
العدد العدد 73
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

اخلميس اخلميس 15 ربيع األول ربيع األول عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 15 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مرسوم تـنفيذي رقم 16 - 320 مؤرخ في 13 ربيع األول عام 1438 اHوافق 13 ديسمـبر سنة r2016 يـتضـمــن األحكـــام اخلاصة
اHطبقة على األمY العام للبلدية....................................................................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقـم 16 - 321 مـؤرخ في 13 ربــيع األول عـام 1438 اHـوافــق 13 ديـسـمــبـر سـنـة r2016 يــحـدد كـيــفـيـات ولـوج
الديوان الوطني لإلحصائيات إلى قواعد بيانات اHركز الوطني للسجل التجاري وإجراءات تطبيقه......................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقــم 16 - 322 مـؤرخ في 13 ربــيع األول عـام 1438 اHـوافـق 13 ديـســمــبــر ســنـة r2016 يـتــضــمن الــتــصـريح
باHنفعة العمومية للعملية اHتعلقة بإجناز حتويل اHياه انطالقا من سد كاف الدير- فرع تيبازة - والية تيبازة........
مـرسوم تـنـفـيذي رقم  16 - 323 مؤرخ في 13 ربـيع األول عام 1438 اHوافـق 13 ديـسمـبر سـنة r2016 يـحــدد قـائمــة  األعــوان
الـتابـعY إلدارة الـســكـن والعـــمران اHـــؤهلـيـن Hعـاينـة مخـــالفـات األحكـام اHتـعلـقة بـنشـاط التـرقيـة العـقاريـــةr وكــذا
كيفيات تعيينهم.........................................................................................................................................
مـرسـوم تــنـفـيــذي رقم 16 - 324 مـؤرخ في 13 ربــيع األول عـام 1438 اHـوافق 13 ديـسـمــبـر سـنـة r2016 يـعـدل ويــتـمم اHـرسـوم
الـتـنـفيـذي رقم 05 -464 اHـؤرخ في 4 ذي الـقـعـدة عام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005 واHـتـعـلق بـتـنـظيـم الـتقـيـيس
وسيره.......................................................................................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قـــرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 27 شـوال عام 1437 اHـوافق أوّل غـشت سـنة r2016 يـعدل ويـتـمم الـقرار الـوزاري اHـشـترك
اHـؤرخ في 22 جـمـادى األولـى عام 1428 اHـوافق 9 يــونـيـو سـنـة 2007 واHـتـضـمن تــنـظـيم مـسـابـقــة االلـتـحـاق بـاHـدرسـة
الوطنية لإلدارة.........................................................................................................................................

وزارة العدلوزارة العدل
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1438 اHوافق 28 نوفمبر سنة r2016 يتضمن تفويض اإلمـضاء إلى مدير موظفي كتابة الضبط
..................................................................................................................................................Yواإلداري

وزارة اDاليةوزارة اDالية
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 11 ذي الــقـعــدة عـام 1437 اHـوافق 14 غـشـت سـنـة r2016 يــحـدد تــصــنـيف اHــدرســة الـوطــنــيـة
للخزينة وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها.....................................................................................

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قـرار مؤرخ في 29 مـحـرم عـام 1438 اHـوافق 31 أكـتـوبـر سـنة r2016 يجـعل مـنـهج حتـديـد العـامل الـهـيـدروجـيني (pH) لألغـذية
اHعلبةr إجباريا...........................................................................................................................................

وزارة السكن والعمران واDدينةوزارة السكن والعمران واDدينة
قــرار مـؤرخ في 27 رمـضــان عـام 1437 اHـوافق 2 يـولــيـو ســنـة r2016 يـتــضــمن اHــصـادقــة عـلـى األرقـام االســـتــداللـــيـــة لألجـور
واHــواد لـلــفـصل األول مـن سـنـة 2016 اHـســتـعــمـلـة فـي صـيغ حتـيــY ومـراجــعـة أســعـار صــفـــقــات األشــغـال لـقــطـاع الــبـنـاء
واألشغال العمومية والري............................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 16- - 320 مـؤرخ في  مـؤرخ في 13 ربـيع األول ربـيع األول
عـام عـام 1438 اHـوافق  اHـوافق 13 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة r2016 يـتـضمــنr يـتـضمــن

األحكــام اخلاصة اHطبقة على األمY العام للبلدية.األحكــام اخلاصة اHطبقة على األمY العام للبلدية.

 ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيـر األول

-  بــنـــاء عــلى تـــقــريـــر وزيــر الــداخـــلــيــة واجلـــمــاعــات
rاحمللية

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 99 - 4
rو 143 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــــتـــــــضى األمـــــــر رقم 06 -  03 اHــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اHــؤرّخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

rبالبلدية

- و�ــقــتـــضـى الــقــانــون رقم 12 -  07 اHــؤرّخ في 28
ربــــيـع األول عـــام  1433 اHــــوافق 21 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2012

 rتعلق بالواليةHوا

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 99- 240 اHؤرخ
في 17 رجـب عـــام 1420 اHــــوافق 27 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1999
واHــتـعــلق بــالـتــعــيـY فـي الـوظــائف اHــدنـيــة والــعـســكــريـة

rللدولة

- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07- 307 اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

  rؤسسات واإلدارات العموميةHناصب العليا في اHا

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 99 اHؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلق بـســلـطـة الـتـعـيـY والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـY وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات
rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري التابعة لهاHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 226
اHــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عــام 1411  اHــوافق 25 يــولـــيـــو ســـنــة
1990 الـذي يحـدد حـقـوق الـعمـال الـذين �ـارسـون وظائف

rتمّمHعدّل واHا rعليا في الدولة وواجباتهم
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 228
اHــؤرّخ في 3 مـــحـــرّم عــام 1411  اHــوافق 25 يــولـــيـــو ســـنــة
1990 الـذي يـحـدد كـيـفـيـة مـنح اHـرتـبـات الـتي تـطـبق عـلى

الـعـمـال الذيـن �ارسـون وظـائف عـلـيـا في الـدولـةr اHـعدّل
rتمّمHوا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 91 - 26 اHؤرّخ
في 17 رجب عـــــام 1411 اHـــــوافق 2 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 1991
واHتضمن القـانون األساسي اخلاص للعـمال اHنتمY إلى

rقطاع البلديات
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 91 - 27 اHؤرّخ
في 17 رجب عـام 1411 اHـوافق 2 فـبـرايـر سـنة 1991 الـذي

rيحدد قائمة الوظائف العليا لإلدارة البلدية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 334
اHـؤرّخ في 22 شـوّال عام 1432 اHـوافق 20 سـبـتـمـبـر سـنة
2011 واHتـضـمن القـانـون األساسي اخلـاص �ـوظفي إدارة

rاجلماعات اإلقليمية
يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHاداHادّة األولى  :ة األولى  : تطبـيقا ألحـكام اHواد 127 و128 و129
من الـــقـــانــون رقم 11 - 10 اHــؤرّخ في 20 رجب عــام 1432
اHـوافق 22 يـونـيــو سـنـة 2011 واHـتـعــلق بـالـبــلـديـةr يـهـدف
هــذا اHــرســوم إلـى حتــديــد األحــكــام اخلــاصــة اHـــطــبــقــة عــلى

األمY العام للبلدية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
احلقوق والواجباتاحلقوق والواجبات

اHـاداHـادّة ة 2  :   : يـخـضع األمـY الـعـام لـلـبـلـديـة إلى احلـقوق
والـواجـبـات اHـنـصـوص عـلـيـها �ـوجب األمـر رقـم 06 - 03
اHــــؤرّخ فــي 19 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1427 اHــــوافق 15
يـــولــيــو ســنــة 2006 واHــتــضــمـن الــقــانــون األســاسي الــعــام

للوظيفة العمومية وكذا أحكام هذا اHرسوم.



15 ربيع األول عام  ربيع األول عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 473
15 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2016 م

كــمـا يــخــضع األمـY الــعــام لـلــبـلــديــة الـتي يــبــلغ عـدد
ســكــانــهـــا أكــثــر من 100.000 نــســمـــة إلى أحــــكــام اHــرســوم
الـتـنــفـيـذي رقــم 90 - 226 اHـؤرّخ في 3 مــحـرّم عـام 1411 
اHـوافق 25 يـولـيــو سـنـة 1990 الــذي يـحــدد حـقـوق الــعـمـال
rالـــذين �ــارســـون وظــائف عـــلــيــا في الـــدولــة وواجـــبــاتــهم

اHعدّل واHتمّم.

الفرع األولالفرع األول

احلقوق احلقوق 

اHاداHادّة ة 3  :   : تلـزم البـلديةr فـي إطار التـشريع اHـعمول
بهr بــحــمــايــة األمــY الــعــام لــلــبــلـديــة مـن كل الــضــغـوط أو
الـتــهـديـدات أو اإلهــانـات أو الـشـتم أو الــقـذف أو االعـتـداء
من أي نوع كـانr التي قـد يتـعرض لـها في شـخصه أو في
عــــائــــلـــتـه أو في �ــــتــــلــــكــــاتهr أثــــنــــاء �ــــارســـة وظــــائــــفه أو

�ناسبتها أو بحكم صفته.

وحتل الـبـلـديــة في هـذه الـظـروف مـحل األمـY الـعـام
للحصول على التعويض من مرتكب تلك األفعال.

4  :   : تـــغــــطي الـــبــــلـــديــــة مـــبـــالـغ الـــتـــعــــويـــضـــات اHــاداHــادّة ة 
الـنــاجـمــة عن احلــوادث الـضــارة الـتي تــطــرأ لألمـY الــعـام
لـــلـــبــلـــديـــة أثــنـــاء �ـــارســة مـــهـــامه أو �ـــنـــاســبـــتـــهــا طـــبـــقــا

للتشريع اHعمول به.

اHــــاداHــــادّة ة 5  :   : إذا تـــعــــرض األمـــY الـــعــــام لـــلــــبـــلــــديـــة إلى
متـابعة قـضائية مـن الغير بـسبب خطـأ في اخلدمةr وجب
على الـبلديـة أن حتميه من الـعقوبـات اHدنية الـتي تسلط
عليهr ما لم ينـسب إليه خطأ شخصي يـعتبر منفصال عن

اHهام اHوكلة له.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يـــجب إعالم الــوالـي بــكل الـــقــرارات  الــتي
يتـخذها رئـيس اجمللس الشـعبي البـلديr ضد األمـY العام

للبلدية وال سيما منها اHتعلقة �ا يأتي :

- إلـــغـــاء تـــفـــويض إمـــضـــاء رئــيـس اجملـــلس الـــشــعـــبي
rالبلدي

r4 العقوبات التأديبية من الدرجة -

- تــــوقــــيف الــــراتب بــــســــبـب عــــقــــوبــــة تــــأديــــبــــيـــة أو
متابعات جزائية ال تسمح ببقائه في منصبه.

الفرع الثانيالفرع الثاني
الواجبات الواجبات 

اHاداHادّة ة 7 :  : يلزم األمY العـام للبلديـة بأداء مهامه بكل
أمانـة وحيـادية. ويجب عـليه أداء مـهامه في إطـار احترام

القوانY والتنظيمات اHعمول بها.

وبـهـذه الـصفـةr يـلزم بـإعالم الـوالي اخملـتص إقـليـمـيا
عن طـريق رئـيس اجملـلس الـشـعـبي الـبـلـدي بـكل نـشـاطـاته

ضمن حزب سياسي أو جمعية.
اHـاداHـادّة  ة  8 :  : يــجب عــلـى األمـY الــعـام لــلـبــلـديــة الـدفـاع

على مصالح اجلماعة اإلقليمية واحملافظة عليها.
وبهـذه الصـفةr وحتت سلـطة رئـيس اجمللس الـشعبي
الـبــلـديr يـجب عـلــيه الـسـهـر عــلى احملـافـظـة عــلى �ـتـلـكـات

البلدية واحلفاظ عليها وحمايتها وتثمينها.
اHـاداHـادّة ة 9 :  : يـجـب عـلى األمــY الـعــام لـلــبـلـديــة الـتــحـلي
rـوكـلـة إليهHـسـؤولـيات اHبسـيـــرة وسـلـوك يـتـنـاسبـان وا

وال سيما فيما يتعلق باحترام واجب التحفظ.
اHاداHادّة ة 10 :  : يتعY عـلى األمY العام للـبلدية أن يكون

رهن إشارة اجلماعة اإلقليمية.
وبهذه الصفـةr يجب عليه أن يكون مـقيما في إقليم
rالبلـدية حـيث �ارس نـشاطه. وفي احلـاالت االستـثنـائية

�كن الوالي الترخيص بغير ذلك.
11 : : �ـنع علـى األمY الـعام لـلـبلـديـة أن يتـلقى اHاداHادّة ة 
أو يـقـبلr بـعــنـوان مـهـامهr وألي ســبب كـانr بـأي شـكل من

األشكالr هدايا أو هبات أو مكافآت أو مزايا أخرى.
اHاداHادّة ة 12 : : ال �ـكن أن تكون لـألمY العـام للبـلدية أي
عالقـات تـبـعـية سـلّـمـيـة مـبـاشرة مـع زوجه أو أحـد أقاربه

إلى غاية الدرجة الثانية.

الفصل الثالث الفصل الثالث 
اHهاماHهام

13 : :  يـكلف األمـY الـعام لـلـبلـديـةr حتت سلـطة اHاداHادّة ة 
رئيس اجمللس الشعبي البلديr �ا يأتي :

- ضـــمـــان حتــــضـــيــــر اجـــتــــمـــاعــــات اجملـــلـس الـــشــــعـــبي
rالبلدي

- ضـمـان مــتـابـعــة تـنــفـيـذ مــداوالت اجملـلس الــشـعـبي
rالبلدي

- تنشيط وتنـسيق سير اHصالح اإلدارية والتقنية
للبلدية.

