
العدد العدد 03
السالسّنة اخلامسة واخلمسوننة اخلامسة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
غرب ا
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
غرب العربي ا

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّن السّابقة : حسب التّسعيرة.
. وتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 6 جمادى األولى  جمادى األولى عام عام 1439 هـهـ
وافق 24 يناير سنة يناير سنة 2018 م وافق ا ا

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
طبعة الرّسميسمّية طبعة الرا ا

حي البسات بئر مراد رايس 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 للمشترك خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

وافق 15 ينـاير سنة 2018 يـحدد تنظـيم مراقبة مـطابقة مرسوم تـنفيذي رقـم 18-05 مؤرخ في 27 ربيع الـثاني عام 1439 ا
ارستها......................................................................................................................... ركبات وكيفيات  ا
ـــؤســســة ـــوافق 23 يـــنــايـــر ســنــة 2018 يـــتــضـــمن حل ا مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 18-41 مـــؤرخ في 5 جــمـــادى األولى عــام 1439 ا
دني"................................. العموميــة ذات الطابــع الصناعــي والتجــاري "حديقـة احليوانات والتسلية - الوئام ا

قرارات مقرقرارات مقرّرات آراءرات آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

ـوافق 12 ديـسـمـبـر سـنـة 2017 يـتـضـمن تـعيـ قـضـاة مـسـاعدين قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 23 ربـيع األول عام 1439 ا
لدى احملاكم العسكرية للسنة القضائية 2018-2017 .........................................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
ـوافق 5 نـوفمـبـر سـنة 2017 يحـدّد الـتـنظـيم الـداخـلي لـلمـركـز الـوطني قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 16 صفـر عام 1439 ا
للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم اإلنسان والتاريخ..........................................................................

ناجم ناجموزارة الصناعة وا وزارة الصناعة وا
ـوافق ـؤرخ في 27 مـحـرم عـام 1437 ا ــــوافق 25 أكـتــوبـر سـنة 2017 يـعـدل الـقرار ا قــرار مــؤرّخ في 4 صـفـــر عــــام 1439 ا
عهــد اجلزائري للتقييس...................................... تضمّن تعي أعضــاء مجلـــس إدارة ا 10 نوفمبر سنة 2015 وا

وزارة التجارةوزارة التجارة
وافق 15 أكتوبر سنة 2017 يجعل منهج حتضير عـينة توابل مطحونة قصد التحليل قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1439 ا
إجباريا......................................................................................................................................................
وافق 24 أكتوبر سنة 2017 يجعل منهج حتديد الرماد الكلي في التوابل إجباريا......... قرار مؤرخ في  3 صفر عام 1439 ا
ـمـنوح ـوافق 2 نـوفـمـبـر سـنـة 2017 يـحـدد مـدّة صـالحـيـة مـسـتخـرج الـسـجـل الـتـجـاري ا قـرار مؤرخ في 13 صـفـر عـام 1439 ا
مارسة بعض األنشطة (استدراك)................................................................................................................

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية

وافق 28 سبتمبر سنة 2017 يتضمن تعي أعضاء جلنة اعتماد األدالء في السياحة..... قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1439 ا

وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

ـوافق 31 أكـتـوبـر سـنة 2017  يـتـضـمن تعـيـ أعـضـاء مجـلس إدارة الـصـنـدوق الـوطني قـرار مؤرخ في 10 صـفـر عـام 1439 ا
دفوعة األجر والبطالة الناجمة عن سوء األحوال اجلوية في قطاعات البناء واألشغال العمومية والري........ للعطل ا

ان انوزارة العالقات مع البر وزارة العالقات مع البر
ـوافق 14 نـوفـمــبـر سـنـة 2017 يــتـضـمن جتـديــد تـشـكــيـلـة جلـنــة الـطـعن اخملــتـصـة بـأسالك قــرار مـؤرخ في 25 صـفـر عـام 1439 ا
ان.............................................................................................................. موظفي وزارة العالقات مع  البر

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

ؤرخ وافق 6 ديـسمـبر سـنة 2017 يـعدل ويـتمـم النـظام رقم 09-02 ا نـظام رقم  17- 03 مؤرخ في 17 ربـيع األول عام 1439 ا
ـــتــعــلـق بــعــمـــلــيـــات الــســيـــاســة الـــنــقــديـــة وأدواتــهــا ـــوافق 26 مـــايــو ســنــة 2009 وا فـي أول جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1430 ا
وإجراءاتها..................................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
ـــطــابــقـــــة وخــبــــرة ــكـن إجــراء مــراقـــبــة ا ــادة 4 : :  ــادة ا ا
ـطـابـقــــة بـالـعـ اجملـردة أو بـأي وسـيــلــة مـنـاسـبـة أخـرى ا

