
العددالعدد 52

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 16 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 30 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtY بئر مراد رايسt 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



16 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 252
30 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـاسي رقم 15-251 مـؤرّخ في 15 ذي احلـجــة عـام 1436 اHـوافق 29 سـبــتـمــبـر ســنـة t2015 يـتــضـمن نــقل اعــتــمـاد في
ميزانية تسيير رئاسة اجلمهورية.................................................................................................................
مرسـوم رئـاسـي رقـم 15-252 مؤرّخ في 15 ذي احلجة عام 1436 الـمـوافـق 29 سبتمبر سنة t2015 يـتـضـمـن حتويل اعـتماد
إلى ميزانية تسيير وزارة العدل..................................................................................................................
مرسـوم رئاسي رقم 15-253 مؤرخ في 15 ذي احلجـة عام 1436 اHوافق 29 سـبتـمـبر سـنة t2015 يتـضـمن حتويـل اعـتـماد إلى
ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.....................................................................................
مرسوم تـنفيـذي رقم 15-249 مؤرخ في 15 ذي احلجة عام 1436 اHوافق 29 سبتـمبر سنة t2015 يحدد محـتوى وتمحور وكذا
شروط تسيير وحتيY مدونة األنشطة االقتصادية اخلاضـعـة للتسجيل في السجل التجاري..................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقـم 15-250 مـؤرخ فـي 15 ذي الـحــجـة عـام 1436 الـمـوافـق 29 ســبـتــمـبــر سـنـة t2015 يـحــدد شـروط
وكــيـفــيـات اقـتناء الـتجـهيزات اHـساعـدة على الـصيد الـبحـريt واستعـمالـها والتـنازل عـنهـاt من طرف مهـنيي الـصيد
البحري......................................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 8 سـبتـمبـر سنة t2015 يـتضـمّن  إنهـاء مهام نـائب مديـر باHـديرية
العامة للوظيفة العمومية - سابقـا.................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 8 سـبــتـمــبـر ســنـة t2015 يــتـضــمّن  إنـهــاء مـهــام مـديــرين بـوزارة
العدل.........................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 24 ذي الــقــعــدة عـام 1436 اHـوافق 8 ســبــتـمــبــر ســنـة t2015 يــتــضــمّن  إنــهــاء مـهــام مــديـــر الــشـؤون
اHدنــية وختم الدولـة بـوزارة العـدل..............................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 ذي الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق 8 سـبـتـمـبـر سـنـة t2015 يـتـضـمّـن  إنـهـاء مـهـام مـديــرة الـدراسـات
القانونية والوثائق بوزارة العـدل.................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 اHوافق 8 سبتمبر سنة t2015 يتضمّن  إنهاء مهام مديـر اHالية واحملاسبة
بـوزارة العـدل............................................................................................................................................
مرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 24 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 8 سبتـمبر سنة t2015 يـتضمّنـان  إنهاء مهـام نائبي مديـر
بوزارة العـدل.............................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شــعـبــان عـام 1436 اHـوافق 9 يـونــيـو ســنـة t2015 يــتــضـمّن  إنــهــاء مـهــام رئــيس مـجــلس قــضــاء
مستغا�....................................................................................................................................................
مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 24 ذي الـقـعـدة عام 1436 اHـوافق 8 سـبـتـمـبـر سـنة t2015 يـتضـمّـنـان  إنـهـاء مـهـام مـحـافظي
الدولة لدى احملاكم اإلداريـة............................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 ذي الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق 8 سـبـتـمـبـر سـنـة t2015 يـتـضـمّن  إنـهـاء مـهـام األمـY العـامّ جملـلس
قضـاء مستغا�...........................................................................................................................................
مـرسـومــان رئـاسـيـّان مؤرّخان في 24 ذي القـعدة عام 1436 اHوافق 8 سبتـمبر سنة t2015 يتضمّـنان  إنـهـاء مـهـام بـوزارة

الـصـنـاعـة والـمـؤسـسـات الـصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار - سابقا......................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24 ذي الــقـعــدة عـام 1436 اHـوافق 8 سـبــتـمــبـر ســنـة t2015 يــتـضــمّن  إنـهــاء مـهــام مـديــرين بـوزارة
الطاقة واHناجم - سابقا...............................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 ذي الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق 8 سـبـتـمـبـر سـنة t2015 يـتـضـمّن  إنـهـاء مـهـام مـكـلّف بـالـدراسـات
والتلخيص بوزارة االتصال..........................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 24 ذي الــقــعــدة عـام 1436 اHـوافق 8 ســبــتــمــبــر ســنـة t2015 يــتــضــمّن  تــعـيــY مــكــلّـفــة بــالــدراسـات
والتلخيص بوزارة العـدل.............................................................................................................................
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مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخـة في 24 ذي الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق 8 سـبـتـمـبـر سـنـة t2015 تتـضـمّن  تـعـيـY مـفـتشـY بـاHـفـتـشـية
العامة لوزارة العـدل....................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 اHوافق 8 سبتمبر سنة t2015 يتضمّن  تعيY نائب مدير بوزارة العدل..
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1436 اHوافق 8 سبتمبر سنة t2015 يتضمّن  تعيY رؤسـاء احملـاكم اإلداريـة....
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 24 ذي الــقــعــدة عـام 1436 اHـوافق 8 ســبــتـمــبــر ســنـة t2015 يــتـضــمّن  تــعــيـY رئــيس ديــوان وزيـر
الصناعة واHناجم........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 ذي الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق 8 سـبـتـمـبـر سـنـة t2015 يـتـضـمّن  تــعـيـY اHـديــر الـعـــامّ لـتـرقــيـة
االستثمار بوزارة الصناعــة واHنـاجم............................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 ذي الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق 8 سـبـتـمـبـر سـنـة t2015 يـتـضـمّن  تـعـيـY مـديـر اHـوارد الـبـشـرية
والتكوين بوزارة الصناعة واHنـاجم...............................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الـقـعـدة عام 1436 اHـوافق 8 سـبتـمـبر سـنة t2015 يتـضـمّن  تعـيـY رئيـسي قـسمـY بوزارة
الصناعة واHناجم........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ذي الـقـعـدة عام 1436 اHـوافق 8 سـبتـمـبر سـنة t2015 يـتـضمّن  تـعيـY مـديري دراسـات بوزارة
الصناعة واHناجم........................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 24 ذي الــقــعــدة عـام 1436 اHـوافق 8 ســبــتـمــبــر ســنـة t2015 يــتـضــمّن تــعـيــY رئــيـســة ديــوان وزيـر
االتصال.....................................................................................................................................................
مـرسـومـان رئاسـيـان مـؤرخان في 6 شـوال عـام 1436 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة t2015 يتـضـمـنـان إنـهاء مـهـام والي واليـة بـاتـنة
وتعيY األمY العام لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية (استدراك)....................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول

قــرار مـؤرخ في 29 رمـضـان عــام 1436 اHـوافق 16 يــولـيـو سـنـة t2015 يــتـضـمن تـشــكـيل الـلّــجـان اإلداريـة اHـتــسـاويـة األعـضـاء
اخملتصة بأسالك موظفي اHديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.......................................................

وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة
قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 24 ذي الـقـعـدة عام 1436 اHوافق 8 سـبتـمـبر سـنة t2015  يـتـمم قائـمـة الـتجـهـيزات احلـسـاسة
احملددة في اHلحق األول من اHـرسوم التنفيذي رقم 09-410 اHؤرخ في 23 ذي احلجة عام 1430 اHوافق 10 ديسمبر سنة
2009 الذي يحدد قواعد األمن اHطبقة على النشاطات اHنصبّة على التجهيزات احلساسة........................................

قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1436 اHوافـق 23 غـشـت سنة t2015 يتضمن تفويض اإلمضاء إلى مدير اHالية احمللية........

وزارة اIاليوزارة اIاليّة
قــرار مـؤرّخ في 11 شــوّال عـام 1436 اHـوافق 27 يــولـيـو سـنـة t2015 يـتـضـمّـن تـعـيـY أعـضــاء جلـنـة تـنــظـيم عـمـلــيـات الـبـورصـة
ومراقبتها................................................................................................................................................
.......................................Yيتضمن اعتماد سمسار للتأم t2015 وافق 3 غشت سنةHقرار مؤرخ في 18 شوال عام 1436 ا

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـرار مؤرخ في 19 شـوّال عــــام 1436 اHـوافـــــق 4 غـشـت سـنــة t2015 يجـعل اHـنـهج األفـقي إلحـصاء اخلـمـائـر والـعفـنـيـات بِـعدّ
اHستعمرات في اHنتجات ذات نشاط مائي أصغر أو يساوي t0,95 إجباريا..........................................................

وزارة الصحة والسكان وإصالح اIستشفياتوزارة الصحة والسكان وإصالح اIستشفيات
قـــــــرار وزاري مــشــتـــــــرك مــــــؤرّخ فـــي 16 ذي الـــقــعــــــدة عــام 1436 اHـــوافق 31 غــشـت ســنــة t2015 يــحـــدّد مــعــايـــيــر انـــتــقــاء
YـمـارسـHــتـخـصص لاللــتـحـاق بــبـعض الـرتب الــتـابـعــة ألسالك اHومــضـمـون وكـيــفـيـات تــنـظـيم الــتـكـوين ا YـتــرشـحـHا
الطبيY اHفتشY في الصحّة العمومية.........................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوممـرسوم رئـاسي رقم رئـاسي رقم 15-251 مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 ذي احلـجـة عام ذي احلـجـة عام
1436 ا اHـوافق Hـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنة t2015 يتـضـمن نقلt يتـضـمن نقل

اعـتماد في ميزانية تسيير رئاسة اجلمهورية.اعـتماد في ميزانية تسيير رئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريـة

tاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
tو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

t تمّمHعدّل واHا tاليةHا

- و�قـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عام 1436 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2014 واHـتضمن

t2015 الية لسنةHقانون ا

- و�قـتـضى اHـرســوم الـرئـاسي رقم 15-22  اHـؤرخ
فـي 11 ربـــيـع الـــثـــانـي عــام 1436 اHــــوافـق أول فـــبــــرايــــر
ســـنــة  2015 واHـــتــضـــمن تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملــصـــصــة
لرئـاسة اجلمهـورية من ميـزانية التـسييـر �وجب قانون

t2015 الية لسنةHا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلــــــغى مـن مـــــيـــــزانـــــيـــــة ســـــنـــــة 2015
اعـتــمــاد قـــدره خـمــســـون مــلـيـــون ديــنـار (50.000.000 دج)
مــقــيّـــد في مــيــزانــيــة  تــسـيــيــر رئــاســة اجلــمــهـوريــة  وفي

الباب اHبY في اجلدول "أ" اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 : : يـــخـــصص Hـــيــزانـــيـــة ســــنــة 2015  اعـــتـــمــاد
قــدره خمـسون مليون ديـنـار (50.000.000 دج) يقـيّـد في
YبHمـيزانـيـة   تسـييـر رئاسـة اجلمـهوريـة  وفي البـاب ا

في اجلدول "ب" اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 3 : :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة .

حــرّر بــاجلــزائــر في 15 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق
29 سبتمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـــرســــوممـــرســــوم رئــــاسـي رقـم رئــــاسـي رقـم 15-252 مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 ذي احلـــجــة ذي احلـــجــة
t2015 عــــام عــــام 1436 ا الـــــمــــــوافـق لـــــمــــــوافـق 29 ســـــبـــــتــــمـــــبــــر ســـــنــــة  ســـــبـــــتــــمـــــبــــر ســـــنــــة
يـــتـــضـــمـن حتــويل اعـــتــمــاد إلى مــيــزانــيــة تــســيــيـريـــتـــضـــمـن حتــويل اعـــتــمــاد إلى مــيــزانــيــة تــســيــيـر

وزارة العدل.وزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهورية

tاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
tو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

t تمّمHعدّل واHا tاليةHا

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

t2015 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

t2015 الية لسنةHا

- و�قتـضـى اHرسـوم التنفيذي رقم 15-26  اHؤرخ
فـي 11 ربـيع الـثـانـي عام 1436 اHـوافق أول فـبـرايـر سـنـة
 2015 واHـتــضــمن تــوزيـع االعــتـمـــادات اخملــصـصــة لــوزيـر

الــعـدلt حــافظ األخـتــام من مـيــزانـيــة الـتــسـيـيــــر �ـوجــب
t2015 اليــة لسنةHقانــون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلـــــغى مـن مـــــيــــزانـــــيـــــة ســــــنــــة 2015
اعــتـمــاد قـدره  ثـالثـمــائـة مــلـيــون ديـنـار (300.000.000 دج)
مـقيّـد في مـيـزانيـة الـتـكالـيف اHـشتـركـة وفي الـباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اHـــاداHـــادّة ة 2 : : يــخـــصص Hـــيــزانـــيــة ســــنــة 2015  اعـــتـــمــاد
قدره  ثالثمـائة مليون دينار (300.000.000 دج) مقـيّد في
ميـزانـيــة تـسـيـــير  وزارة الـعـدل وفي الـبـاب رقم 36-34

"مؤسسات السجون- التغذية".
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30 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

3 : : يكـلف وزيــر اHالـيـة ووزير الـعــدلt حافظ اHـاداHـادّة ة 
األخــتــامt كل فــيـــمــا يــخــصّهt بــتــنــفــيــذ هــذا اHــرســوم الــذي
يــنــشــر في اجلــريـدة الــرّســمــيّــة لـلــجــمــهـوريّـــة اجلــزائــريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بــاجلــزائــر في 15 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق
29 سبتمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسوممـرسوم رئـاسي  رئـاسي رقم رقم 15-253 مـؤرخ مـؤرخ في  في 15 ذي احلـجـة عام ذي احلـجـة عام
1436 ا اHــوافق Hــوافق 29 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة t2015 يـــتـــضـــمنt يـــتـــضـــمن

حتويل اعــتماد إلى مـيزانيـة تسيـير وزارة التـعليمحتويل اعــتماد إلى مـيزانيـة تسيـير وزارة التـعليم
العالي والبحث العلمي.العالي والبحث العلمي.

ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهورية

tاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 8-77
tو125 (الفقرة األولى) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

t تمّمHعدّل واHا tاليةHا

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

t2015 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

t2015 الية لسنةHا

- وبـــمــقـــتـــضى اHــرســوم الــتـــنــفـــيـذي رقم 39-15  
اHـــــؤرخ فـي 11 ربـــــيــع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436 اHــــــوافـق أول
فـــبــــرايـــــر ســـنـــة  2015 واHـــتـــضــــمن تـــوزيــع االعـــتـــمـــادات
اخملــصـصــة لـوزيــر الــتـعــلـيـم الـعــالي والــبـحث الــعــلـمي من
t2015 الية لسنةHمـيـزانية التسييـر �وجــب قانـون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلـــــغى مـن مـــــيـــــزانـــــيـــــة ســـــنـــــة 2015
اعــــــتـــــمــــــاد قـــــــدره مـــــائــــــة وثـــــمــــانـــــون مـــــلــــيـــــون ديــــــنـــــار

(180.000.000 دج)  مــــقـــــيّـــــــد في مــــيـــــزانــــيــــة الــــتـــــكــــالــــيف
اHــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمع".

اHـــاداHـــادّة ة 2 : : يــخـــصـص Hــيـــزانــيـــة ســـنــة 2015  اعــتــمــاد
قـــدره مــائـة وثــمــانــون مـلــيـــون ديـــنــار (180.000.000 دج)
يــقـــيّـــد فـــي مـيـزانـيــة تـسـيـــير  وزارة الـتـعـلـيم الـعالي
والـبـحـث الـعـلـمي وفي الـبـاب رقم 44 -10 "مـركـز تـنـمـيـة

التكنولوجيا اHتقدمة".

3 : : يــــكـــلف وزيــــر اHــــالـــيـــة ووزيــــر الـــتــــعـــلـــيم اHـــاداHـــادّة ة 
العـالي والبحث العـلميt كل فيـما يخـــصّهt بتنـفيذ هـــذا
اHــــــرســــــــوم الــــــذي يــــــنـــــــشـــــــر فـي اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بــاجلــزائــر في 15 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق
29 سبتمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيـذي رقم مرسوم تنفيـذي رقم 15-249 مؤرخ في  مؤرخ في 15 ذي احلجة عام ذي احلجة عام
1436 ا اHوافق Hوافق 29 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة t2015 يحـدد محتوى يحـدد محتوى

وتـــمـــحـــور وكـــذا شـــروط تـــســـيـــيـــر وحتـــيـــY مـــدونـــةوتـــمـــحـــور وكـــذا شـــروط تـــســـيـــيـــر وحتـــيـــY مـــدونـــة
األنـــشــطـــة االقـــتــصـــاديـــة اخلــاضــــعــــة لــلـــتـــســجـــيل فياألنـــشــطـــة االقـــتــصـــاديـــة اخلــاضــــعــــة لــلـــتـــســجـــيل في

السجل التجاري.السجل التجاري.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

tبناء على تقرير  وزير التجارة  -

- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
t(الفقرة 2) منه

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

tتممHعدل واHا tتضمن القانون التجاريHوا

- و�قـتضى األمر رقم 96-01 اHؤرخ في 19 شـعبان
عام 1416 اHوافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد

tالتي حتكم الصناعة التقليدية واحلرف

  -  و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 01-03 اHـــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

tتممHعدل واHا tتعلق بتطوير االستثمارHوا
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- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

tتممHعدل واHا tنافسةHبا

- و�قـتـضى األمر رقم 03-04 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق
بالقـواعد العامـة اHطبقـة على عملـيات استيـراد البضائع

tتممHعدل واHا tوتصديرها

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعــلق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةt اHــعـدل

tادة 23 منهHال سيما ا tتممHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

tستهلك وقمع الغشHبحماية ا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

 - و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 92-68 اHؤرخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اHــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واHــتــضــمن الــقــانــون األســـاسي اخلــاص بــاHــركــز الــوطــني

tتممHعدل واHا tللسجل التجاري وتنظيمه

 - و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 92-69 اHؤرخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اHــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص �ـــأمــوري اHـــركــز

tتممHعدل واHا tالوطني للسجل التجاري

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-39 اHـؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHتعـلق �دونة األنـشطة االقـتصـادية اخلاضـعة للـقيد في

tتممHعدل واHا tالسجل التجاري

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 40-97
اHــؤرخ في 9 رمــضــان عــام 1417 اHــوافق 18 يـــنــايــر ســنــة
1997 والـــمــــتـــعــــلق �ـــعــايــيـــر حتــديـــد الــنـــشــاطـــات واHــهن

اHــقــنــنــة اخلــاضــعــة لــلــقـــيــد في الــســجل الــتــجــاريt اHــعــدل
tتممHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-282 اHؤرخ
في 25 جـمـادى الثـانيـة عام 1423 اHوافق 3 سـبـتمـبر سـنة
2002 واHــتــضـــمن تــأســـيس اHــدونــة اجلـــزائــريــة لـألنــشــطــة

tنتجاتHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-222 اHؤرخ
في 25 جــمــادى األولى عــام 1427 اHــوافق 21 يـــونــيــو ســنــة
2006 الـــذي يـــحـــدد �ــوذج مـــســـتـــخــرج الـــســـجل الـــتـــجــاري

tومحتواه

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-111 اHؤرخ
في 14 رجب عــام 1436 اHــوافق 3 مـــايـــو ســـنــة 2015 الــذي
يــحــدد كـيــفــيــات الــقــيــد والــتـعــديل والــشــطب فـي الـســجل

tالتجاري

tوبعد موافقة رئيـس اجلمهورية -

يـرسم ما يأتـي :يـرسم ما يأتـي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 23 من الـقانون
رقم 04-08 اHـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425
اHــوافق 14 غـــشت ســـنــة t2004 اHـــعــدل واHـــتـــمم واHـــذكــور
أعالهt يـهـدف هــذا اHـرسـوم إلى حتــديـد مـحـتــوى وتـمـحـور
وكذا شروط تسيـير وحتيY مدونة األنـشطة االقتصادية
اخلــاضـعــة لــلــتــســجــيل في الــســجل الــتــجــاريt وتــدعى في

صلب النص " مدونة األنشطة االقتصادية".