14 :  : فـي إطـــار حتــــضـــيــــر اجـــتــــمـــاعــــات اجملـــلس اHــاداHــادّة ة 
الـــشـــعـــبي الـــبـــلـــديr يـــكـــلف األمـــY الـــعـــام لـــلـــبـــلـــديـــة عـــلى

اخلصوصr �ا يأتي :
- حتــــضــــيــــر كل الــــوثــــائـق الالزمــــة ألشــــغــــال اجملــــلس

rالشعبي البلدي وجلانه
- وضع كل الــوسـائل الــبـشـريــة واHـاديـة الــضـروريـة
حتـت تــــصــــرف أعــــضـــــاء اجملــــلس مـن أجل الــــســـــيــــر احلــــسن

rألشغال اجمللس وجلانه
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- ضمان أمـانة جلسـات اجمللسr حتت إشراف رئيس
rاجمللس الشعبي البلدي

- الـــســهـــر عــلـى تــعـــيــY اHـــوظف اHــكـــلف بـــتــنـــســيق
rأشغال دورات اجمللس الشعبي البلدي وجلانه

- ضـــمـــان احلـــفظ اجلـــيــــد لـــســـجالت اHـــداوالت طـــبـــقـــا
للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 15 :  : فــي إطـار متابـعة تـنفيـذ مداوالت اجمللس
الــشــعــبي الــبــلــــديr يــكــلــف األمــY الــعــــام لــلــبــلـديــة عــلى

اخلصوصr �ــا يأتي :
- إرســــال مـــداوالت اجملــــلس الــــشـــعــــبي الــــبــــلـــدي إلى

rوافقة عليهاHللرقابة وا rالسلطة الوصية
rضمان نشر مداوالت اجمللس الشعبي البلدي -

- ضـــمــان تــنــفــيــذ الــقــرارات ذات الـــصــلــة بــتــطــبــيق
اHـداوالت اHتـضـمنـة الهـيكل الـتنـظـيمي ومـخطط تـسيـير

rYستخدمHا
- مـــتــابـــعــة تـــنــفـــيــذ الـــبـــرامج الــتـــنـــمــويـــة لــلـــبــلـــديــة

واHشاريع التي أقرها اجمللس الشعبي البلدي. 
اHاداHادّة ة 16 :  :  في إطار تنشـيط وتنسيق سـير اHصالح
اإلداريـة والـتـقـنـيـة لـلـبـلـديةr يـكـلـف األمـY الـعـام لـلـبـلـدية

على اخلصوصr �ا يأتي :
- �ـــارســة الـــســـلـــطــة الـــســـلّـــمــيـــة عـــلى مـــســـتــخـــدمي

rحتت سلطة رئيس اجمللس الشعبي البلدي rالبلدية
- �ـارسة سـلـطة الـتـعيـY عـلى مـستـخـدمي البـلـدية

rبعد تفويض من رئيس اجمللس الشعبي البلدي
- اقتراح الـتعـييـنات في اHنـاصب العـليـا ومناصب

rتخصصة في البلديةHالشغل ا
- ضمـان احتـرام الـتشـريع والتـنظـيم اHـعمـول بهـما
في مــجــال تــســيــيــر اHــوارد الــبــشــريــة والــتــسـيــيــر اHــالي

rيزاني والصفقات العموميةHوا
- ضــمـان الـســيـر الــعـادي Hـصــالح الـبــلـديـة ومــراقـبـة

rنشاطاتها
- اقـتـراح كل تــدبـيـر مـن شـأنه حتـســY أداء مـصـالح

rواتخاذه rالبلدية
- مـــسك بــطــاقــيــة الـــنــاخــبــY وتــســيـــيــر الــعــمــلــيــات

rاالنتخابية
- ضمـان إحصـاء اHوظـفY اHـولودين في الـبلـدية أو
اHــقـــيــمــY بـــهــاr حـــسب شــرائـح الــسنr في إطـــار تــســـيــيــر

rبطاقية اخلدمة الوطنية
- ضــــمـــان تــــنــــفـــيــــذ إجــــراءات الـــنــــظــــافـــة والــــنــــقـــاوة

rالعمومية

rضمان إعالن القرارات البلدية ونشرها -
rمتابعة قضايا منازعات البلدية -

rشاركة كعضو في اللجنة البلدية للمناقصةHا -
- ضــــمــــان تـــــســــيــــيـــــر األرشــــيف الـــــبــــلــــديr وحـــــفــــظه

rواحملافظة عليه
rحتضير مشروع ميزانية البلدية -

- ضـــمـــان تـــنــفـــيـــذ اHـــيـــزانـــيـــةr حتت ســـلـــطــة رئـــيس
rاجمللس الشعبي البلدي

- ضـمان مـتابـعة تـسـييـر �تـلكـات الـبلـدية وحـفظـها
rوصيانتها

- مـــسك وحتــيـــY ســـجل األمالك الـــعــقـــاريــة ودفـــاتــر
rجرد أثاث وعتاد البلدية

- إعـداد مــحـضـر تــسـلـيم واســتالم اHـهــام بـY رئـيس
اجمللس الشعبي البلدي اHنتهية عهدته والرئيس اجلديد.

الفصل الرابع الفصل الرابع 
التكوينالتكوين

17 :  : �ـــكن األمـــY الـــعـــام لـــلـــبـــلـــديـــة أن يـــتـــابع اHــاداHــادّة ة 
دورات تــكـــويــنـــيــةr حتــدد مـــدتــهــا ومـــحــتـــواهــا وكــيـــفــيــات
تنظيمها بقرار من الوزير اHكلف باجلماعات اإلقليمية.

الفصل اخلامس  الفصل اخلامس  
التقييمالتقييم

اHــاداHــادّة ة 18 :  : يــخــضـع األمــY الــعــام  لــلــبــلــديــة لــتــقــيــيم
دوري مـن قــــبل رئــــيس اجملــــلس الــــشــــعـــبـي الـــبــــلــــدي الـــذي

يرسل تقرير التقييم إلى الوالي.
حتـدد معـايـيـر وكيـفـيـات التـقـييـم بقـرار من الـوزير

اHكلف باجلماعات اإلقليمية.

الفصل السادس الفصل السادس 
كيفية التعيY وشروطهكيفية التعيY وشروطه

الفرع األولالفرع األول
Yكيفية التعيYكيفية التعي

اHاداHادّة ة 19 :  : وظيفة األمY العام للبلدية :
- وظيـفة علـيا للـدولة في البـلديات التـي يفوق عدد

rسكانها 100.000 نسمة
- مـــنــــصب عـــال فـي الـــبـــلـــديـــات الــــتي يـــســـاوي عـــدد

سكانها 100.000 نسمة أو يقل عنه. 
20 :  : يــعـY األمــنــاء الــعــامـون لــلــبــلــديــات الـتي اHـاداHـادّة ة 
يــفـــوق عــدد ســكـــانــهــا 100.000 نــســـمــة واألمـــنــاء الـــعــامــون
لـبـلـديـات مـقــر الـواليـة واألمـنـاء الـعــامـون لـبـلـديـات واليـة
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اجلـزائــر �ـرســومr بـنــاء عــلى اقـتــراح من الــوزيـر اHــكـلف
باجلماعات اإلقليمية.

وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.
rــادة 20 أعالهHــادّة ة 21 :  : بـــغض الـــنــظـــر عن أحــكـــام اHــاداHا
يعY األمناء العـامون للبلديات التي يساوي عدد سكانها
100.000 نـــســـمــة أو يـــقـل عـــنه بـــقـــرار من الـــوالي اخملـــتص

إقـلــيـمــيـاr بــنــاء عـلى اقــتـراح من رئــيس اجملــلس الـشــعـبي
البلدي.

وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

الفرع الثانيالفرع الثاني
Yشروط التعيYشروط التعي

اHاداHادّة ة 22 :  : يـعY األمY العـام للبـلدية الـتي يبلغ عدد
: Yمن ب rسكانها 20.000 نسمة فأقل

rعـلى األقل rالـذين يـنــتـمـون YـرسـمــHا YـوظــفـH1) ا

إلى رتــبـة مــتـصــرف إقـلـيــمي رئــيـسيr مــهـنـدس رئــيـسي
لإلدارة اإلقــلـيــمـيــة أو رتـبــة مـعــادلــة لـهــاr الـذين يــثـبــتـون

rثالث (3) سنوات من اخلدمة الفعلية بصفة موظف
2) اHــوظـــفــY الــذين يـــنــتــمــون إلى رتـــبــة مــتــصــرف

إقـليـميr مهـندس دولـة لإلدارة اإلقلـيمـية أو رتـبة مـعادلة
لهاr الـذين يثبتون خمس (5) سنوات من اخلـدمة الفعلية

بهذه الصفة.
اHاداHادّة ة 23 :  : يـعY األمY العـام للبـلدية الـتي يبلغ عدد

: Yمن ب rسكانها من 20.001 إلى 50.000 نسمة
rعـلى األقل rالـذين يـنــتـمـون YـرسـمــHا YـوظــفـH1) ا

إلى رتــبـة مــتـصــرف إقـلـيــمي رئــيـسيr مــهـنـدس رئــيـسي
لإلدارة اإلقــلـيــمـيــة أو رتـبــة مـعــادلــة لـهــاr الـذين يــثـبــتـون

rثالث (3) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2) اHــوظـــفــY الــذين يـــنــتــمــون إلى رتـــبــة مــتــصــرف

إقـليـميr مهـندس دولـة لإلدارة اإلقلـيمـية أو رتـبة مـعادلة
لـهاr الـذين يـثـبـتون ست (6) سنـوات من اخلـدمـة الفـعـلـية

بهذه الصفة.
اHـاداHـادّة ة 24  :  :  يـعــY األمـY الــعـام لــلـبــلـديــة الـتي يــبـلغ

: Yمن ب rعدد سكانها من 50.001 إلى 100.000 نسمة

rعـلى األقل rالـذين يـنــتـمـون YـرسـمــHا YـوظــفـH1) ا

إلى رتــبـة مــتـصــرف إقـلـيــمي رئــيـسيr مــهـنـدس رئــيـسي
لإلدارة اإلقــلـيــمـيــة أو رتـبــة مـعــادلــة لـهــاr الـذين يــثـبــتـون

rثالث (3) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
2) اHــوظـــفــY الــذين يـــنــتــمــون إلى رتـــبــة مــتــصــرف

إقـليـميr مهـندس دولـة لإلدارة اإلقلـيمـية أو رتـبة مـعادلة
لـهاr الـذين يثـبتـون سبع (7) سـنوات من اخلـدمة الـفـعلـية

بهذه الصفة.
اHــــاداHــــادّة ة 25  :  :  �ـــــكن اســـــتـــــثـــــنــــائـــــيـــــا وHــــدة خـــــمس (5)
ســــنــــوات ابــــتــــداء من نــــشـــــر هــــذا اHــــرســــوم في اجلــــريــــدة

: Yتعي rالرسمية
- األمـــY الــعـــام لــلـــبــلــديـــة الــتي يـــبــلغ عـــدد ســكـــانــهــا
20.000 نسمة فأقلr واألمـY العام للبلـدية التي يبلغ عدد

YـوظـفHا Yمـن بـ rسـكــانـهـا من 20.001 إلى 50.000 نـسمـة
اHـرسمY الذيـن ينتمـونr على األقلr إلى رتبـة متصرف
إقـليـميr مهـندس دولـة لإلدارة اإلقلـيمـية أو رتـبة مـعادلة
لهاr الـذين يثبتون  ثالث (3) سنوات من اخلـدمة الفـعلية

بهذه الصفة.
- األمـY الـعـام لـلـبـلـديـة الـتي يـبـلغ عـدد سـكـانـهـا من
YـرسـمHا YـوظـفـHا Yمن بـ r50.001  إلى 100.000 نـسـمـة

rإلى رتـبـة مـتصـرف إقـلـيمي rعـلى األقل rالـذين يـنـتـمون
rمــهــنــدس دولــة لـإلدارة اإلقــلــيــمــيــة أو رتــبــة مــعــادلــة لــهــا
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

بهذه الصفة.

الفصل السابعالفصل السابع
التصنيف والراتبالتصنيف والراتب

اHـاداHـادّة ة 26 :  : يـصـنف األمـنـاء الـعـامون لـلـبـلـديـات التي
يـــفــــوق عـــدد ســـكـــانـــهـــا 100.000 نـــســـمــــةr وتـــدفع رواتــــبـــهم

استنادا إلى وظيفة نائب مدير باإلدارة اHركزية.
اHــــاداHــــادّة ة 27 :  : تـــطــــبـــيــــقـــا ألحــــكـــام اHـــادة 3 من اHـــرســـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 307 اHـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007 واHـذكور أعـالهr يسـتـفـيد
األمــنـــاء الـــعــامـــون لـــلــبـــلـــديـــات الــتي يـــبـــلغ عـــدد ســكـــانـــهــا
100.000 نــــســـمــــة فـــأقـلr بـــاإلضـــافــــة إلى الــــراتب اHـــتــــعـــلق

بــالـــرتــبـــة األصــلـــيــةr مـن زيــادات اســـتــداللـــيــة حتـــدد وفــقــا
للجدول اآلتي : 

البلديةالبلدية
الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الرقم االستدالليالرقم االستداللياHستوىاHستوى

من 50.001 إلى 100.000 نسمة
من 20.001 إلى 50.000 نسمة

20.000 نسمة فأقل

10

9

8

325

255

195
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الفصل الثامنالفصل الثامن
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

YــعــHالـــعــام لــلــبـــلــديــة ا Yــادّة ة 28 :  : يــســـتــفــيــد األمــHــاداHا
بـــصــفــة قــانـــونــيــة قـــبل صــدور هــذا اHـــرســوم في اجلــريــدة
الـرسـمـيـةr من الـتـصـنـيف والـراتبr حـسـب احلـالـةr طـبـقا

ألحكام اHادتY 26 و27 أعاله.
rـرسـومHـادّة ة 29 :  : تــلـغى كل األحــكـام اخملـالــفـة لـهــذا اHـاداHا

وال سيما :
- اHـواد 125 و126 و127 من اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم
91 - 26 اHـؤرّخ في 17 رجب عـام 1411 اHـوافق 2 فــبـرايـر

سـنـة 1991 واHـتــضـمن الـقــانـون األسـاسي اخلـاص لــلـعـمـال
rإلى قطاع البلديات YنتمHا

- اHـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 91 - 27 اHــؤرّخ في 17
رجب عـام 1411 اHـوافق 2 فـبـرايـر سـنـة 1991 الــذي يـحـدد

