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الثﻼثاء  ٣٠شوال عام ١٤٤٣

السنة التاسعة واﳋمسون

اﳌوافق  ٣١ماي سنة  ٢٠٢٢م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
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 ٠23.٤1.18.76

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 clé 68اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ 3٠٠ ٠6٠٠٠٠2٠193٠٠٤8

الهاتف  ٠23.٤1.18.89 :إﱃ 92

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠3 ٠٠ ٠6٠٠٠٠٠1٤72٠2٤2

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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 ٣١ماي سنة  ٢٠٢٢م

مراسيم تنظيمّية
مرسوم رئاسي رقم  ٢٠٦-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٣٠شوال عام ١٤٤٣
اﳌوافق  ٣١ماي سنة  ،٢٠٢٢يعـ ـ ـدل ويتم ـ ـم اﳌرسوم

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ تعديل وتتميم

الرئاسي رقم  ١٤٤-٢٢اﳌؤرخ ﰲ  ٥رمضان عـام ١٤٤٣

أحكام اﳌرسوم الرئاسي رقم  1٤٤-22اﳌؤرخ ﰲ  ٥رمضان

اﳌ ـواف ـ ـق  ٦أبريل سنـة  ٢٠٢٢ال ـذي يحدد التدابير

عام  1٤٤3اﳌوافق  6أبريل سنة  2٠22واﳌذكور أعﻼه.

اﳋاصة اﳌكيفـة ﻹجـراءات إبـرام الصفقـات العموميـة
اﳌطبق ـة عﲆ نفق ـات ﳉنة تنظيم ألعـاب البحر
اﻷبيض اﳌتوسط التاسعة عشرة لوهران.
––––––––––––
ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادة  6) 91و (7منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  21-9٠اﳌؤرخ ﰲ  2٤محرم عام
 1٤11اﳌوافق  1٥غشت سنة  199٠واﳌتعلق باﶈاسبة
العمومية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤7-1٥اﳌؤرخ ﰲ 2
ذي اﳊجـ ـ ـة عـ ـ ـام  1 ٤ 3 6اﳌواف ـ ـ ـق  1 6سب ـت ـم ـب ـر سن ـة 2 ٠ 1٥
واﳌتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات اﳌرفق
العام،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  1٤٤-22اﳌؤرخ ﰲ ٥
رمضان عام  1٤٤3اﳌوافق  6أبريل سنة  2٠22الذي يحدد
التدابير اﳋاصة اﳌكيفة ﻹجراءات إبرام الصفقات العمومية
اﳌطبقة عﲆ نفقات ﳉنة تنظيم ألعاب البحر اﻷبيض اﳌتوسط
التاسعة عشرة لوهران،

اﳌاّدة  : ٢تتمم أحكام اﳌادة  2من اﳌرسوم الرئاسي رقم
 1٤٤-22اﳌؤرخ ﰲ  ٥رمضان عام  1٤٤3اﳌوافق  6أبريل سنة
 2٠22واﳌذكور أعﻼه ،كما يأتي :
"اﳌادة  : 2تطبق أحكام هذا اﳌرسوم ) ...بدون تغيير
حتى( اللجنة.
تطبق هذه اﻷحكام أيضا عﲆ جميع الصفقات العمومية
التي يساوي أو يقل مبلغ حاجات اﳌصلحة اﳌتعاقدة اﳊدود
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  13من اﳌرسوم الرئاسي رقم
 2٤7-1٥اﳌؤرخ ﰲ  2ذي اﳊجة عام  1٤36اﳌوافق  16سبتمبر
سنة  2٠1٥واﳌذكور أعﻼه".
اﳌاّدة  : ٣ت ـ ـ ـدرج ض ـ ـم ـ ـن أح ـكـ ـام اﳌـ ـرسـ ـوم الرئاسـ ـي رقم
 1٤٤-22اﳌؤرخ ﰲ  ٥رمضان عام  1٤٤3اﳌوافق  6أبريل سنة
 2٠22واﳌذكور أعﻼه ،اﳌواد  2مكرر و 6مكرر و 6مكرر ،1
وﲢرر كما يأتي :
"اﳌادة  2مكرر  :بغض النظر عن أحكام اﳌادة  3من
اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤7-1٥اﳌؤرخ ﰲ  2ذي اﳊجة عام
 1٤36اﳌوافق  16سبتمبر سنة  2٠1٥واﳌذكور أعﻼه ،وعند
ح اﳌعلل بحالة يمكن أن تضر بالتحضير
اﻻستعجال اﳌل ّ
والتنظيم ﻷلعاب البحر اﻷبيض اﳌتوسط التاسعة عشرة
لوهران ،وﻻ يسعها التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات
ﻻ يكون ﰲ وسع اﳌصلحة اﳌتعاقدة
العمومية ،بشرط أ ّ
ﻻ تكون ناﲡة عن
توّقع الظروف اﳌسببة لهذه اﳊالة ،وأ ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  19-92اﳌؤرخ ﰲ ٤

مناورات للمماطلة من طرفها ،يمكن محافظ اﻷلعاب أن

رجب ع ـ ـ ـام  1٤12اﳌواف ـ ـ ـق  9يـ ـنـ ـاي ـر سن ـة  1992ال ـذي ي ـح ـدد

ي ـرخـ ـص ،ﲟوج ـ ـب مقـ ـرر معـ ـلل ،بالشروع ﰲ بـ ـدايـ ـة تنف ـ ـ ـيذ

إجراءات الدفع باﻻعتماد من نفقات الدولة واﳉماعات اﶈلية

اﳋدمات قبل إبرام الصفقة العمومية.

واﳌؤسسات العمومية ذات الطابع اﻹداري ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  7٥-17اﳌؤرخ ﰲ 12

ويجب أن تقتصر هذه اﳋدمات عﲆ ما هو ضروري فقط
ﳌواجهة اﳊالة اﳌذكورة أعﻼه.

جمادى اﻷوﱃ عام  1٤38اﳌوافق  9فبراير سنة  2٠17واﳌتضمن

يثّبت اﻻتفاق بﲔ اﳌصلحة اﳌتعاقدة واﳌتعامل اﳌتعاقد

إحداث ﳉنة تنظيم ألعاب البحر اﻷبيض اﳌتوسط التاسعة

ح اﳌنصوص
عن طريق تبادل الرسائل ﰲ حالة اﻻستعجال اﳌل ّ

عشرة لوهران ،اﳌعدل واﳌتمم،

عليها ﰲ هذه اﳌادة.

 ٣٠شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٣١ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣7
اﳉريدة الرسم ّ

وترسل نسخة من اﳌقرر اﳌذكور ﰲ الفقرة اﻷوﱃ أعﻼه،
إﱃ مجلس اﶈاسبة وإﱃ الوزير اﳌكلف باﳌالية.
يمكن اﳌصلحة اﳌتعاقدة ،بالنسبة لهذه اﳋدمات ،بصفة
استثنائية ،وﰲ انتظار إبرام صفقة عمومية ،منح تسبيقات،
بناًء عﲆ طلب اﳌتعامل اﳌتعاقد ،عﲆ أساس سندات طلب
أو فواتير شكلية.
ﰲ إطار اﳋدمات اﳌنفذة ﲟوجب أحكام هذه اﳌادة ،ومهما
يكن من أمر ،فﻼبد من إبرام صفقة عﲆ سبيل التسوية،
خﻼل أجل أقصاه ستة ) (6أشهر ،ابتداء من تاريخ التوقيع
عﲆ اﳌقرر اﳌذكور أعﻼه".
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"اﳌادة  6مكرر  : 1يكون التسبيق اﳌمنوح من اﳌصلحة
اﳌتعاقدة ،وفقا ﻷحكام اﳌادة  2مكرر من هذا اﳌرسوم،
موضوع وكالة دفع مرفقة بسندات الطلب والفواتير الشكلية
اﳌتعلقة باﳋدمات اﳌعنية".
اﳌاّدة  : ٤ت ـ ـعـ ـدل وتت ـم ـم أح ـكام اﳌـ ـ ـادة  8م ـن اﳌ ـرس ـوم
الرئاسي رقم  1٤٤-22اﳌؤرخ ﰲ  ٥رمضان عام  1٤٤3اﳌوافق
 6أبريل سنة  2٠22واﳌذكور أعﻼه ،كما يأتي :
"اﳌادة  : 8بغض النظر عن اﻷحكام التنظيمية السارية
اﳌف ـعول ،يمـ ـك ـن رئي ـ ـس اللجـ ـنة أن يحـ ـدث وك ـ ـاﻻت إي ـ ـرادات
ونفقات ﲟوجب مقرر.
ﲢدد قائمة النفقات التي يمكن أن تتحملها وكالة النفقات

"اﳌادة  6مكرر  :بالنسبة للخدمات اﳌنفذة ﰲ إطار هذا
اﳌرسوم وخﻼًفا ﻷحكام اﳌادة  11٠من اﳌرسوم الرئاسي
رقم  2٤7-1٥اﳌؤرخ ﰲ  2ذي اﳊجة عام  1٤36اﳌوافق 16
سبتمبر سنة  2٠1٥واﳌذكور أعﻼه ،يمكن للمصلحة اﳌتعاقدة،
بعد اﳌوافقة الصريحة من محافظ اﻷلعاب ،إعفاء اﳌتعامل
اﳌتعاقد من تقدﱘ كفالة إرجاع التسبيقات.
وﲢسب التسبيقات اﳌمنوحة من اﳌصلحة اﳌتعاقدة
عﲆ أساس النسب اﳌنصوص عليها ﰲ هذه اﳌادة واﳌواد
من  111إﱃ  116من اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤7-1٥اﳌؤرخ
ﰲ  2ذي اﳊجة عام  1٤36اﳌوافق  16سبتمبر سنة 2٠1٥
واﳌذكور أعﻼه ،وعﲆ أساس اﳌبلغ اﻹجماﱄ للصفقة أو
اﳌبلغ اﻹجماﱄ لسندات الطلب والفواتير الشكلية اﳌتعلقة
باﳋدمات اﳌشار إليها ﰲ اﳌادة  2مكرر من هذا اﳌرسوم.
إذا كانت قواعد الدفع و/أو التمويل اﳌقررة دوليا من
النوع الذي يجعل رفضها من جانب اﳌصلحة اﳌتعاقدة ،عند
التفاوض عﲆ صفقة ما ،يؤدي إﱃ ضرر أكيد باﳌصلحة
اﳌتعاقدة ،يمكن لهذه اﻷخيرة أن ﲤنح بصفة استثنائية،
وبعد اﳌوافقة الصريحة ﶈافظ اﻷلعاب ،مبلغ تسبيق يفوق
اﳌبلغ اﶈدد ﲟوجب اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤7-1٥اﳌؤرخ
ﰲ  2ذي اﳊجة عام  1٤36اﳌوافق  16سبتمبر سنة 2٠1٥
واﳌذكور أعﻼه.

ﲟوجب مقرر من محافظ اﻷلعاب ،وتبّلغ نسخة منها إﱃ
الوزير اﳌكلف باﳌالية.
).........................الباقي بدون تغيير( ."............................
اﳌاّدة  : ٥اﳋدمات التي ﰎ الشروع ﰲ تنفيذها قبل
تاريخ  6أبريل سنة  2٠22تتم تسويتها طبقا ﻷحكام اﳌرسوم
الرئاسي رقم  1٤٤-22اﳌؤرخ ﰲ  ٥رمضان عام  1٤٤3اﳌوافق
 6أبريل سنة  2٠22واﳌذكور أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٦ع ـ ـنـ ـد رفـ ـض ﳉـ ـنـ ـة الص ـ ـف ـ ـقات اﳌخـ ـت ـص ـة منح
ال ـتأشي ـرة ،ي ـم ـك ـن م ـح ـاف ـظ اﻷل ـع ـاب أن يـتـجـاوز ذلك ﲟقـرر
معلل .ويفرض مقرر التجاوز هذا ،عﲆ اﳌراقب اﳌاﱄ واﶈاسب
العمومي اﳌكلف.
ﻻ يمكن اتخاذ مقرر التجاوز ﰲ حالة رفض التأشيرة اﳌعلل،
لعدم مطابقة اﻷحكام التشريعية.
ترسل نسخة من مقرر التجاوز ،اﳌعدة وفقا للتشريع
والتنظيم اﳌعمول بهما ،إﱃ ﳉنة الصفقات اﳌعنية ومجلس
اﶈاسبة والوزير اﳌكلف باﳌالية.
اﳌاّدة  : 7يـ ـج ـ ـب عﲆ ه ـ ـي ـ ـئات الرقـ ـاب ـة اﳌـ ـس ـبـ ـقة إعـ ـط ـاء
أولوية واهتمام خاصﲔ ﳌعاﳉة اﳌلفات اﳌقدمة ﰲ إطار
ﲢ ـ ـضـ ـيـ ـر وتنظ ـ ـيم ألعـ ـاب البحر اﻷبي ـ ـض اﳌـ ـتـ ـوس ـط التـ ـاس ـ ـعة
عشرة لوهران.

ﻻ يمكن أن يتجاوز اﳌبلغ اﳉامع بﲔ التسبيق اﳉزاﰲ

اﳌاّدة  : ٨يـ ـ ـنـ ـش ـ ـر هـ ـ ـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉ ـريـ ـدة الّرس ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ثمانﲔ باﳌائة ) (%8٠من اﳌبلغ اﻹجماﱄ للصفقة أو اﳌبلغ

حّرر باﳉزائر ﰲ  3٠شوال عام  1٤٤3اﳌوافق  31ماي سنة

وال ـتسب ـي ـق ـات عﲆ ال ـت ـم ـوي ـن ،بأي ح ـال م ـن اﻷح ـوال ،نسب ـة
اﻹجماﱄ لسندات الطلب والفواتير الشكلية اﳌتعلقة باﳋدمات
اﳌشار إليها ﰲ اﳌادة  2مكرر من هذا اﳌرسوم".

.2٠22
عبد اﳌجيد تبون

 ٣٠شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٣١ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣7
اﳉريدة الرسم ّ
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مرس ـ ـوم تنفي ـ ـذي رقـ ـم  ١٩7-٢٢م ـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٤شـ ـوال ع ـام

أل ـف دي ـن ـار )  3.913.1٥٠.٠٠٠دج( ورخصة ب ـ ـرنـ ـامج قـ ـدرهـ ـا

 ١٤٤٣اﳌوافـ ـق  ٢٥مـ ـاي سن ـ ـة  ،٢٠٢٢ي ـع ـ ـدل توزيـ ـ ـع

ملياران ومائتان وثمانون مليونا ومائة وخمسون ألف

نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة  ٢٠٢٢حسب

دي ـ ـن ـ ـار ) 2.28٠.1٥٠.٠٠٠دج( يقـ ـ ـّيدان ﰲ النـفـ ـقـ ـات ذات الط ـابـ ـع

كل قطاع.

النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ القانون رقم  16-21الـمؤّرخ ﰲ
––––––––––

ول،
ن الوزير اﻷ ّ
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادتان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  17-8٤الـمؤّرخ ﰲ  8شوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،

 2٥جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة 2٠21
واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة  (2٠22طبقا للجدول ”ب”
اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٣ينشـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا اﳌرس ـ ـوم ﰲ اﳉري ـ ـ ـدة الّرسم ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٤شوال عام  1٤٤3اﳌوافق  2٥ماي
سنة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان

اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  16-21الـمؤّرخ ﰲ  2٥جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠22

اﳌلحق
اﳉدول ”أ” مساهمات نهائية

)بآﻻف الدنانير(

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21الـمؤّرخ ﰲ
 19ذي الـ ـ ـقـ ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  1٤٤2اﳌوافـ ـ ـ ـ ـق  3٠ي ـ ـون ـ ـيـ ـو سنـ ـة 2٠21
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،

اﳌبالغ اﳌلغاة
القطاع

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21الـمؤّرخ ﰲ
 26ذي ال ـ ـ ـق ـ ـ ـعـ ـ ـدة عـ ـ ـام  1٤٤2اﳌوافـ ـ ـ ـ ـ ـق  7يـ ـ ـول ـ ـي ـ ـو سن ـ ـة 2٠21
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

احتياطي لنفقات غير متوّقعة

– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  227-98الـمؤّرخ ﰲ
 19رب ـ ـ ـي ـ ـ ـع اﻷّول عـ ـ ـام  1٤19اﳌواف ـ ـ ـ ـق  13يـ ـولـ ـيـ ـو سنـ ـة 1998

اﳌجموع .................................

واﳌتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

اعتماد
الدفع

رخصة
البرنامج

3.913.1٥٠

2.280.150

٣.٩١٣.١٥٠

2.280.150

اﳉدول ”ب” مساهمات نهائية

يرسم ما يأتي :
)بآﻻف الدنانير(

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠22اعتماد دفع
قدره ثﻼثة مﻼيير وتسعمائة وثﻼثة عشر مليونا ومائة

اﳌبالغ اﳌخصصة

وخمسون ألف دينار ) 3.913.1٥٠.٠٠٠دج( ورخ ـ ـص ـة برنامج

القطاع

قدرها ملياران ومائتان وثمانون مليونا ومائة وخمسون
أل ـ ـ ـف ديـ ـنـ ـ ـ ـار ) 2.28٠.1٥٠.٠٠٠دج( مق ـ ـ ـّيدان ﰲ الن ـفـقـ ـات ذات
الطابـ ـع النهـ ـائي )اﳌنصـ ـوص عليهـ ـا ﰲ القانـ ـون رق ـم 16-21
الـمؤّرخ ﰲ  2٥جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر
سنـ ـة  2٠21واﳌتضم ـ ـن قـ ـانـ ـون اﳌالـ ـيـ ـة لسنـ ـة  (2٠22طـبـقـا

اﳌنشآت القاعدية اﻻجتماعية

اعتماد
الدفع

رخصة
البرنامج

2.٠٥7.٠٠٠ 3.690.000

والثقافية
دعم اﳊصول عﲆ السكن

223.150

223.1٥٠

للجدول ”أ” اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٢يخصص ﳌيزانية سنة  2٠22اعتماد دفع قدره
ثﻼثة مﻼيير وتسعمائة وثﻼثة عشر مليونا ومائة وخمسون

اﳌجموع ................................

3.913.150

٢.٢٨٠.١٥٠

 ٣٠شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٣١ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣7
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم تنفيذي رقم  ١٩٨-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٤شوال عام

اﳌلحق

 ١٤٤٣اﳌوافق  ٢٥ماي سنة  ،٢٠٢٢يـعدل توزيع نفقات

ميزانية الدولة للتجهيز لسنة  ٢٠٢٢حسب كل قطاع.

اﳉدول ”أ” مساهمات نهائية

––––––––––

)بآﻻف الدنانير(

ول،
ن الوزير اﻷ ّ
إ ّ

)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  17-8٤الـمؤّرخ ﰲ  8شوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  16-21الـمؤّرخ ﰲ  2٥جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن

رخصة البرنامج
اﳌلغاة

القطاع

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادتان  ٥-112و1٤1

احتياطي لنفقات غير متوّقعة

٤.٠٠٠.٠٠٠

اﳌجموع ..................................

٤.٠٠٠.٠٠٠

اﳉدول ”ب” مساهمات نهائية
)بآﻻف الدنانير(

قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21الـمؤّرخ ﰲ
 19ذي الـ ـ ـقـ ـ ـع ـ ـدة ع ـ ـام  1٤٤2اﳌوافـ ـ ـ ـ ـق  3٠ي ـ ـون ـ ـيـ ـو سنـ ـة 2٠21
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21الـمؤّرخ ﰲ
 26ذي القعـ ـ ـدة ع ـ ـ ـام  1٤٤2اﳌ ـ ـوافـ ـ ـق  7يولي ـ ـو سنـ ـ ـة 2٠21
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رخصة البرنامج
اﳌخصصة

القطاع
اﳌنش ـ ـآت القاعدي ـ ـة اﻻقتصادي ـ ـة
واﻹدارية

٤.٠٠٠.٠٠٠

اﳌجموع ..................................

٤.٠٠٠.٠٠٠

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  227-98الـمؤّرخ ﰲ
 19رب ـ ـ ـي ـ ـ ـع اﻷّول عـ ـ ـام  1٤19اﳌواف ـ ـ ـ ـق  13يـ ـولـ ـيـ ـو سنـ ـة 1998
واﳌتعلق بنفقات الدولة للتجهيز ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

مرسوم تنفيذي رقم  ١٩٩-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٤شوال عام

 ١٤٤٣اﳌوافق  ٢٥ماي سنة  ،٢٠٢٢ي ـت ـضمن نقل
اعتماد ﰲ ميزانيـة تسييـ ـر وزارة العدل.

يرسم ما يأتي :

––––––––––

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تلغـ ـ ـى م ـ ـ ـن ميزاني ـ ـة سنـ ـ ـة  2٠22رخصـ ـ ـة
برنامـ ـج قدره ـ ـا أربع ـ ـة مﻼيي ـ ـر دين ـ ـار ) ٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج(
مقّيدة ﰲ النفقات ذات الطابع النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ

القانون رقم  16-21الـمؤّرخ ﰲ  2٥جمادى اﻷوﱃ عام 1٤٤3
اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن قانون اﳌالية
لسنة  (2٠22طبقا للجدول ”أ” اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٢تخصص ﳌيزانية سنة  2٠22رخصة برنامج

قدرها أربعة مﻼيير دينار ) ٤ .٠٠٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠دج( تقّيد ﰲ
النفقات ذات الطابع النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ القانون
رقم  16-21الـمؤّرخ ﰲ  2٥جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق 3٠

ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة (2٠22
طبقا للجدول ”ب” اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٣ينشـ ـ ـر ه ـ ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉريـ ـ ـ ـدة الّرسمـ ـ ـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٤شوال عام  1٤٤3اﳌوافق  2٥ماي
سنة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان

ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادتان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  17-8٤الـمؤّرخ ﰲ  8شوال عام
 1٤٠٤اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  16-21الـمؤرخ ﰲ  2٥جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن
قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ 19
ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضّمن
تعيﲔ الوزير اﻷّول،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ 26
ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضّمن

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣7
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٣٠شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٣١ماي سنة  ٢٠٢٢م

– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  ٠7-22اﳌؤرخ ﰲ 29

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ

ج ـ ـ ـمـ ـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـ ـام  1٤٤3اﳌوافـ ـ ـ ـ ـ ـق  3ج ـ ـ ـانـ ـ ـفي سنـ ـ ـة 2٠22

 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير العدل،

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

ح ا ف ظ ا ﻷ خ ت ا م م ن ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية
لسنة ،2٠22

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  188-9٠اﳌؤرخ ﰲ
أول ذي اﳊجة عام  1٤1٠اﳌوافق  23يونيو سنة  199٠الذي

يرسم ما يأتي :

يحدد هياكل اﻹدارة اﳌركزية وأجهزتها ﰲ الوزارات ،ﻻ سيما

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠22اعتماد قدره

اﳌادة  17منه،

خ ـ ـمسة مـ ـﻼيﲔ ديـ ـنـ ـار ) ٥.٠٠٠.٠٠٠دج( مـ ـقـ ـّيـ ـد ﰲ مـ ـي ـزان ـي ـة

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  226-9٠اﳌؤرخ ﰲ 3

تسيير وزارة ا ل ع د ل  ،ا ل ف ر ع ا ﻷ و ل  :م د ي ر ي ة ا ﻹ د ا ر ة ا ل ع ا م ة ،

محرم عام  1٤11اﳌوافق  2٥يوليو سنة  199٠الذي يحدد

ا ل ف ر ع ا ﳉ ز ئ ي ا ﻷ و ل  :ا ﳌ ص ا ل ح ا ﳌ ر ك ز ي ة و ﰲ الباب رقم

حق ـ ـوق الع ـ ـمال الذي ـ ـن يمـ ـارسـ ـون وظ ـ ـائف عـ ـليـ ـا ﰲ ال ـ ـدولـ ـة

” ٠3–3٤اﻹدارة اﳌركزية – اللوازم”.

وواجباتهم ،اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌاّدة  : ٢يخصص ﳌيزانية سنة  2٠22اعتماد قدره
خمسة مﻼيﲔ دينار ) ٥ . ٠٠٠ . ٠٠٠دج( ي ق ّي د ﰲ م ي ز ا ن ي ة

محرم عام  1٤11اﳌوافق  2٥يوليو سنة  199٠الذي يحدد

ت س ي ي ر وزارة ا ل ع د ل  ،ا ل ف ر ع ا ﻷ و ل  :م د ي ر ي ة ا ﻹ د ا ر ة ا ل ع ا م ة ،

قائمة الوظائف العليا ﰲ الدولة بعنوان اﻹدارة واﳌؤسسات

ا ل ف ر ع ا ﳉ ز ئ ي ا ﻷ و ل  :ا ﳌ ص ا ل ح ا ﳌ ر ك ز ي ة و ﰲ الباب رقم

والهيئات العمومية ،اﳌعدل واﳌتمم،

” 9٠–3٤اﻹدارة اﳌركزية – حظيرة السيارات”.

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  227-9٠اﳌؤرخ ﰲ 3

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  228-9٠اﳌؤرخ ﰲ 3

اﳌاّدة  : ٣يكلف وزير اﳌالية ووزير العدل ،حافظ
اﻷختام ،كل فيما يخصه ،بتنفيذ هذا اﳌرسوم الذي ينشر

كيفية منح اﳌرتبات التي تطبق عﲆ العمال الذين يمارسون

ﰲ اﳉريـدة ال ـّرسم ـّي ـة ل ـل ـج ـم ـهـورّيـة اﳉزائـرّيـة الـّديـمـقـراطـّيـة

وظائف عليا ﰲ الدولة ،اﳌعدل واﳌتمم،

الّشعبّية.

محرم عام  1٤11اﳌوافق  2٥يوليو سنة  199٠الذي يحدد

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٥٤-٠8اﳌؤرخ ﰲ

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٤شوال عام  1٤٤3اﳌوافق  2٥ماي
سنة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان

``````````````````````````````````````````````````H
مرسـ ـوم تنـ ـف ـي ـذي رق ـم  ٢٠٠-٢٢مـ ـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٤شـ ـوال عـ ـ ـام

 2٠جمادى اﻷوﱃ عام  1٤29اﳌوافق  26مايو سنة  2٠٠8واﳌتضمن
مهام مفتشية مصالح اﳌيزانية وتنظيمها وسيرها ،اﳌعدل
واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٥2-21اﳌؤرخ ﰲ
 2٥شّوال عام  1٤٤2اﳌوافق  6يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن

 ١٤٤٣اﳌـ ـوافـ ـق  ٢٥مـ ـاي سـ ـنـ ـة  ،٢٠٢٢يتـ ـضـ ـم ـ ـن م ـه ـ ـام

تن ـ ـظـ ـ ـيم اﻹدارة اﳌـ ـرك ـزي ـ ـة ل ـ ـوزارة اﳌـ ـال ـية ،ﻻ سيما اﳌادة

اﳌـ ـفـ ـت ـش ـيـ ـ ـة العـ ـام ـ ـة ﳌـ ـصـ ـ ـالـ ـح اﳌ ـيـ ـزانـ ـي ـ ـة والت ـقـ ـي ـيـ ـم

 3منه،

وتنظيمها وسيرها.
–––––––––––
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وب ـ ـن ـ ـاء عﲆ الدسـ ـتـ ـور ،ﻻ س ـي ـ ـما الـمـ ـادت ـ ـان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطـ ـب ـيـ ـقا ﻷح ـك ـام اﳌـ ـادة  3م ـن اﳌ ـرسـ ـوم
التنفيذي رقم  2٥2-21اﳌؤرخ ﰲ  2٥شّوال عام  1٤٤2اﳌوافق
 6يونيو سنة  2٠21واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ
ﲢديد مهام اﳌفتشية العامة ﳌصالح اﳌيزانية والتقييم
وتنظيمها وسيرها  ،التي تدعى ﰲ صلب النص ''اﳌفتشية
العامة''.

– وﲟقـ ـتضى القـ ـان ـون الع ـض ـوي رقم  1٥-18اﳌؤرخ ﰲ 22
ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18واﳌتعلق
بقوانﲔ اﳌالية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ 19
ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

اﳌاّدة  : 2تكلف اﳌفتشية العامة ،ﲢت سلطة اﳌدير
العام للميزانية ،بالقيام ﲟهام اﳌراقبة والتفتيش والتقييم
ب خصوصا عﲆ ما يأتي :
التي تنص ّ
– السهر عﲆ تطبيق التشريع والتنظيم اﳌعمول بهما،
والنصوص ذات الصلة لتحسﲔ نجاعة النفقات العمومية،

 ٣٠شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٣١ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣7
اﳉريدة الرسم ّ

– تنفيذ اﳌيزانية ومتابعتها وإنجازها وفقا لﻸهداف
اﶈّددة،
– اﻻستعمال العقﻼني واﻷمثل للوسائل واﳌوارد اﳌوضوعة
ﲢت تصرف الهياكل التابعة للمديرية العامة للميزانية،
– السير العادي واﳌنتظم لﻺدارة اﳌركزية للميزانية والهياكل
واﳌصالح غير اﳌمركزة التابعة لها،
– ﲡسيد مبدأ الصرامة ﰲ تنظيم العمل ﰲ ظل احترام
القوانﲔ والتنظيمات اﳌعمول بها.
اﳌاّدة  : ٣دون اﳌساس بالصﻼحيات التي تخولها القوانﲔ
والتنظيمات اﳌعمول بها ﳌؤسسات وأجهزة الرقابة اﻷخرى،
يمكن تكليف اﳌفتشية العامة للقيام ،باﻻتصال والتشاور
مع اﻵمرين بالصرف اﳌعنيﲔ ،بتقييم مشاريع اﻻستثمار
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يؤهل اﳌفتشون للحصول عﲆ كل اﳌعلومات والوثائق
الضرورية التي تفيدهم ﰲ تنفيذ مهامهم وطلبها من مسؤوﱄ
الهياكل واﳌصالح التي يتم تفتيشها.
وبهذه الصفة ،يلزم اﳌفتشون بالسر اﳌهني وباﳊفاظ
عﲆ سّرية الوثائق واﳌعلومات التي يقومون بتسييرها
ومتابعتها واﻹطﻼع عليها.
اﳌاّدة  : 7يـ ـع ـد اﳌ ـف ـتـ ـش العام تقري ـرا سـنويا عن النشاطات
يرسل إﱃ اﳌ ـ ـديـ ـر العـ ـام للمي ـزاني ـة ،ي ـقـ ـدم ف ـ ـيه اﳌـ ـﻼحـ ـظات
واﻻقتراحات اﳌتعلقة بتقييم سير الهياكل اﳌركزية واﳌصالح
الﻼمركزية.
اﳌاّدة  : ٨يشرف عﲆ اﳌفتشية العامة مفتش عام يساعده
ثمانية ) (8مفتشﲔ وثمانية ) (8مكلفﲔ بالتفتيش.
وينشط اﳌفتش العام وينسق ويتابع نشاطات اﳌفتشﲔ.

العمومي طبقا ﻻستحقاقات إنجازها واختتامها .ويمكن أن

اﳌاّدة  : ٩وظ ـ ـائف اﳌـ ـف ـتـ ـش العـ ـام واﳌفـ ـت ـشـ ـﲔ واﳌكلفﲔ

تنفذ هذه التدخﻼت بإشراك الهياكل اﻷخرى لﻺدارة اﳌركزية

بالتفتيش وظائف عليا ﰲ الدولة ويتم تعيينهم طبقا للتنظيم

للمديرية العامة للميزانية.

اﳌعمول به.

كما يمكن أن تكلف اﳌفتشية العامة ،بالقيام بأعمال
الدراسة والتفكير التي تدخل ضمن مجال اختصاصها.
اﳌاّدة  : ٤تتدخل اﳌفتشية العامة عﲆ أساس برنامج
تفتيش سنوي بعد اﳌوافقة عليه من اﳌدير العام للميزانية.

وتنهى مهامهم حسب اﻷشكال نفسها.
تصنف وظائف اﳌفتش العام واﳌفتش واﳌكلف بالتفتيش
وتدفع مرتباتهم استنادا ،عﲆ التواﱄ ،إﱃ وظيفة مفتش عام
ﰲ الوزارة ومدير ﰲ اﻹدارة اﳌركزية ونائب مدير ﰲ اﻹدارة
اﳌركزية.

وزيادة عﲆ ذلك يمكنها التدخل ،بصفة فجائية ،بناء عﲆ

اﳌاّدة  : ١٠تل ـ ـغى جمـ ـي ـع أحكـ ـام اﳌـ ـرس ـوم التن ـفيـذي رقم

تع ـلي ـ ـمـ ـات اﳌـ ـديـ ـر العـ ـام للم ـي ـ ـزان ـ ـيـ ـة ،عﲆ م ـ ـس ـتـ ـوى اﳌـ ـصـ ـالـ ـح

 1٥٤-٠8اﳌؤرخ ﰲ  2٠جمادى اﻷوﱃ عام  1٤29اﳌوافق 26

التـ ـ ـابـ ـعة للـ ـم ـدي ـريـ ـة العـ ـامة للميزانية فقط ،للقيام بأية مهمة

مايو سنة  2٠٠8واﳌتضمن مهام مفتشية مصالح اﳌيزانية

ﲢقيق ظرفية ﳌراقبة ملفات محددة أو طلبات تكون ضرورية

وتنظيمها وسيرها.

بفعل ظروف خاصة.

اﳌاّدة  : ١١يـ ـن ـشـ ـر ه ـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉـ ـري ـدة الّرس ـمـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

تباشر مهام التفتيش واﳌراقبة عﲆ أساس مذكرة يحدد
من خﻼلها الهيكل أو اﳌصلحة التي يتم تفتيشها ومضمون
اﻷعمال اﳌراد القيام بها وكذا اﻷهداف اﶈددة لكل تدخل.

ح ـ ـّرر باﳉ ـ ـزائر ﰲ  2٤شـ ـوال عـ ـام  1٤٤3اﳌـ ـوافـ ـق  2٥ماي

سنة .2٠22

أيمن بن عبد الرحمان

اﳌاّدة  : ٥تتوج مهام التفتيش والرقابة والتقييم بتقرير
يتضمن اﳌعاينات واﳌﻼحظات والتوصيات اﶈتملة التي
من شأنها أن تساهم ﰲ ﲢسﲔ وتعزيز عمل وتنظيم الهياكل
واﳌصالح التي يتم تفتيشها.
اﳌاّدة  : ٦تـ ـب ـلغ ن ـس ـخـ ـة مـ ـن التـ ـق ـري ـر أو م ـس ـتخرج منه،

