
العدد العدد 10

السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 18 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1438 هـهـ

اHوافق اHوافق 15 فبراير  فبراير سنة سنة 2017 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم 17-76 مـؤرخ في 15 جــمــادى األولـى عـام 1438 اHـوافق 12 فــبــرايــر ســنــة r2017 يـــحــدد تــشــكــيــلــة اجملــلس
الوطني حلقوق اإلنسان................................................................................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 17-71 مؤرخ في 12 جمادى األولى عام 1438 اHوافق 9 فبراير سنة r2017 يتضمن إنشاء معاهد وطنية
متخصصة في التكوين اHهني.......................................................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 17-72 مـؤرخ في 12 جـمــادى األولى عـام 1438 اHـوافق 9 فـبــرايـر ســنـة r2017 يـتــضــمـن إنــشـاء مــعــاهـد
التعليم اHهني.............................................................................................................................................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 17-73 مـؤرخ في 12 جــمــادى األولـى عـام 1438 اHـوافق 9 فــبــرايــر ســنـة r2017 يــتــضـمـن إنـشــاء مــراكـز
..............................................................................................................................Xهني والتمهHللتكوين ا
مرسوم تـنفيذي رقم 17-74 مؤرخ في 12 جمـادى األولى عام 1438 اHوافق 9 فبـراير سنة r2017 يـتضمن إحـداث جلنة تـنظيم
األلعاب اإلفريقية الثالثة للشباب باجلزائر.....................................................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 17-75 مؤرخ في 12 جمـادى األولى عام 1438 اHوافق 9 فبـراير سنة r2017 يـتضمن إحـداث جلنة تـنظيم
ألعاب البحر األبيض اHتوسط التاسعة عشرة لوهران......................................................................................

قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء
وزارة التجارةوزارة التجارة

قـرار مؤرخ في 17 صفـر عام 1438 اHوافق 17 نـوفمـبر سـنة r2016 يـجعل مـنـهج معـايرة الـنـتريت في اHـيـاه بتـقنـيـة مطـياف
االمتصاص اجلزيئيr إجباريا........................................................................................................................
قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 6 شـوّال عام 1437 اHوافق 11 يولـيو سنة r2016 يـتضـمّن اعتمـاد النـظام التـقني الـذي يحدّد
متطلبات األمن ألدوات العناية باألطفال (استدراك).......................................................................................

وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحريوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري
قـــرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 23 مـحـرّم عـام 1438 اHـوافق 25 أكـتـوبـر سـنة r2016 يـتـضـمّن إنـشـاء مـخـبـر بـيـطـري جـهـوي
ببشار......................................................................................................................................................
قـــرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 23 مـحـرّم عـام 1438 اHـوافق 25 أكـتـوبـر سـنة r2016 يـتـضـمّن إنـشـاء مـخـبـر بـيـطـري جـهـوي
بالوادي....................................................................................................................................................
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 23 مـحـرّم عـام 1438 اHـوافق 25 أكــتـوبـر سـنـة r2016 يـتـضــمّن إنـشـاء مـخـبــر بـيـطـري جـهـوي
بباتنة......................................................................................................................................................
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 24 مـحـرم عـام 1438 اHـوافق 26 أكـتـوبـر سـنة r2016 يـعدل الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرخ
في 8 جـمادى الـثـانيـة عام 1430 اHـوافق 2 يـونـيو سـنة 2009 الذي يـحـدّد تعـداد مـنـاصب الشـغل وتـصـنيـفـهـا ومدة الـعـقد
اخلـاص بـاألعــوان الـعـامـلـX فـي نـشـاطـات احلــفظ أو الـصـيـانــة أو اخلـدمـاتr بـعــنـوان اإلدارة اHـركـزيــة لـلـمـديــريـة الـعـامـة
للغابات......................................................................................................................................................

وزارة السكن والعمران واDدينةوزارة السكن والعمران واDدينة
قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 21 محـرّم عام 1438 اHوافق 23  أكتـوبر سنة r2016 يحدّد تـنظيم األقـسام الفرعـية اإلقلـيمية
التابعة للمصالح اخلارجية لوزارة السكن والعمران واHدينة ومهامها.................................................................

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قــرار مـؤرخ في 8 شــعـبــان عـام 1437 اHـوافق 15 مــايـو ســنـة r2016 يـحـدد الــنـظــام الـداخـلي الــنـمــوذجي لـلـجــنـة الــبـيـداغــوجـيـة
Hؤسسة الشباب..........................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
 مـرسوم رئـاسي رقم  مـرسوم رئـاسي رقم 17-76 مـؤرخ في  مـؤرخ في 15 جـمـادى األولى جـمـادى األولى
عــــام عــــام 1438 اHــــوافق  اHــــوافق 12 فــــبــــرايــــر ســــنـــة  فــــبــــرايــــر ســــنـــة r2017 يــــحــــددr يــــحــــدد

تشكيلة اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان.تشكيلة اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بــنــاء عــلى الــدســـتــورr ال ســيــمــا اHــواد 91-6 و198

rو199 منه
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 16-13 اHـؤرخ في 3 صـفر
عــــام 1438 اHــــوافق 3 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة 2016 الــــذي يــــحـــدد
Xتشكـيلة اجملـلس الوطنـي حلقوق اإلنـسان وكيـفيات تـعي

rتعلقة بتنظيمه وسيرهHأعضائه والقواعد ا

 يرسم ما يأتي يرسم ما يأتي :

 اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : يــــتــــشــــكـل اجملــــلس الــــوطــــني حلــــقــــوق
اإلنسان من األعضاء اآلتية أسماؤهم :

األعـــــضــــــاء اخملــــــتــــــارون من طــــــرف الــــــســـــيــــــد رئــــــيساألعـــــضــــــاء اخملــــــتــــــارون من طــــــرف الــــــســـــيــــــد رئــــــيس
اجلمهورية :اجلمهورية :

rأرملة سيد خلضر rبن زروقي فافا -
rفاطمة الزهراء كرادجة -

rعائشة زيناي -
- لزهاري بوزيد.

العـضوان اخملتاران من طرف رئيس مجلس األمة :العـضوان اخملتاران من طرف رئيس مجلس األمة :
rسليمان زيان -

- حميد بوزكري .

الــــــعــــــضـــــوان اخملــــــتــــــاران من طــــــرف رئــــــيس اجملــــــلسالــــــعــــــضـــــوان اخملــــــتــــــاران من طــــــرف رئــــــيس اجملــــــلس
الشعبي الوطني :الشعبي الوطني :

rدريس عبد الرحمان -
- هدى طلحةr زوجة سويكي.

 األعـضــاء اخملـتـارون بـعــنـوان اجلـمــعـيـات الــنـاشـــطـةاألعـضــاء اخملـتـارون بـعــنـوان اجلـمــعـيـات الــنـاشـــطـة
في مجال حقوق اإلنسان :في مجال حقوق اإلنسان :

rعبد اللطيف ديلمي -
rأحمد شنى -

rمشري بن خليفة -

rعبد اللطيف بنيدة -
rعبد الرحمان صوفي -

rنورية حفصي -
rسومية شايب -

rأرملة  فاسي rشيخي سعاد -
rصليحة مخارف -

- فاطمة الزهراء زرواطي.

األعــضـاء اخملـتـارون بـعــنـوان الـنـقـابــات و اHـنـظـمـاتاألعــضـاء اخملـتـارون بـعــنـوان الـنـقـابــات و اHـنـظـمـات
اHهنية :اHهنية :

rصبرينة قهار -
rزوجة زرهوني rحفيظة بن منصور -

rغنيمة مسعودي -
rحبيبة دان -

rمسعود عمارنة -
rاجلياللي حمراني -

rمحمد بقاط بركاني -
- إبراهيم طايري.

 العضو الذي اختاره اجمللس األعلى للقضاء : العضو الذي اختاره اجمللس األعلى للقضاء :
- كر�ة عال.

العضو الذي اختاره اجمللس اإلسالمي األعلى :العضو الذي اختاره اجمللس اإلسالمي األعلى :
- محمد اHأمون القاسمي احلسني.

العضو الذي اختاره اجمللس األعلى للغة العربية :العضو الذي اختاره اجمللس األعلى للغة العربية :
- محند الطيب سي بشير.

الــــــعـــــضــــــو الـــــذي اخــــــتـــــارتـه احملـــــافــــــظـــــة الــــــســـــامــــــيـــــةالــــــعـــــضــــــو الـــــذي اخــــــتـــــارتـه احملـــــافــــــظـــــة الــــــســـــامــــــيـــــة
لألمازيغية  :لألمازيغية  :

- طاهر سي الهادي.

الـــــعــــضــــو الــــذي اخــــتــــاره اجملــــلـس الــــوطــــني لألســــرةالـــــعــــضــــو الــــذي اخــــتــــاره اجملــــلـس الــــوطــــني لألســــرة
واHرأة :واHرأة :

- عائشة قوادري بوجلطية.

العضو الذي اختاره الهالل األحمر اجلزائري :العضو الذي اختاره الهالل األحمر اجلزائري :
- سعيدة بن حبيلسr اHولودة كتو.
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اHفوض الوطني حلماية  الطفولة  :اHفوض الوطني حلماية  الطفولة  :
- مر� شرفي.

اجلامعيان اخملتصان في حقوق اإلنسان :اجلامعيان اخملتصان في حقوق اإلنسان :
 rإدريس فضلي -

- اخلير قشي.

اخلـبــيـران لــدى هـيـئــات حـقــوق اإلنـسـان الــدولـيـة أواخلـبــيـران لــدى هـيـئــات حـقــوق اإلنـسـان الــدولـيـة أو
اإلقليمية :اإلقليمية :

rنور الدين أمير -
- عزوز كردون.

اHادة اHادة 2 : : يتم اختيـار العضو اHمثل للمجلس األعلى
للشباب فور تنصيب هذه الهيئة.

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

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 15 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1438
اHوافق 12 فبراير سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوممـرسـوم تـنـفيـذي  تـنـفيـذي رقم رقم 17-71 مـؤرخ في  مـؤرخ في 12 جـمادى األولى جـمادى األولى
عــام عــام 1438 اHــوافق  اHــوافق 9 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة r r2017 يـــتـــضــمنيـــتـــضــمن
إنـــشــاء مـــعــاهـــد وطــنــيـــة مــتـــخــصــصـــة في الــتـــكــوينإنـــشــاء مـــعــاهـــد وطــنــيـــة مــتـــخــصــصـــة في الــتـــكــوين

اHهني.اHهني.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيــــر الـــتــــكـــويـن والـــتــــعــــلـــيم
rXهنيHا

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اHادّتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 15-125 اHؤرخ
في 25 رجـب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- وبـمـقـتــضـى الـمـرسـوم التـنـفـيذي رقم 125-12
الــمـؤرخ فـي 26 ربـيـع الــثــانـي عـام 1433 الــمـوافـق 19
مــــــارس ســــــنــــــة 2012 الــــــذي يـــــحــــــدد الــــــقــــــانــــــون األســــــاسي
الــنــمـوذجـي لـلـمــعــاهـد الــوطــنـيــة الـمــتــخـصــصـة فـي

rهنيHالتكوين ا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اHـــادة 3 من اHـــرســـوم
الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 12-125 اHـــــؤرخ في 26 ربــــيع الـــــثــــاني
rـــذكــور أعالهHــوافق 19 مـــارس ســـنــة 2012 واHعــام 1433 ا
تــنــشــأ مــعــاهــد وطـنــيــة مــتــخــصــصــة في الــتـكــويـن اHـهــني

ترفق قائمتها باHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 12 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
اHوافق 9 فبراير سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
قائمة اHعاهد الوطنية اHتخصصة في التكوين اHهنيقائمة اHعاهد الوطنية اHتخصصة في التكوين اHهني

مقر اHعهدمقر اHعهدتسمية اHعهدتسمية اHعهد

03 - األغواط : - األغواط :

اHــعـــهــد الـــوطــني اHـــتــخـــصص في
التكوين اHهني بآفلو

05 - باتنة : - باتنة :

اHــعـــهــد الـــوطــني اHـــتــخـــصص في
التكوين اHهني  بحملة - باتنة

15 - تيزي وزو : - تيزي وزو :

اHــعـــهــد الـــوطــني اHـــتــخـــصص في
التكوين اHهني بتيزي وزو 2

41 - سوق أهراس : - سوق أهراس :

اHــعـــهــد الـــوطــني اHـــتــخـــصص في
التكوين اHهني بسدراتة

آفلو

حملة - باتنة

تيزي وزو

سدراتة

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 17-72 مـؤرخ في  مـؤرخ في 12 جـمادى األولى جـمادى األولى
يــتــضــمـن  rيــتــضــمـن r2017 ــوافق 9 فـــبــرايــر ســنــة  فـــبــرايــر ســنــةHــوافق  اHعــام عــام 1438 ا

إنشاء معاهد التعليم اHهني.إنشاء معاهد التعليم اHهني.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيــــر الـــتــــكـــويـن والـــتــــعــــلـــيم

rXهنيHا
- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اHادّتان 99-4 و143

r(الفقرة 2) منه



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 18 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1438 هـ هـ
15 فبراير  فبراير سنة سنة 2017 م م

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

rعدلHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-293 اHؤرخ
في 20 رمـضـان عام 1429 اHـوافق 20 سـبـتمـبـر سـنة 2008
الـذي يحـدد الـقـانون األسـاسي الـنـموذجي Hـعـاهـد التـعـليم

rهنيHا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اHـــادة 3 من اHـــرســـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 08-293 اHــؤرخ في 20 رمــضــان عـام1429
اHــوافق 20 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2008 واHـــذكــور أعالهr تــنــشــأ
مــعــاهـد الــتـعــلــيم اHـهــني اHــرفـقــة قــائـمــتــهـا بــاHـلــحق بــهـذا

اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 12 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
اHوافق 9 فبراير سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

قائمة معاهد التعليم اHهنيقائمة معاهد التعليم اHهني

مقر اHعهدمقر اHعهدتسمية اHعهدتسمية اHعهد

03 - األغواط : - األغواط :

معهد التعليم اHهني باألغواط

09 - البليدة : - البليدة :

معهد التعليم اHهني ببوقرة

10 - البويرة : - البويرة :

معهد التعليم اHهني بالبويرة

األغواط

بوقرة

البويرة

مـرسـوم تـنـفيـذي مـرسـوم تـنـفيـذي رقم رقم 17-73 مـؤرخ في  مـؤرخ في 12 جـمادى األولى جـمادى األولى
عــام عــام 1438 اHــوافق  اHــوافق 9 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة r2017 يـــتـــضــمن يـــتـــضــمن

.Xهني والتمهHإنشاء مراكز للتكوين ا.Xهني والتمهHإنشاء مراكز للتكوين ا
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيــــر الـــتــــكـــويـن والـــتــــعــــلـــيم
rXهنيHا

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اHادّتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHـــــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق  14 مـــايــــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-64 اHـؤرخ
في 15 شعـبان عام 1411 اHوافق 2 مارس سنة 1991 الذي
يـحــدد قـائــمـة مــراكـز الــتـكــوين اHـهــني والـتــمـهــrX اHـعـدل

rتممHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-140 اHؤرخ
في 20 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 20 أبــريل سـنـة
2014 الــذي يــحـــدد الــقــانــون األســاسي الـــنــمــوذجي Hــراكــز

rXهني والتمهHالتكوين ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اHـــادة 3 من اHـــرســـوم
التـنفـيذي رقم 14-140 اHؤرخ في 20 جمـادى الثانـية عام
1435 اHـوافق 20 أبــريل سـنـة 2014 واHـذكـور أعالهr تــنـشـأ

مراكز للتكوين اHهني والتمهX اHرفقة قائمتها باHلحق
بهذا اHرسوم.