قائمة الوظائف العليا لإلدارة البلدية. 
30 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق

13 ديسمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقـم مـرسـوم تنـفـيذي رقـم 16 -  - 321 مـؤرخ في  مـؤرخ في 13 ربـيع األول ربـيع األول
عــام عــام 1438 اHــوافــق  اHــوافــق 13 ديــســمـــبــر ســنــة  ديــســمـــبــر ســنــة r2016 يــحــددr يــحــدد
كـيـفـيـات ولـوج الـديـوان الـوطنـي لإلحـصـائيـات إلىكـيـفـيـات ولـوج الـديـوان الـوطنـي لإلحـصـائيـات إلى
قــواعــد بـيــانــات اHـركــز الــوطــني لــلـســجل الــتــجـاريقــواعــد بـيــانــات اHـركــز الــوطــني لــلـســجل الــتــجـاري

وإجراءات تطبيقه.وإجراءات تطبيقه.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اHــشــتـرك بــY  وزيــر اHـالــيـة

rووزير التجارة
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 4-99

rو143 (الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 22 اHــؤرّخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rبالسجل التجاري
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 01
اHــؤرّخ في 3 شــعـــبــان عــام 1414 اHــوافق 15 يــنـــايــر ســـنــة

rنظومة اإلحصائيةHتعلق باH1994 وا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اHــؤرّخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعــلق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةr اHــعـدّل

 rادة 42 منهHال سيما ا rتمّمHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اHــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرّم عــــــام 1432 اHــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2011 ال سـيــمـا اHـادة 67

rمنه
- 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 97 - 396
اHـــــؤرخ في 26 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1418 اHـــــوافق 28
أكـتـوبــر سـنـة 1997 واHـتــعـلق بـرقـم الـتـعــريف اإلحـصـائي
Yـتضمن إنشـاء الفهـرس الوطني لألعوان االقـتصاديHوا

rYواالجتماعي
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 197
اHــــؤرّخ في 4 جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اHــــوافق 31 مـــايـــو
ســـنــة 2006 الــذي يـــحـــدد شــروط إرســـال اHــركـــز الـــوطــني
لــلـســجـل الـتــجــاري اHــعــلــومــات اHــتــعـلــقــة بــعــمــلــيــات قــيـد
الــســجالت الــتــجــاريــة وتــعــديــلــهــا وشــطـبــهــا إلى اإلدارات

rعنية وكيفيات ذلكHؤسسات والهيئات اHوا
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى : ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 67 من الـقانون
رقم 10-13 اHـــــؤرخ في 23 مـــــحـــــرّم عـــــام 1432 اHـــــوافق 29
ديـسـمـبـر سـنـة 2010 واHـذكـور أعـالهr يـهـدف هـذا اHـرسـوم
إلى حتديـد كيفـيات ولـوج الديوان الـوطني لإلحصـائيات
إلى قــواعـــد بــيــانــات اHــركـــز الــوطــني لــلـــســجل الــتــجــاري

وإجراءات تطبيقه.
2 :  :  �ــنح اHــركــز الــوطــني لــلــســجـل الــتــجـاري اHـاداHـادّة ة 
لـــصـــالـح الـــديــــوان الـــوطـــنـي لإلحـــصــــائـــيـــات الــــولـــوج إلى
مـــجـــمـــوع قـــواعـــد الــبـــيـــانـــات الـــتي يـــديـــرهـــا اHــركـــز وفق

متطلبات الدراسات اإلحصائية واالقتصادية. 
اHـاداHـادّة ة 3 : :  يـتم الـولوج إلـى قواعـد الـبـيـانـات اخلـاصة
بــاHــركـز الــوطــني لــلـســجل الــتـجــاري عــبــر تـلــقي فــهـارس
الـبـيـانـات وحتـيـيـنـهـا بـصـفـة دوريـةr واHـتـعـلـقـة بـعـمـلـيـات
الـــتـــســجـــيـل في الـــســجـل الـــتــجـــاري لـــلـــخـــاضــعـــY لـــلـــقـــيــد
واألنــشـطــة اHـمــارسـة وأمـاكـن تـواجــدهـاr وكـذا حــسـابــاتـهم

االجتماعية.
4 : : يــــــــتم حتــــــــويـل الـــــــبـــــــيــــــــانـــــــات بــــــــالـــــــطـــــــرق اHــــــاداHــــــادّة ة 
اإللــكـتـرونـيـةr شــهـريـا بـالـنــسـبـة Hـلـفــات حتـيـY الـفـهـارس

وسنويا بالنسبة حلسابات الشركات.
اHــاداHــادّة ة 5 : :  يـــجب أن تــســـتــغـل اHــعـــلــومـــات الــتـي يــتم
حتـــويــــلـــهـــا مـن اHـــركـــز الـــوطــــني لـــلــــســـجل الــــتـــجـــاري إلى
الــديـــوان الــوطـــني لإلحـــصــائـــيــاتr في حـــدود الــتـــرخــيص
اHـــمـــنـــوح وفي ظل االحــــتـــرام الـــصـــارم لـــواجب الـــتـــحـــفظ

واحلفاظ على األسرار اHهنية.
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اHاداHادّة ة 6 :  : ال �ـكن الديـوان الوطـني لإلحصـائيات بث
أو نــشـــر اHــعـــطــيـــات اHــتـــعــلـــقــة بـــالــتـــســجـــيل في الـــســجل
الـــتـــجـــاري وحــســـابـــات الـــشـــركـــات الـــتي يـــتم نـــشـــرهــا أو

إصدارها من طرف اHركز الوطني للسجل التجاري.
Yالـــطــــرفـــ Yــــعـــلــــومـــات بــــHــــادّة ة 7 :  :  يــــتم تــــبـــادل اHــــاداHا

مجانا.
اHاداHادّة ة 8 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق

13 ديسمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقــم مرسـوم تنـفيذي رقــم 16 -  - 322 مؤرخ في  مؤرخ في 13 ربيع األول ربيع األول
عـام عـام 1438 اHـوافـق  اHـوافـق 13 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة r2016 يـتـضمنr يـتـضمن
الـتـصـريح باHـنـفـعة الـعـمـوميـة لـلـعمـلـيــــة اHتـعـلـقـــةالـتـصـريح باHـنـفـعة الـعـمـوميـة لـلـعمـلـيــــة اHتـعـلـقـــة
بــــإجنـــــــاز حتــــويــــل اHــــيـــــــاه انــــطـالقــــا مـن ســــد كــــافبــــإجنـــــــاز حتــــويــــل اHــــيـــــــاه انــــطـالقــــا مـن ســــد كــــاف

الدير- فرع تيبازة - والية تيبازة.الدير- فرع تيبازة - والية تيبازة.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rائية والبيئةHوارد اHبناء على تقرير  وزير ا -

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

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

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

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
rتمّمHا r1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شوّال عـام 1411 اHوافق 27 أبريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

rتمّمHا rالعمومية
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شــــــوّال عـــــــام 1411
اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي يـحدد الـقواعـد اHتـعلـقة

بـنـزع اHـلـكـيـة من أجل اHـنـفـعة الـعـمـومـيـةr اHـتـممr وطـبـقا
ألحــــكــــام اHـــادة 10 من اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 186-93
r1993 وافق 27 يولـيو سنةHؤرخ في 7 صفر عام 1414 اHا
اHــــتـــــمـمr واHـــــذكـــــورين أعـالهr يــــهـــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلى
الـتـصـريح بـاHـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيـة اHـتـعـلـقـة بـإجناز
حتويل اHـياه انـطالقا من سـد كاف الديـر - فرع تـيبازة -
والية تـيبازةr نظـرا لطابع الـبنى التحـتية ذات اHـصلحة

العامة والبعد الوطني واإلستراتيجي لهذه األشغال.
اHاداHادّة ة 2 :   :  تقدر اHسـاحة اإلجماليـة لألمالك العقارية
و/أو احلقوق العينيـة العقارية اHستعملة إلجناز العملية
Yـــائــــة وواحــــد وثالثـــ� rـــادة األولى أعـالهHــــذكـــورة فـي اHا

(131) هكتاراr موزعة كما يأتي :
rبلدية الداموس : اثنان وأربعون (42) هكتارا -

rبلدية لرهاط : عشرة (10) هكتارات -
rبلدية بني ميلك : ستة (6) هكتارات -

rبلدية اغبال : سبعة (7) هكتارات -
rبلدية قوراية : ثالثة عشر (13) هكتارا -

rبلدية مسلمون : ستة (6) هكتارات -
- بـــــلـــــديـــــة حـــــجــــرة الـــــنـص :  واحـــــد وعـــــشــــرون (21)

rهكتارا
rبلدية سيدي سميان : خمسة (5) هكتارات -

rبلدية سيدي غيالس : أربعة عشر (14) هكتارا -
- بــلــديــة شــرشــال : ثالثــة (3) هــكــتــارات وخــمــســون

r(50) آرا
- بلديـة سيدي عـمر : ثالثة (3) هكـتارات وخـمسون

(50) آرا.
وحتدد طبقا للمخطط اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 3 :   :  قوام األشغال اHلـتزم بهاr بعنوان العملية
اHذكورة في اHادة األولى أعالهr كما يأتي :

� محطة واحدة ( محطة واحدة (1) لتصفية اHياه :) لتصفية اHياه :
- قدرتها 210.000 م3 / يوميا.

� اثنا عشر ( اثنا عشر (12) خزانا مائيا :) خزانا مائيا :
- القدرة اإلجمالية 141.000 م3.

� قنوات حتويل اHياه : قنوات حتويل اHياه :
rطولها 110 كلم -

- قطرها من 200 ملم إلى 1600 ملم.
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� ثالث عشرة ( ثالث عشرة (13) محطة ضخ اHياه :) محطة ضخ اHياه :
- القدرة االسمية اإلجمالية : 13 ميغاواط.

اHـاداHـادّة ة 4 :   :  يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويــضــات اHــمــنــوحــة لــفــائــدة اHــعــنــيــrY وتــودع لــدى
اخلــــزيــــنــــة الــــعــــمــــومــــيــــــةr فــــيــــمــــــا يــــخـص نـــــزع األمــالك
الـــعــقــاريـــة واحلــقـــوق الـــعــيــنــيـــة الــعـــقـــاريـــة الــضــروريـــة

إلجنـاز العملية اHذكـورة فــي اHادة األولى أعاله.
اHاداHادّة ة 5 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق

13 ديسمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم  مرسـوم تنـفيذي رقم  16 -  - 323 مؤرخ في  مؤرخ في 13 ربيع األول ربيع األول
1438 اHــوافـق  اHــوافـق 13 ديــســمــبــر ســنــة  ديــســمــبــر ســنــة r2016 يــحــــددr يــحــــدد عـام عـام 
قـــــــائــــــمـــــــة  األعـــــــــوان الــــــتــــــابـــــــعــــــY إلدارة الـــــــســــــــكنقـــــــائــــــمـــــــة  األعـــــــــوان الــــــتــــــابـــــــعــــــY إلدارة الـــــــســــــــكن
والـعـــمـران اHــــؤهـلـيــن Hـعـايـنــة مـخـــالــفـات األحـكـاموالـعـــمـران اHــــؤهـلـيــن Hـعـايـنــة مـخـــالــفـات األحـكـام
اHتعـلقة بـنشاط الـترقيـة العقـاريــةr وكــذا كـيفياتاHتعـلقة بـنشاط الـترقيـة العقـاريــةr وكــذا كـيفيات

تعيينهم.تعيينهم.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rدينةHبناء على تقرير وزير السكن والعمران وا -
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادتـــان 99 -4

rو143 (الفقرة 2) منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 155 اHــــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اHــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضـمن

rتمّمHعدّل واHا rقانون اإلجراءات اجلزائية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 04 اHــؤرّخ في 14
ربـيع األول عام 1432 اHـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 الـذي

rيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 12 - 07 اHــؤرّخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 406
اHـــؤرّخ في 2 رجب عـــام 1418 اHــوافـق 3 نــوفــمــبــر ســـنــة
1997 واHـــتـــضـــمـن إحـــداث صـــنـــدوق الـــضــــمـــان والـــكـــفـــالـــة

rتمّمHعدّل واHا rتبادلة في الترقية العقاريةHا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيـــــذي رقم 08 - 04
اHــؤرّخ في 11 مـــحـــرّم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايــر ســـنــة
YــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2008 وا

اHـنــتــمــY لألسالك  اHــشــتــركــة في اHــؤســسـات واإلدارات
rالعمومية

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 241
اHــــؤرّخ في 29 رجـب عـــام 1430 اHــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة
YــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2009 وا

اHــنـــتـــمـــY لألسالك الـــتـــقـــنـــيـــة اخلــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفــة
rبالسكن والعمران

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيـــــذي رقم 13 - 13
اHؤرّخ في 3 ربـيع األول عام 1434 اHوافق 15 ينـاير سـنة
2013 الـــذي يــــحــــدد قـــواعــــد تــــنــــظـــيـم وتـــســــيــــيــــر اHـــصــــالح

rاخلارجية لوزارة السكن والعمران
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنــــفـــيــــذي رقم 13 - 151
اHـؤرّخ في 4 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1434 اHـوافق 15 أبـريل
سـنة 2013 واHـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزية في وزارة

rتمّمHعدّل واHا rدينةHالسكن والعمران وا
يرسم ما يأتي  : يرسم ما يأتي  :  

اHاداHادّة األولى  : ة األولى  : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 66 من الـقانون
رقم 11 - 04 اHـؤرّخ في 14 ربــيـع األول عـام 1432 اHـوافق
17 فــبــرايــر ســنـة 2011 الــذي يـحــدد الــقــواعــد الــتي تــنـظم

نـشاط الترقـية العقـاريةr يهدف هذا اHـرسوم  إلى حتديد
YؤهلHإلدارة السكن والـعمران ا Yقائمة األعوان الـتابع
Hــعــايــنــة مــخــالــفــات األحــكــام اHــتــعــلــقــة بــنــشــاط الــتــرقــيـة

