
العدد العدد 74

السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

اIطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

اخلميس اخلميس 3 ربيع األو ربيع األوّل ل عام عام 1436 هـهـ

اIوافق اIوافق 25 ديسمبر  ديسمبر سنة سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 14-365 مـؤرخ في 22 صـفـر عـام 1436 اIـوافق 15 ديـسـمــبـر سـنـة q2014 يـحــدد كـيـفـيـات فــتح احلـسـابـات
االنتقالية أو الـحسـابـات اجلـاريـة االنتـقـالية وسيـرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر األجنبية............

مرسوم تنفيذي رقم 14-366 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 اIوافق 15 ديسمبر سنة q2014 يحدد الشروط والكيفيات اIطبقة
في مجال اIلوثات اIسموح بها في اIواد الغذائية............................................................................................

قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء

وزارة الشؤون الدينية واألوقـافوزارة الشؤون الدينية واألوقـاف

قــــرار وزاري مــشــتــــرك مــؤرّخ في 26  مــحــرّم عــام 1436 اIـوافق 19  نــوفــمــبــر ســنــة q2014 يــتــضــمّـن إنــشـــاء فـــرع لــلــمــركــز
الثقـافي اإلسالمي في كـل من واليتي تندوف والبيض....................................................................................

وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1434 اIوافق 4 غشت سنة q2013 يجعل منهج حتديد نسبة اIادة الدسمة في احلليب إجباريا.....

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قــــرار وزاري مـــشـــتــــرك مـــؤرخ في 13  مـــحّــــرم عـــام 1435 اIـــوافق 17 نــــوفـــمـــبــــر ســـنـــة q2013 يـــعــــدل ويـــتـــمـم اجلـــدول اIــــلـــحق
بالقـرارالوزاري اIشترك اIؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 اIوافق 24  مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد اIناصب
....................................................................................................................Xالعليا ألسالك األساتذة الباحث

وزارة العمل والتشغـيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغـيل والضمان االجتماعي

قــــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 26  شــوّال عـام 1434 اIـوافق 2  ســبــتــمــبــر ســنـة q2013 يــحــدّد كــيــفــيــات تــنــظـيـم الــتـكــوين
التحضيري لشغـل بعض الرتب اIنتمية لسلك مفتشي العمل ومدته ومحتوى برامجـه......................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـرار مـؤرخ فـي 27 ذي القعدة عام 1434 اIوافق 3 أكتوبر سنة q2013 يتضمن فتح دعوى تصنيف " اIسرح اجلهوي لسكيكدة "...

قـرار مـؤرخ فـي 27 ذي القعدة عام 1434 اIوافق 3 أكتوبر سنة q2013 يتضمن فتح دعوى تصنيف " حصن القليعة "..........

قـرار مـؤرخ فـي 27 ذي القعدة عام 1434 اIوافق 3 أكتوبر سنة q2013 يـحدد القائمة االسـمية ألعضاء اجمللس الـعلمي للمركز
الوطني للبحث في علم اآلثار........................................................................................................................

قــرار مـؤرخ فـي 2 ذي احلـجـة عـام 1434 اIـوافق 7 أكــتـوبـر سـنـة q2013 يـتـضـمن تـعـيـX أعـضـاء مجـلـس إدارة اIـسـرح اجلـهوي
لسكيكدة....................................................................................................................................................

وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اRرأةوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اRرأة

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 20 محـرم عام 1436 اIوافق 13 نـوفمـبر سـنة q2014 يحـدد تعـداد منـاصب الـشغل وتـصنـيفـها
ومــدة الـعــقــد اخلــاص بــاألعـوان الــعــامــلــX في نــشـاطــات احلــفظ أو الــصــيــانـة أو اخلــدمــات بــعــنـوان اIــراكــز واIــؤســسـات
اIتخصصة الواقعة حتت وصاية وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اIرأة..................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 14-365 مــؤرخ في  مــؤرخ في 22 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1436  اIوافق اIوافق 15 ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة q2014 يحـدد كيفياتq يحـدد كيفيات

فتح احلـسـابات االنـتـقالـيـة أو الـحـســابـات اجلــاريـةفتح احلـسـابات االنـتـقالـيـة أو الـحـســابـات اجلــاريـة
االنـــتــــقـــالـــيــة وســـيــــرهــا ومـــراقــبـــتـــهــا وكـــذا شــروطاالنـــتــــقـــالـــيــة وســـيــــرهــا ومـــراقــبـــتـــهــا وكـــذا شــروط

استئجار البواخر األجنبية.استئجار البواخر األجنبية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اIــشــتــرك بــX وزيــر اIــالــيـة
qووزير النقل ووزير التجارة

- وبناء على الدستورq ال سيما اIادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــــــقــــــــتـــــــــضى األمـــــــــر رقم 65-266 اIـــــــــؤرخ في29
جـمـادى الـثـانـيـة عام 1385 اIـوافق 25  أكـتـوبـر سـنـة 1965

qتعلق بالنقل البحريIوا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 75-40 اIــؤرخ في7 جــمــادى
الثـانية عام 1395 اIوافق 17 يونـيو سنة 1975 واIتضمن

 qوانئIتنظيم أجل بقاء البضائع في ا

- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 75-58   اIــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممIعدل واIا qدنيIتضمن القانون اIوا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممIعدل واIا qتضمن القانون التجاريIوا

- و�ــقــتــضى األمــررقم 76-80 اIــؤرخ في 29 شــوّال
عــــام 1396 اIــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واIــــتــــضــــمن

 qتممIعدل واIا qالقانون البحري

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اIــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اIوافق 21 يولـيو سنة 1979 واIـتضمن

qتممIعدل واIا qقانون اجلمارك

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 96-22 اIــؤرخ في 23 صــفــر
عــام 1417 اIــوافق 9 يــولـــيـــو ســـنــة 1996 واIــتـــعـــلق بـــقــمع
مـخـالـفـة الـتـشـريع والـتـنـظـيـم اخلـاصـX بـالـصـرف وحـركة

qتممIعدل واIا qرؤوس األموال من وإلى اخلارج

- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اIؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اIـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واIــتــعـلق

qتممIعدل واIا qنافسةIبا

- و�قـتـضى األمر رقم 03-04 اIؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اIـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واIــتــعـلق
بالقـواعد العامـة اIطبقـة على عملـيات استيـراد البضائع

qوتصديرها

- و�قـتـضى األمر رقم 03-11 اIؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اIـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واIــتـعـلق

qتممIعدل واIا qبالنقد والقرض

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اIـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عــام 1425 اIــوافق 23 يــونـــيــو  ســـنــة 2004
qـمـارسـات الـتـجـاريةIـطـبـقـة عـلى اIالـذي يـحـدد القـواعـد ا

qتممIعدل واIا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-01 اIـؤرخ في 27 ذي
احلــجــة عـام 1425 اIـوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واIــتــعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

qومكافحتهما

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-01 اIــــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اIـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واIــتـعـلق

qتممIعدل واIا qبالوقاية من الفساد ومكافحته

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اIــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اIوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واIـتضمن

q ادة 47 منهIال سيما ا q2013 الية  لسنةIقانون ا

- و�ــــــقــــــتــــــضى اIــــــرســــــوم رقم 75-73 اIــــــؤرخ في 7
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1395 اIـوافق 17 يــونـيــو ســنـة 1975

qوانئIتضمن إحداث مناطق التخليص خارج اIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-236 اIـؤرخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اIــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

qتممIعدل واIا qتضمن تنظيم الصفقات العموميةIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

qالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا
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- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 468
اIـؤرخ في 8 ذي الـقــعــدة عـام  1426 اIـوافق  10 ديـســمــبـر
ســنــة 2005  الــذي يــحـدد شــروط حتــريــر الـفــاتــورة وســنـد
التـحويل ووصل التـسليم والفـاتورة اإلجمـالية وكـيفيات

qذلك

- و�ـقــتـضى اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 08-57 اIـؤرخ
في 6  صـــفـــر عــام  1429 اIــوافق  13  فــبـــرايـــر ســـنــة 2008
الـذي يـحدد شـروط مـنـح امـتيـاز اسـتـغـالل خدمـات الـنـقل

qالبحري وكيفياته

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 08 - 58 اIؤرخ
في 6 صـفـر عام 1429 اIـوافق 13 فـبـرايـر سـنـة 2008 الـذي
يـــحـــدد مـــبــــلغ حـــقـــوق امـــتـــيـــاز اســـتـــغـالل خـــدمـــات الـــنـــقل

qالبحري

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 09-183 اIؤرخ
في 17 جــــمــــادى األولى عـــام 1430 اIــــوافق 12 مـــايــــو ســـنـــة
2009 الـــذي يــحـــدد شـــروط �ـــارســـة نـــشـــاطـــات مـــســـاعــدي

qالنقل البحري

q و بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIـادةاIـادة األولى :  األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 47 من الـقـانون
رقم 12-12 اIــــــؤرخ في 12 صــــــفـــــــر عــــــام 1434 اIــــــوافق 26
ديـسـمـبـر  سـنـة 2012 واIـذكـور أعـالهq يـحـدد هـذا اIـرسـوم
كـيفـيـات فتح احلـسـابـات االنتـقـاليـة أو احلـسابـات اجلـارية
االنـتـقـالـيـة وسـيـرهـا ومــراقـبـتـهـا وكـذا شـروط اسـتـئـجـار

البواخر األجنبية. 

اIادة اIادة 2 :  : لتطبيق هذا اIرسومq يقصد بـما يأتي :

- حـسـاب انـتـقـالي: - حـسـاب انـتـقـالي: وثـيـقـة مـحـاسـبــيـة يـعـدهـا وكـيل
الـسـفـيــنـة حلـسـاب مــجـهـز الــسـفـيـنــة /الـنـاقلq يـبــX فـيـهـا
مجـمـوع اإليـرادات احملصـلـة والـنـفقـات اIـدفـوعة �ـنـاسـبة

توقف الباخرة في ميناء جتاري.

Xحــســاب جــار انــتــقــالي: - حــســاب جــار انــتــقــالي:  وثــيــقــة مــحـاســبــيــة تــبـ -
مجـمـوعـة من احلـسابـات االنـتـقـالـية لـلـبـواخـر التي رست
في مينـاء أو عدة مـوانئq التي تـعود جملـهز سـفيـنة /ناقل

qيستغل خطا منتظما qواحد

- حــسـاب انـتـقـالـي تـكـمـيـلي: - حــسـاب انـتـقـالـي تـكـمـيـلي: حـسـاب انــتـقـالي يـفـتح
لـدى وكـيل الـسـفيـنـة قـصـــد تـسـجـيل الـعـمـلـيــات الـتي لم

تســجل فــي احلساب االنتقالي األولي. 

الباب ألولالباب ألول
النظام اIطبق على تسديد أجرة حمولة البضاعة النظام اIطبق على تسديد أجرة حمولة البضاعة 

اIـادة اIـادة 3 : : حتـدد شـروط النـقل وتـسـديـد أجـرة حـمـولة
الــــبــــضــــائع اIــــنــــقـــولــــة بــــحــــرا وكــــذا مـــصــــاريـف تـــوقــــيف
احلـاويـاتq �وجب عـقـد الـنقل الـبـحري اIـنـبثق عن الـعـقد

التجاري.

الفــصــل األولالفــصــل األول
تسديد أجرة حمولة البضاعة عند التصديرتسديد أجرة حمولة البضاعة عند التصدير

اIــادة اIــادة 4 : عـــنـــدمــا يـــنـص الــعـــقـــد الـــتـــجـــاري اIـــتــعـــلق
بــعــمـلــيــة تــصــديــرq عــلى تــســديــد أجـرة حــمــولــة الــبــضــاعـة
مـــســـبـــقــاq فـــإن الـــدفع يـــتم بـــالــديـــنـــار اجلـــزائــري مـن قــبل
اIصدرq لدى وكيل الـسفينة. وفي هـذه احلالة يدرج مبلغ
أجــرة حـــمــولــة الــبــضـــاعــة في الــســـعــر اIــفــوتــر لـــلــبــضــائع
اIـــصــــدرة ويـــلــــزم اIـــصــــدر اخلـــاضع لــــلـــقــــانـــون اجلــــزائـــري
بتـرحـيل اIـبلغ وفـق نفس شـروط  تـرحيـل ناجت الـبـضائع

اIصدرة.

يــســجـل اIــبــلـغ احملــصل عـــلى هــذا الـــنــحـــو في اجلــانب
الــدائن من احلــســاب االنــتــقــالي  جملــهــز الــســفــيــنــة /الــنــاقل

اIعني.

5 : : إذا كانت الـبضـائع اIـصدرة بـأجـرة حمـولة اIادة اIادة 
مـدفـوعـة مـسـبـقـاq مـنـقـولــة في الـبـدايـة من طـرف سـفـيـنـة
مـجــهـز وطـنيq وتـكــون  مـحل عـمـلــيـة مـسـافــنـة في مـيـنـاء
أجـــنــبيq فــإن أجــرة حــمـــولــة الــبــضــاعــة اIـــســتــحــقــة جملــهــز
الـــســـفــيـــنــة األجـــنـــبي الـــذي قــام بـــنـــقل الــســـلع مـن مــيـــنــاء
اIـسافنة إلى مـيناء الوجـهةq تسدد من طـرف وكيل اجملهز
الـوطـنيq وتـسـجل في اجلـانب اIـدين لـلـحـسـاب االنـتقـالي
في اخلــارجq لـلـســفـيـنــة الـتي نــقـلت الـبــضـائع  إلى مــيـنـاء

العبور الدولي .

اIــادة اIــادة 6 :  : يـــحــصـل وكــيـل الــســـفــيـــنــة األجـــنـــبي أجــرة
احلـــمـــولــة اIـــدفـــوعــة عـــنـــد الــوصـــولq لـــلـــبــضـــائع اIـــصــدرة
واIنـقولة من طـرف سفن الـتجهـيز الوطـنيq وتسجل في
احلـساب االنـتـقـالي لهـذه الـسفن وفق الـشـروط احملددة في

أحكام هذا اIرسوم.
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الفصل الثانيالفصل الثاني
تسديد أجرة حمولة البضاعة عند االستيرادتسديد أجرة حمولة البضاعة عند االستيراد

اIــادة اIــادة 7 : عـــنـــدمــا تـــســـــدد أجــــرة حــمـــولـــة الـــبــضـــائع
Xــــســــتــــــوردة بــــحـــرا مـن طــــــرف أشــــخـــــاص طــــبــــيــــعــــيـــIا
ومـعـنـويـX مـقـيـمـــX فــي اجلــزائـر بـالــديــنـار اجلــزائري
طـبــقـا لــلـتــنـظـيم اIــعــمــول به اIـتــعـلق بـالــواردات و كـذا
بــنــود الــعـــقــد الــتــجــاريq فـــإن مــبــلــغــهـــا ال يــدرج في ســعــر

البضائع اIفوترة.

اIـادة اIـادة 8 : : عـنــدمـا تــدرج أجـرة حــمـولــة  الـبــضـائع في
الـسـعـر اIفـوتـر لـلـبضـائع اIـسـتـوردةq فإن تـسـديـدهـا  يتم

مسبقا من طرف اIورد أو حلسابه.

اIادة اIادة 9 :  :  تسـدد أجـرة احلـمولـة للـبضـائع اIسـتوردة
Xأو معـنـوي Xعـنــد الوصـول من طـرف أشـخاص طـبـيعـيـ
غيـر مـقيـمX فــي اجلـزائـر بالـدينـار اجلـزائري الـناجت عن
الـقــيـمــة اIـقــابـلــة لـلــعـمــلـة الــصـعــبـــة الــقـابــلـة لــلـتــحـويل و
اIـســـتـوردة مـسبـقــاq أو عن طـريق الـتـسـجيـل في اجلانب
اIـدين لـلحـساب اIـفتـوح بـالعـملـة الـصعـبة أو فـي حـساب

.(CEDAC) أجنبي بالدينار القابل للتحويل

اIــــادةاIــــادة  10 : يــــســــجل مــــبــــلـغ أجــــرة احلــــمــــولــــة احملــــصل
بــــالـــــديــــنــــار اجلــــزائــــري عــــنــــد الــــوصــــول مـن طــــرف وكــــيل
الـــســــفـــيـــنـــة ويــــســـجل مـن طـــرف هـــذا األخـــيــــر في اجلـــانب

الدائن للحساب االنتقالي للسفينة اIعنية.

الباب الثانيالباب الثاني
تسديد مصاريف توقيف احلاوياتتسديد مصاريف توقيف احلاويات

الفصل األولالفصل األول
التحصيل والتسجيل احملاسبيالتحصيل والتسجيل احملاسبي

اIادةاIادة  11 : : عنـدما ال تـرجع احلاويـات التي اسـتعـملت
لــنــقل الــبــضــائع اIــســتــوردة طــبــقــا لــلــشــروط اIــنــصــوص
عــلـيـهــا في بـنـود عــقـد الــنـقل أو سـنــد الـشـحـنq ويـنـتج عن
qمـكوثـها  في اإلقـليم الـوطـني تسـديد مـصاريف الـتوقف
فـإن هذه اIـصـاريف حتصل وتـسـجل محـاسـبيـا من طرف
وكـيل الـسـفـيـنـة حـسب الـشـروط احملـددة فـي اIواد 12 و13

و14 أدناه.

يــبــدأ حــســاب مـدة تــوقــيف احلــاويــات في الــســريـان
انطالقا من بداية عمليات تفريغ السفينة.

يـجب أالّ تـنــصب مـصــاريف تـوقـيف احلــاويـات بـأي
حال من األحـوال عـلى مدة تـتـجاوز تـسـعX (90) يـومـا �ا

فيها مدة اإلعفاء.

اIــــادة اIــــادة 12 : : حتــــسـب مــــصــــاريف تــــوقــــيف احلــــاويــــات
احملـصلـة من طـرف وكيل الـسـفيـنـة وفقـا لـلتـعـريفـة احملددة
في عـقـد الــنـقل أو ســنـد الـشــحنq وتـسـجـل مـحـاســبـيـا في

احلسابات االنتقالية للسفن التي نقلتها.

وتسجل :وتسجل :

-  في اجلـــــانب الــــدائـن لــــلــــحــــســــابـــــات االنــــتــــقــــالــــيــــة
للسفيـنة q مصاريف توقيف احلاويات احملصلة من طرف

qوكالء السفن

- في اجلـانب اIــدينq األعـبـاء واIــصـاريف اIـتــرتـبـة
على وكيل السفينة الناجمة عن هذه احلاويات.

اIادة اIادة 13 :  : تـرجع احلاويـات إلى احلظـيـرة أو احلظـائر
الـتي يـعـيـنـهـا مـجـهـز الـسـفـيـنة /الـنـاقل أو مـن ¡ـثلـه بـعد

qستوردينIتفريغها من طرف ا
ويعـتبر هـذا اإلرجاع نقال Iـسؤوليـة تسيـير احلاوية

من اIستورد إلى الناقل.

يــــتـــحـــمـل مـــجـــهـــز الــــســـفـــيـــنــــة/ الـــنـــاقـل اIـــصـــاريف
الناشئة بعـد استرجاع احلاويات ال سيما منها مصاريف
اIــنـــاولــة واIــكــوث وكــذا مــصــاريف حــركــة احلــاويــات إلى

غاية وضعها على م¢ السفينة ألجل تصديرها.

اIادة اIادة 14 :  : يـجب على وكـيل السـفيـنة أن ¡سك حتت
مــسـؤولـيــته بـيــانـا حلـركــة احلـاويـات يــحـدد وفق الــنـمـوذج
اIرفق  بـاIلـحق بهـذا اIرسـومq ويتـضمن أرقـام احلاويات
عن  كـل تـــوقـفq وتـــاريخ الــــتـــوقـف وكـــذا تــــاريخ اإلرجـــاع

طبقا ألحكام اIادة 13 من هذا اIرسوم.

الباب الثالثالباب الثالث
فتح وسير احلساب االنتقالي واحلساب اجلاري االنتقاليفتح وسير احلساب االنتقالي واحلساب اجلاري االنتقالي

اIــــادة اIــــادة 15 :  : تـــــعــــوض الـــــنــــفــــقـــــات اIــــؤداة فـي اIــــوانئ
اجلــزائــريـــة من طــرف وكــيـل الــســفــيــنـــة حلــســاب مــجــهــزي
الـسـفن الـنـاقـلـX األجـانب بـالـعـمـلـة الـصـعـبـة أو بـالـديـنـار

القابل للتحويل.

الفصل األولالفصل األول
احلساب االنتقالياحلساب االنتقالي

اIـادة اIـادة 16 :  : يـتـرتب عـلى كل تـوقف لـسـفـيـنـة أجـنـبـية
فـي مــيـــنـــاء جــزائـــري فـــتح من طـــرف وكــيـل أو عــدة وكالء
حسـاب انتقـالي على دفـاترهم وحتت مـسؤوليـتهم وبدون

احلاجة إلى  ترخيص.
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اIـادةاIـادة  17 : : يـقـوم وكــيل الـسـفـن بـتـحــصـيل اإليـرادات
Xوتــســديــد الــنـفــقــات حلــسـاب مــجــهــزي الـســفن / الــنــاقــلـ
األجـــانـب خالل عـــمـــلــــيـــات تـــوقف الــــســـفن األجـــنــــبـــيـــة في

اIوانئ اجلزائرية.

يـرخص لـوكـيل الـسـفن األجـنـبـيـة بـتـسـديـد الـنـفـقات
بـــاســــتـــعـــمــــال اإليـــرادات احملـــصــــلـــة خـالل نـــفس الــــتـــوقف.
وعــنـدمــا يـتــبـX أن هـذه األخــيـرة غــيـر كــافـيــةq يـرخص له

.Xبالقيام بتسبيقات حلساب مجهزي السفن / الناقل

غـير أنه وعـنـدما يـتعـلق األمر بـتـوقف عرضي جملـهز
qـوانئ اجلـزائـريـة خــطـوط مـنـتـظـمـةIسـفـيـنـة ال تـربـطـه بـا
يجب على الوكيل أن يـطلب مسبقا من مجهز السفينة /
الناقل األجنبي تـوفيراIؤونات التي يقدر أنها ضرورية

للسير احلسن للتوقف.

اIــــادةاIــــادة  18:  :  تــــســــجل فـي اجلــــانب الــــدائـن لــــلــــحــــســــاب
االنتقاليq شريطـة أن تكون الكتابات احملـاسبية مرتبطة

بعملية التوقف التي فتح احلساب لغرضها :

أ - اIــــــؤونـــــــات اخملــــــصـــــــصــــــة مـن طــــــرف  مـــــــجــــــهــــــزي
qاألجانب Xالسفن/الناقل

ب -  أجـــر حـــمـــوالت الـــبـــضـــائع اIـــصـــدرة واIـــســددة
qرسومI4 و 5 من هذا ا XادتIمسبقا كما هو محدد في ا

ج - أجر حموالت الـبضائع اIستوردة اIدفوعة عند
الـــــوصــــول كــــمـــــا هــــو مـــــحــــدد فـي اIــــادتــــX 9 و10 من هـــــذا

qرسومIا

د - نــــاجت تـــذاكـــر اIـــســـافــــرين وعـــربـــات اIــــســـافـــرين
واألمـتعـة التي صـدرت في اجلزائـر بالـنسـبة لـلمسـافرين
الذين يـركـبـون خالل عمـلـية الـتـوقف التي  فـتح احلـساب
ألجـلـها شـريـطـة أن يكـون إصـدار هذه الـتـذاكر مـرخـصا به

qعمول بهIفي التنظيم ا

هـ - مصـاريف توقـيف احلاوياتq اIـفوتـرة تطبـيقا
ألحكام اIادة 12 من هذا اIرسوم.

