
العدد العدد 26

السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة 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

اخلميس اخلميس 20 رجب عام  رجب عام 1437 هـهـ

اHوافق اHوافق 28 أبريل سنة  أبريل سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم تنفيذي رقم 16-133 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 اHوافق 25 أبريل سنة s2016 يعدل توزيع نفقات ميزانيـة الدولة
للتجهيز لسنة s2016 حسب كل قطاع..............................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقـم 16-134 مـؤرخ في 17 رجب عـام 1437 اHـوافق 25 أبـريـل سـنـة s2016 يـحــدد تـنــظــيم اHـصــالح الـتــقـنــيـة
واإلدارية للسلطة الوطنية للتصديق اإللكتروني وسيرها ومهامها.....................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 16-135 مـؤرخ في 17 رجب عـام 1437 اHـوافق 25 أبـريـل سـنة s2016 يــحـدد طـبـيــعـة الـسـلـطــة احلـكـومـيـة
للتصديق اإللكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها.........................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 6 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1437 اHـوافق 15 مـارس ســنـة s2016 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهــام مـديــر دراسـات
بوزارة الداخلية واجلماعات احمللـية................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جـمادى الـثانـية عام 1437 اHوافق 15 مارس سـنة s2016 يـتضـمّن إنهاء مـهام مـدير اHالـية احملـلية
بوزارة الداخلية واجلماعات احمللـية................................................................................................................

مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في6  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق 15 مـارس سـنـة s2016 يـتـضـمّـنان إنـهـاء مـهـام رئـيسي
............................................................................................................................................Yديواني والي

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق 15 مـارس سـنـة s2016 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهام اHـفـتش الـعـام في
والية عY تموشنت.....................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوالية أدرار.....

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 6 جـمادى الـثـانيـة عام 1437 اHـوافق 15 مارس سـنة s2016 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مفـتش بـاHـفتـشـية
العامة في والية قسنطينـة...........................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 يتضمّن إنهاء مهام مديـر اإلدارة احمللــية
واالنتخابات واHنتخبY في والية اجلـزائر......................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 6 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1437 اHـوافق 15 مـارس ســنـة s2016 يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديـرين لإلدارة
احمللية في الواليات......................................................................................................................................

Yيـتـضـمّن إنـهـاء مهـام مـديـرين لـلـتـقـن s2016 ـوافق 15 مـارس سـنـةHمـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 ا
والشؤون العامة في الواليات........................................................................................................................

مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق 15 مـارس سـنـة s2016 يـتـضـمّـنان إنـهـاء مـهـام مـديرين
للحماية اHدنية في الواليات.........................................................................................................................

مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق 15 مـارس سـنـة s2016 يـتـضـمّـنان إنـهـاء مـهـام مـديرين
.......................................................................................Yللمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية في واليت

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 6 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1437 اHـوافق 15 مـارس ســنـة s2016 يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـام مــنـدوب احلـرس
البلدي في والية ميلة...................................................................................................................................

مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1437 اHـوافق 15 مـارس سـنـة s2016 يـتـضـمّـنـان إنـهـاء مـهـام رؤسـاء
دوائر في الواليات.......................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق 15 مـارس سـنـة s2016 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـام كـتـاب عـامـY لدى
رؤساء الدوائر في الواليات..........................................................................................................................
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مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 6 جمادى الثانية عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 تتضمّن إنهاء مهام بوزارة اHالـية.....

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير باHديرية
العامة للجمارك..........................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الـثانية عام 1437 اHوافق 15 مارس سـنة s2016 يتضـمّن إنهاء مـهام في اHفـتشيـة العامة
للمالية بوزارة اHالية..................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 6 جــمــادى الـــثــانــيــة عــام 1437 اHـــوافق 15 مــارس ســنــة s2016 يـــتــضــمّن إنـــهــاء مــهــام نـــائب مــديــر
بالصندوق اخلاص �عاشات تقاعد اإلطارات العليا لألمـة...................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 6 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1437 اHـوافق 15 مـارس ســنـة s2016 يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام رئـيس دراسـات
بالديوان الوطني لإلحصائيات......................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 6 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1437 اHـوافق 15 مـارس ســنـة s2016 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهــام اHـديــر اجلــهـوي
للميزانية بعنابة.........................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 6 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1437 اHـوافق 15 مـارس ســنـة s2016 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهــام اHـديــر اجلــهـوي
للجمارك بسطيف.......................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في
اHفتشية اجلهوية للمفتشية العامة للمالية بتلمسان........................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جـمادى الـثانـية عام 1437 اHوافق 15 مارس سـنة s2016 يـتضـمّن إنـهاء مـهام مـدير أمالك الـدولة
في والية اجللفة...........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 30 شـوّال عام 1435 اHوافق 26 غشـت سنة s2014 يتـضـمن إنهـاء مـهام األمـY الـعام لـوزارة اHوارد
اHائية - سابقا............................................................................................................................................

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 شوّال عام 1435 اHوافق 26 غشت سنة s2014 يـتضمن إنهاء مـهام اHدير العـام للديوان الوطني
للسقي وصرف اHياه....................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق 15 مـارس سـنـة s2016 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديــرة الـتـعـمــير
والهندسة اHعمارية والبناء في والية أم البواقي.............................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 6 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1437 اHـوافق 15 مـارس ســنـة s2016 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهـام مــديـر الــتـكـوين
بوزارة التربية الوطنية..............................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1437 اHـوافق 15 مـارس سـنـة s2016 يـتـضـمّن إنـهـاء مــهـام مـديـرة األنـشـطـة
الثقافية والرياضية والنشاط االجتماعي بوزارة التربية الوطنية....................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جـمادى الـثانـية عام 1437 اHوافق 15 مارس سـنة s2016 يتـضمّن إنـهاء مهـام نائب مـدير بوزارة
التربية الوطنية.........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 6 جـمادى الـثـانيـة عام 1437 اHـوافق 15 مارس سـنة s2016 يـتـضمّن إنـهـاء مـهام مـديـر التـربـية في
والية أم البواقي..........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1437 اHـوافق 15 مـارس سـنـة s2016 يـتـضـمّن تـعـيـY اHـفـتش الـعـام لوزارة
الداخلية واجلماعات احمللية............................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 6 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1437 اHـوافق 15 مـارس ســنـة s2016 يــتــضـمّن تــعـيــY مـكــلّف بـالــدراسـات
والتلخيص بوزارة الداخلية واجلماعات احمللـية................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 6 جـمادى الـثـانيـة عام 1437 اHـوافق 15 مارس سـنة s2016 يـتـضمّن تـعيـY مـدير دراسـات بوزارة
الداخلية واجلماعات احمللـية...........................................................................................................................
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مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الـثانية عام 1437 اHوافق 15 مارس سـنة s2016 يـتضمّن تعـيY مدير اHـوارد والتضامن
اHالي احمللي بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الـثانية عام 1437 اHوافق 15 مارس سـنة s2016 يـتضمّن تعـيY نوّاب مديـرين باHديرية
العامة للحماية اHدنية..................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق 15 مـارس سـنـة s2016 يتـضـمّن تـعـيY اHـديـر الـعام لـلـمـدرسة
الوطنية لإلدارة..........................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جـمادى الـثانـية عام 1437 اHوافق 15 مارس سـنة s2016 يـتضـمّن تعـيY مديـر اHدرسـة الوطـنية
للحماية  اHدنية..........................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الـثانية عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 يتضمّن تـعيY رئيس ديوان والي والية
أدرار.........................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الـثانية عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 يـتضمّن تعيـY مديرين للحـماية اHدنية
في الواليات...............................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437 اHـوافق 15 مــارس ســنــة s2016 يــتـضــمّن تــعــيـY رئــيس دائــرة بـرج
بونعامة في والية تيسمسيلت......................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1437 اHـوافق 15 مـارس سـنـة s2016 يـتـضـمّن تـعـيـY رئـيس ديـوان الـوزير
اHنتدب لدى وزير اHالية اHكلّف باHيزانية واالستشراف..................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 6 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1437 اHـوافق 15 مـارس ســنـة s2016 يــتــضـمّن تــعـيــY مـكــلّف بـالــدراسـات
والتلخيص بوزارة اHالية.............................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 يتضمّن تعيY مدير التشريع والتنظيم
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 16-133 مــؤرخ  مــؤرخ في في 17 رجب عــام رجب عــام
1437 اHــــوافق  اHــــوافق 25 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــة s2016 يــــعــــدل تـــوزيع يــــعــــدل تـــوزيع

s2016 نــفــقــات مــيــزانــيــــة الــدولــة لــلــتــجــهــيــز لــســنــة نــفــقــات مــيــزانــيــــة الــدولــة لــلــتــجــهــيــز لــســنــة
حسب كل قطاع.حسب كل قطاع.

ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

sاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 4-99
sو143 (الفقرة 2) منه

-  و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84-17 اHـــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

 sتمّمHعدّل واHا sاليةHا Yبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

s2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

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

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�قتـضى اHرسوم التنفيـذي رقم 98-227 اHؤرخ
في 19 ربـيع األوّل عام 1419 اHوافق 13 يولـيو سـنة 1998

sتممHعدّل واHا sتعلق بنفقات الدولة للتجهيزHوا

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يلغـى من مـيزانيـة سنة 2016 اعـتماد
دفــع قــــــــدره مـــــــــلـــــــــيـــــــــار وأربــــــــعــــــــون مــــــــلــــــــيــــــــون ديــــــــنـــــــار
(1.040.000.000 دج) ورخـــصـــة بـــرنـــامج قــــدرهـــا مـــلـــيــاران
وثــمـانــون مـلـيــون ديـنـار (2.080.000.000 دج) مــقـيّـدان في
الـنــفـــقــات ذات الــطــابع الــنـهــائي (اHــنــصـوص عــلــيــهــا في
الــقــانـون رقم 15-18 اHـؤرخ في 18 ربــيـع األول عـام 1437
اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة 2015 واHتـضـمن قـانـون اHـالـية

لسنة 2016) طبقا للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـخـصص Hـيـزانـيـة سـنـة 2016 اعـتـماد دفع
قـدره مـلـيــار وأربـعـون مـلـيـون ديـنـار (1.040.000.000 دج)
ورخصة بـرنامج قـدرها ملـياران وثـمانون مـليــون دينار

(2.080.000.000 دج) يـــقـــيّـــدان في الـــنـــفـــقـــات ذات الـــطـــابع
النهائي (اHـنصوص عليـها في القانون رقم 15-18 اHؤرخ
في 18 ربـــيع األول عــام 1437 اHــوافق 30 ديـــســمـــبــر ســـنــة
2015 واHتضمن قـانون اHاليـة لسنة 2016) طبـقا للجدول

"ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1437 اHــــوافق 25
أبريل سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

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

القطاعالقطاع
اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

رخصة البرنامجرخصة البرنامج اعتماد الدفعاعتماد الدفع

- احـــتــيـــاطــي لــنــفــقـات
غير متوقعة

اجملــــــــــمــــــــــوع :................اجملــــــــــمــــــــــوع :................

2.080.000

2.080.000

1.040.000

1.040.000

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

القطاعالقطاع
اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

رخصة البرنامجرخصة البرنامج اعتماد الدفعاعتماد الدفع

- اHــــنــــشـــآت الــــقــــاعــــديـــة
االقتصادية واإلدارية

اجملــــــــــمــــــــــوع :................اجملــــــــــمــــــــــوع :................

2.080.000

2.080.000

1.040.000

1.040.000
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اHاداHادّة ة 4 :  : يكلف اHدير العام للسلطةs �ا يأتي :
- إعــــداد بــــرامج نــــشــــاط الــــســــلــــطــــة وعــــرضــــهــــا عــــلى

sمجلسها
- عرض االسـتـراتـيجـيـات والـسيـاسـات والـدراسات
الــتي تـعــدهـا اHـصــالح الـتــقـنـيــة و اإلداريـة لــلـسـلــطـةs عـلى

sمجلس السلطة الوطنية للموافقة عليها
- تــقــد� ســيــاســات الــتــصــديق اإللــكــتــروني اخلــاصـة
بالسـلطتـY احلكومـية واالقتـصادية إلى اجملـلس للمـوافقة

sعليها
- تـقــد� دفـتـر الـشــروط الـذي يـحــدد كـيـفــيـات تـأديـة
خــدمـــات الــتــصـــديق اإللــكـــتــرونـي إلى اجملــلس لـــلــمـــوافــقــة

sعليها
- إعــداد الــتــقــريـــر الــســنــوي لــلــنــشــاط وتــقــد�ه إلى
مـجلس الـسـلـطة لـلـموافـقـة عـليه قـصـد إرسـاله من رئيس

sالسلطة إلى الوزير األول
- �ـارســة الــسـلــطــة الــسـلّــمــيـة عــلى جــمــيع مــوظـفي

sصالح التقنية واإلدارية للسلطة وضمان تسييرهمHا
- تولي أمانة اجمللس.

تـــســاعـــد اHــديــر الـــعــام في مـــهــامـهs خــلــيـــة لــلــتـــدقــيق
وأمانة تقنية.

اHاداHادّة ة 5 :  : تكلّف خلية التدقيقs �ا يأتي :
sالـتـدقـيق الـداخـلـي لـلـسـلـطـة الـوطــنـيـة لـلـتـصـديق -
طــــبــــقــــا ألحــــكـــام ســــيــــاســــة وبـــيــــان �ــــارســــات الــــتـــصــــديق

sاإللكتروني
- دراســـــة وحتـــــلــــــيل تـــــقــــــاريـــــر الـــــتـــــدقــــــيق اخلـــــاصـــــة
بالسلطتY احلكومية واالقتصادية للتصديق اإللكتروني

sكلّفة بالتدقيقHالتي تنجزها الهيئة احلكومية ا
- إبــداء رأي تـــقـــني في الـــطـــعــون اHـــقـــدمــة مـن قــبل

مؤديي خدمات التصديق اإللكتروني.

يـســيـر خـلــيـة الـتــدقـيق رئــيس خـلــيـة بـرتــبـة رئـيس
دائرة.

اHاداHادّة ة 6 :  : تكلّف األمانة التقنيةs �ا يأتي :
sتنفيذ مخططات اإلعالم واالتصال -

- جــمع كل اHــعـلــومـات اHــتـعــلــقـة بــنـشــاط الـتــصـديق
sاإللكتروني

- الـــســـهــر عـــلى تـــنـــشـــيط وحتـــيـــY مـــضـــمــون مـــوقع
sالواب اخلاص بالسلطة الوطنية للتصديق اإللكتروني

- ضمان ترجمة الوثائق اHعروضة عليها.

يسير األمانة التقنية أمY تقني. 

مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقـم مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقـم 16-134 مــؤرخ  مــؤرخ في في 17 رجب عــام رجب عــام
1437 اHــوافق  اHــوافق 25 أبـــريل ســـنــة  أبـــريل ســـنــة s s2016 يــحـــدد تـــنــظـــيميــحـــدد تـــنــظـــيم

اHــصـــالح الـــتـــقــنـــيـــة واإلداريــة لـــلـــســلـــطـــة الــوطـــنـــيــةاHــصـــالح الـــتـــقــنـــيـــة واإلداريــة لـــلـــســلـــطـــة الــوطـــنـــيــة
للتصديق اإللكتروني وسيرها ومهامها.للتصديق اإللكتروني وسيرها ومهامها.

ـــــــــــــــــــــــــ
sإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلـى تـقـريــر وزيـرة الـبـريــد وتـكـنــولـوجـيـات
sاإلعالم واالتصال

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
s(الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــــانــــون رقم 90-21 اHــؤرخ في 24
مــحــرّم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

sتمّمHعدّل واHا sباحملاسبة العمومية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-04 اHــــؤرخ في 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أوّل فــبــرايــر ســنــة 2015
الذي يحـدد القواعـد العامة اHـتعلقـة بالتوقـيع والتصديق

sادتان 17 و20 منهHال سيما ا sYاإللكتروني
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفـر عـام 1433 اHـوافق 9  يـنـايــر سـنـة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

sواالتصال

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 20 من الـقـانون
رقم 15-04 اHـؤرخ في 11 ربـيع الـثـانـي عام 1436 اHـوافق
أوّل فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2015 واHـــــذكــــور أعالهs يـــــهــــدف هــــذا
اHــرسـوم إلى حتــديـد تــنـظــيم اHـصــالح الـتــقـنــيـة واإلداريـة
لـــلـــســلـــطــة الـــوطـــنــيـــة لــلـــتـــصــديـق اإللــكـــتــرونـي وســيـــرهــا

ومهامها.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــحــدد مـقــر الـســلـطــة الـوطــنــيـة لــلـتــصـديق
اإللــكــتــروني �ــديــنــة اجلــزائــر. و�ـكـن نــقـلـه إلى أي مــكـان

آخر من التراب الوطنيs حسب األشكال نفسها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم واHهامالتنظيم واHهام

اHاداHادّة ة 3 :  : توضع اHـصالح الـتقـنيـة واإلدارية لـلسـلطة
الــوطــنــيــة لــلــتــصــديق اإللــكــتــروني حتت ســلــطــة مــديــرهـا

العام.
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اHاداHادّة ة 7 :  : تتشكل اHصالح التقنية واإلداريةs من :
sدائرة تقنية -

sدائرة أمن البنى التحتية -
- دائرة اإلدارة العامة والشؤون القانونية.

