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اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

مة للحكـومة
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طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 021.54.35.12

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50اﳉزائر

الهاتف  021.54.35.06 :إﱃ 09
021.65.64.63

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

Télex : 65 180 IMPOF DZ
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 68 KG
حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 12

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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5

نظم
اجمللس الدستوري
مداول ـ ـة مؤّرخـ ـة ﰲ  ١٨صفـ ـر ع ـ ـام  ١٤٤١اﳌوافـ ـق  ١7أكتوب ـر سنة  ،٢٠١٩تعّدل وتتّمم النظ ـام اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  7رمضـ ـ ـان عام
 ١٤٤٠اﳌوافق  ١٢مايو سنة  ٢٠١٩اﶈدد لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري.
–––––––––––
ن اﳌجلس الدستوري،
إ ّ
– بناء عﲆ الدست ـ ـور،
– وﲟقتض ـى القانـ ـون العض ـوي رقـ ـم  1٠-1٦اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  22ذي القعـ ـدة عام  1٤٣7اﳌوافـق  2٥غشـ ـت سنـ ـة  2٠1٦واﳌتعلـ ـق
بنظام اﻻنتخابات ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضـ ـى القانـ ـون العض ـوي رق ـم  1٦-18اﳌ ـؤّرخ ﰲ  22ذي اﳊجـ ـة ع ـ ـام  1٤٣9اﳌوافـ ـق  2سبتمبـ ـر سنـ ـة  2٠18ال ـ ـذي يحدد
شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،
– وﲟـ ـقتـضـى النظام اﳌؤّرخ ﰲ  7رمضـان عام  1٤٤٠اﳌوافـ ـق  12ماي ـو سنة  2٠19الذي يحدد قواعد عمل اﳌجلس الدستوري،
– وﲟقتضـ ـى اﳌرس ـوم الرئاسي رقـ ـم  2٠1-1٦اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  11شـ ـّوال عـ ـام  1٤٣7اﳌواف ـ ـق  1٦يوليـ ـو سنـ ـة  2٠1٦واﳌتعلق
بالقواعد اﳋاصة بتنظيم اﳌجلس الدستوري،
– وبعد اﳌ ـداولة ،يصادق عﲆ اﻷحكام اﻵتية التي تعّدل وتتّمم النظ ـ ـام اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  7رمض ـان ع ـام  1٤٤٠اﳌـ ـواف ـق  12م ـاي ـو سنـة 2٠19
اﶈدد لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تتمم اﳌادة  1٣من النظام اﶈدد لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌذكـور أعﻼه ،بفقرة أخيرة ﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة )......................................................................... :1٣بدون تغيير(..................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
ﻻ تس ـري هـ ـذه اﻷحك ـام عﲆ الدف ـوع ال ـواردة ﰲ اﳌ ـادة  29مكرر أدناه”.
اﳌادة  : ٢تتّمم اﳌادة  2٠من النظام اﶈدد لقواعد عمل اﳌجلـ ـس الدست ـ ـوري اﳌذك ـ ـور أع ـ ـﻼه ،كما يأتي :
“اﳌادة  )................................................................ : 2٠الفقرة اﻷوﱃ بدون تغيير(...................................................................
وﰲ اﳊالـ ـ ـة اﳌنص ـ ـوص عليه ـ ـا ﰲ أحك ـ ـام اﳌـ ـ ـادة  29مك ـ ـ ـرر أدن ـاه ،يأمـر رئيس اﳌجلس الدستوري بجدولة الدف ـوع الﻼحقـ ـة باﳉلس ـة
ذاتهـ ـا اﶈ ـددة للنظ ـر ﰲ الدف ـع اﻷول.
)............................................................................الباقي بدون تغيير(.”..................................................................................
اﳌادة  : 3تعّدل اﳌادة  29من النظام اﶈدد لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 29يفصـ ـل اﳌجلـ ـس الدست ـوري بقـ ـرار ﰲ اﳊكـ ـم التشريعي موضوع الدفع بعدم الدستورية.
يمكن اﳌجلس الدستوري ،عند فصله بعدم دستورية اﳊكم التشريعي ،موضوع الدفع ،أن يتصدى ﻷحكام تشريعية أخرى متى
كان لها ارتباط باﳊكم التشريعي ،موضوع الدفع".
اﳌادة  : ٤يتّمـم النظ ـام اﶈ ـدد لقواعـد عم ـل اﳌجلـس الدستـوري اﳌذكـور أعـﻼه ،ﲟادتﲔ  29مـكرر و 29مكـرر  ،1وﲢرران كما يأتي :
“اﳌ ـادة  29مكـ ـرر  :إذا سجـ ـ ـل اﳌجلـ ـ ـس الدستـ ـ ـوري ،قبـ ـ ـل الفصل ﰲ الدفع بعدم دستورية اﳊكم التشريعي أكثر من قرار إحالة
يتعلق باﳊكم التشريعي نفسه ،فإنه يفصل ﰲ موضوع الدفع اﻷول اﳌعروض عليه للنظر فيه.
ويفصـ ـل ﰲ الدف ـوع الﻼحق ـة اﳌث ـارة بشـأن اﳊكـم التشريعـي نفسه ،بقرارات بسبق الفصل”.
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“اﳌادة  29مكرر : 1ﰲ حالـ ـ ـة التصري ـ ـح بع ـ ـدم دستوريـ ـ ـة اﳊك ـ ـم التشريعـ ـي ،يحـ ـدد اﳌجلـ ـس الدست ـوري تاري ـخ فقدان هـ ـذا
اﳊكـ ـم التشريع ـي أثـ ـره طبقا للفقرة  2من اﳌادة  191من الدستور”.
اﳌادة  : ٥تعّدل اﳌواد  ٤8و ٤9و ٥٠و ٥1من النظام اﶈدد لقواعد عمل اﳌجلس الدستوري اﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : ٤8يستل ـ ـم اﳌجل ـ ـس الدست ـوري ق ـ ـرارات السلطـ ـة الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات ،اﳌتعلقة بالترشيحات ،مرفقة ﲟلف ـات
الترشـح ،وذلك خ ـﻼل اﻷربع والعشريـن ) (2٤ساعـة مـن تاريخ صدورها ،وتودع لدى اﻷمانة العامة للمجلس الدستوري ،مقابل وصل
استﻼم”.
“اﳌادة  : ٤9يحق للمترشح ﻻنتخاب رئيس اﳉمهورّية ،ﰲ ح ـ ـ ـالة رف ـ ـ ـ ـض تـ ـرشح ـ ـ ـه مـ ـ ـن قبـ ـ ـل السلطـ ـ ـ ـة الـ ـ ـوطنيـ ـ ـة
اﳌستقلـ ـ ـة لﻼنتخابات ،أن يقدم طعنا بإيداع عريضة مسببة لدى كتابة ضبط اﳌجلس الدستوري ﰲ اﻷجل اﶈدد ﰲ القانون
العضوي اﳌتعلق بنظام اﻻنتخابات.
يعّين رئيس اﳌجلس الدستوري ،من بﲔ أعضاء اﳌجلس ،مقـ ـررا أو أكثـ ـ ـر لـ ـدراسـ ـة الطعـ ـ ـ ـون وتقـ ـدﱘ تقـ ـ ـاري ـ ـر ومشـاريـ ـع
قرارات بشأنها”.
“اﳌادة  : ٥٠يفصل اﳌجلس الدستوري ﰲ الطعون بقرارات تبّلغ فورا للطاعنﲔ.
ﰲ حالة قبول الطعن ،يسجل اﳌجلس الدستوري اﳌترشح الط ـ ـاعـ ـ ـن ﰲ القائ ـمـ ـة النهـ ـائيـ ـة للمتـ ـرشحـ ـﲔ ﻻنتخـ ـاب رئيـ ـ ـس
اﳉمهورّية”.
“اﳌادة  : ٥1يص ـ ـدر اﳌجل ـ ـس الدست ـ ـوري ق ـ ـرارا يتضم ـ ـ ـن اﳌوافقة عﲆ القائمة النهائية للمترشحﲔ ﻻنتخاب رئيس
اﳉمهورّية ،مرتبﲔ حسب اﳊروف الهجائية ﻷلقابهم.
ويبّلـ ـغ ه ـذا ال ـقرار إﱃ رئي ـس اﳉمهورّي ـة وإﱃ رئيس السلطة الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات”.
اﳌادة  : ٦يتّمـ ـم النظ ـ ـام اﶈـ ـ ـدد لقـ ـواعـ ـ ـد عمـ ـ ـل اﳌـجلـ ـ ـس الدستـوري اﳌذكـور أعـﻼه ،ﲟادتﲔ  ٥1مكـرر و 78مكـرر ،وﲢـرران كما يأتي :
“اﳌادة  ٥1مكرر  :ترسل قرارات اﳌجلس الدستوري إﱃ اﻷمـانة العامة للحكـومة لنشرها ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية”.
“اﳌادة  78مك ـرر  :يستلـ ـم اﳌجلـ ـس الدست ـوري مـ ـن السلط ـ ـة الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات ،ﲟناسبة كل انتخاب ،نسخة مـ ـن
القائمـ ـة اﻻنتخاب ـية البلديـ ـة والقائمـ ـة اﻻنتخابيـ ـة للم ـراكـ ـز الدبلومـ ـاسيـ ـة والقنصليـة ﰲ اﳋـ ـارج ،طبقـ ـ ـا للقانـون العضـ ـوي اﳌتعلق
بنظام اﻻنتخابات”.
اﳌادة  : 7تنشر هذه اﳌداولة ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
بهذا تداول اﳌجلس الدستوري ﰲ جلساته اﳌنعقدة بتاريخ  1٦و 17و 18صفـ ـر عـ ـام  1٤٤1اﳌوافـ ـق  1٥و 1٦و 17أكتوبـ ـر سنـة .2٠19
رئيس اﳌجلس الدستوري
كمال فنيش
– مح ـمد حبشي نائبا للرئيس،
– سليمة مسراتي ،عضوة،
– شادية رحاب ،عضوة،
– إبراهيم بوتخيل ،عضوا،
– مح ـمد رضا أوسهلة ،عضوا،
– عبد النور قراوي ،عضوا،
– خديجة عباد ،عضوة،
– إسماعيل بليط ،عضوا،
– الهاشمي براهمي ،عضوا،
– أمح ـمد عدة جلول ،عضوا،
– عمر بوراوي ،عضوا.

 ٢٥صفر عام  ١٤٤١هـ
 ٢٤أكتوبر سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٥
اﳉريدة الرسم ّ

7

مراسيم تنظيمّية

مرسوم رئاسي رقم  ٢7٥–١٩مؤّرخ ﰲ  ١٦صفر عام ١٤٤١
اﳌوافق  ١٥أكتوبر سنة  ،٢٠١٩يتضمـن إحداث باب
وتـحـويـل اعتمـاد ﰲ ميزانية الدولة.
––––––––––

– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنفيذي رقم  ٤٥–19اﳌؤّرخ فـي
 21جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤٠اﳌوافق  28جانفي سنة 2٠19
واﳌ ـ ـت ـ ـ ـض ـ ـمن تـ ـ ـوزي ـ ـ ـ ـ ـع اﻻع ـ ـ ـتم ـ ـادات اﳌخـ ـ ـصـ ـ ـ ـصة لوزي ـ ـ ـر
اﻻتصال من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة
،2٠19

ن رئيس الدولة،
إ ّ

يرسم ما يأتي :

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،

اﳌـاّدة اﻷوﱃ  :يحدث ﰲ جدول ميزانية تسيير وزارة
الشـ ـ ـؤون اﳋ ـ ـارج ـ ـي ـ ـة ،ب ـ ـاب رق ـ ـمـ ـ ـه  ٣1–٣7وعـ ـنـ ـوانه "نفقات
تسيير مندوبيات السلطة الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات
ﰲ اﳋارج".

– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سّيما اﳌواد  ٦–91و) 1٠2الفقرة (٦
و ) 1٤٣الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  17–8٤اﳌؤّرخ ﰲ  8شّوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،

اﳌـاّدة  : ٢يل ـ ـ ـغ ـى م ـ ـ ـن مـ ـي ـ ـزان ـ ـيـ ـة سـنـة  2٠19اعتماد قدره
أربعمائة وخمسة وأربعون مليون دينار ) ٤٤٥.٠٠٠.٠٠٠دج(
مقـّيـ ـد فـ ـي ميزانيـة التكاليف اﳌشتركة وﰲ الباب رقم
" ٠٣–٣7مصاريف تنظيم اﻻنتخابات".

– وﲟقتضى القانون رقـم  18–18اﳌؤّرخ ﰲ  19ربيع الثاني
عام  1٤٤٠اﳌوافق  27ديسمبر سنة  2٠18واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة ،2٠19

اﳌـاّدة  : 3يـخ ـ ـ ـص ـ ـص ﳌيـ ـزانيـ ـ ـة س ـ ـنة  2٠19اعتماد قدره
أربعمائة وخمسة وأربعون مليون دينار ) ٤٤٥.٠٠٠.٠٠٠دج(
يـق ـّي ـد ف ـي مـيزانية تسيير الوزارتﲔ وﰲ اﻷبواب اﳌبّينة
ﰲ اﳉدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

– وﲟقتضى اﳌرسـوم الرئاسي اﳌؤّرخ فـي  21جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤٤٠اﳌوافق  28جانفي سنة  2٠19واﳌتضمن
ت ـ ـوزيـ ـ ـ ـ ـ ـع اﻻعتـ ـ ـ ـم ـ ـادات اﳌخص ـ ـصة ﳌ ـ ـ ـيزانية الت ـ ـكـ ـ ـ ـالـ ـ ـ ـيف
اﳌشتركة من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة
،2٠19

اﳌـاّدة  : ٤ين ـ ـ ـشـ ـ ـر هـ ـذا اﳌـ ـرس ـ ـ ـوم فـي اﳉ ـ ـريدة الّرسمّيـة
للجمهورّيـة اﳉزائرّيـة الّديمقراطّيـة الّشعبّيـة.

– وﲟقتضى اﳌرسـوم الرئاسي رقم  2٦–19اﳌؤّرخ فـي
 21جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤٠اﳌوافق  28جانفي سنة 2٠19
واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الشؤون
اﳋارجية من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة
،2٠19

حّرر باﳉ ـ ـ ـ ـزائر ﰲ  1٦صـ ـفر عـام  1٤٤1اﳌوافق  1٥أكتوبر
سنة .2٠19
عبد القادر بن صالح

اﳉدول اﳌلحق
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناويـ ـ ـن
وزارة الشؤون اﳋارجية
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة

04-37

اﻹدارة اﳌركزية  -النفقات اﳌتعلقة بتحضير وتنظيم اﻻنتخابات
الرئاسية ..................................................................................2٠19

20.000.000

مجموع القسم السابع....

20.000.000

مجموع العنوان الثالث....

20.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول....

20.000.000
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 ٢٥صفر عام  ١٤٤١هـ
 ٢٤أكتوبر سنة  ٢٠١٩م

اﳉدول اﳌلحق )تابع(
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناويـ ـ ـن
الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح اﳌوجودة ﰲ اﳋارج
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السابع
النفقات اﳌختلفة

2٣-٣7

اﳌصالح اﳌوجودة ﰲ اﳋارج  -النفقات اﳌتعلقة بتحضير وتنظيم
اﻻنتخابات الرئاسية ..............................................................2٠19

31-37

225.000.000

نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات ﰲ
اﳋارج..............................................................................................

150.000.000

مجموع القسم السابع....

375.000.000

مجموع العنوان الثالث....

375.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني....

375.000.000

مجموع الفرع اﻷول....

395.000.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة.........................................................

395.000.000

وزارة اﻻتصال
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم السادس
إعانات التسيير
٠1-٣٦

إعانة لسلطة ضبط السمعي البصري ...................................................

50.000.000

مجموع القسم السادس....

50.000.000

مجموع العنوان الثالث....

50.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول....

50.000.000

مجموع الفرع اﻷول....

50.000.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة.........................................................

50.000.000
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مرسوم رئاسي رقم  ٢7٦–١٩مؤّرخ ﰲ  ١٦صفر عام ١٤٤١

مرسوم رئاسي رقم  ٢77–١٩مؤّرخ ﰲ  ١٦صفر عام ١٤٤١

اﳌ ـ ـ ـ ـواف ـ ـق  ١٥أكتـ ـوبـ ـر سـ ـنة  ،٢٠١٩يتضمـن تـحويل

اﳌوافـ ـق  ١٥أك ـت ـوب ـر سنـة  ،٢٠١٩ي ـ ـتضمـن إحـ ـداث

اعتمـاد إﱃ ميزانية التكاليف اﳌشتركـة.
––––––––––

باب وتـحـويـل اعتمـاد إلـى ميزانية تسيير وزارة
التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة.

ن رئيس الدولة،
إ ّ

––––––––––

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سّيما اﳌواد  ٦–91و) 1٠2الفقرة (٦

ن رئيس الدولة،
إ ّ

و ) 1٤٣الفقرة اﻷوﱃ( منه،

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،

– وﲟقتضى القانون رقم  17–8٤اﳌؤّرخ ﰲ  8شّوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،

– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سّيما اﳌواد  ٦–91و) 1٠2الفقرة (٦
و ) 1٤٣الفقرة اﻷوﱃ( منه،

اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟق ـ ـتـ ـضى الق ـ ـان ـ ـون رق ـ ـم  18–18اﳌ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  19رب ـ ـيـ ـع
الثاني عام  1٤٤٠اﳌوافق  27ديسمبر سنة  2٠18واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠19

– وﲟقتضى القانون رقم  17–8٤اﳌؤّرخ ﰲ  8شّوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعّدل واﳌتّمم،

– وﲟقتضى اﳌرسـوم الرئاسي اﳌؤّرخ فـي  21جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤٤٠اﳌوافق  28جانفي سنة  2٠19واﳌتضمن
توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة

– وﲟقـ ـتضى الـ ـق ـان ـون رقـم  18–18اﳌؤّرخ ﰲ  19ربيع
الثاني عام  1٤٤٠اﳌوافق  27ديسمبر سنة  2٠18واﳌتضمن

من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠19

قانون اﳌالية لسنة ،2٠19

– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنفيذي رقم  28–19اﳌؤّرخ فـي
 21جـمادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤٤٠اﳌ ـ ـواف ـ ـق  28جـ ـانـ ـفي س ـ ـ ـنة 2٠19

– وﲟقتضى اﳌرسـوم الرئاسي اﳌؤّرخ فـي  21جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤٤٠اﳌوافق  28جانفي سنة  2٠19واﳌتضمن

واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الداخلية

ت ـ ـ ـوزيع اﻻعت ـ ـ ـمادات اﳌـ ـ ـخص ـ ـص ـ ـة ﳌ ـ ـيزانيـ ـ ـة التكـ ـ ـالي ـ ـ ـ ـ ـف

واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير
ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠19

اﳌشتركة من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة
،2٠19

يرسم ما يأتي :
اﳌـاّدة اﻷوﱃ  :يلغـ ـ ـى م ـ ـن ميـ ـ ـزانـ ـيـة سـ ـ ـنـة  2٠19اع ـتماد
ق ـ ـ ـ ـدره مـ ـ ـليـ ـ ـاران وس ـ ـتـ ـم ـ ـ ـائة وأحـ ـد ع ـ ـش ـ ـر م ـ ـلـ ـ ـيـ ـون دي ـ ـ ـن ـ ـ ـار
) 2.٦11.٠٠٠.٠٠٠دج( م ـ ـ ـق ـ ـ ـّيـ ـد فـ ـ ـ ـي م ـ ـيـ ـ ـ ـزانـ ـ ـي ـة تسيير وزارة
الداخـ ـ ـلـ ـ ـية واﳉ ـ ـم ـ ـاع ـ ـات اﶈـ ـلي ـ ـة والت ـ ـه ـيئة العمرانية وفـي
الـباب رقـم " ٠٥–٣7اﻹدارة اﳌركزية – اﻻنتخابات".
اﳌـاّدة  : ٢يخصص ﳌيـزانية سنة  2٠19اعتماد قـدره ملياران

– وﲟقتضى اﳌرسـوم التنفيذي رقم  ٤٠–19اﳌؤّرخ فـي
 21جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤٠اﳌوافق  28جانفي سنة 2٠19
واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزيرة التضامن
الـ ـوطـ ـني واﻷسرة وقضايـ ـا اﳌرأة مـ ـن مـ ـيـ ـزانـ ـيـ ـة الـ ـتسيـ ـي ـر
ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠19
يرسم ما يأتي :

وس ـ ـتـ ـ ـمائة وأحـ ـ ـ ـد عش ـ ـر مل ـ ـي ـ ـون ديـن ـار ) 2.٦11.٠٠٠.٠٠٠دج(
يـق ـّيـد ف ـي مـيزانيـة التكاليف اﳌشتركة وفـي الـباب رقـم
" ٠٣–٣7نفقات تنظيم اﻻنتخابات".
اﳌـاّدة  : 3ين ـ ـش ـ ـر ه ـذا اﳌـ ـرسـ ـ ـوم فـي اﳉ ـريـ ـدة الّرس ـ ـمّيـة
للجمهورّيـة اﳉزائرّيـة الّديمقراطّيـة الّشعبّيـة.