2 :  : تــــتـــمـم قـــائــــمـــة مــــراكـــز الــــتـــكــــوين اHــــهـــني اHــاداHــادّة ة 
والـــتـــمــهـــX اHـــلــحـــقـــة بـــهــذا اHـــرســـومr الــقـــائـــمـــة اHــلـــحـــقــة
بـاHــرســوم الـتــنــفــيــذي رقم 91-64 اHـؤرخ في 15 شــعــبـان
عــام 1411 اHــوافق 2 مـــارس ســـنـــة r1991 اHـــعـــدل واHـــتـــمم

واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 12 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
اHوافق 9 فبراير سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل



18 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 610
15 فبراير  فبراير سنة سنة 2017 م م

اHلحقاHلحق

قائمة مراكز التعليم اHهني والتمهX اHنشأةقائمة مراكز التعليم اHهني والتمهX اHنشأة

-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 12-06 اHــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

rباجلمعيات

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

rتعلق بالواليةHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-05 اHــــؤرخ في 14
رمـضـان عام 1434 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واHـتـعلق
rبتـنـظـيم األنـشــطـة الـبـدنـيـة والـريـاضـية وتـطـويرها

rادة 214 منهHال سيما ا

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-311 اHؤرخ
في 28 صـــفـــر عــام 1412 اHــوافق 7 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 1991
rواعــتــمــادهم Xالــعــمــومــيــ Xاحملــاســبــ Xــتــعــلق بــتــعــيــHوا

rتممHعدل واHا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-07 اHـؤرخ
في 21 مــــحــــرم عــــام 1431 اHــــوافق 7 يــــونــــيــــو ســــنــــة 2010
XـنتـمHا XـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rكلفة بالشباب والرياضةHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 16-84 اHـؤرخ
في 21 جــمـادى األولى عـام 1437 اHـوافق أول مــارس سـنـة

r2016 الذي يحدد صالحيات وزير الشباب والرياضة

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 16-85 اHـؤرخ
في 21 جــمـادى األولى عـام 1437 اHـوافق أول مــارس سـنـة
2016 واHتضمن تنظيم اإلدارة اHركزية لوزارة الشباب

rوالرياضة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادة 214 من الـقانون
رقم 13-05 اHــؤرخ في 14 رمـــضـــان عـــام 1434 اHــوافق 23
يـولـيــو سـنـة 2013 واHـتــعـلق بــتـنــظـيم األنــشـطــة الـبــدنـيـة
والـريـاضـيــة وتـطـويـرهـاr يـهـدف هـذا اHـرسـوم إلى إحـداث
جلــنـــة لــتـــنـــظــيـم األلــعـــاب اإلفـــريــقـــيــة الـــثـــالــثـــة لـــلــشـــبــاب
باجلزائر في سنة 2018 تدعى في صلب النص "اللجنة".

توضع اللجنة حتت إشراف الوزير األول.

مقر اHركزمقر اHركزتسمية اHركزتسمية اHركز

01 -  والية أدرار : -  والية أدرار :

01 - 19 م.ت. م.ت  بتينركوك

02 -  والية الشلف : -  والية الشلف :

02 - 24 م.ت. م.ت  بتاجنة

08 -  والية بشار : -  والية بشار :

08 - 14 م.ت. م.ت  ببني يخلف

26 -  والية اHدية : -  والية اHدية :

26 - 13 م.ت. م.ت  بدراق

26 - 14 م.ت.م.ت  بوزرة

29 -  والية معسكر : -  والية معسكر :

29 - 13 م.ت. م.ت  باحملمدية 2

29 - 14 م.ت.م.ت بوادي األبطال

36 -  والية الطارف : -  والية الطارف :

36 - 13 م.ت. م.ت  بعX الكرمة

تينركوك

تاجنة

بني يخلف

دراق
وزرة

احملمدية
وادي األبطال

عX الكرمة

مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 17-74 مـؤرخ في  مـؤرخ في 12 جـمادى األولى جـمادى األولى
عــام عــام 1438 اHــوافق  اHــوافق 9 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة r2017 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن
إحــداث جلــنــة تــنــظـــيم األلــعــاب اإلفــريـــقــيــة الــثــالــثــةإحــداث جلــنــة تــنــظـــيم األلــعــاب اإلفــريـــقــيــة الــثــالــثــة

للشباب باجلزائر.للشباب باجلزائر.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rبناء على تقرير وزير الشباب والرياضة -

- وبـنـاء على الـدسـتـورr السيـمـا اHـادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
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اHاداHادّة ة 2 : : يحدد مقر اللجنة �دينة اجلزائر.

اHاداHادّة ة 3 : : تـتـولى اللـجـنة مـهـام التـحـضيـر والتـنـظيم
الــتــقــني واHــادي لـلــمــنــافــســات الــريـاضــيــة والــتــظــاهـرات
الثقافية والـعلمية اHقررة في بـرنامج األلعاب اإلفريقية

الثالثة للشباب.

الفصل الثانيالفصل الثاني

التشكيلة والتنظيم والسيرالتشكيلة والتنظيم والسير

اHــــادة اHــــادة 4 :: تــــتـــشــــكل الــــلـــجــــنـــة الــــتي يــــرأســـهــــا وزيـــر
الـشــبـاب والـريــاضـةr ويـسـاعــده نـائـبـان (2)  لــلـرئـيس في
rشـــخـــصـي والي واليـــة اجلــــزائـــر الـــنـــائـب األول لـــلـــرئـــيس
ورئــيـس الــلـــجـــنـــة الـــوطـــنــيـــة األوHـــبـــيـــة الــنـــائـب الــثـــاني
لـــــلـــــرئـــــيـسr من ¡ــــــثل واحـــــد (1) عن كـل وزارة وهـــــيـــــئـــــة

وسلطة آتية :

- وزير  الدولةr وزير الشؤون اخلارجية والتعاون
rالدولي

rوزير الدفاع الوطني -

rوزير الداخلية واجلماعات احمللية -

rاليةHوزير ا -

- وزيــــر الــــشــــؤون اHــــغــــاربــــيــــة واالحتــــاد اإلفــــريــــقي
rوجامعة الدول العربية

- وزيـر الـتـهـيـئـة الـعـمـرانـيـة والـسـيـاحـة والـصـنـاعة
rالتقليدية

rوزير األشغال العمومية والنقل -

rوزير التربية الوطنية -

rوزير التعليم العالي والبحث العلمي -

rوزير الثقافة -

rستشفياتHوزير الصحة والسكان وإصالح ا -

rوزير االتصال -

rوزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -

rقيادة الدرك الوطني -

rديرية العامة لألمن الوطنيHا -

rدنيةHديرية العامة للحماية اHا -

- اHديرية العامة للجمارك. 

كما تضم اللجنة :

rعنية باأللعابHثلي والة كل الواليات ا¡ -

- ¡ـثـلي اإلدارة اHـركـزيـة واHـؤسـسات حتـت وصـاية
rوزارة الشباب والرياضة

- مـــديــري الـــشــبــاب والـــريــاضـــة لــلــواليـــات اHــعـــنــيــة
rباأللعاب

rبيةHثل عن اللجنة الوطنية األو¡  -

-  ¡ــــثــــلـي االحتــــاديــــات واجلـــــمــــعـــــيــــات الــــريـــــاضــــيــــة
الوطنية اHعنية باأللعاب.

�ـــكـن رئـــيـس الـــلــــجــــنــــة أن يـــســــتــــعــــX بـــأي شــــخص
طبيعي أو معنوي من شأنه مساعدة اللجنة في مهامها.

اHاداHادّة  5 : : يعX ¡ثـلو اإلدارات والهيئات والسلطات
اHــــــذكـــــــورة فـي اHــــــادة 4 أعـالهr �ـــــــوجب قـــــــرار مـن وزيــــــر
الــــشــــبــــاب والــــريــــاضـــــة بــــنــــاء عــــلى اقــــتــــراح الــــســــلــــطــــات

واHنظمات والهيئات التي يتبعونها.

يــعــX ¡ـــثــلــو اإلدارات مـن بــX أصــحـــاب الــوظــائف
العليا للدولة في دوائرهم الوزارية.

اHاداHادّة ة 6 : : تتكون اللجنة من:

rمجلس تنفيذي -

rمديرية عامة لأللعاب -

rأمانة عامة -

- جلان متخصصة.

7 : : يـــضم  اجملــــلـس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــجـــنـــة الـــذي اHــاداHــادّة ة 
يـرأسه وزيــر الـشــبـاب والــريـاضــةr ويـســاعـده نــائـبـان (2)
لـلـرئـــيس في شـخـصي والي واليــة اجلـزائـر الـنـائب األول
لــلــرئــيسr ورئــيس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة األوHــبــيـة الــنــائب

الثاني للرئيس :

- اHـدير الـعام لـلريـاضـة بوزارة الـشبـاب والريـاضة
rأو ¡ثله

rدير العام لأللعابHا -

rمدير الشباب والرياضة لوالية اجلزائر -

- األمــX الــعــام لــلـجــنــة تــنــظـيـم األلـعــاب اإلفــريــقــيـة
rالثالثة للشباب

rتخصصةHرؤساء اللجان ا -
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- رؤســاء الـلـجــان احملـلــيـة لـلــدعم بـالــواليـات اHـعــنـيـة
بــاأللـعـاب الـذيـن يـعـيـنــهم وزيـر الـشــبـاب والـريــاضـة بـنـاء

.XعنيHعلى اقتراح الوالة ا

حتــدد الــقـائــمـة االســمـيــة ألعـضــاء اجملــلس الـتــنـفــيـذي
�وجب قرار من وزير الشباب والرياضة.

اHــاداHــادّة ة 8 : : يـــتــولى  اجملـــلس الـــتــنـــفــيـــذي لــلـــجــنـــة عــلى
اخلصوصr اHهام اآلتية :

- اقـــتـــراح مــخـــطط عـــمل الـــلـــجـــنــة واHـــصـــادقـــة عــلى
rتخصصةHالبرامج العملية للجان ا

- تـوفـيـر كل الـوسائـل الضـروريـة لـتـجـسـيـد أهداف
rاأللعاب وجناحها

- تــوفــيــر شــروط اإلقــامـــة واألمن الالئــقــX لــلــوفــود
rشاركةHا

- اHـــصـــادقــة عـــلى تـــشـــكـــيـــلــة الـــلـــجـــان اHــتـــخـــصـــصــة
rدير العام لأللعابHوضوعة لدى اHا

rمتابعة أشغال حتضير األلعاب وسيرها -

- حتـــضـــيــــر كل اHـــنـــشـــآت والـــتـــجـــهـــيـــزات والـــعـــتـــاد
الــضــروري لـســيــر األلــعــاب طــبــقــا لــلــمــقــايــيس والــقــواعـد

rعمول بها في كل تخصص رياضيHالدولية ا

rصادقة على كل اتفاقيات أداء اخلدماتHا -

rاتخاذ كل التدابير الضرورية لسير األلعاب -

- دراســـــة كل االتـــــفــــاقـــــات واالتـــــفــــاقـــــيـــــات لــــرعـــــايــــة
اHـــنـــافـــســـات والـــتـــظـــاهـــرات اHـــنـــصــوص عـــلـــيـــهـــا فـي هــذا
اHــرســوم مع الــهــيــئــات الــوطــنــيـة واألجــنــبــيــة واHــصــادقـة

عليها.

اHــــاداHــــادّة ة 9 : : تــــكـــلـف اHـــديــــريـــة الــــعـــامــــة لأللــــعــــاب عـــلى
اخلصوصr �ا يأتي :

- تــنــســيـق مــجــمــوع أنـــشــطــة الــلــجـــان اHــتــخــصــصــة
rواألمانة العامة

rالعمل على جناح األلعاب وتوفيقها -

- ضمـان االتصال والـتنـسيق مع الـهيئـات واألجهزة
الــــريــــاضــــيــــة اإلفـــريــــقــــيــــة وكــــذا االحتـــاديــــات الــــريــــاضــــيـــة
اإلفريـقيـة والـدوليـة لكل األعـمال والـعـملـيات الـتي تدخل

rفي إطار األلعاب اإلفريقية  الثالثة للشباب

- دراســــة الـــــطــــعـــــون اHــــقــــدمـــــة من رؤســـــاء الــــوفــــود
اHشاركة واHـرتبطـة بتحـضير األلـعاب اإلفريـقية الـثالثة
rعنيةHللشباب وتنظيمها وذلك باالتصال مع الهياكل ا

- الــعـــمل عــلى تــوظـــيف مــســتــخـــدمي ومــســتــشــاري
rاللجنة وحتديد أجرتهم

- اتـخاذ كل الـتدابـير الـضروريـة لتـحضـير األلـعاب
وتنظيمها.

اHـاداHـادّة ة 10 : : يـعـX اHــديـر الـعـام لأللــعـاب �ـوجب قـرار
من وزير الشباب والرياضة.

اHـاداHـادّة ة 11 : تـسـاعـد اHـديـر الـعـام لأللـعـاب أمـانـة عـامـة
وهـياكـل تقـنـية وإداريـة ومـسـتخـدمـون ضـروريون لـسـير

اللجنة.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : تـكلف األمـانـة الـعـامةr حتـت سلـطـة اHـدير
العام لأللعابr على اخلصوص �ا يأتي:

rمهام إدارية وتسيير اللجنة وأجهزتها وإمدادها -
rتسيير مستخدمي اللجنة -

rمعاجلة بريد اللجنة  -
- الــــتـــنــــظـــيـم والـــتــــحــــضـــيــــر اHـــادي والــــتــــقـــنـي لـــكل

اجتماعات اللجنة وأجهزتها.

Xعـــام يـــعـــ Xــــادّة  13 : : يـــديـــر األمـــانـــة الــــعـــامـــة أمـــHــــاداHا
�وجب قرار من وزير الشباب والرياضة.

يـخـلـف األمـX الـعـام اHـديـر الــعـام لأللـعـاب في حـالـة
حدوث مانع لهذا األخير أو غيابه.

اHــاداHــادّة ة 14 :  : تـــكــلف الـــلــجـــان اHـــتــخـــصــصـــةr كل فــيـــمــا
يخصهاr بدراسة واقتراح وتنفيذ كل األعمال الضرورية
لـتحـضيـر األلعاب اإلفـريقـية الـثالـثة للـشبـاب وتنـظيـمها

وإجرائها.
اللجان اHتخصصة اHذكورة أعاله هي:

rجلنة التشريفات واالعتمادات -
rجلنة اإليواء واإلطعام -

rجلنة النقل -
rنشآت والتجهيزاتHجلنة ا -

rجلنة األمن -
rجلنة التنظيم الرياضي -

- جلـــنــــة الــــصــــحـــة والــــنــــظـــافــــة ومــــكـــافــــحــــة تـــعــــاطي
rنشطاتHا

rاليةHجلنة اإلدارة وا -
rجلنة الرعاية والتكفل والتسويق واإلشهار -

rجلنة الصحافة واإلعالم واالتصال -
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rجلنة التكوين والتطوع -
- جلـــنـــة مـــراســـيـم االفـــتـــتـــاح واالخـــتـــتـــام وتـــنـــشـــيط

األنشطة الثقافية.
�ـكن كل جلـنـة أن حتـدث ضــمـنـهـا جلـانـا فـرعـيـةr عـنـد

االقتضاء.

اHـاداHـادّة  15 : : تــتــكــون الــلـجــان اHــتــخـصــصــةr بــنــاء عـلى
مــوضـــوعـــهــاr وال ســـيـــمــا من ¡ـــثـــلــX عـن وزارة الــشـــبــاب
والـريـاضـة ومـؤســسـاتـهـا ومــصـاحلـهـا غـيــر اHـمـركـزةr ومن
¡ـثـلـX عن الــلـجـنـة الـوطــنـيـة األوHـبـيــةr ومن ¡ـثـلـX عن
االحتـاديــات واجلــمــعــيــات الــريـاضــيــة الــوطــنــيـةr وكــذا من
¡ــثــلــX عن اإلدارات والــهــيــئــات واHــؤســســات والــهــيــاكل
لـلــقـطـاعـات اHـعـنـيـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـواد 4 و7 و14

أعاله.

اHاداHادّة ة 16 : : �كن اجمللس التنفيذي للجنة أن يحدث
جلانا خاصة كلّما دعت احلاجة إلى ذلك.

17: :  مـع مــراعــاة أحــكــام هــذا اHــرســومr يــحـدث اHـاداHـادّة ة 
الــوالة اHــعــنــيــون بــاأللــعــاب  جلــانـــا مــحــلــيــة لــدعم تــنــظــيم
األلـــعـــاب اإلفــريـــقـــيــة الـــثــالـــثـــة لــلـــشـــبــاب قـــصـــد حتــضـــيــر

وتسيير التظاهرات اHقامة  في والياتهم وبلدياتهم. 