`````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفـ ـيـذي رقـ ـم  ٢٠١-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٤شـ ـوال عـ ـ ـام
 ١٤٤٣اﳌـ ـوافـ ـق  ٢٥مـ ـاي سـ ـنة  ،٢٠٢٢يت ـمم اﳌـرسوم
التنفيذي رقم  ٣٠٦-١٥اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٤صفر عام ١٤٣7
اﳌـ ـوافـ ـق  ٦ديسمـ ـبر سنـ ـة  ٢٠١٥الـ ـ ـذي يحـ ـ ـدد شـ ـروط

حسب اﳊالة ،إﱃ مسؤوﱄ الهياكل واﳌصالح التي ﰎ تفتيشها،

وكيفيـات تطبيق أنظمة رخص اﻻستيراد أو التصدير

الذي ـ ـن يتـ ـعّين علـ ـيـ ـ ـهم الرد عﲆ كـ ـل اﳌ ـعايـ ـنـ ـات واﳌـ ـﻼحـ ـ ـظـ ـات

للمنتوجات والبضائع.
––––––––––––

اﶈررة.
وب ـ ـن ـ ـاء عﲆ الـ ـردود اﳌق ـ ـدم ـ ـة ﰲ هـ ـذا الشـ ـأن ،ت ـعد م ـذك ـ ـرة
تـ ـوج ـي ـهـ ـي ـة وتـ ـرس ـل إﱃ مسؤوﱄ الهياكل واﳌصالح التي ﰎ
تفتيشها ،تتضمن التوصيات والتدابير التي يجب التكفل
بها.

ول،
ن الوزير اﻷ ّ
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير التجارة وترقية الصادرات،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادتان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
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 ٣٠شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٣١ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣7
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠٤-٠3اﳌؤرخ ﰲ  19جمادى اﻷوﱃ

مرسوم تنفيذي رقم  ٢٠٢-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٤شوال عام

عام  1٤2٤اﳌوافق  19يوليو سنة  2٠٠3واﳌتعلق بالقواعد

 ١٤٤٣اﳌوافق  ٢٥ماي سنة  ،٢٠٢٢يعـدل اﳌرس ـوم

العامة اﳌطبقة عﲆ عمليات استيراد البضائع وتصديرها،

التنفي ـذي رقم  ١٨٨-٩٨اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  7صفر عام ١٤١٩
اﳌوافق  ٢يونيو سنة  ١٩٩٨واﳌتضمن إنشاء مركز

اﳌعدل واﳌتمم ،ﻻ سيما اﳌادة  6مكرر  6منه،

وطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله.

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ 19
ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسـ ـوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌ ـ ـوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  3٠6-1٥اﳌؤرخ ﰲ

–––––––––––
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الصحة،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادتان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،

شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص اﻻستيراد أو التصدير

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠1-88اﳌؤّرخ ﰲ  22جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤٠6اﳌوافق  12يناير سنة  1988واﳌتضمن

للمنتوجات والبضائع،

القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية اﻻقتصادية ،ﻻ سيما

 2٤صفر عام  1٤37اﳌوافق  6ديسمبر سنة  2٠1٥الذي يحدد

الباب الثالث منه،

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تتمم أحكام اﳌرسوم التنفيذي رقم 3٠6-1٥
اﳌؤرخ ﰲ  2٤صفر عام  1٤37اﳌوافق  6ديسمبر سنة 2٠1٥

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3-٠6اﳌؤّرخ ﰲ  19جمادى الثانية

عام  1٤27اﳌوافق  1٥يوليو سنة  2٠٠6واﳌتضمن القانون

واﳌذكور أعﻼه ،ﲟواد  ٤مكرر و ٤مكرر  1و ٤مكرر  ،2وﲢرر

اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،

كما يأتي :

– وﲟقتضى القانون رقم  11-18اﳌؤّرخ ﰲ  18شّوال عام
 1٤39اﳌوافق  2يوليو سنة  2٠18واﳌتعّلق بالصحة ،اﳌعّدل

''اﳌاّدة  ٤م ـ ـ ـك ـ ـ ـرر  :تسّل ـم الـرخصة الـتـلـقـائـيـة لـﻼستـيـراد
اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٤أعﻼه ،لكل عملية استيراد،
وتكون صاﳊة ﳌدة سنة ) (1واحدة''.
''اﳌاّدة  ٤مكرر  : 1يتعّين عﲆ القطاعات الوزارية اﳌعنية

ﲟنح الرخص طلب الرأي اﳌسبق للوزير اﳌكلّف بالتجارة
قبل تسليم الرخصة.

يبدي الوزير اﳌكّلف بالتجارة رأيه طبقا ﻷحكام اﳌادة 6
مكرر  6من اﻷمر رقم  ٠٤-٠3اﳌؤرخ ﰲ  19جمادى اﻷوﱃ عام
 1٤2٤اﳌوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق  19يـ ـ ـولـ ـ ـيـ ـ ـو سنـ ـ ـة  ،2٠٠3اﳌعـ ـ ـدل واﳌت ـ ـم ـ ـم
واﳌذكور أعﻼه ،ﰲ أجل أقصاه عشرة ) (1٠أيام''.
''اﳌاّدة  ٤مكرر  : 2تنشأ عﲆ مستوى وزارة التجارة
م ـ ـ ـنصة رق ـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـة مـ ـ ـخصصة لـ ـ ـتسيـ ـ ـيـ ـ ـر رخص اﻻستـ ـ ـيـ ـ ـراد
الـتـلـقـائـيـة ،وتـكـون مـوصولـة بـالـقـطـاعـات الـوزاريـة اﳌعـنـيـة

واﳌتّمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ
 19ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  1٤٤2اﳌواف ـ ـ ـق  3٠يـ ـونـ ـي ـو سن ـة 2٠21
واﳌتضمن تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤّرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سـنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  188-98اﳌؤّرخ ﰲ 7

صفر ع ـام  1٤19اﳌوافق  2يونيو سنة  1998واﳌتضمن إنشاء
اﳌركز الوطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله،
يرسم ما يأتي :

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يه ـ ـدف هـ ـذا اﳌ ـرسـ ـوم إﱃ تعـ ـدي ـل أح ـكـ ـام

وكذا إدارة اﳉمارك''.
اﳌاّدة  : 2يـ ـج ـ ـب عﲆ اﳌـ ـتـ ـع ـامل ـ ـﲔ اﳊـ ـائزي ـ ـن الرخ ـ ـص
اﳌـ ـ ـمـ ـ ـنوحـ ـة لهـ ـم مـ ـن القـ ـط ـاعـات اﳌعنية اﻻمتثال ﻷحكام هذا

اﳌ ـ ـادتﲔ  7و 13مـ ـن اﳌـرسوم التنفيذي رقم  188-98اﳌؤّرخ

ﰲ  7صفر ع ـام  1٤19اﳌوافق  2يونيو سنة  1998واﳌتضمن

اﳌرسوم ﰲ أجل أقصاه ستة ) (6أشهر ،ابتداء من تاريخ نشره

إنشاء اﳌركز الوطني لعلم السموم وتنظيمه وعمله ،كما

ﰲ اﳉريدة الرسمية.

يأتي :

اﳌاّدة  : ٣يـ ـنـ ـ ـشر هذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉـ ـريدة الّرسـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٤شوال عام  1٤٤3اﳌوافق  2٥ماي
سنة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان

''اﳌاّدة  : 7يتكون مجلس التوجيه من :
– ) ................................بدون تغيير حتى( الوكالة الوطنية
للدم،
– ﳑثل الوكالة الوطنية للمواد الصيدﻻنية،
) ..................................الباقي بدون تغيير(.''.............................

 ٣٠شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٣١ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣7
اﳉريدة الرسم ّ

''اﳌاّدة  : 13يعّين اﳌدير العام للمركز ﲟوجب مرسوم

11

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  27٥-21اﳌؤرخ ﰲ

بناء عﲆ اقتراح الوزير اﳌكلف بالصحة طبقا للتنظيم

 19ذي القعـدة عـام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يـونـيـو سنـة  2٠21واﳌتضمن

اﳌعمول به.

تعيﲔ الوزير اﻷول،

وتنهى مهامه حسب اﻷشكال نفسها''.
اﳌاّدة  : ٢ين ـ ـ ـشـ ـر هـ ـذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉـ ـريـ ـدة الّرس ـمـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٤شوال عام  1٤٤3اﳌوافق  2٥ماي
سنة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي رقم  ٢٠٣-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٤شوال عام
 ١٤٤٣اﳌوافق  ٢٥ماي سنة  ،٢٠٢٢يحـدد مهـام اﳌعـاهـد
الوط ـ ـنـ ـيـ ـة للتـ ـك ـوي ـن العـ ـاﱄ للق ـ ـاب ـ ـﻼت وت ـن ـظ ـي ـم ـها
وسيرها.
–––––––––––
ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ التقرير اﳌشترك بﲔ وزير الصحة ووزير
التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وبن ـ ـاء عﲆ الدسـ ـ ـتـ ـور ،ﻻ سـ ـيـ ـمـ ـا الـمـ ـادت ـان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟقتـ ـضـ ـى القـ ـانـ ـون رقـ ـم  ٠1-88اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  22ج ـمـادى

اﻷوﱃ عام  1٤٠8اﳌوافق  12يناير سنة  1988واﳌتضمن القانون

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  26٥-٠8اﳌؤرخ ﰲ
 17شعبان عام  1٤29اﳌوافق  19غشت سنة  2٠٠8واﳌتضمن
نـظام الـدراسـات للحـصول عـلـى شهـادة الليـسانـس وشهـادة
الـمـاستـر وشـهـادة الـدكـتـوراه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  9٤-11اﳌؤّرخ ﰲ 21

ربيع اﻷّول عام  1٤32اﳌوافق  2٤فبراير سنة  2٠11الذي
يحّول مدارس التكوين شبه الطبي إﱃ معاهد وطنية للتكوين
العاﱄ للقابﻼت،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  122-11اﳌؤّرخ ﰲ
 1٥ربيع الثاني عام  1٤32اﳌوافق  2٠مارس سنة 2٠11
ص باﳌوظفات اﳌنتميات
واﳌتضّمن القانون اﻷساسي اﳋا ّ

لسلك القابﻼت ﰲ الصحة العمومية،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  263-18اﳌؤّرخ ﰲ 8

صفر عام  1٤٤٠اﳌوافق  17أكتوبر سنة  2٠18الذي يحّدد
شروط منح الوصاية البيداغوجية ﳌؤسسات التكوين العاﱄ

التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ﳑارستها ،ﻻ سيما
اﳌادة  ٥منه،

التوجيهي للمؤسسات العمومية اﻻقتصادية ،ﻻ سيما الباب

يرسم ما يأتي :

الثالث منه،

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطـ ـب ـي ـ ـقا ﻷحـ ـكـ ـام اﳌـ ـادة  ٥مـ ـن اﳌ ـرس ـ ـوم

– وﲟقتضى القانون رقم  21-9٠اﳌؤرخ ﰲ  2٤محرم عام

التنفيذي رقم  263-18اﳌ ـؤّرخ ﰲ  8ص ـ ـفـر عام  1٤٤٠اﳌوافق

 1٤11اﳌ ـ ـوافـ ـق  1٥غـ ـشـ ـت سـ ـنـ ـة  199٠واﳌـ ـت ـعـ ـ ـلق باﶈ ـ ـاسـ ـب ـة

 17أكتـ ـوبـ ـر سـ ـن ـ ـة  2٠18الذي يح ـ ـّدد شـ ـروط من ـ ـح الوص ـايـ ـة

العمومية ،اﳌعدل واﳌتمم،

البيداغوجية ﳌؤسسات التكوين العاﱄ التابعة لدوائر وزارية

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  2٠-9٥اﳌؤرخ ﰲ  19صفر عام 1٤16

أخرى وكيفيات ﳑارستها ،يهدف هذا اﳌرسوم إﱃ ﲢديد

اﳌ ـ ـواف ـ ـق  17ي ـوليـ ـو سـ ـنة  199٥واﳌت ـعّلق ﲟجلس اﶈاسبة،

مهام وتنظيم وسير اﳌعاهد الوطنية للتكوين العاﱄ للقابﻼت

اﳌعدل واﳌتمم،

التابعة لوزارة الصحة والتي تدعى ﰲ صلب النص "اﳌعهد".
الفصل اﻷول

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥-99اﳌؤرخ ﰲ  18ذي اﳊجة
ع ـ ـام  1٤19اﳌ ـ ـواف ـ ـق  ٤أب ـ ـري ـ ـل س ـ ـنـ ـة  1999واﳌ ـتضـمن القانون
التوجيهي للتعليم العاﱄ ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﻻ سيما اﳌادة ٤٠
مكرر منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  21-1٥اﳌؤّرخ ﰲ  18ربيع اﻷول

عام  1٤37اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠1٥واﳌتضمن القانون

التـ ـ ـوج ـ ـ ـيـ ـهي حـ ـول الب ـحـ ـث الع ـلمـ ـي والتـ ـطـ ـويـ ـر الت ـكـ ـن ـ ـولوج ـ ـي،
اﳌعدل،

أحكام عامة
اﳌاّدة  : ٢اﳌـ ـعـ ـهـ ـد م ـؤسـ ـسة عمـ ـوم ـ ـية ذات طـ ـاب ـع إداري،
يتمتع بالشخصية اﳌعنوية واﻻستقﻼل اﳌاﱄ.
ينشأ اﳌعهد ﲟوجب مرسوم تنفيذي بناء عﲆ تقرير
مشترك بﲔ الوزير اﳌكّلف بالصحة والوزير اﳌكّلف بالتعليم
العاﱄ.
يوضـ ـع اﳌ ـع ـهد ﲢ ـت الوصاية اﻹدارية لل ـ ـوزير اﳌ ـك ـ ـّلف

– وﲟقتضى القانون رقم  11-18اﳌؤّرخ ﰲ  18شوال عام
 1٤39اﳌوافق  2يوليو سنة  2٠18واﳌتعّلق بالصحة ،اﳌعدل

بالصحـة .ويمارس الوصاية البيداغوجية عليه الوزير اﳌكلّف

واﳌتمم،

بالتعليم العاﱄ والوزير اﳌكّلف بالصحة.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣7
اﳉريدة الرسم ّ
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ﲢّدد قائمة اﳌعاهد الوطنية للتكوين العاﱄ للقابﻼت ﰲ
اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
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 ٣١ماي سنة  ٢٠٢٢م

– ﳑثل الوزير اﳌكلّف بالصحة ،رئيسا،
– ﳑثل وزير الدفاع الوطني ،عضوا،

اﳌاّدة  : ٣يتوﱃ اﳌعهد مهمة تلبية حاجات قطاع الصحة
ﰲ مـ ـجـ ـال تكـ ـوي ـن القـ ـابـ ـﻼت ،ع ـﲆ س ـب ـيـ ـل اﻷولـ ـوي ـ ـة ،وحـ ـاجـ ـات
الق ـطـ ـاعـ ـات الـ ـوطـ ـن ـي ـ ـة مـ ـن اﻹطـ ـارات القـابـﻼت اﳌؤهلة .وبهذه
الصفة ،يكلف عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :

– ﳑثل الوزير اﳌكلّف بالتعليم العاﱄ ،عضوا،
– ﳑثل الوزير اﳌكّلف باﳌالية ،عضوا،
– ﳑثل السلطة اﳌكلّفة بالوظيفة العمومية ،عضوا،

– ضمان التكوين العاﱄ للقابﻼت ﰲ الصحة العمومية،

– رئيس اﳌجلس العلمي للمعهد ،عضوا،

– اعتماد الدعائم والوسائل ال ـبـي ـداغـوج ـيـة اﳌبتكرة الـتي

– ﳑثل عن اﻷساتذة الباحثﲔ ،عضوا،

ت ـسـمح ب ـتـطـب ـيق أمـثـل لـبـرامج التكوين،
– الـتـ ـ ـقـ ـي ـ ـيم اﳌن ـت ـظ ـم لتـ ـن ـفـ ـ ـيذ ب ـ ـرام ـ ـج التـ ـكـ ـويـ ـن وتق ـ ـ ـدﱘ
اﻻقتراحات الرامية لتحسينها،
– اﳌسـ ـاهـ ـمة ﰲ تط ـ ـوير البحـ ـث العـ ـلمي ﰲ ميـدان نشاطه،
– تنظيم دورات التكوين اﳌتواصل وﲢسﲔ اﳌستوى
وﲡديد اﳌعلومات بغرض تطوير الكفاءات اﳌهنية للقابﻼت
للصحة العمومية،

– ﳑثل منتخب عن اﻷساتذة الدائمﲔ للمعهد ،عضوا،
– ﳑثل منتخب عن اﻷساتذة اﳌشاركﲔ ،عضوا،
– ﳑثـ ـل منـ ـت ـخـ ـب عـ ـن اﳌسـ ـت ـخ ـدم ـ ـﲔ اﻹداريـ ـﲔ والت ـقنـ ـيﲔ،
عضوا،
– ﳑثل منتخب عن الطالبات ،عضوا.
يحـ ـض ـر مـ ـديـ ـر اﳌـ ـ ـ ـعهد مداوﻻت مجـ ـلس الت ـوج ـيه بص ـ ـوت
استشاري ،ويتوﱃ أمانته.

