
العدد العدد 25
السالسّنة الواحدة و اخلمسوننة الواحدة و اخلمسون

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

األحد األحد 4 رجب عام  رجب عام 1435 هـهـ

اIوافق اIوافق 4 مايو سنة  مايو سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 14-136 مـؤرّخ في 20 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1435 اIـوافق 20 أبـريـل سـنـة q2014 يــتـضــمـــن الـتــصـريـح
باIنفعة العموميـة للعملية اIتعلقـة بإجناز خطـوط كهربائية ذات الضغــط العـالي والعـالي جـدا في عــدة واليـات....

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-137 مـؤرّخ في 20 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435 اIـوافق 20 أبـريـل سـنة q2014 يـحـدد إجـراءات احلـصول
علـى الرخـص اIطلـوبة إلجناز منـشـآت تكرير احملـروقات وحتويلهـا واستغاللهـا...................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-138 مـؤرخ في 20 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435 اIـوافـق 20 أبـريـل سـنة q2014 يـحـدد قـائــمــة وطـبـيـعـة
تكاليـف االستغالل اIرخصة للحسم لتحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي....................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  جمادى األولى عام 1435 اIوافق 27  مارس سنة q2014 يتضمّن إنهاء مهام بوزارة اIالية.......

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 25  جــمــادى األولـى عـام 1435 اIـوافق 27  مــارس ســنــة q2014 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديــر اIــركـز
الوطني لإلعالم اآللي واإلحصائيات..............................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 25  جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 27  مـارس ســنـة q2014 يــتــضـمّن إنــهـاء مــهـام اIــديـر اجلــهـوي
للجمارك بإيليزي......................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 27  مـارس سـنـة q2014 يـتـضـمّـن إنـهـاء مـهـام اIـفـتش اجلـهـوي
للمصالح اجلبائية بقسنطينة......................................................................................................................

Xجهـوي Xيتـضمّن إنـهـاء مهـام مفـتشـ q2014 وافق 27  مارس سـنةIمـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1435 ا
ألمالك الدولة واحلفظ العقاري.....................................................................................................................

Xجهـوي Xيتـضمّن إنـهـاء مهـام مفـتشـ q2014 وافق 27  مارس سـنةIمـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1435 ا
للمفتشية العامة للمالية............................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 27  مارس سنة q2014 يتضـمّن إنهاء مـهام مكلّـفX بالـتفتيش
في اIفتشيات اجلهوية للمفتشية العامة للمالية............................................................................................

مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 25  جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 27  مارس سـنة q2014 يـتضـمّـنان إنـهاء مـهام مـديرين
للحفظ العقاري في الواليات.......................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 27  مـارس سـنـة q2014 يـتـضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديـرين ألمالك
.....................................................................................................................................Xالدولة في واليت

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 25  جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 27  مـارس سـنـة q2014 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـــر بــرمـجــة
ومتابعــة اIـيزانــية في واليـة بـرج بوعـريـريج.............................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 25  جمادى األولى عام 1435 اIوافق 27  مارس سنة q2014 يـتضمّن إنهـاء مهام مديـرين للضرائب
في الواليات..............................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 30  جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1435 اIـوافق 30  أبـريـل سـنـة q2014 يــتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــديـر اIــركـز
الثقافي اجلزائري بباريس (اجلمهورية الفرنسية)..........................................................................................

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25  جمادى األولى عام 1435 اIوافق 27  مارس سنة q2014 يتضمّن التّعيX بوزارة اIالية..........
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فهرس (تابع)

مـــرســــوم رئـــاســيّ مـــؤرّخ فـي 25  جــمـــادى األولى عــام 1435 الــــمــــوافـق 27  مـــارس ســــنـــة q2014 يــتـــــضـــمـّن تــعـــيــX مــديــر
الضرائب في والية الشلف...........................................................................................................................
مـــرســوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ فـي 25  جــمــادى األولـى عـام 1435 الـــمــوافـق 27  مـــارس ســـنـــة q2014 يـتــــضـــمـّن تــعـيــX مــديـرين
للحفظ العقاري في الواليات.........................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 7 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435 اIـوافق 7 أبـريـل سـنة q2014 يـحدد قـائـمـة اIـؤهالت والـشـهادات
اIطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية.............................................................

وزارة التجارةوزارة التجارة

قـرار مؤرخ في 5 صـفـر عـام 1435 اIـوافق 8 ديـسمـبـر سـنة q2013 يـجـعل مـنهـج حتديـد الـنـسـبـة الـكـليـة لـلـمـادة اجلـافـة لألجـبان
واألجبان الطرية إجباريا..............................................................................................................................

 وزارة العمل والتشغيل  وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 9 محـرّم عام 1435 اIوافق 13 نـوفمـبر سـنة q2013  يـعـدّل و يتـمّم القـرار الـوزاري اIشـترك
اIؤرخ في 25 رمضـان عـام 1433 الــمـوافـق 13 غـشــت سـنـة 2012 الـذي يـحدد تـعداد مـناصب الـشغل وتـصنـيفـها ومدة
العقد الــخاص باألعوان الـعاملX في نـشاطات احلفظ أو الـصيانة أو الــخدمات بعـنوان اإلدارة اIركزيـة واIصالح غير
اIمركزة للمفتشية العامة للعمل...................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 29  جـمادى الـثانـية عام 1435 اIوافق 29 أبريـل سنة q2014 يتـضمّـن رفع قـيمـة معـاشات الـضّمـان االجتـماعي
ومنحه وريوعه...........................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم 14-136 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
q2014 ــــوافق 20 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافق اIالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1435  ا
يـتـضـمـــن الـتصـريـح بـاIـنـفـعـة الـعـمومـيــة لـلـعـمـلـيةيـتـضـمـــن الـتصـريـح بـاIـنـفـعـة الـعـمومـيــة لـلـعـمـلـية
اIــتـعـلــقــة بــإجنـاز خـطـــوط كـهـربــائـيــة ذات الـضـغــطاIــتـعـلــقــة بــإجنـاز خـطـــوط كـهـربــائـيــة ذات الـضـغــط

العـالي والعـالي جـدا في عــدة واليـات.العـالي والعـالي جـدا في عــدة واليـات.
ــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول بالنيابة
qناجـــمIبنــاء  على  تقريــر  وزيــر  الطاقـــة  وا -

- وبـنـــاء عـلى الـدسـتـــورq ال سـيـمـا  اIـادتـــان  3-85
qو125 (الفقـرة 2 ) منه

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــــون رقم 90-30 اIــــؤرخ في 14
جـمــادى األولى عام 1411 اIوافق أول ديـسمبر سنة 1990
 qتمّــمIعــدل واIا qتضمن قانــون األمــالك الوطنيــةIوا

- و�ــقــتــضى الــقــانـــون رقــم 91-11 اIـــؤرخ في 12
شـــــــوال عــــام 1411 اIـــــوافق 27 أبــــريـــل ســــنــــة 1991 الــــذي
يحدد الـقواعد اIـتعلقـــة بنــزع اIـلكيــة من أجــل اIـنفعــة

 qتمــمIا qالعموميــة
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــــون رقم 02-01 اIــــؤرخ في 22
ذي الـــقـــعـــــدة عـــام 1422 اIــوافق 5  فـــبـــرايـــــر ســـنـــة  2002
qتعلق بالكهربــاء وتوزيـع الغــاز بواسطــة القنــواتIوا
- و�ـقـتـضى الـقـانــون  رقم 03-10  اIـــؤرخ  في 19
جـــمـــــادى  األولى  عـــام  1424  اIــــوافق  19  يـــولـــيــــو ســـنـــة
2003 واIـتعلــق  بحـمايــة  البـيئــة  في  إطــار  الـتنميــة

qعــدلIا qستدامــةIا
- و �ـقـتـضى الـقـانون رقم 04-21 اIـؤرخ في 17 ذي
الــــقــــعــــــدة عــــام 1425 اIــــوافق 29 ديـــــــســــمــــبــــر ســــنــــة 2004
واIتـضمن قـانـــون اIالـيـــة لسـنة q2005 ال سيـمـا اIادة 65

qمنه
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــــون رقم 11-10 اIــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIوافــق 22 يونـيو سنــة 2011  واIتعلق

 qبالبلديــة  
- و �ـــقـــتــــضى الـــقــــانــــون رقم 12-07 اIــــؤرخ في 28
ربـيـع األول عـام 1433 اIـوافــق 21 فــبـــرايــــر ســنـة  2012

 qتعلق بالواليــةIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي الـقــعـــــدة عـام 1434 اIـوافق 11 ســبــتـمــبــــر ســنـة

  qتضمن تعييـن أعضاء احلكـومـةI2013 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-111 اIـؤرخ
في 14 جـــمـــادى األولى عــام 1435 اIــوافق 13 مــارس ســنــة
2014 واIــتــضــمن تـــكــلــيف وزيــر الــطـــاقــة واIــنــاجم �ــهــام

  qالوزير األول بالنيابة

- و�ـــقــــتـــضى اIــــرســـــوم الـــتـــنــــفـــيـــــذي رقم 186-93
اIـــــؤرخ في 7 صــفــر عــام 1414 اIــوافق 27 يـــولــيــــو ســنــة
q1993 اIــتـممq الـذي يـحـــدد كــيـفـيـــات تـطــبـيــق الـقـانــــون

رقــم 91-11 اIــؤرخ في 12 شــوال عــام 1411 اIوافــق 27
أبـريل سنــة 1991 الـذي يحـــدد الـقواعــد اIـتعـلـقــة بـنــزع

qتمــمIا qنفعــة العموميــةIلكيــة من أجــل اIا

qوبعــد موافقــة رئيس اجلمهوريــة -

يرسميرسم ما يأتي : ما يأتي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى :  تطبـيقـا ألحكـام اIــادة 12 مكــرر من
الــــــقـــــانـــــون رقم 91 -11 اIــــؤرخ في 12 شـــوال عـــام 1411
qــذكور أعـــالهIتمـم واIا q1991 وافــق 27 أبريــل سنــةIا
وطــبـــقـا ألحــكـام اIــادة 10 من اIـرســـوم الـتـنــفـيـــذي  رقـم
93-186  اIــــــــؤرخ في 7 صــــــفـــــــــر عــــــــام  1414 اIــــــوافق 27

يـولـيـو سـنة q1993 اIـتـمــم واIـذكـــور أعــالهq يـهـــدف هـذا
اIـرسـوم إلى الـتــصـريح بـاIـنـفـعـــة الـعـمـومـيـــة لـلـعـمـلـيـــة
اIـــتــعــلــقـــــة بــإجنــــاز خــطـــوط كــهــــربــائـــيــــة ذات الــضــغــط
الـــعـــالـي والـــعــالـي جـــدا اآلتـــيـــــةq نـــظـــــرا لـــطـــابــع الـــبـــنـى
الـــتـــحــتـــيـــــة ذات اIـــنـــفــعـــــة الـــعـــامــــة والـــبـــعـــــد الــوطـــنـي

واالستــراتيجي لهــذه العمليـــة:

1. اخلـط الــكـــهـــربـــائي 400 كف اIـــيـــلــيـــــة - رمـــضــان
جمـال.

2. اخلـط الـــــكـــــهـــــربــــــائي 400 كـف أقـــــبـــــــو 400 كف -
عيــن أرنـــات.

3. اخلط الـــــكـــــهـــــربــــــائي 400 كـف أقـــــبــــــــو 400 كف -
رأس جنــات. 

4. اخلط الــــــكــــــهـــــربـــــــائي 400 كـف حـــــــاسـي الـــــرمــل-
حاسي مسعــود.

5. اخلط الــكـــهــربـــائي 220 كف بــوتـــلــيــلــــيس احملــطـــة
اIركزيــــة لتــوليــد الطاقـــة -  مسرغيــن مركــز(1).

6. اخلط الـكــهـربــائي 220 كف بـوتــلـيـلـــيس - احملـطــة
اIركزيــــة لتــوليــد الطاقـــة مسرغيـن مركــز(2).
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7. اخلـط الـــــــــــكــــــــــهــــــــــربــــــــــائـي 220 كـف عـــــX وســــــارة -
البــرواقيـــة. 

8. اخلط الكهربـائي 220 كف الشافيـــة - الناظـور.
9. اخلـط الــــــكــــــهـــــــربـــــــائي 220 كـف فــــــكـــــــيــــــريــــــنــــــــــة -

الناظــور.
10. الـــخــط الــكــــهـــربــائي 220 كف وادي األبـــطــــال -

وادي رهيـــو(2).
11. اخلط الـــكــــهـــربـــائي 220 كف مـــرســى الــــحــــجــــاج

400 كف  مركز مــدرع رقم 3 "اIنطقة الصناعيــة أرزيو".

12. اخلط الـــكـــهـــربـــائي 220 كف مـــرســى الــــحـــــجـــاج

220 كف  مركــز مدرع رقم 3 "اIنطقة الصناعية أرزيـــو".

13. اخلط الكهربائي 220 كف تيــارت -أفلــو2. 

14. اخلط الكهربائي 220 كف أفلـــو2 - البيض 2.

15. اخلط الـــكـــهـــربـــائي 220 كف األربـــعــاء 400 كف -

مفتاح 2. 
16. اخلط الــكـــهــربــائي 220 كـف األربــعـاء 400 كف  -

احلراش 2.
17. اخلط الـــكـــهـــربـــائي 220 كف خـــربـــــــة - شـــرشـــال

220 كف (1).

18. اخلط الـكــهــربـائي 220 كـف خـمــــيس مــلــيــــانــة -

شرشال 220 كف (2).
19. اخلط الكهربائي 220 كف طولقـــة - أوالد جــالل 2.

20. اخلط الكهربائي 220 كف البــرد - أوالد جــالل 2.

21. الــــخـط الــــكــــهــــربـــائي 220 كف ديـــدوش مـــراد -

ابن زيــاد.
22. اخلط الكهربائي 220 كف أدرار - أدرار2 (1).

23. اخلط الكهربائي 220 كف أدرار - أدرار2 (2).

24. اخلط الكهربائي 220 كف أدرار2  - رقــان.

25. الـــــخـط الـــــكــــهـــــربــــائــي 220 كـــف جـــــيــــــجـل  -

بني هـــارون.
26. اخلـط الــــــكــــــهـــــــربــــــائي 220 كـف ســــــوق أهـــــراس -

العوينـــات.
27. اخلط الكـهربائي 220 كف زبـــون مـحطة حتليــة

ميــاه البحــر تنــس - الشلف 2.
28. اخلط الكـهربائي 220 كف زبـــون مـحطة حتليــة

ميــاه البحــر مرسى احلجاج  - سيرات. 

29. اخلط الـكـهـربـائي 220 كف زبــــون مـحـطـة الضخ

لــــلــــتــــزويــــــــد �ــــشـــاريـــع اIــــيــــــاه الــــصــــاحلــــة لــــلــــشـــــرب -
مستغانــم أرزيـــو - وهــــران.

30. اخلط الكـهـربائي 220 كف فـكيـريـنــة - الـوكـالــة

الوطنيــة للسدود والتحويالت عX كرشــة.

31. اخلط الــكـــهــربــائي 220 كف تــازولـت - الــوكــالــــة

الوطنية للســدود والتحويالت عX كرشــة.

32. اخلط الكـهربائي 220 كف عX صـالح - الشركــة

اجلزائريــة للميــاه عX صالح. 

33. اخلـط الــــكــــهـــــربــــائي 220 كف رمــــضــــان جــــمــــال -

الشركة اجلزائرية للمياه سكيكــدة.           

34. اخلط الكـهـربائي 220 كف  سـكـيكـدة  - مـصـفـــاة

تكريــر البتــــرول سكيكــدة. 

35. اخلـط الــــكــــهـــــربــــائي 220 كف رمــــضــــان جــــمــــال -

مصفـــاة  تكريــر البتـــرول سكيكــدة.

36. اخلط الـكـهـربـائي 220 كف زهـانـــــة  - الـبـحـيـرة

الصغيــرة.

37. اخلط الـكــهــربـائي 220 كف خـمــيس مــلـيــــــانـــة -

أحمــر العيــن.

38. اخلط الـكــهــربـائي 220 كف خـمــيس مــلـيــــــانـــة -

وادي سلي.

39. اخلـط الــــكــــهـــــربــــائي 220 كف األربــــعــــاء - أحــــمــــر

العيــن.

40. اخلـط الـــكــــهـــربــــائي 220 كف رمـــضــــان جـــمـــــال -

ديــدوش مراد.

41. اخلط الــكـــهــربــائي 220 كف الــبـــيــاضــة 2- طــالب

العربي 1 و2.

42. اخلط الكهربائي 220 كف درقينــــة - البويــرة.

43. اخلط الكهربائي 220 كف تلمسان - الغــزوات.

44. اخلط الكهربائي  220 كف تلمسان - زهانـــة.

45. اخلـط الــــــكــــــهــــــربــــــائي 60 كـف سي مــــــصــــــطــــــفى -

األخضريــة (2).

46. الــــــخــط الــــــكــــــهـــــــربــــــائـي 60 كف الــــــبـــــويـــــــرة -

سيــدي عيسى (2).

47. اخلط الكهربائي 60 كف عX الكبيــرة - العلمــة.

48. اخلط الكهربائي 60 كف القصر - بجايــة 2.
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49. اخلـط الـــكــــهـــربــــائي 60 كـف كـــوديــــــــة اIـــــــدور -

تـــازولت (2).
50. اخلط الكهربائي 60 كف الهامل - بوسعــادة.

51. اخلط الكهربائي 60 كف الهامل - عX اIلح (1).

52. اخلط الكهربائي 60 كف الهامل - عX اIلح (2).

53. اخلط الــكـــهــربــائي 60 كف وادي  الــعــثـــمــانــيــــة -

ميلــة.
54. اخلط الكهربائي 60 كف ميلــة - فرجيــوة.

55. الـــــــــخــط الــــــــكــــــــهـــــــربــــــــائي 60 كـف الـــــــشــــــــلف 2 -

الزبوجــة (1).
56. الـــــــــخــط الــــــــكــــــــهـــــــربــــــــائي 60 كـف الـــــــشــــــــلف 2 -

الزبوجــة (2).
57. اخلط الـكـهـربـائي 60 كف شـرشــال 60/220  كف

- قورايــــة (1).
58. اخلط الكـهربائي 60 كف  شـرشــال 60/220  كف

- قورايـــة (2).
59. اخلط الـــــكـــــهــــربـــــائي 60 كف دالـي ابــــراهــــيــم 2 -

زرالـــدة.
60. اخلط الــكـــهــربــائي 60 كـف نـــــادي الــصــنــوبـــــر -

زرالــدة.
61. اخلط الكهربائي 60 كف فريحــة 2 - افليسن 1.

62. اخلط الكهربائي 60 كف فريحــة 2 - افليسن 2.