ركبات. من شأنها أن ال تغيّر أو تشوّه خصائص ا

طـابـقة من قـبل خـبراء راقـبـة ا 5 : : ال تـخـضع  ادة  ادة ا ا
ستـعملة الـتي بيعت و/أو حوّلت من ركبـات ا ـناجم ا ا

والية إلى أخرى.

ـنـصوص عـلـيهـا في الـتنـظيم ادة 6 :  : عـدا احلاالت ا ادة ا ا
ـــطـــابــقـــة عــلى ـــعـــمــول به  ال يـــســمـح بــإجـــراء مــراقـــبــة ا ا
ركـبات التـي طرأ علـيها تـعديل بـارز إالّ إذا كانت حدود ا
ـعمـول بـها احلجم والـوزن مـطابـقـة لألحـكام الـتـنظـيـميـة ا

واصفات التقنية التي حددها الـمصنّع. وا

ــــطــــابــــقــــة عــــلى ــــكن إجــــراء مــــراقــــبــــة ا ــــادة 7 :  : ال  ــــادة ا ا
ركبات ذات الهيكل القاعدي العاري. ا

ركبة اجلديدة : ادة 8 :  : توافق سنة أول استعمال ا ادة ا ا

ـــركــبـــة بـــالــنـــســبـــة لــلـــمــركـــبــات -  ســنـــة جــمـــركــة ا
ــسـتــورد دون أن تـتـجــاوز سـنـة (1) ــسـتــوردة حلـسـاب ا ا

واحدة من تاريخ الصنع

- سـنــة إعـداد فـاتــورة الـبــيع بـالـنــسـبــة لـلـمــركـبـات
عتمدين في اجلزائر ستوردة من طرف الوكالء ا ا

ركب صـنع/ا ـنحـهـا ا - سـنة إعـداد فاتـورة الـبيع 
ركبة صنعة أو ا عتمد بالنسبة للمركبات ا أو وكيله ا

في اجلزائر.

الفصل الثانيالفصل الثاني
ركبات ركباتمراقبة مطابقة ا مراقبة مطابقة ا

القسم األولالقسم األول

ركبات ركباتتنظيم مراقبة مطابقة ا تنظيم مراقبة مطابقة ا

ركـبات من طرف ادة 9 :  : تنـجز مـراقبة مـطابقـة ا ادة ا ا
ناجم. ناجم التابع إلدارة ا خبراء ا

ــراقــبــة ــادة 10 : : يـــعــتــبــر خـــبــيــر مــنـــاجم لــلــقـــيــام  ــادة ا ا
ناجم : ركبات كل موظف في إدارة ا مطابقة ا

ـســتـوى ال يـقل عن تـقـني سـام أو مـا ـلك شـهـادة   -
ـيكـانيكي أو يـكانيـكا أو الـبناء ا نـاجم أو ا يـعادلهـا في ا
ـعـدات الـكــهـرومـيـكــانـيـكـا أو الـتــعـدين أو في الـصــيـانـة وا

الصناعية

مـرسـوم تنـفـيذي رقـم مـرسـوم تنـفـيذي رقـم 18-05  مـؤرخ في   مـؤرخ في 27 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
ـــــوافق 15 يــــنــــايــــر ســــنــــة  يــــنــــايــــر ســــنــــة 2018 يــــحـــــدد يــــحـــــدد ـــــوافق  ا عــــام عــــام 1439 ا
ـــركـــبـــات وكـــيـــفـــيـــات ـــركـــبـــات وكـــيـــفـــيـــاتتـــنـــظـــيم مـــراقـــبـــة مــــطـــابـــقـــة ا تـــنـــظـــيم مـــراقـــبـــة مــــطـــابـــقـــة ا

ارستها.ارستها.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول
ناجم - بناء على تقرير وزير الصناعة وا

ــــؤرخ في 29 ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 ا - و
ــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001 جــــمــــادى األولى عــــام 1422 ا
ـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا ــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة ا وا

ادة 42 منه تمم ال سيما ا عدل وا وأمنها ا
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا قتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