– اقـ ـت ـ ـ ـراح بـ ـ ـرامج الـ ـت ـ ـ ـكـ ـويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن اﳌـ ـ ـتـ ـخـ ـصـص وﲢـ ـسـﲔ
اﳌستوى وﲡديد اﳌعارف،
– تنظـ ـيم ومتـ ـابعـ ـة إجـ ـراء اﻻم ـتح ـان ـات واﳌسابقات طبقا
للتنظيم اﳉاري به العمل،
– تق ـ ـدﱘ تكـ ـوينـ ـات تك ـمي ـ ـلية لﻼلت ـحاق ببعض الرتب ،أو
الترقية إﱃ رتب عليا،
– اﳌشاركة ﰲ إعداد وتكييف وانسجام البرامج البيداغوجية
للتكوين ﰲ اﳌيدان والفرع والتخصص ذات الصلة بنشاطه،
– اﳌس ـاه ـم ـة ﰲ إعـداد ال ـدراس ـات اﳌـت ـع ـلـق ـة ﲟـيـدان نشاطه،
– تـن ـظـيـم و/أو اﳌـ ـشـاركة فـي أي ـام دراس ـي ـة وملـتـقـيـات
ومؤتـمـرات ونـدوات وطـنـية تعالج اﳌـسائل الت ـي تدخل ﰲ
مجال اختصاصاته،
– ربط عـﻼقـات تـع ـاون وتـبـادل مـع الهـيـئـات واﳌؤسسات
الوطنية التي لها نفس اﳌهام وترقيتها.
الفصل الثاني
التنظيم والّسير
اﳌاّدة  : ٤يـ ـس ـ ـ ـّير اﳌـ ـعـ ـهـ ـد مجـ ـلس ت ـ ـوجي ـ ـه ويديره مدير،
ويزّود ﲟجلس علمي.

ل شخص من شأنه
يمكن مجلس التوجيه أن يستعﲔ بك ّ
أن يساعده ﰲ أشغاله.
اﳌاّدة ُ : ٦يعّين أعضاء مجلس التوجيه ﳌدة ثﻼث )(3
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ﲟوجب قرار من الوزير
اﳌكلّف بالصحة ،بناء عﲆ اقتراح من السلطات والهيئات
التي يتبعونها.
تنتخب ﳑثلة الطالبات ﳌدة سنة ) (1واحدة قابلة للتجديد
مرة واحدة.
ﰲ حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه ،يتّم

است ـخ ـﻼف ـه حسب اﻷشك ـال ن ـفسه ـا ،وي ـخ ـلـفـه الـعضو اﳉديـد
اﳌعّين للمدة اﳌتبقية من العهدة.

تنتهي عهدة اﻷعضاء اﳌعّينﲔ بحكم وظائفهم بانتهاء
هذه الوظائف.
اﳌاّدة  : 7يتداول مجلس التوجيه ،عﲆ اﳋصوص فيما
يأتي :
– مشروع اﳌخطط السنوي واﳌتعدد السنوات للتكوين
وﲢسﲔ اﳌستوى وﲡديد اﳌعارف،
– اﳌخطط القصير واﳌتوسط اﳌدى لتطوير اﳌعهد،
– اﻻقتراحات اﳌتعلقة ببرمجة أعمال التكوين والبحث،

القسم اﻷول
مجلس التوجيه
اﳌاّدة  : ٥يضم مجلس التوجيه :

– مشروع ميزانية اﳌعهد،
– اﳊساب اﻹداري،
– مشاريع اﻻستثمار،

 ٣٠شوال عام  ١٤٤٣هـ
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– مشروع النظام الداخﲇ للمعهد،
– مشروع التنظيم الداخﲇ للمعهد،
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اﳌاّدة  : ١٤يتوﱃ اﳌ ـديـ ـ ـر الّسيـ ـر اﳊ ـسن للمعهد ،وبهذه
الصفة :

– مشروع اﳌخطط السنوي لتسيير اﳌوارد البشرية،

– يمثل اﳌعهد أمام العدالة وﰲ كل أعمال اﳊياة اﳌدنية،

– العقود والصفقات واﻻتفاقيات واﻻتفاقات،

– يتوﱃ تنفيذ مداوﻻت مجلس التوجيه،

– قبول الهبات والوصايا أو رفضها،

– يعّد مشروعي التنظيم الداخﲇ والنظام الداخﲇ للمعهد،

– اقتن ـ ـاءات اﻷمـ ـﻼك اﳌنـ ـقولة والعقـارات والتـ ـصرف فيها

– يعد مشاريع اﳌيزانيات التقديرية وحسابات اﳌعهد،

وعقود اﻹيجار،
– البرامج السنوية ﳊفظ البنايات والتجهيزات وصيانتها،
– التقريـ ـر السـ ـنوي عن ن ـش ـاطات اﳌعهد الذي يعّده ويقدمه
مدير اﳌعهد.
اﳌاّدة  : ٨يجتمع مجلس التوجيه ﰲ دورة عادية مرتﲔ
) (2ﰲ السنة .ويمكنه أن يجتمع ﰲ دورات غير عادية بطلب
من رئيسه أو من ثلثي ) (3/2أعضائه.
اﳌاّدة  : ٩يع ـ ـد رئيـ ـس مجـ ـلس الت ـوجـ ـيه ج ـدول أعم ـال كل
اجـ ـتـ ـماع بن ـ ـاء عﲆ اقت ـ ـراح م ـن م ـدير اﳌعهد ،ويرسله إﱃ كل
اﻷع ـ ـض ـاء ،قـ ـبل خـ ـمـ ـسة عشر ) (1٥يوما ،عﲆ اﻷقل ،من تاريخ
اﻻجتماع ،ويمكن تقليص هذا اﻷجل بالنسبة للدورات غير
العادية دون أن يقل عن ثمانية ) (8أيام.
ﻻ بحضور
ح مداوﻻت مجلس التوجيه إ ّ
اﳌاّدة  : ١٠ﻻ تص ّ

– يبرم كل عقد وصفقة واتفاقية واتفاق ﰲ إطار التنظيم
اﳌعمول به،
– يمارس الـسلطـة السـلّمـية عـﲆ اﳌسـتخدمﲔ اﳌوضوعﲔ
ﲢت سلطته،
– يعّين جميع مسـتخدمي اﳌعهد ،باستثناء اﳌسـتخدمﲔ
الذين تقررت طريقة أخرى لتعيينهم،
– يعد التقرير السنوي عن نشاطات اﳌعهد ،ويرسله إﱃ
السلطة الوصية ،بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه.
وهو اﻵمر بصرف ميزانية اﳌعهد.
اﳌاّدة  : ١٥يساعد اﳌدير نائبا مدير ) ،(2ورؤساء أقسام :
– نائب مدير مكّلف بالشؤون البيداغوجية،

أغلبية أعضائه .وإذا لم يكتمل النصاب ،يستدعى مجلس

– نائب مدير مكلّف باﻹدارة العامة واﳌالية،

اﻻجتماع اﳌؤجل ،ويتداول ،حينئذ ،مهما يكن عدد اﻷعضاء

– رؤساء أقسام.

اﳊاضرين.

يعّين نائب اﳌدير اﳌكلف بالشؤون البيداغوجية ﲟوجب

التوجيه من جديد ﰲ الثمانية ) (8أيام التي تﲇ تاريخ

تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية اﻷعضاء اﳊاضرين.
وﰲ ح ـ ـال ـ ـة تـ ـسـ ـ ـاوي ع ـ ـدد اﻷص ـ ـوات ،يك ـ ـون ص ـ ـوت الرئي ـ ـ ـ ـس
مرجحا.
ي ـ ـ ـوّقع رئي ـ ـس وأمـ ـﲔ اﳉـ ـل ـ ـس ـ ـة محـ ـاضـ ـر مـ ـ ـداوﻻت مجـ ـلس
شر من طرف
التوجيه التي ُتدﱠون ﰲ سج ّ
ص ،مرّقم ومؤ ّ
ل خا ّ
الرئيس.

اﳌاّدة  : ١١تعرض مداوﻻت مجلس التوجيه عﲆ الوزير
اﳌكّلف بالصحة ،للموافقة عليها ،خﻼل اﻷيام الثمانية )(8
اﳌوالية لتاريخ اﻻجتماع .وتصبح اﳌداوﻻت نافذة بعد ثﻼثﲔ

حة والوزير اﳌكّلف
قرار مشترك بﲔ الوزير اﳌكّلف بالص ّ
بالتعليم العاﱄ.

يعّين نائب اﳌدير اﳌكّلف باﻹدارة العامة واﳌالية ورؤساء

اﻷقسام ﲟوجب قرار من الوزير اﳌكّلف بالصحة.

اﳌاّدة  : ١٦يـ ـحـ ـدد التن ـظ ـيـ ـم الداخ ـﲇ للمـعـهد ﲟوجب قرار
حة واﳌالية والسلطة
مشترك بﲔ الوزيرين اﳌكّلفﲔ بالص ّ
اﳌكلفة بالوظيفة العمومية.
اﳌاّدة  : ١7يح ـ ـ ـدد التـ ـن ـظـ ـيـ ـم البي ـ ـداغ ـوجـ ـي للمعهد ﲟوجب

ﻻ
) (3٠يوما من تاريخ إرسالها إﱃ الوزير اﳌكلف بالصحة إ ّ

قـ ـ ـرار مـ ـشـ ـتـ ـرك بـ ـﲔ الـ ـ ـوزيـ ـري ـ ـن اﳌك ـ ـلّفﲔ بالصحة والتعليم

ﰲ حالة معارضة صريحة تبلغ خﻼل هذا اﻷجل.

العاﱄ.

اﳌاّدة  : ١٢يعّد مجلس التوجيه نظامه الداخﲇ ويصادق
عليه خﻼل اجتماعه اﻷول.

القسم الثالث
اﳌـجلس العلمي

القسم الثاني
اﳌـديـر
اﳌاّدة  : ١٣يعّين م ـ ـديـ ـر اﳌ ـعـ ـهد ﲟـ ـوجـ ـب ق ـرار من الوزير

حة ،وتنهى مهامه حسب اﻷشكال نفسها.
اﳌكّلف بالص ّ

اﳌاّدة  : ١٨يرأس اﳌـجلس العلمي أستاذ من اﳌعهد يعيّن
من بﲔ اﻷساتذة الدائمﲔ من صف اﻷستاذية ﳌدة ثﻼث )(3
حة
سنوات ﲟوجب قرار مشترك بﲔ الوزير اﳌكّلف بالص ّ
والوزير اﳌكّلف بالتعليم العاﱄ.
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يضم اﳌـجلس العلمي للمعهد :
– مدير اﳌعهد،
– نائب اﳌدير اﳌكلف بالشؤون البيداغوجية،
– رؤساء اﻷقسام البيداغوجية،

تتخذ آراء اﳌجلس العلمي بأغلبية اﻷعضاء اﳊاضرين.
وﰲ حالة تساوي عدد اﻷصوات ،يكون صوت الرئيس مرجحا.
اﳌاّدة  : ٢٢يعّد اﳌجلس العلمي نظامه الداخﲇ ويصادق
عليه خﻼل اجتماعه اﻷول.
الفصل الثالث

– مدير أو مدراء الوحدات ومخابر البحث ،عند اﻻقتضاء،

أحكام مالية

– ﳑثل منتخب عن اﻷساتذة الدائمﲔ،
– ﳑثل اﻷساتذة من صف اﻷستاذية.
ﲢّدد القائمة اﻻسمية ﻷعضاء اﳌـجلس العلمي ﲟوجب
حة والوزير اﳌكّلف
قرار مشترك بﲔ الوزير اﳌكّلف بالص ّ
بالتعليم العاﱄ لعهدة مدتها ثﻼث ) (3سنوات قابلة للتجديد
مرة واحدة.
اﳌاّدة  : ١٩يكّلف اﳌجلس العلمي بإبداء آراء وتوصيات
ﰲ كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي ،ﻻ سيما منها :
– مشروع اﳌؤسسة ﰲ جانبه البيداغوجي،
– مشاريع اﳌخططات السنوية واﳌتعددة السنوات للتكوين
وﲢسﲔ اﳌستوى وﲡديد اﳌعارف والبحث،
– برامج الشراكة،
– ت ـ ـن ـظ ـيـ ـم اﻻم ـت ـحـ ـانـ ـات وت ـش ـك ـيـ ـل ﳉـ ـان اﻻم ـت ـح ـان ـ ـات
واﳌناقشات،

اﳌاّدة  : ٢٣ﲢ ـ ـّدد مـ ـدونـ ـة مي ـزان ـية اﳌ ـع ـهد ﲟ ـوج ـب قـرار
مـ ـش ـ ـتـ ـرك بـ ـﲔ ال ـ ـوزي ـ ـر اﳌكـ ـّلف بالص ـحـ ـة وال ـ ـوزير اﳌـ ـك ـّلف
باﳌالية.
اﳌاّدة  : ٢٤تشتمل ميزانية اﳌعهد عﲆ باب لﻺيرادات
وباب للنفقات.
تتضمن اﻹيرادات ما يأتي :
– اﻹع ـان ـات اﳌم ـن ـوح ـة م ـن ال ـدول ـة واﳉمـاعـات اﶈلـيـة
سسات أو الهيئات العمومية،
واﳌؤ ّ
– الهبات والوصايا،
– اﻹيرادات اﳌختلفة،
سسة.
– كل اﳌوارد اﻷخرى اﳌرتبطة بنشاط اﳌؤ ّ
تتضمن النفقات ما يأتي :

– مواضيع مذكرات نهاية الدراسة،

– نفقات التسيير،

– برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية،

– نفقات التجهيز،

– تنظيم ومحتوى ومناهج التكوين،

– كل النفقات اﻷخرى الضرورية لتحقيق أهدافه.

– توظيف اﻷساتذة،

اﳌاّدة  : ٢٥يعّد مدير اﳌعهد مشروع اﳌيزانية ،ويعرضه

– الوثائق العلمية والتقنية ذات الصلة ﲟجال نشاطه.
يمـ ـكـ ـن مـ ـدي ـر اﳌعـ ـ ـهد أن يخطر اﳌـجلس العلمي بشأن كل
مسألة ذات طابع بيداغوجي أو تكويني.