اﳌـاّدة اﻷوﱃ  :يحدث ﰲ جدول ميزانية تسيير وزارة
الت ـ ـ ـضـ ـ ـ ـامن الوطـ ـ ـني واﻷس ـ ـرة وقض ـ ـايا اﳌ ـ ـرأة ،باب رقـ ـ ـمـ ـه
 ٠9–٤٦وعنـ ـ ـوانـ ـ ـه "تخصـ ـ ـيـ ـ ـص لفـ ـ ـائدة الصـ ـ ـن ـ ـدوق اﳋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاص
للتضامن الوطني لوضع حّيز التنفيذ ميثاق السلم واﳌصاﳊة
الوطنية".

حّرر باﳉـ ـ ـزائر ﰲ  1٦صـ ـفـ ـر عـام  1٤٤1اﳌوافق  1٥أكتوبر
اﳌـاّدة  : ٢يلـغ ـى مـن ميـزانيـة سـنـة  2٠19اعتماد قدره

سنة .2٠19
عبد القادر بن صالح

مليـار ومائتان وخمـسة عشـر مليونا وتسـع ـمائة وثﻼثون ألف

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٥
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌـاّدة  : ٤يك ـلـف وزيـر اﳌاليـة ووزيـرة التضامن الوطني

دينار ) 1.21٥.9٣٠.٠٠٠دج( مقـّيـد فـي ميزانيـة التكاليف اﳌشتركة

واﻷسرة وقضايا اﳌرأة ،كل فيمـا يخصه ،بتنفيذ هـذا اﳌرسـوم

وﰲ الباب رقم " 91–٣7نفقات محتملة – احتياطي مجّمع".

الذي ينـشـر فـي اﳉريدة الّرسمّيـة للجمهورّيـة اﳉزائرّيـة

اﳌـاّدة  : 3يـخ ـ ـ ـص ـ ـص ﳌي ـ ـزانيـة س ـ ـنة  2٠19اعتـ ـماد قدره

الّديمقراطّيـة الّشعبّيـة.

مليار ومائتـان وخم ـسة عشر مليونا وتسـ ـ ـعمائة وثﻼثون

حّرر باﳉزائر ﰲ  1٦صفر عام  1٤٤1اﳌوافق  1٥أكتوبر
سنة .2٠19

ألف دين ـار ) 1.21٥.9٣٠.٠٠٠دج( يـق ـّي ـد ف ـي مـيزانيـة تسيي ـر
وزارة الت ـضامـن الوطـ ـنـي واﻷسـرة وق ـ ـ ـض ـايـا اﳌـرأة وفـ ـي

عبد القادر بن صالح

اﻷبواب اﳌب ـ ـّينة ﰲ اﳉدول اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳉدول اﳌلحق
رقم اﻷبواب

اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناويـ ـ ـن
وزارة التضامن الوطني واﻷسرة وقضايا اﳌرأة
الفرع اﻷول
فرع وحيد
الفرع اﳉزئي اﻷول
اﳌصالح اﳌركزية
العنوان الرابع
التدخﻼت العمومية
القسم السادس
النشاط اﻻجتماعي  -اﳌساعدة والتضامن

09-46

ت ـخصيص ل ـف ـائ ـدة الصن ـدوق اﳋاص ل ـل ـتضام ـن ال ـوط ـني ل ـوضع ح ـّيـز
التنفيذ ميثاق السلم واﳌصاﳊة الوطنية.......................................

1.000.000.000

مجموع القسم السادس....

1.000.000.000

مجموع العنوان الرابع....

1.000.000.000

مجموع الفرع اﳉزئي اﻷول....

1.000.000.000

الفرع اﳉزئي الثاني
اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل اﳌصالح
القسم اﻷول
اﳌوظفون  -مرتبات العمل
11-٣1

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الراتب الرئيسي للنشاط............

64.762.000

12-٣1

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -التعويضات واﳌنح اﳌختلفة......

91.135.000

1٣-٣1

اﳌصال ـح ال ـﻼم ـرك ـزي ـة ال ـت ـاب ـع ـة ل ـل ـدول ـة  -اﳌست ـخ ـدم ـون اﳌت ـع ـاقـدون،
الرواتب ،منح ذات طابع عائﲇ واشتراكات الضمان اﻻجتماعي.......
مجموع القسم اﻷول....

21.058.000
176.955.000
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اﳉدول اﳌلحق )تابع(
اﻻعتمادات اﳌخصصة )دج(

العناويـ ـ ـن

رقم اﻷبواب

القسم الثالث
اﳌوظفون  -التكاليف اﻻجتماعية
1٣-٣٣

اﳌصالح الﻼمركزية التابعة للدولة  -الضمان اﻻجتماعي......................

38.975.000

مجموع القسم الثالث....

38.975.000

مجموع العنوان الثالث....

215.930.000

مجموع الفرع اﳉزئي الثاني....

215.930.000

مجموع الفرع اﻷول....

1.215.930.000

مجموع اﻻعتمادات اﳌخصصة.........................................................

1.215.930.000

مرسوم رئاسي رقم  ٢7٨–١٩مؤّرخ ﰲ  ٢١صفر عام ١٤٤١

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٠1–12اﳌؤّرخ ﰲ 1٠

اﳌوافق  ٢٠أكتوبر سنة  ،٢٠١٩يتضمن مهام معهد

صفـ ـ ـر عـ ـ ـام  1٤٣٣اﳌوافـ ـ ـق  ٤يـ ـنـ ـاي ـر سن ـة  2٠12واﳌتعلق

الدراسات العليا ﰲ اﻷمن الوطني وتنظيمه وسيره.
––––––––––

بانتداب اﻷساتذة الباحثﲔ من وزارة التعليم العاﱄ والبحث

ن رئيس الدولة،
إ ّ

العلمي لدى هياكل التعليم العاﱄ لوزارة الدفاع الوطني،

بناء عﲆ تقرير وزير الدفاع الوطني،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣17–1٣اﳌؤّرخ ﰲ
 1٠ذي القعدة عام  1٤٣٤اﳌوافق  1٦سبتمبر سنة  2٠1٣الذي

– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  1) 91و 2و (٦و1٠2

يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصﻼحياته،

)الفقرة  (٦و) 1٤٣الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  21–9٠اﳌؤّرخ ﰲ  2٤محّرم عام

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  1٤٥–17اﳌؤّرخ ﰲ
 22رجب عام  1٤٣8اﳌوافق  19أبريل سنة  2٠17واﳌتضمن

 1٤11اﳌ ـ ـ ـواف ـ ـق  1٥غ ـ ـش ـ ـت س ـ ـنة  199٠واﳌت ـعلق باﶈاسبة

إحـ ـداث م ـع ـه ـد ال ـدراسات ال ـع ـل ـي ـا ﰲ اﻷم ـن ال ـوط ـني وم ـه ـام ـه

العمومية ،اﳌعّدل،

وتنظيمه وسيره،

عام  1٤19اﳌوافق  ٤أبريل سنة  1999واﳌتضمن القانون

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  177–9٥اﳌؤّرخ ﰲ
 2٥محّرم عام  1٤1٦اﳌوافق  2٤يونيو سنة  199٥الذي يحدد

التوجيهي للتعليم العاﱄ ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

كيفيات تسيير حساب التخصيص اﳋاص رقم ٣٠2–٠82

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥–99اﳌؤّرخ ﰲ  18ذي اﳊجة

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠2–٠٦اﳌؤّرخ ﰲ  29محّرم عام
 1٤27اﳌوافـ ـق  28ف ـب ـراي ـر سنـة  2٠٠٦واﳌتضمـن الـقـانون
اﻷساسي العام للمستخدمﲔ العسكريﲔ ،اﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ٦٠–7٤اﳌؤّرخ ﰲ  27محّرم عام
 1٣9٤اﳌوافق  2٠فبراير سنة  197٤واﳌتضمن إنشاء إطار
من اﳌوظفﲔ اﳌدنيﲔ الشبيهﲔ باﳌوظفﲔ العسكريﲔ ﰲ
وزارة ال ـ ـدف ـ ـاع ال ـ ـوط ـ ـني وﲢدي ـ ـد قـ ـواعـ ـد الـ ـقـ ـانـ ـون اﻷساسي
اﳌطبق عﲆ الشبيهﲔ الدائمﲔ بالعسكريﲔ ،اﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ٦1–8٦اﳌؤّرخ ﰲ  1٤رجب عام

الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية
التقنولوجية" ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٣٠–٠8اﳌؤّرخ ﰲ
 27ربـ ـيـ ـع الـ ـثـ ـاني ع ـام  1٤29اﳌواف ـ ـق  ٣مـ ـايـ ـو سنـ ـة 2٠٠8
واﳌتضمن القانون اﻷساسي اﳋاص باﻷستاذ الباحث،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٦٥–٠8اﳌؤّرخ ﰲ
 17شعبان عام  1٤29اﳌوافق  19غشت سنة  2٠٠8واﳌتضمن
نظـ ـ ـام الدراسـ ـات للحصـ ـول عﲆ ش ـ ـهادة الليس ـ ـانس وشـ ـهادة
اﳌاستر وشهادة الدكتوراه،

 1٤٠٦اﳌوافق  2٥مارس سنة  198٦الذي يحدد شروط قبول
الطلبة واﳌتدربﲔ اﻷجانب ودراستهم والتكفل بهم ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،

– وﲟق ـتضى م ـجـمـوع اﻷحـكـام الـتـنـظـيـمـيـة اﳌطـبـقـة عﲆ
مستوى وزارة الدفاع الوطني،
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يرسم ما يأتي :

الدوليـ ـ ـة .كـ ـ ـما يم ـ ـكن أن ي ـ ـقـ ـدم تكوي ـ ـنات متـ ـواص ـلة مؤهلة،

اﳌادة اﻷوﱃ  :يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديد مهام معهد
الدراسات العليا ﰲ اﻷمن الوطني وتنظيمه وسيره ،الذي
يدعى ﰲ صلب النص "اﳌعهد".
الفصـل اﻷول
أحكام عامة
اﳌادة  : ٢اﳌـ ـع ـ ـه ـ ـد مؤس ـ ـسة عـ ـمـ ـومـ ـيـ ـة ذات طـ ـابـ ـ ـع إداري،
يتمتع بالشخصية اﳌعنوية واﻻستقﻼل اﳌاﱄ.
اﳌـ ـع ـ ـهد مؤس ـ ـسة عسـ ـكـ ـريـ ـة للتـ ـكـ ـوين والتع ـ ـلي ـم العاليﲔ
والبحث العلمي ﰲ مجال الدراسات العليا ﰲ اﻷمن الوطني،
ت ـاب ـع ل ـوزارة ال ـدف ـاع ال ـوط ـني .وي ـخضع إﱃ ج ـم ـي ـع اﻷحـكـام
القانونية اﻷساسية والتنظيمية اﳌطبقة عﲆ اﳌؤسسات
اﳌماثلة وأحكام هذا اﳌرسوم.
يحدد رئيس أركان اﳉيش الوطني الشعبي التوجيهات
العامة للتعليم وللتكوين اﳌقدمة ﰲ هذا اﳌعهد وكذا ﰲ
مجال البحث العلمي.

أك ـاديـمـيـة ومـتـخصصة .وتـخصص هـذه الـتـكـويـنـات لـفـائـدة
اﳌستخدمﲔ العسكريﲔ واﳌدنيﲔ ،الوطنيﲔ واﻷجانب،
– ضمان أعمال دراسات وبحوث ﰲ اليقظة اﻻستراتيجية
واﻻستشرافية ﰲ مجاﻻت اﻷمن والدراسات اﻻستراتيجية
والعـ ـ ـﻼق ـ ـات الـ ـدول ـ ـي ـة والت ـ ـكـ ـنـ ـول ـ ـوجـ ـيـ ـات الع ـ ـ ـ ـسك ـ ـريـ ـة واﻷمن
السيبيراني ووسائل اﻹعﻼم لﻼتصال والتنمية اﻻقتصادية
واﻻجتماعية الثقافية.
اﳌادة  : ٩يمكن اﳌعهد تنظيم دورات تكوين حسب
الطلب وملتقيات ومحاضرات وأيام دراسية وطنية ودولية
ﰲ مواض ـ ـ ـي ـ ـع ذات عـ ـﻼقـ ـة ﲟج ـ ـال اختصـ ـاصـ ـه ،لف ـ ـائدة إطـ ـارات
وطنية وأجنبية.
اﳌادة  : ١٠يمكن اﳌعهد تقدﱘ العون للهيئات الوطنية
العسـ ـ ـ ـكري ـ ـة واﳌـ ـ ـ ـ ـدن ـ ـ ـي ـة الت ـي يرت ـ ـبـ ـط نش ـ ـاط ـ ـها بالدراسـ ـ ـ ـات
اﻻستراتيجية واﻷمن والعﻼقات الدولية.
يمكن اﳌعهد نشر وتوزيع نتائج أعمال دراساته وبحوثه
طبقا للتنظيم اﳌعمول به ﰲ وزارة الدفاع الوطني.

اﳌادة  : 3يحدد مقر اﳌعهد ﲟدينة اﳉزائر .ويمكن نقله

اﳌادة  : ١١يمكن اﳌعهد إقامة عﻼقات تعاون مع هيئات

إﱃ أي مكان آخر من التراب الوطني ﲟوجب قرار من وزير

علـ ـمـ ـ ـية ومه ـ ـنـ ـية ،عس ـ ـكريـ ـة وم ـدنية ،وطنية وأجنبية ،طبقا

الدفاع الوطني.

للتنظيم اﳌعمول به ﰲ وزارة الدفاع الوطني.
الفصل الثالث

اﳌادة  : ٤يمارس سلطات الوصاية عﲆ اﳌعهد ،ﲟوجب
تفويض من وزير الدفاع الوطني ،اﳌديُر العام لﻸمن الداخﲇ.
اﳌادة  : ٥يمارس الوصاية البيداغوجية عﲆ اﳌعهد فيما

التنظيم والسير
اﳌادة  : ١٢يسّير اﳌعهد مدير عام يعّين من بﲔ الضباط

يخص تعليم التكوين العاﱄ كل من وزارة التعليم العاﱄ

العمداء أو الضباط السامﲔ ،طبقا للتنظيم اﳌعمول به ﰲ

والب ـح ـ ـث الع ـ ـ ـل ـ ـمي ووزارة الدفـ ـ ـاع الوطـ ـنـ ـي ،طـ ـبـ ـقا للت ـن ـظ ـيم

وزارة الدفاع الوطني.

اﳌعمول به.
وُتنهى مهامه وفق اﻷشكال نفسها.
اﳌادة  : ٦يحدد محتوى البرامج البيداغوجية اﳉامعية
وفـ ـتـ ـح اﳌجـ ـاﻻت والشعب واﻻخـ ـتصاصات وكـ ـذا الشه ـادات
اﳌتعلقة بها ،عن طريق التنظيم.
اﳌادة  : 7ﲢدد شروط اﻻلتحاق باﳌعهد ومدة التكوين
وقواعد التقييم وتتويج الدراسات ﲟوجب القانون اﳌعمول

اﳌادة  : ١3اﳌدير العام للمعهد مسؤول عن تسيير اﳌعهد
وسيره اﳊسن .وبهذه الصفة يكلف ﲟا يأتي:
– اقتراح تنظيم اﳌعهد وكيفيات سيره،
– السهر عﲆ تطبيق التنظيم البيداغوجي واﻹداري واﳌاﱄ
واﶈاسبي للمعهد،

به.
الفصل الثاني
اﳌهام

– إعداد مشروع النظام الداخﲇ للمعهد وعرضه عﲆ اﳌدير
العام لﻸمن الداخﲇ ليوافق عليه،
– إعداد مشروع ميزانية اﳌعهد وعرضه عﲆ اﳌدير العام

اﳌادة  : ٨يكلف اﳌعهد ،ﰲ مجال اختصاصه ،ﲟا يأتي:
– ضمان تكوينات جامعية ﰲ الدرجتﲔ الثانية والثالثة
ﰲ اﻷمن الوطني وﰲ الدراسات اﻻستراتيجية والعﻼقات

لﻸمن الداخﲇ ليوافق عليه،
– ﲤث ـي ـل اﳌع ـه ـد أم ـام ال ـع ـدال ـة وﰲ ج ـم ـيـع أعـمـال اﳊيـاة
اﳌدنية،

 ٢٥صفر عام  ١٤٤١هـ
 ٢٤أكتوبر سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٥
اﳉريدة الرسم ّ
الفصل الرابع

– إبرام جميع الصفقات أو اﻻتفاقيات أو العقود أو اﻻتفاقات
ﰲ إطار التنظيم اﳌعمول به،
– اﻷمر بصرف نفقات وإيرادات اﳌعهد،
– ﳑارسة وضمان السلطة السّلمية والتأديبية عﲆ جميع
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أحكام مالية
اﳌادة  : ٢٠تش ـ ـتـ ـمل مي ـ ـزانية اﳌـ ـ ـعهد عﲆ بـ ـاب لل ـمـ ـوارد
وباب للنفقات.