العقاريةr وكذا كيفيات تعيينهم.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـعـY األعـوان اHـؤهـلـون Hـعـايـنـة مـخـالـفات
أحـــكـــام الـــقـــانـــون رقم 11 - 04 اHــؤرّخ في 14 ربــيع األول
rـذكـور أعالهHـوافق 17 فــبـرايــر ســنـة 2011 واHعـام 1432 ا
من بـــY اHــــســـتــــخـــدمــــY اHـــمــــارســـY بــــاإلدارة اHـــركــــزيـــة
لـلـوزارة اHـكلّـفـة بـالـسكن والـعـمـران ومـصاحلـهـا اخلـارجـية
و/أو مـسـتـخـدمي الـتــأطـيـر الـتـابـعـY لـصـنـدوق الـضـمـان
والــكـفــالـــة اHــتـبــادلـــة فـي الـتــرقـيــة الـعــقـاريــةr وال سـيــمـا

منهم :
- اHتـصرفـون الرئـيسـيون (احلـقوق أو االقـتصاد أو

r(اليةHا
- اHــتـــصـــرفــون  (احلـــقــوق أو االقـــتــصـــاد أو اHــالـــيــة)

rمارسون منذ أكثر من ثالث (3) سنواتHا
YهـندسHورؤساء ا YعـماريـHا YـهنـدسHرؤساء ا -

r(دنية والبناءHالهندسة ا)
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- اHهـندسـون اHـعمـاريون الـرئيـسـيون واHـهنـدسون
r(دنية والبناءHالهندسة ا) الرئيسيون

- اHـــهــــنــــدســــون اHـــعــــمــــاريــــون ومــــهـــنــــدســــو الــــدولـــة
(الهندسة اHدنية والبناء) اHمارسون منذ أكثر من ثالث

r(3) سنوات
- الـتــقـنــيـون الــسـامــون (الـعــمـران وإدارة األشــغـال)

اHمارسون منذ أكثر من خمس (5) سنوات.
3 :  : حتدد الـقائـمـة االسمـيـة لألعوان اHـذكورين اHاداHادّة ة 
rـدة ثالث (3)  سنـوات قـابلـة لـلتـجـديدH rـادة 2 أعالهHفي ا
بـــعــــنـــوان اإلدارة اHــــركـــزيـــة لــــلـــوزارة اHــــكـــلــــفـــة بـــالــــســـكن
وصـــنـــدوق الــضـــمـــان والـــكـــفــالـــة اHـــتـــبــادلـــة في الـــتـــرقـــيــة
rــكـــلف بــالـــســكنHـــوجب قــرار مـن الــوزيـــر ا� rالـــعــقـــاريــة
وبــعـــنــوان اHــصـــالح اخلــارجـــيــةr �ــوجب قـــرار من الــوالي

اخملتص إقليميا.
rادة 2 أعالهHذكورون في اHادّة ة 4 :  : يؤدي األعـوان اHاداHا
لـلــقـيـام �ـهــامـهمr الـيـمــY أمـام اجلـهـة الــقـضـائـيــة اخملـتـصـة

إقليمياr حسب النص اآلتي :
"أقــــسم بـــــالــــل"أقــــسم بـــــالــــلّه الــــعـــــلي الــــعـــــظــــيم أن أقـــــوم بــــأعــــمــــاله الــــعـــــلي الــــعـــــظــــيم أن أقـــــوم بــــأعــــمــــال
وظـــيــــفـــتي بــــأمـــانـــة وصــــدق وأحـــافظ عــــلى الـــســــر اHـــهـــنيوظـــيــــفـــتي بــــأمـــانـــة وصــــدق وأحـــافظ عــــلى الـــســــر اHـــهـــني

وأراعي في كل األحوال الواجبات اHفروضة عليوأراعي في كل األحوال الواجبات اHفروضة عليّ " ".
اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق

13 ديسمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيــذي رقم مـرســوم تــنـفــيــذي رقم 16-324 مـؤرخ في  مـؤرخ في 13 ربـيع األول ربـيع األول
عــام عــام 1438 اHــوافق  اHــوافق 13 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة r2016 يـــعــدلr يـــعــدل
ويـتـمم اHـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم ويـتـمم اHـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم 05 - -464 اHـؤرخ في اHـؤرخ في
4 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1426 اHوافق  اHوافق 6 ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة 2005

واHتعلق بتنظيم التقييس وسيره.واHتعلق بتنظيم التقييس وسيره.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيـر األول
rناجمHبناء على تقريـر  وزيـر الصناعة وا  -

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

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

rتممHعدل واHا rتعلق بالتقييسHوا

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

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

rتعلق بتنظيم التقييس وسيرهHوا

يـرسم  ما يأتـي :يـرسم  ما يأتـي :

اHـــادة األولى : اHـــادة األولى :  يـــعـــدل ويــتـــمـم هـــذا اHــرســـوم بـــعض
أحـكــام اHـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 05-464  اHـؤرخ في 4 ذي
الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنة 2005 واHـتـعلق

بتنظيم التقييس وسيره.

اHــادة اHــادة 2 :  :  تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـواد 4 و8   و10 و23
مـن اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 05-464 اHــــؤرخ في 4 ذي
القـعـدة عام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنة 2005 واHـذكور

أعالهr وحترر كما يأتي :

"اHـادة 4 :  يـتــكـون اجملـلس الــوطـني لـلـتــقـيـيس الـذي
يرأسه الوزير اHكلف بالتقييس أو �ثلهr من �ثلي :

rوزير الدفاع الوطني -

rاليةHكلف باHالوزير ا -

rكلف بالطاقةHالوزير ا -

rكلف بالتجارةHالوزير ا -

rائية والبيئةHوارد اHكلف باHالوزير ا -

rكلف بالفالحة والصيد البحريHالوزير ا -

rكلف باألشغال العمومية والنقلHالوزير ا -

rكلف بالصحةHالوزير ا -

rكلف بالبحث العلميHالوزير ا -

- الــوزيـر اHــكـلـف بـالــبـريــد وتـكــنــولـوجــيـات اإلعالم
rواالتصال

rكلف بالسكن والعمرانHالوزير ا -

YـسـتـهـلـكH(2) بـعـنـوان جـمـعـيـات حـمـايـة ا Yـثل� -
rوحماية البيئة

- ثالثــة (3) �ـــثـــلـــY بـــعــنـــوان اجلـــمـــعـــيــات اHـــهـــنـــيــة
وأرباب العمل.

  .........( الباقي بدون تغيير)..........".

"اHادة 8 : تنشأ لكل نشاط ..... ( بدون تغيير) ......
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تـنشأ اللجان الـتقنية الـوطنية للـتقييس �قرر من
اHــديـر الــعـام لــلـمــعـهــد اجلـزائــري لـلــتـقــيــيسr وحتل حـسب

األشكال نفسها.
.........( الباقي بدون تغيير)..........".

"اHادة 10 : تكلف اللـجان ....... ( بدون تغيير حتى)
�ا يأتي:

- إعــداد مـشـاريع اHــواصـفــاتr وفـقـا إلجــمـاع أطـراف
rصلحةHأصحاب ا

.........( الباقي بدون تغيير)..........".
"اHـادة 23 : يـجب تـبلـيغ مـشاريع الـلـوائح الفـنـية أو
التي © نشـرها إلى نـقطـة اإلعالم بشأن الـعوائق الـتقـنية
لـلتـجارة الـتابـعة لـلمـعهـد اجلزائـري للـتقـييس قـصد إعالم
كل األطراف التي يهمها األمر إلبداء اHالحظات احملتملة.
تـــرسل اHـالحـــظــات اHـــتـــحـــصـل عــلـــيـــهـــا إلـى الــوزارة

اHبادرة للمعاجلة".

3 : : تــــعـــــوض تـــســــمـــيـــة " الــــلـــجــــان الـــتـــقــــنـــيـــة اHـــادة اHـــادة 
الوطنيـة " في اHرسوم التنفيذي رقم 05-464 اHؤرخ في
4 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1426 اHــوافق 6 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2005
واHـــذكــور أعالهr بــتــســمــيــة" الــلــجــان الــتــقــنــيــة الــوطــنــيــة

للتقييس".

4 : : تلـغــى أحكــام اHواد 22  و24  و25 و31 و32 اHـادة اHـادة 
مـن اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 05-464 اHــــؤرخ في 4 ذي
الـقـعـدة عـام 1426 اHـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنة 2005 واHـتـعلق

بتنظيم التقييس وسيره.

اHادة اHادة 5 : :   ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1438 اHـوافق
13 ديسمبر سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قــــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرقــــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 27 شــــوال عــــام  شــــوال عــــام 1437
اHوافق أواHوافق أوّل غـشت سنة ل غـشت سنة r2016 يعـدل ويتمم القرارr يعـدل ويتمم القرار
الــوزاري اHـــشـــتــرك اHـــؤرخ في الــوزاري اHـــشـــتــرك اHـــؤرخ في 22 جـــمــادى األولى جـــمــادى األولى
واHــتـضـمن عـام عـام 1428 اHـوافق  اHـوافق 9 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة 2007 واHــتـضـمن 
تــنــظــيـم مــســابــقـــة االلــتــحــاق بــاHـــدرســة الــوطــنــيــةتــنــظــيـم مــســابــقـــة االلــتــحــاق بــاHـــدرســة الــوطــنــيــة

لإلدارة.لإلدارة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rووزير الداخلية واجلماعات احمللّية

- �ـقــتـضى األمـر رقـم 06-03 اHـؤرّخ في 19 جـمـادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 64-155 اHــــؤرّخ في 27
مــحـرّم عـام 1384 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1964 واHــتـضـمّن

rتمّمHعدل واHا rدرسة الوطنية لإلدارةHإنشاء ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 05-440 اHـؤرّخ
في 10 شـــوّال عــام 1426 اHــوافق 12 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2005
الـذي يسـند إلى وزير الـداخلـية واجلـماعـات احمللـية سـلطة

rدرسة الوطنية لإلدارةHالوصاية على ا

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

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-419 اHؤرّخ
في أوّل ذي الــقــعــدة عــام 1427 اHــوافق 22 نــوفــمــبـــر ســنـة
2006 واHـــتــــضــــمّن تــــنـــــظـــيـم اHـــدرســــة الــــوطــــنـــيــــة لإلدارة

rوسيرها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-194 اHؤرخ
في 3 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق 25 أبــريل ســنــة
2012 الذي يحدد كيفـيات تنظيم اHسابقات واالمتحانات

والـفـحـوص اHـهـنـيــة في اHـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـة
rوإجرائها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
22 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 9 يــونــيــو ســنـة 2007

واHتـضـمن تنـظـيم مـسابـقـة االلتـحـاق باHـدرسـة الوطـنـية
rلإلدارة
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يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يعـدل هـذا القـرار ويتـمم بعض أحـكام
الــقـرار الــوزاري اHــشــتــرك اHــؤرخ في 22 جــمــادى األولى

عام 1428 اHوافق 9 يونيو سنة 2007 واHذكور أعاله.

2 :  : تــعــدل أحــكــام اHـادة 5 من الــقــرار الـوزاري اHـاداHـادّة ة 
اHشترك اHؤرخ في 22 جمادى األولى عام 1428 اHوافق 9

يونيو سنة 2007 واHذكور أعالهr وحترّر كما يأتي :
" اHادّة 5 : يتضمّن ملف الترشح الوثائق اآلتية :

rسابقةHاستمارة تسجيل في ا -
- نــســخـــة من بــطــاقــة الـــتــعــريف الـــوطــنــيــة ســاريــة

rفعولHا
rطلوبةHؤهل أو الشهادة اHنسخة من ا -

rنسخة من شهادة البكالوريا -
- نـسخة من شهـادة إثبات الوضـعية القـانونية إزاء

rاخلدمة الوطنية
Yنـسـخة من قـرار التـرسـيم بالـنـسبـة للـمـترشـح -
اHـــوظــفــrY مـــرفــقــة بــتـــرخــيص بــاHـــشــاركــة في اHـــســابــقــة

rYتسلّمه الهيئة التي لها سلطة التعي
rصورتان (2) شمسيتان -

rترشحHظرفان (2) عليهما طابع بريدي وعنوان ا -
- وصل دفع حقوق التسجيل في اHسابقة.

تــودع مــلـفــات الـتــرشح أو تــرسل عن طــريق الـبــريـد
إلى اHدرسة الوطنية لإلدارة.

بــــعـــــد اإلعالن عـن الـــــنــــجـــــاح الـــــنــــهـــــائيr يـــــجب عـــــلى
اHترشح إتمام ملفه بالوثائق اآلتية :

- مسـتخرج من صـحيفـة السوابق الـقضائـية مؤرخ
r(3 البطاقة رقم) بأقل من ثالثة (3) أشهر

- شــهــادتــان (2) طــبـــيــتـــان (الــطب الـــعــام واألمــراض
الصدرية) ".

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تُـــعــدل وتُـــتـــمـم أحـــكـــام اHــادة 7 من الـــقـــرار
الوزاري اHـشتـرك اHؤرخ في 22 جـمادى األولى عام 1428
اHــوافـــق 9 يـــونــيـــــو ســنـــة 2007 واHــذكــور أعالهr وحتــرّر

كما يأتي :
YـــقـــبـــولــHا YـــتـــرشـــحــHـــدرســة اHــادّة 7 : تـــعـــلم اHا "
لـلــمـشـاركـة في اHــسـابـقــةr إمـا عن طـريق اســتـدعــاء فـردي
مع وصـل اســـتالمr وإمّـــا عن طـــريق اإلشـــهـــار أو اإللـــصــاق
دون اسـتثـنـاء طرق اإلشـهـار األخرى اHالئـمـةr ويكـون هذا
في أجل ال يـــقل عـن عـــشــرة (10) أيـــام عـــمل قـــبل الـــتـــاريخ

احملدد إلجراء اHسابقة ".

