
العدد العدد 31
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 18 شعبان شعبان عام عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 25 مايو سنة مايو 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



18 شعبان عام  شعبان عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 231
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فهرسفهرس
مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مرسوم تـنفيذي رقم 16 - 147 مؤرخ في 16 شعـبان عام 1437 اHوافـق 23 مايـو سنة r2016 يـعـدّل ويتــمم اHرسوم التـنـفيـذي
رقـم 98 - 63 اHـؤرّخ فـي 19 شـوّال عـام 1418 اHـوافق 16 فبراير سنـة 1998 الـذي يـحدد اخـتـصاص اجملالس القضائية
وكــيــفـــيــات تــطـــبــيق األمــر رقم 97 - 11 اHـــؤرّخ في 11 ذي الـــقــعــدة عــام 1417 اHـــوافق 19 مــارس ســنــة 1997 واHــتــضــمن
التقسيم القضائي........................................................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيــذي رقـم 16-148 مـؤرخ في 16 شـعـبـان عـام 1437 اHـوافق 23 مـايـو سـنـة r2016 يـتـضـمن اHـصــادقـة عـلى مـخـطط
تهيئـة اHدينـة اجلديـدة لبوعينان...................................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيــذي رقـم 16-149 مـؤرخ في 16 شـعـبـان عـام 1437 اHـوافق 23 مـايـو سـنـة r2016 يـتـضـمن اHـصــادقـة عـلى مـخـطط
تهيئـة اHدينـة اجلديـدة لبوغزول...................................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيــذي رقـم 16-150 مـؤرخ في 16 شـعـبـان عام 1437 اHـوافق 23  مـايـو سـنة r2016 يـتـضـمن اHـصـادقـة عـلى مـخـطط
تهيئـة اHدينـة اجلديـدة حلـاسـي مسعـود..........................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقـم 16-151 مـؤرخ في 16 شـعـبـان عام 1437 اHـوافــق 23 مـايـو سـنة r2016 يـتـضمن حتـويل اHـعهـد الــوطنـي
للبحـث في التربية إلـى مـؤسـسة عمـومية ذات طـابـع علمي وتكنولوجــي.........................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس ســنـة r2016 يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـام مــديـر دراسـات
باللجنة الوزارية اHشتركة العقارية بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية والبيئة - سابقا....................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جـمادى الـثانـية عام 1437 اHوافق 13 مارس سـنة r2016 يـتضـمّن إنهـاء مهـام مكـلّف بالـدراسات
والتلخيص بوزارة الداخلية واجلماعات احمللـية..............................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  جـمادى الـثانـية عام 1437 اHوافق 13 مارس سـنة r2016 يـتضمّن إنـهاء مهـام رئيس ديوان والي
والية ميلة................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4  جـمادى الـثـانيـة عام 1437 اHوافق 13 مارس سـنة r2016 يـتضـمّن إنـهاء مـهـام مفـتش باHـفـتشـية
العامة لوالية اجلـزائر.................................................................................................................................
مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخـان في 4  جـمادى الـثـانيـة عـام 1437 اHوافق 13 مارس سـنة r2016 يـتـضمّـنان إنـهـاء مهـام رؤسـاء
أمن الواليات............................................................................................................................................
مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخـان في 4  جـمادى الـثانـية عـام 1437 اHوافق 13 مارس سـنة r2016 يـتضمّـنان إنهاء مـهام  مديرين
للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية في الـواليـات..................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4  جـمادى الـثـانيـة عام 1437 اHوافق 13 مارس سـنة r2016 يـتـضمّن إنـهـاء مهـام مـديرين لـلـحمـاية
.....................................................................................................................................Yدنية في واليتHا
مـراسيم رئـاسيّـة مؤرّخة في 6  جـمادى الـثانـية عام 1437 اHوافق 15 مارس سـنة r2016 تـتضـمّن إنهـاء مهـام بوزارة الـتعـليم
العالي والبحث العلمي...............................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 6  جمادى الـثانية عام 1437 اHوافق 15 مارس سـنة r2016 يتضـمّن إنهاء مـهام مدير مـعهد تـسيير
التقنيات احلضرية بجامعـة أم البـواقي........................................................................................................
Yيـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام عـمـيـدي كـلـيـتـ r2016 ـوافق 15 مـارس سـنـةHمـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 6  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1437 ا
بجامعة أم البواقي....................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6  جمادى الـثانية عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة r2016 يـتضمّن إنهـاء مهام نائب مديـر بجامعة
قسنطينـة................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437 اHـوافق 13 مــارس ســنــة r2016 يـتــضــمّن تـعــيــY رئـيـس أمن واليـة
خنشلة.....................................................................................................................................................
مـرسـومــان رئـاسـيّــان مـؤرّخــان في 4  جــمـادى الـثــانـيـة عــام 1437 اHـوافق 13 مـارس ســنـة r2016 يـتــضـمّـنـان تـعــيـY مـديـرين
للمواصالت السلكية والالسلكية في الـواليـات...............................................................................................
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مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4  جـمــادى الـثــانـيــة عــام 1437 اHـوافق 13 مـارس ســنـة r2016 يـتــضـمّن تــعـيــY مـديـرين لــلـحــمـايـة
اHدنية في الـواليـات.................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 6  جــمــادى الـــثــانــيــة عــام 1437 اHـــوافق 15 مــارس ســنــة r2016 يــتــضــمّن تــعــيــY مــديــر اHــيــزانــيـة
والوسائل ومراقبة التسيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6  جمادى الثانية عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة r2016 يتضمّن التّعيY بجامعـة الشلف.........
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6  جمادى الثانية عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة r2016 يتضمّن التّعيY بجامعـة األغواط........
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6  جمادى الثانية عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة r2016 يتضمّن التّعيY بجامعـة أم البـواقي...
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 6  جـمادى الـثـانيـة عام 1437 اHوافق 15 مارس سـنة r2016 يـتضـمّن تـعيـY عـمداء كـليـات بـجامـعة
بجاية......................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6  جمادى الثانية عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة r2016 يتضمّن التّعيY بجامعـة بشـار..........
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 6  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق 15 مـارس سـنـة r2016 يتـضـمّن تـعـيY مـديـر اHـدرسة الـعـلـيا
لألساتذة بوهران.......................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 6  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق 15 مـارس سـنـة r2016 يتـضـمّن تـعـيY مـديـر اHـدرسة الـعـلـيا
لألساتذة �ستغا�.....................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 6  جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق 15 مـارس سـنـة r2016 يتـضـمّن تـعـيY مـديـر اHـدرسة الـعـلـيا
لإلعالم اآللي بسيدي بلعباس.......................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 19  جمـادى األولى عام 1437 اHوافق 28 فـبـراير سـنة r2016 يتـضـمّن إنهـاء مـهام بـوزارة الـصنـاعة
واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار - سابقا (استدراك)..........................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19  جـمـادى األولـى عام 1437 اHـوافق 28 فــبـرايـر سـنـة r2016 يـتـضـمّن الـتّـعـيـY بـوزارة الـصـنـاعـة
واHناجم (استدراك)...................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 19  جمـادى األولى عام 1437 اHوافق 28 فـبـراير سـنة r2016 يتـضـمّن إنهـاء مـهام بـوزارة الـصنـاعة
واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار - سابقا (استدراك)..........................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء

وزارة ا;اليةوزارة ا;الية
قــرار مــؤرخ في 3 رجـب عــام 1437 اHـــوافق 11 أبــريـل ســنــة r2016 يــحــدد قـــائــمــة مـــســؤولي إدارة اجلـــمــارك اHــؤهـــلــY إلجــراء
اHصاحلة وكذا نسب اإلعفاءات اجلزئية............................................................................................................
قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1437 اHوافق 16 مايو سنـة r2016 يتضمّن تفويض اإلمضـاء إلى اHدير العام للخزينة............
مـقـــرّر مـؤرّخ في 15  شــعـبــان عـام 1437 اHـوافق 22 مــايـو ســنـة r2016 يـتــعـلّق بــتـعـريـف قـواعـد حتــديـد األســعـار اHــطـبـقــة عـلى
..........................................................................................Yصنوعات الفاخرة من الذهب والفضـة والبالتHا

وزارة السكن والعمران وا;دينةوزارة السكن والعمران وا;دينة
YـرقـHأعــضـاء جلـنـة اعــتـمـاد ا Yيـتـضــمن تـعـيـ r2016 ـوافق 21 فـبــرايـر ســنـةHقــــرار مـؤرخ فــي 12 جـمــادى األولى عـام 1437 ا
...................................................................................................................................................Yالعقاري
قــــرار مــؤرخ فــي 14 جــمــادى األولـى عـام 1437 اHـوافق 23 فــبــرايــر ســنـة r2016 يــعــدل الــقـرار اHــؤرخ في 28 رجب عـام 1435
اHوافق 28 مايو سنة 2014 اsلذي يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية اHشتركة لدراسة مخطط تهيئة اHدينة اجلديدة.......

قــرار مـؤرخ في 18 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1437 اHـوافق 27 مـارس ســنـة r2016 يــتـضــمن اHـصــادقـة عـلـى األرقـام االســتـــداللــيــة
لألجـور واHــواد لـلـفـصل الـرابع من سـنـة 2015 اHـسـتـعـمـلـة في صـيغ حتـيـY ومـراجـعـة أسـعـار صــفــقــات األشـغـال لـقـطاع
البناء واألشغال العمومية والري...................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفيـذي رقم مـرسـوم تـنـفيـذي رقم 16 - 147 مـؤرخ في  مـؤرخ في 16 شعـبـان عام شعـبـان عام
1437 اHــوافـق  اHــوافـق 23 مـــايـــو ســـنــة  مـــايـــو ســـنــة r2016 يـــعــــدr يـــعــــدّل ويـــتـــممل ويـــتـــمم

اHـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقـم اHـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقـم 98 -  - 63 اHـــؤر اHـــؤرّخ فـي خ فـي 19
شــــوشــــوّال عـــام ال عـــام 1418 اHـــوافق  اHـــوافق 16 فـــبـــرايـــر ســـنــــة  فـــبـــرايـــر ســـنــــة 1998
الـذي يـحدد اخـتـصاص اجملالس القضائية وكيفياتالـذي يـحدد اخـتـصاص اجملالس القضائية وكيفيات
تطـبـيق األمر رقم تطـبـيق األمر رقم 97 -  - 11 اHؤر اHؤرّخ في خ في 11 ذي الـقعدة ذي الـقعدة
واHــتــضـمن 1417 اHــوافق  اHــوافق 19 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة 1997 واHــتــضـمن  عـام عـام 

التقسيم القضائي.التقسيم القضائي.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rحافظ األختام rبناء على تقرير وزير العدل -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 05-11 اHـؤرخ
في 10 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1426 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة

 rتعلق بالتنظيم القضائيH2005 وا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 155 اHــــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

rتمّمHعدّل واHا rقانون اإلجراءات اجلزائية

- و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 97 - 11 اHــــؤرّخ في 11 ذي
القـعـدة عام 1417 اHوافق 19 مـارس سنة 1997 واHـتضمن

rالتقسيم القضائي

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرّخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

rدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـــقـــتــــضى اHــــرســـوم الـــتــــنــــفــــيــــذي رقـم 98 - 63
اHـؤرّخ فـي 19 شـوّال عـام 1418 اHـوافق 16 فبراير سنـة
1998 الـذي يـحدد اخـتـصاص اجملالس القضائية وكيفيات

تـطــبـيق األمـر رقم 97 - 11 اHـؤرّخ في 11 ذي الـقــعـدة عـام
1417 اHـوافق 19 مــارس سـنـة 1997 واHــتـضــمن الــتـقــسـيم

rتمّمHعدّل واHا rالقضائي

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يـــعــــدّل هـــذا اHـــرســـوم ويــــتـــمم أحـــكـــام
اHـرسـوم الــتـنـــفـيــذي رقـم 98 - 63 اHــؤرّخ فـي 19 شــوّال
عـــام 1418 اHـــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنـــة 1998 الـــذي يـــحــدد
اخـــتـصــاص اجملـالس الــقـضــائـيــة وكــيـفــيـات تــطـبــيق األمـر
رقم 97 - 11 اHــؤرّخ في 11 ذي الــقــعــدة عــام 1417 اHــوافق

19 مارس سنة 1997 واHتضمن التقسيم القضائي.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــعـدّل االخـتــصـاص اإلقـلــيـمي جملــلس قـضـاء
خـنـشـلـةr اHـنـصـــوص عـلـيـه في اHـرسـوم الـتـنــفـيــذي رقـم
98 - 63 اHـــــــــؤرّخ فـي 19 شـــــــــوّال عــــــــام 1418 اHـــــــــوافق 16

فـبـرايـر سـنـة 1998 واHذكـور أعالهr وفـقـا للـجـدول اHـلحق
بهذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 16 شـعــبـان عـام 1437 اHـوافق 23
مايو سنة 2016.

