الـغاز اHضـغوطـةr اHعـدل واHتـمم وتواريخ حـيازتـها وانقـضاء أجـلهـا والسـلطات

r(... إلخ rكلفة بالفالحة والصحة والتجارةHالوزارات ا ) التي سلمتها
rصنفة حلماية البيئةHؤسسات اH8 - نسخة من رخصة ا

r9 - مرجع السجل التجاري
10 - رقم التسجيل اجلبائي.

II - معلومات تتعلق بالنشاطات الصناعية : - معلومات تتعلق بالنشاطات الصناعية :

r(لحقةHاألساسية والثانوية وا) 11 - مجاالت النشاطات

r(قننة احتماالHا فيها تلك ا�) صنعةHواد اH12 - تعيينات ا

13 - مساحة اHؤسسة (اجلزء اHبنيr اجلزء غير اHبني) :

rاخملطط الكلي -
.EME 2500/1 مخطط الوضعية على سلم -

r14 - نوعية البنايات

rستعملة في التصنيعH15 - وصف وجيز للطرق ا

16 - قوائم اHواد واHنتجات الكيميائية اخلطرة (اHقننة لالستعمال).

Yمـناسـب Yتـقنـي Yإطـارات التـحكم وعـمال (تـبـرير عـلى وجود مـستـخـدم rإلى إطارات Yمـقسـمـ YسـتخـدمH17 - عـدد ا

للنشاطات اHرتبطة).
18 - سعة اإلنتاج ( الشهرية والسنوية)

III - معلومات حول اHواد اHقننة احملازة في اخملزن : - معلومات حول اHواد اHقننة احملازة في اخملزن :

19 - قائمة مفصلة للمواد اHقننة احملازة في اخملزن مع حتديد بالنسبة لكل مادة :

r(تسليم الفاتورة وبطاقتها األمنية) ONU رقم rتعيينها التقني -
rكميتها السنوية القصوى -

r(االستيراد rاالقتناء من اجلزائر rالتصنيع الذاتي) منشأها -
r(االستعمال أو البيع ) اجتاهها -

- مرجع سجلها اHنتظم حملاسبة اHواد.
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IV - معلومات تتعلق بالنشاطات التجارية اHقننة : - معلومات تتعلق بالنشاطات التجارية اHقننة :

20 -  احتماال مرجع السجل التجاري اخلاص بنشاط اHتاجرة باHواد واHنتوجات الكيميائيـة اHقننة.

21 - تاريخ بداية نشاطات بيع اHواد واHنتوجات اHقننة.

22 - مرجع سجل الزبائن اHنتظم.

V - معلومات حول شروط احلفظ والتخزيـن : - معلومات حول شروط احلفظ والتخزيـن :
23 - نوعية اHنشآت و احمليط.

24 - وصف اخملارج و اHنافذ و تأمينها.

25 - اHساحةr سعة ونوع اHواد اخملزنة بالنسبة لكل مخزن.

.(YؤهلHا YستخدمHبالنسبة لكل مخزن: قائمة ا) 26 - التنظيم

VI - معلومات حول األمن الصناعي واألمن الداخلي للمؤسسات (أ . د . م) - معلومات حول األمن الصناعي واألمن الداخلي للمؤسسات (أ . د . م)

27 - احلماية احمليطية :

r(اخملارج rاالرتفاع rالنوع) السياج -
rوسائل اإلضاءة -

r(إذا وجد) راقبة عن بعدHنظام ا -
r(إذا وجد) نظام مكافحة التسلل -

rمستخدمو احلراسة الليلية والنهارية -
r(إن وجدت) األسلحة و كالب احلراسة -

28 - نظام اإلنذار والتنبيه :

rجهاز اإلنذار -
- جهاز التنبيه (مع مصالح األمن).

29 - وسائل االتصال :

- هاتف :
- فاكس :
- راديو :

30 - عتاد مكافحة احلريق :

- قائمة ونوع اHطفآت
- نظام آلي Hكافحة احلريق (إذا وجد).

- خزانات اHياه (سعتها)
- وسائل أخرى.

31 - حتديد مسافات األمن :

- للشمال :
- للجنوب :

- للشرق :
- للغرب :

أنا اHمضي أسفلهr أصرح بشرفي أن اHعلومات اHصرّح بها في هذه االستمارة صحيحة

حرر بــ ................................ في ..................................

(ختم وإمضاء صاحب الطلب)
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اHلحق الرابعاHلحق الرابع

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

واليـة ........................
مديرية الطاقة.

وصل إيداعوصل إيداع (1)

طلب اعتماد / جتديد / تعديلطلب اعتماد / جتديد / تعديل

Hمارسة النشاطات التي تتطلب استعمال اHواد واHنتوجات الكيميائية اخلطرة وأوعية الغاز اHضغوطة

استعمال / صناعة / بيع / تخزين (1)

أودع السيـد .............................................................. (2) ...............................................................................

عــنـــوان اHــكــان اHــمــارس فـــيه الــنــشــاط ...............................................................................................................
.......................................................... لدى مديرية الطاقة لواليـة ....................................................................

طلب االعتماد Hـمارسة النشاطات الـتي تتطلب استعمـال اHواد واHنتوجات الكيـميائية اخلطرة وأوعـية الغاز اHضغوطة
اHسجل حتت رقم ............................................................................................................................................