اHاداHادّة  18 : : حتدد تـشكـيلة الـهيـاكل واألجـهزة والـلجان
اHـتــخـصــصـة لــلـجــنـة والــلـجــان احملـلــيـة لــلـدعم وتــنـظــيـمــهـا
وسـيــرهـا وصالحـيـاتـهـا وكــذا الـقـائـمـة االسـمــيـة ألعـضـائـهـا

�وجب قرار من وزير الشباب والرياضة.

rفـي إطـــــار مـــــهــــــامـــــهـــــا rـــــادّة  19 : تــــــزود الـــــلـــــجــــــنـــــةHـــــاداHا
�ـــســـتـــخـــدمـــX تـــضـــعـــهم حتت تـــصـــرفـــهـــا اإلدارة اHـــكـــلـــفــة
بــالــريـــاضــة واإلدارات األخــرى بــاالتـــصــال مع الـــقــطــاعــات

اHعنية.
�ـــكن اHـــديـــر الــعـــام لأللـــعـــاب تـــوظـــيف مـــتـــعــاقـــدين
ومستخدمـX مؤقتX ومستشارين أكفاء في اجملالr على

أساس عقود وفقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

Xــديــر الـعــام لـأللــعــاب واألمـHــادّة ة 20 :  : يــســتــفــيــد اHــاداHا
الـعام وأعـضـاء اللـجان اHـتخـصصـة والـلجـان احمللـية لـلدعم
وكذا اHسـتخـدمون اHـوضوعـون حتت تصـرف اللـجنةr من
تـعـويـضـات حتـدد كـيـفـيات مـنـحـهـا ومـبـلـغـهـا �ـوجب قرار

مشترك بX وزير الشباب والرياضة ووزير اHالية.
الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

اHـاداHـادّة  21 : : تـتــوفـر الـلـجــنـة عـلى مــيـزانـيــة تــتــشــكـل
¡ا يأتي : 

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
rاإلعانات التي تمنحها الدولة -

rساهمات احملتملة للجماعات احملليةHا -
rمساهمات الهيئات العمومية واخلاصة -

- مــســاهــمــات جـمــعــيــة الـلــجــان الــوطــنـيــة األوHــبــيـة
rاإلفريقية

 rإعانات الهيئات الدولية -
- الــهــبــات والـــوصــايــا طــبــقـــا لــلــتــشــريـع والــتــنــظــيم

rعمول بهماHا
rXشاركات الطوعية لألشخاص الطبيعيHا -

- ناجت عمليـات الرعاية والتكفل واإلشهار وتسويق
rاأللعاب

- نــــاجت بــــيع الــــنــــشــــرات الــــتـي �ــــكن أن تــــنــــجــــزهــــا
rاللجنة

- كل اإليرادات األخرى اHتصلة بهدفها.
في باب النفقات  :في باب النفقات  :

rتصلة بهدفهاHالنفقات ا -
- الـنفـقـات اخملصـومـة من اللـجـنة طـبـقا لـلـبروتـكول
والـعقـد اHبـرمX بـX اللـجنـة الوطـنيـة األوHبـية وجـمعـية
الــلــجــان الـــوطــنــيــة األوHــبـــيــة اإلفــريــقــيـــة وكــذا الــنــفــقــات
اHــنــصـــوص عــلــيـــهــا في  تــنـــظــيــمـــات األلــعــاب اإلفـــريــقــيــة

للشباب.

اHاداHادّة 22 :  : تؤهل اللجنة لفتح حساب خزينة.
و �ـكــنـهـا أيــضـا أن تـفــتح حـسـابــا بـالـعــمـلـة الــصـعـبـة

تخضع شروط سيره لنظام بنك اجلزائر.
حتــدد قــائـــمــة إيــرادات ونـــفــقــات احلـــســاب بــالـــعــمــلــة
الصـعبـة وكذا الكـيفـيات الـعملـية لـتسـييـره �وجب قرار

مشترك بX وزير الشباب والرياضة ووزير اHالية.
يـــقـــفل احلـــســـابـــان اHـــذكـــوران في الـــفـــقــرتـــX األولى
والثانية أعالهr عقـب إيداع التقارير التـنفيذية وحصائل

األلعاب لدى كل السلطات والهيئات اHعنية.

اHاداHادّة ة 23 : : رئـيس اللجـنة هو اآلمـر بصرف مـيزانية
الـــلــــجـــنـــةr و�ــــكـــنه تــــفـــويـض إمـــضـــائـه إلى اHـــديــــر الـــعـــام

لأللعاب أو إلى رئيس جلنة اإلدارة واHالية.

24 : : �ــسك مــحــاســبــة الــلــجــنـة عــون مــحــاسب اHـاداHـادّة ة 
يعينه وزير اHالية طبقا لقواعد احملاسبة العمومية.
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25 :  : يــتــولى اHــراقــبــة اHــالــيــة لــلــجــنـة مــراقب اHـاداHـادّة ة 
مالي يعينه وزير اHالية طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHــاداHــادّة  26 : : تُـــحلّ الـــلــجـــنــة بـــعـــد تــصـــفــيـــة احلــســـابــات
وتقد� احلصائل.

يــدفع الـرصـيــد الـبـاقي احملــتـمل الــنـاجم عن إيـرادات
اللجنـة إلى اخلزينـة العمـومية طبـقا للـتشريع والـتنظيم

اHعمول بهما.

اHــاداHــادّة ة 27 : : تــكـــون األمــوال اHـــنـــقــولـــة اHــكـــتــســـبــة من
الــلــجــنــة �ــنـــاســبــة تــنــظــيم األلــعـــاب اإلفــريــقــيــة الــثــالــثــة
لــلــــشـــبـــابr مــــحـل جــــرد ويـــتـم تـــخـــصــــيـــصـــهــــا حـــسـب
كـيـفـيـات يــقـررهـا كـل مـن وزيـر الـشـبـاب والـريـاضـة

ووزير اHالية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
اللجنة الوطنية للدعم واHتابعةاللجنة الوطنية للدعم واHتابعة

اHــاداHــادّة ة 28 : لـــتـــجـــســـيـــد األهـــداف اHـــنـــوطـــة بـــتـــنـــظـــيم
rاأللعاب اإلفريقيـة الثالثة للشبـاب وضمان جناحها التام
حتدث جلـنة وطنـية للـدعم واHتابـعة يرأسـها الوزير األول
وتـتـشـكل من الـوزراء اHـكــلـفـX بـالـقـطـاعـات اHـذكـورة في
اHادة 4 أعاله والوالة اHـعنيـX بتـنظيم األلـعاب اإلفريـقية

الثالثة للشباب.

اHـاداHـاّدة  29 :  : تـكـلف الـلـجـنـة الـوطـنـيـة لـلـدعم واHـتـابـعة
بـتــقـد� الـدعـم واHـســاعـدة الـضــروريـX مـن كل الـســلـطـات
واHـؤسسات الـعمـوميـة إلجناح األلـعاب اإلفريـقيـة الثـالثة

للشباب .

كــمــا تــقــوم هــذه الــلــجــنــة بــاHــتــابــعــة اHــنــتـظــمــة لــكل
عــمـلــيـات حتــضــيـر األلــعـاب اإلفــريــقـيــة الـثــالــثـة لــلـشــبـاب

وتنظيمها وإجرائها.

اHـاداHـادّة ة 30 : جتـتـمع اللـجـنـة الوطـنـية لـلـدعم واHتـابـعة
بـنـاء على اسـتدعـاء من رئـيسـهـاr و�كـنهـا أن جتـتمع بـناء
عـــلى اقـــتــراح رئـــيس جلـــنــة تـــنـــظــيـم األلــعـــاب اإلفـــريــقـــيــة

الثالثة للشباب.

اHاداHادّة  31 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 12 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
اHوافق 9 فبراير سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مـرسـوم تـنـفيـذي مـرسـوم تـنـفيـذي رقم رقم 17-75 مـؤرخ في  مـؤرخ في 12 جـمادى األولى جـمادى األولى
عــام عــام 1438 اHــوافق  اHــوافق 9 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة r2017 يـــتـــr يـــتـــضــمنضــمن
إحداث جلـنة تنـظيم ألـعاب البـحر األبـيض اHتوسطإحداث جلـنة تنـظيم ألـعاب البـحر األبـيض اHتوسط

التاسعة عشرة لوهران.التاسعة عشرة لوهران.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rبناء على تقرير وزير الشباب والرياضة -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية

- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 12-06 اHــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

rباجلمعيات

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

rتعلق بالواليةHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-05 اHــــؤرخ في 14
رمـضان عام 1434 اHوافق 23 يولـيو سـنة 2013  واHـتعلق
rبـتـنـظـيـم األنشــطـة الـبـدنـيـة والـريـاضـيـة وتطويرها

rادة 214 منهHال سيما ا

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-311 اHؤرخ
في 28 صـــفـــر عــام 1412 اHــوافق 7 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 1991
rواعــتــمــادهم Xالــعــمــومــيــ Xاحملــاســبــ Xــتــعــلق بــتــعــيــHوا

rتممHعدل واHا

- وبـمـقـتــضـى الـمـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقـم 07-10
اHــؤرخ في 21 مـــحـــرم عــام 1431 اHــوافق 7 يـــونـــيـــو ســـنـــة
XــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2010 وا

الـــمـــنـــتــمـــيـن لـألسـالك الـــخـــاصــة بـــاإلدارة الـــمـــكـــلـــفــة
rبالشباب والرياضة
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 16-84 اHـؤرخ
في 21 جــمـادى األولى عـام 1437 اHـوافق أول مــارس سـنـة

r2016 الذي يحدد صالحيات وزير الشباب والرياضة

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 16-85 اHـؤرخ
في 21 جــمـادى األولى عـام 1437 اHـوافق أول مــارس سـنـة
2016 واHتضمن تنظيم اإلدارة اHركزية لوزارة الشباب

rوالرياضة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHاّدة األولى : األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادة 214 من الـقانون
رقم 13-05 اHــؤرخ في 14 رمـــضـــان عـــام 1434 اHــوافق 23
يـولـيــو سـنـة 2013 واHـتــعـلق بــتـنــظـيم األنــشـطــة الـبــدنـيـة
والـريـاضـيــة وتـطـويـرهـاr يـهـدف هـذا اHـرسـوم إلى إحـداث
جلــنــة تـنــظــيم ألــعـاب الــبــحـر األبــيض اHــتــوسط الـتــاســعـة
عــشــرة لــوهـــران في ســنــة 2021 وتـــدعى في صـــلب الــنص

"اللجنة".

توضع اللجنة حتت إشراف الوزير األول.

اHاداHادّة 2 : يحدد مقر اللجنة �دينة وهران.

اHاداHادّة ة 3 : تـتـولى اللـجـنة مـهـام التـحـضيـر والتـنـظيم
الــتــقــني واHــادي لـلــمــنــافــســات الــريـاضــيــة والــتــظــاهـرات
الـثــقـافــيـة والـعــلـمـيــة اHـقــررة في بـرنـامـج  ألـعـاب الــبـحـر

األبيض اHتوسط التاسعة عشرة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التشكيلة والتنظيم والسيرالتشكيلة والتنظيم والسير

اHــــادة اHــــادة 4 :: تــــتـــشــــكل الــــلـــجــــنـــة الــــتي يــــرأســـهــــا وزيـــر
الـشــبـاب والـريــاضـةr ويـسـاعــده نـائـبـان (2)  لــلـرئـيس في
rشــــخــــصي والـي واليــــة وهــــران الــــنــــائب األول لــــلــــرئــــيس
ورئــيـس الــلـــجـــنـــة الـــوطـــنــيـــة األوHـــبـــيـــة الــنـــائـب الــثـــاني
لـــــلـــــرئـــــيـسr من ¡ــــــثل واحـــــد (1) عن كـل وزارة وهـــــيـــــئـــــة

وسلطة آتية :

- وزيـر الـدولةr وزيـر الـشؤون اخلـارجـية والـتـعاون
rالدولي

rوزير الدفاع الوطني -

rوزير الداخلية واجلماعات احمللية -

rاليةHوزير ا -

- وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة
rالتقليدية

rوزير األشغال العمومية والنقل -

rوزير التربية الوطنية -

rوزير التعليم العالي والبحث العلمي -

rوزير الثقافة -

rستشفياتHوزير الصحة والسكان وإصالح ا -

rوزير االتصال -

rوزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -

rقيادة الدرك الوطني -

rديرية العامة لألمن الوطنيHا -

rدنيةHديرية العامة للحماية اHا -

- اHديرية العامة للجمارك. 

كما تضم اللجنة :

rعنية باأللعابHثلي والة كل الواليات ا¡ -

- ¡ـثـلي اإلدارة اHـركـزيـة واHـؤسـسات حتـت وصـاية
rوزارة الشباب والرياضة

- مـــديــري الـــشــبــاب والـــريــاضـــة لــلــواليـــات اHــعـــنــيــة
rباأللعاب

rبيةHثلي  اللجنة الوطنية األو¡  -

-  ¡ــــثــــلـي االحتــــاديــــات واجلـــــمــــعـــــيــــات الــــريـــــاضــــيــــة
الوطنية اHعنية باأللعاب.

�ـــكـن رئـــيـس الـــلــــجــــنــــة أن يـــســــتــــعــــX بـــأي شــــخص
طبيعي أو معنوي من شأنه مساعدة اللجنة في مهامها.

اHاداHادّة ة 5 : : يعX ¡ثـلو اإلدارات والهيئات والسلطات
اHــــــذكـــــــورة في اHــــــادة 4 أعــاله �ـــــــوجب قـــــــرار من وزيــــــر
الــــشــــبــــاب  والــــريـــاضــــة بــــنــــاء عـــلـى اقــــتـــراح الــــســــلــــطـــات

واHنظمات والهيئات التي يتبعونها.

يــعــX ¡ـــثــلــو اإلدارات مـن بــX أصــحـــاب الــوظــائف
العليا للدولة في دوائرهم الوزارية.

اHاداHادّة ة 6 : : تتكون اللجنة من :

rمجلس تنفيذي -
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rمديرية عامة لأللعاب -
rأمانة عامة -

- جلان متخصصة.

7 : :  يــضــم  اجملــلـس الــتــنــفــيــذي لــلــجــنــة الــــذي اHـاداHـادّة ة 
يــرأســه وزيـر الــشـبـــاب والـريـاضـةr ويـسـاعـــده نـائـبـــان
(2) لـــلــرئــيس فــــي شــخــصـي والي واليــة وهـــران الــنــائب
األول لـــلـــرئـــيسr ورئـــيس الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة األوHـــبـــيــة

النائب الثاني للرئيس :
- اHـدير الـعام لـلريـاضـة بوزارة الـشبـاب والريـاضة

rأو ¡ثله
rدير العام لأللعابHا -

rمدير الشباب والرياضة لوالية وهران -
rبية الدوليةHالعضو اجلزائري في اللجنة األو -

- األمـX العـام للـجنـة تنـظيم ألـعاب الـبحـر األبيض
rتوسط التاسعة عشرةHا

rتخصصةHرؤساء اللجان ا -
- رؤســاء الـلـجــان احملـلــيـة لـلــدعم بـالــواليـات اHـعــنـيـة
بــاأللـعـاب الـذيـن يـعـيـنــهم وزيـر الـشــبـاب والـريــاضـة بـنـاء

.XعنيHعلى اقتراح  الوالة ا
حتــدد الــقـائــمـة االســمـيــة ألعـضــاء اجملــلس الـتــنـفــيـذي

�وجب قرار من وزير الشباب والرياضة.

اHــاداHــادّة ة 8 : : يـــكـــلف  اجملـــلس الـــتـــنــفـــيـــذي لـــلـــجـــنــة عـــلى
اخلصوصr باHهام اآلتية :

- اقـــتـــراح مــخـــطط عـــمل الـــلـــجـــنــة واHـــصـــادقـــة عــلى
rتخصصةHالبرامج العملية للجان ا

- تـوفـيـر كل الـوسائـل الضـروريـة لـتـجـسـيـد أهداف
rاأللعاب وجناحها

- تــوفــيــر شــروط اإلقــامـــة واألمن الالئــقــX لــلــوفــود
rشاركةHا

- اHـــصـــادقــة عـــلى تـــشـــكـــيـــلــة الـــلـــجـــان اHــتـــخـــصـــصــة
rدير العام لأللعابHوضوعة لدى اHا

rمتابعة أشغال حتضير األلعاب وسيرها -
- حتـــضـــيــــر كل اHـــنـــشـــآت والـــتـــجـــهـــيـــزات والـــعـــتـــاد
الــضــروري لـســيــر األلــعــاب طــبــقــا لــلــمــقــايــيس والــقــواعـد

rعمول بها في كل تخصص رياضيHالدولية ا
rاتخاذ كل التدابير الضرورية لسير األلعاب -

rصادقة على كل اتفاقيات أداء اخلدماتHا -

- دراســـــة كل االتـــــفــــاقـــــات واالتـــــفــــاقـــــيـــــات لــــرعـــــايــــة
اHـــنـــافـــســـات والـــتـــظـــاهـــرات اHـــنـــصــوص عـــلـــيـــهـــا فـي هــذا
اHــرســوم مع الــهــيــئــات الــوطــنــيـة واألجــنــبــيــة واHــصــادقـة
عــلــيــهـا فـي ظل احــتـرام أنــظــمــة الـلــجــنــة الـدولــيــة أللــعـاب

البحر األبيض اHتوسط.

