
العدد العدد 27
السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 26 رجب رجب عام عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 4 مايو مايو سنة  سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنـفـيـذي رقم 16- 136 مـؤرخ في 17 رجب عـام 1437 اHـوافق 25 أبـريـل سـنة r2016 يـحـدد كـيفـيـات ومـصاريف إدراج
اإلشهارات القانونية في النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية.........................................................................

مـرسـوم تــنـفـيــذي رقم 16-137 مـؤرخ في 17 رجب عـام 1437 اHـوافق 25 أبـريـل سـنـة r2016 يـتـضــمن إنـشــاء الـقـطــاع احملـفـوظ
للقصر العتيق لتمنطيط وتعيY حدوده........................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنـة r2016 يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام رئـيـسـة مـصـلـحـة
باHعهد الوطني للدراسات االستراتيجية الشاملـة..........................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16 رجب عـام 1437 اHـوافق 24 أبـريـل سـنـة r2016 يــتـضـمّـن إنـهـاء مـهــام كـتـاب عــامـY لـدى رؤسـاء
الدوائر في الواليات..................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسي مـؤرخ في 25 رجب عـام 1437 اHـوافق 3 مـايـو سـنـة r2016 يــتـضــمن إنـهـاء مــهـام بــعض أعـضـاء اجملــلس األعـلى
للقضاء.......................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الـثانية عام 1437 اHوافق 13 مارس سـنة r2016 يتـضمّن إنهـاء مهـام مدير اإلدارة الـعامة
باHديرية العامة للجمارك..........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنـة r2016 يـتــضـّمن إنـهـاء مـهــام نـائب مـديــر في
اHديـريـة العـامـة للخـزينـة بـوزارة اHالـية....................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنـة r2016 يـتـضـمّـن إنـهـاء مـهـام نـائـبي مـديـر في
اHديرية العامة لألمالك الوطنية بوزارة اHالـية.............................................................................................

مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنـة r2016 يـتـضـمّـنان إنـهـاء مـهـام رئـيسي
دراسات بالديوان الوطني لإلحصائيات........................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس ســنـة r2016 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام اHـديـــر اجلـهـوي
للجمارك بوهران......................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4 جـمادى الـثـانيـة عام 1437 اHوافق 13 مارس سـنة r2016 يتـضمّن إنـهاء مـهام مـكلّـفY بـالتفـتيش
في مفتشيتY جهويتY للمفتشية العامة للمالية..........................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس ســنـة r2016 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهـام مــديــر بـرمــجـة
ومتابعة اHيزانية في والية البيض..............................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جـمادى الـثانـية عام 1437 اHوافق 13 مارس سـنة r2016 يتـضمّن إنـهاء مهـام مديـر الضرائب في
والية البيض.............................................................................................................................................

مرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 16 رجب عام 1437 اHوافق 24 أبريل سنة r2016 يتضمّنان إنـهاء مهام مديرين للمجاهدين
...............................................................................................................................................Yفي واليت

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16 رجب عـام 1437 اHـوافق 24 أبــريـل ســنـة r2016 يــتــضــمّن إنــهــاء مـــهــام مــديــر اHــتــحف اجلــهــوي
للمجاهد بتلمسان.....................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16 رجب عـام 1437 اHـوافق 24 أبـريـل سـنـة r2016 يــتــضـمّن إنــهــاء مــهـام األمــيــنـة الــعــامــة لـلــغــرفـة
الوطنية للفالحة........................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 اHوافق 24 أبريـل سنة r2016 يتـضمّن إنـهاء مهـام اHديـر العام لـلمـعهـد الوطني
لألراضي اHسقية وصرف اHياه....................................................................................................................
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مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 اHوافق 24 أبريل سنة r2016 يتضمّن إنهاء مـهام مدير اHعهد الوطني لألبحاث
الغابية.....................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جـمادى الـثانـية عام 1437 اHوافق 13 مارس سـنة r2016 يتـضمّن إنـهاء مهـام نائب مـدير بوزارة
التضامن الوطني واألسرة - سابقا..............................................................................................................
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تتضمّن إنهاء مهام �جلس احملاسبة...
مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخـة في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنـة r2016 تـتـضـمّن الـتّـعـيـY بـاHـعـهـد الـوطـني
للدراسات االستراتيجية الشاملـة................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 اHوافق 24 أبريل سنة r2016 يتضمّـن تعيY رئيس دائــرة أم البـواقي..........
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رجب عام 1437 اHوافق 3 مايو سنة r2016 يتضمن تعيY بعض أعضاء اجمللس األعلى للقضاء..
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنـة r2016 يتـضـمّن الـتّـعـيـY فـي اHديـريـة الـعـامة
للخزينة بوزارة اHالية...............................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس ســنـة r2016 يــتـضـمّـن تـعـيــY مـفـتــشـY �ـفــتـشـيـة
مصالح أمالك الدولة واحلفظ العقاري بوزارة اHالية.......................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس ســنـة r2016 يـتــضـمّن جتـديـد تــعـيـY رئــيس خـلـيـة
معاجلة االستعالم اHالي...............................................................................................................................
Yجـهــويـ Yمـفــتـشــ Yيــتـضــمّن تــعـيــ r2016 ـوافق 13 مــارس ســنــةHمــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437 ا
للمفتشية العامة للمالية............................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنـة r2016 يتـضـمّن تـعـيـY مـديـر بـرمـجـة مـتـابـعة
اHيزانية في والية وهران...........................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 اHوافق 24 أبريل سنة r2016 يتضمّـن تعيY مفتش بوزارة اجملـاهدين...........
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الـثانية عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 يتضمّن تعـيY مفتش بوزارة التضامن
الوطني واألسرة وقضايا اHرأة....................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس ســنـة r2016 يـتـضــمّن تـعـيــY رئـيس فــرع �ـجـلس
احملاسبة...................................................................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة العدلوزارة العدل

قـــرار مــؤرخ في 22 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437 اHـوافق 31 مــارس ســنــة r2016 يــتــضــمن تــفــويض اإلمــضــاء إلى اHــديــر الــعـام
للديوان اHركزي لقمع الفساد........................................................................................................................

وزارة اAاليةوزارة اAالية
قـرار مؤرخ في 25 رجب عـام 1437 اHـوافق 3 مـايـو سـنة r2016 يـعـدل ويـتـمم الـقـرار اHؤرخ في 19 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437
اHوافق 28 مارس سـنة 2016 الـذي يحـدّد الـشروط والـكـيفـيـات التي تـصـدر اخلزيـنـة العـمـوميـة وفـقهـا سـندات الـقرض
الوطني للنمو االقتصادي.............................................................................................................................

وزارة الصناعة واAناجموزارة الصناعة واAناجم
قــرار وزاري مــشــتـرك مــؤرخ في 26 ربــيع األول عـام 1437 اHـوافق 7 يــنــايــر ســنـة r2016 يــتــضـمن اعــتــمـاد الـالئـحــة الــفـنــيـة
اHتعلقة باإلسمنت العادي.............................................................................................................................

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 15  جـمـادى الـثـانــيـة عـام 1437 اHـوافق 24  مـارس سـنـة r2016 يـتـضـمّن إنـشـاء وحـدة بحث
لألشغال العمومية لدى الهيئة الوطنية للرقابة التقنية على األشغال العمومية.................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنـــفــيـــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيـــذي رقم 16- - 136 مــؤرخ في  مــؤرخ في 17 رجب عــام رجب عــام
1437 اHـوافق  اHـوافق 25 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـة r2016 يـحــدد كــيـفــيـاتr يـحــدد كــيـفــيـات

ومـــــصـــــاريف إدراج اإلشـــــهـــــارات الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة فيومـــــصـــــاريف إدراج اإلشـــــهـــــارات الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة في
النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية.النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزيـر األول

rبناء على تقريـر  وزيـر التجارة  -
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

r(الفقرة 2) منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

rتممHعدل واHا rنافسةHبا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
rـمـارسـات الـتـجـاريةHـطـبـقـة عـلى اHالـذي يـحـدد القـواعـد ا

rتممHعدل واHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعــلق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةr اHــعـدل

rادتان 11 و15 منهHالسيما ا rتممHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-04 اHــــؤرخ في 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أول فــبــرايــر ســنــة 2015
الذي يحـدد القواعـد العامة اHـتعلقـة بالتوقـيع والتصديق

rYاإللكتروني
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــــؤرخ فـي25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق  14 مـــايــــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-68 اHـؤرخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اHــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واHــتــضــمن الــقــانــون األســـاسي اخلــاص بــاHــركــز الــوطــني

rتممHعدل واHا rللسجل التجاري وتنظيمه
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-69 اHـؤرخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اHــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992
واHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص �ـــأمــوري اHـــركــز

rتممHعدل واHا rالوطني للسجل التجاري

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-70 اHـؤرخ
في 14 شــعــبــان عــام 1412 اHــوافق 18 فـــبــرايــر ســنــة 1992

rتعلق بالنشرة الرسمية لإلعالنات القانونيةHوا
يـرسم ما يأتـي :يـرسم ما يأتـي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تطـبـيـقا ألحـكـام اHـادتY 11 و 15  من
الــقــانــون رقم 04-08 اHــؤرخ في 27 جــمــادى الــثــانــيــة عـام
1425 اHــــوافق 14 غــــشت ســــنـــة 2004 واHــــتــــعـــلـق بــــشـــروط

�ـارسـة األنــشـطـة الـتـجــاريـةr اHـعـدل واHــتـممr يـهـدف هـذا
اHــــــرســــــوم إلـى حتــــــديــــــد كــــــيــــــفــــــيــــــات ومــــــصــــــاريف إدراج
اإلشـهـارات الــقـانـونــيـة في الــنـشـرة الــرسـمـيــة لإلعالنـات

القانونية. 
اHــادة اHــادة 2 : : تـدرج اإلشـهـارات الــقـانـونـيــة في الـنـشـرة
الـــرســمـــيــة لإلعالنـــات الــقــانـــونــيــة الـــتي تــدعـى في صــلب
النص "النشرة" بصفة منتظمة وكلما كان ذلك ضروريا.
تتضمن النشـرة العمليات اHستخلصة من الوثائق
واHـسـتــنـدات الـرسـمـيــة اHـبـيـنـة فـي الـفـقـرات الـثالث (3)

اآلتية :
أ - الـفـقـرة التي تـتـنـاول القـانـون األساسـي للـتـجار

واحملالّ التجاريةr ويدرج فيها ما يأتي :
: YعنويHبالنسبة لألشخاص ا  -: YعنويHبالنسبة لألشخاص ا  -

- كل الــعـقـود الــتـأســيـسـيــة لـلـشــركـات والــتـحـويالت
والــتــعــديـالت والــعــمــلــيــات اHــتــعـــلــقــة بــرأســمــال الــشــركــة
ورهــــون احلــــيــــازة وتـــــأجــــيــــر الـــــتــــســــيــــيـــــر وبــــيــــوع احملــــالّ

rالتجارية
- كل األحـــكـــام الـــقـــضـــائـــيــــة اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــصـــفـــيـــات
الــتـراضي أو اإلفـالسr وكـذا جــمـيع الــتــدابـيــر الـقــضـائــيـة

التي تقرر منع أو إسقاط احلق في �ارسة التجارة.
: Yبالنسبة لألشخاص الطبيعي  -: Yبالنسبة لألشخاص الطبيعي  -

- كل اHعـلومـات اخلاصـة باألهـليـة القـانونـية لـلتـاجر
rوطن و�لكية احمللّ التجاريHوبا

- عـمـليـات الـرهن احلـيازي وتـأجـيـر الـتسـيـيـر وبيع
rاحمللّ التجاري

- جـمــيع الــتــدابــيــر الــقـضــائــيــة الــتي تــقـرر مــنع أو
إســــقـــاط احلـق في �ــــارســـة الــــتــــجـــارةr وكــــذا كل األحــــكـــام

القضائية اHتعلقة بتصفيات التراضي أو اإلفالس.
ب - الـــــفــــقـــــرة الــــتـي تــــتـــــنـــــاول صالحـــــيــــات أجـــــهــــزة
الـتــسـيـيــرr وتـشــمل سـلـطــات أجـهــزة اإلدارة أو الـتـســيـيـر
وحدودها ومدتهاr وكذا جميع االعتراضات اHرتبطة بها.
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ج - الفـقرة الـتي تتـناول اإلعالنـات اHالـيةr وتـشمل
عـلى اخلــصـوص احلــصـائل وحــسـابــات الـنــتـائج وحــسـابـات

الشركةr وكذا عمليات اللجوء لإلدخار العمومي.
وزيــادة عــلى ذلـكr £ـكـن أن تــنـشــر فـي الـنــشــرة  كل
مــعــلــومــة أخـرى جــديــرة بــاالهــتــمــام و£ــكن أن تــكـون ذات

.Yاالقتصادي Yفائدة بالنسبة للمتعامل
اHــادة اHــادة 3 : : يـتـولى اHـركـز الـوطـنـي لـلـسـجل الـتـجـاري

إعداد النشرة ونشرها.
اHـــــــــــادة اHـــــــــــادة 4 :  حتـــــــــــدد مــــــــــــصــــــــــــاريـف إدراج اإلعـالنـــــــــــات
واإلشهارات القانونية ونشرها في النشرة �وجب قرار

من الوزير اHكلف بالتجارة.
5 : : £ــــــكن إدراج اإلشــــــهــــــارات الــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة اHـــــادة اHـــــادة 

بالطريقة اإللكترونية.
6 : :  تـلــغـــى أحـكــــام  اHــرســوم الــتــنــفـيــذي رقم اHـادة اHـادة 
92-70 اHؤرخ في 14 شعـبان عام 1412 اHوافق 18 فبراير

ســـنـــة 1992 واHـــتــــعـــلق بــــالـــنـــشــــرة الـــرســــمـــيـــة لـإلعالنـــات
القانونية.