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

(تأشيرة مديرية الطاقة)

(1) شطب العبارات غير اHالئمة
(2) االسم واللقب أو العنوان االجتماعي لصاحب طلب االعتماد
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اHلحق اخلامساHلحق اخلامس

اجلمهورية  اجلزائرية  الد�قراطية  الشعبيةاجلمهورية  اجلزائرية  الد�قراطية  الشعبية

وزارة  الطاقة 

اعتماد  رقم .....................اعتماد  رقم .....................
Hمارسة النشاطات التي تتطلب استعمال اHواد واHنتوجاتHمارسة النشاطات التي تتطلب استعمال اHواد واHنتوجات

الكيميائية اخلطرة و أوعية الغاز اHضغوطةالكيميائية اخلطرة و أوعية الغاز اHضغوطة

rإن وزير الطاقــة
-  �قتضى اHرسوم التنفيذي رقم 03-451 اHؤرخ في 7 شوال عام 1424 اHوافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد
قواعـد األمن التي تطبق على النشاطات اHـتصلة باHواد واHنتوجات الـكيميائية اخلطرة وأوعـية الغاز اHضغوطةr اHعدل

rادة 5 منهHال سيما ا rتممHوا
- و�ـقـتــضى اHـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 07-266 اHـؤرخ في 27 شـعـبـان عـام 1428 اHـوافق 9 سـبــتـمـبـر سـنـة 2007 الـذي

rناجمHيحدد صالحيات وزير الطاقة وا
- و�ـقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHـشــتـرك الـذي يــحـدد شـروط وكــيـفـيــات تـسـلــيم االعـتـمــاد Hـمـارســة الـنـشــاطـات الـتي

rضغوطةHنتوجات الكيميائية اخلطرة وأوعية الغاز اHواد واHتتطلب استعمال ا
rقدم من طرف صاحب الطلبHوبناء على الطلب ا -

rقدمة من طرف صاحب الطلبHعلومات اHوبناء على استمارة ا -
- و�ـقـتـضى اآلراء بـاHـوافـقـة من الـوزيـر اHـكـلف بـالـدفـاع الـوطـنــي والـوزيـر اHـكـلف بـالـداخـلـيـة واجلـمـاعـات احملـلـية

والوزير اHكلف بالصناعة والوزير (أو الوزراء) ........................................ (1).

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : ............ (اسم  ولقب أو العنوان االجتماعي للمستفيد من االعتماد) ..................................... (2).
عنوان مقر �ارسة النشاط : ...................................................................................................................
عنوان مخزن اHواد : ...............................................................................................................................
عنوان مكان استعمال اHواد : ....................................................................................................................
يرخص (بـاستـعمالr صـنعr بيعr تـخزين) طـبقـا ألحكام اHـرسوم الـتنـفيذي رقم 03-451 اHؤرخ في 7 شـوال عام 1424
اHــوافق أول ديــســمــبــر ســنـة r2003  اHــعــدل واHــتــمـم واHـذكــور أعـالهr الــنــشــاطــات اHــهــنــيــة اHــتــعــلــقــة بــاHــواد واHــنــتــوجـات

الكيميائيـة اخلطرة اHذكورة في ملحق هذا االعتماد.

اHـادة اHـادة 2 : : عـلى اHــتــعـامل اHــعــتـمــد الـتــصــريح شـهــريــا بـاHــواد واHـنــتــوجـات الــكـيــمــيـائــيــة  اخلــطــرة اHـصــنـعــةr اHــبـيــعـة
واHستعملـة واحملازة  و/أو اخملزنة ألعوان مديرية الطاقة للوالية اHعنية.

اHادة Hادة 3 : : يـخضـع اHتـعامل Hـراقبـة اHصـالح اHـعنـية طـبقـا ألحكـام اHادة 22 من اHـرسـوم التـنفـيذي رقم 03-451 اHؤرخ
في 7 شوال عام 1424 اHوافق أول ديسمبر سنة r2003 اHعدل واHتمم واHذكور أعاله.

(1) أذكر الوزارة (أو الوزارات) اHعنية بالرأي التقني (الفالحةr الصحةr التجارة .... إلخ)

(2) اسم ولقب أو العنوان االجتماعي للمستفيد من االعتماد.
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rـذكـورة أعالهHفي إطـار الـنـشــاطـات ا rـادة 4 : : يـعـطي هــذا االعـتـمـاد صــاحـبه احلق في اقــتـنـاء من الـســوق الـداخـلـيــةHـادة اHا
اHواد واHنتوجـات الكيميـائيـة اخلطرة اHـذكورة في جداول اHواد واHنـتوجات الكيـميائية اخلـطرة الواردة في القوائم (أ)

و(ب) و (ج) اHوجودة في اHلحقr في حدود إمكانيات التخزين.

اHادة اHادة 5 : : يعطي هذا االعـتماد صـاحبه احلق في صناعـةr و هذا في إطار الـنشاطات اHـذكورة أعالهr اHواد واHـنتوجات
الكيميائيـة اخلطرة اHذكورة في القائمة (د) اHلحقة بهذا القرار. 

اHادة اHادة 6 : : يتوجب على الـبائعY لـلمواد االمتـثال الصـارم ألحكام اHواد اHـذكورة أعاله وأالّ يزودوا اHتـعامل إالّ باHواد
و/أو اHنتوجات الكيميائيـة التي هي (موضوع االعتماد).

اHـادة اHـادة 7 : : ال �ـكن اHـتـعامـل اHعـتـمـد الـقـيام بـبـيع اHـنـتـوجـات اHذكـورة في الـقـائـمـة (ب) إالّ بـتقـدª رخـصـة اقـتـناء من
طرف اHشتري.

يسلّم هذا االعـتماد الذي يتـضمن ......................................... صفحة (3) في .............................................. وتنتهي
مدة صالحيته بتاريخ ........................................................................................

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

(تأشيرة وزير الطاقة)  

(3) أذكر العدد اإلجمالي للصفحات.
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جداول اHواد واHنتوجات الكيميائية  اخلطرة للملحق اخلامسجداول اHواد واHنتوجات الكيميائية  اخلطرة للملحق اخلامس
اعتماد رقم ................ مؤرخ في .....................اعتماد رقم ................ مؤرخ في .....................