اHــــاداHــــادّة ة 9 : : تــــكـــلـف اHـــديــــريـــة الــــعـــامــــة لأللــــعــــاب عـــلى
اخلصوصr �ا يأتي :

- تــنــســيـق مــجــمــوع أنـــشــطــة الــلــجـــان اHــتــخــصــصــة
rواألمانة العامة

rالعمل على جناح األلعاب وتوفيقها -

- ضمـان االتصال والـتنـسيق مع الـهيئـات واألجهزة
الـــريــاضـــيـــة لــلـــبـــحــر األبـــيض اHـــتـــوسط والـــدولــيـــةr وكــذا
االحتـــاديــات الــريـــاضــيـــة لــكل األعـــمــال والــعـــمــلــيـــات الــتي
تـدخل في إطـار ألـعـاب البـحـر األبـيض اHـتوسط الـتـاسـعة
عـشـرة بـالتـنـسـيق مع الـلجـنـة الـتنـفـيـذية لـلـجـنة الـدولـية

rتوسطHأللعاب البحر األبيض ا

- دراســــة الـــــطــــعـــــون اHــــقــــدمـــــة من رؤســـــاء الــــوفــــود
اHــشـاركــة واHــرتـبــطــة بـتــحــضـيــر ألــعــاب الـبــحــر األبـيض
اHتـوسط الـتـاسـعة عـشـرة وتـنـظـيمـهـا وذلك بـاالتـصال مع

rعنيةHالهياكل ا

- الــعـــمل عــلى تــوظـــيف مــســتــخـــدمي ومــســتــشــاري
rاللجنة وحتديد أجرتهم

- اتـخاذ كل الـتدابـير الـضروريـة لتـحضـير األلـعاب
rوتنظيمها

- الــســهــر عــلـى احــتــرام الــعــقــد اHـــبــرم بــX الــلــجــنــة
الـــدولــــيـــة أللـــعــــاب الـــبــــحـــر األبــــيض اHـــتــــوسط واHــــديـــنـــة
اHـســتـضــيـفــة أللـعــاب الـبــحـر األبــيض اHــتـوسط الــتـاســعـة

عشرة.

اHـاداHـادّة ة 10 : : يـعـX اHــديـر الـعـام لأللــعـاب �ـوجب قـرار
من وزير الشباب والرياضة.

اHـاداHـادّة ة 11 : تـسـاعـد اHـديـر الـعـام لأللـعـاب أمـانـة عـامـة
وهـياكـل تقـنـية وإداريـة ومـسـتخـدمـون ضـروريون لـسـير

اللجنة.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : تـكلف األمـانـة الـعـامةr حتـت سلـطـة اHـدير
العام لأللعابr على اخلصوص �ا يأتي:

rمهام إدارية وتسيير اللجنة وأجهزتها وإمدادها -

rتسيير مستخدمي اللجنة -
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rمعاجلة بريد اللجنة  -
- الــــتـــنــــظـــيـم والـــتــــحــــضـــيــــر اHـــادي والــــتــــقـــنـي لـــكل

اجتماعات اللجنة وأجهزتها.

Xعـــام يـــعـــ Xــــادّة  13 : : يـــديـــر األمـــانـــة الــــعـــامـــة أمـــHــــاداHا
�وجب قرار من وزير الشباب والرياضة.

يـخـلـف األمـX الـعـام اHـديـر الــعـام لأللـعـاب في حـالـة
حدوث مانع لهذا األخير أو غيابه.

اHــاداHــادّة ة 14 :  : تـــكــلف الـــلــجـــان اHـــتــخـــصــصـــةr كل فــيـــمــا
يخصهاr بدراسة واقتراح وتنفيذ كل األعمال الضرورية
لتـحضير ألـعاب البـحر األبيض اHتـوسط التاسـعة عشرة

وتنظيمها وإجرائها.
اللجان اHتخصصة اHذكورة أعالهr هي :

rجلنة التشريفات واالعتمادات -
rجلنة اإليواء واإلطعام -

rجلنة النقل -
rنشآت والتجهيزاتHجلنة ا -

rجلنة األمن -
rجلنة التنظيم الرياضي -

- جلـــنــــة الــــصــــحـــة والــــنــــظـــافــــة ومــــكـــافــــحــــة تـــعــــاطي
rنشطاتHا

rاليةHجلنة اإلدارة وا -
r جلنة الرعاية والتكفل واإلشهار والتسويق -

rجلنة الصحافة واإلعالم واالتصال -
rجلنة التكوين والتطوع -

- جلـــنـــة مـــراســـيـم االفـــتـــتـــاح واالخـــتـــتـــام وتـــنـــشـــيط
األنشطة الثقافية.

�ـكن كل جلـنـة أن حتـدث ضــمـنـهـا جلـانـا فـرعـيـةr عـنـد
االقتضاء.

اHــــاداHــــادّة  15 : : تــــتـــكــــون الــــلـــجــــان اHــــتـــخــــصــــصـــة حــــسب
مــوضـــوعـــهــاr وال ســـيـــمــا من ¡ـــثـــلــX عـن وزارة الــشـــبــاب
والـريـاضـة ومـؤســسـاتـهـا ومــصـاحلـهـا غـيــر اHـمـركـزةr ومن
¡ـثـلـX عن الــلـجـنـة الـوطــنـيـة األوHـبـيــةr ومن ¡ـثـلـX عن
االحتـاديــات واجلــمــعــيــات الــريـاضــيــة الــوطــنــيـةr وكــذا من
¡ـــثــلـــX عـن اإلدارات والــهـــيـــئـــات واHـــؤســـســـات وهــيـــاكل
الـقـطــاعـات اHـعـنـيــة اHـنـصـوص عــلـيـهـا في اHـواد 4 و7 و14

أعاله.

اHـاداHـادّة ة 16 : : �ـكن اجملـلس الـتـنـفـيذي لـلـجـنـة أن يـحدث
جلانا خاصة كلما دعت احلاجة إلى ذلك.

17 : مـع مــراعــاة أحــكــام هــذا اHــرســومr يــحـدث اHـاداHـادّة ة 
الــوالة اHــعــنــيــون بــاأللــعــاب  جلــانـــا مــحــلــيــة لــدعم تــنــظــيم
ألــعــاب الــبـحــر األبــيض اHــتــوسط الــتــاسـعــة عــشــرة قــصـد
حتــضـــيــر وتـــســـيــيـــر الــتـــظـــاهــرات اHـــقــامـــة  في واليـــاتــهم

وبلدياتهم. 

اHاداHادّة ة 18 : : حتدد تـشكـيلة الـهيـاكل واألجـهزة والـلجان
اHـتــخـصــصـة لــلـجــنـة والــلـجــان احملـلــيـة لــلـدعم وتــنـظــيـمــهـا
وسـيــرهـا وصالحـيـاتـهـا وكــذا الـقـائـمـة االسـمــيـة ألعـضـائـهـا

�وجب قرار من وزير الشباب والرياضة.

19 : : تــــــزود الــــــلــــــجـــــــنــــــة في إطـــــــار مــــــهــــــامــــــهــــــا اHـــــاداHـــــادّة ة 
�ـــســـتـــخـــدمـــX تـــضـــعـــهم حتت تـــصـــرفـــهـــا اإلدارة اHـــكـــلـــفــة
بــالــريـــاضــة واإلدارات األخــرى بــاالتـــصــال مع الـــقــطــاعــات

اHعنية.

  �ــكـن اHــديــر الــعــام لـأللــعــاب تــوظــيـف مــتــعــاقــدين
ومسـتخدمـX مؤقتـX ومستـشارين أكفـاء في اجملال على

أساس عقود وفقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

Xــديــر الـعــام لـأللــعــاب واألمـHــادّة ة 20 :  : يــســتــفــيــد اHــاداHا
الـعام وأعـضـاء اللـجان اHـتخـصصـة والـلجـان احمللـية لـلدعم
وكـذا اHـسـتخـدمـون اHوضـوعـون حتت تـصرف الـلـجـنة من
تـعـويـضـات حتـدد كـيـفـيات مـنـحـهـا ومـبـلـغـهـا �ـوجب قرار

مشترك بX وزير الشباب والرياضة ووزير اHالية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

21 : تــــتــــوفــــر الــــلــــجــــنــــة عــــلــى مــــيــــزانــــيـــة اHــاداHــادّة  
تـتـشـكـل مـمـا يأتي : 

في  باب اإليرادات :في  باب اإليرادات :

rاإلعانات التي تمنحها الدولة -

rساهمات احملتملة للجماعات احملليةHا -

rمساهمات الهيئات العمومية واخلاصة -

- إعــانـــات الــهــيـــئــات الــدولـــيــةr ال ســيـــمــا الــهـــيــئــات
rتوسطHذكورة في أنظمة ألعاب البحر األبيض اHا

-  نـــاجت بــــيع الــــنــــشــــرات الـــتـي �ـــكـن أن تـــنــــجــــزهـــا
rاللجنة
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- الــهــبــات والـــوصــايــا طــبــقـــا لــلــتــشــريـع والــتــنــظــيم
rعمول بهماHا

rXشاركات الطوعية ألشخاص طبيعيHا -

rشاركةHمساهمة الدول ا -

- ناجت عمليـات الرعاية والتكفل واإلشهار وتسويق
rاأللعاب

- كل اإليرادات األخرى اHتصلة بهدفها.

r8  و9 أعاله XـــطـــتـــHـــذكـــورة فـي اHتـــتم اإليــــرادات ا
ضـــمـن احـــتـــرام أحــــكـــام أنـــظــــمـــة ألـــعــــاب الـــبـــحــــر األبـــيض
اHـــتــوسط والـــعــقــد اHــبـــرم بــX الــلـــجــنــة الــدولـــيــة أللــعــاب
الـبــحـر األبـيض اHــتـوسط واHـديــنـة اHـســتـضـيــفـة لأللـعـاب

التاسعة عشرة أللعاب البحر األبيض اHتوسط.

في باب النفقات :في باب النفقات :

rتصلة بهدفهاHالنفقات ا -

- الـنفقـات اخملصـومة من الـلجنـة طبـقا للـعقـد اHبرم
بــX الــلــجــنــة الــدولــيــة أللــعــاب الــبــحــر األبــيض اHــتــوسط
واHــديــنـة اHــســتـضــيــفــة أللـعــاب الــبـحــر األبــيض اHــتـوسط
التاسعة عشرة وكذا النفقات اHنصوص عليها في أنظمة

ألعاب البحر األبيض اHتوسط.

اHاداHادّة 22 :  : تؤهل اللجنة لفتح حساب خزينة.

و �ـكــنـهـا أيــضـا أن تـفــتح حـسـابــا بـالـعــمـلـة الــصـعـبـة
تخضع شروط سيره لنظام بنك اجلزائر.

تـــــحــــدد قــــائــــمـــــة إيــــرادات ونــــفــــقـــــات الــــحــــســــاب
بــالـعــمــلـة الــصـعــبــة وكـذا الــكـيــفــيـات الــعــمـلــيـة لــتــسـيــيـره
�ـــوجب قــرار مـــشـــتــرك بـــX وزيــر الـــشــبـــاب والــريـــاضــة

ووزير اHالية.

يـــقـــفل احلـــســـابـــان اHـــذكـــوران في الـــفـــقــرتـــX األولى
والـثــانــيـة أعـاله عــقـب إيـداع الــتــقـاريــر الـتــنــفـيــذيـة
وحــصـــائـل األلـــعــاب لـــدى كـل الــســـلـــطــات والـــهــيـــئــات

الـمـعـنـيـة.

اHــاداHــادّة ة 23 : : رئــــيـس الـــلــــجــــنــــة هــــو اآلمــــر بــــصـــرف
مـيــزانـيـة الــلـجـنــةr ويـمــكـنـه تـفــويـض إمـضـائـه إلـى
الــمــديـر الــعــام لأللــعـاب أو إلـى رئــيـس لــجــنـة اإلدارة

واHالية.

24 : : �ــسك مــحــاســبــة الــلــجــنـة عــون مــحــاسب اHـاداHـادّة ة 
يعينه وزير اHالية طبقا لقواعد احملاسبة العمومية.

25 :  : يــتــولى اHــراقــبــة اHــالــيــة لــلــجــنـة مــراقب اHـاداHـادّة ة 
مالي يعينه وزير اHالية طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHــاداHــادّة  26 : : تُـــحلّ الـــلــجـــنــة بـــعـــد تــصـــفــيـــة احلــســـابــات
وتقد� احلصائل.

يــدفع الـرصـيــد الـبـاقي احملــتـمل الــنـاجم عن إيـرادات
اللجنـة إلى اخلزينـة العمـومية طبـقا للـتشريع والـتنظيم

اHعمول بهما.

اHــاداHــادّة ة 27 : : تــكـــون األمــوال اHـــنـــقــولـــة اHــكـــتــســـبــة من
الـلـجـنة �ـنـاسـبـة تنـظـيم ألـعـاب البـحـر األبـيض اHـتوسط
الـــتــاســـعــة عــشـــرة  مــحـل جــرد ويـــتم تــخـــصــيـــصــهـــا حــسب
كيـفيات يـقررها كـل من وزير الشـباب والريـاضة ووزير

اHالية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
اللجنة الوطنية للدعم واHتابعةاللجنة الوطنية للدعم واHتابعة

اHاداHادّة ة 28 : : لتـجسيـد األهداف اHـنوطة بـألعاب الـبحر
rـتـوسط التـاسعـة عـشرة  وضـمان جنـاحـها الـتامHاألبيض ا
حتدث جلـنة وطنـية للـدعم واHتابـعة يرأسـها الوزير األول
وتتـشـكل من وزراء القـطاعـات اHذكـورة في اHادة 4 أعاله
والوالة اHعـنيـX بتنـظيم ألـعاب البـحر األبـيض اHتوسط

التاسعة عشرة.

اHـاداHـادّة ة 29 :  : تـكـلف الـلـجـنـة الـوطـنـيـة لـلـدعم واHـتـابـعة
بـتــقـد� الـدعـم واHـســاعـدة الـضــروريـX مـن كل الـســلـطـات
واHـــؤســســات الــعــمــومــيــة إلجنـــاح ألــعــاب الــبــحــر األبــيض

اHتوسط التاسعة عشرة .

كــمــا تــقــوم هــذه الــلــجــنــة بــاHــتــابــعــة اHــنــتـظــمــة لــكل
عمليات حتضـير ألعاب البحر األبـيض اHتوسط التاسعة

عشرة  وتنظيمها وإجرائها.

اHـاداHـادّة ة 30 : : جتـتـمع اللـجـنـة الوطـنـية لـلـدعم واHتـابـعة
بـنـاء على اسـتدعـاء من رئـيسـهـاr و�كـنهـا أن جتـتمع بـناء
عـلى اقــتـراح رئـيس جلــنـة تـنـظــيم ألـعـاب الــبـحـر األبـيض

اHتوسط التاسعة عشرة.

اHاداHادّة ة 31 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 12 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
اHوافق 9 فبراير سنة 2017.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء
وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 17 صــفـر عـام  صــفـر عـام 1438 اHـوافـــق  اHـوافـــق 17 نـوفـمـبـر نـوفـمـبـر
ســنــــــة ســنــــــة r2016 يــجــعـل مــنــهج مـــعــايــرة الــنـــتــريت فيr يــجــعـل مــنــهج مـــعــايــرة الــنـــتــريت في
rــــيـــاه بـــتــــقـــنـــيــــة مـــطـــيــــاف االمـــتـــصــــاص اجلـــزيـــئيHاrــــيـــاه بـــتــــقـــنـــيــــة مـــطـــيــــاف االمـــتـــصــــاص اجلـــزيـــئيHا

إجباريا.إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1990
والـــمـــتـــعــلــق بــرقـــابـــة الـــجـــودة وقــمع الــغـشr الـــمــعـدل

rادة 19 منهHال سيما ا rتممHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

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

rطابقةHتعلق بتقييم اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-125 اHؤرخ
فــي 17 ربـــــيـــع الــــثـــــانـــي عـــــام 1432 اHـــــوافق 22 مــــارس
سـنـة 2011 واHــتـعــلق بــنـوعــيـة اHــيـاه اHــوجــهـة لالســتـهالك

rتممHعدل واHا rالبشري
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 اHؤرخ
في 20 ذي الــقــعــدة عــام 1434 الــمــوافــق 26 ســبــتــمــبــر
سـنــة 2013 الـذي يــحـدد شـروط وكـيـفـيــات اعـتـمـاد اخملـابـر

rستهلك وقمع الغشHقصد حماية ا
- و�ــقــتــضــى الــقـــــرار الـــوزاري اHــشــتــرك اHـؤرخ
في 22 ذي احلــجــة عـام 1426 اHـوافق 22 يــنــايــر ســنـة 2006
الـذي يـحدد نـسب العـناصـر الـتي حتتـويهـا اHـياه اHـعدنـية
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة ومـــيـــاه اHـــنـــبع وكـــذا شـــروط مـــعـــاجلـــتـــهـــا أو

rتممHعدل واHا rسموح بهاHاإلضافات ا

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 r1990 اHــعــدل واHــتـــمم واHــذكــور
أعالهr يهدف هذا الـقرار إلى جعل منهج معايرة النتريت
في اHياه بتقنية مطياف االمتصاص اجلزيئيr إجباريا.
اHــــادة اHــــادة 2 : : مـن أجل مـــــعـــــايــــرة الـــــنـــــتــــريـت في اHـــــيــــاه
بتقنية مـطياف االمتصاص اجلزيئيr فإن مخابر مراقبة
اجلودة وقمع الغش واخملابـر اHعتمدة لهذا الغرضr ملزمة

باستعمال اHنهج اHبX في اHلحق اHرفق بهذا القرار.
 يجب أن يـستـعمل هـذا اHنـهج من طرف اخملـبر عـند

األمر بإجراء خبرة.

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

حــــــرر بــــــاجلــــــزائـــــر 17 صــــــفــــــر عــــــام 1438 اHــــــوافق 17
نوفمبر سنة 2016.

