العدد 15

اﻷربعاء  1٩جمادى الثانية عام  143٩هـ

الّسنة اﳋامسة واﳋمسون
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بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي
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ليبيا
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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

Télex : 65 180 IMPOF DZ
تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

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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آراء
اجمللس الدستوري
رأي رقم  / 01ر.ق.ع  /م.د  1٨ /مؤرخ ﰲ  26جمادى اﻷوﱃ

اﳌجلس الدستوري ﳌراقبة مطابقته للدستور ،حصل وفق
أحك ـام اﳌ ـادة ) 1٤1الفق ـرة  (3م ـن الـدستـور عـﲆ مص ـادقة
اﳌجـ ـلس الشعـ ـبي الـ ـوطـ ـني ﰲ جـ ـلستـ ـه الـ ـع ـل ـن ـي ـة اﳌن ـع ـق ـدة

عام  1٤٣٩اﳌوافق  1٣فبراير سنة  ،201٨يتعلق

بتاريخ  18ديسمبر سنة  2٠1٧ومصادقة مجلس اﻷمة ﰲ

ﲟراقـ ـ ـبـ ـ ـة مـ ـ ـطـ ـ ـابـ ـ ـق ـ ـة ال ـ ـق ـ ـان ـ ـون ال ـ ـعـضوي اﳌع ـ ـدل

ج ـلست ـه ال ـع ـل ـن ـي ـة اﳌنـعـقـدة بـتـاريـخ  1٠يـ ـنـ ـاي ـر سن ـة ،2٠18

والـمـتمم للقانون العضوي رقم  01-٩٨اﳌؤرخ

اﳌن ـع ـق ـدتﲔ خ ـﻼل ال ـدورة ال ـب ـرﳌان ـيـة الـعـاديـة الـواحـدة الـتي

ﰲ  ٤صفر عام  1٤1٩اﳌوافق  ٣0مايو سنة 1٩٩٨

افتتحت بتاريخ  13ذي اﳊجة عام  1٤38اﳌوافق  ٤سبتمبر

واﳌتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه

سنة ،2٠1٧

وعمله ،للدستور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن اﳌجلس الدستوري،
إ ّ

– واعـ ـتـ ـبـ ـارا أن إخـ ـطـ ـار رئ ـيس اﳉم ـه ـوري ـة اﳌج ـلس
الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي
يعـدل ويتمم القانون العضوي رقم  ٠1 -98اﳌؤرخ ﰲ  ٤صفر

– بناء عﲆ إخطار رئيس اﳉمهورية طبقا ﻷحكام

عام  1٤19اﳌ ـوافـق  3٠م ـايو سن ـة  1998واﳌتـ ـعلق باختصاصات

اﳌادة ) 186الفقرة  (2من الدستور برسالة مؤرخة ﰲ 22

م ـج ـلس ال ـدول ـة وت ـن ـظ ـي ـم ـه وعـمـلـه ،اﳌعـّد ل واﳌتـمـم ،جـاء

ي ن ـ ا ي ر س ن ة  2 ٠ 1 8و م س ج ل ة ب ا ﻷ م ـ ا ن ة ا ل ع ــ ا م ة ل ل م ج ل س

ط ب ق ا ﻷ ح ك ا م ا ﳌ ا د ت ﲔ  ) 1 ٤ 1ا ل ف ق ر ة  ( 3و  ) 1 8 6ا ل ف ق ر ة  ( 2من

الدستوري بتاريخ  22يناير سنة  2٠18ﲢت رقم  ٠1وذلك

الدستور،

قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يعدل ويتمم
القانون العضوي رقم  ٠1-98اﳌؤرخ ﰲ  ٤صفر عام 1٤19
اﳌوافق  3٠مايو سنة  1998واﳌتعلق باختصاصات مجلس
الدولة وتنظيمه وعمله ،اﳌعدل واﳌتمم ،للدستور،

ﰲ اﳌوضوع :
أوﻻ  :فـ ـيـ ـمـ ـا يـ ـخص تأشي ـرات ال ـق ـان ـون ال ـعضوي،
موضوع اﻹخطار :

– وبـنـاء عـلـى الـدسـتـور ،ﻻ سـيـمـا الـمـواد ) 136الفقرة (3
و 1٤1و 1٤٤و) 182الـ ـفـ ـق ـرة اﻷوﱃ( و) 186ال ـفـقـرة  (2و 189
)الفقرة اﻷوﱃ( و) 191الفقرة  (3منه،
– وﲟقتضى النظام اﳌؤرخ ﰲ  28جمادى الثانية عام
 1٤3٧اﳌوافـ ـ ـق  6أب ـ ـريـ ـل سنـ ـة  2٠16اﶈدد ل ـق ـواع ـد ع ـم ـل
اﳌجلس الدستوري،
– وبعد اﻻستماع اﱃ العضو اﳌقرر،
– وبعد اﳌداولة،

 .1فيما يخص عدم اﻹشارة اﱃ الفقرة  ٣من اﳌادة
 1٣6من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي،
موضوع اﻹخطار :
ن اﳌشّرع استند ضمن تأشيرات القانون
– اعتبارا أ ّ
العضوي ،موضوع اﻹخطار ،إﱃ اﳌادة  136من الدستور ،دون
ﲢديد الفقرة الثالثة ) (3منها التي تنص عﲆ أن مشاريع
القوانﲔ تعرض عﲆ مجلس الوزراء بعد رأي مجلس الدولة،

ﰲ الشكل :
– اعتبارا أن القانون العضوي اﳌعدل واﳌتمم للقانون
العضوي رقم  ٠1 -98اﳌؤرخ ﰲ  ٤صفر عام  1٤19اﳌوافق 3٠
مايو سنة  1998واﳌتعلق باختصاصات مجلس الدولة
وتنظيمه وعمله ،اﳌعدل واﳌتمم ،موضوع اﻹخطار ،أودع
مشروعه الوزير اﻷول مكتب اﳌجلس الشعبي الوطني بعد
أخـ ـذ رأي مـ ـجـ ـلس الـ ـدول ـة وف ـق ـا ل ـل ـم ـادة ) 136ال ـفـقـرة  (3م ـ ـن
الدستور،

– واعتبارا بالنتيجة ،أن عدم ﲢديد الفقرة الثالثة )(3
مـ ـن اﳌـ ـادة  136مـ ـن الدست ـ ـور ضم ـن تأشي ـ ـرات القـ ـان ـون
العضوي ،موضوع اﻹخطار ،يعّد سهوا يتعﲔ تداركه.
 .2فيما يخص عدم اﻹشارة اﱃ الفقرتﲔ الثانية
وال ـث ـالـثـة )2و (٣م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن اﳌادة  1٧1مـ ـن الـ ـدستـ ـور ضمـ ـن
تأشيرات القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار :

– واع ـت ـب ـارا أن ال ـق ـان ـون ال ـعضوي ال ـذي ي ـع ـدل وي ـت ـم ـم

ن اﳌشّرع استند ضمن تأشيرات القانون
– اعتبارا أ ّ
العضوي ،موضوع اﻹخطار ،إﱃ اﳌادة  1٧1من الدستور دون

اﳌوافق  3٠مايو سنة  1998واﳌتعلق باختصاصات مجلس

ﲢدي ـد ال ـف ـق ـرتﲔ  2و 3م ـن ـه ـا ،ال ـل ـتﲔ لـهـمـا عـﻼقـة مـبـاشرة

ال ـدول ـة وت ـن ـظ ـي ـم ـه وع ـمـلـه ،اﳌعـدل واﳌتـمـم ،اﳌعـروض عﲆ

بالنص ،موضوع اﻹخطار ،وتتعلقان ،عﲆ التواﱄ ،ﲟجلس

القانون العضوي رقم  ٠1-98اﳌؤرخ ﰲ  ٤صفر عام 1٤19
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ال ـدول ـة ك ـه ـيئ ـة م ـق ـّوم ـة ﻷع ـم ـال اﳉه ـات ال ـقضائ ـي ـة اﻹداري ـة،
وكهيئة تضمن توحيد اﻻجتهاد القضائي ﰲ جميع أنحاء
البﻼد وتسهر عﲆ احترام القانون،
ن عدم ﲢديد الفقرتﲔ الثانية
– واعتبارا بالنتيجة ،أ ّ
والثالثة ) 2و (3من اﳌادة  1٧1من الدستور ضمن تأشيرات
القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار ،يعّد سهوا يتعﲔ تداركه.
 .٣فيما يخص عدم اﻹشارة اﱃ الفقرة الثانية من
اﳌ ـادة  1٨6م ـن الدست ـور ضمن تأشيـ ـرات الق ـان ـون
العضوي ،موضوع اﻹخطار :
ن اﳌشّرع استند ضمن تأشيرات القانون
– اعتبارا أ ّ
العضوي ،موضوع اﻹخطار ،إﱃ اﳌادة  186من الدستور دون
ﲢدي ـد ال ـف ـقـرة الـثـانـيـة ) (2م ـن ـه ـا ،ال ـتي ل ـه ـا ع ـﻼق ـة م ـبـاشرة
بـ ـ ـالـ ـ ـنص ،مـ ـ ـوضوع اﻹخـ ـ ـطـ ـ ـار ،وتـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـق بإبـ ـ ـداء اﳌجـ ـ ـلس
الدستوري ،بعد أن يخطره رئيس اﳉمهورية ،رأيه وجوبا
ﰲ دست ـ ـوري ـ ـة ال ـ ـقـ ـوانﲔ الـ ـعضويـ ـة بـ ـعـ ـد أن يصادق عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا
البرﳌان،

 1٩جمادى الثانية عام  1٤٣٩هـ
 ٧مارس سنة  201٨م

 .1فيما يتعلق باﳌادتﲔ اﻷوﱃ و ٣من القانون
العضوي ،موضوع اﻹخطار :
ن اﳌادتﲔ اﻷوﱃ و 3من القانون العضوي
– اعتبارا أ ّ
اﳌذكور أعﻼه ،مأخوذتان معا ﻻﲢادهما ﰲ العلة واﳌوضوع،
تهدفان إﱃ تكييف اﳌواد اﳌشار إليها ﰲ القانون العضوي،
موضوع التعديل ،مع ترقيم مواد الدستور اﶈّدد ﲟوجب
القانون رقم  ٠1-16اﳌؤرخ ﰲ  26جمادى اﻷوﱃ عام 1٤3٧
اﳌوافق  6مارس سنة  2٠16واﳌتضمن التعديل الدستوري،
– واع ـ ـتـ ـبـ ـارا بـ ـالـ ـنـ ـتـ ـيـ ـجـ ـة ،أّن اﳌادتﲔ اﻷوﱃ و 3من
ال ـ ـقـ ـانـ ـون الـ ـعضوي ،مـ ـوضوع اﻹخـ ـطـ ـار ،ﻻ ﲤ ـﹽس ـان بأي حـ ـكـ ـم
دستوري.
 .2فيما يتعلق بالفصل الرابع من الباب الثالث
من القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار :
ن تعديل الفصل الرابع من الباب الثالث من
– اعتبارا أ ّ
القانون العضوي رقم  ٠1-98اﳌؤرخ ﰲ  ٤صفر عام 1٤19
اﳌوافق  3٠مايو سنة  1998واﳌتعلق باختصاصات مجلس
الدولة وتنظيمه وعمله ،اﳌعدل واﳌتمم ،يهدف إﱃ استبدال

– واعتبارا بالنتيجة ،أن عدم ﲢديد الفقرة الثانية )(2

ن
كلمة ”تشكيﻼت” ﰲ اﳉـمع بكلمة ”تشكيلة” ﰲ اﳌفرد ،وأ ّ

م ـ ـ ـ ـ ـ ـن اﳌادة  186م ـ ـن الـ ـدستـ ـور ضمـ ـن تأشيـ ـرات الـ ـقـ ـانـ ـون

هذا التعديل جاء نتيجة استبدال تشكيلتي مجلس الدولة،

العضوي ،موضوع اﻹخطار ،يعّد سهوا يتعﲔ تداركه.
 .٤فـيـما يـخـص عـدم اﻹشارة إﱃ اﳌادة ) 1٩1الفقرة (٣
مـ ـ ـن الـ ـ ـدستـ ـ ـور ضمـ ـ ـن تأشيـ ـ ـرات الـ ـ ـقـ ـ ـانـ ـ ـون ال ـ ـعضوي،
موضوع اﻹخطار :

وهما اﳉمعية العامة واللجنة الدائمة ،بلجنة استشارية
واحدة،
ن استبدال كلمة ”تشكيﻼت”
– واعتبارا بالنتيجة ،أ ّ
س بأي حكم دستوري.
بكلمة ”تشكيلة” ﻻ يم ّ
 .٣ف ـي ـم ـا ي ـت ـع ـلـق بـاﳌواد  ٤و ٣6و ٤1مـن الـقـانون

ن اﳌشّرع لم يستند إﱃ اﳌادة ) 191الفقرة (3
– اعـتـبـارا أ ّ
من الدستور ،ضمن تأشيرات القانون العضوي ،موضوع

العضوي ،موضوع اﻹخطار ،مأخوذة مجتمعة ﻻت ـحادها
ﰲ العّلة واﳌوضوع :

اﻹخ ـ ـ ـط ـ ـ ـار ،ال ـ ـ ـتي ت ـ ـ ـنص عﲆ أن آراء اﳌج ـ ـ ـلس الـ ـ ـدستـ ـ ـوري
وقـ ـراراتـ ـه نـ ـهـ ـائـ ـيـ ـة وم ـل ـزم ـة ﳉم ـي ـع السل ـط ـات ال ـع ـم ـوم ـي ـة
والسلطات اﻹدارية والقضائية،

ن الـمـواد  ٤و 36و ٤1مـن الـقـانـون العضوي
– اعـتـبـارا أ ّ
اﳌذكـ ـور أعـ ـﻼه ،تـ ـهـ ـدف إﱃ جـ ـعـ ـل هـ ـذه اﻷحـ ـك ـام م ـط ـاب ـق ـة م ـع
مقتضيات القانون رقم  ٠1-16اﳌؤرخ ﰲ  26جمادى اﻷوﱃ

ن هذه اﳌادة من الدستور تقـّر ﰲ فقرتها 3
– واعتبارا أ ّ

عام  1٤3٧اﳌوافق  6مارس سنة  2٠16واﳌـتضمن التعديل

مبدأ حجية الشيء اﳌقضي فيه ﻵراء اﳌجلس الدستوري
وقراراته ،ﳑا يستوجب تدارك هذا السهو ضمن تأشيرات

سع ﲟوجب اﳌادة ) 1٤2الفقرة اﻷوﱃ(
الدستوري ،الذي يو ّ
مـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـه ،اﻻخـ ـ ـ ـتصاصات اﻻستشاري ـ ـ ـة ﳌج ـ ـ ـلس ال ـ ـ ـدول ـ ـ ـة ،إﱃ

القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار.

مشاريع اﻷوامر اﳌتخذة عﲆ هذا اﻷساس،

ثـ ـانـ ـيـ ـا  :فـ ـيـ ـمـ ـا يـ ـخص أحـ ـكـ ـام الـ ـقـ ـانـ ـون ،م ـوضوع
اﻹخطار :
فيما يتعلق باﳌواد اﻷوﱃ و ٣و ٤و 1٤و ٣5و ٣6

– واعـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـارا أن الـمـشـّرع الـعـضـوي لـه ،وفـقـا ﻷحـكـام
الـم ـ ـادة ) 112الفقـ ـرة اﻷوﱃ( م ـن ال ـدس ـتور صـ ـﻼحـ ـية إعـ ـداد
القانون والتصويت عليه بكل سيادة ،وله بالتاﱄ ،ﰲ إطار
احترام الشروط واﻹجراءات اﶈددة ﲟوجب اﳌادة  1٤1من

و ٣٧و ٣٨و ٣٩و ٤0و ٤1و ٤1مكرر و ٤1مكرر  ،٣اﳌعدلة

الدستور ،حق تعديل القانون كليا أو جزئيا،

ﲟوجب اﳌواد  2و ٣و ٤من القانون العضوي ،موضوع

س
– واعتبارا بالنتيجة ،أن ما قام به اﳌشّرع ﻻ يم ّ
بأي حكم دستوري.

اﻹخطار :

 1٩جمادى الثانية عام  1٤٣٩هـ
 ٧مارس سنة  201٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 15
اﳉريدة الرسم ّ

5

 .٤فيما يتعلق باﳌواد  1٤و  ٣5و  ٣6و  ٣٩و ٤1مكرر

ن اﳌادة  38من القانون العضوي،
– واعتبارا بالنتيجة ،أ ّ

و ٤1مكرر  ٣من القانون العضوي ،موضوع اﻹخـطـار،
مأخوذة مجتمعة ﻻتـ ـحادها ﰲ العّلة واﳌوضوع :

مـ ـوضوع اﻹخـ ـطـ ـار ،مـ ـطـ ـابـ ـقـ ـة لـ ـلـ ـدستـ ـور ،شريـ ـطـ ـة مـ ـراعـ ـاة

– اعتبارا أنّ اﳌواد  1٤و 3٥و 36و 39و ٤1مكرر و٤1
مكرر  3من القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار ،تهدف ﰲ
م ـوضوع ـه ـا إﱃ است ـب ـدال اﳉم ـع ـي ـة ال ـع ـامـة والـلـجـنـة الـدائـمـة
ﳌجلس الدولة بلجنة استشارية ،وإحالة اختصاصاتهما إﱃ

التحفظ التفسيري اﳌثار أعﻼه.
 .٧فيما يتعلق باﳌادة  ٤0من القانون العضوي،
موضوع اﻹخطار :
ن اﳌادة  ٤٠من القانون العضوي ،موضوع
– اعتبارا أ ّ

هذه اﻷخيرة مع ﲢديد تنظيمها،

اﻹخ ـ ـط ـ ـار ،تـ ـهـ ـدف إﱃ إضافـ ـة اﻹشارة إﱃ قـ ـانـ ـون اﻹجـ ـراءات

– واعتبارا أّنه إذا كان من صﻼحيات اﳌشّرع إعداد
ال ـق ـوانﲔ وال ـتصويت ع ـلـيـهـا ،وبـالـتـاﱄ تـعـديـل الـقـانـون بـكـل

اﳌدنية واﻹدارية ،بالنسبة لﻺجراءات القضائية أمام مجلس

سيادة مع احترام اﻹجراءات الدستورية ،فإّنه يعود للمجلس
ال ـدست ـوري ت ـق ـدي ـر م ـط ـاب ـق ـة اﻷحـكـام ،مـوضوع الـتـعـديـل ،مـع
الدستور،
ن استبدال اﳉمعية العامة واللجنة الدائمة
– واعتبارا أ ّ
بلجنة استشارية ،وإحالة اختصاصاتهما إﱃ هذه اﻷخيرة،
س بأي حكم دستوري.
وﲢديد تنظيمها ﻻ يم ّ

الدولة،
ن اﳌشّرع بقيامه بذلك يهدف إﱃ مطابقة
– واعتبارا أ ّ
اﳌادة  ٤٠من القانون العضوي اﳌذكور ،مع أحكام اﳌادة 1٤٠
)اﳌطة  (8من الدستور ،التي أضافت ﰲ صياغتها اﳉديدة
القواعد العامة لﻺجراءات اﻹدارية إﱃ اﻹجراءات اﳌدنية،
س بأي حكم
– واعتبارا بالنتيجة ،أ ّ
ن هذه اﻹضافة ﻻ ﲤ ّ
دستوري.