اHــاداHــادّة ة 8 :  : تـــكــلّف الــدائـــرة الــتــقــنـــيــة الــتي يـــســيــرهــا
رئيس دائرة s �ا يأتي :

- اقـتــراح مـشــروع ســيـاســة الـتــصـديـق اإللـكــتـروني
والـسـهـر عـلى تـطـبـيـقه وحتـيـيـنه وإرسـاله إلى الـسـلـطـات

sوافقة عليهHبعد ا sالتابعة
- إعــــداد بـــيـــان �ـــارســـات الــــتـــصـــديق اإللــــكـــتـــروني
للـسـلـطة والـسـهـر على تـطـبيـقه وحتـيـينهs طـبـقـا لسـيـاسة

sوافق عليهاHالتصديق ا
- الـتـكـفـل بـاجلـوانب الـتـقـنـيــة اHـرتـبـطـة بـاالعـتـراف

sتبادل مع سلطات التصديق األجنبيةHا
- إبداء رأي تقني فيما يخص :

* سـيـاسـات الـتــصـديق اإللـكــتـروني الـصـادرة عن
sاحلـكومية واالقتصاديـة للتصديق اإللكتروني Yالسلطت

sللموافقة عليها
* دفـترالشـروط الذي يحـدد كيفـيات أداء خدمات

sالتصديق اإللكتروني للموافقة عليه
* االقـتـراحـات الـصـادرة عن الـسلـطـة االقـتـصـادية
فـــــيـــــمـــــا يـــــخص مــــــنح أو ســـــحـب تـــــرخـــــيص أداء خـــــدمـــــات

sالتصديق اإللكتروني
* كل مسألة تتصل بالتصديق اإللكتروني.

- وضع أنظـمة معـلوماتـية ونظـام تسيـير األرشيف
للسلطة والسهر على حسن سيرهما.

9 : : تــكــلف دائــرة أمن الــبــنى الــتــحــتــيــة الــتي اHـاداHـادّة  
يسيرها رئيس دائرةs �ا يأتي :

sإعداد مشروع السياسة األمنية للسلطة -
- إبداء رأي يتعلـق باجلوانب اHرتبـطة باألمن فيما
يـــخص ســـيــاســـات الـــتـــصــديق اإللـــكـــتـــروني الـــصــادرة عن
السلـطتY احلـكوميـة واالقتصـادية للـتصديق اإللـكتروني

sللموافقة عليها
- تـــنــفـــيــذ تـــدابــيــر األمـن الــتـــنــظـــيــمـــيــة والـــتــقـــنــيــة
واHـــاديـــة والـــســـهـــر عـــلى تـــطـــبــــيـــقـــهـــا كـــمـــا هـــو مـــحـــدد في

sالسياسة األمنية
- ضــمــان الـــيــقــظــة فــيـــمــا يــخص األمن الـــتــنــظــيــمي

والتقني واHادي.

: (2) Yوتضم  مصلحت
- مــــصـــلــــحــــة األمن اHـــاديs - مــــصـــلــــحــــة األمن اHـــاديs الــــتي يــــســـيــــرهــــا رئـــيس

مصلحةs وتكلّف �ا يأتي:
- اHــشــاركــة في إعــداد مــشـــروع الــســيــاســة األمــنــيــة

sللسلطة
sادي والسهر على تنفيذهاHتنفيذ تدابير األمن ا -
- مـــنح حـق الـــدخـــول اHـــادي إلـى مـــخـــتـــلـف اHـــنـــاطق
األمــنـيــة لـلــسـلــطـة وفــقــا لـتــأهـيالت اHــوظـفــY وسـيــاسـات

sعمول بهاHاألمن والتصديق اإللكتروني ا
- اســتـغـالل جتـهــيــزات األمن اHــادي اHــوضــوعـة حتت

sتصرفها
- ضمان اليقظة في مجال األمن اHادي.

- مصـلـحـة األمن اHـعـلـوماتيs  مصـلـحـة األمن اHـعـلـوماتيs الـتي يـسيـرهـا رئيس
مصلحةs وتكلف �ا يأتي :

- اHــشــاركــة في إعــداد مــشـــروع الــســيــاســة األمــنــيــة
sللسلطة

- تـنفيـذ سيـاسة األمن اHـعلـوماتي للـسلـطة والـسهر
sعلى تطبيقها

- إدارة جتــهـيــزات وأنـظـمــة األمن الـتــقـنـيــة واHـاديـة
sللسلطة

- ضـمـان الـيـقـظـة اHـتـعـلـقـة بـأمن األنـظـمـة والـشـبـكـة
اHعلوماتية. 

اHــاداHــادّة  10 : : تـــكـــلف دائـــرة اإلدارة الـــعـــامـــة والـــشــؤون
القانونيةs التي يسيرها رئيس دائرةs �ا يأتي :

- اقتـراح مشـاريع تمـهيـدية لـلنـصوص الـتشـريعـية
والــــتـــــنــــظــــيـــــمــــيــــة اHـــــتــــعــــلـــــقــــة بـــــالــــتــــوقـــــيع والــــتـــــصــــديق

sYاإللكتروني
- إعــــداد ودراســـة اجلـــوانب الــــقـــانـــونـــيــــة اHـــرتـــبـــطـــة
�ـــشــــاريع االعـــتــــراف اHـــتـــبــــادل مع ســـلــــطـــات الـــتــــصـــديق

sاألجنبية
- تـــقـــد� آراء قـــانـــونـــيـــة تـــتـــعـــلق بـــجـــمـــيع اHـــلـــفـــات

sعروضة عليهاHا
- وضع الــــوســـائـل الــــبـــشــــريــــة الــــضـــروريــــة لــــســــيـــر

sالسلطة الوطنية للتصديق اإللكتروني
- حتـــديــد حـــاجـــات الـــســـلــطـــة الـــوطـــنــيـــة لـــلـــتــصـــديق

sاإللكتروني في مجال التسيير والتجهيز
- إعـداد وتــنـفـيــذ مـيــزانـيــتي الـتــسـيــيـر والــتـجــهـيـز

sYمنوحتHا
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- الـسهر عـلى التـسييـر احلسن لـلممـتلـكات اHنـقولة
والــعــقــاريــة لــلــســلــطــة الــوطــنــيــة لــلــتــصــديق اإللــكــتــروني

sواحملافظة عليها
sوارد البشريةHضمان تسيير ا -

- اHـــشـــاركـــة في أعـــمـــال وبـــرامج حتـــســـY مـــســـتــوى
.YوظفHا

: (2) Yوتضم مصلحت
- مـــصـــلــحـــة الـــشــؤون الـــقـــانــونـــيــةs - مـــصـــلــحـــة الـــشــؤون الـــقـــانــونـــيــةs الــتـي يــســـيـــرهــا

رئيس مصلحةs وتكلف �ا يأتي :
- الــقـــيــام بــجـــمــيـع أشــغـــال الــدراســات والـــتــحـــالــيل
الــقــانـــونــيــة اHــتــعـــلــقــة بــنــشـــاطــات الــتــوقــيـع والــتــصــديق

sYاإللكتروني
- دراسـة و حتــلـيل مــشـاريع الــنـصــوص الـتـي تـبـادر
بـهـا القـطـاعـات اخملتـلـفـة فيـمـا يـخص الـتوقـيع والـتـصديق

sYاإللكتروني
- إعـداد مـشـاريع تـمـهــيـديـة لـلـنـصــوص الـتـشـريـعـيـة
والـــــتـــــنـــــظــــيــــمــــيــــة اHــــتــــعـــلــــقــــة بــــالــــتــــوقــــيع والــــتــــصــــديق

sYاإللكتروني
- حتــضـــيــر مــلــفــات الــطــعــون اHـــتــعــلــقــة بــالــقــرارات
اHـتــخـذة مـن الـسـلــطـة االقــتـصــاديـة لــعـرضـهــا عـلى مــجـلس

sالسلطة
- إبــــــداء رأي قـــــانــــــوني فـي مـــــشـــــاريـع اتـــــفــــــاقـــــيـــــات

sتبادل مع سلطات التصديق األجنبيةHاالعتراف ا
- دراسـة اجلـوانب الــقـانـونـيـة لـسـيـاسـات الـتـصـديق
اإللــــكـــــتـــــروني الـــــصـــــادرة عن الـــــســـــلــــطـــــتـــــY احلــــكـــــومـــــيــــة
واالقـتـصـادية لـلـتـصـديق اإللكـتـروني قـبل اHـوافـقة عـلـيـها

sمن طرف مجلس السلطة
- إبـداء رأي قـانـوني يـتـعـلق بـاالقـتـراحـات الـصادرة
عن السلطة االقتصادية فيما يخص منح ترخيص Hؤديي

sخدمات التصديق اإللكتروني
- إبـــداء رأي قـــانـــوني يـــخص دفـــتــر الـــشـــروط الــذي
يـحدد كـيـفـيات تـأديـة خدمـات الـتـصديق اإللـكـتـروني قبل

اHوافقة عليه من طرف مجلس السلطة. 
- مــصـــلــحــة اإلدارة الــعــامــةs - مــصـــلــحــة اإلدارة الــعــامــةs الــتي يــســـيــرهــا رئــيس

مصلحةs وتكلف �ا يأتي :
sYوظفHضمان تسيير ا -

Yوحتـسـ YــوظـفــHإعـداد وتــنـفــيـذ بــرامج تـكــوين ا -
sمستواهم

sيزانية السنوية للسلطةHإعداد ا -

- تــنــفــيـذ مــيــزانــيــتـي الـتــســيــيــر والــتــجــهــيـز
sللسلطة

- تـــلـــبـــيـــة حــــاجـــات الـــســـلـــطـــة مـن الـــوســـائل اHـــاديـــة
s الضرورية لسيرها

- ضـــمــــان تـــســــيـــيـــر األمـالك اHـــنـــقــــولـــة والـــعــــقـــاريـــة
sللسلطة

sمسك جرد �تلكات السلطة وحتيينها -

- الــــســــهــــر عــــلى الــــســــيــــر احلــــسـن إلدارة الــــنــــفــــقـــات
واإليرادات.

الفصل الثالثالفصل الثالث
السيرالسير

اHاداHادّة ة 11 : : تزود اHـصالح الـتقـنيـة واإلدارية لـلسـلطة
بنظام داخلي.

اHاداHادّة ة 12 : : يـحدد الـنظـام الداخـلي للـمصـالح التـقنـية
واإلدارية على اخلصوصs ما يأتي :

sشروط التوظيف -

 sYوظفHحقوق وواجبات ا -

sYشروط وكيفيات التدرج الوظيفي للموظف -

sالنظام التأديبي -

- مسائل أخرى ترتبط بسير السلطة الوطنية.

sــــديــــر الــــعــــامHــــادّة ة 13 :  : يــــعــــد الــــنــــظــــام الــــداخــــلي اHــــاداHا
ويــصــادق عــلــيه مــجــلس الــســلــطــةs ويــعــرض عـلـى الــوزيـر

األول للموافقة عليه.

ويتم إشهاره داخليا.

اHــاداHــادّة ة 14 :  : حتــدد أجــور اHــوظـــفــY �ــقـــرر من اHــديــر
العام ويوافق عليه مجلس السلطة.

اHاداHادّة ة 15 :  : يـخضع موظفـو اHصالح التـقنية لـتحقيق
التأهيل.

اHاداHادّة ة 16 : : �كن الـسلـطة أن جتـلب مـوظفي مـصاحلـها
التـقنيـة من اHؤسسـات واإلدارات العمـومية اخملـتصة في

هذا اجملال.

اHـاداHـادّة ة 17 :  : يـلـزم مـوظـفـو اHصـالح الـتـقـنـيـة واإلدارية
للسلطة بالسر اHهني وواجب التحفظ.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اHــاداHــادّة ة 18 :  : تـــســــجـل مــيــــزانـــيـــة الــــســـلــــطـــة ضـــمـن
اHــيـزانــيــة الــعــامـة لــلــدولــةs طـبــقــا  لــلـتــشــريع والــتــنــظـيم

اHعمول بهما.

اHــــاداHــــادّة ة 19 : : يــــكـــون رئــــيس مــــجـــلـس الـــســــلـــطــــة اآلمـــر
بــصــرف الــمــيـزانـيـةs طـبـقـا  لـلـمادة 22 من الـقـانون رقم
15-04 اHــؤرخ في 11 ربــــيع الــــثـــانــي عــام 1436 اHــوافق

أول فبراير سنة 2015 واHذكور أعاله.

 �ــــكن تــــفـــويض هــــذه الـــصـالحـــيــــات إلى مــــديـــر عـــام
للسلطة.

اHاداHادّة ة 20 :  : تتضمن ميزانية السلطة :

في باب اإليرادات : في باب اإليرادات : 

- إعانات الدولة.

في باب النفقات :في باب النفقات :

sنفقات التسيير -

- نفقات التجهيز.

اHـاداHـادّة ة 21 : : تـمــسك مــحـاســبـة الــسـلــطــة حـسب قــواعـد
احملاسبة العمومية.

اHــاداHــادّة ة 22 : : يـــتــــولى مـــســك مـــحـــاســــبـــة الـــســــلـــطـــة
عـون مـحـاسـب يـعـيـّنـه أو يـعـتـمــده الـوزيـر الـمـكـلـف

باHالية.

اHـاداHـادّة ة 23 :  : يــتـولى اHـراقــبـة اHـالـيــة لـلـســلـطـة مـراقب
مالي يعيّنه الوزير اHكلف باHالية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHـاداHـادّة ة 24 : : تـنـشر شـهـادة الـتصـديق لـلـسـلطـة اHـوقـعة
ذاتياs في اجلريدة الرسمية.

اHاداHادّة ة 25 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1437 اHــــوافق 25
أبريل سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 16-135 مــؤرخ في  مــؤرخ في 17 رجب عــام رجب عــام
1437 اHــوافق  اHــوافق 25 أبــريل ســنــة  أبــريل ســنــة s2016 يــحــدد طـــبــيــعــةs يــحــدد طـــبــيــعــة

السلـطة احلكـومية للـتصديـق اإللكترونـي وتشكـيلهاالسلـطة احلكـومية للـتصديـق اإللكترونـي وتشكـيلها
وتنظيمها وسيرها.وتنظيمها وسيرها.

ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلـى تـقـريــر وزيـرة الـبـريــد وتـكـنــولـوجـيـات
sاإلعالم واالتصال

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
s(الفقرة 2) منه

- و�ــــــقــــــتــــــضى الــــــقــــــانــــــون رقم 88-09 اHــــــؤرخ في7
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1408 اHـوافق 26  يــنـايــر ســنـة 1988

sتعلق باألرشيف الوطنيHوا

- و�ـــقــــتــــضـى الـــقـــانــون رقم 07-11 اHــؤرخ في 15
ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1428 اHــــوافق 25 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2007

sعدّلHا sاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-03 اHــــؤرخ في 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015

s تعلق بعصرنة العدالةHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-04 اHــــؤرخ في 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015
الذي يحـدد القواعـد العامة اHـتعلقـة بالتوقـيع والتصديق

sYاإللكتروني

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

sواالتصال

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 27 من الـقـانون
رقم 15-04 اHـؤرخ في 11 ربـيع الـثـانـي عام 1436 اHـوافق
أول فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2015 واHــــذكـــــور أعـالهs يــــهـــــدف هــــذا
اHـرسوم إلـى حتديـد طبـيعـة السـلطـة احلـكومـية لـلتـصديق

اإللكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها. 
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s2 : : السـلـطة احلـكـوميـة لـلتـصديـق اإللكـتروني اHاداHادّة ة 
الـتي تـدعى في صـلب الـنص "السـلـطة احلـكـومـية"s سـلـطة

إدارية تتمتع بالشخصية اHعنوية واالستقالل اHالي.
اHــاداHــادّة ة 3 : : يــحـــدد مــقـــر الــســـلــطـــة احلــكـــومــيـــة �ــديـــنــة
اجلــــزائــــر. و�ــــكن نــــقــــله إلـى أي مــــكـــان آخــــر مـن الــــتـــراب

الوطنيs حسب األشكال نفسها. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
التشكيل والتنظيم والسيرالتشكيل والتنظيم والسير

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يتـولى إدارة الـسـلـطة احلـكـومـية مـديـر عام
وتزود �جلس للتوجيه بهياكل تقنية وإدارية.