ادة 42 من الـقـانون ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
وافق ؤرخ في 29 جمادى األولى عام 1422 ا رقم 01-14 ا
ـرور عبر تـعلق بـتنـظيم حـركة ا 19 غـشت سنة 2001  وا

ــتــمم يــهــدف هــذا ــعــدل وا الـــطــرق وسالمــتــهــا وأمــنــهـــا ا
ـركــبـات ــرسـوم إلى حتــديـد تــنـظــيم مــراقـبــة مـطــابـقــة ا ا

ارستها.  وكيفيات 
ــادة 2 : : تــمـــارس صالحــيــات الـــســلــطـــة الــعــمـــومــيــة ــادة ا ا
ــركـــبـــات من طــرف إدارة ــراقـــبــة مـــطـــابــقـــة ا ــتـــعــلـــقـــة  ا

ناجم التابع لها. ناجم بواسطة خبراء ا ا
ــــركــــبـــــات مــن ــــكــن إجــــــراء خـــبــــــرة مـــطــــابــــقــــة ا
ــــكـــلف طـــــرف خــــبـــراء مـــعــــتـــمـــــديـن من طــــرف الـــوزيـــر ا

ناجم. با
ـراقـبة ـادة 3 : : يـجب أن تـكـون كـل مـركـبـة تـعـرض  ـادة ا ا
ـطـــابـقـة فــي حـــالـة جـيـــدة لـلـسـيــر. ـطـابـقة أو خلـبـرة ا ا
ـــطـــابـــقــة ـــطـــابـــقـــة أو خـــبـــرة ا ـــكن إجـــراء مـــراقـــبـــة ا وال 

للمركبات في شكل حطام.
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- تابع تـكوينا تـطبيقـيا في ميـدان مراقبة مـطابقة
ـناجم وحتت إشـراف خبـير ركـبات لـدى مصـالح إدارة ا ا

دة ال تقل عن سنة (1) واحدة. مناجم 
ركبات على: ادة 11 :  : تتم مراقبة مطابقة ا ادة ا ا

ستوردة ركبات ا - ا
ركبة محليا صنعة أو ا ركبات اجلديدة ا - ا
ركبات التي خضعت لتعديالت بارزة - ا

ــــصـــالح ـــركـــبــــات الـــتـي  حـــجـــزهــــا من طـــرف ا - ا
اخملتصة

ــزاد الــعــلــني ـــركــبــات الــتي بـــيــعت عن طــريـق ا - ا
صالح األمنية. وكانت موضوع طلب معلومات لدى ا

ـــادة تـــســـتــــثـــنـى من مـــجــــال تـــطــــبـــيـق أحـــكــــام هـــذه ا
ركبات العسكرية. ا

ـركــبـات ـكن أن تـتم مــراقـبــة مـطــابـقــة ا ـادة 12 :  :  ـادة ا ا
اجلديدة بصفة انفرادية أو حسب الطراز والدفعة.

ـطـابــقـة بــصـفـة انــفـراديــة لـلـمــركـبـات تـتـم مـراقـبــة ا
ـصنعة مـحليا في حدود 25 مركـبة كأقصى ستوردة وا ا
ـطابـقـة حسب الـطراز حد. وفـوق هـذا احلد تـتم مـراقبـة ا

والدفعة.
13 :  : تـــتـــمـــثـل مـــراقـــبـــة مـــطـــابـــقـــة مـــركـــبـــة في ــادة  ــادة ا ا

التحقق من :
- مــطــابـقــتــهــا لـلــمــواصــفـات الــتــقــنـيــة الــتــنـظــيــمــيـة

عمول بها  ا
ــذكـرة الــوصـفـيــة وشـهـادة ــواصـفـات ا - مـطــابـقـتــهـا 
ـصـنّع بـالـنسـبـة لـلـمركـبـات اجلـديدة نـحـهـما ا ـطـابـقـة  ا

ركبة في اجلزائر صنعة أو ا ا
ــذكـرة الــوصـفـيــة وشـهـادة ــواصـفـات ا - مـطــابـقـتــهـا 
ـصـنّع وكـذا لـلـوثـيـقـة الـتي تـثبت أن ـنـحـهـما ا ـطـابـقـة  ا
ـركــبـة تـمت جـمـركـتــهـا لـلـدخـول إلى اجلــزائـر بـالـنـسـبـة ا
ــســتــوردة. وتــكــون الــوثــيــقــة األخــيــرة غــيـر لــلــمـركــبــات ا
ـوذجي مـلــزمـة بـالـنـسـبــة لـلـمـركـبـة الــنـمـوذج أو لـطـراز 