القائمة (أ)  : اHواد واHنتوجات الكيميائية اHوجهة لالستعمال من طرف اHتعاملالقائمة (أ)  : اHواد واHنتوجات الكيميائية اHوجهة لالستعمال من طرف اHتعامل

رقم التعريفرقم التعريف
ONU/

الكمية السنويةالكمية السنويةتسميات أخرىتسميات أخرىاالسم التقنياالسم التقني (1)
القصوىالقصوى

الوجهة الوجهة (2)

القائمة (ب) : اHواد و اHنتوجات الكيميائية موضوع االعتماد و التي ال �كن بيعها إالالقائمة (ب) : اHواد و اHنتوجات الكيميائية موضوع االعتماد و التي ال �كن بيعها إالّ �وجب رخصة اقتناء  �وجب رخصة اقتناء 

القائمة (ج)  : اHواد واHنتوجات الكيميائية موضوع االعتماد و التي ال يتطلب بيعها رخصة اقتناء القائمة (ج)  : اHواد واHنتوجات الكيميائية موضوع االعتماد و التي ال يتطلب بيعها رخصة اقتناء 

(1) االسم التقني أو الكيميائي
(2) صناعة اHنتوجات الكيميائية أو استعماالت أخرى

(3) ذكر وجهة اHواد واHنتوجات الكيميائية اخلطرة
(4) ذكر وجهة اHواد واHنتوجات الكيميائية اHضرة بالبيئة

(5) البيع أو االستعماالت األخرى

رقم التعريفرقم التعريف
ONU/

الكمية السنويةالكمية السنويةتسميات أخرىتسميات أخرىاالسم التقنياالسم التقني (1)
القصوىالقصوى

الوجهة الوجهة (3)

القائمة (د)  : اHواد واHنتوجات الكيميائية اHوجهة لإلنتاج من طرف اHتعاملالقائمة (د)  : اHواد واHنتوجات الكيميائية اHوجهة لإلنتاج من طرف اHتعامل

رقم التعريفرقم التعريف
ONU/

الكمية السنويةالكمية السنويةتسميات أخرىتسميات أخرىاالسم التقنياالسم التقني (1)
الوجهة الوجهة (4)القصوىالقصوى

رقم التعريفرقم التعريف
ONU/

الكمية السنويةالكمية السنويةتسميات أخرىتسميات أخرىاالسم التقنياالسم التقني (1)
القصوىالقصوى

الوجهة الوجهة (5)
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اHلحق السادساHلحق السادس
استمارة التصريح الشهري للمواد واHنتوجات الكيميائية اخلطرةاستمارة التصريح الشهري للمواد واHنتوجات الكيميائية اخلطرة

1- االستعمال- االستعمال

.............................. (1)

ملخص شهري  للمواد واHنتوجاتملخص شهري  للمواد واHنتوجات
الكيميائية اخلطرةالكيميائية اخلطرة

من ........................... إلى ...............................

2 -  اإلنتاج -  اإلنتاج

.............................. (1)

ملخص شهري  للمواد واHنتوجاتملخص شهري  للمواد واHنتوجات
الكيميائية اخلطرةالكيميائية اخلطرة

من ........................... إلى ...............................

التعيY التقني /التعيY التقني /
اHرادف واالسماHرادف واالسم

التجاريالتجاري

ONU-CAS - رقم رقم
CEE-EINCS

تركيز و/أوتركيز و/أو
تركيب كيميائيتركيب كيميائي

مرجع الوثائقمرجع الوثائق
اإلدارية لدخولاإلدارية لدخول

اخملزوناتاخملزونات

ONU / صنف اخلطورة / رقم / صنف اخلطورة / رقم
قسم اخلطر واألمنقسم اخلطر واألمن

كميةكمية
اHواداHواد
اHنتجةاHنتجة

التعيY التقني / اHرادفالتعيY التقني / اHرادف
واالسم التجاريواالسم التجاري

ONU-CAS - رقم رقم
CEE-EINCS

مرجع الوثائق اإلداريةمرجع الوثائق اإلداريةالتاريخالتاريخ
خلروج اخملزوناتخلروج اخملزونات

كمية اHوادكمية اHواد
اHنتجةاHنتجة

(1) بيّن اسم وعنوان الصانعr البائع واHستعمل واحتماال مراجع اعتماده أو رخصة اقتناء / استيراد.
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اHلحق السادس (تابع)اHلحق السادس (تابع)

3 -  البيع -  البيع
.............................. (1)

ملخص شهري  للمواد واHنتوجاتملخص شهري  للمواد واHنتوجات
الكيميائية اخلطرةالكيميائية اخلطرة

من ........................... إلى ...............................

التعيY التقني /التعيY التقني /
اHرادف واالسم التجارياHرادف واالسم التجاري

ONU-CAS - رقم رقم
CEE-EINCS

مرجع االعتمادمرجع االعتمادالكميةالكمية
والرخصةوالرخصة

اHشترياHشتري
(االسم والعنوان)(االسم والعنوان)

التاريخالتاريخ

4  -  التخزين / احليازة  -  التخزين / احليازة
.............................. (1)

ملخص شهري  للمواد واHنتوجاتملخص شهري  للمواد واHنتوجات
الكيميائية اخلطرةالكيميائية اخلطرة

من ........................... إلى ...............................

التعيY التقني /التعيY التقني /
اHرادف واالسم التجارياHرادف واالسم التجاري

ONU-CAS - رقم رقم
CEE-EINCS

مرجع االعتماد أو الرخصةمرجع االعتماد أو الرخصةالكميةالكمية التاريخالتاريخ

(1) بيّن اسم وعنوان الصانعr البائع واHستعمل واحتماال مراجع اعتماده أو رخصة اقتناء / استيراد.
(2) بيّن رقم الصفحة والعدد اإلجمالي للصفحات.