الفرع األولالفرع األول
مجلس التوجيهمجلس التوجيه

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـتـشـكل مـجـلس الــتـوجـيه من اHـديـر الـعـام
لـلسلـطة احلـكومـيةs رئيـساs و�ـثل عن رئاسـة اجلمـهورية

و�ثلY عن الوزراء اHكلفY بـما يأتي : 
sالدفاع الوطني -

sالداخلية -
sالعدل -
sاليةHا -

- تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
و�ــكـــنه االســـتـــعــانـــة لــلـــمـــشــاركـــة في أشـــغــالـهs عــلى
سـبـيل االسـتـشـارة وبنـاء عـلـى استـدعـاء مـن رئيـسـهs بأي

شخص مؤهل من شأنه أن يفيده في مداوالته .
يجب أن يكون أعضـاء مجلس التوجيه برتبة مدير
على األقـلs ويتم تـعـيـيـنـهم لـكفـاءاتـهمs ال سـيـمـا في مـجال
الـعلـوم التـقنـيـة اHتـعلـقة بـالتـصديق اإللـكتـروني أو بأمن

األنظمة اHعلوماتية. 
ال �كن تمثيل أعضاء اجمللس في حالة غيابهم.

6 :  : يــعــY أعــضــاء مـجــلـس الـتــوجــيه Hــدة ثالث اHـاداHـادّة ة 
(3) ســنــوات قــابـلــة لــلــتــجــديــدs �ــوجب قــرار مـن الــوزيـر
اHـــكـــلف بـــتـــكـــنـــولــوجـــيـــات اإلعـالم واالتـــصــالs بـــنـــاء عـــلى

اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
في حـــالـــة انــقـــطـــاع عـــهــدة أحـــد أعـــضـــاء اجملــلـسs يــتم

استخالفه حسب األشكال نفسها.
ويــــكــــمـل الــــعــــضــــو اHــــعــــY حــــديـــــثــــا عــــهــــدة الــــعــــضــــو

اHستخلف حتى نهايتها. 

اHاداHادّة ة 7 :  : يكلف مجلس التوجيهs �ا يأتي : 
- ضــبط الــتــدابــيــر والـوســائل الــضــروريــة لــتــرقــيـة
وتـطــويــر نــشــاط الــتـصــديق اإللــكــتــروني اخلــاص بــالــفـرع

sاحلكومي

- دراســة ســيـاســة الــتـصــديق اإللــكـتــروني لــلــسـلــطـة
sصادقة عليهاHاحلكومية وا

- اHــوافــقــة عــلى ســيــاســـات الــتــصــديق اإللــكــتــروني
sوثوق والسهر على تطبيقهاHاخلاصة بالطرف الثالث ا

- ضـــبط الــــبـــرنــــامج الـــســــنـــوي وكــــيـــفــــيـــات تــــدقـــيق
sوثوقHالطرف الثالث ا

- اHـــوافـــقــــة عـــلى اHـــيــــزانـــيـــة الـــســــنـــويـــة لـــلــــســـلـــطـــة
sاحلكومية

- دراسة  برامج العمل الـسنوية والتقرير السنوي
sوافقة عليهاHلنشاط السلطة احلكومية وا

 sوافقة على النظام الداخلي للسلطة احلكوميةHا -
 sالفصل في قبول الهبات والوصايا -

- دراســـة كل مـــســألـــة يــعـــرضــهـــا عــلـــيه اHـــديــر الـــعــام
للسلطة احلكومية.

تـتـولـى األمـانـة الــتـقـنــيـة لــلـسـلــطـة احلــكـومـيــة أمـانـة
مجلس التوجيه.

اHـاداHـادّة ة 8 :  :  يـجـتـمع مــجـلس الـتـوجـيه أربع (4) مـرات
في الــــســــنــــة في دورة عــــاديــــةs بــــنــــاء عــــلى اســــتــــدعــــاء من
رئـيسهs كـمـا �كن أن يـجتـمع في دورة غـير عـادية بـطلب

من رئيسه أو ثلثي (3/2) أعضائه .

9 :  : يـعـدّ اHديـر الـعـام للـسـلطـة احلـكومـيـة جدول اHاداHادّة ة 
أعــــمـــال كل اجــــتــــمـــاع. ويــــبـــلّغ إلـى كل عــــضـــو من أعــــضـــاء
اجمللس قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ احملدد لكل

اجتماع.

و�ــكن أن يــقــلّـص هــذا األجل فــيــمــا يــخص الــدورات
غير العاديةs على أن ال يقل عن ثمانية (8) أيام.

اHــــاداHــــادّة ة 10 : : التــــصـح مــــداوالت مــــجــــلس الــــتــــوجــــيه إال
بــــحــــــضــــــور ثـــــلــــــثي (3/2) أعـــــضــــائـهs عــــلـى األقل. وإذا لم
يــكــــتــــمـل الـــنـــصـــابs يـــعـــقــد اجـــتـــمـــاع جـــديـــد في غـــضــون
الـــثــمـــانـــيـة (8) أيــام اHــوالــيـة لــتــاريخ االجــتــمــاع اHـؤجل.
وفي هــذه احلــالــةs تــصح مــداوالت اجملــلـس مـهــمــا يــكـن عـدد

األعضاء احلاضرين.

اHاداHادّة ة 11 : : تتـخذ قرارات مـجلـس التـوجيه  بـأغلـبية
أصــــوات األعــــضــــاء احلــــاضــــرين. وفي حــــالــــة تــــســــاوي عـــدد

األصواتs يكون صوت الرئيس مرجحا.

اHــــاداHــــادّة ة 12 : : تــــدون مـــداوالت مــــجــــلـس الـــتــــوجــــيه  في
مـــــحــــاضـــــر يـــــوقــــعـــــهــــا رئـــــيـس اجملــــلـس وجــــمـــــيع األعـــــضــــاء

احلاضرين.
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الفرع الثانيالفرع الثاني
اHدير العام للسلطة احلكوميةاHدير العام للسلطة احلكومية

13 :  : يــعــيّن اHــديــر الــعــام لــلــســلــطــة احلــكــومــيــة اHـاداHـادّة ة 
�وجب مـرسوم رئـاسي بنـاء على اقتـراح الوزيـر اHكلف

بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : اHـديـر الـعـام لـلـســلـطـة احلـكـومـيـة مـسـؤول
عن إدارة الـسـلـطة احلـكـومـية وتـسـييـرهـا  في ظل احـترام

التشريع والتنظيم اHعمول بهما.
و بهذه الصفة : 

- يــعــرض ســيــاســة الــتــصـــديق اإللــكــتــروني اخلــاصــة
sـعـتـمـدة من قـبل مـجـلس الـتـوجـيهHبـالـسـلـطـة احلـكـومـيـة ا
عــلى الــسـلــطــة الـوطــنـيــة لــلـمــوافــقـة عــلــيـهــا و يـســهــر عـلى

sتطبيقها
- يــتـــولى مـــتـــابـــعــة تـــطـــبـــيق ســـيــاســـات الـــتــصـــديق
اإللــكـتــروني لــلـطــرف الــثـالـث اHـوثــوقs وفــقـا لــلــكـيــفــيـات

sتبعة من قبل مجلس التوجيهHا
- يــســهـــر عــلى الــقـــيــام بــعـــمــلــيــة الـــتــدقــيـق لــلــطــرف
الــثـــالث اHـــوثـــوق من خـالل الــهـــيـــئـــة احلـــكـــومــيـــة اHـــكـــلـــفــة
بالتدقيقs وفقـا للبرنامج السنوي والكيفيات احملددة من

sقبل مجلس التوجيه
- يـسـهـر عـلى حـفظ شـهـادات الـتـصـديق اإللـكـتـروني
اHــنـتـهـيـة صالحــيـتـهـا والـبــيـانـات اHـتـعـلــقـة بـإصـدارهـا من

sوثوقHالطرف الثالث ا
- يـسـهـر عـلـى نـشـر شـهـادات الـتـصـديق اإللـكـتـروني

sفتاح العمومي للسلطة الوطنيةHوا
- يـعـد بــرنـامج نـشـاط الــسـلـطـة احلـكــومـيـة ويـعـرضه

sعلى مجلس التوجيه
- يـــرســل إلى الــســـلــطــة الــوطـــنــيــةs دوريــا أو بــنــاء
عـلى طلـبهـاs جمـيع اHـعلـومات اHـتعـلـقة بـنشـاط التـصديق

sاإللكتروني للفرع احلكومي
- �ــارس الـسـلـطــة الـسـلّــمـيـة عـلـى مـوظـفي الــسـلـطـة

sاحلكومية ويتولى تسييرهم
- يسهـر على حتضـير مـشاريع اHيـزانيـة التقـديرية

sويتولى تنفيذها
- يــلـــتــزم بـــعــمـــلــيـــات الــنـــفــقـــات واإليــرادات ويـــأمــر

sويضبط حسابات تسيير السلطة احلكومية sبصرفها
- يبرم جميع الـصفقات ويوقع العـقود واالتفاقيات
واالتـــفــــاقـــات ذات الــــصـــلــــة بـــهــــدف الـــســــلـــطــــة احلـــكــــومـــيـــة

sومهمتها

- يـتــصـرف بـاسم الــسـلــطـة احلـكــومـيــة و�ـثـلــهـا أمـام
sدنيةHالعدالة وفي أعمال احلياة ا

- يــعــد مــشـروع الــنــظــام الــداخــلي لــهــيــاكل الــســلــطـة
sاحلكومـية ويعـرضه على مجـلس التـوجيه للـموافقـة عليه

sويسهر على تطبيقه
- يـــســـهــر عـــلى الـــقـــيـــام بــإجـــراءات تـــأهـــيل مـــوظــفي

.YعنيHالسلطة احلكومية ا

15 :  :  تــســاعــد اHــديــر الـعــامs فـي مــهـامـهs خــلــيـة اHـاداHـادّة  
تدقيق وأمانة تقنية.

sادّة  16 : : يـشرف عـلى خـليـة الـتدقـيق رئـيس خلـيةHاداHا
وتكلف �ا يأتي : 

sإجناز التدقيق الداخلي للسلطة احلكومية -
- إعـــــداد مــــــراجع وإجــــــراءات الـــــتــــــدقـــــيـق الـــــداخــــــلي
للسـلطة احلـكومية وفـقا لسيـاسات التصـديق اإللكتروني
sوسياسة األمن و بيان �ارسات التصديق اإللكتروني
sوثوقHاقتراح رزنامة تدقيق الطرف الثالث ا -

- دراسة وحتـليل تـقاريـر التـدقيق اخلـاصة بـالطرف
الـثـالث اHـوثـوق الـتي تـنـجزهـا الـهـيـئـة احلـكومـيـة اHـكـلـفة
بـالـتــدقـيقs وتـقـتـرح عـلى اHـديـر الـعـام الـتـدابـيـر الـواجب

اتخاذها.

sتـقني Y17 :  : يـشرف عـلى األمـانة الـتـقنـيـة أم اHاداHادّة  
وتكلف �ا يأتي : 

- حتـضـيـر اجتـمـاعات مـجـلس الـتوجـيه حتت سـلـطة
sدير العامHا

sالتكفل  بأمانة مجلس التوجيه -
- تـــنـــفـــيـــذ خـــطط االتـــصــــال واإلعالمs والـــســـهـــر عـــلى

sتطبيقها
- ضمان ترجمة الوثائق.

الفرع الثالثالفرع الثالث
الهياكل التقنية واإلداريةالهياكل التقنية واإلدارية

18 : : تــــشـــتـــمل الــــهـــيـــاكل الــــتـــقـــنـــيـــة واإلداريـــة اHــاداHــادّة  
للسلطة احلكوميةs على ما يأتي :

sفاتيحHمديرية البنى التحتية لتسيير ا -
sمديرية الدراسات والبحث والتطوير -

sمديرية أمن البنى التحتية -
sعلوماتيةHمديرية األنظمة ا -

- مديرية اإلدارة العامة.
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اHـاداHـادّة ة 19 : : تكـلف مـديـريـة الـبنى الـتـحـتـية لـتـسـيـير
اHفاتيح s التي يسيرها مديرs �ا يأتي :

- الــــســـــهــــر عـــــلى تـــــطــــبـــــيق ســـــيــــاســـــات الــــتـــــصــــديق
اإللكترونيs وبهذه الصفة :

sتسجل طلبات شهادات التصديق *
* تــوفـر خــدمـات الـتــصـديق اإللــكـتـروني لــلـطـرف

sفي الفرع احلكومي YتدخلHوثوق واHالثالث ا
* تـتـولى تـسـيـيـر دورة حـيـاة شـهـادات الـتـصـديق

sاإللكتروني التي تصدرها
* تتولى خدمة النشر.

- نـــشـــر شـــهـــادة الـــتــصـــديق اإللـــكـــتـــروني لـــلـــســـلـــطــة
sالوطنية

- تـــوفــيـــر خــدمـــة الــطــابـع الــزمــنـي لــصــالـح الــطــرف
الثالث اHوثوق واHتدخلY في الفرع احلكومي.

 : Y(2) فرعيت Yوتضم مديريت

- اHــديـريــة الـفــرعــيـة لــلــتـســجـيالتs - اHــديـريــة الـفــرعــيـة لــلــتـســجـيالتs الــتي يــسـيّــرهـا
مدير فرعيs وتكلف �ا يأتي : 

- اســــتـالم طــــلــــبــــات الــــشــــهــــادات والـــــتــــحــــقق مــــنــــهــــا
sوتسجيلها

sبـالـفـرع احلـكومي Yالـنهـائـيـ YـسـتـعـمـلـHتـسـليم ا -
غيـر الـتـابـعY لـلـطـرف الـثـالث اHوثـوقs آلـيـات إنـشاء أو
الــتـحــقـق من الــتــوقــيع اإللــكــتــروني وكــذا كل اHــعــلــومـات

sفيدة في استغاللهاHا
 - ضـــــمـــــان خـــــدمـــــة الـــــدعم واHـــــســـــاعـــــدة الـــــتـــــقـــــنـــــيــــة

sللفرع احلكومي Yالتابع Yللمستعمل
- اســتالم طـلــبـات إلــغـاء الــشـهــادات والـتـحــقق مــنـهـا

s وتسجيلها
- تــــوفــــيــــر وســـائـل الــــتــــوقـــيـع والــــتــــوثـــيـق لــــفــــائـــدة

اHستعملY التابعY للفرع احلكومي.

- اHــديــريــة الـفــرعــيــة الســتــغـــالل الــبــنى الــتــحــتــيـة- اHــديــريــة الـفــرعــيــة الســتــغـــالل الــبــنى الــتــحــتــيـة
لـتســييــر الــمفـاتيحsلـتســييــر الــمفـاتيحs التي يـسـيرهـا نـائب مديـرs وتـكلف

�ا يأتي : 
- الـسهر علـى إنشاء شهـادات التصـديق اإللكتروني
اخلــاصـة بـالـطـرف الــثـالث اHـوثـوق واHـتــدخـلـY في الـفـرع

sاحلكومي
sتسيير دورة حياة الشهادات التي » إصدارها -

- نشـر : 
* شــهــادة الــتــصــديق اإللـــكــتــروني اHــوقــعــة ذاتــيــا

sاخلاصة بالسلطة الوطنية

* شهادة الـتصـديق اإللكـتروني اخلـاصة بـالسـلطة
 sاحلكومية

* شهـادة التـصديق اإللـكتروني الـصادرة لـلطرف
sوثوقHالثالث ا

* قـــائــمـــة الــشـــهــادات اHـــلــغــاة اخلـــاصــة بـــالــســـلــطــة
sالوطنية

* قـــائـــمـــة الـــشـــهـــادات اHـــلـــغـــاة اخلـــاصـــة بـــالـــطــرف
sوثوقHالثالث ا

* قائمة الشهادات اHلغاة.
- ضـــمــــان خــــدمـــة الــــتــــحــــقق من صـالحـــيــــة شــــهـــادات

sالتصديق اإللكتروني
- تــوفــيــر خــدمـــة الــطــابع الــزمــنـي لــلــطــرف الــثــالث

sفي الفرع احلكومي YتدخلHوثوق واHا
- تــــشـــخــــيص آلــــيــــات إنـــشــــاء شــــهـــادات الــــتـــصــــديق
اإللـكــتــروني والــتــحــقق مــنـهــا لــفــائــدة مـســتــعــمــلي الــفـرع

احلكومي غير التابعY لطرف ثالث موثوق.

