
العدد العدد 58
السالسّنة الثالثة واألربعوننة الثالثة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 27  شعبان عام   شعبان عام 1427 هـ هـ
اIوافق اIوافق 20  سبتمبر سنة   سبتمبر سنة 2006 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مـرسـوم رئـاسيّ رقم 06 - 330  مـؤرخ في 27  شـعـبـان عام 1427  اIــوافق 20  سـبـتـمـبـر سـنة q2006 يـحــــدد تـشكـيـلـة ديوان
وزير الدولةq بدون حقيبة وزارية..............................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 06 - 319 مؤرخ في 25 شعـبان عام 1427  اIـوافق 18 سـبتـمبـر سنة q2006 يحــــدد مـستـوى تخـفيض
نـســبـة الــفـائـــدة عـلـى الـقــروض اIـمـنــوحــة مـن الـبــنـوك واIــؤسـســات اIـالــيــة إلى اIــؤسـســات الـصــغـيــرة واIـتــوسـطـة
وكيفيات منحـه......................................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 06 - 320 مـؤرخ في 25 شـعـبـان عام 1427  اIــوافق 18 سـبـتـمـبـر سـنة q2006 يـعـدّل ويـتـمّـم اIــرســوم
التّنفيذي رقـم 96-215 اIؤرّخ في 28 محـرّم عام 1417 اIوافــق 15 يــونيــو سنــة 1996 واIتضـمّــن تنظــيــم اإلدارة
اIـركـزيــة  في وزارة الطـاقـة واIنـاجـم......................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 06 - 321 مـؤرخ في 25 شـعـبـان عام 1427  اIــوافق 18 سـبـتـمـبـر سـنة q2006 يـتـضـمـن إنشـاء اIـديـنـة
اجلديدة  حلـاسي مسعـود............................................................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 06 - 322 مـؤرخ في 25 شــعـبــان عـام 1427  اIــوافق 18 ســبـتـمــبـر سـنـة q2006   يــحـــدد مـهـــام هـيـئـــة
اIدينـة اجلديدة حلاسي مسعود وتنظيمـها وكيفيـات سيرهـا..........................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 06 - 323 مؤرخ في 25 شعـبان عام 1427  اIـوافق 18 سبتـمبر سنة q2006   يتضـمن تصنيف وإعادة
تصنيف  بعض الطرق..............................................................................................................................
مـرسـوم تـنـفيذي رقم 06 - 324 مؤرخ في 25 شعـبان عام 1427  اIـوافق 18 سبتـمبر سنة q2006  يتـمـم قـائمة اIؤسسات
االســتــشـفــائــيـــة اIـتــخــصــصـة اIــلــحــقـة بــاIــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم 97-465 اIـؤرخ في 2 شــعــبــان عـام  1418 اIـوافق 2
ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشـاء اIؤسسـات االستشفائية اIتخصصة وتنظيمها وسيرها...................
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 06 - 325 مـؤرخ في 25 شــعـبــان عـام 1427  اIــوافق 18 سـبــتـمــبـر ســنـة q2006  يــحـــدد قــواعـــد بــنـاء
اIؤسسات الفندقية وتهيئتها....................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1427 اIـوافق 9 يـولــيـو ســنـة q2006 يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامّ األمــX الـعـامّ
لوزارة االتصال.......................................................................................................................................
مــراســيم رئـاســيّــة مــؤرّخـة في 13 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اIـوافق 9 يــولــيــو ســنـة q2006 تــتـضــمّن إنــهــاء مـهــامّ مــديـرين
للجامعات...............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1427 اIـوافق 9 يـولـيـو سـنة q2006 يـتـضمّن تـعيـX األمـX العـامّ لوزارة
العدل.....................................................................................................................................................
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 جمادى الثانية عام 1427 اIوافق 9 يوليو سنة q2006 تتضمّن تعيX مديرين للجامعات...
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 5 جـمــادى األولى عـام 1427 اIـوافـق أوّل يـونــيــو ســنـة q2006 يــتـضــمّن الـتّــعـيــX بـعــنـوان وزارة
الثقافة (استدراك)...................................................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قــرار مـؤرّخ في 12 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1427 اIـوافق 8  يــولـيـو سـنـة q 2006 يـجــعل مـنـهج حتــديـد نـسـبــة اآلزوت الـقـاعـدي
اIتبخر اإلجمالي في منتوجات الصيد البحري إجباريا................................................................................
قـرارمؤرخ في 12 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1427 اIـوافق 8 يـولـيـو سـنة q2006 يـجـعل مـنـهج حتـديـد الـهـسـتـامـX في مـنـتـوجـات
الصيد البحري بواسطة كروماتوغرافيا في طور سائل ذات دقة عالية إجباريا................................................
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مـرسرسـوم توم تـنـفـيـذي رقم ذي رقم 06 -  - 319 م مـؤرخ في ؤرخ في 25 ش شـعـبـان عان عـامام
يــــــحـــحـــــــــدددد  qي q2006 ـــــــــوافق وافق 18 س ســــــــبــــــــتــــــمــــــــبــــــــر سر ســــــــنــــــة ةIـ  اI1427  ا

مــــــســــتــــوى توى تــــــخــــفــــــيض نيض نــــســــــبــــة الة الــــفــــــائـائـــــدة عدة عــــلـى الى الــــقــــروضروض
اIاIــــــمــــــنــــــوحـوحـــــة مة مـن الن الــــبــــــنــــــوك واIوك واIــــــؤسؤســــســــــات اIات اIــــــالالــــيـيـــــــة إلىة إلى

اIؤسسات الصغيرة واIتوسطة وكيفيات منحـه.اIؤسسات الصغيرة واIتوسطة وكيفيات منحـه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس احلكومــة
qاليةIبناء على تقرير وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اIـــادّتــان 85 - 4
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرّخ في 8 شوال
Xـتـعـلّق بـقـوانـIـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واIعـام 1404 ا

qتمّمIعدّل واIا qاليةIا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-03 اIــــــــؤرخ في أول
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1422 اIــوافق 20 غــشت ســنـة  2001

qتعلق بتطويراالستثمارIوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم  01-18 اIــــؤرّخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اIـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001
واIـــتـــضــمـن الــقـــانـــون الـــتــوجـــيـــهي لـــتـــرقــيـــة اIـــؤســـســات

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

q بالنقد والقرض
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-21 اIـؤرّخ في 17 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1425 اIـــــوافق 29 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2004
واIــتـضـمن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة  q2005 السـيــمـا اIـادة 86

qمنه
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-16 اIـؤرّخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1426 اIـــــوافق 31 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2005
واIـتــضــمن قــانــون اIــالــيــة لــســنـة q2006السـيــمــا اIـادة 80

qمنه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 175
اIــــؤرّخ في26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24 مـــايـــو

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2006 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 176
اIــؤرّخ في 27 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1427 اIــوافق 25 مـــايــو

q أعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2006 وا

مـرسوم رئرسوم رئـاسياسيّ رقم  رقم 06 -  - 330  م  مـؤرخ في ؤرخ في 27  شع  شعـبـان عامان عام
1427  اIـ  اIـــــــــوافق وافق 20  س ســــــبــــــــتــــــمــــــبــــــــر سر ســــــنــــــة ة q2006 يq يــــــحـــحـــــــــدددد

تشكيلة ديوان وزير الدولةq بدون حقيبة وزارية.تشكيلة ديوان وزير الدولةq بدون حقيبة وزارية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورq الســـيّــــمـــا اIـــادتـــان  77 - 6

qو125 ( الفقرة األولى) منه
- و �ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 176-06
اIـؤرخ في 27 ربـيع الـثـانـي  عام 1427 اIـوافــق 25  مـايـو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2006  وا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 90-226 اIؤرّخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اIـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الّـذي
يــحـدد حــقـوق الــعــمـال الّــذين �ـارســون وظــائف عـلــيـا في

qتمّمIعدّل واIا qالدولة وواجباتهم
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 90-227 اIؤرّخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اIـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الّـذي
يـحـدد قائـمـة الـوظائف الـعـلـيـا في الدولـة بـعـنوان اإلدارة

qتمّمIعدل واIا q ؤسسات والهيئات العموميةIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 90-228 اIؤرّخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اIـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الّـذي
يــحــدد كــيــفــيــة مــنح اIــرتــبــات الــتي تــطــبق عــلى الــعــمــال

qعدّلIا qالّذين �ارسون وظائف عليا في الدولة
 يرســم  ما يــأتي : يرســم  ما يــأتي :

اIـاداIـادّة األولى :  ة األولى :  يـســاعــد وزيـر الــدولــة اIـعــيّن عــضـوا
في احلكومةq بدون حقيبة وزاريةq ديوان يتشكل من : 

q (1 ) رئيس ديوان  -
qبالدراسات والتلخيص  Xأربعـة (4) مكلف -

- ملحقX (2)  بالديوان.
اIـــــاداIـــــادّة ة 2 : يـــــتم اقـــــتـــــراح الـــــتــــعـــــيـــــX في الـــــوظـــــائف
اIــنـــصـــوص عــلـــيــهـــا في اIـــادة األولى أعاله طـــبـــقــا ألحـــكــام
اIــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 90-226 اIــؤرخ في 25  يــولــيــو

سنة 1990 واIذكور أعالهq السيما اIادّة 21 منه.
اIـاداIـادّة ة 3 : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 25 شـعــبـان عـام 1427 اIـوافق 20
سبتمبر سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 58 4
27 شعبان عام  شعبان عام 1427 هـ هـ

20 سبتمبر  سنة  سبتمبر  سنة 2006  م  م

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام أحكام عامةعامة

4 : :  ال �ـــكـن مـــنح تــــخـــفـــيض نـــســــبـــة الـــفـــائـــدة اIــاداIــادّة ة 
لـــــنـــــشــــاطـــــات الــــتـــــجــــارة والـــــتــــوزيـع ولــــلـــــمــــؤســـــســــات أو
اIسـتـثمـرات الـفالحـية الـتي تـسـتفـيـد من نـظام تـخـفيض
نـــــســـــبـــــة الـــــفــــائـــــدة قـــــائـم أو من أي دعـم آخــــر مـن الـــــدولــــة

منصوص عليه في التنظيم اIعمول به .

يـــخــضـع مــنـح هــذا الـــتـــخــفـــيض إلـى تــقـــد� تـــصــريح
شـرفي من اIقـتـرض الـذي يـصرح عـلى أنه لم يـسـتـفد من

أي دعم آخر من الدولة.

qــادّة ة 5 : :  يـــجــــري دفــع الـــتــخــفـــــيض من اخلـــزيــنــةIــاداIا
بـــعــــد اقـــتـــطــــاعهq وطـــــلـــبـه وإثـــــبـــاتـه شـــهـــــريــــا مــن مـــقـــر
مـؤسـســة الـقـرض بـعـد الـتـحــــقق من وثـــائق اإلثـبـات  في
ظـــرف الــثـــمـــانـــيــة (8) أيـــامq الـــتي تـــلي طـــلب األمـــوال من

البنك.

يقيد تخفيض نسبة الفائدة في حساب التخصيص
اخلــــاص رقم 062-302 الــــذي عـــنــــوانه " تــــخــــفـــيـض نـــســــبـــة

الفائدة على االستثمار".

ال يــتــحــمل اIــســتـفــيــد من الــقــرض إال الــفــارق  غــيـر
اخملفض لنسبة الفائدة.

 اIاداIادّة ة 6 : :  في مفهوم اIادتX 2 و3 أعاله :
- تــتـشــكل اIــنـطــقـة 1  مـن مـجــمـوع بــلـديــات واليـات

اجلزائر ووهران وعنابـــة.
- تــتـشــكل اIــنـطــقـة 2  من مــجـمــوع الـبــلـديــات الـتي
تـتـكـون مـنـهـا الـواليـات الـتـسـعـة والـعـشـرون (29) اIـبـيـنـة

أدناه :
أدرار - األغــواط - بـســكـرة - بــشـار - تــامـنــغـست -
ورقـلـة - الـوادي - غـردايـة - إيلـيـزي - تـنـدوف - بـاتـنة -
خـنشـلـة - تبـسة - اIـسيـلة - الـبـيض - النـعامـة - سعـيدة
- تـــيــــارت - اجلـــلــــفـــة - تــــلـــمــــســـان - ســــيـــدي بــــلـــعــــبـــاس -
تـيـسمـسـيـلـت  - اIديـة -بـرج بـوعـريـريج - سـطـيف -  أم

البواقي - البويرة - ميلة - سوق أهراس.
- تــتــشـــكل اIــنـــطــقــة 3 من الـــواليــات األخــرى لـــلــبالد

غير اIدرجة في اIنطقتX 1 و2  أعاله.

اIــــاداIــــادّة ة 7 : : الــــقـــــروض مــــــوضــــوع تـــخــــــفـــيـض نـــســــبـــة
الـفـائـدة اIـنـصـوص عـلــيـهـا في هـذا اIـرسـوم هي الـقـروض
اIـــــمـــــنــــــــوحـــــة ابـــــتـــــداء من تـــــــاريـخ نـــــشـــــره في اجلـــــريـــــدة

الرسمية.

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 228
اIــؤرخ في 18 صـــفـــر عـــام 1415 اIــوافق 27 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1994 الـــذي يــحـــدد كـــيــفـــيـــات ســـيــر حـــســـاب الــتـــخـــصــيص

اخلــــاص رقم 062 -302 الـــذي عــــنـــوانه " تـــخـــفــــيض نـــســـبـــة
q تممIعدل واIا q"الفائدة على االستثمارات

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادّة 86 من الـقانون
رقم 04-21 اIـؤرّخ في 17 ذي القـعـدة عام 1425 اIـوافق 29
ديسـمبر سنة 2004 واIـتضمن قـانون اIـالية لـسنة  2005
اIـــعـــدلـــة واIـــتـــمـــمـــة  بـــاIـــادّة 80 من الـــقـــانـــون رقم 16-05
اIـؤرّخ في 29 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اIـوافق 31 ديـســمــبـر
سـنـة 2005 واIـتــضـمن قــانـون اIــالـيــة لـســنـة q2006 يـحـدد
هـــذا اIـــرســوم  مـــســـتــوى تـــخـــفــيـض نــســـبـــة الــفـــائـــدة عــلى
الـقـروض اIـمـنـوحـة من الــبـنـوك واIـؤسـسـات اIـالـيـة إلى
اIؤسـسـات الـصغـيـرة واIـتـوسطـة أثـنـاء مرحـلـة إنـشاء أو
تـوسـيع الـنـشـاط وإعـادة الـتـأهـيل وكـذا إلى اIـسـتـثـمـرات

الفالحيةq وكيفيات منحه.
الفصل األولالفصل األول

اإلنشاء والتوسيعاإلنشاء والتوسيع

اIاداIادّة ة 2 : : يحـدد تخـفيض نـسبة الـفائـدة اIذكورة في
اIــادة األولى أعالهq في حــالــة إنــشــاء أو تــوســيع الــنــشــاط

كما يأتي : 
اIنـطـقة اIنـطـقة 1  : : تـضم  واليات اجلـزائـر  ووهران وعـنـابة

q% 0,25  بـ
اIــنــطــقــة اIــنــطــقــة 2 :  : تــضـم الــواليـات الــواقــعــة فـي الــهــضـاب

q%1,5 العليا واجلنوب بـ
اIنـطـقة اIنـطـقة 3 :  : تـضم مـجمـوع الـواليـات غيـر اIـنـصوص

عليها في اIنطقتX 1 و2  بـ 1 %.
الفصل الثانيالفصل الثاني
إعادة التأهيلإعادة التأهيل

اIاداIادّة ة 3 :  :  يـحدّد التـخفيض اخملـصص بالنـسبة إلعادة
q2006 ـالية لـسنةIالتأهيل تـطبيقـا للمادّة 80 من قانون ا

تبعا Iنطقة النشاط واIقرر كما يأتي :

2 : مــنـاطـق الـــجــنــوب والـهـضـاب الــعـلـيا اIنـطـقة اIنـطـقة 
q%1,5 بــ

اIناطق األخرى اIناطق األخرى  (1 و3) بــ  1 %.
يـحـدد قـرار مـشـتـرك  بــX الـوزيـر اIـكـلف  بـاIـالـيـة
والــوزيـــر اIــكـــلف بـــاIـــؤســســـات الــصـــغـــيــرة واIـــتــوســـطــة
والـوزيـر اIـكـلف بـالـصـنـاعـة والـوزيـر اIـكـلـف بـاIـسـاهـمة

وترقية االستثماراتq كيفيات تطبيق هذه اIادة.
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يرسم يرسم ما يأتي :ما يأتي :
اIاداIادّة األولى :ة األولى :  يـعدل ويـتمم  هــذا اIرسـوم  اIرسوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 96-215 اIـؤرّخ في 15 يــونـيــو سـنـة 1996
واIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIــركــزيــة فـي وزارة الــطــاقــة

واIناجم.
اIــــاداIــــادّة ة 2 : :  تــــدرج ضـــــمن اIـــــادّة األولى مـن اIــــرســــوم
الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 96-215  اIــؤرّخ في 28 مــحــرّم عــام 1417
اIــوافق 15 يــونـــيــو ســـنــة 1996 واIــذكـــور أعالهq مـــديـــريــة

تدعى "مديرية الطاقة النووية".
اIاداIادّة ة 3 : :  تدرج ضمن اIرسوم التّنفيذيّ رقم 215-96
اIــؤرّخ في 15 يــونـــيــو ســـنــة 1996 واIــذكــورأعالهq مــادّة 4

مكرّر حترّر كما يأتي :

"اIادّة 4 مـكرّر :  مديـرية الـطاقـة الـنوويـة  وتتـكون
من :

qديرية الفرعية لتطوير الكهرباء النوويةIا -
- اIــديــريــة الـــفــرعــيــة لــلــتــطــبـــيــقــات الــنــوويــة غــيــر

qالطاقوية
qXديرية الفرعية للسالمة واألمن النوويIا -

- اIــديـريـة الـفـرعـيـة لـلـعـالقـات مع الـوكـالـة الـدولـيـة
للطاقة الذرية ".