مستخدمي اﳌعهد،
– ضمان النظام واﻷمن داخل اﳌعهد،
– السه ـر عﲆ ت ـل ـب ـي ـة ح ـاج ـات اﳌع ـهـد مـن اﳌستـخـدمﲔ
والعتاد،
– إعداد ب ـ ـرامـ ـج البـ ـح ـ ـث عﲆ مس ـ ـت ـ ـوى اﳌـ ـعهد بعد م ـواف ـقة
الوصاية عليها،
– إعداد اﳌخطط اﳌدير للبحث واﳊصائل الدورية للمعهد.

تتضمن اﳌوارد :
– اﻹعانات اﳌمنوحة من الدولة،
– منتجات كل اﻷنشطة اﳌرتبطة ﲟهام اﳌعهد،
– الهبات والوصايا.
تتضمن النفقات :

اﳌادة  : ١٤يساعد اﳌدير العام للمعهد :

– نفقات التسيير،

– مدير للتعليم،

– نفقات التجهيز،

– مدير للبحث،

– كل النفقات اﻷخرى اﳌرتبطة بنشاطات اﳌعهد.

– مدير لﻺدارة العامة،

يخضع تسيير اﳌوارد والنفقات إﱃ اﻷحكام اﳌعمول بها

– مدير اﳌكتبة وبنك اﳌعلومات،
– مدير مكلف بالشؤون البيداغوجية ،منتدب من وزارة
التعليم العاﱄ والبحث العلمي ،طبقا للتنظيم اﳌعمول به.
اﳌادة  : ١٥للمعهد مجلس علمي يساعد اﳌدير العام ﰲ
ﲢديد وتقييم النشاطات العلمية وبرامج التكوين وكذا ضبط
اﳌناهج البيداغوجية.
اﳌادة  : ١٦يح ـ ـدد تنـ ـ ـظـ ـيم اﳌـ ـكـ ـون ـ ـات الداخـ ـل ـ ـية للم ـعهد
وسيرها ومهامها ﲟوجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
اﳌادة  : ١7يتكون مستخدمو اﳌعهد من مستخدمﲔ عسكريﲔ
ومس ـ ـتخ ـ ـدم ـ ـﲔ م ـ ـدن ـ ـيـ ـﲔ شبيـ ـ ـهـ ـ ـ ـﲔ ومستخـ ـ ـ ـدمﲔ مدنـ ـيـ ـ ـﲔ
متعاقدين.
اﳌادة  : ١٨يتـ ـ ـكـ ـ ـون طـ ـاق ـ ـم اﳌـ ـدّرسـ ـﲔ ﰲ اﳌـ ـع ـ ـهد مـ ـن
مس ـ ـتخ ـ ـدمﲔ أساتـ ـ ـذة باحث ـﲔ تابعﲔ للتعليم العاﱄ والبحث
الع ـ ـلـ ـ ـمي منـ ـتـ ـدبـ ـﲔ و/أو مـ ـن كل قـ ـط ـ ـاع آخ ـ ـر ،ومسـ ـتخدمﲔ
عسـ ـكـ ـريـ ـﲔ ومدنـ ـيـ ـﲔ شبـ ـي ـ ـهﲔ ،وكذا مسـ ـتخ ـ ـدمﲔ يو ﱠ
ظفون
ُ
بالتـ ـوقـ ـيت اﳉ ـ ـزئي طبـ ـقا للتنـ ـظ ـ ـيم اﳌـ ـعـ ـ ـمول ب ـ ـه ﰲ وزارة
الدفاع الوطني.
ويمكن اﳌعهد اﻻستعانة بخبراء مدنيﲔ أو عسكريﲔ،
وطنيﲔ أو أجانب ،طبقا للتنظيم اﳌعمول به ﰲ وزارة
الدفاع الوطني.
اﳌادة  : ١٩تض ـ ـمـ ـن اﳌـ ـديـ ـريـ ـة العـامة لﻸمن الداخﲇ الدعم
متعدد اﻷشكال للمعهد.

ﰲ وزارة الدفاع الوطني.
اﳌادة  : ٢١يمكن اﳌعهد التسجيل ﰲ الصندوق الوطني
للب ـ ـح ـ ـ ـ ـث العلمـ ـ ـي والتـ ـطـ ـويـ ـر التـ ـكـ ـ ـ ـنـ ـولوجي طبـ ـقا للتشريع
والتنظيم اﳌعمول بهما.
اﳌادة ُ : ٢٢تمسك محاسبة اﳌعهد حسب قواعد اﶈاسبة
العمومية.
اﳌادة  : ٢3يخضع اﳌعهد إﱃ مختلف أشكال الرقابة التي
ﲤارسـ ـ ـها الهيـ ـ ـئات اﳌخـ ـ ـولة ﰲ وزارة الدف ـ ـاع الوط ـني طبقا
للتنظيم اﳌعمول به.
الفصل اﳋامس
أحكام ختامية
اﳌادة  : ٢٤ت ـ ـل ـ ـغى كـ ـل اﻷحـ ـكـ ـ ـام اﳌخـ ـ ـ ـالفة له ـ ـذا اﳌ ـرسوم،
ﻻ سيما اﳌرسوم الرئاسي رقم  1٤٥–17اﳌؤّرخ ﰲ  22رجب
عام  1٤٣8اﳌوافق  19أبريل سنة  2٠17واﳌتضمن إحداث
معهد الدراسات العليا ﰲ اﻷمن الوطني ومهامه وتنظيمه
وسيره ،باستثناء اﳌادة اﻷوﱃ منه.
اﳌادة  : ٢٥ين ـ ـشـ ـر هذا اﳌـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉـ ـريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  21صفر عام  1٤٤1اﳌوافق  2٠أكتوبر
سنة .2٠19
عبد القادر بن صالح

 ٢٥صفر عام  ١٤٤١هـ
 ٢٤أكتوبر سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٥
اﳉريدة الرسم ّ
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مرس ـوم تنـ ـفـ ـيذي رق ـ ـ ـم  ٢7٩–١٩م ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٢١صـ ـ ـفر عـ ـ ـام

اﳌاّدة  : 3يكلﹽف وزير اﳌالي ـة ووزيـر الصحة والسكان

 ١٤٤١اﳌوافق  ٢٠أكتوبر سنة  ،٢٠١٩يتضمن نقـل

وإصﻼح اﳌستشف ـ ـي ـ ـات ،كـل فـي ـ ـم ـ ـا ي ـ ـخـصه ،ب ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـي ـذ هـ ـذا

اعتمـاد فـي ميزانيـة تسيـير وزارة الصحة والسكان

اﳌرس ـوم الـذي ينشـر ف ـي اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

وإصﻼح اﳌستشفيات.
–––––––––––

حّرر باﳉزائر ﰲ  21صفر عام  1٤٤1اﳌوافق  2٠أكتوبر
سنة .2٠19

ن الوزير اﻷول،
إ ّ

نور الدين بدوي

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وب ـ ـن ـ ـاء عﲆ الـ ـدستـ ـور ،ﻻ سيـ ـمـ ـا اﳌادتـ ـان  ٤–99و1٤٣

–––––––––––––––––––––H
مرسوم تنفيذي رقم  ٢٨٠–١٩مؤّرخ ﰲ  ٢١صفر عام ١٤٤١

)الفقرة  (2منه،

اﳌ ـ ـواف ـ ـق  ٢٠أك ـ ـ ـت ـوبر س ـ ـنة  ،٢٠١٩يتضمن إنشاء

– وﲟقتضى القانون رقم  17–8٤اﳌؤّرخ ﰲ  8شّوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،

محافظة للطاقات اﳌتجددة والفعالية الطاقوية
وتنظيمها وسيرها.
–––––––––––

اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقـ ـتضى الـ ـق ـان ـون رقـم  18–18اﳌؤّرخ ﰲ  19ربيع
الثاني عام  1٤٤٠اﳌوافق  27ديسمبر سنة  2٠18واﳌتضمن

ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الطاقة،

قانون اﳌالية لسنة ،2٠19
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٤–99و1٤٣
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  97–19اﳌؤّرخ ﰲ ٤

)الفقرة  (2منه،

رجب عام  1٤٤٠اﳌوافق  11مارس سنة  2٠19واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

– وﲟقتضى القانون رقم  17–8٤اﳌؤّرخ ﰲ  8شّوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  111–19اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤رجب عام  1٤٤٠اﳌوافق  ٣1مارس سنة  2٠19واﳌتضمن

اﳌعّدل واﳌتّمم،

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤9–19اﳌؤّرخ ﰲ 21
ج ـ ـمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤٤٠اﳌوافـ ـق  28ج ـان ـفي سن ـة 2٠19
واﳌتضم ـن ت ـوزي ـع اﻻع ـت ـم ـادات اﳌخصصة ل ـوزي ـر الصحـة
والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات من ميزانية التسيير ﲟوجـب

– وﲟقتضى القانون رقم  21–9٠اﳌؤّرخ ﰲ  2٤محّرم عام
 1٤11اﳌـ ـوافـ ـ ـ ـق  1٥غشت سـ ـ ـنة  199٠واﳌ ـ ـتـعـ ـلق باﳌـح ـ ـاسـبة
العمومية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتـ ـ ـضى القانـ ـون رقم  ٠9–99اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  1٥ربـ ـيع
الث ـ ـانـ ـي ع ـ ـام  1٤2٠اﳌـ ـوافـ ـ ـق  28يـ ـولـ ـ ـيـ ـو س ـ ـنة  1999واﳌتـ ـعلق
بالتحكم ﰲ الطاقة،

قانون اﳌالية لسنة ،2٠19
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠1–٠2اﳌؤّرخ ﰲ  22ذي القعدة

يرسم ما يأتي :

عام  1٤22اﳌ ـ ـوافـ ـق  ٥فبراير س ـ ـنة  2٠٠2واﳌتـ ـ ـ ـعلق بالكهرباء

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغ ـى مـن ميزانية سـنـة  2٠19اعـتم ـاد

وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ،اﳌعّدل،

قـ ـ ـ ـدره ملي ـ ـ ـون وث ـﻼثم ـ ـائة ألف ديـنـ ـار ) 1.٣٠٠.٠٠٠دج( مـقـّيـد

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9–٠٤اﳌؤّرخ ﰲ  27جمادى
الـ ـ ـ ـثانـ ـ ـي ـة عام  1٤2٥اﳌ ـ ـوافق  1٤غـ ـ ـشت س ـ ـنة  2٠٠٤واﳌتعلق

اﳌستشفيات وف ـي البـاب رق ـم " ٠٤–٣٤اﻹدارة اﳌركزي ـة –

بترقية الطاقات اﳌتجددة ﰲ إطار التنمية اﳌستدامة،

فـ ـي م ـ ـ ـي ـزانـ ـ ـية تسييـر وزارة الصـ ـح ـ ـة والسـ ـكـ ـان وإصـ ـ ـﻼح
التكاليف اﳌلحقة".
اﳌاّدة  : ٢يخصـص ﳌيـزانيـة سنـ ـة  2٠19اعـتم ـاد قـ ـدره
مليـ ـ ـ ـ ـ ـون وثﻼثم ـ ـائـة ألـ ـ ـ ـف ديـنـ ـار ) 1.٣٠٠.٠٠٠دج( يـقـّيـ ـد فـ ـي

– وﲟقتضى القانـون رقم  11–٠7اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  1٥ذي القعدة
عام  1٤28اﳌوافق  2٥نوفمبر سنة  2٠٠7واﳌتضمن النظام
اﳌـحاسبي اﳌاﱄ ،اﳌعّدل،

مي ـ ـ ـزانـ ـ ـ ـي ـ ـ ـة تسـ ـ ـ ـ ـيـ ـي ـ ـ ـر وزارة الص ـ ـ ـ ـح ـ ـة والس ـ ـكـ ـان وإصـ ـ ـ ـ ـﻼح

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  97–19اﳌؤّرخ ﰲ ٤

اﳌستشفيات وفـي الباب رقم " 92–٣٤اﻹدارة اﳌركزية –

رجـ ـب عـ ـ ـام  1٤٤٠اﳌـ ـواف ـ ـ ـق  11مـ ـارس سـ ـنة  2٠19واﳌتـ ـض ـمن

اﻹيجار".

تعيﲔ الوزير اﻷول،

 ٢٥صفر عام  ١٤٤١هـ
 ٢٤أكتوبر سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٥
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  111–19اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤رجب عام  1٤٤٠اﳌوافق  ٣1مارس سنة  2٠19واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٠2–1٥اﳌؤّرخ ﰲ
 2٠صفر عام  1٤٣7اﳌوافق  2ديسمبر سنة  2٠1٥الذي يحدد
صﻼحيات وزير الطاقة ،اﳌعّدل،
يرسم ما يأتي :
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– اﳌشاركة ﰲ إعداد إطار تشريعي وتنظيمي ﲢفيزي
لتطوير الطاقات اﳌتجددة والفعالية الطاقوية،
– ﲢديد واقتراح آليات ﲤويل مبتكرة لتطوير الطاقات
اﳌتجددة والفعالية الطاقوية،
– القيام بدراسات تثمﲔ الطاقات اﳌتجددة والفعالية
الطاقوية وترقيتها،
– تصميم واقتراح برامج ترقية وتطوير استخدامات

الفصل اﻷول
أحكام عامة
اﳌادة اﻷوﱃ  :يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ إنشاء محافظة
للطاقات اﳌتجددة والفعالية الطاقوية وتنظيمها وسيرها.
اﳌادة  : ٢تنشأ ،لدى الوزير اﻷول ،مؤسسة عمومية ﰲ
مجال الطاقة تسّمى “ اﳌـحافظة للطاقات اﳌتجددة والفعالية
الطاقوية”.

استخدام الطاقات اﳌتجددة،
– متابعة التطـور التقني واﻻقتصادي ذات الصلة ﲟوضوعها،
ﻻ سـ ـ ـيـ ـما بهـ ـدف تنوير اﳌؤسسات اﳊ ـكومية حول اﳌسائل
اﳌتصلة بنشاطاتها،
– جمع اﳌعلومة العلمية والتقنية اﳌرتبطة بنشاطاتها
ومعاﳉتها واستغﻼلها وحفظها وتثمينها ونشرها،
– ﲢديد قدرات اﳌوارد الطاقوية اﳌتجددة اﳌتوفرة
والقابلة لﻼستغﻼل اقتصاديا وتقييمها ﰲ مختلف مناطق

اﳌادة  : 3تتمتع اﳌـحافظة للطاقات اﳌتجددة والفعالية
الطاقوية ،التي تدعى ﰲ صلب النص “ اﳌـحافظة “ ،بالشخصية
اﳌعنوية واﻻستقﻼل اﳌاﱄ.
تخضع اﳌؤسسة ،ﰲ عﻼقتها مع الدولة ،لقواعد القانون
العام ،وتعد تاجرة ﰲ عﻼقتها مع الغير.
اﳌادة  : ٤يحدد مقر اﳌـحافظة ﲟدينة اﳉزائر.
الفصل الثاني
اﳌهام والصﻼحيات

الوطن.
اﳌادة  : 7تكلّف اﳌـ ـ ـحـ ـافـ ـظ ـ ـة ﰲ مجـ ـال تنـ ـفـ ـيذ الس ـياسة
الوطنية للطاقات اﳌتجددة والفعالية الطاقوية ،بـما يأتي :
– متابعة تنفيذ ،بصفة دورية ،اﻻستراتيجية الوطنية
لتطوير الطاقات اﳌتجددة والفعالية الطاقوية وتقييمها،
واقتراح كل تدبير من شأنه ﲢسينها،
– اقتراح تدابير تصحيحية لبرنامج تطوير الطاقات
اﳌتجددة والفعالية الطاقوية بالنظر عﲆ اﳋصوص إﱃ التطورات
التقنية واﻻقتصادية،

اﳌادة  : ٥اﳌـحافظة هيئة لتصميم اﻻستراتيجية الوطنية

– ضمان اليقظة التكنولوجية ﰲ مجال الطاقات اﳌتجددة

لتطوير الطاقات اﳌتجددة والفعالية الطاقوية ،وأداة مساعدة

والفعـ ـال ـ ـية الطـ ـاقويـ ـة ،ﻻ سـ ـ ـي ـ ـما من خ ـ ـﻼل إنج ـ ـاز اﳌـ ـشـ ـاريـ ـ ـع

ﰲ تنفيذ السياسة الوطنية ﰲ مجال الطاقات اﳌتجددة

النموذجية ذات الطابع اﳌـحاكاتي والتوضيحي والتحفيزي،

والفعالية الطاقوية وتقييمها.
اﳌادة  : ٦تكّلف اﳌـحافظة ﰲ مجال إعداد اﻻستراتيجية
الوطنية للطاقات اﳌتجددة والفعالية الطاقوية ،بالتنسيق
مع القطاعات اﳌعنية ،بـما يأتي:
– ﲢديد اﻻستراتيجيات القطاعية ﰲ مجال الطاقات
اﳌت ـ ـج ـ ـددة والفع ـ ـاليـ ـة الطـ ـاقـ ـويـ ـة ،بنـ ـ ـاء عﲆ اﻻسـ ـتراتيـ ـج ـية
الوطنية ،مع اﻷخذ باﳊسبان اﳌخططات اﻷخرى التي يتم
إعدادها وفقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما،
– ﲢديد اﻻستراتيجية الصناعية ﻹنجاز البرنامج الوطني
لتطوير الطاقات اﳌتجددة والفعالية الطاقوية،
– اﳌشاركة ﰲ إعداد اﳌخططات القطاعية واﻹقليمية ﰲ
مجال الطاقات اﳌتجددة والفعالية الطاقوية،

– ترقية التكوين والتخصص وﲢسﲔ اﳌستوى ﰲ
اﳌجاﻻت التابعة ﻻختصاصها،
– مرافقة إنشاء وتطوير مؤسسات تنشط ﰲ مجاﻻت
اختصاصها،
– اﳌساهمة ﰲ ترقية نشاطات التعاون الدوﱄ ﰲ مجال
الطاقات اﳌتجددة والفعالية الطاقوية وتنفيذها،
– القيام بنشاطات التحسيس واﻻتصال التي تبّين اﳌزايا
التقنية واﻻقتصادية واﻻجتماعية والبيئية ﻻستخدام أجهزة
ﻹنتاج الكهرباء من مصادر متجددة والفعالية الطاقوية،
– مرافقة إنشاء مخابر للمطابقة ومراقبة نوعية اﻷجهزة،
– اقتراح ونشر معايير وتصانيف اﻷجهزة والتجهيزات
اﳌقتصدة للطاقة وتلك اﳌنتجة للطاقة من مصادر متجددة،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٥
اﳉريدة الرسم ّ
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– السهر ،باﻻتصال مع القطاعات اﳌعنية ،عﲆ تنفيذ
التزامات اﳉزائر ﲡاه اﻻتفاقيات واﻻتفاقات الدولية ﰲ
م ـ ـج ـ ـاﻻت مكـ ـ ـافح ـ ـ ـة آثـ ـ ـار الت ـ ـ ـغيـ ـ ـر اﳌنـ ـ ـاخـ ـي وأه ـداف التنمية
اﳌستدامة ،ومتابعتها وتقييمها.
الفصل الثالث
التنظيم والسير
اﳌادة  : ٨تتوفر اﳌـحافظة ،ﻷجل ﲢقيق أهدافها ،عﲆ
وسائل وهياكل.