اHــــاداHــــادّة  20 :  : تــــكــــلف مـــــديــــريــــة الــــدراســــات والــــبــــحث
والتطويرs التي يسيرها مديرs �ا يأتي : 

- إعـداد مـشــاريع الـسـيــاسـات وبـيـانــات اHـمـارسـات
واإلجــراءات والــدلــيل الــتــطــبــيــقي لــلــتــوقـيـع والــتـصــديق

sوالسهر على حتيينها sYاإللكتروني
- جـــمع وحتــلـــيل كل اHــعـــلــومـــات اHــتــعـــلــقــة بـــنــشــاط

sالتصديق اإللكتروني
- إعــداد الــتــقــاريــر ذات الـصــلــة بــنــشــاط الــتــصــديق

sاإللكتروني
- تــطــويــر وتــشــخــيص احلــلــول والــوســائل اHــتــعــلــقـة

sYجال التوقيع والتصديق اإللكتروني�
- إبــــداء رأي فــــيــــمــــا يــــخص ســــيــــاســــات الـــتــــصــــديق

sوثوق للموافقة عليهاHقدمة من الطرف الثالث اHا
- إعــــداد بـــــرامج الــــبــــحـث والــــتــــطــــويـــــر والــــتــــكــــوين
بـــالـــشــــراكـــة مع هـــيـــئـــات الـــتـــكـــويـن والـــبـــحث الـــوطـــنـــيـــة
sYواألجنبية في مجال التوقيع والتصديق اإللكتروني

- ضمان اليقظـة التكنولوجيـة فيما يخص التوقيع
.Yوالتصديق اإللكتروني

 : Y(2) فرعيت Yوتضم مديريت
- اHديريـة الفرعيـة للدراساتs- اHديريـة الفرعيـة للدراساتs التي يـسيرها نائب

مديرs وتكلف �ا يأتي : 
- إعـداد وحتـيY مـشـاريع سيـاسـة و بيـان �ـارسات
التـصديق لـلسـلطـة احلكـوميـة والـبنـية الـتحـتيـة لتـسيـير

sفاتيحHا
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- إعــــداد وحتــــيـــــY مــــشــــاريع األدلــــة الـــــتــــطــــبــــيــــقــــيــــة
لــلـتــصــديق اإللـكــتـروني لــفــائـدة الــطـرف الــثـالث اHــوثـوق

sللفرع احلكومي Yالتابع YستعملHوا
- دراسة سياسـات التصديق اHعدة من قبل الطرف

sوثوق للموافقة عليهاHالثالث ا
- إجنــــاز الـــدراســـات اHـــتــــعـــلـــقــــة �ـــجـــال الــــتـــصـــديق

sاإللكتروني
- حتــلـــيل ودراســـة الــتـــقــاريـــر اHــرســـلــة من الـــطــرف

sوثوقHالثالث ا
- إعــداد الـــتـــقـــاريــر اHـــتـــعـــلـــقــة بـــتـــســـيـــيــر الـــســـلـــطــة

احلكومية.
- اHـــديــريـــة الـــفــرعـــيـــة  لــلـــبـــحث والــتـــطـــويــرs- اHـــديــريـــة الـــفــرعـــيـــة  لــلـــبـــحث والــتـــطـــويــرs الــتي

يسيرها نائب مديرs وتكلف �ا يأتي : 
- تـــطــويـــر وتـــشـــخـــيص احلـــلـــول ووســائـل الـــتــوقـــيع

sاإللكتروني والتوثيق
- تــطـويــر احلـلـول والــتـطــبـيـقــات اHـعـلــومـاتــيـة الـتي

sتلبي حاجات السلطة احلكومية
- اقــــتـــراح اHــــعــــايـــيــــر واHــــرجـــعــــيــــات واHـــمــــارســـات
الــــــســـــلـــــيـــــمـــــة اخلـــــاصـــــة �ــــــجـــــال الـــــتـــــوقـــــيـع والـــــتـــــصـــــديق

sYاإللكتروني
- تـــنـــفـــيــذ بـــرامـج الــشـــراكـــة مع هـــيـــئـــات الـــتــكـــوين
والـــبـــحـث الـــوطــــنـــيــــة واألجـــنــــبـــيــــة في مـــجــــال الـــتــــوقـــيع

sYوالتصديق اإللكتروني
- إعــداد نــشــرة الــيــقـــظــة الــتــكــنــولــوجــيــة في مــجــال
الـــتــــوقـــيع والــــتـــصــــديق اإللـــكــــتـــرونــــيـــY حلـــســــاب الـــفـــرع

احلكومي.

sــادّة  21  :   : تــكــلف مـــديــريــة أمن الـــبــنى الــتـــحــتــيــةHــاداHا
التي يسيرها مديرs �ا يأتي : 

- إعـــداد مــــشــــروع الــــســـيــــاســــة األمـــنــــيــــة لــــلـــســــلــــطـــة
sاحلكومية

- إبــــداء رأي  يــــتــــعــــلق بــــاجلــــوانـب اHــــتــــصــــلــــة بــــأمن
ســــيـــاســــات الـــتــــصـــديـق اإللـــكــــتــــروني الــــصـــادرة مـن قـــبل

sللموافقة عليها sوثوقHالطرف الثالث ا
sاديHتنـفيذ تـدابير األمن الـتنظـيمي والتـقني وا -
والـــســهــر عــلى تــطــبــيــقــهــاs كــمــا هــو مــحــدد في الــســيــاســة

 sاألمنية
- ضــمــان الـــيــقــظــة فــيـــمــا يــخص األمن الـــتــنــظــيــمي

والتقني واHادي. 
 : Y(2) فرعيت Yو تضم مديريت

- اHـــديــريــة الــفــرعـــيــة لألمن اHــاديs - اHـــديــريــة الــفــرعـــيــة لألمن اHــاديs الـــتي يــســيــرهــا
نائب مديرs وتكلف �ا يأتي : 

- اHــشــاركــة في إعــداد مــشـــروع الــســيــاســة األمــنــيــة
sللسلطة احلكومية

- تنفـيذ تدابـير األمن اHـادي والسهـر على تـطبيـقها
sطبقا ألحكام السياسة األمنية

- مـــــنـح حق الـــــدخــــول اHـــــادي خملــــتـــــلف مـــــنـــــاطق أمن
الـسلـطـة احلكـوميـة وفقـا للـمـهام اHـوكلـة و سيـاسات األمن

sعمول بهاHوالتصديق اإللكتروني ا

- اســتـغـالل جتـهــيــزات األمن اHــادي اHــوضــوعـة حتت
 sتصرفها

- ضمان اليقظة فيما يخص األمن اHادي.

- اHــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة لألمـن اHــــعــــلــــومــــاتي- اHــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة لألمـن اHــــعــــلــــومــــاتيs الــــتي
يسيرها نائب مديرs وتكلف �ا يأتي : 

- اHــشــاركــة في إعــداد مــشـــروع الــســيــاســة األمــنــيــة
sللسلطة احلكومية

- تــــنـــفــــيـــذ ســــيــــاســـة األمن اHــــعـــلــــومــــاتي لـــلــــســـلــــطـــة
sاحلكومية والسهر على تطبيقها

- إدارة جتــهــيـــزات وأنــظــمـــة األمن الــتـــقــني واHــادي
sللسلطة

- تنفيذ التـرتيبات الضرورية للـسماح باستئناف
sالنشاط في حالة وقوع حادث

- ضمان اليقـظة فيما يخص أمن األنـظمة والشبكة
اHعلوماتية.

اHاداHادّة ة 22 :  : تكلف مديرية األنـظمة اHعلـوماتيةs التي
يسيرها مديرs �ا يأتي : 

- إعـــداد اخملـــطط الـــرئـــيـــسي اHـــعــلـــومـــاتي لـــلـــســـلـــطــة
sاحلكومية

- ضــــمـــان إدارة واســــتــــغالل األنــــظـــمــــة والــــشـــبــــكـــات
sعلوماتية والتطبيقات اخلاصة بالسلطة احلكوميةHا

- تـــنـــفـــيـــذ آلـــيـــات حـــفظ الـــشـــهـــادات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة
اHـنـتهـيـة صالحـيـاتهـا والـبـيانـات اHـرتـبطـة بـإصـدارها من
sعمول بهHطبقا للتشريع ا sوثوقHقبل الطرف الثالث ا

- ضــــمـــان الــــدعـم الــــتــــقـــنـي Hــــســــتــــعــــمـــلـي الــــســــلــــطـــة
sاحلكومية

- ضمان تسيير أرشيف السلطة احلكومية.
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 : Y(2) فرعيت Yوتضم مديريت
- اHـــديــــريـــة الـــفــــرعـــيـــة إلدارة واســــتـــغالل األنــــظـــمـــة- اHـــديــــريـــة الـــفــــرعـــيـــة إلدارة واســــتـــغالل األنــــظـــمـــة
الـمــعـلـومـاتـيـةالـمــعـلـومـاتـيـةs الـتـي يـســيـرهـا نـائـب مـديـرs وتكلف

�ا يأتي : 
- اHـشـاركـة في إعـداد اخملـطط الـرئـيـسي اHـعـلـومـاتي

sللسلطة احلكومية
- إدارة واســـتــغـالل األنــظــمـــة اHــعـــلــومـــاتــيـــة اخلــاصــة

sبالسلطة احلكومية
sعلوماتيةHوضع وإدارة الشبكات ا -

- تـــصــمـــيم وإدارة اHـــواقع اإللـــكــتـــرونــيـــة لــلـــســلـــطــة
sاحلكومية

sحتــديــد احلـــاجــات فــيــمـــا يــخص أجـــهــزة احلــاســوب -
sقترحات من أجل تأهيلهاHوصياغة كل ا

sYساعدة التقنية للمستعملHتقد� ا -
- ضــــــمـــــان صـــــيـــــانـــــة الـــــتـــــجـــــهـــــيـــــزات والـــــشـــــبـــــكـــــات

اHعلوماتية.
- اHديريـة الفرعـية لألرشيفs- اHديريـة الفرعـية لألرشيفs التي يـسيـرها نائب

مديرs وتكلف �ا يأتي :
- حفظ الـشهـادات اإللكـتـرونيـة اHنـتهـية صالحـياتـها
والــبـيــانــات اHــرتـبــطــة �ــنــحـهــا من قــبل الــطــرف الــثـالث
اHوثـوقs طـبـقـا لـلـمادة 28 من الـقـانون رقم 15-04 اHـؤرخ
في 11 ربـيع الــثـاني عـام 1436 اHــوافق أول فـبـرايــر سـنـة

sذكور أعالهH2015 وا

- حـفظ الـشـهــادات الـصـادرة عن الـسـلــطـة احلـكـومـيـة
sرتبطة �نحهاHوالبيانات ا

- الـقـيـام بـاحلـفظ األولي لــلـوثـائق اخلـاصـة بـالـسـلـطـة
sعمول بهHطبقا للتشريع ا sاحلكومية

- وضع نــظــام الــتــصـنــيـف والـتــســيــيــر اإللــكـتــروني
لوثائق السلطة احلكومية. 

اHــــاداHــــادّة  23 :  : تــــكــــلف مـــــديــــريــــة اإلدارة الــــعــــامــــة الــــتي
يسيرها مديرs �ا يأتي : 

- اHـشــاركـة في كل اHــسـائـل الـتـنــظـيــمـيــة اHـرتــبـطـة
sوإبداء اآلراء فيها Yبالتوقيع والتصديق اإللكتروني

- حتـــديـــد حـــاجـــات الــســـلـــطـــة احلـــكـــومـــيــة فـي مـــجــال
sالتسيير والتجهيز

- وضع اHـوارد الـبـشـريـة واHـادية الـضـروريـة لـسـير
sالسلطة احلكومية

- الــقـيــام بــوضع مـيــزانــيـتي الــتــسـيــيـر والــتــجـهــيـز
sللسلطة احلكومية

- الـسـهــر عـلى الــتـسـيــيـر اجلــيـد Hـمــتـلــكـات الـســلـطـة
sنقولة والعقارية واحلفاظ عليهاHاحلكومية ا

sوارد البشريةHضمان تسيير ا -
- ضــــمــــان تــــكــــوين  اHــــوظــــفــــY وجتــــديــــد مــــعــــارفــــهم

وحتسY مستواهم.
 : Yو تضم مصلحت

- مـــصــلــحــة اHـــوظــفــY والــتـــنــظــيمs- مـــصــلــحــة اHـــوظــفــY والــتـــنــظــيمs الــتـي يــســـيــرهــا
رئيس مصلحةs وتكلف �ا يأتي : 

- اHـــــشــــاركـــــة فـي إعـــــداد اHـــــشـــــاريع الـــــتـــــمـــــهـــــيـــــديــــة
للـنصـوص التـشريـعيـة أو التـنظـيمـية اHـتعـلقـة بالتـوقيع

sYوالتصديق اإللكتروني
- إبداء اآلراء الـقـانـونـيـة اHـرتـبـطـة �ـجـال الـتوقـيع

sYوالتصديق اإللكتروني
 sYوظفHضمان تسيير ا -

Yوحتـسـ YــوظـفــHإعـداد وتــنـفــيـذ بــرامج تـكــوين ا -
sمستواهم

- إعـــــداد مـــــشـــــاريع الـــــعـــــقـــــود واالتـــــفـــــاقـــــيـــــات الـــــتي
يستوجب إبرامها مع اHتدخلY في الفرع احلكومي.

- مصـلـحـة اHالـيـة والـوسائل- مصـلـحـة اHالـيـة والـوسائلs الـتي يـسيـرهـا رئيس
مصلحةs وتكلف �ا يأتي : 

Yإعداد ميـزانيتي الـتسييـر والتجـهيز السـنويت -
للسـلطة احلـكوميةs بـاالتصال مع الهـياكل اHعنـية وضمان

sتنفيذهما
- تـوفــيـر حـاجـات الــسـلـطــة احلـكـومـيــة إلى الـوسـائل

sالضرورية لسيرها
- ضــمــان تـســيــيــر اHـمــتــلــكـات اHــنــقــولـة والــعــقــاريـة

sللسلطة احلكومية
sمسك جرد �تلكات السلطة احلكومية وحتيينها -
- الــــســــهــــر عــــلى الــــســــيــــر احلــــسـن إلدارة الــــنــــفــــقـــات

واإليرادات.

اHاداHادّة  24 : : �كن حتديد التنظيم الداخلي للمديريات
الفرعيةs عند احلاجةs بقرار من اHدير العام.

اHـاداHـادّة  25 :  : تــزود هـيــاكل الــسـلــطـة احلــكــومـيــة بـنــظـام
داخلي يحدد على اخلصوصs ما يأتي : 

 sشروط التوظيف -
- حــــقـــــوق وواجــــبـــــات اHــــوظــــفـــــsY ال ســــيـــــمــــا واجب

sاحترام سياسات التصديق واألمن
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sYشروط وكيفيات التدرج الوظيفي للموظف -
sالنظام التأديبي -

- مـــســـائل أخـــرى تـــرتــبـط بــســـيـــر هـــيــاكـل الــســـلـــطــة
احلكومية.

اHاداHادّة ة 26 :  : يعد اHديـر العام النظام الداخليs ويوافق
عليه مجلس التوجيه.

ويتم إشهاره داخليا.

27 :  : يـــخــــضع مـــوظــــفـــو الــــســـلـــطــــة احلـــكــــومـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
لتحقيق التأهيل.

اHـاداHـادّة ة 28 :  : يـلـزم مــوظـفـو الـســلـطـة احلـكـومــيـة بـالـسّـر
اHهني وواجب التحفظ.

اHــاداHــادّة ة 29 :  : تــتـــشــكـل أجــوراHـــوظــفـــY من جـــزء ثــابت
وجزء متغير.

يــــحـــدد اجلـــزء الـــثـــابت مـن األجـــر بـــقـــرار من اHـــديـــر
العامs ويوافق عليه مجلس التوجيه.

يتم إدراج اجلـزء اHتـغيـر استـنادا إليـرادات السـلطة
احلــكــومــيــة في إطــار اخلــدمــات اHــقــدمــةs وحتــدد كــيــفــيــات
مــنـــحه بــقـــرار من اHـــديــر الــعـــام ويــوافـق عــلــيـــهــا مـــجــلس

التوجيه.

اHــاداHــادّة  30 :  : يــحــدد أجـــر اHــديــر الــعــام والـــتــعــويــضــات
التي يـتـقاضـاها أعـضـاء مجـلس التـوجـيه �وجب مـرسوم

تنفيذي. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

31 : : يـــعـــد اHـــديــــر الـــعـــام مـــيـــزانــــيـــة الـــســـلـــطـــة اHــاداHــادّة ة 
احلكوميةs ويوافق عليها مجلس التوجيه.

اHاداHادّة 32 : : تتضمن ميزانية السلطة احلكومية : 
في باب اإليرادات : في باب اإليرادات : 

 sالتخصيص األولي -
sقدمة ذات الصلة بنشاطهاHعائدات اخلدمات ا -

sإعانات الدولة -
sالهبات والوصايا -

- كل اإليرادات األخرى ذات الصلة بنشاطها. 
في باب النفقات : في باب النفقات : 
sنفقات التسيير -
sنفقات التجهيز -

- كل النفقات األخرى ذات الصلة بنشاطها.

33 :  : تـــســـجـل اإلعـــانـــات الـالزمـــة إلجنـــاز مـــهـــام اHــاداHــادّة  
الـسـلـطـة احلـكـومـيـةs عـنـد احلـاجـةs ضـمن اHـيـزانـيـة الـعـامـة

للدولة وطبقا لإلجراءات اHعمول بها.

اHــــــاداHــــــادّة  34 :  : يـــــــحــــــدد الـــــــتــــــخـــــــصـــــــيص األولـي اخلــــــاص
بــالــســلــطــة احلــكــومــيــة �ــوجـب قــرار مــشــتــرك بــY وزيـر
الـــــمــــالــــيـــة والــــوزيــــر اHــــكــــلف بــــتــــكــــنــــولـــوجــــيــــات اإلعالم

واالتصال.