(3) للمتعامل اHعتمد.

حرر بـ ....................................r في .....................................

(ختم وإمضاء صاحب الطلب) (3)

الصفحة (2) ..... / .....
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وزارة وزارة التجارةالتجارة
قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 22 ربــــــيـع األوربــــــيـع األوّل عــــــام ل عــــــام 1436 اHــــــوافق  اHــــــوافق 13
يــنـايــر ســنـة يــنـايــر ســنـة r2015 يــتــضـم يــتــضـمّن إلــغـــاء أحـكــام الــقــرارن إلــغـــاء أحـكــام الــقــرار
اHــؤراHــؤرّخ في خ في 11 رجب عــام  رجب عــام 1432 اHــوافق  اHــوافق 13 يـــونـــيــو يـــونـــيــو
ســـنــة ســـنــة 2011  الـــذي يــحـــدالـــذي يــحـــدّد مــدة صـالحــيـــة مــســـتــخــرجد مــدة صـالحــيـــة مــســـتــخــرج
الــســجـل الـتــجـاري اHــمـنــوح لــلـخــاضـعــH Yـمــارسـةالــســجـل الـتــجـاري اHــمـنــوح لــلـخــاضـعــH Yـمــارسـة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعض األنشطة.بعض األنشطة.
rإنّ وزير التجارة

- �ــقـتــضى اHــرسـوم الــرّئـاسي رقـم 14-154 اHـؤرّخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّـن تعيHوا
- و�قتـضـى اHرسوم التّنفيذي رقم 02-453 اHؤرّخ
فـي 17 شــوّال عـام 1423 اHوافــق 21 ديسـمبـر سنـة 2002

rالـذي يحـدّد صالحيات وزير التجارة
- و�ـقـتـضى الـقـرار اHـؤرّخ في 11 رجب عـــام 1432
اHـوافـــق 13 يـونـيــو سـنـة 2011 الــذي يـحـدّد مــدة صالحـيـة
مـستخـرج السـجل التـجاري اHمـنوح لـلخاضـعH Yـمارسة

rعدّلHا rبعض األنشطة
يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تـــلــغـى أحــكـــام الـــقـــرار اHــؤرّخ فـي 11
رجـب عـــام 1432 اHــــوافق 13  يـــونـــيــــو ســـنـــة 2011 الـــــــذي
يـحدّد مـدة صالحـيـة مسـتـخـرج السـجل الـتـجاري اHـمـنوح

للخاضعH Yمارسة بعض األنشطةr اHعدّل.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـنــشــر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرسـمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرّر بـاجلـزائـر في 22 ربـيع األوّل عـام 1436 اHـوافق

13 يناير سنة 2015.
عمارة بن يونسعمارة بن يونس

وزارة وزارة الصحة والسكان الصحة والسكان 
وإصالح اNستشفياتوإصالح اNستشفيات

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 17 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1436
10  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة   ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة r2014 يـــتـــمم اHـــلـــحقr يـــتـــمم اHـــلـــحق اHــوافق اHــوافق 
الــثــاني مـن الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHــؤرالــثــاني مـن الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHــؤرّخ
في في 21 صفر عام  صفر عام 1433 اHوافق  اHوافق  15 يناير سنة يناير سنة 2012
الذي يحدالذي يحدّد معايـير تصنيف اHؤسـسات العموميةد معايـير تصنيف اHؤسـسات العمومية
االســتــشــفــائــيــة واHــؤســســات الــعــمــومــيــة لــلــصــحــةاالســتــشــفــائــيــة واHــؤســســات الــعــمــومــيــة لــلــصــحــة

اجلوارية وتصنيفها.اجلوارية وتصنيفها.
ــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األوّل
rستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

rاليةHووزير ا

- �ــقــتــضـــــى اHــرســـــــوم الــرّئــاســـــي رقم 145-14
اHــــــؤرّخ فــــي 28 جــــــمــــــــــــادى الــــــثــــــانــــــيـــــــــــة عـــــــــــام 1435
Yــتــضــمّن تــعـــــيـHــوافـــــق 28 أبــريــــل ســنــــــة 2014 واHا

rالوزيـــر األوّل

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

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ــــقــــتـــــضـى اHــــرســـوم الــــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقم 140-07
اHــــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1428 اHــــوافق 19 مـــايـــو
ســـنــة 2007 واHـــتـــضـــمّـن إنـــشـــاء اHـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيــة
االســــتـــشـــفـــائـــيـــة والـــمـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة لــلــصــحــة
اجلـواريـة وتـنـظـيــمـهـا وسـيـرهـاr اHـعــدّل واHـتـمّمr ال سـيـمـا

rادّة 23 منـهHا

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 21 صــفـر عـام 1433 اHـوافق 15 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي
يــــحــــدّد مـــــعــــايــــيـــــر تــــصــــنـــــيف اHــــؤســـــســــات الــــعـــــمــــومــــيــــة
االسـتـشـفـائـيـة واHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة لـلـصـحـة اجلـواريـة

rتمّمHعدّل واHا rوتصنيفها

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يتمم اHـلحق الثاني بالقرار الوزاري
اHشـتـرك اHؤرّخ في 21 صـفـر عام 1433 اHـوافق 15 يـنـاير
ســـنــة 2012 الــذي يـــحـــدّد مــعـــايـــيــر تـــصـــنــيـف اHــؤســـســات
الـعـمومـيـة االستـشـفائـيـة واHؤسـسـات العـمـوميـة لـلصـحة

اجلوارية وتصنيفهاr كما يأتي :

"اHلحق الثاني"اHلحق الثاني

أ - تصنيف اHؤسسات العمومية االستشفائية

1 - قــائــمـــة اHــؤســســات الــعـــمــومــيــة االســتـــشــفــائــيــة
اHصنفة في الفئة "أ"