 ٢٥صفر عام  ١٤٤١هـ
 ٢٤أكتوبر سنة  ٢٠١٩م

اﳌادة  : ١3يساعد اﳌـحافظ ﰲ مهامه أمﲔ عام ومديرون
ونواب مديرين.
اﳌادة  : ١٤ﲢدد مرتبات وظائف اﻷمﲔ العام واﳌديرين
ونواب اﳌديرين استنادا ،عﲆ التواﱄ ،إﱃ مرتبات وظائف
مدير عام ومدير ونائب مدير ﰲ اﻹدارة اﳌركزية ﰲ الوزارات.
اﳌادة  : ١٥يتوﱃ إدارة اﳌـحافظة مجلس إدارة.
اﳌادة  : ١٦يـ ـ ـت ـ ـشـ ـك ـ ـل مجـ ـل ـ ـ ـس اﻹدارة من اﻷع ـ ـضـ ـاء اﻵتـ ـي
ذكرهم :
– ﳑثل عن الوزير اﻷول ،رئيسا،

يمكن أن تنشئ اﳌـحافظة وحدات جهوية أو محلية وكذا
مراكز داخلية للتكوين اﳌتخصص ومراكز داخلية للبحث
والتطوير.
اﳌادة  : ٩يمكن اﳌـحافظة اﻻستعانة بجميع اﳋبرات الوطنية
و/أو اﻷجنبية التي تساعدها ﰲ ﲢديد اﻻستراتيجية الوطنية
لتطوير الطاقات اﳌتجددة والفعالية الطاقوية وتنفيذها.

– ﳑثل عن وزارة الدفاع الوطني،
– ﳑثل عن وزارة الداخلية واﳉماعات اﳌـحلية والتهيئة
العمرانية،
– ﳑثل عن وزارة اﳌالية،
– ﳑثل عن وزارة الطاقة،
– ﳑثل عن وزارة التربية الوطنية،

اﳌادة  : ١٠يتوﱃ تسيير اﳌـحافظة محافظ.

– ﳑثل عن وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

اﳌادة  : ١١يعّين اﳌـحافظ ﲟرسوم رئاسي .وتنهى مهامه

– ﳑثل عن وزارة التكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،

حسب اﻷشكال نفسها.
اﳌادة  : ١٢ي ـ ـضـ ـ ـ ـمن اﳌـح ـ ـ ـافـ ـ ـظ تس ـ ـيـ ـير اﳌـحـافظة ضمن
الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
وبهذه الصفة ،يقوم ﲟا يأتي :

– ﳑثل عن وزارة الصناعة واﳌناجم،
– ﳑثل عن وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد
البحري،
– ﳑثل عن وزارة السكن والعمران واﳌدينة،
– ﳑثل عن وزارة التجارة،

– يعّد التنظيم الداخﲇ للمـحافظة وينفذه،

– ﳑثل عن وزارة اﻻتصال ،

– ينفذ قرارات مجلس اﻹدارة ويسهر عﲆ ﲢقيق اﻷهداف

– ﳑثل عن وزارة اﻷشغال العمومية والنقل،

اﳌوكلة إﱃ اﳌـحافظة،
– يعّد برامج نشاطات اﳌـحافظة ويعرضها عﲆ مجلس
اﻹدارة،
– يتصرف باسم اﳌـحافظة ويمثلها أمام القضاء وﰲ
أعمال اﳊياة اﳌدنية،
– ي ـم ـارس السل ـط ـة السّل ـمـيـة عﲆ مـجـمـوع مستـخـدمي
اﳌـحافظة،
– ينفذ برنامج نشاط اﳌـحافظة ويأمر بصرف ميزانيتي
التسيير والتجهيز،
– يعّد تقريرا سنويا عن نشاطات اﳌـحافظة ويرسله
إﱃ الوزير اﻷول مرفقا باﳊصيلة اﳌالية وتقرير محافظ
اﳊسابات،
– يعّين ،بعد موافقة الوزير اﻷول ،اﻷمﲔ العام واﳌديرين
ونواب اﳌديرين.
يمكن اﳌـحافظ تفويض سلطاته إﱃ مسؤوﱄ اﳌـحافظة
اﳌوضوعﲔ ﲢت سلطته ﲟا يتصل ﲟجال اختصاصهم.

– ﳑثل عن وزارة اﳌوارد اﳌائية،
– ﳑثل عن وزارة البيئة والطاقات اﳌتجددة،
– ﳑثل عن وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده،
– ﳑثل عن ﳉنة ضبط الكهرباء والغاز،
– ﳑثل عن مركز تطوير الطاقات اﳌتجددة،
– ﳑثل عن اﳌركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر
نقاء.
يمكن مجلس اﻹدارة استشارة أي شخص من شأنه أن
يفيده ﰲ مداوﻻته نظرا إﱃ مؤهﻼته ﰲ اﳌسائل اﳌدرجة
ﰲ جدول اﻷعمال.
اﳌادة  : ١7يح ـ ـضـ ـ ـر اﳌـح ـ ـاف ـ ـظ اجت ـ ـماع ـ ـ ـات مجلس اﻹدارة
بصفة استشارية.
اﳌادة  : ١٨يعّين أعضاء مجلس اﻹدارة ،من رتبة مدير،
عﲆ اﻷقـ ـ ـل ،ﳌ ـ ـدة ثـ ـﻼث ) (٣س ـ ـن ـ ـوات قـ ـابلة للتـ ـجديد ،ﲟوجب
مرسوم تنفيذي بناء عﲆ اقتراح من السلطة التي ينتمون
إليها.

 ٢٥صفر عام  ١٤٤١هـ
 ٢٤أكتوبر سنة  ٢٠١٩م
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ﰲ حالة انتهاء عهدة عضو من اﻷعضاء ،يتم استخﻼفه
حسب اﻷشكال نفسها للمدة اﳌتبقية من العهدة.
اﳌادة  : ١٩يكلف مجلس اﻹدارة ﲟا يأتي :
– دراسة اقتراحات اﳌـحافظة ﰲ مجال اﻻستراتيجية
الـوطـنـيـة لـتـطـويـر الـطـاقـات اﳌتـجـددة والـفـعـالـية الطاقوية
واﳌصادقة عليها،
– دراسة البرامج السنوية واﳌتعددة السنوات لنشاطات
اﳌـحافظة واعتمادها،

يشكل اﳌجلس اﻻستشاري فضاء للتشاور وقوة اقتراح
لتطوير الطاقات اﳌتجددة وترقية تدابير الفعالية الطاقوية.
اﳌادة  : ٢٤يحدد تشكيلة اﳌجلس اﻻستشاري وسيره
مجلس إدارة اﳌـحافظة ،بناء عﲆ اقتراح من اﳌـحافظ ويعرض
عﲆ موافقة الوزير اﻷول.
اﳌادة  : ٢٥يقترح اﳌـحافظ التنظيم الداخﲇ للمـحافظة
ويصادق عليه مجلس اﻹدارة ،ويعرض عﲆ موافقة الوزير
اﻷول.

– تقييم نتائج اﻷعمال اﳌتخذة من قبل اﳌـحافظة،

الفصل الرابع

– التداول ﰲ كل اﳌسائل التي تهم تنظيم اﳌـحافظة

أحكام مالية

وسيرها ،ﻻ سيما منها حصائل النشاطات والتسيير اﳌاﱄ
للسنة اﳌالية اﳌنصرمة والبيانات التقديرية لﻺيرادات
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اﳌادة  : ٢٦تتكون ميزانية اﳌـحافظة من موارد ونفقات.

والنفقات وعمليات اﻻستثمار،
– دراسة كل اﳌسائل التي يعرضها عليه رئيسها.
اﳌادة  : ٢٠يجتمع مجلس اﻹدارة ﰲ دورة عادية مرتﲔ
) (2ﰲ السنة ،بناء عﲆ استدعاء من رئيسه.
كما يمكنه أن يجتمع ﰲ دورة غير عادية ،بناء عﲆ طلب
من رئيسه أو من ثلثي ) (٣/2أعضائه.
يعّد مجلس اﻹدارة نظامه الداخﲇ ويصادق عليه ﰲ دورته
اﻷوﱃ.
اﳌادة  : ٢١ﻻ تصح مداوﻻت اﳌجلس إﻻ ّ بحضور ثلثي
) (٣/2عدد أعضائه ،عﲆ اﻷقل.
وإذا لم يكتمل النصاب ،يتم استدعاء مجلس اﻹدارة من
جديد ﰲ أجل الثمانية ) (8أيام اﳌوالية وتصح مداوﻻته،
حينئذ ،مهما يكن عدد أعضائه اﳊاضرين.
تتخذ قرارات مجلس اﻹدارة باﻷغلبية البسيطة لﻸعضاء
اﳊاضرين ،وﰲ حالة تساوي عدد اﻷصوات ،يكون صوت
جحا.
الرئيس مر ّ
اﳌادة  : ٢٢يضبط رئيس مجلس اﻹدارة جدول أعمال كل
اجتماع ،بناء عﲆ اقتراح اﳌـحافظ.
تدّون مداوﻻت كل دورة ﳌجلس اﻹدارة ﰲ محضر ،وتكون
محل تقرير يرسل إﱃ الوزير اﻷول ﰲ غضون اﳋمسة
عشر ) (1٥يوما التي تﲇ تاريخ انعقاد الدورة.
يصادق الوزير اﻷول عﲆ مداوﻻت مجلس اﻹدارة.
يـتـوّلـى مـحـافـظ الـطـاقـات اﳌتـجـددة والـفـعـالـيـة الـطاقوية
أمانة مجلس اﻹدارة.
اﳌادة  : ٢3يساعد اﳌـحافظة مجلس استشاري.
يتكّون اﳌجلس اﻻستشاري من كفاءات وطنية معترف
بها ﰲ اﳌجال ومتعاملﲔ اقتصاديﲔ وﳑثلﲔ عن اﳌجتمع
اﳌدني.

تصدر موارد اﳌـحافظة من :
– التخصيص اﻷوﱄ،
– مساهمات الدولة،
– موارد ناجمة عن نشاطها واﻹيرادات الناﲡة عن خدماتها،
– مساهمات مصدرها التعاون الدوﱄ،
– نـ ـ ـ ـ ـاﰋ الرس ـ ـ ـوم ش ـ ـ ـبه اﳉ ـ ـب ـ ـائي ـ ـة التـ ـي يمـ ـكـ ـن تأسـ ـ ـي ـ ـسها
لصاﳊها،
– الهبات والوصايا واﻹيرادات اﳌختلفة.
تـ ـت ـ ـوزع نـ ـف ـ ـقات اﳌـح ـ ـافـ ـظـ ـة إﱃ نفـ ـقـ ـات التـ ـسـ ـيير ونفقات
التجهيز.
اﳌادة  : ٢7يعّد اﳌـحافظ اﳌيزانية التقديرية والبيانات
اﳌالية التقديرية للمـحافظة وتعرض ،بعد مداولة مجلس
اﻹدارة بشأنها ،عﲆ الوزير اﻷول ليوافق عليها.
اﳌادة  : ٢٨ﲤسك حسابات اﳌـحافظة حسب الشكل التجاري
وفق التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
يص ـ ـ ـادق عﲆ حسـ ـابـ ـات اﳌـحـ ـافـ ـظة مح ـافظ حسابات يتم
تعيينه وفق التنظيم اﳌعمول به.
اﳌادة  : ٢٩ت ـ ـ ـضـ ـ ـع الدولة ﲢـ ـت تص ـ ـرف اﳌـح ـ ـافظـ ـ ـة ،عـن
طـ ـ ـريـ ـق التـ ـ ـ ـخـ ـصـ ـيص ،ﳑت ـ ـلك ـ ـات عقـ ـ ـارية ووس ـ ـ ـ ـائل ض ـ ـ ـ ـروري ـة
لسيرها ،طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
اﳌادة  : 3٠ين ـ ـشر هـذا اﳌـ ـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉـ ـريـ ـ ـدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .
حّرر باﳉزائر ﰲ  21صفر عام  1٤٤1اﳌوافق  2٠أكتوبر
سنة .2٠19
نور الدين بدوي

 ٢٥صفر عام  ١٤٤١هـ
 ٢٤أكتوبر سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٥
اﳉريدة الرسم ّ

18

مراسيم فردّية
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14صفر عام  1441اﳌوافق 13
أكتوبر سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة

اﻻسـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ـال والتـ ـحـ ـضـ ـير ﻷركـ ـان اﳉـ ـيش الوط ـ ـني
الشعبي.

`````````````````````````

اسم ـاهـمـا ،بـوزارة الـداخـلـيـة واﳉمـاعـات اﶈلـيـة والـتـهـيئـة
العمرانية ،لتكليفهما بوظائف أخرى :
– عبد الرحمان عزواوي ،بصفته مديرا ﳊالة اﻷشخاص
واﻷمﻼك وتنقلهم،
– يونس بوزيد ،بصفته نائب مدير لتنقل اﻷشخاص

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14صفر عام 1441
اﳌوافق  13أكتوبر سنة  ،2019تنهى مهام اللواء شريف

ﰲ اﳌديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية.

``````````````````````````````````````````````````H

زراد ،بصفته رئيسا لدائرة اﻻستعمال والتحضير ﻷركان
اﳉيش الوطني الشعبي ،ابتداء من  12أكتوبر سنة .2019

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام  1441اﳌوافق 9
أكتـ ـوبـ ـر س ـ ـنـ ـ ـة  ،2019يت ـ ـضـ ـمن إن ـ ـهاء مه ـ ـام قن ـص ـل
ية الّشع ـ ـ ـبيّة
للج ـ ـمـ ـه ـ ـورّية اﳉ ـ ـزائرّية الّديمـ ـ ـ ـقراط ـ ـ ّ
بأليكانت )ﳑلكة إسبانيا(.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام 1441
اﳌوافق  9أكتوبر سنة  ،2019تنهى ،ابتداء من  10سبتمبر
سنة  ،2019مهام السّيد نصر الدين بلقاسم ،بصفته قنصﻼ
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية بأليكانت )ﳑلكة
إسبانيا(.

مـ ـرسومـ ـان رئـ ـاسي ـان مؤّرخ ـان ﰲ  10صفـ ـر عـ ـام 1441
اﳌوافق  9أكتوبر سنة  ،2019يتضمنان إنهاء مهام
مفتشﲔ عامﲔ ﰲ الوﻻيات.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام 1441
اﳌوافـ ـق  9أك ـت ـوبـر سنـة  ،2019ت ـن ـه ـى م ـه ـام السادة اﻵت ـيـة
أس ـ ـ ـ ـماؤهم ،بصـ ـ ـ ـف ـ ـ ـت ـ ـهـ ـم مفتـ ـ ـش ـ ـﲔ عام ـﲔ ﰲ الوﻻيات اﻵتية،
لتكليفهم بوظائف أخرى :
– مولود كاﱎ ،ﰲ وﻻية عنابة،
– السعيد يحياوي ،ﰲ وﻻية برج بوعريريج،
– عﲇ قاسي ،ﰲ وﻻية خنشلة.

``````````````````````````````````````````````````H

````````````````````````````````````````````````

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام  1441اﳌوافق 9
أكتوبر سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام 1441
اﳌوافق  9أكتوبر سنة  ،2019تنهى مهام السّيد أحمد بلغيث،

بوزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية – سابقا.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام 1441
اﳌوافـ ـق  9أك ـت ـوبـر سنـة  ،2019ت ـن ـه ـى م ـه ـام السّيـدة وافـيـة
بـلـعـمـري ،بصفـتـهـا نـائـبـة مـديـر لـلصيـانـة بـوزارة الـداخـلـيـة
واﳉماعات اﶈلية – سابقا ،لتكليفها بوظيفة أخرى.

بصـ ـف ـ ـته مفـ ـ ـت ـ ـ ـشا عاما ﰲ وﻻي ـ ـة إي ـ ـلي ـ ـ ـزي ،لتكلـ ـيـ ـفه بوظيـ ـفة
أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام  1441اﳌوافق 9
أكت ـ ـوب ـ ـر سنة  ،2019يتـ ـضـ ـمن إنه ـ ـاء مهام مفـ ـت ـشﲔ
باﳌفتشية العامة ﰲ وﻻيتﲔ.

``````````````````````````````````````````````````H

`````````````````````````

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام  1441اﳌوافق 9
أك ـت ـوبـر سنـة  ،2019ي ـتضم ـن إن ـه ـاء م ـه ـام بـوزارة

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام 1441
اﳌوافق  9أكتوبر سنة  ،2019تنهى مهام السيّدة والسيّد اﻵتي

الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية.

اسماهما ،بصفتهما مفتشﲔ باﳌفتشية العامة ﰲ الوﻻيتﲔ

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام 1441
اﳌوافق  9أكتوبر سنة  ،2019تنهى مهام السّيدين اﻵتي

اﻵتيتﲔ ،لتكليفهما بوظائف أخرى :
– سعيدة تواتي ،ﰲ وﻻية بجاية،
– سليم عايش ،ﰲ وﻻية سطيف.

 ٢٥صفر عام  ١٤٤١هـ
 ٢٤أكتوبر سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٥
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام  1441اﳌوافق 9
أكت ـ ـوب ـ ـر سـ ـنـ ـة  ،2019يتـ ـض ـ ـمن إنهاء مهـ ـام مـ ـديـ ـرين
للتقنﲔ والشؤون العامة ﰲ الوﻻيات.

19

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام 1441
اﳌوافق  9أكتوبر سنة  ،2019تنهى مهام السيّد اسماعيل
زكرامي ،بصفته رئيسا لدائرة الطارف ،ﰲ وﻻية الطارف.

`````````````````````````

``````````````````````````````````````````````````H

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام 1441
اﳌوافـ ـق  9أك ـت ـوبـر سنـة  ،2019ت ـن ـه ـى م ـه ـام السادة اﻵت ـيـة

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام  1441اﳌوافق 9
أكت ـ ـوب ـ ـر س ـ ـن ـ ـة  ،2019يتـ ـض ـ ـمن إنه ـ ـاء مـ ـهام رئيـ ـس

أسماؤهم ،بصفتهم مديرين للتقنﲔ والشؤون العامة ﰲ

ديـ ـ ـ ـوان الواﱄ اﳌ ـ ـن ـ ـتـ ـ ـدب لدى واﱄ وﻻيـ ـة اﳉ ـ ـزائر

الوﻻيات اﻵتية ،لتكليفهم بوظائف أخرى :

ببوزريعة.

`````````````````````````
– نور الدين بلعريبي ،ﰲ وﻻية أدرار،
– عبد القادر براكني ،ﰲ وﻻية اﳉلفة،

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام 1441
اﳌوافـ ـق  9أك ـت ـوبـر سنـة  ،2019ت ـن ـه ـى م ـه ـام السّي ـد فـاروق

– أحمد مناصري ،ﰲ وﻻية عنابة،

قرايت ،بصفته رئيسا لديوان الواﱄ اﳌنتدب لدى واﱄ وﻻية

– عبد القادر بلعربي ،ﰲ وﻻية قسنطينة،

اﳉزائر ببوزريعة.