اIاداIادّة ة 4 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 25 شـعــبـان عـام 1427 اIـوافق 18
سبتمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفيـذي مـرسـوم تـنـفيـذي رقم رقم 06 -  - 321 م مـؤرخ في ؤرخ في 25 ش شـعـبـان عان عـامام
يــتــضــمـنيــتــضــمـن  q q2006 ـــــوافق وافق 18 س ســــبــــــتــــمــــبــــــر سر ســــنــــة ةIـ  اI1427  ا

إنشاء اIدينـة اجلديدة  حلـاسي مسعـود.  إنشاء اIدينـة اجلديدة  حلـاسي مسعـود.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومة
-  بــنـــاء عــلى تـــقــريـــر وزيــر الـــتــهــيـــئــة الـــعــمـــرانــيــة

qوالبيئة
- وبـناء على الـدّستـورq ال سيّمـا اIادّتان 85-4 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-08 اIــــؤرّخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اIــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واIــــتــــعــــلّق

qدن اجلديدة وتهيئتهاIبشروط إنشاء ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسي رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 24 مايـو سنة 2006

qرئيس احلكومة Xتضمّن تعيIوا

8 : :  يـــــــنــــــشــــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حـرّر بــاجلـزائـر في 25 شـعــبـان عـام 1427 اIـوافق 18

سبتمبر سنة 2006.
عبد عبد العزيز بلخادمالعزيز بلخادم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسرسـوم توم تـنـفـيـذي ذي رقم رقم 06 -  - 320 م مـؤرخ في ؤرخ في 25 ش شـعـبـان عان عـامام
1427  اIـوافق   اIـوافق 18 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة q q2006 يعـديعـدّل ويتمل ويتمّـمـم

اIـاIـــــــرســرســــــــوم الوم الــــــــتّــــــنــــــفــــــــيــــــذي رقـم ذي رقـم 96-215 اI اIــــــــؤرؤرّخ في خ في 28
مــــحـحـــــرّم عم عـام ام 1417 اI اIــــوافــق وافــق 15 يــ يــــــونونــــيــيــــــو سو ســــنــنـــة ة 1996
واIواIـتـضـمّــن تــن تـنـظــظـــيــم اإلدارة اIـيــم اإلدارة اIــركـركــزيــزيـــة  في وزارةة  في وزارة

الطـاقـة واIنـاجـم.الطـاقـة واIنـاجـم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومــة
qناجمIبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبـناء على الـدّستـورq ال سيّمـا اIادّتان 85-4 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 96-436 اIـؤرّخ
في 20 رجب عــام 1417 اIــوافق أوّل ديــســمــبــر ســنـة 1996
واIـتــضـمّـن إنـشــاء مـحــافـظــة الـطــاقـة الــذريـة وتــنـظــيـمــهـا

qتمّمIعدّل واIا qوسيرها
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 24 مايـو سنة 2006

qرئيس احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-188 اIؤرّخ
في أوّل ذي احلـجّة عام 1410 اIـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الّــــذي يــــحـــــدّد هــــيــــاكـل اإلدارة اIــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

qالوزارات
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-227 اIؤرّخ
في 3 مـــحـــرّم عـــام 1411 اIــوافق 25 يـــولـــيــــو ســـنــــة 1990
الّــذي يـحـدّد قـائــمـة الـوظـائف الــعـلـيـا في الــدولـة بـعـنـوان

qؤسسات والهيئات العموميةIاإلدارة وا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 96-214 اIؤرّخ
في 28 مــحــرّم عـــام 1417 اIــوافق 15 يــــونــيـــو ســنـــة 1996

qناجمIالّـذي يحدّد صالحيات وزير الطاقة وا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 96-215 اIؤرّخ
في 28 مــــحــــرّم عـــام 1417 اIــــوافق 15 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1996
واIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIــركــزيــة فـي وزارة الــطــاقــة

qناجمIوا
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- مـــعـــاهـــد جــــامـــعـــيـــة ومـــراكـــز لـــلـــتــــكـــوين والـــبـــحث
qوالتنمية

qأماكن ومراكز للعبـادة -
- مـــنـــاطق نـــشـــاطـــات مـــوجّــــهـــة عـــلى اخلـــصـــوص إلى
إنتـاج الـسلـع واخلدمـات اIـرتبـطـة بـالنـشـاطـات الطـاقـوية

qواجلامعية  والثقافية والرياضية ونشاطات التسلية
- مقرات الهياكل و/ أو :

- شـبـكـات عمـومـيـة لـلمـنـشـآت األسـاسيـة لـلـطـرقات
والـسكك احلديـدية وكذا  نـواقل الطاقـة واIاء واالتصاالت

qالسلكية والالسلكية
- جتــهــيــزات عــمــومــيــة مــرافــقــة وخــدمــات حــضــريــة

qوخدمات جوارية
- أنظمة ومنشـآت أساسية Iعاجلـة النفايات واIياه

qالقذرة
- فـــضـــاءات حـــمــــايـــة حـــول اIـــديـــنـــة اجلـــديـــدة يـــحـــدد

qمخطط التهيئة استخداماتها
- حزام أخضر حلماية اIدينة اجلديدة من الرياح.

اIــاداIــادّة ة 5 : :  تـــتــمـــثل الــوظـــائف األســـاســيـــة لــلـــمــديـــنــة
اجلـــديــــدة حلــــاسي مــــســــعـــود فـي الـــنــــشــــاطــــات الـــطــــاقــــويـــة

واجلامعية والثقافية والرياضية ونشاطات التسلية.

اIاداIادّة ة 6 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 25 شـعــبـان عـام 1427 اIـوافق 18
سبتمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرسـوم وم تـنـفـيـذي ذي رقم رقم 06 -  - 322 م مـؤرخ في ؤرخ في 25 ش شـعـبـان عان عـامام
1427  اIـ  اIـــــــــوافق وافق 18 س ســــــبــــــــتــــــمــــــبــــــر سر ســــــنــــــة ة q q2006   ي  يــــــحــحــــــــدددد

مــــــهـهـــــــــام هام هــــــيــــــــئــئــــــــة اIة اIــــــديديــــــــنـنـــــــة اجلة اجلــــــــديديــــــدة حلدة حلــــــــاسي ماسي مــــــــســــــعــــــودود
وتنظيمـها وكيفيـات سيرهـا.وتنظيمـها وكيفيـات سيرهـا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومــة
-  بــــنــــاء عـــلى الــــدّســـتــــورq ال ســـيّــــمـــا اIــــادّتـــان 85- 4

qو 125 (الفقرة  2 ) منه
- و �ــــــــقــــــــتـــــــضـى األمــــــــر رقم  75-59 اIــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عـــام  1395 اIــــوافق  26 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 1975

qتمّمIعدّل واIا qتضمّن القانون التّجاريIوا
- و �ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم  84-17 اIـــــؤرّخ في 8
شـوال عـام  1404 اIـوافق  7  يـولـيــو سـنـة  1984 واIــتـعـلّق

qتمّمIعدّل و اIا qاليةIا Xبقوان

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسي رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذي رقم 05-127 اIؤرّخ
في 15 ربـيع األوّل عام 1426 اIـوافق 24 أبـريل سـنة 2005

qالّذي يعلن حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذي رقم 06-256 اIؤرّخ
في 4 رجب عــــــام 1427 اIــــــوافق 30 يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة 2006
واIتـضمّن تعديـل اIشتمالت واحلـدود اإلقليـمية لـبلديتي

qحاسي مسعود وحاسي بن عبد الله بوالية ورقلة
qعنيةIوبعد استشارة اجلماعات اإلقليمية ا -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 6 من الــقـانـون
رقم 02-08 اIـؤرّخ في 25 صــفـر عـام 1423 اIـوافق 8 مـايـو
ســنــة 2002 واIـذكــور أعالهq تــنــشـأ مــديــنـة جــديــدة تــسـمى

"اIدينة اجلديدة حلاسي مسعود ".

2 : :  تقع اIـدينـة اجلـديدة  حلـاسي مـسعــود على اIاداIادّة ة 
إقليم بلدية حاسي مسعود  بوالية ورقلة.

اIــــاداIــــادّة ة 3 : :  تـــغــــطـي حـــدود اIــــديــــنــــة اجلــــديـــدة حلــــاسي
Xمـسـعـود مـسـاحـة أربـعـة آالف وأربـعـمـائـة وثالثـة وثـمـان

(4.483) هكتارا تشمل مـا يأتي :

- ثالثة آالف ومـائتان وخمس (3.205) هـكتارات في
مــحـيط الـتـعـمـيـر والــتـهـيـئـة لـلـمـديــنـة اجلـديـدة مـنـهـا ألف
ومائـة وواحد وسـتX (1.161) هـكتـارا في مـحيط الـتوسع

qستقبليIا
-  ثالثـــــمـــــائـــــة وثـالثـــــة عـــــشــــر (313) هـــــكـــــتـــــارا حــــول
مـسـاحـات الـتـعمـيـر والـتـهـيـئـة الـتي تـمـثل مـحـيط حـمـاية

qدينة اجلديدةIا
-  تــســـعــمــائـــة وخــمــســـة وســتــون (965) هــكــتــارا في

محيط منطقة نشاط اإلمداد.
وتـضـبط حدود هـذه اIـسـاحات طـبـقا خملـطط الـتهـيـئة

اIلحق بأصل هذا اIرسوم.
اIـاداIـادّة ة 4 : :  يــحـدد الــبــرنـامج الــعـام لــلــمـديــنـة اجلــديـدة

حلاسي مسعود  كما يأتي :
- فضاءات لبرنـامج السكن اIوجه للـمواطنX بعدد

qألف (80.000) ساكن Xثمان
- جتــمـعــات الــطـاقــة في مــحـيط ثــمــا�ـائــة وثــمـانــيـة

q(858) هكتارا Xوخمس
qجتهيزات إدارية -

- مــــنـــــشــــآت أســــاســــيـــــة وجتــــهــــيـــــزات  ومــــؤســــســــات
qللرياضة والشباب
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-127 اIؤرخ
في 15 ربـيع األول عام 1426 اIـوافق 24 أبـريل سـنة 2005

qالذي يعلن حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 06-256 اIؤرخ
في 4 رجب عــــــام 1427 اIــــــوافق 30 يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة 2006
واIتـضمن تعديـل اIشتمالت واحلـدود اإلقليـمية لـبلديتي

qحاسي مسعود وحاسي بن عبد الله بوالية ورقلة
- و�ـــقــــتـــضى اIــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  06 - 321
اIؤرخ في 25 شعـبان عام 1427 اIوافق 18 سبـتمبر سنة

qدينة اجلديدة حلاسي مسعودIتضمن إنشاء اI2006 وا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اIـادة األولى :اIـادة األولى :  تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة  7 من الـقـانون
رقم 02-08 اIـؤرّخ في 25 صـفـر عام  1423 اIـوافق 8  مـايو
سـنة 2002 واIـذكور أعالهq يـهدف هـذا اIرسـوم إلى حتديد
مـهـام هــيـئــة اIـديـنــة اجلـديـدة حلــاسي مـســعـود وتــنـظـيــمـهـا

وكيفيات سيرها.

الفصل األول الفصل األول 
أحكام أحكام عامةعامة

اIــاداIــادّة ة 2 :  :  هــيـــئــة اIـــديـــنــة اجلـــديــدة حلـــاسي مــســـعــود
مـــؤسّــســة عــمـــومــيّــة ذات طــابـع صــنــاعي وجتـــاري تــتــمــتع
بـالشّخصـية اIعنـوية واالستـقالل اIالي وتدعى في صلب

النّص "اIؤسّسة".
تسير اIؤسـسة حسب القواعد اإلدارية في عالقاتها
مع الـدولــة وتـخـضع لــلـقـواعـد الــتـجـاريـة في عـالقـاتـهـا مع

الغير.
اIــاداIــادّة ة  3 :  تـــوضـع اIـــؤسّـــســـة حتـت وصـــايـــة الـــوزيـــر

اIكلف بالطاقة .
اIـاداIـادّة ة 4 : :  يــحــدد مــقــر اIـؤســســة في مــحــيط اIــديــنـة

اجلديدة حلاسي مسعودq والية ورقلة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
 اIهام والت اIهام والتّنظيم والسنظيم والسّيرير

القسم القسم األواألوّل ل 
اIهاماIهام

اIاداIادّة ة  5 : :  تكـلـف اIــــؤسّسـة فـي إطار اIـهام اخملـولة
لـــهــــا �ـــقـــتـــضـى أحـــكـــام اIـــادّة 7  من الـــقـــانـــون رقـم 08-02
الــمـؤرّخ في 8 مـايــو سـنـة  2002 واIـذكـور أعالهq الســيّـمـا

�ا يأتي :
- اقـتنـاء وتهـيـئة الـعـقارات اIـبنـيـة أو غيـر اIـبنـية
qدينة اجلديدةIوكل األوعية العقارية الضرورية لتهيئة ا
- الــقـيــام بـكل عــمـلــيـة جتــاريـة و مــنـقــولـة و عــقـاريـة
ومـالــيــة تــرتــبط �ــوضــوعـهــا و من شــأنــهــا أن تــسـاعــد في

qتنميتها

- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 88-01  اIــــؤرّخ في 22
جـــمـــادى األولى عــام  1408 اIــوافق  12 يــنـــايــر ســـنــة 1988
واIــتـضـمّن الــقـانـون الـتّـوجــيـهي لـلــمـؤسّـسـات الــعـمـومـيّـة
االقتصاديـةq اIعدّل و اIتمّمq السيّما اIواد من  44 إلى 47

  qمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم  90-08 اIــــؤرّخ في 12
رمـضـان عام  1410 اIـوافق  7 أبـريل سـنة  1990 واIـتـعلّق

qتمّمIا qبالبلدية
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم  90-09 اIــــؤرّخ في 12
رمـضـان عام  1410 اIـوافق  7 أبـريل سـنة  1990 واIـتـعلّق

qتمّمIا qبالوالية
- و �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم  90-21 اIــــؤرّخ في 24
مـحـرم عام  1411 اIـوافق  15  غـشت سـنة  1990 واIـتـعلّق

qباحملاسبة العموميّة
- و �ـــــقـــــتـــــضى الـــــقـــــانـــــون رقم 90-25 اIـــــؤرّخ في 2
جـمـادى األولى عام  1411 اIـوافق  18  نـوفـمبـر سـنة 1990

qتمّمIعدّل و اIا qتضمّن التّوجيه العقاريIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم  90-29 اIــــؤرّخ في 14
جـمادى األولى عام  1411 اIوافق أوّل ديـسمبـر سنة 1990

 qتمّمIعدّل واIا qتعلّق بالتهيئة والتّعميرIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم  90-30 اIــــؤرّخ في 14
جـمادى األولى عام  1411 اIوافق أوّل ديـسمبـر سنة 1990

qتضمّن قانون األمالك الوطنيّةIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم  02-08 اIــــؤرّخ في 25
صــفــر عــام  1423 اIــوافق  8  مــايــو ســنــة  2002  واIــتــعــلّق

qدن اجلديدة وتهيئتهاIبشروط إنشاء ا
- و �ـقتـضى اIـرسـوم الـرّئاسي رقم 02-250 اIـؤرّخ
في  13 جـمادى األولى عام  1423 اIـوافق  24  يولـيو سـنة
 2002 واIــتــضـمّـن تـنــظــيم الـصّــفــقــات الـعــمــومـيّــةq اIــعـدّل

qتمّمIوا
 - و �ـــــقــــتـــــضى اIــــرســـــوم الــــرّئـــــاسي رقم  06- 175
اIـؤرّخ في  26 ربـيع الــثّـاني عـام  1427 اIـوافق  24 مـايـو

qرئيس احلكومة Xتضمّن تعيIسنة  2006 وا
- و �قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم  06-176 اIؤرّخ
في  27 ربـــيع الـــثّـــاني عــام  1427 اIــوافق  25 مــايـــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2006 وا 