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

2 - قــائــمـــة اHــؤســســات الــعـــمــومــيــة االســتـــشــفــائــيــة
اHصنفة في الفئة "ب"

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

3 - قــائــمـــة اHــؤســســات الــعـــمــومــيــة االســتـــشــفــائــيــة
اHصنفة في الفئة "ج"
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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اHـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلّق بـســلـطـة الـتـعـيـY والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـY وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-121 اHؤرّخ
في 15 ربـــــــيع الــــثــــــاني عــــــام 1432 اHـــــوافــق 20 مــــــارس
YوظفHتضمّن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2011 وا

rفي الصحة العمومية Yألسالك شبه الطبي YنتمHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يـحــدّد صالحــيـات وزيــر الـصّــحــة والـسّـــكـان وإصالح

rستشفيـاتHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اHؤرّخ
في 3 جــــمـــــادى الـــثــــانــــيــــة عــــام 1433 اHــــوافـق 25 أبـــــريــل
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحــــدّد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم اHـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اHــــهــــنــــيـــــة في اHــــؤســــســــات

rواإلدارات العمومية وإجرائها

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 8 من اHـرسـوم
الـــتّــنــفـــيــذيّ رقم 12-194 اHــؤرّخ في 3 جــمـــادى الــثـــانـــيــة
rــذكــور أعالهHــوافـق 25 أبــريل ســنــة 2012 واHعـــام 1433 ا
يــهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد إطــار تــنــظــيم اHــســابــقـات
واالمـتـحانـات اHـهـنـيـة لاللـتـحاق بـبـعض الـرتب اHـنـتـمـية

ألسالك شبه الطبيY للصحة العمومية.

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  : تــــــتـــــــضــــــمـن اHــــــســــــابـــــــقــــــاتr عـــــــلى أســــــاس
االخــتـبــارات واالمــتـحــانــات اHـهــنــيـةr االخــتــبـارات اآلتــيـة

حسب الشعب اHذكورة أدناه :

1 -الـــــــشــــــعـب : الــــــعـالج وإعـــــــادة الــــــتـــــــأهــــــيـل وإعــــــادة -الـــــــشــــــعـب : الــــــعـالج وإعـــــــادة الــــــتـــــــأهــــــيـل وإعــــــادة
التكييف والطبية التقنية والطبية االجتماعية :التكييف والطبية التقنية والطبية االجتماعية :

: Yاخلارجي Yبالنسبة للمترشح - : Yاخلارجي Y1.1 - بالنسبة للمترشح

- اخــتــبـار اخــتــيـاري فـي الـعــلــوم الــطـبــيــعــيـة أو في
r3 عاملHا r(2) دة ساعتانHالرياضيات : ا

- اختـبـار اخـتيـاري في الـلـغـة األجنـبـيـة (الفـرنـسـية
أو اإلجنــــلــــــيــــزيـــــة أو األHــــانــــــيــــة أو اإلســــبــــــانـــــيــــة) : اHــــدة

ساعتـان r(2) اHعامل 2.

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

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

- الرمشي

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

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

- اإلدريسية

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

تلمسان

اجللفة

اHؤسسات العمومية االستشفائيةاHؤسسات العمومية االستشفائية الوالياتالواليات

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

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 17 صـــفـــر عــام  1436 اHــوافق 10
ديسمبر سنة 2014.

عن وزير الصحة والسكانعن وزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات

األمY العاماألمY العام
عبد احلق سايحيعبد احلق سايحي

عن وزير عن وزير اHاليةاHالية
األمY العاماألمY العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 16
فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة r2015 يحـدr يحـدّد إطـار تنـظـيم اHسـابـقاتد إطـار تنـظـيم اHسـابـقات
واالمــتــحــانــات اHــهـــنــيــة لاللــتــحــاق بــبــعض الــرتبواالمــتــحــانــات اHــهـــنــيــة لاللــتــحــاق بــبــعض الــرتب
اHنتمية ألسالك شبه الطبيY للصحة العمومية.اHنتمية ألسالك شبه الطبيY للصحة العمومية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rستشفياتHإن وزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّـق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتمّمHعدّل واHا rYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
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: YوظفHا Yبالنسبة للمترشح - : YوظفHا Y2.1 - بالنسبة للمترشح
r(2) ـدة ســاعــتـانHاخـتــبــار في الــثـقــافــة الـعــامــة : ا -

r2 عاملHا
- اخــــتــــبــــار يـــتــــضــــمـن مـــوضــــوعــــا مــــهــــنــــيــــا ذا صــــلـــة

بتخصص اHترشح : اHدة ثالث (3) ساعاتr اHعامل 3.
2 - شــعــبــــة الــتــعــلـــــيم والــتــفــتـيــش الــبـيـــداغـــوجي - شــعــبــــة الــتــعــلـــــيم والــتــفــتـيــش الــبـيـــداغـــوجي

شبـه الطبي :شبـه الطبي :
1.2 - اختبارات كتابية للقبول : - اختبارات كتابية للقبول :

r(2) ـدة ســاعــتـانHاخـتــبــار في الــثـقــافــة الـعــامــة : ا -
r1 عامـلHا

- اختـبـار اخـتيـاري في الـلـغـة األجنـبـيـة (الفـرنـسـية
أو اإلجنلـيزيـة) : اHدة ساعتـان r(2) اHعامل 2.