 .5فيما يتعلق باﳌادة  ٣٧من القانون العضوي،
موضوع اﻹخطار :
ن اﳌادة  3٧من القانون العضوي موضوع
– اعتبارا أ ّ
اﻹخطار تهدف إﱃ حذف وظيفة نائب الرئيس من تشكيل
ال ـل ـج ـن ـة اﻻستشاري ـة ،واست ـب ـدال ع ـب ـارة ”اﻷوضاع” ب ـع ـبـارة
”الشروط” بالفقرة الثالثة من اﳌادة اﳌذكورة،
ﰎ ﰲ إطار
ن هذا التغيير الذي ّ
– واعتبارا بالنتيجة ،أ ّ
س بأي حكم دستوري.
احترام اﻹجراءات الدستورية ،ﻻ يم ّ
 .6فيما يتعلق باﳌادة  ٣٨من القانون العضوي،
موضوع اﻹخطار :

لهـذه اﻷسباب :
يدﱄ بالرأي اﻵتي :
ﰲ الشكل :
ن إجراءات اﻹعـداد واﳌصادقة عﲆ الق ـانون العض ـوي،
أوﻻ  :أ ّ
م ـو ض و ع ا ﻹ خ ـط ـا ر  ،ا ﳌ ع ـد ل و ا ﳌ ت ـم ـم ل ـل ـق ـا ن ـو ن ا ل ـع ض و ي
رقم  ٠1-98اﳌؤرخ ﰲ  ٤صفر عام  1٤19اﳌوافق  3٠مايو
سنة  1998اﳌتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه
وعمله ،اﳌعدل واﳌتمم ،جاءت تطبيقا ﻷحكام اﳌواد 136
)الفقرتان اﻷوﱃ و (3و) 13٧الفقرة  (2و 138و) 1٤1الفقرتان  2و(3
من الدستور ،فهي مطابقة للدستور.

ن اﳌادة  38من القانون العضوي ،موضوع
– اعتبارا أ ّ
اﻹخـ ـطـ ـار ،تـ ـنّص عﲆ أّنـ ـه ”تـ ـدرس ال ـل ـج ـن ـة اﻻستشاري ـة ،ﰲ

ن إخطار رئيس اﳉمهورية اﳌجلس الدستوري
ثانيا  :أ ّ

أقصر اﻵجـ ـ ـ ـال ،مشاريـ ـ ـ ـع اﻷوامـ ـ ـ ـر ومشاريـ ـ ـ ـع الـ ـ ـ ـق ـ ـ ـوانﲔ ﰲ

بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي اﳌعدل واﳌتمم

اﳊاﻻت اﻻست ـ ـ ـث ـ ـ ـن ـ ـ ـائ ـ ـ ـيـ ـ ـة الـ ـ ـتي يـ ـ ـنـ ـ ـّبـ ـ ـه الـ ـ ـوزيـ ـ ـر اﻷول عﲆ

للقانون العضوي رقم  ٠1-98اﳌؤرخ ﰲ  ٤صـفـر عام 1٤19

استعجالها”،
– واعـ ـتـ ـبـ ـارا أّنـ ـه قـ ـد يـ ـفـ ـه ـم م ـن صي ـاغ ـة ه ـذه اﳌادة أّن
التنبيه باﻻستعجال من طرف الوزير اﻷول يشمل مشاريع
اﻷوامر ومشاريع القوانﲔ مًعا ،ﰲ حﲔ أن مشاريع اﻷوامر
تتعلق بطبيعتها ،باﳌسائل اﳌستعجلة بالنظر إﱃ أحكام
اﳌادة ) 1٤2الفقرة اﻷوﱃ( من الدست ـور ،التي تخّول رئيس
اﳉمهورية إمكانية التشريع بأوامر ﰲ اﳌسائل العاجلة،
– واعتبارا أن تقدير الطابع اﻻستعجاﱄ بشأن اﻷوامر،

اﳌوافق  3٠مايو سنة  1998اﳌتعلق باختصاصات مجلس
الدولة وتنظيمه وعمله ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﰎ تطبيقا ﻷحكام
اﳌادة ) 186الفقرة الثانية ) ((2من الدستور ،فهو مطابق
للدستور.
ﰲ اﳌوضـوع :
أوﻻ  :فيما يخص تأشيرات القانون العضوي،
موضوع اﻹخطار :

مـ ـن صﻼحـ ـي ـة رئ ـيس اﳉم ـه ـوري ـة دون سواه ،وأّن ال ـت ـن ـب ـي ـه
بـ ـ ـ ـ ـاﻻستـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـال م ـ ـ ـ ـن ط ـ ـ ـ ـرف ال ـ ـ ـ ـوزي ـ ـ ـ ـر اﻷول ﰲ اﳊاﻻت
اﻻستثنائية ،يخص مشاريع القوانﲔ فقط،

 – 1إضافة اﻹشارة إﱃ الفقرة الثالثة من اﳌادة  136من
الدستور ضمن التأشيرات،

 1٩جمادى الثانية عام  1٤٣٩هـ
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 – 2إضافة اﻹشارة إﱃ الفقرتﲔ الثانية والثالثة من

بهذا تداول اﳌجلس الدستوري ﰲ جلسته الـمـنـعـقـدة
بتاريخ  26جمادى اﻷوﱃ عام  1٤39اﳌوافق  13فبراير سنة

اﳌادة  1٧1من الدستور ضمن التأشيرات،

.2٠18
 – 3إضافة الفقرة الثانية من اﳌادة  186من الدستور
رئيس اﳌجلس الدستوري

ضمن التأشيرات،

مـراد مدلسـي

 – ٤إضافة اﻹشارة إﱃ اﳌادة ) 191الفقرة الثالثة( من

– محمد حبشي ،نائبا للرئيس،

الدستور ضمن التأشيرات.
ث ـان ـيـا  :فـ ـيـ ـمـ ـا ي ـخص أح ـك ـام ال ـق ـان ـون ال ـعضوي،
موضوع اﻹخطار :

– حنيفة بن شعبان ،عضوا،
– عبد اﳉليل بلعﲆ ،عضوا،

 .1تعد اﳌواد اﻷوﱃ و 3و ٤و 1٤و 3٥و 36و 3٧و 39و٤٠
و ٤1و ٤1مكرر و ٤1مكرر  3من القانون العضوي ،موضوع

– براهيم بوتخيل ،عضوا،
– حسﲔ داود ،عضوا،

اﻹخطار ،مطابقة للدستور.
– عبد النور قراوي ،عضوا،
 .2تعد أحكام اﳌادة  38من القانون العضوي ،موضوع
اﻹخـ ـطـ ـار ،مـ ـطـ ـابـ ـقـ ـة لـ ـلـ ـدستـ ـور شريـ ـطـ ـة مـ ـراعـ ـاة الـ ـت ـح ـف ـظ

– محمد ضيف ،عضوا،
– إسماعيل بليت ،عضوا،

التفسيري اﳌثار أعﻼه.

– الهاشمي براهمي ،عضوا،

ثالثا  :يبّلغ هذا الرأي إﱃ رئيس اﳉمهورية.
راب ـ ـ ـعـا ُ :يـ ـ ـنشـر هـ ـ ـذا الـ ـ ـرأي ﰲ اﳉري ـ ـدة ال ـ ـّرسم ـ ـي ـ ـة

– فوزية بن قلة ،عضوا،
– كمال فنيش ،عضوا.

للجمهورية اﳉـزائرية الديمقراطية الﹽشعـبية.

قوانﲔ
قانون عضوي رقم  02-1٨مؤرخ ﰲ  16جمادى الثانية

– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  11-٠٤اﳌؤرخ ﰲ 21

عام  1٤٣٩اﳌوافق  ٤مارس سنة  ،201٨يعدل ويتمم

رجب عام  1٤2٥اﳌوافق  6سبتمبر سنة  2٠٠٤واﳌتضمن

الق ـانون العض ـوي رقـ ـم  01-٩٨اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  ٤صـ ـفر

القانون اﻷساسي للقضاء،

ع ـ ـام  1٤1٩اﳌـ ـوافـ ـق  ٣0مـ ـ ـاي ـو س ـنة  1٩٩٨واﳌتعـ ـلق

– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  11-٠٥اﳌؤرخ ﰲ 1٠
ج ـم ـادى ال ـث ـان ـيـة عـام  1٤26اﳌواف ـ ـق  1٧ي ـول ـي ـو سن ـة 2٠٠٥

باختصـ ـاص ـات مجل ـس الدولة وتنظيمه وعمله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بـنـاء عـ ـلـى الـدسـت ـور ،ﻻ سـيـمـا الـمـواد ) 136الفقرة (3
و) 13٧الفـق ـرة  (2و 1٤1و 1٤2و 1٤٤و 161و) 1٧1الـفـقـ ـرتـان  2و(3
و 1٧2و) 186الـفـقـرة  (2و) 191الـفـقـرة  (3منه،
– وﲟقتضى القان ـون العض ـوي رقم  ٠1-98اﳌـؤرخ ﰲ ٤
صفر عـام  1٤19اﳌوافـق  3٠مايو سنة  1998واﳌتعلق

واﳌتعلق بالتنظيم القضائي ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى القانون رقم  21-9٠اﳌؤرخ ﰲ  2٤محرم
عام  1٤11اﳌوافق  1٥غشت سنة  199٠واﳌتعلق باﶈاسبة
العمومية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9-٠8اﳌؤرخ ﰲ  18صفر
عام  1٤29اﳌوافق  2٥فبراير سنة  2٠٠8واﳌتضمن قانون
اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية،
– وبعد رأي مجلس الدولة،

بـ ـاخـ ـتصاصات مـ ـجـ ـلس الـ ـدولـ ـة وت ـن ـظ ـي ـم ـه وع ـم ـل ـه ،اﳌع ـدل

– وبعد مصادقة البرﳌان،

واﳌتمم،

– وبعد اﻷخذ برأي اﳌجلس الدستوري،

 1٩جمادى الثانية عام  1٤٣٩هـ
 ٧مارس سنة  201٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 15
اﳉريدة الرسم ّ

يصدر القانون العضوي اﻵتي نصه :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القانون العضوي إﱃ تـعديل
وتتميم القانون العضوي رقم  ٠1-98اﳌؤرخ ﰲ  ٤صفر عام
 1٤19اﳌوافق  3٠مايو سنة  1998واﳌتعلق باختصاصات
مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ،اﳌعدل واﳌتمم.
اﳌاّدة  : 2تع ـ ـدل وتتمـ ـم اﳌـ ـواد اﻷوﱃ و 3و ٤و 1٤مـ ـن
الق ـ ـانون العضـ ـوي رقـ ـم  ٠1-98اﳌـ ـؤرخ ﰲ  ٤صف ـ ـر عـ ـام 1٤19
الـمـ ـوافـق  3٠مـ ـاي ـ ـو سـ ـنـة  1998واﳌ ـ ـذكـ ـور أع ـ ـﻼه ،وﲢـ ـ ـرر
كما يأتي:
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”اﳌادة  : 3٧يرأس اللجنة اﻻستشارية رئيس مجلس
الدولة ،وتتشكل من محافظ الدولة ورؤساء الغرف ،وثﻼثة
) (3مستشاري الدولة ،يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس
الدولة.
تصح اجتماعات اللجنة اﻻستشارية بحضور نصف
عدد أعضائها ،عﲆ اﻷقل.
يـ ـمـ ـك ـن ال ـوزراء أن يشارك ـوا بأن ـفسه ـم أو ي ـع ـي ـن ـوا م ـن
يمثلهم ﰲ اﳉلسات اﳌخصصة للفصل ﰲ القضايا التابعة
لقطاعاتهم ،حسب الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة 39

”اﳌادة اﻷوﱃ  :يحدد هذا القانون العضوي اختصاصات
مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ،طبقا للمواد  136و 1٤2و161
و 1٧1و 1٧2من الدستور ”.
”اﳌادة  : 3مع مراعاة أحكام اﳌادة  1٠٧من الـدستور،

أدناه ”.
”اﳌادة  : 38ت ـ ـدرس اللجنـ ـة اﻻستش ـ ـاري ـة ،ﰲ أقصـ ـر
اﻵج ـ ـ ـال ،مشاري ـ ـ ـع اﻷوامـ ـ ـر ومشاريـ ـ ـع الـ ـ ـقـ ـ ـوانﲔ ﰲ اﳊاﻻت
اﻻستثنائية التي ينبه الوزير اﻷول عﲆ استعجالها ”.

يحدد مقر مجلس الدولة ﰲ اﳉزائر العاصمة ”.
”اﳌادة  : 39يعﲔ ﳑثلو كل وزارة الذين يحضرون
”اﳌادة  : ٤يـ ـبـ ـدي مـ ـجـ ـلس الـ ـدولـ ـة رأي ـه ﰲ مشاري ـع

جلسات اللجنة اﻻستشارية ﰲ القضايا التابعة لقطاعاتهم،

القوانﲔ ومشاريع اﻷوامر ،حسب الشروط التي يحددها هذا

من بﲔ أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية،

القانون العضوي والكيفيات اﶈددة ضمن نظامه الداخﲇ ”.

عﲆ اﻷقل ”.

”اﳌادة  : 1٤ينظم مجلس الدولة ،ﳌمارسة اختصاصاته
ذات الطابع القضائي ،ﰲ شكل غرف ،ويمكن تقسيم ه ـذه
الغرف إﱃ أقسام.

”اﳌادة  : ٤٠تخضع اﻹجراءات ذات الطابع القضائي
أمـ ـام مـ ـجـ ـلس الـ ـدولـ ـة ﻷحـ ـكـ ـام قـ ـانـ ـون اﻹجـ ـراءات اﳌدنـ ـي ـة
واﻹدارية ”.

وﳌمـ ـ ـارسة اخـ ـ ـتصاصاتـ ـ ـه ذات الـ ـ ـط ـ ـاب ـ ـع اﻻستشاري،
ينظم ﰲ شكل ﳉنة استشارية ”.
اﳌاّدة  : ٣يعدل عنوان الفصل الرابع من الباب الثالث
من القانون العضوي رقم  ٠1-98اﳌؤرخ ﰲ  ٤صفر عام

”اﳌادة  : ٤1يـ ـتـ ـم إخـ ـطـ ـار مـ ـجـ ـلس ال ـدول ـة ﲟشاري ـع
القوانﲔ ومشاريع اﻷوامر من قبل اﻷمﲔ العام للحكومة بعد
مصادق ـة اﳊك ـوم ـة ع ـل ـي ـه ـا وت ـك ـون م ـرف ـق ـة ب ـجـمـيـع عـنـاصر
اﳌلف اﶈتملة ”.

 1٤19اﳌوافق  3٠مايو سنة  1998واﳌذكور أعﻼه ،ويحرر
”اﳌادة  ٤1مكرر  :بعد استﻼم اﳌلف اﳌذكور ﰲ اﳌادة

كما يأتي :

 ٤1أع ـ ـﻼه ،يـ ـعﲔ رئـ ـيس مـ ـجـ ـلس الـ ـدولـ ـة ،ﲟوجب أمـ ـر ،أحـ ـد
“ الفصل الرابع
تشكيلة مجلس الدولة ذات الطابع اﻻستشاري ”
اﳌاّدة  : ٤تعدل وتتمم أحكام اﳌواد  3٥و 36و 3٧و38
و 39و ٤٠و ٤1و ٤1مكرر و ٤1مكـرر 3من القانون العضوي
رقم  ٠1-98اﳌؤرخ ﰲ  ٤صفر عام  1٤19اﳌوافق  3٠مايو
سنة  1998واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :

أعضاء اللجنة اﻻستشارية ،مقررا ”.
”اﳌادة  ٤1مكرر  : 3تتخذ مداوﻻت اللجنة اﻻستشارية
بأغـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ـي ـ ـة أصوات اﻷعضاء اﳊاضري ـ ـن ،وﰲ ح ـ ـال ـ ـة ت ـ ـع ـ ـادل
اﻷصوات ،يكون صوت الرئيس مرجحا ”.
اﳌاّدة  : 5ينشر هذا القانون العضوي ﰲ اﳉريدة
ية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
الّرسم ّ

”اﳌادة  : 3٥يتداول مجلس الدولة ﰲ اﳌجال اﻻستشاري
ﰲ شكل ﳉنة استشارية ”.

حّرر باﳉزائر ﰲ  16جمادى الثانية عام  1٤39اﳌوافق
 ٤مارس سنة .2٠18

”اﳌادة  : 36تبدي اللجنة اﻻستشارية رأيها ﰲ مشاريع
القوانﲔ ومشاريع اﻷوامر ”.