اHادة اHادة 7 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 17 رجـب عـــام 1437 اHــــوافق 25
أبريل سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنـــفــيــــذي رقم مـــرســوم تـــنـــفــيــــذي رقم 16-137 مــؤرخ في  مــؤرخ في 17 رجب عــام رجب عــام
1437 اHـوافق  اHـوافق 25 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة r2016 يـتـضــمن إنـشـاءr يـتـضــمن إنـشـاء

Yالـقطـاع احملـفوظ لـلقـصر الـعتـيق لـتمـنطـيط وتعـيYالـقطـاع احملـفوظ لـلقـصر الـعتـيق لـتمـنطـيط وتعـي
حدوده.حدوده.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزيـر األول

-  بـنـاء عـلى الـتـقـريــر اHـشـتـرك بـY وزيـر الـثـقـافة
ووزيـر الداخليـة واجلماعات احمللية ووزير اHوارد اHائية

rدينةHوالبيئة ووزير السكن والعمران وا
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

r( الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

rادة 42 منهHال سيما ا rبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

rستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-02 اHــــؤرخ في 14
ربــــيـع األول عــــام 1432 اHـــــوافق 17 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2011
rستدامةHتعلق باجملاالت احملمية في إطار التنمية اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

rبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةHوا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 14 مـــايــــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-104 اHؤرخ
في 29 مــــحـــــرم عــــام 1422 اHـــــوافق 23 أبــــريـل ســــنــــة 2001
واHــتـضـمن تـشـكــيل الـلـجـنـة الــوطـنـيـة والـلــجـنـة الـوالئـيـة
لــلـمــمــتـلــكــات الــثـقــافــيـة وتــنــظــيـمــهــمـا وعــمــلــهـمــاr اHــعـدل

rتممHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-322 اHؤرخ
في 9 شـــعــــبـــان عـــام 1424 اHــــوافق 5 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2003
واHـتـضـمن �ـارسة األعـمـال الـفـنـيـة اHـتـعلـقـة بـاHـمـتـلـكات

rالثقافية العقارية احملمية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-324 اHؤرخ
في 9 شـــعــــبـــان عـــام 1424 اHــــوافق 5 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2003
واHتضمن كـيفيات إعداد اخملـطط الدائم حلفظ واستصالح

rتممHعدل واHا rالقطاعات احملفوظة

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-02 اHـؤرخ
في 30 مــــحـــــرم عــــام 1432 اHـــــوافق 5 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واHـتـضـمن إنـشـاء الـوكـالـة الـوطنـيـة لـلـقـطـاعـات احملـفـوظة

rوحتديد تنظيمها وسيرها

- وبـــــعـــــد االطـالع عـــــلـى رأي الـــــلـــــجــــــنـــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
للمـمتلـكات الثقـافية فـي اجتماعـها اHنـعقد في 18 مارس

r2015 سنة
يـرسم ما يأتـي :يـرسم ما يأتـي :

اHـادة األولى :  اHـادة األولى :  تطبـيقا ألحـكام اHادة 42 من الـقانون
رقم 98-04 اHــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اHــــــوافق 15
rـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافيHيــونـيــو ســنـة 1998 وا
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يـنـشـأ قـطـاع مـحـفـوظ لـلـقــصـر الـعـتـيق لـتـمـنـطـيط بـواليـة
أدرارr يسمى : "القصر العتيق لتمنطيط".

اHـادة اHـادة 2 : : القصر العـتيق لتمنطيط من أقدم قصور
مـنـطـقـة تـواتr يـتـكـون من عـدة قـصـبـات وهـو ذو هـنـدسـة
مــعــمــاريــة صــحــراويــة أصــيــلــةr ويــزخــر بــثــروة طــبــيــعــيـة
تـتـمـثل في واحـات نـخـيل شـاسـعـة حتـتـوي عـلى مـجـمـوعة
من الــفــقـارات تــتــمــيـز بــالــدقــة في أسـلــوب تــوزيع اHــيـاه

بصفة متساوية.
3 : : تـــعـــY حـــدود الـــقـــطـــاع احملـــفـــوظ "لـــلـــقـــصـــر اHـــادة اHـــادة 
Yالعتيق لتمـنطيط" الذي تبلغ مساحـته خمسمائة واثن
هــــكــــتــــار (502 هـ) وفــــقــــا لــــلــــمــــخــــطط اHـــــلــــحق بــــأصل هــــذا

اHرسومr كما يأتي :

- الــــشــــمـــال : - الــــشــــمـــال : ســـبــــخـــة وبـــســــاتـــY الـــعــــائالت اآلتـــيـــة
أسـمـاؤها : نـاجـمي وعـبـاسي وسـلـيمـاني وعـمـراوي وبـابا
والطيبي وموساوي ونسامو ومقني وبكري وبن نيني.
- اجلــنــوب :- اجلــنــوب : الــطـريـق الـبــلــدي الــرابط بــY الــطـريق
الــــوطــــني رقم 06 اHـــؤدي إلى قــــصـــر أوالد احلــــاج اHـــأمـــون

وقصر تيمليحة.
- الــــشــــرق :- الــــشــــرق : الـــــطــــريـق الــــبــــلـــــدي اHــــؤدي إلـى قــــصــــر
تـــيــمـــلــيـــحــة وحي اHـــصــاحلـــة وأرض شــاغـــرة مــلـك لــعـــائــلــة
بــكـــراوي ومــســـكن عـــائــلــة قـــدوري ومــســـكن عـــائــلـــة بــكــري

وبساتY عائلة نيشاني.
- الغرب :- الغرب : الطريق الوطني رقم 06.

4 : : حتـــدد اإلحـــداثـــيـــات اجلــــغـــرافـــيـــة لـــلـــقـــطـــاع اHـــادة اHـــادة 
احملفوظ "للقصـر العتيق لتمنـطيط" وفقا للجدول اآلتي :

الغربالغربالشمالالشمالالنقاطالنقاط

27,7763834

27,7769219

27,7745026

27,7766437

27,7757175

27,7750094

27,7746195

27,7724886

27,772145

27,7717966

27,772376

27,7741706

27,7736853

27,7752865

27,7752153

27,7687926

27,7678118

27,7614609

-
 
0,26564892

- 0,26396105

- 0,26175041

- 0,25971436

- 0,25718428

- 0,25549952

- 0,25446838

- 0,25064556

- 0,24917864

- 0,24494411

- 0,24269097

- 0,2400505

- 0,23865047

-0,23651401

- 0,2356044

- 0,23727919

- 0,23851099

- 0,25051028
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17
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الغربالغربالشمالالشمالالنقاطالنقاط

27,7566052

27,7546773

27,7540118

27,7563054

27,7568542

27,7567884

27,7701489

27,7638062

27,7730826

- 0,25246695

- 0,25369808

- 0,25389388

- 0,26027058

-     0,264384

- 0,26995755

- 0,26872197

-   0,2701329

- 0,26700418

19

20

21

22

23

24

26

27

28

اHادة اHادة 5 : :   ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 17 رجب عام 1437 اHوافق 25 أبريل سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
رئـــيـــســة مـــصـــلــحـــة بـــاHــعـــهـــد الـــوطــني لـــلـــدراســاترئـــيـــســة مـــصـــلــحـــة بـــاHــعـــهـــد الـــوطــني لـــلـــدراســات

االستراتيجية الشاملـة.االستراتيجية الشاملـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ـوجـــب مـرســـوم رئـاســـيّ مـــؤرّخ فــي 4 جـمــادى
r2016 ــوافـــق 13 مــــارس ســـــنــةHالـــثــانــيـــــة عـــــام 1437 ا
تـنـهـــى مهــــام اآلنـســـة نـاديـة عـسـلةr بـصـفـتـهــــا رئـيـســـة
مــصــلـــحـــــة مــعــاجلــــــة الــصــحـــف والــدوريـــــات بــاHــعــهـــــد
الوطـنـــي للـدراســات االستـراتيـجيـة الشـاملةr لـتكـليـفها

بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16 رجب عـام  رجب عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 24
Yن إنهاء مهام كتاب عامYيتضمّن إنهاء مهام كتاب عام rيتضم r2016 أبريل سنة أبريل سنة

لدى رؤساء الدوائر في الواليات.لدى رؤساء الدوائر في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
Yتـنهى مـهام الـسّيـدت r2016 وافق 24 أبـريل سنةH1437 ا

والــسّــادة اآلتــيــة أســمــاؤهـمr بــصـفــتــهـم كــتــابــا عــامــY لـدى
رؤساء الدوائر في الواليات اآلتـية :

rمـــــران Yبــدائـــــرة عــــ rمـــحــمـــد فالق عــــريـــــوات -
rفي والية الشلف

rبـدائـرة أوالد بن عـبـد الـقادر rـينـة حـاج بن عـلي£ -
rفي والية الشلف

rبــدائــرة وادي الــعاليق rســلــيــمــــــة بــن عــــائــشـــــة -
rبناء على طلبها rفي والية البليدة

- ســعـيــد لـعــجـالr بــدائـرة ســوق اخلـمــيسr في واليـة
r2012 ابتداء من 12 ديسمبر سنة rالبويرة

- مـــحـــمـــد مـــادونيr بــــدائـــرة تـــيـــقـــزيـــرتr في واليـــة
rبناء على طلبه rتيزي وزو

- عبـد الـكر§ قـيـسمـونr بـدائرة الـعنـصـرr في والية
rبناء على طلبه rجيجل

- مــــيــــلـــود بــــوداودr بـــدائــــرة احلـــســــاســـنــــةr في واليـــة
rبناء على طلبه rسعيدة

- الهـواري سـنـايسـيـةr بدائـرة بـئر اجلـيـرr في والية
rبناء على طلبه rوهران

rبــدائـــــرة خــمـــيـس اخلــشــنـــــة rمــحــمــــد مـــــالـــكي -
rفـي واليـة بومرداس

rبدائرة برج بوعريريج rجمال حروز -
- قـــادة زحـــزوحr بـــدائــرة عـــY الـــصـــفــراءr فـي واليــة

النعامةr بناء على طلبه.
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مــرســوم رئــاسي مــؤرخ في مــرســوم رئــاسي مــؤرخ في 25 رجب عــام  رجب عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 3
مـايـو سـنـة مـايـو سـنـة r2016 يـتـضـمن إنـهـاء مـهـام بعـض أعـضاءr يـتـضـمن إنـهـاء مـهـام بعـض أعـضاء

اجمللس األعلى للقضاء.اجمللس األعلى للقضاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ـــوجــب مـــرســــــوم رئـــاســـي مــــــؤرخ في 25 رجب
عـــــام 1437 اHـــــوافق 3 مــــــايـــــو ســــــنـــــة r2016 تــــــنـــــهـي مـــــهـــــام
الــســيــدات اآلتــيــة أســمــاؤهنr بــصــفــتـهـن أعــضـاء بــاجملــلس

األعلى للقضاء :
rمليكة العمري -
rوردية نصرون -
- فرحة زراوي. 

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مدير اإلدارة العامة باHديرية العامة للجمارك.مدير اإلدارة العامة باHديرية العامة للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�وجـــب مرســوم رئاســيّ مـــؤرّخ فـــي 4 جمـــادى
الـثـانـيــــة عــام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنة r2016 تـنهى
مــهــام الـسّــيــد عـبــد الــقـادر مــواليr بــصـفــته مــديـرا لإلدارة

العامة باHديرية العامة للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
نـــائب مــديــــر في اHـــديــــريـــة الـــعــــامـــة لـــلـــخـــزيـــنـــةنـــائب مــديــــر في اHـــديــــريـــة الـــعــــامـــة لـــلـــخـــزيـــنـــة

بـوزارة اHالـية.بـوزارة اHالـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
صـالح لـعـبـنيr بصـفـته نـائب مـديـر لـتسـيـيـر اخلـزيـنة في
اHــديـــريــة الــعـــامــة لـــلــخـــزيــنــة بـــوزارة اHــالـــيــةr لـــتــكــلـــيــفه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
نـائبي مديـر في اHديرية الـعامة لألمالك الـوطنيةنـائبي مديـر في اHديرية الـعامة لألمالك الـوطنية

بوزارة اHالـية.بوزارة اHالـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـسّـيـديــن اآلتـي اسـمـاهـمـــاr بـصـفـتــهـمـــا نـــائـبي مـديــــر
rــالــيـةHـديــريــة الــعـامــة لألمالك الــوطــنــيـة بــوزارة اHفــي ا

لتكليف كـل منهما بوظيفة أخـرى :
- مـــحـــمـــــد مـــعــــــــروفr نـــــائب مـــديــــــر لـــتـــنـــظــــــيم

rأمالك الدولـة
- جمال تركيr نائب مدير لإلشهار العقـاري.

