
العدد العدد 02
السالسّنة اخلامسة واخلمسوننة اخلامسة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
غرب ا
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
غرب العربي ا

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 السّن السّابقة : حسب التّسعيرة.
. وتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 3  جمادى األولى جمادى األولى  عام   عام 1439 هـهـ
وافق 21 يناير سنة  يناير سنة 2018 وافق ا ا

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
طبعة الرّسميسمّية طبعة الرا ا

حي البسات بئر مراد رايس 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 للمشترك خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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الفرع الثالثالفرع الثالث
مجال تدخل مجلس التنسيق والتشاورمجال تدخل مجلس التنسيق والتشاور

23 :  : يــــكـــلـف مـــجــــلس الـــتــــنـــســــيق والــــتـــشـــاور ــادّة ة  ــادا ا
ـرسـوم التـنـفـيذي رقم ادة 31 من ا ـنـصوص عـلـيه في ا ا
ــــوافق 25 ــــؤرخ في 22 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1437 ا 16-226 ا

ـــــذكــــــور أعـاله بـــــدراســــــة وتــــــقـــــد غــــــشـت ســــــنـــــة 2016 وا
ا يأتي :  االقتراحات خصوصا فيما يتعلق 

- تركيبة الوجبة الغذائية وتوازنها

- تـقـيـيم مـدى حتـســ الـوجـبـة الـغـذائــيـة وتـطـابـقـهـا
عتمد مع البرنامج الغذائي ا

ــتـعـلـقـة - تـقـديـر مــدى جتـسـيـد األهـداف الــتـربـويـة ا
بــالــعــادات الــغــذائــيــة احلــســنــة من خالل ســلــوك الــتالمــيــذ

ستفيدين.  ا

ــــادّة ة 24 :  : تــــوسـع تــــشــــكــــيــــلـــــة مــــجــــلس الـــــتــــنــــســــيق ــــادا ا
ـــادة 23 أعـاله خالل ــــنــــصــــوص عــــلــــيه فـي ا والــــتــــشــــاور ا

درسية إلى :  طاعم ا جلسته اخملصصة لتسيير ا
ثل عن مكتب حفظ الصحة البلدية  -
درسية ثل عن مستخدمي التغذية ا  -

درسية. ثل الصحة ا  -

الفصل الرابعالفصل الرابع
درسية طاعم ا درسيةمراقبة ا طاعم ا مراقبة ا

ــادّة ة 25 : : تـــضـــمن الــبـــلـــديــة و/أو الـــواليـــة مــراقـــبــة ــادا ا
احـتــرام األحــكــام الــتــشـريــعــيــة والــتــنـظــيــمــيــة  في مــجـال

درسية.  طاعم ا تسيير ا

ـــراقـــبــــة بـــالــــتـــنـــســــيق مع قــــطـــاع الـــتــــربـــيـــة وتـــتـم ا
ــعــنـــيــة األخــرى الــوطـــنــيـــة وبــالــتـــعــاون مع الـــقــطــاعـــات ا

وترتكز أساسا على ما يأتي : 
عايير الصحية - احترام ا

تعلقة بالنظافة طابقة مع القواعد ا - ا
- احترام توازن الوجبات.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام ماليةأحكام مالية

ـادّة ة 26 : : تـســجل االعـتـمـادات اخملـصـصـة من الـدولـة ـادا ا
ـدرسـية في مـيزانـيـة تسـييـر الوزارة ـطاعم ا لـتـسيـير ا

كلفة باجلماعات احمللية. ا

ــوارد الــضــروريـة ـادّة ة 27 :  : فـي حـالــة عــدم كــفــايـة ا ـادا ا
ادة 15 أعاله ذكورين في ا لتغطـية تعويضات األعوان ا

تتلـقى البلـدية من الدولـة إعانات ومـخصصـات التسـيير
ــادتـ 172 و199 من الــقــانـون رقم 10-11 طــبــقـا ألحــكـام ا
ــــوافق 22 يـــونـــيــــو ســـنـــة ــــؤرخ في 20 رجـب عـــام 1432 ا ا

ذكور أعاله.  2011 وا

ـــــكن الـــــبــــــلـــــديـــــة و/أو الـــــواليـــــة حـــــسب ـــــادّة ة 28 :  :  ـــــادا ا
ـسـاهـمة في جتـهـيـز وإعادة جتـهـيز ـالـية ا إمـكـانيـاتـهـما ا
ــســاهـمــة في حتــسـ ـكــنــهــمـا ا ــدرســيـة. كــمــا  ــطـاعم ا ا

الوجبات.