``````````````````````````````````````````````````H

– شﻼﱄ دقيش ،ﰲ وﻻية برج بوعريريج،
– فتحي بوصبع ،ﰲ وﻻية غرداية.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام  1441اﳌوافق 9
أكت ـ ـوبـ ـر سـ ـنة  ،2019يتـ ـضـ ـمن إنهـ ـاء م ـهام مندوب
اﳊرس البلدي ﰲ وﻻية سطيف.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام 1441
اﳌوافق  9أكتوبر سنة  ،2019تنهى مهام السّيد محمـد أمقران
أيت حمﻼت ،بصفته مندوبا للحرس البلدي ﰲ وﻻية سطيف،
ﻹحالته عﲆ التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام  1441اﳌوافق 9
أكتوبر سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام اﳌدير العام
للديوان اﳉزائري اﳌهني للحبوب.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام 1441
اﳌوافق  9أكتوبر سنة  ،2019تنهى مهام السّيد محمـد بلعبدي،
بصفته مديرا عاما للديوان اﳉزائري اﳌهني للحبوب.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام  1441اﳌوافق 9
أكتوبر سنة  ،2019يتضمن إنهاء مهام مدير اﳌصالح
الفﻼحية ﰲ وﻻية عﲔ ﲤوشنت.

``````````````````````````````````````````````````H
مـ ـرسومـ ـان رئـ ـاسي ـان مؤّرخ ـان ﰲ  10صفـ ـر عـ ـام 1441

`````````````````````````

اﳌوافق  9أكتوبر سنة  ،2019يتضمنان إنهاء مهام

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام 1441
اﳌوافـ ـق  9أك ـت ـوبـر سنـة  ،2019ت ـن ـه ـى م ـهـام السّيـد نـعـيـمي

رؤساء دوائر ﰲ الوﻻيات.

بركان ،بصفته مديرا للمصالح الفﻼحية ﰲ وﻻية عﲔ ﲤوشنت،

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام 1441
اﳌوافـ ـق  9أك ـت ـوبـر سنـة  ،2019ت ـن ـه ـى م ـه ـام السادة اﻵت ـيـة
أسماؤهم ،بصفتهم رؤساء دوائر ﰲ الوﻻيات اﻵتية ،لتكليفهم
بوظائف أخرى :

ﻹحالته عﲆ التقاعد.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام  1441اﳌوافق 9
أك ـت ـوبـر سنـة  ،2019ي ـتضم ـن إن ـه ـاء مـهـام مـحـافـظ
الغابات ﰲ وﻻية اﻷغواط.

`````````````````````````
– عبد اﳌجيد غايب ،بدائرة الشلف ،ﰲ وﻻية الشلف،
– معمر معمري ،بدائرة أورﻻل ،ﰲ وﻻية بسكرة،

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام 1441
اﳌوافق  9أكتوبر سنة  ،2019تنهى مهام السّيد عبد اللطيف

– بوعبد اللـه الطاهر قوادري ،بدائرة اﳉلفة ،ﰲ وﻻية

قاسمي ،بص ـ ـ ـفته مـح ـ ـاف ـظا للغابات ﰲ وﻻية اﻷغواط ،ﻹحالته

اﳉلفة.

عﲆ التقاعد.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٥
اﳉريدة الرسم ّ
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14صفر عام  1441اﳌوافق 13

أكت ـ ـوب ـ ـر س ـ ـنة  ،2019يت ـ ـض ـ ـمن تعيـ ـﲔ رئيس دائرة
اﻻسـ ـتع ـ ـ ـمـ ـال والتحـ ـضـ ـير ﻷركـ ـ ـان اﳉيـ ـ ـش الوطـ ـ ـني
الشعبي.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  14صفر عام 1441
اﳌوافق  13أكتوبر سنة  ،2019يعّين اللواء محمـد بشار،
رئيسا لدائرة اﻻستعمال والتحضير ﻷركان اﳉيش الوطني

 ٢٥صفر عام  ١٤٤١هـ
 ٢٤أكتوبر سنة  ٢٠١٩م

– فوزي طيطة ،نائب مدير ﳌراقبة تسيير اﳌستخدمﲔ
اﶈليﲔ وتثمينهم،

– محمـد سكودارﱄ ،نائب مدير للصيانة.
``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام  1441اﳌوافق 9
أك ـت ـوبـر سنـة  ،2019يـ ـتضمـ ـن تـ ـع ـيﲔ واٍل “خ ـارج
اﻹطار”.

`````````````````````````

الشعبي.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  15صفر عام  1441اﳌوافق 14
أكتوبر سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ قنصل للجمهورّية

ية بأليكانت )ﳑلكة
ية الّشعب ّ
اﳉزائرّية الّديمقراط ّ
إسبانيا(.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  15صفر عام 1441
اﳌوافق  14أكتوبر سنة  ،2019يعّين السّيد بوعﻼم بن ناصر،
قنصﻼ للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية بأليكانت
)ﳑلكة إسبانيا( ،ابتداء من  10سبتمبر سنة .2019

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام  1441اﳌوافق 9
أكتوبر سنة  ،2019يتضمن التعيﲔ بوزارة الداخلية
واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية.

`````````````````````````

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام 1441
اﳌوافق  9أكتوبر سنة  ،2019يعّين السّيد عبد القادر كلكال،
واليا “خارج اﻹطار”.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام  1441اﳌوافق 9
أكتوبر سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ مفتشﲔ عامﲔ
ﰲ الوﻻيات.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام 1441
اﳌوافق  9أكتوبر سنة  ،2019تعّين السّيدة والسادة اﻵتية
أسماؤهم ،مفتشﲔ عامﲔ ﰲ الوﻻيات اﻵتية :
– بوعبد اللـه الطاهر قوادري ،ﰲ وﻻية الشلف،
– سليم عايش ،ﰲ وﻻية باتنة،
– مولود كاﱎ ،ﰲ وﻻية بجاية،

 »°SÉFQ Ωƒ°Sôe ÖLƒÃمؤّرخ ﰲ  10صفر عام 1441
اﳌوافق  9أكتوبر سنة  ،2019تعّين السّيدات والسادة اﻵتية

– السعيد يحياوي ،ﰲ وﻻية قسنطينة،

العمرانية :

– معمر معمري ،ﰲ وﻻية معسكر،

أسماؤهم ،بوزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة
– يـ ـونس ب ـوزي ـد ،م ـدي ـرا ﳊال ـة اﻷشخ ـاص واﻷم ـﻼك
وتنقلهم،
– ع ـب ـد ال ـرحـمـان عـزواوي ،مـديـرا لـلـتـنـظـيـم والشؤون
العامة،
– عياش بدوي ،مديرا لتسيير اﳌوارد البشرية،
– وافية بلعمري ،مديرة للوسائل العامة،
– ليﲆ سعد سعود ،نائبة مدير للهوية واﳊالة اﳌدنية،
– فريدة لعطاوي ،نائبة مدير ﳊالة اﳌمتلكات وتنقلها،

– سعيدة تواتي ،ﰲ وﻻية عنابة،

– عﲇ قاسي ،ﰲ وﻻية برج بوعريريج،
– يحي كامش ،ﰲ وﻻية خنشلة،
– عبد اﳌجيد غايب ،ﰲ وﻻية غليزان.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام  1441اﳌوافق 9
أكتوبر سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ مديرين للتقنﲔ
والشؤون العامة ﰲ الوﻻيات.

`````````````````````````

– ﻻمية بودرواية ،نائبة مدير لتنظيم وتطوير اﻹقليم،
– يعـ ـقـ ـ ـ ـوب تيـ ـط ـ ـراوي ،نائب م ـ ـديـ ـر للتـ ـض ـ ـ ـامن اﳌاﱄ
اﶈﲇ،
– محمـد أمﲔ نقاز ،نائب مدير ﳌستخدمي اﻹدارة
اﳌركزية،

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام 1441
اﳌوافق  9أكتوبر سنة  ،2019يعّين السادة اﻵتية أسماؤهم،
مديرين للتقنﲔ والشؤون العامة ﰲ الوﻻيات اﻵتية :
– أحمد بلغيث ،ﰲ وﻻية أدرار،

 ٢٥صفر عام  ١٤٤١هـ
 ٢٤أكتوبر سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٥
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام  1441اﳌوافق 9
أكتوبر سنة  ،2019يتضمن تعيﲔ مدير اﳌصالح

الفﻼحية ﰲ وﻻية البيض.

– عبد القادر براكني ،ﰲ وﻻية سعيدة،

`````````````````````````

– نور الدين بلعريبي ،ﰲ وﻻية عنابة،

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام 1441
اﳌوافق  9أكتوبر سنة  ،2019يعّين السّيد هواري ساعد،
مديرا للمصالح الفﻼحية ﰲ وﻻية البيض.

– عبد القادر بلعربي ،ﰲ وﻻية معسكر.

``````````````````````````````````````````````````H

– شﻼﱄ دقيش ،ﰲ وﻻية قسنطينة،

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام  1441اﳌوافق 9
أكتـ ـوبـ ـ ـر س ـ ـ ـنة  ،2019يت ـ ـض ـ ـمن تعـ ـيـ ـﲔ اﳌـدير العام
لل ـ ـمـ ـرك ـ ـز الوط ـ ـنـ ـي ﳌـ ـراق ـبة البـ ـذور والشـ ـتـ ـ ـ ـائل
وتصديقها.

`````````````````````````

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام  1441اﳌوافق 9
أكت ـ ـوب ـ ـر س ـ ـنـ ـ ـة  ،2019يـ ـتـ ـض ـ ـمـ ـن تعـ ـيـ ـﲔ محـ ـافـ ـظ ـ ـﲔ
للغابات ﰲ وﻻيتﲔ.

`````````````````````````
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام 1441
اﳌوافق  9أكتوبر سنة  ،2019يعّين السّيدان اﻵتي اسماهما،
محافظﲔ للغابات ﰲ الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ :

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام 1441
اﳌوافق  9أكتوبر سنة  ،2019يعّين السّيد توفيق قسطاﱄ،

– عﲇ عطاف ،ﰲ وﻻية بسكرة،

م ـ ـديـ ـ ـرا عـ ـام ـ ـا للمـ ـركز الوط ـ ـنـ ـي ﳌـ ـراقـ ـبـ ـة البـ ـذور والشـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـائل

– محمـد بن عمار ،ﰲ وﻻية غليزان.

وتصديقها.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام  1441اﳌوافق 9
أك ـ ـتـ ـ ـوب ـ ـر سـ ـنـ ـة  ،2019يتـ ـض ـ ـمن تعيـ ـﲔ اﳌدير العام

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام  1441اﳌوافق 9
أكتوبر سنة  ،2019يتضـ ـمن تع ـ ـيﲔ م ـ ـديـ ـ ـر الغـ ـرفـ ـ ـة
الوﻻئية للصيد البحري وتربية اﳌائيات بالشلف.

للمعهد التقني لتربية اﳊيوانات.

`````````````````````````

`````````````````````````

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام 1441
اﳌوافق  9أكتوبر سنة  ،2019يعّين السّيد أحمد ربيع ،مديرا

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  10صفر عام 1441
اﳌوافق  9أكتوبر سنة  ،2019يعّين السّيد قدور لعاطف،
م ـديـرا لـلـغـرفـة الـوﻻئـيـة لـلصيـد الـبـحـري وتـربـيـة اﳌائـيـات

عاما للمعهد التقني لتربية اﳊيوانات.

بالشلف.

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة التربية الوطنية
قرار وزاري مشتـرك مـؤّرخ ﰲ  ٢٠ذي القعـ ـدة عام ١٤٤٠
اﳌـ ـ ـواف ـ ـ ـ ـ ـق  ٢3ي ـ ـول ـ ـيـ ـ ـ ـو س ـ ـ ـنـ ـة  ،٢٠١٩ي ـ ـع ـ ـ ـّدل القـ ـرار

ال ـ ـوزاري اﳌشتـ ـرك اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  3رج ـ ـب عـ ـ ـام ١٤3١
اﳌواف ـ ـق  ١٦يوني ـو سنـ ـة  ٢٠١٠الـ ـذي يحـ ـدد تع ـداد
مناصـ ـ ـب الشغـ ـ ـل وتصنيفهـ ـ ـا وم ـ ـدة العقـ ـ ـد اﳋـاص
باﻷعوان العاملﲔ ﰲ نشاطات اﳊفظ أو الصيانة
أو اﳋدم ـات بعن ـ ـوان اﻹدارة اﳌركزي ـ ـة واﳌصالـ ـح
الﻼمركزيـ ـة واﳌؤسسـ ـات العمومي ـة تـحت وصايـة
وزارة التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ

ووزير اﳌالية،
ووزير التربية الوطنية،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣٠8-٠7اﳌؤّرخ ﰲ 17
رمضان عام  1٤28اﳌوافق  29سبتمبر سنة  2٠٠7الذي يحدد
كيـ ـ ـفي ـ ـات تـ ـوظيف اﻷعوان اﳌتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم
والعناصر اﳌشكلة لرواتبهم والقواعد اﳌتعلقة بتسييرهم
وكذا النظام التأديبي اﳌطبق عليهم ،ﻻ سيما اﳌادة  8منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  97-19اﳌؤّرخ ﰲ ٤
رجـ ـ ـب عـ ـ ـام  1٤٤٠اﳌوافـ ـ ـق  11م ـ ـارس سن ـ ـة  2٠19واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  111-19اﳌؤّرخ ﰲ
 2٤رجب عام  1٤٤٠اﳌوافق  ٣1مارس سنة  2٠19واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

 ٢٥صفر عام  ١٤٤١هـ
 ٢٤أكتوبر سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٥
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٦٥-9٤اﳌؤّرخ ﰲ
 29ربيع اﻷول عام  1٤1٥اﳌوافق  ٦سبتمبر سنة  199٤الذي
يحدد صﻼحيات وزير التربية الوطنية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤-9٥اﳌؤّرخ ﰲ 1٥
رمضان عام  1٤1٥اﳌوافق  1٥فبراير سنة  199٥الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،

يقررون ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تعـ ـ ـّدل أحكـ ـ ـام اﳌـ ـ ـادة اﻷوﱃ م ـ ـن القـ ـ ـرار
الوزاري اﳌشتـ ـرك اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٣رجـ ـب عـ ـام  1٤٣1اﳌوافق 1٦
يونيو سنة  2٠1٠واﳌذكور أعﻼه ،كما يأتي :
" اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقـ ـ ـ ـا ﻷحكـ ـام اﳌـ ـ ـادة  8مـ ـ ـن اﳌ ـرسـ ـ ـوم
الرئاسـ ـي رقـ ـم  ٣٠8-٠7اﳌؤّرخ ﰲ  17رمضان عام  1٤28اﳌوافق

– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  ٣رجب عام

 29سبتمبر سنة  2٠٠7واﳌذكور أعﻼه ،يحدد هذا القرار تعداد

 1٤٣1اﳌوافـ ـق  1٦يوني ـو سنـة  2٠1٠الذي يحدد تعداد مناصب

مناصب الشغـ ـ ـل اﳌطابقـ ـة لنشاطـ ـات اﳊـ ـفظ أو الصيان ـ ـة أو

الشغـ ـل وتصنيفهـ ـا ومـ ـدة العقـ ـد اﳋـ ـاص باﻷعـ ـوان العاملـ ـﲔ ﰲ

اﳋدمـ ـات وتصنيفها وكذا مدة العقد اﳋاص باﻷعوان العاملﲔ

نشاطـ ـ ـات اﳊفـ ـ ـ ـ ـ ـظ أو الصيان ـ ـ ـة أو اﳋـدم ـ ـ ـات بعنـ ـ ـوان اﻹدارة

بعنوان اﻹدارة اﳌرك ـزية واﳌصالح غيـر اﳌمركـزة واﳌؤسسـات

اﳌركزي ـة واﳌصالح الﻼمركزية واﳌؤسسات العمومية ﲢت

العمومية ﲢت وصاية وزارة التربية الوطنية ،كما هو مبّين
ﰲ اﳉدول أدناه :

وصاية وزارة التربية الوطنية ،اﳌعّدل،

التصنيف

التعداد حسب طبيعة عقد العمل

مناصب الشغل

عقد غير محدد اﳌدة

عقد محدد اﳌدة

)(١

)(٢

التعداد
)(2+1

بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت
الكامل

اﳉزئي

الكامل

اﳉزئي

عامل مهني من اﳌستوى اﻷول

64968

817

_

_

65785

عون خدمة من اﳌستوى اﻷول

4

_

_

_

4

حارس

437

_

_

_

437

سائق سيارة من اﳌستوى اﻷول

1603

_

_

_

1603

عامل مهني من اﳌستوى الثاني

11712

_

_

_

11712

سائق سيارة من اﳌستوى الثاني

73

_

_

_

73

عون خدمة من اﳌستوى الثاني

3

_

_

_

3

سائق سيارة من اﳌستوى الثالث

1

_

_

_

1

رئيس حظيرة

1

_

_

_

1

عامل مهني من اﳌستوى الثالث

8980

_

_

_

8980

عون وقاية من اﳌستوى اﻷول

8914

_

_

_

8914

عون خدمة من اﳌستوى الثالث

2

_

_

_

2

الصنف

1

2

3

4

5

الرقم
اﻻستدﻻﱄ

200

219

240

263

288

عامل مهني من اﳌستوى الرابع

1

_

_

_

1

6

315

عون وقاية من اﳌستوى الثاني

590

_

_

_

590

7

348

97289

817

–

–

98106

اﳌجموع

"

 ٢٥صفر عام  ١٤٤١هـ
 ٢٤أكتوبر سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٥
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌادة  : ٢تل ـ ـ ـح ـ ـق بأصـ ـل هذا القـ ـرار ج ـ ـداول تـ ـوزي ـ ـع تعداد
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مناصب الشغل بعنوان اﻹدارة اﳌركزية ومديريات التربية

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣9٦-11اﳌؤّرخ ﰲ
 28ذي اﳊجة عام  1٤٣2اﳌوافق  2٤نوفمبر سنة  2٠11الذي

بالوﻻيات وكذا الدواوين واﳌراكز واﳌعاهد الوطنية ﲢت

يحّدد القانون اﻷساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات

وصاية وزارة التربية الوطنية.