اHــاداHــادّة  35 :  :  تــمـــسك مــحـــاســبـــة الــســـلــطـــة احلــكـــومــيــة
حسب الشكل التجـاري طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول

بهما.

اHاداHادّة ة 36 : : يكون اHديـر العام اآلمر بصرف مـيزانية
الــســلــطــةs و�ــكـــنه تــفــويض هــذه الـــصالحــيــات إلى مــديــر

اإلدارة العامة.

اHاداHادّة  37 :  : يتولى اHـراقبـة اHاليـة للـسلطـة احلكـومية
مـــحــافظ حـــســابـــات يـــعــيـن طـــبــقــا لـــلــتــشـــريع والــتـــنــظــيم

اHعمول بهما.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

sـــتـــدخــلـــون في الـــفـــرع احلــكـــوميHا Y38 :  : يــعـــ اHــاداHــادّة ة 
بــالــتــنــســيق مـع الــســلــطــة احلــكــومــيــةs مــســؤولــهم اHــكــلف
بتسـجيل طلـبات الشـهادات لـدى السلـطة احلكـومية وذلك

قبل إيداع أي طلب شهادة إلكترونية.

39 :  : مع مــراعــاة األحـكــام اHــتــعــلـقــة بــالــتــدقـيق اHـاداHـادّة ة 
اHــنـصــوص عـلــيـهــا في الـقــانـون رقم 15-04 اHـؤرخ في 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015
الذي يحـدد القواعـد العامة اHـتعلقـة بالتوقـيع والتصديق
اإللكـترونيsY يـخضع التـصديق والتـوقيع اإللكـترونيان
لــلـوثــائق واحملــررات الــصــادرة عن قــطــاع الـعــدالــة ألحــكـام
الـقانون رقم 15-03 اHؤرخ في 11 ربيع الـثاني عام 1436
اHــــوافق أول فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2015 واHــــتـــعــــلـق بـــعــــصــــرنـــة

العدالة.

اHاداHادّة ة 40 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1437 اHــــوافق 25
أبريل سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة s2016 يــتـضــمs يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

اHفتش العام في والية عY تموشنت.اHفتش العام في والية عY تموشنت.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
عــبـــد الــعـــزيـــز خالفs بــصــفــتـه مــفــتــشــا عــامـــا فـي واليــة

عـY تموشنتs إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مفتش بوالية أدرار.مفتش بوالية أدرار.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
sبـــصـــفـــتـه مـــفــتـــشــــا بـــواليـــة أدرار sعـــبــد الـــلـه بـــوســـعـــيــد

إلحالتـه على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مفتش باHفتشية العامة في والية قسنطينـة.مفتش باHفتشية العامة في والية قسنطينـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
زيـــدان بن عــبــد الــرحــمــانs بــصــفــته مــفــتــشــا بــاHــفــتــشــيــة

العامة في والية قسنطينةs إلحالتـه على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
YــنـتــخـبـHمـديـــر اإلدارة احملـلــــيـة واالنــتـخــابـات واYــنـتــخـبـHمـديـــر اإلدارة احملـلــــيـة واالنــتـخــابـات وا

في والية اجلـزائر.في والية اجلـزائر.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
مــــحـــــمــــود بـن عــــبــــديs بـــــصــــفـــــته مــــديـــــرا لإلدارة احملـــــلــــيــــة
واالنــتــخــابـات واHــنــتــخــبــY في واليــة اجلـــزائــرs إلحـالــتـه

على التّقـاعد.

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مــــديـــر دراســــات بــــوزارة الـــداخــــلــــيـــة واجلــــمــــاعـــاتمــــديـــر دراســــات بــــوزارة الـــداخــــلــــيـــة واجلــــمــــاعـــات

احمللـيةاحمللـية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
عـــبـــد الــــرحـــمــــان صــديـــنيs بـــصـــفـــته مـــديــــرا لـــلـــدراســات
بــــوزارة الـــداخـــلــــــيـــة واجلـــمـــــاعــــات احملـــلــــيــــةs لـــتـــكــــلـــيـــفـه

بـوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مديـر اHـالـيـة احملـلـيـة بوزارة الـداخـلـيـة واجلـمـاعاتمديـر اHـالـيـة احملـلـيـة بوزارة الـداخـلـيـة واجلـمـاعات

احمللـية.احمللـية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
عـــز الـــدين كـــــريs بــصـــفــتــه مــديـــــرا لــلـــمـــالــــيـــة احملــلـــــيــة
بــــوزارة الــــداخـــلــــيـــة واجلـــمــــاعــــات احملـــلـــــيــــةs لـــتـــكـــلـــيـــفــه

بوظيفــة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئـاسـيمـرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام جـمـادى الـثـانـيـة عام
1437 اHــوافق  اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة s2016 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

.Yإنهاء مهام رئيسي ديواني والي.Yإنهاء مهام رئيسي ديواني والي
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
ســـلــيــمــان ســحــاليs بــصــفـــته رئــيــســا لــديــوان والي واليــة

عنابةs لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
عبد الـكر� بـوعبـدليs بصفـته رئيـسا لـديوان والي والية

تيارتs إلحالته على التّقـاعد.
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مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مديرين لإلدارة احمللية في الواليات.مديرين لإلدارة احمللية في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنــــة s2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـــسّــيــدة والـــسّــادة اآلتــيـــة أســمـــاؤهمs بــصـــفــتــهـم مــديــرين

لإلدارة احمللية في الواليات اآلتـية :
- سـمــاعـY مـيــهـوبـيs في واليـة الـــمـســيـلـةs إلحــالـته

sعلى التّقـاعد
- عــبــد الــقــادر ســكــرانs في واليــة الــبــيضs إلحــالــته

sعلى التّقـاعد
sتموشنت Yفي والية ع sمخطارية كرفاح -

sفي واليــــة غــــردايــــة sنــــور الــــدين آيـت ســــلــــيــــمــــان -
إلحالته على التّقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مديرين للتقنY والشؤون العامة في الواليات.مديرين للتقنY والشؤون العامة في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنــــة s2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
Yبـــصــفــتـــهم مــديـــرين لــلــتـــقــنــ sالــسّـــادة اآلتــيــة أســـمــاؤهم

والشؤون العامة في الواليات اآلتـية :
- الــطـــيب بـــقـــبـــــاقs فـي واليــــة بـــشـــــــارs إلحـــالــتــه

sعلى التّقـاعد
- حـــســــــY رمــــليs في واليــــــة اجلـــلـــفـــــــةs إلحــالـــتــه

sعلى التّقـاعد
- عبد الرحمـان عزواويs في والية جيجـلs لتكليفه

sبوظيفـة أخـرى
- مــحــمــد بــلــغــــرافs فـي واليــــة تــيـبــــازةs إلحــالــتـه

على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئـاسـيمـرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام جـمـادى الـثـانـيـة عام
1437 اHــوافق  اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة s2016 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

إنهاء مهام مديرين للحماية اHدنية في الواليات.إنهاء مهام مديرين للحماية اHدنية في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنــــة s2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـــسّــادة اآلتــيـــة أســمــاؤهمs بـــصــفــتــهم مـــديــرين لــلـــحــمــايــة

اHدنية في الواليات اآلتـيةs لتكليفهم بوظائف أخـرى :
sفي والية الشلف sبلقاسم براهيمي -
sفي والية األغواط sعبد احلق لقرع -

sفي والية تلمسان sمالك كسال -

sفي والية تيارت sمصطفى شعبان -
sفي والية سعيدة sمراد قريطة -

sفي والية سكيكدة sعبد احلميد الزيغد -
sفي والية قسنطينـة sمحفوظ سويكي -

sفي والية مستغا sمحمدبعاطشية -
sفي والية الطارف sأحمد درارجه -

sفي والية برج بوعريريج sجمال خمار -
sفي والية الـوادي sناصر حداد -

sالدفلى Yفي والية ع sأحمد حساني -
- جلول عبد الرحمانs في والية ميلـة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنــــة s2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـــسّــادة اآلتــيـــة أســمــاؤهمs بـــصــفــتــهم مـــديــرين لــلـــحــمــايــة

اHدنية في الواليات اآلتـية :
sفي والية أم البواقي sليك مسعودانHعبد ا -

sفي والية بجايـة sرشيد زناجي -
sفي والية بسكرة sعبد الله بن ساعد -
sفي والية البليدة sعبد القادر غوالم -

sفي والية سيدي بلعباس sعبد القادر تيار -
sفي والية تيسمسيلت sزيان خروبي -

- أحــمـد دحــمـانيs فـي واليـة الــنـعــامـةs إلحــالــته عـلى
sالتّقاعد

- مـــوسى عــبـــيـــدs في واليـــة إيـــلــيـــزيs إلحـــالــتـه عــلى
التّقاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئـاسـيمـرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام جـمـادى الـثـانـيـة عام
1437 اHــوافق  اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة s2016 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

إنــــهــــاء مــــهــــام مــــديـــــرين لــــلــــمــــواصالت الــــســــلــــكــــيــــةإنــــهــــاء مــــهــــام مــــديـــــرين لــــلــــمــــواصالت الــــســــلــــكــــيــــة
.Yوالالسلكية الوطنية في واليت.Yوالالسلكية الوطنية في واليت

ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
أمـبـارك بن عـقــيلs بـصـفـته مـديـرا لــلـمـواصالت الـسـلـكـيـة
والالسلكـيـة الوطنـية في واليـة تـيزي وزوs إلحالته على

التّقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
مـصـطـفـى عـثـمـانs بــصـفـته مـديــرا لـلـمـواصالت الــسـلـكــيـة
والالســلـكـيــة الـوطــنـيـة في واليــة مـسـتــغـاs إلحــالـته عـلى

التّقاعد.
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مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مندوب احلرس البلدي في والية ميلة.مندوب احلرس البلدي في والية ميلة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
مـحـمـد مـولـود تـــوامs بــصـفـته مـنـدوبــا لـلـحـــرس الـبـلــدي

في والية ميلةs إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئـاسـيمـرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام جـمـادى الـثـانـيـة عام
1437 اHــوافق  اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة s2016 يـــتـــضـــمs يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

إنهاء مهام رؤساء دوائر في الواليات.إنهاء مهام رؤساء دوائر في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنــــة s2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـــسّـــادة اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهـمs بـــصـــفـــتـــهم رؤســـاء دوائـــر في

الواليات اآلتية :
- والية أدرار :- والية أدرار :

دائـــــرة أدرار : بـن عــــمـــــر بــــــكــــــوشs لـــــتـــــكـــــلـــــيـــــفـه
sبوظيفة أخرى

دائرة رقان : محمد قروفs إلحالته على التّقاعد.
- والية الشلف :- والية الشلف :

دائــرة الــكـــر�ــيـة : مــحــمـــد عـــزايـــزs إلعــادة إدمــاجـه
في رتبتـه األصلـية.

- والية األغواط :- والية األغواط :
دائــرة قـلــتــة ســيــدي سـاعــد : أحــمــد كــــاليs إلحــالـتــه

على التّقـاعد.
- والية باتنة :- والية باتنة :

sدائرة أوالد سي سليمان : خميسي حاجي
دائرة عY جاسر : محفوظ كريد.

- والية بجاية :- والية بجاية :
دائرة برباشة : عمار يخلفs إلحالته على التّقاعد.

- والية تبسة :- والية تبسة :
دائــــرة بــئـــر اHـــقـــــدم : الـــعــــــربي حــمـــديs إلحــــالــتــه

عـلى التّقـاعد.
- والية تلمسان :- والية تلمسان :

sإلحالته على التّقاعد sدائرة تلمسان : عابد حجام
دائــرة عـــY تـــالـــوت : كــمـــال بـــريــبـيs ابــتـــداء من 19

سبتمبر سنة s2015 بسبب الوفـاة.
- والية تيارت :- والية تيارت :

دائـرة مـشـرع الـصــفـا : مـحـمـد يــسـلم تـورادs إلحـالـته
على التّقـاعد.

- والية تيزي وزو :- والية تيزي وزو :
دائرة األربعاء نايت إيراثن : عبد العزيز عبيد.

- والية اجللفة :- والية اجللفة :
دائـــرة عـــY اإلبـل : نـــصــــر الــديــن كــــــورs إلحـــالـــتــه

sعلى التّقـاعد
دائــرة حــد الــســـحــاري : جــمـــال وزانيs ابــتــداء من 6

فبراير سنة s2015 بسبب الوفـاة.
- والية جيجـل :- والية جيجـل :

دائرة سطارة : محمد بوغدوs إلحالته على التّقاعد.
- والية سكيكدة :- والية سكيكدة :

sدائرة بن عزوز : رشيد بن سالمة
دائرة أوالد عطية : العياشي بن درميع.

- والية سيدي بلعباس :- والية سيدي بلعباس :
دائـــرة عــــY الـــبــــرد : أحـــمـــــد بـن يــلـــــولs إلحـــالــتــه

عـلى التّقاعد.
- والية قسنطينـة :- والية قسنطينـة :

دائـــرة قــســنــطــيـــنــة : عــبــد احلـق نــاصــريs لــتـــكــلــيــفـه
بوظيفـة أخـرى.

- والية اHسيلـة :- والية اHسيلـة :
دائـرة حــمــام الــضـلـعــة : مـشــــاطي نــويـصــــرs ابـتـداء

من 22 سبتمبر سنة s2015 بسبب الوفـاة.
- والية معسكـر :- والية معسكـر :

دائــرة الـــبــرج : مـــحـــمــــد نـــاصــــر ســـاكــــرs إلحــــالــتــه
عـلى التّقـاعد.

- والية البيض :- والية البيض :
دائرة بوقطب : محمد قاضيs إلحالته على التّقاعد.

- والية سوق أهراس :- والية سوق أهراس :
دائـــــرة تـــــاورة : الــــــشـــــريف عــــــلـــــيـــــةs ابــــــتـــــداء من 25

سبتمبر سنة s2015 بسبب الوفـاة.
- والية تيبازة :- والية تيبازة :

دائــرة أحـــمــر الــعــY : عــبــد الــقــادر كــروزيs إلحــالــته
sعلى التّقاعد

دائـرة الـقـلـيـعـة : مـخـتـار عـلي بـوعـشـةs إلحـالـته عـلى
التّقاعد.

- والية عY الدفلى :- والية عY الدفلى :
دائـــرة بـــومـــدفـــع : حـــســــــY حـــمـــيــــتـيs إلحــــالـــتــــه

sعـلى التّقـاعد
دائرة العامرة : بلقـاسم عوميش.

- والية غـردايـة :- والية غـردايـة :
دائرة بونورة : عبد احلميد بوهيدل.

- والية غليزان :- والية غليزان :
دائــــــرة غــــلـــــــيـــــزان : جنـــــيـب ســــجــــــالs إلحــــالـــتــه

sعـلى التّقـاعد
دائـرة احلـمـادنـة : مـحمـد األمـY مـولـسـهـولs إلحـالـته

على التّقـاعد.