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تُـــعــدل وتُـــتـــمـم أحـــكـــام اHــادة 9 من الـــقـــرار
الـــوزاري الـــمـــشــتــرك اHــؤرخ في 22 جــمــادى األولى عــام
1428 اHـوافق 9 يـونـيـو سـنة 2007 واHـذكـور أعالهr وحترّر

كما يأتي :
" اHــادّة 9 :  تــتــضــمّـن اHــســابــقــة اخــتـــبــارات كــتــابــيــة
للـقبول واخـتبـار شفـوي للقـبول الـنهائـي طبقـا للـبرنامج

اHعدل واHتمم اHلحق بهـذا القرار :
I - االختبارات الكتابية للقبول : - االختبارات الكتابية للقبول :

r1 - اختبـار يتـضمّن مـوضوعا في الـثقـافة الـعامة
r3 عاملHا r(دة 3 ساعاتHا)

2 - اخـتـبـار اخـتـيـاري بـحـسب الـتـخـصص في أحـد
اHيادين اآلتيةr (اHدة 3 ساعات)r اHعامل 4 :

rؤسسات السياسية والقانون العامHا -
rناجمنتHالية أو اHالقضايا االقتصادية وا -

- التسيير وعلوم اHنظمات.
3 - اخـــتـــبـــار في الـــلـــغـــة األجـــنـــبـــيـــة (فـــرنـــســـيــة أو

إجنليزية)r (اHدة ساعاتان(2))r اHعامل 1.
II - االختبار الشفوي للقبول النهائي : - االختبار الشفوي للقبول النهائي :

يـتـمـثل االخـتـبـار الـشـفـوي في مـحـادثـة في الـثـقـاقـة
rالـعــامــة مع جلــنـة امــتـحــان تــتـضــمّن عــلى وجه اخلــصـوص
اHـــواضــــيع الــــســــيــــاســـيــــة واالقــــتـــصــــاديــــة واالجــــتـــمــــاعــــيـــة

والثقـافيةH rدة أقصاها 20 دقيقةr اHعامل 3 ".
اHــاداHــادّة ة 5 : : تُــتـــمّم أحـــكـــام الـــقــرار الـــوزاري اHـــشـــتــرك
اHـؤرخ في 22 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 9 يــونــيـو
سنة 2007 واHذكور أعالهr �ادة 9 مكرّر حترّر كما يأتي :
" اHــادّة 9 مـــكــرّر : : يـــعّــد اHـــتـــرشح الـــذي حتــصـل عــلى
مـــعـــدل عــــام يـــســـاوي 10 من 20 عـــلى األقلr دون احلـــصـــول
عـلى نقـطة إقـصائـية تقل عن r20/5 ناجـحا في اخـتبارات

القبول للمسابقة.
يُــعـــدّ مـــقــصىr كـل مــتـــرشح تـــغــيّـب عن احلـــضــور في

االختبار الشفوي للقبول النهائي.
يـتم الـفـصل بـY اHتـرشـحـY اHتـسـاوين في اHـرتـبة

على أساس عالمة االختبار الذي له أكبر معامل ".
اHــادة اHــادة 6 : : تُــعــدّل وتُـــتــمّم أحـــكــام اHــادة 13 مـن الــقـرار
الـوزاري الـمــشـتــرك الـمؤرخ في 22 جـمادى األولى عام
1428 اHـوافق 9 يـونـيـو سـنة 2007 واHـذكـور أعالهr وحترّر

كما يأتي :
" اHـادّة 13 : تُـعـدّ الـلـجنـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHادة
12 أعالهr قائمة احتـياطية حسب درجة االستحقاقr قصد

استبدال اHترشحY الناجحY اHعلن غيابهم.
.................. (الباقي بدون تغيير) ................. ".
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اHــادة اHــادة 7 : : تُــعــدّل وتُـــتــمّم أحـــكــام اHــادة 14 مـن الــقـرار
الــــوزاري اHـــشـــــتــــرك اHــــؤرخ في 22 جــــمــــادى األولى عـــام
1428 اHـوافق 9 يـونـيـو سـنة 2007 واHـذكـور أعالهr وحترّر

كما يأتي :
" اHــــادّة 14 : يــــفــــقــــد كل مــــتــــرشح نــــاجـح لم يــــلــــتــــحق
بــــاHـــــدرســــة فـي أجل شـــــهــــر واحــــد (1) ابــــتــــداء مـن تــــاريخ
تبـلـيـغه جنـاحهr االسـتـفـادة من جنـاحه ويُـسـتـبـدل بـاHرشح
اHــــــدرج اســـــــمه فـي قــــــائـــــــمــــــة االحــــــتـــــــيــــــاط حـــــــسب درجــــــة

االستحقاق ".
اHـادة اHـادة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرّر بــاجلــزائـر في 27 شـوال عـام 1437 اHـوافق أوّل

غشت 2016.

2 - اخــتـبــار اخـتــيــاري بـحــسب الـتــخــصص في أحـد - اخــتـبــار اخـتــيــاري بـحــسب الـتــخــصص في أحـد
اHيادين اآلتية :اHيادين اآلتية :

2 -  - 1 - اHؤسسات السياسية والقانون العام : - اHؤسسات السياسية والقانون العام :

2 -  - 1 -  - 1 - القانون الدستوري : - القانون الدستوري :
rاألنظمة الدستورية اخملتلفة -
rالسلطات Yمبدأ الفصل ب -

rالنظام الدستوري اجلزائري -
- الدساتير اجلزائرية :

rالسلطة التشريعية *
rالسلطة التنفيذية *
rالسلطة القضائية *

*  اجمللس الدستوري.

2 -  - 1 -  - 2 - القانون اإلداري : - القانون اإلداري :
rيّزات القانون اإلداري� -

rشروعيةHمبدأ ا -
rالقرار اإلداري -
rالعقد اإلداري -

rالضبط اإلداري -
rرفق العامHا -

rركزيةHاإلدارة ا -
- اجلماعات اإلقليمية :

rالوالية *
* البلدية.

rستقلةHالسلطات اإلدارية ا -
rسلطات الضبط -

rركزية وعدم التركيز والالمركزيةHا -
- الــرقــابــات اإلداريــة : (رقــابــة الــوصــايــة والــرقــابـة

r(السلّمية
rالقـانون والتنظيم -

rالقضاء اإلداري : التنظيم والسّير -
rشروط قبول الطعون اإلدارية -

rسؤولية اإلداريةHا -
- تنفيذ القرارات القضائية.

2 -  - 2 - اHسائل االقتصادية واHالية أو اHناجمنت : - اHسائل االقتصادية واHالية أو اHناجمنت :

2 -  - 2 -  - 1 - الفكر االقتصادي : - الفكر االقتصادي :
rالكالسيكي -

rالنيوكالسيكي -

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليواجلماعات احملليّة

نور الدين بدوينور الدين بدوي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحـقاHلحـق

البرنامج اHعدل واHتمم اخلاص �سابقة االلتحاقالبرنامج اHعدل واHتمم اخلاص �سابقة االلتحاق
باHدرسة الوطنية لإلدارةاHدرسة الوطنية لإلدارة

I - اختبار كتابي للقبول : - اختبار كتابي للقبول :
1  - اخـتـبــار في الـثـقــافـة الـعـامـة :  - اخـتـبــار في الـثـقــافـة الـعـامـة : يـتـعــلق �ـوضـوع
مـرتــبط بـاHــســائل ذات الـطــابع : الــسـيــاسي واالقـتــصـادي

rعاصرHواالجتماعي والثقافي للعالم ا
rاجلغرافيا البشرية واالقتصادية للجزائر -

- تـــــاريـخ اجلـــــزائـــــر (احلـــــركـــــات الـــــوطـــــنـــــيـــــة وثــــورة
الـــتـــحــريـــر الـــوطــنـــيــة والـــشـــخــصـــيـــات الــكـــبـــرى لــلـــثــورة

r(اجلزائريّة
rأهداف التطور في األلفية -

- الـــتـــحـــديـــات الـــكـــبـــرى لأللـــفـــيـــة الـــثـــالــثـــة (الـــســـلم
واحلــــرب واإلرهـــــاب واألمن واHـــــاء والـــــطــــاقـــــة والــــهـــــجــــرة

r(ةHوالفقر واجملاعة والتربية والبيئة والعو
rتكنولوجيا اإلعالم واالتصال -

- احلـكم الـراشـد والـد�ـقــراطـيـة واحلـقـوق واحلـريـات
rواطنةHشاركة واHدني واHواجملتمع ا

rظاهرة البيروقراطية -
rحوار احلضارات -

- احلوار االجتماعي.
وكل موضوع له عالقة بأحداث الساعة.
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- الكينزي والنيو كينزي.
2 -  - 2 -  - 2 - األعوان االقتصاديون : - األعوان االقتصاديون :

- الـــــــعــــــائـالت : االســــــتـــــــهالك ومـــــــحــــــدداتـه واالدخــــــار
rومحدداته والطلب على السلع ومحدداته

- اHــــؤســـســــات : اإلنــــتـــاج واإلنــــتــــاجـــيــــة واHــــردوديـــة
وســـيـــاســـة األســـعـــار واألســـواق واخـــتـــيـــار االســـتـــثـــمـــارت

rوالتمويل
rدالة اإلنتاج -

rمحددات العرض في األسواق -
rالدولة : تدخل الدولة في اجملال االقتصادي -

rالطلب العمومي -
- اإلنفاق العمومي.

2 -  - 2 -  - 3 - النقود والتمويل االقتصادي : - النقود والتمويل االقتصادي :
rاليةHؤسسات اHا -

rمحددات الطلب والعرض النقدي -
rمحددات معدل الفائدة -

rإصدار النقود  -
rاليةHاألسواق النقدية واألسواق ا -

rالتضخم -
- ميزان اHدفوعات وحركات رؤوس األموال.

2 -  - 2 -  - 4 - االقـــــــــتــــــــصـــــــــاد الـــــــــدولـي والـــــــــتـــــــــبــــــــادالت - االقـــــــــتــــــــصـــــــــاد الـــــــــدولـي والـــــــــتـــــــــبــــــــادالت
اخلـارجـيـة :اخلـارجـيـة :

rناطق االقتصاديةHتيار التبادالت وا -
rالدول النامية في التجارة الدولية -

rالتقسيم الدولي للعمل -
rية للتجارةHنظمة العاHا -

rاالندماج االقتصادي اجلهوي -
rة واجلهويةHالعو -

r(األسباب واآلثار) ي والشموليةHاالقتصاد العا -
- ثالثية اجملال االقتصادي العاHي.

2 -  - 2 -  - 5 - السياسات االقتصادية : - السياسات االقتصادية :
rالسياسات الظرفية والسياسات الهيكلية -

- إطـار تـدخل الـدولة : الـوظـائف الـتـقـليـديـة لـلـدولة
rنظمةHوالدولة الراعية والدولة ا

- أسس تــدخل الــدولــة : األمالك الــعـمــومــيــة واآلثـار
rاخلارجية ونقائض األسواق

- أدوات الـسياسة االقـتصادية : الـسياسة اHـيزانية
واجلـبــائـيــة والــسـيــاسـة الــنـقــديـة اHــالـيّــة وحـمــايـة وحــريـة

التبادل وسياسة العرض والطلب.

2 -  - 2 -  - 6 - السياسة االقتصادية للجزائر : - السياسة االقتصادية للجزائر :
rبرنامج التعديل الهيكلي -

- سياسة دعم اإلنعاش االقتصادي.

2 -  - 2 -  - 7 - اHناجمنت : - اHناجمنت :
rدرسة الكالسيكيةHا -

rدرسة الكالسيكية للموارد البشريةHا -
rالتسيير باألهداف -
rالتسيير بالنتيجة -

rلوحة القيادة -
rاجلودة الشاملة -
rسيرورة القرار -

- مناجمنت اHنظمات العمومية.

2 -  - 3 - التسيير وعلوم اHنظمات : - التسيير وعلوم اHنظمات :

2 -  - 3 -  - 1 - التسيير : - التسيير :
 rالوظائف الكبرى للمؤسسة -

rوارد البشريةHتسيير ا -
rاليHالتسيير ا -

rالتسيير التجاري -
rالتسويق -
rاحلماية -

rالتقنيات الكميّة للتسيير -
- تقنيات اHيزانية واحملاسبة العامة.

2 -  - 3 -  - 2 - علوم اHنظمات : - علوم اHنظمات :
rنظماتHنظريات ا -
- اHقاربة النظامية.

3 - اخـــتــبـــار في الـــلـــغــة األجـــنـــبــيـــة (الـــفــرنـــســـيــة أو - اخـــتــبـــار في الـــلـــغــة األجـــنـــبــيـــة (الـــفــرنـــســـيــة أو
اإلجنليزية) :اإلجنليزية) :

يــتــضــمـن االخــتــبــار دراســـة نص تــهــدف إلـى تــقــيــيم
قدرات اHـتـرشح في الـتحـكم في الـلغـة والـنحـو والـصرف

في اللغة اخملتارة (فرنسية أو إجنليزية).
II - االختبار الشفوي للقبول : - االختبار الشفوي للقبول :

يـتـمـثل االخـتـبـار الـشـفـوي في مـحـادثـة في الـثـقـافـة
الـعـامـة مع جلــنـة امـتـحـانr وتـتـضـمن عـلى وجه اخلـصـوص
اHشاكل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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وزارة العدلوزارة العدل
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 28 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1438 اHــوافق  اHــوافق 28 نــوفــمــبــر نــوفــمــبــر
ســنــة ســنــة r2016 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــرr يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر

.Yموظفي كتابة الضبط واإلداري.Yموظفي كتابة الضبط واإلداري
ـــــــــــــــــــــــ

rحافظ األختام rإنّ وزير العدل
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-332 اHؤرخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

rحافظ األختام rالذي يحدد صالحيات وزير العدل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-155 اHؤرخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اHــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

rيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـمــقــتــضـى اHـرســوم الــرئــاسـي اHـؤرخ فـي 3
ذي احلــــجــــة عــــام 1437 اHــــوافق 5 ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 2016
واHــتـــضــمن تـــعــيـــY الـــســيـــد عــبـــد اجملــيـــد بــيـــطــامr مـــديــرا

rبوزارة العدل Yوظفي كتابة الضبط واإلداريH
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

rادة األولى : يُفـوَّض إلى السـيد عـبـد اجمليـد بيـطامHادة األولى :اHا
مــديــر مــوظـــفي كــتــابــة الــضـــبط واإلداريــrY اإلمــضــاء في
حـدود صالحـيـاته بــاسم وزيـر الـعـدلr حــافظ األخـتـامr عـلى