الطابع العلمي والتكنولوجي،

اﳌادة  : 3يـ ـنـ ـ ـ ـش ـ ـر هـ ـذا القـ ـ ـرار ﰲ اﳉـ ـريـ ـدة الّرسـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حـ ـّرر باﳉزائر ﰲ  2٠ذي القعدة عام  1٤٤٠اﳌوافق  2٣يوليو
سنة .2٠19
وزير اﳌالية

وزير التربية الوطنية

مح ـمد لوكال

عبد اﳊكيم بلعابد
عن الوزير اﻷول
وبتفويض منه

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  77-1٣اﳌؤّرخ ﰲ 18
ربيع اﻷول عام  1٤٣٤اﳌوافق  ٣٠يناير سنة  2٠1٣الذي يحّدد
صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  ٣ربيع
اﻷول عام  1٤٣٤اﳌوافق  1٥يناير سنة  2٠1٣واﳌتضمن
ال ـت ـن ـظـيـم الـداخﲇ ﳌركـز الـبـحث الـعـلـمي والـتـقـني لـتـطـويـر
اللغة العربية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
يقررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تعـ ـ ـّدل وتت ـّمم اﳌ ـ ـادة  7من القرار الوزاري

اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري

اﳌشـ ـ ـتـ ـرك اﳌؤّرخ ﰲ  ٣رب ـ ـي ـ ـع اﻷول ع ـ ـام  1٤٣٤اﳌـ ـواف ـ ـق 1٥

بلقاسم بوشمال

ين ـ ـ ـاي ـ ـر سـ ـ ـنة  ،2٠1٣اﳌـعّدل واﳌتّمم واﳌذكور أعﻼه ،وﲢّرر

وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي
قـ ـ ـرار وزاري مشتـ ـ ـرك مؤّر خ ﰲ  ١٦م ـح ـّرم ع ـام ١٤٤١
اﳌوافق  ١٦سبتمبر سنة  ،٢٠١٩يعّدل ويتّمم القرار
الوزاري اﳌش ـ ـ ـت ـ ـرك اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ  3ربـ ـيع اﻷول عام

 ١٤3٤اﳌ ـ ـواف ـ ـ ـق  ١٥ين ـ ـاير س ـ ـنة  ٢٠١3واﳌت ـ ـضـ ـ ـمن

كما يأتي :
“ اﳌادة ).............................. : 7بدون تغيير حتى( ضمان
حفظ وصيانة أرشيف اﳌركز.
تنظم اﳌصالح اﻹدارية ،وعددها خمس ) ،(٥ﰲ :
• بعنوان اﳌركز :

التنـ ـظـ ـيم الداخـ ـﲇ ﳌ ـركـ ـز البـ ـح ـث الع ـلمي والت ـ ـقـ ـني

– مصلحة اﳌستخدمﲔ والتكوين،

لتطوير اللغة العربية.

– مصلحة اﳌيزانية واﶈاسبة،

––––––––––
ن وزير اﻷول،
إ ّ
ووزير اﳌالية
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  97-19اﳌـؤّرخ ﰲ ٤
رج ـب ع ـام  1٤٤٠اﳌوافق  11مارس سنـة  2٠19واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  111–19اﳌـؤّرخ ﰲ
 2٤رج ـب ع ـام  1٤٤٠اﳌوافق  ٣1مارس سنـة  2٠19واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤77-91اﳌؤّرخ ﰲ 7
جمادى الثانية عام  1٤12اﳌوافق  1٤ديسمبر سنة 1991
واﳌتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني لتطوير
اللغة العربية ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

– مصلحة الوسائل العامة.
• بعنوان وحدة البحث :
– مصلحة التسيير اﳌاﱄ،
– مصلحة الوسائل العامة والصيانة”.
اﳌادة  : ٢ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  1٦محّرم عام  1٤٤1اﳌوافق  1٦سبتمبر
سنة .2٠19
وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي

وزير اﳌالية

الطيب بوزيد

محم ـد لوكال

عن الوزير اﻷول
وبتفويض منه
اﳌدير العام للوظيفة العمومية

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤–9٥اﳌؤّرخ ﰲ 1٥

واﻹصﻼح اﻹداري

رمضان عام  1٤1٥اﳌوافق  1٥فبراير سنة  199٥الذي يحدد

بلقاسم بوشمال

صﻼحيات وزير اﳌالية،

 ٢٥صفر عام  ١٤٤١هـ
 ٢٤أكتوبر سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٥
اﳉريدة الرسم ّ
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وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية
والصيد البحري
قرار مؤّرخ ﰲ  28شّوال عام  1440اﳌوافق أّول يوليو
سـ ـنـ ـ ـة  ،2019يـ ـ ـعّدل القـ ـرار اﳌ ـ ـ ـ ـؤّرخ ﰲ  23ش ـ ـّوال
عام  1438اﳌ ـواف ـ ـق  17يوليو سنة  2017واﳌتضمن

ت ـ ـ ـ ـعي ـ ـ ـﲔ أع ـ ـ ـضـ ـ ـاء مج ـ ـلس إدارة الديـ ـوان الوط ـ ـنـ ـي
لﻸراضي الفﻼحية.
–––––––––––
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  28شّوال عام  1440اﳌوافق أّول
يوليو سنة  ،2019يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  23شّوال عام 1438

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  172-1٥اﳌؤّرخ ﰲ 8
رمـ ـ ـض ـ ـ ـ ـان ع ـ ـ ـام  1٤٣٦اﳌـ ـ ـوافـ ـ ـق  2٥يـ ـوني ـ ـو س ـنة  2٠1٥الذي
يحدد الش ـ ـروط والكيفـ ـيات اﳌطـ ـبقة ﰲ مجـ ـال اﳋ ـ ـص ـائـص
اﳌيكروبيولوجية للمواد الغذائية،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤّرخ ﰲ  28رجب عام  1٤٣٥اﳌوافق 28
مايـو سنـة  2٠1٤الـذي يجعل منهج ﲢضير العّينات واﶈلول اﻷم
والتخفيف ـات العشري ـة قصـد الفح ـص اﳌيكروبيولوجـي ،إجباريا،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤّرخ ﰲ  2محّرم
عـ ـام  1٤٣8اﳌواف ـق  ٤أكتوب ـر سنة  2٠1٦ال ـذي يحدد اﳌعايير
اﳌيكروبيوجية للمواد الغذائية،

اﳌوافق  17يوليو سنة  2017واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء مجلس

يقرر ما يأتي :

إدارة الديوان الوطني لﻸراضي الفﻼحية ،اﳌعّدل ،كما يأتي :

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيق ـ ـا ﻷحكـ ـام اﳌـ ـادة  19مـ ـن اﳌرس ـوم

"ﳌدة ثﻼث ) (3سنوات قابلة للتجديد :
– )...........................بدون تغيير(، ....................................

التنفـ ـيذي رقـ ـم  ٣9-9٠اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٣رجـ ـب عـ ـام  1٤1٠اﳌوافـق
 ٣٠يناير سنة  ،199٠اﳌعّدل واﳌتّمم واﳌذك ـور أع ـ ـﻼه ،يهـ ـ ـدف
هـ ـذا القـ ـرار إﱃ جع ـ ـل اﳌنهـ ـج اﻷفقـ ـ ـي ﻹحصـاء اﻷجسـ ـام الدقيق ـ ـ ـة

– )...........................بدون تغيير(، ....................................

بح ـ ـ ـسـ ـاب اﳌستع ـ ـمـرات ﰲ °٣٠م بتقنية الزرع ﰲ الس ـ ـ ـطح،

– مـ ـذكـ ـور مـ ـحـ ـمـد عـ ـبـ ـد اﳌطـ ـلب ،ﳑث ـل ال ـوزي ـر اﳌك ـّل ـف

إجباريا.

باﻷمﻼك الوطنية،

اﳌادة  : ٢م ـ ـن أج ـ ـل إحص ـ ـاء اﻷجس ـ ـام الدقيقـ ـ ـة بحسـ ـاب

– ) .........................الباقي بدون تغيير( .“ ........................

وزارة التجارة
قـ ـرار مـ ـؤّرخ ﰲ  ١١مح ـّرم عام  ١٤٤١اﳌوافق  ١١سبتمبر
سنـ ـة  ،٢٠١٩يجعـ ـل اﳌنهـ ـج اﻷفقـ ـي ﻹحصـاء اﻷجسام
الدقيق ـ ـة بحسـ ـ ـاب اﳌستعم ـ ـرات ﰲ ˚3٠م بتقني ـ ـة
الزرع ﰲ السطح ،إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير التجارة،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  111-19اﳌؤّرخ ﰲ 2٤
رجـ ـب عـ ـام  1٤٤٠اﳌوافـ ـ ـق  ٣1م ـ ـارس سنـ ـة  2٠19واﳌتضمـ ـن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضـ ـى اﳌرس ـوم التنف ـيذي رقم  ٣9-9٠اﳌؤّرخ ﰲ ٣
رج ـ ـ ـب عـ ـ ـام  1٤1٠اﳌوافـ ـ ـق  ٣٠جانفي سنـ ـ ـة  199٠واﳌتعل ـ ـق
ﲟراقبة اﳉودة وقمع الغش ،ﻻ سيما اﳌادة  19منه ،اﳌعّدل
واﳌتّمم،
– وﲟقتض ـى اﳌرس ـوم التنفي ـذي رق ـم  ٤٥٣-٠2اﳌؤّرخ ﰲ
 17ش ـّوال ع ـام  1٤2٣اﳌواف ـق  21ديسمبر سنة  2٠٠2وال ـ ـ ـذي

اﳌستعمـرات ﰲ °٣٠م بتقنية الزرع ﰲ السطح ،تلزم مخابر
مراقبة اﳉودة وقمع الغش واﳌخابر اﳌعتمدة لهذا الغرض
باستعمال اﳌنهج اﳌبّين ﰲ اﳌلحق اﳌرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل أيضا هذا اﳌنهج من طرف اﳌخبر عند
اﻷمر بإجراء خبرة.
اﳌادة  : 3ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورية
اﳉزائرية الّديمقراطّية الشعبية.
ح ـّرر باﳉزائ ـر ﰲ  11مح ـّرم عـ ـام  1٤٤1اﳌواف ـق  11سبتمبر
سنـ ـة .2٠19
سعيد جﻼب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳌلحق
منهج أفقي ﻹحصاء اﻷجسام الدقيقة بحساب
اﳌستعمرات ﰲ °3٠م بتقنية الزرع ﰲ السطح .
 .١مجال التطبيق :
يحدد هذا اﳌنهج تقنية أفقية ﻹحصاء اﻷجسام العضوية

يحدد صﻼحيات وزير التجارة،

الدقيقة القادرة عﲆ النمو وتشكيل مستعمرات عﲆ سطح

– وﲟقتض ـى اﳌرس ـوم التنفي ـذي رق ـم  ٣28-1٣اﳌؤّرخ ﰲ
 2٠ذي القع ـ ـدة ع ـ ـام  1٤٣٤اﳌ ـواف ـق  2٦سبتمب ـر سن ـة 2٠1٣
الـ ـذي يح ـدد ش ـروط وكيفيـات اعتماد اﳌخابر قصد حماية
اﳌستهلك وقمع الغش،

وسط صلب بعد التحضﲔ ﰲ وسط هوائي ﰲ °٣٠م.
يطبق هذا اﳌنهج عﲆ :
أ( اﳌواد اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري أو اﳊيواني،

 ٢٥صفر عام  ١٤٤١هـ
 ٢٤أكتوبر سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٥
اﳉريدة الرسم ّ

ب( عّينات البيئة ﰲ مجال إنتاج اﳌواد الغذائية اﳌوجهة
لﻼستهﻼك البشري أو اﳊيواني وﲢضير اﳌواد الغذائية.
يخص هذا اﳌنهج التحاليل اﳌتعلقة بـ :
 -1اﳌواد التي ﲢتوي عﲆ أجسام عضوية سريعة الثأثر
باﳊرارة القابلـ ـ ـة لتشكي ـ ـل ج ـ ـزء هـ ـام م ـ ـن كامـ ـ ـل اﳌجموعـ ـ ـة

ﲢضن العلب ﰲ شروط هوائية ﰲ °٣٠م ﳌدة  72سا.
يحسب عدد اﻷجسام العضوية الدقيقة ﰲ الغرام من العينة أو
عدد اﻷجسام العضوية الدقيقة ﰲ اﳌليلتر من العّينة انطﻼقا
من عدد اﳌستعمرات اﳌتحصل عليها ﰲ العلب التي ﲢتوي
عﲆ أقل من  ٣٠٠مستعمرة.

البكتيريـ ـة )عـ ـﲆ سبيـ ـل اﳌثـ ـال  :أجسـ ـام عضويـ ـة قـ ـادرة ع ـﲆ

 .٤أوساط الزرع واﳌخففات :

التكاثـ ـر ﰲ البـ ـرودة واﳌوجـ ـودة ﰲ اﳌ ـواد اﳌبـردة واﳌجمـ ـدة

 ١.٤اﳌخففات :

واﳌواد اﳉافة ومواد أخرى قادرة عﲆ احتواء أجسام عضوية
سريعة التأثر باﳊرارة(،
 -2اﳌواد التي ﲢتوي عﲆ بكتيريا هوائية قابلة لتشكيل
جزء هام من كامل اﳌجموعة البكتيرية )عﲆ سبيل اﳌثال :
بسودوموناس )،(pseudomonas spp
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من اﻷحسن ﲢضير اﳌخففات طبقا للتوصيات اﶈددة ﰲ
اﳌـناهـ ـج اﳌتعلقـ ـ ـة بتحضي ـ ـر عّين ـات التجـ ـربـة واﶈل ـ ـول اﻷم
والتخفيفات العشرية قصد الفحص اﳌيكروبيولوجي ،اﶈددة
ﰲ التنظيم اﳌعمول به.
 ٢.٤وسط هﻼمي  :هﻼم لﻺحصاء ) : (PCA

 -٣اﳌـ ـواد التي ﲢتـ ـوي عﲆ جزئي ـات صغي ـرة التي يمكن

 ١.٢.٤التركيب :

أن تشك ـ ـل عائقـ ـا ﰲ ﲤيي ـ ـز اﳌستعم ـ ـرات ﰲ علبـ ـة بيتـ ـري
مزروعة ﰲ العمق،
 -٤اﳌواد التي لها لون شديد والذي يمنع التعرف عﲆ
اﳌستعمرات ﰲ علبة بيتري مزروعة ﰲ العمق،
 -٥اﳌـ ـواد التي يتع ـ ـّين أن يف ـرق فيهـ ـا بﲔ مختلف أنواع
اﳌستعمرات ﰲ مجال تقييم نوعية اﳌواد الغذائية.

عصارة أنزيمية للكازيﲔ

٥غ

مستخلص اﳋميرة

2,٥غ

غلوكوز عدﱘ اﳌاء
)(C٦ H12 O٦

1غ

هﻼم *

9غ إﱃ 18غ

باﻹضافـ ـة إﱃ تقني ـة الـ ـ ـزرع الي ـدوي ﰲ السط ـح ،يح ـدد ه ـذا
اﳌنه ـج أيضـا استعمال جهـاز الـزرع اﳊلقـي ،وهـو منهج سريع
ﻹحصاء اﳌستعمرات عﲆ السطح ) .(1٠
قد ﻻ يتﻼءم هذا اﳌنهج مع ﲢليل بعض اﻷغذية اﳌخمرة
اﳌوجه ـ ـة لﻼستهـ ـﻼك البشـ ـري واﻷغذي ـة اﳊيواني ـة وأوس ـاط
أخرى حيث تكون شروط التحضﲔ أكثر مﻼءمة.

 1٠٠٠ملل

ماء
*حسب قدرة ﲡمد الهﻼم

ﰲ حالة ﲢليل منتجات اﳊليب ،يضاف غرام واحد من
مسحـ ـ ـوق اﳊلي ـ ـب من ـ ـزوع الزب ـ ـدة ﰲ لتـ ـر واح ـ ـد م ـ ـن وس ـ ـط
الزرع .يجب أن يكون مسحوق اﳊليب اﳌنزوع الزبدة خاليًا

لكن ،يمكن أن يطبق هذا اﳌنهج عﲆ مثل هذه اﳌواد حتى
ولو أنها ﻻ تكشف كل اﻷجسام العضوية الدقيقة واﳌوجودة
بكثرة ﰲ تلك اﳌواد الغذائية.
 .٢التعريف :
ﻻحتياجات هذا اﳌنهج ،يطبق التعريف اﻵتي :
أجسام عضوية دقيقة :
كائنات حية ذات حجم مجهري تضم البكتيريا والفطريات
واﳊيوانات اﻷولية ) (Protozoairesوالفيروسات.
 .3اﳌبدأ :
ت ـ ـزرع كمي ـة محـ ـددة مـ ـن عينة التجـ ـربة بالنسبـة للمواد
السائلة أو كمية محددة من اﶈلول اﻷم ﰲ حالة مواد أخرى
ع ـ ـﲆ سطـ ـح وسـ ـط زرع هﻼمـ ـي صل ـ ـب موجـ ـود داخـ ـل علـ ـب
بيتري.
ﲢضر علب أخرى ﰲ نفس الشروط انطﻼقا من التخفيفات
العشرية لعينة التجربة أو اﶈلول اﻷم.

من اﳌواد اﳌثبطة.
 ٢.٢.٤التحضير :
تـ ـ ـذاب اﳌكّونـ ـ ـات أو الوس ـ ـط الكام ـ ـل اﳌجـ ـ ـفف ﰲ اﳌـ ـ ـاء،
بالتسخﲔ ،إذا اقتضى اﻷمر.
ﲤزج بعناية وتترك لترتاح عدة دقائق.
يضبط العامل الهيدروجيني  ،(٥.٥) pHإذا اقتضى اﻷمر،
بحيث يصبح بعد التعقيم يساوي  ٠,2 ± 7ﰲ °2٥م.
ي ـ ـوزع الوسـ ـط ﰲ ح ـوج ـ ـﻼت أو قـ ـارورات ) (9.٥ذات سعـ ـة
مﻼئمة.
تعقم ﰲ جهاز التعقيم ) (1.٥ﳌدة  1٥دقيقة ﰲ °121م.
إذا كـ ـ ـان الوس ـ ـط سيستعمـ ـ ـل مباشـ ـرة ،يب ـ ـّرد ﰲ حمـ ـ ـام
مائـ ـي) (٤.٥مضبـ ـوط ب ـﲔ °٤7م و °٥٠م ،قبـ ـل اﻻستعم ـال ،أو
يت ـرك ليتصل ـب داخ ـل حوجل ـة أو قـارورة .يذّوب الوسط كليا
قبـ ـل اﻻستعم ـال ﰲ حم ـام مائي يغﲇ ثم يبّرد ﰲ حمام مائي
) (٤.٥مضبوط بﲔ °٤7م و °٥٠م.
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 3.٢.٤تـحضير علب الهﻼم :
يسكـ ـب بـ ـﲔ  1٥ملل و 2٠ملل مـ ـن الوسـ ـط ﰲ علـ ـب بتـ ـري
معقمة ) (٦.٥ويترك ليتصلب.
يمك ـ ـن أن تخ ـ ـزن العل ـ ـب ﰲ )°(٣±٥م ﳌـ ـدة  ٤أسابي ـع ع ـﲆ

 ٢٥صفر عام  ١٤٤١هـ
 ٢٤أكتوبر سنة  ٢٠١٩م

 ٦.٥علـ ـ ـب بـ ـيـ ـت ـ ـري من الزجـ ـ ـاج أو البـ ـ ـ ـﻼست ـ ـيك قط ـ ـره ـ ـا
من  9٠ملم إﱃ  1٠٠ملم أو  1٤٠ملم.
 7.٥ماصات مدرجة ذات تدفق تـ ـام معقمـ ـة ،سعته ـا من
 ٠,1مـ ـلل إﱃ  1ملل أو ماص ـ ـات أوتوماتيكي ـ ـة باستعمـ ـال
مخروطات معقمة.

اﻷكثر.
قبل اﻻستعمال مباشرة ،يوصى بتجفيف علب الهﻼم.
 ٤.٢.٤ﲡارب فعالية وسط الزرع :
 ١.٤.٢.٤عموميات :
إن الوسط الهﻼمي لﻺحصاء ) (PCAغير انتقائي ،يستعمل
ﰲ هذا اﳌنهج كوسط مح ّ
ضر مسبقا للزرع ﰲ السطح.
 ٢.٤.٢.٤اﻹنتاجية :
التحضﲔ

) (٣±72ساعة ﰲ ) °(1±٣٠م.