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 26 20 رجب عام  رجب عام 1437 هـ هـ
28 أبريل سنة  أبريل سنة 2016 م م

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عـام 1437 اHـوافق 15 مـارس سـنة 2016 تـنـهىs ابـتـداء من
8 أكتوبر سنة s2015 مهام السّـيد أحمد دوايسيةs بصفته

رئيسا لدائرة خزارةs في والية قاHةs بسبب الوفاة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

كتاب عامY لدى رؤساء الدوائر في الواليات.كتاب عامY لدى رؤساء الدوائر في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنــــة s2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـــسّــادة اآلتـــيــة أســـمــاؤهمs بـــصــفـــتــهـم كــتـــابــا عـــامــY لــدى

رؤساء الدوائر في الـواليات اآلتـية :
sبــــــدائــــــرة رقــــــان فـي واليـــــة أدرار sأحــــــمــــــد عالمـي -

sإلحالته على التّقـاعد
- مــــحــــمــــود دمــــوشs بــــدائــــرة مــــشــــد الـــــله في واليــــة
الــــبـــــويـــــرةs إلحـــــالــــتــه عــــلى الـــــتّــــقـــــاعــــدs ابـــــتــــداء من أوّل

s2014 ديسمبـر سنـة
- أعـــمـــر مــحـــديــدs بـــدائـــرة ســور الـــغـــزالن في واليــة
الــــبــــويـــــرةs إلحــــالــــتــه عــــلى الــــتّــــقــــاعــــدs ابــــتــــداء من أوّل

s2014 يـوليـو سنـة
- الــــطــــيب ولــــد عــــمــــرs بــــدائــــرة رحــــويــــةs فـي واليـــة

sبناء على طلبـه sتيارت
- لـعمـوري دكـانيs بـدائـرة سيـدي لـعـجـالs في والية

sبناء على طلبـه sاجللفـة
sبــدائـــرة قـصـــر الــبـخــاري sعـــبــد الـــقــادر حــمـــاد -

sإلحالته على التّقـاعد sديةHفي والية ا
- مــقـــيــرش بـــلــواضحs بـــدائــرة بـــوســعـــادةs في واليــة
اHــسـيــلــةs إلحــالــته عـلـى الـتّــقـــاعــدs ابــتـداء من 19 أكــتــوبـر

s2011 سنـة
- بن يــســعــد بــلـعــزيــزs بــدائــرة تــيــغـنــيفs فـي واليـة
مـعـسـكــرs إلحـالـته عــلى الـتّـقـــاعـدs ابـتــداء من أوّل أكـتـوبـر

s2014 سنـة
- قــــــــــدور قــــــــــابـسs بــــــــــدائــــــــــرة لــــــــــرجــــــــــامs فـي واليـــــــــة

تيسمسيلت.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 6 جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2016 تـتضـمs تـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

بوزارة اHالـية.بوزارة اHالـية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنــــة s2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
اآلنــســـة والــسّــيـــدتــY والــسّـــادة اآلتــيــة أســـمــاؤهم بــوزارة

اHاليةs إلحالتهم على التّقـاعد :

- نـاديــة بـلـوشــرانيs بـصــفـتـهــا مـديــرة لـلـمــؤسـسـات
الـــــوطــــــنـــــيــــــة وإدارات الـــــضــــــبط فـي اHـــــديــــــريـــــة الــــــعـــــامـــــة

sللميزانية
- عـبـد احلمـيـد رتـولs بصـفـته مديـرا خلـزينـة الـدولة

sديرية العامة للخزينةHفي ا
- رشــــيـــــد قــــشـــــتــــولـيs بــــصــــفـــــته مـــــديــــرا لـــــلــــمــــوارد

sالبشرية
- خـضـرة قـمــبـورs بـصـفـتـهــا نـائـبـة مـديــر لـلـسـيـاسـة
اجلـبــائــيـة لــلــمـداخــيل واالســتــهالك واإلدخـار فـي اHـديــريـة

sالعامة للتقدير والسياسات
- عـبد الـرحمـان بورحـلةs بـصفـته مديـرا للـسكن في

sديرية العامة للميزانيةHا
sبصفته نائب مدير للبرمجة sعبد القادر مالكي -
- شريفـة بوسحـاقيs بصـفتهـا نائـبة مديـر لألشغال

sديرية العامة للميزانيةHالعمومية في ا
- مــــــــقـــــــران بـن فــــــــاضـلs بـــــــصــــــــفــــــــتـه نـــــــائـب مــــــــديـــــــر

للمستخدمY في اHديرية العامة للميزانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنــــة s2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـسّــيـديـن اآلتي اسـمــاهـمــا بـوزارة اHــالــيـةs لــتـكــلـيف كـل

منهما بوظيفـة أخـرى :
- مــصـــطــفـى تــمـــلــغـــاغتs بـــصــفـــته مـــديــرا لـــلــبـــنــوك
sديرية العامة للخزينةHالية في اHالعمومية والسوق ا

- مــحـمــد زمـوريs بــصـفــته رئـيــسـا لــقـسم الــتـنــمـيـة
البشرية في اHديرية العامة للميزانية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
مـصــطـفى بــودورs بـصــفـته مــفـتــشـا في مــفـتــشـيـة مــصـالح

اHيزانية بوزارة اHاليةs إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

نائب مدير باHديرية العامة للجمارك.نائب مدير باHديرية العامة للجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
الـعـربي صـيـدs بـصـفــته نـائب مـديـر لـلـتــشـريع والـتـنـظـيم

باHديرية العامة للجماركs لتكليفه بوظيفة أخـرى.



20 رجب عام  رجب عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2026
28 أبريل سنة  أبريل سنة 2016 م م

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

في اHفتشية العامة للمالية بوزارة اHالية.في اHفتشية العامة للمالية بوزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنــــة s2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـســادة اآلتـيـة أســمـاؤهمs فـي اHـفــتـشـيــة الـعــامـة لــلـمــالـيـة

بوزارة اHاليةs إلحالتهم على التّقـاعد :
sبصفته مدير بعثة sمحند سعيد عبيدات -

sبصفته مكلّفا بالتفتيش sمحمد قويدر رابح -
- علي بركاتs بصفته مكلّفا بالتفتيش.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
نـائـب مـديــر بــالـصــنــدوق اخلـاص �ــعــاشـات تــقــاعـدنـائـب مـديــر بــالـصــنــدوق اخلـاص �ــعــاشـات تــقــاعـد

اإلطارات العليا لألمـة.اإلطارات العليا لألمـة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
جـياللـي مـعـاشs بــصـفـتـه نـائب مـديــر بـالـصــنـدوق اخلـاص
�ـــعــاشــات تــقـــــاعـــد اإلطـــارات الـــعــلــيـــا لـألمــــةs إلحـــالــتــه

عــلى التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

رئيس دراسات بالديوان الوطني لإلحصائيات.رئيس دراسات بالديوان الوطني لإلحصائيات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
حبيب زيوانs بصفـته رئيسا للدراسات مـساعدا للمدير
الــتـــقـــني إلحــصـــائـــيـــات الــســـكـــان والــتـــشـــغـــيل بـــالـــديــوان

الوطني لإلحصائياتs إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

اHدير اجلهوي للميزانية بعنابة.اHدير اجلهوي للميزانية بعنابة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
sبـصفـته مـديـرا جهـويـا لـلمـيـزانـية بـعـنـابة sمـحمـد فـرادي

إلحالته على التّقـاعد.

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

اHدير اجلهوي للجمارك بسطيف.اHدير اجلهوي للجمارك بسطيف.
ـــــــــــــــــــــــــ

بــمـــوجـب مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ فـي 6 جــمــادى
s2016 الـــثـــانـــيـــة عــام 1437 الـــمـــوافـق 15 مـــارس ســـنــة
تـنــهـى مـهـام الــسـّيــد جـودي رشـيــد زيـتـونـيs بــصفته
مــديــرا جــهــويــا لــلـجــمــارك بــســطــيفs لــتـكــلــيــفه بــوظــيــفـة

أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مكلمكلّف بالتفتـيش في اHفتشية اجلهـوية للمفتشيةف بالتفتـيش في اHفتشية اجلهـوية للمفتشية

العامة للمالية بتلمسان.العامة للمالية بتلمسان.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
بوحـجار السـايحs بصـفته مـكلّـفا بالـتفـتيش في اHـفتـشية
اجلـهـويــة لـلـمـفتـشـيـة الـعـامـة لـلـمالـيـة بـتـلـمـسـانs إلحـالتـه

على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مدير أمالك الدولة في والية اجللفة.مدير أمالك الدولة في والية اجللفة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
تــوفــيق بــكــايــرs بــصــفــته مــديــرا ألمالك الــدولــة فـي واليـة

اجللفةs إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 30 شـو شـوّال عام ال عام 1435 اHوافق  اHوافق 26
غـشت سـنة غـشت سـنة s2014 يـتـضـمن إنـهاء مـهـام األمـY الـعامs يـتـضـمن إنـهاء مـهـام األمـY الـعام

لوزارة اHوارد اHائية - سابقا.لوزارة اHوارد اHائية - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرخ في 30 شـــوال عــام
1435 اHــوافق 26 غـــشت ســـنــة s2014 تـــنــهـى مــهـــام الــســـيــد

زيـدان مــراحs بـصــفـتـه أمــيـنــا عـامــا لـوزارة الــمـوارد
اHائية - سابقا.
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مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 30 شـو شـوّال عام ال عام 1435 اHوافق  اHوافق 26
غـشت سـنة غـشت سـنة s2014 يـتـضـمن إنـهـاء مـهـام اHـديـر الـعـامs يـتـضـمن إنـهـاء مـهـام اHـديـر الـعـام

للديوان الوطني للسقي وصرف اHياه.للديوان الوطني للسقي وصرف اHياه.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرخ في 30 شـــوال عــام
1435 اHــوافق 26 غـــشت ســـنــة s2014 تـــنــهـى مــهـــام الــســـيــد

احلــاج بــلــكــاتبs بـــصــفــته مــديــرا عــامـــا لــلــديــوان الــوطــني
للسقي وصرف اHياهs لتكليفه بوظيفة أخرى.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مـديــرة الـتعـمــيـر والـهـنـدســة اHـعـمـاريــة والـبـنــاءمـديــرة الـتعـمــيـر والـهـنـدســة اHـعـمـاريــة والـبـنــاء

في واليـة أم البـواقي.في واليـة أم البـواقي.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنــــة s2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـسّيـدة تونـسيـة آيت عـرقوبs بـصفـتهـا مـديرة لـلتـعمـير
sـــعـــمـــاريــة والـــبـــنـــاء في واليـــة أم الــبـــواقيHوالـــهـــنـــدســة ا

إلحالتها على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية.مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
أحسن لـبصـيرs بـصفـته مديـرا للـتكـوين بوزارة الـتربـية

الوطنيةs إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مـديـرة األنـشــطـة الـثـقـافــيـة والـريـاضــيـة والـنـشـاطمـديـرة األنـشــطـة الـثـقـافــيـة والـريـاضــيـة والـنـشـاط

االجتماعي بوزارة التربية الوطنية.االجتماعي بوزارة التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنــــة s2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الــسّـــيــدة تــســـعــديت مـــوالكs بــصـــفــتــهـــا مــديــرة لألنـــشــطــة
الــثـــقــافـــيـــة والــريـــاضــيـــة والـــنــشـــاط االجــتـــمـــاعي بــوزارة

التربية الوطنيةs إلحالتها على التّقـاعد.

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عـام 1437 اHـوافق 15 مــارس ســنـة 2016 تــنـــهـىs ابــتـــداء
من 23 نــوفـمـبــر سـنـة s2015 مـهـام الــسّـيـد مـحــمـد أمـقـران
لــوصـيفs بــصــفـتـه نـائب مــديــر لـلــمــحـاســبــة والـصــفــقـات
الــعــمـــومـــيـــة بـــوزارة الــتــــربـــيـــة الـــوطــنــــيــةs لـــتــكــلـــيــفــه

بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2016 يـتضـمs يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مدير التربية في والية أم البواقي.مدير التربية في والية أم البواقي.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة s2016 تنهى مهام السّيد
عـبـد الـلــه مــراد مـســاعـديـــةs بـصـفـتــه مـديـــرا لـلـتــربـــيـة

في والية أم البواقيs لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ sيـــتـــضـــم s2016 ــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
اHفتش العام لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.اHفتش العام لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.

ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة s2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
عـبــــد الـرحـمـان صــديـنيs مـفـتــشـا عـامـا لــوزارة الـداخـلـيـة

واجلماعات احمللـية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ sيـــتـــضـــم s2016 ــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
مـكـلمـكـلّف بــالـدراسـات والـتـلـخـيص بـوزارة الـداخـلـيـةف بــالـدراسـات والـتـلـخـيص بـوزارة الـداخـلـيـة

واجلماعات احمللـية.واجلماعات احمللـية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة s2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
عـــبـــــد احلق نـــاصــــريs مـــكـــلّــفـــا بـــالـــدراســـات والـــتـــلــخـــيص

بوزارة الداخلية واجلماعات احمللـية.
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مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ sيـــتـــضـــم s2016 ــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
مــــديـــر دراســــات بــــوزارة الـــداخــــلــــيـــة واجلــــمــــاعـــاتمــــديـــر دراســــات بــــوزارة الـــداخــــلــــيـــة واجلــــمــــاعـــات

احمللـية.احمللـية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة s2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
عـبـــد اخلـالق شـرفـةs مــديـرا لـلـدراسـات بـوزارة الـداخـلـيـة

واجلماعات احمللـية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ sيـــتـــضـــم s2016 ــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
مــــديـــر اHــــوارد والـــتــــضـــامن اHــــالي احملــــلي بـــوزارةمــــديـــر اHــــوارد والـــتــــضـــامن اHــــالي احملــــلي بـــوزارة

الداخلية واجلماعات احمللية.الداخلية واجلماعات احمللية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 15 مـــارس ســنـــة s2016 يــعـــيّن الـــسّــيــد
عــز الـدين كـريs مـديرا لـلـمـوارد والتـضـامن اHـالي احمللي

بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ sيـــتـــضـــم s2016 ــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

نونوّاب مديرين باHديرية العامة للحماية اHدنية.اب مديرين باHديرية العامة للحماية اHدنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة s2016 يـــعـــيّن الـــسّـــادة
اآلتــــيـــة أســــمـــاؤهـم نـــوّاب مــــديــــرين بــــاHـــديــــريــــة الـــعــــامــــة

للحمـاية اHدنـية :
sنائب مدير للمنشآت sمحمود باجة -

sنائب مدير للميزانية واحملاسبة sالهادي بونوه -
- مـــــحــــمـــــد مـــــخـــــتـــــاريs نـــــائـب مـــــديـــــر لـــــلـــــدراســــات

والتنظـيم.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ sيـــتـــضـــم s2016 ــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

اHدير العام للمدرسة الوطنية لإلدارة.اHدير العام للمدرسة الوطنية لإلدارة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 15 مـــارس ســنـــة s2016 يــعـــيّن الـــسّــيــد
عــبـــد احلق ســـايـــحيs مـــديـــرا عـــامـــا لـــلــمـــدرســـة الـــوطـــنـــيــة

لإلدارة.

مــرســـوم رئـــاسـيمــرســـوم رئـــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ فـي خ فـي 6 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام
1437  الــمـوافـق الــمـوافـق 15 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة s2016 يــتـضـمs يــتـضـمّـنـن

تـعــيـيـن مـديــر الـمـدرســة الـوطـنــيـة للــحـمـايـةتـعــيـيـن مـديــر الـمـدرســة الـوطـنــيـة للــحـمـايـة
الـمـدنـيـة.الـمـدنـيـة.

ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة s2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
عـــبـــــد احلـــمــيـــد الـــزيـــغــــدs مــديــــرا لـــلـــمـــدرســـة الـــوطـــنــــيــة

للحمايـة اHدنـية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ sيـــتـــضـــم s2016 ــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

رئيس ديوان والي والية أدرار.رئيس ديوان والي والية أدرار.
ـــــــــــــــــــــــــ

بــمـــوجـب مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ فـي 6 جــمــادى
الــثــانــيــة عـام 1437 اHـوافق 15 مــارس سـنـة s2016 يـعـيّن
الــسّـــيــد ســـلــيـــمــان ســـحــاليs رئـــيــســـا لــديـــوان والي واليــة

أدرار.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســـوم رئـــاسـيمــرســـوم رئـــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ فـي خ فـي 6 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام
1437  الــمـوافـق الــمـوافـق 15 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة s2016 يــتـضـمs يــتـضـمّـنـن

تـــعـــيــيــن مـــديـــريـن لـــلـــحـــمـــايـــة الــمـــدنـــيـــة فـيتـــعـــيــيــن مـــديـــريـن لـــلـــحـــمـــايـــة الــمـــدنـــيـــة فـي
الـواليـات.الـواليـات.

ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة s2016 يـــعـــيّن الـــسّـــادة
اآلتيـة أسـمـاؤهمs مـديـرين لـلـحمـايـة اHـدنـيـة في الـواليات

اآلتـية :
sفي والية الشلف sمراد قريطة -
sفي والية األغواط sجمال خمار -

sفي والية أم البواقي sمحمد بعاطشية -
sفي والية البليدة sجلول عبد الرحمان -
sفي والية تلمسان sبلقاسم براهيمي -

sفي والية سعيدة sناصر حداد -
sفي والية سيدي بلعباس sمحفوظ سويكي -

sةHفي والية قا sمصطفى شعبان -
sفي والية قسنطينة sمالك كسال -
sفي والية مستغا sأحمد حساني -

sفي والية برج بوعريريج sعبد احلق لقرع -
- أحمد درارجهs في والية ميلة.
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مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ sيـــتـــضـــم s2016 ــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
رئيس دائرة برج بونعامة في والية تيسمسيلت.رئيس دائرة برج بونعامة في والية تيسمسيلت.

ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة s2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
بــاديس مـخــتـارs رئــيـســا لـدائــرة بـرج بـونــعـامــة في واليـة

تيسمسيلت.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ sيـــتـــضـــم s2016 ــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
رئـيس ديــوان الـوزيـر اHــنـتــدب لـدى وزيـر اHــالـيـةرئـيس ديــوان الـوزيـر اHــنـتــدب لـدى وزيـر اHــالـيـة

اHكلاHكلّف باHيزانية واالستشراف.ف باHيزانية واالستشراف.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 15 مـــارس ســنـــة s2016 يــعـــيّن الـــسّــيــد
مـــحــمــد زمــوريs رئــيــســا لـــديــوان الــوزيــر اHــنــتــدب لــدى

وزير اHالية اHكلّف باHيزانية واالستشراف.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ sيـــتـــضـــم s2016 ــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

مكلمكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة اHالية.ف بالدراسات والتلخيص بوزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 15 مـــارس ســنـــة s2016 يــعـــيّن الـــسّــيــد
مـــصــطــفـى تــمــلـــغــاغتs مـــكــلّــفـــا بــالــدراســـات والــتـــلــخــيص

بوزارة اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ sيـــتـــضـــم s2016 ــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
مــديـر الــتـشــريع والـتــنـظــيم واHـبــادالت الـتــجـاريـةمــديـر الــتـشــريع والـتــنـظــيم واHـبــادالت الـتــجـاريـة

باHديرية العامة للجمارك.باHديرية العامة للجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 15 مـــارس ســنـــة s2016 يــعـــيّن الـــسّــيــد
الــعـــربي صــيــدs مـديــرا لــلــتــشــريع والــتــنــظــيم واHــبـادالت

التجارية باHديرية العامة للجمارك.