اIــــادةاIــــادة  19 :  :  يــــســــجل فـي اجلــــانب اIــــديـن لــــلــــحــــســـاب
االنـــتـــقــــالي مـــجـــمـــوع الــــنـــفـــقـــات اIـــؤداة حلــــســـاب مـــجـــهـــز

السفينة األجنبي �ناسبة توقف سفينته مثل :

qالتموين بكل أنواعه �ا فيه الوقود -

qؤقتIناولة واإليداع اIيناء واIمصاريف ا -

qنجزة على السفينة و/أواحلاوياتIاإلصالحات ا -

- الـــتـــســـبــــيـــقـــات الـــتـي يـــقـــوم بـــهـــا الــــوكـــيل لـــربـــان
qالسفينة

qأتعاب وكيل السفينة -

- مــصـاريف مـتــنـوعـة ونـفــقـات عـرضــيـة أخـرى عـلى
عاتق مجهز السفينة األجنبي. 

اIادةاIادة  20 : يرخص للـوكيل بنقل رصـيد دائن حلساب
انــتــقــالي إلى رصــيــد دائـن حلــســاب انــتــقــالي آخــر لــنــفس

مجهز السفينة/ الناقل.

اIـادةاIـادة  21 : يـجب أن تــبــرر كل اإليــرادات والـنــفــقـات
اIــنــجــزة في إطــار اIــادتــX 17 و18 أعالهq �ـــوجب وثــائق
منصوص عليـها في التشريع والتنظيم اIعمول بهما مع

احترام القواعد اIطبقة على اIمارسات التجارية.

الفصـل الثانـيالفصـل الثانـي
احلساب اجلاري االنتقالياحلساب اجلاري االنتقالي

اIــادةاIــادة  22 : : ¡ـــكـن مــجـــهـــزي الـــســـفن األجـــنـــبـــيــة الـــتي
تتوقف بصفـة دورية ومنتظمـة في ميناء أو عدة موانئ
جـزائـريــةq أن يـفـتـحـوا لـدى وكــيل أو عـدة وكالء حـسـابـات
انـتقـالـيـة جاريـة تـسمـح لهم بـإجـراء مـقاصـة عـلى األرصدة
اIـتـتـالــيـة لـلـحــسـابـات االنـتــقـالـيـة اخلــاصـة بـسـفــنـهم الـتي

رست في ميناء أو عدة موانئ.

اIــادةاIــادة  23 : : تـــخص اIـــقـــاصـــة كـــافـــة األرصـــدة اIـــديـــنــة
والــــدائـــنــــة الـــتـي تـــمـت مـــعــــايــــنـــتــــهـــا فـي حـــســــاب أو عـــدة
حـسـابـات انـتـقـالـيـةq مـعـدة من قـبل الـوكـيل حلـسـاب نـفس

مجهز السفينة.

الفصـل الثالثالفصـل الثالث
أحــكـــام مــشــتـــركــة  لــلـــحــســابـــات االنــتــقـــالــيــة واحلـــســابــاتأحــكـــام مــشــتـــركــة  لــلـــحــســابـــات االنــتــقـــالــيــة واحلـــســابــات

اجلارية االنتقالية اجلارية االنتقالية 

اIـــــادةاIـــــادة  24 : : ¡ــــــكن أن يــــــقــــــفل احلــــــســــــاب االنــــــتـــــقــــــالي
Xواحلسـاب اجلاري االنتـقالي بـناء على اتـفاق مشـترك ب
مجهز السـفينة/ الناقل األجنبي والوكيل أو �بادرة من

هذا األخيرq عندما يظهر:

- في اجلــانب الــدائنq مــجــمــوع اIــبــالغ احملــصـلــة من
قبل الـوكـيل بعـنوان اإليـرادات حلسـاب مـجهـز السـفيـنة/

qالناقل األجنبي

- في اجلـــانب اIـــدينq إجــمـــالي الـــنــفـــقــات اIـــتــعـــلــقــة
بعملية توقف أو عدة عمليات توقف.
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وأيــــــا كــــــان الــــــســـــــبب q يــــــجـب أن يــــــوقف احلــــــســــــاب
االنـتـقـالي أو احلــسـاب  اجلـاري االنـتـقــالي في أجل أقـصـاه

تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ فتحه.

اIــــــــادة اIــــــــادة 25 : : يــــــــجــب عـــــــــلـى كـــل مـن يــــــــؤدي خــــــــدمـــــــــة
للـسـفيـنة أن يقــدم أي وثـيقـة أو فاتورة بـهدف الدفع من
قـبـل الـوكــيل فـي أجل ال يــتــعـدى خــمــســة عــشـر (15) يــومــا

ابتداء من تاريخ تنفيذ اخلدمة اIقدمة.

وخالفـا لـذلكq ال ¡ـكـن تسـديـد مـبـلغ اخلـدمـة من قـبل
وكـــيـل الـــســـفــــيـــنـــة إال بــــعـــد حتـــصــــيـــله مـن مـــجـــهــــز /نـــاقل

السفينة اIعنية.

اIـادة اIـادة 26 : :  يــرخـص لـوكـيل الـســـفـيـنـة بــفـتح حـسـاب
qأو عـــدة حــســابــات انـــتــقــالــيـــة تــكــمـــيــلــيــة عـــنــد الــضــرورة
تـــخـــصص  لــــتـــســـجـــيـل اإليـــرادات والـــنــــفـــقـــات اIـــتــــعـــلـــقـــة
بـالــتــوقف األولي طــبــقـا لــلــشـروط اIــنــصـوص عــلــيــهـا في

اIادة 24 أعاله.

ال ¡ـــــكن فـي أي حـــــال من األحـــــوال الـــــتـــــســـــجـــــيـل في
اجلـانب الــدائن لــلـحــسـاب االنــتـقــالي الــتـكــمـيــلي اخملـصص
لـإليـرادات تـكــالـيف تـوقــيف احلـاويــات بـعـد انــقـضـاء أجل

تسعX (90) يوما مع احتساب مدة اإلعفاء.

اIـادة اIـادة 27 :  :  ¡ــكن وكــيل الـســفــيــنـة بــطــلب من اجملــهـز
األجـنــبـي في أجل خــمــســة وأربــعـX (45) يــومـــاq أن يــقــوم
بــتـــحــويـل كــلي أو جـــزئي إلى اخلـــارج لــفـــائــدة هـــذا اجملــهــز
/الـناقل كل مبـلغ يعود له بـعنوان رصيـد دائن معاين في
حساب انتقـالي أو بعنوان رصيد دائن معاين في حساب

جاري انتقالي.

اIـادة اIـادة 28 :  : يـنـبــغي تـرحـيـل كل رصـيـد مــدين حلـسـاب
انــتــقــالي أو حــســاب جــاري انــتــقـالـي § فــتـحـه لـدى وكــيل
ســـفــيـــنـــة وذلك خالل أجل أقـــصـــاه خــمـــســة وأربـــعــون (45)

يوما ابتداء من تاريخ حتديد هذا الرصيد.

الفصل الرابعالفصل الرابع

مراقبة احلسابات االنتقاليةمراقبة احلسابات االنتقالية

اIـــــادة اIـــــادة 29 : : تـــــمـــــارس مــــــصـــــالـح  الـــــوزارة اIـــــكــــــلـــــفـــــة
بـالـتــجـارة الــرقـابـة عــلى اIـمــارسـات الـتــجـاريــة اIـتـعــلـقـة

بالنشاط البحري.

اIــــادةاIــــادة  30 : : ¡ــــارس األعــــوان اIــــؤهــــلــــون الــــتــــابــــعــــون
لــلـــوزارة اIــكـــلـــفــة بـــالــبـــحــريـــة الــتـــجــاريـــة الـــرقــابـــة عــلى

نشاطات وكالة السفن.

اIـادةاIـادة  31 : تـقـوم إدارة اجلـمـارك �ـراقــبـة الـعـمـلـيـات
اآلتي ذكرها : 

qتموين السفن -

qتصليح السفن -

- حركة احلاويات.

اIــادةاIــادة  32 : يـــجـب عــلـى وكـــيل الـــســفـــيـــنـــة االحـــتـــفــاظ
بـالدفاتر وكل الوثـائق الثبوتـية التي استـعملت كأساس
إلعـــداداحلــــســـابــــات االنـــتـــــقـــالــــيـــة واحلـــــســــابــــات اجلــــاريــــة
االنــتــقالـيـة طـبــقـا آلجـال حفـظ الوثـائق اIـنـصـوص عـلـيـها
في القانون التجـاري وجعلها في متنـاول األجهزة اIكلفة

�راقبة الصرف وعمليات التجارة اخلارجية.

اIادةاIادة  33 : تنشأ عـلى مستوى كل ميـناء جتاري جلنة
تـــقـــنــــيـــة تـــتـــشـــكل من مــــصـــالح تـــابـــعـــة لـــوزارات اIـــالـــيـــة
(اIـديـرية الـعـامـة لـلـجـمـاركq اIديـريـة الـعـامـة لـلـضرائب)
والـنـقل والـتــجـارة تـكـلف بــفـحص  احلـسـابـات االنــتـقـالـيـة

والتأشير عليها تبعا للمالحق اIرفقة بهذا اIرسوم.

ويرأس اللجنة التقنية �ثل عن وزارة اIالية.

تـنشأ جلنـة وطنية  لإلشـرافq على نشاطـات اللجان
التقنية وتوجيهها وتقييمها.

يــحـدد تـشـكـيل الـلـجــنـة الـوطـنـيـة والـلــجـنـة الـتـقـنـيـة
Xوتنظيمـهما وسيرهمـا �وجب قرار وزاري مشترك ب

وزراء اIالية والنقل والتجارة.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
األحـكـام اIـشـتـركـة اIـتـعـلـقـة بـاإليـرادات والـنـفـقـات اIـؤداةاألحـكـام اIـشـتـركـة اIـتـعـلـقـة بـاإليـرادات والـنـفـقـات اIـؤداة

في اخلارج من طرف التجهيز الوطني في اخلارج من طرف التجهيز الوطني 

اIـادةاIـادة  34 : : إذا كـان مــتــوقـعــا أن اإليــرادات اIـنــتــظـرة
خالل عمـلية توقـف باخلارج تكـون منعـدمة أو غيـر كافية
لــتــغــطــيــة الــنــفـــقــات الــتي تــنــجم عـن هــذا الــتــوقفq فــإنه
يــــرخص لــــلـــتــــجـــهــــيـــز الــــوطـــنـي بـــأن يــــحـــول قــــبل وصـــول
السفـينة إلى اIـيناء األجنـبي مؤونة تـسمح بتغـطية هذه

النفقات.

Xــؤونـــة من قــبل بـــنك الــتــوطــIويــتم حتـــويل هــذه ا
بناء على طلب من مجهز السفينة  الوطني ودون احلاجة

إلى رخصة مسبقة.
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اIــــادةاIــــادة  35 : : يـــــرخص اجملــــهــــز الـــــوطــــني بـــــاســــتــــعــــمــــال
اإليــرادات احملــصــلـة فـي اخلــارج لــتــغــطـيــة الــنــفــقــات اآلتي

ذكرهاq شريطة أن تكون متعلقة بتوقف السفينة :

qيناء والقطرIمصاريف ا -

qرور عبر القنواتIمصاريف ا -

qمصاريف جمركية وغرامات -

- مـــــــصـــــــاريـف اIـــــــنـــــــاولـــــــة والـــــــربـط ونـــــــزع الـــــــربط
qواحلراسة والتنظيف واإلضاءة

qمصاريف إزالة النفايات الناجتة عن السفينة -

qمصاريف الوقود والزيوت -

- تـــعـــويـــضـــات اســـتـــئـــجـــار الــســـفـــيـــنـــة عـــلـى أســاس
qالرحلة

qهنيةIعمولة الوكالة والعموالت ا -

- أجـــرة احلــمـــولــة ومـــصــاريف الـــعــبـــور واIــســـافــنــة
qصدرة من ميناء العبور إلى ميناء الوجهةIللبضائع ا

- أجـــرة احلــمـــولــة ومـــصــاريف الـــعــبـــور واIــســـافــنــة
لـــلـــبـــضـــائـع اIـــســـتـــوردة من اIـــيـــنـــاء األصــــلي إلى مـــيـــنـــاء

qالعبور

qتكاليف كراء األرصفة -

- اIـصاريف الطبـية واالستشـفاء اخلاصة بـالبحارة
وغـــــســـــيل اIـالبس ومـــــصـــــاريف االتـــــصـــــاالت الــــســـــلـــــكـــــيــــة
والالســـلـــكــــيـــة ومـــصـــاريف تـــبـــادل الــــبـــيـــانـــات اإلعالمـــيـــة

qللسفينة

- مــصــاريف الــتــصــلــيـح أثــنــاء الــتــوقف  الــتــجــاري
qللسفينة

qاقتناء معدات صغيرة وقطع الغيار واألدوات -

- مــصــاريف الــتــمــوين بــاIــواد اIــســتــهــلــكــة اخلــاصــة
qاكنة واخلدمات العامةIبغطاء السفينة وا

- الــــتـــمــــوين بــــاألغـــذيــــة وأدوات  اIــــطـــبـخ واIـــتــــجـــر
qللطاقم والركاب

- مــــــصـــــاريـف األضـــــراراحملـــــتــــــمل حــــــصـــــولــــــهـــــا خالل
qالتوقف

qالتسوية الودية في حالة االصطدام -

qأتعاب اخلبرة البحرية -

qتسبيقات لصناديق ربان السفينة -

qالبحارة Xمصاريف ترحيل جثام -

qمصاريف احلجز التحفظي -

qالقرارات التحكيمية وأحكام احملاكم األجنبية -

qساعدةIمصاريف اإلنقاذ وا -

qمصاريف إصالح احلاويات -

- مــــصـــــاريف إقــــامـــــة وتــــنــــقـل الــــبــــحـــــارةq يــــجب أالّ
Xوسبع Xكوث في ميناء الركوب اثنتIتتجاوز فترة ا
(72) ســاعــة وأن  تــخص مــصـاريـف الــنـقـل فـقـط لـلــرحالت
من مــطــارات إلى مــيـــنــاء الــركــوب و/أو احــتــمــاال مــيــنــاء
الـركــوب/ اIـطــار/ بـلــد األصل في احلــالـة الــتي يــسـتــحـيل

فيها الركوب  من اجلزائر.

بالـنسـبـة للـمصـاريف األخـرى اIراد إضـافتـها وغـير
اIنـصوص علـيها في هـذا النصq فإنـها تخضـع إلى تقدير

اللجنة التقنية اIشار إليها في اIادة 33 أعاله.

اIــــادة اIــــادة 36 : : تــــعــــالـج اإليــــرادات احملــــصـــــلــــة في اخلــــارج
حلــســاب الــتــجــهــيــز الــوطــني والــتي لم يــتم تــخــصــيــصــهــا
qادة 35 أعالهIـشـار إليـهـا في اIلـتـغطـيـة إحـدى  النـفـقات ا
فـي إطـار األحــكــام اIــتـعــلــقــة بـغــلق احلــســابــات االنـتــقــالــيـة
ويـجب تــرحـيـلــهـا في مــدة الـثالثـX (30) يـومــاq الـتي تـلي
وقـف الـــكـــتـــابـــات احملـــاســــبـــيـــة لـــلـــحـــســــابـــات االنـــتـــقـــالـــيـــة
واحلـسابات اجلارية االنـتقاليـة  اIمسوكـة باخلارج أو عند
مـعـايـنـتــهـا في اجلـانب الـدائـن حلـسـاب الـتـجــهـيـز الـوطـني

لدى وكيله.  

اIادة اIادة 37 :  :  يرخص لـلمـجهـز الوطـني  بأن يـفتح  عن
طـريق وكـيلـه حسـابـات انـتـقالـيـة تـكـميـلـيـة مـعدة لـتـقـيـيد
الـعـمـلــيـات غـيـر اIـسـجــلـة أو لـتـسـويـة احلــسـاب االنـتـقـالي

األولي.

اIــــادة اIــــادة 38 : : ¡ـــــكن أن يــــقـــفـل احلـــســــاب االنــــتـــقــــالي أو
احلــســـاب اجلـــاري االنـــتـــقــالـي اIـــتــعـــلق بـــســـفن الـــتـــجـــهـــيــز
الوطني اIـفتـوح في اخلارج بـاتفـاق مشـترك بـX الوكيل
األجـنـبي و الـتـجهـيـز الـوطـني أو �ـبـادرة من هـذا األخـير

عندما يظهر:

-  في اجلــانب الـدائـنq مـجـمــوع اIـبــالغ احملـصــلـة من
qقبل الوكيل األجنبي حلساب التجهيز الوطني

- في اجلـــانب اIـــدينq إجــمـــالي الـــنــفـــقــات اIـــتــعـــلــقــة
بعملية  التوقف أو عدة عمليات توقف.



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 74 3 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1436 هـ هـ
25 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م م

وأيـــا كـــان الــــســـببq فــــإنه يـــجـب أن يـــقـــفـل احلـــســـاب
االنـتـقـالي أو احلــسـاب  اجلـاري االنـتـقــالي في أجل أقـصـاه

تسعون(90) يوما ابتداء  من  تاريخ فتحه.

اIـادة اIـادة 39 :  : يــرخص لـلــتـجــهــيـز الــوطـنـي بـتــحـويل أي
رصيـد مـدين يظـهـر في احلسـابـات االنتـقالـيـة لدى وكالئه

األجانب.

و¡كن أن يودع رصيد احلـسابات االنتقالية لسفينة
ذات خط منتظم بعد حتديده في حساب جار انتقالي.

ويـتم حتـويـل هـذا الـرصـيـد مـن بـنك الـتـوطـX ودون
احلـــاجــــة إلى رخــــصـــة مـــســــبـــقـــةq �ــــجـــرد إظـــهــــار احلـــســـاب

االنتقالي اIدين.

الــمــادة الــمــادة 40 : : كـل نــفـــقــة ال تــدخـل فـي إطــار أحــكــام
هــذا الــفــصـل يـــجـب أن تـكـون مـوضـوع تــبـريـر وتـسـويـة
من طـــرف الــتــجـــهــيــز الـــوطــني طـــبــقــا لـــتــنــظـــيم الــصــرف

اIعمول به.

اIــادة اIــادة 41 : : يــجـب عــلى اجملــهـــز / الــنــاقـل الــوطــني أن
يـــــرسـل فـي كل ســــــداسي إلـى بــــــنك اجلــــــزائـــــرq مــــــديــــــريـــــة
الـــصـــرفq بـــيـــانـــا شـــامـال مـــصـــادقـــا عـــلـــيـه من طـــرف بـــنك
التـوطX للتـرحيالت اIنـجزة كمـا هو منـصوص عليه في

اIواد أعاله. 

الباب الرابعالباب الرابع

النظام اIطبق على استئجار السفن األجنبيةالنظام اIطبق على استئجار السفن األجنبية

اIــادة اIــادة 42 : : تــطــبــيــقــا لـألحــكــام الــتــنــظــيــمــيــة اخلــاصــة
اIــتــعــلــقــة  بــاســتــئــجــار الــســفن األجــنــبــيــةq تــسـدد اIــبــالغ
اIـــســتــحـــقــة عــلـى  الــوقــود عـــنــد الـــتــســلـــيم لــلـــشــهــرين (2)
األولـX لـعـقـد اســتـئـجـار الـسـفـيـنـة Iـدة مـعـيـنـةq بـاإلضـافـة
إلى الــشــطــر الــتــكـــمــيــلي لإليــجــار اIـــســتــحق عــنــد تــاريخ

إرجاع السفينة ودون إجراءات مسبقة. 

(90) Xيـجب تـسـويـة هـذه الــدفـعـات خالل مـدة تـسـعـ
يومـا بـتـقـد¬ الـعـقد اIـتـضـمن الـتـزامـات األطـراف و الذي
¡ـثل عـقـد االسـتئـجـارو كـذا قسط فـتـرة اإليـجـار إلى بنك
الـــتـــوطــX مـــرفـــقـــا بـــنـــســخـــة مـن اتــفـــاقـــيـــة مـــنح امـــتـــيــاز

استغالل خدمات النقل البحري.

اIــــادة اIــــادة 43 :  : إذا تــــمت تــــســـويــــة الــــدفـــعــــات اIـــتــــعـــلــــقـــة
بـعـمـلـيــات تـسـلـيم الـوقــود لـلـشـهـرين (2) األولـX والـفـتـرة

الـتكميـلية اIذكـورة أعالهq فإن األقساط الـشهرية األخرى
ومـبــلغ الــقـسط اIــؤقت والــرصـيــد الـنــهـائي تــسـدد �ــجـرد

تقد¬ طلب التحويل.

اIــادة اIــادة 44 :  : تــطــبــيــقــا لـألحــكــام اخلــاصــة الــتــنــظــيــمــيــة
اIــتـــعــلـــقــة بـــاســتـــئــجـــار الــســفـن األجــنـــبــيـــةq تــســددq ودون
إجراءات مـسبـقةq نسـبة تـسعX بـاIائة (90 %)  من مـبلغ
اإليجار اIستحق بـعنوان استئجار الـسفينة على أساس
الـرحــلـة واحــتـمــاال اIـبــالغ اIــسـتــحـقــة بـعــنـوان مــصـاريف

توقيف احلاويات.

يجب تسـوية هذا الدفع خالل مدة تسعX (90) يوما
بتقد¬ العـقد اIتضمن التزامات األطراف الذي ¡ثل عقد
االستئجارإلى بنك الـتوطX مرفقا  بنـسخة من اتفاقية

منح امتياز استغالل خدمات النقل البحري.

اIــــادة اIــــادة 45 :  : يــــتـم حتــــويل الـــــقــــسـط األخــــيـــــر اIــــتـــــعــــلق
باالسـتئجـار على أساس الـرحلةq حـسب الكيـفيات احملددة

في اIادة 44 من هذا اIرسوم.

اIـادة اIـادة 46 :  : عـنـدمـا يــتـعـلـق األمـر بـاسـتــئـجـار ســفـيـنـة
بـهيـكلـها في حـالـة قابـلة لـلمالحـة ومـؤهلـة للـخدمـات التي
خــصـصت لــهـاq تــدفع اIــبـالغ اIــسـتــحـقــة بـعــنـوان اإليــجـار
بـناء عـلى تقـد¬ العـقد اIـتضـمن التـزامات األطـراف الذي
¡ـثل عقـد االسـتئـجـار إلى بـنك التـوطـqX مرفـقـا بنـسـخة
من اتـفاقية مـنح امتياز اسـتغالل خدمات الـنقل البحري

والفواتير اIتعلقة بكل عملية دفع.

الباب اخلامسالباب اخلامس
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اIـادة اIـادة 47 : : تـدخل أحــكـام هـذا اIـرسـوم حـيــز الـتـنـفـيـذ
�جرد تنصـيب اللجنة التـقنية اIذكورة في اIادة 33 من

هذا اIرسوم.

اIـادة اIـادة 48 : : تـوضـح أحـكــام هــذا اIـرســومq عــنـد احلــاجـة
وحــــسب احلــــالــــةq �ـــــوجب قــــرار مــــشــــتــــرك بــــX الــــوزراء

اIكلفX باIالية والتجارة والنقل.