جميع الوثائق واHقررات باستثناء القرارات.
اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 صـــفـــر عـــام 1438 اHــوافق 28

نوفمبر سنة 2016.
الطيب لوحالطيب لوح

وزارة اDاليةوزارة اDالية
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 11 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1437
اHـــــوافق اHـــــوافق 14 غـــــشـت ســـــنــــة  غـــــشـت ســـــنــــة r2016 يـــــحـــــدد تـــــصـــــنـــــيفr يـــــحـــــدد تـــــصـــــنـــــيف
اHـــدرســة الـــوطــنــيـــة لــلـــخــزيــنـــة وشــروط االلـــتــحــاقاHـــدرســة الـــوطــنــيـــة لــلـــخــزيــنـــة وشــروط االلـــتــحــاق

باHناصب العليا التابعة لها.باHناصب العليا التابعة لها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHووزير ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اHـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

rؤسسـات واإلدارات العمـوميةHالـمــنـاصـب العــلـيـا في ا
rادة 13 منهHال سيما ا

- 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�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-04 اHـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
YــــوظــــفـــHوالــــمـــــتــــضــــمن الــــقـــانــــون األســــاسي اخلــــاص بـــا
اHــنــتــمــY لألسـالك اHــشــتــركــة في اHــؤســســات واإلدارات

rالعمومية
- وبــــمــــقـــتـــضـى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفــــيـــذي رقم 298-10
اHــؤرخ في 23 ذي احلـــجـــة عــام 1431 اHــوافق 29 نـــوفـــمـــبــر
YوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2010 وا
اHـــنـــتـــمــY لـألسالك اخلـــاصــة بـــإدارة اخلـــزيـــنــة واحملـــاســـبــة

rوالتأمينات
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-305 اHؤرخ
في 19 رمــــضـــــان عــــام 1433 اHــــوافق 7 غــــشـت ســــنــــة 2012
واHتـضـمن إنشـاء اHدرسـة الـوطنـية لـلـخزيـنة وتـنـظيـمـها

rوسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري
- و�ــقـتــضى الـقـرار الـوزاري اHــشـتـرك اHـؤرخ في
29 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1437 اHـوافق 7 أبــريل سـنـة 2016

الـــذي يـــحــــدد الـــتـــنـــظـــيـم الـــداخـــلي لـــلــــمـــدرســـة الـــوطـــنـــيـــة
rللخزينة

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 13 من اHـرسوم
الــرئـــاسي رقم 07-307 اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعالهr يهدف هذا
الـقـرار إلى حتـديـد تصـنـيف اHـدرسـة الـوطـنـيـة لـلـخـزيـنة

وشروط االلتحاق باHناصب العليا التابعة لها.

اHـادة اHـادة 2 : : تــصــنف اHـدرســة الــوطــنـيــة لــلـخــزيــنـة في
الصنف "أ"r القسم 3.

اHـــادة اHـــادة 3 :  : حتـــدد الــزيــادة االســتـــداللــيــة لــلــــمـــنـــاصـب
الـــعــــلـــيــــا الـــتــــابـــعــــة لــلــــمـــدرســــة الــوطـــنــيـــة لــلـــخــزيـــنــة
وشـروط االلـتـحـاق بــهـذه الـمـنـاصـبr طـبـقـا لـلـجـدول

اآلتي :
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التصنيفالتصنيف
اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي

طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

اHدرسة
الوطنية
للخزينة

مدير

نائب مدير

رئيس
مصلحة على
مستوى
اHديرية
الفرعية
للدراسات

مرسوم

قرار
من

الوزير
اHكلف
باHالية

قرار
من

الوزير
اHكلف
باHالية

-

- مـــــفـــــتـش قـــــسـم اخلـــــزيـــــنـــــة واحملـــــاســـــبـــــة
والتـأمـينـات عـلى األقلr مـرسمr يـثبت
خمس (5) سـنوات من األقـدميـة بصـفة

rموظف
rمــرسم rمـتــصــرف رئــيــسي عــلى األقل -
أو رتــــبــــة مــــعــــادلــــةr يـــــثــــبت خــــمس (5)
rسنوات من األقدمية بصفة موظف

- مــفـــتش مــركــزي لــلــخــزيــنــة واحملــاســبــة
والـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات أو مـــــفـــــتش رئـــــيـــــسي
rلـــلـــخـــزيــنـــة واحملـــاســـبـــة والــتـــأمـــيـــنــات
يــثــبت خــمس (5) ســنـــوات من اخلــدمــة

rالفعلية بهذه الصفة
- مــــتـــصــــرف أو رتــــبــــة مـــعــــادلــــةr يـــثــــبت
خـمس (5) سنـوات من اخلـدمـة الفـعـلـية

بهذه الصفة.

- مـــفــــتـش قـــسـم لـــلــــخــــزيــــنـــة واحملــــاســــبـــة
والتـأمـينـات عـلى األقلr مـرسمr يـثبت
ثالث (3) سـنـوات من األقـدمــيـة بـصـفـة

rموظف
rمــرسم rمـتــصــرف رئــيــسي عــلى األقل -
أو رتـــــبـــــة مــــــعـــــادلـــــةr يـــــثـــــبـت ثالث (3)
rسنوات من األقدمية بصفة موظف

- وثائقي أمـY محفوظات رئيسي  على
األقلr مـرسمr يـثبت ثالث (3) سـنوات

rمن األقدمية بصفة موظف
- مــفـــتش مــركــزي لــلــخــزيــنــة واحملــاســبــة
والـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات أو مـــــفـــــتش رئـــــيـــــسي
rلـــلـــخـــزيــنـــة واحملـــاســـبـــة والــتـــأمـــيـــنــات
يــــثــــبت أربع (4) ســــنــــوات من اخلــــدمـــة

rالفعلية بهذه الصفة
- مــــتــــصـــرف أو رتـــبـــة مـــعـــادلـــةr يـــثـــبت
أربع (4) سـنــوات من اخلـدمــة الـفــعـلــيـة

rبهذه الصفة
- وثــــائــــقــي أمـــيـن مــــحـــفـــوظــــات يـــثـــبت
أربع (4) سـنـوات  من اخلـدمـة الـفـعـلـيـة

بهذه الصفة.

أ

أ

أ

3

3

3

م

م-1

م-2

847

305

183



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 73 15 ربيع األول عام  ربيع األول عام  1438 هـ هـ
15 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2016 م

التصنيفالتصنيف
اHؤسسةاHؤسسة
العموميةالعمومية

اHناصباHناصب
اHستوىاHستوىالقسمالقسمالصنفالصنفالعلياالعليا

السلالسلّميمي

طريقةطريقة
YالتعيYالتعي

شروط االلتحاق باHناصبشروط االلتحاق باHناصب الزيادةالزيادة
االستدالليةاالستداللية

اHدرسة
الوطنية
للخزينة
(تابع)

رئيس
مصلحة على
مستوى
اHديرية
الفرعية
Yلتحس
اHستوى
وجتديد

اHعلومات

رئيس
مصلحة على
مستوى
اHديرية
الفرعية
إلدارة

الوسائل

قرار
من

الوزير
اHكلف
باHالية

قرار
من

الوزير
اHكلف
باHالية

- مـــفــــتـش قـــسـم لـــلــــخــــزيــــنـــة واحملــــاســــبـــة
والتـأمـينـات عـلى األقلr مـرسمr يـثبت
ثالث (3) سـنـوات من األقـدمــيـة بـصـفـة

rموظف
rمــرسم rمـتــصــرف رئــيــسي عــلى األقل -
أو رتـــــبـــــة مــــــعـــــادلـــــةr يـــــثـــــبـت ثالث (3)
rسنوات من األقدمية بصفة موظف

- مــفـــتش مــركــزي لــلــخــزيــنــة واحملــاســبــة
والـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات أو مـــــفـــــتش رئـــــيـــــسي
rلـــلـــخـــزيــنـــة واحملـــاســـبـــة والــتـــأمـــيـــنــات
يــــثــــبت أربع (4) ســــنــــوات من اخلــــدمـــة

rالفعلية بهذه الصفة
- مــــتــــصـــرف أو رتـــبـــة مـــعـــادلـــةr يـــثـــبت
أربع (4) سـنــوات من اخلـدمــة الـفــعـلــيـة

بهذه الصفة.

- مـــفــــتـش قـــسـم لـــلــــخــــزيــــنـــة واحملــــاســــبـــة
والتـأمـينـات عـلى األقلr مـرسمr يـثبت
ثالث (3) سـنـوات من األقـدمــيـة بـصـفـة

rموظف
rمـــــهـــــنـــــدس رئـــــيـــــسـي في اإلعـالم اآللي -
عــــــلى األقـلr مــــــرسـمr يـــــثــــــبـت ثالث (3)
rسنوات من األقدمية بصفة موظف

rمــرسم rمـتــصــرف رئــيــسي عــلى األقل -
أو رتـــــبـــــة مــــــعـــــادلـــــةr يـــــثـــــبـت ثالث (3)
rسنوات من األقدمية بصفة موظف

- مــفـــتش مــركــزي لــلــخــزيــنــة واحملــاســبــة
والـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات أو مـــــفـــــتش رئـــــيـــــسي
rلـــلـــخـــزيــنـــة واحملـــاســـبـــة والــتـــأمـــيـــنــات
يــــثــــبت أربع (4) ســــنــــوات من اخلــــدمـــة

rالفعلية بهذه الصفة
- مـهــنـدس دولـة في اإلعـالم اآلليr يـثـبت
أربع (4) سـنــوات من اخلـدمــة الـفــعـلــيـة

بهذه الصفة.
- مــــتــــصـــرف أو رتـــبـــة مـــعـــادلـــةr يـــثـــبت
أربع (4) سـنــوات من اخلـدمــة الـفــعـلــيـة

بهذه الصفة.
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 اHؤرخ
في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 اHــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
2013 الــذي يـحـدد شـروط وكـيــفـيـات اعـتـمــاد اخملـابـر قـصـد

rستهلك وقمع الغشHحماية ا

- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرخ في 12 جــمـادى الـثــانـيـة
1437 اHــــوافق 21 مـــارس ســـنـــة 2016 واHـــتـــعــــلق �ـــراقـــبـــة

rماثلة لهاHنتجات اHعلبة واHنتجات اHاستقرار ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى : تـــــطــــــبــــــيـــــقــــــا  ألحـــــكــــــام  اHـــــادة 19 من
اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 90-39 اHــؤرخ في 3 رجب عــام
1410  اHـــــوافق 30 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة r1990 اHـــــعــــدل واHـــــتــــمم

واHـذكورأعالهr يـهـدف  هـذا الـقرار إلى جـعل مـنـهج حتـديد
العامل الهيدروجيني (pH) لألغذية اHعلبة إجباريا.

(pH) ادة 2 :  : من أجل حتديد الـعامل الهيدروجينيHادة اHا
لألغـذيـة اHعـلـبـةr فإن مـخـابـر مراقـبـة اجلـودة وقـمع الغش
واخملـابر اHـعتـمـدة لهـذا الـغرضr مـلزمـة بـاستـعـمال اHـنهج

اHبY في اHلحق اHرفق بهذا القرار.

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

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر 29 مـــــحـــــرم عـــــام 1438 اHـــــوافق 31
أكتوبر سنة 2016.

بختي بلعايببختي بلعايب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلــحقاHلــحق

منهج حتديد العامل الهيدروجيني (منهج حتديد العامل الهيدروجيني (pH) للمواد الغذائية) للمواد الغذائية
اHعلبةاHعلبة

1  مجال التطبيق :مجال التطبيق :

يــهـدف هــذا اHـنــهج إلى تــعـريـف تـقــنـيــة قـيــاس فـرق
الـكـمـون لتـحـديـد الـعـامل الـهـيـدروجـيني (pH) في الـطور

اHائي جلميع أنواع اHواد الغذائية اHعلبة.

يـــــوجـه هـــــذا اHـــــنـــــهج بـــــشــــــكل خـــــاص لـــــلـــــتـــــحـــــقـق من
االستقرار البيولوجي للمعلبات.

اHادة اHادة 4 :  : يجب أن يـنتـمي اHوظـفون الـذين يشـغلون
مناصب عـليـا إلى رتب تكون مـهامـها موافـقة لـصالحيات

الهياكل اHعنية.

اHـادة اHـادة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 11 ذي الـقــعـدة عـام 1437 اHـوافق
14 غشت سنة 2016.

وزير اHاليةوزير اHالية

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة التجـارةوزارة التجـارة
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 29 مــحــرم عـام  مــحــرم عـام 1438 اHــوافق  اHــوافق 31 أكــتــوبـر أكــتــوبـر
ســــــــنـــــــة ســــــــنـــــــة r2016 يــــــــجــــــــعـل مـــــــنــــــــهـج حتــــــــديـــــــد الــــــــعــــــــاملr يــــــــجــــــــعـل مـــــــنــــــــهـج حتــــــــديـــــــد الــــــــعــــــــامل

الهيدروجيني (الهيدروجيني (pH) لألغذية اHعلبةr إجباريا.) لألغذية اHعلبةr إجباريا.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير التجارة

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اHــــــوافق 30 يــــــنــــــايــــــر ســــــنــــــة 1990
rـتممHعـدل واHا rتـعـلق بـرقابـــة اجلــــودة وقـمــع الغـشHوا

rادة 19 منهHال سيما ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اHؤرخ
في 17 شــوال عــام 1423 اHــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم  465-05
اHؤرخ في 4 ذي القـعدة عام 1426 اHوافق 6 ديسـمبر سنة

rطابقةHتعلق بتقييم اH2005 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-203 اHؤرخ
في 14 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433 اHــوافق 6 مــايـــو ســنــة
2012 واHـــــتــــعـــــلق بـــــالـــــقــــواعـــــد اHـــــطــــبـــــقــــة فـي مــــجـــــال أمن

rنتجاتHا
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يـطبـق هـذا اHنـهـج علـى اHـنتـجـات الـتي تـنـتـمي إلى
األصناف األربعة (4) اآلتية :

الصنف الصنف 1 : : يـضم اHنتـجات اHتجـانسة ذات تـركيبة
سائلة أو كثـيفة (على سبيل اHـثالr حساء أو حتلية...) أو
اHــنــتــجــات ذات طــور ســائـل أو ذات كــثــافــة كــبــيــرة الــتي
تـــمــنح لـــلــمــنـــتــوج جتــانـــســاr بـــحــيث عــنـــد قــيـــاس الــعــامل
الهـيدروجيني (pH) �ـكن اعتبـاره �ثال للـمنتـوج بأكمله
(على سبيل اHثـالr طحينة الفاصوليا اخلضراء والبازالء

والذرة...).