2.2 - اختبار شفهي للقبول النهائي : - اختبار شفهي للقبول النهائي :
يتمثل في محـادثة مع أعضاء اللـجنة حول موضوع
rـدة الـقـصوى 20 دقـيـقةHمـنـصـوص عـلـيه في الـبـرنـامج : ا

اHعامل 1.
اHـــــــــــــاداHـــــــــــــادّة ة 3 :  : كــل عــالمـــــــــــــــة تــــــــــــــقـل عـن 20/5 فــي أحـــــــــــــد

االختبارات الكتابية اHذكورة أعالهr تعد إقصائية.
اHــاداHــادّة ة 4 :  : يـــؤدي غــيـــاب اHـــتــرشـح عن احملـــادثــة أو عن
أحد اخـتـبـارات الـقـبـول أو الـنـجـاح الـنهـائي إلـى إقصـائه

من اHسابقة أو االمتحان اHهني.
5 :  : تلـحق بأصـل هذا الـقرار بـرامج اHـسابـقات اHاداHادّة ة 
على أساس االختبارات واالمتحانات اHهنية لكل رتبة.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : تــشــمل اHــســابـــقــةr عــلى أســاس الــشــهــادات
لاللـتــحـــاق بـالــتـكــــوين اHــتـخــصص مــعـــايــــيــر االنـتــقــــاء
وكــــذا الــــتــــنـــــقــــيط اخملـــــصص لــــكـــل واحـــــد مــــنـــــهـــــاr حــــسب

األولويــة اآلتـية :
1 - مالءمـة مـؤهالت تكـوين اHـتـرشح مع مـتـطـلـبات - مالءمـة مـؤهالت تكـوين اHـتـرشح مع مـتـطـلـبات

التكوين اHراد االلتحاق به (التكوين اHراد االلتحاق به (0 إلى  إلى 13 نقطة) : نقطة) :
1.1 - تـــطــــابق تـــخــــصص الـــشــــهـــادة مـع مـــتـــطــــلـــبـــات - تـــطــــابق تـــخــــصص الـــشــــهـــادة مـع مـــتـــطــــلـــبـــات

الرتبة (الرتبة (0 إلى  إلى 6 نقاط) : نقاط) :
تـــرتب تـــخـــصــصـــات اHــتـــرشـــحــY حـــسب األولــــويـــة
rYالــتـي حتــددهــــا الــســـلــطـــة الــتـي لــهـــا صالحـــــيــة الـــتــعـــيــ
وتـــذكـــــر في قـــرار أو مــقـــرر فــتـح اHــســـابــقـــة عـــلى أســاس

الشهاداتr وتنقّط كما يأتي :
rالتخصص (ات) 1 : 6 نقاط -
rالتخصص (ات) 2 : 4 نقاط -
rالتخصص (ات) 3 : 3 نقاط -

rYالتخصص (ات) 4 : 2 نقطت -
rالتخصص (ات) 5 :  نقطة واحدة -

2.1 - مسار الدراسة أو التكوين ( - مسار الدراسة أو التكوين (0 إلى  إلى 7 نقاط) : نقاط) :
يتم تـنقـيط مسـار الدراسـة أو التـكوين عـلى أساس
اHعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين اHتوج باHؤهل

أو الشهادةr كما يأتي :
- نقـطـة واحدة (1) بالنسـبة للمـترشح الذي حتصـل

r20/10,99 20/10,50 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب
- نـقــطــتــان (2) بــالـنــســبـــة لـلــمــتــرشح الــذي حتـصـل

r20/11,99 20/11 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب
- ثالث(3) نـقاط بالـنسبــة للمتـرشــح الـذي حتصــل

r20/12,99 20/12 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب
- أربع (4) نقاط بالـنسبـة للمترشــح الـذي حتصــل

r20/13,99 20/13 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب
- خمس (5) نقـاط بالـنسـبـة لـلمـترشح الــذي حتصل

r20/14,99 20/14 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب
- ست (6) نـقـاط بــالـنـسـبــة لـلــمـتـرشح الــذي حتـصل

r20/15,99 20/15 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب
- سـبع (7) نـقـاط بـالـنـسـبــة لـلـمتـرشـح الـذي حتـصل

على معدل عام يساوي أو يفوق 20/16.
* يـــســـتـــفــيـــد خـــريـــجـــو اHـــدارس الـــكـــبـــرى (اHــدارس

.Yإضافيت Yالوطنية للتكوين العالي) من نقطت
* يــــســــتــــفـــــيــــد األوائـل في دفــــعـــــاتــــهم بـــــاHــــؤســــســــات

العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
2 - تاريخ احلصول على الشهادة ( - تاريخ احلصول على الشهادة (0 إلى  إلى 5 نقاط) : نقاط) :

يتم حتـديد أقدمـية الشـهادة بـالنظـر إلى تاريخ فتح
اHـسـابــقـة. ويـتم تـنـقــيـطـهـا عـلى أسـاس 0,50 نــقـطـة عن كل

سنةr في حدود خمس (5) نقاط.
3 - نتائج اHقابلة مع جلنة االنتقاء ( - نتائج اHقابلة مع جلنة االنتقاء (0 إلى إلى3 نقاط) : نقاط) :
- الـــقــــدرة عـــلى الـــتـــحــلـــــيل والـــتـــلـــخــــيص : نـــقـــطـــة

r(1) واحـدة
r(1) القدرة على التواصل : نقطة واحدة -

- قدرات و/ أو مؤهالت خاصة : نقطة واحدة (1).
اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــتم الـفـصــل بـY اHـتـــرشـحــY اHــتـسـاوين
في اHـرتبة بالنـسبة للـمسابقات عـلى أساس االختبارات

وفقـا للمقاييس اآلتــية :
r(ابن أو ابنة شهيد) ذوو احلقوق -

- أصـــنــاف األشــخــاص (اHـــعــاقــY الــذيـن لــهم الــقــدرة
r(راد االلتحاق بهاHرتبطة بالرتبة اHهام اHعلى أداء ا

rمعدّل االختبارات الكتابية -
- الـــعالمــــة احملــصـل عـــلـــيــهـــا في االخـــتــبــــار الــذي لـه

أكبـر معـامـل.