49 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1436 اIــوافق 15
ديسمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل



ة / العدد 74
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

10
 عام 1436 هـ هـ

 ربيع األولّ عام 
3 ربيع األول

ديسمبر سنة 2014 م م
25 ديسمبر سنة 

بيان حركة احلاوياتبيان حركة احلاويات

التسمية االجتماعية :...........................................................التسمية االجتماعية :...........................................................
رقم القيد :.............................. اOؤرخ في :..........................رقم القيد :.............................. اOؤرخ في :..........................
رقم السجل التجاري :..........................................................رقم السجل التجاري :..........................................................
رقم االعتماد :.....................................................................رقم االعتماد :.....................................................................
عنوان وكيل السفينة  :........................................................عنوان وكيل السفينة  :........................................................

تاريخ  إرجاع احلاويةتاريخ  إرجاع احلاوية تاريخ التوقفتاريخ التوقف رقم التوقفرقم التوقف رقم احلاويةرقم احلاوية

 في ........................ في ........................
(التاريخ واخلتم وإمضاء وكيل السفينة)(التاريخ واخلتم وإمضاء وكيل السفينة)

اOالحقاOالحق
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ة / العدد 74

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
 عام 1436 هـ هـ

 ربيع األولّ عام 
3 ربيع األول

ديسمبر سنة 2014 م م
25 ديسمبر سنة 

تصريح التحويل اOعتصريح التحويل اOعّد من قبل وكيل السفينةد من قبل وكيل السفينة

التسمية االجتماعية :....................................................التسمية االجتماعية :....................................................

رقم القيد :........................... اOؤرخ في :.......................رقم القيد :........................... اOؤرخ في :.......................
رقم السجل التجاري :...................................................رقم السجل التجاري :...................................................
رقم االعتماد :...............................................................رقم االعتماد :...............................................................
عنوان وكيل السفينة  :..................................................عنوان وكيل السفينة  :..................................................

 (1) من - احلساب اجلاري االنتقالي
- احلساب االنتقالي    

 نحن  اOوقعون أدناه : (اسم وكيل السفينة)
وكيل سفينة أوالسفن (1) و(2)  للتجهيز نصرح بتحويل  إلى السيد (تسمية وعنوان اجملهز اOستفيد من التحويل)

اOبلغ ( بالدينار) الذي mثل : (1) 

- اجملموع                                            (1)      - من الرصيد اOؤقت
(1)    - القسم                                                        - من الرصيد النهائي.                                           

        - الباقي                                                                     
- من احلساب أو احلسابات االنتقالية للسفينة أو السفن اOذكورة 

- من احلـسـاب اجلـاري االنـتـقـالي اOـفـتـوح في دفـاتـرنـا بـاسم اجملـهـز اOـذكور أعـاله والـناجت عـن اجلدول
اOوجود في ظهر هذا التصريح.

كما نؤكد كذلك :
- بأن هـذه  اOبالغ اOـسجلـة في اجلانب الدائـن واجلانب اOدين لـلحسـاب االنتقالـي أو احلساب اجلاري االنـتقالي (1) متـعلقة بـعملـيات أجنزت طـبقا ألحـكام اOرسوم

التنفيذي رقم 14-365 اOؤرخ في 22 صفر عام 1436 اOوافق 15 ديسمبر سنة 2014.
- بأنه لم يتم  ولن يتم  أي حتـويل آخر للرصيـد اOؤقت أو النهائي (1) كما هو مـب} أعاله بعنوان  الـسفينة أو الـسفن اOذكورة سالفـا  لعمليـة أو عمليات توقف

اOذكورة في هذا اجلدول.
في: .....................

( التاريخ واخلتم وإمضاء الوكيل)

(1) أشطب البيانات غير اOفيدة �
(2) التي يظهر اسمها أو أسماؤها في ظهر هذا التصريح.



ة / العدد 74
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر

12
 عام 1436 هـ هـ

 ربيع األولّ عام 
3 ربيع األول

ديسمبر سنة 2014 م م
25 ديسمبر سنة 

الرصيدالرصيد

احلساب االنتقالي (اOؤقت أو النهائي)احلساب االنتقالي (اOؤقت أو النهائي)

40 A لحق رقمOلحق رقم اOا
التسمية االجتماعية :...................................................التسمية االجتماعية :...................................................
رقم القيد :.......................... اOؤرخ في :.......................رقم القيد :.......................... اOؤرخ في :.......................
رقم السجل التجاري :..................................................رقم السجل التجاري :..................................................
رقم االعتماد :.............................................................رقم االعتماد :.............................................................
عنوان وكيل السفينة  :................................................عنوان وكيل السفينة  :................................................

وضعية احلسابات االنتقالية (وضعية احلسابات االنتقالية (1)

                     
اOفتوح في دفاترنا للسفن التي توقفت خالل: 

الفترة اOمتدة من ........................................ إلى .................................... (الثالثي اOدني)     
في ميناء ....................................... وميناء...................................................................( إن اقتضى األمر).

(1)  يجب أن يظهر مجموع كل احلسابات االنتقالية للسفن األجنبية على هذا الكشف حتى ولو كانت عملياتها واردة في حساب جار انتقالي�
(2) مجموع النفقات اOدفوعة فعليا   واحتماال كل اOصاريف اOقيمة�

- صفة الدائن أو اOدين بـ + أو -  تبعا الجتاه الرصيد�
- صفة اOؤقت أو النهائي للرصيد مع اإلشارة إلى مبلغه األصلي (اOؤقت أو النهائي). 

في:.....................................
(التاريخ واخلتم وإمضاء الوكيل)  

تاريخ التوقفتاريخ التوقفالتجهيزالتجهيزالبناءالبناءاسم السفينةاسم السفينةرقم القيدرقم القيد

الدائنالدائن

حركة النقل مع الدول األجنبيةحركة النقل مع الدول األجنبية

اجملموعاجملموعاOؤوناتاOؤونات
الدائنالدائن

اOديناOدين
(2)

أجرة احلمولةأجرة احلمولة
عند االستيرادعند االستيراد

أجرة احلمولةأجرة احلمولة
عند التصديرعند التصدير

تكاليفتكاليفاOسافريناOسافرين
توقيفتوقيف
احلاوياتاحلاويات

تأشيرة اللجنة التقنية..................................
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ة / العدد 74

ة اجلزائريّة / العدد 
ة للجمهوريّة اجلزائري

سميّة للجمهوري
اجلريدة الرّسمي

اجلريدة الر
 عام 1436 هـ هـ

 ربيع األولّ عام 
3 ربيع األول

ديسمبر سنة 2014 م م
25 ديسمبر سنة 

40 B لحق رقمOلحق رقم اOا
التسمية االجتماعية :...................................................التسمية االجتماعية :...................................................
رقم القيد :.......................... اOؤرخ في :.......................رقم القيد :.......................... اOؤرخ في :.......................
رقم السجل التجاري :..................................................رقم السجل التجاري :..................................................
رقم االعتماد :.............................................................رقم االعتماد :.............................................................
عنوان وكيل السفينة  :................................................عنوان وكيل السفينة  :................................................

وضعية احلساب اجلاري االنتقاليوضعية احلساب اجلاري االنتقالي

                     
اOفتوح باسم :...................        (اسم اجملهز اOعني) 

العمليات اOسجلة خالل الفترة اOمتدة من ...........................إلى ...............................(الثالثي اOدني)

اجملموعاجملموع
 في اجلانب في اجلانب

الدائنالدائن
الدائنالدائن

عدد السفنعدد السفن
التي لهاالتي لها

رصيد دائنرصيد دائن
في احلسابفي احلساب

اجلارياجلاري
االنتقالياالنتقالي

الرصيدالرصيد
في بدايةفي بداية
الثالثيالثالثي

اOديناOدين(1)

اجملموعاجملموع
 في اجلانب في اجلانب

اOديناOدين

الرصيد فيالرصيد في
نهايةنهاية
الثالثيالثالثي

مجموعمجموع
األرصدةاألرصدة
الدائنةالدائنة

للحساباتللحسابات
االنتقاليةاالنتقالية

40Aرقم قيدرقم قيد
موضوعموضوع
اOقاصة اOقاصة *

تسويةتسوية
وتعديلوتعديل
الكتاباتالكتابات

اخملتلفة (اخملتلفة (2)

اOؤوناتاOؤونات
اOقدمة مناOقدمة من

اجملهزاجملهز
األجنبياألجنبي

مجموع األرصدةمجموع األرصدة
اOدينة للحساباتاOدينة للحسابات

االنتقاليةاالنتقالية

40Aرقم قيدرقم قيد
موضوعموضوع
اOقاصة اOقاصة *

تسويةتسوية
وتعديلوتعديل
الكتاباتالكتابات

اخملتلفة (اخملتلفة (2)

مجموع اOبالغمجموع اOبالغ
احملولة إلى اجملهزاحملولة إلى اجملهز

األجنبياألجنبي

في:.....................................
(التاريخ واخلتم وإمضاء الوكيل)   تأشيرة اللجنة التقنية..................................    

 

* يجب أن تشطب جميع النسخ األصلية لوضعية احلساب االنتقالي (40A) موضوع مقاصة ويؤشر عليها من طرف اللجنة التقنية (حساب انتقالي موضوع مقاصة )�
(1) دائن أو مدين : للتوضيح حسب احلالة  باإلشارة + أو - حسب  حالة الرصيد�

(2) مجموع التسويات والتعديالت للكتابات �ا فيها تلك اOتعلقة بعمليات التوقف السابقة  للثالثي  اOعني.
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مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 14-366 مــؤرخ في  مــؤرخ في 22 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1436  اIــــــوافق اIــــــوافق 15 ديـــــســــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة  ديـــــســــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة q2014 يــــــq يــــــحـــــددحـــــدد

الــشـروط والـكــيـفــيـات اIـطــبـقـة فـي مـجـال اIــلـوثـاتالــشـروط والـكــيـفــيـات اIـطــبـقـة فـي مـجـال اIــلـوثـات
اIسموح بها في اIواد الغذائية.اIسموح بها في اIواد الغذائية.

ـــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول

qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـــنـــاء عـــلـى الـــدســـتــــورq ال ســـيـــمــــا اIـــادتـــان 3-85
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 09-03  اIــــؤرخ في 29
صــفـر عـام 1430 اIـوافق  25 فـبـرايــر سـنـة 2009 واIــتـعـلق

qادة 5 منهIال سيما ا qستهلك وقمع الغشIبحماية ا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 118-05
اIــــــؤرخ فـي 2 ربـــيع األول عـــام 1426 اIــــوافق  11 أبــــريل

qواد الغذائيةIا Xتعلق بتأيIسنة 2005 وا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

qالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اIؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 91-452 اIؤرخ
في 9 جــمــادى األولى عـام 1412 اIـوافق 16 نـوفــمــبـر ســنـة
1991 واIـــتــــعـــلق بـــاIـــفـــتـــشـــيــــات الـــبـــيـــطـــريـــة في اIـــراكـــز

qاحلدودية

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-65 اIـؤرخ
في 8 شـــعـــبـــان عــام 1412 اIــوافق 12 فــبـــرايـــر ســـنــة 1992
واIـــتــعـــلق �ــراقـــبــة مـــطــابـــقــة اIـــواد اIــنـــتــجـــة مــحـــلــيــا أو

qتممIعدل واIا qستوردةIا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 95-363 اIؤرخ
في 18 جمـادى الثانـية عام 1416 اIوافق 11 نوفـمبـر سنة
1995 الذي يحدد كيفـيات التفتيش البـيطري للحيوانات

احلــيــة واIـنــتـوجــات احلـيــوانـيــة أو اIــنـتــوجـات اآلتــيـة من
qتممIا qأصل حيواني اخملصصة لالستهالك البشري

- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 405-95
اIــؤرخ في 9 رجب عــام 1416 اIــوافق 2 ديـــســمـــبــر  ســـنــة
1995 واIـــتـــعــــلق بـــرقـــابـــة مـــواد الــــصـــحـــة الـــنـــبـــاتـــيـــة ذات

qتممIعدل واIا qاالستعمال الفالحي

- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 189-04
اIـؤرخ في 19 جــمــادى األولى عـام 1425 اIـوافق 7 يــولــيـو
سـنـة 2004 الــذي يـحــدد تــدابـيــر حـفظ الــصــحـة والــنـظــافـة
qائياتIطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية اIا

- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 319-04
اIـؤرخ في 22 شـعــبــان عـام 1425 اIـوافق 7 أكــتـوبــر ســنـة
2004 الـذي يـحـدد مـبـاد® إعـداد تــدابـيـر الـصـحـة والـصـحـة

qالنباتية واعتمادها وتنفيذها

- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 320-04
اIـؤرخ في 22 شـعــبــان عـام 1425 اIـوافق 7 أكــتـوبــر ســنـة
2004 واIـــتـــعـــلق بـــشـــفـــافـــيـــة تـــدابـــيـــر الـــصـــحـــة والـــصـــحــة

qالنباتية والعراقيل التقنية للتجارة

- و �ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 467-05
اIــؤرخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اIــوافق 10 ديــســـمــبــر
سنة 2005 الذي يحدد شروط مـراقبة مطابـقة اIنتوجات

qستوردة عبر احلدود وكيفيات ذلكIا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 09-102 اIؤرخ
في 13 ربـيع األول عام 1430 اIوافق 10 مـارس سنة 2009
الـذي يــحـدد اإلجــراءات اIـطــبـقــة عـنــد اسـتــيـراد وتــصـديـر

qاألدوية ذات االستعمال البيطري

- و �قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 10-69 اIؤرخ
في 15 صــفـر عـام 1431 اIـوافق 31 يـنـايـر سـنـة 2010 الـذي
يـحــدد اإلجـراءات اIــطـبــقـة عــنـد اســتـيــراد وتـصــديـر مـواد

qالصحة النباتية ذات االستعمال الفالحي

qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اIـادة 5 من الـقـانون
رقم 09-03  اIـــــؤرخ في 29 صــــفـــــر عــــام 1430 اIـــــوافق  25
فــبــرايــر ســنـة 2009 واIــذكـور أعـالهq يـهــدف هــذا اIــرسـوم
إلى حتـديـد الـشـــروط والـكـيـفـيـــات اIـطـبـقـــة فـــي مـجـال

اIلوثات اIسموح بها في اIواد الغذائية.

اIـــادةاIـــادة 2 : : تـــطــــبق أحـــكــــام هـــذا اIـــرســــوم عـــلى اIـــواد
الغذائية اIوجهة لالستهالك البشري.

اIادةاIادة 3 : : يقصد في مفهوم هذا اIرسوم �ا يأتي :

اIـلوث :اIـلوث : هـو كل مـادة تضـاف بـغـيـر قـصـد في الـغذاء
ولــكن تــوجــد فــيه عــلى شــكـل بـقــايــا فـي اإلنــتــاج �ــا فــيــهـا
الـعالجـات اIـطــبـقـة عـلى اIــزروعـات وعـلى اIـواشي وفــي
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�ــارســة الـطب الــبـيـطـري وفي الــصـنـاعـة وفـي الـتـحـويل
وفي الـتحـضيـر وفـي اIعـاجلـة وفي التـوضيب والـتغـليف
وفي نـقل هـذا الـغـذاء وتـوزيـعه أو تـخـزيـنه أو بـعـد تـلـوث
بـــيــئي. وال تـــطـــبق عـــبــارة اIـــلــوث عـــلى بـــقـــايــا احلـــشــرات

وشعر القوارض ومواد أخرى خارجية.

qساعـدات التكنـولوجية : كل مادة أو عـنصر ماديIساعـدات التكنـولوجية :اIا
مـــا عــدا األجـــهــزة أو األدوات اIـــنــزلـــيــةq غــيـــر اIــســـتــهـــلــكــة
كمكـون غذائي في حـد ذاتهـاq اIستـعمـلة في اIـواد األولية
أو اIـواد احملـولـة وفي األغـذيـة ومـكــونـاتـهـا لـتـحـقـيق هـدف
تــكــنــولــوجـي خالل اIــعــاجلــة أو الــتـــحــويل والــتي ¡ــكن أن
تــؤدي إلى وجــود غــيــر مــقــصــود ولــكــنه حــتــمي لــبــقــايـا أو

مشتقات في اIنتوج النهائي.

احلـيــوانـات اIــنـتـجــة لـلــمـواد الـغــذائـيـة :احلـيــوانـات اIــنـتـجــة لـلــمـواد الـغــذائـيـة : احلــيـوانـات
الـــــتـي تــــربـى أو الــــتـي تـــــتم حـــــيـــــازتــــهـــــا أو تـــــذبح أو يـــــتم

احلصول عليها لغرض إنتاج اIواد الغذائية.

بــقــايــا األدويــة الــبــيــطــريــة :بــقــايــا األدويــة الــبــيــطــريــة : كل اIــواد الــصــيــدالنــيــة
الـــنــشــيــطــةq ســواء كــانـت مــكــونــات نــشــيــطــة أو ســواغ أو
نــواجت الـتـحـلل وكـذا مــوادهـا األيـضـة الـبــاقـيـة في األغـذيـة
احملـصل عـلـيـها من احلـيـوانـات التـي § عالجهـا بـهـذا الدواء

البيطري.

بـــقـــايـــا اIـــواد الـــصــيـــدالنـــيـــة الـــنـــشـــيـــطــة :بـــقـــايـــا اIـــواد الـــصــيـــدالنـــيـــة الـــنـــشـــيـــطــة : كل اIــواد
الـــصــــيـــدالنــــيـــة الـــنــــشـــيــــطـــة اIـــعــــبـــر عــــنـــهـــا بــــاIغ / كغ أو
بــاIــيــكــروغــرام / كغq عــلـى أســاس الــوزن الــطــازجq سـواء
كـــانت مـــواد نـــشــــيـــطـــة أو ســـواغ أو نـــواجت الـــتـــحـــلل وكـــذا
مـــــوادهــــا األيـــــضـــــة الــــبـــــاقـــــيــــة فـي األغــــذيـــــة الـــــنــــاجتـــــة من

احليوانات.

الــبـــقــايــا :الــبـــقــايــا : بـــقــيــة اIـــواد الــتي لـــهــا تـــأثــيــر صـــيــدالني
وسـواغ ومن منتوجـات حتويلهـا وحتللهـا وموادها األيضة
وكـذا اIــواد األخــرى اIــنــقــولــة من اIــنـتــوجــات احلــيــوانــيـة

والتي ¡كن أن تلحق ضررا بالصحة البشرية.

بــــقــــايـــا اIــــبــــيـــدات :بــــقــــايـــا اIــــبــــيـــدات : كل مــــادة مــــحــــددة مـــوجــــودة في
األغـــذيــة أو في اIـــواد الــفـالحــيـــة أو اIــنـــتــوجـــات اIــوجـــهــة
لــلـــتــغــذيــة احلــيـــوانــيــة الــنـــاجتــة عن اســتـــخــدام اIــبــيــدات.
ويـــشــــمل هـــذا اIــــصـــطـــلـح كل مـــشــــتـــقــــات اIـــبـــيــــدات مـــثل
مـنـتـوجـات الـتـحـويل والـتـفـاعل ومـواد األيض والـشـوائب

التي تعتبر ذات أهمية من اجلانب السام.

احلــــد األقــــصى Iــــلــــوث مــــوجــــود في مــــنــــتــــوج مــــوجهاحلــــد األقــــصى Iــــلــــوث مــــوجــــود في مــــنــــتــــوج مــــوجه
لالسـتـهالك الـبـشري أو احلـيـواني :لالسـتـهالك الـبـشري أو احلـيـواني : هـو الـتـركـيز األقـصى

لهذه اIادة اIرخص به لهذا اIنتوج.

احلــد األقــصـى لــلــبــقــايــا :احلــد األقــصـى لــلــبــقــايــا : الــتــركــيـــز األقــصى لــبــقــيــة
اIــبــيـد (اIــعــبــر عــنه بــاIغ / كغ) واIــرخص به في أو عــلى
اIـــنـــتــــوجـــات الـــغـــذائـــيـــة أو األغـــذيــــة اIـــوجـــهـــة الســـتـــهالك
احلــــيـــوانــــات وتـــؤسـس احلـــدود الــــقـــصــــوى لـــلــــبــــقـــايــــا عـــلى
اIـعـطـيــات اخلـاصـة بـاIـمـارسـات اIـعــمـول بـهـا في الـفالحـة
واألغـذيــة احملـصل  عـلـيـهـا في اIـنــتـوجـات الـتي تـسـتـجـيب
لـلـحـدود القـصـوى لـلبـقـايـا اIطـبـقـة والتي تـعـتـبر مـقـبـولة

من ناحية السمية.

احلـد األقـصى لـبـقـايـا األدويـة الـبـيـطـريــة :احلـد األقـصى لـبـقـايـا األدويـة الـبـيـطـريــة : الـتـركـيــز
األقــصـى لـلـبــقـايـــا الـنـاجتـــة عن اسـتـــعـمــال دواء بــيـطــري
(مـعـبــر عـنـه بـاIغ / كغ أو اIـيـكـروغـرام / كغ عـلـى أساس

الوزن الطازج) اIرخص به في أو على الغذاء.

اIـــادةاIـــادة 4 : : تــطـبق أحـكـام هـذا اIــرسـوم عـلى كل اIـواد
الـــتـي تــدخـل في مـــفـــهـــوم اIــادة 3 أعالهq مـــا عــدا الـــســـمــوم
اجلــرثــومـيــةq كــالــسم الــبــخــصي والــسم اIــعــوي لــلــجــرثـوم
الــعــنــقــودي والــكــائــنــات اجملــهــريــة احملــددة �ــوجب تــنــظــيم

خاص.

qـرسومIـادة 5 :  : تـعتـبـر كمـلوثـات في مـفهـوم هذا اIـادةاIا
عندما تتجاوز احلدود القصوى اIسموح بها :

qبيداتI1 -  بقايا ا

qساعدات التكنولوجيةI2 -  بقايا ا

3 -  بــــقـــــايــــا األدويــــة الــــبــــيــــطـــــريــــة أو بــــقــــايــــا اIــــواد
qالصيدالنية النشيطة

4 -  الــسـمــوم الـطــبـيــعـيـة كــاأليض الــسـام والــسـمـوم
الـفـطــريـة الـتي يــعـتـبــر وجـودهـا في اIــادة الـغـذائــيـة غـيـر

qمقصود

5 -  السموم اجلرثـومية الناجتة عن الطحالب التي
تتراكم في الكائـنات اIائية القـابلة لالستهالك كاحملارات

qوالقشريات

6 -  اIـــلــوثـــات الــكـــيــمـــيــائـــيــة األخـــرى كــالـــنــيـــتــرات
واIـعــادن الـثـقـيـلـة والــديـوكـسـX ومـتـعــدد الـكـلـورو ثـنـائي

q...الفينيل

7 - اIلوثات عن طريق عـناصر مشعة كـالنكلويدات
اIشعة.

