
العدد العدد 35
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

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

اGطلوب 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

األحد األحد 28 شعبان شعبان عام عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 7 يوليو سنة يوليو سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq 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



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 35 28 شعبان عام  شعبان عام 1434 هـ هـ

7 يوليو سنة  يوليو سنة 2013 م

- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 90  - 39
اGؤرخ في 3 رجب عام  1410 اGوافق 30 يناير سنـة 1990

qتممGعدل واGا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشGوا
- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 02 - 453
اGؤرخ في 17 شوال عام   1423 اGوافق  21 ديسـمبر سنة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 465
اGؤرخ في 4 ذي القعدة عام  1426 اGوافق 6 ديسمبر سنة

qطابقةGتعلق بتقييم اG2005 وا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اGـادة األولى : اGـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اGادة 19 من اGـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 90 - 39 اGـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1410
اGــوافق 30 يـــنــايــر ســنــة q1990 اGــعــدل واGــتـــمم واGــذكــور
أعالهq يــهـدف هــذا الــقـرار إلى جــعل مــنـهج مــعـايــرة نـســبـة
الــرمـــاد عن طـــريق احلـــرق في احلـــبـــوب والــبـــقـــول واGــواد

اGشتقة إجباريا.
اGـادةاGـادة 2 :  : من أجـل مـعــايـرة نــســبـة الــرمــاد عن طـريق
احلرق في احلـبـوب والبـقـول واGواد اGـشـتقـةq فـإن مخـابر
مـــراقـــبـــة اجلـــودة وقــــمع الـــغـش واخملـــابـــر اGـــعــــتـــمـــدة لـــهـــذا
الـــغــرضq مـــلــزمــة بـــاســتـــعــمـــال اGــنـــهج اGـــبــX في اGـــلــحق

اGرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اGنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

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

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 16 رجب عـــــام 1433 اGـــــوافق 6
يونيو سنة 2012.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGـلحـقاGـلحـق
منهج معايرة نسبة الرماد عن طريق احلرق في احلبوبمنهج معايرة نسبة الرماد عن طريق احلرق في احلبوب

والبقول واGواد اGشتقةوالبقول واGواد اGشتقة
يحـدد هذا اGنـهج طريـقة معـايرة الرمـاد في احلبوب
والــبــقـــول ومــنــتــجـــاتــهــا اGـــطــحــونـــة اGــوجــهــة لـالســتــهالك

البشري.
اGواد واGنتوجات األساسية هي :

qأ) احلبوب
qوالدقيق Xب) الطح

ج) منـتجات الـطحـX (النخـالة واGواد الـتي حتتوي
q(عادة الطحنGواد اGعلى نسبة عالية من النخالة وا

qركبةGاحلبوب ا Xد) طح

x 7,35(ح1 - ح0) x ع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ك

7 . 1 . 2 احلـمــوضـة بـالـغــــرام مـــن حـمـض الـكـبـريت

لـ 100 غ من اGادة اجلافة يعبر عنها كاآلتي :
x 7,35(ح1 - ح0) x ع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ª - ك

حيث :حيث :
ح1 :  : هــو حـــجم مـــحـــلــول هـــيـــدروكــســـيـــد الــصـــوديــوم

qستعمل للتحديدGليلتر اGبا
ح0 :  : هــو حـــجم مـــحـــلــول هـــيـــدروكــســـيـــد الــصـــوديــوم

qستعمل للتجربة على بياضGليلتر اGبا
qأخوذة للتجربة بالغرامGك :  : كتلة العينة ا

ع :  : هـــو الــــعـــيــــار الـــصـــحــــيح حملـــلــــول هـــيـــدروكــــســـيـــد
qستعملGالصوديوم ا

ª : نـسـبــة اGـاءq بـالـنـســبـة اGـئـويـة لــلـكـتـلـةq لــلـعـيـنـة
اGأخوذة للتجربة

7 . 2 النتيجة : النتيجة :

يجرى احلساب بـ 4 أرقام بعد الفاصلة.
يـــؤخـــذ كــنـــتـــيــجـــة اGـــعــدل اجلـــبـــري لـــلــتـــحـــديــدين إذا
qحتققت شـروط التكرارية (أنظر 7 . 3). في حالة العكس

.Xتعاد التجربة مرت
يعبر عن النتيجة بتقريب 0,001 % (ك/ك).