63. اخلـط الــــكــــهـــــربــــائي 60 كـف ســــيــــدي نـــــعــــمــــــان -

الناصريــة (1).
64. اخلـط الــــكــــهـــــربــــائي 60 كـف ســــيــــدي نـــــعــــمــــــان -

الناصريــة (2).
65. اخلط الـــــكـــــهـــــربـــــائي 60 كـف اجلـــــزائـــــر شــــــرق  -

الرويبــة شمال.
66. اخلـط الـــــــكـــــــهـــــــربـــــــائي 60 كـف بـــــــاب الـــــــزوار 2 -

الرويبــة شمال.
67. اخلط الــــكــــهــــربــــائي 60 كـف دالي ابــــراهـــيــم 2  -

الدويـــرة.
68. اخلـط الـــــــــكــــــــهـــــــــربـــــــــائي  60 كـف بـــــــــوفـــــــــاريك 2 -

الدويـــرة.
69. اخلط الكهربائي 60 كف القبــة - بــاش جــراح.

70. الــــخـط الـــــكــــهــــربــــائـي 60 كـف الــــحــــراش 2  -

بــاش جـــراح.

71. اخلط الـــــــــكــــــــهــــــــربـــــــــائي 60 كـف بــــــــوفـــــــــاريــك 2 -

بئــرالتوتــة  (1).

72. اخلط الـــــــــكــــــــهــــــــربـــــــــائي 60 كـف بــــــــوفـــــــــاريــك 2 -

بئرالتوتــة  (2).

73. اخلط الــــكــــهــــربــــائي 60 كـف دالي ابــــراهـــيــم 2  -

تقصرايــن.

74. اخلــط الـكــهــربـــائي 60 كــف عـX الـبــنـيــــان 2 -

Xزرالــــــــدة ( تــــمـــديــــــد عــــلى7 كم لـــلــــخط الـــكـــهــــربـــائي عـــ
البنيان- نــادي الصنوبر).

75. اخلـط الـــــــــــكـــــــــــهــــــــــربـــــــــــائـي 60 كـف عــــــX وســـــارة -

الشهبونيــــة (1).

76. اخلـط الــــــــــكـــــــــهــــــــــربــــــــــائي 60 كـف عـــــX وســـــــارة -

الشهبونيـــة (2).

77. اخلط الكهربائي 60 كف اجللفـــة - بهرارة (1).

78. اخلط الكهربائي 60 كف اجللفــة - بهرارة (2).

79. اخلط الكـهربائي 60 كف  زبـــون مـحطة حتليـــة

ميــاه البحــر رأس جنـات - سي مصطفى.

80.  اخلط الكـهربائي 60 كف زبـــون مـحطة حتـليــة

ميــاه البحــر رأس جنـات -  ذراع بــن خــدة.

81.  اخلط الكـهربائي 60 كف زبـــون مـحطة حتـليــة

ميــاه البحــر الطارف - خــرازة  (1).                   

82. اخلط الـكـهـربـائي 60 كف زبــــون مـحطـة حتـلـيــة

ميــاه البحـــر الطارف - خــرازة  (2).

83. اخلط الـكـهـربـائي 60 كف زبــــون مـحطـة حتـلـيــة

ميــاه البحــر وادي السبت - خمــيس ملـــيانـــة. 

84. اخلـط الــكـــهـــربــائي 60 كف الـــبــويـــــرة- الــوكـــالـــة

الوطنـيـة لـلســدود والتحـويالت  كوديــة أسردون (مـحطة
الضخ 1).

85. اخلط الـكـهـربـائي 60 كف اIـيـلـيـــة  مركـز حتـويل

60/220 كف - ســــد بوسيابـــة.

86. اخلـط الـــــكـــــهــــــربـــــائي 60 كـف اIـــــيـــــلـــــيـــــــة - ســــــــد

بـوسيابــة.

87. اخلـط الــكـــهـــربــائي 60 كف وادي الـــعــثـــمــانـــيــــة -

الوكالة الوطنية للسدود والتحويالت وادي سقــان  (1). 

88. اخلـط الــكـــهـــربــائي 60 كف وادي الـــعــثـــمــانـــيــــة -

الوكالة الوطنية للسدود والتحويالت وادي سقــان  (2). 
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89. اخلط الـــــــكـــــــهــــــربـــــــائي 60 كـف عـــــــيــن الـــــــســـــــبت-

اIـنــظـومــة الــشـرقــيــــة عـX الــسـبـت (مـحــطـة الــتــفـريغ 1+
محطة الضخ 1) (1و2).

90. اخلـط الــــــكــــــهـــــــربــــــائي 60 كف عـــــــيــن الـــــــســــــبت -

الـمــنــظــومـــة الـشـرقيـــة عــX الــسـبت (مـحـطـة الضخ 2)
(1 و2).

91. اخلـط الــــــكــــــهـــــــربــــــائي 60 كف عـــــــيــن الـــــــســــــبت -

الـمـــنظـومــة الـشرقيـــة عX السـبت (محطـة التفريغ 2)
(1 و2).

92. اخلـط الــــــكــــــهـــــــربــــــائي 60 كف عـــــــيــن الـــــــســــــبت -

الــمنـــظـومـة الـشرقـيــة عـX السـبت (محـطة الـتفريغ 3)
(1 و2).

93. اخلط الـكــهـربـائي  60 كف اخلــروب  - تـرامـــواي

قسنطينــة. 
94. اخلـط الــــــــكــــــــهــــــــربــــــــائي 60 كف عــــــX ســـــمـــــــارة -

ترامــواي قسنطينــة.
95. اخلط الـكــهــربـائي 60 كف احلـراش 2 - مــصـــــفـاة

تكــريــر البتـــرول سيــدي رزيــن اجلزائـــر.
96. اخلط الـكــهــربـائي 60 كف األخــضـريــة - الـوكــالــة

الـوطنـية لـلسـدود والتـحويالت  كـوديـة  أسـردون (محـطة
الضخ 4) 

97. اخلط الــكــهــربــائي 60 كف  الـــوكــالــــة الــوطــنــيــــة

لـــلـــســــــدود والـــتـــحـــــويـــالت  كـــوديـــــة أســـردون (مـــحــــطـــة
الـضخ 4) -الــوكـالـــــة الــوطــنــيـة لــلــســــدود والــتــحــــويالت

كوديــة  أسردون  (محطة الضخ 6).
98. اخلط الكـهـربائي 60 كف  سـيدي بـلـعبـاس مـركز

حتويل  - ترامــواي سيــدي بلعباس (1).
99. اخلط الكـهـربائي 60 كف  سـيدي بـلـعبـاس مـركز

حتويل - ترامــواي سيــدي بلعبـــاس (2).
100. اخلــط الــكـــهــربــائي 60 كف اجلــــزائـــر شــــرق -

مــحــطــــة فـرعــيــة لــلــشـركــــة الــوطــنــيـــة لــلــنــقـــل بــالــسـكك
احلديدية سي  مصطفى.

101. اخلط الـكــهـربـائي 60 كف تـيـزي وزو -  مـحـطـة

فـرعـيـــة لـلـشـركـــة الـوطـنـيـــة لـلـنـقـل بـالـسـكك احلـديـديـــة
بوخالفــة.

102. الـــخــط الــكــــهــــربـــائـي 60 كــف تـــلــــمـــــســـان  -

عX تموشنت.
103. اخلط الكهربائي 60 كف غليزان - مستغــانــم.

104. الـــــخـط الـــــكــــهـــــربــــائـي 60 كــف إلــــيـــــلــــلـــــتـن-

ســوق اجلمعــة.

105. اخلـط الـــــكـــــهــــــربـــــائي 60 كف سـي مـــــصـــــطـــــفى -

تيــزي مدن.
106. اخلط الكهربائي 60 كف خربــة - وادي الفـــضة.

107. الـــــخــط الـــــكــــهــــــربـــــائـي 60 كـف الــــــشــــلـف 2 -

وادي الفضـة.
108. اخلط الكهربائي 60 كف احلجــار - برحــال.

109. اخلط الكهربائي 60 كف درقينـــة - اغيــل أمــدة.

110. الــــخـط الـــكـــهــــربــــائـي 60 كــــف درقــــيـــــنــــــة -

عX الكبيــرة.
111. اخلـط الــــكــــهـــــربــــائي 60 كف ســـــــوق أهــــــراس -

سـوق أهــراس شـرق (1).
112. اخلـط الـــــكـــــهــــــربـــــائي 60 كـف ســـــــوق أهـــــراس -

سوق أهراس شرق (2).
113. اخلـط الـــــكـــــهــــــربـــــائي 60 كـف ســـــــوق أهـــــراس -

سوق أهراس جنــوب (1).
114. اخلـط الــــكــــهـــــربــــائي 60 كف ســـــــوق أهــــــراس -

سوق أهراس جنوب (2).
115. اخلـط الــــكــــهـــــربــــائي 60 كف ســـــــوق أهــــــراس -

سوق أهــراس مدينـة (1).
116. اخلـط الــــكــــهـــــربــــائي 60 كف ســـــــوق أهــــــراس -

سوق أهــراس مدينــة (2).
117. اخلط الكـهـربائي 60 كف الـبحـيرة الـصغـيـرة -

الصديقيــة.
118. اخلط الكهربائي 60 كف الرويسات - ورقلــة.

119. الـــــخـط الـــــكــــهـــــربــــائـي 60 كــف وادي ســــلـي -

عيــن مران  (1و2).
120. اخلط الكـهربائي 60 كف الـنــاظــور(60/220) -

الناضور(30/60) 1.
121. اخلط الـكــهـربـائي 60 كف الــنـاظـــور(60/220) -

الناضور(30/60) 2.
122. اخلط الكهربائي 60 كف بوثلجــة - الدرعــان 2.

123. اخلـط الـــــــــــــكـــــــــــــهـــــــــــــربـــــــــــــائـي 60 كـف أوالد دراج -

اIطارفـــة (1).
124. اخلـط الـــــــــــــكـــــــــــــهـــــــــــــربـــــــــــــائـي 60 كـف أوالد دراج -

اIطارفـــة (2).
125. اخلـط الـــــــــكـــــــــهـــــــــربـــــــــائي 60 كـف  بـــــــــســـــــــكــــــــــرة -

الوطايـــة.
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126. اخلط الـــــكـــــهـــــربـــــائي 60 كـف  تــــمـــــاســـــيــن (2) -

تماسيــن (1).

127. الــــخـــطـ الـكـــهــربـــائــي 60 كـــف الـــشـــلــف -

2  الشركـــة الوطنية للمـــواد الكيــميائيــة.   

128. اخلط الـــــــكـــــــهــــــربـــــــائي 60 كـف حـــــــاسـي عـــــــامــــــر-

شهايريـــة.

129. اخلــط الـــــــــــكــــــــــــهــــــــــــربـــــــــــــائـي 60 كـف اIـــــــــــــرسـى -

شهايريــة.

130. اخلط الــكـــهــربــائي 60 كف ســيــدي بـــلــعــبــــاس -

بلعــربي.

131.  اخلط الكـهربائي 60 كف سيـدي بلـعبــاس 2  -

بلعــربي.

132. اخلط الكـهربـــائي 60 كف سيـدي بلـعبــاس 2 -

مقــام الشهيــد (1).

133. اخلط الـكـهـربــــائي 60 كف سـيـدي بـلـعـباس 2 -

مقــام الشهيــد (2).

134. الــــــخــط الــــــكـــــهــــــربــــــــائـي 60 كـف زهــــــانـــــــة -

وادي تليـالت (1).

135. الـــــخــط الـــــكــــهـــــربــــــائــي 60 كـف زهـــــانــــــة -

وادي تليــالت (2).

136. اخلط الكهربـائي 60 كف بشار- تاغيـــت.

137. اخلـط الــــــكــــــهــــــربـــــــائي 60 كـف بــــــني عــــــبـــــــاس -

كــرزاز.

138. اخلط الـكـهـربــائي 60 كف اIـنـظـومـــة الـغـربـيـــة

60/220 - اIنظومة الغربيــة (محطة الضخ 1) (1و2).

139. اخلط الـكــهــربــائي 60 كف اIــنـظــومــة الــغـربــيـة

60/220 - اIنظومــة الغربيــة (محطة التفريغ 1) (1و2).

140. اخلط الـكـهـربــائي 60 كف اIـنـظـومـــة الـغـربـيـــة

60/220 - اIنظومة الغربيــة (محطة التفريغ 2) (1و2).

141. قــــــطـع في مـــــــرسى احلــــــجــــــاج 400 كف  لـــــــلــــــخط

الكهربائي 400 كف العفــرون - حــاسي عامــر. 

Xفــــــتـــــاح  400 كـف  لــــــلــــــخــــــطــــــ X142. قــــــطـع فـي عــــــ

الكهربائيX 400 كف سيدي علي بوسيدي - بورديــم.

143. قــطع في رأس جـنـــات لـلــخط الـكـهـربـــائي 400

كف األربعـاء - سي مصطفى.

144. قــــطـع في مــــركـــــــز حتــــويـــل األربــــعــــاء 400 كف

للخط الكهربائي 400 كف العفــرون - سي مصطفى.

145. قطع في مركــز أولي احملـطة اIركزية لتوليـــد

الـطــاقـــــة في أومـــاش لــلــخط الـكــهــربـائي400 كف حـاسي
مسعود - بسكرة.

146. قـطع فـي عـX وســـارة لــلـخط الـكــهـربـــائي 400

كف حاسي الرمــل - بئــر غبــالــو.
147. قـطع في توقـــرت  للـخط الـكهـربــائي 400 كف

حاسي مسعــود -  أومــاش. 
148. قطع في سي مـصـطفى لـلـخط الكـهـربــائي 220

كف اجلزائــر شرق - تيــزي وزو.
149. قطع في سي مـصـطفى لـلـخط الكـهـربــائي 220

كف اجلزائــر شرق - البويــرة.
150. قــطـع في اIــيــلـــيــــة في مـــركــز حتــويل 220/400

كف من اخلط الكهربائي220 كف جيجل - عX مليلــة. 
151. قـطـع في عـX الــسـبـت لـلــخط الــكـهــربـــائي 220

كف جيجــل - احلــاسي.
152. قــــــــــــــطـع فـي مــــــــــــــركـــــــــــــــــز حتـــــــــــــويـل 60/220 كـف

(مـنظومـة غربيـة) للخط الـكهربائي 220 كف درقـينـــة  -
احلاسي.

153. قـطـع في الــعـلــمــة لــلــخط الــكــهـربــــائي 220 كف

احلاسي - وادي العثمانيـــة.
154. قطع في رمضان جـمال للخط الـكهربــائي 220

كف سكيكــدة - اخلــروب.
155. قــطع في وادي رهــيـو2 لــلــخط الــكــهــربــائي 220

كف غليـــزان - وادي ســلي.
156. قـــــطـع في مــــــرسى احلـــــجـــــــاج 400 كـف  لـــــلـــــخط

الكهربائي 220 كف مرسى احلجاج - حاسي معمش.
157. قــــــطـع في مــــــرسـى احلــــــجـــــــاج 400 كـف لـــــلــــــخط

الكهربائي 220 كف مرسى احلجاج - وادي سلي.
158. قـــــــطـع في مـــــــرسـى احلـــــــجــــــاج 400 كـف لـــــــلـــــــخط

الكـهربائي 220 كف سـيرات - زبون مـحطـة حتليـــة مياه
البحــر مرسى احلجاج.

159. قطع فـي عX فتـاح 400 كف لـلـخط الكـهـربائي

220 كف بني صاف2 - عX فتــاح.

160. قطع فـي عX فتـاح 400 كف لـلـخط الكـهـربائي

220 كف تــلـمــسـان - زبـون مــحـطـة حتــلـيــة مـيـــاه الــبـحـــر

ســوق الثالثــاء.
161. قـطع في مــسـرغـX لـلـخـط الـكـهـربـائي 220 كف

زهانـــة -  بني صاف 2.
162. قــطع في األربــعـاء 400 كف لـلــخط الــكـهــربــائي

220 كف األربعــاء - بوفاريك 2.
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163. قــطع في األربــعـاء 400 كف لـلــخط الــكـهــربــائي

220 كف األربعاء - بني مراد.

164. قــطع في الـشـلف 2 لـلــخط الــكـهــربـائي الــثــاني

220 كف خميس مليـــانـــة  - وادي سلي.

165. قــــطع فـي رقــــان لــــلــــخط الــــكــــهــــربــــائي 220 كف

أدرار - أولف.
166. قـــطـع فــي بـــشــار شــــمـــال لــلــخط الــكــهــربــائي

220 كف النعامــة - بشــار.

167. قـطع في غـردايــة 3 لـلـخط الكـهـربائي 220 كف

غردايــة 2 - غردايــة.
168. قطع فـي عX فـتاح 400 كف لـلـخط الـكـهـربائي

220 كـف الــــغــــــزوات - عـــX فــــتــــــاح (اخلط الــــصــــــادر من

القطــع فـي عX فـتاح للخط الكهربائي 220 كف تلمسان
- الغزاوات).

169. قـطع فـي  مـركــز حتـويل اIــديـــة 60/220 لـلـخط

الكهربائي 220 كف خميس مليــــانة - البــرواقيــة.
170.  قـــطع في مـــركـــز حتـــويل زاويـــــة كـــنــتــــة  اخلط

الكهربـائي 220 كف أدرار2 - رقـــان.
171. قــــــطـع فـي مــــــركــــــز حتـــــــويل تـــــــبــــــركــــــــانـت اخلط

الكهربائي 220 كف أدرار2 - تيميمــون.  
172. قـــطع في مـــركــز الـــتـــحــويل األمـــامي لـــتــولـــيــــد

الطـاقة بـبوفـاريك لـلخط الـكهـربائي 220 كف أوالد فـايت
- مزفران. 

173. قـــــطع فـي مـــــركــــز تـــــركـــــيـب األغــــواط 3 لــــلـــــخط

الكهربـــائي 220 كف األغواط  - حاسي رمــل.
174. قـطع في احلـراش 2 لـلـخــطـيــن الـكــهــربـائـيـيــن

60 كف احلراش - األربعـــاء.

Xالــكـــهـــربــائـيـــ X175. قــطع فـي احلـراش 2 لـلـخــطـ

60 كف احلراش - باب الزوار.

176. قـــطع في مـــزفـــران لـــلـــخط الـــكـــهـــربـــائي60 كف

القليعــة -دواودة مــحطة. 
177. قــطع في مـــصــطــفى لـــلــكــابــل 60 كف احلـــامــــــة

العنــــاصر - تافــورة.
178. قــــطـــــــــع فــي بـــاب الـــوادي لـــلـــكـــابــل 60 كــف

بن عكنــون - األوراسي.
179. قــطع فـي دالي ابــراهــيم لــلــخط الــكــــهــــربــــائي

60 كف أوالد فايت - عX البنيان.

180. قــطع في ســوق أهـراس 2 لـلــخط الــكـــهــربـــائي

90 كف سوق أهراس - احلجار90.

181. قـــطع في الـــهـــامل  لـــلـــخط الـــكـــهـــربـــائي 60 كف

اIسيلــة - بوسعــادة.
182. قطع فـي اIيلـيــة لـلخط الـكهـربائي 60/220 كف

ميلــــة - اIيليــة.
183. قـطع في إلـيـلـتيــن 2 لـلـخط الكـهـربائي 60 كف

البويـــرة - أقبــو.
184. قـــطـع في تـــامـــــدة لـــلـــخـط الـــكـــهـــربـــــائي60 كف

تيـــزي وزو- فريحــة 2.
Xالـكـهـربـائـيـــ X185. قــطـع فـي فـريـحـــة 2 لـلــخــطــ

60  كف  فريحــة - تيــزي وزو.