مـرسومـان رئـاسيمـرسومـان رئـاسيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 4  جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام
1437 اHــوافق  اHــوافق 13 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة r2016 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

إنــهــاء مــهــام رئـيــسي دراســات بــالــديــوان الـوطــنيإنــهــاء مــهــام رئـيــسي دراســات بــالــديــوان الـوطــني
لإلحصائيات.لإلحصائيات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
أحــــمـــد بــــخـــتــــاويr بــــصـــفــــته رئــــيس دراســــات بـــالــــديـــوان

الوطني لإلحصائياتr إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
السّـيدة بـاية واقـنيr بـصفـتهـا رئيـسة دراسـات بالـديوان

الوطني لإلحصائياتr إلحالتها على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

اHديـر اجلهوي للجمارك بوهران.اHديـر اجلهوي للجمارك بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
اجلـــيـاللي الـــعـــربيr بـــصـــفــــته مـــديـــرا جـــهـــويـــا لـــلـــجـــمـــارك

بوهرانr إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
Yجــهــويــتــ Yبــالــتــفــتــيش في مــفــتــشــيــتــ YــفــYجــهــويــتــ Yبــالــتــفــتــيش في مــفــتــشــيــتــ Yمـــكــلمـــكــلّــفــ

للمفتشية العامة للمالية.للمفتشية العامة للمالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـسّـيدين اآلتي اسـمـاهمـاr بـصفـتـهـما مـكـلّفـY بـالتـفـتيش
في اHــفـتـشـيـتـY اجلــهـويـتـY لـلـمــفـتـشـيـة الـعــامـة لـلـمـالـيـة

اآلتيتrY لتكليف كـل منهما بوظيفة أخـرى :
rبسطيف rعلي توفيق جعفر -

- نبيل بن فطيمةr بقسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مدير برمجة ومتابعة اHيزانية في والية البيض.مدير برمجة ومتابعة اHيزانية في والية البيض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
أيـــوب بن عــــودةr بـــصــــفـــتـه مـــديــــرا لـــبــــرمـــجــــة ومـــتــــابـــعـــة

اHيزانية في والية البيضr لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
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مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مدير الضرائب في والية البيض.مدير الضرائب في والية البيض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
مــصــطـــفى بــلــحــاجr بــصـــفــته مــديــرا لـــلــضــرائب في واليــة

البيضr إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــومـــان رئـــاســـيمـــرســــومـــان رئـــاســـيّــــان مـــؤرــــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 16 رجـب عـــام  رجـب عـــام 1437
اHوافق اHوافق 24 أبريل سنة  أبريل سنة r2016 يتضمr يتضمّنان إنهاء مهامنان إنهاء مهام

.Yمديرين للمجاهدين في واليت.Yمديرين للمجاهدين في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1437 اHــوافق 24 أبــريل ســنــة r2016 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

فـؤاد بـن سـلـيـمـانr بـصـفـته مــديـرا لـلـمـجـاهـدين في واليـة
وهرانr لتكليفه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1437 اHــوافق 24 أبــريل ســنــة r2016 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

زهـــيــر رزا£ــيــةr بــصــفــته مــديـــرا لــلــمــجــاهــدين في واليــة
ميلةr لتكليفه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16 رجب عـام  رجب عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 24
أبـــريل ســـنـــة أبـــريل ســـنـــة r2016 يـــتــــضـــمr يـــتــــضـــمّن إنــــهـــاء مـــهــــام مـــديـــرن إنــــهـــاء مـــهــــام مـــديـــر

اHتحف اجلهوي للمجاهد بتلمسان.اHتحف اجلهوي للمجاهد بتلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1437 اHــوافق 24 أبــريل ســنــة r2016 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

فـــــريـــد جــــواهـــــرr بـــصـــفـــتــه مـــديــــرا لــــلـــمـــتــــحف اجلـــهــــوي
للمجـاهد بتلمسان.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ فيخ في16 رجب عـام  رجب عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 24
أبــريل ســنــة أبــريل ســنــة r2016 يــتـــضــمr يــتـــضــمّن إنــهــاء مـــهــام األمــيــنــةن إنــهــاء مـــهــام األمــيــنــة

العامة للغرفة الوطنية للفالحة.العامة للغرفة الوطنية للفالحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1437 اHـوافق 24 أبــريل ســنـة r2016 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـدة

بـشـرى بن عشـورr بصفـتهـا أمينـة عامة لـلغـرفة الوطـنية
للفالحةr إلحالتها على التّقـاعد.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16 رجب عـام  رجب عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 24
أبـريل سنة أبـريل سنة r2016 يـتضمr يـتضمّن إنـهاء مـهام اHديـر العامن إنـهاء مـهام اHديـر العام

للمعهد الوطني لألراضي اHسقية وصرف اHياه.للمعهد الوطني لألراضي اHسقية وصرف اHياه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1437 اHــوافق 24 أبــريل ســنــة r2016 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

مــحــمــد حــبــيـــلــةr بــصــفــته مــديــرا عــامــا لــلــمــعــهــد الــوطــني
لألراضي اHسقية وصرف اHياهr إلحالته على التقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16 رجب عـام  رجب عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 24
أبـريل سنة أبـريل سنة r2016 يـتضمr يـتضمّن إنـهاء مهـام مدير اHـعهدن إنـهاء مهـام مدير اHـعهد

الوطني لألبحاث الغابية.الوطني لألبحاث الغابية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1437 اHــوافق 24 أبــريل ســنــة r2016 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

عـــبــــد الـــلـه جنـــاحيr بـــصــــفـــته مـــديــــرا لـــلـــمـــعـــهــــد الـــوطـــني
لألبحاث الغابيةr إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ فيخ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
نـــــائـــب مـــــديــــــــر بـــــــوزارة الـــــتـــــضــــامـن الــــوطـــــنينـــــائـــب مـــــديــــــــر بـــــــوزارة الـــــتـــــضــــامـن الــــوطـــــني

واألسرة - سابقا.واألسرة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�وجب مـرسوم رئاسي مؤرخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهي مهام السيد
مـصـطـفى إبـراهيـم بونـابr بـصـفـته نـائب مـدير لـلـطـفـولة
واHــراهـقــة في وضع اجـتــمـاعـي صـعب وفي خــطـر مــعـنـوي
بــوزارة الــتـضــامن الــوطـنـي واألسـرة - ســابــقـاr لــتـكــلــيـفه

بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 4 جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 تـتضـمr تـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

�جلس احملاسبة.�جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
ســـعـــيـــد مـــلـــيـــتيr بـــصـــفـــتـه رئـــيـــســـا لـــلـــدراســـات �ـــجـــلس

احملاسبةr إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الــسّـــادة اآلتـــيـة أســمـــاؤهم �ــجــلس احملــاسـبـــةr إلحــــالــتـهم

على التّقـاعد :



26 رجب عام  رجب عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1027
4 مايو سنة  مايو سنة 2016 م

rبصفتها محتسبة rمسعودة بوعكاز -
- فاطمة سعدوr بصفتها محتسبة مساعدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 4 جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام 1437
YــعــيـYتــتـضــمّـن الــتـن الــتّــعــيـ rتــتـضــم r2016 ــوافق 13 مــارس ســنــة  مــارس ســنــةHــوافق اHا
بــــاHـــعـــهــــد الـــوطـــنـي لـــلـــدراســــات االســـتـــراتــــيـــجـــيـــةبــــاHـــعـــهــــد الـــوطـــنـي لـــلـــدراســــات االســـتـــراتــــيـــجـــيـــة

الشاملـة.الشاملـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 13 مــارس ســنــة r2016 تــعـــيّن الـــسّــيــدة
نادية قيراطr مـديرة للدراسات والبحث باHعهد الوطني

للدراسات االستراتيجية الشاملة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــــوافق 13 مـــارس ســـنـــة r2016 تـــعـــيّن اآلنـــســـة
نـادية عـسـلةr مـديـرة للـوثائـق باHـعـهد الـوطنـي للـدراسات

االستراتيجية الشاملـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــــوافق 13 مـــارس ســـنـــة r2016 تـــعـــيّن اآلنـــســـة
نادية قـاسمr مكلّـفة بـالدراسات والـبحث بـاHعهـد الوطني

للدراسات االستراتيجية الشاملـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 13 مـــارس ســـنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
مــحــمـــد بــلــحــاجr رئــيـــســا Hــصــلـــحــة الــنــشــريـــات وتــنــظــيم
الــــتـــظـــاهـــرات الـــعـــلـــمــــيـــة بـــاHـــعـــهـــد الــــوطـــني لـــلـــدراســـات

االستراتيجية الشاملـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16 رجب عـام  رجب عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 24
أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة r2016 يـتـضـمr يـتـضـمّـن تــعـيـY رئـيس دائـــرةـن تــعـيـY رئـيس دائـــرة

أم البـواقي.أم البـواقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1437 اHـوافق 24 أبــريل ســنـة r2016 يــعـيّـن الــسّــيــد زهــيـر

رزا£يةr رئيسا لدائرة أم البواقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسي مــؤرخ في مــرســوم رئــاسي مــؤرخ في 25 رجب عــام  رجب عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 3
مـــايـــو ســـنـــة مـــايـــو ســـنـــة r2016 يـــتـــضـــمن تـــعــيـــY بـــعض أعـــضــاءr يـــتـــضـــمن تـــعــيـــY بـــعض أعـــضــاء

اجمللس األعلى للقضاء.اجمللس األعلى للقضاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسي مــــؤرخ في 25 رجـب عـــام
1437 اHـوافق 3 مـايــو ســنـة r2016 تــعــY الـســيـدات اآلتــيـة

أسماؤهنr أعضاء باجمللس األعلى للقضاء :

rبصفته رئيس غرفة rعمر صاب -
rبصفته رئيس غرفة rعلي مهدي -

- عبـد اجمليـد صحـراويr بصـفته رئـيس الغـرفة ذات
rاالختصاص اإلقليمي بورقلة

rبصفته رئيس فرع rرشيد عطابي -
- فتحي عمرانيr بصفته محتسبا مساعدا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
rبــصـفــته رئــيس غــرفــة �ــجــلس احملــاســبـة rعــلي طــهــراوي

إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
rبـــصــفــتـه مــقــررا عـــامــا �ـــجــلس احملـــاســبــة rجـــعــفـــر زيــوي

إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
عــيـسى سـي احـمـدr بــصـفــته مـســتـشــارا رئـيــسـيـا �ــجـلس

احملاسبةr إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
رشيد صالحr بصفـته مستشارا �جلس احملاسبةr إلحالته

على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
مــحــمــد نـــديــر حــمــراويr بــصـــفــته مــحــتـــســبــا من الــدرجــة

األولى �جلس احملاسبةr إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
سعد الدين بن حالـةr بصفته محـتسبا من الدرجة األولى

�جلس احملاسبةr إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
اآلنــسـتــY اآلتي اسـمــاهـمــا �ـجــلس احملــاسـبــةr إلحـالــتـهــمـا

على التّقـاعد :
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مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2016 ــــوافق 13 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

مفتشY جهويY للمفتشية العامة للمالية.مفتشY جهويY للمفتشية العامة للمالية.
ــــــــــــــــــــ.

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عـام 1437 اHـوافق 13 مــارس ســنـة r2016 يــعـيّـن الـسّــيـدان
اآلتـي اســمـاهــمــا مــفــتــشـY جــهــويــY لــلــمــفـتــشــيــة الــعــامـة

للمالية :
rبسطيف rعلي توفيق جعفر -

- نبيل بن فطيمةr بقسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2016 ــــوافق 13 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

مدير برمجة متابعة اHيزانية في والية وهران.مدير برمجة متابعة اHيزانية في والية وهران.
ــــــــــــــــــــ.

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 13 مـــارس ســـنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
أيـــوب بـن عــــودةr مـديــرا لـبـرمــجــة ومـتـابـعـــة اHـيـزانـيـة

في واليـة وهـران.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 16 رجب عـام  رجب عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 24
أبـريل سـنة أبـريل سـنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّـن تعـيـY مفـتش بوزارةـن تعـيـY مفـتش بوزارة

اجملـاهدين.اجملـاهدين.
ــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 16 رجـب عـــام
1437 اHــوافق 24 أبــريـل ســنـــة r2016 يــعــيّن الـــسّــيــد فــؤاد

بـن سليمانr مفتشا بوزارة اجملـاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2016 ــــوافق 13 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
مــــفـــــتـش بـــــوزارة الـــــتـــــضـــــامن الـــــوطـــــنـي واألســــرةمــــفـــــتـش بـــــوزارة الـــــتـــــضـــــامن الـــــوطـــــنـي واألســــرة

وقضايا اHرأة.وقضايا اHرأة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب مــــــرســــــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 4 جــــــمــــــادى
الثـانيـة عام 1437 اHوافـــق 13 مـــارس سنــة r2016 يـعيّن
الـــسّـــيـــــد مـــصـــطـــفى إبـــراهـــيم بـــونـــابr مـــفـــتـــشـــا بـــوزارة

التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2016 ــــوافق 13 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

رئيس فرع �جلس احملاسبة.رئيس فرع �جلس احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجــب مرســوم رئاســـيّ مـــؤرّخ فـــي 4 جمـــادى
r2016 ــوافـــق 13 مـــــارس ســـنــــةHالــثـــانـــيـــــة عـــــام 1437 ا
يعـيّن السّـيــد العـربــي مـحمـــوديr رئـيس فـــرع �ـجلس

احملاسبــة.

rينة حوحو£ -
rكر£ة عال -

- فاطمة عفان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
YـعــيــYيــتـضــمّن الــتن الــتّـعــيــ rيــتـضــم r2016 13 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة اHـوافق اHـوافق 

في اHديرية العامة للخزينة بوزارة اHالية.في اHديرية العامة للخزينة بوزارة اHالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عـام 1437 اHـوافق 13 مــارس ســنـة r2016 يــعـيّـن الـسّــيـدان
اآلتي اســمــاهــمــا في اHــديـريــة الــعــامــة لـلــخــزيــنــة بـوزارة

اHالـية :
rمديرا خلزينة الدولة rصالح لعبني -

- جــمـــال الــديـن زالڤيr نــائـب مــديـــر لــلـــمــســـاهــمــات
اخلارجية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2016 ــــوافق 13 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
مـفـتـشـY �ــفـتـشـيـة مـصــالح أمالك الـدولـة واحلـفظمـفـتـشـY �ــفـتـشـيـة مـصــالح أمالك الـدولـة واحلـفظ

العقاري بوزارة اHالية.العقاري بوزارة اHالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عـام 1437 اHـوافق 13 مــارس ســنـة r2016 يــعـيّـن الـسّــيـدان
اآلتي اسـماهـمـا مـفتـشـY �ـفتـشـية مـصـالح أمالك الـدولة

واحلفظ العقاري بوزارة اHالـية :
rجمال تركي -

- محمد معروف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHــــوافق اHــــوافق 13 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــة r2016 يــــتـــضــــمr يــــتـــضــــمّن جتــــديـــدن جتــــديـــد

تعيY رئيس خلية معاجلة االستعالم اHالي.تعيY رئيس خلية معاجلة االستعالم اHالي.
ــــــــــــــــــــ.