عبد العزيز بوتفليقة

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 15
اﳉريدة الرسم ّ
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 1٩جمادى الثانية عام  1٤٣٩هـ
 ٧مارس سنة  201٨م

مراسيم تنظيمّيـة
مرسوم تنفيذي رقم  ٨٣-1٨مؤرخ ﰲ  1٧جمادى الثانية

يرسم ما يأتي :

عام  1٤٣٩اﳌوافق  5مارس سنة  ،201٨يتضمن حل
دي ـ ـوان تهيئ ـ ـة وإع ـ ـادة هـيك ـ ـلة منطقة اﳊ ـ ـامة -

اﳌادة اﻷوﱃ  :يحـ ـ ـل دي ـ ـوان تهيـ ـئة وإعـ ـ ـادة هيك ـ ـلة

حسيـن داي ﰲ مدينة اﳉزائر وتـ ـحويل اﻷمﻼك

م ـ ـن ـ ـط ـ ـق ـ ـة اﳊام ـ ـة  -حسﲔ داي ﰲ م ـ ـدي ـ ـن ـ ـة اﳉزائ ـ ـر ،اﳌنشأ

واﳊقـ ـ ـوق والـ ـ ـواجـ ـ ـب ـ ـات واﳌست ـ ـخ ـ ـدمﲔ ل ـ ـوك ـ ـال ـ ـة

ﲟوجب اﳌرسوم رقم  19٥-8٥اﳌؤرخ ﰲ  ٥ذي القعدة عام

التعمير والتهيئة لوﻻية اﳉزائر.

 1٤٠٥اﳌوافق  23يوليو سنة  198٥واﳌذكور أعﻼه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بـ ـنـ ـاء عﲆ الـ ـت ـق ـري ـر اﳌشت ـرك بﲔ وزي ـر ال ـداخ ـل ـي ـة
واﳉم ـاع ـات اﶈل ـي ـة وال ـت ـه ـيئ ـة ال ـع ـم ـران ـي ـة ووزي ـر السكـن
والعمران واﳌدينة،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٤-99و1٤3
)الفقرة  (2منه،

اﳌادة  : 2ﲢّول إﱃ وكالة التعمير والتهيئة لوﻻية
اﳉزائر اﻷمﻼك واﳊقوق والواجبات والوسائل ،مهما كانت
طـ ـبـ ـي ـع ـت ـه ـا ،ال ـتي ك ـان ي ـح ـوزه ـا ال ـدي ـوان اﳌذك ـور ﰲ اﳌادة
اﻷوﱃ أعﻼه.
اﳌادة  : ٣يترتب عﲆ ﲢويل اﻷمﻼك واﳊقوق
والواجبات والوسائل اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  2من هذا
اﳌرسوم ،إعداد :

– وﲟقتضى القانون رقم  11-9٠اﳌؤرخ ﰲ  26رمضان
عام  1٤1٠اﳌوافق  21أبريل سنة  199٠واﳌتعلق بعﻼقات
العمل ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  2٠٠-83اﳌؤرخ ﰲ  ٤جمادى
الثانية عام  1٤٠3اﳌوافق  19مارس سنة  1983الذي يحدد
شروط إنشاء اﳌؤسسة الـ ـعـ ـمـ ـومـ ـيـ ـة اﶈلـ ـي ـة وت ـن ـظ ـي ـم ـه ـا
وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  19٥-8٥اﳌؤرخ ﰲ  ٥ذي

 - 1جرد كمي ونوعي وتقديري تعده ،طبقا للقوانﲔ
والتنظيمات اﳌعمول بها ،ﳉنة مختصة يشترك ﰲ تعيﲔ
أعضائـ ـهـ ـا وزيـ ـر الـ ـداخـ ـل ـي ـة واﳉم ـاع ـات اﶈل ـي ـة وال ـت ـه ـيئ ـة
العمرانية والوزير اﳌكلف بالتعمير ووزير اﳌالية.
يوافق عﲆ اﳉرد ﲟوجب قرار مشترك بﲔ وزير
الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية والوزير
اﳌكلف بالتعمير ووزير اﳌالية.

القعدة عام  1٤٠٥اﳌوافق  23يوليو سنة  198٥واﳌتضمن
إنشاء ديوان تهيئة منطقة اﳊامة حسﲔ داي ﰲ مدينة
اﳉزائر وإعادة هيكلة بنائها،
– وﲟقتضى اﳌ ـرسـوم الرئ ـاسي رقم  2٤2-1٧اﳌـؤرخ
ﰲ  23ذي الـق ـع ـدة عـام  1٤38اﳌـوافق  1٥غ ـشت سـنـة 2٠1٧
واﳌ ـتـضـمـن تـعـييـن الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌ ـرسـوم الرئ ـاسي رقم  2٤3-1٧الـمؤرخ
ﰲ  2٥ذي الـق ـع ـدة عـام  1٤38اﳌوافق  1٧غ ـشت س ـنـة 2٠1٧
واﳌتـض ـمن تـع ـييـن أع ـضـاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌ ـرسـوم التنفيذي رقم  ٤٥٥- 91اﳌؤرخ
ﰲ  16جمادى اﻷوﱃ عام  1٤12اﳌوافق  23نوفمبر سنة 1991
واﳌتعلق بجرد اﻷمﻼك الوطنية،

 - 2حصي ـل ـة خ ـت ـام ـي ـة حضوري ـة ت ـع ـد ط ـبـقـا لـلـتشريـع
والتنظيم اﳌعمول بهما ،وتتعلق بالوسائل وتبﲔ قيمة
عناصر الذمة اﳌالية موضوع التحويل.
اﳌادة  : ٤يحول مستخدمو ديوان تهيئة منطقة
اﳊامة  -حسﲔ داي ﰲ مدينة اﳉزائر وإعادة هيكلة بنائها،
اﶈل ،إﱃ وكالة التعمير والتهيئة لوﻻية اﳉزائر.
تبقى حقوق وواجبات اﳌستخدمﲔ اﶈّولﲔ خاضعة
لﻸحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر
رسمّية وإﱃ غاية تاريخ اﻻنتهاء
هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة ال ّ
من عملية التحويل.

– وﲟقتضى اﳌ ـرسـوم التنفيذي رقم  29٤-9٤اﳌؤرخ

اﳌادة  : 5تلغى جميع اﻷحكام اﳌخالفة لهذا اﳌرسوم،

ﰲ  19ربيع الثاني عام  1٤1٥اﳌوافق  2٥سبتمبر سنة 199٤

ﻻ سيما أحكام اﳌرسوم رقم  19٥-8٥اﳌؤرخ ﰲ  ٥ذي القعدة

واﳌتعلق بكيفيات حل وتصفية اﳌؤسسات العمومية غير

عام  1٤٠٥اﳌوافق  23يوليو سنة  198٥واﳌتضمن إنشاء ديوان

اﳌستـ ـقـ ـلـ ـة واﳌؤسسات ال ـع ـم ـوم ـي ـة ذات ال ـط ـاب ـع الصن ـاعي

تهيئة منطقة اﳊامة حسﲔ داي ﰲ مدينة اﳉزائر وإعادة

والتجاري،

هيكلة بنائها.

 1٩جمادى الثانية عام  1٤٣٩هـ
 ٧مارس سنة  201٨م
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اﳉريدة الرسم ّ

اﳌادة  : 6ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ  1٧جمادى الثانية عام  1٤39اﳌوافق
 ٥مارس سنة .2٠18
أحمد أويحيى
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـHـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم تنفيذي رقم  ٨٤-1٨مؤرخ ﰲ  1٧جماد ى الثانية
عام  1٤٣٩اﳌوافق  5مارس سنة  ،201٨يعّدل ويتّمم
اﳌرسوم التنفيـ ـذي رق ـم  2٤2 - 0٨اﳌ ـؤّرخ فـي أّول
شعب ـان ع ـام  1٤2٩اﳌواف ـق  ٣غشت سنة  200٨الذي
يحدد شروط اﻻلتحاق ﲟهنة اﳌوثق وﳑارستها
ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
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“اﳌادة  : ٤يتابع الناجحون ﰲ مسابقة اﻻلتحاق ﲟهنة
اﳌوثـ ـق تـ ـكـ ـوي ـن ـا م ـت ـخصصا م ـدت ـه سن ـة واح ـدة ) ،(1يشم ـ ـل
ت ـك ـوي ـن ـا م ـي ـدان ـي ـا بأح ـد م ـك ـاتب اﳌوث ـقﲔ م ـدت ـه عشرة )(1٠
أشهر ،وتكوينا نظريا مدته شهران ).”(2
“ ا ﳌ ا د ة  : ٥ي تض م ـــ ن ا لت ك ـــ وي ـ ن درو س ـــ ا و مح ــــ اض ر ات
وأعماﻻ تطبيقية.
يحدد برنامج التكوين لﻼلتحاق ﲟهنة اﳌوثق بقرار
م ـ ـن وزي ـ ـر ال ـ ـع ـ ـدل ،حـ ـافـ ـظ اﻷخـ ـتـ ـام ،بـ ـعـ ـد استشارة الـ ـغـ ـرفـ ـة
الوطنية للموثقﲔ”.
اﳌاّدة  : ٣يـ ـتـ ـمـ ـم اﳌرسوم ال ـت ـن ـف ـي ـذي رق ـم 2٤2-٠8
اﳌ ـؤّرخ فـي أّول شعب ـان ع ـام  1٤29اﳌواف ـق  3غشت سنة
 2٠٠8واﳌذكور أعﻼه ،باﳌواد  ٥مكرر و ٥مكرر  1و ٥مكرر 2
و ٥مكرر  ،3وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  ٥مكرر  :يتم التكوين عﲆ مستوى مؤسسات

– بناء عﲆ تقرير وزير العدل ،حافظ اﻷختام،

التكوين التابعة لقطاع العدالة أو مؤسسات ومعاهد التكوين

– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٤-99و1٤3

اﻷخ ـرى ﲟوجب ات ـف ـاق ـي ـات ت ـب ـرم م ـع وزارة ال ـع ـدل وال ـغ ـرف ـة

)الفقرة  ( 2منه،

الوطنية للموثقﲔ.
ﲢـ ـدد اﻻتفـ ـاقيـ ـة اﳌنص ـ ـوص عليـهـ ـا ﰲ هـ ـذه اﳌـ ـادة،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2-٠6اﳌؤّرخ ﰲ  21محّرم
عام  1٤2٧اﳌوافق  2٠فبراير سنة  2٠٠6واﳌتضمن تنظيم

ﻻ سيما التزامات اﻷطراف وكيفيات التكفل ﲟصاريف

مهنة اﳌوثق،

التكوين.

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-1٧اﳌؤرخ ﰲ
 23ذي القعدة عام  1٤38اﳌوافق  1٥غشت سنة 2٠1٧

يـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـن أن يـ ـ ـتـ ـ ـم الـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـويـ ـ ـن ع ـ ـن ب ـ ـع ـ ـد ب ـ ـاست ـ ـع ـ ـم ـ ـال
تكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال”.

واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتـ ـضى اﳌ ـرس ـوم الرئ ـاسي رقـ ـم  2٤3-1٧اﳌـ ـؤرخ
ﰲ  2٥ذي القعدة عام  1٤38اﳌوافق  1٧غشت سنة 2٠1٧
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقـم  2٤2 - ٠8اﳌـؤّرخ فـي
أّول شعب ـان ع ـام  1٤29اﳌواف ـق  3غشت سنة  2٠٠8الذي
يحدد شروط اﻻلتحاق ﲟهنة اﳌوثق وﳑارستها ونظامها
التأديبي وقواعد تنظيمها،
يرسم ما يأتي :

“اﳌادة  ٥مكرر  : 1يتوﱃ تأطير التكوين أساتذة يتم
اختيارهم من بﲔ اﳌوثقﲔ والقضاة وإطارات وزارة العدل
وأساتذة جامعيﲔ ومختصﲔ ﰲ اﳌيادين ذات الصلة ﲟهام
اﳌوثق”.
“اﳌادة  ٥مكرر  : 2يخضع اﳌتربصون إﱃ تقييم ﰲ
نهاية التكوين النظري والتكوين اﳌيداني.
يعد ناجحا ﰲ التكوين كل متربص يحصل عﲆ عﻼمة
تساوي أو تفوق .”2٠/1٠

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هـذا اﳌرسـوم إلـى تعديل وتتميم

“اﳌادة  ٥م ـكـرر  : 3ي ـت ـوج ال ـت ـكـويـن بـاﳊصول عﲆ

أحك ـام اﳌرس ـوم التنفيـذي رقـ ـم  2٤2-٠8اﳌ ـؤّرخ ف ـي أّول
شعب ـان ع ـام  1٤29اﳌواف ـق  3غشت سنة  2٠٠8الذي يحدد

شهادة الكفاءة اﳌهنية ﳌهنة اﳌوثق تسّلمها وزارة العدل “.

شروط اﻻل ـ ـت ـ ـح ـ ـاق ﲟه ـ ـن ـ ـة اﳌوث ـ ـق وﳑارستـ ـهـ ـا ونـ ـظـ ـامـ ـهـ ـا
التأديبي وقواعد تنظيمها.
اﳌاّدة  : 2تعدل اﳌادتان  ٤و ٥من اﳌرسوم التنفيذي
رق ـم  2٤2-٠8اﳌ ـؤّرخ فـي أّول شعب ـان ع ـام  1٤29اﳌواف ـق 3
غشت سنة  2٠٠8واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرران كما يأتي :

اﳌاّدة  : ٤ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  1٧جمادى الثانية عام  1٤39اﳌوافق
 ٥مارس سنة .2٠18
أحمد أويحيى

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 15
اﳉريدة الرسم ّ
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مرسوم تنفيذي رقم  ٨5-1٨مؤرخ ﰲ  1٧جمادى الثانية
عام  1٤٣٩اﳌوافق  5مارس سنة  ،201٨يعّدل ويتّمم

 1٩جمادى الثانية عام  1٤٣٩هـ
 ٧مارس سنة  201٨م

“اﳌادة  : ٥يتضمن التكوين دروسا ومحاضرات وأعماﻻ
تطبيقية.

اﳌرسـوم الـ ـتـ ـن ـف ـيـ ـذي رق ـم  ٧٧-0٩اﳌ ـؤّرخ فـي 15
صـف ـر عـام  1٤٣0اﳌواف ـق 11فبـرايـر سنـة  200٩الـذي

يـ ـحـ ـدد بـ ـرنـ ـامج الـ ـتـ ـكـ ـويـ ـن ل ـﻼل ـت ـح ـاق ﲟه ـن ـة اﶈضر

يح ـ ـدد شـ ـروط اﻻلتح ـ ـاق ﲟهنة اﶈضـر القضائي

القضائي بقرار من وزير العدل ،حافظ اﻷختام ،بعد استشارة

وﳑارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها.

الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيﲔ”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
 -بناء عﲆ تقرير وزير العدل ،حافظ اﻷختام،

اﳌاّدة  : ٣يـ ـتـ ـمـ ـم اﳌرسوم الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذي رق ـم ٧٧-٠9
اﳌ ـؤّرخ فـي  1٥صفر ع ـام  1٤3٠اﳌواف ـق  11فبـرايـر سنـة
 2٠٠9واﳌذكور أعﻼه ،ﲟواد  ٥مكرر و ٥مكرر  1و ٥مكرر 2
و ٥مكرر  ،3ﲢرر كما يأتي :

 وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٤-99و1٤3)الفقرة  ( 2منه،

“اﳌادة  ٥مكرر  :يتم التكوين عﲆ مستوى مؤسسات
التكوين التابعة لقطاع العدالة أو مؤسسات ومعاهد التكوين

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠3-٠6اﳌؤّرخ ﰲ  21محّرم
عام  1٤2٧اﳌوافق  2٠فبراير سنة  2٠٠6واﳌتضمن تنظيم

اﻷخ ـرى ﲟوجب ات ـف ـاق ـي ـات ت ـب ـرم م ـع وزارة ال ـع ـدل وال ـغ ـرف ـة
الوطنية للمحضرين القضائيﲔ.

مهنة اﶈضر القضائي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-1٧اﳌؤرخ
ﰲ  23ذي القعدة عام  1٤38اﳌوافق  1٥غشت سنة 2٠1٧
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤3-1٧اﳌؤرخ
ﰲ  2٥ذي القعدة عام  1٤38اﳌوافق  1٧غشت سنة 2٠1٧

ﲢدد اﻻتفاقية اﳌنصوص عليها ﰲ هذه اﳌادة
ﻻ سيما التزامات اﻷطراف وكيفيات التكفل ﲟصاريف
التكوين.
يـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـن أن يـ ـ ـتـ ـ ـم الـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـويـ ـ ـن ع ـ ـن ب ـ ـع ـ ـد ب ـ ـاست ـ ـع ـ ـم ـ ـال
تكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال”.