186. قـــــــــــــــطــع فـــي قــالل بـــــــــــــــوطــــــــــــــالـب 2 لــــــــــــــلــــــــــــــخـط

الكهربائي60 كف سطيف جنوب - عX أوIان.
187. قـــطع في البــــرش لـــلــــخـط الــــكـــهــربـــائي60 كف

ابن زيـــاد - عX السمارة.
188. قــــطـع في غــــريس  لــــلــــخط الــــكــــهـــربــــائي60 كف

بوحنيفيــة 2 - سعيــدة.
189. قـــطـع في األحــــمــــر لـــلــــخط الــــكــــهـــربــــائي60 كف

بشار- بني ونيف.
190. قـــــــــــــطــع فــي الــــــــــــعــــــــــــوانـــــــــــة 220 كـف  لــــــــــــلــــــــــــخـــط

الـــكـــهـــربــائي60 كــف جـــيــــجل اIـــديـــنــــــة - األمـــيـــــــر عـــبـــد
القــادر.

191. قــــــــــــــطــع فـي قـــــــــــــــاIــــــــــــــة جـــــــــــــــنــــــــــــــــوب لـــــــــــــــلــــــــــــــخـط

الـكـهـربـائي60/220 كف الـنــاظـور- قـاIـة  (وادي الـزنـاتي)
(60/220 كف).

192. قـطـع في عـX الــتــــــرك لـلــخط الــــكـــهــــربـــائي

60 كف أحمر العيـــن - شرشال (60/220 كف).

193. قطع في اIـديـة  لـلخط الـكـهـربائي 60/220 كف

لــلــخــطــX الــكــهــربــائــيــيــن 60  كف الــبــرواقـــيــــة - اIــديــة
30/60 كف.

194. قـطع في شرشال 60/220 كف للـخط الكهربائي

60 كف أحمر العيــن  - شرشال (30/60 كف). 

195. قــــــــــــطـع فـي شـــــــــــرشـــــــــــال 60/220 كــف لـــــــــــلـــــــــــخـط

الكهربائي احلطاطبــة 60 كف - شرشال (30/60 كف).
196. قــــطع فـي وزرة  لــــلــــخـط  الــــكــــهــــربــــائي 60 كف

البرواقيـــة - اIديــة مـحطة (60/220 كف).
197. قــــطع فـي  خــــمس جــــوامــع اخلـط  الــــكـــهــــربــــائي

الثاني 60 كف البرواقيــة - اIديــة  (60/220 كف).
Xالـكـهـربـائـيـــ X198. قـطع في مـوزايـــة ألحـد اخلـطـ

60 كف أحمر العX - احلطاطبة.
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199. قـــطـع فـي وادي  الــبــــردي لــلــخـط الــكــهــربـائي

60 كف البويـــرة - إليلتــن2 .

200. قـطع في حـسـيـــن داي لـلـكابــل 60 كف احلـامــة

العناصر  - القالسيــار.

201. قـطع في أوالد جالل 2 لـلــخـطـX الـكـهـربـائـيـيــن

60 كف طولقــة - أوالد جــالل مركز حتويل . 

202. قــــطع في كــــوديــــة أســـردون (مــــحـــطــــة الـــضخ 6)

لـــلـــخـط الــكـــهـــربـــائي 60 كـف الـــبـــويـــرة - كـــوديـــة أســردون
(محطة الضخ 1).

203. تــــغـــيــــيـــر مــــســــــار الـــــخـــط  الــــكـــــهــــربــــائي في

حـــــــاسي مــــــســــــعـــــــــود 400 كف : تـــــــغــــــيــــــيــــــــرمــــــســــــــار اخلط
الـكــهــربـائي 400 كف بـســكــرة - حـاسـي مـســعــــود وحـاسي

مسعــود 220 كف - ورقلـــة.

204. تـغــيــيـر مــســـــار  اخلط  الـكــهــربـائي في أدرار2

220 كف أدرار - رقــان.

205. تـغــيـيـر مـســــار  اخلط  الـكـهـربـــائي في أدرار2

220 كف أدرار - تيميمــون. 

206. تـــــغـــــيــــــيــــــر مـــــســـــار اخلـــط  الـــــكـــــهـــــربـــــــائـي فـي

فـــــكــــــيـــــــريـــــنـــــة 400  كـف لـــــلــــــشـــــطـــــر اIـــــتــــــبـــــــقي مـن اخلط
الـــكـــهــــربـــــائي 220 كف عـــX الـــبـــيـــضـــاء - بـــســـكـــــرة بـــعـــد

حتويلها إلى 400 كف.  

207. تغييــر مسار في مرسى احلجاج  400 كف في

أقـصى  مــرسى احلـجـــاج (2 كـلم) وتـمـديــــد نـحـــو الـزبـون
محطــة  حتلـيــة ميـــاه البحـــر مستغانــم من خالل أحـــد
اخلـــطــيــن 220 كـف ســيـــــرات - مـــحـــطـــــة حتـــلـــيـــــة مـــيــــاه

البحــر مستغانــم.

208. تـــغــيـــيـــــر مــســـار الــــخـط الـــكـــهـــربــــائي 60 كف

أوالد صابــر- العلمــة نحو العلمة 60/220 كف.

209. تــــغــــيــــيــــــر مــــســــــار اخلـط الــــكــــهــــربــــائي 60 كف

سـكـيـكــدة -  مـحـطـة  مـتـنـقـلـــة الـقــل في مـركـز الـتحـويل
اجلديــد القــــل.

210. حتــويــل فـي مــركــــزين لــلــطــاقــــــة الــبــخــاريــــة

رقم (1 و2) من مــــرسـى احلــــجــــاج إلى مــــركــــــز الــــتــــحــــويل
اجلـــــديـــــد مــــــــرسى احلـــــجـــــاج 400 كف مـن خالل تـــــمـــــديــــــــد
أقــــصى في مـرسى احلـجاج لـلـخــط الـكهـربـائــي اIــزدوج
220 كف مـــرسى احلـجاج مـحطــــة  الـطاقـــــة الـبخـاريــــة

رقــم (1 و2 )- مرسى احلجــاج مركز التحويل.

211. إعــــــــادة إنـــــشـــــــــاء لـــــلـــــكــــــابــل 60 كف مــــــيـــــنـــــــاء

اجلزائــر - األميراليــة.

212. إعـــــادة إنـــشـــــــاء  لـــلـــكـــابـــل 60 كف احلـــــراش-

القالسيــار 1.

213. إعــــــــادة انــــــشـــــــــاء اخلـط الــــــكــــــهـــــــربــــــائي 60 كف

ديــدوش مـــراد -  اIنصــورة.

214. تـمــــديـــد إلـى مـرسى احلــجـــاج 400 كـف لـلــخط

الكهربائي 220 كف مرسى احلجاج - زهانـــة.

215. تــمــــديــــد  لـــلــكــابــل 60 كف اجلـــزائــر مـــيــنــــاء-

األميــراليــة  إلى غايــة باب الوادي.

اIــــاداIــــادّة ة 2 : :  يــــخـص طــــابع اIـــــنــــفــــعـــــــة الـــــعــــمــــومــــيـــــــة
لــلــعــمــلـــيــــة اIــذكـــــورة فـي اIـــــادة األولى أعـــالهq األمالك
الــعـــقــاريـــــة و/أو احلـــقــوق الـــعــيـــنـــيـــــة الـــعــقـــاريــــــة الــتي

تستخـــدم كرحـــاب إلجنـــازهــا.

3 : :  يـــســـــرد قـــــوام اIـــنــــشـــــآت اIــــذكـــــورة في اIــاداIــادّة ة 
اIـــادة األولـــى أعـالهq في الـقـائـمـــة اIـــرفـقـــة بــأصـل هـذا

اIرســوم.

اIـــــاداIـــــادّة ة 4 : :  تـــــؤخــــــــذ بــــــعـــــيـــن  االعــــــتـــــبـــــــارq  خــــالل
qـرســــومIـشـاريـــع  مـوضـوع  هـــذا اIمـرحـلــــة  تــنـفـيــــذ ا
اIالحـــــظـــــات  الـــــنـــــاجتــــــــة  عن اIـــــشـــــــاورات  الـــــتـــــقـــــنـــــيــــة
واإلداريـــــــة  بـــــX صـــــاحـب اIـــــشـــــروع والـــــهـــــيـــــاكــل  غـــــيـــــر
اIـمركــزة Iؤسـسات  وهيئـــات  الدولــةq وال  سيـما منها
تـلك  التي  تمـثــل  وزارات الطـاقـــة واIنـاجـــم والدفــاع
الــــــــوطــــــــني واألشـــــــغــــــــال  الــــــعــــــمــــــومــــــيـــــــــة  والــــــبــــــــريــــــد
وتـــــــكـــــــــنــــــولـــــــوجـــــــيــــــــات اإلعـالم واالتـــــــصــــــــال  والـــــــنـــــــقـــل
والـــتـــهــــيـــئــــــة  الــــعـــمـــرانــــيـــــــة والـــبــــيـــئــــــة والــــســـيـــاحــــــة
والـــصــنـــــاعــــــة الـــتــقـــلــيـــــديـــــة والـــفالحــــــة والـــثـــــقـــافـــــة

والواليــات.

اIاداIادّة ة 5 : : يجـب أن تتـوفـــر االعـتمـادات الضـروريــة
للـتعويضـــات اIمنـوحـــة لفائـــدة اIعنـيــX وتــودع لــدى
اخلـزينــة العـموميــة  فـيما يخــص عـمليـة نــزع األمــالك
الـعــقـاريــــة واحلـقــــوق الـعــيـنــيـــة الــعـقــاريـــة الــضـروريـــة
إلجنــاز اIنشــآت اIذكــورة في اIــادة  األولى  أعــاله.   

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 20 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 20 أبريل سنة 2014.

 يوسف يوسفييوسف يوسفي
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مرسـومرسـوم تنفيذي رقم م تنفيذي رقم 14-137 مؤر مؤرّخ في خ في 20 جم جمـادى الثانيةادى الثانية
عــــــــــــام ام 1435  اIاIــــــــــــوافق وافق 20 أب أبــــــــــــريريـل سل ســــــــــــــنــــــــــــة ة q2014 يq يــــــــــــــحــــــــــــدددد
إجإجــــراءات احلراءات احلــــــصــــول عول عــــلـى اللـى الــــرخـرخــص اIص اIــــطــــلـلـــــوبوبــــة إلجنة إلجنــــازاز

منـشـآت تكرير احملـروقات وحتويلهـا واستغاللهـا.منـشـآت تكرير احملـروقات وحتويلهـا واستغاللهـا.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول بالنيابة

qناجمIبناء على تقرير  وزير الطاقة وا -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اIادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اIــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اIــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
qـسـتـدامةIـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اIوا

qعدلIا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واIـتــعـلق بــاحملـروقـاتq اIــعـدل واIـتــممq ال سـيــمـا اIـادة 77

q(الفقرة 6) منه

- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 84-105 اIــــؤرخ في 11
شـعــبــان عـام 1404 اIــوافق 12 مـايــو ســنـة 1984 واIــتــعـلق

qنشآت والهياكل األساسيةIبتأسيس محيط حلماية ا

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 312-13
اIـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اIـوافق 11 سـبـتـمـبـر

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-111 اIـؤرخ
في 11  جــمـادى األولى عـام 1435 اIـوافق  13 مــارس سـنـة
 2014 واIــتــضـمـن تــكــلــيف وزيــر الــطــاقــة واIـنــاجـم �ــهـام

qالوزير األول بالنيابة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 90-245 اIؤرخ
في 27 مـــــحـــــرم عـــــام 1411 اIـــــوافق 18 غـــــشـت ســـــنــــة 1990

qتضمن تنظيم األجهزة اخلاصة بضغط الغازIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 90-246 اIؤرخ
في 27 مـــــحـــــرم عـــــام 1411 اIـــــوافق 18 غـــــشـت ســـــنــــة 1990

qتضمن تنظيم األجهزة اخلاصة بضغط البخارIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 91-176 اIؤرخ
في 14 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اIــوافق 28 مــايــو ســنــة 1991
الـذي يــحـدد كــيـفـيــات حتـضــيـر شـهــادة الـتــعـمـيــر ورخـصـة
الــتـــجــزئــة وشـــهــادة الـــتــقـــســيم ورخـــصــة الـــبــنـــاء وشــهــادة

qتممIعدل واIا qطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلكIا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 06-198 اIؤرخ
في 4 جـمادى األولى عام 1427 اIوافق 31 مايـو سنة 2006
الـذي يـضـبط الــتـنـظـيم اIـطــبق عـلى اIـؤسـســات اIـصـنـفـة

qحلماية البيئة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-144 اIؤرخ
في 2 جـمادى األولى عام 1428 اIوافق 19 مايـو سنة 2007

qصنفة حلماية البيئةIنشآت اIالذي يحدد قائمة ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اIؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اIـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

qناجمIالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-312 اIؤرخ
في 5 شـوال عـام 1429 اIـوافق 5 أكـتـوبـر سـنـة 2008 الـذي
يـحـدد شـروط اIـوافـقـة عـلى دراسـات الـتـأثـيـر في الـبـيـئة

qللنشاطات التابعة جملال احملروقات
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 09-335 اIؤرخ
فـي أول ذي الــقـــعـــدة عــام 1430 اIــوافق 20 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2009 الـــذي يـــحـــدد كـــيـــفـــيـــات إعـــداد وتـــنـــفـــيـــذ اخملـــطـــطــات

الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــتـــدخـل من طـــرف اIـــســـتـــغـــلـــX لـــلـــمـــنـــشـــآت
qالصناعية

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 10-331 اIؤرخ
في 23 مــحــرم عـام 1432 اIــوافق 29 ديــســمــبــر ســنــة 2010
الذي يحـدد حدود مـحيط احلـماية حـول اIنـشآت والـهياكل

qاألساسية لنقل وتوزيع احملروقات والكهرباء والغاز
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اIـادة 77 (الــفـقـرة 6)
مـن الـــقــــانـــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام
qـتـعـلق بـاحملـروقـاتIـوافق 28 أبــريل سـنـة 2005 واI1426 ا

اIـعـدل واIـتـممq يـهـدف هـذا اIـرسـوم إلى حتـديـد إجـراءات
احلـصــول عـلـى الـرخص اIــطـلــوبــة إلجنـاز مــنـشــآت تـكــريـر

احملروقات وحتويلها واستغاللها.

اIاداIادّة ة 2 : : يقصد في مفهوم هذا اIرسوم �ا يأتي :

تـعديل :تـعديل : كل عـمـليـة تـنـجر عـنـهـا تـغيـيـرات هـامة في
اIــنــهج و/أو الــطــرق أو مــعــايــيــر الــسـيــرq ال ســيــمــا مــنــهـا
الـضغط ودرجة احلرارة وطـبيعة احلـمولة ونوعـيتها التي
اســـتـــعــمـــلت أثـــنـــاء تـــصــمـــيم مـــنـــشـــأة تــكـــريـــر احملـــروقــات

وحتويلها واستغاللها.

إجراءات احلصول على الرخصة إلجناز منشآت تكريرإجراءات احلصول على الرخصة إلجناز منشآت تكرير
 احملروقات وحتويلها احملروقات وحتويلها

اIاداIادّة ة 3 : : يخـضع كل إجنـاز Iنـشأة تـكـرير احملـروقات
أو حتويلها إلى رخصة سلطة ضبط احملروقات.
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4 : : يـــرسل طــــلب إجنـــاز اIــــنـــشـــأة إلـى ســـلـــطـــة اIــاداIــادّة ة 
ضــبط احملــروقــات مــرفــقــا بـــاIــلف احملــدد في اIــلــحق األول

بهذا اIرسوم.

اIــاداIــادّة ة 5 : : فـي حــالـــة مـــا إذا كــان اIـــلف غـــيـــر مـــطــابق
لــلــشــروط اIـنــصــوص عــلــيــهـا فـي اIـلـف احملـدد فـي اIـلــحق
األول بـهذا اIرسومq تـقوم سلطـة ضبط احملروقات بـتبليغ
الــتـحــفـظــات إلى صـاحب الــطـلب في أجـل ال تـتـعــدى مـدته
خــمـــســـة وأربـــعــX (45) يـــومـــا ابــــتـــداء من تــــاريخ اســـتالم

اIلف.
يـتـعــX عـلى صـاحب الــطـلب الـقـيــــام �ـبـاشـــرة رفع
الـتـحـفـــظـات وإرســـال اIـلــف اIـعــدل إلى سـلـطـــة ضـبـط
احملــروقــــاتq فـي أجـل ال تــتــعــدى مــدته ثالثــX (30) يـــومــا

ابتداء من تاريخ استالم تبليغ هذه التحفظات.
وعـنـد انقـضـاء هـذا األجلq يجب عـلى صـاحب الـطلب

أن يقدم طلبا جديدا.

اIــاداIــادّة ة 6 : : عــنـــدمـــا يـــكــون مـــلف طـــلب رخـــصـــة إجنــاز
اIــنــشــأة مــطــابــقــاq تــقــوم ســلــطــة ضــبط احملــروقــات بــإعالم
صـاحـب الـطــلب بــذلك وتـطــلب مــنه تــقـد¥ مــلف تــكـمــيـلي

كما هو مبX في اIلحق الثاني بهذا اIرسوم.

qـذكور أعالهIـلف الـتكـمـيلي اIادّة ة 7 : : بعـد فحص اIاداIا
وفي حـــالـــة مـــا إذا أبـــديـت حتـــفـــظـــاتq فـــإن ســـلـــطـــة ضـــبط
احملـروقـات تـقوم بـتـبـلـيغـهـا إلى صــاحب الـطـلـب في أجـل
ال تــــتـــعــــدى مــــدته ثـالثـــX (30) يــــومـــــا ابــــتـــــداء من تـــــاريخ
االستالمq وتطلب منه القيام �باشرة التعديالت الالزمة

لرفع التحفظات في أقرب اآلجال.

اIــاداIــادّة ة 8 : : عــنـــدمـــا يــكـــون اIـــلف اIـــذكـــور في اIـــلــحق
الـــثــــاني بـــهــــذا اIـــرســــوم مـــطــــابـــقــــاq تـــقـــوم ســــلـــطــــة ضـــبط
احملــروقــات بـــإعــداد رخــصــة إجنـــاز اIــنــشــأة وتــبـــلــغــهــا إلى

صاحب الطلب.

qـادّة ة 9 : : ال ¢كـن صاحـب الـطلـب في جـميـع األحوالIـاداIا
أن يـبـدأ في إجنـاز اIـنـشـأة بدون أن يـحـصـل مـسبـقـا عـلى
الـرخص الـتـنـظـيـمـيـة األخـرى غـيـر تـلك اIـنـصـوص عـلـيـهـا

في هذا اIرسومq وال سيما منها رخصة البناء.

10 : : تـــخـــضـع االمـــتـــدادات أو الـــتـــعـــديالت إلى اIــاداIــادّة ة 
موافقة سلطة ضبط احملروقات.