- و �قتـضى اIرسوم التّـنفيذي رقم 96-431 اIؤرّخ
في  19 رجب عـام  1417 اIـوافق  30  نــوفـمـبــر سـنـة 1996
واIــتـــعــلّـق بــكـــيـــفــيـــات تـــعــيـــX مـــحــافـــظي احلـــســـابــات في
اIـؤسّـسـات الـعـمـومـيّـة ذات الـطّـابع الـصّـنـاعي والـتّـجاري
ومراكز الـبحث والتّـنمـية  وهيـئات الـضّمان االجـتماعي
والـــدّواويـن الـــعــــمــــومــــيّــــة ذات الـــطّــــابع الــــتّــــجــــاري و كـــذا

qستقلةIؤسّسات العموميّة غير اIا
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qثل عن وزير التّجارة¡ -
 qثل عن وزير الشؤون الدينية واألوقاف¡ -

 qثل عن وزير اجملاهدين¡ -
qثل عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة¡ -

qثل عن وزير النّقل¡ -
qثل عن وزير التّربية الوطنية¡ -

qثل عن وزير الفالحة والتّنمية الرّيفيّة¡ -
qثل عن وزير األشغال العموميّة¡ -

- ¡ــــــثـل عن وزيـــــــر الــــــصّــــــحــــــة والــــــسّـــــــكــــــان وإصالح
qستشفياتIا

qثل عن وزيرة الثقافة¡ -
qثل عن وزير االتصال¡ -

- ¡ـثل عن وزيـر اIـؤسّـسـات الـصّغـيـرة واIـتـوسـطة
qوالصّناعة التّقليدية

qثل عن وزير التّعليم العالي والبحث العلمي¡ -
- ¡ــثل عـن وزيــر الـــبــريــد وتـــكــنـــولــوجـــيــات اإلعالم

qواالتصال
qXهنيIثل عن وزير التّكوين والتّعليم ا¡ -

qثل عن وزير السّكن والعمران¡ -
qثل عن وزير الصّناعة¡ -

qثل عن وزير العمل والضمان االجتماعي¡ -
qثل عن وزير التّشغيل والتّضامن الوطني¡ -

- ¡ـــــــثل عـن وزيــــــر الــــــصّــــــيـــــــد الــــــبــــــحــــــري واIــــــوارد
qالصّيدية

qثل عن وزير الشّباب والرّياضة¡ -
qثل عن وزير السّياحة¡ -

qدينةIكلّف باIنتدب اIثل عن الوزير ا¡ -
qوالي والية ورقلة -

qرئيس اجمللس الشّعبي الوالئي لوالية ورقلة -
- رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــبـــلــدي لــبــلـــديــة حــاسي

مسعود.
�ــــكن أن يــــســـتــــعـــX اجملــــلس بـــأي شــــخص �ــــكـــنه أن

يساعده في أشغاله.

اIاداIادّة ة 9 : :  يشارك اIديـر العام في اجتماعات اجمللس
بصوت استشاريq ويتولى أمانته.

اIاداIادّة ة 10 : : يتداول اجمللس في :
qؤسّسة وسيرهاIتنظيم ا -
qالنّظام الدّاخلي للمؤسّسة -

qتعدّدة السّنواتIبرامج النّشاط السّنوية وا -
- الـــشّـــروط الـــعـــامـــة إلبـــرام االتـــفـــاقـــيـــات والـــعـــقـــود

qؤسّسةIعامالت األخرى التي تلزم اIوالصّفقات وكل ا

- إجناز عـمـليـات الـتّـسيـيـر الـعقـاريـة طـبقـا لألحـكام
اIــنــصــوص عــلــيــهــا في الــقــانــون رقم  02-08 اIــؤرّخ في 8
مـايــو سـنـة  2002  واIــذكـور أعالهq السـيــمـا اIـواد  11 و12

qو15 منه
- ¡ـارسـة حق الـشّـفـعـة كـمـا هـو مـؤسّس في األحـكام
اIـــنــصــوص عــلـــيــهــا في اIــادّة  15 من الــقــانــون رقم 08-02

qذكور أعالهIؤرّخ في 8  مايو سنة  2002 واIا

- الـــــــتّــــــــنـــــــازل عـن األراضـي اIـــــــوجــــــــهـــــــة  لــــــــلـــــــسّــــــــكن
والنّشاطات التّـجارية واحلرفية حـسب الكيفيات  احملدّدة
فـي دفــتــر االرتــفــاقــات اIــتــخــذ �ــوجب قــرار من الــوزيــر

 qكلف بالطاقةIا
- جمع اIعطـيات واIعلومـات والوثائق ذات الطابع
اإلحــصـــائي والـــعــلـــمي والـــتــقـــني واالقـــتــصـــادي اIــتـــعــلّـــقــة
�ــوضــوعـهــا ومــعــاجلــتــهــا وحــفـظــهــا وبــثــهــا وحــفظ اIــلــفـات
والــدّراســات طــبـقــا لألحــكــام الــتّــشـريــعــيــة والــتّـنــظــيــمــيـة

qعمول بهاIا
- اسـتالم اIنـشآت األسـاسـية والـتّجـهيـزات اIنـجزة
وتـوابـعـهـاq الــقـابـلـة لالسـتـغاللq حــسب اIـقـايـيس اIـعـمـول
بــهـــا وحتـــويـــلـــهـــا  لإلدارات واIـــؤسّـــســـات اIــعـــنـــيـــة طـــبـــقــا

للشّروط والكيفيات اIعمول بها.

6 : : يـتـم الــقـيــام  بــتــبــعــات اخلـدمــة الــعــمــومــيـة اIـاداIـادّة ة 
اIوكـلة للمـؤسّسة من قـبل الدّولة أو اجلمـاعات اإلقلـيمية
طـــبــقــا ألحـــكــام دفـــتــر األعــبـــاء اIــتــعـــلّق بــهـــاq اIــلـــحق بــهــذا

اIرسوم.
القسم الثالقسم الثّانياني

التالتّنظيم نظيم والسوالسّيرير
اIــاداIــادّة 7 :  يـــديــراIــؤسّــســـة مــجــلس إدارة ويـــســيــرهــا

مدير عام .
الفرع الفرع األواألوّل

مجلس مجلس اإلدارةاإلدارة
اIــاداIــادّة ة 8 : :  تــــزود اIــؤسّـــســــة  �ـــجـــلـس إدارة يـــدعــى
فـــي صــلب الـــنّص " اجملــلس" q يـــرأسه الــوزيـــر الــوصي أو

¡ثلهq ويتشكل من :
- ¡ـــــــثـل عن وزيــــــــر الـــــــدّولـــــــةq وزيـــــــر الــــــــدّاخـــــــلـــــــيـــــــة

qواجلماعات احمللية
qثل عن  وزير الدّفاع الوطني¡ -

qحافظ األختام qثل عن  وزير العدل¡ -
qاليّةIثل عن  وزير  ا¡ -

qناجمIثل عن وزير الطاقة وا¡ -
qائيةIوارد اIثل عن وزير ا¡ -

- ¡ــــــــــثل عـن وزيــــــــــر اIـــــــــســــــــــاهـــــــــمـــــــــات وتــــــــــرقـــــــــيـــــــــة
qاالستثمارات
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الفرع الثالفرع الثّانياني
اIدير اIدير العامالعام

16 : : يـــعــX اIـــديـــر الـــعــام �ـــرســـوم بـــنــاء عـــلى اIــاداIــادّة ة 
اقتراح الوزيراIكلف بالطاقة .

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اIــاداIــادّة ة 17 : يــتـــولى اIــديــر الـــعــام تــســـيــيــر اIـــؤسّــســة
وينفذ قرارات اجمللس. 

وبهذه الصفةq يقوم اIدير العام �ا يأتي :
-  يــعـد الــتّـنــظـيم الــعـام لــلـمــؤسّـسـة ويــقـتــرحه  عـلى

qاجمللس
qـــدنـــيـــةIـــؤسّـــســـة فـي كل أعـــمـــال احلـــيـــاة اIـــثل ا�  -

qو�كنه التقاضي
qيسهر على السّير احلسن للمؤسّسة  -

-  يــــقـــــتــــرح مــــشــــاريع بــــرامـج الــــنــــشــــاطــــات  ويــــعــــد
qالكشوف  التّقديرية للمؤسّسة

-  �ـــــارس الــــسّـــــلـــــطــــة الـــــسّـــــلــــمـــــيــــة عـــــلـى مــــجـــــمــــوع
مــســـتــخـــدمي اIــؤسّـــســةq ويـــعــX اIـــســتـــخــدمـــX الــذين لم

qتتقرر طريقة أخرى لتعيينهم
-  يــبــرم ويــوقع الــصّــفــقــات والــعــقــود واالتــفــاقــيـات

qعمول بهماIواالتفاقات في إطارالتشريع والتّنظيم ا
qؤسّسةIيأمر بصرف نفقات ا  -

-  يــقـــدم الـــضــّـــمـــان أوالـــكـــــفــالـــة طـــبـــقـــا لـــلـــتــشـــريع
qعمول بهIا

-  يـــأمـــر بـــفـــتـح وتـــســـيـــيـــر كـل احلـــســـابـــات اجلـــاريـــة
والـتـسـبيـقـات  و/أو حسـابـات اإليـداع التي تـهم اIـؤسّـسة
وفق الــشّـروط الــقــانـونــيــة اIــعـمــول بــهــا لـدى اIــؤســسـات

qالية ومؤسسات القرضIا
- يــقــوم بــكـل عــمــلــيــات ســحب الــكــفــالــة نــقــدا أو في

qشكل آخر ويعطي إيصاالت وإبراء الذمة
- يــوقـع ويــقــبـل ويــظــهـــر كل األوراق والــســفـــتــجــات

qوالكمبياالت والصكوك  واألوراق التّجارية األخرى
- يعـد في  نهايـة كل سنة مـالية  تـقريرا سـنويا عن
الـنـشـاطـات مـرفـقـا بـاحلـصـائل وجـداول حـسـابات الـنّـتـائج
ويــرسل ذلك إلى  الــسّــلـطــة الــوصــيـة بــعــد مــداولــة اجملـلس

فيها.
الفصل الثالفصل الثّالث  الث  
أحكام أحكام ماليةمالية

اIـاداIـادّة ة 18 : : تـفـتـتح الـسّـنـة اIـالـية لـلـمـؤسّـسـة في أوّل
يناير وتقفل في 31  ديسمبر من كل سنة.

- اIــــيـــزانــــيــــة والـــكــــشـــوف الــــتــــقـــديــــريــــة لإليـــرادات
qوالنّفقات

qاحلسابات السّنوية -
qحصائل النّشاط -

- الــقـــانــون األســاسي لــلــمــســتــخــدمــX وشــروط دفع
qأجورهم

qقبول الهبات والوصايا وتخصيصها -
- كل  مسألة أخرى �كن أن يدرسها اجمللس.

اIــــــاداIــــــادّة ة 11 : :  يـــــعــــــX أعـــــضــــــاء اجملـــــلـس Iـــــدة ثالث ( 3)
سنـوات قـابـلـة للـتّـجـديـد بقـرار من الـوزيـر الـوصيq بـناء

على اقتراح من السّلطة التي ينتمون إليها.
وتنهى عضويتهم حسب األشكال نفسها.

وفـي حـــالــــة انــــقــــطــــاع عــــضــــويــــة أحـــد األعــــضــــاء يــــتم
استخالفه حسب األشكال نفسها.

اIـاداIـادّة ة 12 : : يـجـتـمع اجملـلس في دورة عـاديـة بـنـاء على
اسـتدعـاء مــن رئـيســـه مـرتX (2) فــي السّـنـة. و�كن أن
يـجتـمع  في دورة غـير عـاديةq إمـا بنـاء عـلى استـدعاء من

رئيسهq وإما  بناء على طلب من ثلثي ( 3/2) أعضائه.
يعـد رئيس اجملـلس جدول األعـمـال بنـاء على اقـتراح

من اIدير العام للمؤسّسة.
تــــرسـل االســــتــــدعـــــاءات مــــرفـــــقــــة بــــجـــــدول األعــــمــــال
والوثائق اIتعـلقة به إلى أعضاء اجمللس قبل خمسة عشر
(15) يـــــومـــــا عــــــلى األقـل من  تــــــاريخ االجــــــتـــــمــــــاع . و�ـــــكن
تقليص هذا األجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن

يقل عن ثمانية (8) أيام.

اIــــاداIــــادّة ة  13 : ال تــــصـح مــــداوالت اجملــــلس إال بــــحــــضــــور
ثلثي ( 3/2 )  أعضائه على األقل.

وإذا لم يـــــكــــتــــمل الــــنّـــــصــــاب يــــجــــتــــمـع اجملــــلس بــــعــــد
اسـتدعاء ثـان في الشّهـر الذي يلي االجـتماع األوّل اIؤجل
وتـــــصح مـــــداوالته حـــــيـــــنــــئـــــذ مــــهـــــمـــــا يــــكـن عــــدد األعـــــضــــاء

احلاضرين.

اIــاداIــادّة ة 14 : : تــتـــخــذ اIـــداوالت بــاألغــلـــبــيـــة الــبــســـيــطــة
ألصــــوات األعـــضــــاء احلـــاضــــرينq وفـي حـــالــــة تـــســــاوي عـــدد

األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

اIـــــاداIـــــادّة ة 15 : حتــــــرر  مـــــداوالت اجملـــــلس فـي مـــــحـــــاضـــــر
وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.

 يوقع الرئيس وأمX اجللسة احملاضر.

تـرسل احملاضـر  إلى السّـلطـة الوصـية لـتوافق عـليـها
في الشّهر الذي يلي تاريخ اIصادقة عليها.
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اIاداIادّة 24 : : يتولى مراقـبة حسابات اIؤسّسة محافظ
حسابات أو أكثر.

اIاداIادّة 25 :  :  يـرسل اIـديـر الـعــام للـمـؤسسـة احلـصائل
وحـــــســــابــــات الـــــنّــــتــــائـج وقــــرارات تــــخــــصـــــيص الــــنّـــــتــــائج
والتّـقـرير الـسّـنـوي عن النّـشـاطq مـرفقـة بـتـقريـر مـحافظ
احلـســابـات  إلى الـسّــلـطــات اIـعـنــيـة بـعــد مـصــادقـة اجملـلس

عليها .
26 :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــــيّـــة لـــلـــجـــمــــــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 25 شـعــبـان عـام 1427 اIـوافق 18
سبتمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحـــقاIلحـــق
دفتر أعباء تبعات اخلدمة العموميةدفتر أعباء تبعات اخلدمة العمومية

اIــاداIــادّة األولى:ة األولى: يــهــدف دفــتـــر األعــبــاء هــذا إلى حتــديــد
تـبعـات اخلـدمـة العـمـومـيـّة اIـوكـلـة لهـيـئـة اIديـنـة اجلـديدة
حلــاسي مــسـعــود الـتـي تـدعى في صــلب الــنّص "اIـؤسّــسـة"

وكذا شروط و كيفيات تنفيذها.

اIاداIادّة ة 2 :  : تـتضـمن تبـعات اخلـدمة الـعمـوميـّـة اIوكـلة
لـلـمـؤسّـسـة مــجـمـوع اIـهـام اIـسـنـدة إلــيـهـا بـعـنـوان نـشـاط
الدولة أو اجلماعـات اإلقليميةq في مـيدان إجناز اIنشآت
األســاســـيـــة  والــتـــجـــهــيـــزات و مـــشــاريـع تــهـــيـــئــة اIـــديـــنــة

اجلديدة.