7 . 3 التكرارية : التكرارية :

يـجب أن ال يـتـجـاوز الـفـرق بـX نـتـيجـتـي حتديـدين
(أنظر 6 . 1) منجزين فـي آن واحد أو بسرعة الواحد تلو
اآلخـر من طـرف نـفس احملـلل 0,002 غ من حـمض الـكـبـريت

لـ 100 غ من اGادة اجلافة.
ــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 16 رجب عام  رجب عام 1433 اGوافق  اGوافق 6 يونـيو سـنة يونـيو سـنة
q2012 يجـعل مـنـهج مـعايـرة نـسبـة الـرمـاد عن طريقq يجـعل مـنـهج مـعايـرة نـسبـة الـرمـاد عن طريق

احلـــــرق في احلـــــبــــوب والـــــبــــقـــــول واGــــواد اGـــــشــــتـــــقــــةاحلـــــرق في احلـــــبــــوب والـــــبــــقـــــول واGــــواد اGـــــشــــتـــــقــــة
إجباريا.إجباريا.

ــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة
-  �قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149 اGؤرخ
في 14 جـــــمـــــادى الــــثـــــانـــــيـــــة عــــام  1431 اGـــــوافق 28 مـــــايــــو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2010 وا
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3 . الكواشف : . الكواشف :

مـا عـدا تـعــلـيـمـات مـخـالـفـةq تــسـتـخـدم فـقط كـواشف
ذات نــوعــيــة حتــلــيــلــيــة مــعــتــرف بــهــا ومــاء مــقــطــر أو مــاء

منزوع اGعادن أو ذو نقاوة مكافئة.

3 .  . 1 حــمـض الــكــلـــوريــدريكq  حــمـض الــكــلـــوريــدريكq مــحـــلــول مـــائيq مــزيج
متساوي األحجام من HCI (حجم جزئي 35 %) واGاء.

3 .  . 2 خــمـــاسي أكــســـيــد ثــنــائـي الـفــسـفــورq  خــمـــاسي أكــســـيــد ثــنــائـي الـفــسـفــورq مــطـهـر
.(p4 O10)

3 .  . 3 إيثانول إيثانول

4 .  األجهزة .  األجهزة

4 .  . 1 جهاز السحقq  جهاز السحقq سهل التـنظيف ذو فراغ مصغر
قدر اإلمكان وقادر على توفير سحق سريع وموحد.

4 .  . 2 كـبـسـولـة احلـرقq  كـبـسـولـة احلـرقq ذات قـدرة تــسـاوي عـلى األقل
20 مــللq مــســتـطــيــلـة الــشــكل أو دائــريـة ومــســطـحــة الــقـاع

وذات مسـاحـة استـعمـال تسـاوي على األقل 12 سم2. اGواد
اGالئمـة التي ال تـتغيـر في شروط درجـة حرارة التـجربة

هي كالتالي :
qأو الروديوم Xأ - في 900°م - البالت

ب - في 550°م - الكوارتز أو السيليس.
في كلـتـا احلالـتqX يـجب أن تـسمح اGـادة اGـستـعمـلة

باحترام قيم الدقة.
يجب تنظيف الكبسوالت بغطسها كليا في محلول
حـمض الـكـلـوريـدريك G (1 . 3)ـدة سـاعـة واحـدة عـلى األقل

ثم تغسل باGاء وبعدها باGاء اGقطر.
بــعـد الـغــسلq يـجب جتــفـيف حــجـيـرات الــكـوارتـز أو
الـسـيـلـيس داخل جـهـاز الـتـجفـيف (4 . 7) لـفـتـرة مـنـاسـبة