عبد اHالك سالل عبد اHالك سالل 

اHلحقاHلحق
االختصاص اإلقليمي للمجالس القضائيةاالختصاص اإلقليمي للمجالس القضائية

مجلس قضاء خنشلةمجلس قضاء خنشلة

البلدياتالبلديات احملاكماحملاكماجمللساجمللس

(بدون تغيير)

ششار - ببار - الوجلة -
جالل - خيران

أوالد رشاش - احململ

قايس - الرميلة - فايس

بوحمامة - يابوس -
أمصارة - شلية

خنشلةخنشلة

خنشلة

ششار

أوالد رشاش

قايس

بوحمامة
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- 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
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 04-96 اHـؤرخ
في 11 صــــفـــــر عــــام 1425 اHـــــوافق أول أبـــــريل ســـــنــــة 2004

rدينة اجلديدة لبوعينانHتضمن إنشاء اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-231 اHؤرخ
في 8 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1427 اHــوافق 4 يـــولــيــو ســنــة
2006 واHـتضـمـن التـصـريح بـاHـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـية

اHتعلقة بـإجناز بعض منشآت وجتهيزات وهياكل اHدينة
rتممHعدل واHا rاجلديدة لبوعينان

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-303 اHؤرخ
في 17 شـعـبـان عـام 1427 اHـوافق 10 سـبـتـمـبـر سـنة 2006
الـــذي يـــحـــدد مــهـــام هـــيـــئـــة اHـــديـــنــة اجلـــديـــدة لـــبـــوعـــيـــنــان

rتممHعدل واHا rوتنظيمها وكيفيات سيرها
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-76 اHـؤرخ
في 13 ربـــيع األول عـــام 1432 اHــــوافق 16 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الـذي يـحـدد شـروط وكــيـفـيـات وضع مـخــطط تـهـيـئـة

rتممHعدل واHا rدينة اجلديدة وإعداده واعتمادهHا
- وبـــعـــد إبـــداء رأي الـــلـــجـــنـــة الـــوزاريـــة اHـــشـــتـــركـــة

rدينة اجلديدةHكلفة بدراسة مشروع مخطط تهيئة اHا

يـرسم  ما يأتـي :يـرسم  ما يأتـي :

اHـــــــادة األولى : اHـــــــادة األولى : تـــــطــــــبــــــيــــــقـــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة  15 من
اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 11-76 اHـؤرخ في 13 ربـيع األول
عــــام 1432 اHــــوافق 16 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2011 الــــذي يــــحــــدد
شــروط وكــيـفــيـات وضع مــخـطـط تـهــيـئــة اHـديــنـة اجلــديـدة
وإعـداده واعــتـمــادهr يـصــادق عـلى مــخـطط تــهـيــئـة اHــديـنـة

اجلديدة لبوعينانr اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

2 : : تــــتم مـــراجـــعــــة مـــخـــطـط تـــهـــيـــئــــة اHـــديـــنـــة اHـــادة اHـــادة 
اجلديدة لبوعينان في نفس األشكال.

 اHادة  اHادة 3 : :   ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 16 شـعــبـان عـام 1437 اHـوافق 23
مايو سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مـرسـوم تـنـفيــذي رقـم مـرسـوم تـنـفيــذي رقـم 16-148 مـؤرخ في  مـؤرخ في 16 شـعـبـان عـام شـعـبـان عـام
1437 اHوافق  اHوافق 23 مايـو سنة  مايـو سنة r2016 يتـضمن اHصادقةr يتـضمن اHصادقة

على مخطط تهيئـة اHدينـة اجلديـدة لبوعينان.على مخطط تهيئـة اHدينـة اجلديـدة لبوعينان.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيـر األول
-  بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريـــــر  وزيــــر الـــســــكن والــــعـــمـــران

rدينةHوا
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

r(الفقرة 2) منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ــــقـــتــــضـــى الـــقــــانــــــون رقــم 90-25 اHـــــؤرخ في
أول جــمــادى األولى عــام 1411 اHــوافق 18 نــوفــمـــبــر ســنــة

rتممHعدل واHا rتضمن التوجيه العقاريH1990 وا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اHوافق  أول ديسـمبـر سنة 1990

rتممHعدل واHا rتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اHوافق  أول ديسـمبـر سنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

rتممHعدل واHا
- 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 02-08 اHــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

rدن اجلديدة وتهيئتهاHبشروط إنشاء ا
- 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 10-02 اHــــؤرخ في 16
رجب عـام 1431 اHـوافق 29 يـونـيــو سـنـة 2010 واHــتـضـمن

rصادقة على اخملطط الوطني لتهيئة اإلقليمHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

rبالبلدية



18 شعبان عام  شعبان عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 631
25 مايو سنة  مايو سنة 2016 م

مـرسـوم تـنـفيــذي رقـم مـرسـوم تـنـفيــذي رقـم 16-149 مـؤرخ في  مـؤرخ في 16 شـعـبـان عـام شـعـبـان عـام
1437 اHوافق  اHوافق 23 مايـو سنة  مايـو سنة r2016 يتـضمن اHصادقةr يتـضمن اHصادقة

على مخطط تهيئـة اHدينـة اجلديـدة لبوغزول.على مخطط تهيئـة اHدينـة اجلديـدة لبوغزول.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيـر األول
-  بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريـــــر  وزيــــر الـــســــكن والــــعـــمـــران

rدينةHوا
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143

r( الفقرة 2) منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ــــقـــتــــضـــى الـــقــــانــــــون رقــم 90-25 اHـــــؤرخ في
أول جــمــادى األولى عــام 1411 اHــوافق 18 نــوفــمـــبــر ســنــة

rتممHعدل واHا rتضمن التوجيه العقاريH1990 وا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اHوافق  أول ديسـمبـر سنة 1990

rتممHعدل واHا rتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اHوافق  أول ديسـمبـر سنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

rتممHعدل واHا
- 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 02-08 اHــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

rدن اجلديدة وتهيئتهاHبشروط إنشاء ا
- 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 10-02 اHــــؤرخ في 16
رجب عـام 1431 اHـوافق 29 يـونـيــو سـنـة 2010 واHــتـضـمن

rصادقة على اخملطط الوطني لتهيئة اإلقليمHا
- 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
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 04-97 اHـؤرخ
في 11 صــــفـــــر عــــام 1425 اHـــــوافق أول أبـــــريل ســـــنــــة 2004

rدينة اجلديدة لبوغزولHتضمن إنشاء اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-232 اHؤرخ
في 8 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1427 اHــوافق 4 يـــولــيــو ســنــة
2006 واHـتضـمـن التـصـريح بـاHـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـية

اHتعلقة بـإجناز بعض منشآت وجتهيزات وهياكل اHدينة
 rاجلديدة لبوغزول

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-304 اHؤرخ
في 17 شـعـبـان عـام 1427 اHـوافق 10 سـبـتـمـبـر سـنة 2006
الــــذي يـــحـــدد مــــهـــام هــــيـــئـــة اHــــديـــنــــة اجلـــديـــدة لــــبـــوغـــزول

rعدلHا rوتنظيمها وكيفيات سيرها
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-76 اHـؤرخ
في 13 ربـــيع األول عـــام 1432 اHــــوافق 16 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الـذي يـحـدد شـروط وكــيـفـيـات وضع مـخــطط تـهـيـئـة

rتممHعدل واHا rدينة اجلديدة وإعداده واعتمادهHا
- وبـــعـــد إبـــداء رأي الـــلـــجـــنـــة الـــوزاريـــة اHـــشـــتـــركـــة

rدينة اجلديدةHكلفة بدراسة مشروع مخطط تهيئة اHا

يـرسم  ما يأتـي :يـرسم  ما يأتـي :

اHـــــــادة األولى : اHـــــــادة األولى : تـــــطــــــبــــــيــــــقـــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة  15 من
اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 11-76 اHـؤرخ في 13 ربـيع األول
عــــام 1432 اHــــوافق 16 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2011 الــــذي يــــحــــدد
شــروط وكــيـفــيـات وضع مــخـطـط تـهــيـئــة اHـديــنـة اجلــديـدة
وإعـداده واعــتـمــادهr يـصــادق عـلى مــخـطط تــهـيــئـة اHــديـنـة

اجلديدة لبوغزولr اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

2 : : تــــتم مـــراجـــعــــة مـــخـــطـط تـــهـــيـــئــــة اHـــديـــنـــة اHـــادة اHـــادة 
اجلديدة لبوغزول في نفس األشكال.

 اHادة  اHادة 3 : :   ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 16 شـعــبـان عـام 1437 اHـوافق 23
مايو سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 31 18 شعبان عام  شعبان عام  1437 هـ هـ
25 مايو سنة مايو سنة 2016 م

مـرسـوم تـنـفيــذي رقـم مـرسـوم تـنـفيــذي رقـم 16-150 مـؤرخ في  مـؤرخ في 16 شـعـبـان عـام شـعـبـان عـام
1437 اHــــــوافق  اHــــــوافق 23  مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة   مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة r2016 يــــــتـــــــضـــــــمنr يــــــتـــــــضـــــــمن

اHــصـــادقــة عـــلى مـــخــطط تـــهــيـــئـــة اHـــديــنــــة اجلــديـــدةاHــصـــادقــة عـــلى مـــخــطط تـــهــيـــئـــة اHـــديــنــــة اجلــديـــدة
حلـاسـي مسعـود.حلـاسـي مسعـود.

ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيـر األول

-  بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريـــــر  وزيــــر الـــســــكن والــــعـــمـــران
rدينةHوا

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r( الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا

- و�ــــقـــتــــضـــى الـــقــــانــــــون رقــم 90-25 اHـــــؤرخ في
أول جــمــادى األولى عــام 1411 اHــوافق 18 نــوفــمـــبــر ســنــة

rتممHعدل واHا rتضمن التوجيه العقاريH1990 وا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اHوافق  أول ديسـمبـر سنة 1990

rتممHعدل واHا rتعلق بالتهيئة والتعميرHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اHوافق  أول ديسـمبـر سنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

rتممHعدل واHا

- 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 02-08 اHــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

rدن اجلديدة وتهيئتهاHبشروط إنشاء ا

- 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 10-02 اHــــؤرخ في 16
رجب عـام 1431 اHـوافق 29 يـونـيــو سـنـة 2010 واHــتـضـمن

rصادقة على اخملطط الوطني لتهيئة اإلقليمHا

- 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�ـقــتــضـــى اHــرســـــوم الــرئـــاســي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـــي 25 رجـــب عـــــام 1436 اHــوافـــق  14 مـــايــــو
rأعـضـــــاء احلـكـومــــة Yـتـضـمـــــن تــعــــيــHسـنـــــة 2015 وا

rعدلHا
- و�ــقـــتــضــى اHــرســــوم الـــتــنــفــيــــذي رقــم 321-06
اHــــــــــــؤرخ فـــي 25 شــــــــعـــــــــبــــــــــان عــــــــــام 1427 اHـــــــــوافــق 18
ســـبـــتــمـــبـــــر ســـنــــة 2006 واHـــتـــضــمــــن إنــشـــــاء اHـــديـــنــــة

rاجلديــدة حلاســي مسعــود
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-322 اHؤرخ
في 25 شـعـبـان عـام 1427 اHـوافق 18 سـبـتـمـبـر سـنة 2006
الــذي يـحــدد مـهــام هـيــئـة اHــديـنــة اجلـديـدة حلــاسي مــسـعـود

rوتنظيمها وكيفيات سيرها
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-76 اHـؤرخ
في 13 ربـــيع األول عـــام 1432 اHــــوافق 16 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الـذي يـحـدد شـروط وكــيـفـيـات وضع مـخــطط تـهـيـئـة

rتممHعدل واHا rدينة اجلديدة وإعداده واعتمادهHا
- وبـــعـــد إبـــداء رأي الـــلـــجـــنـــة الـــوزاريـــة اHـــشـــتـــركـــة

rدينة اجلديدةHكلفة بدراسة مشروع مخطط تهيئة اHا

يـرسم  ما يأتـي :يـرسم  ما يأتـي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادة 15 من  اHـرسوم
التـنفيذي رقم 11-76 اHؤرخ في 13 ربيع األول عام 1432
اHـــــوافق 16 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 2011 الـــــذي يـــــحـــــدد شـــــروط
وكـيـفـيــات وضع مـخـطـط تـهـيـئــة اHـديـنــة اجلـديـدة وإعـداده
واعــتـمــادهr يـصــادق عـلى مــخـطط تــهـيــئـة اHــديـنــة اجلـديـدة

حلاسي مسعودr اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

2 : : تــــتم مـــراجـــعــــة مـــخـــطـط تـــهـــيـــئــــة اHـــديـــنـــة اHـــادة اHـــادة 
اجلديدة حلاسي مسعود في نفس األشكال.