3 :  : حتــــدّد األعـــبـــاء اIــــتـــعـــلــــقـــة �ــــهـــمـــة الــــقـــيـــام اIــاداIــادّة ة 
بـاIـشـروع اIـفـوّض طـبـقـا لالتـفـاقـيـة اIـنـصـوص عـلـيهـا في
أحـكـام اIادّة 6 من اIـرسـوم التّـنـفـيذي رقم 06-321 اIـؤرخ
في 25 شـعـبـان عـام 1427 اIـوافق 18 سـبـتـمـبـر سـنة 2006
الــذي يـحــدّد مـهــام هـيــئـة اIــديـنــة اجلـديـدة حلــاسي مــسـعـود

وتنظيمها وكيفيات سيرها.
أحــكــام مــاليــةأحــكــام مــاليــة

اIـاداIـادّة ة 4 :  :  تـتــلـقـى اIـؤسّـســة مـســاهـمــة مـالــيـة عن كل
سـنة مالـية مـقابل تبـعات اخلـدمة العـموميـّـة التي أوكـلها

إياها دفتر األعباء هذا.

5 :  : تــرسـل اIـؤســســة  عن كـل ســنــة مـالــيــة إلى اIـاداIـادّة ة 
الوزيـر اIـكلّـف بالـطـاقة  تـقـيـيمـا لـلمـبـالغ الـتي يجب أن
تــخــصّص لــهــا لـتــغــطــيــة األعــبــاء احلـقــيــقــيــة الــنّــاجـمـــة عن
تبعـات اخلدمـة الـعموميـّة اIفروضــة عليـها �وجب دفتر

األعباء هــذاq وذلك قبل  30 أبريل من كل سنة.

اIــاداIــادّة ة 19 : : تــزود اIـــؤسّــســـة بــرصـــيــد أولي فـي شــكل
Xمـخـصص مـالي  يـحـدّد مـبـلـغه �ـوجب قـرار مـشـتـرك ب

الوزير اIكلف باIالية والوزير اIكلف بالطاقة .

اIـاداIـادّة ة 20 : تـمـنح الـدّولـة اIؤسّـسـة مـسـاهـمـات مـالـية
تـعــويـضــا عن  تـبـعــات  اخلـدمــة الـعـمــومـيـة الــتي تـفــرضـهـا

عليها.

اIـاداIـادّة ة 21 : :  تـمـسك محـاسـبة اIـؤسّـسة حـسب الـشّكل
التّجاري طبقا للقوانX والتّنظيمات اIعمول بها.

اIاداIادّة ة 22  :  : تشتمل ميزانية اIؤسّسة على ما يأتي :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

qرتبطة �وضوعهاIعائدات اخلدمات ا -
q القروض -

- األجور اIـرتبطـة �همـة القيـام  باألشغـال اIفوضة
qمن الدولة

qاليةIالعائدات ا -
- اخملـــــــصص األولـي فـي شــــــكـل رأس مــــــال فـي إطــــــار

qعمول بهIالتّنظيم ا
- أجــور تــبــعــات اخلــدمـــة الــعــمــومــيّــة الـــتي تــضــعــهــا
الدّولـة على عاتق اIؤسـسة طبـقا لدفتـر األعباء اIـعد لهذا

qالغرض
qالهبات والوصايا وأشكال األيلولة األخرى -

- اإليرادات اIالية للـعمليات التّجـارية والصّناعية
واIنقولة والعقارية.

في باب النفي باب النّفقات :فقات :
 * نفقات التسيير :* نفقات التسيير :

-  نــــفـــقــــات االســــتـــثــــمــــار  والـــتّــــجــــهـــيــــز اIــــرتـــبــــطـــة
بــــــــالـــــــدّراســـــــات واإلجنـــــــازات  واIـــــــنـــــــشـــــــآت األســـــــاســـــــيـــــــة

qواإلنشاءات والتّجهيزات موضوع مهامها
-  الـنفقـات اIتـرتبة عـلى اIؤسّـسة لـضمان مـهمـتها
كقائم بـاألشغال اIـفوضةq وكـذا التّكـاليف العـامة اIتـعلقة

بهاq احملدّدة  في التّفويض الذي أوكلته إياها الدّولة.

* نفقات الت* نفقات التّجهيز :جهيز :
- الـنّفـقات اIـاليـة للـعمـليـات التّـجاريـة والصّـناعـية

واIنقولة والعقارية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
اIراقبةاIراقبة

اIـاداIـادّة ة  23 : :  تــخـضع اIــؤسّـسـة لــلـمــراقـبـة اIــنـصـوص
عليها في التّشريع والتّنظيم اIعمول بهما. 
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- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم  رقم 80-99 اIــــؤرّخ في 20
جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1400 اIـــــوافق 6 أبـــــريـل ســـــنــــة 1980

qعدّلIا qتعلق بتصنيف الطرقIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24 مـــايـــو  ســـنـــة

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا 

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اIـؤرخ
في 27 ربـــيع الـــثـــانـي  عــام 1427 اIــوافق 25 مـــايـــو  ســـنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 91-454 اIؤرّخ
في 16 جـمادى األولى عـام 1412 اIوافق 23 نوفـمبـر سنـة
1991 الــذي يــحــدّد شــروط إدارة األمـالك اخلــاصــة والــعــامّـة

qعدّلIا qالتابعة للدّولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 اIؤرّخ
في 16 جـمادى األولى عـام 1412 اIوافق 23 نوفـمبـر سنـة

qتعلق بجرد األمالك الوطنيةI1991 وا

-  و�ــقــتــضى اIــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم 2000 - 327
اIــؤرخ في 27 رجب عــام 1421 اIــوافق  25 أكـــتــوبــر ســنــة

q2000 الذي يحدد صالحيات وزير األشغال العمومية

qعنيةIوبعداستطالع رأي اجلماعات احمللية ا -

- وبــعـد االسـتـمـاع إلـى الـلـجـنـة الــوزاريـة اIـشـتـركـة
اIـكلفة بتـصنيف الطـرق ضمن "الطرق الـوطنية" وإعادة

qتصنيفها
يرسم ما يأتي يرسم ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : تــــطــــبــــيــــقــــا ألحــــكــــام اIــــادّة األولى من
اIــــرســــوم رقم 80-99 اIــــؤرّخ في 20 جــــمـــــادى األولى عــــام
qـذكـور أعالهIـعــدّل واIا q1980 ـوافق 6 أبــريل سـنـةI1400 ا

يـهـدف هـذا اIـرسـوم إلى تصـنـيف وإعـادة تـصـنـيف بعض
مقاطع الطرق.

اIــاداIــادّة ة 2  :   :  تــصـــنـــف  مــقـــاطـع الــطـــــرق احملـــــددة في
اIــــلـــحـق األوّلq اIـــرفـق  بـــهــــذا اIـــرســــوم q ضـــمن "الــــطـــرق

الوطنية" في كل من واليات الوادي واجللفة والطارف.

3 :  : يــعــاد تــصــنــيف مــقــاطع الــطــرق الــوطــنــيــة اIـاداIـادّة ة 
الـقــد�ـة اIـتـواجــدة بـواليـة ســكـيـكـدة q واحملــددة في اIـلـحق

الثاني اIرفق  بهذا اIرسوم.
اIاداIادّة ة 4 :   :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلـزائـر في 25 شـعــبـان عـام 1427 اIـوافق 18

سبتمبر سنة 2006.
عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

يــحـــدّد الــوزيــر اIـــكــلّف بـــاIــالــيـــة و الــوزيـــر اIــكــلّف
بــالــطــاقــة مـخــصّــصــات االعـتــمــادات عــنــد إعـداد مــيــزانــيـة

الدّولة.
�ـكن مـراجــعـة هـذه االعـتـمـادات خالل الـسّـنـة اIـالـيـة
في حـالـة مـا إذا عـدّلـت أحـكـام تـنـظـيـمـيـة جـديـدة الـتّـبـعات

التي تتحملها اIؤسّسة.

اIــاداIــادّة ة 6 :  : تـــدفع اIــســاهـــمــات اIــالــيـــة الــواجــبــة األداء
لــلـمــؤسـسـةq مــقـابل تــكـفل هـذه األخــيـرةq بــتـبـعــات اخلـدمـة
العمـوميـةq وفقـا لإلجراءات اIـقرّرة في هـذا اجملال وطـبقا

للتّشريع والتّنظيم اIعمول بهما.

اIــــاداIــــادّة ة 7 :  : يـــــجب أن تــــكـــــون اIــــســـــاهــــمـــــات مــــوضــــوع
محاسبة منفصلة.  

اIاداIادّة ة 8 :  : يجب إرسال حصـيلة استعـمال اIساهمات
إلى وزير اIاليّة عند نهاية كل سنة ماليّة.

اIاداIادّة ة 9 :  : تعد اIؤسّسـة  عن كل سنة ميـزانية السّنة
اIالية اIوالية التي تشتمل على ما يأتي:

- احلصيـلة وحسـابات النّـتائج احملـاسبيـة التّقـديرية
qؤسسة جتاه الدّولةIمع التزامات  ا

- بــــــــرنــــــــامـج مـــــــادي و مــــــــالـي لـإلجنــــــــاز فـي مــــــــجـــــــال
الـــدّراســات و إجنــاز اIـــنــشــآت األســاســـيــة والــتّـــجــهــيــزات

ومشاريع تهيئة اIدينة اجلديدة.

10 :  : تــــســـجل اIـــســــاهـــمـــات الـــسّــــنـــويـــة احملـــدّدة اIــاداIــادّة ة 
بـعـنــوان دفـتـر أعــبـاء تـبــعـات اخلـدمــة الـعـمـومــيـّـة هـذا في
مـــيـــزانـــيـــة الــوزارة الـــوصّـــيـــة طــبـــقـــا لإلجـــراءات اIـــقــرّرة

�وجب التّشريع و التّنظيم اIعمول بهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرسـوم توم تـنـفـيـذي رذي رقم قم 06 -  - 323 م مـؤرخ في ؤرخ في 25 ش شـعـبـان عان عـامام
1427  اIـ  اIـــــوافق وافق 18 س ســــبــــتــــمــــبــــر سر ســــنـة ة q q2006     يــــتــــضــــمنمن

تصنيف وإعادة تصنيف  بعض الطرق.تصنيف وإعادة تصنيف  بعض الطرق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس احلكومة

qبناء على تقرير وزير األشغال العمومية  -

- وبـناء على الـدّستـورq ال سيّمـا اIادّتان 85-4 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اIــــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

qتضمن قانون األمالك الوطنيةIوا
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اEلحق األولاEلحق األول
تصنيف مقاطع الطرق ضمن الطرق الوطنيةتصنيف مقاطع الطرق ضمن الطرق الوطنية

النقطة الكيلومترية اجلديدة احملددةالنقطة الكيلومترية اجلديدة احملددة
ن.ك النهائيةن.ك النهائيةن.ك األصليةن.ك األصلية

الواليةالوالية

الواديالوادي

اجللفةاجللفة

الطارفالطارف

طY ول  302

طY ول  123

طY ول  140

طY ول  164

طY ول  167

طY ول  13

طY ول  109

رقم الطرقرقم الطرق

ن.ك 0 + 000
تقاطع مع طY وط رقم 48

(ن.ك 99 + 300)

ن.ك 0 + 000
تقاطع مع طY وط رقم 01

ن.ك 0 + 000
تقاطع مع طY وط رقم 01

(ع[ وسارة)

ن.ك 0 + 000
تقاطع مع طY وط رقم 01

(اجللفة )

ن.ك 0 + 000
تقاطع مع طY وط رقم 01

(سقية )

ن.ك 0 + 000
تقاطع مع طY ول رقم 109

(ن. ك 50 + 600)

ن.ك 0 + 000
تقاطع مع الطريق الرابط

ب[ طY وط رقم  44 (اEطار)

ن.ك 72 + 400
تقاطع مع ط Y وط رقم 03

(ن. ك 488 + 150)

ن.ك 66 + 000
تقاطع مع طY وط رقم  01 أ

(اإلدريسية)

ن.ك 35 + 000
تقاطع مع طY وط رقم 89

(برين)

ن.ك 60 + 000
تقاطع مع طY وط رقم  01 أ

ن.ك 39 + 000
تقاطع مع طY وط رقم 89
(حد الصحاري ) مرورا

ببويرة األحداب

ن.ك 7 + 750
تقاطع مع طY وط رقم 44

ن.ك 60 + 500
(القالة )

72,400

66,000

35,000

60,000

39,000

7,750

60,500

طY و ط رقم 48 أ

طY وط رقم 01 ب
امتدادا طY وط رقم 01 ب

اEوجود

طY وط رقم 40 ب
امتدادا طY وط رقم 40 ب

اEوجود

طY وط رقم 46
امتدادا طY وط رقم 46

اEوجود

طY وط رقم  89 أ

طY وط رقم  84
امتدادا طY وط رقم 84

اEوجود

طY وط رقم  84 أ

الطولالطولنهاية مقاطع الطرقنهاية مقاطع الطرقبداية مقاطع الطرقبداية مقاطع الطرق
بالكلمبالكلم

ن.ك 0 + 000
تقاطع مع طY وط رقم 48

ن.ك 0 + 000
تقاطع مع طY وط رقم 01 أ

(اإلدريسية)

ن.ك 0 + 000
تقاطع مع طY وط رقم 40

(سيدي لعجل)

ن.ك 0 + 000
تقاطع مع طY وط رقم 01 أ

(والية اجللفة)

ن.ك 0 + 000
تقاطع مع طY وط رقم 01

(سقية )

ن.ك 0 + 000
تقاطع مع طY وط رقم 44

(والية سكيكدة )

ن.ك 0 + 000
(القالة )

الترقيم اجلديدالترقيم اجلديد

ن.ك 72 + 400
تقاطع مع طY وط رقم 03

ن.ك 108 + 000
تقاطع مع طY وط رقم 89

(مسعد )

ن.ك 70 + 000
تقاطع مع طY وط رقم 89

(برين )

ن.ك 339 + 000
تقاطع مع طY وط رقم 03

(والية بسكرة )

ن.ك 39 + 000
تقاطع مع طY وط رقم 89

(حد الصحاري )

ن.ك 68 + 750
تقاطع مع طY ول رقم 109

(ن.ك 09 + 900)

ن.ك 60 + 500
تقاطع مع الطريق
الرابط ب[ طY وط

رقم  44 (اEطار)
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اIلحق الثانياIلحق الثاني
مقاطع الطرق الوطنية اIعاد تصنيفهامقاطع الطرق الوطنية اIعاد تصنيفها

الطول بالكلمالطول بالكلمالنقطة الكيلومترية النهائيةالنقطة الكيلومترية النهائيةالنقطة الكيلومترية البدائيةالنقطة الكيلومترية البدائيةتعيX الطرقتعيX الطرقالواليةالوالية

سكيكدةسكيكدة
طq وط 03

طq وط 80

ن.ك 35 + 400

ن.ك 11 + 800

ن.ك 47 + 800

ن.ك 14 + 200

7,214

2,400

مـرسـمـرســوم تنـفيذي روم تنـفيذي رقم قم 06 -  - 324 مؤرخ في  مؤرخ في 25 شع شعـبان عامبان عام
1427  اIـوافق   اIـوافق 18 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة q q2006   يتـمـم قائمةيتـمـم قائمة

اIاIــــؤسؤســــــســــات االسات االســــــتــــشــــــفــــائائــــــيـيـــــة اIة اIــــــتــــخــــــصــــصــــــة اIة اIــــلــــــحــــقــــة
بــــــــاIاIــــــــرسرســــــــــوم الوم الــــــــتــــــــنــــــــفــــــــــيــــــــذي رقم ذي رقم 97-465 اI اIــــــــؤرخ في ؤرخ في 2
شــــــعــــــبــــــان عان عــــام  ام  1418 اI اIــــوافق وافق 2 دي ديــــــســــمــــــبــــر سر ســــــنــــة ة 1997
الالـذي يذي يـحدد قحدد قـواعواعـد إند إنـشـاء اIشـاء اIـؤسؤسـسـســات االسات االسـتشتشـفـائائـيةية

اIتخصصة وتنظيمها وسيرها.اIتخصصة وتنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيس احلكومـة

-  بـناء على تـقرير وزيـر الصحـة والسكان وإصالح
qستشفياتIا

-  وبـناء على الـدّستـورq السيّمـا اIادّتان 85-4 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24  مـــايـــو ســـنـــة

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 97-465 اIؤرخ
في 2 شــعـــبــان عــام 1418 اIــوافق 2 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1997
الـــذي يـــحـــدّد قـــواعـــد إنـــشـــاء اIـــؤســـســـات االســـتـــشـــفـــائـــيــة

qتخصصة وتنظيمها وسيرهاIا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIاداIادّة األولى :  ة األولى :  تتمّم قائـمة اIؤسسات االستشفائية
اIـتـخـصـصـة اIـلحـقـة بـاIـرسـوم الـتـنـفـيـــذي رقــم 465-97
اIـؤرخ في 2 شـعــبــان عـام 1418 اIـوافق 2 ديـســمــبـر ســنـة

1997 واIذكور أعالهq كما يأتي :

الواليةالواليةاIوقعاIوقعالتسميةالتسميةاالختصاصاالختصاص

 طب النساء والتوليد
طب األطفال

جراحة األطفال

اIؤسسة االستشفائية
اIتخصصة في طب النساء
والتوليد لسيدي بلعباس

سيدي بلعباس

... (بدون تغيير) ...