إلزالة اGاء.
4 .  . 3 فــرن كـهــربـائي ذو مــسـخــنـة فــرن كـهــربـائي ذو مــسـخــنـةq مع دوران الـهـواء
اGالئـم يـــحـــتـــوي عــــلى جـــهـــاز الــــتـــحـــكـم في درجـــة احلـــرارة
ومحـضـنـة عاكـسـة ال تـسمـح بفـقـدان اجلـزيئـات عـنـد درجة
حرارة احلرق الـتي �كن ضبطها في (900 + 25) °م أو في

(550 + 10) °م.
4 .  . 4 جـــــهــــاز نـــــازع الـــــرطـــــوبـــــة ذو حـــــنـــــفـــــيــــة جـــــهــــاز نـــــازع الـــــرطـــــوبـــــة ذو حـــــنـــــفـــــيــــةq مــــزود
qXبصـفـيحـة ذات ثـقوب من األلـومـنيـوم أو من الـبورسـل
مـــحـــصـن بـــخـــمـــاسي أكـــســـيـــد ثـــنـــائي الـــفـــوســـفـــور (3 . 2)

كمجفف.
4 .  . 5 ميزان حتليليq ميزان حتليليq بدقة تقدر بـ 0,01 ملغ.

نوع اGنتوجاتنوع اGنتوجات

Xطح
دقيق

احلبوب
منتجات الطحن األخرى
(مـثـل الـنــخـالــة واGـواد
الـــــــتـي حتـــــــتـــــــوي عــــــــلى
نـــــــســــــبـــــــة عــــــالــــــيـــــــة من
النـخالة واGـواد اGعادة

الطحن)
مــســـتــحـــضـــرات مــركـــبــة

ذات مصدر حبوبي
مـشــتــقــات احلـبــوب غــيـر
اGنتوجات اGطحونة

البقول ومشتقاتها

(900 + 25) °م
(900 + 25) °م
(900 + 25) °م

-

-

-

-

(550 + 10) °م
(550 + 10) °م
(550 + 10) °م

(550 + 10) °م

(550 + 10) °م

(550 + 10) °م

(550 + 10) °م

درجة حرارة احلرقدرجة حرارة احلرق

درجات حرارة احلرق ونوع اGنتوجاتدرجات حرارة احلرق ونوع اGنتوجات

qXهـ) مشتقات احلبوب عدا منتجات الطح
و) البقول ومشتقاتها.

ال يـسـتـعـمل هـذا اGــنـهج لـلـنـشـاويــات ومـشـتـقـاتـهــــــا
وال لـلــمـنـتـجــات اخملـصـصـة لــتـغـذيـة احلــيـوانـات وال لـبـذور

الزرع.
1 . التعريف : . التعريف :

الحـتيـاجات هـذا اGنـهج يتـبع في تطـبيـقه التـعريف
التالي :

الـرماد : الـرماد : بـقـايا غـيـر قابـلـة لالحتـراق يـتحـصل عـليـها
بعد احلرق حسب التقنية اGبينة في هذا اGنهج.

2 . اGبدأ : . اGبدأ :
حتــرق الــعــيــنــة اGــأخــوذة لــلــتــجــربـة حــتـى االحــتـراق
الكـلي للـمـواد العـضويـة ثم يوزن الـبـاقي اGتـحصل عـليه.
ويــكـون الــبــاقـي اGـتــحــصل عــلــيـه سـبــخـي بـعــد احلــرق في
q550°م ومــــتـــزجـج بــــعـــد احلــــرق في 900°م. بــــصــــفــــة عــــامـــة

ويــجـب أن حتــرق اGــنــتــوجــات الــتـي حتــتــوي عــلى األمالح
(مـــثل كـــلـــورور الــصـــوديــومq بـــيـــروفــوســـفـــات)q في درجــة

حرارة (550 + 10)°م.
يـــــــــلـــــــــخـص اجلــــــــدول اآلتـي درجـــــــــات حـــــــــرارة احلــــــــرق

اGستعملة حسب نوع اGنتوجات.
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4 .  . 6 قاسم بالطول أو مخروطي. قاسم بالطول أو مخروطي.