2 : : يــضم مــنــتـجــات الــعـجــيــنـة اHــتــجـانــسـة الـصـنف الـصـنف 
rعلبHتـجانسة (مثل الـلحم اHأو غير ا (...ايونيـزHمـثل ا)
rالفطيرة احملـشوة...) التي تتطلب اجملانسة في كل عملية
بــــحــــيـث تــــكــــون الــــقــــيــــاســــات الـــــتي جتــــرى عــــلـى الــــعــــامل

الهيدروجيني (pH) �ثلة للمنتوج كله.

3 : : يــــضم اHــــنـــتــــجــــات غـــيــــر اHـــتــــجـــانــــســـة الـــصـــنف الـــصـــنف 
�ــــكـــونــــات صــــلــــبــــة كــــبــــيــــرة (عــــلى ســــبــــيل اHــــثــــالr طــــبق

الفاصولياءr مرق اخلضروات...).

الـــصــنف الـــصــنف 4 : : يـــضم اHــنـــتــجــات الـــتي يــتـــشــكل فـــيــهــا
الـطــور الــســائل أســاســا من الــزيت أو مــســتـحــلب زيت -

ماء (على سبيل اHثالr السردين...).

(pH) ـكن إجــراء قــيــاسـات الــعــامل الــهـيــدروجــيـني�
عند 20 °م أو 25 °م.

2. تعريف :. تعريف :

في مفهوم هذا اHنهجr يعرف بـ :

الـــعــامـل الـــهـــيــدروجـــيـــني (الـــعــامـل الـــهـــيــدروجـــيـــني (pH) لـــلـــمـــعـــلـــبـــات :) لـــلـــمـــعـــلـــبـــات : فــرق
الكـمون عنـد درجة حرارة الـقياس بـY قطبY مـغمورين
في الطور اHـائي للـمعـلباتr أو في الـعيّـنات من اHـنتوج

احملضّر وفقا لطريقة العمل اHبينة في هذا اHنهج.

(pH) ويُـعــبّـر عــنه بــوحـدات الــعـامل الــهــيـدروجــيـني
بتقريب 0,1 وحدة.

3. اHبدأ :. اHبدأ :

- تُـحـضّـر الـعـيـنـة اHـأخـوذة لـلـتـجـربـة وفـقـا لـلـصـنف
الذي ينتمي إليه اHنتوج اHراد فحصه.

- يــــقــــاس فـــــرق الــــكـــــمــــون بــــY الـــــقــــطب الـــــزجــــاجي
والقطب اHرجعي اHغمورين في عينة التجربة.

4. الكواشف :. الكواشف :

تـــســتـــعـــمل فـــقط الــكـــواشف ذات نـــوعـــيــة حتـــلـــيــلـــيــة
معترف بها.

1.4. مـاء. مـاء مــقــطـر مــبــاشـرة قــبل اســتـعــمــاله بــطـريــقـة

يتجنب فيها امتصاص ثاني أكسيد الكربون.

2.4. مــحـالــيل مــثـبــت. مــحـالــيل مــثـبــتّـة ـة Hــعــايـرة جــهــاز قـيــاس الــعـامل

.(pH-métre) الهيدروجيني

يُــســتــعــمَل مــحــلـــوالن مــثــبــتــان مــعــايــران لــهــمــا قــيم
الـعامـل الـهـيدروجـيـني (pH) مـعروفـة فـي الـرقم الـعـشري
الـثـاني بـالـتـقريـبr وفي درجة حـرارة الـقـيـاس مع حتـديد
قيمـة العامل الهـيدروجيني (pH) للطـور اHائي اHتحصل

عليها انطالقا من العينة اHأخوذة للتجربة.

مالحـظة مالحـظة 1 - - بشـكل عامr يـستـعمل مـحلـول مثبّت ذو
عـــــــامـل هـــــــيـــــــدروجـــــــيــــــنـي بـــــــتـــــــقـــــــريب 4 وآخــــــر ذو عـــــــامل

هيدروجيني بتقريب 7.

�كن استعمال احملاليل اHثبتة اHوالية :

1.2.4. مــحـــلــول مــثــب. مــحـــلــول مــثــبّت ذو عــامـل هــيــدروجــيــني ت ذو عــامـل هــيــدروجــيــني 4,00

في درجة حرارة في درجة حرارة 20 °م وم و4,01 في درجة حرارة  في درجة حرارة 25 °م

في حوجلـة مدرّجة سعتها 1000 مللr يذوب في اHاء
(1.4) 10,120 غـرام من هــيـدروجـيـنـوفـتــاالت الـبـوتـاسـيـوم
(KHC8H4O4) مـــجـــفـف مـــســـبــــقـــا في 120 °م حـــتى "كــــتـــلـــة
ثـــابـــتـــةr يـــكـــمّل بـــاHـــاء حـــتى خط اHـــعـــلم فـي درجـــة حــرارة

القياس ويخلط جيدا.

يــــــــحـــــــفـظ احملـــــــلــــــــول بـــــــإضــــــــافـــــــة حــــــــوالي 2 مـــــــلـل من
الكلوروفورم أو رابع كلوريد الكربون.

2.2.4. مــحـــلــول مــثــبت ذو عــامـل هــيــدروجــيــني . مــحـــلــول مــثــبت ذو عــامـل هــيــدروجــيــني 6,88

في درجة حرارة في درجة حرارة 20 °م و م و 6,86 في درجة حرارة  في درجة حرارة 25 °م.م.

في حوجلـة مدرّجة سعتها 1000 مللr يذوب في اHاء
(1.4) 3,388 غــــرام من ثــــنــــائـي هــــيــــدروجــــيــــنــــوفــــوســــفــــات
الـــــــــــــــبــــــــــــــــوتـــــــــــــــاســـــــــــــــيـــــــــــــــوم (KH2PO4) و 3,533 غـــــــــــــــرام مـن
© r(Na2HPO4) هـيــدروجـيـنـوفـوسـفــات ثـنـائي الـصـوديـوم
جتـفــيــفـهــمــا مـســبــقـا في 120 °م حــتى كــتـلــة ثــابـتــة. يــكـمّل
بـاHاء حـتى خط اHـعـلم في درجة حـرارة الـقيـاس ثم يـخلط

جيدا.

يــــــــحـــــــفـظ احملـــــــلــــــــول بـــــــإضــــــــافـــــــة حــــــــوالي 2 مـــــــلـل من
اHكلوروفورم أو رباعي كلوريد الكربون.



15 ربيع األول عام  ربيع األول عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2073
15 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2016 م

مالحـــظـــة مالحـــظـــة 2 - - �ـــكـن اســـتـــعـــمـــال اHـــواد اHـــوجـــودة في
الـسوق واجلاهزة لالسـتعمـال وفي هذه احلالةr تـتبع بدقة

تعليمات اHصنّع.

5. التجهيزات :. التجهيزات :

أدوات اخملبر العاديةr وخاصة ما يأتي :

r(pH-métre) 1.5. جهاز قياس العامل الهيدروجيني ( جهاز قياس العامل الهيدروجيني

ذو عـــــتـــــبــــــــة أدنـــى لـــــلـــــقــــيــــــــاس تـــــقـــــــدر بـ 0,01 وحـــــــدة
الـــعــامــــل الــهـــيـــدروجـــيــنـــي r(pH) مــــــزود بــقـــطـــب مـــن
الــــــزجـــــــــاج وقــــــطــــب مــــــرجــــــعــــي مــــــنــــــاســــبr وضــــــابـــط

تعويــض درجـــة احلرارة.

مالحـــظــة مالحـــظــة 3 - - يـــربطr بـــصــفـــة عـــامــةr كـل من الـــقــطب
الـــزجـــاجي والــقـــطب اHـــرجــعـي ويــشـــكالن نـــظــام األقـــطــاب

اHشتركة.

2.5. مقياس درجة احلرارة. مقياس درجة احلرارة دقيق بتقريب 1 °م.

3.5. جـهــاز مــجـانــسـةr جـهــاز مــجـانــسـةr مالئم من الــنــوع الـدوراني أو

احللقي (Stomacher) أو آلة فرم.

6. اقتطاع العينات :. اقتطاع العينات :

مـن الـضـروري أن يـتـلـقـى اخملـبـر عـيّـنــة �ـثـلـة وغـيـر
متلفة أو تغيرت أثناء النقل والتخزين.

7. حتضير العي. حتضير العيّنة للتجربة :نة للتجربة :

1.7. اHنتجات من الصنف . اHنتجات من الصنف 1 : :

تخـلط جـيّـدا العـيّـنـة احملـتويـة عـلى مـكونـات اHـنـتوج
بأكمله عن طريق جهاز الرج أو ملعقة اخملبر.

2.7. اHنتجات من الصنف . اHنتجات من الصنف 2 : :

جتانس الـعينـة احملتويـة على مكـونات اHنتـج بأكمله
بـاســتــعـمــال جــهـاز اجملــانــسـة r(3.5) تــخــلط جــيّــدا في حــالـة

استعمال آلة الفرم.

مـالحـــــــــظـــــــــة مـالحـــــــــظـــــــــة 4 - - فـي بـــــــــعـض  احلــــــــــاالتr يـــــــــكــــــــــون من
الــضــروري إضــافــة 10 مــللr إلى 20 مــلل عــلى األكــثــرr من
اHــاء اHـــقــطــر إلى 100 غــرام من اHــنـــتــوج لــلــحـــصــول عــلى
أحـسن مـيوعـة. ال تغـير الـكـميـة الصـغـيرة من اHـاء اHقـطر
rــنـتــجـاتHـعــظم اH (pH) ـضــافــة الـعــامل الــهـيــدروجــيـنيHا
ولكن يجب أن يعطى اهتمام خاص للمنتجات ذات قدرة

تثبيت ضعيفة.

3.7. اHنـتجـات من الصنف . اHنـتجـات من الصنف 3 : : يـفصل كل صنف من

اHــكـونـات الــرئـيـســيـة لـلــعـيـنـة (مــثل حتـضــيـر اخلـضـروات
واللحم...).

يـــجــانـس كل صـــنف عـــلى حـــدةr وذلك حـــسب مـــا هــو
مذكور في (2.7).

4.7. اHنتجات من الصنف . اHنتجات من الصنف  4 :  : 

بعـد فتح الـوعـاءr ينـقل الطـور السـائل لـعيّـنة اخملـبر
في كـبـسـولـة تصـفـيـة مـجـهـزة بـقـمع. يـجـمع الـطـور اHائي

ويزال الطور الزيتي.

في حـالــة مـا إذا طـبق ذلـكr يـجـمع الــطـور اHـائي مع
اجلـزء الصـلب لعـيّنـة اخملبـر. يجـرى العمـل كما هـو موضح
rـقـطرHـاء اHفي (2.7) بعـد إضـافة 10 مـلل إلى 20 مـلل من ا
كـحد أقصىr إلى 100 غرام من اجلـزء الصلبr إذا اقتضى

األمر.

8. طريقة العمل :. طريقة العمل :

1.8. مـعــايـــرة جـهـــاز قـيــاس الـعـامل الــهـيــدروجـيـني. مـعــايـــرة جـهـــاز قـيــاس الـعـامل الــهـيــدروجـيـني
: (: (pH-métre)

تضبط درجـة حرارة احملاليل اHـثبتة (2.4) في درجة
حــرارة الــقــيــاس اخملــتـارة (20 °م أو 25 °م) ويــعــايــر جــهـاز
قياس الـعامل الهـيدروجيني (pH-métre) وفقا لـتعلـيمات

اHصنّع.

مـالحــــــــظـــــــة مـالحــــــــظـــــــة 5 - - فـي حــــــــالــــــــة إجــــــــراء ســــــــلــــــــســــــــلــــــــة من
االختـبـاراتr تـراقب عـمـليـة مـعـايـرة جهـاز قـيـاس الـعامل
Yبـاســتـعـمـال مـحـلـول أو اثـنـ (pH-métre) الـهـيــدروجـيـني

من احملاليل اHثبتة كل 30 دقيقةr على األقل.

مالحظة مالحظة 6 - - في بعض احلـاالتr يكون من الضروري
مـــراقـــبـــة األقـــطـــاب مــرارا بـــواســـطـــة احملـــالـــيل اHـــرجـــعـــيــة
(قيـاس اHنـتجـات الغـنـية بـاHواد الـدسمـة وبعض احملـاليل
0,1 rعـلى األقل rـلــحـيـة). �ـجــرد مالحـظـة خـلـل (انـحـرافHا
وحــــدة الــــعــــامـل الــــهــــيــــدروجــــيــــني (pH) نــــاجت عن إتــــســــاخ
االتساخ)r تنظف األقطـاب باستعمال التقنية اHبينة في

.(4.8)

2.8. العينة اHأخوذة للتجربة :. العينة اHأخوذة للتجربة :

1.2.8. منتجات من الصنف . منتجات من الصنف 1 : :

جتــرى الــتــحــديـدات مــبــاشــرة عــلى عــيّـنــة الــتــجــربـة
اHعتبرة كمتجانسة في تعيينها.
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r(أكبر من 5 لترات) في حالة تعبئات كبيرة احلجم
يـجــرى االخـتـبـار عــلى عـيـنــة جتـربـة �ـثــلـة ال تـقل عن 200

غرام.

2.2.8. منتجات من الصنف . منتجات من الصنف 2 : :

يجري التحديد على عيّنة التجربة اHتجانسة.

3.2.8. منتجات من الصنف  منتجات من الصنف 3 : :

جتـــرى الـــتـــحـــديـــدات عـــلى كل صـــنف مـن اHـــكـــونــات
الرئيسية للـعينة اHأخوذة التجربة أو على اقتطاع كمية
من عــيـنــة الـتــجـربــة �ـثــلـة لــكل مــكـون رئــيـسي في حــالـة
تــعـبــئـات من احلــجم الــكـبــيـر وذلك بــعـد عــمـلــيـة مــجـانــسـة

محتملة.