مــرســـوم رئـــاسـيمــرســـوم رئـــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ فـي خ فـي 6 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام
Yن تعيYيتضمّن تعي sيتضم s2016 وافق 15 مارس سنة  مارس سنةHوافق  اH1437 ا

اHدير اجلهوي للجمارك باجلـزائر - اخلارجية.اHدير اجلهوي للجمارك باجلـزائر - اخلارجية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 15 مـــارس ســنـــة s2016 يــعـــيّن الـــسّــيــد
جـــــودي رشـــــيــــد زيــــتــــونـيs مـــديــــرا جــــهــــويـــا لــــلــــجــــمـــارك

باجلـزائر - اخلارجـية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئـاسي مؤرخ في مرسـوم رئـاسي مؤرخ في 30 شـو شـوّال عام ال عام 1435 اHوافق  اHوافق 26
غـــشت ســـنــة غـــشت ســـنــة s2014 يــتــضــمـن تــعــيــY األمــY الــعــامs يــتــضــمـن تــعــيــY األمــY الــعــام

لوزارة اHوارد اHائية والبيئة.لوزارة اHوارد اHائية والبيئة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسي مـــؤرخ في 30 شـــوال عــام
1435 اHــوافق 26 غـــشت ســـنـــة s2014 يـــعــY الـــســيـــد احلــاج

بلكاتبs أمينا عاما لوزارة اHوارد اHائية والبيئة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yن تــعـيـYيــتـضـمّن تــعـيـ sيــتـضـم s2016 15 مـــارس ســنـة  مـــارس ســنـة الــمـوافـق الــمـوافـق 

مدير التجهيزات العمومية في والية غرداية.مدير التجهيزات العمومية في والية غرداية.
ـــــــــــــــــــــــــ

بــمـــوجـب مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ فـي 6 جــمــادى
الــثــانــيــة عـام 1437 اHـوافق 15 مــارس سـنـة s2016 يـعـيّن
الـسّـيـد فـؤاد عـايـسيs مـديـرا لــلـتـجـهـيـزات الـعـمـومـيـة في

والية غردايـة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســـوم رئـــاسـيمــرســـوم رئـــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ فـي خ فـي 6 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام
يـــــتـــــضـــــمّن  sيـــــتـــــضـــــم s2016 ـــــوافـق 15 مـــــارس ســـــنـــــة  مـــــارس ســـــنـــــةHـــــوافـق  اH1437 ا

تعيY نائب مديـر بوزارة التربية الوطنية.تعيY نائب مديـر بوزارة التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة s2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
عـــبـــــد الـــرحـــمــــان شاللs نـــائب مـــديـــر لــــلـــوســـائل الـــعـــامـــة

واHمتلكات بوزارة التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ sيـــتـــضـــم s2016 ــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

مدير التربية في والية سكيكدة.مدير التربية في والية سكيكدة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة s2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
عــــبـــد الـــله مــراد مـــســاعـــديــةs مــديـــرا لــلـــتــربــيـــة في واليــة

سكيكدة.
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قــرار مــؤرخ فـي قــرار مــؤرخ فـي 12 جــمــادى الـثـانـــيـة عــام  جــمــادى الـثـانـــيـة عــام 1437 اHـوافق اHـوافق
21 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة s2016 يـــجـــعــل مـــنـــهـج مـــراقـــبـــةs يـــجـــعــل مـــنـــهـج مـــراقـــبـــة

استـقـرار اHنـتـجات اHـعـلبـة واHـنتـجـات اHمـاثـلة لـهااستـقـرار اHنـتـجات اHـعـلبـة واHـنتـجـات اHمـاثـلة لـها
إجباريا.إجباريا.

ـــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزير التجارة

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

sعدلHا sأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

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

sتممHعدل واHا sتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-53 اHـؤرخ
في 8 شــعـــبــان عــام 1411 اHــوافق 23 فــبـــرايــر ســـنـــة 1991
واHـتعـلق بالـشـروط الصـحيـة اHـطلـوبة عـنـد عمـليـة عرض

sاألغذية لالستهالك

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

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

sطابقةHتعلق بتقييم اHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-203 اHؤرخ
في 14 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 اHــوافق 6 مــايـــو ســنــة
2012 واHـــــتــــعـــــلق بـــــالـــــقــــواعـــــد اHـــــطــــبـــــقــــة فـي مــــجـــــال أمن

sنتوجاتHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 اHؤرخ
في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 الذي يـحـدد شروط  و كـيـفيـات اعـتمـاد اخملـابر قـصد

sستهلك و قمع الغشHحماية ا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 14 صــفــر عـام 1415
اHــــوافق 23 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994 واHـــتـــعــــلق بـــاHــــواصـــفـــات
sتممHعدل واHا sواد 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 s1990 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور
أعالهs يهدف هذا الـقرار إلى جعل منهج مراقبة استقرار

اHنتجات اHعلبة واHنتجات اHماثلة لها إجباريا. 

اHــــادة اHــــادة 2 :  : من أجـل مـــراقــــبــــة اســـتــــقــــرار اHـــنــــتــــجـــات
اHــعــلــبــة واHــنــتــجـات اHــمــاثــلــة لــهــاs فــإن مــخــابــر مــراقــبـة
اجلودة وقمع الغش واخملابـر اHعتمدة لهذا الغرضs ملزمة

باستعمال اHنهج اHبيّن 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.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 21 مارس سنة 2016.

بختي بلعايببختي بلعايب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق اHلحق 

منهج مراقبة استقرار اHنتجات اHعلبةمنهج مراقبة استقرار اHنتجات اHعلبة
واHنتجات اHماثلة لهاواHنتجات اHماثلة لها

1. مجال التطبيق :. مجال التطبيق :
يـهــدف هـذا اHـنــهج إلى حتـديــد تـقـنــيـة فــحص تـسـمح
�ـــراقـــبــة االســـتـــقـــرار الـــبــيـــولـــوجي لـــلـــعــيّـــنـــات اHـــأخــوذة
لـلــتـجـربـة واHــقـتـطـعـة مـن حـصـة ولـيس بــهـا عـيـوب قـادرة

على التأثير على النتائج.
يطبّق هـذا اHنهـج على اHنـتجات اHـعلـبة واHنـتجات
اHـمـاثـلــة لـهـا كـمــا هـو مـعـرّف في (1.2). ال تـتــجـاوب بـعض
اHـنتجات بدقة مـع تعريف اHنتـجات اHعلبة لـكنها حتفظ
في درجـة حرارة الوسطs لـذا يجب أن تخـضع خصائـصها
لفحص االستقـرار. في هذا اHنهجs تعتـبر هاته اHنتجات

"منتجات �اثلة" (1.2).
ال يهدف هـذا اHنهج Hـراقبة تـعقـيم اHنتـجات اHعـلبة

واHنتجات اHماثلة لها ومنتجات احلليب.



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 26 20 رجب عام  رجب عام 1437 هـ هـ
28 أبريل سنة  أبريل سنة 2016 م م

2. التعاريف :  . التعاريف :  
في مفهوم هذا اHنهجs يعرف بـ : 

1.2. منتجات معلبة ومنتجات �اثلة لها : منتجات معلبة ومنتجات �اثلة لها :
مـنــتـجـات مـعــبـأة في تـغـلــيـفـات ذات نـفــاذيـة جـزئـيـة

للغازات وكتامة كلية للسوائل واألحياء الدقيقة.

1.1.2. منتجات من الصنف . منتجات من الصنف 1 : :
مـنـتجـات مـعلـبـة ومنـتـجات �ـاثـلة لـها (1.2) عامـلـها
الــهــيـدروجــيــني (PH) أكــبــر أو يــســاوي 4,5 (مــثل اخلــضــر

ومنتجات اللحوم).

2.1.2. منتجات من الصنف . منتجات من الصنف 2 : :

منتـجات مـعلبـة و منـتجات �ـاثلـة لها (1.2) عامـلها
الهـيدروجـيني (PH) أصـغر من 4,5 (مثل الـفواكه) مـا عدا
الطـماطم الـكـاملـة أو على شـكل قـطع واHنـتجـات احملمـضة
(مثل الـكرفس بصـلصة ر�ـوالد) أو اHضاف إلـيها الـنشاء

(مثل : الصلصةs احلساء) التي تنتمي إلى الصنف 1.

2.2. تغليفات من اHعدن الصلب :. تغليفات من اHعدن الصلب :

1.2.2. تغليف عادي : . تغليف عادي : 

يــقــال عن الــتــغــلــيف أنّه "عــادي"s عــنــدمــا ال يــحــتـوي
s(2.2.2) رقـمة فيHعلى أي عـيب من العـيوب الـرئيـسيـة ا

(3.2.2) و(4.2.2).

2.2.2. تغليف مرن : تغليف مرن :

يقال عن التغليف أنّه "مرن"s عندما :

- يــظـــهــر تـــحـــدب طـــفــيـف عـــلـى كـال الـطـــرفـــيـن
(أو أحــدهــمـا) الــذي يــخـتــفي بــالـضــغط بــاألصـابـعs ويـظــهـر

sمجددا عندما يتوقف الضغط

- يـظـهـر أحد الـطـرفـY حتـدب طـفـيف الـذي يـخـتـفي
بالضغط باألصابعs ولكن ينتقل إلى الطرف اHقابل. 

3.2.2. تغليف منتفختغليف منتفخ :

يـقال عن التغـليف أنه "منتـفخ"s عندما يـتغير شكل
كـال الـطــرفــY (أو أحــدهـمــا) نــتــيـجــة ضــغط داخــلي بــحـيث
يــأخــذ شـكل مــحــدب نـوعــا مــا مـتـــفـــاقم وال �ــكن أن يـرجع
إلى حالته العادية حتى حتت تأثير ضغط عالٍ باألصابع.

4.2.2. تغليف مسرب : تغليف مسرب :

يـقال عن التغـليف أنّه "مسـرب"s عندما يـظهر عيب
واضح في النفاذية ( تسرب واضحs رص خاطئ). 

3.2. تغليف زجاجي :  تغليف زجاجي : 

نــظـــرا لــصالبــة الـــتــغــلـــيــفــات الـــزجــاجــيـــة s ال تــطــبق
الــــتــــعـــــاريف الــــســـــابــــقــــة في (2.2.2) وفي (3.2.2) إال عــــلى

التغليفات ذات األغطية اHتغير شكلها.

4.2.  تغليف من الـبالستيكs مركب حديد بالستيك تغليف من الـبالستيكs مركب حديد بالستيك
و مركب كارتون حديد بالستيك عادي :   و مركب كارتون حديد بالستيك عادي :   

يــقــال عـن الــتــغــلــيف من الــبالســتــيكs مــركـب حــديـد
s"بـالسـتــيك ومــركب كــارتـون حــديــد بالســتـيـك أنّه "عـادي
عندمـا ال يحـتوي عـلى أي عيب في الـنفـاذية (ال سـيما في

موضع اللحام أو في الطي) أو أي تغيير ظاهر.

3. اHبدأ :. اHبدأ :

1.3. حتـضـن الـعــيّـنــات اHـأخـوذة لــلـتــجـربــة في درجـة
حرارة الوسطs بشرط أالّ تتعدى 25° م.

2.3. حتضن العيّنات اHأخوذة للتجربة  في 37° م.

3.3. حتــضن الـعــيّــنـات اHــأخـوذة لــلــتـجــربـة في 55° م
فقط للمنتجات من الصنف 1.

.(Yأثناء وبعد التحض) ظهر اخلارجيH4.3. فحص ا

5.3. فـــحص اخلــــصـــائص اآلتــــيـــة عـــلـى كل الـــعــــيّـــنـــات
اHأخوذة للتجربة :

sظهر والرائحة والبنيةHا -

- قــيـاس الــضــغط أو انــخــفـاض الــضــغط الــداخـلي
s(اختياري)

s(PH) العامل الهيدروجيني -

- فحص مجهري (حسب احلالة).

6.3. تفسير النتائج. تفسير النتائج.

4. األدوات والتجهيزات :. األدوات والتجهيزات :

األدوات اHـــــــتــــــداول اســـــــتــــــعـــــــمــــــالـــــــهــــــا فـي مــــــخـــــــابــــــر
اHيكروبيولوجياs وال سيما ما يأتي :

1.4. أجهزة التحضY أجهزة التحضY مضبوطةs عند :

sأ) 37° م ± 2° م

ب) 55° م ± 2° م.

2.4. جــــهـــاز قـــيـــاس ضـــغط ثــــاقب (اخـــتـــيـــاري) مـــزود
بـــــســــــدادة من اHــــــطـــــاط تـــــضــــــمن عــــــدم الـــــتـــــســــــرب أثـــــنـــــاء
الــقــيـــاســاتs مــدى قـــيــاسه من - 1 بــار (Bar) إلى + 1 بــار

.(mbar) ومدرج بـ 100 ميلي بار (Bar)
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�ـــكن كـــذلك اســتـــعــمـــال أجــهــزة أخـــرى ذات فــعـــالــيــة
مكافئة.

يـجب أن حتـفظ هـذه األجـهـزة في أحـسن حـالـة و هـذا
حسب تعليمات اHُصـنّع و تراقب بانتظام.  

(PH) 3.4. جــهــاز قــيـــاس الــعــامـل الـهـــيــدروجـيـني ( جــهــاز قــيـــاس الــعــامـل الـهـــيــدروجـيـني
ذو دقــــة فـي الــــقــــراءة  بـ  ± 0,01 وحــــدةs يـــــســـــمح بـــــإجــــراء
قيـاسات دقيقة في ± 0,1 وحدة من العـامل الهيدروجيني

(PH)  في 25° م.
4.4. مـــجـــهـــر ضــوئي مـــجـــهـــر ضــوئيs يـــفــضل أن يـــكــون مـــزودًا بــأداة

تباين الطورs قوة التكبير x 40 و x 100 والغمر.
5. اختيار العي. اختيار العيّنات اHأخوذة للتجربة :نات اHأخوذة للتجربة :

إلجـراء كل الـفـحـوصـات اHـذكـورةs من الـضـروري أن
تتوفرs على األقل :

- ثالث عـيّـنـات مـأخـوذة لـلـتـجـربـة عـادية (1.2.2) من
مــنــتــجــات الـصــنف 1 (1.1.2) مـتــحــصل عـلــيــهـا مـن  نـفس

sاحلصة
- عــــيـــنـــتــــان عـــاديـــتــــان  مـــأخـــوذتــــان لـــلـــتــــجـــربـــة من
مـنـتـجـات الـصـنف 2 (2.1.2) مـتـحـصل عـلـيـهـمـا من  نـفس

احلصة.
تثـبت هذه احلـدود الدنـيـا بغض الـنظـر عن كل طرق

اقتطاع العيّنات.

6. طريقة العمل : . طريقة العمل : 

1.6. الفحص اHسبق :  الفحص اHسبق : 
لـكل عـيّنـة مـأخـوذة للـتـجـربةs يـتم حتـديـد اخلـصائص
اخملـتلـفـة لـلعـيّـنـات اHنـتـقـاة : طبـيـعـة اHنـتـوجs نـوع وشكل
الـتغـلـيفs الـتـعـلـيـمـات الـتـنظـيـمـيـة والـبـيـانـات اHـوجودة

على التغليف وبطاقة الوسم أو التوضيحات.
يـجـب أن يـشــار إلـى هـذه اخلــصــائص بــدقــة لــضــمـان

تتبع اHسار. 
تـنـزع بـطاقـة الـوسم ويـجرى فـحص دقـيق لـلعـيـنات

اHأخوذة للتجربة للتأكد من أنها عادية (1.2.2)
إذا اســـتـــلـــزم األمــرs تـــنـــظف و/أو تـــنـــزع الـــدسم مع

األخذ بعY اإلعتبار طبيعة التغليف.
في حـالـة مــا إذا كـانت الــعـيّــنـات اHـأخــوذة لـلـتــجـربـة
مــحــدبـــة (إثــر صــدمــةs نــوعــا مـــاs واضــحــة حتت و/أو عــلى
الـــرص بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــتـــغـــلــيـــفـــات اHـــعـــدنـــيـــةs عـــلـى حـــلـــقــة
الكبـسوالت بالنـسبة للتـغليفـات الزجاجيـةs على مستوى
الــلـحــام بـالــنـسـبــة لـلــتـغــلـيــفـات األخــرى) بـشــرط أالّ تـكـون
مـــســـربـــةs فـــيــجـب أن يـــذكـــر هـــذا في تـــقـــريـــر الــتـــحـــالـــيل

وتصدر حتفظات حول داللة النتائج.