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
“اﳌادة  ٥مكرر  : 1يتوﱃ تأطير التكوين أساتذة يتم
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيـ ـذي رق ـم  ٧٧-٠9اﳌ ـؤّرخ
فـي  1٥صفر ع ـام  1٤3٠اﳌواف ـق  11فبـرايـر سنـة  2٠٠9الـذي
يحـدد شروط اﻻلتحاق ﲟهنـة اﶈضـر القضائي وﳑارستها
ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهـدف هـ ـذا اﳌ ـرسـ ـوم إلـى تعـ ـديل وتتميم
أحك ـام اﳌرسوم التنفيـ ـذي رق ـم  ٧٧-٠9اﳌ ـؤّرخ فـي  1٥صفر
ع ـام  1٤3٠اﳌواف ـق  11فبـرايـر سنـة  2٠٠9الـذي يحـدد شروط
اﻻلـ ـت ـح ـاق ﲟه ـنـة اﶈضـر ال ـقضائي وﳑارست ـه ـا ون ـظ ـام ـه ـا
التأديبي وقواعد تنظيمها.
اﳌاّدة  : 2تعدل اﳌادتان  ٤و ٥من اﳌرسوم التنفيـ ـذي
رق ـم  ٧٧-٠9اﳌ ـؤّرخ فـي  1٥صـفـ ـ ـ ـر ع ـام  1٤3٠اﳌواف ـق 11
فبـرايـر سنـة  2٠٠9واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرران كما يأتي :
“اﳌادة  : ٤يتابع الناجحون ﰲ مسابقة اﻻلتحاق ﲟهنة
اﶈضر القضائي تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة )،(1

اختيارهم من بﲔ اﶈضرين القضائيﲔ والقضاة وإطارات
وزارة العدل وأساتذة جامعيﲔ ومختصﲔ ﰲ اﳌيادين ذات
الصلة ﲟهام اﶈضر القضائي”.
“اﳌادة  ٥مكرر  : 2يخضع اﳌتربصون إﱃ تقييم ﰲ
نهاية التكوين النظري والتكوين اﳌيداني.
يعد ناجحا ﰲ التكوين كل متربص يحصل عﲆ عﻼمة
تساوي أو تفوق .”2٠/1٠
“اﳌادة  ٥م ـكـرر  : 3ي ـت ـوج ال ـت ـكـويـن بـاﳊصول عﲆ
شه ـادة ال ـك ـف ـاءة اﳌه ـن ـي ـة ﳌه ـن ـة اﶈضر الـقضائي تسلـمـهـا
وزارة العدل”.
اﳌاّدة  : ٤ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  1٧جمادى الثانية عام  1٤39اﳌوافق
 ٥مارس سنة .2٠18

يشمل تكوينا ميدانيا بأحد مكاتب اﶈضرين القضائيﲔ
مدته عشرة ) (1٠أشهر ،وتكوينا نظريا مدته شهران ).”(2

أحمد أويحيى

 1٩جمادى الثانية عام  1٤٣٩هـ
 ٧مارس سنة  201٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 15
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم تنفيذي رقم  ٨6-1٨مؤرخ ﰲ  1٧جمادى الثانية
عام  1٤٣٩اﳌوافق  5مارس سنة  ،201٨يتضمن آلية
متابعة التدابير واﻹصﻼحات الهيكلية ﰲ إطار
تنفيذ التمويل غير التقليدي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادتان  ٤-99و1٤3
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  11-٠3اﳌؤرخ ﰲ  2٧جمادى
الثانية عام  1٤2٤اﳌوافق  26غشت سنة  2٠٠3واﳌتعلق
بالنقد والقرض ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﻻ سيما اﳌادة  ٤٥مكرر
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– تضمن متابعة إنجاز التدابير واﻷعمال الواردة ﰲ
البرنامج اﳌرفق،
– تضمن رصد النتائج ﰲ مجال إعادة توازنات خزينة
الدولة وتوازن ميزان اﳌدفوعات.
اﳌادة  : 5يتم إعﻼم اللجنة ،ﰲ أداء مهامها اﶈددة
أعﻼه كل ثﻼثة ) (3أشهر من طرف وزير اﳌالية  ،باﻷعمال
والتدابير اﶈققة واﳌتعلقة بإنجاز البرنامج اﳌرفق.
اﳌادة  : 6ترسل اللجنة إﱃ محافظ بنك اﳉزائر،
كشًفا فصليا يبـﹽين ما يأتي:
– مدى تنفيذ التدابير واﻹصﻼحات اﶈققة ﻹنجاز
البرنامج اﳌرفق،
– وضعية اﳌعطيات اﳌالية اﳌتعلقة بخزينة الدولة
والتوازنات اﳋارجية،

منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤2-1٧اﳌؤرخ ﰲ
 23ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  1٤38اﳌوافـ ـ ـق  1٥غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠1٧
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤3-1٧اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  1٤38اﳌوافـ ـ ـق  1٧غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠1٧
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ٤٥مكرر من
اﻷمر رقم  11-٠3اﳌؤرخ ﰲ  2٧جمادى الثانية عام 1٤2٤

– مستوى اللجوء إﱃ التمويل غير التقليدي بالرجوع
إﱃ اﻷهداف اﳌخولة.
اﳌادة  : ٧يرفع إﱃ رئيس اﳉمهورية تقرير ،ﰲ كل
سداسي من قبل محافظ بنك اﳉزائر ،عن إنجاز اﻻلتزامات
اﳌال ـي ـة وال ـن ـق ـدي ـة ،واﻷع ـم ـال وال ـت ـداب ـي ـر كـمـا هـو مـنصوص
عليها ﰲ البرنامج ،وكذا أثرها.
اﳌاّدة  : ٨ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ  1٧جمادى الثانية عام  1٤39اﳌوافق
 ٥مارس سنة .2٠18

اﳌوافـ ـق  26غشت سنـ ـ ـ ـة  2٠٠3واﳌتـعـلـق بـالـنـقـد والقرض،

أحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳌعّدل واﳌتّمم ،يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديد آلية متابعة
الـ ـتـ ـدابـ ـيـ ـر واﻹصﻼحـ ـات الـ ـهـ ـيـ ـكـ ـلـ ـيـ ـة ،اﻻقـ ـتصاديـ ـة واﳌالـ ـي ـة

اﳌلحـ ـ ـق

واﳌي ـزان ـي ـة ،ال ـرام ـي ـة إﱃ است ـع ـادة تـوازنـات خـزيـنـة الـدولـة
وتوازن ميزان اﳌدفوعات ،وذلك ﰲ أجل أقصاه خمس )(٥

أوﻻ  -بعنوان استعادة توازنات خزينة الدولة

سنوات ،ابتداًء من أول يناير سنة .2٠18

 - 1تعـزيز قـدرات التقدي ـر والتسيي ـر للنفق ـات

اﳌادة  : 2يكّلف بنك اﳉزائر ،بصفته متعهد التمويل
النقدي لفائدة اﳋزينة ،طبقا للمادة اﻷوﱃ أعﻼه ،بضمان
متابعة وتقييم تنفيذ التدابير واﻷعمال اﳌنصوص عليها
ﰲ البرنامج اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـومـ ـ ـ ـي ـة لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـدولـة وعصرنـة مـ ـ ـ ـج ـ ـ ـمـوع اﻷن ـ ـ ـظ ـ ـ ـمـة
اﳌستخدمـة ف ـي ت ـحضير وتنفيذ اﳌيزانية ،وذلك من
خﻼل :
أ( استكمال واصدار ،خﻼل سنة  ،2٠18مشروع القانون
العضوي اﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،

اﳌادة  : ٣يعتـ ـمد بن ـ ـك اﳉ ـ ـزائر ،ﰲ إطـ ـار اﳌه ـ ـمة

ب( اعتماد طريقة ﰲ تسيير اﳌالية العمومية عن

اﳌسندة إليه ﲟوجب اﳌادة  2أعﻼه ،عﲆ ﳉنة تتكون من

طـ ـ ـريـ ـ ـق تـ ـ ـف ـ ـويض اﻻخ ـ ـتصاصات عﲆ مست ـ ـوى اﳉم ـ ـاع ـ ـات

ﳑثليه وﳑثﲇ وزارة اﳌالية.

اﶈلية واﳌؤسسات العمومية اﳌقدمة للخدمة العمومية،

اﳌادة  : ٤تكّلف هذه اللجنة ﲟا يأتي :

ج( اﻹدراج ضـمـن مشـروع ق ـانون اﳌـاليـة لسن ـة 2٠19
ﻹطار للنفقات عﲆ اﳌدى اﳌتوسط الشامل ،2٠21 - 2٠19

– تقترح عﲆ وزير اﳌالية وتعمل عﲆ اعتماد مستوى

د( وضع ن ـ ـظ ـ ـام م ـ ـن ـ ـدمج ل ـ ـتسيـ ـيـ ـر اﳌيـ ـزانـ ـيـ ـة يسمـ ـح

ال ـل ـج ـوء إﱃ ال ـت ـم ـوي ـل غـيـر الـتـقـلـيـدي والـبـرنـامج الـتـقـديـري

بترشيد مسارات اﳌيزانية والتعجيل ﲟعاﳉة النشاطات

ﻹصدار سندات الدولة اﳌترتبة عﲆ ذلك،

اﳌرتبطة باﻹنفاق.
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 - 2ت ـحسﲔ اﻹيرادات اﳉبائية العادية ،من خﻼل :
أ( التعجيل ببرنامج إنجاز مراكز الضرائب،
ب( مـ ـك ـاف ـح ـة ال ـغش اﳉب ـائي وﲢسﲔ ال ـت ـحصي ـل م ـن

ب( رفـ ـع الـ ـعـ ـرض الـ ـداخﲇ لـ ـلسلـ ـع واﳋدمـ ـات م ـن أج ـل
ضم ـ ـان ق ـ ـاب ـ ـل ـ ـي ـ ـة م ـ ـي ـ ـزان اﳌدف ـ ـوع ـ ـات ل ـ ـل ـ ـب ـ ـق ـ ـاء ،عﲆ اﳌدى
اﳌتوسط ،وتفادي تآكل اﻻحتياطات الرسمية للصرف،
ج( تعريف نفقات التجهيزات العمومية ذات الكثافة

خﻼل مراجعة وتعزيز القواعد التي ﲢكم ﲢصيل الضرائب
ومراجعة أدوات التحقيقات،

العالية ،من حيث الواردات واﳊد منها،
د( ضبط التجارة اﳋارجية بهدف التقليل من الواردات

ج( إنشاء سلك ﳌفتشي الضرائب لهم صفة الضبطية
القضائية.

 1٩جمادى الثانية عام  1٤٣٩هـ
 ٧مارس سنة  201٨م

من خﻼل تنفيذ التدابير اﳉديدة التي أقرتها اﳊكومة،
هـ ( مكافحة تضخيم الفواتير من الواردات عن طريق

 - ٣التحكم ﰲ النفقات العمومية وترشيدها ،من
خﻼل :

تبادل اﳌعلومات مع اﻹدارات اﳉبائية واﳉمركية ﰲ بلد
اﳌنشأ.

أ( تـ ـعـزيـ ـز اﻷحـ ـكـ ـام الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ـي ـة اﳌت ـع ـل ـقـة ب ـن ـف ـقـات
التجهيز للدولة ،وسوف يتـم استصـدار تعليمـة لهـذا الغـرض
ف ـي سنة ،2٠18

 - 2ترقية الصادرات خارج اﶈروقات ،ويكون هذا
اﳉانب موضوع مختلف اﻹصﻼحات الهيكلية اﳌستعرضة
أدناه.

ب( إنـ ـ ـجـ ـ ـاز إحصاء وط ـ ـني ﳌداخ ـ ـي ـ ـل اﻷسر ،ﰲ سن ـ ـة
 ،2٠18ﲢضيرا لترشيد سياسة اﻹعانات العمومية،
ج( الشروع تدريجيا ،ابتداء من سنة  ،2٠19ﰲ مقاربة
جديدة ﰲ مجال اﻹعانات اﳌباشرة وغير اﳌباشرة من
الدولة لفائدة اﻷسر،
د( الترشيـد اﳌتـزايد خـﻼل السنـوات القـادمة لسيـاسـة
ال ـت ـوظ ـيـف ﰲ ال ـوظ ـي ـفـة ال ـع ـم ـوم ـي ـة وت ـن ـف ـيـذ الـتشريـع ف ـي
مجال التقاعد،
هـ( تكييف البرامج اﳌستقبلية للتجهيزات العمومية
مع التطور الذي ﲢقق ﰲ كل قطاع ،مع ترشيد اقتصادي
أكبر ومع القدرات اﳌالية للدولة،
و( اﻻنط ـ ـﻼق م ـع بـ ـداية  2٠18ﰲ إص ـﻼح اﳌسـ ـاهـمة

ثالثا  -بعنوان اﻹصﻼحات الهيكلية اﳌالية
 - 1إصﻼح اﳌالية واﳉباية اﶈليتﲔ ،من خﻼل :
أ( وضع إطار تشريعي ،ﰲ سنة  ،2٠19لسياسة جباية
مـ ـحـ ـلـ ـيـ ـة م ـن خ ـﻼل ت ـوسي ـع وﲢسﲔ اﳌن ـت ـج ـات اﳉب ـائ ـي ـة
للبلديات،
ب( تأهيل القدرات البشرية للبلديات عﲆ تقنيات
اﳌيـ ـزانـ ـي ـة ال ـعصري ـة وذلك م ـن أج ـل تسي ـي ـر أك ـث ـر ف ـع ـال ـي ـة
للمالية اﶈلية،
ج( ﲢدي ـد م ـع ـاي ـي ـر تأط ـيـر أكـثـر صرامـة لـلـمـخـطـطـات
البلدية للتنمية من أجل ﲢسﲔ فعالية اﻹنفاق العمومي
اﶈﲇ.

العمومية لسياسة اﻹسكان ،وﻻ سيما من خﻼل التخفيف

 - 2اﻹصـﻼح اﳌصـرﰲ واﳌـاﱄ ،مـن أجـل تنـويع العرض فـي

من وتيرة التمركز اﳊضري للسكان من جهة ومشاركة

مجـال التـمويل ودفع حركية سوق القرض ،ﻻ سيما من

أكبر ﰲ الترقية العقارية اﳋاصة من جهة أخرى ،

خﻼل :

ز( الشروع ﰲ ت ـ ـن ـ ـف ـ ـي ـ ـذ اﳌدون ـ ـة اﳉدي ـ ـدة ل ـ ـل ـ ـمـ ـخـ ـطـ ـط
اﶈاسبي للدولة،

أ( تعميم استعمال وسائل الدفع العصرية عن طريق
تطوير شبكة اﳌوافقة عﲆ الدفع اﻹلكتروني ،

ح( يجب أن يصّدق الصندوق الوطني للتجهيز من

ب( القيام بتطوير اﳌالية البديلة من زاوية اﳌنتجات

أج ـل ال ـت ـن ـم ـي ـة عﲆ أي إن ـفـاق عـمـومي لـﻼستـثـمـار يـتـجـاوز

اﳌصرف ـ ـي ـ ـة وال ـ ـتأمﲔ والسن ـ ـدات ،ب ـ ـهـ ـدف جـ ـلب اﳌزيـ ـد مـ ـن

مبلغ  1٠مﻼيير دينار.

اﻻدخار،

ثـ ـ ـانـ ـ ـيـ ـ ـا  -بـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ـوان است ـ ـع ـ ـادة ت ـ ـوازن ـ ـات م ـ ـي ـ ـزان
اﳌدفوعات

ج( نشر ومضاعـ ـ ـفـ ـ ـة نشاطـ ـ ـات اﻻئـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـان اﻹيـ ـ ـج ـ ـاري
ورأسمال اﳌخاطرة ،وﻻ سيما من أجل مرافقة اﳌؤسسات
والصناعات الصغيرة واﳌتوسطة ﰲ تطورها وبروزها،

 - 1ت ـ ـرشي ـ ـد ال ـ ـواردات مـ ـن السلـ ـع واﳋدمـ ـات ،من
خﻼل :
أ( تعبئة مجموع اﻵمرين بصرف الطلب العمومي ،مع
بداية  ،2٠18بغرض إيﻼء اﻷولوية لﻺنتاج اﶈﲇ للسلع
واﳋدمات ،طبقا ﻷحكام قانون الصفقات العمومية،

د( مواصلة تأهيل اﳌستخدمﲔ والتأطير ﰲ البنوك
واﳌؤسسات اﳌال ـي ـة ،وذلك ل ـل ـت ـك ـف ـل ﲟخ ـت ـل ـف اﻹصﻼح ـات
اﳌقررة،
هـ ( عصرن ـ ـ ـ ـة اﳊك ـ ـ ـ ـام ـ ـ ـ ـة ﰲ اﳌؤسسات اﳌصرف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـة
واﳌالية،

 1٩جمادى الثانية عام  1٤٣٩هـ
 ٧مارس سنة  201٨م
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و( تـ ـفـ ـعـ ـيـ ـل تسيـ ـي ـر الصن ـادي ـق اﳉه ـوي ـة ل ـﻼست ـث ـم ـار

 - 5عصرنة القطاع الفﻼحي ﲟا يسمح بتحقيق

اﳌوج ـ ـه ـ ـة نـ ـحـ ـو اﳌؤسسات الصغـ ـيـ ـرة واﳌتـ ـوسطـ ـة ضمـ ـن

هدف اﻷمن الغذائي وترقية الصادرات الفﻼحية ،وذلك

سياق تنافسي.

خصوصا بفضل :

رابعا  -بعنوان اﻹصﻼحات الهيكلية اﻻقتصادية
 - 1تطوير اﻻقتصاد الرقمي ،من أجـ ـ ـل عص ـ ـرنة
اﳊكامة ﰲ كل اﳌيادين ،ﻻ سيما من خﻼل :
أ( مواصلة اﳊكامة الرقمية وتعميمها ،ابتداء من سنة
 ،2٠18عﲆ مستوى اﻹدارات العمومية اﳌركزية واﶈلية،
ب( دعم تطوير مجتمع اﳌعلومات عن طريق مواصلة
ت ـ ـدريس اﻹع ـ ـﻼم اﻵﱄ وتـ ـعـ ـمـ ـيـ ـم الـ ـتـ ـكـ ـنـ ـولـ ـوجـ ـيـ ـات اﳉديـ ـدة
لﻼتصال ،عﲆ جميع مستويات اﳌنظومة الوطنية للتربية
والتعليم والتكوين.