2 : : تـــــضم مـــــدونـــــة األنــــشـــــطـــــة االقــــتـــــصـــــاديــــة اHـــــادة اHـــــادة 
نــشـــاطــات اقـــتــصـــاديــة مـــهــيـــكــلــة فـي قــطـــاعــات نـــشــاطــات
مـقـسـمـة إلى مـجـمـوعـات ومــجـمـوعـات فـرعـيـة لـنـشـاطـات

متجانسةt ويخصص لكل نشاط رمز خاص وتسمية.

يـشــيـر الـرمــز إلى احملـتــوى الـذي يـشــكل وصـفــا عـامـا
للنشاطt و�كن أن يحمل وصفا تكميليا عند احلاجة.

تتضمن رموز وتسـميات اHدونة اHتعلقة بقطاعات
الـــنــــشـــاطــــات الـــعـــمــــلـــيــــات الـــتـــجــــاريـــة اHــــنـــفـــذة مـن قـــبل

اHتعاملY بصفة تكميلية لنشاطاتهم الرئيسية.

يـقصد باHعـامالت التجارية بـصفة تكمـيلية خدمات
الــنـقل والــتــسـلــيم لــلـزبــائن وتــركـيب وتــنــصـيب األجــهـزة
والــــتـــزويـــد بــــقـــطــــاع الـــغـــيــــار وكـــذا اخلــــدمـــات اHـــرتــــبـــطـــة

باالستشارة والتكوين.

اHــادة اHــادة 3 : : تـتــشـكل مـدونــة األنـشـطـة االقــتـصـاديـة من
قطاعات النشاطات اآلتية :

tإنتاج السلع -
tمؤسسات اإلنتاج احلرفي -

tالتوزيع باجلملة -
tاالستيراد إلعادة البيع على احلالة -



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 52 16 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـ
30 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

t(القارة وغير القارة) التوزيع بالتجزئة -
tاخلدمات -

- التصدير.

اHــادة اHــادة 4 :  : تـعـY الـنـشــاطـات في اHـدونـة بـرمـز عـددي
يتكون من ستة (6) أرقام.

تـــمـــثل األرقـــام الـــثـالثــة (3) األولـى مـــرجـــعـــا لـــقـــطــاع
ومجمـوع النشاطـاتt واألرقام الثالثة (3) األخـيرة تخص

اجملموعة الفرعية للنشاط اHفردة.

اHـــادة اHـــادة 5 : : تـــمـــثل اHـــدونـــة مـــرجـــعـــا مـــعـــيـــاريـــا واجب
االسـتـعـمـال قـصـــد تـعـريف كل نـشـــاط اقـتـصـادي يـكــــون

محل طلب تسجيل فـــي السجل التجاري.
وبـــهـــذه الـــصـــفـــةt تـــمـــثل اHـــدونـــة وثـــيـــقـــة مـــرجـــعـــيــة

إلزامية لكل طلب تسجيل في السجل التجاري.
يــــحــــدد مــــحــــتــــوى مــــدونــــة األنــــشــــطــــة االقــــتــــصــــاديـــة

وحتيينها بقرار من الوزير اHكلف بالتجارة.

6 : :  يـوكل تـسيـيـر اHـدونة إلى اHـركـز الـوطني اHادة اHادة 
لــلــســجل الــتــجــاري الــذي يــتـولـى إعـدادهــا واســتــنــســاخــهـا

.YستعملHوتوزيعها وكذا وضعها حتت تصرف ا
يتم تسيير اHدونة بالطريق اإللكتروني.

tـكـلف بالـتـجارةH7 : : تنـشـأ جلـنة لـدى الـوزير ا اHادة اHادة 
تسمى "جلنة مدونة األنشطة االقتصادية".

تكلف اللجنة اHذكورة أعالهt باHهام اآلتية :
- دراسـة إضافة أنشطـة جديدة يقـترحها اHـتعاملون

tدونةHاالقتصاديون إلى ا
- إدمـاج أنــشـطـة جـديـدة ذات اHـرجــعـيـة الـدولـيـة في

tدونة بصفة دوريةHا
- دراســـة الـــتـــعـــديالت اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــســـمـــيـــات أو

tاحملتويات بإضافة بيانات تكميلية أو حذف عالمات
- حذف أنشطة.

اHـادة اHـادة 8 : : يـرأس جلــنـة مـدونــة األنـشــطـة االقـتــصـاديـة
�ثل وزير التجارة.

حتـدد تـشكـيـلـة الـلـجـنـة وكيـفـيـات سـيـرهـا �ـقرر من
وزير التجارة.

اHــــــادة اHــــــادة 9 :  : في إطـــــــار احــــــتــــــرام جتـــــــانس األنـــــــشــــــطــــــة
االقــتــصـاديــة اخلــاضـعــة لــلـتــســجــيل في الــسـجل الــتــجـاري
ومالءمتهاt ال �ـكن أن يسجل أكثر من قطاع نشاط واحد

في نفس مستخرج السجل التجاري.

غـــيــر أنهt ولــضـــرورة اHــنــفــعـــة الــتــجـــاريــة وتــمــوين
الـتجمـعات السـكانـية واHنـاطق النائـية أو اHـمونة بـصفة
غيـر كـافـيـة عن طـريق شـبـكـة الـتـوزيعt �ـــكن الـتـرخيص
بـاجلـمـع بـY بـعض نـشـاطــات قـطـاع الــتــوزيــع بـالـتـجـزئـة

وقطاع اخلدمات فـــي نفس مستخرج السجل التجاري.

اHـادة اHـادة 10 :  : تـدون الــرمـوز والــتـســمـيــات لـلــنـشــاطـات
tYاالقـتـصـاديـ YـتـعـامـلـHـطـلـوبــة من قـبل اHاالقـتـصـاديـة ا
بـعـنـوان الـتـسـجـيل فـي الـسجـل الـتـجـاريt بـعـد اعـتـمـادها
وحتــــديـــد اHــــكـــان اخملــــصص لــــهـــا فـي مـــســــتـــخــــرج الــــســـجل

التجاري.

اHــــادة اHــــادة 11 : : بـــــغض الــــنــــظـــــر عن خــــصـــــوصــــيــــة قــــطــــاع
التصديرt �ـكن كل متعامل اقتصاديt في إطار نشاطاته
الـتـجـاريــةt الـقـيـام بـتـصـديــر اHـنـتـوجـات طـبــقـا لـلـتـنـظـيم

اHعمول به.

اHــــــادة اHــــــادة 12 : : يــــــرفـق مــــــحـــــــتــــــوى مـــــــدونــــــة األنـــــــشــــــطــــــة
االقتصادية وشكلها بأصل هذا اHرسوم.

tـرسومHـادة 13 : : تـلغــى كـل األحـكام اخملـالـفـة لـهـذا اHـادة اHا
ال سيـما أحـكام اHـرسـوم التـنفـيذي رقم 97-39 اHؤرخ في
9 رمضان عام 1417 اHوافق 18 ينـاير سنة 1997 واHتعلق
�ـدونـة األنـشـطة االقـتـصـاديـة اخلـاضعـة لـلـقـيـد في الـسجل

التجاريt اHعدل واHتمم.

اHادة اHادة 14 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 15 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق
29 سبتمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفـيذي رقم مرسوم تنفـيذي رقم 15-250 مؤرخ في  مؤرخ في 15 ذي احلجة عام ذي احلجة عام
1436 اHــوافـق  اHــوافـق 29 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة t2015 يـــحـــددt يـــحـــدد

شروط وكـيفـيات اقتناء التجهيزات اHساعدة علىشروط وكـيفـيات اقتناء التجهيزات اHساعدة على
الـصـيـد الـبـحــري واسـتـعـمـالـهـا والــتـنـازل عـنـهـاt منالـصـيـد الـبـحــري واسـتـعـمـالـهـا والــتـنـازل عـنـهـاt من

طرف مهنيي الصيد البحري.طرف مهنيي الصيد البحري.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى الـتـقـريـر اHـشـتـرك  بـY وزيـرة الـبـريـد
وتـــــكـــــنـــــولـــــوجــــيـــــات اإلعـالم واالتـــــصــــال ووزيـــــر الـــــفـالحــــة
والـتـنــمـيــة الـريـفــيـة والــصـيـد الــبـحــري ووزيـر الـداخــلـيـة

tواجلماعات احمللية
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- وبـناء على الـدستـورt ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
t(الفقرة 2) منه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

tتممHعدل واHا tاإلجراءات اجلزائية

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

tتممHعدل واHا tالعقوبات

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمـــــر رقم 73 - 12 اHـــــؤرّخ في 29
صــفــر عــام 1393 اHــوافق 3 أبـــريل ســـنــة 1973 واHـــتـــضــمن
إحـــداث اHــصــلـــحــة الـــوطــنــيـــة حلــراســـة الــشــواطـئt اHــعــدل

tتممHوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

tتممHعدل واHا tتضمن القانون التجاريHوا

- و�قـتضى األمر رقم 76 - 80 اHؤرّخ في 29 شوال
عــــام 1396 اHــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واHــــتــــضــــمن

tتممHعدل واHا tالقانون البحري

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 79 - 07 اHــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن

tتممHعدل واHا tقانون اجلمارك

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 97 - 06 اHــــــــؤرّخ في 12
رمـضـان عام 1417 اHـوافق 21 يـنـايـر سـنـة 1997 واHـتـعلق

tبالعتاد احلربي واألسلحة والذخيرة

-  وبـــمــقـــتـــضـى الـــقـــانــون رقـم 2000 - 03 اHـؤرّخ
فـي 5 جـــــمــــــادى األولـى عـــــام 1421 الـــــمــــــوافـق 5 غــــــشـت
ســنــة 2000 الـــذي يــحــدد الــقــواعــد الـعــامـة الــمـــتــعــلــقــة
بـــالــبـــريــد وبـــاHــواصـالت الــســـلــكـــيــة والالســـلــكـــيــةt اHـــعــدل

tتممHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 11 اHــؤرّخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001
واHــتـــعــلق بــالــصـــيــد الــبــحـــري وتــربــيــة اHـــائــيــاتt اHــعــدل

tتممHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 96 - 437
اHـؤرّخ في 20 رجب عـام 1417 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة
1996 واHـتـضـمن إحـداث أسالك اHـتـصـرفـY اإلداريY في

الــشــؤون الـــبــحــريــة ومــفـــتــشي اHالحــة والـــعــمل الــبــحــري
tوأعوان حراسة الشواطئ

- وبـمـقــتـضـى الـمــرسـوم الـرئـاسـي رقـم 125-15
الــــمـــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 الــــمـــوافـق 14 مــــايـــو
tســنـة 2015 والـمــتـضــمـن تـعــيـيـن أعــضـاء الــحـكــومـة

tعدلHا

- وبـــمـــقــتـــضـى اHــرسـوم الــتـنــفــيـذي رقم 96 - 350
الــمــؤرّخ فـي 6 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1417 الــمــوافـق
19 أكـتــوبـر سـنـة 1996 والـمـتــعـلـق بـاإلدارة الــبـحريـة

tاحمللية

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 98 - 96 اHؤرّخ
في 19 ذي الـقـعـدة عـام 1418 اHـوافق 18 مـارس سـنة 1998
الذي يحدد كيفيات تطبيق األمر رقم 97 - 06 اHؤرّخ في
12 رمـــــضـــــان عـــــام 1417 اHـــــوافق 21 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1997

واHـتــعــلق بــالـعــتــاد احلــربي واألسـلــحــة والــذخـيــرةt اHــعـدل
tتممHوا

- وبـمــقـتــضـى الـمــرسوم الـتنـفيذي رقم 02 - 142
الــــمـــؤرّخ فـي 3 صــــفــــر عـــام 1423 الــــمـــوافـق 16 أبـــريـل
ســــنـــة 2002 الــــذي يــــحــــدد كــــيــــفــــيـــات تـــعــــيــــY األعــــوان
الــمــؤهــلــيـن لـــلــبـحــث عـن مـخـالــفـات الـتــشـريع اHــتـعـلق
بــالــبـــريـــد وبـــالـــمـــواصــالت الــســـلـــكـــيـــة والــالســـلـــكـــيــة

tومعاينتها

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 264
اHـؤرّخ في 29 جـمـادى األولى عام 1423 اHـوافق 29 يـولـيو
سـنـة 2003 واHـتــضـمن إنـشــاء الـوكـالـة الــوطـنـيــة لـلـمالحـة

tتممHا tالالسلكية البحرية

- وبـمـقـتــضـى الـمـرسـوم الـتنفيذي رقم 09 - 410
الــــمــــؤرّخ فـي 23 ذي الــــحــــجــــة عــــام 1430 الــــمــــوافـق 10
ديــــــســـــمـــــبــــر ســـــنـــــة 2009 الــــــذي يـــــحـــــدد قــــــواعـــــد األمـن
الـمـطـبـقـة عـلـى النشاطات الـمنصبّة عـلـى التجهيزات

tاحلساسة

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد
شــروط وكــيــفـــيــات اقــتــنــاء الـــتــجــهــيــزات اHـــســاعــدة عــلى
الـصـيد الـبـحـري واسـتـعـمـالهـا والـتـنـازل عـنـهـاt من طرف

مهنيي الصيد البحري.

tــــــرســــــومHفـي مــــــفـــــــهــــــوم هـــــــذا ا tــــــادّة ة 2 :  : يــــــقـــــــصــــــدHــــــاداHا
بـالتـجهيـزات اHسـاعدة عـلى الصـيد الـبحري كـل الوسائل
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ذات االسـتـعمـال اHـدنـي احملض اHـسـتـعمـلـة عـلى مـ¥ سـفن
الــصـــيــد اHـــهــنـــيــة من أجـل اإلفــادة بــاHـــعــطـــيــات اHـــتــعـــلــقــة
بـالــوسط الــبـحـري وتــشـكــيـلــة قـاع الــبـحـر والــتـنــقـيب عن
tمــنــاطـق الــصــيـــد الــبــحــري والـــكــشف عن أفـــواج الــســمك

باستعمال األمواج الصوتية.

3 : : الـتـجــهــيـزات الــمــسـاعــدة عــلـى الـصــيـد اHاداHادّة ة 
البحري هي :

tسبارHا -

tالسونار -

tمسبار الشباك -

- اHتفحص البحري.

يــــجـب أن تــــكــــون الـــتــــجــــهــــيــــزات اHـــســـاعــدة عـــلى
الــصــيــد الـــبــحــري اHــبــيّــنــة أعالهt مـــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات
الــــتـــقـــنــــيـــة والـــوظـــيــــفـــيـــة احملــــددة في اHـــلــــحق األول بـــهـــذا

اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : يـــخــضـع اقـــتــنــاء الــتـجــهـيـزات اHــسـاعـدة
عــــلــى الــــصـــــيـــــد الـــــبــــحـــــري مـن الـــــســـــوق الــــوطـــــنـــــيــــة
اHـــذكـــورة في اHـــادة 3 أعالهt من طــــرف مـــهـــنـــيـي الـــصـــيـــد
الـبـحـري لشـرط احلـصـول عـلى رخصـة اسـتـعـمال تـسـلّـمـها
الــوكــالــة الــوطـنــيــة لـلــمـالحــة الـالســلـكــيــة الــبــحــريـة
بــــعـــد مـــوافــــقــة اHــصــلـــحــة الــوطـــنــيــة حلــراســـة الــشــواطئ
اHــؤهـلــة إقـلــيـمــيـاt بــنـاء عــلى طــلب احلـصــول عـلى رخــصـة

استعمال.

5 : : تـــمـــنـح رخـــصـــة اســـتـــعـــمـــال الـــتـــجـــهـــيـــزات اHــاداHــادّة ة 
اHـســاعــدة عــلى الــصــيــد الـبــحــري في أجل أقــصــاه خــمــسـة
tابـــتـــداء من تـــاريخ إيـــداع الـــطـــلب tعـــشــر (15) يـــوم عـــمـل

وتكون صاحلة Hدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.

اHــــاداHــــادّة ة 6 : : ال يــــجـــوز إال لـألشـــخــــاص احلــــاصــــلـــY عــــلى
اعـتـمـاد وفــقـــا ألحـكــام اHـرســوم الــتـنـفـيـذي رقم 09 - 410
اHــؤرّخ في 23 ذي احلــجــة عــام 1430 اHــوافق 10 ديــســـمــبــر
سـنـة 2009 واHـذكــور أعالهt �ــارســة نـشــاطـات الــتــسـويق
وتـقــد© اخلــدمـات اHــتـعــلــقـة بــالــتـجــهـيــزات اHــسـاعــدة عـلى

الصيد البحري. 

7 :  : يرفـق طلب رخـصـة اسـتعـمـال الـتجـهـيزات اHاداHادّة ة 
tادة 4 أعالهHذكورة في اHـساعدة عـلى الصيـد البحـري اHا

�لف يحتوي على الوثائق اآلتية :

- نـــســخـــة من رخــصـــة الــصـــيــد الـــبــحـــري أو رخــصــة
tاقتناء سفينة صيد

- بـطاقـة تـقـنـيـة للـتـجـهـيـزات اHسـاعـدة عـلى الـصـيد
البحري.

اHـاداHـادّة  8 : : يـخـضع اقـتـناء الـتـجـهـيـزات اHـسـاعـدة على
الـصـيـد الـبـحـري من الـسـوق اخلـارجـيـة من طـرف مـهـنـيي

الصيد البحريt لتأشيرة استيراد.

تــوضع تــأشـيــرة االســتــيـراد من قــبل وزارة الــبــريـد
وتـكنـولوجـيات اإلعالم واالتـصـال على رخـصة االسـتعـمال
الــتي تــســـلّــمــهــا الـــوكــالــة الــوطـــنــيــة لــلـــمالحــة الالســـلــكــيــة

البحرية بناء على شهادة مطابقة تقنية.

تعـد الـوكالـة الـوطنـيـة للـمالحـة الالسـكلـيـة البـحـرية
شــهــادة اHـطــابــقــة الــتــقــنــيــة اHــذكــورة أعالهt بــعــد مــوافــقـة

اHصلحة الوطنية حلراسة الشواطئ اخملتصة إقليميا.