عﲆ مجلس التوجيه للمداولة ،ثم يرسله لـلـمـوافـقـة اﳌـشـتـركـة
بﲔ الـوزيـر اﳌـكـلف بـالـصـحة والوزير اﳌكلف باﳌالية.
اﳌاّدة  : ٢٦ﲤسك محاسبة اﳌعهد طبقا لقواعد اﶈاسبة

اﳌاّدة  : ٢٠يجـ ـتـ ـمع اﳌجلس العلمي ﰲ دورة عادية ،بناء

العمومية .ويسند تداول اﻷموال إﱃ عون محاسب يعّينه أو
يعتمده الوزير اﳌكّلف باﳌالية.

ما من رئيسه ،أو من
يجتمع ﰲ دورات غير عادية ،بطلب إ ّ

اﳌاّدة  : ٢7يتـ ـ ـوﱃ الرق ـاب ـة اﳌ ـ ـاليـ ـة للمعـ ـهد مراقب ماﱄ

عﲆ استدعاء من رئيسه ،مرتﲔ ) (2ﰲ السنة .ويمكنه أن
ثلثي ) (3/2أعضائه أو من مدير اﳌعهد .ويحرر لكل اجتماع
ص ،مرّقم ومؤشر من طرف
محضر يدّون ﰲ سجل خا ّ
الرئيس.
ﻻ بحضور
اﳌاّدة  : ٢١ﻻ يصح اجتماع اﳌجلس العلمي إ ّ
أغلبية أعضائه .وإذا لم يكتمل النصاب ،يستدعى اﳌجلس
من جديد ﰲ الثمانية ) (8أيام التي تﲇ تاريخ اﻻجتماع
اﳌؤجل ،ويتداول ،حينئذ ،مهما يكن عدد اﻷعضاء اﳊاضرين.

يعّينه الوزير اﳌكلف باﳌالية.
اﳌاّدة  : ٢٨ينـ ـش ـر ه ـذا اﳌ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉ ـري ـ ـدة الّرس ـمـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حـ ـّرر باﳉـ ـ ـزائر ﰲ  2٤شـ ـوال ع ـام  1٤٤3اﳌـوافق  2٥ماي
سنة .2٠22
أيمن بن عبد الرحمان
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 ٣١ماي سنة  ٢٠٢٢م
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اﳌلحق
قائمة اﳌعاهد الوطنية للتكوين العاﱄ للقابﻼت

اﳌعاهد الوطنية للتكوين العاﱄ للقابﻼت

اﳌقر
بلدية تلمسان

اﳌعهد الوطني للتكوين العاﱄ للقابﻼت لتلمسان

بلدية تيزي وزو

اﳌعهد الوطني للتكوين العاﱄ للقابﻼت لتيزي وزو

بلدية عنابة

اﳌعهد الوطني للتكوين العاﱄ للقابﻼت لعنابة

مراسيم فردّية
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  22شوال عام  1443اﳌوافق 23
ض.
ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام قا ٍ

رئيسا لوحدة حركة وتوظيف الكفاءات اﳉزائرية ﰲ اﳋارج
بالوكالة اﳉزائرية للتعاون الدوﱄ من أجل التضامن والتنمية.

––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  22شوال عام  1443اﳌوافق

 23ماي سنة  ،2022تنهى ابتداء من  17أبريل سنة ،2022
يد جيﻼﱄ وضحي ،بصفته قاضيا ،بسبب الوفاة.
مهام الس ّ

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

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  22شوال عام  1443اﳌوافق 23

ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام اﳌدير العام
للم ـ ـرك ـ ـز الوط ـنـ ـي للتـ ـلق ـيـ ـح اﻻص ـطنـاعي وتـح ـس ـﲔ

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  22شوال عام  1443اﳌوافق 23
ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مكّلفﲔ بالدراسات
والبحث باﳌعهد الوطني للدراسات اﻻستراتيجية
الشاملة.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  22شوال عام 1443
اﳌوافق  23ماي سنة  ،2022تعّين السّيدتان والسّيد اﻵتية

أسـ ـم ـ ـاؤهـ ـم ،مك ـّلفـ ـ ـﲔ بالدراس ـ ـات والب ـحـ ـث باﳌ ـع ـهد الوطني

السﻼﻻت.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  22شوال عام 1443
اﳌوافق  23ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد مهدي أيت

أعمر مزيان ،بصفته مديرا عاما للمركز الوطني للتلقيح

للدراسات اﻻستراتيجية الشاملة :
– جمال زﻻڤي،
– ليﲆ طورشي،
– نادية أترون.

اﻻصطناعي وﲢسﲔ السﻼﻻت.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  22شوال عام  1443اﳌوافق 23
ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ رئيس وحدة حركة

وتوظيف الكفاءات اﳉزائرية ﰲ اﳋارج بالوكالة
اﳉ ـ ـ ـزائريـ ـة للت ـعـ ـاون الـ ـدوﱄ مـ ـن أج ـل الت ـض ـام ـن
والتنمية.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  22شوال عام 1443
اﳌـ ـواف ـق  23ماي سنة  ،2022يعّين السّيد وليد بولنوار،

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  22شوال عام  1443اﳌوافق 23
ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ نائبي مدير بوزارة
العدل.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  22شوال عام 1443
اﳌوافـ ـق  23مـ ـ ـاي سنـ ـ ـة  ،2022تـعـّيـن السّيدة والسّي ـ ـ ـد اﻵتي
اسماهما ،نائبي مدير بوزارة العدل :

– سجية حماش ،نائبة مدير للوثائق واﶈفوظات،
– طيب سعدي ،نائب مدير لتسيير أسﻼك كتابة الضبط.

 ٣٠شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٣١ماي سنة  ٢٠٢٢م
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام  1443اﳌوافق
 19مـ ـ ـاي س ـ ـنة  ،2022يتـ ـضـ ـمن إنـ ـهـ ـاء مه ـ ـام مك ـ ـلّفة
بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة – سابقا.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيدة مباركة قدوري،

بصفتها مكّلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة – سابقا،
لتكليفها بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام  1443اﳌوافق
 19ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة

– كمال بوديسة ،بصفته رئيسا للدراسات بقسم اﻻبتكار،
– آسيا زعرور ،بصفتها رئيسة للدراسات بقسم اﳌشاريـع
الكبـرى واﻻستثمارات اﳌباشرة اﻷجنبية،
– ياسﲔ أنهيتي ،بصفته رئيسا للدراسات بقسم اﳉودة
واﻷمن الصناعي،
– عمـار شلغوم ،بصفته رئيسا للدراسات بقسم الصناعات
الكيميائية – البﻼستيكية والصيدﻻنية ومواد البناء واﳌواد
اﶈلية،
– اﻷخضر عرابـة ،بصفته رئيسا للدراسات بقسم الصناعات
التحويلية والصناعات الغذائية،
– محمـد عبد السﻼم عامر ميمون ،بصفته رئيسا للدراسات

ﰲ وﻻية قاﳌة.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022تنهى مهام السيّد سمير ثعالبي،

بصف ـتـه م ـدي ـرا ل ـل ـثـقـافـة ﰲ وﻻيـة قـاﳌة  ،لـتـكـلـيـفـه بوظيفة
أخرى.

بقسم الدراسات اﻻقتصادية.
–––––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌـ ـ ـوافـ ـ ـق  19م ـ ـاي سـ ـ ـن ـ ـة  ،2022تـ ـنـ ـهى م ـ ـه ـ ـام السـ ـّيدة جـ ـم ـي ـلة
باشوش ،بصفتها مديرة للدراسات بقسم اﻹدماج واﳌناولة

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

بوزارة الصناعة واﳌناجم – سابقا ،لتكليفها بوظيفة أخرى.

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

مرسومان تنفيذيان مؤّرخان ﰲ  18شوال عام 1443

اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022يتضمنان إنهاء مهام
بوزارة الصناعة واﳌناجم – سابقا.
––––––––––

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيدات والسادة

اﻵتية أسماؤهم ،بوزارة الصناعة واﳌناجم – سابقا ،لتكليفهم
بوظائف أخرى :
– السعيد بن دريميع ،بصفته مديرا للدراسات بقسم

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام  1443اﳌوافق
 19ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير
بوزارة التجارة – سابقا.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيدة فاطمة عياشي،

بصفـ ـ ـتها نائبـ ـة مـ ـديـ ـر للتنـ ـظـ ـيم ب ـ ـوزارة الت ـج ـارة – سابقا،
لتكليفها بوظيفة أخرى.

الصناعات الكيميائية – البﻼستيكية والصيدﻻنية ومواد

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

البناء واﳌواد اﶈلية،
– مقداد عقـون ،بصفته مديرا للدراسات بقسم دعم اﳌؤسسات
الصغيرة واﳌتوسطة،

مراسيم تنفيذية مؤّرخة ﰲ  18شوال عام  1443اﳌوافق
 19مـ ـاي سـ ـن ـ ـة  ،2022تـ ـتـ ـض ـمـ ـن إن ـه ـاء م ـه ـام بوزارة
اﳌوارد اﳌائية – سابقا.

– فريدة بن زادي ،بصفتها مديرة للدراسات بقسم اﳉودة
واﻷمن الصناعي،
– صالح بوصبيعة ،بصفته مديرا للدراسات بقسـم اﳌشاريع
الكبـرى واﻻستثمارات اﳌباشرة اﻷجنبية،
– كرﱘ جليﲇ ،بصفته مديرا للدراسات بقسم اﻻبتكار،
– جيﻼﱄ مفتاحي ،بصفته مديرا للدراسات بقسم متابعة
مساهمات الدولة وعمليات اﳋوصصة،
– أم ـ ـال ع ـﻼم ،بصـ ـفتـ ـها م ـديـ ـرة للدراس ـ ـات بقـ ـ ـسم ترقية
اﳌؤسسات الصغيرة واﳌتوسطة،

––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌـ ـ ـواف ـق  19ماي سنة  ،2022تنهى ابتداء من  30مارس سنة
 ،2022مهام السّيدتﲔ والسّيدين اﻵتية أسماؤهم ،بوزارة اﳌوارد
اﳌائية – سابقا ،بسبب إلغاء الهيكل :

– عبد اﳊميد ﻻتب ،بصفته مديرا لﻺعﻼم اﻵﱄ واﻷنظمة
اﻹعﻼمية،
– فـ ـايـ ـزة ب ـاجـ ـي ،بص ـف ـتـ ـها نائبـ ـة م ـدي ـ ـر لتس ـيـ ـير اﳌنـ ـش ـآت
القاعدية للتطهير،

 ٣٠شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٣١ماي سنة  ٢٠٢٢م
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– فريدة لوني ،بصفتها نائبة مدير للتكوين،
– مجيد لواقنوني ،بصفته نائب مدير لشبكات اﻹعﻼم
اﻵﱄ.
––––––––––––––––––
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام  1443اﳌوافق
 19ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مدير اﻹدارة

العامة بوزارة البيئة.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد فاروق تاجر،

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيدتﲔ اﻵتي اسماهما،

بصفته مديرا لﻺدارة العامة بوزارة البيئة ،لتكليفه بوظيفة

بوزارة اﳌوارد اﳌائية – سابقا ،لتكليف كل منهما بوظيفة

أخرى.

أخرى :

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

– نادية كواح ،بصفتها مديرة للتنظيم واﳌنازعات،
– كريمة مخلوف ،بصفتها نائبة مدير لتثمﲔ اﳌوارد
البشرية.

مرسومان تنفيذيان مؤّرخان ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافـ ـق  19مـ ـ ـاي سنـ ـ ـة  ،2022يـتضمـنـان الـتـعـيﲔ

بوزارة اﻻنتقال الطاقوي والطاقات اﳌتجددة.
––––––––––

––––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌ ـ ـواف ـ ـق  19م ـ ـاي سـ ـن ـ ـة  ،2022تـ ـن ـهى م ـ ـه ـ ـام الس ـّيد مصطفى
بن خ ـلفة ،بصفته رئيسا للدراسات باﳌكتب الوزاري لﻸمن
الداخﲇ ﰲ اﳌؤسسة بوزارة اﳌوارد اﳌائية – سابقا ،ﻹحالته

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022يعّين السّيدان اﻵتي اسماهما،

بوزارة اﻻنتقال الطاقوي والطاقات اﳌتجددة :
– فتحي سيدي عﲇ ،مفتشا،

– مختار بن عودة ،مديرا للتنظيم واﻻتصال والتعاون.

عﲆ التقاعد.

–––––––––––––––––––

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام  1443اﳌوافق
 19مـ ـ ـاي سنـ ـ ـة  ،2022ي ـتضم ـن إن ـه ـاء م ـهـام مـديـرة
اﳌوارد اﳌائية ﰲ وﻻية تلمسان.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيدة نسيمة طاهري،
بصفتها مديرة للموارد اﳌائية ﰲ وﻻية تلمسان ،لتكليفها
بوظيفة أخرى.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام  1443اﳌوافق
 19ماي سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة
والسكان ﰲ وﻻية اﳌدية.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022تنهى مهام السّيد محمـد شقوري،
بصفته مديرا للصحة والسكان ﰲ وﻻية اﳌدية ،لتكليفه
بوظيفة أخرى.

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022يعّين السّيدان اﻵتي اسماهما،

مفتشﲔ بوزارة اﻻنتقال الطاقوي والطاقات اﳌتجددة :
– ﳋضر بن مزوز،
– عماد الدين بوخالفة.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام  1443اﳌوافق
 19ماي سنة  ،2022يتضمن التعيﲔ بوزارة الثقافة
والفنون.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022تعّين السّيدة والسّيدان اﻵتية

أسماؤهم ،بوزارة الثقافة والفنون :
– مباركة قدوري ،مفتشة،

– سمير ثعالبي ،مديرا لتنظيم توزيع اﻹنتاج الثقاﰲ
والفني،
– عبد الرزاق بابا ،نائب مدير ﳉرد اﳌمتلكات الثقافية.

 ٣٠شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٣١ماي سنة  ٢٠٢٢م
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مرسومان تنفيذيان مؤّرخان ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافـ ـق  19مـ ـ ـاي سنـ ـ ـة  ،2022يـتضمـنـان الـتـعـيﲔ

بوزارة اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022تعّين السّيدات اﻵتية أسماؤهن،
بوزارة اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي :

– نادية كواح ،مديرة للتنظيم واﳌنازعات والتعاون،
– نسيمة طاهري ،مديرة للتطهير والوقاية من مخاطر
الفيضانات،
– كريمة مخلوف ،نائبة مدير للموارد البشرية.
–––––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022يعّين السيّد فاروق تاجر ،مديرا
لﻺدارة العامة بوزارة اﳌوارد اﳌائية واﻷمن اﳌائي.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام  1443اﳌوافق

– اﻷخضر عرابة ،مديرا للدراسات،
– جيﻼﱄ مفتاحي ،مفتشا،
– كمال بوديسة ،مفتشا،
– عمار شلغوم ،مفتشا،
– أمال عﻼم ،مديرة لتطوير اﻹدماج واﳌناولة الصناعية،
– فريدة بن زادي ،مديرة للجودة واﳌلكية الصناعية،
– آسيا زعرور ،مديرة ﳉاذبية اﻻستثمار،
– مقداد عقون ،مديرا للذكاء اﻻقتصادي،
– السعيد بن دريميع ،مديرا للصناعات الكيميائية ومواد
البناء،
– ك ـ ـ ـرﱘ ج ـ ـليـ ـ ـﲇ ،مـ ـدي ـ ـرا لﻼب ـت ـكـ ـار والب ـح ـ ـث والت ـنـ ـمـ ـي ـة
التكنولوجية،
– صالح بوصبيعة ،مديرا للمشاريع اﻻستثمارية الكبرى
واﻻستثمارات اﻷجنبية اﳌباشرة،
– يـ ـاسﲔ أنـ ـه ـي ـتي ،م ـدي ـرا لﻸم ـن الصن ـاعي ودع ـم أع ـم ـال
حماية البيئة،
– محمـد عبد السﻼم عامر ميمون ،مديرا للعقار الصناعي.
––––––––––––––––––

 19ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مدير الشباب
والرياضة ﰲ وﻻية تيميمون.
––––––––––

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022يعّين السّيد عبد اﳊميد مازري،

مديرا للشباب والرياضة ﰲ وﻻية تيميمون.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام  1443اﳌوافق
 19ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مكّلفة بالدراسات
والتلخيص بوزارة الرقمنة واﻹحصائيات.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022تعّين السّيدة أسماء قندوزي،

مكّلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الرقمنة واﻹحصائيات.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسومان تنفيذيان مؤّرخان ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافـ ـق  19مـ ـ ـاي سنـ ـ ـة  ،2022يـتضمـنـان الـتـعـيﲔ

بوزارة الصناعة.