4 .  . 7 جهاز التجفيفq جهاز التجفيفq لتجفيف كبسوالت احلرق.

5 .  اقتطاع العينة .  اقتطاع العينة

من اGهم أن يـتلـقى اخملبـر عيـنة مـثالـيةq غـير مـتلـفة
أو متغيرة أثناء النقل والتخزين.

6 . حتضير عينة التجربة : . حتضير عينة التجربة :

بــالــنـســبـة لــلـبــذور أو اGـنــتـجــات الــتي حتـتــوي عـلى
بـذور كـاملـةq جتانس وتـقسـم العـينـة للـحـصول عـلى كمـية
 ــــاثـــــلــــة ومـــــنــــســـــجــــمـــــة مع نـــــوع جــــهـــــاز الـــــســــحق (4 . 1)
اGسـتـخدم. وتـسـحق العـيـنة اGـتـحصل عـلـيهـا. واGـنتـجات

األخرى ال تستلزم السحق.

7 . طريقة العمل : . طريقة العمل :

7 .  . 1 حتديد كمية اGاء حتديد كمية اGاء

يــجـــري أوال حتـــديـــد كـــمـــيـــة اGـــاء لــعـــيـــنـــة الـــتـــجـــربــة
بــالـــنــســـبـــة لــلـــحــبـــوب مـــا عــدا الـــذرة أو الــبـــقـــول. يــوصي
بـالـتعـامل مع الـبقـول ومشـتـقاتـها بـوقت جتـفيف مـقــــدر
بـ 90 دقـيقـة. وتوضب مـسبـقا إذا كـان اجلزء الـكتـلي للـماء

أقل من 7 % أو أكثر من 13 %.

7 .  . 2 حتضير كبسوالت احلرق حتضير كبسوالت احلرق

بـالـنـسبـة لـكـبـسوالت احلـرق اGـنـاسـبة لـلـتـجـربة في
900 °م q(2 . 4) بــــعـــــد الــــتــــنـــــظــــيـف تــــوضع فـي الــــفــــرن ذي

مـــســــخـــنـــة G (3 . 4)ــــدة 5 دقــــائق فـي درجـــة حــــرارة احلـــرق
اGسـتـعـمـلةq تـتـرك لـتـبــرد داخل جهــــاز نــــازع الـرطـوبــة

(4 . 4) ثم توزن (4 . 5) بتقريب 0,1 ملغ.

بـالـنـسبـة لـكـبـسوالت احلـرق اGـنـاسـبة لـلـتـجـربة في
550 °مq تـــنـــظف وتـــوضع داخل جـــهـــاز الـــتـــجـــفـــيف (4 . 7)

خـالل الــوقت الـالزم لــلـــتـــجــــفـــيـف (مـــثـال 90 دقــيــقــة في
130 °م). فــورا قــبل االســتــعــمـالq تــخــرج الــكــبـســوالت من

جهاز التجـفيف وتترك لتبـرد داخل جهاز نازع الرطوبة
(4 . 4) ثم توزن (4 . 5) بتقريب 0,1 ملغ.

7 .  . 3 حتضير العينة اGأخوذة للتجربة حتضير العينة اGأخوذة للتجربة

انـــطـالقــا مـن عـــيـــنـــة الـــتــجـــربـــة احملـــضـــرة حـــسب (6)
واجملــانــسـة بــعــنـايــةq تــوزن بـســرعـة (4 . 5) عــيـنــة مــأخـوذة
للتـجربة وبتقريب 0,1 ملغ تتراوح بX 3,9 غ و4,1 غ في
حــــالــــة احلـــرق في 900 °م ومـا بـX 4,9 غ و5,1 غ في حـــالـــة

احلـرق في 550 °م. وفي حـالـة مـنـتوجـات ضـعـيـفة الـكـثـافة
�ـكن أن تــكـون الـعـــيــنـــة اGـأخــوذة لــلـتــجــربـة مـــحـصـورة
بX (2 + 0,1) غ و(3 + 0,1) غ. وتوزع اGـادة داخل كبـسولة
احلرق احملضـرة واGعادل وزنها كما وصف في (7 . 2) دون

تكديسها في طبقة موحدة.