ستوردة بالدفعة وكذا للمركبات ا
ـطــابـقـة ــواصـفــات مـحــضـر مــراقـبــة ا - مـطــابـقــتـهـا 
ــراقــبـة األولي و/أو بــطــاقــة الــتــســجــيل و/أو بــطــاقــيــة ا

سجلة في اجلزائر. بالنسبة للمركبات ا
ـــعــايـــيــر الـــتــقـــنــيـــة الــتـي يــجب ــادة 14 :  : تـــتــعـــلق ا ــادة ا ا
ــركــبـة طــبــقـا الـتــحــقق مــنـهــا من أجل مــعــايــنـة مــطــابـقــة ا

ا يأتي : ادة 13 أعاله على وجه اخلصوص  ألحكام ا

(VIN)  ـــركـــبـــة - الـــطـــراز "مــــنـــاجم" رقـم تـــعـــريـف ا
بتسعة (9) رموز األولى

ـركبة (VIS) بالـثمـانية (8) رموز -  قسم تـعريف ا
ثل الرقم التسلسلي في الطراز األخيرة 

- حـدود احلــمــوالت لــلــمــركــبـة : احلــمــولــة اإلجــمــالــيـة
رخصة واحلمولة رخصة واحلمولـة اإلجمالية السائرة ا ا

قيدة ا
ركبة - حدود أبعاد ا

ـــــكــــونــــات - مـــــقــــتــــضـــــيــــات األمـن وكــــذا مــــطـــــابــــقــــة ا
والعناصر األساسية للمركبة. 

ادة 15 :  : تتــوّج كــل مراقبـة مطابقة مركبة بصفة ادة ا ا
ـحــضـــر مـطــابـقـة يــعـد حـسب الــنـمـوذج احملـدد انــفـــراديـة 

رسوم. ويكــون هــذا احملضــر : لحــق األول بهذا ا في ا
- مشطوبا قطريا بخط أحمر فاحت بظل أخضر

- يـــــوضع فـي زاويــــتـــــيه األفـــــقـــــيــــتـــــ هالل وجنـــــمــــة
حمراوان. ويتخلل الهالل األحمر هالل أخضر.

ـــطـــابـــقـــة فـي نـــســـخـــتـــ (2) تـــســـلّم يـــعـــدّ مـــحـــضــــر ا
طابقة. إحداهما إلى اجلهة التي طلبت إجراء مراقبة ا

ـــنــــاجم أثــــنـــاء مــــراقـــبـــة 16 : : يـــشــــرع خـــبــــيـــر ا ــادة  ــادة ا ا
ـركبـات في حالـة معـاينة عـدم تطـابق ب رقم مـطابـقة ا
وجود في بطاقة الـتسجيل وب الرقم ركبـة ا تعريف ا

ركبة فيما يأتي : نقوش باردا في ا ا
عـاين ويشيـر إليه في الـبطـاقية - تصحـيح اخلطـأ ا
ـلــحق الـثـاني الــتـصـحــيـحـيــة حـسب الــنـمـوذج احملــدد في ا
ـرسـوم إذا تـعـلق األمـر بـخـطـأ في رمـز واحـد فـقط بـهـذا ا
ـــركــبــة ـــركــبــة حـــيث يـــكــون رقم تـــعــريف ا في وثــيـــقــة ا

نقوش باردا أصليا ومطابقا ا
يــتــخـــلل كل من الـــزاويــتــ األفـــقــيــتـــ لــلــبـــطــاقــيــة
الــتــصــحــيــحــيــة هالل وجنــمــة حــمــراوان ويــتــخــلل الــهالل

األحمر هالل أخضر.
ـعنية صالح ا ركبـة لدى ا - طـلب معلومـات حول ا
لألمن الـوطني إذا تـعلق األمر بـخطأ في رمـزين أو أكثر
ـنـقـوش بـاردا قـد يـكون ـركـبـة ا أو رأى أن رقم تـعـريف ا