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
Yيــجـــدد تـــعـــيــ r2016 ــــوافق 13 مــــارس ســــنـــةHعــــام 1437 ا
الــسّـــيـــد عــبـــد الــنـــور حـــيــبــوشr رئـــيــســا خلـــلــيـــة مـــعــاجلــة
االسـتـعالم اHـاليr لـعـهـدة مـدتـهـا أربع (4) سـنـواتr ابـتـداء

من 24 أبريل سنـة 2015.
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وزارة العدلوزارة العدل
قــرار مـؤرخ في قــرار مـؤرخ في 22 جـمـادى الـثـانـيـة عام  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 31
مــارس ســنـة مــارس ســنـة r2016 يـتــضــمن تــفــويض اإلمــضــاء إلىr يـتــضــمن تــفــويض اإلمــضــاء إلى

اHدير العاماHدير العام للديوان اHركزي لقمع الفساد.للديوان اHركزي لقمع الفساد.

ــــــــــــــــــــ

rحافـظ األختـام rإنّ وزير العـدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 11-426 اHـؤرخ
في 13 مـــحـــرم عــام 1433 اHــوافق 8 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2011
الـــذي يــحـــدد تــشـــكـــيــلـــة الــديـــوان اHـــركــزي لـــقــمـع الــفـــســاد

rعدّلHا rوتنظيمه وكيفيات سيره

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-332 اHؤرخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004

rحافظ األختام rالذي يحدد صالحيات وزير العدل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اHؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- و�ـقتـضى اHرسـوم الرئـاسي اHؤرخ في 8 جـمادى
الثانية عام 1437 اHوافق 17 مارس سنة 2016 واHتضمن
تــعـــيــY الـــســيـــد مــحـــمــد مـــخــتـــار رحـــمــانيr مـــديــرا عـــامــا

rركزي لقمع الفسادHللديوان ا

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : يــفـــوض إلى الــســـيــد مـــحــمـــد مــخـــتــار
rــركــزي لـقــمع الــفــسـادHــديــر الـعــام لــلــديـوان اHا rرحـمــاني
اإلمـضـاء في حــدود صالحـيـاتـهr بـاسم وزيـر الــعـدلr حـافظ
األخـــتـــامr عــــلى جـــمــــيع الـــوثـــــائق واHـــقــــررات �ـــا في ذلك

القراراتr باستثناء القـرارات اخلاصة بالقضاة.

اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد£قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 22 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 31  مارس سنة 2016.

الطيب لوحالطيب لوح

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة اAاليةوزارة اAالية

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 25 رجب عـام  رجب عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 3 مـايــو سـنـة مـايــو سـنـة
r2016 يـــعــدل ويـــتــمـم الــقـــرار اHــؤرخ في r يـــعــدل ويـــتــمـم الــقـــرار اHــؤرخ في 19 جـــمــادى جـــمــادى

الثـانية عام الثـانية عام 1437 اHوافق  اHوافق 28 مارس سنة  مارس سنة 2016 الذي الذي
يــحــديــحــدّد الـشــروط والــكـيــفــيـات الــتي تــصــدر اخلـزيــنـةد الـشــروط والــكـيــفــيـات الــتي تــصــدر اخلـزيــنـة
الـعــمـومـيـة وفــقـهـا سـنــدات الـقـرض الـوطـنـي لـلـنـمـوالـعــمـومـيـة وفــقـهـا سـنــدات الـقـرض الـوطـنـي لـلـنـمـو

االقتصادي.االقتصادي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرخ في 19 جــمـادى الـثــانـيـة
عـــــام 1437 اHـــــوافق 28 مـــــارس ســــــنـــــة 2016 الـــــذي يــــــحـــــدّد
الــشـروط والــكــيـفــيــات الـتـي تـصــدر اخلــزيـنــة الــعـمــومــيـة

rوفقها سندات القرض الوطني للنمو االقتصادي
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى : تــــعـــــدل وتـــــتــــمـم اHــــادة 2 من الـــــقــــرار
اHؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1437 اHوافق 28 مارس

سنة 2016 واHذكور أعالهr كما يأتي :
"اHادة 2 : تـصـدر السـنـدات اجملسّـدة لـلقـرض اHـذكور
فـي اHـــــادة األولـى أعالهr فـي شـــــكـل ســـــنـــــدات اســــــمـــــيـــــة أو
سـنـدات حلـامـلـهـاr حـسب اخـتـيـار اHـكـتـتبr  بـقـيـمـة عـشرة
آالف ديــــــــنـــــــــار (10.000 دج) وخـــــــمــــــســــــــY ألـــف ديــــــنــــــــار
(50.000 دج) ومــلـــيــون ديـــنــار (1.000.000 دج) Hــدتي ثالث

(3) سنوات وخمس (5) سنوات".
اHــــادة اHــــادة 2 : : تــــعــــدل اHـــادة 4 مـن الـــقــــرار اHـــؤرخ في 19
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437 اHــوافق 28 مــارس ســنـة 2016

واHذكور أعالهr كما يأتي :
"اHــادة 4 : يـــفـــتــتـح اكــتـــتـــاب ســنـــدات اخلـــزيــنـــة لــدى

صناديق االكتتاب اآلتية :
rركزيةHاخلزينة ا -

rاخلزينة الرئيسية -
rاخلزينة الوالئية -

rوكاالت بريد اجلزائر -
rالوكاالت البنكية وكذا فروع بنك اجلزائر -

- وكاالت التأمY اHباشرة".
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اHــادة اHــادة 3 : تـــعـــدل اHــادة 11 من الـــقـــرار اHــؤرخ في 19
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437 اHــوافق 28 مــارس ســنـة 2016

واHذكورأعالهr كما يأتي :
"اHادة 11 : تستفيـد اHصالح اHالية الـتابعة للوزارة
اHـــكــلـــفـــة بـــاHـــالـــيـــةr ومــصـــالـح بــريـــد اجلـــزائـــرr والـــبـــنــوك
وشــركـات الـتـأمـY عـمـولـة تـوظــيف اكـتـتـاب من اخلـزيـنـة
قــــدرهــــا 1,00% مـن مــــبـــــلغ رأس اHــــال اHـــــكــــتــــتـب فــــعال أو
اHـــكـــتـــتب بـــصـــفـــة نـــهـــائـــيــة فـي الـــيـــوم األخــيـــر مـن فـــتــرة

االكتتاب".
اHـادة اHـادة 4 :  : يــنـشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرسـمــيـة

للجمهورية اجلزائرية الد£قراطية الشعبية.
حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 25 رجب عـــــام 1437 اHـــــوافق 3

مايو سنة 2016.
عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

وزارة الصناعة واAناجموزارة الصناعة واAناجم
قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 26 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1437
اHــــوافق اHــــوافق 7 يــــنــــايـــر ســــنـــة  يــــنــــايـــر ســــنـــة r2016 يــــتــــضـــمـن اعـــتــــمـــادr يــــتــــضـــمـن اعـــتــــمـــاد

الالئحة الفنية اHتعلقة باإلسمنت العادي.الالئحة الفنية اHتعلقة باإلسمنت العادي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rناجمHإنّ وزير الصناعة وا
rدينةHووزير السكن والعمران وا

rووزير األشغال العمومية
rووزير التجارة

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة  Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

rتمّمHعدّل واHا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-65 اHـؤرخ
في 8 شـــعـــبـــان عــام 1412 اHــوافق 12 فــبـــرايـــر ســـنــة 1992
واHـــتـــعــــلق �ـــراقــــبـــة مـــطـــابــــقـــة اHـــواد اHــــنـــتـــجـــة مــــحـــلـــيـــا

rتمّمHعدّل واHا rستوردةHوا
- وبــــقـــتــــضى اHــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 327-2000
اHــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اHــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

r2000 الذي يحدد صالحيات وزير األشغال العمومية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شـــوال عـــام 1423 اHــواق 21 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزير التجارة

وزير الصناعة واHناجموزير الصناعة واHناجم

عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب

وزير السكن والعمرانوزير السكن والعمران
واHدينةواHدينة

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
عبد القادر واليعبد القادر والي

وزير التجارةوزير التجارة
بختي بلعايببختي بلعايب

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-464 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

rتعلق بتنظيم التقييس وسيرهHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اHؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

rطابقةHتعلق بتقييم اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-189 اHؤرخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أوّل يـوليـو سـنة
r2008 الـــذي يـــحـــدد صالحـــيـــات وزيـــر الـــســـكن والـــعـــمــران

rتممHعدل واHا
- و�ــقـــتــضــى اHــرســــوم الـــتــنــفــيــــذي رقــم 241-14
اHـــــــؤرخ فـــي أوّل ذي الـــــقــــــعـــــــدة عـــــــام 1435 اHـــــوافــق 27
غـــــشـــت ســـــــنــــة 2014 الـــــذي يـــــحـــــــدّد صالحـــــيـــــــات وزيــــــر

rناجــمHالصناعــة وا
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرخ في 3
ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1424 اHــــوافق 4  يــــونــــيـــو ســــنـــة 2003
واHـتــضـمن اHــواصـفـات الــتـقــنـيـة والــقـواعـد اHــطـبــقـة عـلى

rاإلسمنت
يقــررون ما يأتي :يقــررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 28 من اHـرسوم
الـتـنـفـيذي رقم 05-464 اHـؤرخ في 4 ذي القـعـدة عام 1426
اHـوافق 6 ديـسـمبـر سـنة 2005 واHـذكـور أعالهr يـهـدف هذا
الـقـرار إلى اعـتـمـاد الالئـحـة الـفـنـيـة اHـتـعـلـقـة "بـاإلسمـنت

العادي".
اHـادة اHـادة 2 : : حتـدد الالئـحـة الفـنـيـة اHـلـحقـة بـهـذا الـقرار
اخلـــصــائص الـــفــنـــيــة والـــقــواعـــد اHــطـــبــقـــة عــلى اإلســـمــنت

العادي.
3 : : تــســـري أحــكــام هــذا الــقــرار بــعـــد ســتــة (6) اHـادة اHـادة 

أشهــر من تاريـخ نشـره في اجلريدة الرسميـة.
اHادة اHادة 4 : : يلغى الـقرار الوزاري اHـشترك اHؤرخ في
3 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1424 اHــوافق 4  يــونـــيــو ســـنــة 2003
واHـتــضـمن اHــواصـفـات الــتـقــنـيـة والــقـواعـد اHــطـبــقـة عـلى

اإلسمنت.
اHـادة اHـادة 5 : : يـنشـر هـذا الـقــرار في اجلريـــدة الـرسـمـية

للجمهوريــة اجلزائرية الد£قراطيــة الشعبيـة.
حـرر بـاجلـزائـر في 26 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق

7 يناير سنة 2016.
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اHلحقاHلحق

الئحة فنية جزائرية مـتـعـلـقة بـاإلسمنت العاديالئحة فنية جزائرية مـتـعـلـقة بـاإلسمنت العادي

الدائرة الوزارية اHبادرة : وزارة الصناعة واHناجمالدائرة الوزارية اHبادرة : وزارة الصناعة واHناجم

األهداف الشرعية اHنتظر حتقيقها :األهداف الشرعية اHنتظر حتقيقها :
- حماية سالمة األشخاص.

- حماية االقتصاد الوطني.

األخطار اHترتبة في حالة عدم حتقيق الهدف أو األهداف الشرعية :األخطار اHترتبة في حالة عدم حتقيق الهدف أو األهداف الشرعية :
- التقليص من اHـقاومة اHيكانيكـية للخرسانة يـعرض للخطر اHتطـلبات اخلاصة بد£ومة الـهياكلr وقد يعرض حياة

 rللخطر YستعملHا
- اHالط أو اخلـرسـانـة الـنـاجتـة عن اإلسـمـنت غـيـر اHـطـابق لـلـمـواصـفـاتr نـاقص االنـفـتـاحr �ـا يؤدي إلـى خـسائـر عـلى

  rستوى االقتصاديHا
- إتالف خصـائص اخلرسانة وتآكل البنـيات في حالة ما إذا كانت كمـية اHواد اHضافة لإلسمـنت أكبر �ا تنص عليه

اHواصفة السارية اHفعول اخلاصة باإلسمنت.