7 .  . 4 ما قبل احلرق ما قبل احلرق

تــوضع الــكـــبــســولـــة ومــحــتـــواهــا عــنــد مـــدخل الــفــرن
اGــــوضــــوع في درجــــة حــــرارة احلــــرق. في 900 °م تــــلــــتــــهب
اGواد تـلقائيا. في 550 °م من الضـروري إضافة اإليثانول
(3 . 3) قــصــد االلـتــهـاب. ويــســمح بـوضـع احلـجــيـرات داخل
فــرن بـارد قـبـل احلـرق عـنــد درجـة حـرارة 550 °مq وتـتـرك

درجة حرارة الفرن ترتفع.

7 .  . 5 احلرق احلرق

يـــنـــتـــظـــر إلى غـــايــــة انـــتـــهـــاء حـــرق اGـــادةq ثم تـــوضع
الكبسولة داخل الفرن.

يـــغــلـق بــاب الـــفــرن. ويـــتـــبع احلــرق حـــتى االحـــتــراق
الـــكـــلي لـــلـــمـــادةq �ـــا في ذلـك الــــجــــزيـــئـــات الـــفــــحــــمــــيـــة
الــمــوجــودة في بــاقي احلــرقq حــوالي ســاعــة واحـــدة بـــعــد
ارتــــفـــاع درجــــة حــــرارة الـــفــــرن إلى 900 °م و4 ســـاعـــات

على األقـل في 550 °م

عــنــد انـتــهــاء احلـرقq تــســحب الـكــبــسـولــة من الــفـرن
وتوضع في جـهاز نازع الرطوبة (4 . 4) لتبرد. وال توضع
الـــكــبـــســـوالت فـــوق بـــعـــضـــهــا حلـــفـظ فــعـــالـــيـــة جـــهـــاز نــازع
الـرطوبة. حيـنما تصل درجـة حرارة الكبـسولة إلى درجة
حرارة احمليط (حوالي 15 د إلى 20 د بالنسبة للكبسوالت
مـن الـــبـالتـــX و60 د إلـى 90 د عــــــــلـى األقل بــــــــالــــــــنـــــــســــــــبـــــــة
لـــلـــكـــبـــســـوالت من الـــكـــوارتـــز أو مـن الــســـيـــلـــيـس)q تــوزن
وبــسـرعـة بــتـقـريب 0,1 مـلـغ نـظـرا لـلــمـيـزة االسـتــرطـابـيـة

للرماد.

فـي حــــــــالــــــــة احلــــــــرق في  550 °مq يـــــــجـب أن تــــــــؤخـــــــذ
احتياطات خـاصة عند دخول الهواء وعند فتح جهاز نازع

الرطوبة لتجنب انفالت البقايا السبخية.

7 .  . 6 عدد التحديدات عدد التحديدات

يـــــجــــــرى عـــــلى األقـل حتـــــديـــــدان عــــــلى نـــــفـس عـــــيـــــنـــــة
االختبار.

8 . التعبير عن النتائج . التعبير عن النتائج

qـادة اجلـافةGنـسبـة الـرمـاد باجلـزء الـكـتلي مـقـارنـة با
يعبر عنها بالنسبة اGئويةq حسب اGعادلة (1) :
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100           100                                                   

W a,d  = (ك2 - ك1)  x ـــــــــــــــ x ــــــــــــــــــــــ (1)