اIـــــادةاIـــــادة 6 : : يــــجـب أال تــــوضع اIــــواد الــــغــــذائـــيــــة الــــتي
حتتوي على بقـايا اIلوثات التي تتجاوز احلدود القصوى

اIسموح بها رهن االستهالك.
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حتــدد الــقــوائـم واحلــدود الــقــصــوى لــبـــقــايــا اIــلــوثــات
اIـسموح بهـا في اIواد الغـذائيةq حسب احلـالةq بقرار من
الــوزيــر اIـكــلـف بـحــمــايــة اIــســتــهــلك والــوزيــر اIـعــني أو

.XعنيIالوزراء ا

اIـادة اIـادة 7 :  : ¡ـكن اسـتـعـمـال اIـسـاعـدات الـتـكـنـولـوجـيـة
في صناعة اIواد الغـذائيةq شريطة أال تـتجاوز بقايا هذه

اIساعدات التكنولوجية احلدود القصوى اIسموح بها.
حتـدد القوائم واحلـدود القصوى لـلبقـايا وكذا شروط
وكـيفيـات استـعمال اIـساعدات الـتكـنولوجـية في صـناعة
اIــــواد الـــغـــذائــــيـــة بـــقـــرار مـن الـــوزيـــر اIــــكـــلف بــــحـــمـــايـــة

.XعنيIعني أو الوزراء اIستهلك والوزير اIا

اIـادةاIـادة 8 :  : تــطــبق احلــدود الــقــصــوى لــبــقــايــا اIــلــوثـات
اIـــنـــصـــوص عـــلـــيــهـــا فـي اIـــادتــX 6 و 7 أعالهq عـــلى اجلـــزء

القابل لالستهالك من اIادة الغذائية اIعنية.

9 : : إذا لم حتــدد احلــدود الــقــصــوى لــلــبــقــايــا في اIـادة اIـادة 
اIــــواد الـــغـــذائــــيـــة احملـــولــــة و/ أو اIـــركـــبــــةq تـــكـــون احلـــدود
القصوى اIستعـملة هي تلك اIقبولـة علميا واIكرسة في

اIمارسة الدولية.

اIــــادة اIــــادة 10 ::  ال ¡ــــكـن اســــتـــــعــــمـــــال اIــــواد الـــــغــــذائـــــيــــة
اIذكورة في اIادتX 6 و 7 أعاله كمكون غذائي.

اIــادة اIــادة 11 :  :  ¡ــكن أن تــخـــضع بــعض اIـــواد الــغــذائــيــة
اIلوثة للمعاجلة اIناسبةq قصد تخفيض مستوى التلوث
قبل وضعها رهن االسـتهالكq عندما تكون طريقة اIعاجلة

مقبولة علميا وتقنيا.

ال ¡ـــــكن تــــخــــزيـن هــــذه اIــــواد مـع اIــــواد الــــغــــذائــــيــــة
اIــــــوجـــــهـــــةq ســـــواء لـالســـــتـــــهـالك الـــــبـــــشــــــري مـــــبـــــاشـــــرة أو

لالستعمال كمكون غذائي إال بعد معاجلتها.
وال ¡ـكن مـعــاجلـة اIـواد الـغــذائـيـة الـتـي حتـتـوي عـلى

السموم الفطرية بواسطة الطرق الكيميائية.
حتدد كيفـيات وشروط تطبـيق هذه اIادة بقرار من
الــوزيـر اIــكــلف بـحــمــايـة اIــسـتــهــلك  والـوزيــر اIــعـني أو

.XعنيIالوزراء ا

اIادة اIادة 12 : : يجب أن ال تـضر طـرق اIعـاجلـة بالـنوعـية
اجلوهرية للمنتوج أو تنتج عنها بقايا أخرى ضارة.

يـــــجب أن تـــــســـــتـــــمـــــد هـــــذه الـــــطـــــرق من اIـــــقـــــايـــــيس
اجلــزائـــريــة وتــســتـــمــد في حــالــة انـــعــدامــهــا مـن اIــقــايــيس

اIعمول بها على اIستوى الدولي.

اIادة اIادة 13 : عـند غـياب بـيان واضح يـدل على أن اIادة
الـغذائـية موجـهة لـلتـحويلq فـإنه يجب أن تـستـجيب هذه
األخــيــرة لــلــحــدود الــقــصــوى لــبــقــايــا اIــلــوثــات احملــددة في

اIواد الغذائية اIوجهة لالستهالك على حالتها.

qـرسـومIالــمــادة الــمــادة 14 : :  بـغض الـنـظـر عن أحـكـام هـذا ا
ال يسمح بوجود أي مادة محظورة في اIواد الغذائية.

15 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1436 اIــوافق 15
ديسمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء
وزارة الشؤون الدينية واألوقـافوزارة الشؤون الدينية واألوقـاف

قـــــرار وزاري مــشــتــــرك مــؤرقـــــرار وزاري مــشــتــــرك مــؤرّخ في خ في 26  مــحــر  مــحــرّم عـام م عـام 1436
اIـوافق اIـوافق 19  نـوفــمــبـر ســنـة  نـوفــمــبـر ســنـة q2014 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــشــاءن إنــشــاء
فـــــرع لــــلــــمــــركـــــز الــــثــــقـــــافي اإلسـالمي فـي كـل منفـــــرع لــــلــــمــــركـــــز الــــثــــقـــــافي اإلسـالمي فـي كـل من

واليتي تندوف والبيض.واليتي تندوف والبيض.
ــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول
qاليةIووزير ا

qووزير الشؤون الدينية واألوقاف

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-145 اIـؤرّخ
في 28 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435 اIـوافق 28  أبـريل سـنة

qالوزير األول Xتضمّن تعيI2014 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-145 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- وبـمـقـتــضـى الـمـرسـوم الـتـّـنـفـيـذيّ رقم 99-89
الـــمـــؤرّخ في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1409 اIـوافق 27 يــونــيـو
ســــــنـــــة 1989 الـــــذي يـــــحـــــدّد صـالحـــــيـــــات وزيـــــر الـــــشـــــؤون

qالدينية
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- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 01-316 اIؤرّخ
في 28 رجـب عـــام 1422 اIــــوافق 16 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2001
واIـتـضـمّن إحـداث مـركـز ثـقـافي إسالمي وحتـديـد قـانـونه

qادّة 4 منـهIال سيّما ا qاألساسي

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 08-04 اIـؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
qؤسسات واإلدارات العموميةIشتركة في اIلألسالك ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-411 اIؤرّخ
في 26 ذي احلـجّة عام 1429 اIوافق 24 ديسـمبر سنة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اIـــكـــلّـــفـــة بـــالـــشـــؤون الـــديـــنـــيــة

qواألوقــاف

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اIــشــتــــرك اIـؤرّخ
في 30 صـــفـــــر عـــــام 1423 اIــــوافــق 13 مـــايـــــو ســـنـــة 2002
الـــذي يـــحـــدّد الــتـــنـــظـــيم اإلداري لـــفــروع اIـــركـــز الـــثــقـــافي

qاإلسالمي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIــــادة األولى : اIــــادة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اIـــادّة 4 من اIـــرســـوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 01-316 اIــــؤرّخ في 28 رجـب عـــام 1422
اIـوافق 16 أكـتـوبـر سـنـة 2001 واIـذكـور أعالهq يـحـدّد هـذا
الـقرار إنشـاء فرع للـمركز الـثقافي اإلسالمي في كـل من

واليتي تندوف والبيض.

اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 26 مــحــرّم عــام 1436 اIــوافق 19
نوفمبر سنة 2014.

وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قرا مؤرخ في قرا مؤرخ في 26 رمضان عام  رمضان عام 1434 اIوافق  اIوافق 4 غشت سنة غشت سنة
q2013 يـجـعـل مـنـهج حتـديـد نـســبـة اIـادة الـدسـمـة في يـجـعـل مـنـهج حتـديـد نـســبـة اIـادة الـدسـمـة في

احلليب إجباريا.احلليب إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 326-12 اIـؤرخ
في 7 شـــوال عـــام 1433 اIــــوافق 4 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- وبـــمـــقــــتـــضـى الـــمــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 39-90
اIـــؤرخ في 3 رجـب عــام 1410 الــمــوافق 30 يـنـايــر سـنـة
1990 واIــــتــــعـــــلق بــــرقـــــابــــة اجلــــودة وقـــــمع الــــغـشq اIــــعــــدل

qتممIوا

- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اIــوافق 21  ديــســمــبــر ســنـة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 05-465 اIؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

qطابقةIتعلق بتقد¬ اIوا

- و�ـــقـــتــضـى الـــقـــرار الـــوزاري اIــشــتــرك اIـؤرخ
في 29 صـــــفــــــر عـــــام 1414 اIــــــوافق 18 غــــــشـت ســــــنـــــة 1993
واIتـعلق �ـواصفات بـعض أنواع احللـيب اIعـد لالستهالك

qوعرضه

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في 7
ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1418 اIـــــوافق 10 غـــــشـت ســـــنــــة1997
واIتعلق باIواصـفات التقنية ألنواع احلليب اIركز   غير

qاحمللي واحمللي وشروط وكيفيات عرضها

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
13 شــــعــــبــــان عـــام 1419 اIــــوافق 2 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 1998

واIــتـــعــلق بــاIـــواصــفــات الـــتــقــنـــيــة ألنــواع احلـــلــيب اجلــاف
  qوشروط وكيفيات عرضها

- و�ــقــتــضى الــقــرار اIـؤرخ في 17 رجب عـام 1420
اIــــوافق 27 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 1999 واIــــتــــعـــلـق �ـــواصــــفـــات
مـــســحــوق احلـــلــيب الـــصــنــاعـي وشــروط عــرضـه وحــيــازته

qواستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك

وزير الشؤون الدينيةوزير الشؤون الدينية
واألوقافواألوقاف

محمد عيسىمحمد عيسى

وزير اIاليةوزير اIالية

محمد جالبمحمد جالب

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال



3 ربيع األو ربيع األوّل عام  عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1874
25 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م م

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من اIـرسوم
الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اIــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اIــوافق 30 يــنــايــر ســنـة  q1990 اIــعــدل واIــتــمم واIــذكــور
أعالهq يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة

اIادة الدسمة في احلليب إجباريا.

اIــادةاIــادة 2 :  : من أجل حتــديـــد نــســبــة اIـــادة الــدســمــة في
احلـليبq فـإن مـخابـر مراقـبة اجلـودة وقـمع الغش واخملـابر
اIعتمدة لهـذا الغرضq ملزمة باستعمال اIنهج اIبX في

اIلحق اIرفق بهذا القرار.

يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اIنـهج من طـرف اخملـبـر عـند
األمر بإجراء خبرة.

اIـادةاIـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد¡قراطية الشعبية. 

حـرر بــاجلــزائـر في 26 رمــضــان عـام 1434 اIـوافق 4
غشت سنة 2013.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحـقاIلحـق

منهج حتديد نسبة اIادة الدسمة في احلليبمنهج حتديد نسبة اIادة الدسمة في احلليب

منهج غرافيمتري (منهج مرجعي)منهج غرافيمتري (منهج مرجعي)

يـخصص هـذا اIـنهج تـقنـيـة مرجـعـية لـتحـديـد نسـبة
اIـادة الدسـمـة حلـلـيب ذي نـوعـية فـيـزيـوكـيـميـائـيـة جـيّدة.
يـطــبق هـذا اIـنــهج عـلى حــلـيب الـبــقـرة الـطـازج والــنـعـجـة
واIـاعـز وعـلى احلـلـيب قـلـيل الـدسم وعـلى احلـلـيب مـنـزوع
الــدسم وعــلى احلــلــيب احملــفــوظ كــيــمــيــائــيـا وعــلـى احلـلــيب
الـــســـائل اخلـــاضـع لـــلـــمـــعـــاجلـــة. ال يـــطـــبـق هـــذا اIـــنـــهج عـــلى
احلـلــيب مـنــزوع الـدسـم في حـالــة الـبــحث عن دقــة كـبــيـرة

مثال Iعرفة مدى فعالية عملية نزع الدسم.

مالحظةمالحظة - يسمى هذا اIنهج عادة روز - ڤوتليب.

1. التعريف التعريف

Iــتـطـلــبـات هـذا اIــنـهج يــطـبق اIـصــطـلح والــتـعـريف
اآلتيان :

نسـبة اIـادة الدسـمة لـلحـليب :نسـبة اIـادة الدسـمة لـلحـليب : هي الـنسـبة الـكتـلية
لـلــمـواد مـحـددة بــهـذا اIـنــهج ويـعــبـر عـنــهـا كـنــسـبـة كــتـلـيـة

وبالنسبة اIئوية.

2. اIبـدأ اIبـدأ

تـستـخلص كـميـة من محـلول األمـونيـاك اإليثـانولي
لـعـينـة مـأخـوذة للـتـجربـة بـواسـطة أكـسـيد ثـنـائي اإليـثيل
وإثــيــر الـبــتـرول. يــتم الــتــخـلص مـن اIـذيــبــات عن طـريق
عـــمـــلــــيـــة الـــتـــقــــطـــيـــر أو الـــتــــبـــخـــرq ثم حتــــدد كـــتـــلـــة اIـــواد

اIستخلصة.

3. الكواشـف الكواشـف

عدا تـعـليـمات مـخـالفـةq تسـتـعمل فـقط كواشف ذات
نوعية حتليـلية معترف بها وماء مقطر أو منزوع اIعادن

أو ماء ذو نقاوة مكافئة على األقل.

يجب أال تترك الكواشف بقايا معتبرة عند القيام
بالتحديد حسب اIنهج اخملصص (2.2.7).

1.3 هـيـدروكـســيـد األمـونـيـوم هـيـدروكـســيـد األمـونـيـومq مـحـلــول يـحـتـوي عـلى

نسبة كتلية من NH3 بحوالي %25 (p20 = 910 غ/ل).
مالحـظةمالحـظة - إذا لم يتـوفر لـدينـا محـلول هـيدروكـسيد
األمـنيـوم بـهـذا الـتركـيـزq فـيمـكن اسـتـعـمـال محـلـول أكـثر

تركيزا وذي تركيز معروف (1.4.7). 
2.3 إيــــــثــــــانــــــول إيــــــثــــــانــــــول q( C2H5OH) أو إيــــــثــــــانــــــول مــــــغــــــيّــــــر

بـاIـــيثـانول يـحتوي عـلى نسـبة حـجمـية لإليـثانـول تقدر
بـ 94% على األقل (أ.5).

3.3 مــحــلــول أحــمــر - كــونــغــو مــحــلــول أحــمــر - كــونــغــوq يـذوب 1 غ مـن أحــمـر

كـونغـو في حـوجـلـة مدرجـة سـعـتـها 100 مـلل (14.4). يـكمل
احلجم باIاء إلى غاية خط التدرج.

مالحظةمالحظة - يـستعـمل هذا احمللـولq الذي يسـمح برؤية
qــذيب والــطــبــقـة الــســائــلـةIا Xأحــسن لــلــســطح الــفـاصل بــ
بصـفة اختـيارية q(2.4.7) و¡ـكن استعـمال مـحاليل سـائلة

أخرى من اIلونات شريطة أال تغيّر نتيجة التحديد.
4.3 أكــــســـيــــد ثــــنــــائـي اإليـــثــيل  أكــــســـيــــد ثــــنــــائـي اإليـــثــيل q(C2H5OC2H5) خـــال

مـن الــبــيــروكـســيـدات (أ.3) ال يـحــتــوي عـلـى أكــثـر مـن
2 مــلغ / كــلـغ من مــضــادات األكــســدة ومـطــابـق Iــواصــفـات

التجربة على بياض (q2.2.7 أ.1) و (أ.4).
مالحـــظــةمالحـــظــة - تــتـــرتب أخــطـــار عن اســـتــعـــمــال أكـــســيــد
ثـــنـــائـي اإليـــثـــيـل وهـــنـــاك دراســـات قـــيــــد اإلعـــداد من أجل
اسـتـبـدال أكـســيـد ثـنـائي اإليـثـيل بـكـاشف آخـرq شـرط أالّ

يغيّر هذا األخير النتيجة النهائية للتحديد.
Xذو درجـة غـلـيـان مـحـصـورة بـ q5.3 إثـيـر الـبـتـرول إثـيـر الـبـتـرول

30° م و60° مq أو كـــــبــــــديل بــــــنـــــتـــــان (CH3[CH2]3 CH3) ذي

درجــة غـــلــيــان 36° مq مـــطــابـق Iــواصـــفــات الــتـــجــربـــة عــلى
بياض (q2.2.7 أ.1) و (أ.4).



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 74 3 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1436 هـ هـ
25 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م م

مالحـظـةمالحـظـة - من اIـســتـحـسن اســتـعــمـال الـبــنـتـان ألنه
أكثر نقاوة وذو نوعية ثابتة.

6.3 خـــلــيط اIــذيــبــات خـــلــيط اIــذيــبــاتq تــخــلط أحــجــام مــتــســاويــة من

أكــسـيــد ثــنــائي اإليــثـيل (4.3) وإثــيـر الــبــتـرول (5.3) قـبل
حلظات قليلة من االستعمال.

4. التجهيـزات التجهيـزات

مالحـظةمالحـظة - نـظـرا لكـون الـتـحديـد يـسـتـلزم اسـتـعـمال
اIـذيــبـات اIـتـطــايـرة الـقـابـلــة لاللـتـهـابq فــيـجب أن يـكـون
الـتجـهيـز الكـهربـائي اIسـتـعمل مـطابـقا لـلقـوانX اخلـاصة

بأخطار استعمال هذه اIذيبات.

أجهزة عادية للمخبرq ال سيما ما يأتي :
1.4 ميـزان حتليلي ميـزان حتليليq بإمكـانه أن يزن بـتقريب 1 ملغ

وبدقة مبينة تساوي 0,1 ملغ. 
2.4 جــهــاز الــطــرد اIــركـزي جــهــاز الــطــرد اIــركـزيq الــذي ¡ـكـن فــيه إخــضـاع

حـوجالت أو أوعـيـة االسـتـخالص (6.4) إلى دوران بـتـواتر
يـتراوح من 500 دورة/دقـيـقة إلى 600 دورة/دقـيـقـة حـتى
يــــنـــتـج تـــســــارع مــــركـــزي من 80 ج إلى 90 ج فـي الــــطـــرف

اخلارجي للحوجالت أو األنابيب.
مالحـــظـــةمالحـــظـــة - إن اســــتــــعـــمــــال جـــهــــاز الــــطـــرد اIــــركـــزي

اختياري لكن يوصى به (5.4.7).
3.4 جـهــاز الـتـقــطـيــر أو الـتـبــخـيـر جـهــاز الـتـقــطـيــر أو الـتـبــخـيـرq يـسـمـح بـتـقــطـيـر

اIـذيــبـات وإيـثـانــول احلـوجالت أو بـتــبـخـيــرهـا في أوعـيـة
بـيــشــر وكـبــسـوالت (12.4.7) في درجــة حــرارة ال تـتــجـاوز

100° م.

4.4 جـهـاز نازع لـلـرطـوبة جـهـاز نازع لـلـرطـوبةq بتـسـخـX كـهـربـائي مزود

�ـنـافـذ لـلـتـهويـةq مـفـتـوحـة تمـامـا ¡ـكن ضـبـطـهـا في درجة
حرارة 102 ± 2° م في الوسط اIستعمل.

يــجب أن يـــكــون جــهـــاز الــتــجـــفــيف مـــزودا �ــقــيــاس
درجة حرارة مناسب.

5.4 حــــمـــــام مــــائي حــــمـــــام مــــائيq ¡ــــكـن ضــــبــــطـه في درجــــة حــــرارة

تتراوح بX 35° م و40° م.
6.4 حــــــوجـالت اســــــتــــــخـالص اIــــــادة الــــــدســــــمـــــة حــــــوجـالت اســــــتــــــخـالص اIــــــادة الــــــدســــــمـــــةq نـــــوع

«ماجونيي».
مالحـظةمالحـظة - ¡كـن كذلك اسـتعـمال أنـابيب اسـتخالص
اIـادة الـدســمـة مـزودة �ـمّص أو جـهــاز غـسلq لـكن طـريـقـة
العمل حينئذ تكون مختلفة وهي مبينة في اIالحظة ب.
يـــــجب أن تـــــكــــون احلـــــوجالت مـــــزودة بــــســـــدادات من
الـفـلـX من نـوعـيـة جـيـدة أو من مـادة أخـرى [مـثالq مـطـاط

[(PTFE) Xســيلـــيكـوني أو مـتــعــدد رباعي فـليـور االثيـل
ال تتـأثـر بالـكواشف اIـسـتعـملـة. يـجب أن تغـسل سدادات
الــفـلــX بـواســطـة أكــسـيــد ثـنــائي اإلثـيل (4.3) وتـتـرك في
اIـــــاء في 60° م أو أكــــثـــــر خالل 15 دقــــيـــــقـــــة عـــــلـى األقل ثم
Xــاء بـــطــريــقــة تـــكــون مــنــغـــمــســة حلــIتـــوضع لــتـــبــرد في ا

استعمالها.

7.4 الــــركـــــيــــزة الــــركـــــيــــزةq لـــــتــــثـــــبــــيـت حــــوجـالت (أو أنــــابـــــيب)

إستخالص اIادة الدسمة (6.4).

8.4 قارورة الغسل قارورة الغسلq يتالئم استعمالها مع خليط

اIذيبات (6.3).

ال تستعمل قارورات الغسل من البالستيك.

9.4 أوعـيـة السـتـرجـاع اIـادة الـدسـمـة أوعـيـة السـتـرجـاع اIـادة الـدسـمـةq مـثال حـوجالت

لـلـغـلـيـان (حوجالت ذات قـاع مـسـطح) سـعـتـها من 125 مـلل
إلى 250 مــللq حـــوجالت مــخـــروطــيــة ســـعــتــهــا 250 مــلل أو

كبسوالت معدنية.

إذا اســتـعــمـلـت كـبــسـوالت مــعـدنــيــةq يـجب أن تــكـون
من األفـــــضل مـن فــــوالذ غــــيـــــر قــــابـل لألكـــــســــدة وذات قــــاع
مـسطـح ويتـراوح قطـرها من 80 ± إلى 100 ± وارتفـاعـها

حوالي 50 ±.

10.4 أجهزة تـعديل الغليانq  أجهزة تـعديل الغليانq خاليـة من اIادة الدسمة

ومن خـــزف غــيــر مـــســامي أو من كـــربــور الــســـيــلــيـــســيــوم
(تكون اختيارية إذا استعملنا كبسوالت معدنية).

11.4 مــخــبـــارات مــدرجــة مــخــبـــارات مــدرجــةq ســعـــتــهـا من 5 مـلل إلى

25 ملل.

12.4 ماصات مدرجة ماصات مدرجةq سعتها 10 ملل.

13.4 مالقـط مـــــعـــــدنـــــيــــة مالقـط مـــــعـــــدنـــــيــــةq مـالئـــــمـــــة Iـــــسـك احلـــــوجالت

وأوعية بيشر أو الكبسوالت.

14.4 خوجالت مـعايرة خوجالت مـعايرةq ذات خط تدرج واحـدq سعتها

100 ملل.

5. اقتطاع العينـة اقتطاع العينـة

ينجز اقتطاع العينة في الشروط اIالئمة.

من األحـــسن أن يـــتــلـــقى اخملـــبــر عـــيـــنــة �ـــثـــلــةq غـــيــر
متلفة أو تغيرت أثناء النقل والتخزين.

حتفظ كل مـن العـينـات الـسائـلةq الـلـزجة أو اIـعجـنة
فـي درجـة حــرارة مــحــصــورة بـX 2° م و6° م انــطـالقــا من

حلظة اقتطاع العينة حتى بدء طريقة العمل.
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6. حتضير عينة للتجربة حتضير عينة للتجربة

qتـوضع عيـنة التـجربـة في درجة حرارة 38° م ± 2° م
بـــاســـتــعـــمـــال احلـــمــام اIـــائي (5.4). تـــخـــلط الـــعــيـــنـــة جـــيــدا
وبـلطـف عن طريق تـدويـر مكـرر لـلوعـاءq مع احلـرص على
جتـنب تــشـكل الــرغـوة أو اخملض ثم تــبـرد عــيـنــة الـتــجـربـة
بـســرعــة في حـوالي 20° م ± 2° م. يـجـب أال تـبــرد عـيــنـات
احلــلـيب اIــمـخــوضq ألن هـذه األخــيـرة يــجب أن تـوزن في

درجة حرارة تتراوح بX 30° م و40° م (1.7).