سيدي بلعباس

... (الباقي بدون تغيير) ...

اIاداIادّة ة 2 : : تلغى كل األحكام اخملالفة ألحكام هذا اIرسوم.

اIاداIادّة ة 3 : :  ينشر هذا اIرسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 25 شعبان عام 1427 اIوافق 18 سبتمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
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مــرسـوم تـنــفـيـذي مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم قم 06 - -325 م مـؤرخ في ؤرخ في 25 ش شـعــــبـان عان عـامام
1427  اIـ  اIـــــــــوافق وافق 18 س ســــــــبــــــــتــــــمــــــــبــــــر سر ســــــــنــــــة ة q q2006   يـــحـــــدديـــحـــــدد

قواعــد بناء قواعــد بناء اIؤسسات الفندقية وتهيئتها.اIؤسسات الفندقية وتهيئتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس احلكومــة
qبناء على تقرير وزير السياحة -

- وبـنـاء عـلى الــدسـتـورq السـيّـمـا اIـادّتـان85-4 و125
q(الفقرة 2 ) منه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 76- 04 اIـؤرخ في  20 صـفر
عــــام 1396 اIــــوافق  20 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة  1976 واIــــتـــــعــــلق
بـالــقـواعــد  اIـطــبــقـة في مــيـدان األمـن من أخـطــار احلـريق

qدنيةIوالفزع  وإنشاء جلان للوقاية واحلماية ا
- و�قـتـضى األمر رقم 95- 24 اIـؤرخ في  30 ربـيع
الثاني عام 1416 اIوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واIتعلق

qبحماية األمالك  العمومية  وأمن األشخاص فيها
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 90-08 اIـــــؤرخ في12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

qتممIا qبالبلدية
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 90-09 اIـــــؤرخ في12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلق

qتممIا qبالوالية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اIــــؤرخ في أول
جــمــادى األولى عـام 1411 اIـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

qتممIعدل واIا qتضمن التوجيه العقاريIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اIــــؤرخ في 14
جـمادى  األولى عام 1411 اIوافق أول ديـسمبـر سنة 1990

qتعلق بالتهيئة والتعميرIوا
- و�قتضى اIرسوم التشريعي رقم 94 -07 اIؤرخ
في 7 ذي احلــــجــــة عـــام 1414 اIــــوافق 18 مـــايــــو ســـنـــة 1994
واIــتـــعــلـق بــشـــروط اإلنــتـــاج اIــعـــمــاري  و¡ـــارســة مـــهــنــة

 qعماريIهندس اIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اIــــؤرخ في 20
صــفــر عـام 1419 اIـوافق 15 يــونــيــو  ســنـة 1998 واIــتــعـلق

qبحماية التراث الثقافي
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 99-01 اIـــــؤرخ في19
رمـــضـــان عـــام 1419 اIــــوافق  6  يـــنـــايــــر ســـنـــة 1999 الــذي

qتعلقة بالفندقةIيحدد القواعد ا
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 01-20 اIـــــؤرخ في27
رمــــضـــــان عــــام  1422 اIـــــوافق 12 ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةIتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اIوا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-01 اIـؤرخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1423 اIـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واIــتـعـلق

qستدامة للسياحةIبالتنمية ا

- و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 03-02 اIـؤرخ في  16 ذي
احلـــجـــة عـــام 1423 اIــــوافق  17 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2003 الــذي
Xيـحدد القواعد الـعامة لالستـعمال واالستغالل الـسياحي

qللشواطىء

- و�قـتضى الـقانون رقم 03 -03 اIؤرخ في  16 ذي
احلـجة عام 1423 اIوافق  17 فبـراير سـنة 2003  واIـتعلق

qواقع السياحيةIناطق التوسع و ا�

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 03-10 اIـــــؤرخ في19
جـــمـــادى األولى عــام 1424 اIــوافق 19 يــولـــيـــو  ســـنــة 2003

qستدامةIتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اIوا

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 03-16 اIـــــؤرخ في29
شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1424 اIـــــوافق  25 أكـــــتــــــوبـــــر  ســـــنـــــة 2003
واIــتـضـمـن اIـوافـقــة عـلى األمـر رقم 03 -12 اIـؤرخ في27
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1424 اIـوافق  26 غــشت ســنـة  2003
واIــتــعـلق بــإلــزامــيـة الــتــأمــX عـلـى الـكــوارث الــطــبـيــعــيـة

qوبتعويض الضحايا

- و�ـقــتـضى الــقـانـون رقم 04-20 مـؤرخ في  13 ذي
القعدة عام 1425 اIوافق 25 ديسـمبر سنة  2004 واIتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةIإطار التنمية ا

- و�ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 76- 36 اIـــــؤرخ في20
صــفـر عـام 1396 اIـوافق  20 فـبـرايــر سـنـة 1976 واIــتـعـلق
بـــاحلــمـــايـــة من أخـــطـــار احلـــريق والـــفـــزع  في اIـــؤســـســات

qاخلاصة باستقبال اجلمهور

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 06 -175 اIؤرخ
في 26 ربـــيع الـــثـــانـي عــام  1427 اIــوافق  24 مـــايـــو ســـنــة

qرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 06- 176 اIؤرخ
في 27 ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1427 اIــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2006  وا

- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 175-91
اIؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 اIوافق  28  مايو سنة
1991 الــذي يــحــدد الــقـواعــد الــعــامــة لـلــتــهــيــئـة والــتــعــمــيـر

qوالبناء

-    و�ـــقــــتـــضى اIــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 176-91
اIؤرخ في 14 ذي القـعدة عام 1411 اIوافق  28 مايـو سنة
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اIادة اIادة 3 : : يقصد في مفهوم هذا اIرسوم �ا يأتي :

- البناء : - البناء : كل عملية تشييد Iؤسسة فندقية. 

- الـتـهـيـئة : - الـتـهـيـئة : كل عـملـيـة إعادة بـنـاء مؤسـسـة فنـدقـية
وترميمها أو جتديدها أو إعادة االعتبار إليها .

- إعـادة الـبـنـاء : - إعـادة الـبـنـاء : إعــادة أجـزاء مـؤسـسـة فــنـدقـيـة إلى
حـــالــتـــهـــا أو إصالحـــهــاq تـــخص هـــيــكـل الــبـــنـــايــة واألشـــغــال

الثانوية.

- الــتــرمـيم : - الــتــرمـيم : كل عــمــلــيــة إصـالح  مــؤســســة فــنــدقــيـة
وجتديدها بهدف إرجاعها إلى حالتها األصلية.

- التـجـديد : - التـجـديد : كل عـملـيـة جتـديد مـؤسـسـة فنـدقـية  أو
عصرنتها. 

- إعادة االعـتـبار : - إعادة االعـتـبار : كل عـملـيـة إعـادة تـهيـئـة مـؤسـسة
فندقية بغرض حتسX شروط استعمالها أو سيرها.

اIـادة اIـادة 4 : : ال �كن إحـداث أي حتـويالت عـلى الـعـنـاصر
األساسية لهندسة البناية.

5 :   :  يــتم تــرمــيم الــبــنــايــات اIــصــنــفـة كــمــعــالم اIـادة اIـادة 
تاريخية طبقا لتقنيات وقواعد الترميم اIعمول بها في

هذا اجملال.

اIادة اIادة 6 : : كل عمليـة جتديد Iؤسسة فـندقية يجب أن
تأخذ بعX االعـتبار حتسX نوعية العيش داخل اIؤسسة

وتسهل مطابقتها  مع اIعايير اIعمول بها.

اIـادة اIـادة 7 :  : يــجب أن يــنـجــز  إعــادة االعــتـبــار Iــؤســسـة
فندقية وجتديدها باحترام مخططات الهيكل األصلي. 

ال �ــكن في أي حــال أن تــتــســبب األشــغــال فـي حـذف
عناصر الهيكل على حساب استقرار البناية.

اIــادة اIــادة 8 : : يـــجب أن تــنــجـــز أشــغــال تــرمـــيم مــؤســســة
فندقية باحـترام مخططات التزيX والنقوش والعناصر

األخرى األصلية.

9 :  : يـــجب أن يـــؤخـــذ بـــعـــX االعـــتـــبـــار اإلدمـــاج اIــادة اIــادة 
اIعماري مقارنـة بالتجهيز األصلي عـند تصميم بناية أو

بنايات موضوع توسيع مؤسسة فندقية متواجدة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
قواعد بناء اIؤسسات الفندقيةقواعد بناء اIؤسسات الفندقية

10 :  : تــخــضع اIــؤســســات الــفــنــدقــيــة لــلــقــواعـد اIـادة اIـادة 
الـعامة للتهـيئة والتعـمير احملددة في التـشريع والتنظيم

اIعمول بهما وكذا قواعد هذا اIرسوم.

1991 الــذي يـــحــدد كـــيــفــيـــات حتــضـــيــر  شـــهــادة الـــتــعـــمــيــر

ورخــصــة الــتـــجــزئــة وشــهــادة الـــتــقــســيـم ورخــصــة الــبــنــاء
qطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلكIوشهادة ا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي  رقم 91 -177
اIـؤرخ في14 ذي الـقــعـدة عـام 1411 اIـوافق 28 مـايــو سـنـة
1991  الــــذي يـــحــــدد إجـــراءات إعــــداد اخملــــطط الـــتــــوجــــيـــهي

لــلـتـهـيـئــة والـتـعـمـيـر واIــصـادقـة عـلـيه ومــحـتـوى الـوثـائق
qتعلقة بهIا

- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 95 -260
اIــؤرخ في 3 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1416 اIــوافق  29 غــشت
سـنـة  1995 واIـتـضـمن إنــشـاء  مـصـالـح خـارجـيـة  لـوزارة
السـيـاحـة والصـنـاعة الـتـقلـيـديـة و يحـدد قـواعد تـنـظيـمـها

 qتممIعدل واIا qوسيرها
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 96 -158
اIـؤرخ في 16 ذي احلــجـة  عـام 1416 اIـوافق  4 مـايــو سـنـة
1996 الذي يحدد شـروط تطبيق أحكام األمن الداخلي في

اIؤسـسة اIـنـصوص عـلـيهـا  في األمر رقم 95 - 24 اIؤرخ
في 30 ربــيع الـثـــانـي  عــام 1416 الــمـوافق 25 سـبـتـمـبر
سـنـة  1995 والــمـتـعـلق بـحـمـايـة األمالك الـعـمـومـيـة وأمن

qاألشخاص فيها
- و�ـــقــــتـــضى اIــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم2000 - 46
اIـؤرخ في 25  ذي الـقــعـدة عـام 1420 اIـوافق  أول  مـارس
ســـنــة 2000 الـــذي يــعـــرف اIــؤســـســات الـــفـــنــدقـــيــة ويـــحــدد

 qتنظيمها وتسييرها وكذا كيفيات استغاللها
- و�ــقــتـــضى اIــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 130
اIــــؤرخ في 8 ربـــيع األول عـــام 1421 اIــــوافق  11 يــــونــــيـــو
ســنــة 2000  الــذي يــحــدد مــعــايــيـــر  تــصــنــيف اIــؤســســات

qالفندقية إلى رتب وشروط ذلك

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 48 من الـقانون
رقم 99 -01 اIــؤرخ في 19 رمـــضـــان عــام 1419 اIــوافق  6
ينـاير سنة  1999 واIذكور أعـالهq يهدف هذا اIرسوم إلى

حتديد قواعد بناء اIؤسسات الفندقية وتهيئتها.

الفصل األول الفصل األول 
أحكام عامةأحكام عامة

اIــــادة اIــــادة 2 : : يــــقــــصــــد  في مـــــفـــــهــــوم هــــذا الـــــمـــــرســــوم
اIــــؤســـســــات الــــفـــنــــدقـــيـــــــةq اIـــؤســــســـــات اIــــعــــرفـــــة فــي
اIــرســــوم الـــتــنــفــيــــذي رقم 2000 - 46  اIــؤرخ في 25 ذي
الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــام 1420 اIــــــوافـق أول مـــــــارس ســــــنــــــة  2000 

واIذكور أعاله.
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اIــادة اIــادة 18 :  : �ــنـع بــنــاء أو تــهــيــئــة مــؤســســة فــنــدقــيــة
�ـكن أن تـتـعـارض بـفـعـل أهـمـيـتـهـا ومـوقـعـهـا أو مـآلـهـا مع
األحــكـام الـواردة في مـخـطــطـات تـهـيـئــة اإلقـلـيمq ومـخـطط
شـغل األراضي أو اخملـطط التـوجـيهي لـلـتهـيـئة  والـتـعمـير

أو يخضع لشروط خاصة.

اIادة اIادة 19 :  : �نع بـناء أو تـهيئـة مؤسسـة فنـدقية  من
Xبــاحملـافـظـة أو بـتـثـمـ qشـأنـهـا أن تــخل من جـراء مـوقـعـهـا
مـــوقع أو أثـــر تـــاريـــخي أو يـــخـــضـع لـــشـــروط مـــحــددة في

التشريع  والتنظيم اخلاصX اIطبقX في هذا اجملال.

اIــــادة اIــــادة 20 : : �ــــكن رفـض بـــنــــاء أو تـــهــــيـــئــــة مـــؤســــســـة
فــــنــــدقــــيـــة إذا لـم يــــكن لــــهــــا ¡ــــرات عــــمــــومــــيــــة أو خــــاصـــة
تستجيب لشروط وظيفتهاq السيما على مستوى سهولة
الـــتـــنــــقل واIـــداخـل وكـــذا وســـائـل الـــتـــقــــرب الـــتي تــــســـمح

�كافحة فعالة ضد احلريق.

�نع البناء عـندما يشكل هــذا األخـيــرq فيما يخص
اIـداخــلq خـطــرا أكـيـــدا Iسـتـعمـلــي اIـمــرات الـعـمومـية

أو لألشخاص الذين يستعملون هذه اIداخل.

يـــجب تـــقــديـــر هـــذه احلــمـــايــة بـــالــنـــظـــر الســيـــمــا إلى
وضعية اIداخل وشكلها وكذا طبيعة كثافة التنقل.

الفرع الثانيالفرع الثاني
قواعد البناء واألمنقواعد البناء واألمن

اIــــادة اIــــادة 21 :  : يــــجـب أن تــــتـــطــــابـق اIـــســــاحــــات الــــدنــــيـــا
لــلـــغــرف واIــطـــابخ واألمــاكـن اIــشــتـــركــة حــسب الـــنــمــوذج
والصنف Iـعاييـر تصنـيف اIؤسـسات الفـندقيـة كما هي

محددة في التنظيم اIعمول به.

اIـادة اIـادة 22 :  : يــجب احــتــرام الــقــواعـد اIــضــادة لــلـزالزل
عـــنـــد بـــنــــاء كل مـــؤســـســـة فـــنـــدقـــيـــة كــــمـــا هي مـــحـــددة في
الـتـنـظـيم اIـعــمـول به في اIـنـاطق الـضــعـيـفـة واIـتـوسـطـة

والقوية االهتزاز. 

اIادة اIادة 23 :  : يجب أن تتطـابق مع التنظيم اIعمول به
مــنـــجــزات الـــبـــنــاء احلـــامــلـــةq والـــهــيـــاكل وأعـــمــال الـــفــصل
اIــنــجـــزة بــاألحــجــار أو الـــقــرمــيـــد أو الــتــربــة الـــصــلــبــة أو

اخلرسانة اجملمعة.

اIــادة اIــادة 24 :  : يــجـب أن يــتــطــابق تــســـقــيف اIــؤســســات
الـفـنــدقـيـة اIـتـواجـدة في أراض تــقع عـلى ارتـفـاع يـقل عن

2000 م مع اIواصفات اجلغرافية واIناخية.