اIـــــاداIـــــادّة ة 11 : : يـــــخـــــضع إجـــــراء مـــــنـح رخـــــصـــــة امــــــتــــداد
منشـآت تكـريـر احملروقـات وحتويـلهـا إلـى نفـس األحكـام

اIنصـوص عليهـا في اIواد 3 إلى 9 اIذكورة أعاله.

12 :  : يـقــدم طــلب رخــصــة الــتــعــديل إلى ســلــطـة اIـاداIـادّة ة 
ضـبط احملـروقـات مـرفـقـا بـاIـلف احملـدد في اIـلـحق الـثـالث

بهذا اIرسوم.

اIــاداIــادّة ة 13 : : بــعـــد فـــحص اIـــلـف اIــذكـــور فـي اIــادة 12
أعاله وفـي حــالـــة مـــا إذا كـــان اIـــلـف مــطـــابــقـــا لـــلــشـــروط
اIـنـصــوص عـلـيـهـا في اIـلف احملــدد في اIـلـحق الـثـالث من
هـذا اIـرسـومq تقـوم سـلـطـة ضـبط احملـروقـات �ـنح رخـصة

تعديل منشآت تكرير احملروقات وحتويلها.

اIـاداIـادّة  ة  14 : : أثـنــاء عـمـلــيـة إجنـاز أو تـمــديـد أو تـعـديل
اIـــنـــشـــأةq تــــقـــوم ســـلـــطـــة ضــــبط احملـــروقـــات بــــالـــتـــأكـــد من

اIطابقة مقارنة بالوثائق اIطلوبة في هذا اIرسوم.

إجراءات احلصول على رخصة استغالل منشآت تكريرإجراءات احلصول على رخصة استغالل منشآت تكرير
 احملروقات وحتويلها احملروقات وحتويلها

اIاداIادّة ة 15 : : يخضع استـغالل منشآت تكرير احملروقات
أو حتويلها إلى احلصول على رخصة االستغالل.

اIـاداIـادّة ة 16 : : تــســلّم رخــصــة اســتـغـالل مـنــشــآت تــكــريـر
احملـروقـات أو حتـويـلـهـاq طـبـقـا لـلـتـنـظـيم اIـعـمـول بهq عـلى

أساس :
qرخصة الشروع في اإلنتاج -

- مــــطــــابــــقــــة هــــذه اIــــنـــــشــــآت لــــلــــتــــنــــظــــيـم اIــــتــــعــــلق
باIؤسسات اIصنفة.

اIــاداIــادّة ة 17 : : يـــخـــضع كل شـــروع في اإلنـــتــاج Iـــنـــشــآت
تـكـريـر احملـروقـات أو حتـويـلـهـاq في حـاالت عـمـلـيـة اإلجنـاز
أو االمـتـداد أو التـعـديل إلى رخـصة تـسـلّمـهـا سلـطـة ضبط

احملروقات.

اIـاداIـادّة ة 18 : : تـخــضع رخــصـة الــشـروع في اإلنــتـاج إلى
فحص سلطة ضبط احملروقات ما يأتي :

- مـطـابقـة مـلف الـصـحـة واألمن الـصنـاعي والـبـيـئة
وكذا اIـلـفات الـتـقنـيـة اIتـعلـقـة بأجـهـزة الضـغط واألجـهزة

qعمول بهIالكهربائية اخلاضعة للتنظيم ا
- مــطــابـقــة الـتــجــارب اخلــاصــــة بـأنــظـمــــة الـوقــايـــة
واحلــمـايـــة والــتـدخــل اIــتـعـلــقـــة بـالــتـحـكـــم فـي األخـطــار

التـي تؤثـر في األشخاص والبيئة واIنشآت.

اIاداIادّة ة 19 : : ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 20 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 20 أبريل سنة 2014.

يوسف يوسفييوسف يوسفي
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اIلحق األولاIلحق األول
ـــــــــــــــــــــــــ

يتـضمن مـلف طلب رخـصة إجنـاز أو امتـداد منـشأة
تكرير احملروقات أو حتويلها :

أ - طلب رخصة اإلجناز أو االمتداد.
ب - اIوافقات و/أو الرخص Iمارسة النشاط.

ج - معلومات تتعلق بصاحب الطلب :
qالتسمية أو االسم االجتماعي -

qالشكل القانوني -
qقر االجتماعيIعنوان ا -

- صفة §ضي الطلب.
د - معلومات متعلقة باIشروع.

نشاط التكرير : نشاط التكرير : 
- حتــديــد مــوقـع اIــشــروع وســنــد الــشـــغل الــقــانــوني

qلقطعة األرض
qنشأةIقدرات معاجلة ا -

qبلغ التقديري لالستثمارIا -
qمصدر ووسائل التموين بالبترول اخلام -

- مـــــصـــــدر ووســـــائل الـــــتـــــمـــــوين بـــــالـــــطـــــاقـــــة (وقــــود
q(وكهرباء

qاءIمصدر ووسائل التموين با -
- الـــطـــبـــيـــعـــة والـــكـــمـــيـــات اIـــتـــوقـــعـــة لـــلـــمـــنـــتـــجـــات

qالبترولية الواجب إنتاجها
- معايير ومواصفات جودة اIنتجات.

نشاط حتويل احملروقات : نشاط حتويل احملروقات : 
- حتـــــديــــد مـــــوقع اIـــــشــــروع بـــــدقـــــة وســــنـــــد الــــشـــــغل

qالقانوني لقطعة األرض
qنشأةIقدرات معاجلة ا -

qبلغ التقديري لالستثمارIا -
qشروعIوسائل تمويل ا -

qمصدر ووسائل التموين باحلمولة -
- مـــــصـــــدر ووســـــائل الـــــتـــــمـــــوين بـــــالـــــطـــــاقـــــة (وقــــود

q(وكهرباء
qاءIمصدر ووسائل التموين با -

- الـطبيـعة والـكميـات اIتـوقعـة للمـنتـجات الواجب
qإنتاجها

- معايير ومواصفات جودة اIنتجات.

اIلحق الثانياIلحق الثاني
ـــــــــــــــــــــــــ

مكونات اIلف التقني :مكونات اIلف التقني :

- الـكـمـيات اIـصـمـمـة لتـكـالـيف اIـنشـأة واIـنـتـجات
qالواجب إنتاجها

qنتجات الثانويةIطبيعة ووجهة ا -

- طـــبـــيـــعـــة وكـــمـــيـــات الـــنـــفـــايـــات (صـــلـــبـــة وســـائـــلـــة
q(وغازية

qعداتIمخطط وضع ا -

qتخطيط سير السوائل احملبوسة -

qعتمدةIطرق اإلنتاج ا -

qطرق معاجلة النفايات -

- نــســخــة عن دراســة الـتــأثــيــر عــلى الــبــيــئـة مــوافق
qعمول بهماIعليها طبقا للتشريع و/أو التنظيم ا

- نـســخــة عن دراســة خــطــر اIــنــشـأة اIــنــجــزة طــبــقـا
qعمول بهماIللتشريع و/أو التنظيم ا

- اIـوافقـة اIـسبـقـة إلنشـاء مـؤسسـة مـصنـفـة حلمـاية
qالبيئة

- تــــعـــهــــد صـــاحـب اIـــشــــروع يــــثـــبـت مـــدى مــــطـــابــــقـــة
مخـططات اإلجنـاز مع قواعد الـتهيـئة واستغـالل اIنشآت

على أساس أفضل تطبيق دولي.

اIلحق الثالثاIلحق الثالث
ـــــــــــــــــــــــــ

مـكــونـات مـلف طـلـب رخـصـة تـعــديل مـنـشــأة تـكـريـرمـكــونـات مـلف طـلـب رخـصـة تـعــديل مـنـشــأة تـكـريـر
احملروقات أو حتويلها :احملروقات أو حتويلها :

qأ - طلب رخصة التعديل

qب - جدوى التعديل

qج - وصف مفصل للتعديل

qد - ملفات دراسة التعديل

هـ - قــائــمــة األجـهــزة واIــعــدات اIــعــنــيــة بــالــتــنـظــيم
qواخلاضعة للتنظيم

و- دراسـة تـقـو¢ــيـة لـلــمـخـاطــر الـنـاجـمــة عن تـعـديل
اIنشأة.
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مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم 14-138 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 20 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
q2014 ــوافـق 20 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةIــوافـق  اIالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 ا
يــــحــــدد قــــائــــمـــــة وطــــبـــيــــعـــــة تـــكــــالــــيـف االســــتـــغالليــــحــــدد قــــائــــمـــــة وطــــبـــيــــعـــــة تـــكــــالــــيـف االســــتـــغالل
اIـرخـصة لـلـحسـم لتـحـديد نـسـبة الـرسم عـلى الدخلاIـرخـصة لـلـحسـم لتـحـديد نـسـبة الـرسم عـلى الدخل

البترولي.البترولي.
ـــــــــــــــــــــــــ

q إن الوزير األول بالنيابة

qناجمIبناء على تقرير وزير الطاقة وا -
- وبـنـاء على الـدسـتـورq السيـمـا اIـادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
والـمـتـعلــق بـاحملروقـاتq اIعدل واIـتممq السيـما اIادة 87

q(الفقرة 3) منه
- و�قـتـضى األمر رقم 05-05 اIؤرخ في 18 جـمادى
الثـانية عام 1426 اIوافق 25 يولـيو سنة 2005 واIـتضمن
qادة 2 منهIالسيما ا q2005 الية التكميلي لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-111 اIـؤرخ
في 14 جـــمـــادى األولى عــام 1435 اIــوافق 13 مــارس ســنــة
2014 واIــتـضــمن  تــكـلــيف وزيـر الــطــاقـة و اIــنـاجم �ــهـام

qالوزير األول بالنيابة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-127 اIؤرخ
في 17 ربـيع الـثـانـي عام 1428 اIـوافق 5 مـايـو سـنـة 2007
واIـتعلق بتعـيX حدود األمالك اIنـجمية و تصـنيفها إلى
qمناطق و حتديد مساحات التنقيب والبحث واالستغالل

 qتممIعدل واIا 
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اIؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اIـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

 qناجمIالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اIـادة 87 (الــفـقـرة 3)
من الـــقـــانــون رقم 05-07 اIــؤرخ في  19 ربـــيع األول عــام
qـتـعـلق بـاحملـروقـاتIـوافق 28 أبــريل سـنـة 2005 واI1426 ا

الــــمـــعــــدل والـــمــــتـــمــمq يــهـــدف هــذا اIـــرســوم إلى حتـــديــد
قــائــمــة و طـبــيــعــة تـكــالــيف االســتــغالل اIــرخـصــة لــلــحـسم

لتحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي.

اIـــــادة اIـــــادة 2 :  : من أجـل حــــســــاب اIـــــعــــامــــلــــX (ر1) و (ر2)
الــلـــذين يـــســمـــحــان بـــتــحـــديــد نـــســـبــة الـــرسم عــلـى الــدخل
الـبـتروليq تـؤخـذ بـعX االعـتـبار تـكـاليف االسـتـغالل لكل

سنة مدنية (ي) شريطة أن :
أ) ترتـبط تلك الـتكـاليف �ـساحـة االستـغالل �ا في
ذلك احلـصة احملـتملـة من التـكالـيف اIشـتركـة اIقـيدة على
مـسـاحـة االسـتـغالل هـذهq عـنـدمـا تـكـون مـعـاجلـة اإلنـتـاج أو
الـعمـلـيات األخـرى اIتـصلـة بهـا تـتم في منـشآت مـشتـركة

qواقعة  في مساحة استغالل أخرى
ب) تـــــرد فـي الـــــبـــــرنـــــامـج الـــــســـــنـــــوي لالســـــتـــــثـــــمـــــار
واIيزانـية اIطـابقة و اIوافق عـليهـا من الوكالة الـوطنية

q(ألنفط) موارد احملروقات Xلتثم
ج ) © فــعـال اســتــحــقـــاقــهــا خالل الــســـنــة اIــدنــيــة (ي)
وتكون قـد وافقت علـيها الـوكالة الـوطنيـة لتثـمX موارد

احملروقات (ألنفط).

اIـادة اIـادة 3 :  : حتـدد قـائـمـة و طـبـيـعـة تـكالـيـف االستـغالل
الـتي يــتـعـX حـســمـهـا من اإلنــتـاج الـســنـوي لـلــمـحـروقـات
حلــسـاب الــعــائـد اإلجــمـالـي لـلــسـنــةq الــذي يـســمح بــتـحــديـد
اIعـاملX (ر1) و (ر2) احملـددين لنـسـبة الـرسم عـلى الدخل

البترولي كما يأتي :

أ) اIواد و األدوات التي تتضمن :
qواد اخملصصة لعمليات التشققIا -

qواد اخملصصة لعمليات التنشيطIا -
  qواد اخملصصة لعمليات التحميضIا -

- األدوات الـتــقـنــيـة كــالــتـنــبـيب واIــكــمالت الالزمـة
q(workover) لعمليات صيانة اآلبار

qرأس اآلبار و التوابع -
q مواد تهيئة اآلبار لإلنتاج -

qعتاد التوصيل -
qمواد البناء -

qقطع الغيار و التوابع -
qواد الكيماوية و البتروكيماويةIا -

    qالوقود -
qزلقاتIا -
qالكهرباء -

qاألدوات الكهربائية -
qالغاز الصناعي -

qقطع و  توابع السيارات -
q جتهيزات احلماية الفردية -

qعتاد و أدوات األمن -
qكتبIأدوات ا -
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qعلوماتية االستهالكيةIاألدوات ا -
qأدوات االتصاالت االستهالكية -

qمواد الصيانة -
qواد و السلع الصيدالنيةIا -

qتفجرةIواد اIا -
ب) اخلدمات التي تتضمن : 

-  صـيانة و تصـليح منـشآت اIعاجلـة (توقف بسبب
q(عاجلة أو توقف مبرمجIا

- صــيـانـة و تـصـلــيح شـبــكات التجـميع والتوزيع
qو قنوات التفريغ

- الـعمليـات التي تتم في اآلبـار و عملـيات الشروع
qفي اإلنتاج ومراقبة اآلبار

qالغسل و الضخ في اآلبار -
qياهIعمليات معاجلة ا -

qياه مثل اخلزانIكراء منشآت ا -
- الـعــمل بـاألنـابــيب اIـلـتــفـة لـلــعـمـلــيـات الـبــتـرولـيـة

q(coiled tubing ) لتنشيط اآلبار
qالتحميض -

qالعمليات الكهربائية -
q(wire-line عمليات ) العمل بالكوابل الكهربائية -

qصيانة اآلبار -
qحتاليل و أشغال اخملبر -

  qرسومة و الطرقاتIصيانة الدروب ا -
qصيانة قواعد احلياة  و احملالت اإلدارية -

qنشآت القاعديةIصيانة و تصليح ا -
qنشآتIمراقبة ا -
qساعدة التقنيةIا -

- اخلدمات اIرتبـطــة بعمليـات معاجلــة احملروقــات
في مركـــز اIعـاجلـة اIوجــود في مسـاحة اسـتغـالل أخــرى

q(processing .خدما ت )
- الــدراســات واIــتــابــعـــةq بــاســتــثــنــاء تــلك اIــتــصــلــة

qباحلفر اجلديد
 qالصحة و األمن الصناعي والبيئة -

- صــيـانـة و تـصـلـيح الـتــجـهـيـزات وعـتـاد الـسـيـارات
qنشآت القاعديةIنشآت واIواآلالت و كذا ا qوعتاد النقل
- كـراء اIــنــشــآت الـقــاعــديـة والــتــجـهــيــزات ووسـائل

qالنقل واآلالت
qنقل العمال والتجهيزات والعتاد واألدوات -

qXستخدمIإيواء وإطعام ا -
qخدمات البستنة -
qخدمات احلراسة -

qالبرمجيات Xصيانة و حتي -
qصيانة و تصليح عتاد االتصاالت -

qخدمات العبور اجلمركي -
qالتجارب و االختبارات -

- اخلـدمـات اIـتـعـلـقـة  بـخـبـرة احملـاسـبـة واالسـتـشارة
qساعدة القانونيةIوا

- اخلــدمـــات اIــتـــعــلــقـــة بــإدراج اإلعالنــــات (اجلـــرائـــد
ونـشـرة اإلعـالن عن اIنـاقـصات لقطـاع الطاقـة واIناجـم

qbaosem إلخ...).

ج) نـفـقـات اIـسـتـخـدمـX �ـا فـيـهـا األجـور واIـكـافآت
والتعويضات. 

د) النفقات اIالية األخرى غير الفوائد البنكية.
هـ ) الـنــفــقـات اخملـتلـفــة �ـا فيـهـا نـفقـات االتـصاالت
واIــعــلــومــاتــيــة و نــفـــقــات الــوثــائــق والــنــشــــر ونــفــــقـات
االســتــقــبــال والــنـــفـــقــات  اIــتــعــلــقــــة بـالــتــكــلــيــف �ــهــمـة
ونـــفـــــقـــات االنـــتـــقـــال وكــذا  نـــفـــقــــات الـــتـــأمـــqX  وأعــــبـــاء

أربـاب العمــل اخلاصـة بهــا  ونفقات العالج.
 و)  اIـــؤن Iــواجـــهــة تـــكــالـــيف الـــتــخـــلي و/أو إصالح

اIوقع.
ز) شراء الغاز واIاء Iقتضيات العمليات البترولية.
ح ) نـفقـــات التـكويــن اIـرتبـطــة بـالنـشاطـات التي
تــخــضع لـــلــقــانــــون رقم 05-07 اIــؤرخ في 19 ربــيع األول
عــام 1426 اIــوافق 28 أبــريل ســنــة q2005 اIــعــدل و اIــتــمم

واIذكور أعالهq �ا في ذلك تكوينات الدعم األخرى.
ط) إتـــاوة اســـتـــعـــمـــال األمالك الـــعـــمـــومـــيـــة لـــلـــمـــيــاه
باقتطاع اIـاء �قابلq اIنصوص عليها في أحكام اIادة 53
من الـــقـــانــون رقم 05 -07 اIــؤرخ في 19 ربـــيع األول عــام
1426 اIـــــوافق 28 أبـــــريـل ســـــنـــــة q2005 اIــــــعـــــدل و اIــــــتـــــمم

qذكور أعالهIوا
ي) الرسم اIساحيq اIـنصوص عليه في أحكام اIادة
 84 مـن الـــقــــانـــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في  19 ربــــيع األول

عـام 1426 اIـوافق 28  أبــريل ســنـة q2005 اIـعــدل و اIــتـمم
qذكور أعالهIوا

ك) الـرسم اخلـاص بـالـتـوطـX الـبـنـكيq الـذي يـخـضع
ألحـكام اIادة 2 من األمر رقم 05-05 اIؤرخ في 18 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1426 اIـوافق  25 يـولـيــو سـنـة q2005 اIـعـدل

واIتمم واIذكور أعاله.

اIاداIادّة ة 4 :  :  ينشر  هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 20 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 20 أبريل سنة 2014.