اHـاداHـادّة  9 :  : تـســلّم شـهــادة اHـطــابــقـة الــتـقــنـيــة اHـتــعـلــقـة
بالتجهيـزات اHساعدة على الصـيد البحريt اHذكورة في
tفي أجل أقـــصــاه خـــمــســـة عــشــر (15) يـــومــا tــادة 8 أعـالهHا

ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

اHــاداHــادّة  10 : : تــوضع تــأشـــيــرة اســتـــيــراد الــتـــجــهــيــزات
tادة 8 أعالهHذكورة في اHـساعدة عـلى الصيـد البحـري اHا
فـي أجل أقــصــاه ســبــعــة (7) أيــام عـــملt ابــتــداء من تــاريخ

إيداع الطلب.

اHـاداHـادّة  11 : حتـرر شـهـادة اHــطـابـقـة الـتـقـنـيـة اHـذكـورة
في اHـادة 8 أعالهt وكــذا رخــصـة االســتــعـمــال اHــذكـورة في
اHـادتـY 4 و8 أعـالهt وطـــلــبـــات احلـــصـــول عـــلـــيـــهــمـــا حـــسب
الـــنــمــاذج اHـــبــيــنــة فـي اHالحق الـــثــاني والــثـــالث والــرابع

واخلامس والسادس بهذا اHرسوم.

12 : : يــجـب أن يـرفـق طــلب تــأشــيــرة اســتــيـراد اHـاداHـادّة  
التجـهيزات اHـساعدة عـلى الصـيد البـحري �لف يـحتوي

على الوثائق اآلتية :

- نـــســخـــة من رخــصـــة الــصـــيــد الـــبــحـــري أو رخــصــة
اقتناء سـفينـة صيد عنـدما يتـعلق األمر بعـمليـة استيراد

tألغراض االستعمال الشخصي

- نـسـخـة من السـجل الـتـجاري بـالـنـسبـة لألشـخاص
tYعنويHا

tطابقة التقنيةHنسخة من شهادة ا -

- اHواصفات التقنية.  
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اHـاداHـادّة  13 : رخـصـة اسـتــعـمـال الـتـجــهـيـزات اHـسـاعـدة
على الـصـيـد البـحـري شخـصـيـةt وال يجـوز الـتـنازل عـنـها

للغير بأي حال من األحوال.

اHاداHادّة  14 :  : يخضع التـنازل عن التجهيزات اHساعدة
عـلى الصـيـد البـحـري لـصالح مـهـني الصـيـد البـحـري آخر
لرخصـة تنازل مسـبقة تسلّـمها الوكـالة الوطنـية للمالحة
الالسلكية البحريةt  وذلك بعد موافقة اHصلحة الوطنية
حلراسـة الشواطئ اHـؤهلة إقـليمـياt حسب الـنموذج احملدد

في اHلحق الثامن بهذا اHرسوم.

تــســـلّم رخــصــة الــتـــنــازل في أجل ال يـــتــعــدى خــمــســة
عشر (15) يوما من تاريخ إيـداع الطلب الذي يحرر طبقا
للـنموذج احملـدد في اHلحق الـسابع بهـذا اHرسومt وتـعتبر

رخصة استعمال لصالح اHستفيد.

15 :  : تــلــغي رخــصــة الــتـنــازل تــلــقــائــيــا رخــصـة اHـاداHـادّة  
استعمال اHتنازل بالنسبة للتجهيزات اHتنازل عنها.

اHاداHادّة  16 : : يـجب علـى اHسـتعـمل بـأن يصـرّح لـلوكـالة
الوطنية للمالحـة الالسلكية البحريـة واHصلحة الوطنية
حلراسة الشواطئ اHؤهلة إقليمياt بالتجهيزات اHساعدة

على الصيد البحري غير اHستعملة.

تقوم الـوكالة الـوطنيـة للمالحـة الالسلكـية البـحرية
بإلغاء رخصة استعمال التجهيزات في حالة :

tالتنازل عنها -

- صــرفـهــا من اخلـدمــة أو حتـطــيـمــهـا وفــقـا لــلـتـنــظـيم
اHعمول به.

اHـاداHـادّة ة 17 :  : يـجب الـتــصـريح بـالــتـجـهـيــزات اHـسـاعـدة
عـلى الـصيـد الـبحـري اHـستـعـملـة بدون رخـصـةt من طرف
مــهـــنــيي الــصــيــد الــبـــحــريt لــلــوكــالــة الــوطـــنــيــة لــلــمالحــة
الالســـلــكـــيــة الـــبـــحــريـــة ولــلـــمــصـــلـــحــة الـــوطــنـــيــة حلـــراســة

الشوطئ اHؤهلة إقليمياt بغرض تسوية وضعيتها.

يـــــجـب أن يـــــتـم الــــــتـــــصـــــريـح بـــــالـــــتـــــجـــــهـــــيـــــزات
اHـسـاعــدة عـلى الـصـيــد الـبـحـري فـي أجل اثـني عـشـر (12)
شـهــراt ابـتـداء من تــاريخ نـشــر هـذا اHـرســوم في اجلـريـدة

الـرسـمـيـة.

اHــــاداHــــادّة ة 18 : : دون اHــــســــاس بـــاألحــــكـــام الــــتــــنـــظــــيـــمــــيـــة
اHـعمول بهـاt يترتب على عـدم مراعاة أحكـام هذا اHرسوم
وضع الــتـــجــهــيــزات اHــســـاعــدة عــلى الــصـــيــد الــبــحــري في

مأمن من قبل السلطات العمومية.

اHـاداHـادّة ة 19 : :  يــنــشــر هــذا الــمــرســوم فـي الــجــريـدة
الــرّسـمـيّــة لـلــجـمـهــوريّـة الــجـزائــريـّة الـدّيــمـقــراطيّة

الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 15 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق
29 سبتمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اHلحق األولاHلحق األول
اHواصفات التقنية والوظيفية للتجهيزات اHساعدة على الصيد البحرياHواصفات التقنية والوظيفية للتجهيزات اHساعدة على الصيد البحري

البنود الفرعية للتعريفةالبنود الفرعية للتعريفةالوظائفالوظائفحزمة الذبذباتحزمة الذبذباتتعيY التجهيزاتتعيY التجهيزات
اجلمركيةاجلمركية

اHسباراHسبار

السونارالسونار

مسبار شباك الصيدمسبار شباك الصيد

اHتفحص البحرياHتفحص البحري

15 KHz à 210 KHz

20 KHz à 180 KHz

15 KHz à 210 KHz

15 KHz à 210 KHz

الــــــكــــــشف الــــــعــــــمــــــودي عن
أفواج السمك

الكـشف األفقي والـعمودي
عن أفواج السمك

اإلفــــــــادة �ــــــــدى انــــــــفــــــــتـــــــاح
معدات الـصيـد والكشف عن

أفواج السمك

م. 90.14.80.00

م. 90.14.80.00

م. 90.14.80.00

م. 90.14.80.00
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اHلحق الثانياHلحق الثاني

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

الوكالة الوطنية للمالحة الالسلكية البحريةالوكالة الوطنية للمالحة الالسلكية البحرية

طلب شهادة اHطابقة التقنية للتجهيزات اHساعدة على الصيد البحريطلب شهادة اHطابقة التقنية للتجهيزات اHساعدة على الصيد البحري

tوقع أدناهHإن ا

هوية الطالب (1)......................................................................................................................................

اHولود في ...........................................................بـ................................................................................

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

العنوان (2) ............................................................................................................................................

نوع النشاط (3).......................................................................................................................................

يلتمس شهادة اHطابقة التقنية للتجهيزات اHساعدة على الصيد البحري اHبيّنة فيما يأتي : 

تعيY التجهيزاتتعيY التجهيزات
(4)

الصنف والعالمةالصنف والعالمة
الكميةالكميةحزمة الذبذباتحزمة الذبذباتوالنموذجوالنموذج

أنا اHوقع أدناه أصرح بصحة اHعلومات اHذكورة في هذا الطلب.

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

(توقيع الطالب)                

t1 - أذكر لقب واسم الطالب أو عنوان شركته
2 - أذكـر الـعـنـوان الـشـخـصي لـلــطـالب أو عـنـوان اHـقـر الـرئـيـسي لـشـركـتـه مع إرفـاق نـسـخـة طـبق األصل من بـطـاقـة

tالتعريف الوطنية
3 - عــنــدمـا يــقــدم الــطــلب من طــرف مــحـتــرف الــصــيــد الـبــحــري ألغــراضه اخلــاصــةt إحلـاق نــســخــة من شــهــادة الــسـجل

التجاري و/أو رخصة اقتناء سفينة صيد أو رخصة الصيد البحريt عند االقتضاء.
4 - إحلاق اHواصفات التقنية واألرقام التسلسلية للتجهيزات.



16 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1252
30 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

اHلحق الثالثاHلحق الثالث

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

الوكالة الوطنية للمالحة الالسلكية البحريةالوكالة الوطنية للمالحة الالسلكية البحرية

شهادة اHطابقة التقنية للتجهيزات اHساعدة على الصيد البحريشهادة اHطابقة التقنية للتجهيزات اHساعدة على الصيد البحري

أنا الــمـوقـع أدنـاهt الــمـدير الـعام لـلــوكـالـة الـوطنيـة للمالحـة الالسلكـية البـحريةt أشـهد بأن الـتجهـيزات اHذكورة
فيما يأتي :

مطـابقة لـلمواصـفات الـتقنـية احملـددة في اHلحق األول بـاHرسـوم التنـفيذي رقم 15-250 اHؤرخ في 15 ذي احلـجة عام
1436 اHـوافق 29 سـبــتـمـبـر سـنـة 2015 الـذي يـحــدد شـروط وكـيـفـيـات اقـتـنــاء الـتـجـهـيـزات اHـسـاعــدة عـلى الـصـيـد الـبـحـري

واستعمالها والتنازل عنهاt من طرف مهنيي الصيد البحري.

هوية اHستفيد أو عنوان شركته................................................................................................................

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

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

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

العنوان..................................................................................................................................................

اHهنة.....................................................................................................................................................

نوع النشاط...........................................................................................................................................

مالحظة :مالحظة : يلزم اHستفيد بتقد© األرقام التسلسلية للتجهيزات بعد اقتنائها.

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

(توقيع اHدير العام للوكالة الوطنية للمالحة الالسلكية البحرية)

الصنف والعالمةالصنف والعالمةتعيY التجهيزاتتعيY التجهيزات
الكميةالكميةحزمة الذبذباتحزمة الذبذباتوالنموذجوالنموذج



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 52 16 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـ
30 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

اHلحق الرابعاHلحق الرابع

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

طلب تأشيرة استيراد جتهيزات اHساعدة على الصيد البحريطلب تأشيرة استيراد جتهيزات اHساعدة على الصيد البحري

tوقع أدناهHإن ا

هوية الطالب (1)......................................................................................................................................

اHولود في .............................................................بـ..............................................................................

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

العنوان (2) ............................................................................................................................................

نوع النشاط (3).......................................................................................................................................

مرجع االعتماد (4)....................................................................................................................................

مرجع شهادة اHطابقة التقنية (5)...............................................................................................................

ألتمس تأشيرة استيراد التجهيزات اHساعدة على الصيد البحري اآلتية : 

أنا اHوقع أدناه أصرح بصحة اHعلومات اHذكورة في هذا الطلب.

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

(توقيع الطالب)

الصنف والعالمةالصنف والعالمةتعيY التجهيزاتتعيY التجهيزات
الكميةالكميةبلد اHنشأبلد اHنشأوالنموذجوالنموذج

t1 - أذكر لقب واسم الطالب أو عنوان شركته
2 - أذكـر الـعـنـوان الشـخـصـي للـطـالـب أو عنـوان اHـقـر الـرئـيـسي لـشـركـته مع إرفـاق نـسـخـة طـبق األصـل من بـطـاقة

tالتعريف الوطنية
3 - 4 -  عنـدمـا يـقــدم الطـلب من طـرف مهنيي الصـيد البحري  أو متعامل معتـمدt طبقا للمرسوم التنفيذي رقم
09 - 410 اHــؤرخ في 23 ذي احلـــجـــة عــام 1430 اHــوافق 10 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2009 الـــذي يـــحـــدد قـــواعـــد األمن اHـــطـــبــقـــة عـــلى

tنصبّة على التجهيزات احلساسةHالنشاطات ا
5 - إرفاق نسخة من شهادة اHطابقة التقنية للتجهيزات اHساعدة على الصيد البحريt موضوع الطلب.



16 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1452
30 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

اHلحق اخلامساHلحق اخلامس

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

الوكالة الوطنية  للمالحة الالسلكية البحريةالوكالة الوطنية  للمالحة الالسلكية البحرية

طلب رخصة استعمال التجهيزات اHساعدة على الصيد البحريطلب رخصة استعمال التجهيزات اHساعدة على الصيد البحري

tوقع أدناهHإن ا

هوية الطالب (1)......................................................................................................................................

اHولود في ....................................................................بـ.......................................................................

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

العنوان (2) ............................................................................................................................................

نوع النشاط (3).......................................................................................................................................

رقم تسجيل السفينة................................................................................................................................

يلتمس رخصة استخدام التجهيزات اHساعدة على الصيد البحري اآلتي بيانها : 

الصنف والعالمةالصنف والعالمةتعيY التجهيزاتتعيY التجهيزات
حزمة الذبذباتحزمة الذبذباتالرقم التسلسليالرقم التسلسليوالنموذجوالنموذج

أنا اHوقع أدناه أصرح بصحة اHعلومات اHذكورة في هذا الطلب.

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

(توقيع الطالب)                       

t1 - أذكر لقب واسم الطالب أو عنوان شركته

2 - أذكـر الـعـنـوان الـشـخصـي للـطـالب أو عـنـوان اHـقـر الـرئـيـسي لـشـركـته مع إرفـاق نـسـخـة طبـق األصل من بـطـاقة
tالتعريف الوطنية

3 - إحلـاق نـسـخـة من شـهـادة الـسـجـل الـتـجـاري و/أو رخـصـة اقـتـنـاء سـفـيـنــة صـيـد أو رخـصـة الـصـيـد الـبـحـريt عـنـد
االقتضاء .



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 52 16 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـ
30 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

اHلحق السادساHلحق السادس

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

الوكالة الوطنية  للمالحة الالسلكية البحريةالوكالة الوطنية  للمالحة الالسلكية البحرية

رخصة استعمال التجهيزات اHساعدة على الصيد البحريرخصة استعمال التجهيزات اHساعدة على الصيد البحري

tإن الوكالة الوطنية للمالحة الالسلكية البحرية
- �قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 15-250 اHـؤرّخ في 15 ذي احلـجة عام 1436 اHـوافق 29 سـبـتمـبر سـنة 2015 الذي
يحـدد شروط وكيفيـات اقتناء التـجهيزات اHسـاعدة  على الصيـد البحري واستـعمالها والـتنازل عنهـاt من طرف مهنيي

tالصيد البحري
- وبناء على طلب رخصة االستعمال اHقدم من ............................................................................................

tصلحة الوطنية حلراسة الشواطئHوبعد  موافقة ا -
تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى : تمنح رخصة االستعمال هذه لـ :
تعيY اHستفيد :.....................................................................................................................................
رقم تسجيل السفينة :.............................................................................................................................
رقم رخصة اقتناء السفينة :.....................................................................................................................

يرخص للمستفيد باستعمال التجهيزات اHساعدة على الصيد البحري اآلتية :

الصنف والعالمةالصنف والعالمةتعيY التجهيزاتتعيY التجهيزات
حزمة الذبذباتحزمة الذبذباتالرقم التسلسليالرقم التسلسليوالنموذجوالنموذج

اHادة اHادة 2 :  : سلّمت هذه الرخصة Hدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.

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

(توقيع الطالب)                       

مالحظة :مالحظة : هذه الرخصة شخصية وال �كن التنازل عنها للغير.

تأشيرة االستيرادتأشيرة االستيراد
(وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال)



16 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1652
30 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

اHلحق السابعاHلحق السابع

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

الوكالة الوطنية  للمالحة الالسلكية البحريةالوكالة الوطنية  للمالحة الالسلكية البحرية

طلب رخصة التنازل عن التجهيزات اHساعدة على الصيد البحريطلب رخصة التنازل عن التجهيزات اHساعدة على الصيد البحري

اHتنازل (1) :

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

يلتمس رخصة التنازل عن التجهيزات اHساعدة على الصيد البحري اآلتية : 

اHستفيد (2) :..........................................................................................................................................

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

رقم تسجيل السفينة :..............................................................................................................................

أنا اHوقع أدناهt أصرح بصحة اHعلومات اHذكورة في هذا الطلب.

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

(توقيع الطالب)                       

مالحظة :مالحظة : إرفاق نسخة من رخصة اقتناء التجهيزات اHساعدة على الصيد البحري موضوع طلب التنازل هذا.

1 - 2 - أذكر لقب واسم الطالب أو عنوان شركته.

الصنف والعالمةالصنف والعالمةتعيY التجهيزاتتعيY التجهيزات
حزمة الذبذباتحزمة الذبذباتالرقم التسلسليالرقم التسلسليوالنموذجوالنموذج



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 52 16 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـ
30 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

اHلحق الثامناHلحق الثامن

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

الوكالة الوطنية  للمالحة الالسلكية البحريةالوكالة الوطنية  للمالحة الالسلكية البحرية

رخصة التنازل عن التجهيزات اHساعدة على الصيد البحريرخصة التنازل عن التجهيزات اHساعدة على الصيد البحري

tإن الوكالة الوطنية للمالحة الالسلكية البحرية

- �قـتـضى اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 15-250 اHـؤرّخ في 15 ذي احلـجة عام 1436 اHـوافق 29 سـبـتمـبر سـنة 2015 الذي
يحـدد شروط وكيفيـات اقتناء التـجهيزات اHسـاعدة  على الصيـد البحري واستـعمالها والـتنازل عنهـاt من طرف مهنيي

tالصيد البحري

- وبناء على طلب التنازل اHقدم من ..........................................................................................................

tصلحة الوطنية حلراسة الشواطئHوبعد  موافقة ا -

تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى : 

 اHتنازل :...................................................رقم السفينة........................................يرخص له بالتنازل عن 

التجهيزات...............................للمستفيد :............................رقم السفينة................................................

تعيY التجهيزات :

اHادة اHادة 2 :  : هذه الرخصة شخصية وال �كن التنازل عنها للغير.