اIــادة اIــادة 25 :  : يـــجب أن يـــكـــون الـــعــزل احلـــراري اIـــوجه
لــلـمــؤســسـات الــفـنــدقــيـة من شــأنه أن يــخـفـض الـتــبـادالت

احلرارية بX خارج وداخل اIؤسسة. 

اIــادة اIــادة 11 : :  يـــجب أن تــتــكـــفل بــتــصــمـــيم اIــؤســســات
الــفــنـــدقــيــة مــكـــاتب دراســات مـــتــخــصــصـــة في هــذا اجملــال

ومعتمدة طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.

اIـادة اIـادة 12 : : يــجب إثـبـات كـل مـشـروع بــنـاء أو تـهــيـئـة
مــؤســســة فــنــدقــيــة بــعــقــد قـانــونـي لــلــمــلــكــيــة أو االنــتــفـاع

بالوعاء العقاري الذي سيقام عليه.

الفرع األول الفرع األول 
اIوقع والطرق اIؤدية إلى اIؤسسات الفندقيةاIوقع والطرق اIؤدية إلى اIؤسسات الفندقية

اIــادة اIــادة 13 :  : ال �ــكن إقــامــة اIـــؤســســات الــفــنــدقــيــة إال
فوق األجزاء : 

- الـتـي ¬ أخـذهـا �ـخـطط الـتـهـيـئـة الـسـيـاحـيـةq كـمـا
هـو مــنــصـوص عــلــيه �ــوجب أحــكـام الــقــانـون رقم 03 -03

qذكور أعالهIؤرخ في17 فبراير سنة 2003 واIا
- الـــــتي حتـــــتـــــرم االقـــــتـــــصـــــاد الـــــعـــــمـــــرانـي في حـــــال

qتواجدها داخل األجزاء العمرانية للمدن
- الــواقـعــة في احلـدود اIالئــمـة مـع أهـداف احملــا فـظـة
عـلى الـتـوازن الـطـبـيـعي  عـنـدمـا تـكـون واقـعـة في اIـواقع
الطبيعـية أو مع ضرورة احملا فظة على اIواقع األثرية أو

qالثقافية
- الــــــــتـي حتــــــــتـــــــرم احلــــــــدود اIـالئــــــــمــــــــة مـع إنــــــــعـــــــاش
اIـسـتــثـمـرات  الـفالحــيـة عـنـدمـا تــكـون واقـعـة فـوق أراض

زراعية.

اIــادة اIــادة 14 :  : يـــرخص فــقط Iـــشــاريـع بــنــاء اIـــؤســســات
الـفـنــدقـيـة الـتي من طـبـيـعـتـهـا أن ال تـمس بـالـصـحـة و/أو
األمـن الـــــعـــــمـــــومي مـن جـــــراء مـــــوقـــــعـــــهـــــا أو حـــــجـــــمـــــهــــا أو

استعمالها.             

اIــادة اIــادة 15 :  : �ــنـع بــنــاء أو تــهــيــئــة مــؤســســة فــنــدقــيــة
واقعـة فوق أرضيـة معرضـة خلطر  طبـيعي أو تكـنولوجي
أو يـــخــضـع لــشـــروط خـــاصـــة كـــمـــا هي مـــحـــددة في أحـــكــام
الــقــانــون رقم 03 - 16 اIــؤرخ في 25 أكـــتــوبــر ســنــة 2003
وكــذا أحـكـام الــقـانـون رقم 04-20 اIـؤرخ في 25 ديـســمـبـر

سنة 2004 واIذكورين أعاله.

16 :  : �نـع بنـاء أو تـهيـئـة مؤسـسـة فنـدقـية من اIادة اIادة 
شـأنـهـا بحـكم مـوقـعـهـا أن تـتـعـرض ألضـرار خـطـيـرة نـاجتة
السيما عن الـضجيجq أو تخضع  لـشروط خاصةq كما هي
مــــحــــددة فـي أحــــكــــام الــــقــــانــــون رقم 03-10 اIــــؤرخ في 10

يوليو سنة 2003 واIذكور أعاله.

اIادة اIادة 17 :  : �كن منع بناء أو تـهيئة مؤسـسة فندقية
من شــأنـهــا بـفـعـل وضـعــيـتـهــا و/أو حـجــمـهــاq أن تـكــون لـهـا

عواقب ضارة بالبيئةq أو إخضاعه  لشروط خاصة.
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32  :   :  يـجب أن يـكون الـبـهو الـذي يـعد الـفـضاء اIادة اIادة 
الــوســيط بــX اIـــدخل و قــاعــة االســتــقــبــال مــتــســعــا قــصــد
تـــســــهـــيل تـــنـــقـالت الـــزبـــائـن مع اشـــتـــمـــالـه عـــلى إشـــارات

مختلف األماكن واIصالح.

اIادة اIادة 33  :   :  يـجب أن تضـمن قاعة االسـتقـبال الربط
بX الفضاء اخلارجي و مجمل اIصالح .

يــجب أن يـســمح مـوقــعـهــا بـتــوفـيــر روابط وظـيــفـيـة
جـيـدة بــX قـاعــة االنـتـظــار واIـراحـيـض اIـشـتــركـة وغـرف

تغيير اIالبس والبوابة وعنداالقتضاء احلانة واحملالت.

يـــنــبــغي أن يــتــوفــر مــبــسـط االســتــقــبــال عــلى مــكــان
لوضع صندوق النقود واIفاتيح والبطاقات اIغناطيسية

وبريد الزبائن وأمتعة الزبائن وخدمة الصرف.

34  :   : يـــجـب أن تـــكـــون الـــغــــرف اIـــكـــان اخلـــاص اIــادة اIــادة 
لــلــزبــون وأن تـــتــوفــر عــلـى جتــهــيــزات مــنـــقــولــة وصــحــيــة
وتـــســتــجـــيب Iــتــطـــلــبــات  تــلـــطــيف اجلــو والـــهــدوء الــكــلي

واألمن.

يـقرر لـكل مؤسسـة فنـدقيـة غرف مـجهـزة الستـقبال
الزبائن احملدودي التنقل.

اIادة اIادة 35  :   : يجب أن تزود قـاعات االستحـمام �غسل
ومــرش أو حـــمــام ذي مــكــيف مـــيــكــانــيــكـي أو طــبــيــعي مع
نظـام استـقبـال الزبـائن احملـدودي التـنقل وفـقا لـتصـنيف

اIؤسسة.

اIـادة اIـادة 36  :   : يـجب أن يـتــوفـر اIـطــعم  عـلى جتــهـيـزات
منقولة وفنـدقية وأن يسمح بالـرفاهية للزبون من خالل

توفير الهدوء الكلي و تلطيف اجلو واألمن. 

qــزودة بــعــدة مــطــاعمIـؤســســة اIيــجب أن تــعــد فـي ا 
مـطابخ وتـوصـيالت مـبـاشرة مع اIـطـابخ من خالل مـصـعد

األواني.

اIــادة اIــادة 37  :   : يـــجب أن تــزود قـــاعــات اإلطـــعــام بـــجــهــاز
استقبال الزبائن  احملدودي التنقل. 

اIادة اIادة 38  :   : يجب بناء اIـطابخ بشكل يسهل التوزيع
والتموين انطالقا من ساحة اIصلحة.

يـجب أن يـستـجـيب  اخـتـيـار موقـع اIطـبخ  Iـعـايـير
األمن اIــطــلــوبــة فـي مــجــال أمن احلــرائق ويــجب دراســته
وفــقــا لـــــلــعالقــات الــوظــيــفــيــة الـــتي تــربــطه بــالــفــضــاءات

اآلتية :
qطعمIا -

 qقاعة وجبات الفطور -
- األماكن التقنية.

ويجب اتخاذ احتياطات تقنية لضمان هذا العزل.

اIـــــادة اIـــــادة 26 :  : �ـــــكـن أن تـــــكـــــون تــــــهـــــويـــــة اIــــــؤســـــســـــات
الـفــنـدقـيـة إمّـا مـيـكـانـيــكـيـة من خالل الـسـحب احلـراري أو

طبيعية بالنسبة  لألماكن اIوجودة باخلارج.

حتـدد قيم جتـديد الـهواء الـواجب األخـذ بهـا بالـنسـبة
لـــلـــفـــنــــدقـــة بـــقـــرار مـن  وزيـــر الـــســــيـــاحـــة حـــسـب مـــعـــيـــار

تصنيف اIؤسسة بعد أخذ رأي الوزير اIعني.

اIــــادة اIــــادة 27  :   : يـــجـب ضــــمـــان الــــراحــــة الــــصــــوتـــيــــة  في
اIؤسسات  الفندقية عن طريق عزل كاف. 

وبــهـذا الـصــددq يـحـدد احلـد األدنـى لـلـراحـة الــصـوتـيـة
الواجب مراقبتـها  في مؤسسة فنـدقية  بقرار من وزير

السياحة. 

بالنسبة للضجيج الداخلي للمؤسسة : بالنسبة للضجيج الداخلي للمؤسسة : 
qالغرف Xب db 51   -

qمرات والغرفIا Xب  db 41   -
-    db 70 بX الطوابق.

بالنسبة للضجيج اخلارجي للمؤسسة :بالنسبة للضجيج اخلارجي للمؤسسة :
qلضجيج الطرقات db 45 من 35 إلى -

-   db 35 لضجيج الطائرة.

اIــــادة اIــــادة 28 :  : يـــــجب أن تـــــكــــون األمـــــاكن الـــــتي يـــــســــهل
بـلوغها اجلمـهور ومنافذهـا متوفرة عـلى إضاءة كافية من
أجل ضـمـان حـركـة سـيـر سـهـلـة تـسـمح بـالـقـيـام بـتـحـركات

أمنية.

29 :  : تــخــضع اIــؤســســات الــفــنــدقــيــة لــلــقــواعـد اIـادة اIـادة 
اIــتـــعــلـــقــة بـــالـــتــنـــظــيم اIـــعـــمــول به فـي مــجـــال األمن ضــد
أخـطـار احلـرائـق والـفـزعq وهـذا حـسب صـنـفـهـا احملـدد وفـقـا

لعدد اجلمهور.

30 :  : يـــتــعـــX عـــلى  رئـــيـس اIــؤســـســـة تـــنـــفـــيــذ اIــادة اIــادة 
مـجـموع األحـكـــام  والـتدابــيـر القـانـونـيــة والـتـنـظيـمـيــة
اIــعـمــول بـهــا فـي مـجــال حـمـايــة الـتــراث الـعــمـومي وأمن

األشخاص اIرتبطX به.

الفرع الثالث  الفرع الثالث  
قواعد التهيئةقواعد التهيئة

اIــادة اIــادة 31  :  : يــجب بـــنــاء مــدخل اIــؤســســـة الــفــنــدقــيــة
بــطــريــقــة تــضــمـن االســتــقــبــال األفــضل من خالل أبــعــادهــا
اخلــاصــة بــالـدخــول الــســهل وإضــاءتـهــاq و يــجب أن يــتــوفـر

على إفريز للحماية ضد تقلبات الطقس.
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وإذا كـان الـسـقف الـسـفـلي لــلـطـابق األعـلى يـقع عـلى
qـدنيةIبـعد 8 أمتـار على مسـتوى مـدخل مصالح احلـماية ا
يـجـب أن تـكــون لـلــمـؤســسـة  واجــهـة تــشــمل ¡ـرات تــمـكن

الوصول إلى الساللم اجلوية حسب األحكام اآلتية :

- مــســـلك تـــســتـــعـــمــله آالت اإلنـــقـــاذ (يــســـمى مـــســلك
اآلالت) يكـون عـرضه مـطـابـقـا لـصـنف اIـؤسـسـةq يـتضـمن
قـسـما Iـسـلك قابل لالسـتـعمـال قـصد تـثبـيت ساللم جـوية
(يـسـمى مـسـلك الـسلـم) ذي عرض حـر أدنى لـلـطـريق يـقدر

بـ  4 أمتار.

- ¡ر  يـبلغ عـلوه األدنى 1.80 م وعرضه األدنى 0.90
مـتــر مــجـهــز بــنـظــام فــتح �ـكـن الـدخــول إلــيه من اخلـارج.
يـجب فــتح هـذه اIــمـرات عـلـى ¡ـرات أفـقــيـة مـشــتـركـة أو

على أماكن قابلة لدخول اجلمهور.

اIــــادة اIــــادة 46 :  : يـــــجب أن تـــــســــمح اIـــــواصــــفـــــات اخلــــاصــــة
بـــاألشـــخــاص احملـــدودي الــتـــنــقـلq  الســيـــمــا اIـــتـــنــقـــلــX في
الـــكـــراسي اIـــتـــحـــركــة الـــتـــنـــقلq في شـــروط ســـيـــر عـــاديــة
لـلـدخـول إلى اIـؤسـسـة واخلـروج مـنـها واالسـتـفـادة من كل

اخلدمات اIعروضة على اجلمهور.

الفصل الثانيالفصل الثاني
الشروط اIطلوبة للموافقة على مخططات بناءالشروط اIطلوبة للموافقة على مخططات بناء

اIؤسسات الفندقية أو تهيئتهااIؤسسات الفندقية أو تهيئتها

اIــــادة اIــــادة 47 :  : يــــجـب أن يــــرفق كـل مــــشـــــروع بــــنــــاء أو
تـــهـــيـــئــة مـــؤســـســـة فــنـــدقـــيـــة �ــلـف يــتـــكـــون من مـــجـــمــوع
اخملططـات التي تـمثل فـكرة اIتـعامل الـتي تسـمح بإبراز

اختياره اIعماري.
يــجـب أن يــوقع اIـــهــنــدس اIـــعــمــاري واIـــهــنــدس في
الـهـنـدسـة اIـدنـية مـجـمـوع الـوثـائق اIـكـونـة لـلـمـلف طـبـقا
لـلــقـانـون رقم 90-29 اIـؤرخ في أول ديــسـمـبـر سـنـة 1990
واIـــــذكـــــور أعالهq ويـــــودعـــــانـــــهـــــا  في ثالث (3) نــــسـخ لــــدى

اللجنة اIنشأة لهذا الغرض.

يجب أن يتضمن اIلف : 

اخملططات  التخطيطية :اخملططات  التخطيطية :

- مـــخـــطط لـــلــمـــوقع عـــلى مـــقـــيــاس 2000/1 يــجب أن
qؤدية إليهاIاالعتبار البيئة والطرق ا Xيأخذ بع

- رسـم طـوبــوغـرافي لألرض عــلى مـقــيـاس 500/1 أو
1000/1 وذلك حــــسب أهـــمــــيـــة مـــســـاحــــة األرض اخملـــصـــصـــة

qزمع إجنازهIللمشروع ا

يـجب أن تـكـون مـرتـبـطـة �ـحالت خـدمـات الـطـوابق
العليا برافعة األثقال وساللم اخلدمة. 

39  :   : يــــجـب أن يـــــســــتـــــجـــــيب تـــــصـــــور احملالت اIــــادة اIــــادة 
التقنية للشروط اآلتية :

- األخــذ بـــعـــX االعــتـــبــار تـــدفق تـــنـــقل مــســـتـــخــدمي
qهامIصلحة وكذا التجهيزات الضرورية ألداء اIا

- تـــوفــــيـــر وتـــنــــظـــيـم الـــفــــضـــاءات وفـــقــــا لـــلــــعالقـــات
الـــوظــــيـــفـــيــــة الـــتي يــــنـــبـــغـي أن تـــربط احملـالت الـــتـــقــــنـــيـــة

qبالفضاءات اخملصصة للزبائن
qالترتيب بصفة بعيدة عن أنظار الزبائن -

qصلحةIتسهيل الدخول إلى ساحة ا -
qإلزامية احترام قواعد و معايير األمن -

qاحترام قواعد و معايير النظافة -
- احترام معايير التهوية و الترويح.

اIـادة اIـادة 40  :   :  يــجب أن تــتـوفــر اIـؤســسـات الــفـنــدقـيـة
حـــسب تــــصـــنـــيـــفـــهـــاq عـــلـى قـــاعـــات اجـــتـــمـــاعـــات ومـــطـــاعم
مـتـخصـصـة وقـاعـة إعـادة الـلـياقـة الـبـدنـيـةq وقـاعـة احلالقة
والــتـجــمـيـل وحـدائق مــتـنــوعـة ومــحالت جتــاريـة ومــسـبح

وساحات Iمارسة التنس ونواد ليلية.