بختي بلعايببختي بلعايب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
منهج معايرة النتريت في اHياه بتقنية مطيافمنهج معايرة النتريت في اHياه بتقنية مطياف

االمتصاص اجلزيئياالمتصاص اجلزيئي

1. اHوضوع :. اHوضوع :
يــــحـــدد هـــذا اHــــنـــهج تــــقـــنـــيــــة مـــطـــيــــاف االمـــتـــصـــاص
اجلـــزيـــئي Hـــعـــايـــرة الــنـــتـــريت فـي مــيـــاه الـــشـــرب واHـــيــاه
اHـــعــدنــيــة الــطــبــيــعــيــة ومــيــاه اHــنــبع ومــيــاه اخلــام ومــيــاه

الصرف الصحي.

2. مجال التطبيق :. مجال التطبيق :

1.2. مجال اHعايرة :. مجال اHعايرة :
يــطــبق هــذا اHــنــهج لــتــحــديــد تــركــيــز الــنــتــريت إلى
غــايــة N    = 0,25 مــلغ/ل بــاســتــعــمــــــال احلــجـــم األقــصـــى

(40 ملل) من عيّنة التجربة.

2.2. حد الكشف :. حد الكشف :
باسـتـعمـال أحواض سـمكـها 40 مـلم وعيّـنـة التـجـربة

حجمها 40 مللr يتم إيجاد حد الكشف في النطاق :
0,002 ملغ/ل ≥ N     ≥ 0,001 ملغ/ل.

3.2. احلساسية :. احلساسية :
بـــاســتـــعــمــال عـــيّــنـــة الــتـــجــربــة بـ 40 مـــللr وأحــواض
ســــمــــكــــهـــا 40 مــــلم يــــعــــطي الــــتــــركــــيـــز N    = 0,062 مــــلغ/ل

امتصاصا بحوالي 0,66 وحدة.
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بـــاســـتــعـــمـــال عــيـــنـــة الــتـــجـــربــة بـ 40 مـــلل وأحــواض
ســــمــــكــــهــــا 10 مــــلـمr يــــعــــطي الــــتــــركــــيــــز N    = 0,25 مــــلغ/ل

امتصاصا بحوالي 0,67 وحدة.
4.2.  التداخل :  التداخل :

إذا كـانت العـيّـنـة لديـهـا قـلويـة عـاليـةr �ـكن مالحـظة
.(9) rبعض التداخالت

يــبــX اجلــدول 4 مـــخــــتــــلف الــــتــــداخالت احملــــتــــمل أن
حتدث مع اHواد التي توجد في عيّنات اHاء أحيانا.

من بX اHـواد التي تـخضع لـلتـجربـة فإنّ تـلك التي
(chloramine) Xتـتــداخـل بـصــفــة واضــحــة هي : الــكــلــورامـ
والــكــلـور (chlore) وثــيــوســولــوفـات (thiosulfate) ومــتــعـدد
(polyphosphate  de  sodium) فــــــوســــــفــــــات الــــــصــــــوديـــــوم

.(fer (III)) (III) واحلديد
3. اHبدأ :. اHبدأ :

يتأسس هذا اHبدأ على :
- تــــفـــاعل أيـــونـــات الــــنـــتـــريت اHـــوجــــودة في عـــيّـــنـــة
التـجربة لـ pH يـساوي 1,9 مع الكـاشف أميـنو -4 بـنزين
ســــولــــفـــونــــامــــيـــد (amino-4 benzène sulfonamide) بـــوجـــود
(acide orthophosphorique) حـــــــمض أورثــــــوفـــــــوســــــفــــــوريك
لـلــحـصـول عــلى مــلح ثـنــائي أزويـيك (sel diazoïque) الـذي
يــــــــشــــــــكــل مــــــــركّــــــــبــــــــا وردي الـــــــلـــــــــــون مــــع ثــــــــنــــــــائــــي
كلوريـــــدرات-N نافتيــل -1 ثنائـــي أمينــو 2.1 إيثــان
(dichlorhydrate de N (naphtyl-1) diamino-1.2 éthane)

(مضاف مع الكاشف األمينو -4 بنزين سولفوناميد).
- يقاس االمتصاص في موجة طولها 540 نانومتر.

4. الكواشف :. الكواشف :
عنـد إجـراء التـحـليـلr تسـتـعمل فـقط الـكواشف ذات
نوعيـة حتليـلية مـعترف بـهاr وماء مـقطر أو مـاء ذو نقاوة

مكافئة.
1.4. حــــــمـــــــــــض أورثــــــــــــوفــــــــــــــوســــــفـــــــــــــوريـــك. حــــــمـــــــــــض أورثــــــــــــوفــــــــــــــوســــــفـــــــــــــوريـــك
r(acide orthophosphorique) مــــــحـــلــــــــول لـ 15 مــــول/ل

(    = 1,70 غ/ملل).
2.4.  حــــــمــــــــــض أورثـــــــــــوفــــــــــــــوســـــفــــــــــــوريـــك.  حــــــمــــــــــض أورثـــــــــــوفــــــــــــــوســـــفــــــــــــوريـــك
r(acide orthophosphorique) محلول بحوالي 1,5 مول/ل.

يـــــضــــاف بــــاســـــتــــعــــمـــــال مــــاصــــةr 25 مــــلل مـن حــــمض
أورثـــوفـــوســــفـــوريك (acide orthophosphorique) (1.4) إلى
150 ±  25 مـلل من اHـاء. يـجــانس ويـبـرد في درجـة حـرارة

احملـيط. ينـقل احملـلول إلى حـوجلـة مـدرجة سـعتـها 250 ملل
ويكمل احلجم باHاء.

rيــحــفظ احملــلــول فـي قــارورة زجــاجــيــة بــنــيــة الــلــون
حيث يبقى هـذا احمللول مستـقرّا Hدة ستة (6) أشـهرr على

األقل.

3.4. الكاشف اHلون :. الكاشف اHلون :

يـــــــــذوّب 40 ±  0,5 غ مـن األمــــــــــيـــــــــنـــــــــو - 4 بــــــــــنــــــــــزين
سـولــفــونـامــيـد  (amino-4 benzène sulfonamide) أو حـمض
(NH2C6H4SO2NH2) (acide sulflanilique) ســـولـــفـــانـــيـــلـــيك
فـي مـــــــــــزيـج مـــــــــــتـــــــــــكـــــــــــون مـن 100 ± 1 مـــــــــــلـل مــن حــــــــــمـض
أورتــوفـــوســفــوريك (1.4) (acide orthophosphorique) ومن

500 ± 50 ملل من اHاءr في وعاء بيشر.

تذوّب 2 ± 0,02غ من ثنائي كلوريدرات N -(نافتيل-1)
dichlorhydrate de N(naphtyl-1)) rثنائي أمينو 2.1 إيثان

(C10H7NH-CH2-CH2-NH2-2HCL) (diamino- 1.2 éthane

في احمللول اHتحصل عليه.

يـنـقل إلـى حـوجـلـة مـدرجـة سـعـتـها 1000 مـلل ويـكمل
احلجم باHاء. يجانس جيدا.

يــحـتـفظ بـاحملـلــول في قـارورة زجـاجـيــة بـنّـيـة الـلـون
حـيث يــبــقى هـذا احملــلـول ثــابــتـا Hــدة شـهــر واحـد (1) إذا ¬

حفظه في درجة حرارة بX 2 و5 °م. 

:  هـذا الــكـاشف خــطـيــر. فـيــجب جتـنب كل مالحـظـة :مالحـظـة 
مالمسة مع اجللد أو تناوله أو تناول أحد مكوناته.

r4.4. الـنــيـتـريـت :. الـنــيـتـريـت : مـحـلــول مـعـيــاري ذو تـركـيـز
N     = 100  ملغ/ل.

يــــذوّب 0,4922 ± 0,0002 غ من نــــتــــريت الــــصــــوديـــوم
(مـجفف في 105 °م خالل سـاعتX (2 سـا)r على األقل) في
حــوالي 750 مـــلل من اHـــاءr يـــنــــقل احملـــلـــول بـــالـــكـــمـــيـــة في

حوجلة مدرّجة سعتها 1000 ملل ويكمل احلجم باHاء.

rعلى األقل rـدة شهـر واحـدH يـبقى هـذا احملـلول ثـابـتا
إذا ¬ حفـظه فـي قارورة زجـاجـيـة مـغـلـقـة بـنّـيـة اللـون في

.(10) r2 و5 °م Xدرجة حرارة تتراوح ب

5.4. الـنــيـتـريـت : . الـنــيـتـريـت : مــحـلــول معـــيـاري ذو تــركــيـز
N     = 1 ملغ/ل.

يـقتـطع بواسـطة مـاصة 10 ملل من احملـلول اHـعياري
من النـيـتريت r(4.4) ثم يـدخل في حوجـلة مـدرجة سـعتـها

1000 ملل ويكمل احلجم باHاء.

يحضّر هذا احملـلول قبل كل استعمال ويتخلص منه
بعد ذلك.



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 18 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1438 هـ هـ
15 فبراير  فبراير سنة سنة 2017 م م

5. التجهيزات :. التجهيزات :
األدوات اHتداولة في اخملبر وما يأتي :

اHـطياف : اHـطياف : يسـمح بإجـراء القـياسـات في طـول موجة
540 نانومترr مجهز بأحواض سمكها 10 ملم و40 ملم.

تــغـسل جــمـيع األدوات الــزجـاجــيـة بــعـنــايـة بــواسـطـة
مـــحــلـــول حــمـض كــلـــوريــدريك (HCL) بـــحــوالي 2 مــول/ل

وتشطف �ياه غزيرة.

6. اقتطاع العي. اقتطاع العيّنات :نات :

يجـب اقتـطـاع عـيّنـات اخملـبر فـي قارورات زجـاجـية
ويــــجـب أن حتــــلـل في أســـــرع وقت ¡ـــــكن خالل 24 ســـــاعــــة
Xالتـي تـلـي اقـتــطـاع العيّنـات. تضمن درجة احلرارة ب
2 و5 °م  حــفــظــا جــيّــدا لــعــدة أنــواع من الــعــيّــنــاتr يــوصى

بالتحقق من ذلك.

7. طريقة العمل :. طريقة العمل :

1.7. العي. العيّنة اHأخوذة للتجربة :نة اHأخوذة للتجربة :
يـكـون 40 مــلل احلــد األقـصـى حلـجم عــيّـنــة الــتـجــربـة.
وهــــذا يــتــالءم مـع حتــديــد تــركــيـز الــنــتــريت حــتى يــصل

إلى N     = 0,25 ملغ/ل.
�ــكن اســتــعــمــال عـيّــنــات أصــغــر عــنــد احلـاجــةr وذلك

لتحديد تركيزات أعلى بكثير من النتريت.
إذا كانت عيّنـة اخملبر حتتوي على مواد عالقةr يجب
أن تـــــتـــــرك لـــــتـــــتـــــرسب أو تـــــرشّـح عـــــبـــــر ورقـــــة األلـــــيــــاف

الزجاجية قبل اقتطاع عيّنة التجربة.

2.7. اHعايرة :. اHعايرة :
يــقــتـطـع احلـجم اHــراد من عــيّـنــة الــتـجــربــة بـواســطـة
مــاصـــة ويــوضع في حــوجــلــة مــدرّجــة ســعــتــهــا 50 مــلل وإذا

اقتضى األمرr يوصل احلجم إلى 40 ± 2 ملل باHاء.

1 : : من األحـسن أن يـضـبط احلـجم دائـما في مالحـظة مالحـظة 
(pH) ــــاء لــــضــــمــــان عـــامـل هــــيـــدروجــــيــــنيH40 ± 2 مــــلـل بـــا

مناسب للتفاعل (بعد إضافة الكاشف).
يـضـافr بـواسـطـة مـاصةr 1 مـلل من الـكـاشف اHـلـون
(3.4). يجـانس مـبـاشرة مـع التـدويـر ويكـمل احلـجم بـاHاء.
جتــــــانس وتــــــتـــــرك لـــــتــــــرتـــــاح. يــــــجب أن يــــــكـــــون الــــــعـــــامل

.(9) r0,1 ± 1,9 رحلةHفي هذه ا (pH) الهيدروجيني
يـــــقـــــاس بـــــعــــد 20 دقــــــيـــــقـــــةr عـــــلى األقـلr من إضـــــافـــــة
الـــكــاشفr امــتـــصــاص احملــلــول عـــلى طــول مــوجـــة مــوافــقــة
لـالمــتــصــاص األقــصى (حــوالي 540 نـــانــومــتــر) في حــوض

سمكه مناسب باستعمال اHاء كسائل مرجعي.

مالحـــظـــة مالحـــظـــة 2 : : يـــجـب مـــراقـــبـــة طـــول اHــــوجـــة اHـــوافق
لالمـــتــصـــاص األقــصـى في كل مـــرّة يــســـتــعـــمل فـــيــهـــا هــذا
اHــنــهـج لــلــمـــرة األولى كــمــا يـــجب اخــتـــيــاره لــلـــمــعــايــرات

اHوالية.
3.7. تصحيح اللون :. تصحيح اللون :

إذا كـــــان لــــون الــــعـــيّـــــنـــــة اHـــأخــــوذة لـــلـــتــــجـــربـــة من
الـــمــحــــتــمل تـــداخـله أثــنـاء قــيـاس االمــتـصـاصr تــفـحص
عـــــيّــــنــــة ثـــانــــيـــة كـــمـــا هــــو مـــبـــX في r(2.7) لــــكن يــــعـــوض
الــــــكـــــاشـف اHـــــلـــــون (3.4) بـ 1 مــــــلل مـن مـــــحــــــلـــــول حــــــمض

األورثوفوسفوريك (2.4).
4.7. التجربة على بياض :. التجربة على بياض :

جتـرى جتـربـة علـى بيـاض كـمـا هـو مـبـX في الـفـقرة
r(2.7) بتعويض عيّنة التجربة بـ 40 ± 2  ملل من اHاء.

5.7. إنشاء منحنى اHعايرة :. إنشاء منحنى اHعايرة :
فـي مــجـــمــوعــة من تــسع حـوجالت مــدرّجـة سـعــتـهـا
50 مـــللr يـــدخـل بـــواســـطـــة ســـحـــاحـــةr أحـــجـــام من احملـــلـــول

اHعاير للنتريت (5.4) اHبينة في اجلدول 1 أدناه.
يـضـاف اHــاء إلى مـحــتـوى كل حـوجــلـة لــيـصل احلـجم
rالـفـقرة الـثـالـثة r(2.7) في Xإلى 40 ± 2 مـلل كـما هـو مـب
باستعمال أحواض ذات السمك احملدد في اجلدول 1 أدناه.
يـسـحب االمـتـصـاص إلى حـد الـصـفـر لالمـتـصـاصات
األخرى اHـتحـصل علـيهـا للـمحـاليل لـلمعـايرة ويـرسم لكل
سـمك حـوض مـنـحـنى االمــتـصـاص حـسب كـتـلـة الـنـتـريت
اHعـبـر عـنهـا بـاآلزوتr يـجب أن تـكون اHـنـحـنيـات خـطـية

ومارة باHصدر.

اجلدول اجلدول 1

حجم احمللولحجم احمللول
اHعاير للنتريتاHعاير للنتريت

(5.4)
سمك احلوضسمك احلوض

10 و 40 *

40

10 و 40

40

40

10 و 40

10

10

10

0

0,50

1

1,50

2

2,50

5

7,50

10

الكتلة اHوافقةالكتلة اHوافقة
للنتريت اHعبرللنتريت اHعبر

mN عنها باآلزوت عنها باآلزوت

ملمملمميكروغرامميكروغراممللملل

0

0,50

1

1,50

2

2,50

5

7,50

10

 * �كن أيضا استعمال أحواض سمكها 50 ملم.
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8. التعبير عن النتائج :. التعبير عن النتائج :
1.8. طريقة احلساب :. طريقة احلساب :

يـــعــطـى االمــتـــصــاص اHـــصــحح Ar حملـــلــول الـــتــجـــربــة
Ar = As - Ab : عادلة اآلتيةHبا

أوr إذا أجــري تــصـحــيــحـا لــلــونr يــعـطى االمــتــصـاص
Ar = As - Ab -Ac : عادلةHبا

حيث :
rقاس حمللول التجربةHهو االمتصاص ا : As

rهو امتصاص احمللول للتجربة على بياض : Ab

Ac : هو امتصاص احمللول احملضّر لتصحيح اللون.

: مـــــن الـضــــــــروري أن تــقـــــاس الــقـيــــم مالحـظـة :مالحـظـة 
 Ac rAb rAs في أحواض لها نفس السمك لعينة خاصة.