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

الصنف والعالمةالصنف والعالمةتعيY التجهيزاتتعيY التجهيزات
حزمة الذبذباتحزمة الذبذباتالرقم التسلسليالرقم التسلسليوالنموذجوالنموذج



16 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1852
30 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

مراسيممراسيم فردي فرديّة
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ خ في في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHوافق اHوافق 8  سبـتمبر سنة   سبـتمبر سنة t t2015 يتضـميتضـمّن  ن  إنهاء مهامإنهاء مهام
نائب مـدير بـاHديـرية الـعامـة للـوظيـفة الـعمـومية -نائب مـدير بـاHديـرية الـعامـة للـوظيـفة الـعمـومية -

سابقـاسابقـا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام
الــسّـــيــد عـــمـــر بــــايـــوt بـــصــفــتــه نـــائب مـــديــر لـــلــمـــراقــبــة
tــديــــريـــة الـــعــامــــة لــلـــوظــيـــفـــة الـــعــمـــومـــيـــة - ســابـــقـــاHبـــا

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHوافق اHوافق 8  سبـتمبر سنة   سبـتمبر سنة t2015 يتضـمt يتضـمّن  إنهاء مهامن  إنهاء مهام

مديرين بوزارة العدل.مديرين بوزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام
الــسّـــيــدة والــسّــيــد اآلتـي اســمــاهــمـــا بــصــفــتــهـــمــا مــديــرين

بوزارة العـدل :
- فــــــــــضـــــــــــيــــــــــلـــــــــــة بــــــــــوسـالحt مـــــــــــديــــــــــرة اإلعـالم اآللـي

tوتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
- رشــــــــيـــــــد مـــــــحـي الـــــــديـنt مـــــــديـــــــر االســـــــتـــــــشـــــــراف

والتنظيم.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHوافق اHوافق 8  سبـتمبر سنة   سبـتمبر سنة t2015 يتضـمt يتضـمّن  إنهاء مهامن  إنهاء مهام
مـــديــــر الـــشـــؤون اHـــدنـــــيــــة وخـــتم الـــدولــــة بــــوزارةمـــديــــر الـــشـــؤون اHـــدنـــــيــــة وخـــتم الـــدولــــة بــــوزارة

العـدل.العـدل.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنـــة 2015 تـــنـــهى مـــهــام
الـــسّـــيـــد مـــحـــمـــد الـــصــــالح أحـــمـــد عـــليt بـــصـــفـــتــه مـــديـــرا
لـــلـــشـــؤون اHــدنـــيـــة وخـــتم الـــدولــة بـــوزارة الـــعـــدلt إلعــادة

إدماجـه في رتبته األصلـية.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHوافق اHوافق 8  سبـتمبر سنة   سبـتمبر سنة t2015 يتضـمt يتضـمّن  إنهاء مهامن  إنهاء مهام
مــديــــرة الــدراســـات الـــقــانـــونــيـــة والــوثـــائق بــوزارةمــديــــرة الــدراســـات الـــقــانـــونــيـــة والــوثـــائق بــوزارة

العـدل.العـدل.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام
الـسّــيـدة شـفــيـقــة بن صـولــةt بـصــفـتــهـا مــديـرة لــلـدراسـات
الـــقـــانـــونـــــيـــة والــــوثــــائق بــــوزارة الـــعـــــدلt لـــتـــكـــلـــيـــفـــهـــا

بـوظيفــة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHوافق اHوافق 8  سبـتمبر سنة   سبـتمبر سنة t2015 يتضـمt يتضـمّن  إنهاء مهامن  إنهاء مهام

مديـر اHالية واحملاسبة بـوزارة العـدل.مديـر اHالية واحملاسبة بـوزارة العـدل.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 الــمــوافـق 8 ســـبــــتــمـــبــر ســـنــة 2015 تــنــهـى
مــــهــــام الــــسـّـــيـــد خـــالــــد درارt بـــصـــفـــتـه مـــديـــرا لـــلــــمـــالـــيـــة
واحملــــاســــبــــة بــــوزارة الــــعــــدلt إلعــــادة إدمــــاجـه في رتــــبــــته

األصلية.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 24 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1436
اHـوافق اHـوافق 8  سـبــتـمـبــر سـنـة   سـبــتـمـبــر سـنـة t2015 يـتــضـمt يـتــضـمّـنــان  إنـهـاءـنــان  إنـهـاء

مهام نائبي مديـر بوزارة العـدل.مهام نائبي مديـر بوزارة العـدل.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام
الـسّيد زهيـر بوراسt بصـفته نائب مديـر ألنظمة اإلعالم

اآللي بوزارة العدلt بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام
الــسّـيــد أحــمــد تــواتيt بــصــفــته نــائب مــديــر لــتــطــبــيــقـات
اإلعالم اآللـي بـــوزارة الــــعـــدلt إلعــــادة إدمـــاجـه في رتــــبـــته

األصلـية.
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 21 شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق اHـوافق
9 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة t2015 يــتــضــمt يــتــضــمّن  إنــهــاء مــهـام رئــيسن  إنــهــاء مــهـام رئــيس

مجلس قضـاء مستغا�.مجلس قضـاء مستغا�.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21 شـعــبــان عـام
1436 اHــوافق 9 يــونـــيـــو ســـنــة 2015 تـــنــهـى مـــهــام الـــسّـــيــد

tبصـفته رئيـسا جمللس قـضاء مسـتغـا� tالطـيب بن هاشم
لتكليفـه بوظيفـة أخــرى.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخان في خان في 24 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1436
اHـوافق اHـوافق 8  سـبــتـمـبــر سـنـة   سـبــتـمـبــر سـنـة t2015 يـتــضـمt يـتــضـمّـنــان  إنـهـاءـنــان  إنـهـاء

مهام محافظي الدولة لدى احملاكم اإلداريـة.مهام محافظي الدولة لدى احملاكم اإلداريـة.
ـــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام
الــــسّــــيـــدتـــــY والــــسّــــيــــدين اآلتــــيــــة أســــمـــاؤهـم بــــصـــفــــتــــهم
tمـــــحـــــــافـــــظـي الـــــدولــــــة لــــــدى احملـــــــاكم اإلداريــــــة اآلتـــــــيـــــة

لتكليفهم بوظـائف أخـرى :
tبباتنة tصالح يوسفي -

tببجاية tنسيمة أوداينية -
tبالبويرة tفاطمة الزهراء لعوش -
- محمد سعد شملولt بقسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام
الــسّــادة اآلتـــيــة أســمـاؤهـم بـصــفــتــهـم مـحــــافــظي الــدولـــة

لـدى احملـاكم اإلدارية اآلتـية :
tببشار tجمال لقرون -

tبتامنغست tعبد القادر عزي -
- صالح درداريt بإيليزي.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHوافق اHوافق 8  سبـتمبر سنة   سبـتمبر سنة t2015 يتضـمt يتضـمّن  إنهاء مهامن  إنهاء مهام

األمY العاماألمY العامّ جمللس قضـاء مستغا�. جمللس قضـاء مستغا�.
ـــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام
السّـيد مـحمـد بن زعمـةt بصـفته أمـينـا عامـا جمللس قـضاء

مستغا�t إلعادة إدماجه في رتبته األصلية.

مـــرســومــان رئـــاســيـمـــرســومــان رئـــاســيـّــان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 24 ذي الـقــعـدة عـام ذي الـقــعـدة عـام
يـــتــضــمّــنــانــنــان  tيـــتــضــم t2015 ــوافق 8 ســبـــتــمــبـــر ســنــة  ســبـــتــمــبـــر ســنــةHــوافق  اH1436 ا

إنــهـــاء مــهـــام بــوزارة الـــصــنـــاعــة والـــمــؤســـســاتإنــهـــاء مــهـــام بــوزارة الـــصــنـــاعــة والـــمــؤســـســات
الــــصـــغــــيــــرة واHـــتــوســـطـــة وتــرقـــيـــة االســتـــثـــمــار -الــــصـــغــــيــــرة واHـــتــوســـطـــة وتــرقـــيـــة االســتـــثـــمــار -

سابقا.سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهـــام
الـسّــادة اآلتــيــة أسـمـاؤهم بـوزارة الـصــنـاعـة واHـؤسـسـات
tــتـــوســطــة وتـــرقــيــة االســـتــثــمـــار - ســابــقــاHالــصــغـــيــرة وا

لتكليفهم بوظـائف أخـرى :
- يــوسف بــوعـرابــةt بــصــفـتـه مـديـــر دراســـات لــدى

tالعـام Yاألم
- مــــهـــاجـي حـــرازt بــــصـــفــــته مـــديــــر دراســـات بــــقـــسم

tتوسطةHؤسسات الصغيرة واHترقية ا
- مــحــمــد مـكـــــاتـيt بــصــفــتــه رئــيــســــا لــلـــدراســات
لــــدى رئــــيس قـــسـم اHـــشـــاريـع الـــكـــبـــرى واالســــتـــثـــمـــارات

اHباشـرة األجنبـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـمـوجب مرسوم رئاسيّ مـؤرّخ فـي 24 ذي الـقـعـدة
عـــام 1436 اHــوافق 8 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2015 تـــنـــهى مـــهــام
الــسّــيــد عـــمــار أقــاديــرt بــصــفـــته رئــيــســا لـــقــسم اHــشــاريع
الــكـــبـــرى واالســـتـــثــمـــارات اHـــبـــاشـــرة األجــنـــبـــيـــة بــوزارة
الــصــنــاعـة واHــؤســســات الــصــغــيـرة واHــتــوســطــة وتــرقــيـة

االستثمار - سابقاt لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHوافق اHوافق 8  سبـتمبر سنة   سبـتمبر سنة t2015 يتضـمt يتضـمّن  إنهاء مهامن  إنهاء مهام

مديرين بوزارة الطاقة واHناجم - سابقا.مديرين بوزارة الطاقة واHناجم - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 الـــمـــوافـق 8 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2015 تـــنـــهـى
مــهــام الـسـّــيــدة والــسـّـــيــد اآلتـي اســمــاهــمــا بـصـفـتـهـمـا
مــــديـــريــن فـي الـــمــــديــريــــة الــــعـــامــــة لــلـــمــنـــاجم بــوزارة
الـطــاقــة واHنـاجم - سـابقـاt لـتكـلـيف كـل مـنهـمـا بوظـيـفة

أخـرى :
tعدنيةHمديرة للموارد ا tجنيبة بورنان -

- فــرحـــات حـــمـــيـــودt مــديـــرا لـــتـــطـــويــر الـــنـــشـــاطــات
اHنجمية.
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
اHوافق اHوافق 8  سبـتمبر سنة   سبـتمبر سنة t2015 يتضـمt يتضـمّن  إنهاء مهامن  إنهاء مهام

مكلمكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة االتصال.ف بالدراسات والتلخيص بوزارة االتصال.
ـــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافــق 8 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2015 تــنـــهى مــهــام
الــسّــيـــد الــهــادي بن يــخــلفt بــصـــفــته مــكــلّــفــا بــالــدراســات

والتلخيص بوزارة االتصالt بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
Yن  تـعــيـYيـتــضــمّن  تـعــيـ tيـتــضــم t2015 ــوافق 8  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـةHــوافق اHا

مكلمكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العـدل.فة بالدراسات والتلخيص بوزارة العـدل.
ـــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافق 8 ســبــتـمــبـر ســنـة 2015 تــعـيّـن الـسّــيـدة
شــفـــيــقـــة بـن صـــولـــةt مـــكــلّــفــــة بــالـــدراســات والــتـــلــخــيص

بوزارة العـدل.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـــراســيـم رئــاســـيمـــراســيـم رئــاســـيّـــة مـــؤرـــة مـــؤرّخــة في خــة في 24 ذي الـــقـــعـــدة عــام  ذي الـــقـــعـــدة عــام 1436
Yن  تـعــيـYتـتــضــمّن  تـعــيـ tتـتــضــم t2015 ــوافق 8  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـةHــوافق اHا

مفتشY باHفتشية العامة لوزارة العـدل.مفتشY باHفتشية العامة لوزارة العـدل.
ـــــــــــــــــــــــــ.

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القـعدة عـام
1436 الـــمـــوافـق 8 ســـبــــتــمــبــر ســنــة 2015 تـــعــيّن الــسّــيــدة

نورة حشانيt مفتشة باHفتشية العامة لوزارة العـدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2015 يـــعــيّن الــسّــيــد

خلضر لقد©t مفتشا باHفتشية العامة لوزارة العـدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2015 يـــعــيّن الــسّــيــد

جمال جنيميt مفتشا باHفتشية العامة لوزارة العـدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2015 يـــعــيّن الــسّــيــد
قدور بوعايشةt مفتشا باHفتشية العامة لوزارة العـدل.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
Yن  تـعــيـYيـتــضــمّن  تـعــيـ tيـتــضــم t2015 ــوافق 8  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـةHــوافق اHا

نائب مدير بوزارة العـدل.نائب مدير بوزارة العـدل.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــــمـــــــوجـــــب مـــــرســـــوم رئــــــاسـيّ مــــؤرّخ فــي 24
ذي الــــقـــــعــــدة عــــام 1436 الـــــمــــوافــق 8 ســــبـــــتــــمـــــبــــر

tســـــنــــة 2015 يـــــعــــيّــن الـــــسّـــــيــــد مـــــبـــــارك بــن زروق
نــائـب مــديــر لـمـتـابـعـة تـنـفـيـذ األحــكـام الـقـضـائـيـة

بــوزارة الــعـــدل.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
Yن  تـعــيـYيـتــضــمّن  تـعــيـ tيـتــضــم t2015 ــوافق 8  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـةHــوافق اHا

رؤسـاء احملـاكم اإلداريـة.رؤسـاء احملـاكم اإلداريـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عام 1436 اHـوافق 8 سـبـتمـبر سـنة 2015 تـعـيّن السّـيـدتان
والــــسّــــيـــــدان اآلتــــــيــــة أســــمـــــــاؤهم رؤســـــــاء لــــلـــــمــــحــــــاكـم

اإلداريــة اآلتـية :
tبباتنة tصالح يوسفي -

tبالبويرة tنسيمة أوداينية -
tببومرداس tفاطمة الزهراء لعوش -

- محمد سعد شملولt باHدية.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
Yن  تـعــيـYيـتــضــمّن  تـعــيـ tيـتــضــم t2015 ــوافق 8  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـةHــوافق اHا

رئيس ديوان وزير الصناعة واHناجم.رئيس ديوان وزير الصناعة واHناجم.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHـوافـق 8 ســبــتـمــبـر ســنــة 2015 يــعـيّـن الـسّــيـد
عـــبــــد الـــقـــــادر مـــحي الــــديــن حــــدابيt رئـــيـــســــا لـــديــــوان

وزيــر الصناعة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرسـوم رئوم رئـاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 24 ذي الق ذي القـعـدة عام دة عام 1436  اHاHـوافقوافق
8  سب  سبـتمبر سنة تمبر سنة t2015 يتضt يتضـمّن  تعيY اHديـر العــامن  تعيY اHديـر العــامّ

لترقـية االستثمار بوزارة الصناعــة واHنـاجم.لترقـية االستثمار بوزارة الصناعــة واHنـاجم.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عــام 1436 اHــوافق 8 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2015 يـــعــيّن الــسّــيــد
عــمــار أقـاديــرt مــديــرا عـامــا لــتـرقــيــة االســتـثــمــار بـوزارة

الصناعة واHناجم.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم رئاسيوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 24 ذي الق ذي القـعدة عام عدة عام 1436 اHوافق اHوافق
8 سب سبـتمبتمبـر سنة ر سنة t2015 يتضt يتضـمّن  تعين  تعيـY مدير اHواردY مدير اHوارد

البشرية والتكوين بوزارة الصناعة واHنـاجم.البشرية والتكوين بوزارة الصناعة واHنـاجم.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عام 1436 اHوافق 8 سبـتمبر سنة 2015 يعيّـن السّيد عمر
بــــايـــوt مـــديــــرا لـــلـــمــــوارد الـــبـــشــــريـــة والـــتــــكـــوين بـــوزارة

الصناعة واHناجم.



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 52 16 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـ
30 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
Yن تــعــيــYيــتــضــمّن تــعــيــ tيــتــضــم t2015 ــوافق 8  ســبـــتــمــبـــر ســنــة   ســبـــتــمــبـــر ســنــةHــوافق اHا

رئيسي قسمY بوزارة الصناعة واHناجم.رئيسي قسمY بوزارة الصناعة واHناجم.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 ذي الـقـعـدة عـام
1436 اHـوافق 8 سـبـتمـبـر سـنة 2015 تعـيّن الـسّـيـدة والـسّـيد

اآلتي اسماهما رئيسي قسمY بوزارة الصناعة واHناجم :
- جنـــيـــبـــة بــــورنـــانt رئـــيـــســــة لـــقـــسم اجلــــيـــولـــوجـــيـــا

tعدنيةHوارد اHوا
- فرحات حميودt رئيسا لقسم اHناجم واحملاجر.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
Yن  تـعــيـYيـتــضــمّن  تـعــيـ tيـتــضــم t2015 ــوافق 8  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـةHــوافق اHا

مديري دراسات بوزارة الصناعة واHناجم.مديري دراسات بوزارة الصناعة واHناجم.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ذي القـعدة عام
1436 اHـوافق 8 سـبــتـمـبــر سـنـة 2015 يــعـيّن الـسّــادة اآلتـيـة

أسماؤهم مديري دراسات بوزارة الصناعة واHناجم :
tمدير دراسات tمهاجي حراز -

- يـوسف بــوعــرابـةt مــديـر دراســات بـقــسم الــيـقــظـة
tاالستراتيجية وأنظمة اإلعالم

- مــحـمــد مـكــاتيt مــديـر دراســات بــقـسم الــدراسـات
االقتصادية.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 24 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1436
Yن  تـعــيـYيـتــضــمّن  تـعــيـ tيـتــضــم t2015 ــوافق 8  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـةHــوافق اHا

رئيسة ديوان وزير االتصال.رئيسة ديوان وزير االتصال.
ـــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 24 ذي الـــقـــعــدة
عـام 1436 اHـوافق 8 ســبــتـمــبـر ســنـة 2015 تــعـيّـن الـسّــيـدة

فاطمة شريدt رئيسة ديوان وزير االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـومـــان رئـــاســـيـــان مـــؤرخـــان في مــــرســـومـــان رئـــاســـيـــان مـــؤرخـــان في 6 شـــوال عـــام  شـــوال عـــام 1436
اHوافق اHوافق 22 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة t2015 يـتضـمنـان إنهـاء مهامt يـتضـمنـان إنهـاء مهام
والي واليـــة بـــاتـــنــــة وتـــعـــيـــY األمـــY الـــعـــام لـــوزارةوالي واليـــة بـــاتـــنــــة وتـــعـــيـــY األمـــY الـــعـــام لـــوزارة

الداخلية واجلماعات احمللية (استدراك).الداخلية واجلماعات احمللية (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

الــجـــريــدة الـــرســمـــيــة - الــعــدد 47 الـصـادر في 15
ذي القعدة عام 1436 اHوافق 30 غشت سنة 2015.

الصفحة 12 :
t6 العـمــود األول - السطر -
t6 العمود الثاني - السطر -
بدال من :بدال من : " احلسY معزوز ".
يـــقـــرأ :يـــقـــرأ : " احلسY مـازوز ".

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

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
مصالح الوزير األولمصالح الوزير األول

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 29 رمـضان عـام  رمـضان عـام 1436 اHوافق  اHوافق 16 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة t2015 يـتضـمن تشـكيل الـلt يـتضـمن تشـكيل الـلّجـان اإلدارية اHـتسـاوية األعـضاءجـان اإلدارية اHـتسـاوية األعـضاء
اخملتصة بأسالك موظفي اHديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.اخملتصة بأسالك موظفي اHديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري.

ـــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب قــرار مـؤرخ في 29 رمــضـان عــام 1436 اHـوافق 16 يــولـيــو ســنـة t2015 تــتــشـكل الــلّــجـان اإلداريــة اHــتـســاويـة

األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي اHديرية العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداريt وفقا للجدول اآلتي :

األسالك والرتباألسالك والرتباللاللّجانجان
YوظفHثلو ا�YوظفHثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة�ثلو ا�

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

اHفتشون للوظيفة العمومية
اHدققون للوظيفة العمومية 

اHتصرفون 
اHترجمون - التراجمة

اHهندسون في اإلعالم اآللي
اHهندسون في اإلحصائيات

الوثائقيونt أمناء احملفوظات
اHهندسون في اخملبر والصيانة
مساعد تقني متخصص رئيسي

رقم 1

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

كمال زمور
الــــــــــــــــطــــــــــــــــاهـــــــــــــــر

بوشيبة
حكيم عيشوش

نبيل عبدو

فريد لعجال
ســـــــــــــــــفـــــــــــــــــيــــــــــــــــان

بلقاسمي
رضا مرزوقي
هشام عروف

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

محمد كيم
كمال عبيب

سماعيل كزعي
مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــصــف

بدايرية

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــدور
ابن الساسي

خـــــــــيـــــــــر الـــــــــدين
ياسف

tرزقـيـة بـوطـبة
اHولودة لوز
دليلة وهراني
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األسالك والرتباألسالك والرتباللاللّجانجان
YوظفHثلو ا�YوظفHثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة�ثلو ا�

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

اHــــراقــــبــــون الــــرئــــيــــســــيــــون لــــلــــوظــــيــــفـــة
العمومية

اHراقبون للوظيفة العمومية
ملحقو اإلدارة

احملاسبون اإلداريون الرئيسيون
التقنيون السامون في اإلعالم اآللي
التقنيون السامون في اإلحصائيات

كتاب اHديريات الرئيسيون
مساعدو الوثائقيY أمناء احملفوظات

مساعد تقني متخصص

عون الرقابة للوظيفة العمومية
احملاسبون اإلداريون

أعوان اإلدارة
كتاب اHديريات

الكتاب
أعوان حفظ البيانات

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

عون االستغالل
عون عامل

العمال اHهنيون
سائقو السيارات

احلجاب

رقم 2

رقم 3

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

إيدير كلكال
شعبان موفق

عـــــــبـــــــد الـــــــقــــــادر
عمورة

عــــبــــد الــــنــــاصــــر
أوجغوت

مصطفى ياحي
حسينة البار
أحمد عضمن

عـــــــبـــــــد الـــــــقــــــادر
بلعرير

فـــــــــــــتــــــــــــيـــــــــــــحــــــــــــة
لعروسي
كر© لباح

حمزة موفق

ميلود سويدي
عـــــــبـــــــد الـــــــقــــــادر

ســـــايــــــج 
عــبـــد الــرحـــمــان

دوخان

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

محمد كيم
مـــــحــــمـــــد نــــزيــــد

يوسفي
لــــــزهـــــــر عبد
الـــــــرحــــــــمـــــــان بن
عبد الرحمان

مــــــحــــــمــــــد قـــــارة
علي

محمد كيم
محمد عليش

مـحـمد بـوتـوابة

عـــــــــمــــــــر جنـــــــــيب
عــــــــــــادل عــــــــــــبــــــــــــد

العزيز
سهام عزوق
سهيلة مجبر

مــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــنــي
إكروبركان

نــــــــــــســــــــــــيــــــــــــمــــــــــــة
بوزنون

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريــــف
رمضاني

جمال عثامنة

وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في خ في 24 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1436
اHــــوافق اHــــوافق 8 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة  ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة t2015  يــــتــــمم قــــائــــمـــةt  يــــتــــمم قــــائــــمـــة
الـتــجــهــيــزات الـــحــســاسـة احملــددة في اHـلـحق األولالـتــجــهــيــزات الـــحــســاسـة احملــددة في اHـلـحق األول
من اHــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم من اHــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم 09-410 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 23
ذي احلـجـة عام ذي احلـجـة عام 1430 اHـوافق  اHـوافق 10 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة 2009
الــذي يـحــدد قـواعــد األمن اHــطـبــقـة عــلى الــنـشــاطـاتالــذي يـحــدد قـواعــد األمن اHــطـبــقـة عــلى الــنـشــاطـات

اHنصباHنصبّة على التجهيزات احلساسة.ة على التجهيزات احلساسة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ وزير الدفاع الوطني
tووزير الدّاخلية واجلماعات احمللية

tووزير النقل
tووزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tعدّلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-410 اHؤرخ
في 23 ذي احلـجة عام 1430 اHوافق 10 ديسـمبر سنة 2009
الـذي يحدد قواعد األمن اHـطبقة عـلى النشاطـات اHنصبّة
عـلى الـتــجـهـيــزات احلـسـاسـةt ال ســيـمـا اHـادة 2 (الــفـقـرة 2)

tمنه

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـتـمم قــائـمـة الــتـجـهـيــزات احلـسـاسـة
اHـــحـــددة فـي اHــلــحق األولt الــقــسـم "ب"t الــقــسم الــفــرعي
األول مـن اHـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 09-410 اHـؤرخ في 23
ذي احلــــجــــة عــــام 1430 اHــــوافق 10 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2009

واHذكور أعالهt كما يأتي :



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 52 16 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـ
30 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

" الـــقـــسم "ب" :الـــقـــسم "ب" :  الـــتــــجـــهــــيـــزات احلــــســـاســــة اخلـــاصـــة
بالطيران والطرق :

الــــقـــسـم الـــفــــرعي األول :الــــقـــسـم الـــفــــرعي األول : الــــتــــجـــهــــيــــزات احلــــســــاســـة
للطيرانt ال سيما :

...................................................................(1

...................................................................(2

...................................................................(3

...................................................................(4

...................................................................(5

6) الطائرات بدون طـيار على متنهاt اHركبّة أو في

شــكل قـطـع (كـيت-KITS)t الــتي تــتم قــيــادتــهــا عن بــعـد أو
حتـريكهـا بطريـقة مـستقـلة أو مركّـبةt وبـإمكانـها أن تصل
إلى ارتفـاع يزيد على 25 مترا أو يـساويه ومسافـة أفقية
تـزيد على 50 مترا أو تسـاويهt وكذا العنـاصر الضرورية

للطيران اHرتبطة بها :

7) الطائرات بدون طـيار على متنهاt اHركّبة أو في
شــكل قـطـع (كـيت-KITS)t الــتي تــتم قــيــادتــهــا عن بــعـد أو
حتــريـكــهـا بــطـريـقــة مـســتـقــلـة أو مــركّـبــةt واHـزودة بــنـظـام
اللـتقـاط منـاظـر جويـة فوتـوغرافـية أو سـينـما تـوغرافـية
أو جــهــاز حــســاس وكــذا الــعــنــاصــر الــضــروريــة لــلــطــيــران

اHرتبطة بها".

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 : يــــنـــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــرار فـي الـــــجـــــريــــدة
الــرّسـمـيـّـة للــجـمـهــوريـّة الــجـزائــريـّة الـدّيــمـقــراطـيّة

الشّــعـبيّـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 24  ذي الـقـعـدة عـام 1436 اHـوافق
8 سبتمبر سنة 2015.

قــرار مـــؤرقــرار مـــؤرّخ فـي خ فـي 8 ذي الــقـــعـــدة عــام  ذي الــقـــعـــدة عــام 1436 الـــمـــوافـق  الـــمـــوافـق 23
غــشـت غــشـت ســنـة ســنـة t2015 يــتـضــمــن تــفـويــض اإلمــضـاءt يــتـضــمــن تــفـويــض اإلمــضـاء

إلـى مدير اHالية احمللية.إلـى مدير اHالية احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ وزير الدّاخلية واجلماعات احمللية
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

tعدّلHا tأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اHؤرخ
في 2 ربـيع األول عـام  1415 اHـوافق 10 غــشت ســنـة 1994
tالذي يحدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-104 اHؤرخ
في 10 جـــمـــادى األولى عــام 1435 اHــوافق 12 مــارس ســنــة
2014 واHتضمن تـنظيم اإلدارة اHركزيـة لوزارة الداخلية

tواجلماعات احمللية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-116 اHؤرخ
في 22 جـــمـــادى األولى عــام 1435 اHــوافق 24 مــارس ســنــة
2014 واHـــتــضـــمن إنــشـــاء صـــنــدوق الـــتــضـــامن والــضـــمــان

tللجماعات احمللية وحتديد مهامه وتنظيمه وسيره
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-155 اHؤرخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

tيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـعــد االطالع عــلى اHــرسـوم الــرئــاسي اHـؤرخ في
28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2011

واHـتـضـمن تـعـيـY الـسـيـد عـزالـدين كـريt مـديـرا لـلـمـالـية
tاحمللية بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

tــادة األولى : يـــفـــوض إلى الـــســيـــد عـــزالـــدين كــريHــادة األولى :اHا
مديـر اHـاليـة احملـليـةt اإلمـضـاء في حدود صالحـيـاتهt باسم
وزيــــر الـــداخــــلــــيـــة واجلــــمـــاعــــات احملــــلـــيــــةt بـــصــــفــــته اآلمـــر
بــالـــصــرف الــرئــيــسـي حلــســــاب الــتــخـــصــيص اخلــاص رقم
130-302 الـــذي عــنـــوانه "صــنـــدوق الــضـــمــان لـــلــجـــمــاعــات

احمللية".

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 8  ذي الـقــعــدة عـام 1436 اHـوافق
23  غشت سنة 2015.

نور الدين بدوينور الدين بدوي

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

رئيس أركان اجليش الوطني الشعبيرئيس أركان اجليش الوطني الشعبي

الفريق أحمد قايد صالحالفريق أحمد قايد صالح

 وزير الداخلية وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية

نور الدين بدوينور الدين بدوي

 وزير النقل وزير النقل

بوجمعة طلعيبوجمعة طلعي

 وزيرة البريد وتكنولوجيات وزيرة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال

هدى إ�ان فرعونهدى إ�ان فرعون
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وزارة اIاليوزارة اIاليّة
قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 11 شـــو شـــوّال عــام ال عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 27 يـــولـــيـــو يـــولـــيـــو
t2015 يـتــضـمt يـتــضـمّـن تـعــيـY أعــضـاء جلــنــة تـنــظـيمـن تـعــيـY أعــضـاء جلــنــة تـنــظـيم سـنـة سـنـة 

عمليات البورصة ومراقبتها.عمليات البورصة ومراقبتها.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــوجـب قــــــــــرار مـــــــــؤرّخ في 11 شـــــــــوّال عــــــــــام 1436
اHــوافق 27  يـــولـــيـــو ســـنـــة t2015 يـــعـــيّـن األعـــضـــاء اآلتـــيـــة
أسمـاؤهمt تـطبـيقـا ألحكـام اHادّة 6 من اHـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 94-175 اHـــــؤرّخ في 3 مـــــحـــــرّم عـــــام 1415 اHـــــوافق 13
يـونـيــو سـنـة 1994 واHــتـضــمّن تــطـبــيق اHـوادّ 21 و22 و29
من اHـرســوم الــتـشــريـعي رقم 93-10 اHـؤرّخ في 23 مـايـو
ســنــة 1993 واHــتـــعــلّق بـــبــورصــة الـــقــيم اHـــنــقــولـــةt اHــعــدّل
واHـتـمّمt في جلـنة تـنـظـيم عـمـلـيـات البـورصـة ومـراقـبـتـها

Hدة أربع (4) سنوات :
tحافظ األختام tثل وزير العدل� tمحمد مجبر -

tاليةHكلّف باHثل الوزير ا� tحسان بودالي -
- عــثـــمــان خلــلـفt �ــثل الـــوزيــر اHـــكــلّف بـــالــتــعـــلــيم

tالعالي والبحث العلمي
tثل محافظ بنك اجلزائر� tسعيد ديب -

Yثل مـسيري األشـخاص االعتـباري� tأكـلي بريخ -
tنقولةHصدرين للقيم اHا

- مــحــمــد سـمــيــر حــاج عــليt �ــثل اHــصف الــوطــني
.Yللخبراء احملاسب

يسرى مفعول هذا القرارt ابتداء من تاريخ توقيعه.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار مــــــؤرخ في قـــــرار مــــــؤرخ في 18 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 3 غـــــشت غـــــشت
.Yيتضمن اعتماد سمسار للتأم t.Yيتضمن اعتماد سمسار للتأم t2015 سنة سنة

ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 18 شـوال عام 1436 اHـوافق
3 غـشت سنة t2015 يعـتمـد السـيـد بورزام أحـسنt بصـفة
سـمـسـار للـتـأمـtY شـخص طبـيـعيt تـطـبـيقـا ألحـكـام األمر
رقم 95-07 اHــــؤرخ في 23 شـــعــــبـــان عـــام 1415 اHــــوافق 25
tتـمّمHـعـدّل واHا tـتـعـلق بـالـتـأمـيـنـاتHيـنـايـر سـنة 1995 وا
واHــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 95-340 اHــؤرخ في 6 جــمــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1416 اHــوافق 30 أكــتـــوبــر ســـنــة 1995 الــذي
يــحــدّد شــروط مــنح وســطــاء الــتــأمــY االعــتــمــاد واألهــلــيـة
اHـهــنـيـة وسـحـبه مـنــهم ومـكـافـأتـهم ومـراقــبـتـهمH tـمـارسـة

سمسرة عمليات التأمY اآلتية :

1 - احلوادث.

2 - اHرض.

3 - أجسام العربـات البرية (األخرى غير اHستعملة
عبر السكة احلديدية).

4 - أجسام عربات السكة احلديدية.

5 - أجسام العربات اجلوية.

6 - أجسام العربات البحرية و البُحيرية.

7 - البضائع اHنقولة.

8 - احلريق واالنفجار والعناصر الطبيعية.

9 - أضرار الحقة باألمالك األخرى.

10 - اHسؤولية اHدنية للعربات البرية احملركة ذاتيا.

11 - اHسؤولية اHدنية للعربات اجلوية.

12 - اHـسـؤوليـــــة اHـدنـيـــــــة لـلعـربــــات الـبـحـريـــة

و البُحيرية.

13 - اHسؤولية اHدنية العامة.

14 - القروض.

15 - الكفالة.

16 - اخلسائر اHالية اخملتلفة.

17 - احلماية القانونية.

YــــعــــرضـــHــــســــاعــــدة (مــــســــاعــــدة األشــــخــــاص اH18 - ا

للصعوباتt ال سيما خالل تنقالتهم).

20 - حياة - وفاة.

21 - زواج - والدة.

22 - التأمينات اHتعلقة بأموال االستثمار.

24 - الرسملة.

25 - تسيير األموال اجلماعية.

26 - االحتياط اجلماعي.

يـــخـــضـع كـل تــعــديـل ألحــد الــعــنــاصــر اHــكــونــة Hــلف
طــــلب االعــــتــــمــــاد إلى اHــــوافــــقــــة اHــــســــبــــقــــة إلدارة رقــــابــــة

التأمينات.

وزيــادة عــلى ذلكt يــجب تــبــلــيغ إدارة الــرقــابـة بــكل
عـنــصـر جــديـد �س الــسـيــر الـعـادي Hــكـتـب الـسـمــسـرة في

أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
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وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 19 شـو شـوّال عـــــام ال عـــــام 1436 اHـوافـــــق  اHـوافـــــق 4 غـشت غـشت
سـنـــة سـنـــة t2015 يـجـعل اHــنـهج األفــقي إلحـصـاء اخلــمـائـر يـجـعل اHــنـهج األفــقي إلحـصـاء اخلــمـائـر
والــعــفـنــيـات بوالــعــفـنــيـات بِــعـدــعـد° اHــسـتــعــمـرات في اHــنـتــجـات ذات اHــسـتــعــمـرات في اHــنـتــجـات ذات

نشاط مائي أصغر أو يساوي نشاط مائي أصغر أو يساوي t0,95 إجباريا. إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــ

tإنّ وزير التجارة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

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

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

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

tطابقةHتعلق بتقييم اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 اHؤرخ
في 20  ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1434 اHــــوافــــق 26 ســـبـــتــــمــــــبـــر
سـنــــة 2013 الـذي يحـدد شـروط وكيـفـيات اعـتـماد اخملـابر

tستهلك وقمع الغشHقصد حماية ا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 14 صــفــر عـام 1415
اHــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واHـــتـــعــــلق بـــاHــــواصـــفـــات
tتممHعدل واHا tواد الغذائيةHيكروبيولوجية لبعض اHا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اHــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اHــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة t1990 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور
أعالهt يـهـدف هـذا الـقـرار إلى جـعل اHـنـهج األفـقـي إلحـصاء
اخلمـائر والعفـنيات بِـعد° اHستـعمرات  في اHـنتجات ذات

نشاط مائي أصغر أو يساوي t0,95 إجباريا. 

اHـادة اHـادة 2 : : من أجل إحــصـاء اخلـمـائــر والـعـفـنــيـات بِـعـد°
اHـسـتـعـمــرات  في اHـنـتـجـات ذات نـشـاط مـائـي أصـغـر أو
يــســاوي t0,95 فــإن مــخـــابــر مــراقـــبــة اجلــودة وقـــمع الــغش
واخملـابر اHـعتـمـدة لهـذا الـغرضt مـلزمـة بـاستـعـمال اHـنهج

اHبY في اHلحق اHرفق بهذا القرار.

يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اHنـهج من طـرف اخملـبـر عـند
األمر بإجراء خبرة.

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

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 19 شـــوّال عـــام 1436 اHــــوافق 4
غشت سنة 2015.

بختي بلعايببختي بلعايب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

اHنهج األفقي إلحصاء اخلمائر والعفنيات اHنهج األفقي إلحصاء اخلمائر والعفنيات 

بِعدعد° اHستعمرات في اHنتجات ذات نشاط مائي أصغر اHستعمرات في اHنتجات ذات نشاط مائي أصغر
أو يساوي أو يساوي 0,95

1 . . مجال التطبيقمجال التطبيق

يــحــدد هــذا اHـنــهـج طـريــقــة أفــقــيــة إلحــصــاء اخلــمــائـر
احملــبــة لــلــمـاء و الــعــفــنـيــات احملــبــة لـلــجــفــاف اHــوجـودة في
اHنتجات اHوجهة لالستهالك البشري أو احليوانيt حيث
tـاء أصغـر أو يساوي 0,95  (الفـواكه اجلافةHيـكون نـشاط ا
tــــمـــلحHالــــســـمك ا tالــــلـــحم اجملــــفف tـــعــــجـــونHا tاحلـــلـــويــــات
الـبـذورt احلــبـوب ومـشـتـقــاتـهـاt الـطــحـtY اجلـوزt الـتـوابل
والـبهاراتt إلخ....)t بواسـطة تقنـية إحصاء اHـستعمرات

في درجة حرارة 25 °م ± 1 °م.