41  :   : يـــــــجب أن يــــــتـم الــــــدخــــــول إلـى الــــــغــــــرف اIـــــادة اIـــــادة 
انــطالقــا من قــاعــة االسـتــقــبـال عـن طـريق ¡ــرات وساللم.
�ـكن أن يـكـون الدخـول إلى اIـوتـيالت ونـزل الـطريق عن
qزيــادة عـلى ذلك qطــريق ¡ــرات خـارجــيـة. ويــتم الــصـعــود
إلى الـــطــوابق عن طـــريق ساللم أو مـــصــاعــد فـي الــفــنــادق

التي يتطلب تصنيفها وعدد طوابقها ذلك.

42  :   : يــــــجـب أن تــــــكــــــون مــــــداخـل اIــــــصــــــلــــــحــــــة اIـــــادة اIـــــادة 
والبضائع مستقلة و¡نوعة على اجلمهور.

اIــادة اIــادة 43  :  : يـــجب وضع مـــســاحـــات تــوقـف ســيــارات
الــــزبـــائن واخلـــدمــــات وفـــقـــا حلـــجـم وتـــصـــنـــيـف اIـــؤســـســـة
الفـندقـية. ويـتم إدارج مـوقف السـيارات داخل اIـبنى أو
إجنـــازه في اخلــــارج في مـــســــاحـــة مـــشــــجـــرة حـــسـب مـــوقع

اIؤسسة الفندقية.

اIـادة اIـادة 44  :   : يـجب تــصــور مـعــاجلـة اIــظـهــر الــطـبــيـعي
لـلفضاءات اخلارجيـة للمؤسسة الـفندقية بـطريقة تضمن

اندماج أمثل مع البيئة.

اIـادة اIـادة 45 : : يـجب أن تـكون اIـؤسـسـات سهـلـة الـدخول
مـن اخلـــارج لــــلـــوصــــول إلى مــــصـــالح اإلنــــقـــاذ و مــــكـــافــــحـــة

احلرائق.
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-  وصف مختصر خملـتلف البنايات التي يتضمنها
qزمع إجنازهIشروع اIا

qكل بناية وكل محل Xتعي  -
-  تــقـديـر مـجـمـوع اIـسـاحــات اIـزمع بـنـاؤهـا بـاIـتـر

qربعIا
 qتبرير االختيار الهندسي  -

-  دليل األمن.
2 -  تقدير تكاليف األشغال.

3 -  تقـريـر يـعطـي إيضـاحـات حول صـنف اIـؤسـسة
و طبيعة استغاللها.

اIـادة اIـادة 48 :  : حتـدد الــقـواعـد اخلــاصـة بــبـنـاء اIــؤسـسـات
الـفـندقـية وتـهـيئـتهـاq عـند االقـتـضاءq �ـوجب قرارات من

الوزير اIكلف بالسياحة.

49 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلـزائـر في 25 شـعــبـان عـام 1427 اIـوافق 18
سبتمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

qواجـهة للـبحرIبـالنسـبة للـمؤسـسات الفـندقيـة ا  -
قـطعة متـعامدة من قطـعة األرض إلى البحـر على مقياس

q500/1

-  بـــيـــان أمن يــــبـــرز مـــجـــمـل الـــتـــدابـــيـــر اIــــتـــعـــلـــقـــة
�ــواصـفــات األمن اIــقــررة �ــوجب الــتـنــظــيم اIــطــبق ضـد
مــــخـــاطـــر احلــــريق والـــفـــزع فـي اIـــؤســـســــات اIـــســـتــــقـــبـــلـــة

qللجمهور
q500/1 مخطط إجمالي على مقياس -

qمخطط لكل دور مقرر -
- قطعة بالعرض و قطعة مستطيلة للبنا يات.

q200/1 مخطط  الواجهات على مقياس -
- رسم يعطي نظرة إجـمالية عامة لـنموذج تمهيدي
أو عـــدة صـــور لـــلـــنــــمـــوذج الـــتـــمـــهـــيــــدي  أو إن تـــعـــذر ذلك
فــمـنـظـر عــام فـوقي أو اسـتــحـوار لـواجــهـتـX من الــبـنـايـة

تعطيان فكرة إجمالية.

اخملطط : الوثائق اIكتوبة : اخملطط : الوثائق اIكتوبة : 
1 - تقرير اIهندس اIعماري يشمل  ما يأتي  :

qوصف مختصر لألرض واحمليط -

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 13 ج جــــمــــادى الادى الـثــــانانــــيــــة عة عـام ام 1427
اIاIـوافق وافق 9 ي يــــولولـيــــو سو ســــنـة ة q q2006 يــــتـضــــمّن إنن إنــــهـاء ماء مــــهـامامّ

األمX العاماألمX العامّ لوزارة االتصال. لوزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسيّ مــــؤرّخ في 13 جــــمــــادى
الثـانية عـام 1427 اIوافق 9 يولـيو سنة 2006 تنـهى مهامّ
الـسّـيــد عـيـسى حـيـــرشq بـصـفـتــه أمـيــنــا عـــامّــا لـــوزارة

االتصــال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيمراسيـم رئاسيم رئاسيّـة مؤرة مؤرّخة في خة في 13 جم جمـادى الثانادى الثانـية عام ية عام 1427
اIاIـوافق وافق 9 ي يـولولـيــــو سو سـنـة ة q2006 تـq تــتـضــــمّن إنن إنـهــــاء ماء مـهـامامّ

مديرين للجامعات.مديرين للجامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسيّ مــــؤرّخ في 13 جــــمــــادى
الثـانية عـام 1427 اIوافق 9 يولـيو سنة 2006 تنـهى مهامّ
الــسّــيـد عــبـد الــقـــادر دربــــالq بـصــفــتــه مـديــــرا جلــامــعـــة

وهــران.

�ــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسيّ مــــؤرّخ في 13 جــــمــــادى
الثـانية عـام 1427 اIوافق 9 يولـيو سنة 2006 تنـهى مهامّ
السّيـد جمـال الدين كـردالq بصفـته مديـرا جلامـعة وهران

للعلوم والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسيّ مــــؤرّخ في 13 جــــمــــادى
الثـانية عـام 1427 اIوافق 9 يولـيو سنة 2006 تنـهى مهامّ
الــسّـيــدة نــاديـة خــضــارq زوجـة مــيــمــونq بـصــفــتـهــا مــديـرة

جلامعة البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مـؤرؤرّخ في خ في 13 ج جــــمــــادى الادى الـثــــانانــــيــــة عة عـام ام 1427
Xاألم XيXاألم Xيتضيتضـمّن تعن تعـي q q2006 وافق 9 يول يولـيو سيو سـنة نةIوافق اIا

العامالعامّ لوزارة العدل. لوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسيّ مــــؤرّخ في 13 جــــمــــادى
الــثـــانـــيـــة عـــام 1427 اIــوافق 9 يــولـــيـــو ســـنــة 2006 يـــعــيّن

السّيد مسعود بوفرشةq أمينا عامّا لوزارة العدل.
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مــــــــــرسرســــــــوم رئوم رئــــــــاساسـيّ م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 5 ج جــــــــمــــــــادى األولى عادى األولى عــــــــام ام 1427
Xيـتـضــــمّن الن الـتّــــعـيـ q q2006 ـوافوافـق أوق أوّل يل يـونونــــيـو سو ســــنـة ةIاIا

بعنوان وزارة الثقافة (استدراك).بعنوان وزارة الثقافة (استدراك).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الـرّسميّة - العدد 38 الصادر في 15 جمادى
األولى عـام 1427 اIوافق 11 يونيو سنة 2006.

q11 : الصفحة : 9 - العمود : الثاني - الرقم

- بــــــدال من :- بــــــدال من : "مـــــــديــــــــر اIــــــركـــــــز اجلـــــــزائـــــــري لـــــــلـــــــفن
q"السينمائي وصناعته

- يقـرأ :- يقـرأ : "مديـر اIركـز اجلـزائري للسينما".

(الباقي بدون تغيير).

مراسيمراسيـم رئاسيم رئاسيّـة مؤرة مؤرّخة في خة في 13 جم جمـادى الثانادى الثانـية عام ية عام 1427
Xتــــــتــــــضــــــــمّن تن تــــــعــــــيــــــ qت q2006 ــــــــوافق وافق 9 ي يــــــــولولــــــــيــــــــو سو ســــــــنــــــة ةIاIا

مديرين للجامعات.مديرين للجامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسيّ مــــؤرّخ في 13 جــــمــــادى
الــثـــانـــيـــة عـــام 1427 اIــوافق 9 يــولـــيـــو ســـنــة 2006 يـــعــيّن

السّيد العربي شاهدq مديرا جلامعة وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسيّ مــــؤرّخ في 13 جــــمــــادى
الــثـــانـــيـــة عـــام 1427 اIــوافق 9 يــولـــيـــو ســـنــة 2006 يـــعــيّن
الــسّـيــد مـحــمـد بن صــافيq مـديــرا جلـامــعـة وهــران لـلــعـلـوم

والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــــرســـــوم رئـــــاسيّ مــــؤرّخ في 13 جــــمــــادى
الــثـــانـــيـــة عـــام 1427 اIــوافق 9 يــولـــيـــو ســـنــة 2006 يـــعــيّن

السّيد عبد اللطيف بابا أحمدq مديرا جلامعة البليدة.

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قـرار مرار مـؤرؤرّخ في خ في 12 ج جــــمــــادى الادى الـثــــانانـيــــة عة عـام ام 1427 اI اIـوافق وافق 8 
يوليو سنة يوليو سنة q 2006 يجعل منهج حتديد نسبة اآلزوت q يجعل منهج حتديد نسبة اآلزوت
الالــــقـاعاعـدي اIدي اIــــتـبـخــــر اإلجر اإلجـمــــالي في مالي في مـنــــتـوجوجـات الات الــــصـيـد

البحري إجباريا.البحري إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

- �قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسي ّرقم 06 - 176 اIـؤرخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006 

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 90 - 39 اIؤرخ
اIــــــوافق  30 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة1990 في3 رجب عــــــام 1410 

qتممIعدل واIا qتعلق �راقبة اجلودة وقمع الغشIوا

- و�ـــقــــتـــضى اIــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 02 - 453 
اIـؤرخ في 17 شـوال عام 1423 اIـوافق 21  ديـسـمـبـر سـنة

q2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

- و�قتضى اIرسوم التنفيذي رقم 04- 189 اIؤرخ
في 19 جــــمــــادى األولى عـــام 1425 اIــــوافق7 يـــولـــيــــو ســـنـــة
2004 الذي يـحدد تـدابيـر حـفظ الصـحة والـنظـافة اIـطبـقة

  qائياتIعلى منتوجات الصيد البحري و تربية ا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIادة األولى اIادة األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اIـادة 19 من اIـرسوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 90 - 39 اIــــؤرخ في 3 رجـب عــــام 1410 
اIــــــــوافق 30 يــــــــنــــــــايــــــــر ســــــــنــــــــة q1990 اIــــــــعــــــــدل واIـــــــــتــــــــمم
واIـذكـورأعالهq يـهـدف هـذا الـقــرار إلى جـعل مـنـهج حتـديـد
نـسـبة اآلزوت الـقـاعدي اإلجـمـالي اIـتبـخـر في منـتـوجات

الصيد البحري إجباريا.

2 :  : مـن أجل حتـــديـــد نـــســـبـــة اآلزوت الـــقـــاعـــدي اIــادة اIــادة 
اإلجــمـالي اIـتــبـخـر في مــنـتـوجـات الــصـيـد الــبـحـريq فـإن
مـخــابـر مـراقـبـــة اجلـودة و قـمع الــغش و اخملـابـر اIــعـتـمـدة

لهذا الغرض ملزمة باستعمال اIنهج اIبX في اIلحق .

 كــمــا يــجب أن يــســتـعــمل اخملــبــر عــنــد األمــر بــإجـراء
خبرةq هذا اIنهج.

  اIـادة اIـادة 3 :  : يـنشـر هـذا الـقـرار في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 8 يوليو سنة 2006.

الهاشمي الهاشمي جعبوبجعبوب
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 7.4 محلول مائـي ألليزارين السلفونات الصوديوم

.%0,5

  8.4 محلول حمض الكبريت  0,1 نظامية.

5 . طريقة العمل : . طريقة العمل :

-  تــوزن 10غ  من اIــنـــتـــوج اIــراد حتـــلــيـــله. إذا كــان
اIـنتوج مـحفوظ فـي الزيت (سردين مـعلب) أو في سائل
Xيـجب جتـفيـفه ب q(سـمك الـتونـة علـى احلالـة الطـبـيعـية)

أوراق الترشيح.

- يوضع في قـارورة أسطـوانيـة الشـكل سعـتها 250 
ملل (عريضة الفتحة) مع 50 ملل من اIاء اIقطر.

- يسحق بواسطة جهاز خلط سريع. 

- يــــســــكب اIــــســــحــــوق داخـل اإلنــــاء الــــكــــروي جلــــهـــاز
التقطير.

- تغـسل القـارورة وساق جـهاز الـسحق بـواسطة 50
ملل من اIاء.

تـسـكب ميـاه الـغـسل داخل اإلناء الـكـروي. ثم يـضاف
على التوالي مع الرج في كل مرة :

q(Rhodorsil) 3 قطرات من رودورسيل  -

q1 ملل من محلول فيروسيانور البوتاسيوم -

q1 ملل من محلول أستات الزنك -

qX5 قطرات من محلول فينول فتالي -

- 20 ملل من محلول كربونات الليثيوم.

يــــرافـق هـــذه اإلضــــافــــة األخــــيــــرة تــــغــــيـــيــــرا فـي لـــون
الفينول فتاليX إلى األحمر اخلالص.

يـربط اإلنــاء الـكـروي مـبـاشـرة بــاIـبـرد الـنـازل الـذي
يـدخل طــرفه داخل بـيـشـر سـعـته 100 مـلل يـحـتـوي عـلى20
ملل من اIـاء اIقطر و 5 قطـرات من األليزارين. يجب أن
تـسـقط الــقـطــارة مـبـاشــرة في هـذا اخلـلــيطq بـحــيث يـكـون

الطرف األسفل للمبرد مغمورا.

يـســخن اإلنــاء الــكـروي حــتى الــغـلــيــانq وعـنــد بــدايـة
تغيـر األليـزارين  إلى اللون الـبنـفسجي q تـواصل عمـلية

التقطير Iدة  10 دقائق.

اIلحـقاIلحـق
منهج حتديد نسبة اآلزوت القاعدي اIتبخرمنهج حتديد نسبة اآلزوت القاعدي اIتبخر
اإلجمالي في منتوجات الصيد البحرياإلجمالي في منتوجات الصيد البحري

 1. تعريف :تعريف :

تنـطـبق تسـميـة آزوت قـاعدي مـتبـخـر إجمـالي على
اجملموعة اIتكونة من اآلمونياك و اآلمينات اIتبخرة.

تـتـنـاسب كـمـيـة اآلزوت الــقـاعـدي اIـتـبـخـراإلجـمـالي
Iادة غذائيةq مباشرة مع مستوى الهدم البروتيني.

2 . . مبدأ اIعايرة : مبدأ اIعايرة : 
يــتم جـراآلزوت الــقــاعـدي اIــتـبــخــر اإلجـمــالي اIـزاح
بـــواسـطـة كــربـــونــات الـلــيتـيوم (قـاعدة ضـعيـفة الحتلل
ال اليوريـاq الالبـروتيـدات وال األحماض األمـينـية) بـبخار

اIاء. تعاير القطارة بحمض الكبريت.

3 . التجهيزات : . التجهيزات :
 qإناء كروي بيركس سعته  500 ملل -

qجهاز مبرد -
 qجهاز موصول بأنبوب مبرد مستقيم -

- بيشرسعته  100 ملل.

تـبـX الـتـجـربـة أنه من اIـسـتـحـسن اسـتـعـمـال جـهاز
ذو تــرويض كـروي مــثـبت �ـالقطq تـتــفـكك بــسـهـولــة حـتى

في احلرارة  وتضمن كتيمية كافية. 

4 . الكواشف : . الكواشف :
  1.4 ماء حديث التقطير.

  2.4 ســـــيـــــلـــــيـــــكـــــون رودورســـــيل (Rhodorsil ) مـــــانع

لتكوين الرغوة). (*)
  3.4 فيروسيانور البوتاسيوم 15% في اIاء.

  4.4 أستات الزنك  30% في اIاء.

  5.4 محلول فينول فتاليX 2% في كحول ذو °90.