أ( تنمية اﳌساحات اﳌسقية،
ب( تطهير العقار الفﻼحي،
ج( تطوير التكوين ﰲ اﳌيدان الفﻼحي،
د( تعزيز التأطير البشري للقطاع.
 - 6م و ا ص ل ة ت ن و ي ع ا ﻻ ق ت ص ا د و ت ف ع ي ل ا ل ن م ّو ،
ﻻ سيما خارج اﶈروقات ،من خﻼل :
أ( ﲢسﲔ العرض العقاري وتوفر القرض من أجل رفع
حجم اﻻستثمارات،
ب( تعزيز السياسة التحفيزية لتوجيه اﻻستثمار

 - 2تعزيز الﻼمركزية ،من خﻼل :

أك ـث ـر فأك ـث ـر ن ـح ـو ال ـق ـط ـاع ـات ال ـتي ي ـتـوفـر فـيـهـا اﻻقـتصاد

أ( إنجاز تقييم ﳌجموع القرارات التابعة ﰲ الوقت

الوطني عﲆ اﳌزايا اﳌقارنة،

اﳊاضر ﻻختصاص اﻹدارات اﳌركزية والتي يمكن ﲢويلها
إﱃ اﳉماعات اﻹقليمية ،وذلك ﰲ سنة ،2٠18
ب( اﳌراجـ ـ ـعـ ـ ـة ،خ ـ ـﻼل سن ـ ـة  ،2٠18ل ـل ـتشري ـع اﳌتـعـلـق
ب ـال ـوﻻي ـة وال ـب ـل ـدي ـة ،وذلك ب ـه ـدف تأه ـي ـل ـه ل ـي ـكـون ﰲ خـدمـة
الـ ـﻼمـ ـركـ ـزيـ ـة اﻷكـ ـثـ ـر فـ ـعـ ـالـ ـيـ ـة ،وال ـن ـه ـوض ب ـال ـدي ـم ـق ـراط ـي ـة
التشاركية وترقية التمويل اﶈﲇ.
 - ٣إصﻼح سوق العمل :
أ( مواصلة التشاور حول ترشيد سوق العمل ،ﲟا ﰲ
ذلك ما يتعلق بآليات التأمﲔ عﲆ البطالة،
ب( تطوير وكاﻻت التنصيب واﻹنابة.
 - ٤ترشيد اﻹنفاق العمومي ﰲ ميدان اﳊماية
اﻻجتماعية والسياسة الصحية ،ﻻ سيما من خﻼل :
أ( إصدار قانون جديد حول الصحة ،ﰲ سنة  ،2٠18من
شأنه عصرنة السياسة الصحية للبﻼد،

ج( عصرنة وتعزيز أدوات اﳌرافقة وترقية الصادرات
خارج اﶈروقات،
د( إعداد مدونة للمنتجات الوطنية من سلع التجهيز
واﳌدخﻼت وتبلغ إﱃ اﳌستثمرين ومقدمي اﻷوامر.
 - ٧ت ـحسيـن مناخ اﻷعمال وجاذبية وجهة اﳉزائر
فيما يخص اﻻستثـمارات اﳌباشرة اﻷجنبية ،ﻻ سيما
من خﻼل :
أ( إحداث ﳉنة استشارية وطن ـية تكلف به ـذا اﳌلف
ﰲ سنة  ،2٠18يشارك فيها ﳑثلو اﳌتعاملﲔ اﻻقتصاديﲔ
ﳌختلف قطاعات اﻻقتصاد الوطني وكذا ﳑثﲇ اﻹدارات
اﳌعنية،
ب( ال ـ ـت ـ ـك ـ ـي ـ ـي ـ ـف ال ـ ـت ـ ـدري ـ ـجي ل ـ ـلـ ـتشريـ ـع والـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم
اﻻقـ ـتصاديﲔ عﲆ ضوء الـ ـتـ ـوصيـ ـات الـ ـتي ت ـق ـدم ـه ـا ال ـل ـج ـن ـة
اﻻستشارية الوطنية اﳌكلفة بتحسﲔ مناخ اﻷعمال،

ب( ت ـ ـن ـ ـف ـ ـي ـ ـذ ال ـ ـن ـ ـظـام ال ـ ـت ـ ـع ـ ـاقـ ـدي بﲔ اﳌستشفـ ـيـ ـات

ج( تقليص اﻵجال وتبسيط اﻹجراءات من أجل إنشاء

وه ـيئ ـات الضم ـان اﻻج ـت ـم ـاعي ،م ـن أج ـل ال ـت ـرشيـد اﳌتـزايـد

اﳌؤسسات ،وخصوصا ﰲ إط ـ ـار اﻻست ـ ـث ـ ـمـ ـارات اﳌبـ ـاشرة

للنفقات ﰲ مجال الصحة،

اﻷجنبية.

ج( تقييم وتأهيل تسيير صناديق الضمان اﻻجتماعي
والتقاعد ،بالكيفية التي تضمن بقاءها واستمرارها،
د( تـ ـطـ ـويـ ـر مـ ـنـ ـتـ ـجـ ـات الـ ـتأمﲔ عﲆ اﳌرض مـ ـن أج ـل
توسيع مجال التغطية اﳌالية فيما يخص اﻷسر،

 - ٨تنفيذ برنامج الفعالية الطاقوية ،من خﻼل :
أ( تنفيذ البرنامج الوطني للفعالية الطاقوية ﻵفاق
 ،2٠3٠وذلك مع بداية سنة ،2٠18

هـ( إصﻼح صناديق التقاعد والضمان اﻻجتماعي ،بعد

ب( تـ ـ ـطـ ـ ـويـ ـ ـر اﻻستـ ـ ـثـ ـ ـمـ ـ ـار ﰲ إن ـ ـت ـ ـاج ال ـ ـت ـ ـج ـ ـه ـ ـي ـ ـزات

التدقيق ﰲ حساباتها من أجل استعادة توازناتها اﳌالية

الضروري ـ ـة ل ـ ـه ـ ـذا ال ـ ـبـ ـرنـ ـامج ،ﲟا ﰲ ذلك الـ ـعـ ـوازل اﳊراريـ ـة

وضمان ديمومتها.

والتجهيزات ذات الفعالية الطاقوية.
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مراسيم فردّية
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  16جمادى الثانية عام 1٤٣٩
اﳌواف ـ ـق  ٤م ـ ـارس سن ـ ـة  ،201٨ي ـتضم ـن ال ـتـجـنس
باﳉنسية اﳉزائرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  16جمادى الثانية
عام  1٤39اﳌوافق  ٤مارس سنة  ،2٠18تتجنس باﳉنسية
الـجزائرية ،ضمن شروط اﳌادة  9مكرر من اﻷمر رقم 86-٧٠
اﳌؤرخ ﰲ  1٧شوال عام  139٠اﳌوافق  1٥ديسمبر سنة
 19٧٠واﳌتضمـ ـن ق ـان ـون اﳉنسي ـة اﳉـ ـزائـري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ،اﳌع ـ ـدل
واﳌتمم ،اﳌسّماة  :حسني مصطفى لطفي نجوى ،اﳌولودة
ﰲ  ٤سبتمبر سنة  19٥6ببور سعيد )مصر(.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـHـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  1٩شوال عام  1٤٣٨اﳌوافق 1٣
يوليو سنة  ،201٧يتضمن تعيﲔ وﻻة )استدراك(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳉريدة الرسمية  -العدد  5٣الصادر
بتاريخ  22ذي اﳊجة عام 1٤٣٨
اﳌوافق  1٣سبتمبر سنة .201٧
أوﻻ  :الصفحة  ،11العمود الثاني ،السطر : 9
– بدﻻ من  ” :مصطفى لعيادي ﰲ وﻻية البليدة ”،
– يـ ـقـ ـرأ  ” :مصطفى لعياضي ﰲ وﻻية البليدة ”.

ثانيا  :الصحفة  ،12العمود اﻷول ،السطر : 3
– بدﻻ من  ” :لبيبة وينز ﰲ وﻻية عﲔ ﲤوشنت ”،
– يـ ـقـ ـرأ  ” :لبيبة ويناز ﰲ وﻻية عﲔ ﲤوشنت ”.
) ....................الباقي بدون تغيير( ....................
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـHـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسومان رئاسيان مؤرخان ﰲ  1٩شوال عام 1٤٣٨
اﳌوافق  1٣يوليو سنة  ،201٧يتضمنان تعيﲔ
وﻻة منتدبﲔ )استدراك(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳉريدة الرسمية  -العدد  5٣الصادر
بتاريخ  22ذي اﳊجة عام 1٤٣٨
اﳌوافق  1٣سبتمبر سنة .201٧
الصفحة  ،12العمود اﻷول ،السطر : 1٧
 بدﻻ من  ” :عبد القادر رقاع بإن قزام ﰲ وﻻيةتامنغست ”،
 ي ـ ـ ـقـ ـ ـرأ  ” :ع ـ ـ ـب ـ ـ ـد ال ـ ـ ـق ـ ـ ـادر راقـ ـ ـع بإن قـ ـ ـزام ﰲ وﻻيـ ـ ـةتامنغست”.
) ....................الباقي بدون تغيير( ....................

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية
قرار وزاري مشترك مؤرخ ﰲ  ٤جمادى الثانية عام
 1٤٣٩اﳌواف ـ ـ ـق  20فـ ـبـ ـرايـ ـر سنـ ـة  ،201٨يـ ـتضمـ ـن
تـ ـ ـعـ ـ ـيﲔ م ـ ـف ـ ـتشﲔ لﻸم ـ ـن ال ـ ـوط ـ ـني بصف ـ ـة ضب ـ ـاط
للشرطة القضائية.
––––––––––––
ن وزيـ ـر الـ ـداخـ ـلـ ـيـ ـة واﳉمـ ـاعـ ـات اﶈلـ ـيـ ـة والـ ـتـ ـهـ ـيئ ـة
إ ّ
العمرانية،

– ﲟقتضى اﻷمـر رقم  1٥٥–66اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام
 1386اﳌـ ـواف ـق  8يـ ـوني ـ ـو سـ ـنة  1966واﳌتضـ ـمن ق ـان ـ ـون
اﻹج ـ ـراءات اﳉزائ ـ ـي ـ ـة ،اﳌع ـ ـّدل واﳌت ـ ـمـ ـم ،ﻻ سيـ ـمـ ـا اﳌادة 1٥
)الفقرة  (٥منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم رقم  16٧–66اﳌؤرخ ﰲ  18صفر
عام  1386اﳌوافق  8يونيو سنة  1966الذي يحدد ﲟوجبه
تأليف وتسيير اللجنة اﳌكلفة بامتحان اﳌترشحﲔ ﳌهام
ضباط الشرطة القضائية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤3–1٧اﳌؤرخ
ﰲ  2٥ذي القعدة عام  1٤38اﳌوافق  1٧غشت سنة 2٠1٧

ووزير العدل ،حافظ اﻷختام،

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
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– ﳑثلو الوزير اﳌكلف بالداخلية :
– السيد زغبيب يزيد ،مدير ،رئيسا،

يحدد صﻼحيات وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية،
– السيد درامشي محمد أمﲔ ،مفتش ،عضوا،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  332–٠٤اﳌؤرخ
ﰲ  1٠رمضان عام  1٤2٥اﳌوافق  2٤أكتوبر سنة  2٠٠٤الذي
يحدد صﻼحيات وزير العدل ،حافظ اﻷختام،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ 18

– السيد فراري محمد ،مدير ،عضوا.
– ﳑثل الوزير اﳌكلف باﳌالية :
– السيدة ساعد خديجة ،مديرة ،عضوا.

صفر عام  1386اﳌوافق  8يونيو سنة  1966واﳌتعلق بامتحان
القبول لضباط الشرطة القضائية ،اﳌعّدل،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﶈضر اﳌؤرخ ﰲ  16مايو سنة
 2٠1٧للـ ـجنـ ـة اﳌكـ ـلـفة ب ـامتحـ ـان مفـ ـتـشي اﻷمـ ـن الـ ـوطن ـي
اﳌرشحﲔ ﳌهام ضابط الشرطة القضائية )الدفعة اﳊادية
والعشرون(،

– ﳑثل الوزير اﳌكلف بالبحث العلمي :
– السيد سي يوسف محمد ،مدير دراسات ،عضوا.
– ﳑث ـ ـل ال ـ ـوزي ـ ـر اﳌك ـ ـل ـ ـف ب ـ ـال ـ ـع ـ ـم ـ ـل وال ـ ـتشغ ـ ـيـ ـل
والضمان اﻻجتماعي :
– السيدة بغدادي أمينة إكرام ،مكلفة بالدراسات

يقرران ما يأتي :

والتلخيص ،عضوا.

اﳌادة اﻷوﱃ  :يعّين بصفة ضباط للشرطة القضائية
مفتشو اﻷمن الوطني الواردة أسماؤهم ﰲ القائمة اﻻسمية

– ﳑثل الوزير اﳌكلف بالصحة والسكان :
– السيد واﱄ عمر ،مدير ،عضوا.

اﳌلحقة بأصل هذا القرار.
اﳌادة  : 2يـ ـنشر هـ ـذا الـ ـق ـرار ﰲ اﳉري ـدة ال ـّرسم ـّي ـة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ  ٤جمادى الثانية عام  1٤39اﳌوافق
 2٠فبراير سنة .2٠18

– ﳑثل الوزير اﳌكلف بالفﻼحة :
– السيد تيفوري أمحمد ،مدير ،عضوا.
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ  2٤مارس
سنة .2٠18

وزير الداخلية واﳉماعات

وزير العدل،

اﶈلية والتهيئة العمرانية

حافظ اﻷختام

وزارة التجـارة

نور الدين بدوي

الطيب لوح

قـرار مؤر خ ﰲ  1٧ربيع الثاني عام  1٤٣٩اﳌوافـق ٤

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـHـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
قرار مؤرخ ﰲ  ٩جمادى الثانية عام  1٤٣٩اﳌوافق 25
فبراير سنة  ،201٨يحدد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء

يناير سنة  ،201٨يـجـعـل مـنهج ت ـحضيـر العينات
واﶈلول اﻷم والتخفيفات العشرية قصد الفحص
اﳌيكر وبـ ـيـ ـولـ ـوجي ﳌنـ ـتـ ـجـ ـات الصيـ ـد الـ ـبـ ـح ـري
والتربية اﳌائية ،إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـلس إدارة اﳌركـ ـ ـ ـ ـز ال ـ ـ ـ ـوط ـ ـ ـ ـني ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـدراسات
والتحاليل اﳋاصة بالسكان والتنمية.
––––––––––––
ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ  9جمادى الثانية عام 1٤39
اﳌوافق  2٥فبراير سنة  ،2٠18ﲢدد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء

ن وزير التجارة،
إ ّ
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤3-1٧اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ذي ال ـ ـق ـ ـعـ ـدة عـ ـام  1٤38اﳌواف ـ ـق  1٧غشت سنـ ـ ـ ـ ـة 2٠1٧
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،

مجلس إدارة اﳌركز الوطني للدراسات والتحاليل اﳋاصة

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  39-9٠اﳌؤرخ ﰲ

بالسكان والتنمية ،تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  9من اﳌرسوم رقم

 3رجب عـ ـام  1٤1٠اﳌوافـق  3٠يـنـايـر سنـة  199٠واﳌتعلق

 6٤–8٤اﳌؤرخ ﰲ  ٧جمادى الثانية عام  1٤٠٤اﳌوافق 1٠

برقابة اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعدل واﳌتمم،

م ـ ـارس سنـ ـة  198٤ال ـذي ي ـج ـع ـل اﳌـعـه ـد الـوطـني لـلـدراسات

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥3-٠2اﳌؤرخ ﰲ

وال ـت ـح ـال ـي ـل اﳋاصة ب ـال ـت ـخـطـيـط مـركـزا وطـنـيـا لـلـدراسات

 1٧شوال عام  1٤23اﳌوافق  21ديسمبر سنة  2٠٠2الذي يحدد

والتحاليل اﳋاصة بالتخطيط ،اﳌعدل واﳌتمم ،كما يأتي :

صﻼحيات وزير التجارة،
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  86-٠٤المؤرخ ﰲ
 26محّرم عام  1٤2٥اﳌوافق  18مارس سنة  2٠٠٤الذي يحدد
اﻷحجـ ـام التـجـارية الـدنـيا للم ـوارد البي ـول ـوجـية ،اﳌـ ـعّدل واﳌتﹽمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  328-13اﳌؤرخ ﰲ

يـجب أن يستـعـمـل هـذا اﳌنـهج مـن طـرف اﳌخـبـر عند
اﻷمر بإجراء خبرة.
اﳌادة  : ٣ي ـنشر ه ـذا ال ـق ـرار ﰲ اﳉري ـدة ال ـّرسم ـّيـ ـة
للجمهورّيـة اﳉزائرّي ـة الّديمقراطّي ـة الّشعبّي ـة.

 2٠ذي القعدة عام  1٤3٤اﳌوافق  26سبتمبر سنة  2٠13الذي
يـحـ ـدد شـ ـروط وكـيـفـيـات اعـتـمـاد الـمـخـابـر قصد حـمـايـة
اﳌستهلك وقمع الغش،

حرر باﳉزائر ﰲ  1٧ربيع الثاني عام  1٤39اﳌوافق ٤
يناير سنة .2٠18
محمد بن مرادي

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٧2-1٥اﳌؤرخ ﰲ

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8رمضان عام  1٤36اﳌوافق  2٥يونيو سنة  2٠1٥الذي يحدد
اﳌلحق

الشروط وال ـ ـ ـكـ ـ ـيـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـات اﳌطـ ـ ـبـ ـ ـقـ ـ ـة ﰲ مـ ـ ـجـ ـ ـال اﳋصائص
اﳌيكروبيولوجية للمواد الغذائية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  62-1٧اﳌؤرخ ﰲ

منهج ت ـحضير العينات واﶈلول اﻷم والتخفيفات
العشرية قصد الفحص اﳌيكروبيولوجي ﳌنتجات
الصيد البحري والتربية اﳌائية.

 1٠ج ـم ـادى اﻷوﱃ ع ـام  1٤38اﳌواف ـق  ٧فـبـرايـر سنـة 2٠1٧
واﳌتـ ـعـ ـلـ ـق بشروط وضع وسم اﳌطـ ـابـ ـقـ ـة لـ ـلـ ـوائ ـح ال ـف ـن ـي ـة
وخصائصه وكذا إجراءات اﻹشهاد باﳌطابقة،
– وﲟق ـتضى ال ـق ـرار الـوزاري اﳌشتـرك اﳌؤرخ ﰲ 13
شعـبان عام  1٤2٠اﳌوافق  21نـوفمبر سنة  1999واﳌتعلق
بـ ـ ـدرجـ ـ ـات اﳊرارة وأسال ـ ـيب اﳊف ـ ـظ ب ـ ـواسط ـ ـة ال ـ ـت ـ ـب ـ ـري ـ ـد
والتجميد ،أو التجميد اﳌكثف للمواد الغذائية،
– وﲟقـ ـ ـتضى الـ ـ ـق ـ ـرار اﳌؤرخ ﰲ  28رجب عـ ـ ـ ـام 1٤3٥

 .1مجال التطبيق:
يحدد هذا اﳌنهج قواعد ﲢضير العينات ﳌنتجات
الصيد البحري والتربية اﳌائية وجعلها عﲆ شكل محلول
قصد الفحص اﳌيكروبيولوجي.
يـ ـحـ ـدد هـ ـذا اﳌنـ ـهج كـ ـذلك طـ ـرق ع ـم ـل خ ـاصة ﻻق ـت ـط ـاع
الرخويات النيئة وبخاخ البحر وشوكيات اﳉلد ﰲ مناطق
اﻹنتاج اﻷولية.