39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 23 17 رجب رجب عام عام 1436 هـ هـ

6  مايو سنة  مايو سنة 2015 م

عن وزير الصحة والسكان عن وزير الصحة والسكان 
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات

األمY العاماألمY العام
عبد احلق سايحيعبد احلق سايحي

YـــتـــرشـــحـــHا Yفـي حـــالـــة مـــا إذا لم يــــتم الـــفـــصـل بـــ
rـــذكــــورة أعالهHــقــــايـــيس اHرغـم تـــطـــبـــيـق ا rـــتــســــاوينHا
فـإنــه يـتـم حـسـب األولـويــةr تــطــبــيق اHــقـايــيس الــثــانــويـة

اآلتي ذكـرهـا :
rسار الدراسة أو التكوينH ّعدّل العامHا -

rؤهّـلHأقدمية الشهادة أو ا -
- سن اHترشح (األولوية لألكبر سنا).

8 :  : يــتم الــفـصـــل بـY اHــتـرشــحــY اHـتــسـاوين اHـاداHـادّة ة 
في اHـــرتـــبــــة بـــالــنـــســـبـــة لالمـــتـــحـــانـــات اHــهـــنـــــيـــة وفـــقــــا

للمقياس اآلتي :
-  الـعالمــة احملـصــل عــلـيـهـــا في االخــتـبـــار الـذي لـه

أكبـر معـامـل.
YـــتـــرشـــحـــHا Yفـي حـــالـــة مـــا إذا لم يــــتم الـــفـــصـل بـــ
اHـتســاوين رغم تـطبـيق اHـقيـاس اHذكـور أعالهr فـإنه يتم
حسب األولويةr تطبيق اHقاييس الثانوية اآلتي ذكرها :

rاألقدمية في الرتبة -
rاألقدمية العامّـة -

- سن اHترشح (األولوية لألكبر سنا).
9 :  : يــتم الــفـصـــل بـY اHــتـرشــحــY اHـتــسـاوين اHـاداHـادّة ة 
rـرتـبة بـالنـسبـة لـلمـسابـقـات على أسـاس الشـهاداتHفي ا
لاللــتـــحــاق بــالــتــكــويـن اHــتــخــصصr حـــسب احلــالــة ووفــقــا

للمقاييس اآلتية :
rسار الدراسة أو التكوينH عدل العامHا -

- أقدمية الشهادة أو اHؤهل.
10 :  : يــــــجب أن حتــــــتــــــوي مــــــلــــــفــــــات الــــــتــــــرشح اHـــــاداHـــــادّة ة 

Hسابقات التوظيف على الوثائق اآلتية :
rطلب خطي -

rنسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية -
- نـسـخة  (1) من اHـؤهل أو الـشـهـادة اHـطـلـوبـة الـتي
تكـون مـرفـقــة بكـشف الـنـقـاط اHـتعـلق بـاHـســار الدراسي

rأو التكويني
- اســـــتــــمـــــارة مــــعــــلـــــومــــات يـــــتم مـــــلــــؤهـــــا من طــــرف

اHترشح.
اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـجب عـلى اHـتـرشـحـY اHـقـبـولـY نـهـائـيا
في مـسـابـقــات الـتـوظـيف قـبل الـتـعـيـY في الـرتب اHـراد
االلـتـحــاق بـهـاr إتـمـام مـلـفـاتـهم اإلداريـة �ـجـمـوع الـوثـائق

األخرى اآلتية :
- نــسـخــة من وثــيـقــة إثـبــات وضـعــيــة اHـتــرشح جتـاه

rاخلدمـة الوطنـية
- مــســـتـــخـــرج من صـــحــيـــفــــة الـــســوابـق الـــقــضـــائـــيــة

rفعـولHساريـة ا
- شـهـادة اإلقــامــة بـالـنـســبــة Hـسـابــقـــات الـتــوظـيف

rناصب احملددة في الواليات أو البلديات البعيدةHفي ا

rيالدHمستخرج شهادة ا -
- شــهـادتـان (2) طــبـيـتـان (الـطـب الـعـام وشـهـادة طب
األمــراض الــصــدريــة يــســلــمــهــا طــبـيـب مــخــتص) تــثــبــتـان

rطلوبHنصب اHترشح لشغـل اHأهلية ا
rصورتان (2) شمسيتان -

rشـــهــــادة تـــثـــبت صـــفـــــة ابــن أو أرمـــلـــــة شـــهـــــيــد -
rعنــد االقتضـاء

rـــتــــرشــح فـي دفــعـــتــهHوثـــيـــقـــــة تـــثـــبت تـــفـــــوق ا -
عنــد االقتضـاء.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : تـتـضــمن مـلـفـات الــتـرشح لـلــمـشـاركـة في
االمـتحـانات اHـهنـية واHـسابـقات علـى أساس االخـتبارات

للترقيةr طلبا خطيا يقدمه اHترشح.
YــــوظــــفــــHيــــتـم اســــتــــكــــمــــال تــــكــــويـن مــــلف تـــــرشح ا
اHـستـوفـY الشـروط الـقانـونـية األسـاسيـة لـلمـشـاركة في
االمـتحـانات اHـهنـية واHـسابـقات علـى أساس االخـتبارات
اHــذكـورة أعالهr من طـرف اإلدارة اHـســتـخـدمـةr ويـجب أن

يحتوي على الوثائق اآلتية :
rأو الترسيم Yنسخة من قرار أو مقرّر التعي -

- نــســخـــــة مــن شــهـــــادة تــثــبت صــفــــة الــعــضـــويـــة
فـي صـفـوف جيـش التـحـرير الـوطـني أو اHنـظـمة اHـدنــية
rجلـبــهـــة الـتــحـــريــر الــوطــني أو أرمــلــة أو ابن (ة) شــهــيـد