 اHادة  اHادة 3 : :   ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 16 شـعــبـان عـام 1437 اHـوافق 23
مايو سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 16-151 مـؤرخ في  مـؤرخ في 16 شـعــبـان عـام شـعــبـان عـام
1437 اHـوافــق  اHـوافــق 23 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة r2016 يـتـضـمن حتـويلr يـتـضـمن حتـويل

اHـعهد الـوطـنـي للبـحـث في التربيـة إلـى مـؤسـسةاHـعهد الـوطـنـي للبـحـث في التربيـة إلـى مـؤسـسة
عمـومية ذات طـابـع علمي وتكنولوجــي.عمـومية ذات طـابـع علمي وتكنولوجــي.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

- بـناء عـلى التـقريـر اHشـترك بـY  وزيرة الـتربـية
rالوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 4-99
rو143  (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-04 اHــــؤرخ في 15
مـحـرّم عام 1429 اHـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واHـتـضمن

rالقانون التوجيهي للتربية الوطنية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 15 - 21 اHــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015
واHــتـــضــمن الــقـــانــون الــتــوجــيـــهي حــول الــبــحـث الــعــلــمي
rواد 34 و35 و57 منهHال سيما ا rوالتطوير التكنولوجي

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 455
اHـــــــــؤرخ في 16 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1412 اHـــــــــوافق 23

rتعلق بجرد األمالك الوطنيةHنوفمبر سنة 1991 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 96 - 72 اHؤرخ
في 7 رمــــضــــان عـــام 1416 اHــــوافق 27 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1996
واHــــتــــضــــمــن تــــعـــــديل الــــقــــــانــــون األســــاســـي لــــلــــمــــعــــهـــــد
الــتــربـــوي الــوطــنــي وتــغـيــيــر تـســمــيـته فــيــصـبـح اHـعــهـد

rتمّمHا rالوطني للبحث فــي التربية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 99 - 257
اHـؤرخ في 8 شـعــبـان عـام 1420 اHـوافق 16 نـوفـمـبـر سـنـة
1999 الـــــذي يـــــحـــــدد كــــيـــــفـــــيــــات إنـــــشـــــاء وحـــــدات الــــبـــــحث

rوتنظيمها وسيرها

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 396
اHــؤرخ في 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر
ســـنــة 2011 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي
rللمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

- وبعد االطالع على الرأي اHـطابق للجنـة القطاعية
الدائـمة لـلبـحث العـلمي والـتطـوير الـتكـنولـوجي لوزارة

rالتربية الوطنية

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 
اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى :  يـــهـــــدف هـــــذا اHـــرســـوم إلــى حتـــويل
اHــعـــهـــد الـــوطـــني لـــلــبـــحـث في الـــتــربـــيـــة اHـــنـــشــأ �ـــوجب
اHرسوم التنفيذي رقم 96 - 72 اHؤرّخ في 7 رمضان عام
rـذكور أعالهHتـمّم واHا r1996 وافق 27 ينـاير سـنةH1416 ا

إلى مــؤســـســة عـــمــومــيـــة ذات طــابـع عــلــمـي وتــكــنـــولــوجي
ويدعى في صلب النص "اHعهد".

اHـاداHـادّة ة 2 :  : اHـعـهـد مـؤسـسـة عـمـومـيـة ذات طـابع عـلـمي
وتـكنـولـوجيr يـكـتسي الـطـابع الـقـطاعيr ويـخـضع ألحـكام
اHرسوم الـتنفيذي رقم 11 - 396 اHؤرّخ في 28 ذي احلجة
rـذكـور أعالهHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2011 واHعـام 1432 ا

وألحكام هذا اHرسوم. 
3 : :  يوضع اHـعـهد حتت وصـايـة الوزيـر اHـكلف اHاداHادّة ة 

بالتربية الوطنية.
اHاداHادّة ة 4 : :  يكون مقر اHعهد في مدينة اجلزائر.

و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�ـــوجب مـــرســـوم يـــتـــخـــذ بــنـــاء عـــلـى تـــقــريـــر مـن الـــوزيــر

اHكلف بالتربية الوطنية.
اHــاداHــادّة ة 5 : :  زيــادة عـــلى اHـــهـــام احملـــددة في اHــادة 7 من
اHرسوم الـتنفيذي رقم 11 - 396 اHؤرّخ في 28 ذي احلجة
rـذكـور أعالهHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2011 واHعـام 1432 ا
يـكــلف اHـعـهــد بـإجنـاز بــرامج الـبــحث الـعــلـمي والـتــطـويـر

التكنولوجي في مجال التربية.
وبهذه الصفةr يكلف على اخلصوص �ا يأتي :

- إعـداد بــرامج وطـنـيــة لـلـبـحث فـي اجملـال الـتـربـوي
rوالبيداغوجي والتعليمي وإجنازها

- تـــــرقـــــيـــــة الـــــبـــــحـــــوث حـــــول الـــــعالقـــــة بـــــY احملـــــيط
االجـــتـــمـــاعـي - الـــثـــقـــافي واالقـــتـــصـــادي لـــلـــبالد والـــنـــظـــام

rالتربوي
- إجراء التقييم اHـستمر للنظـام التربوي بواسطة

rبحوث مقارنة للنظم التربوية
- الــقــيـام بــبــحـوث وتــرقــيـة اخلــبــرات حـول حــوكــمـة

rالنظام التربوي وتمويله

rتقييم مردود نظام التكوين وحتليله  -

- الـــــقــــيـــــام بــــدراســـــات تــــقـــــيـــــيــــمـــــيــــة عـــــلى اHـــــنــــاهج
rالتعليمية

- اخـــــتـــــيـــــار الـــــوســــــائل الـــــتـــــعـــــلـــــيــــــمـــــيـــــة والـــــدعـــــائم
rتعلقة بالتربيةHالبيداغوجية ا
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- ضمان اليقـظة العلمـية في مجال حتويل وامتالك
rتعلقة بالتربية والتكوينHعارف العلمية اHونشر ا

- تطـوير بـرامج ومشاريـع بالشـراكة مع مـؤسسات
وهــيــئــات وطــنــيـةr وعــلـى اخلــصـوص مـع اخملــابــر ووحـدات
ومـــراكــز الـــبـــحث الـــتي تـــقـــوم بـــبـــرامج بـــحث قـــريـــبــة أو

rمرتبطة �جال اهتمامه
- تــطــويــر مـشــاريـع تـعــاون مع مــؤســســات أجــنــبــيـة

rتتولى مهام ¨اثلة
- تــسـيــيــر الـذاكــرة الــتـربــويـة والــرصــيـد الــوثــائـقي

للمعهد وحفظهما.

اHاداHادّة ة 6 :  : زيادة على األعـضـاء اHنصــوص عليهم فــي
اHـادة 13 من اHـــرســـوم الــتــنــفــيــذي رقــم 11 - 396 اHـؤرخ
فــي 28 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 24 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة
2011 واHـذكـور أعالهr  يـضـم مـجـلس إدارة اHـعـهـد بـعـنـوان

مؤسسات الدولة اHعنية :

rثل وزير الدفاع الوطني¨ -

rكلف بالداخلية واجلماعات احملليةHثل الوزيرا¨ -

- ¨ــثل الـوزيــر اHــكـلف بــالـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث
rالعلمي

rYهنيHكلف بالتكوين والتعليم اHثل الوزير ا¨ -

rكلف بالشؤون الدينية واألوقافHثل الوزير ا¨ -

rكلف باجملاهدينHثل الوزير ا¨ -
rكلف بالثقافةHثل الوزير ا¨ -

rرصد الوطني للتربية والتكوينHثل ا¨ -
rثل اجمللس األعلى للغة العربية¨ -

- ¨ثل احملافظة السامية لألمازيغية.

اHاداHادّة ة 7 :  :  يحول مجمـوع مستخدمي اHـعهد الوطني
لـلـبـحث في الـتـربـيـة وذمـته اHـالـيـة اHـتـكـونـة من األمـوال
واحلـــقـــوق وااللــتـــزامـــات والــوســـائل بـــكل أنـــواعـــهـــاr الــتي
يحـوزها بصـفتـه مؤسسـة عمـوميـة ذات طابع إداريr إلى
اHـــعـــهـــد بــــصـــفـــته مــــؤســـســـة عـــمــــومـــيـــة ذات طـــابـع عـــلـــمي

وتكنولوجي.
يــتــرتب عــلى الــتــحــويل إعــداد جــرد تــقـديــري وكــمي

ونوعي تقوم به جلنة خاصة تعY لهذا الغرض.

rرسومHادّة ة 8 : :  تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا اHاداHا
ال ســيـمــا أحـكــام اHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 96 - 72 اHـؤرّخ
r1996 ــوافق 27 يـــنـــايـــر ســـنـــةHفي 7 رمـــضـــان عـــام 1416 ا

اHتمم واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 9 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 16 شـعــبـان عـام 1437 اHـوافق 23
مايو سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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
مـــديـــر دراســــات بـــالـــلـــجـــنـــة الـــوزاريـــة اHـــشـــتـــركـــةمـــديـــر دراســــات بـــالـــلـــجـــنـــة الـــوزاريـــة اHـــشـــتـــركـــة
الــعـــقــاريــة بــوزارة الــداخـــلــيــة واجلــمـــاعــات احملــلــيــةالــعـــقــاريــة بــوزارة الــداخـــلــيــة واجلــمـــاعــات احملــلــيــة

والبيئة - سابقا.والبيئة - سابقا.
ــــــــــــــــــــ.

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
رشــيـــد الــعـــمــريr بـــصــفـــته مــديـــرا لــلـــدراســات بـــالــلـــجــنــة
الــــوزاريـــــة اHــــشــــتـــــركــــة الـــــعــــقــــاريـــــة بــــوزارة الــــداخـــــلــــيــــة
واجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيـــة والـــبـــيـــئـــة - ســـابـــقـــاr إلحـــالـــته عـــلى

التّقـاعد.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مـارس سنة  مـارس سنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام
مـكـلمـكـلّف بـالـدراسـات والـتـلـخيـص بـوزارة الـداخـلـيةف بـالـدراسـات والـتـلـخيـص بـوزارة الـداخـلـية

واجلماعات احمللـية.واجلماعات احمللـية.

ــــــــــــــــــــ

�ــــوجــــــــب مــــرســــــــوم رئــــاســــيّ مــــــــؤرّخ فـــــي 4
جــــمـــــــادى الـــثــــانـــيـــــــة عـــــــام 1437 اHــــوافــــق 13 مـــــــارس
rتــنــهـــى مـهـــــام الــسّــيــــد أحــمـــــد كــنـــــوش r2016 ســنـــــة
بصفـتــــه مكـلّفـــــا بالـدراســـات والـتلـخيـــــص بــــوزارة

الداخليـــــة واجلماعـــــات احمللـيـــــة.



18 شعبان عام  شعبان عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1031
25 مايو سنة  مايو سنة 2016 م

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

رئيس ديوان والي والية ميلة.رئيس ديوان والي والية ميلة.

ــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
رشــيـد مــحــنــد عـلـيr بـصــفــته رئــيـســا لــديــوان والي واليـة

ميلةr 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

مفتش باHفتشية العامة لوالية اجلـزائر.مفتش باHفتشية العامة لوالية اجلـزائر.

ــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
عــبــد الـقــادر لـكــحلr بــصـفــته مــفــتـشــا بـاHــفــتـشــيــة الـعــامـة

لوالية اجلزائرr إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخـان في خـان في 4  جمـادى الثانـية عـام  جمـادى الثانـية عـام
1437 اHــوافق  اHــوافق 13 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة r2016 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

إنهاء مهام رؤسـاء أمن الواليات.إنهاء مهام رؤسـاء أمن الواليات.

ــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـــــسّــــــادة اآلتــــــيــــة أســـــمــــــاؤهم بـــــصـــــفـــــتـــــهـم رؤســـــــاء أمـن

الـواليات اآلتـية :

- معمر العبديr في والية تامنغستr ابتداء من 30
r2014 أكتوبر سنة

rفي والية خنشلة rعبد احلق لعوامري -

- عــبـــد احلــق بــــوراويr في واليــة غــــردايـــةr ابـــتــداء
من 30 أكتوبر سنة 2014.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد

أمحمد بطاشr بصفته رئيسا ألمن والية ورقلة.

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخـان في خـان في 4  جمـادى الثانـية عـام  جمـادى الثانـية عـام
1437 اHــوافق  اHــوافق 13 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة r2016 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

إنـــهــــاء مــــهـــام  مــــديــــرين لــــلــــمـــواصـالت الــــســـلــــكــــيـــةإنـــهــــاء مــــهـــام  مــــديــــرين لــــلــــمـــواصـالت الــــســـلــــكــــيـــة
والالسلكية الوطنية في الـواليـات.والالسلكية الوطنية في الـواليـات.

ــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـسّــادة اآلتـيــة أســمـاؤهم بــصـفــتـهـم مـديــرين لـلــمـواصالت

السلكية والالسلكية الوطنية في الواليات اآلتية :

rفي والية أم البواقي rأمقران بن براهيم -

- ادريـس شــــــيـخr في واليــــــــة تــــيـــــــارتr إلحــــالـــــتـــه
rعـلى التّقـاعد

- واحــمـــد مــحــمــــديr في واليــــة اجلـــلــفــــــةr إلحــالــتــه
rعلى التّقـاعد

rفي واليـــــة بــــرج بــــوعـــــريــــريج rرشــــيـــــد بــــوكــــرمـــــة -
rإلحالته على التّقـاعد

- مــحــمــد طـــالبr في واليــــة بـــــومــرداسr إلحـــالــتــه
على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
مــســـعـــود راكــدr بـــصـــفــتـه مــديـــرا لـــلــمـــواصالت الـــســلـــكـــيــة
والـالسـلــكــــيــة الــوطــنــــيــة في واليـــــة بـجـــايــــةr إلحـــالـتــه

عـلى التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ فيخ في4  جــمــادى الــثــانــيــة عـام   جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

.Yدنية في واليتHمديرين للحماية ا.Yدنية في واليتHمديرين للحماية ا

ــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـسّـيــدين اآلتي اسـمــاهـمــا بـصـفــتـهـمــا مـديـريـن لـلـحــمـايـة
اHــدنــيــة فـي الــواليــتــY اآلتــيــتـــrY لــتــكــلــيـف كــل مــنــهــمــا

بوظيفـة أخـرى :

rفي والية اجللفة rعمار بوخنيفر -

- إبراهيم محمديr في والية غرداية.
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مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّـة مؤرـة مؤرّخة في خة في 6  جمـادى الثانـية عام   جمـادى الثانـية عام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 تـتضـمr تـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـسّادة اآلتـية أسـماؤهم بـوزارة الـتعـليم الـعالي والـبحث

العلمي :
- أحـمــد صـايــفي بن زيــانr بـصــفـته رئــيـســا لـديـوان
rبناء على طلبه rوزير التعليم العالي والبحث العلمي

- مـــــراد لـــــعـالليr بـــــصـــــفـــــتـه مـــــكـــــلّـــــفـــــا بـــــالـــــدراســــات
rوالتلخيص

- يـحيى راشـديr بصـفته مـديرا لـلتـنمـية واHـصالح
الـعـلـمـيـة والـتـقـنـيـة فـي اHـديـريـة الـعـامـة لـلـبـحث الـعـلـمي

والتطوير التكنولوجي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
أحـــمـــد بــــلـــمـــخـــتـــارr بـــصـــفـــته نـــائـب مـــديـــر لالســـتـــشـــراف
rوالــتـخــطـيـط بـوزارة الــتـعــلــيم الـعــالي والــبـحـث الـعــلـمي

إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
احلـــــاج كــــــامـليr بـصـفــتــه نـــائب مــديــــر لـلـتــجـهـــيـزات
في اHــــديــــريــــة الــــعـــــامــــة لــــلــــبــــحث الــــعـــــلــــمي والــــتــــطــــويــــر
rالـتـكـنــولـوجي بـوزارة الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعـلـمي

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 6  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مـديـر معـهـد تـسيـيـر التـقـنـيات احلـضـريـة بجـامـعـةمـديـر معـهـد تـسيـيـر التـقـنـيات احلـضـريـة بجـامـعـة

أم البـواقي.أم البـواقي.
ــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
مـــحــمــد الـــشــريف عـــدادr بــصـــفــته مـــديــرا Hــعـــهــد تــســـيــيــر
الــتـــقــنـــيــات احلـــضـــريــة بـــجــامـــعــة أم الـــبــواقـيr لــتـــكــلـــيــفه

بوظيفة أخـرى.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 6  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

عميدي كليتY بجامعة أم البواقي.عميدي كليتY بجامعة أم البواقي.
ــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
Yالــسّــيــدين اآلتـي اســمــاهـمــا بــصــفــتــهــمــا عــمــيــدي كــلــيــتـ
بــــجـــــامـــعــــــــة أم الــــبــــــــواقـيr لـــتــــكـــــلــــــيـف كــل مــــنــــهــــمـــــا

بوظيفـــة أخــرى :
rكلية العلوم والتكنولوجيا rعبد الرحمان ديب -

- العلمي لراويr كلية احلقوق والعلوم السياسية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 6  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

نائب مدير بجامعة قسنطينـة.نائب مدير بجامعة قسنطينـة.
ــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
صـالح الــــديــن بـــــوعـــــودr بــــصـــــفــــته نــــائـب مــــديــــر مـــــكــــلّــــفــــا
بـالـتـكـوين الـعــالي فـيـمـا بـعـد الـتــدرج والـتـأهـيل اجلـامـعي
والــبـــحث الـــعــلـــمي بـــجــامـــعـــــة قــســـنــطـــيـــنــــةr لـــتــكـــلـــيــفــه

بوظيفــة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2016 ــــوافق 13 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

رئيس أمن والية خنشلة.رئيس أمن والية خنشلة.
ــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 13 مـــارس ســـنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد

عبــد احلكيم برغوتيr رئيسا ألمن والية خنشلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسومـان رئاسيمرسومـان رئاسيّـان مؤرـان مؤرّخـان في خـان في 4  جمـادى الثانـية عـام  جمـادى الثانـية عـام
1437 اHــوافق  اHــوافق 13 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة r2016 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

تـعيـY مـديـرين للـمـواصالت الـسلـكـيـة والالسلـكـيةتـعيـY مـديـرين للـمـواصالت الـسلـكـيـة والالسلـكـية
في الـواليـات.في الـواليـات.

ــــــــــــــــــــ
�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنـــة r2016 يـــعـــY الـــسّــادة
اآلتــــيـــــة أســــمــــاؤهـم  مــــديـــــرين لــــلـــــمــــواصـالت الــــســــلـــــكــــيــــة

والالسلكية الوطنية في الواليات اآلتية :
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rفي والية البليدة rعبد احلي شلواي -
rفي والية جيجـل rزيدان بلوافي -

rفي والية معسكر rعبد القادر زياني -
- رابح دخموشr في والية الوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنـــة r2016 يـــعـــY الـــسّـــيـــد
فـــــاروق آيت عـــــامـــــرr مــــديـــــرا لـــــلـــــمــــواصـالت الـــــســــلـــــكـــــيــــة

والالسلكية الوطنية في والية أم البواقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 4  جـمــادى الـثـانــيـة عــام   جـمــادى الـثـانــيـة عــام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2016 ــــوافق 13 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

مديرين للحماية اHدنية في الـواليـات.مديرين للحماية اHدنية في الـواليـات.
ــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنـــة r2016 يـــعـــY الـــسّــادة
اآلتــــــيـــة أســــمــــاؤهـم مـــديـــــرين لــــلــــحـــمــــايــــة اHــــدنــــــيـــة في

الـواليات اآلتـية :
rفي والية بشار rنور الدين فدي -
rفي والية تبسة rعمار بورورو -

rفي والية تيزي وزو rإبراهيم محمدي -
rفي والية اجللفة rحكيم عميشي -

rفي والية جيجـل rمصطفى بن مصطفى -
rفي والية عنابة rعمار بوخنيفر -

rسيلةHفي والية ا rزوبير معريش -
rفي والية خنشلة rعبد الباقي وطواطي -

- عبد اHالك بوبرطخr في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 6  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2016 ــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
مــديــر اHــيــزانــيـــة والــوســائل ومــراقــبــة الــتــســيــيــرمــديــر اHــيــزانــيـــة والــوســائل ومــراقــبــة الــتــســيــيــر

بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة r2016 يـــعـــY الـــسّـــيـــد
احلــاج كـــامــليr مــديـــرا لــلــمـــيــزانــيـــة والــوســائـل ومــراقــبــة

التسيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 6  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437
YــعــيـYيــتـضــمّـن الــتـن الــتّــعــيـ rيــتـضــم r2016 ــوافق 15 مــارس ســنــة  مــارس ســنــةHــوافق اHا

بجامعـة الشلف.بجامعـة الشلف.

ــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة r2016 يـــعـــY الـــسّــادة

اآلتية أسماؤهم بجامعـة الشلف :

- عـبـد الـقـادر حـسـrY نـائب مـديـر مـكـلّـفـا بالـتـكـوين
الـعالـي في الطـورين األول والـثـاني والـتـكـوين اHـتواصل

rوالشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج

rعميدا لكلية العلوم rعبد القادر علي بن عمارة -

- أحمد عيشونيr مديرا Hعهد العلوم الزراعية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 6  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437
YــعــيـYيــتـضــمّـن الــتـن الــتّــعــيـ rيــتـضــم r2016 ــوافق 15 مــارس ســنــة  مــارس ســنــةHــوافق اHا

بجامعـة األغواط.بجامعـة األغواط.

ــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة r2016 يـــعـــY الـــسّــادة

اآلتية أسماؤهم بجامعـة األغـواط :

- الـهـادي خـضـراويr عـمـيـدا لـكـلـيـة احلـقـوق والـعـلـوم
rالسياسية

- جتاني بن الطاهرr عـميدا لكلية الـعلوم اإلنسانية
rواالجتماعية

- رضـــــوان بن جـــــدو بــــعـــــيطr مـــــديــــرا Hـــــعــــهـــــد عــــلــــوم
وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 6  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437
YــعــيـYيــتـضــمّـن الــتـن الــتّــعــيـ rيــتـضــم r2016 ــوافق 15 مــارس ســنــة  مــارس ســنــةHــوافق اHا

بجامعـة أم البـواقي.بجامعـة أم البـواقي.

ــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة r2016 يـــعـــY الـــسّــادة

اآلتية أسماؤهم بجامعـة أم البواقي :

- نـور الــدين غـرافr نــائب مـديــر مـكــلّـفــا بـالـتــكـوين
الـعالـي في الطـورين األول والـثـاني والـتـكـوين اHـتواصل

rوالشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج
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- صالح الـدين بوعـودr نـائب مديـر مكـلّـفا بـالتـكوين
الــعـالـي في الـطــور الــثـالـث والـتــأهـيـل اجلـامــعي والــبـحث

rالعلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج

- عـــبــــد الــــرحــــمـــان ديبr عــــمـــيــــدا لـــكــــلـــيــــة الـــعــــلــــوم
rوالعلــوم التطبيقــية

- مـحـمد الـشـريف عـدادr عـمـيـدا لكـلـيـة عـلوم األرض
rعماريةHوالهندسة ا

rعميدا لكلية اآلداب واللغات rالعلمي لراوي -

- مــخـــتـــار بـــو عـــبـــد الـــلـهr عـــمـــيــدا لـــكـــلـــيـــة احلـــقـــوق
rوالعلوم السياسـية

- أحــــمـــــــد غــــنـــــــوشيr مـــــديــــــرا Hـــــعـــــهــــــد تـــــســــيـــــيـــــر
rالتقنيــات احلضـريـة

- مراد زعباطr مديـرا Hعهد التكنولوجيا.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 6  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2016 ــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

عمداء كليات بجامعة بجاية.عمداء كليات بجامعة بجاية.

ــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة r2016 يـــعـــY الـــسّــادة

اآلتية أسماؤهم عمداء كليات بجامعـة بجايـة :

- أحــــمــــد آيت ســــعــــيــــديr عــــمـــيــــدا لــــكــــلــــيــــة الــــعــــلـــوم
rاالقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

- كـــمــــال أيت مــــنـــصــــورr عــــمـــيـــدا لــــكـــلـــيــــة احلـــقــــوق
rوالعلـوم السياسـية

- مراد بكتاشr عميدا لكلية اآلداب واللغات.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 6  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437
YــعــيـYيــتـضــمّـن الــتـن الــتّــعــيـ rيــتـضــم r2016 ــوافق 15 مــارس ســنــة  مــارس ســنــةHــوافق اHا

بجامعـة بشـار.بجامعـة بشـار.

ــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة r2016 يـــعـــY الـــسّــادة

اآلتـية أسماؤهم بجامعــة بشــار :

- مـحـمـد نـبوr نـائب مـديـر مـكـلّفـا بـالـتـكـوين الـعالي
فـي الـطـور الـثـالـث والـتـأهـيل اجلــامـعي والـبــحث الـعـلـمي

rوكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج

rعميدا لكلية الطب rجمال الدين خليف -

- أحــــمـــــد مــــخـــــلـــــــوفيr عــــمــــــيـــــدا لــــكــــلـــــــيــــة عــــلــــــوم
rالطبيعــة واحليـاة

- عـــبـــد الـــسالم مـــخـــلـــوفيr عـــمـــيـــدا لـــكـــلـــيـــة الـــعـــلــوم
االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 6  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2016 ــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

مدير اHدرسة العليا لألساتذة بوهران.مدير اHدرسة العليا لألساتذة بوهران.

ــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســـنـــة r2016 يــعـــY الـــسّـــيــد
عـبـــد الــقـادر لـطــفي بن حـطـابr مــديـرا لـلــمـدرسـة الــعـلـيـا

لألسـاتذة بوهـران.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 6  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2016 ــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

مدير اHدرسة العليا لألساتذة �ستغا�.مدير اHدرسة العليا لألساتذة �ستغا�.

ــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســـنـــة r2016 يــعـــY الـــسّـــيــد
عــــبــــــد الــــقـــــادر مــــــزاريr مــــديــــــرا لــــلــــمــــدرســـــة الــــعــــلــــيــــا

لألســـاتذة �ستغـا�.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئــاسيمـرســوم رئــاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 6  جــمــادى الـثــانـيــة عـام   جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2016 ــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
مـــــــديـــــــــر اHـــــدرســــــــة الـــــعــــــلـــــيــــــــــا لإلعــــالم اآللـــيمـــــــديـــــــــر اHـــــدرســــــــة الـــــعــــــلـــــيــــــــــا لإلعــــالم اآللـــي

بسيدي بلعباس.بسيدي بلعباس.

ــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســـنـــة r2016 يــعـــY الـــسّـــيــد
سيدي محمد بن سـليمانr مديرا للـمدرسة العليا لإلعالم

اآللي بسيدي بلعباس.



18 شعبان عام  شعبان عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1431
25 مايو سنة  مايو سنة 2016 م

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ فيخ في19  جـــمـــادى األولى عــام   جـــمـــادى األولى عــام 1437
اHوافق اHوافق 28 فبـراير سنة  فبـراير سنة r2016 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
بـــــوزارة الـــــصـــــنــــــاعـــــة واHـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرةبـــــوزارة الـــــصـــــنــــــاعـــــة واHـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة
واHـــــتـــــوســــطـــــة وتــــرقـــــيــــة االســـــتـــــثــــمـــــار - ســــابـــــقــــاواHـــــتـــــوســــطـــــة وتــــرقـــــيــــة االســـــتـــــثــــمـــــار - ســــابـــــقــــا

(استدراك).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الـرسمية - العدد 20 الصادر في 21 جمادى
الثانية عام 1437 اHوافق 30 مارس سنة 2016 :

الصفحة r9 العمود الثانيr السطر 9 :
بــعــد رئــيــسـة دراســات إضــافــة "ابــتـداء من 3 يــنــايـر

سنة 2016".
... (الباقي بدون تغيير)...

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ فيخ في19  جـــمـــادى األولى عــام   جـــمـــادى األولى عــام 1437
YـعـيـYيـتـضــمّن الـتن الـتّـعـيـ rيـتـضــم r2016 ـوافق 28 فـبـرايــر سـنـة  فـبـرايــر سـنـةHـوافق اHا

بوزارة الصناعة واHناجمبوزارة الصناعة واHناجم (استدراك).
ــــــــــــــــــــ

اجلريدة الـرسمية - العدد 20 الصادر في 21 جمادى
الثانية عام 1437 اHوافق 30 مارس سنة 2016 :

الصفحة r12 العمود األولr السطر 9 :

بــعــد رئــيــسـة دراســات إضــافــة "ابــتـداء من 3 يــنــايـر
سنة 2016".

... (الباقي بدون تغيير)...

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ فيخ في19  جـــمـــادى األولى عــام   جـــمـــادى األولى عــام 1437
اHوافق اHوافق 28 فبـراير سنة  فبـراير سنة r2016 يتضـمr يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
بـــــوزارة الـــــصـــــنــــــاعـــــة واHـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرةبـــــوزارة الـــــصـــــنــــــاعـــــة واHـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة
واHـــــتـــــوســــطـــــة وتــــرقـــــيــــة االســـــتـــــثــــمـــــار - ســــابـــــقــــاواHـــــتـــــوســــطـــــة وتــــرقـــــيــــة االســـــتـــــثــــمـــــار - ســــابـــــقــــا

(استدراك).

ــــــــــــــــــــ

اجلريدة الـرسمية - العدد 21 الصادر في 25 جمادى
الثانية عام 1437 اHوافق 3 أبريل سنة 2016 :

الصفحة r34 العمود الثانيr السطران 32 و33 :

- بــــــــدال مـــن : "زهــــــــرة دحـــــمـــــانـــيr بـــــصــــفـــــتـــــهـــــــا
رئـــيــــســــــة دراســــات بـــقــــسم دعـم اHـــؤســــســــات الـــصــــغــــيـــرة

واHتوسطة".

- يــقـرأ "زهـرة دحــمـانيr بـصــفـتـهـا رئــيـسـة دراسـات
بــقـسم تـرقــيـة اHـؤسـســات الـصـغــيـرة واHـتــوسـطـة بـوزارة

الصناعة واHناجم".

... (الباقي بدون تغيير)...

وزارة ا;اليةوزارة ا;الية
قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 3 رجب عـام  رجب عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 11 أبـريل  أبـريل سـنةسـنة
r2016 يـــــحـــــدد قــــــائـــــمــــــة مـــــســـــؤولـي إدارة اجلـــــمـــــاركr يـــــحـــــدد قــــــائـــــمــــــة مـــــســـــؤولـي إدارة اجلـــــمـــــارك

اHـــؤهــلـــY إلجـــراء اHـــصــاحلـــة وكـــذا نـــسب اإلعـــفــاءاتاHـــؤهــلـــY إلجـــراء اHـــصــاحلـــة وكـــذا نـــسب اإلعـــفــاءات
اجلزئية.اجلزئية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
rاليةHإنّ وزير ا

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 79-07 اHـــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اHوافق 21 يولـيو سنة 1979 واHـتضمن
rادة 265 منهHال سيما ا rتممHعدل واHا rقانون اجلمارك

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اHــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اHوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واHـتضمن

rادة 27 منهHال سيما ا r2013 الية لسنةHقانون ا

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 99-195 اHؤرخ
في 4 جــــمــــادى األولى عــــام 1420 اHــــوافق 16 غــــشت ســــنــــة
1999 الــــذي يـــحــــدد إنــــشـــاء جلــــان اHــــصـــاحلــــة وتـــشــــكــــيـــلــــهـــا

rتممHعدل واHا rوسيرها
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-63 اHـؤرخ
في 17 صــــفــــر عـــام 1429 اHــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2008
واHــتــضــمن تــنــظــيم اإلدارة اHــركــزيــة لــلــمــديــريــة الــعــامــة

rللجمارك
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-421 اHؤرخ
في 13 مـــحـــرم عــام 1433 اHــوافق 8 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2011
الـذي يــحـدد تـنـظـيم اHـصــالح اخلـارجـيـة لـلــمـديـريـة الـعـامـة

rللجمارك وسيرها

- و�ــقــتــضى  الــقــرار اHــؤرخ في 8 ربــيـع األول عـام
1420 اHــوافق 22 يــونـــيــو ســـنــة 1999 الـــذي يــحـــدّد قــائـــمــة

مــســؤولي إدارة اجلــمــارك اHـــؤهــلــY إلجــراء اHــصــاحلــة مع
rبسبب اخملالفات اجلمركية YتابعHاألشخاص ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 265 (الـفـقرة 2)
من الــقــانـون رقم 79-07 اHـؤرخ في 26 شـعــبــان عـام 1399
اHــوافق 21 يــولــيــو ســنـة r1979 اHــعــدل واHــتــمم واHــذكــور
أعالهr يهدف هذا القرار إلى حتديد قائمة مسؤولي إدارة
اجلــمـارك اHــؤهــلـY إلجــراء اHـصــاحلـة وحــدود اخــتـصــاصـهم
إلجــرائـــهــا وكــذا نــسب اإلعــفــاءات اجلــزئــيــة الــتي �ــكن أن

تتضمنها اHصاحلة.

اHــــادة اHــــادة 2 : : حتــــدد قــــائــــمــــة مــــســــؤولـي إدارة اجلــــمـــارك
اHـؤهلـY إلجراء اHـصاحلـة مع األشـخاص اHـتابـعY بـسبب

مخالفات جمركيةr كما يأتي :

rدير العام للجماركH1- ا

rدير اجلهوي للجماركH2- ا

3- رئيس مفتشية أقسام اجلمارك.

3 : �ـــــكن اHـــــديـــــر الــــعـــــام لـــــلــــجـــــمـــــارك إجــــراء اHــــادة اHــــادة 
rبــعــد أخــذ رأي الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــمــصــاحلـة rــصــاحلــةHا
عـنـدمــا يـفـوق مـبـلغ احلـقـوق والـرسـوم اHـتـغـاضى عـنـهـا أو

اHتملص منها خمسة ماليY (5.000.000) دينار.

اHــــادة اHــــادة 4 :  : �ــــكن اHــــديـــر اجلــــهــــوي لـــلــــجـــمــــارك إجـــراء
اHصاحلة :

أ) دون أخذ رأي اللجنة احمللية للمصاحلة :

1 - عــــنـــدمــــا يــــســـاوي مــــبــــلغ احلــــقـــوق والــــرســـوم
اHـــتــغــاضى عــنــهــا أو اHــتـــمــلص مــنــهــا مــلــيــون (1.000.000)

rدينار أو يقل عنه

2 - عـــنـــدمـــا يـــكـــون اHـــســـؤول عـن اخملـــالـــفـــة قـــائــد
سفينة أو مركبة جوية أو مسافرا.

ب) بـعـد أخـذ رأي الـلجـنـة احملـلـيـة لـلمـصـاحلـةr عـنـدما
يـفوق مبلغ احلـقوق والرسوم اHـتغاضى عنـها أو اHتملص
مـــنـــهــــا مـــلـــيـــون (1.000.000) ديـــنـــار ويـــســــاوي أو يـــقل عن

خمسة ماليY (5.000.000) دينار.

اHــادة اHــادة 5 : : �ـــكن رئـــيس مـــفــتـــشــيـــة أقـــســام اجلـــمــارك
إجـــراء اHـــصـــاحلــة فـي جـــمــيـع اجلــرائـم اجلـــمــركـــيـــة عـــنـــدمــا
يـــســــاوي مـــبـــلـغ احلـــقــــوق والـــرســــوم اHـــتـــغــــاضى عــــنـــهـــا أو

اHتملص منها مليون (1.000.000) دينار أو يقل عنه.

6 : : في حـــدود اخــــتـــصــــاص رئـــيس مــــفـــتــــشـــيـــة اHــادة اHــادة 
اجلــمــارك اHــتــعــلـق بــاHــصـاحلــةr �ــكـن رؤســاء اHــفــتــشــيـات
الرئيسيـة ورؤساء اHراكز احلدوديـة البريةr الذين قامت
مـــصــاحلــهم �ــعـــايــنــة اجلــرائـم اجلــمــركــيـــةr إجــراء مــصــاحلــة

مؤقتة مع األشخاص اHسؤولY عن هذه اجلرائم.