يوسف يوسفييوسف يوسفي
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مراسيممراسيم فردي فرديّة
مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 27  مـارس سنة  مـارس سنة q2014 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

بوزارة اIالية.بوزارة اIالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 27 مــــارس ســــنـــــة 2014 تــــنــــهى
مــــهـــام الــــسـّــــيــــدة والـــــسّــــادة اآلتــــيــــة أســـمـــاؤهم بـــوزارة

اIالية :
- بــوجــلــطــيـــة جــازوليq بــصــفــته مــديــرا لــلــدراســات
مـكــلّـفــا بــتـنــظـيم اIــصــالح وعـصــرنـتــهــا بـاIــديـريــة الـعــامـة

qإلحالته على التّقـاعـد qللجمارك
- محـند السعـيد لزامq بـصفته رئيـسا لقـسم تطوير
الــنـــشـــاط االقـــتـــصـــادي واالجـــتــمـــاعـي بــاIـــديـــريـــة الـــعـــامــة

qلتكليفه بوظيفة أخـرى qللميزانية
- مــحـمــد سـمــريq بـصــفـته رئــيــسـا لــقـسم الــتـطــويـر
اإلداري والـضـبط بـاIــديـريـة الـعـامــة لـلـمـيــزانـيـةq إلحـالـته

qعلى التّقـاعـد
- نــاديــة بـوقــصـةq بــصــفـتــهـا نــائــبـة مــديـر لــلــتـحــلـيل
والـتـقـيـيـم اIـالي بـاIـديـريـة الـعـامــة لـلـخــزيـنــةq إلحـالـتـهــا

qعلى التّقـاعـد
- جـــمـــال حـــمـــوشq بـــصـــفــتـه نـــائب مـــديـــر لـــتـــنـــفـــيــذ
اإلجراءات اجلـديدة بـاIديـريـة العـامة لـلمـيزانـيةq إلحـالتـه

qعلى التّقـاعـد
- مــحـمــد مــداحيq بـصــفــته مـديــر بــعـثــة بـاIــفــتـشــيـة

qإلحالته على التّقـاعـد qالعامة للمالية
- أمـحــمــد سـعــدوq بـصــفــته مـديــر بــعـثــة بـاIــفــتـشــيـة

qإلحالته على التّقـاعـد qالعامة للمالية
- يــوسف مــاشنq بــصــفــته مــديـر بــعــثــة بــاIـفــتــشــيـة

qإلحالته على التّقـاعـد qالعامة للمالية
- يـوسف عـلي حلـمـرq بـصـفـته نـائب مـديـر لـلوسـائل

qإلحالته على التّقـاعـد qالعامة
- رابح بــوشــاربq بـصــفــته نــائب مــديـر لــلــدراسـات
الـقــانــونــيــة بـاIـديـــريـــة الـعـــامـــة لـلـمــيـزانـــيــةq إلحــالـتـه

qعـلى التّقـاعـد
- حـــســان بـــوداليq بــصـــفــتـه نــائب مـــديــر لـــعــصـــرنــة
األسـواق وإدماجها في اIديـرية العامة لـلخزينةq لـتكليفه

بوظيفـة أخـرى.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 27  مـارس سنة  مـارس سنة q2014 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
مدير اIركز الوطني لإلعالم اآللي واإلحصائيات.مدير اIركز الوطني لإلعالم اآللي واإلحصائيات.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـسّــيـد حــســX حـوريq بــصــفـته مــديــرا لـلــمـركــز الــوطـني

لإلعالم اآللي واإلحصائياتq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 27  مـارس سنة   مـارس سنة q2014 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

اIدير اجلهوي للجمارك بإيليزي.اIدير اجلهوي للجمارك بإيليزي.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـسّــيــد ســلـــيم طــيــارq بـصــفــته مــديــرا جــهـويــا لــلــجــمـارك

بإيليزيq بناء على طلبه.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 27  مـارس سنة  مـارس سنة q2014 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

اIفتش اجلهوي للمصالح اجلبائية بقسنطينة.اIفتش اجلهوي للمصالح اجلبائية بقسنطينة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـسّــيـد حـســان حـدريq بـصــفـته مـفــتـشـا جــهـويـا لـلــمـصـالح

اجلبائية بقسنطينةq إلحالته على التّقـاعـد.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 27  مـارس سنة  مـارس سنة q2014 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
مفتشX جهويX ألمالك الدولة واحلفظ العقاري.مفتشX جهويX ألمالك الدولة واحلفظ العقاري.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
Xجــهــويــ Xبـــصــفــتــهـم مــفــتــشـــ qالـــسّــادة اآلتــيـــة أســمــاؤهم
ألمالك الدولة واحلفظ العقاريq إلحالتهم على التّقـاعـد :

qببجاية qعلي ربيع -
qبقسنطينة qخنوف فالح -

- قدور طامسكالتq بغليزان.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 27  مـارس سنة   مـارس سنة q2014 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

مفتشX جهويX للمفتشية العامة للمالية.مفتشX جهويX للمفتشية العامة للمالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
Xجــهـويـ Xالـسّـيــدين اآلتي اسـمــاهـمــا بـصـفــتـهـمــا مـفــتـشـ

للمفتشية العامة للماليةq إلحالتهما على التّقـاعـد :

qبسطيف qمراد بوحفص -

- عز الدين أوسيافq بقسنطينة.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 27  مـارس سنة  مـارس سنة q2014 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
مـــكــلمـــكــلّـــفـــX بـــالـــتـــفــتـــيـش في اIـــفــتـــشـــيـــات اجلـــهـــويــةـــفـــX بـــالـــتـــفــتـــيـش في اIـــفــتـــشـــيـــات اجلـــهـــويــة

للمفتشية العامة للمالية.للمفتشية العامة للمالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـسّادة اآلتيـة أسمـاؤهمq بصـفتهـم مكلّـفX بـالتـفتيش في
اIفـتشـيات اجلـهويـة للـمفـتشـية الـعامـة للـمالـيةq إلحالـتهم

على التّقـاعـد :

qبتيزي وزو qسليمان بوجمعة -

qبقسنطينة qعيسى بحيطة -

qبقسنطينة qعبد احلميد سعيداني -

- قدور كشايq بوهران.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 25  جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام
1435 اIــوافق  اIــوافق 27  مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة q2014 يــتـــضـــمq يــتـــضـــمّـــنــانـــنــان

إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الواليات.إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـــسّــيـــدة واآلنـــســة والـــسّـــادة اآلتــيـــة أســـمــاؤهـم بــصـــفـــتــهم
qمــــديــــريـن لــــلــــحـــــفظ الــــعـــــقــــــاري في الــــــواليـــــات اآلتــــــيــــة

لتكلـيفهم بوظـائف أخـرى :
qفي والية األغواط qحكيم طشوش -

qفي والية أم البواقي qرشيد نويري -

qفي والية البويرة qسعيد يايسي -
qفي والية تبسة qلزهر دغموس -

qفي والية تيزي وزو qمحمد مباركي -
qفي والية سطيف qعلي حمداش -

qفي والية سيدي بلعباس qذبيح XI -
qفي والية عنابة qصليحة يسري -
qفي والية سكيكدة qحليم عابر -

qفي والية قسنطينة qأحمد رمضان -
q«في والية مستغا qحبيب خليل -

qسيلةIفي والية ا qمختار بوشمال -
qفي والية برج بوعريريج qإبراهيم عقال -

qفي والية بومرداس qنصر الدين بوقنارة -
qفي والية تندوف qمحمد بخضرة -

qفي والية تيسمسيلت qبلقاسم حصباية -
qفي والية الطارف qشالبي Xحس -
qفي والية خنشلة qرفيق معافة -

qفي والية تيبازة qاجلياللي بن عدة -
qفي والية ميلة qمحمد بوعنيقة -

qالدفلى Xفي والية ع qسليمان قيدوم -
- ليلى لشيشيq في والية عX تموشنت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
السّيد عبد اIؤمن جلوليq بصفته مديرا للحفظ العقاري

في واليـة تيارتq إلحالته على التّقـاعـد.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 27  مـارس سنة  مـارس سنة q2014 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

.Xمديرين ألمالك الدولة في واليت.Xمديرين ألمالك الدولة في واليت
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّـــيــدين اآلتـي اســمـــاهــمــا بـــصــفـــتــهـــمــا مـــديــرين ألمالك
الدولة في الواليتX اآلتيتqX إلحالتهما على التّقـاعـد :

qفي والية برج بوعريريج qأحمد بلوم -
- جمال عماروشq في والية بومرداس.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 27  مـارس سنة   مـارس سنة q2014 يتضـمq يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
مــديـــر بــرمــجـــة ومـتـابــعـــة اIــيــزانـــيـة في واليــةمــديـــر بــرمــجـــة ومـتـابــعـــة اIــيــزانـــيـة في واليــة

بـرج بوعـريـريج.بـرج بوعـريـريج.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـــسّـــيـــد مــــحـــمـــد الـــعـــــربي بـن دحـــمـــانq بـــصـــفـــتـه مـــديـــرا
qـيـزانـيـة في واليـة بـرج بـوعـريريجIلـبـرمـجــة ومـتـابعــة ا

إلحالتـه على التّقـاعـد.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاســيمــــــرســـــوم رئـــــاســيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ فـي خ فـي 25  جــــمـــــادى األولى عــــام  جــــمـــــادى األولى عــــام
q2014 1435 الـــــــــــــمـــــــــــــوافــق  الـــــــــــــمـــــــــــــوافــق 27  مـــــــــــــارس ســـــــــــــنـــــــــــــة  مـــــــــــــارس ســـــــــــــنـــــــــــــة

يــتـــــضــــمـيــتـــــضــــمـّن إنـــهـــاء مـــهـــام مــديـــريـن لــلـــضـــرائب فين إنـــهـــاء مـــهـــام مــديـــريـن لــلـــضـــرائب في
الواليات.الواليات.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 27 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّــادة اآلتــيـة أسـمــاؤهـمq بـصـفـتـهم مــديـرين لـلـضــرائب

في الـواليات اآلتـية :

- عــــزيـــــز أمـــزيـــانq فـي واليــــة تــــبـــســــةq لــــتـــكـــلــــيـــفـه
qبوظيفـة أخـرى

- بـوشــنــتــوف غـــريبq في واليـــة ســعــيــدةq إلحـالــتـه
qعلى التّقـاعـد

- عـمـار تـوفــيق بـووشـمــةq في واليــة قـاIـةq إلحـالته
على التّقـاعـد.

ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 30  جـمـادى الـثـانـيـة عام   جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435
اIـوافق اIـوافق 30  أبـريل سنة  أبـريل سنة q2014 يـتضـمq يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام
مـــــديـــــر اIــــــركـــــز الـــــثــــــقـــــافـي اجلـــــزائـــــري بــــــبـــــاريسمـــــديـــــر اIــــــركـــــز الـــــثــــــقـــــافـي اجلـــــزائـــــري بــــــبـــــاريس

(اجلمهورية الفرنسية).(اجلمهورية الفرنسية).
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 30 جــــــمـــــادى
الــثـــانــيـــة عــام 1435 اIــوافق 30 أبـــريل ســـنـــة 2014 تـــنــهى
مـهــام الـسّـيـد مــحـمـد مـولــسـهـولq بـصــفـته مـديـرا لــلـمـركـز

الثقافي اجلزائري بباريس (اجلمهورية الفرنسية).

مــرســوم رئـــاسي مــؤرخ في مــرســوم رئـــاسي مــؤرخ في 25  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
XـعــيـXيــتـضــم يــتـضــمّن الــتن الــتّـعــيـ q2014 27  مــارس ســنـة   مــارس ســنـة اIـوافق اIـوافق 

بوزارة اIالية.بوزارة اIالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 27 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن

السّادة اآلتية أسماؤهم بوزارة اIالية :
- مـــحـــنـــد الـــســــعـــيـــد لـــزامq رئـــيس قــــسم الـــتـــطـــويـــر

qديرية العامة للميزانيةIاإلداري والضبط با
- حسX حـوريq مديـر األنظـمة اجلمـركيـة باIـديرية

qالعامـة للجمارك
- رشــيــد شـــريــفيq نــائب مــديـــر لــعــصــرنــة األســواق

qديرية العامة للخزينةIوإدماجها با
- ســعــيـــد بن ســالمq نـــائب مــديـــر لــلــعالقـــات الــعــامــة

qديرية العامة للجماركIبا
- عـــبــــد الـــعـــزيــــز دلـــيـــبــــةq نـــائب مــــديـــر لـــتــــمـــويالت
اIــــؤســــســــات اجلــــهــــويـــــة بــــاIــــديــــريــــة الــــعــــامـــــة لــــلــــعالقــــات

qالية اخلارجيةIاالقتصادية وا
- حـــكــــيـم جلـــــرمq مــكـــلّـــفـــا بـــالـــتــفـــتـــيش �ـــفـــتـــشـــــيــة

qمصــالح احملـاسبـة
- حـسـان بوداليq نـائب مـديـر للـمـؤسسـات الـبنـكـية

باIديرية العامة للخزينة.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاســيمــــــرســـــوم رئـــــاســيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ فـي خ فـي 25  جــــمـــــادى األولى عــــام  جــــمـــــادى األولى عــــام
1435 الــمـوافـق  الــمـوافـق 27  مــارس ســنـة   مــارس ســنـة q2014 يـتـــضـمـq يـتـــضـمـّن

تعيX مدير الضرائب في والية الشلف.تعيX مدير الضرائب في والية الشلف.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 27 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الــــسّـــــيــــد عـــزيــــز أمــــزيـــانq مــــديـــرا لــــلــــضـــرائـب في واليـــة

الشلف.
ـــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاســيمــــــرســـــوم رئـــــاســيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ فـي خ فـي 25  جــــمـــــادى األولى عــــام  جــــمـــــادى األولى عــــام
q2014 1435 الـــــــــــــمـــــــــــــوافــق  الـــــــــــــمـــــــــــــوافــق 27  مـــــــــــــارس ســـــــــــــنـــــــــــــة  مـــــــــــــارس ســـــــــــــنـــــــــــــة

يــتــــضـــمـيــتــــضـــمـّن تــعـيــX مــديــرين لــلــحــفظ الــعـقــاري فين تــعـيــX مــديــرين لــلــحــفظ الــعـقــاري في
الواليات.الواليات.

ـــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 25 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 27 مــــارس ســــنـــــة 2014 تــــعـــــيّن
الـــسّـــيـــدة واآلنـــســــة والـــسّـــادة اآلتـــيـــة أســـمــــاؤهم مـــديـــرين

للحفظ العقاري في الواليات اآلتـية :
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 7 جــمــادى الــثــانــيــة عـام جــمــادى الــثــانــيــة عـام
1435 اIــــوافق  اIــــوافق 7 أبــــريل ســــنــــة  أبــــريل ســــنــــة q2014 يــــحــــدد قــــائــــمـــةq يــــحــــدد قــــائــــمـــة

اIؤهالت والشـهادات اIـطلـوبة للـتوظـيف والتـرقيةاIؤهالت والشـهادات اIـطلـوبة للـتوظـيف والتـرقية
في بعض الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية. في بعض الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية. 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الـــــوزيـــــر لـــــدى الـــــوزيــــر األولq اIـــــكـــــلف بـــــإصالح
qاخلدمة العمومية

qووزير التربية الوطنية
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبـر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 94-265 اIؤرّخ
في 29 ربـــيع األول عــام 1415 اIــوافق 6 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة

q1994 الذي يحدد صالحيات وزير التربية الوطنية

- و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقم  08-315 اIؤرّخ
في 11 شـــوال عـــام 1429 اIــــوافق 11 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 2008
XــــوظــــفـــIــــتــــضــــمن الــــقــــانــــون األســــاســي الـــــخـــاص بــــاIوا
اIــنــتــمــX لألسالك اخلــاصــة بــالــتــربــيــة الــوطــنــيــةq اIــعـدل

qادة 15 منهIال سيما ا qتممIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-381 اIؤرّخ
في 15 مــحــرم عــام 1435 اIــوافق 19 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الـذي يحـدد صالحـيـات الـوزير لـدى الـوزيـر األولq اIـكلف

 qبإصالح اخلدمة العمومية

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
26 رمـــضـــان عــام 1430 اIــوافق 16 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2009

الــــذي يــــحــــدد قــــائـــمــــة اIــــؤهـالت والـــشــــهــــادات اIــــطــــلــــوبـــة
للـتـوظـيف والـترقـيـة في بـعض الـرتب اخلـاصة بـالـتـربـية

qالوطنية

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 15 من اIـرسوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم  08-315 اIــؤرخ في 11 شـــوال عــام 1429
اIـوافق 11 أكــتـوبــر ســنـة q2008 اIـعــدل واIــتـمم واIــذكـور
أعـالهq يـــهـــدف هـــذا الـــقــــرار إلى حتـــديـــد قــــائـــمـــة اIـــؤهالت
والــشــهــادات اIــطــلــوبـــة لــلــتــوظــيف والـــتــرقــيــة في بــعض

الرتب اخلاصة بالتربية الوطنية.

اIادةاIادة 2 : : حتدد قائمة اIؤهالت والشهادات اIذكورة
في اIادة األولى أعالهq وفق اجلدول اآلتي :

qفي والية أم البواقي qلزهر دغموس -

qفي والية بسكرة qذبيح XI -

qفي والية البليدة qسعيد يايسي -

qفي والية تبسة qحكيم طشوش -

qفي والية تيارت qبلقاسم حصباية -

qفي والية تيزي وزو qنصر الدين بوقنارة -

qفي والية اجلـزائر qعلي حمداش -

qفي والية سطيف qأحمد رمضان -

qفي والية سكيكدة qرشيد نويري -

qفي والية سيدي بلعباس qحبيب خليل -

qفي والية عنابة qإبراهيم عقال -

qةIفي والية قا qسليمان قيدوم -

qفي والية قسنطينة qمحمد بوعنيقة -

q«في والية مستغا qليلى لشيشي -

qسيلةIفي والية ا qرفيق معافة -

qفي والية برج بوعريريج qمحمد مباركي -

qفي والية بومرداس qصليحة يسري -

qفي والية الطارف qحليم عابر -

qفي والية خنشلة qمختار بوشمال -

qفي والية ميلة qشالبي Xحس -

qتموشنت Xفي والية ع qاجلياللي بن عدة -

- محمد بخضرةq في والية غليزان.
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- شهادة الليسانس في اللغة الفرنسية.
- شـهــادة الــلـيــسـانـس في الـتــرجــمـة (من وإلى

اللغة الفرنسية).
اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية

األسالكاألسالك
الفـروع اIطلوبة بكل تخصصاتهاالفـروع اIطلوبة بكل تخصصاتهااIــــــواداIــــــوادوالرتبوالرتب

- شهادة الليسانس في علوم التربية.

اIؤهــــــالت والشهـــاداتاIؤهــــــالت والشهـــادات

qاللغة العربية -
qاللغة واألدب العربي -

qاألدب العربي -
qآداب ولغة عربية -

qدراسات لغوية وأدبية -
qعلوم اللغة -

qدراسات لغوية -
- اللسانيات.

- فلسفة.

- علوم إسالمية.

- علوم التربية. 

- علم االجتماع.