ال يــطــبق هــذا اHــنــهج عــلى اHــنــتــجــات اجملــفـفــة حــيث
tـاء أصـغر أو يـساوي 0,60 (احلبـوب اجملفـفةHيـكون نـشاط ا
اHـنـتـجات الـزيـتـيـةt الـتـوابلt الـبـقـولt الـبـذورt مـسـحوق
اHــــشــــروبــــات الــــفــــوريـــــةt اHــــنــــتــــجــــات اجملــــفــــفــــة اHــــوجــــهــــة
لــلــحــيـوانــات األلــيــفــةt الخ....) وال يــســمح بــإحــصــاء أبـواغ
الـعـفــنـيـات. كـمـا ال يـطـبق هـذا اHـنـهج في حتـديـد اجملـمـوعـة
الــفــطــريـة أو فـي اخـتــبــار األغــذيــة لـلــبــحث عــلى الــســمـوم
الـفـطـريـة (اHـيـكـوتــوكـسـY)t كـمـا أنه ال يـتالءم مع إحـصـاء
الـفطريـات احملبة لـلملح و احملـبة لـلجفـاف (بوليـباسيـليوم
بـيـسي (Polypaecilum pisce) وبـازيــبـيـتــوسـبــورا آلـوفـيال
t(Basipetospora halophila) اHـــمــكن وجـــودهــا فـي األســمــاك

اجملففة على وجه اخلصوص.

2. مصطلحات وتعاريف. مصطلحات وتعاريف

الحــــتــــيــــاجـــات هــــذا اHــــنــــهجt تــــطــــبق اHــــصــــطــــلــــحـــات
والتعاريف اآلتية : 

اخلــمــائــر:اخلــمــائــر: جـــسم دقـــيق هــوائيt مـــحّب لـــلــحــرارة  1.2

اHـــــعـــــتــــــدلـــــةt يـــــتــــــطـــــور عـــــلـى ســـــطـح الـــــوسـط عـــــلـى شـــــكل



16 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2652
30 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

مـسـتـعـمـرات (4.2) بـاسـتــعـمـال وسط هالمي في الـشـروط
اHـوصـوفـة في هـذا اHـنـهج وفي درجـة حـرارة 25 °مt غـالـبا

ما يشكل محيطا منتظما و سطحا محدبا نوعا ما.
هناك خـمائـر تتـطور بـاألحرى في الـعمق أكـثر منه
عـلى سـطح الـوسط والـتي بـإمـكـانـها تـشـكـيل مـسـتـعـمرات

دائرية أو عدسية الشكل.
2.2 الـعـفـنـياتالـعـفـنـيات : : جـسم دقـيق هوائيt مـحبّ لـلـحرارة

tيـــطــور عـــادة  عـــلى ســطـح وسط هالمي tــعـــتـــدلــة لـــيـــفيHا
حـسب الـشـروط احملـددة في هـذا اHـنـهجt خاليـا بـرعـمـية أو
جـراثـيم (3.2) مــسـطــحـة أو زغــبــيـة أو مــســتـعــمـرات (4.2)

تمثل غالبا أثمارا ملونة وأشكاال  ذات أبواغ. 
هــنــاك عـفــنــيـات تــتــطـور بــاألحــرى في الـعــمق أكــثـر
مـنه عــلى سـطح الــوسطt بـإمـكــانـهــا تـشـكــيل مـسـتــعـمـرات

دائرية أو عدسية الشكل.
مالحـــظـــةمالحـــظـــة : هـــنــــاك أشـــكـــال مــــتـــقــــاربـــة مـن األجـــســـام
الــدقــيــقــة و�ــكـن أن يــكــون الــتــمـــيــيــز بــY اخلــمــائــر (1.2)

والعفنيات (2.2) اعتباطيا. 
3.2 خاليا  بـرعمية أو جراثيم :خاليا  بـرعمية أو جراثيم : أجسام قـابلة للحياة

قادرة على النمو في وسط مغذٍ.
tبـوغ tمـجــمــوعــة من اخلاليــا tمـثال : خــلــيــة مـنــبــتــيــة

مجموعة من األبواغ أو قطعة من اHشيجة الفطرية.
4.2 اHستعمرةاHستعمرة : هي تراكم ملـحوظ �ركز لكتلة من

األجسام الدقـيقة اHتطـورة فوق أو داخل وسط مغذٍ صلب
انطالقا من خلية قابلة للحياة.

 5.2 خمائر محبة للماء وعفنيات محبة للجفافخمائر محبة للماء وعفنيات محبة للجفاف

فـطـريـات قـادرة عـلى الـنـمـو مع نـشـاط مـائي أصـغـر
أو يساوي 0,95.
3. اHبدأ. اHبدأ

1.3 تـزرع عــلب بــيـتــري مـحــضـرة بــاســتـعــمـال وسط

tـرتـقـبـةHــسـتـعـمـرات اHزرع انــتـقـائي مـحـدد. حـسب عـدد ا
تــســتـــعــمل كـــمــيـــة مــعــيـــنــة من عـــيــنـــة الــتــجـــربــة (إذا كــان
اHــنــتــوج سـائـال) أو من احملــلـول األم (فـي حـالــة اHــنــتــجـات
األخـرى) أو من التـخـفيـفـات العـشـرية لـعـيّنـة الـتجـربة أو

للمحلول األم.
tكن زرع عـلب بيـتـري إضافـيـة في نفس الـشروط�
بـإستعـمال تخـفيـفات عشـرية متـحصل عـليهـا انطالقا من

عيّنة التجربة أو من احمللول األم.
2.3 حتــــضـن بـــعــــد ذلـك عـــلـب الــــبــــيـــتــــري فـي شـــروط

هوائـية في درجـة حرارة 25 °م ± 1 °م Hدة خـمسة (5) إلى
ســبــعـة (7) أيــام. ثـم تـتــرك عــلب الــهـالم لــتـرتــاح فـي ضـوء

النهار Hدة يوم (1) إلى يومY (2) إذا اقتضى األمر.

tـسـتـعــمـرات أو اخلاليـا الـبــرعـمـيـةH3.3 حتـصـى إذن ا

وإذا اقـتــضى األمـر (من أجل الــتـمــيـيــز بـY مــسـتــعـمـرات
اخلمائر والبكتـيريا)t تفحص اHستعمرات اHشكوك فيها

بواسطة مكبرة بعدستY أو مجهر للتأكد من هويتها.

4.3  يــحــسب عــدد اخلــمــائـر والــعــفــنــيــات بــالــغـرام أو

بـاHـيـلـيـلـتـر من الـعـيّــنـة انـطالقـا من عـدد اHـسـتـعـمـرات أو
اخلاليـا الـبــرعـمـيـة أو اجلـراثــيم اHـتـحـصل عــلـيـهـا في عـلب
البـيتري اخملتـارة بنسب تـخفيفـات تسمح بـاحلصول على
مسـتـعـمرات �ـكن إحـصـاؤها. وإذا اقـتـضى األمـرt حتصى

العفنيات واخلمائر على حدة.

4. اخملفف ووسط الزرع . اخملفف ووسط الزرع 

1.4 اخملفف اخملفف

1.1.4 عمومياتعموميات

عــنـد إجــراء سـلــسـلـة تــخـفــيـفــات قـبل الــزرعt يـوصى
بـاسـتـعـمـال مـخـفف يـحـتـوي عـلى كـمـيـة كـافـيـة مـن اHذاب
[على سبـيل اHثال مـحلول  بـ 20 % إلى35 %  (تـركيز في
الـكــتـلــة) من الـغــلـيــسـرول  أو D- غـلــوكـوز] وهـذا لــتـفـادي
الـصــدمـة احلـلــولـيــة لـلـعــفـنــيـات احملـبّــة لـلــجـفـاف واخلــمـائـر

احملبّة للماء.

مـالحــــظـــة :مـالحــــظـــة : لــــتــــقــــلــــيل الــــتــــحــــام أبــــواغ الــــعــــفــــنــــيـــات
والـفــطـريـات (conidies) �ـكـن أن تـضــاف عـوامل مــنـشــطـة
لــلـــضــغط احلــلــولي (tensioactifs) كــمــتــعــدد األوكــســيــتــيالن

سوربتون مونوليات بـ  0,05 % (تركيز في الكتلة). 

يــوصى بـاسـتــعـمــال مـاء بـيــبـتـوني بـ 0,1 % (تــركـيـز
في الكـتـلـة) كمـخـففt إال في حـالـة حتضـيـر خـاص للـعـيّـنة

اHأخوذة للتجربة.  

 2.1.4 تركيب اHـاء البيبتوني بـ  تركيب اHـاء البيبتوني بـ 0,1 %  (تركيز في (تركيز في

 الكتلة) الكتلة)

عصارة أنز�ية من نسيج حيواني و نباتي

اHاء

1غ

1000 ملل

3.1.4 حتـضــيــر مـاء بــيــبــتـوني بـ حتـضــيــر مـاء بــيــبــتـوني بـ 0,1 % (تــركــيـز في(تــركــيـز في

الكتلة) الكتلة) 
تـذاب اHـركـبـات فـي اHـاءt مع الـتـسـخـY إذا اقـتـضى
األمـر t يـعــــــدل الـعـامـــــل الـهـيــدروجـيـني (pH) (4.5) عـنـد
7 ± 0,2 فـي درجـة حـرارة 25 °م بــعـد الـتــعـقــيم إذا اقـتـضى

األمر.
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تـــنــبــيـه : يــجب تـــفــادي تــعـــرض الــوسط لـــلــضــوء ألنتـــنــبــيـه : يــجب تـــفــادي تــعـــرض الــوسط لـــلــضــوء ألن
اHـواد الناجتة عن حتـلل السمـوم الفطريـة �كن أن تسبباHـواد الناجتة عن حتـلل السمـوم الفطريـة �كن أن تسبب

سوء تقييم اجملموعات الفطرية في العينات.سوء تقييم اجملموعات الفطرية في العينات.
 2.2.1.2.4 إضـافـة اخـتــيـاريـة لـكـلــورهـيـدرات الـكـلـورإضـافـة اخـتــيـاريـة لـكـلــورهـيـدرات الـكـلـور

YتيتراسيكلYتيتراسيكل
tعـنـدما �ـكن أن يحـدث الـتكـاثـر البـيكـتـيري مـشكال
يوصى باستـعمال الكلورام فينيكول (50 مغ/ل) والكلور
تيـتراسيكلY (50 مغ/ل). في هذه احلـالةt يحضر الوسط
األســـــاسي كـــــمـــــا هـــــو مــــبـــــY أعاله (2.1.2.4) مع 50 مـغ من
الـــكــلـــورام فــيـــنـــيــكـــول فــقطt ثـم يــوزع بـــكــمـــيــات 100مــلل
ويــعــقم. يــحـــضــر كــذلك مــحــلــول تــيــتــراســيــكــلــY بـ 0,1 %
(تــــــــــركـــــــــــيــــــــــز فـي الــــــــــكـــــــــــتــــــــــلــــــــــة) مـن كـــــــــــلــــــــــورهــــــــــيــــــــــدرات
الــكــلــورتـيــتــراســيــكـلــY في اHــاء (يــجب أن يــحــضــر فـورا
لعـدم اسـتـقـراره في احملـلـول) ويعـقم بـالـتـرشـيح. مـبـاشرة
قــبل االســتـعــمــالt يــضـاف 5 مــلل من هــذا احملــلــول إلى100
مـلل من الــوسط األســاسي بـطــريـقــة مــعـقــمـة ويــسـكب في
عـلـب الـبـيـتـري. ال يــنـصح بـاسـتــعـمـال اجلـنــتـامـيـسـY ألنه

بإمكانه تثبيط بعض أصناف اخلمائر.
 3.2.1.2.4 إضافة اختيارية للعناصر اHؤشرة  إضافة اختيارية للعناصر اHؤشرة 

حتـتـاج الـعفـنـيـات لـلـعـنـاصـر اHـؤشـرة غـيـر اHـوجودة
في DG 18  (1.2.4) لـكـي يـظــهـر شــكـلـهــاt وال سـيــمـا الــصـبغ

الذي تنتجها عادةً. 
tـوجـودة  في هـذا الـوسطHلـلـكـشف عن الـعـفــنـيـات  ا
يـضاف إلى كل 1 لـتر منه 1 مـلل من احملـلول احملـتـوي على

العناصر اHؤشرةt قبل إدخاله في جهاز التعقيم :
 t1غ  ZnSO4,7H2 O -

 t0,5غ Cu SO4,5H2O -
- 100 ملل من ماء معقم أو منزوع األيونات.

3.1.2.4 جتارب الفعالية لضمان نوعية وسط الزرعجتارب الفعالية لضمان نوعية وسط الزرع

 1.3.1.2.4 عمومياتعموميات

وسـط DG18 (1.2.4) هـــــــــــو وسـط صـــــــــــلـب. يـــــــــــجـب أن
تـخـضع كـل من اإلنـتـاجـيـة واالنـتـقـائـيـة إلى جتـربـة حـسب

اHواصفات اآلتية : 
2.3.1.2.4 اإلنتاجية اإلنتاجية

التحضY :التحضY : خمسة (5) أيام في درجة  25 °م ± 1°م.
السالالت :السالالت :

ATCC  9763    سكاروميساس سيريفيزيا -
ATCC 42694                     واليميا سيبي -

2.4 وسط الزرع وسط الزرع

 1.2.4 هالم  ديــكـلـوران بـ 18 % (تـركـيــز في الـكــتـلـة)

(DG 18) من الغليسيرول
1.1.2.4 التركيبالتركيب

Y5غعصارة أنز�ية من الكازي

10غ

1غ

0,5 غ

0,002 غ

220 غ

12غ إلى

 15غ أ

 0,1غ

1000 ملل

( C6H12O6) غلوكوز - D

(KH2PO4) فوسفات أحادي البوتاسيوم

(MgSO4,H2O) غنزيومHسولفات ا

ديـــــــــكـــــــــلـــــــــوران (2,6 ثــــــــــنــــــــــائي كــــــــــلـــــــــور -4-
(Yنيتروأنيل

(Dichloran 2,6-dichloro -4- nitroaniline)

غليسرول خال من اHاء

هالم

كلوروم فينيكول

ماء مقطر أو منزوع األيونات

أ) : حسب قدرة تهلّم الهالم

2.1.2.4 التحضيرالتحضير

1.2.1.2.4 عموميات  عموميات  

تـوضع كل اHكونـات عدا الكلـورام فينـيكول في اHاء
ثم تـغـلـى إلذابـتـهــا كـلـيــا. إذا اقـتـضـى األمـرt يـعــدل الـعـامل
الـــــهــــيــــدروجـــــيــــني (pH)  (4.5) عــــنــــد 5,6  ±  0,2 في درجـــــة

حرارة 25 °م بعد التعقيم.
يــضــاف إلى اإليــثــانـول 10 مــلل مـن مـحــلــول كــلـورام
فـــيـــنـــيـــكـــول بـ 1 % (تـــركـــيـــز في الـــكـــتـــلـــة) و�ـــزج. يـــوزع
الــــوسط عــــلى أوعــــيــــة مالئــــمـــة (5.5). ثـم يـــعــــقم في جــــهـــاز

التعقيم عند121 °م خالل 15 دقيقة.
يـــــبــــــرد الــــــوسط مــــــبـــــاشــــــرة في حــــــمـــــام مــــــائي (3.5)
مـضــبـوط في درجــة حـرارة مــحـصــورة بـY 44 °م و47 °م.
يــــوزع هـــــذا الــــوسط عــــلـى حــــصص ذات 15 مــــلل فـي عــــلب

بيتري معقمة (6.5).
يـــــتـــــرك الــــوسـط لـــــيــــتـــــجـــــمـــــد و يـــــجف ســـــطح عـــــلب
الـبيـتريt إذ اقـتضى األمـر. يـستـعمل الـوسط مبـاشرة أو

يحفظ في الظالم إلى حY استعماله.
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ATCC 42693     أسبرجيلوس ريستريكتوس -

ATCC 42690                     أوروتيوم روبروم -

- أو سالالت مسجـلة كـمكـافئة في مـجمـوعة فـطرية
أخرى.

SDA  رجعي : وسط زرعHرجعي :الوسط اHالوسط ا

(Sabouraud Dextrose Agar) 

منهج اHراقبة :منهج اHراقبة : كمي.

PR ≥ 0,5 عايير: نسبة اإلنتاجيةHعايير:اHا

اHـمـيزة : مـسـتـعمـرات أو خاليـا بـرعـمـية الـتـفاعالت اHـمـيزةالـتـفاعالت 
أو جراثيم �يزة حسب كل نوع.

 3.3.1.2.4 االنتقائية االنتقائية 

التحضY :التحضY : خمسة (5) أيام في درجة 25 °م  ±  1 °م

السالالت :السالالت :

 ATCC  25922 إشيريشياكولي -

 ATCC  6633 أو باسيلوس سوبتيليس -

- أو سـالالت مـــســـجـــلـــة كـــمـــكــافـــئـــة فـي مـــجـــمـــوعــات
فطرية أخرى.

منهج اHراقبة :منهج اHراقبة : نوعي.

اHعايير :اHعايير : توقف كلي.

5. األجهزة واألدوات الزجاجية. األجهزة واألدوات الزجاجية

يـسـمح باسـتـعـمال األجـهـزة ذات االسـتـعمـال الـوحـيد
tـســتــعــمــلــة ألكــثـر مـن مـرةHبــدال من األدوات الــزجــاجــيــة ا

شرط أن تخضع للمتطلبات احملددة.

tـيـكـروبــيـولـوجـيـاHــتـداولـة في مـخــابـر اHاألجـهـزة ا  
وال سيما ما يأتي : 

 1.5 جـــهــاز الـــتــحـــضــtY جـــهــاز الـــتــحـــضــtY بـــإمـــكـــانه الـــعـــمل فـي درجــة

حرارة 25 °م ± 1°م.

2.5 مـاصـات ذات سـيالن تـاممـاصـات ذات سـيالن تـامt مـعـقـمـةt سـعـتـهـا 1 مـلل

ومدرجة بـ  0,1 ملل.

3.5 حـمـام مـائي أو جـهـاز �ـاثلtحـمـام مـائي أو جـهـاز �ـاثلt بـإمـكـانه الـعـمل في

درجة حرارة تترواح من 44 °م إلى 47 °م. 

t(متر - pH) 4.5 جهاز قياس العامل الهيدروجيني 

بـتـدقيق ± 0,1 وحـدة من الـعـامـل الـهـيـدروجـيـني (pH) في
درجة حرارة 25 °م.

5.5 قــاروراتt حــوجـالت وأنــابــيب قــاروراتt حــوجـالت وأنــابــيبt لــغـــلــيـــان وحــفظ

أوساط الزرع وإلجراء التخفيفات.

 6.5 عـــــلب بـــــيــــتــــريt عـــــلب بـــــيــــتــــريt مــــعـــــقــــمـــــةt من الـــــزجــــاج أو من

البالستيكt يتراوح قطرها من 90 ملم إلى 100 ملم.

 7.5 مـجهرt  مـجهرt لتـمـييـز اخلـمائـر عن اخلاليـا البـكـتيـرية

.(1000 x 250 إلى x تكبير من tقاع فاحت)

8.5 نـواشر نـواشرt من الزجـاج أو من الـبالسـتـيك (قـطـرها

أقل من 2 ملم وطـولـها 80 ملم). من األحـسن أن ال يتـجاوز
قطـر النـواشر 2 مـلم لـلتـقلـيل من كـميـة الـعيّـنة اHـلـتصـقة

بها عند نهاية نشرها.

(50 x 6,5 إلى x تـــكــبــيــرهــا) tYمــكــبــرة بــعــدســتـ tY9.5 مــكــبــرة بــعــدســتـ

لـلـتـمـيـيـز ولـلـتـفـريـق بـY اHـسـتـعـمـرات أو خاليـا اخلـمـائـر
والعفنيات.  