اﳌوافـ ـق  28مـ ـاي ـو سن ـة  2٠1٤ال ـذي ي ـج ـع ـل مـنـهج ﲢضيـر

ي ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـق هـ ـ ـ ـ ـذا اﳌنـ ـ ـ ـ ـهج عﲆ اﻷسمـ ـ ـ ـ ـاك والصدفـ ـ ـ ـ ـات

العينات واﶈلـول اﻷم والـتـخـفيفات العشرية قصد الفحص

والقشريات النيئة ،اﶈّولة أو اﳌجمّدة ،وكذا اﳌنتجات
اﳌشتقة اﻵتية :

اﳌيكروبيولوجي إجباريا،
– وﲟقـتضى الـقـرار اﳌؤرخ ﰲ  22ذي الـقـعدة عام 1٤3٧
اﳌوافـ ـق  2٥غشت سن ـ ـ ـة  2٠16ال ـذي ي ـجـعـل مـنـهج ﲢضيـر
الـعـيـنـات واﶈلـول اﻷم والتخفيفات العشرية قصد الفحص
اﳌي ـ ـك ـ ـروب ـ ـي ـ ـول ـ ـوجي ل ـ ـل ـ ـم ـ ـواد غ ـ ـي ـ ـر م ـ ـن ـ ـتـ ـوجـ ـات اﳊلـ ـيب
واﳌنتوجات اللحمية ومنتوجات الصيد البحري إجباريا،

أ( مـ ـنـ ـتـ ـج ـات الصي ـد ال ـب ـح ـري وال ـت ـرب ـي ـة اﳌائ ـي ـة
والرخ ـ ـ ـوي ـ ـات وبخاخ البحر وشوكيات الجلد النيئة،
ﻻ سيما :
– أسمـاك مـنـزوعـة اﻷحشاء كـامـلـة أو عﲆ شكل هبر،
منزوعة اﳉلد أو ﻻ و /أو لها رأس،
– القشريات كاملة أو منزوعة القشرة،

يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  19من اﳌرسوم
الـتنفيذي رقم  39-9٠اﳌؤرخ ﰲ  3رجب عـام  1٤1٠اﳌوافق
 3٠يناير سنة  ،199٠اﳌعدل و اﳌتمم واﳌذكور أعﻼه ،يهدف
ه ـذا ال ـق ـرار إﱃ جـعـل مـنـهج ﲢضيـر الـعـيـنـات واﶈلـول اﻷم

– رأسيات اﻷرجل،
– رخويات ثنائية الصمامات،
– بطنيات القدم،
– بخاخ البحر وشوكيات اﳉلد.

والتخفيفات العشرية قصد الفحص اﳌيكـروبيـولوجـي ﳌنتجات

ب( اﳌنتجات اﶈّولة ،ﻻ سيما :

الصيد البحري والتربية اﳌائية ،إجباريا.

– أسمـاك مـدخـّنـة كـامـلـة أو عﲆ شكـل هـبر ومنزوعة

اﳌادة  : 2م ـن أج ـل ﲢضي ـر ال ـعـيـنـات واﶈلـول اﻷم
والتخفيفات العشرية قصد الفحص اﳌيكـروبيـولوجـي ﳌنتجات
الصيد البحري والتربية اﳌائية  ،تلزم مخابر مراقبة اﳉودة
وق ـم ـع ال ـغش واﳌخ ـاب ـر اﳌع ـتـمـدة لـهـذا الـغـرض بـاستـعـمـال
اﳌنهج اﳌبﲔ ﰲ اﳌلحق اﳌرفق بهذا القرار.

اﳉلد أو ﻻ،
– قشري ـات ك ـام ـل ـة أو م ـن ـزوع ـة ال ـقشرة وال ـرخـويـات
وبخاخ البحر وشوكيات اﳉلد مطهّوة أو مطهّوة جزئيا،
ضرة أساسا
– أسمـاك ومـنـتجات غير متـجانسة مح ّ
من السمك ،مطهّوة أو مطهّوة جزئيا.
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ج( اﻷسم ـ ـاك وال ـ ـقشري ـ ـات وال ـ ـرخ ـ ـوي ـ ـات وأخـ ـرى،

 2.5أجهزة معقمة  :لتشريح العينات وفتح القوقعات

مجمدة نيئة أو مجمدة مطهّوة ،عﲆ شكل كتلة أو شكل

)مث ـ ـل  :سك ـ ـاكـ ـﲔ خاصة باﶈار ومطرقات ومﻼقط قاطعة

آخر ،ﻻ سيما :

وق ـابضة ق ـاب ـل ـة ل ـل ـت ـع ـدي ـل ) (étaux réglablesوأداة لـ ـ ـل ـ ـفصل

– أسماك كاملة وهبر من السمك وقطع من السمك،

ومقص معقم ومغرز )  (piqueخاص بالقوقعات والقشريات
وم ـغ ـرز ) (piqueخ ـاص ب ـالسن ـدانـيـة ) (bigorneauxومشرط

– الـ ـقشريـ ـات كـ ـامـ ـلـ ـة ومـ ـنـ ـزوعـ ـة الـ ـقشرة )م ـث ـل ﳊم

وسكاكﲔ اﳉزار(.

السرطان واﳉمبري( والرخويات وبخاخ البحر وشوكيات
 ٣.5مﻼقط )الصغيرة منها والكبيرة( ،مﻼعق ومﻼعق

اﳉلد.
 .2مصطلحات وتعاريف :
لـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـق هـ ـ ـ ـذا اﳌنـ ـ ـ ـهج ،يست ـ ـ ـحسن است ـ ـ ـع ـ ـ ـم ـ ـ ـال
اﳌصطـ ـلـ ـحـ ـات والـ ـتـ ـعـ ـاريـ ـف اﳌعـ ـطـ ـاة ﰲ اﳌنـ ـهج اﳌتـ ـعـ ـل ـق
ب ـت ـحضي ـر ال ـع ـي ـن ـات واﶈل ـول اﻷم وال ـتـخـفـيـفـات الـعشريـة

كبيرة معقمة.
 ٤.5فرشاة صغيرة صلبة ،تسمح بتنظيف الصدفات،
 5.5مثقاب كهربائي ،مزّود بفتيلة من اﳋشب معقمة
)قطرها  1٤ﱈ أو  16ﱈ(،

قصد الفحص اﳌيكروبيولوجي اﶈدد عن طريق التنظيم
اﳌعمول به.

 6.5شاش معقم مناسب لتجنب تشتت القوقعات أثناء
تكسير القشرة.

 .٣اﳌبدأ :
ت ـوضح اﳌب ـادئ ال ـع ـام ـة اﳌت ـع ـل ـقـة بـتـحضيـر الـعـيـنـات
واﳌراح ـل ال ـﻼح ـق ـة ﰲ اﳌن ـهج اﳌت ـع ـل ـق ب ـتـحضيـر الـعـيـنـات
واﶈلـ ـ ـول اﻷم والـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـفـ ـ ـات الـ ـ ـعشريـ ـ ـة قصد الـ ـ ـفـ ـ ـحص
اﳌيكروبيولوجي اﶈدد عن طريق التنظيم اﳌعمول به.
ي ـ ـح ـ ـدد ه ـ ـذا اﳌن ـ ـهج ال ـ ـت ـ ـداب ـ ـيـ ـر اﳋاصة اﳌطـ ـبـ ـقـ ـة عﲆ

 ٧.5أكي ـاس غذائي ـ ـة بﻼستيكيـ ـ ـة مـ ـ ـ ـ ـزودة ﲟلص ـق ـ ـ ـات
مقاومة للماء تستعمل كحاوية لﻼقتطاع.
 ٨.5قف ـازات مق ـاومة لتج ـنـب ج ـرح الشـخـص الـ ـذي
يقوم بالتحليل.
 . 6اﻻقتطاع وأنواع العينات

اﻷسم ـاك وم ـن ـت ـج ـات الصي ـد الـبـحـري والـتـربـيـة اﳌائـيـة ﲟا
فيها اﳌنتجات النيئة واﶈّولة منها واﳌجّمدة.
. ٤اﳌخففات :
يجب أن ﲢضر اﳌخففات طبقا للمتطلبات اﳌفصلة
ﰲ اﳌن ـ ـهج اﳌت ـ ـع ـ ـل ـ ـق ب ـ ـت ـ ـحضي ـ ـر ال ـ ـعـ ـيـ ـنـ ـات واﶈلـ ـول اﻷم
وال ـت ـخ ـف ـي ـف ـات ال ـعشري ـة قصد ال ـف ـحص اﳌي ـك ـروب ـي ـول ـوجي
اﶈدد عن طريق التنظيم اﳌعمول به.
 .5التجهيزات :
اﻷجهزة اﳌتداولة ﰲ اﳌخبر اﳌيكروبيولوجي ذات
اﻻستعمال العام ،باﻷخص ما يأتي :
 1.5جهاز اﳌجانسة :
 1 . 1 . 5جهاز المجانسة نوع دوراني )،(mélangeur
سـ ـرع ـت ـه الـنـظ ـ ـريـة ت ـ تـ ـراوح بـ ـ ـ ـي ـ ـن  8٠٠٠دورة /دق ـي ـ ـقـة
و ٤٥٠٠٠دورة /دقيقة مجهز بأقداح من زجاج أو حديد قابلة
ل ـل ـت ـع ـق ـي ـم وم ـزودة ب ـغ ـطـاء .إذا كـانت كـمـيـة عـيـنـة الـتـجـربـة
كبيرة جدا ،ينبغي توفير جهاز مزود بقدح سعته لتر واحد.
 2.1.5جهاز اﳌجانسة من النوع اﳊلقي )،(Stomacher
مزود بأكياس معقمة ،ويمكن أن يحتوي عﲆ مغّير السرعة
ومقياس الدقائق.

 1.6طرق العمل العامة :
يجرى اﻻقتطاع طبقا للمتطلبات اﶈددة في هذه
الفقرة بالنسبة للعينات ﰲ مرحلة اﻹنتاج اﻷولية ) (2.6أو
بالنسبة للمنتجات اﳌسّوقة ).(3.6
 2.6طـرق العمـل اﳋـاصـة بالنـسـبة ﻻقتـطـاع الرخويات
ث ـن ـائ ـي ـة الصم ـام ـات وشوك ـي ـات اﳉل ـد وب ـخ ـاخ ال ـب ـحـر ﰲ
مرحلة اﻹنتاج اﻷولية :
 1.2.6عموميات :
تقتطع كمية كافية من عينة اﳌخبر للحصول عﲆ
عينة التجربة ﳑثّلة كما هو محدد ﰲ هذا اﳌنهج.
 2.2.6اقتطاع العينات :
ل ـت ـج ـنب ت ـل ـوث اﻷجسام ال ـدق ـي ـقـة اﳌلـتصقـة بـالـعـوالـق
اﳌائية ،يستبعد خلط العوالق اﳌوجودة ﰲ الوسط.
ي ـجب أن ت ـن ـظ ـف ال ـع ـن ـاصر ذات ق ـوق ـع ـة م ـغ ـل ـق ـة ع ـنـد
است ـ ـخ ـ ـراجـ ـهـ ـا مـ ـن اﳌاء بشطـ ـفـ ـهـ ـا أو بـ ـغسلـ ـهـ ـا ﲟاء الـ ـبـ ـحـ ـر
النظيف أو اﳌاء الشروب البارد.
ﻻ يعاد غطس العناصر ﰲ ماء البحر من جديد.
يجب أ ّ
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مﻼحظة :

يـ ـجب وضع مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف عـ ـيـ ـنـ ـات اﳌخ ـب ـر م ـت ـف ـرق ـة ﰲ
أكياس غذائية بﻼستيكية ) (٧.٥منفردة ﰲ حالة جيدة أو ﰲ
أوعية ﳑاثلة ،مع وضع ملصقات مقاومة للماء ﲢتوي عﲆ
اﳌعلومات التي تؤكد تتبع العينات.
 3.2.6حجم وعدد العناصر لكل عينة :

 1٩جمادى الثانية عام  1٤٣٩هـ
 ٧مارس سنة  201٨م

ﻻ تـ ـتـ ـكـ ـاثـ ـر إشريشيـ ـا ك ـوﱄ ) (E.Coliبشكـ ـ ـل
ي ـم ـكـن أ ّ
ملحوظ ﰲ الصدفات ) (Mytulis edulisأو ﰲ اﶈار الياباني
) ،(Crassostrea gigasعـ ـند درج ـات حـ ـرارة أصغـ ـر أو يس ـاوي
°1٥م ﳌدة  ٤8ساعة.

يجب أن ﲢتوي عينات اﳌخبر عﲆ عناصر لها حجم

 ٣.6ط ـرق ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـل ال ـخـاصة بـ ـ ـالـ ـ ـنسـ ـبـ ـ ـة ﻻقت ـطاع

ﲡاري عاد وأيضا استعمال عينة ﲢتوي ،على اﻷقل ،عﲆ

ال ـ ـرخ ـ ـوي ـ ـات ث ـ ـن ـ ـائ ـ ـي ـ ـة الصم ـ ـام ـ ـات وبـ ـطـ ـنـ ـيـ ـات الـ ـقـ ـدم

 1٠عناصر حيث تكون الكمية الدنيا من اللحم والسائل ما

وشوكيات اﳉلد وبخاخ البحر اﳌسّوقة :

بﲔ الصمامات٥٠ ،غ )بالنسبة لﻸنواع الصغيرة جدا مثل

تطبق طرق عمل اﻻقتطاع اﳋاصة اﶈددة ﰲ ).(3.2.6

دوناكس ) ،(Donax sppتسمح بـ 2٥غ ككمية دنيا(.

 .٧طرق العمل العامة :

مﻼحظة :
يج ـب اقتـطـاع عنـاصر إض ـافـية ﻻستب ـدالها بالعناصر

يـ ـ ـ ـجب أن ﲡرى الـ ـ ـ ـت ـ ـ ـحضي ـ ـ ـرات واﳌع ـ ـ ـاﳉات حسب
تقنيات معقمة بواسطة أجهزة معقمة.

ﳌوشكـ ـ ـة عﲆ اﳌوت .يـ ـ ـبﲔ اﳉدول أدن ـ ـاه ،ع ـ ـدد ال ـ ـع ـ ـن ـ ـاصر
ا ُ

 .٨طرق العمل اﳋاصة :

اﳌوصى بها لكل نوع .
 ٤.2.6مراقبة درجة اﳊرارة خﻼل النقل :
ي ـجب تسج ـي ـل م ـب ـاشرة ب ـع ـد اﻻق ـت ـط ـاع ،درجـة حـرارة

 1.٨م ـن ـت ـج ـات الصي ـد ال ـب ـح ـري الـنـيئـة والـتـربـيـة
اﳌائـ ـي ـة ،خصوصا اﻷسم ـاك وال ـقشري ـات وال ـرخـويـات
وبخاخ البحر وشوكيات اﳉلد :

العينة )سواء عينة اﳌخبر أو ماء البحر أين ّتم اﻻقتطاع (.
يج ـب أن تك ـون درجة حرارة النقل تتراوح ما بين

 1.1.٨أس ـ ـماك ط ـ ـ ـازجـ ـ ـ ـة وكاملة )طولها أكبر من 1٥
سم( :

°٠م و°1٠م ،كما يجب أن تكون اﻷجهزة اﳌستعملة قادرة عﲆ

يجب أن تغطى الغﻼصم والشرج بقطن معقم مغمور

ب ـ ـل ـ ـوغ م ـ ـجـ ـال درجـ ـة اﳊرارة هـ ـذه خـ ـﻼل اﻷربع ) (٤ساع ـ ـات

بالكحول ﰲ  .%٧٠تعقم منطقة الظهر)بواسطة قطن معقم

اﳌوالية لتوضيب العينات ،وتبقى ثابتة ﳌدة  2٤ساعة،

مغمور بالكحول ﰲ .(%٧٠

ﻻ
عﲆ اﻷقل .ﰲ حالة استعمال كتل جليدية أو مبردة ،يجب أ ّ
تكون عينة اﳌخبر باتصال مباشر مع أسطحها.

ينزع ويحذف جزء من اﳉلد بواسطة ملقط معقم )(3.٥
ومشرط ).(2.٥
تقتطع عينة من عضلة الظهر عﲆ شكل مكعب وتقسم

مﻼحظة :

إﱃ مكعبات ،وتفتت ﰲ مخفف مناسب .إذا كانت السمكة
ﻻ تكون العينات مجّمدة.
يجب أ ّ

مـ ـنـ ـزوعـ ـة اﻷمـ ـعـ ـاء ،تـ ـغـ ـطـ ـى الـ ـغ ـﻼصم ب ـق ـط ـن م ـع ـق ـم م ـغ ـم ـور

يـ ـجب أن تسجـ ـل درجـ ـة حـ ـرارة حـ ـاويـ ـة ال ـن ـق ـل اﳌزودة

بالكحول ﰲ  ،%٧٠ويجب أن تقتطع العينة عﲆ شكل مكعب

ﲟقياس اﳊرارة عند استقبال العينات ﰲ اﳌخبر.
يجب أن تكون درجة حرارة الوسط /العينة أصغر من
درجة اﳊرارة اﳌّسجلة خﻼل اﻻقتطاع بالنسبة للعينات

من العضلة داخل جوف السمكة.
يضاف اﳌخ ـ ـف ـ ـف لـ ـلـ ـحصول عﲆ مـ ـحـ ـلـ ـول لـ  1ﰲ 1٠
أح ـ ـج ـ ـام ،وي ـ ـمـ ـزج ﰲ جـ ـهـ ـاز اﳌجـ ـانسة الـ ـدوراني أو اﳊلـ ـقي
) ،(1.٥إذا اقتضى اﻷمر.

التي مر عليها أكثر من أربع ) (٤ساعات بﲔ اﻻقتطاع ﰲ
 2.1.٨اﻷسم ـ ـاك الطازجة الكاملة )طولها أقل من 1٥

منطقة اﻹنتاج اﻷولية واﻻستقبال ﰲ اﳌخبر.
سم( :
يستحسن البدء ﰲ الفحص اﳌيكروبيوجي بعد 2٤
ساعة من اقتطاع العينة ﰲ منطقة اﻹنتاج اﻷولية.