ال تــكـــــون هـــــذه اHــصــاحلـــــة اHــؤقــتـــــة نــهــائــيـــــة إال
بـــعــــد مــصـــادقــــة رئـــيــس مــفـــتــشـــيــــة أقــســـــام اجلــمــــارك

عليهـــا.
اHـادة اHـادة 7 : : حتــدد نــســبـة اإلعــفــاء اجلــزئي الــتي تــخـصم

من مبلغ الغرامة الواجبة الدفعr حسب اجلدول اآلتي :

حدود االختصاصحدود االختصاص
نسبة اإلعفاء اجلزئينسبة اإلعفاء اجلزئي
من مبلغ الغرامةمن مبلغ الغرامة
الواجبة الدفعالواجبة الدفع

مبلغ احلقوق والرسوم اHتغاضى
عــنـــهــا أو اHـــتــمــلـص مــنــهـــا يــفــوق
(5.000.000) Yخــــــــــمــــــــــســـــــــة مـاليـــــــــ

دينار.

مبلغ احلقوق والرسوم اHتغاضى
عــنـــهــا أو اHـــتــمــلـص مــنــهـــا يــفــوق
مـــــــــلـــــــــيــــــــون (1.000.000) ديـــــــــنـــــــــار
ويـــــســــــاوي أو يــــــقل عـن خـــــمــــــســـــة

ماليY (5.000.000) دينار.

مبلغ احلقوق والرسوم اHتغاضى
عنها أو اHـتملص منها يساوي أو
يــــــــقـل عـن مــــــــلــــــــيـــــــون (1.000.000)

دينار.

% 25  -

% 50  -

% 75  -

% 50  -

اHـادة اHـادة 8 : : تـطـبــق نـسـبـــة اإلعـفـــاء احملـــددة فـي اHـادة
7 أعاله وفقا للمعايير اآلتية خصوصا :

rدرجة خطورة األفعال التي تمت معاينتها -
rظروف ارتكاب اجلر�ة -

rYتابعHدرجة مسؤولية األشخاص ا -
rمبلغ الغرامة  -

rحالة العود -
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rمباشرة الدعوى القضائية -

rصاحلةHاالستفادة سابقا من ا -

- صفة اخملالف.

9 : : تـــلـــغـى أحـــكـــام الـــقـــرار اHـــؤرخ في 8 ربــيع اHــادة اHــادة 
األول عـام 1420 اHـوافق 22 يـونـيـو سـنـة 1999 الــذي يـحـدد
قائـمة مـسؤولي إدارة اجلـمارك اHـؤهلـY إلجراء اHـصاحلة

مع األشخاص اHتابعY بسبب اخملالفات اجلمركية.

اHـادة اHـادة 10 : : يـنـشر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بـــاجلـــزائـــــر فــي 3 رجــب عــــام 1437 اHــوافـق
11 أبريل سنة 2016.

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 9 شعبان عام  شعبان عام 1437 اHوافق  اHوافق 16 مايو سنـة مايو سنـة
r2016 يـتضـمr يـتضـمّن تـفـويض اإلمـضــاء إلى اHـديـر الـعامن تـفـويض اإلمـضــاء إلى اHـديـر الـعام

للخزينة.للخزينة.

ــــــــــــــــــــــــ

rاليةHإنّ وزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسي رقم 15-125 اHـؤرّخ
في 25 رجـب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اHؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اHوافق 28 نوفمبر سنة 2007
واHتـضمّن تنـظيم اإلدارة اHـركزية لـوزارة اHاليّـةr اHعدّل

rتمّمHوا

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

rيرخص أعضاء احلكومة تفويض إمضائهم

- وبعــد االطالع عـلى اHرسـوم الــرّئاسي اHؤرّخ في
22 ذي احلــــجــــة عـــام 1436 اHــــوافق 6 أكــــتــــوبـــر ســــنــــة 2015

واHـتــضـمّن تـعـيــY الـسـيـد فــيـصل تـاديـنــيتr مـديـرا عـامـا
rاليةHللخزينة بوزارة ا

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

rـادّة األولى :ة األولى : يـفــوض إلى الـسـيـد فـيـصل تـاديـنـيتHـاداHا
اHـدير العام لـلخزينـةr اإلمضاء في حـدود صالحياته باسم
وزير اHـاليّـةr على جـميع الــوثائق واHـقرّرات �ا في ذلك

القرارات.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 9 شــعــبــان عــام 1437 اHــوافق 16
مايو سنة 2016.

عبد الرحمان بن خلفةعبد الرحمان بن خلفة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـايـو مــقـــرمــقـــرّر مـؤرر مـؤرّخ في خ في 15  شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 22 مـايـو 
سـنة سـنة r2016 يتـعل يتـعلّق بـتعـريف قواعـد حتديـد األسعارق بـتعـريف قواعـد حتديـد األسعار
اHــطـــبـــقــة عـــلى اHـــصــنـــوعـــات الــفـــاخــرة مـن الــذهباHــطـــبـــقــة عـــلى اHـــصــنـــوعـــات الــفـــاخــرة مـن الــذهب

.Yوالفضـة والبالت.Yوالفضـة والبالت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rدير العامّ للضرائبHإنّ ا

- �ــــــقـــــتـــــضـى األمـــــر رقم 76-104 اHـــــؤرّخ في 17 ذي
احلـجّة عام 1396 اHوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واHـتضمّن
قانـون الـضرائب غـير اHـبـاشرةr اHـعدّل واHـتـمّمr ال سيّـما

rادّة 359 منهHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرّخ في 27
صـفر عام 1435 اHوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واHـتضمّن

rادّة 23 منـهHال سيّما ا r2014 اليّة لسنةHقانون ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 15-169 اHؤرّخ
في 6 رمــضـان عـــام 1436 اHـوافــق 23 يــونـيــو ســنــة 2015
الــذي يـحــدّد كـيـفـيـات االعـتـمـاد Hـمـارسـة نـشـاط اسـتـيـراد
الــذهـب والــفــضــــة والــبالتــY اخلــــام نــصف اHــصــنــعــــة أو

rعادن الثمينة وتأهيلهاHصنعة ونشاط استرجاع اHا

- و�ـــقــتـــضـــى الــقــــــرار اHــــــــؤرّخ فـــي 25 ربــيـــع
الــثــانـــي عـــــام 1437 اHــوافــــق 4 فـــبــرايــــــر ســنـــــة 2016
الــذي يــحـــــدّد كــيــفــيـــــات االعــتـــمــــاد Hـمــارســـــة نــشــــاط
اســتـيــــراد الــذهـــب والـفـضـــــة والـبالتــY اخلــــام نـصــف
اHـــصـــنـــعـــــــة أو اHـــصـــنـــعـــــــة ونـــشـــاط اســـتــــرجـــاع اHـــعـــادن

rالثمينة وتأهيلها



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 31 18 شعبان عام  شعبان عام  1437 هـ هـ
25 مايو سنة مايو سنة 2016 م

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHـادّة 359 من األمــر
رقم 76-104 اHـؤرخ في 17 ذي احلــجـة عـام 1396 اHـوافق 9
ديــســمــبــر ســنـة 1976 واHــتـضــمن قــانــون الــضــرائب غــيـر
اHـبـاشرةr اHـعـدّل واHـتـمّمr يـهـدف هـذا اHـقـرر إلى تـعـريف
قـواعـد حتــديـد األسـعـار اHـطــبـقـة عـلى اجملــوهـرات الـفـاخـرة

اHستوردةr بالنسبة لكـل سداسي.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــقــصـد بــاجملــوهـرات الــفــاخــرة مـصــنــوعـات
الـــذهب والـــفـــضـــة والـــبـالتـــrY اHـــســـتـــوردة الـــتي تـــســـاوي
قــيــمـتــهــا اHـصـــرح بــهــا لــــدى اجلــمــارك مــــرتـــY ونـصف
مــرة (2,5) عـــلى األقل مـــعـــدل ســـعـــر الـــذهب أو الـــفـــضــة أو

البالتY اHطبق في السوق الداخلية.

3 :  : يــشــكـل ســعــر بــيع الــغــرام من مــجــوهــرات اHـاداHـادّة ة 
الــذهب والـفـضــة والـبالتـY اHـعــاين في الـسـوق الــداخـلـيـة
مــضــافــا إلـــيه مــعــامـل مــضــاعف يــســاوي مــرتــY ونــصف
مرة r(2,5) على األقلr القيـمة اHرجعيـة للغرام من الذهب

أو الفضة أو البالتY اHطبق بالنسبة لكـل سداسي.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـشــكـــل ســعــــر بــــيع الــغــــرام من الــذهب
أو الـــــفــــــضـــــة أو الـــــبـالتـــــY اHـــــعـــــايـن من طــــــرف اHـــــصــــــالح
اجلـبـائــية اخملـتـصـــةr مـؤشـر أسـعـــار الـغـــــرام من الـذهب

.Yأو الفضــة أو البالتـ

اHــاداHــادّة ة 5 :  : حتــدّد قــيـــمــة اجملــوهـــرة الــفــاخـــرة اخلــاضــعــة
لـلـضـريـبـة عـنـد االسـتـيـرادr علـى أسـاس الـسعـــر اHـرجـعي
لـــلــغـــــرام من الـــذهب أو الـــفـــضــــة أو الـــبالتـــــrY يـــضــــاف
rـــادة 3 أعالهHــــذكــــــور فـي اHـــضــــــاعف اHــــعـــامـــل اHإلــــيـه ا

وكـذا على أساس عيار كـل مجوهرة ووزنها.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : ال �ــكن أن يــكــون ســعـــر الـغــــرام اHــرجـعي
مـن مــجـــوهـــرات الـــذهـب أقل من مـــرة ونـــصـف مــرة (1,5)

قيمة الذهب اخلالص اHعتمد من قبل بنك اجلـزائر.

7 :  : تـــبــــلغ األســـعـــار احملـــددة Hــــصـــالح اجلـــمـــارك اHــاداHــادّة ة 
تلقائيا بالنسبة لكـل سداسي.

اHــــاداHــــادّة ة 8 :  : تــــكـــلّـف مـــديــــريـــة الــــعــــمـــلــــيـــات اجلــــبـــائــــيـــة
والتحصيل بتطبيق هذا اHقرر.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يـنــشــر هــذا اHـقــرر في اجلــريــدة الـرّســمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 15 شـعــبـان عـام 1437 اHـوافق 22
مايو سنـة 2016.

عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية

وزارة السكن والعمران وا;دينةوزارة السكن والعمران وا;دينة
قـــرار مـؤرخ فــي قـــرار مـؤرخ فــي 12 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 21
فــبــرايــر ســنـة فــبــرايــر ســنـة r2016 يــتــضــمن تــعــيـY أعــضــاء جلــنـةr يــتــضــمن تــعــيـY أعــضــاء جلــنـة

.Yالعقاري YرقHاعتماد ا.Yالعقاري YرقHاعتماد ا
ــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 12 جـمـادى األولى عام 1437
اHــــوافق 21 فـــبـــرايــــر ســـنـــة r2016 يـــعــY األعـــضـــاء اآلتـــيــة
أسماؤهمr تـطبيقا ألحكام اHادة 15 من اHرسـوم التنفيذي
رقم 12-84 اHــــؤرخ في 27 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافق
20 فـبـرايـر سـنة 2012 الـذي يـحدد كـيـفـيات مـنح االعـتـماد

Hـــمــارســـة مــهـــنــة اHـــرقي الــعـــقــاري وكـــذا كــيـــفــيـــات مــسك
اجلـــدول الـــوطـــنـي لـــلـــمـــرقي الـــعـــقـــاريr اHـــعـــدلr في جلـــنـــة

: Yالعقاري YرقHاعتماد ا
- الـــســـيــد يـــزيــد حـــاج لـــعــزيـبr ¨ــثل وزيـــر الـــســكن

rرئيسا rدينةHوالعمران وا
- الـــســـيـــدة دلـــيـــلـــة خـــيـــدرr ¨ـــثـــلـــة الـــوزيـــر اHـــكـــلف

rعضوا rبالداخلية واجلماعات احمللية
- الـــســيــدة ســامــيــة عــرارr اHـــولــودة مــهــيــديr ¨ــثــلــة

rعضوا rاليةHكلف باHالوزير ا
- الــســـيــد مــســـعــود الـــعــقـــونr ¨ــثل الـــوزيــر اHـــكــلف

rعضوا rبالتجارة
- الـــســـيــــد عـــمــــر بـــشــــيـــحـيr ¨ـــثل الــــوزيـــر اHــــكـــلف

rعضوا rبالسكن
- الـــســــيـــد نــــاصـــر جــــامـــةr اHــــديـــر الــــعـــام لــــصـــنـــدوق

الضمان والكفالة اHتبادلة للترقية العقاريةr عضوا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـؤرخ فــي قـــرار مـؤرخ فــي 14 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 23
فـــبـــرايـــر ســـنـــة فـــبـــرايـــر ســـنـــة r2016 يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرخ في r يـــعـــدل الــــقـــرار اHـــؤرخ في 28
الــذي رجب عــام رجب عــام 1435 اHــوافق  اHــوافق 28 مـــايـــو ســـنـــة  مـــايـــو ســـنـــة 2014 الــذي 
يحـدد تـشـكيـلـة اللـجـنـة الوزاريـة اHـشـتركـة لـدراسةيحـدد تـشـكيـلـة اللـجـنـة الوزاريـة اHـشـتركـة لـدراسة

مخطط تهيئة اHدينة اجلديدة.مخطط تهيئة اHدينة اجلديدة.
ــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 14 جـمـادى األولى عام 1437
اHوافق 23 فبراير سنة r2016 يعدل القرار اHؤرخ في 28
رجب عــام 1435 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة 2014 الــذي يــحــدد
تـشــكــيــلــة الــلـجــنــة الــوزاريــة اHــشـتــركــة لــدراســة مـخــطط

تهيئة اHدينة اجلديدةr اHعدلr كما يأتي :
"....................(بدون تغيير).............................
- الــــســــيــــد ســــوامي مــــحــــمــــدr ¨ــــثل وزيــــر الــــفـالحـــة
والتـنـمـية الـريـفيـة والـصيـد الـبـحريr خـلـفا لـلـسيـد أحـمد

rالكHعلي عبد ا
....................(الباقي بدون تغيير)..................".