6. اقتطاع العي. اقتطاع العيّنةنة

من األحـــسن أن يـــتــلـــقى اخملـــبــر عـــيّـــنــة �ـــثـــلــةt غـــيــر
مــتــلــفـــة أو تــغــيـــرت أثــنــاء الــنـــقل والــتــخـــزينt ويــجب أالّ

تكون مجمّدة. 

7. الطريقة العملية لتحضير عي. الطريقة العملية لتحضير عيّنة التجربةنة التجربة

1.7 الـــــعــــي الـــــعــــيّـــــنـــــة اHـــــأخـــــوذة لـــــلــــتـــــجـــــربـــــةt احملـــــلــــول األمـــــنـــــة اHـــــأخـــــوذة لـــــلــــتـــــجـــــربـــــةt احملـــــلــــول األم

والتخفيفات والتخفيفات 

حتـــضــر الـــعــيّــنـــة اHــأخـــوذة لــلــتـــجــربـــة و احملــلــول األم
(التـخفيف األول) والتـخفيـفات اHواليـة حسب متـطلبات
التنظيمات واHقاييس اخلاصة واHناسبة للمادة اHعنية.

tمــاعــدا في حـــالــة حتــضــيــر خــاص لــعــيّــنــة الــتــجــربــة
يـوصى باستـعمـال ماء بيـبتوني (3.1.4) بــ 0,1 % (تـركيز
في الكـتلة) كمـخفف. يفـضل استعمـال جهاز مـجانسة ذي

حركة تموجية بدال من اخلالط أو جهاز الرج.

عـــنــدمـــا تــمأل اHـــاصــة (2.5) بـــالــكـــمــيــة اHـــنــاســـبــة من
احملــلـول األم أوالــتـخــفـيــفـاتt يــفـضل إبــقـاؤهــا أفـقــيـا وهـذا

بسبب الترسب السريع لألبواغ بداخلها.

يـــرج احملـــلـــول األم والـــتــــخـــفـــيـــفـــات لـــتـــفـــادي تـــرسب
اجلزيئات التي حتتوي على أجسام دقيقة.

Yالزرع والتحضY2.7 الزرع والتحض

 1.2.7 بـواسـطـة مـاصـة (2.5) مـعـقـمـة يـنـقل إلى عـلـبـة

بـيـتـري حتـتوي عـلى هالم DG18 (1.2.4) 0,1 مـلل مـن عـيـنة
الـتجربـة (في حالـة اHواد السـائلة) أو 0,1 مـلل من احمللول

األم (في حالة اHواد األخرى).
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بــواســـطــة مـــاصـــة مــعـــقــمـــة جـــديــدة يـــنــقـل إلى عــلـــبــة
بيتـري ثانية حتتوي على هالم DG18  (1.2.4) 0,1 ملل من
التخـفيف الـعشري األول (10-1) (في حالـة اHواد السـائلة)
أو 0,1 ملل من التخفيف (10-2) (في حالة اHواد األخرى).

لـتـسـهـيـل إحـصـاء اHـسـتـعـمـرات الـضـعـيـفـة لـلـخـمـائـر
والـعـفـنـيــاتt �ـكن تـوزيع كــمـيـات تـصل إلى 0,3 مـلل من
التـخـفيف (10-1) من الـعـيّنـة أو عـيّنـة الـتجـربـة من اHواد

السائلة على ثالث (3) علب بيتري.

جتــرى الــعــمـلــيــة بــنــفس الــطــريـقــة مع الــتــخــفــيــفـات
اHـوالـيــة بـاســتـعـمــال مـاصـة جــديـدة مــعـقـمــة لـكل تــخـفـيف

عشري.

 يـوصى بـالـزرع اHـبـاشـر بـالنـسـبـة لألغـذيـة الـصـلـبة
أواجلزيئية مثل اجلوز أوالبذور. 

يعـقم سطح عـيّنـات هذا النـوع من اHواد في مـحلول
إيــــبـــوكــــلــــوريت الــــصــــوديـــوم بـ 0,35 % (µ 1000غ/غ) Hــــدة
دقــيـقـتـtY ثـم تـغـسل �ـاء مــقـطـر مـعــقمt جتـفف فـوق ورق

معقم وتوضع فوق وسط هالمي.

 2.2.7 يوزع السائل عـلى سطح علبة الهالم بواسطة

ناشر (8.5غ) معقم إلى غاية امتصاصه كليا من الوسط.

�ــكن كـذلك اســتـعـمــال طـريـقــة زرع الـعــلب بـالـدمج.
غــيــر أنـه في هــذه احلــالـــةt يــجب الــتـــصــديق عــلـى مــعــادلــة
Yالـنتـائج بالـنـسبـة للـزرع كـما أن الـتمـييـز والـتفـريق ب
الــعـفـنـيـات واخلـمــائـر في هـذه احلـالــة غـيـر �ـكن. �ـكن أن
يـعـطي مـنـهج الـزرع عـلى الـسـطح إحـصـاءات أعلـى. تسـهل
تـــقــنــيــة الـــزرع بــالــتــطـــعــيم عــلـى الــســطح تـــعــرضــا أقــصى
لـــلـــخاليـــا لألكـــســـجـــY اجلـــوي و جتـــنب تـــعـــطـــيل الـــنـــشــاط
احلـراري لـلــخاليـا الـبــرعـمـيــة الـفـطـريــة. تـتـوقف الــنـتـائج

على نوع الفطريات. 

3.2.7 حتــــضـن الــــعـــــلب احملـــــضــــرة (2.2.7) في شـــــروط

tاألغـطـيــة نـحـو األعـلى وفي وضــعـيـة مـســتـقـيـمـة tهـوائــيـة
داخل جـهـاز التـحـضY (1.5) في درجـة حرارة 25 °م ± 1°م
tخالل خــمــســة (5) إلى ســبــعــة (7) أيــام. إذ اقـــتــضى األمــر
.(2) Yتترك العلب لضوء النهار خالل يوم (1) إلى يوم

إذا وقع الــــــــشـك فـي وجــــــــود كــــــــســــــــيــــــــرومــــــــيــــــــســــــــاس
بــيـــســبــوروس (Xeromyces bisporus) حتـــضن الـــعـــلب Hــدة

عشرة (10) أيام.

يــــنــــصـح بــــتــــحــــضـــــY عــــلب الـــــبــــيــــتــــري داخـل كــــيس
بالســتــيـكـي مـفــتــوح لـتــفــادي تـلــوث جــهــاز الـتــحــضـY في

حالة انتشار العفنيات خارج العلب.

3.7 إحصاء وانتقاء اHستعمرات لإلثبات إحصاء وانتقاء اHستعمرات لإلثبات

بعد اHدة اخملصـصة للتحضـtY تنتقى العلب (3.2.7)
الــــتي حتــــتــــوي  عـــلـى أقل من 150 مــــســــتـــعــــمــــرة أو خـاليـــا
برعـمـية أو جـراثـيم وحتـصى هذه اHـسـتعـمـرات أو اخلاليا

البرعمية أو اجلراثيم. 

إذا لــــــوحـظ اجــــــتــــــيــــــاح ســـــريـع فـي الــــــعـــــلـبt حتــــــصى
Yـستعمـرات أو اخلاليا البرعـمية أو اجلراثـيم بعد يومHا
(2) ويـعاد إحـصـاؤهـا من جـديد بـعـد خـمـسة (5) إلى سـبـعة

.Y(7) أيام من التحض

مالحـــــظــــة مالحـــــظــــة 1 :  : تـــــعــــتـــــبــــر مـــــنــــاهـج إحــــصـــــاء اخلــــمـــــائــــر
والـــعـــفـــنـــيــات عـــلـى وجه اخلـــصــوص غـــيـــر دقـــيـــقـــة بــســـبب
احـتـوائـهـا عـلى خـلـيـط من اHـيـسـيـلـيـوم واألبـواغ اجلـنـسـية
وعــــــد�ــــــة اجلــــــنـس. يـــــرتــــــبـط عــــــدد الـــــوحــــــدات اHــــــشــــــكــــــلـــــة
للمـستعمـرات بدرجة انقـسام اHيسـيلوم وبنـسبة األبواغ

القادرة على النمو فوق الوسط.

مالحـــظــة مالحـــظــة 2 :  : حتــدث غـــالــبـــا إحــصـــاءات غــيـــر خــطـــيــة
انــطالقــا من تـــخــفــيــفــات عــشــريـــةt أي أن تــخــفــيــفــا واحــدا
لـلـعـيـنة ذا عـامل 10 ال يـؤدي عـمـومـا إلى تـخـفـيض الـعـامل
10 لـعدد اHـستـعمـرات على سـطح علـبة بـيتـري. وهذا ناجت

عن انـقسام اHيسـيليوم وانـتشار األبواغ أثنـاء التخفيف
و كـذلك إلـى اHـنـافـسـة بـY الـفــصـائل في حـالـة وجـود عـدد

كبير من اHستعمرات في علبة بيتري.

تـــنــــبـــيه : تــــنـــتــــشـــر أبـــواغ الــــعـــفــــنـــيـــات فـي الـــهـــواءتـــنــــبـــيه : تــــنـــتــــشـــر أبـــواغ الــــعـــفــــنـــيـــات فـي الـــهـــواء
بسـهولـةt لذلك تـعالج عـلب البـيتـري بحـذر لتـفادي تـكاثربسـهولـةt لذلك تـعالج عـلب البـيتـري بحـذر لتـفادي تـكاثر
أبـواغ الــعـفـنــيـات الــذي �ـكن أن يــؤدي إلى تــقـديـر مــبـالغأبـواغ الــعـفـنــيـات الــذي �ـكن أن يــؤدي إلى تــقـديـر مــبـالغ

فيه لعدد اHستعمرات في العيفيه لعدد اHستعمرات في العيّنة.نة.

يــجـرى إذا اقـتــضى األمـرt اخـتــبـار بـواسـطــة مـكـبـرة
بــعـــدســتــY (9.5) أو مـــجـــهـــر (7.5) لــــلـــتـــمـــيـــيـــز بـــY خاليـــا

اخلمائر أوالعفنيات ومستعمرات البكتيريا.

حتــصىt إذا اقــتـــضى األمــرt مـــســتــعــمـــرات اخلــمــائــر
واHستعمرات أو اخلاليا البرعمية للعفنيات على حدة.

لـتــعـيــY اخلـمــائـر والــعـفــنـيــاتt يــتم انـتــقـاء مــنـاطق
تـكاثر الـفطـريات و يجـرى اقتـطاع عيـنة الخـتبارمـجهري

.YالئمHا Yمعمق أو الزرع في أوساط العزل أوالتعي

8. التعبير عن النتائج وحدود الثقة. التعبير عن النتائج وحدود الثقة

يــجب الــتــعـــبــيــر عن الــنــتــائـج وحــدود الــثــقــة حــسب
اHتطـلبات العامـة والتوصيـات اHتعلقـة �يكروبـيولوجيا

األغذية. 



16 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3052
30 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م

وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان 
وإصالح اIستشفياتوإصالح اIستشفيات

قـــــرار وزاري مـشـتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـشـتـــــرك مـــــؤرّخ فـــي خ فـــي 16 ذي الــقـعـــــدة ذي الــقـعـــــدة
1436 اHــــــوافق  اHــــــوافق 31 غــــــشـت ســــــنــــــة  غــــــشـت ســــــنــــــة t2015 يــــــحــــــدt يــــــحــــــدّد عـــــام عـــــام 
مــعـايــيــر انـتــقــاء اHـتــرشـحــY ومــضـمــون وكــيـفــيـاتمــعـايــيــر انـتــقــاء اHـتــرشـحــY ومــضـمــون وكــيـفــيـات
تـــنــظـــيـم الـــتــكـــويـن اHــتـــخـــصـص لاللـــتـــحــاق بـــبـــعضتـــنــظـــيـم الـــتــكـــويـن اHــتـــخـــصـص لاللـــتـــحــاق بـــبـــعض
Yالــــطــــبــــيــــ YــــمــــارســـــHالــــرتـب الــــتــــابــــعـــــة ألسالك اYالــــطــــبــــيــــ YــــمــــارســـــHالــــرتـب الــــتــــابــــعـــــة ألسالك ا

اHفتشY في الصحاHفتشY في الصحّة العمومية.ة العمومية.
ــــــــــــــــــــ

tإن ّالوزير األول
tستشفياتHووزير الصحّة و السكّان وإصالح ا

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

tتمّمHعدّل واHا tYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــوافق 14 مــايـــــــو ســنــــة 2015

tعدلHا tأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 96-92 اHـؤرّخ
في 14 شــــــوال عــــــام 1416 اHــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واHـتــعـلّق بـتـكـوين اHـوظـفــY وحتـسـY مـسـتـواهم وجتـديـد

tتمّمHعدّل واHا tمعلوماتهم
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-162 اHؤرّخ
في 7 جــمـادى األولى عـام 1430 اHـوافق 2 مـايــو سـنـة 2009
tــدرســـــة الــوطــنــيـــة لــلــصــحّــة الــعــمــومــيــــةHــتــعــلّق بــاHوا

tتممHعدل واHا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-77 اHـؤرّخ
في 4 ربـيع األول عام 1431 اHوافق 18 فبـراير سـنة 2010
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاصّ باHوا
ألسالك اHــــمـــارســـY الــــطـــبـــيــــY اHـــفـــتــــشـــY في الــــصـــحّـــة

tالعمومية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

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

tواإلصالح اإلداري

- و�ـقــتــضى الــقـــــرار الـــــوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ
في 19 شــعــبــان عــام 1422 اHــوافق 5 نــوفــمــبــر ســنــة 2001
الـــذي يـــحـــدّد شـــروط االلــــتـــحـــاق بـــالـــتـــكـــوين اHـــتـــخـــصّص

tوسيره وتتويجه YفتشHا Yالطبي Yللممارس
- و�ــقــتــضى الــقــرار الــوزاري اHــشــتـــــرك اHــــؤرّخ
في 19 شــعــبــان عــام 1422 اHــوافق 5 نــوفــمــبــر ســنــة 2001
الذي يحدّد برامج التكوين اHتخصّص لاللتحاق  بأسالك

tYفتشHا Yالطبي YمارسHا
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تـــطـــبـــيــقـــا ألحـــكـــام اHــواد 17 و 23 و29
من اHـــرســـوم الــتـــنـــفـــيــذي رقم 10-77 اHــؤرّخ في 4 ربــيع
األول عـام 1431 اHــوافق 18 فــبــرايــر ســنـة 2010 واHــذكــور
YــتـــرشــحــHيــحـــدد هــذا  الــقـــرار مــعــايـــيــر انــتـــقــاء ا tأعاله
ومـــضــــمـــون وكـــيــــفـــيـــات تــــنـــظـــيـم الـــتـــكــــوين اHـــتــــخـــصص
YـــمــارســHلـاللــتــحـــاق بــبـــعض الــرتـب الــتــابـــعــة  ألسالك ا

الطبيY اHفتشY في الصحّة العمومية اآلتية:
- سلك األطباء اHفتشY في الصحة العمومية: - سلك األطباء اHفتشY في الصحة العمومية: 

tرتبة طبيب مفتش في الصحة العمومية *

- سلك الصيادلة اHفتشY في الصحة العمومية: - سلك الصيادلة اHفتشY في الصحة العمومية: 
tرتبة صيدلي مفتش في الصحة العمومية *

- ســـلـك جـــراحي األســــنـــان اHـــفــــتـــشـــY فـي الـــصـــحـــة- ســـلـك جـــراحي األســــنـــان اHـــفــــتـــشـــY فـي الـــصـــحـــة
العمومية: العمومية: 

* رتــــــبــــــة جــــــراح األســــــنــــــان مــــــفــــــتـش في الــــــصــــــحــــــة
العمومية.

اHــادة اHــادة 2 :  : يـــتمّ انـــتـــقــاء اHـــتــرشـــحـــtY وفق اHـــعــايـــيــر
اآلتية :

tتأطير مستخدمي الصحة -
tشاركة في تكوينات في مجال اختصاصهHا -

tشاركة في مؤتمرات علميةHا -
tــهـنــيـة الـعــامّـة بـصــفـة �ــارس طـبي عـامHاخلـبـرة ا -

tمارسHمهما كانت طبيعة النشاط ا
- اHشـاركـة في التـأطيـر ومـتابـعة و تـقـييم الـبرامج

tالوطنية للصحّة
- نــشــر أعــمــال بـحـث أو دراسـات ذات طــابع وطــني

أو دوليt عند االقتضاء.
اHــادة اHــادة 3 :  : يـــتمّ تــنــقـــيط اHــتــرشــحـــY من طــرف جلــنــة
(40) Yفي حـدود أربع tادة 8 أدناهHذكورة في اHاالنتـقاء ا
نقطـةt طبقا لـشبكة الـتنقيط اHـنصوص عليـها في اHلحق

األول بهذا القرارt كما يأتي :
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 t(من 3 إلى 6 نقاط) : تأطير مستخدمي الصحة -
- اHــشـــاركــة في تــكــويــنــات في مــجــال اخــتــصــاصه :

 t(من 5 إلى 8 نقاط)
- الـمـشـاركــة فـي مـؤتـمـرات عـلـمـية : (من 1 إلى

 t(6 نقاط
tــهـنــيـة الـعــامّـة بـصــفـة �ــارس طـبي عـامHاخلـبـرة ا -
مـهـمـا كـانــت طـبـيـعـة الـنـشـاط الـمــمارس: (من 4 إلى

 t(6  نقاط
- اHشـاركـة في الـتـأطـيـر ومتـابـعـة وتـقـيـيم الـبرامج

 t(من 3 إلى 8 نقاط) : الوطنية للصحّة
- نــشــر أعــمــال بـحـث أو دراسـات ذات طــابع وطــني

أو دوليt عند االقتضاء : (من 4 إلى 6 نقاط). 
4 :  : يـتـمّ الـفــصــــل بــY اHـتــرشـحــــــY اHــعـلـــن اHـادة اHـادة 

عن تساويهم في اHرتبة حسب اHعيار اآلتي :
- أقدمية اHؤهل أو الشهادة.