إنــطالقــا من االمـتــصــاص اHــصـحح rAr حتــدد الـكــتــلـة
اHـــوافـــقـــة لــلـــنـــتـــريت واHـــعــبـــر عـــنـــهــا بـــاHـــيـــكــروغـــرام من
اآلزوتr وذلك بــواســطـــة مــنــحــنـى اHــعــايــرة (5.7) لــســمك

حوض مناسب.
يعطى تركيز الـنتريت واHعبّر عـنه باHيليغرام من

اآلزوت في اللتر (ملغ/ل)r باHعادلة اآلتية :
mN_____
V

حيث :
mN : هي كـتلـة النـتريتr اHـعبّـر عنـها بـاHيـكروغرام

rAr صححHوافقة لالمتصاص اHلآلزوت وا

 Nc(NO2-)     No2-

ميكرومول/ل ملغ/ل ملغ/ل

1

0,304

0,014

3,29

1

0,046

71,4

21,7

1

N     = 1 ملغ/ل
-No2     = 1 ملغ/ل

c(NO2-) = 1 ميكرومول/ل

مثال :

تــركــــيـــز اآلزوت N     =1 مــلغ/ل يــوافــق لــتــركــيـــز
النتريت -No2    = 3,29 ملغ/ل.

2.8 الدقة : الدقة :

يـــحــــدد االنــــحــــراف اHـــعــــيــــاري لــــلـــتــــكــــراريــــة وإعـــادة
التجربة بX اخملابر كما هو مبX في اجلدول 3.

V : هو حجم عيّنة التجربة باHيليلتر.
  Nكن التعبير عن النتيجة بتركيز كتلة اآلزوت�
 أو الـنـتريت  -NO2      بـاHــيـلـيـغـرام في الـلـتـر (مـلغ/ل)r أو
بتـركيـز كمـية أيـونات الـنتريتrc(NO2-) r (باHـيكـرومول

في اللتر).
يبX اجلدول 2 عوامل التحويل اHناسبة.

اجلدول اجلدول 2

اجلدول اجلدول 3

العيالعيّنةنة

محلول معاير

محلول معاير

محلول معاير

محلول معاير

مياه قذرة مستعملة

مياه البحر

مياه النهر

   N تركيز النتريت تركيز النتريت

0

0,04

0,40

1,60

1,01

0,20

0,30

حجم عيحجم عيّنة االقتطاعنة االقتطاع

40

40

40

5

5

40

25

سمك احلوضسمك احلوض

40

40

10

10

10

10

10

فرق النوعية (ملغ/ل)فرق النوعية (ملغ/ل)

---

0,0002 إلى 0,0018

0,003 إلى 0,009

0,007 إلى 0,040

0,004 إلى 0,021

0,001 إلى 0,004

0,002 إلى 0,012

0,0001 إلى 0,0003

0,0002 إلى 0,0008

0,0011 إلى 0,0054

0,002 إلى 0,026

0,002 إلى 0,020

0,0003 إلى 0,0026

0,0008 إلى 0,0116

إعادة التجربةإعادة التجربةالتكراريةالتكراريةملمملممللمللملغ/لملغ/ل



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 18 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1438 هـ هـ
15 فبراير  فبراير سنة سنة 2017 م م

يـضاف 10 ± 1 مـلل من محـلول حـمض السـولفوريك
c (H2SO4) r(acide sulfurique) = 2,5 مــــــول/لr ثـم جتــــــانس

بعناية.

تــمـأل ســحــاحـــة ســعـــتــهــا 50 مــلل مـن مــحــلـــول مــعــايــر
لــلــنــتــريت r(4.4) ويــضــبط جــهــاز الــقــيــاس بــحــيـث تــكـون
نـهــايـة الــسـحــاحـة مــنـغــمـســة حتت ســطح مـحــلـول حــمـضي
لــلـبــرمــنــغــنـات اHــوجــود داخل احلــوجــلـة. تــعــايــر إلى غــايـة
زوال الــلــون. عــنــد االقــتـراب مـن احلــصــول عـلـى انــعــطـاف
زوال اللـونr يـسـخن احملـلـول عـند 40 °م وتـواصل اHـعـايـرة
بـبطء إلى حـX زوال الـتـلوين لـبـرمـنـغنـات. يـسـجل حجم

احمللول اHعاير للنتريت اHستعمل Hعايرة البرمنغنات.

50 مـــلـل مــن الــمـــحـــلـــول الـــمـــعـــايــر لــبــرمــنــغــنـات

الــــبــــوتــــاســــيـــومc (1/5 KMnO4) r  = 0,01 مــــول/لr يــــوافق
3,502 مـــلغ مـن اآلزوت. وبــالـــنـــســـبـــة لـــلــمـــحـــلـــول اHـــعـــايــر

للنتريت r(4.4) يجب أن يكون احلجم اHستعمل للمعايرة
35,02 ملل.

يـتالءم احمللـول اHـعايـر لـلنـتريـت فقط إذا كـان احلجم
اHستعمل للمعايرة محصورا في اجملال 35,02 ± 0,40 ملل.

9. حاالت خاصة :. حاالت خاصة :

إذا كــانـت قــلـــويــة الـــعــيّــنـــة مــرتـــفــعـــة حــيـث ال يــكــون
الـــعـــامـل الـــهـــيــــدروجـــيـــني (pH) مــــســــاويـــا 1,9 ± 0,1 بـــعـــد
معاجلة عيّنة التجربة وتخفيفها إلى 40 مللr من األحسن
إضــــافـــة مــــحـــلــــول حــــمض األرثـــوفــــوســــفـــوريك (2.4) قــــبل
(pH) الـتــخــفـيـف لـلــحــصـول عــلى الــعــامل الــهـيــدروجــيـني
اخلـــــــــاص بــــــــهـــــــــا. كــــــــمــــــــا يـــــــــقــــــــبـل اHــــــــنـــــــــهـج قــــــــاعــــــــديـــــــــة من
هيدروجـنوكاربونـات تساويr على األقلr 300 ملغ/ل في
عـيــنـة الـتــجـربـة بـ 40 مـلل دون أن يــكـون هـنــاك انـحـراف

بالنسبة للعامل الهيدروجيني (pH) اخلاص بها.

10. مالحظات حول طريقة العمل :. مالحظات حول طريقة العمل :

�ــكن أن تــكــون احملــالــيل اHــعــايــريــة لــلــنــتــريت غــيــر
مسـتقـرةr و�كن مـراقبـة تركـيز احملـلول اHـعايـر للنـتريت

(4.4) اHستعمل حسب اHنهج اآلتي :

تـــــقـــــتـــــطـــــع بـــــواســـــطـــــــــة مـــــاصــــــــة 50 مـــــــــلل مــــن
مـــحــــلـــــــول مـــعــــايـــــــر مـــن بــــرمــــنـــغــــنــــات الــــبـــوتــــاســــيـــوم
r0,01 مـول/ل = c (1/5 KMnO4) r(permanganate de potassium)

وتوضع في حوجلة مخروطية سعتها 250 ملل.

اجلدول اجلدول 4
مفعول مواد أخرى على النتائجمفعول مواد أخرى على النتائج

اHادةاHادة

اHغنيزيوم

البوتاسيوم

البوتاسيوم

الصوديوم

الصوديوم

الهيدروجينوكاربونات

الهيدروجينوكاربونات

النيترات

األمونيم

كادميوم

اHلحاHلح
اHستعملاHستعمل

أسيتات

كلورور

كلورور

كلورور

كلورور

صوديوم

صوديوم

بوتاسيوم

كلورور

كلورور

كتلة اHادة كتلة اHادة *
ميكروغرامميكروغرام

1000

100

1000

100

1000

6100(HCO-
3)

12200(HCO-
3)

1000(N)

100(N)

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

مفعول مفعول ** على اHعايرة لـ على اHعايرة لـ

-0,07

-0,07

-0,13

-0,02

-0,13

+0,01

+0,06

-0,06

-0,03

-0,03

0

0

-0,03

0

-0,01

+0,03

+0,03

0

-0,01

-0,03

mN = 10 ميكروغرام ميكروغرامmN=1 ميكروغرام ميكروغرامmN=0 ميكروغرام ميكروغرام
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اجلدول اجلدول 4 (تابع) (تابع)

اHادةاHادة

الزنك

 اHنغانيز 

(III) احلديد

(III) احلديد

النحاس

األلومنيوم

السيليكات

اليوريا

الثيوسولفات

الثيوسولفات

الكلور

الكلور

Xالكلورام

Xالكلورام

الكلورور
الهيدروكسيالمونيوم

الهيكساميتافوسفات
الصوديوم

الهيكساميتافوسفات
الصوديوم

اHلحاHلح
اHستعملاHستعمل

أسيتات

كلورور

كلورور

كلورور

أسيتات

سولفات

صوديوم

--

صوديوم

صوديوم

--

--

--

--

كتلة اHادة كتلة اHادة *
ميكروغرامميكروغرام

100

100

10

100

100

100

100(SiO2)

100

100(S2O3 2-)

1000(S2O3 2-)

2(CI2)

20(CI2)

2(CI2)

20(CI2)

100

50

500

0

0

0

0

-0,06

0

0

0

0

0

0

-0,01

--

-0,01

0

0

0

مفعول مفعول ** على اHعايرة لـ على اHعايرة لـ

0

-0,03

-0,03

-0,51

-0,07

-0,03

--

-0,09

-0,82

-0,77

-0,25

-2,81

-0,07

-2,78

-0,01

-0,82

-8,10

-0,04

+0,04

+0,04

-0,06

-0,06

0

0

+0,04

-0,03

0

-0,22

-1,01

-0,06

-0,30

0

-0,03

-0,80

mN = 10 ميكروغرام ميكروغرامmN=1 ميكروغرام ميكروغرامmN=0 ميكروغرام ميكروغرام

* كتـلة اHادة اHوجودة في عيّنة الـتجربة كتلة مـعبّر عنها بكتـلة العنصر أو اHركبr ما عـدا حالة وجود تعليمـات مخالفةr موضوعة في
.Xقوس Xاجلدول 4 أعاله ب

** اHفعول األقصى الذي ال ينتج أي تداخل هو كاآلتي : 0 ± 0,02 ميكروغرامr0,08 ± 1r 10 ± 0,14 ميكروغرام (إلى حد الثقة %95).
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قـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــرك مـــــؤرّخ في خ في 6  شـــــو  شـــــوّال عــــام ال عــــام 1437
11 يـــولــــيــــو ســــنـــة  يـــولــــيــــو ســــنـــة r2016 يــــتــــضـــمـr يــــتــــضـــمـّـنـن الــــمـــوافـق الــــمـــوافـق 
اعــــــتــــــمــــــاد الـــــنــــــظــــــام الـــــتــــــقــــــنـي الــــــذي يــــــحـــــداعــــــتــــــمــــــاد الـــــنــــــظــــــام الـــــتــــــقــــــنـي الــــــذي يــــــحـــــدّد
مــــتـــــطـــــلــــبـــــات األمن ألدوات الـــــعــــنـــــايـــــة بــــاألطـــــفــــالمــــتـــــطـــــلــــبـــــات األمن ألدوات الـــــعــــنـــــايـــــة بــــاألطـــــفــــال

(استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــــ

اجلـريـدة الـرسـمـيـة - الـعـدد 68 الـصـادر في 27 صـفـر
عام 1438 اHوافق 27  نوفمبر سنة 2016.

1- الصفحة r18 العمود r2 اHادة r7 اHطة 2 :

- بدال من :- بدال من : " الدي يوتيل ......".

- يقــــــرأ : - يقــــــرأ : "  الدي بوتيل ......".

2- الـــصـــفـــحـــة r19 الـــعـــمـــود األولr اHـــادة r9 الـــســـطـــر

األول :

- بدال من :- بدال من : " يجب أن حتتوي ......".

- يقــــــرأ : - يقــــــرأ : "  يجب أن ال حتتوي ......".

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

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري

قـــــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرقـــــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 23  مــحــر  مــحــرّم عــام م عــام 1438
اHــوافق اHــوافق 25 أكــتـــوبـــر ســـنــة  أكــتـــوبـــر ســـنــة r2016 يــتـــضـــمr يــتـــضـــمّن إنـــشــاءن إنـــشــاء

مخبر بيطري جهوي ببشار.مخبر بيطري جهوي ببشار.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHووزير ا

rووزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

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

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا

- وبـمـقـتــضـى اHرسـوم الـتّــنـفــيـذيّ رقـم 148-93
الــمــؤرّخ فـي 2 مــحــرّم عـام 1414 الــمــوافـق 22 يــونــيـو
ســنـة 1993 والـمــتــضـمـّـن تــعــديـل الـقــانــون األسـاسـي
لـلــمــعـــهــد الــوطــنـي لـلـــصــحــة الــحــيــوانـــيــة وتــغــيــيــر
تــــســـمــــيــــتــه لــــيــــصــــبـح الــــمــــعــــهــــد الــــوطــــنـي لــــلــــطـب

rتمّمHا rالبيطري

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضـان عـام 1415 اHـوافق 15 فـبـرايــر سـنــة 1995

rاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـــضـــان عــــام 1435 اHــــوافق 3 يـــولـــيــــو ســـنــــة 2014
الـذي يـحــدّد صالحـيـات اHـديــر الـعـام لـلــوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

rواإلصالح اإلداري
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 16-242 اHؤرّخ
في 20 ذي احلـــجّـــة عــام 1437 اHــوافق 22 ســـبـــتــمـــبــر ســـنـــة
2016 الـــذي يــحـــدد صالحــيـــات وزيـــر الـــفالحــة والـــتــنـــمــيــة

rالريفية والصيد البحري
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 25 ذي الــقــعــدة عــام 1417 اHــوافق 2 أبــريل ســنــة 1997
واHــتـضــمّـن الـتــنــظــيم الــداخــلي لــلــمــعــهــد الـوطــنـي لـلــطب

rتمّمHعدّل واHا rالبيطري

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 23 من اHـرسوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 93-148 اHــــؤرّخ في 2 مـــحـــرّم عـــام 1414
اHـوافق 22 يـونـيـو سـنـة 1993 واHـتـضـمّن تـعـديل الـقـانـون
األســاسي لـلــمـعــهـد الــوطـني لــلـصـحــة احلـيــوانـيــة وتـغــيـيـر
rتمّمHا rعهـد الوطني لـلطب البيـطريHتسمـيته ليـصبح ا
يـــهـــدف هـــذا الـــقـــرار إلى إنـــشـــاء مــخـــبـــر بـــيـــطـــري جـــهــوي

للمعهد الوطني للطب البيطري.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يـــــحـــــدد مــــقـــــر الــــمـــــخـــــبــــر الـــــبــــيـــــطــــري
الـجـهـوي بـبـشار.

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

حــرّر بـــاجلــزائــر في 23 مــحــرّم عــام 1438 اHــوافق 25
أكتوبر سنة 2016.

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري
عبد السالم شلغومعبد السالم شلغوم

وزير اHاليةوزير اHالية

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 23 مــحــرّم عــام 1438 اHــوافق 25
أكتوبر سنة 2016.

قـــــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرقـــــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 23  مــحــر  مــحــرّم عــام م عــام 1438
اHــوافق اHــوافق 25 أكــتـــوبـــر ســـنــة  أكــتـــوبـــر ســـنــة r2016 يــتـــضـــمr يــتـــضـــمّن إنـــشــاءن إنـــشــاء

مخبر بيطري جهوي بالوادي.مخبر بيطري جهوي بالوادي.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHووزير ا

rووزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري
- �قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15 -125  اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 93-148 اHؤرّخ
في 2 مــــحــــرّم عــــام 1414 اHــــوافق 22 يــــونــــيــــو ســــنــــة 1993
واHــتــضـمّـن تــعـديـل الـقــانــون األســاسي لــلــمــعــهــد الـوطــني
لــلــصــحــة احلــيــوانــيــة وتــغــيــيــر تــســمـيــتـه لــيــصـبـح اHــعــهـد

rتمّمHا rالوطني للطب البيطري
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضـان عـام 1415 اHـوافق 15 فـبـرايــر سـنــة 1995

rاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـــضـــان عــــام 1435 اHــــوافق 3 يـــولـــيــــو ســـنــــة 2014
الـذي يـحــدّد صالحـيـات اHـديــر الـعـام لـلــوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

rواإلصالح اإلداري
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 16-242 اHؤرّخ
في 20 ذي احلـــجّـــة عــام 1437 اHــوافق 22 ســـبـــتــمـــبــر ســـنـــة
2016 الـــذي يــحـــدد صالحــيـــات وزيـــر الـــفالحــة والـــتــنـــمــيــة

rالريفية والصيد البحري
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 25 ذي الــقــعــدة عــام 1417 اHــوافق 2 أبــريل ســنــة 1997
واHــتـضــمّـن الـتــنــظــيم الــداخــلي لــلــمــعــهــد الـوطــنـي لـلــطب

rتمّمHعدّل واHا rالبيطري

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 23 من اHـرسوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 93-148 اHــــؤرّخ في 2 مـــحـــرّم عـــام 1414
اHـوافق 22 يـونـيـو سـنـة 1993 واHـتـضـمّن تـعـديل الـقـانـون
األســاسي لـلــمـعــهـد الــوطـني لــلـصـحــة احلـيــوانـيــة وتـغــيـيـر
rتمّمHا rعهـد الوطني لـلطب البيـطريHتسمـيته ليـصبح ا
يـــهـــدف هـــذا الـــقـــرار إلى إنـــشـــاء مــخـــبـــر بـــيـــطـــري جـــهــوي

للمعهد الوطني للطب البيطري.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يـــحــــدد مــــقــــر اخملــــبــــر الـــبــــيــــطــــري اجلــــهـــوي
بالوادي.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 23  مـــحـــر  مـــحـــرّم عـــام م عـــام 1438
اHــوافق اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــة r2016 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـن إنــشــاءـن إنــشــاء

مخبر بيطري جهوي بباتنة.مخبر بيطري جهوي بباتنة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHووزير ا

rووزير الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 15 -125  اHـؤرّخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 93-148 اHؤرّخ
في 2 مــــحــــرّم عـــام 1414 اHــــوافق 22 يــــونــــيــــو ســــنــــة 1993
واHــتــضــمّن تــعـديـل الـقــانــون األســاسي لــلـمــعــهــد الــوطـني
لــلـصــحــة احلــيــوانــيــة وتــغــيـيــر تــســمــيــته لــيــصــبح اHــعــهـد

rتمّمHا rالوطني للطب البيطري
- و�ـقـتـضى اHـرسوم الـتّـنـفـيذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضـان عـام 1415 اHـوافق 15 فـبـرايــر سـنــة 1995

rاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـــضـــان عــــام 1435 اHــــوافق 3 يـــولـــيــــو ســـنــــة 2014
الـذي يــحـدّد صالحـيـات اHـديـر الــعـام لـلـوظـيـفــة الـعـمـومـيـة

rواإلصالح اإلداري
- و�قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 16-242 اHؤرّخ
في 20 ذي احلــجّــة عــام 1437 اHــوافق 22 ســبـــتــمــبـــر ســنـــة
2016 الــذي يــحـــدد صالحــيـــات وزيـــر الــفـالحــة والــتـــنــمــيــة

rالريفية والصيد البحري
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الـــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 25 ذي الــقــعــدة عــام 1417 اHــوافق 2 أبــريل ســنــة 1997
واHــتــضـمّـن الـتــنــظــيم الــداخــلي لــلـمــعــهــد الــوطــني لــلـطب

rتمّمHعدّل واHا rالبيطري

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري
عبد السالم شلغومعبد السالم شلغوم

وزير اHاليةوزير اHالية

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 23 من اHـرسوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 93-148 اHــــؤرّخ في 2 مـــحـــرّم عـــام 1414
اHـوافق 22 يـونـيـو سـنـة 1993 واHـتـضـمّن تـعـديل الـقـانـون
األســاسي لـلــمـعــهـد الــوطـني لــلـصـحــة احلـيــوانـيــة وتـغــيـيـر
rتمّمHا rعهـد الوطني لـلطب البيـطريHتسمـيته ليـصبح ا
يـــهـــدف هـــذا الـــقـــرار إلى إنـــشـــاء مــخـــبـــر بـــيـــطـــري جـــهــوي

للمعهد الوطني للطب البيطري.

اHاداHادّة ة 2 :  : يحدد مقر اخملبر البيطري اجلهوي بباتنة.

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

حــرّر بـــاجلــزائــر في 23 مــحــرّم عــام 1438 اHــوافق 25
أكتوبر سنة 2016.

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-308 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اHــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهم  وواجـــبــاتــهـم والــعـــنــاصــر اHـــشــكـــلــة لــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rطبق عليهمHا

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

rعدلHا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

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

rواإلصالح اإلداري

- وبـمــقـتــضـى اHـرســوم التــنـفــيـذي رقـم 242-16
الــــمــــؤرخ فـي 20 ذي الــــحــــجــــة عــــام 1437 الــــمــــوافـق 22
ســبـــتــمــبــر ســنــة 2016 الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر

rالفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

- و�ـقــتـضى الـقـرار الـوزاري  اHـشـتـرك اHـؤرخ في
8 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1430 اHـوافق 2 يـونـيــو سـنـة 2009
الذي يحـدّد تعداد مـناصب الشـغل وتصـنيفـها ومدة الـعقد
اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلـدمــات بـعــنـوان اإلدارة اHــركـزيــة لـلــمـديــريـة الــعـامـة

rعدّلHا rللغابات

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تــــعــــدل أحــــكـــــام الــــمــــادة األولـى مـن
الــقـرار الــوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في 8 جــمـادى الـثــانـيـة
rـذكور أعالهHـوافـق 2 يـونــيـو ســنـة 2009 واHعـام 1430 ا

كما يأتي :

" اHــادة األولى : تـــطـــبـــيـــقـــا ألحـــكـــام الـــمـــادة 8 مـن
الـــــمــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقـم 07-308 الـــــمـــــؤرخ فـي 17
رمــــضــــان عــــام 1428 اHــــوافق 29 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2007
واHــــذكـــور أعـالهr يـــهــــدف هـــذا الــــقـــرار إلـى حتـــديــــد تـــعـــداد
مـناصب الـشـغل وتـصنـيـفـها ومـدة الـعـقد اخلـاص بـاألعوان
الــعــامــلـX فـي نــشـاطــات احلــفظ أو الــصــيــانــة أو اخلــدمـات
بعنـوان اإلدارة اHركزيـة للمديـرية العامـة للغابـاتr طبقا

للجدول اآلتي :

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 24 مــــحــــرم عــــام  مــــحــــرم عــــام 1438
اHـــــوافق اHـــــوافق 26 أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة  أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة r2016 يـــــعـــــدل الـــــقــــرارr يـــــعـــــدل الـــــقــــرار
الوزاري اHـشتـرك اHؤرخ في الوزاري اHـشتـرك اHؤرخ في 8 جـمـادى الثـانيـة عام جـمـادى الثـانيـة عام
1430 اHـوافق  اHـوافق 2 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة 2009 الـذي يـحـد الـذي يـحـدّد تـعدادد تـعداد

مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـX في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة
أو اخلــدمــاتr بــعــنــوان اإلدارة اHــركـــزيــة لــلــمــديــريــةأو اخلــدمــاتr بــعــنــوان اإلدارة اHــركـــزيــة لــلــمــديــريــة

العامة للغابات.العامة للغابات.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةHووزير ا

ووزيـــــر الـــــفــالحــــة والــــتــــنــــمــــيـــة الــــريــــفـــــيــــة
rوالصيد البحري

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري
عبد السالم شلغومعبد السالم شلغوم

وزير اHاليةوزير اHالية

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل
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8
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348

"
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الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل
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عامل مهني من اHستوى األول

عون خدمة من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى الثاني

عامل مهني من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى األول

عون وقاية من اHستوى الثاني

الـمـجـمـوع الـعـامالـمـجـمـوع الـعـام

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يـــــنـــــشـــــر هـــــذا الــــــقـــــرار فـي الـــــجـــــريـــــدة
الـرّسـمـيـّة لـلــجـمـهـوريـّة الـجـزائــريّـة الـدّيـمـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 24 مــحــرم عــام 1438 اHــوافق 26
أكتوبر سنة 2016.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

وزير اHاليةوزير اHالية

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير الفالحة وزير الفالحة والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري
عبد السالم شلغومعبد السالم شلغوم

وزارة السكن والعمران واDدينةوزارة السكن والعمران واDدينة
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 21 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1438
اHــــوافق اHــــوافق 23  أكــــتــــوبـــر ســــنـــة   أكــــتــــوبـــر ســــنـــة r2016  يــــحـــدr  يــــحـــدّد تــــنــــظـــيمد تــــنــــظـــيم
األقـــســام الــفــرعـــيــة اإلقــلــيـــمــيــة الــتـــابــعــة لــلـــمــصــالحاألقـــســام الــفــرعـــيــة اإلقــلــيـــمــيــة الــتـــابــعــة لــلـــمــصــالح
اخلـــارجــــيــــة لــــوزارة الــــســـكـن والــــعـــمــــران واHــــديــــنـــةاخلـــارجــــيــــة لــــوزارة الــــســـكـن والــــعـــمــــران واHــــديــــنـــة

ومهامها.ومهامها.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rووزير الداخلية واجلماعات احمللية

rاليةHووزير ا
rدينةHووزير السكن والعمران وا

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

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيHوا



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 10 18 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1438 هـ هـ
15 فبراير  فبراير سنة سنة 2017 م م

- إنــــشـــاء بــــنك لــــلـــمــــعـــلــــومـــات فـي مـــيــــدان الـــعــــقـــار
rوالتعمير والبنـاء

- الـتحـقيق في مـطابـقة وضـعيـة األشغـال للـورشات
rالتي حتت رقابتـه

- السهر على معاجلة العرائض والطعون.

يـنـظم القـسم الفـرعي اإلقـليـمي للـتعـمـير والـهنـدسة
اHعمارية والبناء في ثالثة (3) فروع :

rفرع التعمير - r1 - فرع التعمير

rعماريةHفرع الهندسة ا - rعماريةH2 - فرع الهندسة ا

3 - فرع البنـاء. - فرع البنـاء.

اHــاداHــادّة ة 4 : : تـــتـــمــثل مـــهـــام الــقـــسم الـــفــرعي اإلقـــلـــيــمي
rــديـــر الـوالئي لــلــسـكنHــوضـوع حتت ســلــطــة اHا rلـلــســكـن

على اخلصوص فيما يأتي :
- اHـــتــــابــــعـــة بــــالــــتـــنــــســــيق مـع الـــســــلــــطـــات احملــــلــــيـــة
والـهيئـات اHعـنيـةr حالة تـقدم بـرامج السـكنـات التي تقع

rفي إقلـيم اختصاصـه
- اHشـاركـة في مراقـبة الـنـوعيـة التـقـنيـة إلجنازات

rنتهية التي تقع في إقليم اختصاصهHالسكنات ا
- مـــتـــابـــعـــة ومـــراقـــبـــة الـــنــشـــاط الـــعـــقـــاري لـــلـــوكالء

rفي إقليم اختصاصه Xالعقاري XرقHوا
- ضـمـان مــتـابـعـة اإلجنــازات الـنـاجــمـة عن اإلعـانـات

rالعمومـية
- اHـــــســــاهــــمـــــة مع األطـــــراف اHــــعـــــنــــيــــة فـي تــــســـــلــــيم

rالسكنات وتسوية النزاعات
- اHـسـاهــمـة في جـمع واسـتـغـالل وحتـلـيل اHـعـطـيـات

اإلحصائية اخلاصة بالسكن.

يــنـظــــم الــقـســـــم الـفـــــــرعي اإلقـلــــــيــمي لـلــسـكــــن
فـي ثالثـة (3) فـروع :

rفرع السكن العمومي اإليجـاري - r1 - فرع السكن العمومي اإليجـاري

2  - فـرع الـسـكن الـريـفي وامـتـصـاص الـسـكن الـهش  - فـرع الـسـكن الـريـفي وامـتـصـاص الـسـكن الـهش
rبنيHوإعادة تأهـيل اإلطار اrبنيHوإعادة تأهـيل اإلطار ا

3 - فرع السكن التـرقوي. - فرع السكن التـرقوي.

اHــاداHــادّة ة 5 : : تـــتـــمــثل مـــهـــام الــقـــسم الـــفــرعي اإلقـــلـــيــمي
لــلـــتــجـــهــــيــزات الـــعــمـــومـــــيــة اHــوضـــوعـــــة حتت ســـلــطـــــة
rعـلى اخلـصوص rـديـــر الـوالئي لـلـتـجـهيـزات الـعـمـومـيـةHا

فيمـا يأتي :

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-13 اHـؤرّخ
في 3 ربــيـع األول عـام 1434 اHـوافق 15 يــنـايــر ســنـة 2013
الــذي يــحـدّد قــواعــد تـنــظــيم وتــسـيــيــر اHــصـالح اخلــارجــيـة

rادة 10 منـهHال سيما ا rلوزارة السكن والعمران
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 4
جـمـادى الثـانيـة عـام 1413 اHوافق 29 نوفـمبـر سنـة 1992
واHـتعـلّق بـالفـروع الـتابـعة لـلـمديـريات اHـكـلفـة بالـتـعمـير

rوالبناء والسكن للوالية وحتديد مهامها

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 10 من اHـرسوم
الـتّـنـفـيـذيّ رقم 13-13 اHـؤرّخ في 3 ربـيع األول عـام 1434
اHـوافق 15 يــنـايــر ســنـة 2013 واHــذكـور أعـالهr يـهــدف هـذا
الـقــرار إلى حتـديــد تـنــظــيم األقـســام الـفــرعـيــة اإلقـلــيـمــيـة
الــتـابــعـة لــلـمــصـالح اخلــارجــيـة لــوزارة الـســكن والـعــمـران

واHدينة ومهامها.

rـــديـــريـــات الـــوالئـــيـــةH2 :  : لــــكـل مـــديـــريـــة مـن ا اHــاداHــادّة ة 
الــتـابــعـة لــلـمــصـالح اخلــارجــيـة لــوزارة الـســكن والـعــمـران

واHدينةr قسم فرعي إقليمي على مستوى كـل دائرة :
- قــــسم فــــرعي إقــــلـــيــــمي لــــلـــتــــعـــمـــــيـــر والــــهـــنــــدســــة- قــــسم فــــرعي إقــــلـــيــــمي لــــلـــتــــعـــمـــــيـــر والــــهـــنــــدســــة

rعمارية والبنـاءHاrعمارية والبنـاءHا
rقسم فرعي إقليمي للسكن -rقسم فرعي إقليمي للسكن -

- قسم فرعي إقليمي للتجهيزات العمومية.- قسم فرعي إقليمي للتجهيزات العمومية.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تـــتـــمــثل مـــهـــام الــقـــسم الـــفــرعي اإلقـــلـــيــمي
لـلــتـعــمـيـر والــهـنــدسـة اHـعــمـاريـة والــبـنــاءr اHـوضـوع حتت
ســلــطــة اHــديــر الــوالئي لــلــتــعــمــيــر والــهــنــدســة اHــعــمــاريـة

والبنـاءr على اخلصوص في :
- إبــــداء الــــرأى الــــتــــقــــنيr حتـت مــــراقــــبــــة مــــديــــريـــة
الـتــعــمــيـر والــهــنــدسـة اHــعــمـاريــة والــبــنـاءr عــلى مــجــمـوع

rأعمال التعمير
- مــــســـــاعــــدة اجلـــــمــــاعــــات احملـــــلــــيـــــة في إعــــداد أدوات

rوافقة عليها وتطبيقهاHالتعمير وا
مــــســـاعــــدة اجلــــمـــاعــــات احملـــلــــيـــة فـي إطـــار مــــكـــافــــحـــة

rالبنايات غير الشرعية
- التـأكد من مطـابقـة اHشاريع حـسب رخصة الـبناء

rورخصة جتزئة األراضي
- الـــســهــر عـــلى تــطــبـــيق مــعــايــيـــر الــتــعـــمــيــر حــسب

rعماري العامHاخلصوصية احمللية واالنسجام ا
Xمـــتـــابـــعـــة ومـــراقـــبـــة تـــطـــبـــيق بـــرامج الـــتـــحـــســـ -
والتـهـيئـة احلـضريـة والـطـرق والشـبـكات اخملـتـلفـة األولـية

rوالثانوية للسكنات والتجهيزات العمومية
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- مـــــــتــــــابــــــعـــــــة ومــــــراقــــــبـــــــة ورشــــــات إجنـــــــاز بــــــرامج
rالتجهيزات العمومية التابعة الختصاصه اإلقليمي

- الــتــأكـد من مــطـابــقـة وضــعــيـات أشــغـال الــبـنــايـات
rراقبتـهH اخلاضعـة

rشاريعHساهمة في عمليات استالم اHا -

rساهمة في تسوية النزاعاتHا -

- اHـشـاركـة في الـتـحـريـات الـتـقـنـية بـالـتـنـسـيق مع
rعنيةHالهيئات والسلطات احمللية ا

rعطيات اإلحصائيةHجمع واستغالل وحتليل ا -

- مسـاعـدة الـبـلديـات في االسـتـشـارات الـتنـظـيـمـية
وفي إعـــداد صــفــقـــات الــدراســات واألشـــغــال وفي تـــســويــة
عـمــلـيـات احلــســـاب والــنـزاعــات عــلى مـســتـوى الـبــلـديـات

وفي استالم اHشـاريـع اHنجـزة.

ينظــــم القســــم الـفـــــرعي اإلقلــــيمي لـلتجهيزات
العمومية فـي ثالثـة (3) فـروع :

rدرسية واجلامعيةHنشآت اHفرع ا - rدرسية واجلامعيةHنشآت اH1 - فرع ا

rنشآت االجتماعية الثقافيةHفرع ا -  rنشآت االجتماعية الثقافيةH2  - فرع ا

3 - فرع اHنشآت اإلداريـة. - فرع اHنشآت اإلداريـة.