وجب قرار ادّة ة 29 :  : حتدد كـلفـة الوجبـة الغـذائيـة  ادا ا
ـالية ـكلفـ باجلـماعات احملـلية وا مشتـرك ب الوزراء ا

والتربية الوطنية.

ـكن أولـيـاء الـتالمــيـذ واجلـمـعـيـات تـقـد ـادّة ة 30 :  :  ـادا ا
مـسـاهـمـة مـالـيـة لــتـحـسـ الـوجـبـات في إطـار الـتـشـريع

عمول بهما. والتنظيم ا

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام ختامية أحكام ختامية 

31 :  : تــــلـــغـى جـــمـــــيع األحـــكــــام اخملــــالـــفــــة لـــهــــذا ــادّة ة  ــادا ا
ـرســوم رقــم 70-65 ــرســوم وال ســيــمــا مــنـــهــا أحــكـــام ا ا
ــــوافق 11 مــارس ـــــؤرخ فــي 9  ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1374 ا ا

ذكور أعاله. سنة 1965 وا

رسوم في اجلريـدة الرّسميّة ادة 32 :  : ينشر هـذا ا ادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 27 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1439
وافق 15 يناير سنة 2018.     ا

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 18-04  مـؤر  مـؤرّخ في خ في 27  ربـيع الـثاني  ربـيع الـثاني
ــــوافـق 15 يــــنــــايـــر ســــنـــة  يــــنــــايـــر ســــنـــة 2018 يــــتــــمـــم يــــتــــمـــم ــــوافـق  ا عــــام عــــام 1439 ا
ــــؤرخ في 8 ــــؤرخ في  ا ـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــــذي رقـم 12- - 98 ا ـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــــذي رقـم ا ا
ـوافـق أول مــارس ســنــة ـوافـق أول مــارس ســنــة ا ربــيع الــثــاني عــام ربــيع الــثــاني عــام 1433 ا
ــركـز الـتـقـنـي لـلـصـنـاعـات ــتـضـمن إنـشـاء ا ــركـز الـتـقـنـي لـلـصـنـاعـات وا ــتـضـمن إنـشـاء ا 2012 وا

الغذائية.الغذائية.
ــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول

ناجم - بناء على تقرير وزير الصناعة وا

ادتان 99-4 و143 - وبـناء على الـدستـور ال سيّمـا ا
(الفقرة 2) منه
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ـــــؤرخ في 5 ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 04-04  ا - و
ــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004 جـــمـــادى األولى عـــام 1425 ا

تمم عدل وا تعلق بالتقييس ا وا
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا قتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا
ــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقـم 05- 464 ــــقــــتــــضى ا - و
ــوافـق 6 ديـســمــبـر ـؤرخ فـي 4  ذي الـقــعــدة عــام 1426 ا ا
ـعـدل ــتـعـلق بـتـنــظـيم الـتـقـيــيس وسـيـره ا سـنــة 2005 وا

تمم وا
ــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقـم 05- 466 ــــقــــتــــضى ا - و
ــوافـق 6 ديـســمــبـر ـؤرخ فـي 4  ذي الـقــعــدة عــام 1426 ا ا
ـتـضـمن إنشـاء الـهـيئـة اجلـزائريـة لالعـتـماد سـنـة 2005 وا

عدل وتنظيمها وسيرها "أجليراك" ا
ـــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــــذي رقـم 12- 98 ــــقـــتــــضى ا - و
ـوافـق أول مارس ؤرخ في 8 ربـيع الـثـاني عـام 1433 ا ا
ـركـز الـتـقـني لـلـصـنـاعـات ـتـضـمن إنـشـاء ا سـنـة 2012 وا

الغذائية

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقـم 17- 62 ا ـقتـضى ا - و
ـوافـق 7 فبـراير سنـة فـي 10  جـمادى األولى عـام 1438 ا
طابقة للوائح الفنية تعلق بشروط وضع وسم ا 2017 وا

طابقة وخصائصه وكذا إجراءات اإلشهاد با
 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

ـــرســـوم ـــادة 3 من ا ــــادّة األولى :ة األولى :  تــــتـــمـم أحـــكــــام ا ــــادا ا
ـؤرخ في 8 ربـــيع الــثــانـي عــام الــتــنـفــيــذي رقـم 12- 98 ا
ـذكـور أعاله في ـوافـق أوّل مــارس سـنــة 2012 وا 1433 ا