السﻼﻻت الشاهدة

باسيلوس سوبتيليس
ستافيلوكوكوس أوريوس

الوسط اﳌرجعي

هﻼم تريبتوز صويا

منهج اﳌراقبة

كمي

اﳌعيار

تقرير اﻹنتاجية (RP) ≥ ٠,7

 ٨.٥جهاز ﳊساب اﳌستعمرات )اختياري( ،مكون من
قاعـ ـدة مضـ ـاءة وعـ ـداد )اختياري( ميكانيكي أو إلكتروني مع
شاشة رقمية.
 ٩.٥حوجﻼت أو قارورات ،ذات سعة مناسبة للتحضير
والتعقيم ،وإذا اقتضى اﻷمر تخزين أوساط الزرع.
 ١٠.٥مﻼع ـ ـق مـ ـن الزج ـ ـاج أو البﻼستي ـ ـك أو م ـ ـن اﳌعـ ـ ـدن
معقم ـة تسمـ ـح بتوزيـ ـع اﻹنوكول ـ ـوم ) (inoculumف ـوق وس ـط
الزرع.
ينات :
 .٦اقتطاع الع ّ
يجب أن يجري اقتطاع العّينات طبقا للشروط اﶈددة
ﰲ التنظي ـ ـم اﳌعم ـ ـول ب ـ ـه ،أو إذا اقتضـ ـى اﻷمـ ـر ،للمواصفـات
اﳌعترف بها.
يجـ ـب أن تكـ ـون العّين ـة ﳑثل ـة حق ـا غي ـر متلفـة أو تغيرت
أثناء النقل أو التخزين.

 .٥التجهيزات :
تقبل اﻷدوات ذات اﻻستعمال الوحيد كما هو الشأن بالنسبة

 .7تـحضير عينة التجربة :
ضـ ـر عّينـ ـة التجربـ ـة طبقـ ـا ﳌناهـ ـج التحاليـ ـل
يجـ ـب أن ﲢ ّ
اﶈددة ﰲ التنظيم اﳌعمول به.
 .٨طريقة العمل :

لﻸدوات الزجاجي ـة والبﻼستيكي ـة اﳌع ـاد استعماله ـا ،إذا كان ـت

ينة اﳌأخوذة للتجربة واﶈلول اﻷم والتخفيفات :
 ١.٨الع ّ

مواصفاتها مناسبة.

يجب أن يح ّ
ضر اﶈلول اﻷم والتخفيفات طبقا للمناهج

اﻷج ـ ـ ـهزة اﳌتـ ـداول ـ ـة ﰲ مخب ـر اﳌيكـروبيـ ـ ـولوجي ـ ـا خاصة
ما يأتي :
 ١.٥فرن للتعقيم باﳊرارة اﳉافة أو جهاز التعقيم باﳊرارة
الرطبة.

اﳌتعلقة بتحضير عّينات التجربة واﶈلول اﻷم والتخفيفات
العشرية قصد الفحص اﳌيكروبيولوجي واﶈددة عن طريق
التنظيم اﳌعمول به.
 ٢.٨الزرع والتحضﲔ :

 ٢.٥جه ـ ـاز التحض ـ ـﲔ أو خزانـ ـ ـة التجفيـ ـف ،مـ ـع تهويـ ـة

 ١.٢.٨تن ـ ـ ـقل بواس ـ ـطة ماصـ ـ ـة معقـ ـ ـ ـمـة ) (7.٥ﰲ وس ـ ـط

حراريـ ـة لتجفيف العلـ ـب ويمكـ ـن ضبط ـه بﲔ °٣7م و°٥٥م أو

علبتي بتـ ـري ﲢتـ ـوي ع ـﲆ وسـ ـط هﻼمـ ـي ) ٠,1 ،(2.٤مـلل م ـن

غرفة لتدفق الهواء الصفحي.

عّين ـة التجربة إذا كانت اﳌادة سائلة أو ٠,1ملل من اﶈلول

 3.٥جهاز التحضﲔ يمكن ضبطه ﰲ )°(1 ± ٣٠م.
 ٤.٥حمامـ ـات مائيـ ـة حيـ ـث واحـ ـد منهـ ـا قـ ـادر عﲆ حفـ ـظ
درجـ ـ ـة اﳊ ـ ـرارة اﶈص ـ ـ ـورة ب ـﲔ °٤7م و°٥٠م واﻵخـ ـ ـر قـ ـادر
عﲆ حفظ اﳌاءﰲ نقطة الغليان.
 ٥.٥جهـ ـ ـاز قيـ ـاس العام ـ ـل الهيدروجينـ ـي بدق ـ ـة ٠,1 ±
وحدة  PHﰲ °2٥م.

اﻷم ﰲ حال ـة اﳌ ـواد اﻷخ ـرى .إذا حض ـرت العل ـب انطﻼقا من
أكثر من تخفيف ،يمكن أن يقّلص عدد العلب إﱃ علبة واحدة
لكل تخفيف.
 ٢.٢.٨تؤخذ علبة هﻼم أخرى ) (2.٤تستعمل ماصة
أخرى معقم ـ ـة ) (7.٥لـ ـوض ـ ـع  ٠,1مـ ـلل م ـ ـن التخفيـ ـف
)اﳌـ ـواد السائـ ـ ـلـ ـ ـة( أو  ٠,1م ـل ـل مـن الـتـخـفـيـف
اﻷخرى(.

2-1٠

1-1٠

) اﳌواد

 ٢٥صفر عام  ١٤٤١هـ
 ٢٤أكتوبر سنة  ٢٠١٩م
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 3.٢.٨إذا اقتضى اﻷمر ،تعاد طريقة العمل مع تخفيفات

يحسب العدد  Nلﻸجسام العضوية الدقيقة اﳌوجودة ﰲ

عشرية أخرى ،باستعمال ماصة معقمة جديدة لكل تخفيف.

عّينة التجربة ،كمعدل مرجح انطﻼقا من تخفيفﲔ متتاليﲔ

 ٤.٢.٨يوزع اﻹنوكولوم بعناية وبطريقة موحدة بأسرع

بواسطة اﳌعادلة اﻵتية :

وقت ﳑكن عﲆ سطح الهﻼم ،دون ﳌس جدران العلبة باﳌلعقة

∑C

) .(1٠.٥م ـ ـن اﳌمك ـ ـن استعم ـ ـال نف ـ ـس اﳌلعق ـ ـة ﻹج ـ ـراء جميـ ـع

V X 1,1 X d

تخفيفـ ـات العّين ـة وذلك بالبـدء بالتخفيف اﻷكبر واﻻستمرار
بانتظ ـام حتى التخفيـ ـف الـ ـذي يحت ـوي عﲆ الكمي ـة اﻷكبـر من
عّينة التجربة.
تترك العلب ﰲ أماكنها ﳌدة  1٥دقيقة تقريبا ﰲ درجة
حرارة اﶈيط ،ﻻمتصاص اﻹنوكولوم داخل الهﻼم.
 ٥.٢.٨تقلب العلب اﶈضرة بهذه الطريقة وتوضع
داخل جهاز التحضﲔ ) (٣.٥مضبوط ﰲ °٣٠م .ﲢضن ﳌدة
) (٣±72ساعة.
مﻼحظـ ـة  :أنظـ ـر النقط ـ ـة  1٠لل ـ ـزرع بواسط ـ ـة تقنيـ ـة زرع
حلقـي.
 3.٨إحصاء اﳌستعمرات :
 ١.3.٨بعـ ـد مـ ـدة التحضﲔ اﶈـ ـددة ﰲ ) ،( ٣.2.8تخت ـار
علـ ـب الهـ ـﻼم الت ـي ﲢت ـوي ،إذا أمكـ ـن ،ع ـﲆ أقـ ـل م ـن  ٣٠٠مستعمـ ـرة.
ﲢسب جميع اﳌستعمرات بواسطة جهاز حساب اﳌستعمرات

=N

حيث :
 : ∑Cمج ـم ـ ـوع اﳌستـ ـعم ـ ـرات اﶈص ـ ـاة ﰲ العلبت ـ ـﲔ )(2
اﳌأخ ـ ـوذتﲔ بعـ ـﲔ اﻻعتب ـار لتخفيفـ ـﲔ متتالي ـﲔ ،حيـ ـث أن
إحداهما ،عﲆ اﻷقل ،ﲢتوي عﲆ  1٠مستعمرات عﲆ اﻷقل.
 : Vحجم اﻹنوكولوم اﳌوضوع ﰲ كل علبة ،باﳌليلتر،
 : dالتخفيـ ـف اﳌـواف ـ ـق للتخفي ـ ـف اﻷول اﳌأخ ـ ـوذ بعـ ـﲔ
اﻻعتبار
] d=1للمادة السائلة غير مخففة )عينة التجربة([.
إذا استعمل أكثر من تخفيف واحد ،ينتظر أن يساوي حساب
المستعمـ ـ ـرات للتخفيـ ـ ـف الث ـانـ ـي  d2وحسـ ـ ـاب اﳌستع ـمـ ـ ـرات
للتخفيـ ـف اﻷول  d1نسبـ ـة  .% 1٠م ـن اﳌستحسـ ـن أن يحدد اﳊد
اﻷقصى واﻷدن ـ ـى مـ ـ ـن طـ ـ ـرف اﳌخب ـ ـ ـر ﳊسـ ـ ـاب مستعمـرات
التخفيف الثاني .d2

) ،(8.٥إذا اقتضى اﻷمر ،ومن اﻷفضل إدماج اﳌستعمرات ذات

مثال  :إذا كـ ـ ـان ع ـ ـدد مستعمـ ـرات التخفيـ ـف اﻷول  d1ه ـو

حجم رأس الدبوس ﰲ اﳊساب .لكن ،من الضروري أن يتجنب

ﻻ يكون عدد مستعمرات التخفيف الثاني d2
 ،2٥٠يجب أ ّ

اﶈلل اﳋلط بﲔ جزيئات اﻷغذية واﳌستعمرات عﲆ شكل

أقل من  (%٥,2) 1٣وﻻ أكثر من .(% 1٥,٦) ٣9

رأس الدبوس.

ُتّدور النتيجة اﶈسوبة إﱃ رقمﲔ معتبرين .لهذا ،إذا
كان الرقم الثالث أصغر من  ،٥ﻻ يغّير الرقم اﻷسبق ،وإذا

 ٢.3.٨يجب أن تعتبر اﳌستعمرات اﳌجتاحة كمستعمرة
واحدة.
إذا كان من اﳌتوّقع أن نجد مستعمرات مجتاحة ،تفحص

كان الرقم الثالث أكبر أو يساوي  ،٥نزيد الرقم اﻷسبق
بوحدة.

اﳌرئيـ ـة .إذا اجتاح ـت هذه اﳌستعمرات أقل من ربع العلبة،

من اﻷحسن أن يعّبر عن النتيجة بعدد محصور بﲔ 1
و 9,9مضروب ﰲ القوة اﳌناسبة لـ  ،1٠أو عدد كامل برقمﲔ

ﲢسب مستعمرات اﳉزء غير اﳌجتاح وتعد اﳌستعمرات

معتبرين.

اﳌوافقة للعلبة بأكملها.

يعّبر عن النتيجة كعدد  Nمن اﻷجسام العضوية الدقيقة
ﰲ اﳌيليلتر ) اﳌواد السائلة( أو بالغرام ) مواد أخرى(.

العلـ ـ ـب بع ـ ـ ـد  2٤س ـاع ـ ـة أو  ٤8ساعـ ـة وتـ ـؤش ـ ـر اﳌستعمـ ـ ـرات

إذا غطـ ـ ـ ـت اﳌستـ ـعمـ ـ ـرات اﳌجتـ ـاحـ ـ ـة أكثـ ـر مـ ـ ـن ربـ ـع العلب ـ ـة،
ﻻتؤخـ ـذ هـ ـذه العلبة بعـ ـﲔ اﻻعتب ـار ﰲ اﻹحصـ ـاء .إذا أظهـ ـرت جميع
العلـ ـب مستعمـ ـرات مجتاحـ ـة ،يج ـري اﻹحص ـاء ﰲ العلـب التـ ـي
يمك ـ ـ ـن إجـ ـ ـ ـراء اﻹحص ـ ـاء فيهـ ـ ـا م ـع اﻹشـ ـارة ﰲ تقريـ ـر التجربـ ـة
ب ـ ـأن اﳌستعمـرات اﳌجتاحة يمكن أن تؤثر عﲆ النتائج.
 .٩التعبير عن النتائج :

مثال .أعطي إحصاء النتائج اﻵتية :
– ﰲ التخفيف اﻷول اﳌأخوذ بعﲔ اﻻعتبار)1٦8 : (2-1٠
مستعمرة،
– ﰲ التخفيف الثاني اﳌأخوذ بعﲔ اﻻعتبار )1٤ : (٣-1٠
مستعمرة.

 ١.٩طريقة اﳊساب حالة عامة :
لك ـ ـي تكـ ـون النتيجـ ـة صحيحـ ـة ،يقـ ـدر بصفة عامة أّنه من
الضـ ـروري إحصـ ـاء اﳌستعمـرات ،عـ ـﲆ اﻷقـ ـل ،ﰲ علب ـة واح ـدة
ﲢتوي عﲆ  1٠مستعمرات عﲆ اﻷقل.

= 16545

182
0,011

=

168+14
1 x 1,1 x 10-2

=

∑C
V X 1,1 X d

=N
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بتدويـ ـر النتيج ـة كم ـا ه ـو مبّين أع ـﻼه ،يك ـون عـدد اﻷجسام

 ٠,1ملل أو  ٠,2ملل أو  ٠,٤ملل ﰲ العلبة ،وﲢتوي عموما

العض ـويـ ـة الدقيق ـ ـة  17٠٠٠أو  ٤ 1٠ × 1,7ﰲ اﳌيليلتـ ـر أو ﰲ

عﲆ مضخة فراغية ﳌراقبة امتصاص وترسب محاليل

الغرام من اﳌادة.

العّينات وإزال ـة اﶈالي ـل اﳌتبقية وتطهيـر وشط ـف اﳉهـاز.

 .١٠تقني ـ ـة إحص ـ ـاء اﳌستعم ـ ـرات ﰲ السطـح بواسطة
جهاز الزرع اﳊلقي.
 ١.١٠عموميات :

يكون الضغـ ـط اﳌتبقـ ـي محص ـورا بـﲔ  2٤كيل ـو باسك ـال و٣٥
كيل ـو باسكال ) بﲔ  mmHg 1٦٠و.(mmHg 2٦٠
 ٢.٤.١٠جهـ ـاز حسـ ـاب اﳌستعمـ ـرات ذو مجـال معايـ ـرة
حسب حجم العّينة اﳌوضوع ﰲ اﳌناطق اﶈددة من الهﻼم.

ﲢـ ـ ـ ـدد هـ ـ ـذه التقنيـ ـ ـة إحصـ ـاء اﻷجس ـ ـام العض ـويـ ـة الدقيقـ ـ ـة

يمكن استعمال أيضا أجهزة أوتوماتيكية أخرى لﻺحصاء.

اﳌوجودة ﰲ اﻷغذية اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري أو اﳊيواني

 3.٤.١٠أوع ـي ـة ل ـل ـع ـّيـن ـات اﳌع ـقـمـة ذات اﻻستـعـمـال

وعّينات البيئة عن طريق الزرع اﳊلقي وحساب اﳌستعمرات

الوحيد ،سعتها  ٥ملل .هناك نماذج ﻷجهزة حديثة تستعمل

التي تنم ـو ف ـوق وسـط صل ـب بعـد التحضـﲔ ﰲ وسـط هـوائي

أوعية ذات أحجام مختلفة ،خاصة للتعقيم والشطف.

)بالنسبة لتعريف اﻷجسام العضوية الدقيقة.(1.2) ،
 ٢.١٠اﳌبدأ :

 ٤.٤.١٠ح ـ ـق ـ ـن دقـ ـيـ ـق ـ ـة مـ ـعـ ـقـ ـمـ ـة ذات اﻻستـ ـعـ ـمـ ـال
الوحي ـ ـد )اختياري(.

توضـ ـع العّينـ ـة السائل ـة أو اﶈل ـول ﰲ حال ـة م ـواد أخ ـرى

 ٥.٤.١٠عـ ـلـ ـب ال ـهـ ـﻼم م ـحضـ ـرة ،ط ـ ـبـ ـق ـا لـ ) (2.٤م ـن

بطريقة مستمرة وباتباع شكل حلقة أرخميدس عﲆ سطح

اﻷحس ـن ع ـﲆ وج ـه اﳋص ـوص اﳊصـ ـول عﲆ سمك كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاف
وثابت من الهﻼم ﰲ العلب ،وأن يكون سطح الهﻼم مست ٍ
و.

علبة الهﻼم مشكلة حركة دورانية.
يبـ ـدأ اﳊجـ ـم اﳌ ـ ـوزع ﰲ التناقـ ـص شيئـ ـا فشيئـ ـا ُكّلم ـا

يتم التعرف عﲆ العلب عن طريق جوانبها.

تقدمنا ﰲ عملية التوزيع )مسبر أو حقنة دقيقة معقمة ذات

ينات (٦) :
 ٥.١٠اقتطاع الع ّ

اﻻستعم ـال الوحي ـد( م ـن اﳌركـ ـز إﱃ محي ـط العلب ـة ،بحي ـث

ينة التجربة (7) :
 ٦.١٠تـحضير ع ّ

تك ـون هناك عﻼق ـ ـة طرديـة بﲔ اﳊج ـ ـم اﳌـ ـوزع والقـ ـ ـرص
اﳊلقي.
أثناء التحضﲔ ،تتكاثر اﳌستعمرات فوق الهﻼم عﲆ طول
اﳋطوط التي وضع فوقها السائل .يعاير مجال اﻹحصاء حسب
حجم العّينة اﳌوضوع فوق مختلف اﳌناطق من الهﻼم.
ﲢسـ ـ ـ ـب اﳌستعمـ ـ ـرات ﰲ منطقـ ـ ـة معّين ـ ـة ويحسـ ـ ـ ـب عـ ـ ـ ـ ـدد
اﳌستعمرات ﰲ الغرام أو ﰲ اﳌليلتر .يمكن أن يجرى اﳊساب
بواسطة جهاز أوتوماتيكي.
 3.١٠أوساط الزرع واﶈلول اﻷم واﳌخففات ): (٤

 7.١٠طريقة العمل :
 ١.7.١٠العينـ ـ ـ ـة اﳌـ ـأخـ ـ ـ ـوذة للتـ ـجربـ ـ ـة واﶈـل ـ ـ ـ ـول
اﻷم والتخفيفات .(١.٨) :
عموم ـا ،أثن ـاء استعم ـال تقني ـة ال ـزرع اﳊلق ـي لي ـس من
الض ـ ـ ـروري ﲢضيـ ـ ـر أي تخفي ـ ـف حي ـ ـث أقـ ـ ـل عـ ـ ـدد ﳑكـن من
التخفيفـات يكون كافيا .ينقل بواسطة ماصة معقمة ،بﲔ ٣
ملل و ٥ملل من العّينة اﳌجانسة ﰲ وعاء معّقم حجمه  ٥ملل
وذي استعمال وحيد ).(٣.٤.1٠
إذا اقتضى اﻷمر ،تترك العّينة اﳌتجانسة تترسب ﳌدة

تستعم ـ ـل اﶈاليـ ـل اﻵتيـ ـة لتنظيـ ـف وتعقيـ ـم اﳌسبـ ـر،

بضع دقائق قبل اقتطاع اﳉزء الكاﰲ للقيام بالزرع اﳊلقي.