18 شعبان عام  شعبان عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1831
25 مايو سنة  مايو سنة 2016 م

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

102 YـــادتــــــHــــادة األولى :  تـــطــــبـــيـــقــــــــا ألحـــــــام اHــــادة األولى : اHا
و103 مــــن اHـرســـــوم الـرئـاســــي رقـــم 15-247 اHــــؤرخ
فــــي 2 ذي احلـــجــّـــة عـــــام 1436 اHــوافـــق 16 ســبـــتـــمـــبـــــر
سـنـــة 2015 واHـذكــــور أعـــالهr يـصــــادق عـلــــى األرقــــام
االستداللـيــــة لألجــــور واHــــواد للفصــــل الرابــــع مـــن
ســنـــــة 2015 اHــســـتــعــمــلـــــة فـــي صــيـغ حتــيــY ومــراجــعــة
أســــعــــار صــــفــــقـــات األشــــغــــال لــــقــــطــــاع الــــبــــنــــاء واألشــــغـــال
الـعـمـومــيــة والـريr واحملـددة في اجلـداول اHـرفـقـة بـاHـلـحق

بهذا القرار.

2 : يـــنــــشــــــر هــــــذا الــــقــــــرار فــــي اجلـــريــــــدة اHــادة اHــادة 
الـرسـمـيـــــة لـلـجـمـهـوريــــــة اجلـزائـريــــــة الـد�ـقـراطـيـــــة

الشعبيـــة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 18 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة  عــام 1437
اHوافق 27 مارس سنة 2016.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 18 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 27
مــارس سـنـة مــارس سـنـة r2016 يـتــضــمن اHـصــادقـة عــلى األرقـامr يـتــضــمن اHـصــادقـة عــلى األرقـام
االســــتـــداللــــيـــة لألجـــور واHــواد لـــلــفــصـل الــرابع مناالســــتـــداللــــيـــة لألجـــور واHــواد لـــلــفــصـل الــرابع من
ســنــة ســنــة 2015 اHــســتــعــمـلــة في صــيغ حتــيــY ومــراجــعـة اHــســتــعــمـلــة في صــيغ حتــيــY ومــراجــعـة
أســعـار صــفــقــات األشــغـال لـقـطـاع الــبـنـاء واألشـغـالأســعـار صــفــقــات األشــغـال لـقـطـاع الــبـنـاء واألشـغـال

العمومية والري.العمومية والري.
ــــــــــــــــــــــ

rدينةHإنّ وزير السكن والعمران وا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجـب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-247 اHـؤرخ
في 2 ذي احلـجّة عام 1436 اHـوافق 16 سـبـتمـبر سـنة 2015
واHــتــضــمـن تــنــظــيم الـصــفــقـات الــعــمـومــيــة وتـفــويــضـات

rادتان 102 و103 منهHال سيما ا rرفق العامHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-195 اHؤرخ
في 9 رمــــضــــان عــــام 1431 اHــــوافق 19 غــــشـت ســــنــــة 2010
واHـتــضـمـن إنـشــاء اHـركــز الـوطــني لــلـدراســات وتـنــشـيط

rمؤسسة البناء واألشغال العمومية والري

1,0001,0001,0001,000معامل االرتباط 1,000

اHلحقاHلحق
جداول األرقام االستداللية لألجور واHواد اHستعملة في صيغ حتيY ومراجعة أسعارجداول األرقام االستداللية لألجور واHواد اHستعملة في صيغ حتيY ومراجعة أسعار
صفقات األشغال لقطاع البناء واألشغال العمومية والري للفصل الرابع من سنة صفقات األشغال لقطاع البناء واألشغال العمومية والري للفصل الرابع من سنة 2015

I / األرقام االستداللية لألجور: / األرقام االستداللية لألجور:

أ - األرقام االستداللية لألجور اHستعملة على أساس أ - األرقام االستداللية لألجور اHستعملة على أساس 1000 في يناير سنة  في يناير سنة 2011.

األشهراألشهر
التجهيزاتالتجهيزات

أكتوبر 2015

نوفمبر2015

ديسمبر 2015

1305

1305

1305

1420

1420

1420

1268

1268

1268

1446

1446

1446

1390

1390

1390

الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارةالتدفئة والترصيصالتدفئة والترصيص
األشغالاألشغال الكبرىالكبرى

انـطالقا  rانـطالقا r2010 ب - مـعـامل االرتـبـاط الـذي يـسـمح بـحـســـاب األرقـام االسـتـداللـيــة عـلـى أساس ب - مـعـامل االرتـبـاط الـذي يـسـمح بـحـســـاب األرقـام االسـتـداللـيــة عـلـى أساس 1000 في يـنـايـر سـنـة  في يـنـايـر سـنـة
مـن األرقام االستداللية على أساس مـن األرقام االستداللية على أساس 1000 في يناير سنة  في يناير سنة 2011.

األشغالاألشغال
الكبرىالكبرى

التدفئةالتدفئة
الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارةوالترصيصوالترصيص التجهيزاتالتجهيزات



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 31 18 شعبان عام  شعبان عام  1437 هـ هـ
25 مايو سنة مايو سنة 2016 م

K= = 0,5148

الرقمالرقم
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Adp

Acl

Ad

Apf

At

Bc

Chac

Fiat

Fp

Ft

Poi

Rac

Trs

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوج الرمزالرمز

II / معامل  / معامل « K »  للتكاليف االجتماعية : للتكاليف االجتماعية :

قـيــمـة اHـعامل « K » لـلـتـكــاليـف االجتـماعـيـة اHطـبق في صـيغ تغـييـر األسـعار لـلـصفـقات اHـبـرمة بـعد 30 سبـتمـبر
سنـة r1999 هي :

III / األرقام االستداللية للمواد للفصل الرابع من سنة  / األرقام االستداللية للمواد للفصل الرابع من سنة 2015 : :

1 - الفوالذ - الفوالذ

معامل االرتباطمعامل االرتباط
فوالذ صـلب لتـسلـيح اخلرسانـة مسـبقة

الضغط
Yدعامة الزاوية متساوية اجلناح

قـضــيب من الـفــوالذ اHـسـتــديـر األمـلس
للخرسانة اHسلحة

 
مــــجـــــنــــبــــات حـــــديــــديــــة مـــــدرفــــلـــــة عــــلى
(IPN,HPN,IPE,HEA,HEB) الساخن

قــضــيب من الــفــوالذ ذو إلــتــحــام كــبــيـر
للخرسانة اHسلحة       

لولب وعقاف
مــــــــــــرجــل مـن فــــــــــــوالذ                        

    
خيط الربط

لـــــوح مـــــســــــطح مـن الـــــفـــــوالذ              
                  

T مجنب ذو الشكل
مسمار

مدفأة من الفوالذ
مشبك ملحم   

1180

1109

1000

994

1062

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1097

1180

1109

1000

994

1062

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1097

1180

1109

1000

994

1062

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1097

1,381

1,040

1,000

1,000

1,315

1,000

1,000

1,000

1,065

1,000

1,000

1,000

1,046

2 - الصفائح - الصفائح

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز

1

2

3

4

5

لوح من صفائح مضلعة

صفيحة فوالذية مغلفنة

صـفـيـحـة فـوالذيـة لـلـمـجـنـبـات اHـدرفـلـة
على البارد

قرميد من الفوالذ

صفيحة ¨وجة مغلفنة

1137

955

1198

1051

1000

1137

955

1198

1051

1000

Tn

Ta

Tal

Tea

Tge

1137

955

1198

1051

1000

1,116

1,137

1,000

1,000

1,000

ديسمبر ديسمبر 2015 نوفمبر نوفمبر 2015أكتوبر أكتوبر 2015

ديسمبر ديسمبر 2015 نوفمبر نوفمبر 2015أكتوبر أكتوبر 2015



18 شعبان عام  شعبان عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2031
25 مايو سنة  مايو سنة 2016 م

3 - احلصى - احلصى

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز
1

2

3

4

5

6

7

8

حصى مكسر

حجارة من النوع اخلاص برص السكك

حصى مستدير

حجارة 

غبار الرخام

رمال الوديان أو احملاجر 

خليط أتربة من كل نوع

فليس (تافسة)

926

1039

1000

996

1000

1050

1297

1000

926

1039

1000

996

1000

1050

1298

1000

Gr

Cail

Grr

Moe

Pme

Sa

Tou

Tuf

926

1039

1000

996

1000

1049

1299

1000

1,146

1,086

1,000

1,048

1,000

1,300

1,000

1,000

4 - اإلسمنت - اإلسمنت

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز
1

2

3

4

5

6

خرسانة عادية جاهزة لالستعمال

اجلير اHائي

إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
CEM II

إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
CEM I

إســــمــــنـت األفــــران الـــــعــــالــــيــــة مـن نـــوع
CEM III

جبس

1040

1123

1262

1000

1000

1093

1040

1123

1262

1000

1000

1093

BPE

Chc

Cimc

Cimo

Hts

Pl

1040

1123

1262

1000

1000

1093

1,000

1,000

1,762

1,000

1,000

1,000

5 - اHضافات الكيميائية - اHضافات الكيميائية

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز
1

2

3

4

مسرع جتميد اخلرسانة

¨سك اHاء 

مبطئ جتميد اخلرسانة 

ملدن اخلرسانة 

958

1005

899

983

958

1005

899

983

Adja

Adjh

Adjr

Apl

958

1005

899

983

1,000

1,000

1,000

1,000

ديسمبر ديسمبر 2015 نوفمبر نوفمبر 2015أكتوبر أكتوبر 2015

ديسمبر ديسمبر 2015 نوفمبر نوفمبر 2015أكتوبر أكتوبر 2015

ديسمبر ديسمبر 2015 نوفمبر نوفمبر 2015أكتوبر أكتوبر 2015



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 31 18 شعبان عام  شعبان عام  1437 هـ هـ
25 مايو سنة مايو سنة 2016 م

6 - البناء - البناء

ديسمبر ديسمبر 2015اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أكتوبر أكتوبر 2015الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

آجر مجوف

آجر مآلن

(BTS) ثبتةHطوب التربة ا

كلوسترا

مربع جبس

الـــــهـــــوردي (جـــــسم مـــــجـــــوف لـــــقـــــولـــــبـــــة
البالط)

رافـدة من اخلـرسانـة اHـسلـحـة (مسـبـقة
الصنع)

لبنات مجوفة من اخلرسانة

1000

1286

1000

1000

1026

1540

1000

1224

1000

1286

1000

1000

1026

1540

1000

1224

Brc

Brp

Bts

Cl

Crp

Hou

Pba

Pg

1000

1286

1000

1000

1026

1540

1000

1224

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

7 - التغطية - التغطية

ديسمبر ديسمبر 2015اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أكتوبر أكتوبر 2015الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