غير أصلي أو غير مطابق.
ـــهــا ــادة 17 :  : يـــجب أن تـــكـــون كل مـــركـــبـــة  تـــقـــد ــادة ا ا
نقوش باردا طـابقة وليس لها رقم التعريف ا راقبة ا
أو كان هـذا الـرقم غيـر واضح أو مـتآكل أو تـمت مالحـظة
ـركبة مـوضوع طلب معـلومات لدى شـذوذ فـي مكونات ا
ـــعـــنــــيـــة لألمـن الـــوطـــني بــــهـــدف الـــتــــحـــقق من ـــصـــالـح ا ا

صحتها.
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ــنـاجم في حــالـة مـا إذا لم ـادة 18 :  : يـشـرع خــبـيـر ا ـادة ا ا
ادت 16 و17 أعاله ذكـورة في ا تظـهر نـتائج التـحقـيق ا
ركبة على أساس وثائق أي شذوذ فـي مراقبـة مطابقة ا
ـطابـقة في نـسخـت (2) ركـبة ويـعـد محـضر ا تعـريف ا

ركبة. ويسلّم نسخة منه لصاحب ا
ناجم إذا اقتـضى األمر أن يطلب من كن خبيـر ا
ــركـــبــة أن يـــشــرع في إعـــادة نــقش رقم تـــعــريف صـــاحب ا
ــركــبــة فـي اجلــهــة اخملــصــصــة لــهــذا الــغــرض عــلى أســاس ا

ركبة. وثائق تعريف ا
يــــجـب شــــطب الــــرمــــوز الــــثـالثـــة (3) األولـى من رقم
ـنـقـوش باردا. كـمـا يـجب احلـفـاظ قدر الـتـعريـف القـد ا

. اإلمكان على حالة هذا الرقم القد
ــصـالح ـقــدمـة مـن طـرف ا ــعـلــومــات ا وإذا أثــبـتت ا
ركبة يشوبها شذوذ يرفض اخملتصة لألمن الـوطني أن ا
طابـقة مع اإلشارة في احملضر إلى ـراقبة ا قدم  لف ا ا
ــصـالح األمــنـيـة عــبـارة " غــيـر قــابـلــة لـلــتـسـويــة" وإعالم ا

بذلك.
ناجم عنـد كل تسوية لرقم ادة 19 :  : يعمل خبـير ا ادة ا ا
نـاجم في طرفي نهاية تعريف مركبـة على نقش رشام ا
رقم الـتـعريـــف ويعـد مـحضـر الـتسـويـة في نسـخـت (2)

ركبة. ويسلم إحداهما لصاحب ا
20 : : يــشــرع بــالـــنــســبــة لــكل تــســويــة وضــعــيــة ـادة  ـادة ا ا
ـــقــابل مـــركــبـــة في نـــقش شــيـــفــرة BB/CC  في اجلـــانب ا
ناجم حيث : لرقم التعريف احملاط في طرفيه برشام ا
ــــثـل رمـــــز الـــــواليـــــة حـــــيث تـــــمـت تـــــســـــويــــة  : BB -

ركبة ا
ركبة. ثل مرجع سنة تسوية ا  : CC -

ادة 21 :  : تعـتبـر كل مـركبـة لهـا رقم تـعريف واضح ادة ا ا
ــــنــــاجم وبــــيّـن ومــــحــــاط في الـــــطــــرفــــ بــــعالمـــــة رشّــــام ا
مــنـــقــوش بـــاردا مـــركــبـــة مــســـوّاة تـــقــنـــيــا وبـــذلك تـــصــبح

عمول به. مطابقة للتنظيم ا
ـركـبـة - صـهـريج طـابـقـة  ـادة 22 :  : تـقـوم مـراقـبـة ا ـادة ا ا
نـــاقـــلـــة لـــلـــوقـــود أو لـــلـــمــواد اخلـــطـــرة زيـــادة عـــلـى مـــا هـــو
ــادة 13 أعـاله عــلى الـــتــحـــقق من مـــنـــصـــوص عــلـــيه فــي ا

ا يأتي: ملف تقني يتكون على وجه اخلصوص 
- بطاقة تسجيل مركبة - الصهريج 

- شهادة التأم 
ـــعــــايـــنـــة الـــــداخـــلــيــــة واخلــــارجـــيــــة - تـــقــــــريـــــر ا
ــــركــــبـــــة - الــــصــــهـــــــريج يــــنـــــجــــــــز من طـــــــرف هــــيــــئــــــة

مختــصة ومؤهلة

عايـرة تــعد مــن طــــرف هيئة - شهـــادة التعـبئة/ ا
مختصـــة

ــراقــبــة الـــتــقــنــيــة الــدوريــة يــعــد طــبــقــا - مــحــضــر ا
عمول به. للتنظيم ا