1 - اHوضوع ومجال التطبيق : - اHوضوع ومجال التطبيق :

حتــدد هـذه الـالئـحــة الـفــنـيــة خـصــوصـيـات 27 نـوعــا من اإلسـمــنت الـعــادي اخملـتــلف ومـكــونـاتـهــا. إنّ تـعــريف كل واحـد من
اإلسمنت يـتضمن الـنسب التي ينـبغي تشـكيل اHكـونات منهـا من أجل إنتاج أنـواع مختلـفة من اإلسمـنت ذات تسعة (9)

أصناف من اHقاومة.

حتدد هـذه الالئحـة الفـنـية كـذلك اHتـطلـبات الـتي ينـبغي أن تـلبـيهـا اHـكونـات مثل اHـتطـلبـات اHيـكانـيكـية والـفيـزيائـية
والـكـيـمـاويـة �ـا في ذلكr عـنــد االقـتـضـاءr اHـتـطـلـبـات اخلـاصـة بـحـرارة اإلمــاهـة اHـطـبـقـة عـلى هـذه اHـنـتـوجـات الـ 27 وعـلى

صنف مقاومة الضغط.

2 - مصادر التوثيق والتقييس : - مصادر التوثيق والتقييس :

- م.ج 442 إسمنت : التركيبة واخلاصية ومعايير اHطابقة لإلسمنت العادي. 

- م.ج 5040 إسمنت - تقييم اHطابقة.

- م.ج 5026 الروابط الهيدرولية - مراقبة جودة التسليم - التعبئة والعالمات.

- م.ج 230 إسمنت - حتديد زمن الشك االبتدائي واالستقرار.               

- م.ج 234 طرق اختبار اإلسمنت  � حتديد اHقاومات اHيكانيكية.

- م.ج 5097 طرق اختبار اإلسمنت - حرارة اإلماهة -الطريقة عبر التذويب.

- م.ج 5061 طرق اختبار اإلسمنت  � تعيY حرارة اإلماهة - طريقة نصف إدياباتيك.
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- م.ج 5042 طرق اختبار اإلسمنت - التحليل الكيميائي لإلسمنت.

- م.ج 1952 طرق اختبار اإلسمنت - التجارب البوزوالنية لإلسمنت البوزوالني .

- م ج 231 طرق اختبار اإلسمنت  � تعيY نعومة اإلسمنت.

- م.ج 254 طرق اختبار اإلسمنت � طرق اقتطاع وأخذ عينات اإلسمنت.

.YيثلHم.ج 1948 اختبارات حتديد اخلصائص الهندسية للركام - تأهيل الركام الناعم - اختبار أزرق ا -

- م.ج 17058 طريقة اختبار الرماد اHتطاير - حتديد محتوى أكسيد الكالسيوم الطليق.

- م.ج 17059 تعيY الكربون العضوي الكلي في احلجر اجليري.

- م.ج 5039 الروابط الهيدروليكية - مرشد استعمال اإلسمنت.

- م.ج 16002 اخلرسانة � اخلصائص واألداء واإلنتاج واHطابقة.

- م.ج 443 الروابط الهيدروليكية - اإلسمنت لألشغال في اHياه ذات محتوى عال من الكبريتات. 

مالحظة مالحظة : بالنسبة للمواصفـات اHذكورة أعالهr األخذ بعY االعتبار النسخـة األخيرة من اHواصفات اجلزائرية السارية
اHفعول.

3 - اHتطلبات التي يجب استيفاؤها : - اHتطلبات التي يجب استيفاؤها :

3 -  - 1 مكونات اإلسمنت مكونات اإلسمنت

يبـY اجلـدول األول أدناهr 27 نـوعـا مـن عـائـلـة اإلسـمـنت الـعـادي اHـعــاجلـة في هـذه الالئـحـة الـفـنـيــة وكـذلك تـرقـيـمـهـا. يـتم
جتميعها في خمسة أصناف رئيسيةr كاآلتي :

r(CEM I) الصنف األول : اإلسمنت البورتالندي

r(CEM II) ركبHالصنف الثاني : اإلسمنت البورتالندي ا

r(CEM III) الصنف الثالث : إسمنت خبث الفرن

r(CEM IV) الصنف الرابع : اإلسمنت البوزوالتي

.(CEM V) ركبHالصنف اخلامس : اإلسمنت ا

ينبغي أن تكون مركبات مختلف أنواع اإلسمنت مطابقة للمتطلبات احملددة في اجلدول األول أدناه.

مالحظة : مالحظة : من أجل وضوح التعريفاتr ترجع اHتطلبات اخلاصة بالتركيب إلى مجموع اHركبات األساسية و الثانوية.

يـنــبــغي أن يــكــون اإلسـمــنت اHــنــتـوج الــتــام مـكــونــا من مــجـمــوع اHــركــبـات األســاســيـة والــثــانــويـة إلى جــانب ســولــفـات
الكالسيوم الضروري (أنظر 5.4 من م.ج 442) وكل اHواد اHضافة (أنظر 5.5 من م.ج 442).



26 رجب عام  رجب عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1627
4 مايو سنة  مايو سنة 2016 م

اجلدول اجلدول 1 : الـ  : الـ 27 منتوجا من عائلة اإلسمنت العادي منتوجا من عائلة اإلسمنت العادي
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ية
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ترقيم ترقيم 27 منتوجا منتوجا
(أنواع من اإلسمنت العادي)(أنواع من اإلسمنت العادي)

(a (النسبة في الكتلة) التركيب (النسبة في الكتلة) التركيب

اHكونات الرئيسيةاHكونات الرئيسية

جفائيجفائيكلنكركلنكر
الفرنالفرن
العاليالعالي

دخاندخان
السيليسالسيليس

رمادرمادالبوزوالتيالبوزوالتي
متطايرمتطاير

شيستشيست
متكلسمتكلس

اجليراجلير

عي
بي

ط
عي

بي
ط

   اإلسمنت
البورتالندي
اإلسمنت

البورتالندي
احلليبي
اإلسمنت

البورتالندي
بدخان

السيليس
اإلسمنت

البورتالندي
بالبوزوالن

اإلسمنت
البورتالندي

بالرماد
اHتطاير
اإلسمنت

البورتالندي
بالشيست
اHتكلس
اإلسمنت

البورتالندي
اجليري

اإلسمنت
البورتالندي

اHركب(ج)
إسمنت
الفرن
العالي

اإلسمنت
البوزوالني(ج)

اإلسمنت
اHركب (ج)

CEM I

CEM II/A-S 
CEM II/B-S

CEM II/A-D

CEM II/A-P
CEM II/B-P
CEM II/A-Q
CEM II/B-Q

CEM II/A-V
CEM II/B-V
CEM II/A-W
CEM II/B-W

CEM II/A-T
CEM II/B-T

CEM II/A-L
CEM II/B-L

CEM II/A-LL
CEM II/B-LL

CEM II/A-M

CEM II/B -M

CEM III/A
CEM III/B
CEM III/C

CEM IV/A

CEM IV/B

CEM V/A

CEM V/B

100-95

94-80
79-65

94-90

94-80
79-65
94-80
79-65

94-80
79-65
94-80
79-65

94-80
79-65

94-80
79-65
94-80
79-65

94-80

79-65

64-35
34-20
19-5

89-65

64-45

64-40

38-20

عي
بي

ط
عي

بي
ط

ير
ج

ير
ج

CEM
 I

CEM
II

CEM
III

CEM
IV

CEM
V 

ت
ونا

Hك
ا

ت
ونا

Hك
ا

ية
نو

لثا
ا

ية
نو

لثا
ا

سي
يلي

س
سي

يلي
س

سي
كل

سي
كل

KSD بPQVWTLLL

5-0

5-0
5-0

5-0

5-0
5-0
5-0
5-0

5-0
5-0
5-0
5-0

5-0
5-0

5-0
5-0
5-0
5-0

5-0

5-0

5-0
5-0
5-0

5-0

5-0

5-0

5-0

-

20-6
35-21

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-

-

-
-

10-6

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-

-

-
-

-

20-6
35-21

-
-

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-

-

-
-

-

-
-

20-6
35-21

-
-
-
-

-
-

-
-
-
-

-

-
-

-

-
-
-
-

20-6
35-21

-
-

-
-

-
-
-
-

-

-
-

-

-
-
-
-

-
-

20-6
35-21

-
-

-
-
-
-

-

-
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

20-6
35-21

-
-
-
-

-

-
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

20-6
35-21

-
-

-

-
-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
-

20-6
35-21

20-12

35-21

65-36
80-66
95-81

-

-

30-18

49-31

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

35-11

55-36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20-12

35-21

أ) القيم اHبينة في اجلدول تشير إلى مجموع اHكونات االبتدائية والثانوية. 
ب) نسبة دخان السيليس محددة بـ 10 %.

ج) في حـالـــة مـركـبــــات إسـمـنــت بـورتالنـــد اHركـــب CEM II/B-M و r CEM II/A-M إسـمـنـــت الـبوزوالنـي CEM IV/A واإلسـمنت
اHركب CEM V/A و rCEM V/B يجب أن تكون اHكونات الرئيسيةr بخالف الكلينكرr مذكورة في تسمية من اإلسمنت.
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CEM I-SR 0
CEM I-SR 3
CEM I-SR 5

CEM III/B-SR

CEM III/C-SR

CEM IV/A-SR

CEM IV/B-SR

(SR إسمنت) قاوم للكبريتاتHقاوم للكبريتات (إسمنت  اإلسمنت العادي اH2.3 اإلسمنت العادي ا

اجلدول 2 يظـهر سبعة (7) منتجـات من عائلة اإلسـمنت العادي اHـقاوم للـكبريتـات r ®ّ تصنيـفها في ثالثة (3) أنواع
رئيسيةr كما يأتي :

- إسمنت بورتالندي مقاوم للكبريتات :

* CEM I-SR 0 إسمنت بورتالندي مقاوم للكبريتات (محتوى ال C3A من الكلنكر = 0 %)

* CEM I-SR 3 إسمنت بورتالندي مقاوم للكبريتات( محتوى ال C3A من الكلنكر ≤ 3 %)

* CEM I-SR 5 إسمنت بورتالندي مقاوم للكبريتات (محتوى ال C3A من الكلنكر ≤ 5 %).

- إسمنت خبث الفرن مقاوم للكبريتات :

* CEM III/B-SR إسمنت خبث الفرن اHقاوم للكبريتات (بدون اشتراط حملتوى الـ C3A من الكلنكر).

* CEM III/C-SR إسمنت خبث الفرن اHقاوم للكبريتات (بدون اشتراط حملتوى الـ C3A من الكلنكر).

- إسمنت بوزوالني مقاوم للكبريتات :

* CEM IV/A-SR إسمنت بوزوالني مقاوم للكبريتات (محتوى الـ C3A من الكلنكر ≤ 9 %).

* CEM IV/B-SR إسمنت بوزوالني مقاوم للكبريتات (محتوى الـ C3A من الكلنكر ≤ 9 %).

اجلدول اجلدول 2 : اHنتجات السبعة لعائلة اإلسمنت العادي اHقاوم للكبريتات : اHنتجات السبعة لعائلة اإلسمنت العادي اHقاوم للكبريتات

األنواع األساسيةاألنواع األساسية
ترميز اHنتجات السبعةترميز اHنتجات السبعة

(أنواع اإلسمنت(أنواع اإلسمنت
الشائع اHقاوم للكبريتات)الشائع اHقاوم للكبريتات)

اHكونات (النسبة الكتلية) اHكونات (النسبة الكتلية) (أ)(أ)

اHكوناتاHكوناتاHكونات الرئيسيةاHكونات الرئيسية
الثانويةالثانوية

كلنكركلنكر
K

خبتخبت
الفرنالفرن
العاليالعالي

S

الرمادالرماد
اHتطايراHتطاير

السيليسيالسيليسي
V

البوزالنالبوزالن
الطبيعيالطبيعي

P

إسمنت بورتالند
اHقاوم للكبريتات

إسمنت خبث الفرن
اHقاوم للكبريتات 

اإلسمنت البوزوالني
اHقاوم للكبريتات (ب) 

100-95

34-20

19-5

79-65

64-45

-

80-66

95-81

-

-

-

-

-

-

-

-

5-0

5-0

5-0

5-0

5-0

CEM I

CEM III

CEM IV35-21

55-36

أ) القيّم اHشار إليها في اجلدول تدّل على مجموع اHكونات الرئيسية والثانوية.
ب) بـالـنـسـبـة لإلسـمـنت الـبـوزالني اHـقـاوم لـلـكـبـريـتاتr مـن الـنوع CEM IV/A-SR و CEM IV/B-SR فـإن اHـكـونـات األسـاسـية من

غير الكلنكرr يجب ذكرها  عند تعيY اإلسمنت.
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3.3 - متطلبات ميكانيكية  - متطلبات ميكانيكية :

1.3.3 - اHقاومة العادية :  - اHقاومة العادية : 

اHـقـاومـة الــعـاديـة لإلسـمــنت هي مـقـاومـة الــضـغط الـتي يـتم حتــديـدهـا وفـقـا Hــتـطـلـبـات اHــواصـفـة اجلـزائـريـة م ج 234
والتي تقاس بـ 28 يوماr ينبغي أن تطابق متطلبات اجلدول 3 أدناه.