عند االقتضـاء.
اHاداHادّة ة 13 :  : تمـنح زيادات لـلمـتـرشحـY أعضـاء جيش
الــتــحـريــر الــوطــني واHــنــظــمــة اHــدنــيـة جلــبــهــة الــتــحــريـر
الــــوطــــنـي وأرامل وأبــــنــــاء الــــشــــهـــــداءr وفــــقــــا لــــلــــتــــشــــريع

والتنظيم اHعمول بهما.
YــشــــاركــــHا YــتـــرشــحـــــHــادّة ة 14 :  : يــجـب عـــلـى اHــاداHا
فـي اHـسـابـقــات واالمـتـحـانـات اHـهـنــيـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا
في هــذا الــقــرارr أن يــســتــوفــوا مــســبــقــا جــمــيع الــشــروط
الـقانونية األساسـية اHطلوبـة لاللتحاق بالـرتب اHنتمية
ألسالك شبه الطبيـY في الصحة العمومـيةr كما حددتها
أحـــكـــام اHـــرســـوم الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 11-121 اHــؤرّخ في 15
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1432 اHــــوافق 20 مــــارس ســــنــــة 2011

واHذكور أعاله.
اHـاداHـادّة ة 15 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436

اHوافق 16 فبراير سنة 2015.
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حالـة القيـام باخلدمـة لدى وزارة الصـيد البـحري واHوارد
الـــصــيــديـــة (اخملــبــر الــوطـــني Hــراقــبـــة وحتــلــيل مـــنــتــجــات
الـصــيــد الــبـحــري ونــظـافــة األوســاط) وفي حـدود الــتــعـداد
اHـنـصوص عـلـيه �ـوجب هذا الـقـرارr اHوظـفـون اHنـتـمون

لألسالك اآلتية :

التعـدادالتعـدادالسلكالسلك

30مهندسو البيئة

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

 وزيرة التهيئة وزيرة التهيئة
العمرانية والبيئةالعمرانية والبيئة

دليلة بوجمعةدليلة بوجمعة

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

وزارة الصيد البحري واNوارد الصيديةوزارة الصيد البحري واNوارد الصيدية

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 6 مــــحـــــرم عــــام  مــــحـــــرم عــــام 1436
اHـوافق اHـوافق 30 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة r2014 يتـضـمن وضع بعض يتـضـمن وضع بعض
األسالك اخلـاصــة بـاإلدارة اHــكـلــفـة بــالـبــيـئــة وتـهــيـئـةاألسالك اخلـاصــة بـاإلدارة اHــكـلــفـة بــالـبــيـئــة وتـهــيـئـة
اإلقلـيم في حـالـة القـيـام باخلـدمـة لدى وزارة الـصـيداإلقلـيم في حـالـة القـيـام باخلـدمـة لدى وزارة الـصـيد
الـبحـري واHوارد الـصيـديـة (اخملبـر الوطـني Hراقـبةالـبحـري واHوارد الـصيـديـة (اخملبـر الوطـني Hراقـبة
وحتـليل مـنتجـات الصـيد الـبحـري وتربـية اHـائياتوحتـليل مـنتجـات الصـيد الـبحـري وتربـية اHـائيات

ونظافة األوساط).ونظافة األوساط).
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ الوزير األوّل

rوارد الصيديةHووزير الصيد البحري وا

rووزيـرة التهيئة العمرانية والبيئة

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

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-232 اHؤرخ
في 19 رجب عـــــام 1429 اHـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2008
YــــوظــــفــــHـــــتــــــضـــــمـن الــــقــــانــــون األســـــاسي اخلــــاص بــــاHوا
اHـنــتـمــY إلى األسالك اخلـاصــة بـاإلدارة اHــكـلــفـة بــالـبــيـئـة

rوتهيئة اإلقليم

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-215 اHؤرخ
في 23 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق 15 مــايــو ســنــة
2012 واHــتـضــمن إنــشـاء اخملــبـر الــوطـنـي Hـراقــبـة وحتــلـيل

مـــنــتــجــات الــصــيــد الــبــحــري وتــربــيــة اHــائــيــات ونــظــافــة
rاألوساط وتنظيمه وسيره

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الـــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 08-232 اHــؤرخ في 19 رجب عــام 1429
الـمـوافق 22 يولـيو سنة 2008 واHـذكور أعالهr يوضع في

اHــادة اHــادة 2 : تـــتــولى مـــصـــالح وزارة الـــصــيـــد الــبـــحــري
واHـــوارد الـــصـــيـــديــــة (اخملـــبـــر الـــوطـــني Hـــراقـــبـــة وحتـــلـــيل
مـــنــتــجــات الــصــيــد الــبــحــري وتــربــيــة اHــائــيــات ونــظــافــة
YــنــتــمـHا Yــهــني لــلــمــوظــفــHــســار اHاألوســاط) تــسـيــيــر ا
لـــلـــســـلك اHـــذكـــور في اHـــادة األولى أعـالهr طـــبــقـــا لـألحـــكــام
الـقـانـونــيـة األسـاسـيـة احملـددة �ـوجـب اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقم 08-232 اHــــــؤرخ في 19 رجب عــــــام 1429 اHــــــوافق 22

يوليو سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 3 :  : يـسـتــفـيـد اHـوظــفـون اHـوضــوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بـــاخلــدمـــة مـن احلق في الـــتـــرقـــيــةr طـــبـــقـــا ألحـــكــام
اHـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 08-232 اHـؤرخ في 19 رجب عـام

1429 اHوافق 22 يوليو سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 4 :  : تـكـون الـرتـبـة الـتي يـشـغـلـهـا اHوظّـف الذي
استفاد من ترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.

اHـادة اHـادة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 6 مـــحـــرم عـــام 1436 اHــوافق 30
أكتوبر سنة 2014.