آخرها بفقرة حترر كما يأتي:

ادة 3 :........................................................ " ا
ـــــركــــز الـــــقــــيــــام بـــــكل جتـــــربــــة و/ أو حتـــــلــــيل ـــــكن ا
ـنـتـوجـات الـغـذائيـة وتـسـلـيم يـتـعـلـقـان بـتـقـيـيم مـطـابـقـة ا
ـنــتـوجـات الــغـذائـيــة طـبـقـا ـطـابــقـة اخلـاصــة بـا شـهــادات ا

عمول به". للتنظيم ا

رسوم في اجلريـدة الرّسميّة ادّة ة 2 :  :  ينشر  هـذا ا ادا ا
قراطيّة الشّعبيّة.  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 27 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1439
وافق 15 يناير سنة 2018. ا

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 18-06 مـؤرخ في  مـؤرخ في 2 جـمـادى األولى جـمـادى األولى
وافق 20 ينـاير سنة  ينـاير سنة 2018 يعـدل ويتمم يعـدل ويتمم وافق  ا عام عام 1439 ا
ـــــؤرخ في 26 ـــــؤرخ في  ا ـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 10-235 ا ـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم ا ا
ـوافــق 5 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة 2010 الـذي الـذي ـوافــق  ا شـوال عام شـوال عام 1431 ا
ـمنوحة من بـاشـرة ا سـاعـدة ا ـمنوحة منيـحـدد مسـتـويات ا بـاشـرة ا سـاعـدة ا يـحـدد مسـتـويات ا
الدولـة القتـناء ســكـن جـمـاعي أو بـنـاء سـكن ريـفيالدولـة القتـناء ســكـن جـمـاعي أو بـنـاء سـكن ريـفي
أو سـكـن فردي مـنجـز في شكل مـجمع فـي مـنـاطـقأو سـكـن فردي مـنجـز في شكل مـجمع فـي مـنـاطـق
مـحــددة في اجلـنـوب والــهـضـاب الـعــلـيـا ومــسـتـويـاتمـحــددة في اجلـنـوب والــهـضـاب الـعــلـيـا ومــسـتـويـات
دخل طـالـبي هـذه الـسكـنـات وكـذا كـيفـيـات مـنح هذهدخل طـالـبي هـذه الـسكـنـات وكـذا كـيفـيـات مـنح هذه

ساعدة.  ساعدة.ا ا
ــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول
دينة - بناء على تقرير وزير السكن والعمران وا

ادتان 99-4 و143 - وبـناء على الـدستـور ال سيمـا ا
(الفقرة 2) منه

ــؤرخ في 29 رجب ــقــتـــضى األمــر رقم 09-01 ا - و
ـتـضـمن قـانون ـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 وا عـام 1430 ا
ـادة 110 مـنه ـالـيـة الــتـكـمـيــلي لـــسـنـة 2009 ال سـيــمـا ا ا

عدلة  ا
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا قتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 10-235 ا ـقتـضى ا - و
وافق 5 أكتـوبر سـنة 2010 الذي في 26 شـوال عام 1431 ا
ـمنـوحة من الـدولة بـاشرة ا ـساعـدة ا يحـدد مسـتويـات ا
القـتـنـاء سـكن جـمـاعي أو بـنـاء سـكن ريـفي أو سـكن فردي
مـنــجــز في شـكـل مـجــمع في مــنــاطق مـحــددة في اجلــنـوب
والهـضاب الـعلـيا ومـسـتويـات دخل طالـبي هذه الـسكـنات

تمم  عدل وا ساعدة ا وكذا كيفيات منح هذه ا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-84 ا ـقـتـضى ا - و
ــــوافق 20 فــــبــــرايـــر ســــنـــة في 27 ربـــيع األول عـــام 1433 ا
ـمـارســة مـهـنـة 2012 الــذي يـحـدد كـيــفـيـات مــنح االعـتـمــاد 

ــرقي الـــعــقــاري وكـــذا كــيــفـــيــات مــسك اجلـــدول الــوطــني ا
عدل للمرق العقاري ا

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 
ــــرســــوم ويـــتــــمم بــــعض ــــادة األولى : يــــعـــدل هــــذا ا ــــادة األولى : ا ا
ــؤرخ في 26 ـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 10-235 ا أحـــكـــام ا


