
العدد العدد 23
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 15 رجب رجب عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 12  أبريل سنة  أبريل 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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وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـــــرار مـــــؤرخ فـي قـــــرار مـــــؤرخ فـي 27 ربــــيـع األول عــــام  ربــــيـع األول عــــام 1438 اHــــوافق  اHــــوافق 27
ديــســمــبــر ســـنــة ديــســمــبــر ســـنــة r2016 يــعـدل الــقــرار اHـؤرخ في r يــعـدل الــقــرار اHـؤرخ في 12
جــمــادى الــثــانــيــة عـام جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437 اHــوافق  اHــوافق 21 مــارس ســنـة مــارس ســنـة
2016 الـــذي يـــــجــــعـل مـــــنــــهـج مـــــراقــــبــــة اســــتـــقـــرار الـــذي يـــــجــــعـل مـــــنــــهـج مـــــراقــــبــــة اســــتـــقـــرار

اHنتجات اHعلبة واHنتجات اHماثلة لها إجباريا.اHنتجات اHعلبة واHنتجات اHماثلة لها إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــــ

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�ــقــتــضـــى اHــرســـــوم الــتــنــفــيـــــذي رقــم 39-90
اHـــــؤرخ فــي 3 رجب عــام 1410 اHــوافق 30 يـــنــايــر ســنـــة
1990 واHــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشr اHــــعــــدل

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�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرخ في 12 جــمـادى الـثــانـيـة
عام 1437 اHـوافق 21 مـارس سنة 2016 الـذي يـجـعل مـنهج
مـراقـبـة اسـتقـرار اHـنـتـجـات اHـعـلـبة واHـنـتـجـات اHـمـاثـلة

لها إجباريا.

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـهـدف هـذا الـقـرار إلى تـعـديل الـقرار
اHؤرخ في 12 جمـادى الثانية عام 1437 اHوافق 21 مارس
سـنة 2016 الذي يجـعل منـهج مراقـبة اسـتقـرار اHنـتجات

اHعلبة واHنتجات اHماثلة لها إجباريا.

اHادة اHادة 2 :  : يعدل اHـلحق بالقرار اHؤرخ في 12 جمادى
الـــثـــانــــيـــة عـــام 1437 اHــــوافق 21 مـــارس ســـنـــة 2016 الــذي
يـــجـــعـل مـــنـــهج مــــراقـــبـــة اســــتـــقـــرار اHـــنــــتـــجـــات اHــــعـــلـــبـــة
واHـنــتـجـات اHــمـاثـلــة لـهـا إجـبــاريـاr وفـقــا لـلـمــلـحق اHـرفق

بهذا القرار.

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

حـرر بـاجلـزائـر في 27 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق
27 ديسمبر سنة 2016.

بختي بلعايببختي بلعايب
--------------------

اHلحق اHلحق 
منهج مراقبة استقرار اHنتجات اHعلبةمنهج مراقبة استقرار اHنتجات اHعلبة

واHنتجات اHماثلة لهاواHنتجات اHماثلة لها

1. مجال التطبيق : (بدون تغيير). مجال التطبيق : (بدون تغيير).

2. التعاريف :  (بدون تغيير). التعاريف :  (بدون تغيير).

3. اHبدأ :. اHبدأ :

1.3 (بدون تغيير).

2.3 حتضن العيّنات اHأخوذة للتجربة في 32 °م.

3.3 حتــضن الــعــيــنــات اHــأخــوذة لــلـتــجــربــة في 55 °م
Hنـتجات الصنف 1 واحتمـاال Hنتـجات الصنف r2 [أنظر

(4.2.6) مالحظة 2].

4.3 (بدون تغيير).

5.3 تفـحص اخلصـائص اآلتيـة لكل العـيّنـات اHأخوذة
للتجربة :

- الــــضـــغـط أو انـــخــــفـــاض الــــضـــغط الــــداخـــلـي حـــسب
r(فحص اختياري) التغليف

rظهر والرائحة والبنيةHا -

- مــتـــابــعــة إعـــداد الــتــقـــاريــر اخلــاصـــة بــالــتـــربــصــات
rيدانية وتقييمهاHا

- ضــــمــــان الــــتــــنـــــســــيق بــــX  مــــلــــحـــــقــــات الــــتــــكــــوين
وتقييمها.

اHـادة اHـادة 13 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلزائر في 8 ربـيع األول عام 1438 اHوافق 8
ديسمبر سنة 2016.