ولكنهـ ـا غي ـر ضروريـ ـة ﻷجهـ ـزة الـ ـزرع اﳊلق ـي ال ـذي تستعمل

يمكن أن يحدث وجود جزيئات انسداد ﰲ اﻷنبوب .ﰲ حالة

فيه اﳊقن الدقيقة ذات اﻻستعمال الوحيد :

انسدادات م ـت ـك ـررة ،ي ـنصح بـاستـعـمـال أكـيـاس بـﻼستـيـكـيـة

 ١.3.١٠م ـاء معق ـم إذا ك ـان مـن اﶈتمل أن ﲢتـوي
اﻷغذية عﲆ مواد دسمة ،يمكن إضافة متعدد السوربات  8٠لـ
 %1من اﳊجم.
 ٢.3.١٠محلـ ـ ـول هيبـ ـوكلـ ـ ـوريت الصودي ـ ـوم ،لـ %٥
من الكلور النشط.
 ٤.١٠التجهيزات :
التجهيزات اﳌتداولة ﰲ مخبر اﳌيكروبيولوجيا )،(٥
 ١.٤.١٠جهاز الزرع اﳊلقي ،مضبوط بطريقة تضمن
توزيع اﳊجم الكﲇ لعّينة ما ،عﲆ سبيل اﳌثال  ٠,٠٥ملل أو

معقمة مزودة ﲟصفاة لتحضير اﶈلول اﻷم للعّينات غير
السائلة.
 ٢.7.١٠الضبط :
إذا اقتضى اﻷمر ،يضبط اﳉهاز طبقا لتعليمات اﳌصنع
خاصة مراقبة :
أ( بالنسبـ ـة لﻸجهـ ـزة الت ـي تشتغـ ـل ميكانيكي ـا ،تبق ـى يد
اﳉه ـاز التي تشتغ ـل بالقف ـل ف ـوق القفل ﰲ اﻻرتفاع الصحيح
بحيث يمكن وضع اﳊجم اﳌناسب،
ب( أن توجد العلبة اﳌعّينة ﰲ مركز الصفيحة اﳌتحركة،

 ٢٥صفر عام  ١٤٤١هـ
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ج( أن تشكل حافة اﳌسبر أو اﳊقنة الدقيقة عند التماس،
زاوية صحيحة مع سطح الهﻼم طبقا لتوصيات اﳌصنع،
د( أن ينـ ـزل اﳌسبـ ـر ويصعـ ـد ﰲ نقطـ ـة اﳌعل ـم )اﳌرجع( –
بالنسبة لﻸجهزة اﻹلكترونية ،يجب مراقبة نقطة البداية
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 ٤.7.١٠التحضﲔ .(٥.٢.٨) :
 ٥.7.١٠إحصاء اﳌستعمرات :
 ١.٥.7.١٠شبكة اﻹحصاء :
هناك شبكتﲔ لﻺحصاء حسب أبعاد العلبة.

فقط.
تعاد هذه اﳌراقبات إذا أتلف أو أختل اﳌسبر أثناء اشتغال

تظهر شبكتا اﻹحصـ ـ ـاء عﲆ شكل قرص شفاف قطره

اﳉهاز) يرى بواسطة ترسبات موزعة بصفة غير منتظمة أو

 1٥٠ملم لكن بالنسبة للعلب التي قطرها  9٠ملم ،يستعمل

تراصف سيء ﳊواف اﳌسبر مع معلم البداية الذي يوجد فوق

فقط اﳉزء الداخﲇ للقرص الذي قطره  9٠ملم .تستعمل

الصفيحة اﳌتحركة للجهاز(.

شبكات اﻹحص ـ ـاء اﳌستلمـ ـة مـ ـع اﳉه ـ ـاز وطبقـ ـا لتعليم ـات

 3.7.١٠الزرع :

اﳌصن ـ ـع .تستعمل الشبكة لربط عدد اﳌستعمرات فوق علبة

 ١.3.7.١٠عموميات :

مزروعة بشكل حلقي حسب حجم اﻹنوكولوم اﳌوزع ﰲ
البداية .انظر اﻷمثلة ﰲ التمثيل البياني ﳌناطق اﻹحصاء.

تطبق التدابير اﻵتية لنماذج اﻷجهزة اليدوية – النماذج
اﳊديثة نصف اﻷوتوماتيكية ،ومن اﳌﻼئم تشغيلها طبقا
لتعليمات اﳌصنع.

التمثيل البياني ﳌناطق اﻹحصاء

يمﻸ الوعاء اﻷول ذو اﻻستعمال الوحيد ) (٣.٤.1٠ﲟحلول
هيبوكلـ ـوريت الصوديـ ـوم ) (2.٣.1٠ث ـم الثان ـي باﳌـاء اﳌعّقم
والثالـ ـث بالعّين ـة .ينظـ ـف طـ ـرف اﳌسب ـر قبـ ـل اﻻستعم ـال،
ويعّقم اﳌسبر بﲔ كل زرع ،يشطف ﳌدة ثانية باستعمال
هيبوكلوريت الصوديوم ثم ثانية واحدة باﳌاء اﳌعّقم.
بعـ ـ ـد الشطـ ـف ،ينـ ـزل اﳌسبـ ـر للعّين ـة ويفتح صمام التعبئة
ﳉـ ـ ـهـ ـ ـ ـاز اﻻمـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـاص .ﲤت ـ ـ ـ ـص العّينـ ـ ـ ـة مـ ـن ح ـ ـواف اﳌسبـ ـر
حت ـى يتشـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـل عمـ ـود مستـ ـ ـمـ ـر مـ ـن الس ـ ـائـ ـل داخ ـ ـ ـل اﻷنبـ ـ ـوب

منطقة  ٠,٠٠١٥ — 3bملل

منطقة  ٠,٠٠٠٥ — 3cملل

فوق صمام التعبئـ ـة ﳉهـ ـاز اﻻمتص ـاص .تكـ ـون حافـة اﳌسبر
دائما ﲢت مستوى السائل ،ويغلق صمام جهاز التعبئة.
ترفع حـ ـ ـافة اﳌسـ ـ ـبر ويـ ـ ـدار اﳉـ ـ ـهـ ـاز ال ـ ـذي احت ـ ـ ـ ـفظ بالعـ ـّينـ ـة
لتوزيعه ـ ـا .ويوضع فوق الصفيح ـ ـة اﳌتحركـ ـ ـة ،اﳉه ـ ـة السف ـ ـﲆ
لعلبـ ـة اله ـ ـﻼم اﳌسكـ ـ ـوب مسبقا يتحقق منها من اﳉانب
وينزل اﳌس ـ ـبر حتى تن ـ ـزل حافتـ ـ ـ ـه بـ ـ ـدون ضغ ـ ـط عـ ـﲆ سطـ ـح
علبـ ـة اله ـ ـﻼم .يشﹽغ ـل اﶈ ـّرك وتتـ ـرك الصفيح ـة تدور حتى
يرتفع اﳌسبر ويتوقف اﳉهاز أوتوماتيكيـ ـا .يعـ ـاد الغطاء
فوق العلبة وتسحب من الصفيحة اﳌتحركة.

منطقة  ٠,٠٠3٨ — ٤cملل

منطقة  ٠,٠٠٢٥ — 3aملل

بعدما خضعت كل عّينة للتجربة ،يشطف اﳉهاز ﲟحلول
الهيبوك ـ ـوريت واﳌ ـاء كم ـا ﰎ وصفـ ـ ـ ـه سابـ ـقـ ـا .يت ـرك اﳉهاز
ﳑلوءا باﳌاء عند كل استعمال.
إذا كـ ـان هناك أكث ـر م ـن تخفيـ ـف واحـ ـد للزرع ،يش ـرع ﰲ
التخفيف اﻷعﲆ.
تتـ ـرك العل ـ ـب بأغطيتهـ ـا مغلقـ ـة ﳌ ـدة ح ـواﱄ  1٥دقيق ـ ـة ﰲ
درجة حرارة اﶈيط ﻻمتصاص اﻹنوكولوم )التطعيم(.
 ٢.3.7.١٠مراقبة تعقيم جهاز الزرع اﳊلقي :
يراقب تعقيم جهاز الزرع اﳊلقي باستعمال اﳌاء
اﳌعّقم قبل وبعد فحص كل سلسلة من العّينات.

منطقة  ٠,٠٠٩٠ — ٤aملل

منطقة  ٠,٠٠٦٠ — ٤bملل

 ٢٥صفر عام  ١٤٤١هـ
 ٢٤أكتوبر سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٥
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢.٥.7.١٠اﳌعايرة واﳌراقبة :
ﲢ ـدد اﻷحج ـام اﳌرافقة ﳌختلف مناطق الشبكة ﰲ دليل
التوصيات ﳉهاز الزرع اﳊلقي ﻹنجاز معايرة دقيقة ،يجب

إذا كان العدد اﻹجماﱄ للمستعمرات اﶈصاة أعﲆ من 7٥
وإذا انتهى من إحصاء اﳌستعمرات ﰲ منطقة اﳌستعمرة
العشرين ،يكون عدد هذه اﳌستعمرات عامة أقل بسبب خطأ
التطابق اﳌرتبط بتكاثر عدد كبير من اﳌستعمرات.

أن تراق ـ ـب اﻷحجـ ـام اﳌـ ـوافق ـ ـة ﳌناطـ ـق الشبك ـ ـة م ـ ـن طـ ـ ـرف
يوصى بإحصاء اﻷجزاء اﳊلقية القريبة من اﶈيط حتى

شخص له خبرة.

يحصـ ـ ـى عـ ـ ـ ـدد إجم ـ ـاﱄ ﻻ يق ـ ـل ع ـ ـن  ٥٠مستعمـ ـ ـرة .ﲢس ـ ـ ـب
ضر  11تركيزا
ﳌراقبة اﻷحجام اﳌوافقة لكل منطقة ،يح ّ
بكـ ـتي ـريا ﰲ مجـ ـ ـال محص ـ ـور بـ ـﲔ  1٠٦خليـ ـة/م ـ ـلل و1٠٣

النتيجة بتقسيم عدد اﳌستعمرات اﶈصاة عﲆ حجم هذه
اﳌناطق.

خليـ ـة /ملل بالقيام بتخفيف ـ ـات  1+1ﶈلـ ـول من البكتيري ـا
غير مجتاحة .تزرع جميع التخفيفات مرتﲔ كما هو محدد
ﰲ ) ،(2.8ب ـواسطـ ـ ـة جهـ ـ ـاز ال ـ ـ ـزرع اﳊلق ـ ـي باستعم ـ ـال نف ـ ـس
الوس ـ ـط ونفـ ـ ـس ج ـه ـ ـاز التحض ـ ـﲔ .يحس ـ ـب اﳊج ـ ـم اﳌوافـ ـ ـق
باﳌنطقة اﶈصاة من الشبكة ،معطاة بـ :

إذا أحصيت أقل من  2٠مستعمرة عﲆ كامل العلبة ،يكون
مجـ ـال الثق ـ ـة لﻺحصـ ـاء عاليـ ـا .وإذا ك ـ ـان عـ ـ ـدد اﳌستعمـ ـ ـرات
اﶈصاة أعﲆ من  7٥ﰲ اﳌنطقة اﻷوﱃ ،عﲆ سبيل اﳌثال،
اﳌنطقة  ،٣cتسجل النتيجة كأّنها بالتقريب < ٣٠٠ ٠٠٠
مستعمرة /ملل.
 ٤.٥.7.١٠فحـ ـص وتس ـ ـج ـ ـي ـ ـ ـل عـ ـ ـدد اﳌ ـ ـستـ ـعـ ـم ـ ـ ـرات
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حيث :

اﳌزروع ـ ـة بشكـ ـ ـ ـ ـل ح ـ ـلـ ـق ـ ـ ـ ـي ﰲ الـ ـتـ ـ ـ ـقـ ـريـر )ب ـ ـواسـ ـط ـ ـة
جهـ ـ ـ ـ ـ ـاز اﻹحص ـ ـ ـ ـ ـاء اﻹلكتروني( :
تتبع تعليمات اﳌصنع ،لكن ﲡرى اﳌراقبة باستعمال
منه ـ ـج يـ ـ ـدوي ) (٣.٥.7.1٠ع ـ ـﲆ اﻷقـ ـل ،أثنـ ـاء اﻻستعم ـ ـ ـال اﻷوﱄ

 : Vهو حجم منطقة معّينة من الشبكة )باﳌليلتر(،

للجهاز أو عند فحص مادة غذائية جديدة.

 : CAهو عدد اﳌستعمرات اﶈصاة ﰲ هذه اﳌنطقة،

 ٨.١٠اﳊساب والتعبير عن النتائج :

 : Cmlهو العدد اﳊقيقي للمستعمرات باﳌليلتر.

يحسب عدد اﳌستعمرات اﳌزروعة بشكل حلقي .تسجل

يـ ـراقب اﳊجـ ـم الـ ـكﲇ اﳌوضوع عـ ـن طـ ـريـ ـق جـ ـهـ ـاز الـ ـزرع
اﳊلقي بوزن الكمية اﳌوزعة فوق ميزان ﲢليﲇ بدقة 2±
ملغ.
 3 . ٥ . 7 . ١ ٠ف ـحص وتسج ـي ـل ع ـدد اﳌست ـع ـم ـرات
اﳌزروعة بشكل حلقي )منهج يدوي( ﰲ التقرير :
توجّه العلبة اﳌزروعة فوق الشبكة .وتنتقى اﳌناطق بدءا
من اﳋارج حتى اﳌركز إﱃ غاية إحصاء  2٠مستعمرة.
يستمـ ـر ﰲ إحصـ ـاء اﳌستعمـ ـرات اﳌوج ـودة ﰲ اﳌنطقـ ـة
)أي ﰲ اﳌنطق ـ ـة أو ﰲ جزء من اﳌنطقة( التي لوحظت فيها

النتيجة بأنها عدد اﳌستعمرات اﳌزروعة بشكل حلقي ﰲ
اﳌليلتر أو الغرام ،حسب اﳊالة.

السلطة الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات
قرار مؤّرخ ﰲ  ٢٥صفر عام  ١٤٤١اﳌوافق  ٢٤أكتوبر
سنة  ،٢٠١٩يحدد كيفيات الطعن ﰲ صحة عمليات
التصويت اﳌتعلقة باﻻنتخابات الرئاسية.
––––––––––
ن رئيس السلطة الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات،
إ ّ

اﳌستعمرة العشرون  .2٠ويسج ـل الع ـدد وك ـذا رق ـم اﳌنطق ـة
التـ ـي ﲢـ ـ ـوي اﳌست ـ ـعم ـ ـ ـرة العش ـ ـ ـرون )عـ ـ ـﲆ سبي ـ ـل اﳌثـ ـ ـال
 ( ٤a, ٤b, ٤c, ٣a, ٣b, ٣cاﳌبّين ﰲ التمثيل البياني ﳌناطق
اﻹحص ـ ـاء .يجـ ـرى اﳊسـ ـاب ﰲ نف ـ ـس اﳌنطقـ ـة ،مـ ـن اﳉه ـ ـ ـة
اﳌعاكسة من العلبة ،ويقسم العدد اﻹجماﱄ للمنطقتﲔ عﲆ
اﳊجم اﳌعروف الذي وضع ﰲ تلك اﳌنطقتﲔ ،والذي يعطي
عدد اﳌستعمرات ﰲ اﳌليلتر.

– ﲟقتضى القانون العضوي رقم  1٠–1٦اﳌؤّرخ ﰲ  22ذي
ال ـق ـع ـدة عـام  1٤٣7اﳌوافـ ـق  2٥غشت سنـ ـ ـ ـة  2٠1٦واﳌتعلق
بنظام اﻻنتخابات ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،ﻻ سيما اﳌادة  172منه،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  ٠7–19اﳌؤّرخ ﰲ 1٤
محّرم عام  1٤٤1اﳌوافق  1٤سبتمبر سنة  2٠19واﳌتعلق
بالسلطة الوطنية اﳌستقلة لﻼنتخابات،

 ٢٥صفر عام  ١٤٤١هـ
 ٢٤أكتوبر سنة  ٢٠١٩م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٦٥
اﳉريدة الرسم ّ

يقّرر ما يأتي :

– لقب اﳌترشح واسمه،

اﳌادة اﻷوﱃ  :تطـ ـبـ ـيـ ـقا ﻷحك ـ ـام اﳌ ـ ـادة  172من القـ ـانـ ـ ـون

– مضمون اﻻحتجاج.

الع ـ ـضـ ـ ـوى رق ـ ـم  1٠–1٦اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ  22ذي القـ ـعـ ـدة ع ـ ـام 1٤٣7
اﳌـ ـواف ـ ـق  2٥غـ ـشت س ـ ـنة  ،2٠1٦اﳌعـ ـ ـّدل واﳌـ ـ ـتّمم واﳌ ـذكور
أعﻼه ،يح ـ ـّدد هذا القرار كـ ـيفـ ـيات الطـ ـ ـعن ﰲ صحـ ـة عمـ ـليـ ـ ـات
التصويت اﳌتعلقة باﻻنتخابات الرئاسية.
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اﳌادة  : ٤يخطر اﳌجلس الدستوري فورا.
يـ ـجب أن ي ـتضم ـن اﻹخ ـط ـار ن ـفس اﳌع ـل ـوم ـات اﳌت ـع ـل ـق ـة
باﻻحتجاج اﳌسجل ﰲ محضر الفرز.

اﳌادة  : ٢لكل مترشح أو ﳑثله اﳌؤهل قانونا ،اﳊق ﰲ
الـ ـط ـع ـن ﰲ صح ـ ـة ع ـم ـل ـي ـات ال ـتصويت بإدراج اح ـت ـج ـاج ـات ـه
اﶈ ـ ـ ـتم ـ ـلة ﰲ محـ ـضـ ـر الفـ ـرز اﳌ ـ ـوجـود عﲆ مستوى مكتب
التصويت.

يم ـ ـكـ ـن أن يـ ـرفـ ـق الطـ ـ ـعن بكل الوس ـ ـائل اﳌـ ـبررة له .ويتم
ﲟبادرة من صاحبه وعﲆ نفقته.
اﳌادة  : ٥ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳌادة  : 3ي ـ ـجـ ـب أن يتـ ـضـ ـمـ ـن محـ ـضـ ـر الفـ ـرز ﰲ اﳋـ ـان ـة

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

اﳌخصصة لﻼحتجاجات ،اﳌعلومات اﻵتية :
– لقب واسم وعنوان وتوقيع صاحب اﻻحتجاج،

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٥صفر عام  1٤٤1اﳌوافق  2٤أكتوبر
سنة .2٠19

– رق ـم ب ـط ـاق ـة ه ـوي ـت ـه وت ـاري ـخ وم ـك ـان إصدارهـا )بـطـاقـة
التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة(،

اﳌطبعة الرسمﹽية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

محمـد شرﰲ