- علم النفس.

qلغة وثقافة أمازيغية -
- لغة وأدب أمازيغي.

qاللغة الفرنسية -
- ترجمة (من و إلى اللغة الفرنسية).

qاللغة العربية -
qاللغة واألدب العربي -

qاألدب العربي -
qآداب ولغة عربية -

qدراسات لغوية وأدبية -
qعلوم اللغة -

qدراسات لغوية -
- اللسانيات.

qلغة وثقافة أمازيغية -
qلغة وأدب أمازيغي -
qحضارة أمازيغية -

qلغة وحضارة أمازيغية -
qاللسانيات -
- علوم اللغة.

qتاريخ -
- جغرافيا.

qاللغة الفرنسية -
- ترجمة (من و إلى اللغة الفرنسية).

أستاذأستاذ
التعليمالتعليم
اIتوسطاIتوسط

qشهادة الليسانس في اللغة الفرنسية -
- شـهــادة الــلـيــسـانـس في الـتــرجــمـة (من وإلى

اللغة الفرنسية).

- شهادة الليسانس في العلوم اإلسالمية.

- شهادة الليسانس في التاريخ و/أو اجلغرافيا.

- شـــهــــادة الـــلـــيــــســـانـس في الـــلــــغـــة والـــثــــقـــافـــة
األمازيغية.

- شهادة الليسانس في اللغة واألدب العربي.  اللغة العربيةاللغة العربية

- شهادة الليسانس في اللغة واألدب العربي. 

- شهادة الليسانس في الفلسفة.

- ليسانس في علم االجتماع.

- ليسانس في علم النفس.

- شـــهــــادة الـــلـــيــــســـانـس في الـــلــــغـــة والـــثــــقـــافـــة
األمازيغية.

اللغة العربيةاللغة العربية

اللغةاللغة
األمازيغيةاألمازيغية

أستاذأستاذ
اIدرسةاIدرسة
االبتدائيةاالبتدائية

التاريخالتاريخ
واجلغرافياواجلغرافيا

اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية

اللغةاللغة
األمازيغيةاألمازيغية
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qاللغة اإلجنليزية -
- ترجمة (من و إلى اللغة اإلجنليزية). 

qالرياضيات -
qالرياضيات -

- ريــــــــاضـــــــــيــــــــات - إعـالم آلـيq شــــــــعــــــــبــــــــة
qرياضيات

qدنيةIالهندسة ا -
qيكانيكيةIالهندسة ا -
qالهندسة الكهربائية -

qاإللكترونيك -
- اإللكتروتقني.

- الــفـيــزيــاء والــكــيـمــيــاء واإللــكــتــرونـيك
واإللكتروتقني واIيكانيك والكهرباء.

- الـــبـــيــــولـــوجـــيـــا واIـــيـــكـــروبـــيـــولـــوجـــيـــا
والــبــيـولــوجـيــا الـتــطــبـيــقـيــة وهـنــدسـة

البيولوجيا. 

- إعالم آلي.

- موسيقى.

- فـــنــــون وفــــنــــون تــــشــــكـــيــــلــــيــــة وفــــنـــون
بالستيكية وفنون بصرية.

- عــلـوم وتــقــنـيــات الـنــشــاطـات الــبـدنــيـة
والـــــريــــاضـــــيــــةq الـــــتــــربـــــيــــة الـــــبــــدنـــــيــــة

والرياضية.

qرياضيات -
qرياضيات - إعالم آلي -

qالبحوث العملية -
- االحتماالت و/أو اإلحصاء.

العلوم الطبيعيةالعلوم الطبيعية

األسالكاألسالك
الفـروع اIطلوبة بكل تخصصاتهاالفـروع اIطلوبة بكل تخصصاتهااIــــــواداIــــــوادوالرتبوالرتب اIؤهــــــالت والشهـــاداتاIؤهــــــالت والشهـــادات

qشهادة الليسانس في اللغة اإلجنليزية -
- شـهــادة الــلـيــسـانـس في الـتــرجــمـة (من وإلى

اللغة اإلجنليزية).

اIوسيقىاIوسيقى

اللغةاللغة
اإلجنليزيةاإلجنليزية

أستاذأستاذ
التعليمالتعليم
اIتوسطاIتوسط
(تابع)(تابع)

qشهادة الدراسات العليا في الرياضيات -
qشهادة الليسانس في الرياضيات -

- شـــهـــادة الـــلــيـــســـانس في ريـــاضـــيــات - إعالم
qشعبة رياضيات qآلي

qدنيةIشهادة الليسانس في الهندسة ا -
qيكانيكيةIشهادة الليسانس في الهندسة ا -
qشهادة الليسانس في الهندسة الكهربائية -

qشهادة الليسانس في اإللكترونيك -
- شهادة الليسانس في اإللكتروتقني.

- شـــــهـــــادات الــــدراســـــات الـــــعـــــلــــيـــــا وشـــــهــــادات
الــــلــــيـــــســــانس في الـــــفــــيــــزيــــاء والــــكــــيــــمــــيــــاء
واإللـكـتـرونـيك واإللـكـتـروتـقـني واIـيـكـانـيك

والكهرباء.

- شــــهــــادات الــــدراســــات الــــعــــلــــيـــا فـي الــــعــــلـــوم
qالطبيعية

qشهادة الليسانس في العلوم الطبيعية -
qشهادة الدراسات العليا في البيولوجيا -

- شهادة الليسانس في البيولوجيا.   

- شهادة الليسانس في اإلعالم اآللي.   

qوسيقىIشهادة الليسانس في ا -
- شهادة الـدراسات الـعليـا اIوسـيقيـة اIسـلمة

من اIعهد الوطني العالي للموسيقى.

- شهادة الليسانس في الفنون التشكيلية.  

qشهادة الليسانس في التربية البدنية -
- شــــهـــادة الــــلـــيــــســــانس في عــــلـــوم وتــــقـــنــــيـــات

qالنشاطات البدنية والرياضية
- شــهـــادة الــلــيـــســانس فـي الــتــربـــيــة الــبـــدنــيــة

والرياضية. 

qشهادة ماستر في الرياضيات -
qشهادة ماستر في الرياضيات - اإلعالم اآللي -

qشعبة رياضيات
qشهادة مهندس دولة في البحوث العملية -

- شهادة مهندس دولة في االحتماالت و/أو اإلحصاء.

الرياضياتالرياضيات

التربية البدنيةالتربية البدنية
والرياضيةوالرياضية

الرياضياتالرياضيات

العلومالعلوم
الفيزيائيةالفيزيائية

والتكنولوجياوالتكنولوجيا

اإلعالم اآللياإلعالم اآللي

الرســمالرســم

أستاذأستاذ
التعليمالتعليم
الثانويالثانوي
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- الفيزياءq هندسة الطرائقq كيمياء.

qمــــيـــكــــروبـــيـــولــــوجـــيـــا qالــــبـــيـــولــــوجـــيـــا -
بــــــيــــــولــــــوجــــــيــــــا مــــــطــــــبــــــقــــــةq هــــــنــــــدســـــة

البيولوجيا.

- إعالم آلي. 

qالعلوم االقتصادية -
qالعلوم التجارية -

qاليةIالعلوم ا -
- علوم التسيير.

qاللغة العربية -
qاللغة واألدب العربي -

qاألدب العربي -
qآداب ولغة عربية -

qدراسات لغوية وأدبية -
qعلوم اللسان -
qعلوم اللغة -
qاللسانيات -

qدراسات لسانية -
- دراسات لغوية.

- علوم إسالمية.

- لـــغــــة وثـــقــــافـــة أمـــازيــــغـــيــــةq لـــغـــة وأدب
أمازيغيq اللسانياتq علوم اللغة.

- تاريخ و/أو جغرافيا.

- فلسفة.

qاللغة الفرنسية -
- الترجمة (من وإلى اللغة الفرنسية).

qاللغة اإلجنليزية -
- الترجمة (من وإلى اللغة اإلجنليزية).

األسالكاألسالك
الفـروع اIطلوبة بكل تخصصاتهاالفـروع اIطلوبة بكل تخصصاتهااIــــــواداIــــــوادوالرتبوالرتب اIؤهــــــالت والشهـــاداتاIؤهــــــالت والشهـــادات

أستاذأستاذ
التعليمالتعليم
الثانويالثانوي
(تابع)(تابع)

qشهادة ماستر في العلوم االقتصادية -
qشهادة ماستر في العلوم التجارية -

qاليةIشهادة ماستر في العلوم ا -
- شهادة ماستر في علوم التسيير.

qشهادة ماستر في اإلعالم اآللي -
- شهادة مهندس دولة في اإلعالم اآللي.

- شهادة ماستر في اللغة واألدب العربي.

- شهادة ماستر في العلوم اإلسالمية.

qشهادة ماستر في التاريخ -
qشهادة ماستر في اجلغرافيا -

- شهادة مهندس دولة في اجلغرافيا.

qشهادة ماستر في اللغة الفرنسية -
- شهادة ماستر في الترجمة (من وإلى اللغة

الفرنسية).

qشهادة ماستر في اللغة اإلجنليزية -
- شـهـادة ماسـتـر في التـرجـمة (من وإلى الـلـغة

اإلجنليزية).

- شهادة ماستر في اللغة والثقافة األمازيغية.

- شهادة ماستر في الفلسفة.

qشهادة ماستر في العلوم الطبيعية -
qشهادة ماستر في البيولوجيا -

- شهادة مهندس دولة في البيولوجيا.

qشهادة ماستر في الفيزياء -
qشهادة مهندس دولة في الفيزياء -

qشهادة ماستر في الكيمياء -
qشهادة ماستر في هندسة الطرائق -
qشهادة مهندس دولة في الكيمياء -

- شهادة مهندس دولة في هندسة الطرائق.

العلومالعلوم
الفيزيائيةالفيزيائية

علوم الطبيعةعلوم الطبيعة
واحلياةواحلياة

اإلعالم اآللياإلعالم اآللي

العلومالعلوم
االقتصاديةاالقتصادية

األدب العربياألدب العربي

العلوم اإلسالميةالعلوم اإلسالمية

اللغة األمازيغيةاللغة األمازيغية

التاريخالتاريخ
واجلغرافياواجلغرافيا

الفلسفةالفلسفة

اللغة الفرنسيةاللغة الفرنسية

اللغة اإلجنليزيةاللغة اإلجنليزية
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األسالكاألسالك
الفـروع اIطلوبة بكل تخصصاتهاالفـروع اIطلوبة بكل تخصصاتهااIــــــواداIــــــوادوالرتبوالرتب اIؤهــــــالت والشهـــاداتاIؤهــــــالت والشهـــادات

qانيةIشهادة ماستر في اللغة األ -
- شهادة ماستر في الترجمة (من وإلى اللغة

األIانية).

أستاذأستاذ
التعليمالتعليم
الثانويالثانوي
(تابع)(تابع)

qشهادة ماستر في اللغة اإلسبانية -
- شهادة ماستر في الترجمة (من وإلى اللغة

اإلسبانية).

- شهادة ماستر في اللغة اإليطالية.

- شهادة ماستر في اللغة الروسية.

- شهادة ماستر في اIوسيقى.

qشهادة ماستر في الرياضة -
- شـــــهــــــادة مـــــاســـــتـــــر فـي عـــــلـــــوم وتــــــقـــــنـــــيـــــات

qالنشاطات البدنية والرياضية
- شـــهــــادة مــــاســــتـــر فـي الـــتــــربــــيــــة الـــبــــدنــــيـــة

والرياضية.

qشهادة ماستر في الكيمياء -
qشهادة ماستر في هندسة الطرائق -
qشهادة مهندس دولة في الكيمياء -

qشهادة مهندس دولة في هندسة الطرائق -
qشهادة ماستر في الفيزياء -

- شهادة مهندس دولة في الفيزياء.

qشهادة ماستر في الهندسة الكهربائية -
qشهادة ماستر في اإللكترونيك -
qشهادة ماستر في إلكتروتقني -

qشهادة مهندس دولة في اإللكترونيك -
qشهادة مهندس دولة في إلكتروتقني -

- شهادة مهندس دولة في الكهرباء.

qدنيةIشهادة ماستر في الهندسة ا -
- شهادة مهندس دولة في الهندسة اIدنية.

qيكانيكيةIشهادة ماستر في الهندسة ا -
- شهادةمهندس دولة في اIيكانيك.

qانيةIاللغة األ -
- الترجمة (من وإلى اللغة األIانية).

qاللغة اإلسبانية -
- الترجمة (من وإلى اللغة اإلسبانية).

- اللغة اإليطالية.

- اللغة الروسية.

- موسيقى.

- فـــنــــون وفــــنــــون تــــشــــكـــيــــلــــيــــة وفــــنـــون
بالستيكية وفنون بصرية.

- عــلـوم وتــقــنـيــات الـنــشــاطـات الــبـدنــيـة
والـــــريــــاضـــــيــــةq الـــــتــــربـــــيــــة الـــــبــــدنـــــيــــة

والرياضية.

- هندسة الطرائقq الكيمياءq الفيزياء.

qهندسة كهربائية -
qإلكترونيك -
qإلكتروتقني -
qإلكترونيك -
qإلكتروتقني -

- الكهرباء.

- هندسة مدنية.

- هندسة ميكانيكية.

qشهادة ماستر في الفنون التشكيلية -
- شهادة الدراسات العليا الفنية.

اللغة األIانيةاللغة األIانية

اللغة اإلسبانيةاللغة اإلسبانية

اللغة اإليطاليةاللغة اإليطالية

اللغة الروسيةاللغة الروسية

اIوسيقىاIوسيقى

الرســمالرســم

التربية البدنيةالتربية البدنية
والرياضيةوالرياضية

هندسة الطرائقهندسة الطرائق

الهندسةالهندسة
الكهربائيةالكهربائية

الهندسة اIدنيةالهندسة اIدنية

الهندسةالهندسة
اIيكانيكيةاIيكانيكية
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األسالكاألسالك
الفـروع اIطلوبة بكل تخصصاتهاالفـروع اIطلوبة بكل تخصصاتهاوالرتبوالرتب اIؤهــــــالت والشهـــاداتاIؤهــــــالت والشهـــادات

qشهادة الليسانس في علوم التربية -
qشهادة الليسانس في علم النفس -

- شهادة الليسانس في علم االجتماع.

qعلوم التربية -
qعلم النفس -

- علم االجتماع.

qاحملاسبة -
qالعلوم االقتصادية -
qالعلوم التجارية -

qاليةIالعلوم ا -
qعلوم التسيير -

- العلوم القانونية واإلدارية.

qاحملاسبة -
qالعلوم التجارية -

qالعلوم االقتصادية -
qاليةIالعلوم ا -
qعلوم التسيير -

- العلوم القانونية واإلدارية.

- علم النفس.

qالبيولوجيا -
qالبيوكيمياء -

qالكيمياء -
qاإللكترونيك -
qاإللكتروتقني -

qالكهرباء -
qيكانيكIا -

- اإللكتروميكانيك.

qالبيولوجيا -

qالبيوكيمياء -

qالكيمياء -

qاإللكترونيك -

qاإللكتروتقني -

qالكهرباء -

- اIيكانيك واإللكتروميكانيك.

أربــعــة  (4) ســداســيــات كـــامــلــة عــلى األقل من
التعليم العالي في :

qاحملاسبة -
qالعلوم االقتصادية -
qالعلوم التجارية -

qاليةIالعلوم ا -
qعلوم التسيير -

- العلوم القانونية واإلدارية.

- شـهادة الـدراسات اجلـامعـيـة التـطبـيقـية في
علم النفس.

qشهادة تقني في البيولوجيا -
qشهادة تقني في البيوكيمياء -

qشهادة تقني في الكيمياء -
qشهادة تقني في اإللكترونيك -
qشهادة تقني في اإللكتروتقني -

qشهادة تقني في الكهرباء -
qيكانيكIشهادة تقني في ا -

- شهادة تقني في اإللكتروميكانيك.

- شــــهـــادة تــــقــــني ســـام أو شــــهـــادة الــــدراســـات
qاجلامعية التطبيقية في البيولوجيا

- شــــهـــادة تــــقــــني ســـام أو شــــهـــادة الــــدراســـات
qاجلامعية التطبيقية في البيوكيمياء

- شــــهـــادة تــــقــــني ســـام أو شــــهـــادة الــــدراســـات
qاجلامعية التطبيقية في الكيمياء

- شــــهـــادة تــــقــــني ســـام أو شــــهـــادة الــــدراســـات
qاجلامعية التطبيقية في اإللكترونيك

- شــــهـــادة تــــقــــني ســـام أو شــــهـــادة الــــدراســـات
qاجلامعية التطبيقية في اإللكتروتقني

- شــــهـــادة تــــقــــني ســـام أو شــــهـــادة الــــدراســـات
qاجلامعية التطبيقية في الكهرباء

- شـــــــهــــــــادة تـــــــقــــــــنـي ســـــــام فـي اIـــــــيــــــــكـــــــانــــــــيك
واإللكتروميكانيك.

qشهادة الليسانس في احملاسبة -
qشهادة الليسانس في العلوم التجارية -

qشهادة الليسانس في العلوم االقتصادية -
qاليةIشهادة الليسانس في العلوم ا -
qشهادة الليسانس في علوم التسيير -

- شــهــادة الــلــيـــســانس في الــعـــلــوم الــقــانــونــيــة
واإلدارية.

مستشار التوجيه واإلرشادمستشار التوجيه واإلرشاد
اIدرسي واIهنياIدرسي واIهني

نائب مقتصـدنائب مقتصـد

مقتصــدمقتصــد

مشرف التربيةمشرف التربية

ملحق باخملبرملحق باخملبر

ملحق رئيسي باخملبرملحق رئيسي باخملبر
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وزوزارة التجارةارة التجارة
قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 5 صـفر عام  صـفر عام 1435 اIوافق  اIوافق 8 ديسـمبر سنة ديسـمبر سنة
q2013 يــجــعل مــنـهج حتــديــد الـنــســبــة الـكــلــيـة لــلــمـادةq يــجــعل مــنـهج حتــديــد الـنــســبــة الـكــلــيـة لــلــمـادة

اجلافة لألجبان واألجبان الطرية إجباريا.اجلافة لألجبان واألجبان الطرية إجباريا.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبـر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقــتـضى اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 90-39 اIـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1990

qتممIعدل واIا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشIوا

- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1423 اIــوافق 21 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزير التجارة

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

qطابقةIتعلق بتقييم اIوا

يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

اIـادة األولى:اIـادة األولى: تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 19 من اIـرسـوم
الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 اIــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410
اIــوافق 30 يــنـــايــر ســـنــة q1990 اIـــعــدل واIـــتــمم واIـــذكــور
أعـالهq يـهـدف هـذا الــقـرار إلى جـعل مــنـهج حتـديـد الــنـسـبـة

الكلية للمادة اجلافة لألجبان واألجبان الطرية إجباريا.

اIادة اIادة 2: من أجل حتديد النسـبة الكلية للمادة اجلافة
لألجــبـان واألجــبـان الــطـريــةq فـإن مــخـابــر مـراقــبـة اجلـودة
وقــمـع الــغـش واخملـــابــر اIـــعـــتـــمــدة لـــهـــذا الـــغــرضq مـــلـــزمــة

باستعمال اIنهج اIبX في اIلحق اIرفق بهذا القرار.
يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا اIنـهج من طـرف اخملـبـر عـند

األمر بإجراء خبرة.