YــتـــرشــحــHا Yوفي حــالـــة مــا إذا لم يـــتم الـــفــصل بـــ
اHــعـــلن عـن تــســـاويــهـم في اHــرتـــبـــة رغم تــطـــبـــيق اHــعـــيــار
اHـــذكــور أعالهt يـــتم تـــطــبـــيقt حــسـب األولــويـــةt اHــعـــايــيــر

الثانوية اآلتي ذكرها :
t(إبن أو إبنة شهيد) ذوو حقوق شهيد -

- سنّ اHترشح (اHترشح األكبر سنّا).
اHادة اHادة 5 :  : يجب أن تـتضـمّن ملـفات الـترشح الـوثائق

اآلتية :
tطلب خطّي للمشاركة في االنتقاء -

- نــســخــة من قــرار أو مــقـــرّر الــتــعــيــY في الــرتــبــة
 tعتبرةHا

- عـنــد االقـتـضــاءt نـســخـة من الــشـهــادة الـتي تــثـبت
صفـة عضـو في جيـش التـحريـر الوطـني/اHنـظّمـة اHدنـية

جلبهة التحرير الوطني أو أرملة أو إبن/إبنة شهيد.
اHـادة اHـادة 6 :  : إضـافـة إلـى الـوثـائق اHــذكـورة أعالهt يـجب
عــلى اHــتــرشــحــY لالنــتــقــاء إرفــاق الــوثــائق اآلتــيــةt عــنــد

االقتضاء :
- شـهـادة عـمـل تـثـبت اخلــبـرة اHـهـنــيـة اHـكــتـسـبـة من

tترشحHطرف ا
- كـل وثـــــيـــــقــــة تـــــثـــــبت قـــــيـــــام اHـــــتـــــرشح بـــــتـــــأطـــــيــــر

tمستخدمي الصحة
- كـل وثــــــيــــــقــــــة تــــــثــــــبت أنّ اHــــــتــــــرشـح تــــــابع دورات

 tتكوينية
- كل وثـــــــيــــــــقـــــــة تـــــــثـــــــبـت أنّ اHـــــــتـــــــرشـح شـــــــارك في

tمؤتمرات علمية وطنية أو دولية

- كل وثيقة تثبت أنّ اHترشح قام بتأطير ومتابعة
 tو تقييم برامج وطنية للصحّة

- كـل وثــيـــقــة تـــثــبـت نــشـــر أعــمـــال بـــحث ودراســات
منجزة من طرف اHترشح.

اHـادة اHـادة 7 :  : تـلــزم اإلدارة بـإلــصـاق إعالن فــتح االنـتــقـاء
tوبـأي وسـيـلـة مـالئـمة tفي شـكل إشـهـار في أمـاكن الـعـمل

عند االقتضاءt في أجل أقصاه عشرون (20) يوما. 
اHــادة اHــادة 8 :  : تـــتــولّى انـــتــقـــاء اHـــتــرشـــحــY جلـــنــة يـــعــيّن

أعضاءها الوزير اHكلّف بالصحّةt وتتكوّن �ّا يأتي :
tكـلـفـة بـالصـحّـة أو �ـثلهHـفـتش العـامّ لـلـوزارة اHا -

tرئيسا
- اHـدير العامّ Hـصالح الصـحّة وإصالح اHستـشفيات

                         tكلّفة بالصحّة أو �ثلهHللوزارة ا
tكلّفة بالصحّة أو �ثلهHمدير التكوين للوزارة ا -
- مـديـر اHـوارد الـبـشـرية لـلـوزارة اHـكـلّـفـة بـالـصـحّة

tأو �ثله
tأستاذ باحث استشفائي جامعي -

- �ارس طبي مفتش منسق للصحة العمومية.
�ـكن لــلـجـنــة أن تـسـتــعـY بـكل شــخص من شـأنه أن

يساعدها في أشغالهاt بالنظر إلى مؤهّالته.
9 :  : يـــجب عـــلـى اHـــتــرشـــحـــY لـالنـــتـــقـــاء قـــصــد اHــادة اHــادة 
Yـــتــخـــصّص لـــلــمـــمــارســHااللــتـــحــاق بـــدورات الــتـــكــوين ا
الـطبـيـY اHفـتّشـtY أن يسـتوفـوا مـسبـقا جـميع الـشروط
اHـطـلـوبـة في الـتـنـظـيم اجلـاري به الـعـملt ال سـيـمـا أحـكـام
اHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 10-77 اHـؤرّخ في 4 ربـيع األول

عام 1431 اHوافق 18 فبراير سنة 2010 واHذكور أعاله.
اHــادة اHــادة 10 :  : يــرتّب اHـــتــرشــحـــون حــسب عـــدد الــنــقــاط

احملصّل عليها في احملضر الذي تعدّه جلنة االنتقاء. 
اHــادة اHــادة 11 :  : يـــحـــدّد الـــوزيـــر اHـــكـــلّف بـــالـــصـــحّـــةt عـــلى
YقبولHا YترشحHقائمة ا tأساس محضر جلنـة االنتقاء

نهائيا للمشاركة في التكوين اHتخصّص.
اHـادة اHـادة 12  :   : يـتـمّ فـتح دورة الــتـكــوين اHـتــخـصّص في
الـرتب اHـذكـورة في اHـادة األولى أعالهt �ـوجب قـرار من
tعـلى اخلصوص tـكلف بـالصـحة الـذي يحـدد فيهHالوزير ا

ما يأتي : 
tعنيةHالرتبة أو الرتب ا -

- عــــدد اHـــنــــاصب اHــــفـــتــــوحـــة لــــلـــتــــكـــويـن احملـــددة في
مــخـطّط تـسـيـيــر اHـوارد الـبـشـريـة وفـي اخملـطّط الـقـطـاعي
السـنوي أو مـتعـدّد الـسنـوات للـتكـوين وحتسـY اHسـتوى
tــتــعـــاقــدينHواألعـــوان ا Yـــعــلـــومــات لــلـــمــوظـــفــHوجتـــديــد ا
اHصادق عليهـما بعنوان السنة اHـعتبرة طبقا لإلجراءات

tعمول بهاHا
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tمدّة دورة التكوين -
tتاريخ بداية التكوين -

tؤهلة إلجراء التكوينHؤسسة اHا -
- قائمة اHوظفY اHعنيY بالتكوين.

اHـادة اHـادة 13 :  : يــجب تــبـلــيغ نــســخـة مـن الـقــرار اHــذكـور
فـي اHـــادة 12 أعالهt إلى اHــــصــــالـح اHــــكــــلــــفــــة بــــالــــوظــــيــــفــــة
الــعـمــومــيـة خالل أجل عــشـرة (10) أيّـامt ابــتــداء من تـاريخ

توقيعه.
اHــادة اHــادة 14 :  : يــجب عـــلى اHــصـــالح اHــكــلـــفــة بــالـــوظــيــفــة
tـطابـقة خالل أجل عـشرة (10) أيّامHالعـمومـية إبـداء رأي ا

ابتداء من تاريخ استالم القرار.
اHـادة اHـادة 15 :  : يـلـزم اHــوظّـفـون اHـقـبـولــون بـشـكل نـهـائي

�تابعة دورة تكوين متخصّص Hدة سنة.
تعـلم اإلدارة اHـستـخدمـة اHـوظفـY اHعـنـيY بـتاريخ
بـــدايــة الـــتــكـــوين �ـــوجب اســـتــدعـــاء فــردي وبـــأي وســيـــلــة

أخرى مالئمةt عند الضرورة.
اHــادة اHــادة 16 :  : تـــضـــمن الـــتـــكـــوين اHـــتـــخـــصص اHـــدرســة

الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحّة.
17 :  : يــــنـــظـم الـــتـــكــــوين اHـــتــــخـــصص فـي شـــكل اHــادة اHــادة 
تــنـاوبـيt ويـشــمل دروسـا نــظــريـة ومــحـاضــرات وتـربــصـا

تطبيقيا.
اHــادة اHــادة 18 :  : يـــتـــابع اHـــوظـــفــونt خـالل دورة الـــتــكـــوين
اHــتـخــصصt تــربـصــا تـطــبـيــقــيـا Hــدة ثالثـة (3) أشــهـر لـدى
مؤسّـسات تابعـة للصـحة أو كل مؤسّـسة أخرى تـستجيب

ألهداف التكوينt ويعدون على إثرها تقرير التربص.
يـــضــمـن تـــأطــيـــر ومـــتـــابــعـــة اHـــوظـــفــY أثـــنـــاء فـــتــرة
التـكوينt سـلك أساتـذة مؤسـسة الـتكـوين و/أو اإلطارات

اHؤهلة  للمؤسّسات واإلدارات العمومية.
اHــادة اHــادة 19 :  : حتــدد بـــرامج الــتـــكــويـن اHــتـــخــصص وفق

اHالحق 2 و3 و4 لهذا القرار.
اHـادة اHـادة 20 :  : يـتم تـقـيـيم اHـعـارف حـسب مـبـدأ اHـراقـبة
البيداغوجيـة اHستمرةt ويشمل امتحانات دورية تتعلق

باجلزء النظري والتطبيقي.
اHــادة اHــادة 21 :  : يـــلـــزم اHــوظـــفـــون اHـــعـــنـــيـــون بـــالــتـــكـــوين
اHتـخصّص بـإعداد ومـنـاقشـة مذكـرة نهـاية الـتكـوين حول

موضوع له صلة ببرنامج التكوين.
الـمـادة الـمـادة 22 :  : يـتـمّ  تـقـيــيـم التـكـوين الــمـتـخـصّص

كمــا يأتي :
- مــعــدّل اHــراقــبــة الـــبــيــداغــوجــيــة اHــســتــمــرة جملــمل

t3 : عاملHا tُدرّسةHالوحدات ا

t1 : عاملHا tعالمة التربص التطبيقي -
- عالمة مناقشة مذكرة نهاية التكوينt اHعامل : 2.
اHــادة اHــادة 23 :  : يــعـــتــبــر نـــاجــحـــY نــهـــائــيـــا في الــتـــكــوين
اHــتــخــصصt اHـــوظــفــون الــذين حتــصـــلــوا عــلى مــعــدّل عــامّ
يـــســـاوي أو يـــفــوق 10 عــلى 20 في الـــتــقـــيـــيم اHـــذكــور فـي

اHادة 22 أعاله.  
اHــادة اHــادة 24 :  : يــحــدّد الــوزيــر اHــكــلـف بــالــصــحــة قــائــمــة
اHــوظـفـY الـنــاجـحـY في دورة الــتـكـوين اHـتــخـصّص عـلى
أسـاس محضر جلـنة نهـاية التكـوين اHذكورة في اHادة 25

أدناه.
اHادة اHادة 25 :  : تتشكّل جلنة نهاية التكوين من : 

- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــY أو �ــثــلــهـا
          tرئيسا tؤهل قانوناHا

    tكلفة بالوظيفة العموميةHثل عن السلطة ا� -
 tدرسة أو �ثلهHمدير ا -

- �ثلY اثنY (2) عن مؤسسة التكوين اHعنية.
اHادة اHادة 26  :  : تـبلّغ نسـخة من محضـر النجـاح النهائي
إلى مصـالح الـوظيـفـة العـمـوميـة في أجل ثـمانـية (8) أيام

ابتداء من تاريخ توقيعه.
tــتــخــصّصHــادة 27 :  : عـــنــد نــهــايـــة دورة الــتــكــويـن اHــادة اHا
يـسلّم اHدير العـام للمدرسة الـوطنية للـمناجمنت وإدارة
الـصـحة شـهـادة جنـاح لـلـمـوظفـY الـذين ¸ّ قـبـولـهم نـهـائـيا

على أساس محضر جلنة نهاية التكوين.
اHــادة اHــادة 28 :  : يــرقّى اHــوظــفــون الـــذين تــابــعــوا بــنــجــاح
دورة الـتـكـوين اHـتخـصّـص إلى الـرتب اHـذكورة فـي اHادة

األولى أعاله.
Yـــــادة 29  :   : تـــــلـــــغى أحـــــكـــــام الـــــقـــــراريـن الـــــوزاريــــHـــــادة اHا
اHـشـتـركـY اHـؤرّخـY في 19 شـعــبــان عـام 1422 اHـوافق 5

نوفمبر سنة 2001 واHذكورين أعاله.
اHـادة اHـادة 30 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــر في 16 ذي الــــــقــــــعــــــــدة عـــــــام 1436

اHوافق 31 غشت سنة 2015.

عن الوزير األولن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير الصحةوزير الصحة
والسكان وإصالحوالسكان وإصالح
اHستشفياتاHستشفيات

عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف
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اHلحق األولاHلحق األول
شبكة التقييمشبكة التقييم

العالمة القصوىالعالمة القصوىعدد النقاطعدد النقاطمعايير االنتقاءمعايير االنتقاء
تأطير مستخدمي الصحة :تأطير مستخدمي الصحة :
- تأطير دورات التكوين: 

* أقل من 5 دورات  
* بY 5 و10 دورات

* أكثر من 10 دورات
اHشاركة في تكوينات في مجال اختصاصه :اHشاركة في تكوينات في مجال اختصاصه :

- تكوين تتجاوز مدته شهرا
- تكوين تقل مدته عن شهر

اHشاركة في مؤتمرات علمية : اHشاركة في مؤتمرات علمية : 
أ/ على اHستوى الدولي :

- مشاركة بصفة محاضر (محاضرة واحدة على األقل)
- اHشاركة �لخصات

- اHشاركة
 ب/ على اHستوى الوطني :

* دورات تكوين متواصل :
- تساوي أو تقل عن خمس (5)  دورات
- بY ست (6) وخمس عشرة (15)  دورة

- أكثر من (16)  دورة
* ندوات أو أيام دراسية أو مؤتمرات علمية :

- اHشاركة بصفة محاضر( محاضرتان (2) على األقل)
- اHشاركة �لخصات

- اHشاركة 

اخلـبـرة اHـهـنــيـة الـعـاماخلـبـرة اHـهـنــيـة الـعـامّـة بــصـفـة �ـارس طـبـي عـامt مـهـمـا كــانت طـبـيـعـةـة بــصـفـة �ـارس طـبـي عـامt مـهـمـا كــانت طـبـيـعـة
النشاط اHمارس :النشاط اHمارس :

- بY خمس (5) وخمس عشرة (15) سنة
- أكثر من خمس عشرة (15) سنة

اHشاركة في التأطير ومتابعة وتقييم البرامج الوطنية للصحاHشاركة في التأطير ومتابعة وتقييم البرامج الوطنية للصحّة :ة :
- أكثر من ثالثة (3) برامج 

(2) Yاثن Yبرنامج -
- برنامج واحد (1)

نشر أعمال بحث أو دراسات ذات طابع وطني أو دولي :نشر أعمال بحث أو دراسات ذات طابع وطني أو دولي :
- النشر في مجلة وطنية متخصّصة 
- النشر في مجلة دولية متخصّصة

اجملموعاجملموع

3

5

6

8

5

6

5

1

2

4

5

6

5

1

4

6

8

5

3

4

6

6

8

6

6

8

6

40
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اHلحق اHلحق 2
برنامج التكوين اHتخصبرنامج التكوين اHتخصّص لاللتحاق برتبة �ارس طبي مفتشص لاللتحاق برتبة �ارس طبي مفتش

مدة التكوينمدة التكوينتسمية وحدات التكوينتسمية وحدات التكوين
احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

اHعاملاHعامل
أشغال موجهةأشغال موجهةدروسدروس

اجملموعة األولىاجملموعة األولى
- الصحّة العمومية

- اHناهج والوسائل في الصحة العمومية
-  قانون  الصحة العمومية

- تقنيات االتصال

اجملموعة الثانيةاجملموعة الثانية
- التخطيط والبرمجة والتقييم

- مناجمنت وتسيير مصالح الصحة العمومية
- التسيير العملياتي للنشاطات الصحية 

- التدقيق والتقييم 

اجملموعة الثالثة : التخصاجملموعة الثالثة : التخصّص
األطباء اHفتشون األطباء اHفتشون 

- تقـنيـات اHـراقبـة والتـفتـيش والـتقـييم في مـجال
نشاطات الصحة العمومية

- تسيير الهياكل العمومية للصحة
- النشاط الصحي للقطاع اخلاص 

اجملموعة الرابعةاجملموعة الرابعة
- تربص تطبيقي

3 أشهر

3 أشهر

3 أشهر

3 أشهر

3

2

4

2

2

4

2

4

4

2

2

3

6

4

5

4

4

6

5

4

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

4

اHلحق اHلحق 3
برنامج التكوين اHتخصبرنامج التكوين اHتخصّص لاللتحاق برتبة جراح األسنان مفتشص لاللتحاق برتبة جراح األسنان مفتش

مدة التكوينمدة التكوينتسمية وحدات التكوينتسمية وحدات التكوين
احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

اHعاملاHعامل
أشغال موجهةأشغال موجهةدروسدروس

اجملموعة األولىاجملموعة األولى

-  الصحّة العمومية

- اHناهج والوسائل في الصحة العمومية

-  قانون  الصحة العمومية

-  تقنيات االتصال

3 أشهر

3

2

4

2

6

4

5

4

3

3

3

3
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اHلحق اHلحق 3 (تابع) (تابع)

مدة التكوينمدة التكوينتسمية وحدات التكوينتسمية وحدات التكوين
احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

اHعاملاHعامل
أشغال موجهةأشغال موجهةدروسدروس

اجملموعة الثانيةاجملموعة الثانية
- التخطيط والبرمجة والتقييم

- مناجمنت وتسيير مصالح الصحة العمومية
- التسيير العملياتي للنشاطات الصحية 

- التدقيق والتقييم 

اجملموعة الثالثة : التخصاجملموعة الثالثة : التخصّص
جراحو األسنان اHفتشون جراحو األسنان اHفتشون 

- تقـنيـات اHـراقبـة والتـفتـيش والـتقـييم في مـجال
نشاطات الصحة العمومية

- تسيير الهياكل العمومية للصحة
- نشاط جراحة األسنان للقطاع اخلاص 

اجملموعة الرابعةاجملموعة الرابعة
- تربص تطبيقي

3 أشهر

3 أشهر

3 أشهر

2

4

2

4

4

2

2

3

4

6

5

4

6

6

6

3

3

3

3

4

3

4

اHلحق اHلحق 4
برنامج التكوين اHتخصبرنامج التكوين اHتخصّص لاللتحاق برتبة صيدلي مفتشص لاللتحاق برتبة صيدلي مفتش

مدة التكوينمدة التكوينتسمية وحدات التكوينتسمية وحدات التكوين
احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

اHعاملاHعامل
أشغال موجهةأشغال موجهةدروسدروس

اجملموعة األولىاجملموعة األولى
- الصحة العمومية

- اHنهاج والوسائل في الصحة العمومية
- قانون الصحة العمومية

- تقنيات االتصال

اجملموعة الثانية اجملموعة الثانية 
- التخطيط والبرمجة والتقييم

- مناجمنت وتسيير مصالح الصحة العمومية
- التسيير العملياتي للنشاطات الصحية

- التدقيق والتقييم

3 أشهر

3 أشهر

3

2

4

2

2

4

2

4

6

4

5

4

4

6

5

4

3

3

3

3

3

3

3

3
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اIطبعة الرسمياIطبعة الرسميّة5  ة5  حي البسات`5 بئر مراد رايس5 ص.ب حي البسات`5 بئر مراد رايس5 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

اHلحق اHلحق 4 (تابع) (تابع)

مدة التكوينمدة التكوينتسمية وحدات التكوينتسمية وحدات التكوين
احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

اHعاملاHعامل
أشغال موجهةأشغال موجهةدروسدروس

اجملموعة الثالثة : التخصصاجملموعة الثالثة : التخصص
الصيادلة اHفتشونالصيادلة اHفتشون

- تقـنيـات اHـراقبـة والتـفتـيش والـتقـييم في مـجال
نشاطات الصحة العمومية

- تسيير الدواء

- صيدلة القطاع العمومي واخلاص

- الصناعة الصيدالنية

اجملموعة الرابعة اجملموعة الرابعة 

- تربص تطبيقي

3 أشهر

3 أشهر

4

2

2

2

3

6

4

4

6

3

2

2

3

16 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1436 هـ هـ
30 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2015 م م