إذا أمــكن احلـصـول عــلى عـيـنــة لـلـتـجــربـة مـتــجـانـسـة
بــدون تــســـخــX مـــســبق بــX 38° م ± 2° م (مـــثال عــــيـــنـــات
احللـيب اIنـزوع الدسم)q من األحـسن اتبـاع طريـقة الـعمل

التالية. 

تـعدل درجة حـرارة عيـنة التـجربة في 20° م ± 2° م.
تــخـــلط بــعـــنــايـــة لــلـــتــأكـــد من الــتـــوزّع اIــتـــجــانس لـــلــمــادة
الــدسـمــة في عــيــنــة الــتـجــربــة. عــدم الـرج بــشــدة لــتــجـنب

تشكل رغوة احلليب ومخض اIادة الدسمة.

مالحـــظــةمالحـــظــة - يـــجب عـــدم تـــوقع احلـــصـــول عـــلـى قـــيـــمــة
صحيحة لنسبة اIادة الدسمة :

qأ) إذا كان احلليب �خوضا

ب) عـنــد اإلحـســاس بـرائــحـة �ــيـزة ألحــمـاض دســمـة
qحرة

ج) إذا ظــهــرت جــزيــئــات بـــيــضــاء عــلى جــدران وعــاء
الـــعــــيـــنـــة أو طـــغـت قـــطـــرات مـن مـــادة دســـمـــة عــــلى ســـطح

العينة أثناء أو بعد حتضير عينة التجربة.

7. طريقة العمل طريقة العمل

مالحظةمالحظة 1 - إذا تطلب األمـر التحقق من االسـتجابة
لشروط اIقـدمة فيما يخص حد التكرارية q(2.9) فيجرى

حتديدين منفصلX وفقا لـ (1.7) إلى (4.7).

مالحظةمالحظة 2 - هناك طريقـة عمل أخرى تستعمل فيها
أوعــيـة إســتـخالص اIــادة الـدســمـة مــزوّدة �ـمّـص أو جـهـاز

غسل (اIالحظة 6.4) اIبينة في اIالحظة ب.

1.7 العينة اIأخوذة للتجربة العينة اIأخوذة للتجربة

تـخـلط عــيـنـة الــتـجـربـة (الــنـقـطـة 6) بـتـدويـر الـوعـاء
بـــلـــطـف ثالث أو أربع مــــرات. تـــوزن فـــوراq مــــبـــاشـــرة أو
بالـفصلq بتقريب 1ملغq 10غ إلى 11غ من عيـنة التجربة

في حوجلة االستخالص (6.4). 

يجب أن توضع العيـنة اIأخوذة للتجـربة كليا بقدر
اإلمـــــــكــــــــان في اجلــــــــزء الـــــــســــــــفـــــــلـي (الـــــــضــــــــيق) حلــــــــوجالت

االستخالص.

2.7 التجارب على بياض التجارب على بياض

1.2.7 جتربة على بياض للمنهج جتربة على بياض للمنهج

qيـقــام بـتـجــربـة عـلـى بـيـاض بــالـتـتــالي مع الـتــحـديـد
بـاســتـعــمـال نــفس طــريـقــة الـعــمل ونـفـس الـكــواشفq لـكن
بــتــعـويـض الـعيـنـة اIأخـوذة لـلتـجربـة اIـبيـنة في (1.4.7)

بـ 10 ملل من اIاء (أ.2).

عـنـدمـا تـقـوم بـتحـلـيل كـمـيـة من الـعـينـات لـلـتـجـربة
فــإنه ¡ـكن لـعـدد دورات الــتـجـفف أن تـتـغــيـر بـX عـيـنـات
مـخـتـلـفةq إذا اسـتـعـمـلت عـينـة عـلى بـيـاض حلـصة بـأكـمـلـها
فيجب الـتأكد من أن قـيمة الـعينـة اIستـعملة عـلى بياض
حلــســاب نـســبــة اIــادة الـدســمــة لـعــيــنــة فـرديــة § احلــصـول

عليها في نفس شروط العينة الفردية.

إذا جتـــاوزت بـــانــتـــظـــام الــقـــيـــمــة اIـــتـــحـــصل عــلـــيـــهــا
لــلـتــجـربــة عـلى بــيـاض 1,0 مــلغq تـفــحص الــكـواشف إذا لم
يـجـر ذلك حـديـثـا (2.2.7). يـجب أن تـسـجل الـتـصـحـيـحـات
التي أجريت لقيم أكبر من 2,5 ملغq في كشف التحليل.

2.2.7 جتربة على بياض للكواشف جتربة على بياض للكواشف

مـن أجل الــــتـــــحــــقق من نـــــوعــــيــــة الــــكــــواشفq جتــــرى
جتـربــة عـلى بـيـاض كـمـا هـو مـذكـور في (1.2.7). بـاإلضـافة
إلى ذلك ومن أجـل مـراقــبــة الـكــتلq يــســتـعــمل وعــاء فـارغ
الســتـرجـاع اIـادة الـدســمـةq مـهـيـأ كــمـا هـو مـبـX في (3.7).
يجب أن ال تترك الكواشف بقايا أكبر من 1,0 ملغ (أ.1).

إذا كـانت بقـايا كـواشف الـتجـربة عـلى بيـاض كامـلة
qذيبـات بطريـقة منـفصلةIحتـدد بقايـا ا qأكبر من 1,0 ملغ
بـتـقـطـير 100 ملل مـن أكسـيـد ثـنـائي اإليـثيل (4.3) وإيـثر
البترول (5.3) على التوالي. يـستعمل وعاء مراقبة فارغ
من أجل احلــصـول عــلى كـتـلــة حـقـيــقـيـة مـن الـبـقــايـا والـتي

يجب أال تكون أكبر من 1,0 ملغ.

قــــــد يـــــحــــــدث وأن حتـــــتــــــوي الــــــكـــــواشـف عـــــلـى مـــــواد
متطـايرة والـتي تكـون محجـوزة بقـوة في اIادة الـدسمة.
إذا كـانت هـنــاك تـعـلـيـمـات لـوجـود مـثل هـذه اIـوادq جتـري
جتـــارب عـــلى بـــيــاض لـــكل الـــكــواشف ولـــكل مـــذيبq وذلك
باسـتعمـال لكل واحـد وعاء للـمادة الدسـمة مع حوالي 1 غ
من اIـادة الـدسمـة لـلـزبدة اIـنـزوعـة اIـاء. تقـطـر من جـديد
اIـذيـبـات بـوجـود 1 غ من اIـادة الـدسـمـة لـلـزبـدة اIـنـزوعة
اIـاء لـ 100 مـلـل من اIـذيب. تـسـتــعـمل اIـذيــبـات مـبـاشـرة

بعد إعادة التقطير إذا اقتضى األمر.
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تغـيـر الـكـواشف أو اIـذيـبـات غـيـر اIـرضـيـة أو يـعاد
تقطير اIذيبات.

3.7 حتضير الوعاء السترجاع اIادة الدسمة حتضير الوعاء السترجاع اIادة الدسمة

يـــجــــفف الـــوعـــاء Iــــدة ســـاعـــة واحـــدة (9.4) مـع بـــعض
مـــــعــــدالت الــــغــــلــــيــــان (10.4) فـي جــــهــــاز الــــتــــجــــفــــيف (4.4)

مضبوطا في 102° م ± 2° م.

مـالحــظـة مـالحــظـة 1 - يــنــصح بــاســتــعــمــال مــعــدالت الــغــلــيــان
لـلـسـماح بـغـلـيان خـفـيف أثـنـاء الـتخـلص من اIـذيب فـيـما
بــــعــــدq الســــيــــمـــا فـي حـــالــــة األوعــــيــــة الــــزجـــاجــــيــــة ويــــكـــون

استعمالها اختياريا في حالة الكبسوالت اIعدنية.

يــحـفظ الـوعــاء من الـغـبــار ويـتـرك لـيــبـرد في غـرفـة
qـدة ســاعـة واحــدة عـلى األقلI الــوزن (األوعـيــة الـزجــاجـيــة

األوعية اIعدنية Iدة 30 دقيقة على األقل).

مالحـظة مالحـظة 2 - من األحـسن أال يـوضع الوعـاء في جـهاز
نــازع لــلـــرطــوبــةq الجــتـــنــاب تــبــريــد غـــيــر كــاف أو مــراحل

تبريد طويلة ومبالغ فيها. 

q(13.4) يزان وبـواسطة مـلقاطIيـوضع الوعاء عـلى ا
يـوزن الــوعــاء بـتــقـريب 1,0 مــلغ من أجل اســتـرجــاع اIـادة

الدسمة.

مالحـظـة مالحـظـة 3 - من األحــسن اسـتــعـمـال مالقط لــتـجـنب
تغيرات درجة احلرارة باخلصوص.

4.7 التحديد التحديد

1.4.7 يــبـــدأ الــتــحـــديــد في مـــدة ســاعـــة واحــدة حــسب

عملية وزن العينة.

يـضـاف 2 مـلل من مـحـلـول هــيـدروكـسـيـد األمـونـيـوم
(1.3) إلى الــعــيـنــة اIــأخــوذة لـلــتــجــربـة (1.7) اIــوجــودة في
حــوجـــلــة االســتــخالص أو حـــجم مــكــافئ مـن مــحــلــول أكــثــر
تـركـيـزا (اIالحـظة 1.3). يـخـلط بـشـدة مع الـعـيـنـة اIـأخوذة

للتجربة في البصلة الضيقة للحوجلة.  

2.4.7 يـــضــاف 10 مـــلل مـن اإليـــثـــانــول (2.3) ويـــخـــلط

بلـطف ولكن بـعمق ومع تـرك محـتوى احلـوجلـة في ذهاب
وإيـاب بـX البـصـلـتX . يـتـجـنب وصـول السـائل بـالـقرب

من عنق احلوجلة.

يضاف إذا اقتضى األمرq قطرتX من محلول أحمر
- كونغو (3.3) وإذا اقتضى األمـر تبرد من جديـد احلوجلة

في درجة حرارة الوسط. 

3.4.7 يـضـاف 25 مـلـل من أكـسـيــد ثـاني اإلثـيل (4.3).

تسد احلوجلة بـسدادة من الفلX مشبعة باIاءq أو بسدادة
من مـادة أخـرى (6.4) مـبــلـلـة بــاIـاء. حتـرك احلـوجــلـة بـشـدة
Iــدة دقـيــقــة واحــدة لـكـن بـدون مــبــالــغـة حــتى ¡ــكن تــفـادي

تشكل مستحلبات ثابتة.

أثــــــنـــــاء الــــرجq تـــــوضع احلـــــوجــــلـــــة في مـــــوضع أفـــــقي
ويــــكـــون الــــجـــزء الـــضــــيـق من احلـــوجــلــة فـي األعــلىq مع
تـرك سـائـل الـجــزء الـعــريـض بـتـنـقـل مـن حـيـن آلخـر
إلـى الــجــزء الــضـيـق. تــبــرّد الــحـوجــلــة عــنـد الــحــاجـة
�ــــاء جــــاري حــــتى تـــــصل درجــــة حــــرارتــــهــــا درجــــة حــــرارة
الــوسـط. تــنــزع ســـدادة الــفــلـيـن بـــحــذر أو أداة الــغــلـق
وتــــغــــسـل بـــمــــا فـي ذلــك عـــنـق الــــحــــوجـــلــــة بـــواســــطـــة
كـــمــــيـــة قــــلـــيــــلـــة مـن خــلـــيط اIــذيـــبــات (6.3). تـــســـتـــعــمل
قــارورة الــغــسل q(8.4) بـــحــيث جتـــري ســوائل الـــغــسل في

احلوجلة.

4.4.7 يـضـاف 25 مـلل من إثـيـر الـبـتـرول (5.3). تـسـد

احلــوجــلــة بــواســطــة ســدادة من الــفــلــX مــعــاد تـرطــيــبهq أو
ســدادة أخـرى مــعــاد تـرطــيــبـهــا (بـغــطــسـهــا في اIــاء) وتـرج
احلـوجــلــة من جــديـد بــلــطف Iـدة 30 ثــاq كـمـا هــو مـبـX في
(2.4.7) وتـــواصـل الــعـــمـــلـــيـــة مـع الــرج كـــمـــا هـــو مـــبـــX في

 .(3.4.7)

5.4.7 تــــوضـع الـــــحــــوجـــــلــــة الــــمـــــســـدودة فـي جـــهـــاز

الـــطــرد الـــمـــركــزي I .(2.4)ــدة 1 إلى 5 دقــائق مع تــســارع
مـــــركــــــزي مـن 80 ج إلـى 90 ج. إذا لــم يـــــتـــــوفــــــر جـــــهـــــاز
الــــطــــرد الــــمــــركـــزيq تــــتــــرك الــــحــــوجـــلــــة الــــمــــســـدودة
qــدة 30 دقــيــقـــة عــلى األقلI (7.4) لــتـــرتــاح فــوق الـــركــيــزة
حــتى تــصــبح الــطــبــقــة الـتـي تـطــفــو عــلى الــســطح صــافــيـة
ومـــنــفــصـــلــة تــمـــامـا عــلى الـــطــبــقـــة الــســائـــلــة. وتـبـرّد
احلـوجــلــة في مـاء جــار إلى غــايـة درجــة حــرارة الـوسط إذا

اقتضى األمر.

6.4.7 تــــنــــزع ســــدادة الــــفــــلــــX أو أداة الــــغــــلق بــــحــــذر

وتـــغــــسل �ـــا فـي ذلك اجلـــهــــة الـــداخـــلــــيـــة لــــعـــنق احلــــوجـــلـــة
بـواسطـة كمـية قـلـيلـة من خلـيط اIذيـبات (6.3). يسـتـعمل
وعــاء الــغــسل (8.4) بــطــريـــقــة تــســـمح لــســوائـل الــغــسل أن
جتــري في احلــوجـلــة. إذا كـان الــســطح الـفــاصل مــوجـود في
أسـفل قاع عـنق احلـوجلـةq يرفع إلى هـذا اIـستـوى بإضـافة
اIــاء بـلــطف إلى جــانب احلــوجـلــة (الــشـكل 1)q كـمــا يــسـمح

بتصفية اIذيب.
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مالحـظةمالحـظة - § اختـيـار أحـد أنـواع الـقـارورات الثالث
احملددة في الشكلX 1 وq2 حسب اIقاييس الدولية.    

7.4.7 تـمـسك حـوجلـة االسـتـخالص من اجلـزء الـضيق

لــلــحـوجــلــةq يـصــفى بــعــنـايــة أكــثـر قــدر �ــكن من الــطـبــقـة
الـــتي تــطــفـــو عــلى الـــســطح فـي الــوعــاء احملـــضــرq اخملــصص
السـتـرجـاع اIـادة الـدسـمة q(3.7) الـذي يـحـتـوي عـلى بـعض
معـدالت الغليان (10.4) في حالـة احلوجالت (اختيارية مع
األوعـية اIـسطحـة اIعـدنيـة). يتـجنب تـصفـية أي جزء من

الطبقة السائلة (الشكل 2).

8.4.7 تــــــغـــــسل اجلــــــهـــــة اخلـــــارجـــــيــــــة لـــــعـــــنـق حـــــوجـــــلـــــة

االســتـخالص بــواسـطــة كـمــيـة قــلـيــلــة من خـلــيط اIـذيــبـات
(6.3). جتــمع ســوائل الــغــسل في الــوعــاء الســتــرجــاع اIـادة
الــدســمــة. يـحــرص عــلى أال يــقــذف خـلــيط اIــذيــبــات خـارج
حـوجـلـة االستـخالص. الـتخـلص كـلـيا أو جـزئـيـا من اIذيب
في الـوعـاء عن طـريق الـتــقـطـيـر أو الـتـبـخـيـر إذا اقـتـضى

األمر كما هو مبX في (12.4.7).

9.4.7 يـضاف 5 ملل مـن اإليثانول (2.3) إلى مـحتوى

حــوجــلــة االسـتــخالص. يــســتــعــمل اإليــثـانــول لــغــسل اجلــهـة
الداخلية لعنق احلوجلة ويخلط كما هو مبX في (2.4.7).

10.4.7 يتم اسـتخالص ثان بـإعادة الـعملـيات اIبـينة

في (3.4.7) إلى q(7.4.7) لــكن عــوضـا من 25 مــلل يــسـتــعـمل
15 ملل فقط من أكسيد ثنائي اإليثيل (4.3) و 15 ملل من

إيثـر البـترول (5.3) يسـعمل كـذلك أكسـيد ثـنائي اإليـثيل
لغسل اجلهة الداخلية لعنق حوجلة االستخالص.

إذا اقــتـضى األمـرq يــرفع الـسـطـح الـفـاصل إلى وسط
عــنق حـوجــلـة االســتــخالص بـإضــافـة اIــاء بـلــطف من خالل
عـنق احلـوجلـة (الـشكل 1) لـكي تـسـمح لـلتـصـفـيـة النـهـائـية

للمذيبات وأن تكون كاملة قدر اإلمكان (الشكل 2).

11.4.7 يــــجــــرى مـن جـــديــــد اســــتــــخالص ثــــالـث بـــدون

إضافة اإليثانـول بإعادة العملـيات اIبينة من (3.4.7) إلى
q(7.4.7) لــــكـن بـــاســــتــــعــــمــــال من جــــديــــدq فــــقط 15 مــــلل من
أكــســيــد ثــنـائـي اإلثـيل (4.3) و15 مــلل مـن إيـثــر الــبــتـرول
(5.3). يــــســـتــــعـــمـل أكـــســــيـــد ثــــنــــائي اإلثـــيـل لـــغــــسل اجلــــهـــة

الداخلية لعنق حوجلة االستخالص.

إذا اقــــتـــــضى األمــــرq يــــرفـع الــــســــطـح الـــــفـــــاصل إلى
وسط عـنق حــوجـلـة االســتـخالص بــإضـافـة اIــاء بـلـطف من
خالل عـــنق احلـــوجــلــة (الـــشــكل 1) لـــكي تــســـمح لــلـــتــصـــفــيــة
الــنـهــائــيـة لــلــمـذيــبــات أن تـكــون كــامـلــة بــأكـبــر قــدر �ـكن

(الشكل 2).

الشكـل الشكـل 1 - قبل التصفية - قبل التصفية

البياناتالبيانات

1- مذيبات

2- في االستخالص الثاني والثالث

3- في االستخالص األول

4- السطح الفاصل

5- طبقة سائلة

مالحـــظــةمالحـــظــة - لــيـس من الـــضــروري إجنـــاز اســـتــخالص
ثـــالث في حــــالـــة احلـــلـــيب الـــذي تـــكــــون فـــيه نـــســـبـــة اIـــادة

الدسمة أقل من %0,5.

12.4.7 الــــــتـــــــخـــــــلـص بـــــــأكــــــبـــــــر قــــــدر مـــــــمــــــكــن من

الـــــمـــــذيــــــبـــــات (بـــــمـــــا فـــــيـــــهـــــا اإليـــــثـــــانــــــول) عن طــــريق
الـــتـــقـــطـــيـــرq إذا اســـتـــعـــمـــلــت حـــوجـــلـــة أو عـن طـــريـق
الـــــتـــــبــــــخـــــرq إذا اســـــتــــــعـــــمــل وعـــــاء بـــــيــــــشـــــر أو وعــــــاء
مـــســــطـح (3.4). تــغــسل اجلــهــة الــداخـــلــيــة لــعــنق احلــوجــلــة
بـــكـــمـــيـــة قــــلـــيـــلـــة من خــــلـــيط اIـــذيـــبـــات (6.3) قـــبل بـــدايـــة

التقطير.

13.4.7 يـسـخن الــوعـاء Iــدة سـاعـة واحـــدةq فـي جـهـاز

qنــــازع لــــلـــــرطــــوبــــة (4.4) مــــضــــبــــوط فـي 102° م ± 2° م
الســتــرجــاع الـمــادة الدسمةq توضع احلوجـلة بــطـريـقـة
qمـائــلــة حــتـى يــســمـح ألبــخــرة الــمــذيــبــات أن تـنبـعث
يــــنـــــزع الــــوعـــــاء الســــتـــــرجـــــاع اIــــادة الـــــدســــمـــــة من جـــــهــــاز
الــــتــــخــــفــــيـف ويـــتـــحـــقـق فـــورا إذا كـــانـت اIـــادة الـــدســـمـــة
صــافــيـة أم الq إذا كـانـت اIـادة الـدسـمــة غـيـر صــافـيـة ¡ـكن
افــــــتـــــراض وجــــــود مـــــادة دســـــمــــة غـــــريــــبـــــة ويـــــجب إعــــادة

التحديد بكامله.
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حيث الشكـل الشكـل 2 - بعد التصفية - بعد التصفية

ي ن : هي الــنـســبـة الــكـتــلـيـة اIــعـبــر عـنــهـا بــالـنــسـبـة
qئوية للمادة الدسمة في العينةIا

ك0 : هـي الــكـــتـــلـــةq بـــالـــغـــرامــاتq لـــلـــعـــيـــنـــة اIـــأخــوذة
q(1.7) للتجربة

ك1 : هـي الــكــتـــلــةq بــالــغـــرامــاتq لــلــوعـــاء الســتــرجــاع
q(14.4.7) ستخلصة احملددة فيIادة اIادة الدسمة واIا

ك2 : هـي الــكــتـــلــةq بــالــغـــرامــاتq لــلــوعـــاء الســتــرجــاع
q(3.7) ادة الدسمةIا

ك3 : هي الــكــتـــلــةq بــالـــغــرامــاتq لـــلــوعــاء اIــســـتــعــمل
الســـتـــرجــاع اIـــادة الــدســـمـــة لــلـــتــجـــربــة عـــلى بـــيــاض (2.7)

q(14.4.7) احملددة في qستخلصةIادة اIوا

ك4 : هي الــكـــتــلــةq بــالـــغــرامــاتq لـــلــوعــاء اIـــســتــخــدم
السـتـرجاع اIـادة الـدسـمة (3.7) اIـستـعـمـلـة للـتـجـربـة على

q(2.7) بياض

2.8 التعبير عن النتائج التعبير عن النتائج

جعل النتيجة برقمX بعد الفاصلة. 

9. الدقــة الدقــة

1.9 التجربة ما بX اخملابر التجربة ما بX اخملابر

يـعـبـر عن قــيم الـتـكـراريـة وإعــادة الـتـجـربـة في عـدة
مــــخــــابــــر عــــنــــد حــــد احــــتــــمــــال 95% و¡ــــكن أال تــــطــــبق في

مجاالت التراكيز أو اIصفوفات غير التي أعطيت.

2.9 التكرارية التكرارية

يـــجب أال يـــتــــجـــاوز الـــفـــرق اIـــطـــلق بـــX نـــتـــيـــجـــتي
جتـربــتــX فــرديـتــX مــنـفــصــلــتـqX مــتــحــصل عـلــيــهــمـا عن
qـادة اخلـاضـعـة لـلـتـجـربـةIعـلـى نـفس ا qـنـهجIطـريق نـفس ا
في نـفس اخملـبـر ومن طـرف نـفس احملـلل اIـسـتـعـمل لـنفس
الـتجـهـيـزات في مـجـال زمـني قـصـيرq إال 5% من احلـاالت
على األكثرq تتعلق الـقيم التالية بالنسـبة الكتلية للمادة

الدسمة :

qنزوع الدسمI0,031% حلليب البقرة ا -

q0,036% حلليب البقرة منخفض الدسم -

q0,043% حلليب البقرة الكامل -

qاعزI0,030% حلليب ا -

- 0,069% حلليب النعجة.