وزير اHالية وزير اHالية 
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير الداخلية واجلماعات احملليةوزير الداخلية واجلماعات احمللية
نور الدين بدوينور الدين بدوي

عن الوزير األول وبتفويض منهعن الوزير األول وبتفويض منه
 اHدير العام للوظيفة العمومية  اHدير العام للوظيفة العمومية 

و اإلصالح اإلداري و اإلصالح اإلداري 
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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2.2.6 التحضX في درجة حرارة الوسط :التحضX في درجة حرارة الوسط :

تـوضع عـيّـنـتـان (2) من الـعـيّـنـات اHـنـتـقـاة في درجة
حـــرارة الــوسـط بــشـــرط أن ال تــتـــعــدى 25 °م وتـــتـــرك Hــدة
واحـد وعـشرين (21) يومـاr يـجـرى فـحص يـومي وتـسحب

األوعية اHنتفخة (3.2.2) أو اHسربة (4.2.2).
3.2.6 التحضX عند درجة حرارة  التحضX عند درجة حرارة 32 °م :

تـوضع عـيّـنـتـان (2) من الـعـيّـنـات اHـنـتـقاة فـي جـهاز
الـــــتـــــحـــــضــــX فـي درجـــــة حــــرارة 32 °م (1.4 أ) Hــــــدة واحـــــد
وعــــشــــرين (21) يــــومــــا. يــــجــــرى فــــحـص يــــومي وتــــســــحب

األوعية اHنتفخة (3.2.2) أو اHسربة (4.2.2).
4.2.6 الـتحـضX عـند درجـة حرارة  الـتحـضX عـند درجـة حرارة 55 °م :م : (Hنـتـجات
الـصنف 1)  واحتمـاال Hنتـجات الصنف r2 [أنـظر (4.2.6)

مالحظة 2].

تـوضع عـيّـنـتـان (2) من الـعـيّـنـات اHـنـتـقـاة في جـهـاز
الـتـحضـX في درجـة حرارة 55 °م (1.4 ب) Hدة سـبـعة (7)

أيام.

يــجـــرى فــحص يــومي وتـــســحب األوعــيـــة اHــنــتــفــخــة
(3.2.2) أو اHسربة (4.2.2).

مـالحــــظـــة مـالحــــظـــة 1 :  : �ــــكـن حــــفــظ الــــعـــيّــــنــــات.........(بـــدون
تغيير).

مالحظة مالحظة 2 :  : ألسباب جتارية........(بدون تغيير).
: Xالفحوصات بعد التحض : X3.6 الفحوصات بعد التحض

1.3.6 (بدون تغيير).

2.3.6 (بدون تغيير).

3.3.6 (بدون تغيير).

4.3.6 (بدون تغيير).
: (pH) 5.3.6 قياس العامل الهيدروجيني

يــجــرى قــيــاس الــعــامل الــهــيــدروجــيــني (pH) حــسب
اHنهج احملدد في التنظيم الساري اHفعول.

6.3.6. الفحص اجملهري :. الفحص اجملهري :

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

اHتجانسةr يجرى الفحص لكل نوع من اHكونات.

تــنــشــر قــطــرة مـن اHــنــتـوج عــلـى صــفــيــحــة زجــاجــيـة
(بـالـنـسـبـة لـلـمـنتـجـات الـسـائـلـة)r أو تـوضع مـبـاشـرة على
صـفيـحـة زجاجـيـة (بالـنـسبـة للـمـنتـجـات الصـلـبة)r يـجرى

في كلتا احلالتX نشر على شكل طبقة رقيقة.

r(pH) العامل الهيدروجيني -

rفحص مجهري -

6.3 (بدون تغيير).

4. األدوات والتجهيزات :. األدوات والتجهيزات :

األدوات اHــــــــتـــــــداول اســــــــتـــــــعــــــــمـــــــالـــــــهــــــــا فـي اخملـــــــابـــــــر
اHيكروبيولوجيةr وال سيما ما يأتي :

1.4 أجهزة التحضrX مضبوطة عند :

أ) 32 °م ± 2 °م.

ب) 55 °م ± 2 °م.

2.4 (بدون تغيير).

3.4 (بدون تغيير).

4.4 (بدون تغيير).

5. اختيار العي. اختيار العيّنات اHأخوذة للتجربة :نات اHأخوذة للتجربة :

إلجراء كـل الفـحوصـات اHذكـورة في الفـقرة r6 أدناه
من الضروري أن يتوفر لديناr على األقل :

- ست (6) عـيّــنـات عـاديــة مـأخـوذة لـلــتـجـربـة (1.2.2)
من منـتجـات الصنف 1 (1.1.2) مـتحـصل علـيهـا من نفس

rاحلصة

- أربع (4) عـيّـنـات عـاديـة مـأخـوذة لـلـتـجـربـة (1.2.2)
من منـتجـات الصنف 2 (2.1.2) مـتحـصل علـيهـا من نفس

احلصة.

تثـبت احلدود الـدنيـا هـذه بغض الـنظـر عن كل طرق
rاقتطاع العيّنات

6. طريقة العمل :. طريقة العمل :

1.6 الفحص اHسبق الفحص اHسبق (بدون تغيير).

: Xالتحض: X2.6  التحض

1.2.6 تـوضع الـعـيّـنـات اHـأخـوذة لـلـتـجـربـة عـلى ورق
مـاص أحـادي الـلونr فـي وضعـيـة مـنـاسـبـة لـلكـشف عن أي
تــسـرب مــحـتــمل (جــانب مـوضع الــلــحـامr جــانب الـرص أو

جانب الكبسولة).

يجب أن يـوضع الورق اHـاص بطـريقـة ال يعـكر فـيها
.Xالتماثل احلراري جلهاز التحض
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جتــفـف وتــثــبت وتــنــزع اHــواد الــدســمــة إذا اســتــلــزم
األمر.