بواسطة مقص ) (2.٥ومﻼقط معقمة )  ،(3.٥ينزع جزء
من السمكة ﰲ منطقة ما قبل التصاق الذيل وإحداث شقﲔ

إذا كان من غير اﳌمكن بدأ التجارب خﻼل  2٤ساعة أو

لتشكيل مقاطع عرضية  .الشق اﻷول لغرض نزع الذيل مع

ﻻ تؤثر
بلوغ درجة حرارة العينات بﲔ °٠م و °1٠م ،يجب أ ّ

اﳉزء اﳌلتصق ،والشق الثاني لنزع شريحة السمك الذي

شروط ال ـن ـق ـل وال ـت ـخـزيـن عﲆ الـنـوعـيـة اﳌيكروبيولوجية

يكون ما قبل الشق اﻷول )الشكل  1من الرسم التوضيحي

للعينة.

اﳌبﲔ أدناه( .
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يضاف اﳌخ ـ ـف ـ ـف لـ ـلـ ـحصول عﲆ مـ ـحـ ـلـ ـول لـ  1ﰲ 1٠

من الرسم البياني اﳌبﲔ أدناه( .وينزع القسم الصالح لﻸكل

أحجام ،ويمزج ﰲ جهاز اﳌجانسة الدوراني أو اﳊلقي )(1.٥

من ﳊم الصدر الرأسي والطرف الداخﲇ من البطن بواسطة

إذا اقتضى اﻷمر.

مﻼقط معقمة ).(3.٥

 ٣.1.٨اﻷسماك عﲆ شكل قطع ،هبر وشرائح :
ﲡرى عـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـة اﻻقـ ـ ـتـ ـ ـطـ ـ ـاع حسب اﳌنـ ـ ـهج اﳌت ـ ـع ـ ـل ـ ـق
ب ـت ـحضي ـر ال ـع ـي ـن ـات واﶈل ـول اﻷم وال ـتـخـفـيـفـات الـعشريـة
قصد الفحص اﳌيكروبيولوجي اﶈدد عن طريق التنظيم
اﳌعمول به.
 ٤.1.٨رأسيات اﻷرجل كاملة وعﲆ شكل شرائح :
يعقم سطح اﳉلد واﳌصاصات بواسطة قطن معقم
مغمور بالكحول ﰲ  .%٧٠ينزع اﳉلد واﳌصاصات بواسطة
مﻼقط معقمة ) (3.٥ومشرط ) (3.٥والتخلص منها .وتقتطع
ال ـع ـي ـن ـات م ـن عضﻼت ال ـظ ـه ـر عﲆ شك ـل م ـك ـعب وق ـط ـع م ـن

تضاف كمية ﻻزمة من اﳌخفف للحصول عﲆ محلول
ﳊجم  1ﰲ  1٠أحجام.
ﲤزج ﰲ جهاز اﳌجانسة الدوراني أو جهاز اﳌجانسة
اﳊلقي ) (1.٥إذا اقتضى اﻷمر.
 2.٧.1.٨اﻷنواع التي تؤكل كاملة :
يستعمل العنصر بكامله للتحليل .تضاف كمية ﻻزمة
من اﳌخفف للحصول عﲆ محلول ﳊجم  1ﰲ  1٠أحجام.
يـ ـ ـجـ ـ ـانس ﰲ جـ ـ ـهـ ـ ـاز اﳌج ـ ـانسة ال ـ ـدوراني أو ج ـ ـه ـ ـاز
اﳌجانسة اﳊلقي ) (1.٥إذا اقتضى اﻷمر.

الزوائد.
ﲟا أن جـ ـ ـلـ ـ ـد رأسيـ ـ ـات اﻷرجـ ـ ـل خشن ،تسح ـ ـق ع ـ ـي ـ ـن ـ ـة
ال ـت ـج ـرب ـة ﰲ اﳌخ ـف ـف ب ـواسط ـة ج ـهـاز اﳌجـانسة الـدوراني
) (1.1.٥أو تقطع إﱃ أجزاء رقيقة.

 ٨.1.٨الرخويات ثنائية الصمامات اﳊية :
 1.٨.1.٨عموميات :
يجب أن تسجل درجة حرارة الوسط ﳊاوية النقل

يضاف المخفف مرة أخرى للحصول على محلول

مباشرة عند وصول العينة إﱃ اﳌخبر .وبالنسبة للعينات

لـ  1ﰲ  1٠أحجام ويمزج ﰲ جهاز اﳌجانسة الدوراني أو

ال ـتي م ـر ع ـل ـي ـه ـا أك ـث ـر مـن أربع ) (٤ساعـ ـات بﲔ اﻻقـ ـت ـط ـاع

اﳊلقي ) (1.٥إذا اقتضى اﻷمر.

واﻻستقبال ،يجب أن تكون درجة حرارة الوسط بﲔ °٠م و°1٠م .

 5.1.٨القشريات الكاملة من نوع السرطان :
يعقم السطح بواسطة قطن معقم مغمور ﰲ الكحول
ﰲ  ،%٧٠وتستعمل مطرقة ) ،(2 . ٥مﻼقط قاطعة ) (2 . ٥أو
مﻼقط ) (3.٥معقمة لنزع أو كسر القوقعة )الشكل  2من
الرسم البياني اﳌبﲔ أدناه ( .وتستعمل مﻼقط ﻻستخراج
ما أم ـك ـن م ـن ال ـل ـح ـم م ـن أج ـل ال ـت ـحـلـيـل .بـالـنسبـة لـلـمـﻼقـط
الكبيرة ،يمكن استعمال أداة فاصلة خاصة باﶈار )(2.٥
لكسر القوقعة قبل استخراج اللحم.
تضاف الـ ـكـ ـمـ ـيـ ـة ال ـﻼزم ـة م ـن اﳌخ ـف ـف ل ـل ـحصول عﲆ
محلول ذي حجم  1ﰲ  1٠أحجام ،ويمزج ﰲ جهاز اﳌجانسة
الدوراني أو جهاز اﳌجانسة اﳊلقي ).(1.٥
 6.1.٨ﳊم القشريات منزوع القشرة:

إذا كانت درجة حرارة الوسط ﳊاوية النقل أكبر من
°1٠م ،يجب قياس درجة حرارة العينة ،بحيث ﻻ تتعدى هذه
اﻷخيرة °1٠م .
يجب أن تكون درجة حرارة الوسط أو العينة أصغر
من درجة اﳊرارة اﳌسجلة خﻼل اﻻقتطاع وهذا بالنسبة
ل ـل ـع ـي ـن ـات الـتي مـر عل ـيـهـا أق ـ ـل م ـ ـن أربع ) (٤ساع ـ ـ ـ ـات بﲔ
اﻻقتطاع واﻻستقبال .
يجب حفظ عينة اﳌخبر ﰲ °3م °2 ±م.
يجب أن تكون العناصر حية  .وترمى العناصر التي
لها قوقعة مفتوحة أو متلفة.
يجب أن ﲢتوي العينة اﳌمّثـلة عﲆ  1٠عناصر عﲆ

تـ ـقـ ـتـ ـطـ ـع كـ ـمـ ـيـ ـة الـ ـلـ ـحـ ـم اﶈددة ﰲ م ـن ـهج ال ـت ـج ـرب ـة،

اﻷقل ويجب أن تزن  ٥٠غراما ،عﲆ اﻷقل 2٥) ،غراما بالنسبة

ويحضر اﶈلول اﻷم بحجم واحد ﰲ  1٠أحجام من اﳌخفف.

للعناصر ذات اﳊجم الصغير مثل دوناكس )((Donax spp

ﲤزج ﰲ جهاز التجانس الدوراني أو اﳊلقي ) (1.٥إذا اقتضى

حسب البيانات اﳌعطاة ﰲ ).(3.2.6

اﻷمر.
 ٧ . 1 . ٨ال ـقشري ـات م ـن ن ـوع ال ـجـمـبـري والـربـيـان
والكركند :
 1.٧.1.٨اﻷنواع التي لديها إﻻ الذيل صالح لﻸكل :
يعقم السطح بواسطة القطن مغمور ﰲ  .% ٧٠يكسر
القشري ﰲ اﳌفصل بﲔ الصدر الرأسي والبطن ) الشكل 3

يؤخذ بعﲔ اﻻعتبار اللحم والسائل ما بﲔ الصمامات
ﰲ ﲢليل ثنائية الصمامات .للحصول عﲆ الكمية الﻼزمة
مـن الـلـحم والسائ ـ ـل م ـ ـا بﲔ الصم ـ ـامـ ـات اﶈددة ﰲ مـ ـنـ ـهج
التجربة ،ويفتح عدد كاف من القوقعات.
يستحسن البدء ﰲ الفحص اﳌيكروبيولوجي خﻼل 2٤
ساعة من اقتطاع العينة.
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إذا كان من غير اﳌمكن بدء التجارب خﻼل  2٤ساعة

يؤخذ قنفوذ البحر بواسطة مﻼقط ) (3.٥أو بواسطة

أو بلوغ العينات درجة حرارة تتراوح ما بﲔ °٠م و °1٠م،

قفاز نظيف ومقاوم ) (8.٥ويقطع جزء من سطح البطن

ﻻ تؤثر شروط النقل والتخزين عﲆ تغير النوعية
يجب أ ّ

بواسطة مقص معقم ومسﲍ ) (2.٥ﻻستخراج اللحم .ويجمع

اﳌيكروبيولوجية للعينة.

كل من اللحم والسائل ﰲ وعاء معقم مناسب للسحق.

مـ ـﻼحـ ـظـ ـة  :مـ ـن اﳌمـ ـكـ ـن أّﻻ تـ ـت ـك ـاث ـر إشريشي ـا ك ـوﱄ

ضر اﶈلول اﻷم بـ  1ﰲ  3من اﳌخفف تقريبا،
يح ّ

) (E.Coliبشكل ملحوظ ﰲ الصدفات ) (Mytulis edulisأو ﰲ

ويجانس ﰲ جهاز اﳌجانسة الدوراني أو اﳊلقي ) ،(1.٥إذا

اﶈار الـ ـي ـاب ـاني ) ،(Crassostrea gigasعـ ـنـ ـد درجـ ـات ح ـرارة

اقـ ـ ـتضى اﻷمـ ـ ـر ،وتضاف كـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـة أخ ـ ـرى ﻻزم ـ ـة م ـ ـن اﳌخ ـ ـف ـ ـف

أصغر أو يساوي °1٥م ﳌدة  ٤8ساعة.

للحصول عﲆ اﶈلول بتدقيق  1ﰲ .1٠

 2.٨.1.٨منهج يقتضي اﶈلول اﻷم بـ  1ﰲ : 10
تغسل وتنظف كل قوقعة ﲢت اﳌاء الشروب ،خاصة
عﲆ مستوى اﳌفصل أو منطقة الفتح.
تقطر ثنائيات الصمامات وتوضع عﲆ سطح نظيف.
إذا وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدت نّسال ـ ـ ـة ) (byssusﻻ ت ـ ـن ـ ـزع وإن ـ ـم ـ ـا ت ـ ـقـ ـطـ ـع
بواسطة اﳌقص أو السكﲔ أو باﳌشرط معقم ) (2.٥قبل
الفتح.
جمع اللحم و السائل ما بﲔ الصمامات ﰲ وعاء معقم
ي ّ
مناسب للسحق .ويمكن استعمال ثنائية الصمامات التي
فقدت السائل ما بﲔ الصمامات إذا كانت ﻻ تزال حية أثناء
الفتح.
يضاف قسم من اللحم والسائل ما بﲔ الصمامات إﱃ
قسمﲔ مـ ـ ـن اﳌخـ ـ ـفـ ـ ـف .يـ ـ ـجـ ـ ـرى السحـ ـ ـق بـ ـ ـواسطـ ـ ـة جـ ـ ـه ـ ـاز
اﳌج ـ ـانسة الـ ـدوراني ) (1.1.٥ﳌدة  3٠ث ـانـيـة إﱃ دقـيـقـتﲔ،
حسب جهاز اﳌجانسة اﳌستعمل .ويمكن استعمال جهاز

 2.٩.1.٨شوك ـ ـي ـ ـات اﳉل ـ ـد مـ ـن نـ ـوع خـ ـيـ ـار الـ ـبـ ـحـ ـر
وبخاخ البحر.
تغسل  1٠عناصر عﲆ اﻷقل ﲢت تيار اﳌاء الشروب
وتوضع ﰲ طبق معقم.
تقطّع العناصر عﲆ شكل قطع رقيقة بواسطة مقص
معقم ).(2.٥
يحضر اﶈلول اﻷم لـ  1ﰲ حواﱄ  3من اﳌخفف،
ﲡانس ﰲ جهاز اﳌجانسة الدوراني أو اﳊلقي ) (1.٥إذا
اق ـ ـتضى اﻷمـ ـر ،وتضاف كـ ـمـ ـيـ ـة أخـ ـرى ﻻزمـ ـة مـ ـن اﳌخـ ـفـ ـف
للحصول عﲆ محلول بتدقيق  1ﰲ .1٠
 2.٨اﳌنتجات اﶈّولة :
 1.2.٨اﻷسماك الكاملة اﳌدّخـنة :
إذا كان السمك يؤكل بالكامل ،يجب أن تشمل العينة
عﲆ اﳉلد .إذا كان اﳉلد ﻻ يؤكل ،يجب التخلص منه.

اﳌج ـ ـانسة اﳊلـ ـقي ) (2.1.٥لـ ـكـ ـن م ـع م ـﻼح ـظ ـة أن ـه ي ـم ـك ـن أن

يجب أن يكون اﻻقتطاع من منطقة الظهر ،ويقطع

ﲢدث شظايا القوقعات ثقبا ﰲ اﻷكياس البﻼستيكية .

اللحم عﲆ شكل مكعبات ويجانس بواسطة جهاز اﳌجانسة

ن استعمال أكياس مزدوجة أو ما فوق ذلك هي طريقة
وإ ّ
مجدية لتجنب أي تسرب أو خطر التلوث.

الـ ـ ـدوراني أو اﳊلـ ـ ـقي ) ،(1.٥إذا اقـ ـ ـتضى اﻷمـ ـ ـر ﰲ اﳌخ ـ ـف ـ ـف

بهذه الطريقة ،نحصل عﲆ محلول لـ  1ﰲ  3التي
تضاف إل ـي ـه ـا ال ـك ـم ـي ـة ال ـﻼزم ـة م ـن اﳌخ ـف ـف ل ـل ـحصول عﲆ
اﶈلول اﻷم بتدقيق  1ﰲ . 1٠
 ٣.٨.1.٨مناهج تقتضي اﶈلول اﻷم بحجم واحد
ﰲ حجمﲔ :
ﲡرى العمليات كما ﰲ ) (2.8.1.8لكن يضاف قسم
واحد من اللحم والسائل ما بﲔ الصمامات إﱃ قسم واحد من
اﳌخفف لتشكيل اﶈلول اﻷم بتدقيق  1ﰲ .2
 ٩.1.٨شوكيات اﳉلد :
 1.٩.1.٨شوكيات اﳉلد من نوع قنافذ البحر :
تغسل ،عﲆ اﻷقل 1٠ ،عناصر ﲢت تيار اﳌاء الشروب
وتوضع ﰲ طبق معقم.

للحصول عﲆ محلول لـ  1ﰲ .1٠
 2.2.٨اﻷسماك اﳌّدخنة عﲆ شكل هبر أو عﲆ شكل
شرائح بجلدها أو منزوعة اﳉلد :
تقتطع أجزاء من الهبر وتق ّ
طع عﲆ شكل مكعبات ﰲ
ظروف معقمة وبدون نزع اﳉلد.
ﲡانس بواسطة جهاز اﳌجانسة الدوراني أو اﳊلقي
) (1.٥إذا اقـ ـت ـض ـى اﻷمر ﰲ اﳌخفف للحصول عﲆ اﶈلول
لـ  1ﰲ .1٠
 ٣.2.٨الرخويات الكاملة اﳌطّهوة داخل القشرة :
 1.٣.2.٨رأسيات اﻷرجل مطّهوة أو مطهّوة جزئيا :
ينزع الغطاء بواسطة مشرط معقم ) (2.٥ويستخرج
اﳉسم بـ ـ ـواسطـ ـ ـة مـ ـ ـل ـ ـق ـ ـط ) (3.٥أو م ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـرز ) (piqueخـ ـ ـ ـاص
بالسندانية ) (bigorneauxأو مغرز ) (piqueخاص بالصدفات
والقشريات ).(2.٥

 1٩جمادى الثانية عام  1٤٣٩هـ
 ٧مارس سنة  201٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 15
اﳉريدة الرسم ّ

يـ ـمـ ـكـ ـن كـ ـذلك السحـ ـق بـ ـعـ ـنـ ـايـ ـة الصدفـ ـات اﳌفـ ـتـ ـوحـ ـة
بواسطة مطرقة ) (2.٥بدون إتﻼف للحم.
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 6.2.٨اﳌن ـ ـت ـ ـجـ ـات اﳌاﳊة أو اﳌمـ ـّلـ ـحـ ـة )ﻻ سيـ ـمـ ـا
الـ ـبـ ـيض /سائـ ـل الـ ـتـ ـلـ ـقـ ـيـ ـح لـ ـلسمك عﲆ سبـ ـيـ ـل اﳌثـ ـال
الكافيار): (caviar

تنزع بقايا الصدفات بواسطة ملقط معقم ) (3.٥ويق ّ
طع
اللحم عﲆ شكل مكعبات.
يحضر اﶈلول اﻷم لـ  1ﰲ حواﱄ  3من اﳌخفف،
ﲡانس ثم تضاف الكمية الﻼزمة من اﳌخفف للحصول عﲆ
اﶈلول بتدقيق  1ﰲ . 1٠
 2.٣.2.٨ثنائية الصمامات مطهّوة أو مطهـّوة جزئيا :

ﲡرى العمليات كما ﰲ اﳌنتجات منزوعة اﳌاء أو
ح ـ ـامضة ،ط ـ ـب ـ ـق ـ ـا ﳌن ـ ـهج ﲢضيـ ـر الـ ـعـ ـّي ـ ـ ـنـ ـات واﶈلـ ـول اﻷم
وال ـت ـخ ـف ـي ـف ـات ال ـعشري ـة قصد ال ـف ـحص اﳌي ـك ـروب ـي ـول ـوجي
اﶈدد عن طريق التنظيم اﳌعمول به.
 ٧.2.٨أسمـ ـاك مـ ـجـ ـفـ ـفـ ـة ،ﻻسيـ ـم ـا أسم ـاك م ـج ـف ـف ـة
وماﳊة :
ﲡرى العمليات كما ﰲ اﳌنتجات منزوعة اﳌاء طبقا

يستخرج جسم الصدفة ﲟلقط ) ،(3.٥مشرط وسكﲔ
خ ـ ـاص ب ـ ـاﶈار أو م ـ ـغ ـ ـرز خ ـ ـاص ب ـ ـالصدفـ ـات والـ ـقشريـ ـات
معقمة ).(2.٥

ﳌن ـ ـهج ﲢضي ـ ـر ال ـ ـع ـ ـّيـ ـ ـن ـ ـات واﶈل ـ ـول اﻷم وال ـ ـتـ ـخـ ـفـ ـيـ ـفـ ـات
العشرية قصد الفحص اﳌيكروبيولوجي اﶈدد عن طريق
التنظيم اﳌعمول به.