البياناتالبيانات

1- في االستخالص الثاني والثالث

2- في االستخالص األول

3- طبقة سائلة

4- السطح الفاصل

إذا كانت اIادة الدسـمة صافيةq يحفظ الوعاء اجملمع
من الغيار ويتـرك ليبرد (ليس في جهـاز نازع للرطوبة)
في درجـة حرارة غـرفة الـوزن (وعاء من زجـاج Iدة سـاعة
واحــدة عـلى األقل وكــبـسـولــة مـعـدنــيـة Iـدة 30 دقـيــقـة عـلى

األقل).

ال يجفف الوعـاء مباشرة قبل الوزنq يوضع الوعاء
فــــوق اIـــيــــزان بــــواســــطـــة مــــلــــقـــاط (13.4). يــــوزن الــــوعـــاء

بتقريب 1,0 ملغ السترجاع اIادة الدسمة.

14.4.7 يسـخن الوعاء Iدة 30 دقيقـة إضافة في جهاز

qنـــــــازع لــــــلـــــــرطــــــوبــــــة (4.4) مــــــصـــــــبـــــــوط في 102° م ± 2° م
الســـتــرجـــاع اIــادة الـــدســـمــةq بـــحـــيث تـــكــون احلـــوجـــلــة في
مــوضع مــائل حـتـى تـســمح ألبــخـرة اIــذيــبـات أن تــنــبـعث.
تـعــاد عـمــلـيــات الـوزن اIــبـيــنـة في q(13.4.7) حــتى تــنـقص
qادة الدسمة بـ 1,0 ملغ على األقلIكتلـة وعاء استخالص ا
أو تــزداد بــX وزنــX مــتــمــاثــلـX. تــســجل الــكــتــلــة الــدنــيـا
ككتلة وعاء استخالص اIادة الدسمة واIادة اIستخلصة.

8. احلساب والتغيير عن النتائج احلساب والتغيير عن النتائج

1.8 احلساب احلساب

حتـسب نــسـبـة اIـادة الــدسـمـة بــالـنـســبـة لـلـعــيـنـة عن
طريق اIعادلة التالية : 

(ك1 - ك2)  -  (ك3 - ك4)
%100  X  ي ن = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك0
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3.9 إعادة التجربة في عدة مخابر إعادة التجربة في عدة مخابر

يـــجب أال يـــتــــجـــاوز الـــفـــرق اIـــطـــلق بـــX نـــتـــيـــجـــتي
جتـربــتــX فــرديـتــX مــنـفــصــلــتـqX مــتــحــصل عـلــيــهــمـا عن
qنـتوج اخلـاضع للـتجـربةIعـلى نـفس ا qـنهجIطـريق نفس ا
في مـخـابر مـخـتـلـفـةq من طـرف مـحلـلـX مـخـتـلـفـX الذين
يـســتــعــمـلــون جتــهـيــزات مــخـتــلــفـةq إال في 5% من احلـاالت
على األكثرq تتعلق الـقيم التالية بالنسـبة الكتلية للمادة

الدسمة :
qنزوع الدسمI0,043% حلليب البقرة ا -

q0,042% حلليب البقرة منخفض الدسم -
q0,056% حلليب البقرة الكامل -

qاعزI0,052% حلليب ا -
- 0,096% حلليب النعجة.

مالحظة أمالحظة أ
تعليمات حول طرق العملتعليمات حول طرق العمل

أ.أ.1 التجربة على بياض Iراقبة الكواشف ( التجربة على بياض Iراقبة الكواشف (2.2.7)

في هــذه الــتـجــربــة عـلـى بـيــاضq يــجب أن يـســتــعـمل
وعـــاء مـــراقـــبــــة الـــكـــتـــلــــة حـــتى ال تــــظـــهـــر الـــتــــغـــيـــرات في
الــظــروف الــهــوائــيــة لــغــرفــة اIــيــزان أو تــأثــيــرات حـرارة
وعــاء اسـتــرجـاع اIــادة الـدســمــة بـطــريـقــة خـاطــئـة نــتـيــجـة
وجـــود أو غــيـــاب اIــواد غـــيـــر اIــتـــطـــايــرة فـي مــســـتـــخــلص
الـكـواشـف. ¡ـكن اسـتـعـمـال هــذا الـوعـاء كـثـقل مـوازن في
حالـة ميـزان ذي كـفqX بـاإلضافـة إلى هـذاq من األنسب أن
تــــســـجـل الـــفــــوارق في الــــكـــتــــلـــة الــــظـــاهـــرة (ك3 - ك4 في
الـصــيــغـة 1.8) لــوعـاء اIــراقــبـة أثــنــاء مـراقــبــة كـتــلــة وعـاء
اســتــرجــاع اIــادة الــدســمــة اIــســتــعــمل في الــتــجــربــة عــلى
بــيـاض. بــالـتـاليq يــجب أال يـكــون تـغـيــر الـكــتـلـة الــظـاهـرة
لــوعــاء اســـتــرجــاع اIــادة الــدســـمــةq مــصــحح وفـق الــتــغــيــر

الظاهر لكتلة وعاء اIراقبة أكبر من 1,0 ملغ.

¡ـكن أن حتتوي اIـذيبات على مـواد متطـايرة تكون
مــــحـــفــــوظـــة جــــيــــدا في اIــــادة الـــدســــمـــة. إذا كــــانت هــــنـــاك
إشـــارات لــوجـــود مـــثل هـــذه اIـــوادq جــرى الـــتـــجــارب عـــلى
بـيــاض عـلى كـل الـكــواشف ولـكل مــذيبq بــاسـتــعـمــال لـكل
واحــــدq وعـــاء لــــلـــمــــادة الـــدســــمـــةq مـع حـــوالي 1غ مـن اIـــادة
الـدسـمة لـلـزبدة عـد¡ـة اIاءq تـقـطر اIـذيبـات من جـديد إذا
اقتضى األمرq بوجود 1 غ من اIادة الدسمة للزبدة عد¡ة
اIاء لـ 100 مـلل من اIـذيبq تسـتـعمل اIـذيـبات بـعـد إعادة

تقطيرها مباشرة.

أ.أ.2 الـتــجــربــة عــلى بــيــاض مــنـجــزة في آن واحــد مع الـتــجــربــة عــلى بــيــاض مــنـجــزة في آن واحــد مع
التحديد (التحديد (1.2.7)

تــسـمـح الـقــيـمــة اIــتـحــصل عـلــيــهـا من الــتــجـربــة عـلى
بـــيــاضq اIـــنــجـــزة في آن واحـــد مع الـــتــحـــديـــدq بــتـــصـــحــيح
الـكـتـلــة الـظـاهـرة لـلـمـواد اIــسـتـخـلـصـة من عــيـنـة الـتـجـربـة
(ك1 - ك2) بـالنسـبة لوجود مـواد غير مـتطايرة واردة من
الــكـواشف وأيـضـا من تـغـيـرات الــظـروف الـهـوائـيـة لـغـرفـة
الـوزن واخـتالف درجــات احلـرارة بــX وعـاء اIـادة الــدسـمـة

وغرفة الوزن أثناء أخذ الوزنX (14.4.7) و(3.7).

فـي الـشـروط اIالئـمــة (قـيـمــة صـغـيـرة في الــتـجـربـة
عــلى بــيــاض عــلـى الــكــواشفq درجــة حــرارة غــرفــة الــوزن
ثـــابـــتـــةq زمن تـــبـــريــد وعـــاء اIـــادة الـــدســمـــة كـــاف)q تـــكــون
القيـمة غالبا أصغر من 1,0 ملغ و¡كن حـينئذ أن ال تؤخذ
بــــعــــX اإلعــــتــــبـــار فـي احلــــســـابq فـي حــــالـــة الــــتــــحــــديـــدات
الروتيـنيـة. جند في غـالب األحيان قـيم (موجـبة وسـالبة)

أكبر بقليل حتى 2,5 ملغ.

بـعـد تـصـحـيح هـذه الـقـيمq تـكـون الـنـتـائج أكـثـر دقـة.
إذا طـبــقت تــصـحــيـحــات لـقــيــمـة أكــبـر من 2,5 مـلغq يـجب

تسجيل ذلك في كشف التحليل.

إذا كانت الـقيـمـة اIتـحصل عـليـهـا في التـجربـة على
بــــيــــاض تــــتـــــجــــاوز بــــانــــتــــظــــام 1,0 مــــلغq يــــجـب أن تــــكـــون
الـكـواشف مـراقـبـة إذا لم يتـم ذلك حديـثـاq يـجب أن تـغـيّر
أو تــصــفى الــكــواشف غـيــر الــنــقـيــة أو الــتي حتــتــوي عـلى

شوائب (2.2.7) و(أ.1). 

أ.أ.3 اIــــــــــراقـــــــــــبــــــــــة مـن أجـل الــــــــــتـــــــــــحــــــــــقـق مـن وجــــــــــود اIــــــــــراقـــــــــــبــــــــــة مـن أجـل الــــــــــتـــــــــــحــــــــــقـق مـن وجــــــــــود
البيروكسيدالبيروكسيد

للتحـقق من وجود البروكسيداتq يضاف 1 ملل من
محلـول يودور البوتاسيوم بـ 100 غ/ل محـضر حديثاq لـ
10 ملل من أكسيـد ثنائي اإلثيلq في مخـبار صغير مزود

بسدادة زجـاجيةq الـذي § غسـله مسبـقا بـقليل من أكـسيد
ثـنـائي اإلثـيـل. يـرج ويـتـرك لـيــسـتـريح Iـدة 1 دقــيـقـة. من

.Xاألحسن أال يظهر أي لون أصفر في كلتا الطبقت

¡ـــــكن اســـــتــــعــــمـــــال مــــنـــــاهج أخـــــرى Iــــراقـــــبــــة وجــــود
البيروكسيدات.

لـــــلــــــتــــــأكـــــد مـن خـــــلــــــو أكــــــســـــيــــــد ثــــــنـــــائـي اإلثـــــيـل من
البـروكـسيـدات وبـقائه خـالـيا مـنـهـاq يعـالج أكـسيـد ثـنائي
Xاإلثيل عـلى األقل ثالثة أيـام قبل اسـتعـماله كـما هـو مب

أدناه.
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يـقص ورق الـزنك عـلى شـكل أشـرطـة ¡ـكن أن تـصل
عـــلى األٍقل إلى وسط الـــوعــاء الــذي يــحــتـــوي عــلى أكــســيــد
ثـنائي اإلثـيلq باسـتـعمـال حوالي 80 سم2 من ورق الـزنك

في لتر من أكسيد ثنائي اإلثيل.

قبـل استـعـمـالـهـاq تـغمـر األشـرطـة كـلـيـا Iدة 1 دقـيـقة
(II) في مـحـلول يـحـتـوي على 10 غ من سـولـفات الـنـحاس
خـــــمــــاسي الــــهــــيــــدروجــــX (CuS04 و5H20 ) و2 مـــــلل/ل من

حمض سلفوري مركز [بنسبة كتلية %98].

تــــغـــــسل األشــــرطــــة بــــلــــطـف وعــــنــــايــــة بــــاIــــاءq تــــدخل
األشـرطة اIـبللـة اIعـاجلة بـالنـحاس في وعـاء يحـتوي على

أكسيد ثنائي اإلثيل وتترك األشرطة في الوعاء.

¡ـــكن اســـتــــعـــمـــال مـــنـــاهـج أخـــرى بـــشـــرط أال تـــغـــيّـــر
نتيجة التحديد.

أ.أ.4 أكـــســـيـــد ثـــنـــائي اإلثـــيل احملـــتـــوي عـــلى مـــضــادات أكـــســـيـــد ثـــنـــائي اإلثـــيل احملـــتـــوي عـــلى مـــضــادات
األكسدةاألكسدة

 أكــسـيــد ثـنــائي اإلثـيل الــذي يـحــتـوي عــلى حـوالي 1
مــلـغ من مــضــادات األكــســدة في الــكــيــلــوغــرام مــوجــود في
بعض الدولq خاصـة من أجل حتديدات اIادة الدسمة. هذه

النسبة ال ¡نع استعمالها كمرجع.

فـــي دول أخــــرىq ¡ــــكـن أن يــــكــــون أكــــســــيـــــد ثــــنــــائي
اإلثــيـل بــنـسـب أكــبــر من مـضادات األكـسـدةq مـثال حتى
7 مـلغ / الـكــيـلـوغـرام. فـي هـذه احلـالـةq ال يــسـتـعـمل إال في
حتـــديـــدات روتـــيـــنــــيـــة مع جتـــربـــة عـــلى بـــيـــاض إجـــبـــاريـــة
مـنـجــزة عـلى الــتـوالي مع الــتـحـديــداتq بـغـرض تــصـحـيح
األخطاء اIعتادة الـناجمة عند بقايا مضادات األكسدة. إذا
كــان مـســتــعـمال بــصـفــته كـمــرجعq يــجب أن يـكــون مـقــطـرا

دائما قبل االستعمال.

أ.أ.5 اإليثانول اإليثانول

¡ـكن أن يـســتـعــمل اإليـثــانـول اIـغــيـر بـطــرقـة أخـرى
مـختلفة عن الـتي يضاف فيـها اIيثانـولq بشرط أال يؤثر

العامل اIغير على نتائج التحديد.

مالحظة بمالحظة ب

طــريــقـة عــمـل أخـرى تــســتــعــمل فــيــهــا أنــابـيـب اسـتــخالصطــريــقـة عــمـل أخـرى تــســتــعــمل فــيــهــا أنــابـيـب اسـتــخالص
اIادة الدسمةاIادة الدسمة

مزودة �مص أو بجهاز الغسلمزودة �مص أو بجهاز الغسل

ب.ب.1 عموميـات عموميـات

إذا اســتــخــدمت أنــابـــيب اســتــخالص اIــادة الــدســمــة
مـزودة �مّـص أو بجـهـاز الـغسلq تـسـتـعـمل طريـقـة الـعمل

اخملصصة في هـذا اIلحق. يجب أن تكون األنابيب مزودة
بــسـدادات من فــلـX مـن نـوعــيـة جــيــدة أو سـدادات كــالـتي
خــصـصت لــلــحـوجالت في (6.4) (الــشــكل ب.1 عــلى ســبـيل

اIثال).

ب.ب.2 طريقة العمل طريقة العمل

ب.ب.1.2 حتضير العينة للتجربة ( حتضير العينة للتجربة (6)

ب.ب.2.2 العينة اIأخوذة للتجربة العينة اIأخوذة للتجربة

يتم اإلجـراء كما هـو محدد في (1.7) لكن بـاستـعمال
أنــــابـــيـب اســـتــــخالص اIـــادة الــــدســـمــــة (اIالحــــظـــة في 6.4)

و(الشكل ب.1).

يـجب أن تـنـقل الـعـيـنـة اIـأخـوذة لـلـتـجـربـة كلـيـا إلى
قاع أنبوب االستخالص.

ب.ب.3.2 التجربة على بياض ( التجربة على بياض (2.7) و(أ.) و(أ.2)

ب.ب.4.2 حتضير الوعاء السترجاع اIواد الدسمة ( حتضير الوعاء السترجاع اIواد الدسمة (3.7)

ب.ب.5.2 التحديد التحديد

ب.ب.1.5.2 يـتم إجراء الـتـحـديـد بدون انـتـظـار. يـضاف
2 مـلل من مـحـلـول هـيـدروكـسـيـد األمـونـيوم (1.3) لـلـعـيـنة
اIــــــأخــــــوذة لـــــلــــــتـــــجــــــربـــــة (ب.2.2) اIــــــوجـــــودة فـي أنـــــبـــــوب
اســتـــخالص اIـــادة الــدســمـــة أو حــجـم مــكـــافئ من مـــحــلــول
أكـــثــر تـــركـــيــز (اIالحـــظــة 1.3). يــخـــلط جـــيــدا مع الـــعــيـــنــة

اIأخوذة للتجربة في قاع األنبوب.

ب.ب.2.5.2 يـــضــاف 10مـــلل مـن اإليـــثـــانــول (2.3). ¡ــزج
بــلــطف لــكن كــلــيــا مع اخلــلــيط اIــوجــود في قــاع األنــبـوب.
يــضــاف إذا أردنــاq قــطـرتــX من مــحــلــول أحــمــر - كــونــغـو

.(3.3)

ب.ب.3.5.2 يـضـاف 25 مـلـل من أكـســيـد ثــنـائي اإليــثـيل
.(4.3)

يـغـلق األنــبـوب بـسـدادة مـن الـفـلـX مــشـبع بـاIـاءq أو
بـسـدادة من مـادة أخـرى q(6.4) مـبـلـل بـاIـاءq يـرج األنـبـوب
بـشـدةq دون مـبـالـغـة لـتـفـادي تـشكـل اIـسـتـحـلـبـات الـعـالـقة
qدة 1 دقيقة. إذا اقتضى األمرI كررIعن طريق التدوير ا
يــــبـــرد األنـــبـــوب �ـــاء ســـائل حــــتى درجـــة حـــرارة الـــوسط.
تــنـزع بـحـذر الـسـدادة مـن الـفـلـX أو جـهــاز الـغـلق ويـغـسل
كذلك األنـبوبq بـواسطـة كـميـة قلـيلـة من خلـيط اIذيـبات
(6.3). تسـتـعـمل حوجـلـة الـغسل q(8.4) حتى ¡ـكن لـسوائل

الغسل أن تسيل في األنبوب.
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ب.ب.4.5.2 يـــضــاف 25 مـــلـل من إثـــيـــر الـــبـــتــرول (5.3).
يـغـلق األنبـوب بواسـطـة سدادة من الـفـلX مـعاد تـرطـيبـها
أو بـواسطة السدادة األخـرى اIعاد ترطـيبها (بـغطسها في
اIاء). يـرج األنـبـوب بعـنـايـة Iدة 30 ثـاq كـما هـو مـبX في

(ب.3.5.2).

ب.ب.5.5.2 يـخــضع األنـبـوب اIــغـلق إلى عــمـلـيــة الـطـرد
الـــمــركــزي (2.4) لــمــدة 1 إلى 5 دقــائق مع تـسـارع دوري
qــركـزيIمن 80 ج إلى 90 ج. إذا لم يــتــوفـر جــهــاز الـطــرد ا
يترك األنبـوب اIسدود يرتاح فوق الركيزة I (7.4)دة 30
دقيقة على األقلq حتـى تصبح الطبقة الـتي تطفو صافية
qومنفصلة بوضوح عن الطبقة السائلة. إذا اقتضى األمر

يبرد األنبوب باIاء السائل حتى درجة حرارة الوسط.

ب.ب.6.5.2 تــنــزع بـحــذر الــســدادة من الـفــلــX أو جــهـاز
الــغــلق ويــغــسـلq كــذلك عــنق األنــبــوب بــكــمــيــة قــلــيــلــة من
خـلـيط من اIـذيـبـات (6.3). يـسـتـعـمل أنـبـوب الـغـسل (8.4)

حتى ¡كن لسوائل الغسل أن تسيل في األنبوب.

ب.ب.7.5.2 يــدخل �ّص أو جــهـاز الــغــسل في األنــبـوب.
يــدفع مـــغــرز األنـــبــوب الــطـــويل إلى الـــداخل حــتـى تــكــون
الــفـــتــحـــة حــوالي 4 مــلـم فــوق ســطـح الــطــبـــقــات. يــجب أن
يــكــون مـغــرز األنــبــوب الـداخــلي مــواز لــلـمــحــور اIــركـزي

ألنبوب االستخالص.

تنقل بحذر الـطبقة التي تطفو لألنبوب في الوعاء
لــلــحــصـــول عــلى اIــادة الــدســمــة (3.7) الـــذي يــحــتــوي عــلى
معـدالت الغليان (10.4) في حالـة احلوجالت (اختيارية مع
الــكـبـسـوالت اIـعـدنـيـة). يـجـب تـفـادي تـصـفـيـة أي جـزء من
الـــطـــبــقـــة الـــســـائـــلـــة. تـــغــسـل الـــفـــتــحـــة بـــقـــلـــيل من خـــلـــيط
اIــــذيــــبـــــاتq مع اســــتــــرجــــاع ســـــوائل الــــغــــسـل في الــــوعــــاء

للحصول على اIادة الدسمة.

مالحـظـةمالحـظـة - ¡ــكن لـلــطـبــقــة الـتي تــطـفــو أن تــنـقل من
أنـبـوب استـخالص اIـادة الدسـمـة مثال بـاسـتعـمـالq بصـلة

مطاطية موصولة بقضيب قصير حتى نضمن الضغط.

ب.ب.8.5.2 يــفك اجلـهـاز من عـنق األنــبـوب. يـرفع قـلـيال
ويـــــغـــــسل اجلـــــزء األســـــفـل من مـــــغـــــرز األنـــــبــــوب الـــــطـــــويل
الــداخــلي بــقــلــيل من خــلــيط اIــذيــبــات (6.3) يــنــزل ويــعــاد
إدخال اجلـهـاز وتنـقل سـوائل الـغسل في الـوعـاء للـحـصول

على اIادة الدسمة.

تـغـسل الـفـتـحـة اخلــارجـيـة لـلـجـهـاز بـقـلـيل من خـلـيط
qـــذيــبـــات وجتــمع ســـوائل الـــغــسـل في الــوعـــاء. إذا أردنــاIا
¡ــكن أن يـنـزع اIـذيب أو جـزء مــنه من الـوعـاء عن طـريق

التقطير أو التبخيرq كما هو مبX في (13.4.7).

ب.ب.9.5.2 يـفك من جديـد اجلهـاز من العـنق. يرفع هذا
األخـيـر بـبطء ويـضاف 5 مـلل من اإليـثـانـول في األنـبوب.
يـــســـتـــعـــمل اإليـــثـــانـــول لـــغــسـل مـــغـــرز االنــبـــوب الـــداخـــلي

الطويل. يخلط كما هو مبX في (ب.2.5.2).

ب.ب.10.5.2 يـــــنـــــجـــــز اســـــتـــــخالص ثـــــانـي مع مـع إعــــادة
الـــعــــمـــلـــيـــات اIــــبـــيـــنـــة من (ب.3.5.2) إلى (ب.8.5.2)q لــــكن
بــاسـتــعــمـال 15 مـلل فــقط من أكــســيـد ثــنــائي اإلثـيل (4.3)
و15 ملل من إثـير البترول (5.3). يستـعمل أكسـيد ثنائي
اإلثيل لـغـسل مـغرز األنـبـوب الداخـلي الـطويل أثـنـاء نزع

اجلهاز من األنبوب بعد اإلستخالص السابق.

ب.ب.11.5.2 يـــنــــجـــز اســـتــــخالص ثـــالـثq بـــدون إضـــافـــة
اإليثـانولq مع إعـادة العـملـيات اIـبيـنة من (ب.3.5.2) إلى
(ب.8.5.2) مجدداq لـكن باستعمال 15 ملل فـقط من أكسيد
ثـنائـي اإلثيل و15 مـلـل من إثـيـر الـبـتـرول ويـغـسل مـغـرز
األنـبوب الـطـويل اIوجـود داخل اجلـهازq كـمـا هو مـبX في

(ب.10.5.2).