اHــاداHــادّة ة 6 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1413 اHوافق 29 نوفمبر
سـنة 1992 واHـتـعلق بـالفـروع التـابـعة لـلمـديـريات اHـكلـفة

بالتعمير والبناء والسكن للوالية وحتديد مهامها.

اHـاداHـادّة ة 7 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلـــزائــر في 21 مــحــرّم عـام 1438 اHــوافق 23
أكتوبر سنة 2016.

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
نور الدين بدوينور الدين بدوي

وزير اHاليةوزير اHالية

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير السكنوزير السكن
والعمران واHدينةوالعمران واHدينة

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

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

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 8 شعـبان عام  شعـبان عام 1437 اHوافق  اHوافق 15 مايـو سنة مايـو سنة
r2016 يــحـــدد الــنــظـــام الــداخـــلي الــنــمـــوذجي لــلـــجــنــةr يــحـــدد الــنــظـــام الــداخـــلي الــنــمـــوذجي لــلـــجــنــة

البيداغوجية Hؤسسة الشباب.البيداغوجية Hؤسسة الشباب.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشباب والرياضة
- �ـقـتـضى الـقـانون رقم 06�12 اHـؤرخ في 18 صـفر
عـــــام 1433 اHــــــوافق 12 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 2012 واHــــــتـــــــعــــــلق

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 01�07 اHـؤرخ
في 17 ذي احلـــجـــة عــام 1427 اHــوافق 6 يــنـــايــر ســـنــة 2007
واHتـضمن حتـويل مـراكز إعالم الـشبـيـبة وتـنشـيطـها إلى
rادة 34 منهHال سيما ا rدواوين مؤسسات الشباب للوالية
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
20 رمـــضـــان عــام 1429 اHــوافق 20 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2008

الذي يحـدد التـنظيم الـداخلي لـديوان مؤسـسات الـشباب
rللوالية

- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرخ في 19 جــمـادى الـثــانـيـة
عـام 1428 اHـوافق 4 يـولـيـو سـنة 2007 الـذي يـحـدد شـروط
إنـشاء مـؤسـسـات الـشبـاب ومـهـامـها وتـنـظـيـمهـا وسـيـرها
rبها ومؤهالتهم Xالعامل XستخدمHوكذا تعداد ونوع ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 34 من اHـرسوم
الـتـنــفـيـذي رقم 01�07 اHـؤرخ في 17 ذي احلــجـة عـام 1427
اHــوافق 6 يـــنــايــر ســنــة 2007 واHـــذكــور أعالهr يــهــدف هــذا
الـقرار إلى حتديـد النظام الـداخلي النـموذجي الذي يجب
أن يــتـطـابق مــعه الـنـظــام الـداخـلـي لـلـجـنــة الـبـيــداغـوجـيـة

Hؤسسات الشباب التي تدعى في الصلب " اللجنة ".

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـــــادة اHـــــادة 2 :  : يـــــحـــــدد الـــــنـــــظـــــام الـــــداخـــــلـي الـــــنـــــمـــــوذجي
اHـنــصـوص عــلـيـه في اHـادة األولى أعـالهr تـشــكـيــلـة وســيـر
الــلــجــنـــة الــبــيــداغــوجــيــة Hــؤســـســة الــشــبــاب وكــذا حــقــوق

وواجبات أعضائها.
اHـادة اHـادة 3 : : الــلـجــنــة جــهـاز بــيــداغــوجي تـوضـع لـدى كل

مؤسسة شباب.
وتكلف على اخلصوص �ا يأتي :

rدراسة التنظيم والسير البيداغوجي للمؤسسة -
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- دراســــة اHـــشـــروع الـــتـــربــــوي وبـــرامج الـــتــــنـــشـــيط
rوحصائل أعمال مؤسسة الشباب

XـســتـخــدمـHإبـداء اآلراء حــول تـوظــيف أصـنــاف ا -
 rطروحة عليهاHسائل اHوكل ا

Xاقـــتـــراح كل الــتـــدابـــيـــر الــتـي من شـــأنــهـــا حتـــســ -
rإجناز أهدافه البـيـداغوجية Xالعمل التربوي وتمك

- اHـــســاهــمــة في حتــديــد شـــروط وكــيــفــيــات تــنــفــيــذ
rشاريع التربوية للمؤسسةHا

- اHـشـاركـة في إعـداد اHـضـامـX واHـنـاهج وتـقـنـيات
rتنظيم النشاطات على مستوى مؤسسة الشباب

- إعـداد واHـصـادقة عـلى الـنـظام الـداخـلي لـلمـؤسـسة
طبقا لهذا النظام الداخلي النموذجي.

اHـادة اHـادة 4 : : تـسـاعـد الـلـجـنــة مـديـر مـؤسـسـات الـشـبـاب
في ¡ارسة مهامه ذات الطابع البيداغوجي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التشكيلةالتشكيلة

اHـادة اHـادة 5 : : تـضم الـلـجـنة الـتي يـرأسـهـا مديـر مـؤسـسة
الشباب األعضاء اآلتي ذكرهم :

- ¡ــثل اHــســتــخــدمــX الــبــيــداغــوجـــيــX لــلـتــنــشــيط
rؤسسة الشبابH

- ¡ـــــثل عــن كـل جــــــمــــعـــــيـــــة شــــبــــاب تـــــنــــشـط عـــــلى
rمستوى مؤسسة الشباب

rمنشطان (2) منتخبان من قـبل نظـرائهـما -
- مـــــنـــــخـــــرطــــان (2) شـــــابـــــان يـــــنـــــتــــخـــــبـــــان من قـــــبل

rنظرائهما
.XنخرطHـثالن (2) عن أولياء الشباب ا¡ -

�ـكن الــلّــجـنــة االســتـعــانــة بـكـل شـخص مـن شـأنه أن
يـساعـدهـا في أشـغـالهـا بـحـكم كفـاءته في اHـسـائل اHـدرجة

في جدول األعمال.

اHــادة اHــادة 6 : : يــعـــX أعــضــاء الـــلــجـــنــة �ــوجـب مــقــرر من
مـــديـــر ديــوان مـــؤســـســات الـــشـــبــاب Hـــدة ســـنــة (1) قـــابـــلــة

للتجديدr بناء على اقتراح من مدير مؤسسة الشباب.

في حالـة انقـطاع عهـدة أحد األعـضاءr يـتم استخالفه
حـسب األشـكال نـفـسهـا ويـخلـفه الـعضـو اجلـديد اHـعX إلى

غاية انتهاء العهدة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
السيرالسير

اHادة اHادة 7 : : جتتمع اللجنة �قر مؤسسة الشباب.

اHــادة اHــادة 8 :  : جتــتـــمع الـــلــجـــنــة فـي دورة عــاديـــة مــرة كل
ثالثة (3) أشهرr بناء على استدعاء من رئيسها.

و�ـكـنـهـا أن جتـتـمع فـي دورة غـيـر عـاديـة بـطـلب من
رئيسها أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائها.

9 :  : يُــعــدّ الــرئــيس جــدول أعــمــال االجــتــمــاعــات اHـادة اHـادة 
بالتشاور مع أعضاء اللجنة.

10 : : تــــرسل االســـتـــدعـــاءات الــــفـــرديـــة مـــرفـــقـــة اHــادة اHــادة 
بـجدول أعمـال وبكل الـوثائق الضـرورية قبل (8) ثمـانية

أيامr على األقلr من تاريخ االجتماع.
ويــقـلّـص هـذا األجـل في الــدورات غـيــر الــعــاديـة دون

أن يقل عن أربعة (4) أيام.
11 : : تـصح اجتـمـاعات الـلـجنـة بـحضـور نصف اHادة اHادة 
rعــلى األقل. وفي حــالــة عـدم اكــتـمــال الـنــصـاب rأعــضـائــهـا
يـــؤجل االجـــتـــمـــاع لـــلـــيـــومـــX اHـــوالـــيــX ويـــصـح اجـــتـــمــاع

اللجنةr حينئذr مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.
اHــادة اHــادة 12 : : تــفـــتــتح اجلــلــســـة بــالــتــحــقــق من اكـــتــمــال

النصاب الذي يضطلع به رئيس اجللـسة. 
يــديـــر رئــيس اجلـــلــســـة الــنــقـــاشــات و�ــارس ســـلــطــة

االنضباط بها.
ترفع اجللسة من طرف رئيس اجللسة.

اHــادة اHــادة 13 :  : �ـــكـن رئــيـس الـــلــجـــنـــة تـــوقـــيف اجلـــلـــســة
عندما يرى أن هذا اإلجـراء مالئم.

في حالة ما إذا كـان التوقيف يرمي لتمكX أعضاء
اللـجـنة مـن تقـد� مـعطـيـات أو مالحـظات إضـافـيـة تعـتـبر
مـهـمة لـدراسـة اHلـفـات اHسـجـلة في جـدول األعـمالr يـحدد
رئـــيـس الـــلــــجــــنـــة أجـال مالئــــمـــا لــــهــــذا الـــغـــــرض لألعــــضـــاء

ويضبط تاريخ و / أو ساعة استئناف اجللسة.
اHـادة اHـادة 14 : : تـتـخـذ مـداوالت الـلـجـنـة بـأغـلـبـيـة أصوات

األعضاء احلاضرين.
وفي حــالـة تـسـاوي األصـواتr يـكـون صـوت الـرئـيس

مرجحا.
اHــــادة اHــــادة 15 : : تـــدوّن مــــداوالت الــــلــــجــــنــــة في مــــحــــاضـــر
وتــسـجّل في ســجل خـاص مــؤشـر ومــرقّم من طــرف مـديـر

ديوان مؤسسات الشباب.
تـرسل نـسـخـة من احملـضـر مـوقـعـا علـيه مـن الرئـيس

في أجل أسبوع واحد (1) إلى أعضاء اللجنة.
اHـادة اHـادة 16 : : يـرسل مـديــر مـؤســسـة الـشــبـاب مـداوالت
الـلـجــنـة إلى رئـيس الــلـجـنــة الـتـقــنـيـة لــلـتـنـســيق لـديـوان

مؤسسات الشباب للوالية.
17 :  : يـــعـــX مـــديــر مـــؤســـســـة الـــشــبـــاب أمـــيـــنــا اHــادة اHــادة 
يــتــولى مـــجــمــوع أعــمــال أمـــانــة الــلــجــنـــةr ال ســيــمــا مــسك
اHـلفات ومـتابعة األشـغالr وإرسال االسـتدعاءات وتوزيع

محاضر االجتماعات.



اHادة اHادة 18 : : تعـد اللـجـنة تـقريـرا سنـويـا عن أنشـطتـها
يتضمنr على اخلصوصr ما يأتي :

- حتـلـيل الـوضـعيـة الـبـيـداغـوجـية Hـؤسـسـة الـشـباب
rوآفاقها

- مــــتـــابــــعـــة تــــقــــيـــيم اHــــداوالت اHــــتـــخـــــذة من طـــرف
rاللجنة

- الــتــدابـيــر الــتي من شــأنـهــا حتــسـX أداء مــؤســسـة
الشباب.

اHــــادة اHــــادة 19 : : يــــعــــرض مــــديــــرو مـــــؤســــســــات الــــشــــبــــاب
الــتـــقــريــر الـــســنـــوي ألنــشــطـــة جلــنــتـــهم عــلى مـــديــر ديــوان
مؤسـسات الشـباب للـوالية الـذي يجب أن يرسل مـجموع

هذه التقارير إلى مدير الشباب والرياضة للوالية. 
الفصل الرابعالفصل الرابع

حقوق أعضاء اللجنة وواجباتهمحقوق أعضاء اللجنة وواجباتهم
اHــــادة اHــــادة 20 : : يــــجـب عـــلـى أعــــضــــاء الــــلـــجــــنــــة فـي إطـــار

¡ارسة وظائفهم العمل بنزاهة وإخالص وموضوعية.
اHــادة اHــادة 21 :  : يــجـب عــلى أعــضـــاء الــلــجـــنــة الــعـــمل عــلى
حــسن ســيــر أشـغــال اHــؤسـســة واHــشــاركـة فــيــهـا �ــواظــبـة

وفعالية.
اHادة اHادة 22 : : يجب على أعضـاء اللجنة حـضور جلسات
الـــعــمـل في األوقـــات احملـــددة في االســـتـــدعــاءr وال �ـــكن أن
ينوب عنهم أحد إال في حاالت حدوث اHانع اHعللة قانونا.
23 : : تـــتم مـــعـــايـــنـــة احلـــضـــور فـي اجـــتـــمـــاعــات اHــادة اHــادة 

اللجنة باالمضاء على قائمة اسمية لألعضاء.
اHادة اHادة 24 :  : يجب على عضو اللجنة الذي يتعذر عليه
االســتــجــابــة لـالسـتــدعــاءr أن يــشــعــر رئــيس الــلــجــنــة قــبل
ثـمــاني وأربـعـX (48) ســاعــة من االجــتــمــاع ويــقـتــرح اسم

الشخص اHرشح لإلنابة عنه.
اHـادة اHـادة 25 : : �ـكن أن يـنـوب عن عـضـو الـلـجـنة شـخص
آخـر يــحــوز نــفس اHــؤهالت في حــالــة حــدوث مــانع مــعـلل

قانونا بعد موافقة رئيس اللجنة.
26 : : يـــتـــعــX عـــلى أعـــضـــاء الـــلــجـــنـــةr االلـــتــزام اHــادة اHــادة 
بــواجب الــســر اHــهــني بــالــنــســبـة لــكـل الـوقــائـع والـوثــائق

التي اطلعوا عليها في إطار أنشطة اللجنة.
اHـادة اHـادة 27 : : يـســتـفــيــد أعـضــاء الـلــجــنـةr خالل ¡ــارسـة
عــهـدتــهمr من كـل الـتــســهـيـالت الـتي تــســمح لــهم بـالــتــفـرغ
ألشــــغـــال الــــلــــجــــنــــةr ال ســــيــــمــــا ذات الــــطــــابع الــــتــــوثــــيــــقي

واللوجيستي.
اHـادة اHـادة 28 : : �ـكن أعضـاء الـلـجنـة االطالع في كل وقت
على اآلراء واHداوالت وكذا على كل الوثائق األخرى التي

تكون في حوزة اللجنة أو محفوظة لديها.

اHـــــادة اHـــــادة 29 : : يـــــعــــــبّـــــر أعـــــضـــــاء الـــــلـــــجـــــنـــــة عـن آرائـــــهم
ومالحظاتهم بكل حرية أثـناء اجتماعات اللـجنة.

اHادة اHادة 30 : : يتـعX عـلى أعضـاء اللـجنـة احتـرام أحكام
النـظام الداخـليr ال سيـما قواعـد االنضبـاط والعمل داخل

اللجنة. 

اHـادة اHـادة 31 : : يـتــعـرض أعــضــاء الـلــجـنــة الـــذين يُـخِــلّـون
بالنظام الداخلي لإلجراءات التأديبية اآلتية :

rالتنبيه -
rاإلنذار -

- التوقيف.

اHـادة اHـادة 32 :  : يـوجه رئـيس اجلـلـسـة الـتـنـبـيه لـكل عـضـو
يُعكّر صفو اHناقشات.

�ـكن رئـيس اجلــلـسـةr بـعـد تـوجــيه تـنـبـيـهـr(2) X أن
يسحب الكلمة من اخملالف لبقية اجللسة.

33 : : يــوجه رئــيس اجلــلـســة اإلنــذار لــكل عــضـو اHـادة اHـادة 
في اللجنة في احلاالت اآلتية :

- رفض االمـتـثال ألوامـر رئـيس اجلـلسـة بـعـد سحب
rالكلمة منه

- التلـفظ بعـبارات غـير الئقـة لعـضو أو عـدة أعضاء
في اللجنة.

34 : : يـصـدر رئيس الـلـجـنة الـتـوقـيف جتاه كل اHادة اHادة 
عضو :

rتعرض إلى ثالثة (3) إنذارات -
- تــغـــيب ثالث (3) مـــرات مــتــتــالـــيــة من دون مــبــرر

جدي.

اHــادة اHــادة 35 : : يـــقــدّر رئـــيس الـــلـــجـــنــة مـــبـــررات غـــيــاب
أعضاء اللجنة.

اHــــادة اHــــادة 36 : : �ــــكن أن يـــــنــــجــــرّ عن إجــــراء الــــتــــوقــــيف
الــصــادر ضــد عــضــو الــلــجــنـة فــقــدان صــفــة عــضــو الــلــجــنـة

عندما يكون محّل عقوبة جديدة من نفس الطبيعة.

rـادة 37 : : �ــكن أن يــنص الــنـظــام الـداخــلي لــلـجــنـةHـادة اHا
زيـــادة عـــلى ذلكr عـــلى أحـــكـــام خـــاصـــة بـــهــاr بـــعـــد مـــوافـــقــة

اHصالح اخملتصة لوزارة الشباب والرياضة.

اHـادة اHـادة 38 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعـبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1437 اHــوافق 15
مايو سنة 2016.
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