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022تعّين السّيدة جميلة باشوش،

مديرة للصناعات الكهربائية واﻹلكترونية والطاقات اﳌتجددة
بوزارة الصناعة.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام  1443اﳌوافق

 19ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ رئيس دراسات
بوزارة السكن والعمران واﳌدينة.
––––––––––

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022يعّين السّيد عزيز بوكاري،

رئيسا للدراسات باﳌكتب الوزاري لﻸمن الداخﲇ ﰲ اﳌؤسسة
بوزارة السكن والعمران واﳌدينة.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام  1443اﳌوافق
 19ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مكّلف بالدراسات
والتلخيص بوزارة التجارة وترقية الصادرات.

––––––––––

––––––––––

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022تعّين السّيدات والسادة اﻵتية

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
يد بﻼل عواﱄ ،مكّلفا
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022يعّين الس ّ

أسماؤهم ،بوزارة الصناعة :

بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة وترقية الصادرات.

 ٣٠شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٣١ماي سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣7
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام  1443اﳌوافق

19

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام  1443اﳌوافق

 19ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مديرة التنظيم

 19ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مديرين للصحة

والشؤون القانونية بوزارة التجارة وترقية الصادرات.

والسكان ﰲ وﻻيتﲔ.

––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022تعّين السّيدة فاطمة عياشي،

مديرة للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة التجارة وترقية

––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022يعيّن السيّدان اﻵتي اسماهما،

مديرين للصحة والسكان ﰲ الوﻻيتﲔ اﻵتيتﲔ :

الصادرات.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام  1443اﳌوافق
 19ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مكّلفة بالدراسات

– محمـد شقوري ،ﰲ وﻻية باتنة،
– محمـد زهير حاج صدوق ،ﰲ وﻻية اﳌدية.

والتلخيص بوزارة اﻷشغال العمومية.
––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022تعّين السّيدة صونية أدافير،

مكّلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة اﻷشغال العمومية.