   كW - 100        0ك
حيث :حيث :

q(3 . 7) ــأخــوذة لــلــتــجــربـةGك0 :  : هي كــتــلــة الــعــيـنــة ا
qبالغرام

qبالغرام q(2 . 7) ك1 :  : هي كتلة كبسولة احلرق
ك2 :  : هـي كـــتـــلـــة كـــبـــســـولـــة احلـــرق q(2 . 7) مـع بـــاقي

qبالغرام q(5 . 7) عملية احلرق
Wك : نـســبـة اGـاء في الـعـيـنــة يـعـبـر عـنـهــا بـالـنـسـبـة

اGئوية في الكتلة (7 . 1).
يؤخذ كنتـيجة اGعدل اجلبري لـتحديدين إذا حتققت

شروط التكرارية (9).
يعبر عن النتيجة بتقريب 0,01 % (الكتلة).

عـــنـــد الــــضـــرورة يـــعـــبـــر عن نـــســـبـــة الـــرمـــاد بـــاجلـــزء
الـكــتـلـي مـقــارنـة بــاGـادة الــرطــبـة ويــعـبــر عـنــهــا بـالــنـســبـة

اGئويةW a,w q حسب اGعادلة (2) :
100

W a,w  = (ك2 - ك1)  x ـــــــــــــــ    (2)

   ك0

9 . التكرارية . التكرارية
qXمـسـتـقـلـت Xفرديـتـ Xنـتـيـجـتـ Xطـلق بـGالـفـرق ا
مــتــحــصـل عــلــيــهـــمــا بــاســـتــعــمــال نـــفس اGــنــهـج عــلى نــفس
اGـنتوج اخلاضـع للتجـربة في نفس اخملـبر من طرف نفس
احملــلل اGــســتــعــمل لــنــفس األجــهــزة وفي أقــصــر مـجــال من

الزمــنq ال يتجاوز أكثر من 5 % من احلاالت.

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 14 شوال عام  شوال عام 1433 اGوافق  اGوافق أولأول سـبتمبر سـبتمبر
q2012 يــــتـــــضــــمـن اعــــتــــمـــــاد أعــــوان اGـــــراقــــبــــةq يــــتـــــضــــمـن اعــــتــــمـــــاد أعــــوان اGـــــراقــــبــــة ســــنــــة ســــنــــة 
للـصندوق الـوطني للـعطل اGدفـوعة األجر والـبطالةللـصندوق الـوطني للـعطل اGدفـوعة األجر والـبطالة
الـــنـــاجـــمـــة عن ســــوء األحـــوال اجلـــويـــة في قـــطـــاعـــاتالـــنـــاجـــمـــة عن ســــوء األحـــوال اجلـــويـــة في قـــطـــاعـــات

البناء واألشغال العمومية والري.البناء واألشغال العمومية والري.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 14 شـوال عام 1433 اGـوافق
أول سبتمبر سنة 2012 يعتمـد أعوان اGراقبة للصندوق
الــوطـني لــلـعــطل اGـدفــوعـة األجــر والـبــطـالــة الـنـاجــمـة عن
ســـوء األحــــوال اجلـــويــــة في قـــطــــاعـــات الــــبـــنــــاء واألشـــغـــال

العمومية والري اGذكورون في اجلدول أدناه :

الوكالة الوالئية لتندوف

الوكالة الوالئية لبشار

الوكالة الوالئية لتبسة

الوكالة الوالئية لعنابة

الوكالة الوالئية لورقلة

الوكالة الوالئية لتامنغست

الوكالة الوالئية إليليزي

الوكالة الوالئية لتيزي وزو

الوكالة الوالئية لتيزي وزو

الوكالةالوكالةالهيئة اGستخدمةالهيئة اGستخدمة االسم  االسم  و اللقب اللقب

ناه ساGي

بن عامر شعشوع

محمد قحفاز

إبراهيم حدار

عبد اGنعم دهان

علي إداوعلي

مصطفى لقصير

ماسينيسا حمدوس

هاشمي شايط

الصندوق الوطني للعطل اGدفوعة األجر والبطالة الناجمة عن
سوء األحوال اجلوية لقطاعات البناء و األشغال العمومية والري
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