 .52 r5 الصنف r42 r5 الصنف r32 r5 قاومة العادية وهي : الصنفHتمت تغطية ثالثة (3) أصناف من ا

2.3.3 - مقاومة الضغط اHبكرة : - مقاومة الضغط اHبكرة :

مـقاومـة الضـغط اHـبكـرة لإلسمـنت هي مـقاومـة الضـغط الـتي يتم حتـديدهـا وفـقا Hـتطـلبـات اHـواصفـة اجلزائـرية م.ج
234 بعد يومY أو سبعة أيامr وينبغي أن تطابق متطلبات اجلدول (3) أدناه.

كل صنف من اHقاومة العادية يعادل ثالثة أصناف من مقاومة الضغط اHبكرة :  

N بكرة العادية ويرمز لها بالرمزHصنف من مقاومة الضغط ا -

R  بكرة العالية ويرمز لها بالرمزHصنف من مقاومة الضغط ا  -

.L  نخفضة ويرمز لها بالرمزHبكرة اHصنف من مقاومة الضغط ا -

الصنف L يطبق فقط على اإلسمنت CEM III وهو إسمنت الفرن العالي ذو مقاومة ضغط مبكرة منخفضة .

اجلدول اجلدول 3 : اHتطلبات اHيكانيكية والفيزيائية احملددة في شكل قيم خاصية : اHتطلبات اHيكانيكية والفيزيائية احملددة في شكل قيم خاصية

صنف مقاومةصنف مقاومة
الضغطالضغط

فترة بدء القبضفترة بدء القبض

L 32,5 أ

N 32,5

R 32,5

L 42,5 أ

N 42,5

R 42,5

L  52,5 أ

N 52,5

R 52,5

االستقراراالستقرارمقاومة الضغط (ميجا باسكال)مقاومة الضغط (ميجا باسكال)
(التمدد)(التمدد) مقاومة عاديةمقاومة عاديةمقاومة ضغط مبكرةمقاومة ضغط مبكرة

°دقيقةدقيقة28 يوما يوما7 أيام أياميومانيومان

-

-

10.0 ≤

-

10.0 ≤

20.0 ≤

10.0 ≤

20.0 ≤

30.0 ≤

12.0 ≤

16.0 ≤

-

16.0 ≤

-

-

-

-

-

32.5 ≤

42.5 ≤

52.5 ≤

75 ≤

60 ≤

45 ≤

10 ≥

52.5 ≥

62.5 ≥

-

.CEM III أ) صنف مقاومة ضغط فقط لإلسمنت
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4.3 - متطلبات فيزيائية : - متطلبات فيزيائية :

1.4.3 - فترة بدء القبض : - فترة بدء القبض :

مـحـددة حـسب اHـواصـفـة اجلـزائـرية م.ج r230 يـنـبـغي أن تـوافق فـتـرة بـدء القـبض اHـتـطـلـبـات اHـذكـورة في اجلدول 3
أعاله.

2.4.3 - االستقرار (التمدد). - االستقرار (التمدد).

محددة حسب اHواصفة اجلزائرية م.ج r230 ينبغي أن يوافق التمدد اHتطلبات اHذكورة في اجلدول 3 أعاله.

3.4.3 - حرارة اإلماهة. - حرارة اإلماهة.

يـجب أالّ تـزيـد حــرارة إمـاهـة اإلسـمـنت الــعـادي مـنـخـفض حــرارة اإلمـاهـة عن نـســبـة اخلـصـوصـيـة 270 جـول/غ  طـبـقـا
للمواصفة اجلزائرية م.ج 5097 عند 7 أيام أو طبقا للمواصفة اجلزائرية م.ج 5061 بعد 41 ساعة.

.(LH) Yنخفضة باحلرفHيشار لإلسمنت العادي ذي حرارة اإلماهة ا

مالحـظـة مالحـظـة 1 : لــقـد لـوحظ أن نـتـائج االخـتــبـار اHـنـجـزة طـبـقـا لــلـمـواصـفـة اجلـزائـريـة م.ج 5097 عـنـد 7 أيـام تـتـسـاوى مع
الـنــتـائج احملـصـل عـلـيــهـا من الـتــجـارب اHـنــجـزة طـبــقـا لـلــمـواصـفــة اجلـزائـريـة م.ج 5061 بـعـد 41 سـاعــةr ومع ذلك فـفي حـال

التنازع بY اخملابر فمن اHالئم أن تكون الطريقة اHطبقة موضوع اتفاق. 

مالحـظة مالحـظة 2 : اإلسـمـنت ذو نـسبـة حـرارة اإلمـاهة أعـلى يـكـيّف حسـب بعض الـتـطـبيـقـات. من الـضروري أن تـكـون هذه
.(LH) ستخدم وأن ال يكون اإلسمنت قد حدد كإسمنت ذي حرارة إماهة منخفضةHصنع واHا Yالنسبة موضوع اتفاق ب

5.3 - متطلبات كيميائية : - متطلبات كيميائية :

مـحــددة طـبـقـا لــلـمـواصــفـات اHـذكـورة فـي الـعـمـود 2 من اجلـدول r4 ويـنـبــغي أن تـكـون خـصـائـص اإلسـمـنتr من حـيث
الـنـوع وصـنف اHـقـاومة اHـبـيّـنـة في الـعـمودين 3 و4 من هـذا اجلدولr مـطـابـقـة لـلنـسب اHـبـيـنـة في الـعـمود 5 من اجلـدول 4

أدناه.
اجلدول اجلدول 4 : اHتطلبات الكيميائية احملددة في شكل قيم خاصية : اHتطلبات الكيميائية احملددة في شكل قيم خاصية

4

الفقد باحلرق

بقايا غير قابلة للذوبان

(SO3) احملتوى من الكبريتات

احملتوى من الكلورير

 البزوالنية

35

اHتطلباتاHتطلباتصنف اHقاومةصنف اHقاومةنوع اإلسمنتنوع اإلسمنتمرجع التجربةمرجع التجربة

م.ج  5042

م.ج  5042

م.ج  5042

م.ج 5042

م.ج 1952

CEM I
CEM III

CEM I
CEM III

CEM I
CEM II
CEM IV
CEM V

CEM III

كل األنواع

CEM IV

 % 5.0 ≥ 

 % 5.0 ≥

 % 3.5 ≥

 % 4.0 ≥

 % 0.10 ≥

نتائج مرضية عند االختبار

1

اHكوناتاHكونات

كل األصناف

كل األصناف

32,5 N
32,5 R
42,5 N
42,5 R
52,5 N
52,5 R

كل األصناف

كل األصناف

كل األصناف

2
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6.3 - متطلبات الد£ومة : - متطلبات الد£ومة :

- اHتطلبات اHالئمة معطاة في م ج 16002.

- يجب أن يلـبي اإلسمـنت العـادي اHقـاوم للكـبريـتات اHـتطلـبات الـكيـميائـية اإلضـافيـة احملددة فى اجلدول 5. ويجب
.SR قاوم للكبريتات بالرمزHأن يعرف اإلسمنت العادي ا

اجلدول اجلدول 5 : متطلبات إضافية محددة في شكل قي : متطلبات إضافية محددة في شكل قيّم خاصية لإلسمنت العادي اHقاوم للكبريتاتم خاصية لإلسمنت العادي اHقاوم للكبريتات

4

(SO3) احملتوى من الكبريتات

C3 A  في  الكلنكر

البوزوالنية 

35

اHتطلباتاHتطلبات (أ) (أ)صنف اHقاومةصنف اHقاومةنوع اإلسمنتنوع اإلسمنتمرجع التجربةمرجع التجربة

م.ج 5042

م.ج  5042

أ)

م ج 1952

CEM I-SR 0
CEM I-SR 3
CEM I-SR 5

CEM IV/A-SR
CEM IV/B-SR

CEM I-SR 0

CEM I-SR 3

CEM I-SR 5

CEM IV/A-SR

CEM IV/B-SR

CEM IV/A-SR
CEM IV/B-SR

 % 3.0 ≥ 

 % 3.5 ≥

 % 0 =

 % 3.0 ≥

 % 5.0 ≥

 % 9.0 ≥

يجب أن تكون نتائج
االختبار إيجابية

بعد 8 أيام 

1

اHكوناتاHكونات

N 32,5
R 32,5
N 42,5

R 42,5
N 52,5
R 52,5 

كل األصناف

كل األصناف

2

أ) في انتظـار االنتهـاء من طريقـة االختبـارr يجب أن يتم حتـديد محـتوى الكـلنكر C3A (أنظر الـنقطة 5.2.1 من م ج 442) على
أساس حتليل الكلنكر اHُحقق كجزء من ضبط إنتاج اHصنّع. 

7.3 - متطلبات التعبئة والتغليف والعالمات :  - متطلبات التعبئة والتغليف والعالمات : 

الـتـعبـئـــة والتـغـليــف ووضــع الـعالمــات لإلسـمنت يـجب أن يـستـجـيب لـلمـتـطلـبـات احملددة في اHـواصـفة اجلـزائـرية
م.ج 5026.

الكتلة الصافية من اإلسمنت في الكيس يجب أالّ تختلف أكثر أو أقل من r%1 من الكتلة اHبينّة على الكيس.

مثال :  كيس سعته 50 كلغ : يجب أن تكون الكتلة الصافية مساوية لـ 50 كلغ ± 0.5 كلغ. 
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1.7.3 - التسمية : - التسمية :

يجب أن يكون اإلسمنت r(CEM) على األقلr محددا عن طريق تـنقيط نوع اإلسمنتr متبوعا باألرقام r32,5 42,5 أو
52,5 مشيرا إلى صـنف اHقاومـة. للداللة عـلى صنف مقـاومة الضغط اHـبكرةr يـجب أن تضاف حروف N أو R أو rL حسب

احلالة.

.SR بعالمة rزيادة على ذلك rقاوم للكبريتاتHيجب أن يعرف اإلسمنت العادي ا

 .LH بعالمة rزيادة على ذلك rيجب أن يعرف اإلسمنت العادي ذو حرارة إماهة منخفضة

(S) ـطـابق للـمـواصفـة اجلزائـرية م ج 442 يحـتـوي على خـبث الـفرن الـعـالي احملببHمـثال مـثال 1 : إسمـنت الـفرن الـعالي ا
بنـسبة تـتراوح بY 81 % و 95 % بالـكتـلة ورتـبة مـقاومـة ضغط 32.5 ومـقاومـة ضغط مـبكـرة منـخفـضة ومـنخـفض حرارة

اإلماهة ومقاوم للكبريتات يعرف بــ :

CEM III/C 32.5 L - LH/SR - 442 إسمنت الفرن العالي م.ج إسمنت الفرن العالي م.ج

  مـثـال مـثـال 2 : إسـمـنـت بـورتالنـدي حــجـر جـيـري مــطـابق لـلــمـواصـفــة اجلـزائـريـة 442 يـحــتـوى عـلى حــجـر جـيـري بــنـسـبـة

تتراوح بY 6 % و 20 % بالكـتلة �حتوى TOC أقل من 0.50 % بالكتلة (L) ينتـمي إلى رتبة مقاومة ضغط 32,5 ومقاومة
ضغط مبكرة عادية يعرف بــ :

CEM II/A-L 32.5 N - 442 إسمنت بورتالندي حجر جيري م.ج إسمنت بورتالندي حجر جيري م.ج

مـثال مـثال 3 : إسمـنت بـورتالنـدى مـركب مـطـابق لـلـمـواصـفـة اجلـزائـرية 442 يـحـتـوى عـلى كـمـيـة من خـبث الـفـرن الـعالي
احملبب (S) ورمـاد متـطايـر سيـليسي (V) وحجـر جـيري (L) بنـسبة تـتراوح بY 12 % و 20 % بالـكـتلـة وينـتمي إلى رتـبة

مقاومة ضغط 32.5 و£ثل مقاومة ضغط مبكرة عالية يعرف بــ :

CEM II/A-M (S-V-L) 32.5 R - 442 إسمنت بورتالندي مركب م.ج إسمنت بورتالندي مركب م.ج

2.7.3 - توضيحات إضافية : - توضيحات إضافية :

- الكمية الصافية محددة بالكيلوغرام.

- اسم البلد األصلي بالنسبة لإلسمنت اHستوردr اسم الصانع واHوضب و/أو اHستورد واسم شركته وعنوانه.

- تاريخ الصنع  ورقم احلصة.

- ملح قابل للذوبان مضاف (الصيغة الكيميائية - ملح المائي).

- اخلصائص الهيدرولية للرماد اHدمج (اHرجع الرماد الهيدرولي).

- اHواد اHساعدة اHضافة في اHصنع (التسمية التجاريةr اHلكية والنسبة) (أنظر اHادة 5.5 من م.ج 442).