اIـادة اIـادة 3: يـنــشــر هــذا الـقــرار في اجلــريــدة الـرســمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد¢قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 5 صــــفـــــر عــــام 1435 اIـــــوافق 8
ديسمبر سنة 2013.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحقاIلحق
منهج حتديد النسبة الكلية للمادة اجلافة لألجبانمنهج حتديد النسبة الكلية للمادة اجلافة لألجبان

واألجبان الطريةواألجبان الطرية

يـعـتـبـر هـذا اIـنـهج مـرجـعـا لـتـحـديـد الـنـسـبـة الـكـلـيـة
للمادة اجلافة لألجبان واألجبان الطرية.

1. التعريف. التعريف
الحتياجات هذا اIنهجq يطبق التعريف اآلتي:

النسبة الكلية للمادة اجلافة للج®النسبة الكلية للمادة اجلافة للج®
هي الـنـسـبـة الكـتـلـيـة لـلـموادq مـحـددة حـسب طـريـقة

العمل اIبينة في هذا اIنهج.
مالحـظـةمالحـظـة - يـعـبــر عن الـنـسـبــة الـكـلـيـة لــلـمـادة اجلـافـة

بالنسبة اIئوية للكتلة (نسبة كتلية).
2. اIبدأ. اIبدأ

جتفف عينة مـأخوذة للتجربة موزونة و§زوجة مع
الـرمل عن طريق التسـخX في جهـاز التجفـيف مضبوط

في 102°م.
توزن العـينـة اIأخوذة لـلتـجربة واجملـففـة حتى ¢كن

حتديد الكتلة اIفقودة.
3. الكواشف. الكواشف

تستعمل فـقط كواشف ذات نوعية حتلـيلية معترف
بـــهــــا ومـــاء مــــقـــطـــر أو مــــنـــزوع اIــــعـــادن أو مــــاء ذو نـــقـــاوة

مكافئة على األقلq إال في حالة وجود تعليمات مخالفة.
نــســبــة  q(نــســبــة q(HCL) مــحـــلــول حـــمض الـــكــلـــوريــدريك ) 1.3 مــحـــلــول حـــمض الـــكــلـــوريــدريك

كتلية كتلية %25.

اIــادةاIــادة 3 : : تـــلـــغى أحـــكـــام الـــقـــرار الـــوزاري اIـــشـــتــرك
اIؤرخ في 26 رمضان عام 1430 اIوافق 16 سبتمبر سنة

2009 واIذكور أعاله.

اIـادةاIـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرسـمــيـة
للجمهورية اجلزائرية الد¢قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلـــزائــــر في 7 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435
اIوافق 7 أبريل سنة 2014.

وزير التربية الوطنيةوزير التربية الوطنية

عبد اللطيف بابا أحمدعبد اللطيف بابا أحمد

الوزير لدى الوزير األولالوزير لدى الوزير األول
اIكلف بإصالح اخلدمةاIكلف بإصالح اخلدمة

العموميةالعمومية

محمد الغازيمحمد الغازي
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2.3 رمل الكوارتز أو رمل البحر. رمل الكوارتز أو رمل البحر.

1.2.3 يــجب أن يــكــون الــرمل ذا حـبــيــبــات تـســمح له

بـاIــرور عـبــر غـربــال من نــسـيج مــعـدنـي تـبــلغ مــســـامـاته
µ 600م ويثبت بغربال تبلغ مسامته µ 150م.

يجب أن تتوفر في الـرمل متطلبات جتربة القبول
اIبينة في (2.2.3).

2.2.3 يـــوضع حـــوالي 20 غ من الـــرمـل في كـــبـــســـولــة

ذات قــاعــدة مـــســطــحــة (4.4) مــزودة بـــقــضـــيب لــلـــتــحــريك
(5.4). تـــســـخـن كل من الــــكـــبـــســــولـــة مـــفــــتـــوحـــة مـع الـــرمل
وغـطـائــهـا وقـضــيب الـتــحـريك في جــهـاز الـتــجـفـيف (3.4)
مــــضــــبــــوطــــا في 102°م Iـــدة ســـاعــــتـــX عـــلـى األقل. يـــوضع
الــغــطـاء فــوق الــكــبـســولــة وتـتــرك لــتـبــرد في جــهــاز نـازع
الـــرطـــوبــة (2.4) حـــتى تـــصل درجـــة حــرارة غـــرفـــة الــوزن.
تـوزن الــكــبـســولــة مع غــطـائــهــا في احلـX بــتــقـريب 1 مـلغ

وتسجل الكتلة بأربعة أرقام بعد الفاصلة.

ينزع الغطـاء من الكبسولـة ويرطب الرمل بحوالي
5 مـــلل مـن اIـــاءq يـــخــلـط اIـــاء بـــالــرمـل بـــواســـطــة قـــضـــيب
الـتـحــريكq تـسـخن كل من الـكـبـسـولـة مـفـتـوحـة وغـطـاؤهـا
وقـضـيب الـتـحــريك في جـهـاز الـتـجـفـيف (3.4) مـضـبـوطـا
في 102°م Iــدة 4 ســـاعــات عـــلى األقلq يـــوضع الـــغـــطــاء من
جــديـــد فــوق الــكـــبــســولـــة وتــتــرك لـــتــبــرد فى جـــهــاز نــازع
الـــرطـــوبــة (2.4) حـــتى تـــصل درجـــة حــرارة غـــرفـــة الــوزن.
تــوزن الــكــبــســولــة مع غــطــائــهــا بــتــقــريب 1 مــلغ وتــســجل
الــكــتــلـة بــأربــعــة أرقــام بــعــد الـفــاصــلــة. يــجب أال يــتــجـاوز

الفرق بX الوزنX 1 ملغ.

3.2.3 إذا لم يـــــتــــوفـــــر هــــذا الـــــشــــرطq يـــــعــــالـج الــــرمل إذا لم يـــــتــــوفـــــر هــــذا الـــــشــــرطq يـــــعــــالـج الــــرمل

بالطريقة اآلتية:بالطريقة اآلتية:

يُغـمر الـرمل في محـلـول حمض الـكلـوريدريك (1.3)
ويُـتـرك فـيه Iـدة ثالثـة أيـامq مع الـتـحـريك مـن حـX آلخر.
يــنــزع الــســائـل الــذي يــطــفــو قــدر اإلمــكـــان. يــغــسل الــرمل
باIـاء حـتى نـهايـة الـتـفاعـل احلمـضي لـلـسائل الـذي يـطـفو.
يسـخن الرمل في حوالي 160°م Iدة 4 سـاعات على األقل.

يعاد بعد ذلك إجراء جتربة القبول اIبينة في (2.2.3).
4. التجهيزات. التجهيزات

التجهيزات اIتداولة في اخملبر ال سيما ما يأتي:

1.4 ميـزان حتليـليq بـاستطـاعتـه أن يزن بتـقريب 1

ملغ وبدقة القراءة 0,1 ملغ.

2.4 جهـاز نازع الـرطوبة جهـاز نازع الـرطوبةq §لـوء �جـفف مالئم (مثال

هـالم الـــســـيـــلس مـــجـــفف حـــديـــثـــا ويـــحـــتـــوي عـــلـى مـــؤشــر
هيغرومتري).

كـمــا ¢ـكـن اسـتـعــمـال صــفـيــحـة مــعـدنــيـة أو زجــاجـيـة
كـبديل تكون منـاسبة لتجـفيف سريع للـكبسوالت. يجب
أن تــوضع هـذه الــصـفــيـحــة في خــزانـة مــغـلــقـة ¢ــر عـبــرهـا

تدفق الهواء اجلاف.
3.4 جهـاز جتفيف م جهـاز جتفيف مُهوىهوىq ذو تسخـX كهربائي مزود

بـنـوافـذ تـهـويـة مـفـتـوحـة تـمـامـاq مـضبـوط في (102+ 2)°م
ويحـتـفظ بـدرجـة حـرارة مـنتـظـمـة في كل نـقـطـة من حـيز
الـعــمل. يـجب أن يـكــون جـهـاز الـتــجـفـيف مــزودا �ـقـيـاس

درجة حرارة مالئم.
4.4 كـبسوالت ذات قـاعدة مسـطحةq من مـادة مالئمة

q(الـنيـكل أو األلـومنـيوم qمثال مـعـدن غيـر قـابل لألكسـدة)
Xارتـفــاعـهـا من 20 مـلم إلى 25 مـلم ويـــتــراوح قــطـرهـا بـ

60 ملم و80 ملم ومزودة بأغطية مالئمة وسهلة النزع.

5.4 قـضـبان الـتـحريكq قـضـبان الـتـحريكq من زجـاج أو من معدنq ذات

نهـاية مسـطحة وطول كـاف حتى ¢كـن لقضيـب التحريك
أن يـرتكز على اجلدران الـداخلية لـلكبسـولة مشكال زاوية

مباشرة حتت احلافة.
6.4 جـــهــــاز لـــلـــســـحق أو لـــلـــكـــشطq جـــهــــاز لـــلـــســـحق أو لـــلـــكـــشطq ســـهل الــــتـــنـــظـــيف

ومالئم لتحضير عينة التجربة.
5. اقتطاع العينة. اقتطاع العينة

qمن األحــسن أن يـتــلـقى اخملــبـر عــيـنــة ±ـوذجـيــة فـعال
غير متلفة ولم تتغير أثناء النقل والتخزين.

يجرى اقتطاع العينة حسب منهج مالئم.
حتـفظ عــيــنــات الـتــجــربـة فـي درجـة حــرارة تــتـراوح
بX 0°م و20°م وذلك ابـــتــداء مـن اقــتـــطـــاع الــعـــيـــنـــة حــتى
الـــشـــروع في طـــريـــقــــة الـــعـــمل. يـــجـب أال يـــتـــأثـــر تـــركـــيب

العينات أثناء التخزين.
6. حتضير العينة للتجربة. حتضير العينة للتجربة

قبل التحلـيلq تنزع القشرة أو الطبقة اخلارجية أو
الـطــبـقـة الــفـطــريـة لــلـجــ® حـتى يــتم احلـصــول عـلى عــيـنـة

±وذجية للج® كما يستهلك عادة.
تـسحق أو تكـشط العـينـة للتـجربـة باستـعمـال جهاز
مالئم لــلــســـحق أو الــبــشــر q(6.4) تــخــلط بـــســرعــة الـــكــتــلــة
اIـــســـحـــوقـــة أو اIــبـــشـــورة وإذا اقـــتـــضى األمـــرq وذلك في
حــالـة األجـبـان ذات عـيـنـة صـلـبــة أو نـصف صـلـبـةq تـسـحق
للمرة الثانـية وتخلط من جديد بعناية. في حالة األجبان
ذات عــجـيــنــة صــلـبــة أو نــصف صــلــبـة من اIــســتــحـسن أن

تقطع إلى مربعات ضلعها حوالي 15 ملم.
تـخـلط اIـربــعـات بـرجـهـا في وعـاءq تـسـحق أو تـبـشـر
العينـة للتـجربة كـما هو مبـX سابقـا. ينظف اجلـهاز بعد

حتضير كل عينة.
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إذا كـــانت الــعـــيــنــة غـــيــر قــابـــلــة لـــلــســحـق أو الــكــشط
تـخلط بـعنـايـة عن طريق الـعجـن اجليـدq مثال في مـهراس.

يجب احلرص على جتنب أي فقد للرطوبة.

حتـــفظ الـــعـــيــــنـــة احملـــضّـــرة في وعـــاء مــــغـــلق بـــإحـــكـــام
واليــسـمح بــدخـول الـهــواء إلى حـX إجــراء الـتـحــلـيل الـذي

يجب أن يتم في أقرب أجل بعد السحق.

مع ذلـكq إذا كـــــــان ال بـــــــد مـن مـــــــهـــــــلـــــــة فــــــــتـــــــؤخـــــــذ كل
االحتـياطات من أجـل ضمان حـفظ مالئم للـعينـة. في حالة
الــتــبــريــدq تــردّ الـــعــيــنــة إلى درجــة حــرارة احملــيط. تــخــلط
الــعـيــنــة بـعــنـايــة Iــنع تــسـرب الــرطـوبــة داخل اجلــ® الـذي
qالتـأكـد من إعادة دمج .Xيـحـدث أثنـاء الـتبـريـد والـتسـخـ
بــانـــتــظــام وبـــطــريــقـــة مالئــمـــةq لــكل تـــكــتل فــوق اIـــســاحــة

الداخلية للوعاء في عينة التجربة.

ال يجري التحلـيل للج® اIسحوق الذي يظهر عليه
تكاثر فطريات غير مرغوب فيها أو عالمات تلف.

7. طريقة العمل. طريقة العمل

1.7 التجربة على بياض التجربة على بياض

مــــوازاة مع الـــتـــحــــديـــد الـــذي يــــجـــرى عـــلى الــــعـــيـــنـــة
اIـأخـوذة للـتـجـربة q(3.7) جتـرى جتربـة عـلى بـيـاض حسب
نـفس طــريــقـة عــمل حتـضــيــر الـكــبـســولـة (2.7) والـتــحــديـد

q(3.7) لكن بدون العينة اIأخوذة للتجربة.

2.7 حتضير الكبسولة حتضير الكبسولة

1.2.7 تسخن الكبسولة وهي مفتوحة (4.4) وحتتوي

عــــــلى حــــــوالي 20 غ من الــــــرمل (2.3) وكــــــذلك غــــــطــــــائــــــهــــــا
وقــــضـــيـب الــــتـــحــــريك (5.4) فـي جـــهــــاز الـــتــــجــــفـــيف (3.4)
مضبوطا في 102°م. يترك محتوى الكبسولة حتى يصل

إلى 102°م ثم يجفف احملتوى Iدة ساعة على األقل.

تـبــدأ فـتـرة الـتــجـفـيف اIــبـيـنـة في (1.2.7) و (3.3.7)
و(6.3.7) عندما يصل محتوى الكبسولة إلى درجة حرارة
102°م. يــرتـبـط الـوقت الـالزم لـلــوصــول إلى هــذه الــدرجـة

من احلـــرارة بـــالــــطـــاقـــة وتـــواتــــر الـــتـــهـــويـــة وحــــجم جـــهـــاز
الــتـــجــفــيف. تــتـــعــلق كـــذلــك مـــدة ارتـــفــاع درجــة احلــرارة
بــــعــــدد الــــكـــبــــســــوالت اIـــوضــــوعـــة فـي جـــهــــاز الـــتــــجــــفـــيف
وبــكــتــلــتــهــا وبــاIــادة الـــتي تــتــكــون مــنــهــا. من األحــسن أن

تكون مدة ارتفاع درجة احلرارة محددة بالتجربة.

2.2.7 يـــوضـع الـــغـــطــــاء من جـــديــــد فـــوق الـــكــــبـــســـولـــة

ويــــوضع فــــورا في جــــهــــاز نـــازع الــــرطــــوبـــة (2.4). تـــتـــرك
الكـبسـولة لـتبـرد حتى تـصل إلى درجة حـرارة احمليط في

جـهـاز نـازع الرطـوبـة. عـنـدمـا تـبـرد الـكـبـسـولـة تخـرج من
جــــهــــاز نــــازع الــــرطـــوبــــة وتــــوزن مع غــــطــــائــــهــــا وقـــضــــيب
الـتـحـريك بـتـقـريب 1 مـلغ وتـسـجـل الـكـتـلـة بـأربـعـة أرقام

بعد الفاصلة.

(4.3.7) q(2.2.7) ـــبــيـــنــة فيIتــرتـــبط مــدة الـــتــبـــريــد ا
و(5.3.7) بــقـدرة تــبــريــد جــهـاز نــازع الــرطــوبــة لـكـن كـذلك
بـعـدد الــكـبــسـوالت اIـوضــوعـة داخل جــهـاز نـازع الــرطـوبـة

وبكتلتها وباIادة التي تتكون منها.

مـن األحـــــسـن أن تــــــكـــــون مــــــدة الــــــتــــــبـــــريــــــد مــــــحـــــددة
بالتجربة.

3.7 التحديد التحديد

1.3.7 تـــوضع الـــكـــبـــســـولـــة في وضـع مــائـل لـــلـــســـمــاح

بـانزالق الـرمل عـلى جـانب هـذه األخيـرة. تـوضع بـتـقريب
3غ من عـيــنـة الـتـجـربـة (6) فـوق سـطح الـكــبـسـولـة اخلـالي

من الــرمل وتــوزن الــكـبــســولـة وكــذلك غــطـاؤهــا وقــضـيب
الـتـحـريك بـتـقـريب 1 مـلغ وتـسـجـل الـكـتـلـة بـأربـعـة أرقام

بعد الفاصلة.

2.3.7 تــخــلط الــعــيـنــة اIــأخــوذة لــلــتــجـربــة مع الــرمل

بــعـــنــايــة ويــوزع اخلــلـــيط بــطــريـــقــة مــتــجـــانــســة فــوق قــاع
الـكـبـسـولـة. تــتـرك الـنـهـايـة اIـسـطـحـة لـقـضـيب الـتـحـريك
في اخلـــــلـــــيط والـــــنـــــهـــــايـــــة األخـــــرى مـــــرتــــكـــــزة عـــــلـى جــــدار

الكبسولة.

مالحـظـة مالحـظـة - ¢ــكن أن يـكــون خـلط الـرمل بــأجـبـان ذات
عـجينة صـلبة أكثـر سهولة بـإضافة حوالي 3 ملل من اIاء

حتى يتشبع الرمل.

3.3.7 تــــســـخـن الـــكــــبـــســــولــــة مع غــــطـــائــــهـــا اIــــوضـــوع

بـجـانـبـهــا في جـهـاز الـتـجـفـيف (3.4) مـضـبـوطـا في 102°م
يـــتــــرك مـــحـــتــــوى الـــكـــبــــســـولــــة حـــتى يــــصل إلى 102°م ثم

يجفف احملتوى Iدة 3 ساعات على األقل.

4.3.7 يـــوضـع الـــغـــطــــاء من جـــديــــد فـــوق الـــكــــبـــســـولـــة

وتترك هذه األخـيرة لتبرد في جـهاز نازع الرطوبة (2.4)
حـــتى تــصـل درجــة حـــرارة احملـــيط. تـــوزن الــكـــبـــســـولــة مع
غطائـها بتقريب 1 مـلغ وتسجل الـكتلـة بأربعـة أرقام بعد

الفاصلة.

5.3.7 تـسـخن من جـديـد الـكـبـسـولـة  مع غـطـائـهـا كـمـا

هو مبX في q(3.3.7) لكن Iـدة ساعة عوضا عن 3 ساعات.
يـوضع الـغـطــاء من جـديـد فـوق الــكـبـسـولـة وتــتـرك لـتـبـرد
حـتى تـصـل درجة حـرارة احملـيـط في جـهـاز نـازع الـرطـوبة
q(2.4) تـوزن من جديـد الكـبسـولـة مع غـطــائـهــا بـتــقريب

1 ملغ وتسجل الكتلة بأربعة أرقام بعد الفاصلة.
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6.3.7 يـعــاد إجـراء طـريـقــة الـعـمل اIــبـيـنـة في (5.3.7)

حـتى يالحظ بــX وزنـX مـتـتــالـيـX نـقص في الــكـتـلـة أقل
أو يساوي 2 ملغ أو ارتفـاع في الكتلة. يسجل احلد األدنى

لكتلة الكبسولة.