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام  1443اﳌوافق
 19ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ نائبتي مدير
بوزارة الصناعة الصيدﻻنية.
––––––––––

``````````````````````````````````````````````````H
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام  1443اﳌوافق
 19ماي سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ رئيس ديوان
وزير النقل.

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022تعّين السّيدتان اﻵتي اسماهما،

نائبتي مدير بوزارة الصناعة الصيدﻻنية :
––––––––––

ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1443
اﳌوافق  19ماي سنة  ،2022يعّين السّيد عبد الرزاق بحبو،

رئيسا لديوان وزير النقل.

– ليﲆ عدة عبو ،نائبة مدير لترقية الدراسات العيادية
والبحث الصيدﻻني،
– حفيظة يحياوي ،نائبة مدير للمنازعات.

قرارات ،مقّررات ،آراء
مصالح الوزير اﻷول
قرار وزاري مشترك مؤرخ ﰲ  ٢٦رمضان عام ١٤٤٣
اﳌوافق  ٢7أفريل سنة  ،٢٠٢٢يعدل القرار الوزاري
اﳌـشـ ـتـرك اﳌؤرخ ﰲ  ١٩صفر عام  ١٤٤٣اﳌوافق
 ٢٦سب ـت ـم ـب ـر سن ـة  ٢٠٢١ال ـ ـذي يـ ـحـ ـدد اﳌؤسسات
اﳌصغرة اﳌتعثرة وشروط وكيفيات إعادة ﲤويلها.
–––––––––––
ن وزير اﳌالية،
إ ّ
والوزير اﳌنتدب لدى الوزير اﻷول ،اﳌكلف باﳌؤسسات
اﳌصغرة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281-21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟ ـقـتـض ـى اﳌ ـرسوم التنفيذي رقم  ٥٤-9٥اﳌؤرخ ﰲ
 1٥رمضان عام  1٤1٥اﳌوافق  1٥فبراير سنة  199٥الذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  296-96اﳌؤرخ ﰲ
 2٤ربي ـ ـع الثانـ ـي ع ـ ـام  1٤17اﳌوافـ ـ ـق  8سبتمب ـ ـر سن ـ ـ ـة 1996
واﳌتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية اﳌقاوﻻتية
وﲢديد قانونها اﻷساسي ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟـقـت ـضى اﳌ ـرسوم التنفيذي رق ـم  29٠-٠3اﳌؤرخ ﰲ

– بـمـ ـ ـق ـتـض ـى اﳌرسوم الرئاسي رقم  234-96اﳌؤرخ ﰲ

 9رجب عام  1٤2٤اﳌوافق  6سبتمبر سنة  2٠٠3الذي يحدد

 16صفر عام  1٤17اﳌوافق  2يوليو سنة  1996واﳌتعلق

شروط اﻹعانة اﳌقدمة للشباب ذوي اﳌشاريع ومستواها،

بدعم تشغيل الشباب ،اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌعدل واﳌتمم،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣7
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 ٣٠شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٣١ماي سنة  ٢٠٢٢م

– وﲟقتضـ ـى اﳌرس ـوم التنفيـ ـذي رقـ ـم  29٠-2٠اﳌـ ـؤرخ

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  281–21اﳌؤرخ ﰲ 26

ﰲ  2٤صفـ ـر عـ ـام  1٤٤2اﳌواف ـق  12أكتوبر سنة  2٠2٠الذي

ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن

يحدد صﻼحي ـ ـ ـات ال ـ ـوزي ـ ـر اﳌنتـ ـ ـدب لـ ـ ـ ـدى ال ـ ـوزيـ ـ ـر اﻷول

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

اﳌكلـ ـ ـف باﳌؤسسات اﳌصغرة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  39–9٠اﳌؤرخ ﰲ 3

– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  19صفر
عـ ـام  1 ٤ ٤ 3اﳌواف ـ ـ ـق  2 6سب ـت ـم ـب ـر سن ـة  2 ٠ 2 1ال ـذي ي ـح ـدد
اﳌوسسات اﳌصغ ـرة اﳌت ـع ـث ـرة وشروط وك ـي ـف ـي ـات إعـادة
ﲤويلها،

رجب ع ـ ـ ـام  1٤1٠اﳌواف ـ ـ ـق  3٠يـ ـنـ ـاي ـر سن ـة  199٠واﳌتـعـلـق
برقابة اﳉودة وقمع الغش ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  6٥–92اﳌؤرخ ﰲ 8
شعبان عام  1٤12اﳌوافق  12فبراير سنة  1992واﳌتعلق

يقّرران ما يأتي :

ﲟراقبة مطابقة اﳌواد اﳌنتجة محليا أو اﳌستوردة ،اﳌعدل

اﳌادة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القرار إﱃ تعديل أحكام اﳌادة 1٤

واﳌتمم،

من االقرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  19صفر عام 1٤٤3
اﳌوافق  26سبتمبر سنة  2٠21الذي يحدد اﳌؤسسات اﳌصغرة
اﳌتعثرة وشروط وكيفيات إعادة ﲤويلها ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  : 1٤يستثنى من إجراءات إعادة التمويل ،الشاب
أو الشباب ذوو اﳌشاريع أصحاب اﳌؤسسات اﳌصغرة
اﳌتعثرة :

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤٥3–٠2اﳌؤرخ ﰲ
 17شوال عام  1٤23اﳌوافق  21ديسمبر سنة  2٠٠2الذي
يحدد صﻼحيات وزير التجارة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  319–٠٤اﳌؤرخ ﰲ
 22شعبان عام  1٤2٥اﳌوافق  7أكتوبر سنة  2٠٠٤الذي يحدد
مبادئ إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها

– اﳌستفيدة من القرض غير اﳌكافأ اﻹضاﰲ لﻼستغﻼل،
– التي استفادت من أي إجراءات استثنائية متعلقة بالقرض
البنكي و /أو قرض الوكالة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤6٤–٠٥اﳌؤرخ ﰲ
 ٤ذي القعدة عام  1٤26اﳌوافق  6ديسمبر سنة  2٠٠٥واﳌتعلق

– اﳌؤسسات اﳌصغرة اﳌتعثرة التي قام أصحابها ببيع

بتنظيم التقييس وسيره ،اﳌعدل واﳌتمم ،ﻻ سيما اﳌادة 28
منه،

العتاد و /أو تصفيته”.
اﳌادة  : ٢ينـ ـشـ ـ ـ ـ ـر ه ـ ـ ـ ـذا القـ ـ ـ ـ ـرار ﰲ اﳉـ ـ ـ ـري ـ ـ ـدة الّرسـ ـمـ ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  26رمضان عام  1٤٤3اﳌوافق  27أفريل

سنة .2٠22

وزير اﳌالية

وتنفيذها،

الوزير اﳌنتدب لدى الوزير اﻷول،
اﳌكلف باﳌؤسسات اﳌصغرة

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  379–11اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ذي اﳊجة عام  1٤32اﳌوافق  21نوفمبر سنة 2٠11الذي
يحدد صﻼحيات وزير الصحة والسكان وإصﻼح اﳌستشفيات،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٠3–12اﳌؤرخ ﰲ
 1٤جمادى الثانية عام  1٤33اﳌوافق  6مايو سنة 2٠12
واﳌتعلق بالقواعد اﳌطبقة ﰲ مجال أمن اﳌنتوجات،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  21٤–12اﳌؤرخ ﰲ

عبد الرحمان راوية

نسيم ضيافات

وزارة الصناعة
قرار وزاري مشترك مؤرخ ﰲ  ٢7شعبان عام ١٤٤٣
اﳌ ـ ـوافـ ـق  ٣٠مـ ـارس س ـ ـنة  ،٢٠٢٢ي ـتضـ ـمن اعتـ ـم ـاد
الﻼئحة الفنية اﶈددة للخصائص التقنية لﻸجبان
والتخصصات اﳉبنية.
––––––––––––
ن وزير الصناعة،
إ ّ
ووزير التجارة وترقية الصادرات،

 23جمادى الثانية عام  1٤33اﳌوافق  1٥ماي سنة  2٠12الذي
ي ـح ـدد شروط وك ـي ـف ـي ـات استـعـمـال اﳌضافـات الـغـذائـيـة ﰲ
اﳌواد الغذائية اﳌوجهة لﻼستهﻼك البشري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  26٠–13اﳌؤرخ ﰲ
 28شعبان عام  1٤3٤اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠13الذي يحدد
نظام نوعية اﳌنتجات الفﻼحية أو ذات اﻷصل الفﻼحي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  378–13اﳌؤرخ ﰲ ٥
محرم عام  1٤3٥اﳌوافق  9نوفمبر سنة  2٠13الذي يحدد
الشروط والكيفيات اﳌتعلقة بإعﻼم اﳌستهلك،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  366–1٤اﳌؤرخ ﰲ
 22صفر عام  1٤36اﳌوافق  1٥ديسمبر سنة  2٠1٤الذي يحدد

ووزير الفﻼحة والتنمية الريفية،

الشروط والكيفيات اﳌطبقة ﰲ مجال اﳌلوثات اﳌسموح

ووزير الصحة،

بها ﰲ اﳌواد الغذائية،

 ٣٠شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٣١ماي سنة  ٢٠٢٢م
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– وﲟ ـقـتـضـى اﳌ ـرس ـوم التـنفـيذي رقم  72–1٥اﳌؤرخ ﰲ

اﳌادة  : ٢تطبق أحكام هذا القرار عﲆ :

 21ربيع الثاني عام  1٤36اﳌوافق  11فبراير سنة 2٠1٥

• اﻷجبان،

واﳌتضمن إنشاء اللجنة الوطنية اﳌتعددة القطاعات للوقاية

• جﱭ مصل اﳊليب،

من اﻷمراض غير اﳌتنقلة ومكافحتها ،وﲢديد مهامها وتنظيمها
وسيرها،
– وﲟ ـقـتـض ـى اﳌ ـرس ـوم الت ـنـف ـيذي رق ـم  172–1٥اﳌـؤرخ
فـي  8رم ـض ـان ع ـام  1٤36اﳌ ـواف ـق  2٥يونيو سنة  2٠1٥الذي
يحدد الشروط والكيفيات اﳌـطـبـقـة فـي مج ـال اﳋـصـائ ـص
اﳌـي ـكـروبيولوجية للمواد الغذائية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  299–16اﳌؤرخ ﰲ
 23صفر عام  1٤38اﳌوافق  23نوفمبر سنة  2٠16الذي يحدد
شروط وكيفيات استعمال اﻷشياء واللوازم اﳌوجهة ﳌﻼمسة
اﳌواد الغذائية ،وكذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٤٠–17اﳌؤرخ ﰲ
 1٤رجب عام  1٤38اﳌوافق  11أبريل سنة  2٠17الذي يحدد
شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع اﳌواد
الغذائية لﻼستهﻼك البشري،
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• اﳉﱭ الذائب،
• التخصصات اﳉبنية،
• التخصصات اﳉبنية الذائبة.
اﳌادة  : ٣يقصد ،ﰲ مفهوم أحكام هذا القرار ،ﲟا يأتي :
– ج ـﱭ  :مـنـتـوج ن ـاضـ ـج أو غ ـي ـر ن ـاض ـج ،بـنـيـته ط ـريـة
أو ن ـصـف صـلـب ـة ،صل ـب ـة أو صـلـبـة للـغـايـة ،ويمـكن تغليفه،
ﻻ تتجاوز فيه النسبة بﲔ بروتينات مصل اﳊليب /الكازيﲔ
تلك النسبة اﳌوجودة ﰲ اﳊليب ،واﳌتحصل عليه :
)أ( بالتخثر الكﲇ أو اﳉزئي لبروتينات اﳊليب ،اﳊليب
منزوع القشدة ،اﳊليب منزوع القشدة جزئيا ،القشدة ،قشدة
مصل اﳊليب أو مخيض اﳊليب ،ﲟفردها أو خليط من هذه
اﳌواد ،بفعل عمل الروبة أوغيرها من عوامل التخثر اﳌﻼئمة
وبالتقطير اﳉزئي ﳌصل اﳊليب الناﰋ عن هذا التخثر،
مع مراعاة مبدأ أن صنع اﳉﱭ يؤدي إﱃ تركيز بروتينات

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  128–2٠اﳌؤرخ ﰲ

اﳊليب )خصوصا الكازيﲔ( ،وبالتاﱄ فإن محتوى بروتينات

 28رمضان عام  1٤٤1اﳌوافق  21ماي سنة  2٠2٠الذي يحدد

اﳉﱭ يكون أعﲆ بشكل واضح من محتوى البروتينات ﰲ

صﻼحيات وزير الفﻼحة والتنمية الريفية،

خـ ـلـ ـيـ ـط اﳌواد اﻷولـ ـي ـة اﳌذك ـورة أع ـﻼه ،ال ـتي است ـخ ـدمت ﰲ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  393–٠2اﳌؤّرخ ﰲ 8

جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤2اﳌوافق  23ديسمبر سنة 2٠2٠
الذي يحدد صﻼحيات وزير الصناعة،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  29صفر
عام  1٤1٤اﳌوافق  18غشت سنة  1993واﳌتعلق ﲟواصفات
بعض أنواع اﳊليب اﳌعد لﻼستهﻼك وعرضه،

صناعة اﳉﱭ ،و/أو،
)ب( باستعمال تقنيات التصنيع التي تؤدي إﱃ تخثر
بروتينات اﳊليب و/أو اﳌنتوجات اﳌتأتية من اﳊليب،
بش ـ ـكـ ـل يسـ ـمـ ـح باﳊ ـص ـ ـول عﲆ مـ ـن ـت ـ ـوج نه ـ ـائي له خ ـصـ ـائص
فيـ ـزيـ ـائي ـة وك ـ ـيـ ـمـ ـيائية وع ـضـ ـوية ذوق ـيـ ـة مش ـابهـ ـة للم ـن ـتوج
اﳌعّرف ﰲ الفقرة )أ( أعﻼه.
– جﱭ ناضج  :جﱭ غير جاهز لﻼستهﻼك مباشرة بعد

– وﲟقـ ـ ـتضى الـ ـ ـقـ ـ ـرار الـ ـ ـوزاري اﳌشت ـ ـرك اﳌؤرخ ﰲ 1٥

تصنيعه ،إذ يجب أن يحتفظ به لبعض الوقت ﰲ درجة

ج ـ ـمـ ـادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤3٥اﳌواف ـ ـ ـق  17مـ ـ ـارس سنـ ـ ـة 2٠1٤

اﳊرارة وضـ ـ ـم ـ ـن الش ـ ـروط الضـ ـ ـروري ـ ـة ﻹحـ ـ ـ ـ ـداث الت ـ ـغـ ـ ـ ـي ـ ـ ـرات

واﳌتضمن اﳌصادقة عﲆ النظام التقني الذي يحدد القواعد

البيوكميائية والفيزيائية اﳌميزة للجﱭ.

اﳌتعلقة باﳌواد الغذائية “حﻼل”،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤرخ ﰲ  17رجب عام  1٤2٠اﳌوافق
 27أكتوبر سنة  1999واﳌتعلق ﲟواصفات مسحوق اﳊليب
الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه
وكيفيات ذلك ،اﳌعدل واﳌتمم،
يقـ ـّررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  28من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  ٤6٤–٠٥اﳌؤرخ ﰲ  ٤ذي القعدة عام 1٤26

– جﱭ ناضج بالعفن  :جﱭ ناضج يتم إنضاجه أساسا
بواسطة نمو العفن اﳌميز له ،ﰲ كتلته و/أو عﲆ سطح اﳉﱭ.
– جﱭ ذو العجينة الطرية  :جﱭ ناضج أو غير ناضج
يمكن أن يكون قد تعرض بشكل مستقل عن عملية التخمر
اللبني ،إﱃ تخمرات أخرى ،وتكون عجينته غير مطهوة
وغير مضغوطة.
– جﱭ ذو العجينة اﳌضغوطة  :جﱭ يتم فيه ضغط
رائب اﳊليب بعد عملية السحب ،ثم يوضع للنضج.

اﳌوافق  6ديسمبر سنة  ،2٠٠٥اﳌعدل واﳌتمم واﳌذكور

– جﱭ أزرق  :جﱭ ناضج ،عجينته ماﳊة قليﻼ ،يمكن أن

أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ اعتماد الﻼئحة الفنية اﶈددة

يكون مخلوطا ومثقوبا بسبب وجود عفنيات داخلية ذات

للخصائص التقنية لﻸجبان والتخصصات اﳉبنية.

لون أزرق مخضر إﱃ أبيض رمادي.
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– جﱭ محفوظ ﰲ محلول ملحي  :جﱭ ناضج ،بنيته
متماسكة إﱃ طرية ،تكون العجينة ذات لون أبيض إﱃ
صَفّر وذات نسيج متراص مﻼئم للتقطيع وخالية تقريبا
م ْ
ُ
من الثقوب .وهذا اﳉﱭ ليس لديه قشرة حقيقية ،يتم إنضاجه
وحفظه ﰲ محلول ملحي إﱃ حﲔ وقت بيعه أو تعبئته
قصد بيعه للمستهلك .وﲢتوي بعض اﻷجبان اﶈفوظة ﰲ
اﶈلول اﳌلحي عﲆ أعشاب دقيقة وتوابل تعتبر جزءا من
هويتها.
– جﱭ غير ناضج  :جﱭ جاهز لﻼستهﻼك بعد وقت
قصير من تصنيعه.
– جﱭ أبيض :جﱭ غير ناضج ،خضع أساسا عند تخميره
للتخمر اللبني.
– جﱭ طازج  :جﱭ أبيض ،يجب أن يحتوي عﲆ كائنات
حية دقيقة عند بيعه للمستهلك.
– جﱭ مصل اﳊليب  :منتوج صلب ،نصف صلب أو ذو
عجينة طرية ،يتم اﳊصول عليه أساسا بإحدى الطرق اﻵتية :

 ٣٠شوال عام  ١٤٤٣هـ
 ٣١ماي سنة  ٢٠٢٢م

حصريـ ـا مـ ـن اﳊل ـيب ،وتست ـخ ـدم ل ـوح ـده ـا أو ك ـم ـزيج .وه ـذا
اﳌنتوج يتحصل عليه :
• إما بالتخثر الكﲇ أو اﳉزئي للمواد اﻷولية اﳌذكورة
أعﻼه ،قبل عملية التقطير أو بعد اﻹزالة اﳉزئية للطبقة
اﳌائية،
• إما بتقنيات تصنيع أخرى تؤدي إﱃ تخثرها جزئيا
أو كليا بشكل يسمح باﳊصول عﲆ منتوج نهائي له خصائص
مشابهة.
– تخصص جبني ذائب  :منتوج لبني غير اﳉﱭ الذائب،
يحضر من اﳉﱭ ومنتوجات لبنية أخرى .ويتم اﳊصول
عﲆ هذا اﳌنتوج بتقنيات اﳌعاﳉة التي تضم اﻹذابة وتؤدي
إﱃ استحﻼب اﳌواد اﻷولية ،ويجب أن يخضع خﻼل تصنيعه
لدرجة حرارة ،عﲆ اﻷقل 7٠ ،درجة مائوية ﳌدة  3٠ثانية أو
أي توليفة أخرى من اﳌدة ودرجة اﳊرارة لها تأثير مكافئ.
– تخصص جبني ذائب مخفف  :تخصص جبني ذائب
خففت فيه نسبة اﳌادة الدسمة.

• تركيز مصل اﳊليب ووضع اﳌنتوج اﳌركز ﰲ قوالب،

اﳌادة  : ٤يجب أن تستجيب بعض اﳌنتوجات اﳌعرفة

• تخثير مصل اﳊليب عن طريق اﳊرارة مع إضافة

ﰲ اﳌادة  3أعﻼه للمميزات اﶈددة ﰲ اﳌلحق بهذا القرار.

أو بدون إضافة حمض.
ﰲ كل حالة ،يمكن تركيز مصل اﳊليب مسبقا ،قبل
إجراء عملية تركيز إضافية ﳌصل اﳊليب أو عملية تخثير
ضا
بروتينات مصل اﳊليب .ويمكن أن تشمل العملية أي ً
إض ـافـ ـة اﳊـل ـي ـب ،أو الـ ـق ـشـ ـدة أو غ ـي ـره ـا م ـن اﳌ ـواد اﻷولـيـة
ذات اﻻصـل اللـبـني ،ق ـبـل أو بـع ـد عـمـلـيـة الـتـركـيـز أو الـتـخـثر.
ويجب أن تكون نسبة بروتﲔ مصل اﳊليب  /الكازيﲔ ﰲ
اﳌنتوج اﳌتحصل عليه من خﻼل تخثر مصل اﳊليب ،أعﲆ
بكثير من نسبتها ﰲ اﳊليب .ويمكن أن يكون اﳌنتوج
اﳌتحصل عليه عن طريق تخثر مصل اﳊليب ناضج أو غير
ناضج.

اﳌادة  : ٥يجب أن تكون اﳌواد اﻷولية اﳌستخدمة ﰲ
تصنيع اﳌنتوجات اﳌعرفة ﰲ اﳌادة  3أعﻼه ،مشتقة حصريا
من اﳊليب.
اﳌادة  : ٦طبقا للتنظيم اﳌعمول به ،يمكن أن تضاف
إﱃ اﳌنتوجات موضوع هذا القرار اﳌكونات اﻵتية :
– اﳌلح وبدائل اﳌلح ذات نوعية غذائية،
– اﳊليب واﳌنتوجات اﳌشتقة حصريًا من اﳊليب،
– التوابل والنباتات العطرية ومستخلصاتها،
– عطور ومكونات غذائية لها خصائص معطرة،

– جﱭ ذائب  :منتوج يتم اﳊصول عليه عن طريق إذابة

– مواد غذائية تعطي نكهة خاصة للمنتوج النهائي ،ﰲ

واستـ ـحـ ـﻼب جﱭ أو خـ ـلـ ـيـ ـط م ـن أج ـب ـان ،ب ـف ـع ـل اﳊرارة ،ﰲ

حدود  % 3٠من وزن اﳌنتوج النهائي ،غير أنه ،يمنع دمج

درجة حرارة ،عﲆ اﻷقل 7٠ ،درجة مائوية ﳌدة  3٠ثانية ،أو