مربع من اخلزف

مربع من الغرانيت

رخام للتغطية

وزرة من اخلزف

قرميد

1168

1000

1200

956

830

1149

1000

1200

965

830

Caf

Cg

M.F

Plt

Te

1138

1000

1200

963

830

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

8 - الدهان - الدهان

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز
1

2

3

4

5

6

7

8

دهان فينيلي

دهان إيبوكسي

دهان غليسيروفتاليك

دهان أريس

دهان مضاد للصدأ

دهان زيتي

Yدهان ستيرال

دهان إلشارات الطرق

1190

1531

1359

1210

1040

1314

1410

1062

1190

1531

1359

1210

1040

1314

1410

1062

Pev

Ey

Gly

Par

Pea

Peh

Psy

Psyn

1190

1531

1359

1210

1040

1314

1410

1062

1,000

1,102

1,125

1,000

1,154

1,000

1,146

1,000

نوفمبر نوفمبر 2015

نوفمبر نوفمبر 2015

ديسمبر ديسمبر 2015 نوفمبر نوفمبر 2015أكتوبر أكتوبر 2015



18 شعبان عام  شعبان عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2231
25 مايو سنة  مايو سنة 2016 م

9 - النجارة - النجارة

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

خشب اجلوز (أكاجو)

لوح سميك من اخلشب األبيض

لوح من أوراق خشبية ملصقة

خشب أحمر

نافذة من األلومنيوم مع إطارها

نافذة من اخلشب مع إطارها

نـــــــافـــــــذة مـن الـــــــبـالســـــــتـــــــيك (PVC) مـع
إطارها

لوحات من اخلشب اHضغوط

باب من األلومنيوم مع إطاره

بارسيان من اخلشب مع إطارها

باب نافذة من األلومنيوم مع إطاره

باب نافذة من اخلشب مع إطاره

بـاب نــافـذة مـن الـبالســتـيك (PVC) مع
إطاره

باب مفرغـة من أوراق خشبية ملصقة
مع إطاره

باب مليئ من اخلشب مع إطاره

باب من البالستيك (PVC) مع إطاره

لوح من اخلشب األبيض للقولبة

1000

1328

1052

1020

1000

1000

1000

1204

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

1000

1328

1052

1032

1000

1000

1000

1170

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

Bcj

Bms

Bo

Brn

Falu

Fb

Fpvc

Pab

Palu

Pb

PFalu

PFb

PFpvc

Piso

Ppb

Ppvc

Sac

1000

1328

1052

1020

1000

1000

1000

1199

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

1,000

0,956

1,298

1,025

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,939

10 - األدوات اHعدنية - األدوات اHعدنية

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز
1

2

3

4

5

6

رتاج

مفاصل مدرفلة

لسان قفل ثابت

أنبوب إقفال مربع

أنبوب إقفال دائري

زنك مدرفل

1103

1000

1050

1259

1353

1146

1103

1000

1050

1259

1353

1146

Cr

Pa

Pe

Tsc

Tsr

Znl

1103

1000

1050

1259

1353

1146

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
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23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 31 18 شعبان عام  شعبان عام  1437 هـ هـ
25 مايو سنة مايو سنة 2016 م

11 - الزجاج - الزجاج

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز
1

2

3

4

5

6

7

زجاج من النوع العادي

لبنة من الزجاج (نيفادا)

عجY تثبيت ألواح الزجاج

زجاج مقوى

زجاج سميك مزدوج

زجاج اHرايا

زجاج مطرق

1062

1084

1081

1000

1000

1035

992

1062

1084

1081

1000

1000

1035

992

Vv

Brnv

Mas

Va

Vd

Vgl

Vm

1062

1084

1081

1000

1000

1035

992

1,035

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12 - الكهرباء - الكهرباء

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

خزانة عامة

جهاز مستقل 

علبة االشتقاق

¨ر الكابل من بالط مثقوب 

سلك من نحاس

صندوق الطابق (شباك االشتقاق) 

صندوق أسفل العمود الصاعد

صندوق التوزيع

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 4 )

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 1)

كابل متوسط التوتر

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 3 )

 Yفاصل تبايني ذو قطب

فاصل تبايني ثالثي األقطاب 

فاصل تبايني رباعي األقطاب 

(ICD) غمد برتقالي

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

Armg

Bau

Bod

Ca

Cf

Coe

Cop

Cor

Cpfg

Cth

Cts

Cuf

Disb

Disc

Dist

Ga

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,027

1,305

1,000

1,383

1,000

1,000

1,000

1,000

ديسمبر ديسمبر 2015 نوفمبر نوفمبر 2015أكتوبر أكتوبر 2015
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18 شعبان عام  شعبان عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2431
25 مايو سنة  مايو سنة 2016 م

12 - الكهرباء - الكهرباء (تابع)(تابع)

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

كوة عازلة

قاطع مزدوج لتيار اإلنارة للترصيع

قاطع بسيط لتيار اإلنارة للترصيع

مصباح  بالزئبق 

مصباح  بالصوديوم 

مصباح سقفي ذو حوض

وتد أرضي

منشب للتيار الكهربائي للترصيع

عاكس

مسطرة صغيرة مونوكليب

قاطع للتيار الكهربائي

أنبوب صلب من البالستيك

(MT/BT) جهاز حتويل الكهرباء

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

He

Itd

Its

Lum

Lus

Pla

Pqt

Pr

Rf

Rg

Ste

Tp

Tra

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

(Fonte) 13 - احلديد ( - احلديد

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز

1

2

3

4

5

مرجل من حديد

مشبك جملرى اHاء

مدفأة من حديد

غطاء اHصب من حديد 

قاطع اHاء من حديد

1000

1126

1000

1000

1000

1000

1126

1000

1000

1000

Chaf

Grc

Raf

Tamf

Vef

1000

1126

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
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25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 31 18 شعبان عام  شعبان عام  1437 هـ هـ
25 مايو سنة مايو سنة 2016 م

14 - الترصيص - الترصيص

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز

ملطف نصف آلي

مسخن بالهواء

أنبوب من الفوالذ اHغلف

أنبوب من الفوالذ األسود

حوض حمام من السيراميك

حوض حمام من صفيحة الفوالذ

مشعل الغاز

مسخن اHاء

سدادة منع الرجوع

مبرد

عداد اHاء

مدور

جهاز مركزي Hعاجلة الهواء

أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس

حوض مرحاض إجنليزي

مغسل اHطبخ من السيراميك 

مــغـــسل اHــطـــبخ من صــفـــيــحــة مـــقــاومــة
لألكسدة

مجمع تبريد

قشرة من صوف الصخر

مغسل حمام من السيراميك

902

1000

1000

1014

1029

1000

1000

1042

1338

1024

1048

1000

1000

1000

1016

1135

1333

1000

1000

1000

902

1000

1000

1014

1029

1000

1000

1042

1338

1024

1048

1000

1000

1000

1016

1135

1333

1000

1000

1000

Ado

Aer

Atb

Atn

Bai

Baie

Bru

Che

Cla

Cli

Com

Cs

Cta

Cut

Cuv

EVc

EVx

Grf

Iso

Le

902

1000

1000

1014

1029

1000

1000

1042

1338

1024

1048

1000

1000

1000

1016

1135

1333

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ديسمبر ديسمبر 2015 نوفمبر نوفمبر 2015أكتوبر أكتوبر 2015



18 شعبان عام  شعبان عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2631
25 مايو سنة  مايو سنة 2016 م

15 - اHساكة والعزل احلراري - اHساكة والعزل احلراري

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز
الزفت اHؤكسد

غطاء مرن مزفت

غـــــطـــــاء ســــــطـــــحه مـن األلـــــومــــــيـــــنـــــيـــــوم
(PAXALUMIN) 

(résine) مساكة مائهة

مساكة من غشاء 

لباد مشرب

دهان الفلينتكوت

مرزاب وشبكة

Yلوح من حبيبات الفل

ورق كرافت

بوليستيرين

727

872

1217

1005

1000

1005

1091

1000

1050

1000

922

704

872

1175

1005

1000

1005

1091

1000

1050

1000

922

Bio

Chb

Chs

Etl

Etm

Fei

Fli

Gc

Pan

Pk

Pol

745

872

1217

1005

1000

1005

1091

1000

1050

1000

922

0,979

1,075

1,019

1,000

1,000

1,043

1,000

1,000

1,000

1,000

1,175

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز
(... rT rكم rكوع) قطع التوصيل

منظم

خزان إلنتاج اHاء الساخن

حنفية قاطعة ذات قفص مكور

حنفية قطع من النحاس اHصقول

حنفية صحية

رافع متناوب للضغط اHائي 

أنبوب من الفوالذ اHغلفن

أنبوب من حمض البوليفينيل 

قاطع اHاء

مروحة ذات الطرد اHركزي

مروحة ناقلة للحرارة

وعاء التوسع

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

Prac

Reg

Res

Rin

Rol

Rsa

Sup

Tag

Tcp

Van

Vc

Vco

Ve

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

14 - الترصيص ( تابع )- الترصيص ( تابع )
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27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 31 18 شعبان عام  شعبان عام  1437 هـ هـ
25 مايو سنة مايو سنة 2016 م

18 - قنوات الشبكات - قنوات الشبكات

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز

1

2

3

4

5

6

قناة (buse) من اإلسمنت اHضغوط

(PVC) من البالستيك (buse) قناة

قناة (buse) من الفوالذ

PEHD من مادة (buse) قناة

أنبوب ووصل من حديد

قناة (buse) من اخلرسانة اHسلحة

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Act

Bpvc

Bus

Pehd

Trf

Tua

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

16 - النقل - النقل

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز

1

2

3

4

نقل جوي

نقل بالسكة احلديدية

نقل بحري

نقل بري

1000

1000

1000

883

1000

1000

1000

883

Tpa

Tpf

Tpm

Tpr

1000

1000

1000

883

1,000

1,000

1,000

1,000

17 - الطاقة - الطاقة

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز

1

2

3

4

5

6

7

أسيتيالن

بنزين السيارات

إلكترود وقضيب التلحيم 

استهالك الكهرباء

متفجرات

مازوت مباع في البر 

Yأوكسيج

1105

1000

1000

991

1000

1000

1107

1105

1000

1000

991

1000

1000

1107

Aty

Ea

Ec

Eel

Ex

Got

Oxy

1105

1000

1000

991

1000

1000

1107

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
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اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز

1

2

3

4

5

6

7

مطاط بالكلور

خلية فوتوفولتييك

لوح من صوف الزجاج

لوح ثابت احلرارة

بوليوريثان

إطار مطاطي للعجلة

(PVC) لوح من مادة البالستيك

1533

1000

1338

1191

1096

1000

1011

1533

1000

1338

1191

1096

1000

1011

Cchl

Ceph

Mv

Pai

Ply

Pn

Pvc

1533

1000

1338

1191

1096

1000

1011

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

21 - مواد ومنتجات مختلفة - مواد ومنتجات مختلفة

19 - التهيئة اخلارجية - التهيئة اخلارجية

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز

1

2

3

4

5

6

7

8

حافة الرصيف
فوهة ماء إلطفاء احلريق

مشكاة
مربع من اإلسمنت 

سياج مغلفن
سياج منبه

عشب
حجر تبليط الرصيف

1000

1452

1050

1000

1051

848

1000

1626

1000

1452

1050

1000

1051

848

1000

1626

Bor

Bou

Can

Cc

Gri

Gril

Gzl

Pav

1000

1452

1050

1000

1051

848

1000

1626

1,000

1,000

1,000

1,000

1,028

1,000

1,000

1,000

20 - أشغال الطرق - أشغال الطرق

اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم معامل االرتباطمعامل االرتباطالرمزالرمز

زفت للتغطية

كيوت - باك

مستحلب

جهاز أمان للطرق من الفوالذ

جهاز أمان للطرق من اخلرسانة

ألواح إلشارات اHرور

842

850

913

1046

1000

1207

822

839

898

1046

1000

1234

Bil

Cutb

Em

Gls

Glsb

Pas

862

862

927

1046

1000

1206

0,957

0,967

0,969

1,000

1,000

1,000

1

2

3

4

5

6
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18 شعبان عام  شعبان عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2831
25 مايو سنة  مايو سنة 2016 م

ا;طبعة الرسميا;طبعة الرسميّة5  ة5  حي البسات5P بئر مراد رايس5 ص.ب حي البسات5P بئر مراد رايس5 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