8. احلساب والتعبير عن النتائج. احلساب والتعبير عن النتائج

1.8 احلساب احلساب

حتــسـب الــنــســـبــة الــكـــلــيــة لـــلــمـــادة اجلــافــة في عـــيــنــة
التـجـربةq ن.ك م جq مـعـبـرا عنـهـا بـالـنسـبـة اIـئـوية لـلـكـتـلة

بواسطة اIعادلة اآلتية :

%100 x 
 (ك (ك2 - ك - ك0) - (ك) - (ك3 - ك - ك4)    )    

ن.كن.ك م ج م ج = =    
                           ك                           ك1 - ك - ك0

حيث:حيث:

q(2.2.7) ك0 : هي كتلة الكبسولة احملضرة بالغرام

ك1 : هي كتلـة العيـنة اIأخـوذة للـتجربـة والكبـسولة
q(1.3.7) بالغرام قبل نزع الرطوبة

ك2 : هي كتلـة العيـنة اIأخـوذة للـتجربـة والكبـسولة
q(6.3.7) بالغرام بعد نزع الرطوبة

ك3 : هي كـتـلة الـكـبـسـولة اIـسـتـعـمـلة لـلـتـجـربـة على
بـياض (1.7) بـالغـرامq لنـفـس مـدة نزع الـرطوبـة بالـنسـبة

q(6.3.7) 2لـ ك

ك4 : هي كـتلـة الكبـسولـة احملضرة (2.2.7) اIسـتعـملة
للتجربة على بياض بالغرام (1.8).

2.8 التعبير عن النتائج التعبير عن النتائج

يــعـبــر عـن الـنــتــائج اIــتــحــصل عــلــيــهــا بــرقــمــX بــعـد
الفاصلة.

9. الدقة. الدقة

1.9 التكرارية التكرارية

Xمـنـفـردت Xنـتـيـجـتـ Xـطـلق بـIال يـتـجـاوز الـفـرق ا
ومـنـفـصـلـتـX لـتـجـربـة مـتحـصـل علـيـهـمـا عن طـريق نـفس
اIـــنــهـج وعــلى نـــفس اIـــادة اخلــاضـــعــة لـــلــتـــجــربـــة في نــفس
اخملــــبــــر ومـن طــــرف نــــفس احملـــــلل الــــذي يــــســــتــــعـــــمل نــــفس
التـجهـيزات في مـدة زمـنيـة قصـيرة 0,35 % (من الكـتـلة)

إال في 5% من احلاالت على األكثر.

2.9 قابلية إعادة التجربة قابلية إعادة التجربة

Xمـنفـردت Xنـتـيجـت Xـطلق  بIال يـتجـاوز الـفـرق ا
لـتـجـربـة مــتـحـصل عـلـيـهـمـا عـن طـريق نـفس اIـنـهج وعـلى
نـفس اIــادة اخلـاضــعـة لــلـتــجـربــة في مــخـابــر مـخــتـلــفـة من
طـــرف مـــحـــلـــلـــX مــــخـــتـــلـــفـــX يـــســـتــــعـــمـــلــــون جتـــهـــيـــــزات
مــخـتــلــفــــةq 0,55 %  (من الـكــتــلـة)  إال في 5% من احلـاالت

على األكثر.

 وزارة العمل والتشغيل وزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 9 مــــحـــــر مــــحـــــرّم عــــام م عــــام 1435
اIــــوافق اIــــوافق 13 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة q q2013  يـــعـــد يـــعـــدّل و يــــتـــمل و يــــتـــمّم
الــقــرار الـــوزاري اIــشــتــرك اIــؤرخ في الــقــرار الـــوزاري اIــشــتــرك اIــؤرخ في 25 رمــضــان رمــضــان
عـــام عـــام 1433 الــــمـــوافـق  الــــمـــوافـق 13 غــــشـت ســــنـــة  غــــشـت ســــنـــة 2012 الـــذي الـــذي
يحدد تـعداد منـاصب الشـغل وتصنـيفـها ومدة الـعقديحدد تـعداد منـاصب الشـغل وتصنـيفـها ومدة الـعقد
الــخـاص بـاألعـوان الـعـامــلـX في نـشـاطـات احلـفظ أوالــخـاص بـاألعـوان الـعـامــلـX في نـشـاطـات احلـفظ أو
الــصـــيــانــة أو الـــخـــدمــات بــعــنـــوان اإلدارة اIــركــزيــةالــصـــيــانــة أو الـــخـــدمــات بــعــنـــوان اإلدارة اIــركــزيــة

واIصالح غير اIمركزة للمفتشية العامة للعمل.واIصالح غير اIمركزة للمفتشية العامة للعمل.
ـــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xاألم qإن الوزير

qاليةIو وزير ا

qو وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 07-308 اIـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدّد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اIــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اIــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اIــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

qادة 8 منهIال سيما ا qطبق عليهمIا

- و�ـــــــقــــــتـــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 312-13
الــــــــمـــــــــؤرخ فـي 5 ذي الـــــــــقــــــــعــــــــدة عـــــــام 1434 اIــــــــوافق 11
ســـــبــــــتــــمـــــبــــر ســــنـــة 2013 و اIـــتــــضـــمن تـــعــــيـــX أعـــضـــاء

qاحلكومة

- و�ــــــقــــــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 313-13
اIــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســبــتــمــبـر
ســــنــــة 2013 و اIـــتـــضـــمن تــــعـــيـــX الـــوزيـــرq األمـــX الـــعـــام

qللحكومة
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- و�ـقــتـضى اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

qاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــــتــــضـى اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 190-03
اIؤرخ في 26 صفر عام 1424 اIوافق 28 أبريل سنة 2003
الـــــذي يــــحــــــدّد صـالحـــــيـــــات الــــمــــديـــر الــــعــــام لـــلــــوظـــيــــفـــة

qالعمومية

- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 08-124 اIؤرخ
في 9 ربيع الـثـاني عام 1429 اIوافق 15 أبـريل سنة 2008
الـذي يـحـدّد صالحيـات وزيـر الـعمل والـتـشـغيل والـضـمان

qاالجتماعي

- و �ـقـتــضى الـقـرار الـوزاري اIــشـتـرك اIـؤرخ في
25 رمــضــان عــام 1433 اIــوافق 13 غــشت ســنــة 2012 الــذي

يـــحــدد تـــعـداد مـنــاصب الـشـــغـل وتـصـنــيـفــهـا ومـدة الــعـقـد
اخلاص باألعوان العـاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلــــدمـــات بـــعـــنــــوان اإلدارة اIـــركـــزيـــة واIــــصـــالح غـــيـــر

qمركزة للمفتشية العامة للعملIا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

Xــادة األولى : يــعـدّل هــذا الــقــرار و يــتــمّم اجلــدولـIــادة األولى :اIا
رقم 2 و 3 اIلحقX بالقرار الوزاري اIشترك اIؤرخ في
25 رمــضــان عـام 1433 اIــوافق 13 غــشت ســنـة 2012 الـذي

يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلـــدمـــات بـــعـــنـــوان اإلدارة اIــــركـــزيـــة واIـــصـــالح غـــيـــر
Xطــبــقــا لـلــجــدولـ qــمــركـزة لــلــمــفـتــشــيــة الـعــامــة لــلـعــملIا

اIرفقX بهذا القرار.

اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد¢قراطية الشعبية.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 9 مـــحـــرّم عـــام 1435 اIــوافق 13
نوفمبر سنة 2013.

عن الوزيرq األمX العام للحكومةعن الوزيرq األمX العام للحكومة
وبتفويض منه وبتفويض منه 

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير اIاليةوزير اIالية
كر¥ جوديكر¥ جودي

 وزير العمل والتشغيل  وزير العمل والتشغيل 
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي
محمد بن مراديمحمد بن مرادي

جدول رقم جدول رقم 2 : األعوان اIتعاقدون العاملون في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات على مستوى  اIصالح: األعوان اIتعاقدون العاملون في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات على مستوى  اIصالح
غير اIمركزة (اIفتشيات اجلهوية للعمل) :غير اIمركزة (اIفتشيات اجلهوية للعمل) :

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
مناصب الشغلمناصب الشغل

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى الثاني

عامل مهني من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى الثاني

عون خدمة من اIستوى األول

حارس

اجملموع اجملموع 

214

93

10

9

3

4

90

423

-

-

-

163

-

-

-

163

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

214

93

10

172

3

4

90

586

5

2

3

1

3

1

1

288

219

240

200

240

200

200
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40

15

44

1

28

128

22

15

2

28

6

1

74

16

8

12

11

47

22

12

4

19

17

74

28

11

15

8

62

288

219

200

240

200

288

219

240

200

200

200

288

219

200

200

288

219

240

200

200

288

219

200

200

5

2

1

3

1

5

2

3

1

1

1

5

2

1

1

5

2

3

1

1

5

2

1

1

40

15

5

1

28

89

22

15

2

-
6

1

46

16

8

-
11

35

22

12

4

-
17

55

28

11

-
8

47

-
-
39

-
-
39

-
-
-
28

-
-
28

-
-
12

-
12

-
-
-
19

-
19

-
-
15

-
15

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

اجلزائر

وهران

بشار

ورقلة

عنابة

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

عون وقاية من اIستوى األول
سائق سيارة من اIستوى األول
عامل مهني من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى الثاني
حارس

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول
سائق سيارة من اIستوى الثاني

عامل مهني من اIستوى األول
حارس

عون خدمة من اIستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اIستوى األول
سائق سيارة من اIستوى األول
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اIستوى األول
سائق سيارة من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى الثاني
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اIستوى األول
سائق سيارة من اIستوى األول
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

اIفتشياتاIفتشيات
اجلهويةاجلهوية
التوقيتالتوقيتللعملللعمل

اجلزئياجلزئي
التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل
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15

5

59
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4
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2

13

2

81

28

13
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2

1
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288
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200

200

288

219

240

200

240

200

200

288

219

200

200

200

5

2

1

1

5

2

3

1

3

1

1

5

2

1

1

1

31

8

-
5

44

27

11

4

-
2

13

2

59

28

13

4

2

1

48

-
-
15

-
15

-
-
-
22

-
-
-
22

-
-
13

-
-
13

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

تيارت

قسنطينة

باتنة

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

عون وقاية من اIستوى األول
سائق سيارة من اIستوى األول
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اIستوى األول
سائق سيارة من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى الثاني
عامل مهني من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى الثاني
حارس

عون خدمة من اIستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اIستوى األول
سائق سيارة من اIستوى األول
عامل مهني من اIستوى األول

حارس
عون خدمة من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
الرقمالرقم( 2+1 )

االستداللياالستداللي
الصنفالصنفمناصب الشغلمناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

اIفتشياتاIفتشيات
اجلهويةاجلهوية
التوقيتالتوقيتللعملللعمل

اجلزئياجلزئي
التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

قـرار مرار مـؤرؤرّخ في خ في 29  ج جـمــــادى الادى الـثـانانـيـة عة عـام ام 1435 اI اIـوافق وافق 29
أبأبــــــريل سريل ســــــنــــة ة q2014 يq يــــتــــــضــــــمّـن رفع قـن رفع قــــــيــــمــــــة مة مــــعــــــاشاشــــاتات

الضالضّمان االجتماعي ومنحه وريوعه.مان االجتماعي ومنحه وريوعه.
ـــــــــــــــــــــ

qإنّ وزير العمل والتشغيل والضّمان االجتماعي

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 83-11 اIـــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلّق
بـالـتــأميـنـات االجـتـماعـيـةq اIـعـدّل واIتـمّمq ال سـيّـمـا اIادّة

q42 منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-12 اIــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلّق

qادّة 43 منهIال سيّما ا qتمّمIعدّل واIا qبالتقاعد
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-13 اIــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلّق
q ـتمّمIـعدّل واIا qـهـنيـةIبـحوادث الـــعــــمـــــل واألمراض ا

qادّة 84 منهIال سيّما ا
- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن
قــانـون اIــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة q2006 ال سـيــمـا اIـادة 29

qمنه



- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 08-21 اIـؤرخ في 2 مـحرّم
عام 1430 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2008 واIتـضمن قانون

qادة 65 منهIال سيما ا q2009 الية لسنةIا

- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 12-03 اIــؤرخ في 20 ربــيع
األول عـام 1433 اIـوافق 13 فـبـرايـر سـنـة 2012 واIـتـضمن
qادة 5 منهIال سيما ا q2012 الية التكميلي لسنةIقانون ا

-  و�ــــــقـــــتــــضـى اIــــرســـــوم رقم 84-29 اIـــــؤرّخ في 9
جــــمـادى األولى عـام 1404 اIـوافق 11 فـبـرايــر  سـنـة 1984
الّذي يــحدّد اIــبـلغ األدنى للزيادة علــى الغـير اIنصوص

qتمّمIعدّل واIا qعليها في تشريع الضمان االجتماعي

-  و�ـــــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــوم  الـــــرّئـــــاسي رقم 407-11
اIــؤرّخ في 4 مــحــرّم عـام 1433 اIــوافق 29 نــوفــمــبــر ســنـة

qضمونI2011 الذي يحدد األجر الوطني األدنى ا

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

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

-  و�قتـضى اIرسوم التنفيذي رقم 08-124 اIؤرّخ
في 9 ربيع الثاني عام 1429 اIوافق 15 أبريل  سنة 2008
الـذي يـحـدّد صالحيـات وزيـر الـعمل والـتـشـغيل والـضـمان

qاالجتماعي

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــرار اIـــؤرخ في8 رجـب عـــام 1434
اIـــــوافق 18 مـــــايــــو ســـــنــــة 2013 واIـــــتـــــضــــمـن رفع قـــــيـــــمــــة

qمعاشات الضمان االجتماعي ومنحه وريوعه

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تـرفع قـيـمـة مـعـاشات تـقـاعـد الـضـمان
االجـــتـــماعي ومـنـحهq اIـنـصـوص علـيـهـا في الـقـانون رقم
83 - 12 اIؤرّخ في 21 رمـضان عام 1403 اIوافق 2 يـوليو

ســــنـــة q1983 اIـــعـــدّل واIـــتـــمّم واIـــذكـــور أعالهq بـــتـــطــبـــيق
نسبة وحيدة تقدر بـ  12 %.

حتـــدّد مــــعـــامالت الــــتـــحــــيـــX اIـــطــــبـــقـــة عــــلى األجـــور
اIــعــتـمــدة كـأســاس حلـســاب اIــعـاشــات اجلـديــدة اIـنــصـوص
عــلـيــهــا في اIـادّة 43 من الــقـــانـون رقـم 83-12  اIـؤرّخ في
21 رمـضان عام 1403 اIوافق 2 يولـيو سـنـة q1983 اIـعدّل

واIــتــمّم واIــذكـور أعالهq  حــسب الــسـنــة اIــرجـعــيــةq طـبــقـا
للملحق اIرفق بأصل هذا القرار.

اIاداIادّة ة 2 : : تطـــبق النــسبة اIـنصوص عـليـها في اIادة
األولـى أعـالهq عـلى اIـبــلغ الـشــهـري Iـعــاش ومـنح الـتــقـاعـد

الناجت عن حقوق االشتراك.

يـــضـــاف مـــبـــــلغ رفــع الـــقـــيـــمـــة الـــنـــاجت عن تـــطـــبـــيق
الـفقرة أعالهq إلى احلدود الـدنيا القانـونية Iعـاش التقاعد
اIـــنــصــوص عــلــيـه في الــقــانــون رقم 83-12 اIــؤرّخ في 21
رمــضــان عـام 1403 اIــوافق 2 يــولــيــو ســـنــة q1983 اIــعــدّل
واIـتمّـم واألمر رقم 12-03 اIـؤرخ في 20 ربـيع األول عـام
qـــذكــورين أعـالهIــوافق 13 فــبــرايــر ســنـة 2012 واI1433 ا

وإلى الــعـالوات الـتـكمـــيـلـية اIـنصـوص علـيـهـا في األمر
رقم 06-04 اIـــــؤرخ في 19 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1427
اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 وكـذا الزيـادات االستـثنـائية
Iــعـاشــات ومـنــح الــتــقـــاعــد والـعالوة الــتـكــمـيــلـيــة Iـنــــحـة
الــتـــــقــاعــد اIـــنــصـــوص عــلــيـــــهــا في الـــــقــانــون رقم 21-08
اIـــؤرخ في 2 مـحـرّم عام 1430 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة
2008  والــتــثـمــX االســتــثــنــائي اIــنــصــوص عــلــيه �ــوجب

األمــــــر رقم 12-03 اIــــــؤرخ في 20 ربــــــيـع األول عــــــام 1433
اIوافق 13 فبراير سنة 2012 واIذكورين أعاله.

اIـاداIـادّة ة 3 : : تـطـبق الـنـسبـة اIـنـصـوص عـلـيـهـا في اIادة
األولى أعالهq على اIبلغ الـشهري Iعاش الـعجز الناجت عن
تــطــبــيق اIــادة 42 من الــقــانــون رقم 83-11 اIــؤرّخ في 21
رمــضــان عــام 1403 اIــوافق 2 يــولـــيــو ســـنــة q1983 اIــعــدّل

واIتمّم واIذكور أعاله.

يـضاف مـبلغ رفع الـقيـمة الـناجت عن تـطبـيق الفـقرة
أعالهq إلى احلد األدنى الـقانـوني Iـعاش الـعجـز اIنـصوص
عـلـيه في الـقـانـون رقم 83-11 اIـؤرّخ في 21 رمـضـان عام
1403 اIوافق 2 يوليو سنة q1983 اIعدّل واIتمّم واIذكور

أعاله.

اIــاIـــادادّة ة 4 : : تــرفــع قــــيــمــة ريـــوع حــــوادث الــعـــمـل
أو األمـراض اIهنيـة ضمن الشـروط اIنصوص عـليها في

اIادة األولى أعاله.

5 : : يـــرفع مـــبــــلغ الـــزيـــادة لـــلــــغـــيـــر اIـــمـــنـــوحـــة اIــاداIــادّة ة 
Iستفيدي معــاش عــجز أو تــقاعـد أو ريع حادث عمل أو

ريع مرض مهني بنسبة 12 %.

اIــاIــــــــــادادّة ة 6 :  : يــــــنـــــشـــــر هــــــذا الــــــقـــــرار الّــــذي يـــــســــري
مـفــعـوله ابــتـداء من أول مــايـو ســنـة q2014  في اجلـريـدة
الــــــرســـمـــيّـــة لـــلـــجــــمـــهـــوريـــة اجلـــزائـــريــــة الـــد¢ـــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في29 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام 1435
اIوافق 29 أبريل سنة 2014.

محمد بن مراديمحمد بن مرادي

4 رجب عام  رجب عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3225
4 مايو سنة  مايو سنة 2014 م م
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