اﳌواد الدسمة والبروتينات غير اﳌتأتية من اﳊليب،

أي توليفة أخرى معادلة من حيث درجة اﳊرارة واﳌدة مع
إضافة أوعدم إضافة منتوجات مشتقة حصريا من اﳊليب.
– جﱭ ذائب مخفف  :جﱭ ذائب خففت فيه نسبة اﳌادة
الدسمة.
– تخصص جبني  :منتوج لبني ليس من اﻷجبان ،يكون
مخّمرا ً أو غير مخّمر ،ناضجا أو غير ناضج ،يحضر من اﳌواد
اﻷولية اﳌشتقة حصريا من اﳊليب اﻵتية  :حليب ،حليب
منزوع القشدة جزئيا أو كليا ،قشدة ،مادة دسمة لبنية،
مخيض اﳊليب ،يمكن أن تضاف إليها مواد أخرى متأتية

– فيتامينات ومعادن وعناصر أخرى ﻷغراض غذائية أو
فيزيولوجية،
– مزارع بكتيريا لبنية غير ضارة و /أو بكتيريا منتجة
للعطور غير ضارة ومزارع لكائنات حية دقيقة أخرى غير
ضارة،
– الروبة أو إنزيمات أخرى مخثرة مناسبة غير ضارة،
– اﳌاء الشروب،
– اﳋل،
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣7
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– اﳊبوب والبقوليات الغنية بالبروتﲔ أو البذور الزيتية
واﻷلياف الغذائية ،ﲟختلف أشكالها لتغليف اﳌنتوجات
غير اﳌبشورة أو اﳌطحونة،
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• تعيﲔ الصنف اﳊيواني عندما تكون اﳌواد اﻷولية
اللبنية متأتية من صنف حيواني واحد غير البقرة،
• عبارة “ﲟزيج اﳊليب” للمنتوجات اﳌصنعة من

– يمكن إضافة اﳉيﻼتﲔ و/أو النشاء أو خلطها مع اﳌثبتات

مواد أولية لبنية متأتية من صنفﲔ حيوانيﲔ ) (2عﲆ

أو اﳌـثـخ ـن ـات اﳌ ـرخ ـص بـه ـا كمضافات غذائية كحد أقصى

اﻷقل .وﰲ حال استخدم ﰲ صنع اﳉﱭ أو التخصص اﳉبني

 2٠غرام /كيلوغرام من اﳌنتوج النهائي ،إﱃ التخصصات

مواد أولية لبنية متأتية من اﳌاعز والبقر وكانت نسبة

اﳉبنية ،وكذا التخصصات اﳉبنية الذائبة ،اﳌخففة أو غير

اﳌادة اﳉافة من أصل ماعزي تساوي عﲆ اﻷقل  % ٥٠فيمكن

اﳌخففة،

استعمال العبارة “نصف ماعز”،

– النشاء والنشاء اﳌعدل ،كحد أقصى  2٠غرام /كيلوغرام،

• الـوصـ ـف “مع ـط ـر” مـتـب ـوع بالعبارات “ :نكهة اﳉﱭ”

ﰲ اﻷجبان اﳌباعة عﲆ شكل مبشور ،مطحون أو مسحوق،

أو ”طعم اﳉﱭ” أو اسم اﳌنتوج اللبني أو اﳌنتوجات

كمانع لﻼلتصاق ،بإضافتهم إﱃ اﳉﱭ اﳌبشور وليس إﱃ
اﳉﱭ نفسه .ويجب أن يستجيب اﳉﱭ قبل عملية البشر
وإضافة هذه اﳌواد ﳉميع اﳋصائص ،كما هو معّرف ﰲ هذا

القرار ،ﻻ سيما من حيث نسبة اﳌادة اﳉافة واﳌادة الدسمة.
ﻻ تتجاوز النسبة القصوى لﻸكتوز %٥
اﳌادة  : 7يجب أ ّ
ﰲ اﳌنتوج النهائي ،عند إضافة مكونات ذات اﻷصل اللبني
أثناء صناعة اﳉﱭ الذائب.
تدخل أحكام هذه اﳌادة حيز التنفيذ بعد سنتﲔ ) (2من
تاريخ نشر هذا القرار.

اللبنية اﳌستخدمة ،ﰲ حال إضافة عطر ﻷحد اﻷجبان أو
عطور منتوجات لبنية أخرى .وﻻ تطبق هذه اﻷحكام عند
استخدام اﳌواد اللبنية ﰲ حد ذاتها ﻷغراض عطرية أو عندما
تـتـم عـمـلـيـة الـتـعـطـيـر بـاستـعـمـال عـطـور طـبـيـعية متحصًﻼ
عليها حصريا من مواد أولية لبنية،
• الوصف “مخفف” للجﱭ الذائب أو التخصص اﳉبني
الذائب ،ﰲ حالة استوﰱ اﳌنتوج اﳋصائص اﳌبّينة ﰲ
اﳌلحق بهذا القرار.
– تعيﲔ اﶈتوى من اﳌادة الدسمة لكل  1٠٠غرام من

اﳌادة  : ٨يمكن أن ﲢدد اﳌنتوجات اﳌعرفة ﰲ اﳌادة 3

اﳌنتوج النهائي ،غير أن هذه العبارة تكون غير مطلوبة إذا

من هذا القرار ،بتسمية أو اسم نوع منصوص عليه ﰲ التنظيم

احتوى اﳌنتوج عﲆ وسم غذائي يحتوي عﲆ إشارة إﱃ

اﳌعمول به أو ﰲ غيابه ،ﰲ اﳌواصفات اﳌتعارف عليها

نسبة الدهون لكل  1٠٠غرام،

عﲆ اﳌستوى الدوﱄ ،ويجب أن تكون هذه اﳌنتوجات مطابقة
للت ـ ـن ـظ ـيم اﳌـ ـع ـمـ ـول به ،وعـ ـن ـد غيـ ـاب ـه للم ـواصـ ـفات اﳌ ـتع ـارف
عليها عﲆ اﳌستوى الدوﱄ.
ﻻ تشكل اﳌنتوجات موضوع هذا القرار
اﳌادة  : ٩يجب أ ّ
أي خطر عﲆ صحة اﳌستهلك ،ويجب أن تستجيب للمتطلبات
اﳌنصوص عليها ﰲ التنظيم اﳌعمول به ،ﻻ سيما ،تلك اﳌتعلقة

– تعيﲔ نوع اﳌعاﳉة اﳊرارية اﳌطبقة عﲆ اﳌواد اﻷولية
)اﳊليب و/أو القشدة( ،إذا لم يخضع اﳌنتوج النهائي ﻷي
معاﳉة حرارية أثناء تصنيعه،
– تعيﲔ بالنسبة اﳌائوية ،الكمية اﳌضافة من اﳌواد
الغذائية التي تعطي نكهة خاصة للمنتوج،

باﳌضافات الغذائية واﳌلوثات واﳋصائص اﳌكروبيولوجية

– العبارة “جﱭ ذو عجينة مضغوطة مطهوة “ بالنسبة

واﻷشيـاء واللوازم اﳌوجـهـة ﳌﻼمسة اﳌواد الغذائية والنظافة

لﻸجبان ذات العجينة اﳌضغوطة التي خضعت للطهو عند

الصحية أثناء عملية وضع اﳌواد الغذائية لﻼستهﻼك البشري

درجة حرارة أكبر أو تساوي  ٥٠درجة مائوية ،أثناء عملية

وكذا اﳌتطلبات “حﻼل“.

التصنيع،

اﳌادة  : ١٠زيادة عﲆ البيانات اﻹجبارية اﳌنصوص عليها
ﰲ التنظيم اﳌعمول به واﳌتعلق بإعﻼم اﳌستهلك ،يجب أن
يحمل وسم اﳌنتوجات موضوع هذا القرار ،باستثناء جﱭ
مصل اﳊليب ،ما يأتي :
– تسمية البيع ﻹحدى اﳌنتوجات اﻵتية  :اﳉﱭ ،اﳉﱭ

– بالنسبة للمنتوج اﳌعّين فقط بالتسمية “جﱭ” تكمل
التسمية حسب اﳊالة بـ :
* إحدى إشارات درجة النضج الرئيسية اﻵتية :
• “ناضج”،

اﻷزرق ،اﳉﱭ اﶈفوظ ﰲ محلول ملحي ،اﳉﱭ اﻷبيض،

• “ناضج بالعفن”،

اﳉﱭ الطازج ،التخصص اﳉبني ،اﳉﱭ الذائب ،التخصص

• “ناضج ﰲ محلول ملحي”،

اﳉبني الذائب ،أو التسمية أو اسم النوع اﳌنصوص عليه
ﰲ التنظيم اﳌعمول به وﰲ غيابه ،ﰲ اﳌواصفات اﳌتعارف
عليها عﲆ اﳌستوى الدوﱄ وتكمل حسب اﳊالة ﲟا يأتي :

• “غير ناضج“.
* و/أو ،إحدى إشارات التماسك اﻵتية :

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣7
اﳉريدة الرسم ّ
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• “ذو عجينة صلبة جدا” :إذا كانت ) > (TEFDمن .% ٥1
• “ذو عجينة صلبة“  :إذا كانت ) (TEFDبﲔ % ٤9
و.%٥6
• “ذو عجينة متماسكة أو نصف صلبة“ :إذا كانت
) (TEFDبﲔ  % ٥٤و.% 69
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• “قليل الدسم أو منزوع القشدة”  :إذا كان محتوى
اﳌنتوج من اﳌادة الدسمة أقل من  % 1٠ﰲ اﳌنتوج النهائي
بعد التجفيف الكامل.
• ب ـال ـنسب ـة ل ـل ـجﱭ ال ـذائب وال ـت ـخصص اﳉب ـني ال ـذائب،
إحدى العبارات اﻵتية :
• “قشدة ”...تسبق التسمية “جﱭ ذائب” أو “تخصص

• “ذو عجينة طرية” :إذا كانت ) (TEFDأكبر من .% 67

جبني ذائب” عندما يحتوي اﳌنتوج من  ٥٠غرام إﱃ أقل

 = TEFDالنسبة اﳌئوية ﶈتوى اﳌاء ﰲ اﳉﱭ منزوع

من  6٠غرام من اﳌادة الدسمة لكل  1٠٠غرام من اﳌنتوج بعد

الدسم ،ﲢسب باﳌعادلة اﻵتية :
وزن اﳌاء ﰲ اﳉﱭ × 1٠٠
الوزن الكﲇ للجﱭ – وزن اﳌادة الدسمة ﰲ اﳉﱭ
ن وسم اﳌنتوجات موضوع هذه
باﻹضافة إﱃ ذلك ،فإ ّ
اﳌادة يمكن أن يتضمن أيضا :
– عبارة “باﳊليب الطازج” ﰲ حالة ﰎ تصنيع اﳌنتوج
من حليب البقرة الطازج فقط ودون إضافة مسحوق اﳊليب.
– بالنسبة لﻸجبان البيضاء والتخصصات اﳉبنية غير
الناضجة إحدى العبارات اﻵتية :

التجفيف الكامل.
• “ثنائي القشدة” :عندما يحتوي اﳌنتوج من  6٠غرام
إﱃ أقل من  7٥غرام من اﳌادة الدسمة لكل  1٠٠غرام من
اﳌنتوج بعد التجفيف الكامل.
• “ثﻼثي القشدة” :عندما يحتوي اﳌنتوج ،عﲆ اﻷقل،
 7٥غرام من اﳌادة الدسمة لكل  1٠٠غرام من اﳌنتوج بعد
التجفيف الكامل.
ﻻ يتضمن اﳌزيج أو التجميع عﲆ
اﳌادة  : ١١بشرط أ ّ
مكونات أخرى غير تلك اﳌسموح بها ﰲ اﳌادة  6أعﻼه،
يمكن أن تستعمل تسميات البيع “جﱭ “ أو “تخصص جبني“
أو “جﱭ ذائب “ حسب اﳊالة :

–“يـح ـ ـت ـ ـوي عﲆ أكـ ـث ـر م ـن  % ٨٢رطـ ـوبة” عندما يكون

– التسمية “جﱭ“ :للمنتوجات الناﲡة عن مزج أو ﲡميع

اﶈتوى من اﳌادة اﳉافة للمنتوج أقل من  18غرام لكل

بي ـن اثـن ـﲔ أو أكثر من اﻷجبان اﻵتية  :جﱭ ،جﱭ أبيض،

 1٠٠غرام وعﲆ اﻷقل  1٥غرام لكل  1٠٠غرام من اﳌنتوج

جﱭ ط ـ ـازج ،جﱭ أزرق ،ك ـمـ ـا هي مـعـ ـرف ـة ﰲ اﳌ ـادة  3أعـﻼه،

النهائي.

أو مع اﳌواد اﻵتية اﳌشتقة حصريا من اﳊليب  :حليب،

– “يحت ـوي عﲆ أكـ ـثر مـ ـن  % ٨٥رطـ ـوبـ ـة” عن ـ ـدما يكون
اﶈتوى من اﳌادة اﳉافة للمنتوج أقل من  1٥غرام لكل
 1٠٠غرام ،وعﲆ اﻷقل  1٠غرام لكل  1٠٠غرام من اﳌنتوج
النهائي.
• بالنسبة للمنتوجات موضوع هذه اﳌادة غير اﳉﱭ
الذائب والتخصص اﳉبني الذائب ،إحدى العبارات اﻵتية :
• “كثير الدسم أو ثنائي القشدة”  :إذا كان محتوى
اﳌنتوج م ـ ـن اﳌادة ال ـ ـدسم ـ ـة يساوي أو أك ـ ـب ـ ـر م ـ ـن  % 6٠ﰲ
اﳌنتوج النهائي بعد التجفيف الكامل.
• “كامل الدسم أو باﳊليب الكامل أو القشدة”  :إذا
كان محتوى اﳌنتوج من اﳌادة الدسمة يساوي أو أكبر من
 % ٤٥وأقل من  % 6٠ﰲ اﳌنتوج النهائي بعد التجفيف
الكامل.
• "نصف دسم أو نصف منزوع القشدة“ :إذا كان
محتوى اﳌنتوج من اﳌادة الدسمة يساوي أو أكبر من 2٥
 %وأقل من  % ٤٥ﰲ اﳌنتوج النهائي بعد التجفيف الكامل.

حليب منزوع القشدة جزئيا أو كليا ،قشدة ،مادة دسمة لبنية،
مخيض اﳊليب،
– التسمية “تخصص جبني” :للمنتوجات الناﲡة عن
مزج أو ﲡميع جﱭ أو عدة أجبان اﻵتية  :جﱭ ،جﱭ أبيض،
جﱭ طازج ،جﱭ أزرق ،كما هي معرفة ﰲ اﳌادة  3أعﻼه مع
التخصصات اﳉبنية أو جﱭ مصل اﳊليب أو مع اﳌواد اﻵتية
اﳌشتقة حصريا من اﳊليب  :حليب ،حليب منزوع القشدة
جزئيا أو كليا ،قشدة ،مادة دسمة لبنية ،مخيض اﳊليب.
– بالنسبة للتسمية “جﱭ ذائب“ :يمكن أن تستبدل
كلمة “جﱭ” بتسمية أو اسم نوع منصوص عليه ﰲ التنظيم
اﳌعمول به أو ﰲ غيابه ﰲ اﳌواصفات اﳌتعارف عليها عﲆ
اﳌستوى الدوﱄ ،عندما يشكل هذا اﻷخير ،عﲆ اﻷقل % ٥٠ ،من
الوزن الكﲇ للمواد اﻷولية اللبنية اﳌستخدمة.
اﳌادة  : ١٢زيـ ـ ـادة عﲆ البـ ـي ـانـ ـات اﻹج ـب ـاري ـة اﳌنـ ـص ـوص
عليها ﰲ التنظيم اﳌعمول به واﳌتعلق بإعﻼم اﳌستهلك،
يجب أن يحمل وسم جﱭ مصل اﳊليب ما يأتي :
– تسمية البيع “جﱭ مصل اﳊليب“ أو تسمية أو اسم النوع
منصوص عليه ﰲ التنظيم اﳌعمول به أو ﰲ غيابه ﰲ

• “منزوع القشدة جزئيا”  :إذا كان محتوى اﳌنتوج

اﳌواصفات اﳌتعارف عليها عﲆ اﳌستوى الدوﱄ تكمل باﻹشارة

من اﳌادة الدسمة يساوي أو أكبر من  % 1٠وأقل من % 2٥

للصنف أو اﻷصناف اﳊيوانية عندما تكون اﳌواد اﻷولية

ﰲ اﳌنتوج النهائي بعد التجفيف الكامل.

متأتية من صنف آخر غير البقرة أو من عدة أصناف حيوانية.
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– العبارة “منتوج مبستر” أو”منتوج مطهو“ أو ”منتوج
خضع للطهي ﲟا يعادل ،عﲆ اﻷقل ،البسترة”،
– تعيﲔ اﶈتوى من اﳌادة الدسمة لكل  1٠٠غرام من
اﳌنتوج النهائي ،غير أن هذه العبارة تكون غير مطلوبة إذا
احتوى اﳌنتوج عﲆ وسم غذائي يحتوي عﲆ إشارة إﱃ
نسبة الدهون لكل  1٠٠غرام،
– تعيﲔ بالنسبة اﳌائوية ،الكمية اﳌضافة من اﳌواد
الغذائية التي تعطي نكهة خاصة للمنتوج،
– بالنسبة ﳉﱭ مصل اﳊليب اﳌتحصل عليه بتخثر
مصل اﳊليب واﳌعﲔ فقط بتسمية “جﱭ مصل اﳊليب“
هذه التسمية تكمل حسب اﳊالة بـ :
* إحدى إشارات درجة النضج اﻷساسية اﻵتية :
• “ناضج”،
• “ناضج بالعفن”،
• “ناضج ﰲ محلول ملحي”،
• “غير ناضج”.
* و/أو إحدى إشارات التماسك اﻵتية :
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•“جﱭ مصل اﳊليب منزوع الدسم” :إذا كان محتوى
اﳌنتوج من اﳌادة الدسمة عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة أقل من
،%1٠
) (1اﶈتوى من اﳌادة اﳉافة ﳉﱭ مصل اﳊليب يتضمن
اﳌاء الناﰋ عن بلورة الﻼكتوز.
اﳌادة  : ١٣إذا ﲤت إضافة مادة دسمة نباتية إﱃ اﳌنتوجات
موضوع هذا القرار ،يجب أن يحمل وسم هذا اﳌنتوج ،زيادة
عﲆ البـ ـ ـي ـ ـان ـات اﻹجـ ـ ـبـ ـ ـارية اﳌـ ـنصـ ـوص عليـ ـها ﰲ الت ـن ـظ ـيم
اﳌ ـ ـع ـ ـم ـ ـول به واﳌ ـتعـ ـلق بإعـ ـﻼم اﳌس ـتـ ـهلك ،تسـ ـ ـم ـية الب ـي ـع
“ﲢضيرة غذائية بـ ”.......تكمل مباشرة بالعبارات اﻵتية :
– نوع اﳌنتوج اﳌستخدم طبقا لﻸحكام اﳌنصوص عليها
ﰲ اﳌواد  3و 8و 11من هذا القرار ،وكذا اﻹشارة إﱃ نسبته
اﳌائوية ﰲ اﳌنتوج النهائي.
– اﻹشارة إﱃ اﳌادة الدسمة النباتية اﳌضافة وكذا نسبتها
اﳌائوية ﰲ اﳌنتوج النهائي.
باﻹضافة إﱃ ذلك ،فإن اﳌنتوج اﳌعرف بنص هذه اﳌادة

•“ ذو عجينة صلبة جدا “ :إذا كانت ) > (TEFDمن .% ٥1

يمكن أن يضم كمية جد محدودة من النشاء حسب التركيز

•“ ذو عجينة صلبة “  :إذا كانت ) (TEFDبﲔ  % ٤9و.%٥6

الﻼزم للحصول عﲆ التأثير التكنولوجي اﳌطلوب ووفًقا

• “ذو عجينة متماسكة أو نصف صلبة“ :إذا كانت
) (TEFDبﲔ  % ٥٤و.%69

ﳌمارسات التصنيع اﳊسنة.
اﳌادة  : ١٤يـ ـج ـ ـب أن ت ـس ـ ـت ـج ـيـ ـب الت ـ ـخ ـ ـصـ ـص ـات اﳉ ـبـ ـن ـية

• “ذو عجينة طرية” :إذا كانت ) < (TEFDمن .% 67

والتحـ ـضـ ـيرات الغـ ـذائي ـة اﳌـ ـذكـ ـورة ﰲ هـ ـذا الق ـرار للخصائص

 = TEFDالنسبة اﳌائوية ﶈتوى اﳌاء ﰲ اﳉﱭ منزوع

اﳌيـ ـكـ ـروبيـ ـولوجـ ـية اﳌ ـط ـبـ ـقة عﲆ اﻷج ـب ـان ،ح ـسب اﳌعاﳉة

الدسم ،ﲢسب باﳌعادلة اﻵتية :
وزن اﳌاء ﰲ اﳉﱭ × 1٠٠
الوزن الكﲇ للجﱭ – وزن اﳌادة الدسمة ﰲ اﳉﱭ
باﻹضافة إﱃ ذلك ،فإن وسم جﱭ مصل اﳊليب يمكن أن
يتضمن أيضا :
– اﻹشارة إﱃ محتوى اﳌادة الدسمة ﰲ اﳌنتوج النهائي
حسب اﻷحكام اﳌنصوص عليها ﰲ النقطة أدناه عوض تسمية
البيع ،بالنسبة ﻷجبان مصل اﳊليب غير الناضجة اﳌتحصل
عليها عن طريق تركيز مصل اﳊليب،
– بالنسبة لﻸجبان اﳌتحصل عليها بتركيز مصل اﳊليب

اﳊرارية اﳌطبقة.
اﳌادة  : ١٥تدخل أحكام هذا القرار حيز التنفيذ بعد سنة
واحدة ) (1من تاريخ نشره ﰲ اﳉريدة الرسمية ،باستثناء
اﻷحكام اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  7اﳌذكورة أعﻼه.
اﳌادة  : ١٦ي ـ ـ ـن ـ ـشـ ـر هـ ـ ـذا القـ ـ ـرار ﰲ اﳉـ ـري ـ ـدة الّرسـ ـم ـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  27شعبان عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠مارس

سنة .2٠22

وزير الصناعة

فإن التصريح عن نسبة اﳌادة الدسمة اللبنية ﰲ اﳌادة

وترقية الصادارات

اﳉافة ) (1يمكن إرفاقها بإحدى اﻹشارات إﱃ اﳌادة الدسمة
كما يأتي :

وزير التجارة

أحمـد زغدار

كمال رزيق

• “جﱭ مصل اﳊليب بالقشدة” :إذا كان محتوى اﳌنتوج
من اﳌادة الدسمة عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة عﲆ اﻷقل ،% 33
•”جﱭ مصل اﳊليب” :إذا كان محتوى اﳌنتوج من
اﳌادة الدسمة عﲆ أساس اﳌادة اﳉافة عﲆ اﻷقل  % 1٠وأقل
من ،% 33

وزير الفﻼحة

وزير الصحة

والتنمية الريفية
مـحمـد عبد اﳊفيظ هني

عبد الرحمان بن بوزيد

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣7
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ال ـمـ ـلـحـ ـق
اﳌميزات التي يجب أن تستجيب لها بعض اﳌنتوجات
اﳌميزات

اﳌنت ـوجات
اﳉﱭ

– اﶈتوى اﻷدنى من اﳌادة اﳉافة هو  23غرام لكل  1٠٠غرام من اﳉﱭ.

اﳉﱭ اﻷبيض

– اﶈتوى اﻷدنى من اﳌادة اﳉافة هو  1٠غرام لكل  1٠٠غرام من اﳉﱭ.

واﳉﱭ الطازج
جﱭ محفوظ ﰲ محلول

– اﶈتوى اﻷدنى بالنسبة اﳌائوية من اﳌادة الدسمة ﰲ اﳌادة اﳉافة هو .% ٤٠

ملحي ذو عجينة طرية

– اﶈتوى اﻷدنى بالنسبة اﳌائوية من اﳌادة اﳉافة هو .% ٤٠

جﱭ محفوظ ﰲ محلول

– اﶈتوى اﻷدنى بالنسبة اﳌائوية من اﳌادة الدسمة ﰲ اﳌادة اﳉافة هو .% ٤٠

ملحي ذي عجينة صلبة

– اﶈتوى اﻷدنى بالنسبة اﳌائوية من اﳌادة اﳉافة هو .% ٥2

اﳉﱭ الذائب

– اﶈتوى اﻷدنى من اﳌادة اﳉافة هو  ٤٠غرام لكل  1٠٠غرام من اﳌنتوج النهائي.

اﳉﱭ الذائب اﳌخفف

– اﶈتوى اﻷدنى من اﳌادة اﳉافة هو  3٠غرام لكل  1٠٠غرام من اﳌنتوج النهائي.

التخصص اﳉبني الناضج

– اﶈتوى اﻷدنى من اﳌادة اﳉافة هو  2٠غرام لكل  1٠٠غرام من اﳌنتوج النهائي.

التخصص اﳉبني

– اﶈتوى اﻷدنى من اﳌادة اﳉافة هو  1٠غرام لكل  1٠٠غرام من اﳌنتوج النهائي.

غير الناضج
التخصص اﳉبني الذائب

– اﶈتوى اﻷدنى من اﳌادة اﳉافة هو 2٥غرام لكل  1٠٠غرام من اﳌنتوج النهائي.

التخصص اﳉبني

– اﶈتوى اﻷدنى من اﳌادة اﳉافة هو  2٠غرام لكل  1٠٠غرام من اﳌنتوج النهائي.

الذائب اﳌخفف

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