  6.4 مــحــلـــول كــربــونــات الـــلــيــثـــيــوم حــتى الـــتــشــبع

(حوالي %8).

   (*)   يـــســـمح اIـــركب اIـــتـــكـــون من الـــســـيـــلـــيــكـــون اIـــانع

لــتـــشـــكـل الــرغـــوة اIـــضـــايـــقـــة بـــتـــســـخـــX ســـريعq يـــحـــقق كل من
فـيـروسـيـانــور الـبـوتـاسـيـوم و أسـتـات الـزنك عـمـلـيـة الـتـصـفـيـة

التي تضمن حجز البروتيدات.

كما أن إضافة بعض جزيـئات من حجر الكدان الكبريتية
تنظم عملية الغليان.
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يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

اIـــــادة األولى : اIـــــادة األولى : تــــــطـــــبــــــيـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIــــــادة 19 من
اIـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقـم 90 ـ 39  اIـؤرخ في 3 رجب عــام
 1410 اIـــــوافق 30 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة q1990 اIـــــعــــدل واIـــــتــــمم

واIـذكـورأعالهq يـهـدف هـذا الـقــرار إلى جـعل مـنـهج حتـديـد
نسبة الهسـتامX في منتوجات الصيد البحري بواسطة

كروماتوغرافيا في طور سائل ذات دقة عالية إجباريا.

اIـادة اIـادة 2 : : لـتـحديـد نـسـبة الـهـستـامـX فـي منـتـوجات
الـصيد البـحري بواسطـة كروماتوغرافـيا في طور سائل
ذات دقة عالية q فـإن مخابر مراقـبـة اجلودة و قمع الغش
واخملـابر اIـعـتـمـدة لـهذا الـغـرض مـلـزمـة باسـتـعـمـال اIـنهج

اIبX في اIلحق .

كــمــا يــجـب أن يــســتــعــمل اخملـــبــر عــنــد األمــر بــإجــراء
خبرةq هذا اIنهج.

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

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 12 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 8 يوليو سنة 2006.

الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحـــــقاIلحـــــق

منهج لتحديد نسبة الهستامX فيمنهج لتحديد نسبة الهستامX في
منتوجات الصيد البحري بواسطةمنتوجات الصيد البحري بواسطة

كروماتوغرافيا في طور سائل ذات دقة عالية.كروماتوغرافيا في طور سائل ذات دقة عالية.

1. موضوع : . موضوع : 

يـــبــX هـــذا اIــنـــهج مـــعـــايــرة الـــهــســـتـــامــX فـي ســمك
التـونـة أو الـسرديـن أو االسقـمـري أو البـلم أو أي مـنـتوج
بـــحــري طـــازج أو مــجـــمــد أو مــعـــالج بـــالــدخــان مـــجــفف أو
مـــــعــــالـج عــــلـى طــــريـــــقــــة آبــــرت (appertisé) أو تــــعــــرض ألي

معاجلة أخرى.

الــــــهـــــــســــــتـــــــامــــــX عـــــــبــــــارة عـن أمــــــX نــــــاجت عـن هــــــدم
الـهـسـتيـدين بـنـزع الكـربـون. �كـن أن يؤدي تـواجـدها في

السمكq بنسب أعلى من 10مغ/ 100غ إلى تسممات.

2. اIبدأ :. اIبدأ :

q في حـمض ثالثي كـلوروأسـتيك Xتذوب الـهسـتـام
تـــــركب مـع األورتـــــوفــــتـــــال ألـــــدهــــيـــــدq تــــفـــــصـل بــــواســـــطــــة

يفصل اإلناء الكروي عن اIبرد.

يـغــسل جــهــاز الـتــقـطــيــر و جتـمـع مـيــاه الــغـسل داخل
البيشر.

يـعـايـر اآلزوت القـاعـدي اIـتبـخـر اإلجمـالي بـواسـطة
مـــحــلـــول حـــمض الـــكـــبــريت  0,1 نــظـــامـــيــة q بـــتـــغــيـــر لــون

األليزارين إلى األصفر القشي.

6 . التعبير عن النتائج : . التعبير عن النتائج :

يــــعــــبــــرعن اآلزوت الــــقــــاعــــدي اIــــتــــبــــخــــر اإلجــــمــــالي
.(17 =NH3 ) باآلمونياك

تـرد الـنـتـيجـة إلى 100غ  من اIـنـتـوج.. لـيـكن ن عدد
اIـلـيـلـتـرات من حـمض الـكـبـريت  0,1 نـظـامـيـة اIـسـتـعـمل

للتعديل.

لدينا :

اآلزوت الــقـاعـدي  اIـتـبــخـر اإلجـمـالي A.B.V.T (مغ/
100/غ =  x 1,7 نx 10 =17ن)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرارمرارمــــؤرخ في ؤرخ في 12 ج جــــــمــــــادى الادى الــــثــــــانانــــــيــــــة عة عــــام ام 1427 اI اIــــوافق وافق 8
Xيـجـعل معل مـنــــهج حتهج حتـديديـد الد الــــهـسـتـامامـ qي q2006 يـولولـيــــو سو سـنـة ة
في مفي مــــــــــــنــــــــــتــــــــــــوجوجــــــــــــات الات الــــــــــصــــــــــــيــــــــــــد الد الــــــــــبــــــــــــحــــــــــــري بري بــــــــــواسواســــــــــــطــــــــــة
كــــــرومرومــــــاتاتــــوغوغــــــرافرافــــــيــــــا في طا في طــــــور سور ســــائائـل ذات دقل ذات دقــــة عة عــــــالالــــــيــــة

إجباريا.إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

- �ـقـتــضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اIـؤرخ
في  27 ربـــيع الـــثـــاني عــام  1427 اIــوافق  25 مــايـــو ســنــة

 qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا 

- و�ـقـتــضى اIـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 90-39 اIـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30 يـــــــنـــــــايـــــــر ســـــــنــــــة1990

 qتممIعدل و اIا qتعلق �راقبة اجلودة و قمع الغشIوا

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

qالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

-  و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 ـ 189
اIـؤرخ في 19 جــمـادى األولى عـام  1425 اIـوافق 7 يــولـيـو
سـنـة 2004 الـذي يــحـدد تــدابـيـر حــفظ الـصــحـة و الـنــظـافـة
اIــطـــبـــقـــة عـــلى مـــنـــتـــوجـــات الـــصـــيـــد الـــبـــحـــري و تـــربـــيــة

  qائياتIا
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تذوب 174,2مغ من  K2HPO4 في لتـر واحـد من ماء
qذو نقاوة عالية

- محـلـول الـعابـر في الـكـرومـاتوغـرافـيا : 40 %  من
أســـيــتــونـتريل و 60 % من مـــحـــلــول K2HPO4 تـركـيزه

 q1 ميليموالرية 

qمرشحة  5 ميكرومتر -

- ورق ترشيح ذو طيات رقم 127

5. طريقة العمل : . طريقة العمل : 

1.5 حتضير مصفى حتضير مصفى (défécat) ثالثي كلورواستيك :) ثالثي كلورواستيك :

تـســحق و جتــانس عــيـنــة ¡ــثـلــة تـزن  200غ تـقــريــبـا
وتقتطع العينة للتجربة مباشرة.

1.1.5 حالة السمك الطازج و اجملمد :

جتـانس  100غ من الـعــيــنـة مع  50 مــلل مـن اIـاء  في
جـــهـــاز لـــلــــســـحق ثم تـــضـــاف  50 مـــلل من مــــحـــلـــول  ثالثي
كلـوروأستيك (TCA) 20 % يخـلط من جديـد ثم يرشح في

ورق ترشيح ذو طيات رقم 127.

 2.1.5 حالة السمك اIعلب :

qقطرIنفس الطريقة السابقة بأخذ  50غ من اللحم ا
 50 مـــــــــــلـل مـن اIــــــــــاء و  50 مـــــــــــلـل مـن مـــــــــــحـــــــــــلــــــــــول ثـالثـي

. % 20 (TCA) كلوروأستيك

  3.1.5 حالة السمك نصف اIعلب :

نفس الـطريقة q بأخذ 40غ من حلم السمك و 100ملل
مـن اIـــاء  و  50 مـــلـل من مــــحـــلــــول ثالثـي كـــلــــوروأســــتـــيك

.% 20 (TCA)

 2.5 تفاعل التركيب مع أورتوفتال ألدهيد : تفاعل التركيب مع أورتوفتال ألدهيد :

يـخـفف جـزء صـغـيـر من الـرشـاحة الى 10/1 في مـاء
خــــــال من اIــــــواد اIـــــعــــــدنــــــيـــــة ثـم يـــــرشـح فـي مـــــرشــــــحـــــة 5

ميكرولتر. 

�كن إجراء بقيـة التفاعل يدويا أو بواسطة محضر
- محقن ذاتي.

تقتطع  100 ميكرولتر من احمللول اخملفف الى 10/1
و يضاف إليه  900 ميكرولـتر من اIاء ذو نقـاوة عالية ثم
 NaOHجنـعل احملـلـول قـاعـدي بـإضـافـة  200 مـيـكـرولـتـر من
(2 نـــظـــامــــيـــة) ثـم يـــضـــاف  100مـــيــــكـــرولـــتــــر من مــــحـــلـــول

الــكــرومــاتـوغــرافــيــا في طــور سـائـل ذات دقـة عــالــيــة عـلى
أطـــوار مـــعــكـــوســـةq ثم يـــكــشـف عــنـــهـــا بــواســـطـــة الــقـــيــاس

الفليورومتري.

3. التجهيزات : . التجهيزات : 

qجهاز سحق -

qميزان -

- مـضـخـة إيـزوقـراطـيــة لـكـرومـاتـوغـرافـيـا في طـور
qسائل

- مــحـــقــنـــة من نــوع  RHEODYNE ذات حــلـــقــة حــقن
qلـ 20 ميكرولتر

- عـــمـــود  C18 (20 سم × 4 ±) : ســـيـــلــــيس كـــرويـــة 5
qمع احتمال إضافة عمود مسبق C18  ميكرومتر مدخلة

- كـاشف فـلـيـورومتـري ذو تـدفق مـسـتـمـر مع خـلـية
qلـ   20 ميكرولتر

qمسجل مكامل -

- احـــــتــــمـــــال اســـــتـــــعـــــمـــــال مـــــحـــــضـــــر ذاتي- مـــــحـــــقن
أتوماتيكي.

4. الكواشف : . الكواشف : 

q% 20 (TCA) محلول حمض ثالثي كلورواستيك

Xثـــــــــنـــــــــائـي كـــــــــلـــــــــورهــــــــــيـــــــــدرات الـــــــــهـــــــــســـــــــتـــــــــامـــــــــ -
q(184,07ميليموالرية)

qذو تركيز  3,33مغ/ملل Xمحلول الهستام -

يــــــــذوب 165,6 مـغ مـن ثـــــــــنــــــــائـي كـــــــــلــــــــورهـــــــــيــــــــدرات
(TCA)  في 100مـلل من ثالثي كـلـوروأسـتـيك Xالـهـسـتـام

q%10

يخفف إلى 3/1 ثم إلى 100/1

- مــحــلــول أورتــوفــتــال ألــدهــيــد (OPA) تــركــيـزه 10
qيثانولIمغ/ملل  في ا

qمحلول الصودا 2 نظامية -

qمحلول حمض الكلوريدريك  3 نظامية -

- أسيـتـونيـتريل لـلـكرومـاتوغـرافـيا في طـور سائل
qذات دقة عالية

- مـــحـــلـــول تـــركـــيـــزه  1 مـــيـــلــيـــمـــوالريـــة من ثـــنـــائي
q(K2HPO4) البوتاسيوم هيدروجينوفوسفات



6. التعبير عن النتائج :التعبير عن النتائج :

 1.6 احلساب  :  احلساب  : 

نسبة الهسـتامX اIعبر عـنها باIلغرام لـ  100غ من
العينة هي :                

هـ =   6,66  ×   م      سمك طازج أو مجمد

                    م ن                   

 هـ =  10  ×   م      سمك معلب

                  م ن                   

   هـ = 15,83  ×  م    سمك نصف معلب

               م ن                                             
           حيث :

م ن : مــــســــاحــــة مــــنــــحــــنـى الــــهــــســــتــــامــــX لــــلــــعــــيــــنـــة
qالنموذجية

م   : مــســاحــة مــنــحــنى الــهــســتــامــX لــلــعــيــنــة اIــراد
qحتليلها

 يــؤخـــذ كــنـــتــيـــجــة اIـــعــدل اجلـــبــري لـــتــحـــديــدينq إذا
توفرت شروط  التكرارية.

 يعبر عن النتيجة :

- بـتـقريب  0,5مغ (القـيـمة اIـطـلقـة) لـنسب أقل من
q10مغ/ 100غ

- بـتـقريب  1مغ (الـقـيـمـة اIـطـلـقـة) لـنـسب أكـبر من
10مغ / 100غ. 

 2.6 التكرارية : التكرارية :

يـجـب أن ال يـتــعـدى الـفــرق بـX نــتـيــجـتي حتــديـدين
منجزين من طرف نفس احمللل 5 % من القيمة النسبية.

 3.6 عتبة الكشف : عتبة الكشف :

qسمك طازج أو مجمد    :  0,5مغ/ 100غ  -

qسمك معلب                :  0,75مغ/100غ  -

-  سمك نصف معلب        :  1مغ / 100غ.

أورتــوفــتــال ألــدهــيـد (OPA)  (10مــلغ/مــلل)q يــنـتــظــر Iـدة
أربع دقـائـق ثم يـوقـف الـتــفـاعـل بـإضــافـة  150مــيـكــرولــتـر

من HCI (3 نظامية).

يــــرج األنــــبــــوب جــــيــــدا بــــعــــد إضـــافــــة كـل كــــاشف مع
اIراعاة الدقيقة لوقت التركيب أي  أربع دقائق.

3.5 العبور في الكروماتوغرافيا : العبور في الكروماتوغرافيا :

qالتدفق :  1ملل/دقيقة -

- اIـــذيـــب الــــعـابــر في الــكــرومــاتــوغــرافــيـا : 40 %
1 K2HPO4  مــن االســــــيـــــتـــــونــــــتـــــريـل و60 % مـن مـــــحـــــول

qميليموالرية
qاحلجم احملقن :  20 ميكرولتر -

- كــشف فــلــيــورومــتــري : طــول مــوجـة الــتــهــيج 360
qنانومتر و طول موجة اإلرسال  450 نانومتر

- تــــــســـــجــــــيل و تــــــكـــــامل مــــــســـــاحــــــات مـــــنـــــحــــــنـــــيـــــات
qXالهستام

- مــدة عــبــور احملــلــول في الــكــرومــاتـوغــرافــيــا هي 6
دقائق تقريبا.

اIعايرة اخلارجية ( باحملضر الذاتي) :اIعايرة اخلارجية ( باحملضر الذاتي) :

- 100 مـيـكـرولـتـر  من مـحـلـول الـهـسـتـامـX تـركـيزه
10.3,33ـ 3ملغ/ملل

qاءI900 ميكرولتر من ا -

q2 نظامية NaOH  200 ميكرولتر من  -

10 (OPA) 100 ميكرولـتر من أورتوفتـال ألدهيد  -
  qانتظار 4 دقائق qملغ/ملل

- 150 ميـكرولـتر من   HCl نظـامـيته q3 الـعبور في
كروماتوغرافيا في طور سائل ذات دقة عالية.

حتـــتــوى  20 مـــيـــكـــرولـــتـــر احملـــقـــنـــة عـــلى  4,6 مغ من
 .Xالهستام

إذا كـانت نـسـبـة الـهـسـتـامـX ضـعـيـفـةq يجـرى تـفـاعل
الـــتـــركـــيـب عـــلى مـــصـــفى (défécat) ثالثـي كــلـــوروأســـتـــيك
(TCA) غيـر مخـفف أو ذو تـخفـيف ضـعيف و الـعكسq إذا
(défécat) ــصــفىIيــخــفف ا qكــانت هـــذه الــنــســبــة مــرتــفــعــة
بـطـريقـة �كن احلـصـول فيـهـا على قـراءة كرومـاتـوغرافـية

قريبة من احمللول النموذجي.

(défécat) صـفىIيـجـرى حتـديـدان إثنـان عـلى نـفـس ا
احملضر.

اIطبعة الراIطبعة الرّسميةq  حي البساتqXسميةq  حي البساتqX بئر مراد رايسq ص.ب  بئر مراد رايسq ص.ب 376   - اجلزائر- محطة  - اجلزائر- محطة
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