مالحـظـةمالحـظـة - لـيس مـن الـضــروري إجنـاز االســتـخالص
الـــثــالث في حـــالــة احلــلــيب الـــذي تــكــون فــيـه نــســبــة اIــادة

الدسمة أصغر من %0,5.

ب.ب.12.5.2 يــــواصل الـــــتــــحـــــديـــــد كــــمـــــا هــــو مـــــبــــX من
(12.4.7) إلى (14.4.7).

ب.1 - أمـثــلـة عـن أنـابــيب اسـتــخالص اIـادة - أمـثــلـة عـن أنـابــيب اسـتــخالص اIـادة الـشـكـل ب.الـشـكـل 
الدسمةالدسمة

أ) مع �ّص         ب) مع جهاز امتصاص بواسطة الفراغ

البياناتالبيانات
1- الـــســعــة الــقـــصــوىq مع �ص أو جـــهــاز امــتــصــاص

الفراغ اIنزوع 105 ملل ±  5 ملل.
  .± 0,5 ± ± 1,5 q2- سمك اجلدران
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- وبــمـقـتــضى الـمرسـوم التنـفيذي رقم  08 - 265 
الـــــمـــــــؤرخ فـي 17 شــــــعـــــبــــــان عـــــام  1429 الـــــمــــــوافـق 19
غـشت سـنة  2008 واIـتـضمن  نـظـام الـدراسات لـلـحـصول
عــــلى شــــهـــــادة الــــلــــيــــســـــانس وشــــهــــادة اIـــــاســــتــــر وشــــهــــادة

qالدكتوراه

- و �ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 13 - 77
اIــــؤرخ في 18 ربــــيـع األول عـــام 1434 اIــــوافق 30 يــــنــــايـــر
سـنـة 2013 الــذي يـحــدد صالحـيــات وزيـر الــتـعــلـيم الــعـالي

qوالبحث العلمي

- و �ـقــتـضى الـقـرار الـوزاري اIـشـتـرك اIـؤرخ في
10 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1431 اIـوافق 24 مـايـو سـنـة 2010

الــــذي يــــحـــــدد عــــدد اIــــنـــــاصب الــــعـــــلــــيــــا ألسـالك األســــاتــــذة
qتممIعدل واIا qXالباحث

يـقــريـقــرّرون  ما يـأتي :رون  ما يـأتي :

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : يـــعــــدّل هـــذا الـــقـــرار و يــــتـــمّم اجلـــدول
اIـلـحق بـالـقـرار الـوزاري اIـشتـرك اIـؤرخ في 10 جـمادى
الــثـانــيــة عـام 1431 اIـوافق 24 مـايــو ســنـة 2010 واIـذكـور

أعاله.

2 : يـــعـــدّل ويــــتـــمّـم اجلـــدول اIـــلــــحق بــــالـــقـــرار اIـــادة اIـــادة 
الــوزاري اIـــشــتـــرك اIــؤرخ في 10 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام
1431 اIــوافق 24 مــايــو ســنــة 2010 و اIــذكــور أعالهq وفــقــا

للجدول اIلحق بهذا القرار. 

3 :  :  يـــــــــنــــــشــــــر هــــــــذا الــــــقـــــــرار فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 
الـــرســـمـــــيـــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريـــة اجلـــزائـــريــــة الـــد¡ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 13  مــحّــرم عـام 1435 اIـوافق 17
نوفمبر سنة 2013.

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في 13  مــــح  مــــحّــــرم عـــام ــــرم عـــام 1435
اIوافق اIوافق 17 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة q2013 يعـدل ويتمم اجلدولq يعـدل ويتمم اجلدول
اIـــلــحق بـــالـــاIـــلــحق بـــالـــقــرارالـــوزاري اIــشـــتـــرك اIــؤرخ في قــرارالـــوزاري اIــشـــتـــرك اIــؤرخ في 10
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1431 اIــوافق  اIــوافق 24   مــايـــو ســنــة مــايـــو ســنــة
2010  الـــــذي يــــحــــدد عــــدد اIــــنـــــاصب الــــعـــــلــــيــــا ألسالكالـــــذي يــــحــــدد عــــدد اIــــنـــــاصب الــــعـــــلــــيــــا ألسالك

.Xاألساتذة الباحث.Xاألساتذة الباحث
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xاألم qإن الوزير

qاليةIووزير ا

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13 - 312 اIـؤرخ
في 5  ذي الــقــعــدة عــام  1434 اIــوافق  11 ســبــتــمــبــر ســنـة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIا q2013

-  و�ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 13 - 313 
اIـؤرخ في 5  ذي الـقــعـدة عـام  1434 اIـوافق  11 سـبـتــمـبـر
ســــنــــة 2013 و اIـــتـــضـــمن تــــعـــيـــX الـــوزيـــرq األمـــX الـــعـــام

qللحكومة

- و �ـــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنـــــفــــيــــذي رقم 95 -54
اIؤرخ في  15 رمـضان عام 1415 اIوافق 15 فبـراير سنة

qاليةI1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا 

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 279
اIــــؤرخ في  24 جــــمــــادى الـــثــــانــــيــــة عـــام  1424 اIــــوافق 23
غــشت ســنـة 2003 الــذي يــحـدد مــهـــام اجلـامــعـــة و الـقــواعــد

 qتممIعدل و اIا qاخلاصة بتنظيمها و سيرها

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 299
اIــــؤرخ في 11 رجـب عـــام  1426 اIــــوافق 16 غــــشت ســــنــــة
 2005 الذي يحدد مـهـام اIركز اجلامعـي والقواعـد اخلاصة

 qبتنظيمه وسيره

- و �ـــقــــتـــضى اIــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 05 - 500
اIـؤرخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اIـوافق 29 ديـســمــبـر
ســـنـــة 2005 الــــذي يـــحـــدد مـــهــــام اIـــدرســـة خــــارج اجلـــامـــعـــة

qوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها

- و �ـــقــــتـــضى اIــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 08 - 130
اIــــؤرخ في 27 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  1429 اIــــوافق 3 مـــايـــو
سـنة 2008 واIـتـضمن الـقـانـون األساسـي اخلاص بـاألسـتاذ

qادة 59 منهIال سيما ا qالباحث

عن الوزير األمX العام للحكومةعن الوزير األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بو شمالبلقاسم بو شمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
محمد مباركيمحمد مباركي
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اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

جامعة أدرار
جامعة اجلزائر 1
جامعة اجلزائر 2
جامعة اجلزائر 3

جامعة عنابة
جامعة باتنة
جامعة بشار
جامعة بجاية
جامعة بسكرة

جامعة البليدة 1
جامعة البليدة 2

جامعة برج بوعريريج
جامعة البويرة

جامعة بومرداس
جامعة الشلف

جامعة قسنطينة 1
جامعة قسنطينة 2
جامعة قسنطينة 3

جامعة اجللفة
جامعة الوادي

جامعة الطارف
جامعة غرداية

جامعة قاIة
جامعة جيجل

جامعة خميس مليانة
جامعة خنشلة
جامعة األغواط
جامعة معسكر
جامعة اIدية

جامعة مستغا´
جامعة اIسيلة
جامعة وهران 
جامعة ورقلة

جامعة أم البواقي
جامعة سعيدة

اجملموعاجملموعاIؤسسات اجلامعيةاIؤسسات اجلامعية مسؤول فريقمسؤول فريق
االختصاصاالختصاص

مسؤول فريقمسؤول فريق
شعبة التكوينشعبة التكوين

مسؤول فريقمسؤول فريق
ميدان التكوينميدان التكوين

61

40

129

100

345

255

81

217

165

142

74

73

108

219

243

173

69

44

136

84

35

57

140

132

114

78

157

125

96

203

167

233

160

135

121

22

2

14

14

62

49

25

52

43

17

12

22

29

44

35

18

9

6

34

26

16

20

32

31

34

25

34

31

26

42

30

48

35

33

27

9

2

3

4

11

12

9

11

11

4

5

9

11

9

11

8

4

5

12

9

8

8

10

11

11

9

10

11

10

11

11

11

11

11

10

92

44

146

118

418

316

115

280

219

163

91

104

148

272

289

199

82

55

182

119

59

85

182

174

159

112

201

167

132

256

208

292

206

179

158
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اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

جــامـــعـــة األمــيـــر عـــبــد الـــقـــادر لــلـــعـــلــوم
اإلسالمية - قسنطينة

جامعة سطيف 1
جامعة سطيف 2

جامعة سيدي بلعباس
جامعة سكيكدة

جامعة سوق أهراس
جامعة تبسة

جامعة تيارت 
جامعة تيزي وزو

جامعة تلمسان
جـــــامـــــعــــة هـــــواري بـــــومــــديـن لــــلـــــعـــــلــــوم

والتكنولوجيا
جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا

اIركز اجلامعي عX تموشنت
اIركز اجلامعي البيض
اIركز اجلامعي إيليزي

اIركز اجلامعي ميلة
اIركز اجلامعي النعامة
اIركز اجلامعي غليزان

اIركز اجلامعي تامنغست
اIركز اجلامعي تندوف
اIركز اجلامعي تيبازة

اIركز اجلامعي تيسمسيلت
اIــدرســة الـوطــنــيـة الــعــلـيــا لــلـصــحــافـة

وعلوم اإلعالم
اIدرسة الوطنية العليا للمناجمنت

اIـــدرســـة الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــعـــلــوم
السياسية

اIدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا

اجملموعاجملموع

اجملموعاجملموعاIؤسسات اجلامعيةاIؤسسات اجلامعية مسؤول فريقمسؤول فريق
االختصاصاالختصاص

مسؤول فريقمسؤول فريق
شعبة التكوينشعبة التكوين

مسؤول فريقمسؤول فريق
ميدان التكوينميدان التكوين

60

126

48

205

157

87

118

101

203

273

243

156

74

9

0

19

18

39

39

3

15

33

7

3

10

11

6768

5

21

11

34

28

22

35

24

27

50

33

25

19

4

0

11

9

16

15

1

8

14

1

2

1

4

1419

4

6

5

11

9

10

11

10

11

11

5

5

9

6

3

6

6

9

10

4

4

6

1

1

1

1

477

69

153

64

250

194

119

164

135

241

334

281

186

102

19

3

36

33

64

64

8

27

53

9

6

12

16

8664



3 ربيع األو ربيع األوّل عام  عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3074
25 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م م

2 :  : يــلــتــزم اIــتـربــصــون شــاغــلــو إحـدى الــرتب اIـادة اIـادة 
اIــــذكـــــورة فـي اIــــادّة األولـى أعالهq �ـــــتـــــابــــعـــــة الـــــتــــكـــــوين

التحضيري.

اIــــادة اIــــادة 3 :  : يــــتم فــــتح دورة الــــتـــكــــوين الــــتــــحـــضــــيـــري
Xــوجب مــقــرر من الــســلـطــة الــتي لــهــا صالحــيـة الــتــعــيـ�

والذي يحدّدq ال سيما :
qعنيةIالرتبة أو الرتب ا -

- عـدد اIـتـربصـX اIـعـنـيـX بـالـتـكـوين الـتـحـضـيري
احملــدّد في اخملــطـط الــســنـــوي لــتــســيـــيــر اIــوارد الـــبــشــريــة
qتعدد السنوات للتكوينIواخملطط القطاعي الـسنوي أو ا
اIصادق عليهـما بعنوان السنة اIـعتبرة طبقا لإلجراءات

qعمول بهاIا
qمدة التكوين التحضيري -

qتاريخ بداية التكوين التحضيري -
qعنيةIؤسّسـة العمومية للتكوين اIا -

- قـــــائـــــمـــــة اIـــــتـــــربـــــصـــــX اIـــــعـــــنـــــيـــــX بـــــالـــــتـــــكـــــوين
التحضيري.

XــــتـــربــــصـــIـــســــتــــخـــدمــــة اIــــادة 4 : : تــــعـــلـم اإلدارة اIــــادة اIا
بتـاريخ بـداية الـتكـوين الـتحـضيـريq عن طـريق استـدعاء

فردي وبأية وسيلة مالئمة أخرىq عند االقتضاء.
5 :  : يــضــمن اIــعــهــد الــوطــني لــلــعــمل الــتــكــوين اIـادة اIـادة 

التحضيري.
اIادة اIادة 6 :  : يـنظم التـكوين التحـضيري بـشكل تناوبي
�ـــــعـــــدل أســـــبـــــوع كـل شـــــهـــــرq ويـــــشـــــمـل دروســـــا نـــــظـــــريـــــة

وتطبيقية.
اIــادة اIــادة 7 :  : حتــدد مـــدة الــتــكــويـن الــتــحــضـــيــري بــســتــة

وأربعX (46) يوما.
اIـادة اIـادة 8 :  : تــلـحق بــرامج الـتـكــوين الـتــحـضـيــري بـهـذا
القرار. ويـتم تفـصيل مـحتواهـا من طرف اIـعهـد الوطني

للعملq بعد أخذ رأي اجمللس البيداغوجي.
اIـادة اIـادة 9 :  : يـتـولى تـأطيـر ومـتـابـعــة اIتـربـصـX أثـناء
فـــتــرة الــتـــكــوينq أســـاتــذة اIــعـــهــد الـــوطــني لـــلــعــمل و/ أو

إطارات مؤهلة من اIؤسسات واإلدارات العمومية.
10 :  : يـتم تـقيـيم اIـعارفq حـسب مـبدأ اIـراقـبة اIادة اIادة 

البيداغوجية اIستمرةq وتشمل امتحانات دورية.
11 :  : عــنــد نــهـايــة الــتــكــوين الــتــحــضــيـريq يــتم اIـادة اIـادة 

التقييم النهائيq حسب أحد التقديرات اآلتـية :
qحسن جدا -

qحسن -
qمتوسط -

- دون اIتوسط.

وزارة العمل والتشغـيلوزارة العمل والتشغـيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قــــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في قــــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في 26  شـــو شـــوّال عـــام ال عـــام 1434
اIــوافق اIــوافق 2  ســبــتــمــبــر ســنـة   ســبــتــمــبــر ســنـة q2013 يــحــدq يــحــدّد كــيــفــيــاتد كــيــفــيــات
تنـظـيم التـكـوين التـحـضيـري لشـغـل بـعض الرتبتنـظـيم التـكـوين التـحـضيـري لشـغـل بـعض الرتب
اIـنـتــمـيـة لـسـلك مــفـتـشي الـعــمل ومـدته ومـحـتـوىاIـنـتــمـيـة لـسـلك مــفـتـشي الـعــمل ومـدته ومـحـتـوى

برامجـه.برامجـه.
ـــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qووزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 66-145 اIـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واIـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

qتمّمIعدّل واIا qXوظفIأو الفردي التي تهمّ وضعية ا
- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 81-235 اIــــؤرّخ في 29
شـوّال عـام 1401 اIـوافق 29 غــشت سـنـة 1981 واIــتـضـمّن

qتمّمIعدّل واIا qعهد الوطني للعملIإنشـاء ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 12-326 اIـؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســبـــتــمــبـــر ســنـــة 2012

qأعضـاء احلكـومـة Xتضمّن تعيIوا
- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ  رقم 261-11
اIؤرّخ في 28 شعـبان عــام 1432 اIوافــق 30 يولـيو سنـة
XــوظـــفــIــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاI2011 وا

qلسلك مفتشي العمـل XنتمIا
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرّئـاسيّ اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIادة األولى  : اIادة األولى  : تـطبـيقـا ألحكـام اIادّة 42 من اIـرسوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقم 11-261 اIـؤرّخ في 28 شـعــبــان عـام 1432
اIـوافق 30 يـولـيــو سـنـة 2011 واIـذكـور أعالهq يــهـدف هـذا
القـرار إلى حتديد كيـفيات تـنظيم التـكـويـن التـحضيري
لشغل بعض الرتب اIـنتمية لسلك مفتشي العمل ومدته

ومحتواه بالنسبة Iا يأتي :
qمفتش العمـل -

qمفتش رئيسي للعمـل -
qمفتش مركزي للعمـل -

- مفتش قسم للعمـل.
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اIـادة اIـادة 12 : : تـضـبط قــائـمـة اIــتـربـصـX الــذين تـابـعـوا
دورة الـتــكـوين الـتــحـضــيـريq جلـنــة نـهـايــة الـتـكــوين الـتي

تتشـكّل من :
- الــسـلــطـة اخملــول لـهــا صالحــيـة الــتـعــيـX أو �ــثـلــهـا

qرئيسا qؤهـل قانوناIا
- مـديـــر اIـؤسـســة الـعـمــومـــيـة للـتـكـــوين اIـعـنــية

qأو �ثلـه
- �ثـلX اثـنX (2) عن أساتـذة اIـؤسسـة الـعمـومـية

للتكوين اIعنية. 

اIـادة اIـادة 13 :  : عــنـد نــهـايــة دورة الــتـكــوينq يــسـلم مــديــر
اIــؤســـســـــة الـــعـــمــــومــــيـــة لـــلـــتـــكــــويـن اIـــعـــنـــــيـــةq شـــهـــادة
مـــتـابــعــــة الـتــكـــوين لـلــمــتــربـصــX عــلى أســاس مــحــضــر

جلنـة نهايـة التكـويـن.

اIــادة اIــادة 14 :  : يـــرسّم اIــتـــربــصـــون الــذين تـــابــعــوا دورة
التكوين التحضيري في الرتبة اIقصودةq وفقا للتنظيم

السـاري اIفعـول.

اIـادة اIـادة 15 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلـــزائــر في 26 شــوّال عــــام 1434 اIــوافـق 2
سبتمبر سنة 2013.

وزير العملوزير العمل
والتشغيلوالتشغيل

والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي
الطيب لوحالطيب لوح

عن  األمX العام للحكومةعن  األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

اIلحق األولاIلحق األول

برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش العملبرنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش العمل

مدة التكوين مدة التكوين : ستة وأربعون (46) يوما.

الوحداتالوحدات

إدارة العمل ومحيطها اIؤسساتي واالقتصادي

اIهام اإلدارية والتقنية لسلك مفتشي العمل وقواعد أخالقيات اIهنة

منهجية التفتيش

اإلطار التشريعي والتنظيمي اIتعلق بعالم الشغـل

اإلطار التشريعي والتنظيمي اIتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب
العمل

تقنيات التفاوض وتسوية نزاعات العمـل

مبادىء القانون اإلداري

مبادىء قانون العقوبات

مبادىء احملاسبة العمومية

قواعد التحرير اإلداري

اإلعالم اآللي

لغة أجنبية (فرنسية)

مصطلحات قانونية

اجملموعاجملموع

اIعاملاIعامل

4

5

5

5

5

4

3

3

2

3

2

2

2

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

24 سا

18 سا

12 سا

42 سا

30 سا

30 سا

18 سا

12  سا

18  سا

18  سا

24  سا

24  سا

6   سا

276   ساسا



3 ربيع األو ربيع األوّل عام  عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3274
25 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م م

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

اIلحق اIلحق 2

برنامج التكوين التحضيري لشغـل رتبة مفتش رئيسي للعملبرنامج التكوين التحضيري لشغـل رتبة مفتش رئيسي للعمل

مدة التكوين مدة التكوين : ستة وأربعون (46) يوما.

الوحداتالوحدات

إدارة العمل ومحيطها اIؤسساتي واالقتصادي

اIهام اإلدارية والتقنية لسلك مفتشي العمل وقواعد أخالقيات اIهنة

تقنيات التفتيش واIراقبة

حتليل اIعطيات اإلحصائية

اإلطار التشريعي والتنظيمي اIتعلق بعالم الشغـل

اإلطار التشريعي والتنظيمي اIتعلق بالوقاية الصحية واألمن وطب
العمل

ترقية احلوار االجتماعي

تسوية نزاعات العمـل

مبادىء القانون اإلداري

مبادىء قانون العقوبات

مبادىء احملاسبة العمومية

قواعد التحرير اإلداري

اإلعالم اآللي

لغة أجنبية (فرنسية)

مصطلحات قانونية

اجملموعاجملموع

اIعاملاIعامل

4

5

4

4

5

5

4

4

3

3

2

3

2

2

2

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

12 سا

24 سا

24 سا

18 سا

30 سا

30 سا

18 سا

18  سا

12  سا

12  سا

18  سا

18   سا

18   سا

12  سا

12  سا

276    ساسا
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الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

اIلحق اIلحق 3

برنامج التكوين التحضيري لشغـل رتبة مفتش مركزي للعملبرنامج التكوين التحضيري لشغـل رتبة مفتش مركزي للعمل

مدة التكوين :مدة التكوين : ستة وأربعون (46) يوما.

الوحداتالوحدات

إدارة العمل ومحيطها اIؤسساتي واالقتصادي

اIـهــام اإلداريـة والـتـقـنـيـة لــسـلك مـفـتـشي الــعـمل وقـواعـد أخالقـيـات
اIهنة

تقنيات التفتيش واIراقبة

تقنيات التفاوض وتسوية نزاعات العمـل

اإلطار التشريعي والتنظيمي اIتعلق بعالم الشغـل

اإلطـار الـتـشـريـعي والـتنـظـيـمي اIـتـعـلق بالـوقـايـة الـصـحـية واألمن
وطب العمـل

حتليل اIعطيات اإلحصائية

مناجمنت الفرق وديناميكية اجملموعة

مبادىء القانون اإلداري

قواعد التحرير اإلداري

اإلعالم اآللي

لغة أجنبية (فرنسية)

مصطلحات قانونية

اجملموعاجملموع

اIعاملاIعامل

4

5

4

4

5

5

4

4

3

3

2

2

2

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

12 سا

24 سا

24 سا

30 سا

30 سا

30 سا

24 سا

24  سا

18  سا

24  سا

12  سا

12  سا

12  سا

276    ساسا



3 ربيع األو ربيع األوّل عام  عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3474
25 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م م

الرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

اIلحق اIلحق 4

برنامج التكوين التحضيري لشغـل رتبة مفتش قسم للعملبرنامج التكوين التحضيري لشغـل رتبة مفتش قسم للعمل

مدة التكوين مدة التكوين : ستة وأربعون (46) يوما.

الوحداتالوحدات

إدارة العمل ومحيطها اIؤسساتي واالقتصادي

اIـهــام اإلداريـة والـتـقـنـيـة لــسـلك مـفـتـشي الــعـمل وقـواعـد أخالقـيـات
اIهنة

تقنيات التفتيش واIراقبة

تقنيات التفاوض وتسوية نزاعات العمـل

اإلطار التشريعي والتنظيمي اIتعلق بعالم الشغـل

اإلطـار الـتـشـريـعي والـتنـظـيـمي اIـتـعـلق بالـوقـايـة الـصـحـية واألمن
وطب العمـل

حتليل اIعطيات اإلحصائية

مناجمنت الفرق وديناميكية اجملموعة

مبادىء القانون اإلداري

قواعد التحرير اإلداري

اإلعالم اآللي

لغة أجنبية (فرنسية)

مصطلحات قانونية

اجملموعاجملموع

اIعاملاIعامل

4

5

4

4

5

5

4

4

4

3

2

2

2

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

12 سا

30 سا

24 سا

24 سا

30 سا

30 سا

18 سا

30  سا

24  سا

18  سا

12  سا

12  سا

12  سا

276    ساسا
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- نطـاق التـصنيف :- نطـاق التـصنيف : يحـدّد الـتصـنيف عـلى مسـاحة
qنطقة احملميةI1512 م2 تضاف إليها مساحة ا

- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي :- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك
qعمومي للدولة

qوزارة الثقافة : XالكIهوية ا -: XالكIهوية ا -

- اIـصـادر الوثـائـقـية و الـتـاريـخـية وكـذا اخملـطـطات- اIـصـادر الوثـائـقـية و الـتـاريـخـية وكـذا اخملـطـطات
qوالصور :والصور : ملحقة بأصل هذا القرار

- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :

- ¡ـنع كـل بـنـاء أو تـدخـل داخل اIـعـلم أو بــجـانـبه أو
qفي حدوده

- ال يـــســــمح بـــأي شــــكل من األشــــكـــال إعـــادة تــــهـــيـــئـــة
qـنـطـقـة احملـمـيـة أو إنـشـاء بـنـايـات جـديـدة داخل حـدودهـاIا

qعلمIمن شأنها حجب الرؤية عن ا

- عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع اIــيــاه الـــصــاحلــة لـــلــشــرب
وشـبــكـة صـرف اIـيــاه الـصـحـيــة والـكـهـربــاء والـغـاز خلـدمـة

عقار مجاور.