يــــجـــرى تــــلـــويـن ويالحظ بــــالــــغـــمــــر شـــكـل اجملـــمــــوعـــة
اجلـــرثــــومـــيـــة ويــــســـجل. يــــقـــدر الـــعــــدد اHـــتـــوسـط لألحـــيـــاء
الـدقــيــقـة عــلى مــســتـوى 20 حــقال مــجــهـريــا عــلى األقلr مع

اجتياز كل الصفيحة.

مالحـظة : مالحـظة : ليس لـلفـحص اجملـهري Hـراقبـة االستـقرار
بـطريقـة غيـر معـقمةr أثـر قوي في تـقديـر العـدد اHتوسط

لألحياء الدقيقة.

7. تفسير النتائج :. تفسير النتائج :

1.7 (بدون تغيير).

مالحـظة مالحـظة 1 : : في حـالة الـتكـاثر اجلـرثومي.......(بدون
تغيير).

2 : : �ـــــــــــكـن أن تـــــــــــســـــــــــبـب عـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــيــــــــــة مـالحـــــــــــظــــــــــة مـالحـــــــــــظــــــــــة 
التحضX....(بدون تغيير).

مالحـــــظــــة مالحـــــظــــة 3 : : من الـــــنــــادر أن يـــــظــــهـــــر في األربع (4)
عـــيّـــنـــات أو الــست (6) عـــيّـــنـــات الـــتي ¥ فـــحـــصــهـــاr نـــفس

النقص في االستقرار.

وإذا كـان األمـر كـذلكr فـيـجب مـقـارنـتـهـا مع عـيّـنات
من حصص أخرى لنفس اHنتوج.

مالحظة مالحظة 4 :  : نادرا ما........(بدون تغيير).

2.7 (بدون تغيير).

8. الـتــخــلص من الــعــي. الـتــخــلص من الــعــيّـنــات اHــأخـوذة لــلــتــجـربــة بــعـدـنــات اHــأخـوذة لــلــتــجـربــة بــعـد
الفحص :الفحص :

يـزال التلوث اجلرثـومي للعيّـنات اHأخوذة لـلتجربة
غـــيــر اHـــســـتـــقـــرة قــبـل الـــتــخـــلص مـن عـــيّــنـــات الـــتـــجـــربــة

اHستقرة.

في حالـة فحص الحق لـلتـغـليفr يـسكب احملـتوى في
إنـاء محـكم الـغـلقr ثم يـزال الـتلـوث اجلـرثـومي بالـتـرمـيد

أو العقم ثم يتخلص منه.

يـــزال التلــــوث اجلرثومـــي مـــن علبــــة التغليــف
اHـفـرغــــة بواسـطــــة مـحلــــول إيـوكلـوريـــت الـصـوديـــوم
اخملـــــــفف عــــنـــــــد 720 جـــــــزء مـــن اHــــلــــيـــــــون (ppm) مـــن
الكـلور الـفعّال (20 ملل من مـاء جـافيل 12  °كلـورومتـرية
في لـتــر واحـد من اHـاء)r يــتـرك Hـدة من 10 دقـائق إلى 15

دقيقة ثم يشطف.

وزارة التهيئة العمرانيةوزارة التهيئة العمرانية
والسياحة والصناعة التقليديةوالسياحة والصناعة التقليدية

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 15 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1438
اHـوافق اHـوافق 15 نـوفـمبـر سـنة  نـوفـمبـر سـنة r2016 يـحـدد عـدد اHـناصبr يـحـدد عـدد اHـناصب
الـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــX وســـائــــقي الـــســـيـــاراتالـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــX وســـائــــقي الـــســـيـــارات
واحلـجاب بـعـنوان اإلدارة اHـركزيـة لـوزارة التـهيـئةواحلـجاب بـعـنوان اإلدارة اHـركزيـة لـوزارة التـهيـئة

العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية.العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHووزير ا

ووزيـر الــتـهـيـئـة الـعــمـرانـيـة والـسـيــاحـة والـصـنـاعـة
rالتقليدية

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-05 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـHــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اHوا

rادة 38 منهHال سيما ا rوسائقي السيارات واحلجاب
- �ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 14-193 اHـؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 16-05 اHـؤرخ
في 29 ربـيع األول عام 1437 اHـوافق 10 يـنـايـر سـنة 2016
الـــذي يــــحــــدد صالحــــيــــات وزيـــر الــــتــــهـــيــــئــــة الــــعـــمــــرانــــيـــة

rوالسياحة والصناعة التقليدية
يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 38 من اHـرسوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08-05 اHــــؤرخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اHـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واHــذكــور أعالهr يــحــدد عـدد
اHــنــاصب الــعــلـيــا ذات الــطــابع الــوظـيــفي بــعــنـوان اإلدارة
اHــــركـــزيـــة لــــوزارة الـــتــــهـــيـــئــــة الـــعــــمـــرانـــيــــة والـــســــيـــاحـــة

والصناعة التقليديةr وفقا للجدول اآلتي :