يجرى حتديد منفصل لكل مكوّن وفقا خلصائصه :

rائي أو السائلHعلى الطور ا -

- عـلى اHـكـوّنــات الـصـلـبـة (عـلى سـبـيل اHـثـال : قـطع
من اللحمr النقانق...).

4.2.8. منتجات من الصنف . منتجات من الصنف 4 : :

يجرى التحديد :

rائيHإما على الطور ا -

- إمـــا عـــلـى اخلـــلـــيط اHــــتـــجـــانس (الـــطــــور اHـــائي مع
اHنتوج الصلب).

3.8. التحديد :. التحديد :

يـــكــفي حتــديـــد واحــد Hــنــتـــجــات الــصــنف 1 والــطــور
اHائي (أو السائل) للمنتجات من الصنفY 3 و4.

جتــرى ثالثــة حتــديــدات عــلـى نــفس عــيّــنــة الــتــجــربــة
للمنتـجات اHتجانـسة من الصنفY 2 و4 وعلى كل مكوّن

صلب للمنتجات من الصنف 3.

يــغـمس جــهـاز قــيـاس درجــة احلـرارة (2.5) في عــيّــنـة
الـتــجــربــة (مـنــتــجـات مـن الـصــنــفـY 1 و2) أو فـي الــطـور

اHائي (منتجات من الصنفY 3 و4).

تـقرأ درجـة حـرارة الـقـيـاسr ثم تـغـمس األقـطاب في
عيّنة التجربة.

يـجـرى الــتـحـديـد بـاســتـعـمـال طــريـقـة عـمـل مـنـاسـبـة
(pH-métre) جلـــــهــــــاز قــــــيـــــاس الــــــعـــــامـل الــــــهـــــيــــــدروجـــــيــــــني
اHــســتــعـمـلr عـنــدمــا تــصـبـح الـقــراءة ثــابــتـةr يــقــرأ الــعـامل

الـهـيـدروجـيـني (pH) مـبـاشـرة بـتقـريب 0,1 وحـدة الـعامل
الهيدروجيني r(pH) على سلّم اجلهاز.

4.8. تنظيف األقطاب :. تنظيف األقطاب :

rعــلـــى الـــتــوالـــي rتــنـــظـــف األقـــطـــــاب بـــغــســـلــهــــــا
rـــحـــلــــــول األســيـــتــــــون فـــي درجــــــة حــــــرارة الــوســـط�
وباHــاء درجة حرارته من 30 °م إلى 35 °مr تمـسح بعناية

بورق نظيف وناعم.

rاالعــتــبـــــار اتـســاخ وتــلف األقــطـاب Yلألخـــــذ بــعــــ
تــــنـــظــف تــــمــــامــــــا عــــلـــى فــــتـــــــرات مــــنــــتــــظــــمــــــة وفــــقـــــا

لتعليمات اHصنّع.

مـالحــــظـــة مـالحــــظـــة 7 - - �ــــكن تــــنـــظــــيـف األقـــطــــاب أيــــضـــاr إذا
اقـتــضى األمــر بــاسـتــعـمــال مــحـلــول أنــز�ي مــنـاسبr في
حالة حدوث تلـوث بكتيريr �كن أيـضا تنظيف األقطاب

بواسطة اإليثانول بتركيز °70.

9. التعبير عن النتائج :. التعبير عن النتائج :

1.9. مــــنـــــتــــجـــــات الــــصـــــنف . مــــنـــــتــــجـــــات الــــصـــــنف 1 واألطـــــوار اHــــائـــــيــــة أو واألطـــــوار اHــــائـــــيــــة أو

السائلة Hنتوجات الصنيفY السائلة Hنتوجات الصنيفY 3 و و4 : :

(pH) ـقـاسة لـلـعامل الـهـيدروجـينيHتـسـجل القـيـمة ا
بــتـقـريب 0,1 وحــدة الـعـامـل الـهـيــدروجـيـني r(pH) وكـذلك

درجة حرارة القياس.

2.9. اHـــنــــتـــجــــات اHـــتــــجـــانــــســـة من الــــصـــنــــفـــY . اHـــنــــتـــجــــات اHـــتــــجـــانــــســـة من الــــصـــنــــفـــY 2 و و4

واHكونات الصلبة من منتجات الصنف واHكونات الصلبة من منتجات الصنف 3 : :

يـــؤخــــذ كـــنـــتــــيـــجــــة اHـــعــــدل اجلـــبــــري لـــلــــقـــيـم الـــثالث
اHــتــحـصل عــلــيـهــا لــكل عــيّـنــة جتــربـة أو لــكل مــكــوّن صـلب
(منتجات من الصنف 3) إذا توفرت شروط التكرارية.

يُـعبّـر عن مـتـوسط الـعامل الـهـيـدروجـيني (pH) لـكل
مــــــــكــــــــوّن عـــــــــلى حـــــــــدةr بــــــــتــــــــقـــــــــريب 0,1 وحـــــــــدة الــــــــعــــــــامل

.(pH) الهيدروجيني

10. التكرارية :. التكرارية :

يـــجب أالّ يـــتــــجـــاوز الـــفـــرق اHـــطـــلق بـــY نـــتـــيـــجـــتي
جتـربتY مـستقـلتY اHـتحـصل عليـهمـا بنفس اHـنهج على
نفس اHـادة اخلاضـعة للـتجربـة في نفس اخملـبر ومن طرف
نـــفس احملـــلل بـــاســتـــعــمـــال نــفـس الــتـــجــهـــيــزات في مـــجــال
قـصـيـر من الـزمنr أكـثـر من 0,15 الـعـامـل الـهـيـدروجـيـني

.(pH)
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-195 اHؤرخ
في 9 رمــــضـــــان عــــام 1431 اHــــوافق 19 غــــشـت ســــنــــة 2010
واHـتــضـمـن إنـشــاء اHـركــز الـوطــني لــلـدراســات وتـنــشـيط

rمؤسسة البناء واألشغال العمومية والري
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادتY 102 و103 مـن
اHــرســوم الـــرئــاسي رقم 15-247 اHـــؤرخ في 2 ذي احلـــجــة
rـذكور أعالهHوافق 16 سـبـتمـبر سـنة 2015 واHعام 1436 ا
يـصـادق عـلى األرقــام االسـتداللـيـة لألجـور واHـواد لـلـفصل
Yـــــســـــتــــعـــــمـــــلــــة فـي صـــــيغ حتـــــيــــHا r2016 األول مـن ســـــنـــــة
ومراجعة أسعار صـفقات األشغال لقطاع البناء واألشغال
الـعـمـومـيـة والـريr واحملــددة فـي اجلــداول اHـرفـقــة �ـلـحق

هذا القرار.
اHـادة اHـادة 2 : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريــدة الـرسـمـيــة

للجمهورية اجلزائريـة الد�قراطيـة الشعبيـة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 27 رمــضــان عـام 1437 اHـوافق 2

يوليو سنة 2016.
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزارة السكن والعمران واDدينةوزارة السكن والعمران واDدينة
قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 27 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 2 يــولــيــو يــولــيــو
ســــــنـــــة ســــــنـــــة r2016 يــــــتــــــضـــــمـن اHــــــصــــــادقـــــة عــــــلـى األرقـــــامr يــــــتــــــضـــــمـن اHــــــصــــــادقـــــة عــــــلـى األرقـــــام
االسـتـداللـيــة لألجور واHواد للـفصل األول من سنةاالسـتـداللـيــة لألجور واHواد للـفصل األول من سنة
2016 اHـسـتـعـمــلـة في صـيغ حتـيـY ومـراجـعـة أسـعـار اHـسـتـعـمــلـة في صـيغ حتـيـY ومـراجـعـة أسـعـار

صـــــفــــــقـــــات األشـــــغــــال لـــــقــــطـــــاع الــــبـــــنــــاء واألشـــــغــــالصـــــفــــــقـــــات األشـــــغــــال لـــــقــــطـــــاع الــــبـــــنــــاء واألشـــــغــــال
العمومية والري.العمومية والري.

ــــــــــــــــــــــ
rدينةHإنّ وزير السكن والعمران وا

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-247 اHـؤرخ
في 2 ذي احلـجّة عام 1436 اHوافق 16 سـبـتمـبر سـنة 2015
واHــتــضــمن تــنــظــيم الــصــفــقــات الــعــمــومــيــة وتــفــويــضـات

rادتان 102 و 103 منهHال سيما ا rرفق العامHا

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 األول من سنة صفقات األشغال لقطاع البناء واألشغال العمومية والري للفصل األول من سنة 2016

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

ينايــر 2016

فبراير 2016

مـارس 2016

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



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 73 15 ربيع األول عام  ربيع األول عام  1438 هـ هـ
15 ديسمبر سنة ديسمبر 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 األول من سنة  / األرقام االستداللية للمواد للفصل األول من سنة 2016 : :

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 الــتــحــام كــبــيـر
للخرسانة اHسلحة       

لولب وعقاف
مــــــــرجـل مـن الـــــــــفــــــــوالذ                      

      
خيط الربط

لـــــوح مـــــســــــطح مـن الـــــفـــــوالذ              
                  

T مجنب ذو الشكل
مسمار

مدفأة من الفوالذ
مشبك ملحم   

1180

1109

1000

994

1086

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1097

1180

1109

1000

994

1086

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

مارس مارس 2016 فبراير فبراير 2016يناير يناير 2016

مارس مارس 2016 فبراير فبراير 2016يناير يناير 2016



15 ربيع األول عام  ربيع األول عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2473
15 ديسمبر سنة  ديسمبر 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)

974

1112

1000

996

1000

1124

1298

1000

965

1112

1000

996

1000

1135

1298

1000

Gr

Cail

Grr

Moe

Pme

Sa

Tou

Tuf

966

1066

1000

996

1000

1126

1298

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

1094

1123

1262

1000

1000

1093

1094

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

مارس مارس 2016 فبراير فبراير 2016يناير يناير 2016

مارس مارس 2016 فبراير فبراير 2016يناير يناير 2016

مارس مارس 2016 فبراير فبراير 2016يناير يناير 2016



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 73 15 ربيع األول عام  ربيع األول عام  1438 هـ هـ
15 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2016 م

6 - البناء - البناء

مارس مارس 2016اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2016الرمزالرمز 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

1676

1000

1224

1000

1286

1000

1000

1026

1676

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

مارس مارس 2016اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم يناير يناير 2016الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

مربع من اخلزف

مربع من الغرانيت

رخام للتغطية

وزرة من اخلزف

قرميد

1136

1000

1400

1009

830

1146

1000

1400

1032

830

Caf

Cg

M.F

Plt

Te

1120

1000

1400

1025

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

فبراير فبراير 2016

فبراير فبراير 2016

مارس مارس 2016 فبراير فبراير 2016يناير يناير 2016



15 ربيع األول عام  ربيع األول عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2673
15 ديسمبر سنة  ديسمبر 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 مليئة من اخلشب مع إطاره

باب من البالستيك (PVC) مع إطاره

لوح من اخلشب األبيض للقولبة

1000

1328

1170

1032

1000

1000

1000

1220

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

1000

1472

1170

1032

1000

1000

1000

1220

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

1170

1032

1000

1000

1000

1221

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

مارس مارس 2016 فبراير فبراير 2016يناير يناير 2016

مارس مارس 2016 فبراير فبراير 2016يناير يناير 2016



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 73 15 ربيع األول عام  ربيع األول عام  1438 هـ هـ
15 ديسمبر سنة ديسمبر 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

1027

1081

1000

1000

1035

1028

1062

1027

1081

1000

1000

1035

1033

Vv

Brnv

Mas

Va

Vd

Vgl

Vm

1062

1027

1081

1000

1000

1035

1018

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

مارس مارس 2016 فبراير فبراير 2016يناير يناير 2016

مارس مارس 2016 فبراير فبراير 2016يناير يناير 2016



15 ربيع األول عام  ربيع األول عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2873
15 ديسمبر سنة  ديسمبر 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

1099

1000

1000

1126

1000

1099

1000

Chaf

Grc

Raf

Tamf

Vef

1000

1126

1000

1099

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
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29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 73 15 ربيع األول عام  ربيع األول عام  1438 هـ هـ
15 ديسمبر سنة ديسمبر 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

1060

1000

1042

1338

1024

1048

1000

1000

1000

1116

1248

1333

1000

1000

1100

902

1000

1000

1014

1029

1060

1000

1042

1338

1024

1048

1000

1000

1000

1118

1248

1333

1000

1000

1100

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

1060

1000

1042

1338

1024

1048

1000

1000

1000

1114

1248

1333

1000

1000

1100

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
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15 ربيع األول عام  ربيع األول عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3073
15 ديسمبر سنة  ديسمبر 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

568

872

1175

1005

1000

1005

1091

1000

1050

1000

922

568

926

1090

1005

1000

1025

968

1000

1050

1000

922

Bio

Chb

Chs

Etl

Etm

Fei

Fli

Gc

Pan

Pk

Pol

568

872

1175

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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31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 73 15 ربيع األول عام  ربيع األول عام  1438 هـ هـ
15 ديسمبر سنة ديسمبر 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 أنبوب من مادة

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

1360

1000

991

1000

1279

1107

1105

1360

1000

991

1000

1279

1107

Aty

Ea

Ec

Eel

Ex

Got

Oxy

1105

1360

1000

991

1000

1279

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

1053

1452

1050

1000

1051

848

1000

1549

1053

1452

1050

1000

1051

848

1000

1549

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

671

729

789

1046

1000

1234

660

721

781

1046

1000

1234

Bil

Cutb

Em

Gls

Glsb

Pas

689

742

802

1046

1000

1234

0,957

0,967

0,969

1,000

1,000

1,000

1

2

3

4

5

6
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15 ربيع األول عام  ربيع األول عام  1438 هـ هـ
15 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2016 م

اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3273

اDطبعة الرسمياDطبعة الرسميّة3  ة3  حي البسات3W بئر مراد رايس3 ص.ب حي البسات3W بئر مراد رايس3 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