ينـبغـي على الـصانـع أن يذكـر هذه الـتـوضيـحات عـلى األكـياسr وعـلى وصـول تسـلـيم الشـحنـة وغـيرهـا من الـعنـاصر
التشخيصية األخرى.                                                       

غـيـر أنّه فــيـمـا يـخص اإلســمـنت غـيـر اHــعـبـأ وغـيــر اHـوجه لـلـبــيع بـالـتـجــزئـةr يـسـمح بــأن تـبـيّن مالحــظـات الـعالمـات
اHذكورة أعالهr على الوثائق التي تصحبه فقط ويستثنى اسم ونوع اHنتوج.
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8.3 - مجال استخدام اإلسمنت :  - مجال استخدام اإلسمنت : 

اجلدول اجلدول 6

CEM I 42,5 42,5 و R

CEM I 52,552,5 و R

CEM II/A أو B 32,5 32,5 و R 

CEM II/A  أو B 42,5 42,5 و R 

CEM II/A 52,5 52,5 و R 

CEM II/A [D] 52,5 و
 R 52,5 بغبار السيليكا. 

CEM III A  أو B 32,5 ;

 52,5 و 42,5

CEM III/C 32,5 

CEM IV/A  أو B 32,5

CEM IV/A  أو B 42,5

CEM V/A 32,5

اخلرسانة اHسلحة أو مسبقة اإلجهاد مع جتريد سريع اHسبق الصنع.
اخلرسانة اHسلحة أو مسبق اإلجهاد مع جتريد سريع اHسبق الصنع.

الهياكل التي تتطلّب مقاومة نهائية عالية.
اخلرسانة عالية األداء

خـرسـانـة  في وضـعـيـة عـمـوديـة مـسـلــحـة أو الr مع جتـريـد سـريع. تـبـلـيطr تـثـبـيت
التربة.

أسس أو أشـــغــال حتت أرضــيـــة في وسط كــيـــمــيــائـي غــيــر عــدوانـي كــيــمـــيــائــيــا -
أشغال البناء.

خــرسـانـة مــسـلـحــة مـصـبــوبـة في اHــوقع أو مـســبـقـة الــصـنع  جتــريـد سـريعr وضع
سريع حتت اخلدمة خرسانة مبخرة أو مبخّرة ذاتياً.

اخلرسـانة اHـسلحـة أو مسبـقة اإلجهـاد مع جتريـد سريع اHسـبق الصنع - الـهياكل
التي تتطلّب مقاومة نهائية عالية - خرسانة ذات أداء عالِ.

خــرســانـة ذات أداء عــالِ بـكـلِ اسـتــعـمــاالتــهـا خــرســانـة مــســبـقــة اإلجـهــاد مع جتــريـد
سريع اHسبق الصنع. خرسانة سائلة و قابلة للضخ.

أشـغـال حتت أرضيـة في وسط كـيـمـيـائي عدوانيr هـيـاكل في وسط يـحـتـوي على
الكبريتات وأشغال تتطلّب درجة حرارة إماهة منخفضة.

- خـرسـانـة كـتـلـيـة وأشـغــال بـاخلـرسـانـة اHـسـلـحـة أو ال. تـثـبـيت الـتـربـة واألشـغـال
على مستوى البحر.

أشـغـال حتت أرضيـة في وسط كـيـمـيـائي عدوانيr هـيـاكل في وسط يـحـتـوي على
الكبريتات وأشغال تتطلّب درجة حرارة إماهة منخفضة.

- خـرسـانـة كـتـلـيـة وأشـغــال بـاخلـرسـانـة اHـسـلـحـة أو ال. تـثـبـيت الـتـربـة واألشـغـال
على مستوى البحر.

أشـغـال حتت أرضيـة في وسط كـيـمـيـائي عدوانيr هـيـاكل في وسط يـحـتـوي على
الكبريتات وأشغال تتطلّب درجة حرارة إماهة منخفضة .

- خـرسـانـة كـتـلـيـة وأشـغــال بـاخلـرسـانـة اHـسـلـحـة أو ال. تـثـبـيت الـتـربـة واألشـغـال
على مستوى البحر.أشغال البناء

أشـغـال حتت أرضيـة في وسط كـيـمـيـائي عدوانيr هـيـاكل في وسط يـحـتـوي على
الكبريتات وأشغال تتطلّب درجة حرارة إماهة منخفضة.

- خـرسـانـة كـتـلـيـة وأشـغــال بـاخلـرسـانـة اHـسـلـحـة أو ال. تـثـبـيت الـتـربـة واألشـغـال
على مستوى البحر.

أشـغـال حتت أرضيـة في وسط كـيـمـيـائي عدوانيr هـيـاكل في وسط يـحـتـوي على
الكبريتات وأشغال تتطلّب درجة حرارة إماهة منخفضة.

- خـرسـانـة كـتـلـيـة وأشـغــال بـاخلـرسـانـة اHـسـلـحـة أو ال. تـثـبـيت الـتـربـة واألشـغـال
على مستوى البحر.
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4 - إجراءات تقييم اHطابقة - إجراءات تقييم اHطابقة

1.4 - متطلبات عامة : - متطلبات عامة :

من أجل احـتيـاجـات اإلشهـاد باHـطـابقـة على اHـنتـجـاتr فإنّ مـطابـقـة اإلسمـنت وفقـا لهـذه الالئـحة الـفنـيـة تقـيّم طبـقا
للـمواصفة م.ج r5040 وفيما يتعلق �طابقة التغليفr فهي تقيّم طبقا للـمواصفة م.ج 5026.

يجب تقـييم مطـابقة 27 مـنتـوجا لهـذه الالئحـة الفنـية بـاستمـرار وعلى أسـاس االختـبارات التي جتـري على عـيّنات
مـعــيّـنــة. وحتـدد اخلــصـائـص وطـرق االخــتـبــار والـتــردد األدنى لالخــتـبــارات اHـطــبـقــة من أجل اخـتــبـارات اHــراقـبــة الـذاتــيـة
لـلـمـصـنعr فى اجلـدول 7 أدنـاه. وفـيـمـا يـتــعـلق بـتـردد اخـتـبـارات اإلسـمـنت الـذي لـيس مـوضع تـوزيع غـيـر مـنـقـطعr وكـذلك

غيرها من التفاصيلr أنظر إلى اHواصفة اجلزائرية م.ج 5040.

اجلدول اجلدول 7 : اخلواص وطرق االختبار واحلد األدنى لتكرارية االختبار للمراقبة اآللية : اخلواص وطرق االختبار واحلد األدنى لتكرارية االختبار للمراقبة اآللية
اHستمرة من قبل الصانع وطريقة التقييم اإلحصائياHستمرة من قبل الصانع وطريقة التقييم اإلحصائي

اختبار اHراقبة اآلتية اHستمرةاختبار اHراقبة اآلتية اHستمرة

اخلواصاخلواص
أنواع اإلسمنتأنواع اإلسمنت

اخملتبرةاخملتبرة
طريقة االختبارطريقة االختبار

(أrب)(أrب)

احلد األدنى لتكراريةاحلد األدنى لتكرارية
االختباراالختبار

طريقة التقييمطريقة التقييم
اإلحصائياإلحصائي

اHنتجاHنتج
اHعتاداHعتاد

الفترةالفترة
االبتدائيةاالبتدائية
Hنتج جديدHنتج جديد
من اإلسمنتمن اإلسمنت

التفتيش بواسطةالتفتيش بواسطة

القياساتالقياسات
(ج)(ج)

الصفاتالصفات
اHميزةاHميزة

7 6 5 4 3 2 1

x

x د)

x د)

x د)

x 4 أسبوعيا 

4 أسبوعيا 

4 أسبوعيا 

1 أسبوعيا 

1 أسبوعيا 

2 أسبوعيا 

2 أسبوعيا 

1 أسبوعيا 

2 شهريا هـ 

2 شهريا هـ 

م.ج 234

م.ج 230

م.ج 230

م.ج  5042

م.ج  5042

جميع األنواع 

جميع األنواع 

جميع األنواع 

CEMI , CEMIII

CEMI , CEMIII

مقاومة الضغط
اHبكرة واHقاومة

العادية 

زمن الشك
االبتدائي 

ثبات احلجم 
(التمدد)

الفقد باحلرق 

البقايا غير
القابلة للذوبان 
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اجلدول اجلدول 7  (تابع)  (تابع)

اختبار اHراقبة اآلتية اHستمرةاختبار اHراقبة اآلتية اHستمرة

أنواع اإلسمنتأنواع اإلسمنتاخلواصاخلواص
اخملتبرةاخملتبرة

طريقة االختبارطريقة االختبار
(أrب)(أrب)

احلد األدنى لتكراريةاحلد األدنى لتكرارية
االختباراالختبار

طريقة التقييمطريقة التقييم
اإلحصائياإلحصائي

اHنتجاHنتج
اHعتاداHعتاد

الفترةالفترة
االبتدائيةاالبتدائية
Hنتج جديدHنتج جديد
من اإلسمنتمن اإلسمنت

التفتيش بواسطةالتفتيش بواسطة

القياساتالقياسات
(ج)(ج)

الصفاتالصفات
اHميزةاHميزة

7 6 5 4 3 2 1

x د)

x د)

x د)

x

x د)

x

4 أسبوعيا 

1 أسبوعيا 

1 أسبوعيا 

1 أسبوعيا 

1 أسبوعيا 

1 أسبوعيا 

2 أسبوعيا 

2 شهريا 

2 شهريا 

2 شهريا

1 شهريا

1 شهريا

م.ج 5042

م.ج 5042

م.ج  5042 ذ)

ر)

م.ج 1952

م.ج  5061
و م.ج 5097

ط)

جميع األنواع

جميع األنواع

CEM I-SRo
CEM I-SR3
CEM I-SR5

CEM IV/A-SR

CEM IV/B-SR

CEM IV

إسمنت عادي ذو
حرارة إماهة
منخفضة

جميع األنواع 

محتوى
الكبريتات 

محتوى الكلورير

محتوى C3A في
الكلنكر

البوزوالنية 

حرارة اإلماهة

التركيب 

أ) عـندمـا يسـمح اجلـزء اHوافق لـ م.ج 442 بـذلكr فـمن اHـمـكن استـخـدام طرق أخـرى غـيـر تلك اHـشـار إلـيهـاr شـريـطة أن تـسـفر عن
نتائج مرتبطة بها ومساوية لتلك احملصل عليها مع طريقة اHرجعية.

ب) الطرق اHستخدمة جلمع وحتضير العيّنات ينبغي أن تتوافق مع متطلبات م.ج 254.
ج) إذا لم تكن البيانات موزعة توزيعا طبيعياr عندها £كن اختيار طريقة التقييم على أساس كل حالة على حدة.

د) إذا كان عدد العيّنات عيّنة واحدة كل أسبوعr على األقل خالل فترة اHراقبةr £كن إجراء التقييم بواسطة القياس.
هـ) عـنــدمـا ال تــتـجـاوز أي من نــتـائج االخــتـبـار 50 % من الــقـيـمــة اخلـاصـة عــلى فـتـرة 12 شـهـراr £ــكن خـفض تــكـراريـة االخــتـبـارات

لتكون مرة واحدة في الشهر.
و) فى احلـالة اخلـاصة لإلسـمنت CEM I من اHسـموح به أن يـتم حـساب مـحتوى C3A لـلكـلنـكر من الـتـحلـيل الكـيمـيائي لإلسـمنت.

ويجب أن يتم حساب محتوى C3A من العالقة C3A = 2,65 A - 1,69 F أنظر النقطة (5.2.1) من م.ج 442.
ز) في انـتـظـار اسـتــعـمـال طـريـقـة اخـتـبــارr يـجب أن يـحـدد مـحـتـوى  C3 A لـلـكـلـنـكــر انـطالقـا من حتـلـيل الـكــلـنـكـراHـنـجـز في إطـار

مراقبة اإلنتاج في مصنع اHنتج.
ح) للصانع اختيار طريقة االختبار اHناسبة.
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2.4 - معايير اHطابقة اHتعلقة باخلصائص اHيكانيكية والفيزيائية والكيميائية وطريقة التقييم : - معايير اHطابقة اHتعلقة باخلصائص اHيكانيكية والفيزيائية والكيميائية وطريقة التقييم :

1.2.4 - عموميات : - عموميات :

يعـتـبـر اإلسمـنت مـطـابقـا لـلمـتـطـلبـات اHـتعـلـقـة بالـصـفـات اHيـكـانيـكـيـة والفـيـزيائـيـة والـكيـمـيـائيـة الـواردة في هذه
الالئحـة الـتقـنيـةr إذا كـانت معـايـير اHـطابـقـة احملددة في الـنـقطـتY 2.2.4 و3.2.4 مسـتـوفاة. يـنـبـغي أن تقـيّم اHـطابـقـة على
أساس عـيّنات مستمرة على عيّـنات معيّنة تؤخذ في نقـاط تسليم اHنتوجr وعلى أساس نـتائج االختبارات احملصل عليها

من مجموع عيّنات اHراقبة الذاتية التي ® جمعها خالل فترة اHراقبة.

2.2.4 - معايير اإلحصائية اHتعلقة باHطابقة : - معايير اإلحصائية اHتعلقة باHطابقة :

يجب أن تصاغ اHطابقة على أساس معايير إحصائية تستند إلى :

- اخلصائص اHـيكانـيكـية والفـيزيائـية والـكيمـيائيـة اHطلـوبة احملـددة في شكل قيّم خـاصةr عـلى النحـو اHبY في 3.3
و5.3 من هذه الالئحة الفنية.

- النسبة اHائوية PK التي يستند تعريف القيمة اخلاصية النوعية عليها مبينة في اجلدول رقم 8 أدناه.

- احتمالية القبول اHسموح بها CR كما هي واردة فى اجلدول (8) أدناه.