يق ّ
طع اللحم عﲆ شكل مكعبات.

خمرة :
 ٨.2.٨منتجات م ّ

يحضر اﶈلول اﻷم ﳊجم  1ﰲ حواﱄ  3ﰲ اﳌخفف،

ﲡرى العمليات كما ﰲ اﳌنتجات اﳊامضة ،طبقا

ﲡانس ﰲ جهاز اﳌجانسة الدوراني أو اﳊلقي ) (1.٥ثم

ﳌن ـ ـهج ﲢضي ـ ـر ال ـ ـع ـ ـّيـ ـ ـ ـن ـ ـات واﶈلـ ـول اﻷم والـ ـتـ ـخـ ـفـ ـيـ ـفـ ـات

تضاف الكمية الﻼزمة من اﳌخفف للحصول عﲆ محلول

العشرية قصد الفحص اﳌيكروبيولوجي اﶈدد عن طريق

بتحقيق  1ﰲ . 1٠

التنظيم اﳌعمول به.

 ٣.٣.2.٨الـ ـقشري ـات ال ـك ـام ـل ـة م ـط ـهّوة أو م ـ ـط ـ ـهـّوة
جزئيا :
تضاف الـ ـكـ ـمـ ـيـ ـة ال ـﻼزم ـة م ـن اﳌخ ـف ـف ل ـل ـحصول عﲆ
محلول لـ  1ﰲ .1٠

 ٩.2.٨منتجات بحرية :
ﲡرى العمليات كما ﰲ اﳌنتجات اﳊامضة ،طبقا
ﳌن ـ ـهج ﲢضي ـ ـر ال ـ ـع ـ ـّيـ ـ ـن ـ ـات واﶈل ـ ـول اﻷم وال ـ ـتـ ـخـ ـفـ ـيـ ـفـ ـات
العشرية قصد الفحص اﳌيكروبيولوجي اﶈدد عن طريق
التنظيم اﳌعمول به.

يمزج ﰲ جهاز اﳌجانسة الدوراني أو اﳊلقي ).(1.٥

 10.2.٨منتجات مغطاة ﲟسحوق اﳋبز :

ضرة
 ٤.2.٨اﻷسماك ومنتجات غير اﳌتجانسة مح ّ

ﲡرى ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ـات طـ ـبـ ـقـ ـا ﳌنـ ـهج ﲢضيـ ـر الـ ـعـ ـّيـ ـ ـنات

أساسا من السمك )عﲆ سبيل اﳌثال  :تاكو السمك

واﶈلـ ـ ـول اﻷم والـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـفـ ـ ـات الـ ـ ـعشريـ ـ ـة قصد الـ ـ ـفـ ـ ـحص

) (tacos de poissonمـ ـحضرا مسب ـق ـا ،خ ـل ـي ـط م ـن ف ـواك ـه

اﳌيكروبيولوجي اﶈدد عن طريق التنظيم اﳌعمول به.

البحر ،خليط كريات السمك :
ﳑثلة لكل مركب حيث تكون موافقة
تقتطع أجزاء ّ
للكميات اﳌوجودة ﰲ اﳌنتوج اﳌراد ﲢليله .
تضاف الـ ـكـ ـمـ ـيـ ـة ال ـﻼزم ـة م ـن اﳌخ ـف ـف ل ـل ـحصول عﲆ
اﶈلول لـ  1ﰲ . 1٠
ﲤزج ﰲ جهاز اﳌجانسة الدوراني أو اﳊلقي ).(1.٥
 5.2.8ثنائية الصمامات منزوعة القشرة مطهّوة أو

مطهّوة مسبقا :

ﲡرى الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـيـ ـات طـ ـبـ ـقـ ـا ﳌنـ ـهج ﲢضيـ ـر ال ـع ـّيـنات
واﶈلـ ـ ـول اﻷم والـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـفـ ـ ـات الـ ـ ـعشريـ ـ ـة قصد الـ ـ ـفـ ـ ـحص
اﳌيكروبيولوجي اﶈدد عن طريق التنظيم اﳌعمول به.

 ٣.٨اﻷسمـ ـاك والـ ـقشريـ ـات والـ ـرخـ ـويـ ـات وب ـخ ـاخ
البحر وشوكيات اﳉلد مجّمدة :
 1.٣.٨هبر من اﻷسماك وقطع كبيرة من اﻷسماك
اﳌجّمدة عﲆ شكل كتل وقطع صغيرة وأجزاء فردية
مجّمدة :
تقتطع عّيـنة التجربة من الكتلة اﳌجّمدة بواسطة
ثاقب ذي فتيلة من خشب معقمة ) ،(٥.٥أو تذّوب ﰲ درجة
حرارة الوسط )بﲔ °18م و°2٧م( ﳌدة  6٠دقيقة تقريبا ،ولكن
ليس أكثر من  3ساعات(.
تنزع قطع بواسطة مﻼقط أو مﻼقط قاطعة معّقمة.
تترك لتذوب أكثر ،إذا اقتضى اﻷمر حتى تصبح لّينة إﱃ
حد ما لتقسيمها إﱃ قطع صغيرة بواسطة سكﲔ )(2.٥
ومﻼقط معقمة ).(3.٥
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 1٩جمادى الثانية عام  1٤٣٩هـ
 ٧مارس سنة  201٨م

ﲤزج الـ ـقـ ـطـ ـع بـ ـواسطـ ـة جـ ـهـ ـاز اﳌجـ ـانسة ال ـدوراني أو
اﳊلقي ) (1.٥مع اﳌخفف للحصول عﲆ محلول لـ  1ﰲ . 1٠

ﳌدة  6٠دقيقة تقريبا ،ولكن ليس أكثر من ثﻼث ) (3ساعات.
تقطع أجزاء بواسطة مقص أو سكين الجزار معقم ) .(2.٥

 2.٣.٨القشريات منزوعة القشرة )من نوع جمبري(
مجّمدة عﲆ شكل كتل :

ﲡانس ﰲ جـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـاز اﳌج ـ ـ ـ ـانسة ال ـ ـ ـ ـدوراني أو ج ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـاز

تترك عينة اﳌخبر لتذوب ﳌدة  6٠دقيقة تقريبا ،لكن
ليس أكثر من ثﻼثة ) (3ساعات ﰲ درجة حرارة الوسط
)بﲔ °18م و°2٧م( إﱃ أن تتكسر الكتلة .تفصل بعناية الكتلة
إﱃ عدة أجزاء بواسطة مطرقة أو سكﲔ اﳉزار معقم )(2.٥
وتقتطع أجزاء من اللحم بواسطة مﻼقط ) (3.٥وبواسطة
مﻼقط قاطعة معقمة ).(2.٥
يمكن أيضا اقتطاع عّيـنة التجربة للكتلة اﳌجّمـدة
بواسطة مثقاب ذي فتيلة من خشب معقمة ).(٥.٥
ﲤزج الـ ـقـ ـطـ ـع بـ ـواسطـ ـة جـ ـهـ ـاز اﳌجـ ـانسة ال ـدوراني أو
اﳊلقي ) (1.٥ﰲ اﳌخفف للحصول عﲆ محلول لـ  1ﰲ .1٠
 ٣.٣.٨القشريات الكاملة )من نوع جمبري( مجّمدة
عﲆ شكل كتل :
تترك عينة اﳌخبر لتذوب ﳌدة  6٠دقيقة تقريبا لكنه
ليس أكثر من ثﻼث ) (3ساعات في درجة حرارة الوسط
)بﲔ °18م و° 2٧م( إﱃ أن تتكسر الكتلة .يستخرج كل عنصر
بواسطة مﻼقط ) (3.٥أو مﻼقط قاطعة معقمة ) .(2.٥تترك
لتذوب حتى ينفصل الصدر الرأسي عن البطن ) الشكل 3
م ـن ال ـت ـم ـث ـي ـل ال ـب ـي ـاني اﳌبﲔ أدن ـاه( وي ـن ـزع اﳉزء الصال ـح
لﻸكل بواسطة مﻼقط معقمة ).(3.٥
ﲡانس بواسطة جهاز اﳌجانسة الدوراني أو جهاز
اﳌ ـجانس ـة اﳊلقي ) (1.٥ﰲ اﳌخفف للحصول عﲆ محلول
لـ  1ﰲ .1٠

اﳌـ ـجانسة اﳊلقي ) (1.٥ﰲ اﳌخفف للحصول عﲆ محلول
لـ  1ﰲ . 1٠
 2.5.٣.٨بطنيات اﻷرجل والرخويات ثنائية الصمامات
كاملة مجّمـدة عﲆ شكل كتل :
تترك عينة اﳌخبر لتذوب ﰲ درجة حرارة الوسط
بﲔ °18م و°2٧م ﳌدة  6٠دقيقة تقريبا ،ولكن ليس أكثر من
ثﻼث ) (3ساعات إﱃ أن تنكسر الكتلة .يستخرج كل عنصر
بواسطة مﻼقط معقمة ) (3.٥أو مﻼقط قاطعة معقمة ).(2.٥
تترك لتذوب أكثر ،إذا اقتضى اﻷمر ،إﱃ أن يصبح العنصر
لّينا بكفاية ﻻستخراج اﳉسم من الصدفة بواسطة ملقط
) (3.٥أو مشرط أو سكﲔ خاص باﶈار أو مغرز خاص
بالصدفات و القشريات معقم ).(2.٥
ي ـ ـم ـ ـك ـ ـن أيضا سح ـ ـق الصدف ـ ـات اﳌف ـ ـتـ ـوحـ ـة بـ ـواسطـ ـة
مطرقة معقمة )  (2.٥بدون إتﻼف اللحم.
تنزع بقايا الصدفات بواسطة ملقط معقم ) (3.٥ويقطع
اللحم عﲆ شكل مكعبات.
ﲡانس ﰲ جـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـاز اﳌج ـ ـ ـ ـانسة ال ـ ـ ـ ـدوراني أو ج ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـاز
اﳌ ـج ـانسة اﳊلقي ) (1.٥ﰲ اﳌخفف للحصول عﲆ محلول
لـ  1ﰲ . 1٠
 ٣ . 5 . ٣ . ٨ا ل ر خ و ي ا ت م ن ز و ع ة ا ل ق ش ر ة ا ل م ط ه ّو ة
واﳌطهّوة جزئيا من نوع بطنيات اﻷرجل والرخويات

 ٤.٣.٨ﳊم ال ـ ـقشري ـ ـات )م ـ ـن ن ـ ـوع ف ـ ـت ـ ـات سرطـ ـان
جمدة عﲆ شكل كتل :
البحر( اﳌ ّ

ثنائية الصمامات مجّمدة عﲆ شكل كتل :

تـقـتـطـع عـيـنـة الـتـجـربـة لـلـكـتـلـة اﳌّجـمـدة بـاستـعـمال
مثقاب ذي فتيلة من خشب معقمة ) (٥.٥أو تذّوب ﰲ درجة

تترك عّيـنة اﳌخبر لتذوب ﰲ درجة حرارة الوسط
)بﲔ °18م و°2٧م( ﳌدة  6٠دقيقة تقريبا ،ولكن ليس أكثر

حرارة الوسط بﲔ °18م و° 2٧م ﳌدة  6٠دقيقة تقريبا ،ولكن
ليس أكثر من ثﻼث ) (3ساعات إﱃ أن تنكسر الكتلة .تنزع
قطع من اللحم بواسطة مﻼقط معقمة ) (3.٥أو مﻼقط قاطعة
معقمة ).(2.٥

من ثﻼث ) (3ساعات ،إﱃ أن تنكسر الكتلة .يستخرج كل

ﲡانس ﰲ جهاز اﳌجانسة الدوراني أو اﳊلقي )(1.٥
ﰲ اﳌخفف للحصول عﲆ محلول لـ  1ﰲ . 1٠
 5.٣.٨الرخويات )رأسيات اﻷرجل ورخويات ثنائية
الصمامات وشوكيات اﳉلد كاملة( :
 1.5.٣.٨رأسيات اﻷرجل كاملة مجّمدة عﲆ شكل
كتل :
تقتطع العيّـنة باستعمال مثقاب ذي فتيلة معقمة من
خشب ) (٥.٥أو تذّوب ﰲ درجة حرارة الوسط )بﲔ°18م و°2٧م(

عنصر بـ ـواسط ـة م ـﻼق ـط ) (3.٥أو بـ ـواسطـ ـة مـ ـﻼقـ ـط قـ ـاط ـع ـة
معقمة ).(2.٥
ﲡانس ﰲ جـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـاز اﳌج ـ ـ ـ ـانسة ال ـ ـ ـ ـدوراني أو ج ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـاز
المجانسة الحلقي ) (1.٥في المخفف للحصول على محلول
لـ  1ﰲ . 1٠
 .10التخفيفات اﳌوالية :
ضـ ـر ال ـت ـخ ـف ـي ـف ـات اﳌوالـيـة طـبـقـا لـلـمـنـهج اﳌتـعـلـق
ﲢ ّ
ب ـت ـحضي ـر ال ـع ـّي ـ ـن ـات واﶈلـول اﻷم والـتـخـفـيـفـات الـعشريـة
قصد الفحص اﳌيكروبيولوجي اﶈدد عن طريق التنظيم
اﳌعمول به.

 1٩جمادى الثانية عام  1٤٣٩هـ
 ٧مارس سنة  201٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 15
اﳉريدة الرسم ّ

اﳉدول  :عدد عناصر الرخويات ثنائية الصمامات اﳊية اﳌوصى بها واﳌرسلة إﱃ اﳌخبر :

النوع
اﻻسم العلمي

اﻻسم اﳌتداول

بيكتان ماكسيمومس

صدفة القديس جاك

)(Pecten maximus

)(Coquille Saint-Jacques

اكيباكتان اوباركوﻻريس

بيتونكل أبيض

)(Aequipecten opercularis

)(Pétoncle blanc

كراسوستريا غيغاس

اﶈار اليباني

)(Crassostrea gigas

)(Huître japonaise

أوستريا أيدوليس

اﶈار اﳌس ّ
طح

)(Ostrea edulis

)(Huître plate

مارسيناريا مارسيناريا

محارة الشاطئ

)(Mercenaria mercenaria

)(Praire

تابس فيليبيناريوم

صدفة يابانية

)(Tapes philippinarum

)(Palourde japonaise

روديتابس ديكوساتوس

صدفة

)(Ruditapes decussatus

)(Palourde commune

سبيسوﻻ صوليدا

بتاغوس

)(Spisula solida

)(Patagos

ميا أروناريا

مي كومﲔ

)(Mya arenaria

)(Mye commune

انسيس

قبضية

)(Ensis spp.

)(Couteau

ميتوليس

مول

)(Mytilus spp.

)(Moule

سيراستودارما إدول

الصدف البحري العادي

)(Cerastoderma edule

)(Coque commune

دوناكس

تيلﲔ

)(Donax spp.

)(Telline

عدد العناصر

من  12إﱃ 18

من  18إﱃ 3٥

من  12إﱃ 18

من  12إﱃ 18

من  12إﱃ 18

من  18إﱃ 3٥

من  18إﱃ 3٥

من  3٥إﱃ ٥٥

من  12إﱃ 18

من  12إﱃ 18

من  18إﱃ 3٥

من  3٥إﱃ ٥٥

من  ٤٠إﱃ ٧٠
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 1٩جمادى الثانية عام  1٤٣٩هـ
 ٧مارس سنة  201٨م

الرسم البياني اﳌتعلق باﻷسماك الصغيرة وسرطان البحر والكركند والربيان
 . 1اﻷسماك الصغيرة )طولها أقل من  15سم(  :ينزع جزء من السمكة ﰲ منطقة ما قبل التصاق الذيل بواسطة مقص
و مﻼقط معقمة وإحداث شقﲔ لتشكيل مقاطع عرضية .الشق اﻷول لغرض نزع الذيل مع اﳉزء اﳌلتصق والشق الثاني لنزع
شريحة السمك الذي يكون ما قبل الشق اﻷول )الشكل.(1
عدم نزع اﳊشو أو محتوى اﳌعدة .

توضيح  - 1 :شق
 - 2شق

الشكل  : 1مثال عن اقتطاع عّي ـنة للتجربة لسمكة طولها أصغر من  1٥سم
 .2سرطان البحر  :تنزع القوقعة وتكسر مﻼقطها )الشكل  (2بواسطة ملقط معقم.

توضيح :
 - 1القوقعة

الشكل  : 2قوقعة سرطان البحر
 .٣ﳊم الكركند والربيان :
تكسر الرخوية ﰲ اﳌفصل بﲔ الصدر الرأسي والبطن )الشكل. ( 3
بواسطة ملقط معقم ،يستخرج ﳊم الصدر الرأسي والطرف الداخﲇ للبطن )ﲟا ﰲ ذلك اﻷمعاء الدقيقة التي تؤكل
عموما(.

توضيح  - 1 :صدر رأسي
 - 2البطن

الشكل  : ٣الصدر الرأسي وبطن الكركند
اﳌطبعة الرسمّية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