اIـادة اIـادة 3 :  : يـبــلّغ الــوزيــر اIـكــلف بــالـثــقــافـةq بــالــطـرق
اإلداريـــةq قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
ســكـيــكــدة بـغــرض الــشـهــر  �ــقـر اجملــلس الــشــعـبي الــبــلـدي
qيـسـري مـفـعـولـهـما Xـدة شـهـرين (2) مـتـتـالـيـI لـسـكـيـكـدة
ابــتــداء من تـاريخ اســتالم الــتــبـلــيغ الــذي يـرســله الــوزيـر

اIكلف بالثقافة.

اIادة اIادة 4 : :   ¡كن مالكي اIـمتلك الثـقافي موضوع هذا
الـقـرار وكــذا مـالـكي اIـمــتـلـكـات الـعــقـاريـة اIـوجـودة داخل
اIـنـطقـة احملـميـةq أن يبـدوا مالحـظاتـهم مـكتـوبـة في سجل

خاص لدى مدير الثقافة لوالية سكيكدة. 

اIــادة اIــادة 5 :  : يـــكـــلّف مـــديـــر الـــثــقـــافـــة لـــواليــة ســـكـــيـــكــدة
بتنفيذ هذا القرار.

6 :  : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اIادة اIادة 
لـــلـــعــقـــوبــات اIـــنــصـــوص عـــلــيـــهــا فـي الــقـــانــون رقم 04-98
اIــؤرّخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اIــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998 واIتعلق بحماية التراث الثقافي.

اIـادة اIـادة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد¡قراطية الشعبية.

حرّر بـاجلـزائر في 27  ذي القـعـدة عام 1434 اIـوافق
3 أكتوبر سنة 2013.

خليدة توميخليدة تومي

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـــــــرار مــــــؤرخ فـي قـــــــرار مــــــؤرخ فـي 27 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1434 اIـــــوافق  اIـــــوافق 3
أكـتــوبـر أكـتــوبـر ســنـة ســنـة q2013 يـتضـمن فتح دعـوى تصـنيفq يـتضـمن فتح دعـوى تصـنيف

" اIسرح اجلهوي لسكيكدة "." اIسرح اجلهوي لسكيكدة ".
ــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزيرة الثقافة
- �ـقـتـضى الـقـانون رقم 98-04 اIـؤرخ في 20 صـفر
عام 1419 اIوافق  15 يونـيو سـنة 1998 واIـتعـلق بـحمـاية

qادة 18 منهIال سيما ا qالتراث الثقافي
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبـر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اIـؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اIــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- وبـــــعـــــد االطـالع عـــــلـى رأي الـــــلـــــجــــــنـــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اIـنـعـقـد بـتـاريخ 16

q2013 يوليو سنة

تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اIــــادة األولى : اIــــادة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اIــــمـــتــــلك
الثقافي اIسمى " اIسرح اجلهوي لسكيكدة ".

اIادة اIادة 2 :  : عناصر حتديد اIمتلك الثقافي هي :

- طبيـعة اIمتلك الثقافي :- طبيـعة اIمتلك الثقافي : معلم تـاريخي يعدّ حتفة
مـعــمـاريـة في مـديـنـة سـكـيــكـدةq بـني مـا بـX سـنـتي 1914
و1919 عــلى الـنــمط اIــعـمـاري اإليــطـالـي اIـشـبـع بـزخـارف
الــبــاروكq الــذي يــتــمــيـــز بــاالســتــخــدام الــفــاخــر لــعــنــاصــر

الزخرفة وإضفاء الظل والضوء وIعان األلوان.

- اIـوقع اجلــغـرافي لــلـمــمـتــلك الـثــقـافي :- اIـوقع اجلــغـرافي لــلـمــمـتــلك الـثــقـافي : يــقع اIـعـلم
الـتاريخي ببلـدية سكيـكدةq والية سكيـكدة وهو مبX في

اخملطط اIلحق بأصل هذا القرارq ويحدّد كما يأتي :
- شـــمــاال : مــقـــر مــجـــلـس الـقـضــاء ونـهج مــصـطـفى

qبن بولعيد
qجنوبا : نهج محمد دخيلي -

qشرقا : الطريق الرئيسي - ديدوش مراد -
- غربا : طريق مكي الورتيالني.

- تـعـيـX حـدود اIـنـطـقـة احملـمـيـة : - تـعـيـX حـدود اIـنـطـقـة احملـمـيـة : 200 مq ابـتـداء من
qمتلك الثقافيIحدود ا
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- نــطـاق الـتــصـنـيف :- نــطـاق الـتــصـنـيف : ¡ـتـد الــتـصــنـيف عـلى 354 م2
qنطقة احملميةIتضاف إليها مساحة ا

- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي :- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك
qعمومي للدولة

qملك عمومي للدولة : XالكIهوية ا -: XالكIهوية ا -

- اIـصـادر الوثـائـقـية و الـتـاريـخـية وكـذا اخملـطـطات- اIـصـادر الوثـائـقـية و الـتـاريـخـية وكـذا اخملـطـطات
qوالصور :والصور : ملحقة بأصل هذا القرار

- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :

- ¡ـنع كـل بـنـاء أو تـدخـل داخل اIـعـلم أو بــجـانـبه أو
qفي حدوده

- ال يـــســــمح بـــأي شــــكل من األشــــكـــال إعـــادة تــــهـــيـــئـــة
qـنـطـقـة احملـمـيـة أو إنـشـاء بـنـايـات جـديـدة داخل حـدودهـاIا

qعلمIمن شأنها حجب الرؤية عن ا

- عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع اIــيــاه الـــصــاحلــة لـــلــشــرب
وشـبــكـة صـرف اIـيــاه الـصـحـيــة والـكـهـربــاء والـغـاز خلـدمـة

عقار مجاور.

اIـادة اIـادة 3 :  : يـبــلّغ الــوزيــر اIـكــلف بــالـثــقــافـةq بــالــطـرق
اإلداريـــةq قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
تــيــبـــازة بــغــرض الــشــهــر  �ــقــر اجملــلـس الــشــعــبي الــبــلــدي
qيــسـري مــفـعـولــهـمـا Xـدة شــهـرين (2) مــتـتــالـيـI لـلــقـلــيـعــة
ابــتــداء من تـاريخ اســتالم الــتــبـلــيغ الــذي يـرســله الــوزيـر

اIكلف بالثقافة.

اIادة اIادة 4 : :   ¡كن مالكي اIـمتلك الثـقافي موضوع هذا
الـقـرار وكـذا مـالـكي اIـمـتلـكـات الـعـقـاريـة اIـتـواجدة داخل
اIـنـطقـة احملـميـةq أن يبـدوا مالحـظاتـهم مـكتـوبـة في سجل

خاص لدى مدير الثقافة لوالية تيبازة. 

اIادة اIادة 5 :  : يكلّف مدير الثـقافة لوالية تيـبازة بتنفيذ
هذا القرار.

6 :  : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اIادة اIادة 
لـــلـــعــقـــوبــات اIـــنــصـــوص عـــلــيـــهــا فـي الــقـــانــون رقم 04-98
اIــؤرّخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اIــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998 واIتعلق بحماية التراث الثقافي.

اIـادة اIـادة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد¡قراطية الشعبية.

حرّر بـاجلـزائر في 27  ذي القـعـدة عام 1434 اIـوافق
3 أكتوبر سنة 2013.

خليدة توميخليدة تومي

قـــــــرار مــــــؤرخ فـي قـــــــرار مــــــؤرخ فـي 27 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1434 اIـــــوافق  اIـــــوافق 3
أكـتــوبـر أكـتــوبـر ســنـة ســنـة q2013 يـتضـمن فتح دعـوى تصـنيفq يـتضـمن فتح دعـوى تصـنيف

" حصن القليعة "." حصن القليعة ".
ــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزيرة الثقافة

- �ـقـتـضى الـقـانون رقم 98-04 اIـؤرخ في 20 صـفر
عام 1419 اIوافق  15 يونـيو سـنة 1998 واIـتعـلق بـحمـاية

qادة 18 منهIال سيما ا qالتراث الثقافي

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبـر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اIـؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اIــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

qالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة

- وبـــــعـــــد االطـالع عـــــلـى رأي الـــــلـــــجــــــنـــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اIـنـعـقـد بـتـاريخ 16

q2013 يوليو سنة

تـقـرر ما يأتي :تـقـرر ما يأتي :

اIــــادة األولى : اIــــادة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اIــــمـــتــــلك
الثقافي اIسمى " حصن القليعة ".

اIادة اIادة 2 :  : عناصر حتديد اIمتلك الثقافي هي :

- طــبــيــعـة اIــمــتــلك الــثــقـافي :- طــبــيــعـة اIــمــتــلك الــثــقـافي : مــعـلـم تـاريــخي ¡ــثل
¶ـوذجـا لـلـعـمـارة الــدفـاعـيـة بـاجلـزائـرq ويـقـوم شـاهـدا عـلى
انــتــشـــار األطــرزة اIــعــمـــاريــة في الـــســواحل اIــســـتــعــمــرة

حديثا منذ أواسط القرن 19 م.

- اIـوقع اجلــغـرافي لــلـمــمـتــلك الـثــقـافي :- اIـوقع اجلــغـرافي لــلـمــمـتــلك الـثــقـافي : يــقع اIـعـلم
الـتـاريـخي ببـلـديـة الـقلـيـعـةq واليـة تيـبـازة وهـو مـبX في

اخملطط اIلحق بأصل هذا القرارq ويحدّد كما يأتي :

- شــــــمــــــاال : طــــريـق اجلـــــزائــــر وشـــــارع بن مـــــهـــــيــــدي
qوشارع قدور بن يوسف

qجنوبا : شارع احلدائق -

qشرقا : شارع حمادوش بشير وشارع احلدائق -

- غـربـا : شـارع اإلخـوة عـثـمـان طـلـبـة وشـارع سـمـار
وشارع اإلخوة علياش.

- تــعـيـX حــدود اIـنــطـقـة احملــمـيـة : - تــعـيـX حــدود اIـنــطـقـة احملــمـيـة : 200 م ابـتـداء من
qمتلك الثقافيIحدود ا
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Xوالـقـاطـن Xالـعـامـلـ Xالـوطنـيـ Xبـعـنـوان الـعـلـمـيـXوالـقـاطـن Xالـعـامـلـ Xالـوطنـيـ Xبـعـنـوان الـعـلـمـيـ
خارج التراث الوطني :خارج التراث الوطني :

qالسيدة نبيلة أولبصير -

qالسيد منير بوشناقي -

- السيد فوزي دوماز.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مـؤرخ فـي قــرار مـؤرخ فـي 2 ذي احلـجة عام  ذي احلـجة عام 1434 اIوافق  اIوافق 7 أكـتوبر أكـتوبر
ســنــة ســنــة q2013 يــتــضــمن تــعــيــX أعــضــاء مــجــلس إدارةq يــتــضــمن تــعــيــX أعــضــاء مــجــلس إدارة

اIسرح اجلهوي لسكيكدة.اIسرح اجلهوي لسكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرخ في 2 ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1434
الـــمـــوافق 7 أكـــتــوبــر ســنــة 2013 يــعـqX تــطــبــيــقــا ألحــكـام
اIادة 10 من اIرسـوم التنـفيذي رقم 07-18 اIؤرخ في 27
ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1427 اIــــــوافق 16 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 2007
واIــتـــضــمن الـــقــانــون األســـاسي لــلـــمــســارح اجلـــهــويــةq في
مــجـلس إدارة اIـسـرح اجلــهـوي لـسـكـيــكـدةq األعـضـاء اآلتـيـة

أسماؤهم :

السيدتان والسادة :

qــكــلف بــالـثــقــافـةIــثل الــوزيـر ا� qزيـدان مــغالوي -
qرئيسا

qاليةIكلف باIثل الوزير ا� qسعيد وامري -

- رشـــيـــد زايـــدq �ــثـل الــوزيـــر اIـــكـــلف بـــالــداخـــلـــيــة
qواجلماعات احمللية

qسرح الوطني اجلزائريIثل ا� qمرزاق احلداد -

- كــــمـــال طـــبـــوشq �ـــثـل اجملـــلس الـــشـــعــــبي الـــبـــلـــدي
qلبلدية سكيكدة

- جنـاة طـيـبــونيq �ـثـلــة الـديـوان الــوطـني لـلــثـقـافـة
qواإلعالم

XــســتــخــدمـIــثــلــة مــنــتــخــبــة عن ا� qمــر¬ ســلــجــة -
qللمسرح اجلهوي لسكيكدة Xالفني

- مـــحـــمـــد بـــوتــــبـــان ســـلـــيـــمـــانq �ـــثـل مـــنـــتـــخب عن
اIستخدمX الفنيX للمسرح اجلهوي لسكيكدة.

يلـغى القـرار اIؤرخ في 26 جـمادى األولى عام 1431
اIــوافق 11 مــايـــو ســنــة 2010 واIـــتــضــمن تـــعــيــX أعــضــاء

مجلس إدارة اIسرح اجلهوي لسكيكدة. 

قـــــــرار مــــــؤرخ فـي قـــــــرار مــــــؤرخ فـي 27 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1434 اIـــــوافق  اIـــــوافق 3
أكـتـوبـر أكـتـوبـر سـنة سـنة q2013 يـحـدد القـائـمـة االسمـيـة ألعـضاءq يـحـدد القـائـمـة االسمـيـة ألعـضاء
اجملــلس الــعــلــمـي لــلــمــركــز الــوطــني لــلــبــحث في عــلماجملــلس الــعــلــمـي لــلــمــركــز الــوطــني لــلــبــحث في عــلم

اآلثار.اآلثار.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 27 ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1434
اIــوافق 3 أكــتـــوبــر ســـنــة q2013 حتــدد الـــقــائـــمـــة االســمـــيــة
ألعـضـاء اجملـلس الـعـلـمي لـلـمـركـز الـوطنـي للـبـحث في عـلم
اآلثـارq تــطـبــيـقــا ألحـكــام اIـادة 21 مـن اIـرســوم الـتــنـفــيـذي
رقم 11-396 اIؤرخ في 28 ذي احلـجة عام 1432 اIوافق 24
نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة 2011 الــــذي يـــحــــدد الــــقــــانــــون األســــاسي
الــنــمــوذجي لــلـمــؤســســة الـعــمــومــيـة ذات الــطــابع الــعــلـمي

والتكنولوجيq كما يأتي : 

- الـسـيـد فـريــد اغـيل احـريـزq مـديــر اIـركـز الـوطـني
qللبحث في علم اآلثار

: Xركز الدائمIبعنوان باحثي ا: Xركز الدائمIبعنوان باحثي ا

1 - -  أساتذة البحث : أساتذة البحث :

qاآلنسة صباح فردي -

2 - اIكلفون بالبحث : - اIكلفون بالبحث :

qالسيدة ¡ونة رباحي -

qالسيدة أم اخلير متروح -

qالسيد نور الدين مفتاح -

- السيد كمال ستيتي.

3 - اIلحقون بالبحث : - اIلحقون بالبحث :

qالسيد كمال مداد -

qالسيد إلياس عريفي -

بعـنوان البـاحثX الـعاملـX في هيئـات البحث ذاتبعـنوان البـاحثX الـعاملـX في هيئـات البحث ذات
اIيادين اIتصلة بنشاطات اIركز :اIيادين اIتصلة بنشاطات اIركز :

qالسيد مراد بتروني -

qالسيد سليمان حاشي -

qالسيد سعيد دحماني -

- السيد سعيد معوش.
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- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 12 - 04 اIؤرخ
في 10 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اIـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واIـــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي Iـــؤســـســـات

qسعفةIالطفولة ا

- وبــــمـــقـــتـــضــى اIــرســوم الــتـــنــفــيــذي رقم 12 -05 
الــــمـــؤرخ فـي 10 صــــفــــر عـــام 1433 الــــمـــوافـق 4 يـــنـــايــر
ســـنـــة 2012 واIـــتــــضـــمن الـــقــــانـــون األســـاسي الــــنـــمـــوذجي
Iـــؤســـســـات الــتـــربـــيـــة والــتـــعـــلـــيم اIـــتــخـــصـــصـــة لألطـــفــال

qXعوقIا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 113
اIــؤرخ في 14 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1433 اIــوافق 7 مــارس
ســـــــنــــــة 2012 الـــــــذي يـــــــحــــــــدد شـــــــروط وضع اIـــــــؤســـــــســـــــات
اIـتـخـصـصــة وهـيـاكل اســتـقـبـال األشـخــاص اIـسـنـX وكـذا

qمهامها وتنظيمها وسيرها

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 165
اIــؤرخ في 13 جـــمـــادى األولى عــام 1433 اIــوافق 5 أبــريل
ســــــنـــــة 2012 واIـــــتــــــضــــــمن تــــــعـــــديـل الـــــقــــــانـــــون األســــــاسي
الـنـموذجـي للـمـؤسـسات اIـتـخـصصـة في حـمـاية الـطـفـولة

qراهقةIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 13 - 134
اIـؤرخ في 29 جــمـادى األولى عـام 1434 اIـوافق 10 أبـريل
سنة 2013 الذي يحدد صالحـيات وزير التضامن الوطني

qرأةIواألسرة وقضايا ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 193
اIــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1435 اIــوافق 3 يــولـــيـــو ســـنــة
2014 الـــذي يـــحــــدد صالحـــيـــات  اIـــديــــر الـــعـــام لــــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية واإلصالح اإلداري

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

الـــــمـــــادة األولـى :الـــــمـــــادة األولـى : تـــــطـــــبــــيـــــقــــا ألحــــكــــام اIـــادة 8 من
اIــرســوم الــرئــاسي رقم 07 - 308 اIــؤرّخ في 17 رمــضــان
عـام 1428 الـمـوافـق 29 سـبــتـمــبـر سـنـة 2007 واIذكور
أعـالهq يــــــحـــــــدد هـــــذا الـــــقــــــرار تـــــعـــــداد مــــــنـــــاصب الــــــشـــــغل
وتــصــنـيــفــهــا ومـدة الــعــقـد اخلــاص بــاألعـوان الــعــامــلـX في
نـشـاطـات احلفظ أو الـصـيـانة أو اخلـدمـات بـعنـوان اIـراكز
واIــؤســـســات اIــتـــخــصــصـــة الــواقــعـــة حتت وصــايــة وزارة
Xكـما هـو مب qرأةIالتضـامن الوطـني واألسرة وقـضايـا ا

في اجلدول اآلتي :

وزارة التضامن الوطني واألسرةوزارة التضامن الوطني واألسرة
وقضايا اRرأةوقضايا اRرأة

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 20 مــــحــــرم عــــام  مــــحــــرم عــــام 1436
اIوافق اIوافق 13 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة q2014 يحـدد تعداد مناصب يحـدد تعداد مناصب
الـــشــغل وتــصــنــيــفـــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالـــشــغل وتــصــنــيــفـــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامــــلــــX في نــــشــــاطــــات احلــــفـظ أو الــــصــــيــــانـــة أوالــــعــــامــــلــــX في نــــشــــاطــــات احلــــفـظ أو الــــصــــيــــانـــة أو
اخلــدمـات بـعـنـوان اIــراكـز واIـؤسـسـات اIــتـخـصـصـةاخلــدمـات بـعـنـوان اIــراكـز واIـؤسـسـات اIــتـخـصـصـة
الــــواقـــعـــة حتت وصـــايـــة وزارة الـــتــــضـــامن الـــوطـــنيالــــواقـــعـــة حتت وصـــايـــة وزارة الـــتــــضـــامن الـــوطـــني

واألسرة وقضايا اIرأة.واألسرة وقضايا اIرأة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

 qإن الوزير األول

 qاليةIووزير ا

qرأةIووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا

- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 87 - 228 اIـــــؤرخ في 4
ربــــيـع األول عــــام 1408 اIـــــوافق 27 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 1987
واIـتــضـمن إنـشـاء مـراكـز Iن يـعــانـون نـقـصـا في الـتـنـفس

qوتنظيمها وعملها

- وبــمـقــتـضـى الــمـرســوم الـرئاسي رقم 07 - 308
اIــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اIــوافق  29 ســبـــتـــمـــبــر
ســـــنــــة 2007 الـــــذي يــــحـــــدد كـــــيـــــفـــــيـــــات تــــوظـــــيـف األعــــوان
الــــمــــتــــعــــاقـــديــن وحــــقـــوقــــهـم وواجــــبــــاتـــهم والـــعـــنـــاصــر
الــــمـــــشــــكـــــلــــة لـــــرواتــــبـــــهـم والــــقـــــواعــــد الـــــمــــتـــــعــــلـــــقــــة
بـتسييرهم وكـذا النظام التـأديبي اIطبق علـيهمq ال سيما

qادة 8 منهIا

- و�ـــــقــــــتــــــضى اIــــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 145
اIـؤرّخ في 28 جـمـادى الثـانـيـة عام 1435 اIـوافق 28 أبـريل

qالوزير األول Xتضمن تعيIسنة 2014 وا

- و�قتضى اIرسوم الرئاسي رقم 14 - 154 اIؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــــام 1435 اIــــــــــوافـق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اIـؤرخ في 15 رمـضـان عام 1415 اIـوافق 15 فـبـرايـر سـنة

qاليةI1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 99 - 48 اIؤرّخ
في 27  شـــوال عـــام 1419 اIــــوافق 13 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1999
واIتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا اإلرهاب

qتممIا qوتنظيمها وعملها
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التعدادالتعداد
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الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل
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2112

2576

110
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78

209

254

2

152

544

12

6501

عامل مهني من اIستوى األول

عون خدمة من اIستوى األول

حارس

سائق سيارة من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى الثاني

سائق سيارة من اIستوى الثاني

سائق سيارة من اIستوى الثالث

عامل مهني من اIستوى الثالث

عون وقاية من اIستوى األول

عون وقاية من اIستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

اIادة اIادة 2 :  : يتم توزيع تعداد مناصب الشغل اخلـاصة باألعوان اIتعاقدين على مستوى اIراكز واIؤسسات اIتخصصة
الواقعة حتت وصاية وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اIرأةq وفقا للجداول اIلحقة بأصل هذا القرار.

اIادة اIادة 3 :  ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¡قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 20 محرّم عام 1436 اIوافق 13 نوفمبر سنة 2014.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياIدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اIاليةوزير اIالية
محمد جالبمحمد جالب

 وزيرة التضامن الوطني وزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اIرأةواألسرة وقضايا اIرأة

مونية مسلممونية مسلم
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39 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 74 3 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1436 هـ هـ
25 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م م