CRو و PK طلوبة منHطلوبة من  : القيم اHاجلدول اجلدول 8 : القيم ا

الــنـــســبــة اHـــائــويــة PK الـــتى بـــنــيت
على أساسها القيمة اخلاصة

CR سموح بهاHاحتمالية القبول ا

االشتراطات اHيكانيكيةاالشتراطات اHيكانيكية

االشتراطات الطبيعية والكيميائيةاالشتراطات الطبيعية والكيميائية
مقاومة الضغطمقاومة الضغط
اHبكرة ومقاومةاHبكرة ومقاومة
الضغط القياسيةالضغط القياسية

(احلد األدنى)(احلد األدنى)

مقاومة الضغطمقاومة الضغط
القياسيةالقياسية

(احلد األقصى)(احلد األقصى)

% 5% 10

% 5

مالحظةمالحظة : تقييم اHـطابقة من خالل طريـقة قائمة عـلى أساس عدد منتهي من نـتائج االختبار ال £ـكن أن يعطي قيمة
تقـريبـية لـلنـسبـة اHائـوية لـلنـتائـج من الفـئة اHـدروسة مـبتـعدا عن الـقيـمة اخلـاصيـة.  كلّـما كـان تعـداد العـيّنـة (عدد نـتائج

التجارب) مهماr كلّما كان التقرب أفضل.  احتمال قبول اختيار CR يحدد درجة التقريب من خطة أخذ العينات.

ويتم الـتـحـقق من اHطـابـقـة Hتـطـلبـات اHـواصـفة اجلـزائـرية م ج 442 عن طـريق الـقـياسـات أو سـماتr كـمـا هـو موضّح
في 2.2.2.9 من اHواصفة اجلزائرية م ج 442 وكما هو محدد في اجلدول (7).

يجب أن تكون فترة اHراقبة 12 شهرا.

طريقتا اHراقبة بالقياسات و بالصفات اHميّزة مبينتان في م ج 422.



26 رجب عام  رجب عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2627
4 مايو سنة  مايو سنة 2016 م

3.2.4 - معايير اHطابقة اHطبقة على كل نتيجة : - معايير اHطابقة اHطبقة على كل نتيجة :

بـاإلضافـة إلى اHـعايـير اإلحـصـائيــة لـلمـطابـقـةr فإن مـطـابقـة نتـائج االخـتبـار Hـتطـلـبات هـذه الالئحـة الـفنـيـة ينـطوي
عـلى الـتـأكـد من أن كـل واحـدة من نـتـائج االخـتـبــار تـلـبي الـقـيـمــة الـقـصـوى اخملـصـصـة اHـوافــقـة لـهـا واHـدرجـة فى اجلـدول 9

أدناه.

4.2.4 - معايير اHطابقة لتركيب اإلسمنت : - معايير اHطابقة لتركيب اإلسمنت :

ينـبـغي على الـصـانع أن يـتحـققr عـلى األقل مرة في الـشـهـرr من تكـوين اإلسـمنت بـاسـتخـدامr وكـقاعـدة عـامةr عـيّـنة
معيّنة مأخوذة عند نقطة تسليم اإلسمنت. ينبغي أن تمتثل مكونات اإلسمنت للمتطلبات احملددة في اجلدول 1 واجلدول
2. إنّ احملـتويـات احملددة اخملـصـصة لـلـمكـونات األسـاسـية اHـبـيّنـة في اجلدول 1 واجلدول 2 أعالهr هي قـيم مـرجعـيـة يجب أن
تراعـيها القيّم اHـتوسطة من التـكوين احملتسب ابـتداء من عيّنات مـعيّنة ® جمـعها خالل فتـرة اHراقبة. ولكل نـتيجة على
حــدةr تـكـــون االنـحــرافـــات الـقـصـــوى (- 2) لــلـقـيـمـــة اHــرجـعـيـــة األقــلr و(+ 2) لـلـقـيـمــة اHـرجـعـيــة األعـلى مـسـمــوحـا بـهـمـا.
وتـســمح اإلجـراءات فـي طـور اإلنـتــاج وطـرق الــتـدقــيق بـضــمـان االمــتـثــال لـهــذا اHـتـطــلب الــذي يـنـبــغي أن يــطـبق رســمـيـا

ويوثق.

5.2.4 - معايير اHطابقة اHطبقة على خصائص مكونات اإلسمنت : - معايير اHطابقة اHطبقة على خصائص مكونات اإلسمنت :

يــجب أن تــســتــوفي مــكـونــات اإلســمــنت اHــســتــلــزمــات الـواردة فـى (اHـادة 5 من م ج 442). ويــجب تــطــبــيق وتــوثــيق
اإلجراءات اHتخذة خالل عملية اإلنتاج لضمان احترام هذه اHتطلبات.

اجلدول اجلدول 9  : حدود القي : حدود القيّم اHطبقة على كل نتيجةم اHطبقة على كل نتيجة

اخلاصيةاخلاصية

حدود القيم للنتائج اHفردةحدود القيم للنتائج اHفردة

رتب مقاومة الضغطرتب مقاومة الضغط

مقاومة الضغط اHبكرة
(ميجا باسكال)
قيمة احلد األدنى

مقاومة عادية 
(ميجا باسكال)  
قيمة احلد األدنى

زمن الشك االبتدائي
(بالدقيقة) قيمة احلد

األدنى

ثبات احلجم
(التمدد بالـمم)

قيمة احلد األقصى

يومان

7 أيام

28 يوما

32,5
L

32,5
N

32,5
R

42,5
L

42,5
N

42,5
R

52,5
L

52,5
N

52,5
R

-

10,0

-

14,0

8,0

-

-

14,0

8,0

-

18,0

-

8,0

-

18,0

-

28,0

-

30,0

60,0

40,0

50,0

50,0

40,0

10,0
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اجلدول اجلدول 9  (تابع)  (تابع)

اخلاصيةاخلاصية

حدود القيم للنتائج اHفردةحدود القيم للنتائج اHفردة

رتب مقاومة الضغطرتب مقاومة الضغط

محتوى الكبريتات 
(So3 %)

قيمة احلد األقصى

CEM I
 CEM II (أ)

CEM IV
CEN V

CEM I-SR 0
CEM I-SR 3

 CEM I-SR 5 (ب)
CEM IV/A-SR
CEM IV/B-SR

32,5
L

32,5
N

32,5
R

42,5
L

42,5
N

42,5
R

52,5
L

52,5
N

52,5
R

-

-

4,0

3,5

-

-

4,0

3,5

4.5

4,0

-

-

4.5

4,0

CEM III / A
CEM III / B

CEM III / C

4.5

5,0

CEM I-SR0

CEM I-SR 3

CEM I-SR5

CEM IV/A-SR

CEM IV/B-SR

1

4

6

10

10

C3A (%)

قيمة احلد األقصى

0,10 د)محتوى الكلوريد (%) جـ) قيمة احلد األقصى

-البوزوالنية
يحقق االختبار
-عند 15 يوما

يحقق االختبار
-عند 15 يوما

يحقق االختبار
عند 15 يوما

LH

حرارة اإلماهة
(جول/غرام) قيمة 

احلد األقصى
300

أ) أنواع اإلسمنت CEM II/B-M وCEMII/B-T �حتوى T > 20 % £كن أن حتتـوي على نسبة من So3 تصل إلى 5,0 % جلميع رتب
مقاومة الضغط .

ب) £كن أن ينـتج لتطـبيقـات معيـنة (إسمنت CEM I-SR5) طبقـا ألضعف محتـوى أقصى من الكبـريتات وفى هذه احلـالةr تفوق
قيمة احلد األقصى 0,5 % من القيمة اHعلنة.

جـ) £ـكن أن يـكـون مـحـتـوى الـكـلـوريـر لإلسـمنـت نوع (CEM III) أكـثر من 0,10 % ولـكن فى هـذه احلـالـةr يـجب أن يـعـلن بـاحملـتوى
األقصى للكلوريدr شرط اإلعالن عن احملتوى األقصى عن الكلورير.

د) £كن إنـتاج إسـمنت �ـتطـلبـات أقل لـتطـبيـقات خرسـانة سـابقـة اإلجهـادr وفي هـــذه احلالــةr يـجــب أن تـستـبــدل هـذه القـيمــة
(0,10 %) بالقيمة األدنى والتى يجب أن تذكر فى وصل التسليم.



وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية

عبد القادر واليبد القادر والي

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
طاهر حجارطاهر حجار

يــــهــــدف هــــذا الــــقــــرار إلى إنــــشــــاء وحــــدة بـــــحث لألشــــغــــال
الــعـمـومــــيـة لــدى الـهـيـئـة الــوطــنـــيـة لـلــرقـابــة الـتـقـنــيـة
عـــلى األشــغـــال الــعــمـــومــيـــة وحتــديــد تـــنــظــيـــمــهـــا الــداخــلي
وكيفيات سيرهاr تدعى في صلب النص "وحدة البحث".
اHـــــاداHـــــادّة ة 2  :  : يـــــكـــــون مـــــقـــــر وحـــــدة الـــــبـــــحـث في واليـــــة

اجلـزائـر.
و£ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني

حسب األشكال نفسها احملدّدة إلنشائه.
اHــــاداHــــادّة ة 3  :: زيــــــادة عـــلـى اHــــهـــــام احملــــدّدة فــي اHـــادّة 6
مــن اHرسـوم التّنفيذيّ رقم 99-257 اHؤرّخ في 8 شـعبان
rـذكور أعالهHـوافق 16 نـوفـمبـر سـنة 1999 واHعـام  1420 ا

تكلّف وحدة البحث بتوجيه نشاطاتها نحو :
- حتقـيق اHسـتوى األمثل لـتكـاليف البـناء واإلجناز

rفي البنى التّحتية
- احملــافــظــــة عــلى اHــمـتــلــكـــات اHــوجـــودة وجــعـلــهـــا

rفـي أحسن مستوى من اخلدمة
rYستعملHأمن ا Yحتس -

rواد احمللية والتي أعيد إنتاجهاHاستخدام ا -
- إعـــداد األدوات الــــتـي تـــســـــاعـــــد عـــلـى الــــتـــســــيـــــيـــر

rواتخـاذ القـرار
- تطوير µاذج رقمـية متعلقة بالسلوك اHيكانيكي

rللمواد والهياكل
- تــــثـــــمــــY الـــــبــــحث بـــــواســــطـــــة أنــــشـــــطــــة تـــــطــــويــــر

rالبرمجيات وإنتاج الوثائق التقنية
rإعداد األنظمة التّقنية ونشرها -

- تنظيم تظاهرات علمية (ملتقيات ومؤتمرات).
اHاداHادّة ة 4  :  : تتشكّـل وحدة البحث في قسمي بحث :

rواد والهياكلHقسم ا -
- قسم إدارة واستغالل اHمتلكات.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ£قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 15 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1437
اHوافق 24 مارس سنة 2016.
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وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قــــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرقــــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 15  جــمــادى الـــثــانـــيــة  جــمــادى الـــثــانـــيــة
عــام عــام 1437 اHـوافق  اHـوافق 24  مـارس سـنة   مـارس سـنة r2016 يــتـضـمr يــتـضـمّن
إنشـاء وحدة بحث لألشـغال العـموميـة لدى الهـيئةإنشـاء وحدة بحث لألشـغال العـموميـة لدى الهـيئة
الوطنية للرقابة التقنية على األشغال العمومية.الوطنية للرقابة التقنية على األشغال العمومية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ وزير األشغال العمومية

rووزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقـتضى الـقـانون رقم 15-21 اHؤرّخ في 18 ربيع
األول عام 1437 اHوافق 30 ديسـمبر سنة 2015 واHـتضمّن
الــقــانـــون الــتّــوجــيــهي حــول الــبــحـث الــعــلــمي والــتّــطــويــر

rالتكنولوجي
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 97-240 اHؤرّخ
في 25 صــــفــــر عــــام 1418 اHــــوافق 30 يــــونــــيــــو ســــنــــة 1997
واHتـضمّن إنـشـاء الهـيئـة الـوطنـية لـلـرّقابـة التّـقـنيـة على

rعدّلHا rاألشغال العمومية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 99-243 اHؤرّخ
في 21 رجـب عـــام 1420 اHــــوافق 31 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999
الـذي يــحـدّد تــنـظــيم الــلّـجــان الـقــطـاعــيـة الــدّائـمــة لـلــبـحث

rالعلمي والتّطوير التكنولوجي وسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 99-257 اHؤرّخ
في 8 شـعــبــان عــام 1420 اHـوافـق 16 نـوفــمــبـر ســنـة 1999
الــذي يـحــدّد كـيـفــيـات إنــشـاء وحـدات الــبـحث وتــنـظـيــمـهـا

rوسيرهـا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 327-2000
اHـؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اHـوافـق 25 أكــتــوبــر ســنـة

r2000 الذي يحدّد صالحيات وزير األشغال العمومية

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-77 اHـؤرّخ
في 18 ربيع األول عـام 1434 اHوافـق 30 يناير سنة 2013
الــذي يــحــدّد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

rالعلمي
- وبـناء على رأي اللّجـنة القطـاعية الدائـمة للبحث
العـلـمي لقـطاع األشـغـال العـمومـيـةr �وجب الـقرار رقم 4

r2014/01 لالجتماع العادي رقم
يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تـــطـــبـــيـــقــــا ألحـــكـــــــام اHـــادّتـــY 9 و21
مــن اHرسوم التّنفيذيّ رقم 99-257 اHؤرّخ في 8 شعبـان
rـذكـور أعالهHـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنـة 1999 واHعـام 1420 ا