�كن أن يـكون اإلفراط في الـتعـبئة سـببا في تـغيّر
شـكل التـغليـف أثناء الـتحـضY. لـذا يسـتحـسن أن يقاس
الـــوزن اإلجـــمــالـي والــوزن الـــصــافـي لــكل عـــيّـــنــة مـــأخــوذة

للتجربة.

: Yالتحض : Y2.6. التحض

1.2.6. توضـع العـيّـنـات اHأخـوذة لـلتـجـربـة على ورق
مـاص أحـادي الـلونs فـي وضعـيـة مـنـاسـبـة لـلكـشف عن أي
تــسـرب مــحـتــمل (جــانب مـوضع الــلــحـامs جــانب الـرص أو

جانب الكبسولة).  

يجب أن يـوضع الورق اHـاص بطـريقـة ال يعـكر فـيها
.Yالتماثل احلراري جلهاز التحض

بــالـــنــســـبــة لـــلـــمــنـــتــجـــات الــعـــتــمـــة ( مــثـل الــســـبــانخ
اHــرحـــيــة) اHـــعـــبــأة في تـــغـــلــيـــفــات كـــبـــيــرة احلـــجم (الــوزن
الــــــصـــــافي أكــــــبـــــر من 1,5 كـــــلـغ)s و �ـــــكن أن تــــــكـــــون مـــــدة
الـتـحضـY سـبـعة (7)  أيـام في 37° م غيـر كـافـيـة لـلـكشف
بالعY اجملـردة عن تكاثر جـرثومي. و يجب إذن أن يجرى
الـفـحص اجملـهـري (6.3.6) في جـمــيع احلـاالت Hـراقـبـة هـاته

اHنتجات. 

2.2.6. التحضY في درجة حرارة الوسط :   التحضY في درجة حرارة الوسط :  

تـوضع عيّـنـة من العـيّنـات اHـنتـقاة في درجـة حرارة
الـوسط شـرط أن ال تـتـعـدى 25° مs وتـتـرك Hـدّة سـبـعـة (7)
أيــام. يــجــرى فــحـص يــومي وتــســحب األوعـــيــة اHــنــتــفــخــة

(3.2.2) أو اHسربة (4.2.2).

3.2.6. التحضY عند درجة حرارة  التحضY عند درجة حرارة 37° م : م :

تــــوضع عــــيّـــنــــة من الــــعـــيّــــنـــات اHــــنـــتــــقـــاة في جــــهـــاز
الــتـحـضــY في درجـة حـرارة 37° م (1.4 أ) Hـدّة ســبــعـة (7)

أيام. 

يكون التـحضY مقبوالً عند درجة حرارة 35° م Hدة
عشرة (10) أيـام. يجب أن يذكـر ذلك في تقـرير التـحليل.
يجرى فحص يـومي وتسحب األوعية اHنتفخة (3.2.2) أو

اHسربة (4.2.2).

4.2.6. الـــتـــحـــضـــY عـــنـــد درجـــة حــرارة  الـــتـــحـــضـــY عـــنـــد درجـــة حــرارة 55° م م ( فــــقط
للمنتجات من الصنف 1) :

تــــوضع عــــيّـــنــــة من الــــعـــيّــــنـــات اHــــنـــتــــقـــاة في جــــهـــاز
الـتـحضـY في درجـة حرارة 55° م (1.4 ب) Hدّة سـبـعة (7)
أيــام. يــجــرى فــحـص يــومي وتــســحب األوعـــيــة اHــنــتــفــخــة

(3.2.2) أو اHسربة (4.2.2).
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مالحـظة مالحـظة 1 : : �ـكن حفظ الـعـيّـنـات التـي أظهـرت تـلـفًا
في شـكل التـغـليف واHـوجهـة إلى اقـتطـاع معـقم في درجة
حــرارة 3° م ± 2° م. جتــدر اإلشـــارة إلى أن احلــفظ اHــطــول
فـي الـــبـــرودة �ـــكن أن يـــســـبّـبs في بـــعض األحـــيـــانs عـــدم
الـــكـــشف فـــيــمـــا بـــعــد عـن وجــود األحـــيـــاء الــدقـــيـــقــة احملـــبــة

للحرارة.
مالحظةمالحظة 2 : ألسباب جتـارية (مثل: التـصدير)s �كن
أيضـا إجراء حتـضY لـلمـنتـجات من الـصنف 2 في درجة

حرارة 55° م.
: Yالفحوصات بعد التحض : Y3.6. الفحوصات بعد التحض

1.3.6. قــبل الــشــروع فـي الـفــحـصs تــتــرك الــعــيّــنـات
في درجــة حـرارة الــوسط (أقل من 25° م) لــلـحــصــول عـلى

توازن حراري.
يجـب أن جترى الـفحـوصات في نـفس الشـروط على

كل العيّنات التي » حتضينها.

2.3.6. الشكل اخلارجي : الشكل اخلارجي :
بــالـنــســبـة لــلــتـغــلــيـفــات من اHــعـدن الــصــلبs يــسـجل
sـأخـوذة لـلـتـجـربةHالـشـكل اخلـارجي لـتـغـلـيـفـات الـعيّـنـات ا
�ــا في ذلك : الــتــغــلــيــفــات الــعــاديـة (1.2.2) والــتــغــلــيــفـات
اHـرنة (2.2.2) والتـغلـيفـات اHنـتفـخة (3.2.2) والتـغلـيفات
sسربة (4.2.2). بالنسـبة لألنواع األخرى من التغليفاتHا

أنظر (3.2) و(4.2).
s(6.3.6) من (3.3.6) إلى sال جترى الفـحوصات اآلتية
إال على العينات اHأخوذة للتجربة ذات التغليف العادي.

3.3.6. قـيـاس الـضـغط أو انـخـفـاض الـضـغط الـداخـلي قـيـاس الـضـغط أو انـخـفـاض الـضـغط الـداخـلي
(فحص اختياري) : (فحص اختياري) : 

 يطبق قياس الـضغط بواسطة جهاز قياس الضغط
الـثاقب (2.4) فـقط عـلى التـغـليـفات اHـعـدنيـة والتـغـليـفات

الزجاجية ذات غطاء معدني.
جتـــرى الـــقـــيـــاســـات بـــدقـــة فـي نـــفس الـــشـــروط عـــلى
جـميع الـعيّـنات (نـفس مكـان الثـقبs نفس اجملـهود اHـطبق

على اجلهاز إلخ...). 
مالحـظة :مالحـظة : كل ضـغط داخـلي مـوجب عـلى عـيّـنـة عـادية
أو أي اخـتالف مـلـحـوظ بـY الـعـيّـنـاتs �ـكن أن يـنـجم عن
تـــكــاثـــر جــرثـــومي. فـي هــذه احلـــالــةs يـــجب إعـــطـــاء عــنـــايــة
(5.3.6) s(4.3.6) ــــــذكــــــورة فيHخــــــاصـــــــة لــــــلــــــفــــــحـــــوصــــــات ا

و(6.3.6).

4.3.6. فحص اHنتوج : فحص اHنتوج :
تـــفــــتح الــــعــــيّـــنــــات اHــــأخـــوذة لــــلــــتـــجــــربــــة وتــــســـــجل
التـغـيّرات الـتي من اHـمكن أن تـطـرأ على رائـحـة ومظـهر

وبنية اHنتوج (مالحظة 2 في (1.7)).

مالحـــظــة :مالحـــظــة : ال يـــجب أن يـــذاق اHـــنـــتــوج مـــهـــمـــا كــانت
طبيعة العيّنة. 

: (: (PH) قياس العامل الهيدروجيني ) 5.3.6. قياس العامل الهيدروجيني
يـجــرى قــيــاس الــعــامل الــهــيــدروجـيــني (PH) حــسب

منهج عادٍ.

6.3.6. الفحص اجملهري : الفحص اجملهري :

في إطــــار هــــذا اHـــنــــهجs ال يــــكــــون الـــفــــحص اجملــــهـــري
إلــزامــيــاs لــكن يـــجب أن يــطــبق عــلـى اHــنــتــجــات الــعــتــمــة
اHعـبأة في تـغلـيـفات كـبيـرة احلجم s(1.2.6) أو إذا أظـهرت

الفحوصات األخرى أي تغيير غير عادs أي :
sرائحة مشكوك فيها -

- ضــــــغط داخـــــــلي مـــــــنــــــعــــــدم أو إيـــــــجــــــابـي (إذا طــــــبق
s(الفحص

- فــرق في الــعــامل الــهــيــدروجــيــني (PH) مــحــصـور
 .(PH) 0,3 و0,5 وحدة من العامل الهيدروجيني Yب

يـجــرى الـفـحص اجملــهـري بــواسـطـة مــجـهـر (4.4) لـكل
عــــيّـــنـــة مـــأخـــوذة لـــلـــتــــجـــربـــة. في حـــالــــة اHـــنـــتـــجـــات غـــيـــر

اHتجانسةs يجري الفحص لكل نوع من اHكونات.
تـنــشــر  قــطـرة من اHــنــتــوج عـلى صــفــيــحـة زجــاجــيـة
(بـالـنـسـبـة لـلـمـنتـجـات الـسـائـلـة)s أو تـوضع مـبـاشـرة على
صـفيـحـة زجاجـيـة (بالـنـسبـة للـمـنتـجـات الصـلـبة)s يـجرى

في كلتا احلالتY نشر على شكل طبقة دقيقة.
جتـفف وتــثــبت  وتــنــزع اHـواد الــدســمـة إذا اســتــلـزم

األمر.
يــــجــــرى تــــلـــويـنs يالحـظ بــــالــــغـــمــــر شــــكـل اجملــــمــــوعـــة
اجلـــرثــــومـــيـــة ويــــســـجل. يــــقـــدر الـــعــــدد اHـــتـــوسـط لألحـــيـــاء
الــدقـيـقــة عـلى مــسـتـوى 20 حـقال مــجـهــريــاs عـلى األقلs مع

اجتياز كل الصفيحة.
مالحـــظـــةمالحـــظـــة : الـــفــــحص اجملـــهــــري Hـــراقــــبـــة االســــتـــقـــرار
بطـريـقـة غيـر مـعـقمـةs لـيس له أثـر قـوي في تقـديـر الـعدد

اHتوسط لألحياء الدقيقة. 

7. تفسير النتائج. تفسير النتائج ( أنظر الشكل أدناه ) :

1.7. تــعــتــبــر الــعــيّــنـة مــســتــقــرة حــسب الــفــحــوصـات
اHـذكـورة في هـذا اHـنـهجs إذا أظــهـرت مـجـمـوع اخلـصـائص

اآلتية : 
sغياب تغير في شكل التغليف - 

- غـيـاب تـغـيــر واضح في الـرائـحـة ومـظـهـر اHـنـتـوج
فيـما بY العيّـنات اHأخوذة للتـجربةs باستثـناء العيّنات

s(2 مالحظة) احملضنة في درجة حرارة 55° م



(PH) وجــود فـرق فـي الــعـامـل الــهــيـدروجــيـنـي -
فــيـمـا بـيـن العـيّنـات اHأخـوذة للتـجربـة أصغـر أو يساوي

s0,5 وحدة

- غيـاب اختالف في اجملـموعـة اجلرثـوميـةs من حيث
الــنــوع والـكـمs مــا بـY الــعــيــنــات. بــالــنــسـبــة لــلــمــنــتــجـات
اHــعــلــبــة الــثــابــتـةs تــكــون اجملــمــوعــة اجلــرثــومــيــة اHالحــظـة
ضعيفة جدا عـلى العمومs باستثناء بعض اHنتجات التي
تــســتــعــمل فـي إنــتــاجــهـاs عــلـى ســبــيل اHــثــالs مــواد أولــيـة
sمــاحلــة أو نـــاجتــة من تـــخــمــر بـــيــولــوجي. فـي هــذه احلــالــة

يجب أن ال يكون هناك اختالف ما بY العيّنات.
مالحـــظــة مالحـــظــة 1 :  : في حـــالــة الـــتـــكــاثـــر اجلــرثـــوميs يـــكــون
االخـتالف عـلى الـعـمـوم جـد مـرتـفع (تـكـاثـر أكبـر من 100).
إال أنه بــالــنــســبــة لــلــمــنــتــجــات الــتي حتــتــوي عــلـى نــســبـة
عـالـيـة من اHـواد الـدسمـةs �ـكن أن يـكـون الـكـشف عن ³و
األجــسـام الــدقـيــقـة مــحـدوداs فــمن اHالئـم أن تـفــحص هـاته

اHنتجات بعناية خاصة.
2 : : �ــكن أن تـسـبـب عـمـلــيـة الـتــحـضـY في مالحـظـة مالحـظـة 
درجــة حــرارة 55° م اخــتالفــات في اHــظــهــر (مــثل : الــلــون
الـــداكن) وأحــيــانـــا في الــرائــحـــةs كــمــا ال �ــكـن أن يــعــتــبــر
عــامل غــيـاب تــغــيــر واضح في الــرائـحــة واHــظــهـر كــشــاهـد
عــلى تــكـاثــر جــرثـومـي لـلــعــيّـنــات الــتي »  حتــضـيــنــهـا في

درجة حرارة 55° م.
زيــــــــــادة عـــــــــلـى ذلـكs �ــــــــــكـن أن يـالحـظ عـــــــــلـى بــــــــــعض
اHــنـــتــجــات حــديـــثــة الــصــنع الـــتي حتــتــوي عـــلى مــكــونــات
أســـاســــيــــة مـــخــــتــــلـــفــــة احلــــمـــوضــــةs فــــروقـــات فـي الـــعــــامل
الـــهـــيـــدروجــY (PH) أكــــبــــر من 0,5 لــــلــــعــــيّــــنــــات اHــــأخـــوذة
لـــلـــتــجـــربـــة احملــضـــنـــة عــنـــد درجـــة حــرارة 55° مs ال ســـيـــمــا
Yبالنسبة لـلمكونات غير احلامضة (تسريع التبادالت ب

اHكونات األساسية).
مالحـظة مالحـظة 3 : : نـادرا ما تُـظهـر عـيّنـتان (2) أو ثالث (3)
عينـات » فحصـهاs جـميعـها نفـس النقص في االسـتقرار.
فــإذا كــان األمــر كــذلكs  يــجب مــقــارنــتــهــا مع عــيّــنــات من

حصص أخرى لنفس اHنتوج.
مالحـظة مالحـظة 4 : : نـادرا ما تـظهـر عـيّنـتان (2) محـضنـتان
في درجـــــة حـــــرارة الـــــوسـطs فـــــرقـــــا كـــــبـــــيـــــرا في الـــــعـــــامل
الــهـــيـــدروجــيـــني ( (PH). إذا كـــان األمـــر كــذلـك بــالـــنـــســـبــة
لــلــمــنــتــجــات الــتـي من احملــتــمل أن تــتــغــيــر بــســبب اHــواد
األولـــيـــة و/أو عـــنـــد الـــتــحـــضـــيـــرs �ـــكن أن تـــعـــتـــبــر هـــاته
Yالـــعـــيّـــنـــات مــــســـتـــقـــرة إذ مـــا أخـــذت كل اخلـــصـــائص بـــعـــ

االعتبار (�ا في ذلك الفحص اجملهري).

2.7. من أجل تــعــمــيم هــذه  الــنــتـائـج عـلـى كل احلــصـة
الـــتي أخـــذت مـــنـــهــا الـــعـــيّـــنــةs مـن الــضـــروري أن تـــقــتـــطع

العينات وفقا Hنهج اقتطاع مناسب لذلك.

8. الـــتــخـــلص مـن الــعـــي. الـــتــخـــلص مـن الــعـــيّـــنـــات اHــأخـــوذة لـــلـــتــجـــربـــة بـــعــدـــنـــات اHــأخـــوذة لـــلـــتــجـــربـــة بـــعــد
الفحص :الفحص :

يـسكب احملـتـوى في إناء مـحـكم الغـلقs يـزال التـلوث
اجلرثومي بالترميد أو التعقيم.

يـزال التلـوث البـكتـيري من عـلبة الـتغـليف اHـفرغة
بـواســـطــة مــحــلــول إبـوكــلــوريت الــصــوديــوم اخملــفف عــنـد
ppm 720 من الــكـلـور الــفـعّـال (20 مـلل من مــاء جـافـيل °12

كـلــورومــتـريــة في لــتــر واحـد (1 ل) من اHـاء). يــتــرك Hـدّة
محصورة بY 10 د إلى 15 دs ثم يشطف.

ُيتخلَّص مباشرة من العيّنات اHستقرة.

شكل بياني لتفسير النتائجشكل بياني لتفسير النتائج

حتديد شكل التغليفاتحتديد شكل التغليفات

تغيير في الرائحة - اHظهرتغيير في الرائحة - اHظهر

(PH) قياس العامل الهيدروجيني (قياس العامل الهيدروجيني

فحص مجهريفحص مجهري

مستقرمستقرغير مستقرغير مستقر

وجود

وجود واضح

غياب

شكغياب

PH > 0,50,3 < PH ≤ 0,5PH ≤ 0,3
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