ـــنح صـــاحب مـــركـــبـــة - الـــصـــهـــريج إذا كـــانـت هــذه
لف التـقني مطـابق رخصـة مطابـقة للوضع ركـبة وا ا
ــلــحق حــيــز الــســيــر الــدوري حــسب الــنــمــوذج احملــدد في ا

رسوم. الثالث بهذا ا

القسم الثانيالقسم الثاني

ركبات  اجلديدة حسب الطراز ركبات  اجلديدة حسب الطرازمراقبة مطابقة ا مراقبة مطابقة ا
والدفعةوالدفعة

ـــركـــبـــات بـــالـــدفـــعـــة 23 :  : يـــخـــضع اســــتـــيـــراد ا ــادة  ــادة ا ا
ـناجم سـبـقـة من  إدارة ا وتـصنـيـعـهـا محـلـيـا للـمـوافـقـة ا
وذجي لـلمـركبات لف الـتقـني للـنموذج أو طـراز  على ا

قرر استيرادها أو تصنيعها محليا. ا

ــلف الــتـــقــني لـــلــنــمــوذج أو ــادة 24 : : تــتم دراســـة ا ــادة ا ا
ــقــــرر اســـتــيــــرادهــا أو ــوذجـي لــلــمــركـــبــــات ا لـــطـــــراز 
ــصــالـح اخملــتــصــة إلدارة تــصـــنــيــعــهـــا مــحــلـــيــا من طـــرف ا

ناجم.  ا

ـلف الـتـقـني لـلـنـمـوذج ـوافـقـة عـلى ا تـمـنح شـهـادة ا
ــلف ــوذجي لــلــمــركــبــات لــصــاحــبه إذا كــان ا أو لــطــراز 
الــتــقـنـي مــطـابــقــا لــلــمــواصـفــات الــتــقــنــيــة والـتــنــظــيــمــيـة
ــلــحق الــرابع ــعــمــول بــهــا حــسب الــنــمـــوذج احملــدد في ا ا
ــــرســـوم لــــتــــمــــكـــيــــنـه من الــــشـــروع فـي إجـــراءات بـــهــــذا ا

ركبات محليا.  االستيــراد أو تصنيع / تركيب ا

 ويـــــجـب أن يـــــبـــــرر كـل رفض  مـع إخـــــطـــــار صـــــاحب
لف بذلك. ا

25 :  : يـــجـب أن يـــخـــضع الــــنـــمـــوذج أو الـــطـــراز ــادة  ــادة ا ا
الــــنــــمـــوذجـي لــــلـــمــــركــــبــــــات  في مــــعـــمـل الــــتـــصــــنــــيع إلى
ـــتـــعـــــلـــقـــة بـــاألمــن والـــفـــعـــــالـــيــة . الـــتـــجـــارب الــالزمــــة ا
ـناجم ويـجــب أن تـتــم هـــذه الـتجـارب بـحــضـور خبـيـر ا
ــكـــلف أو هــيــــئـــة مـــخــتـــصـــة مـــؤهــلـــة من طـــرف الـــوزيـــر ا

ـناجم. با

وجب قرار  حتدد شروط تأهـيل الهيئات اخملـتصة 
ناجم. كلف با من الوزير ا

ـصــنّع أن يـقـدّم قـبـل إجـراء الـتـجـارب يـجب عـلى ا
ـطابـقة تـبـيّن أن النـموذج أو الـطـراز النـموذجي شهـادة ا
ـقـتـضـيـات الـضـروريـة لـلـمـركـبـات مـطـابق لـلـمـقـايـيس وا

تعلقة بالفعالية واألمن. ا
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ــنــصـوص عــلــيــهـا ـادة 26 :  : إذا كــــانت الــتـجــــارب ا ـادة ا ا
ــــادة 25 أعــاله مــرضـيــة يـتــم إعـــداد مــحـضـــر في فــي ا
ـــنـــــاجم أو ـــضــي عـــلـــيـــهــــــمـــا خـــبــــيـــــر ا نــســـخــتــ (2) و
ــثــله وتـســــلّم نـسـخـــة ـصـــنّع أو  ـــؤهـلــة وا الـهـيـئــــة ا

صنّع. منــه إلى ا
ــنـاجم فـي إجـراء مــراقـبـة ـادة 27 : : يـشــرع خـبــيـر ا ـادة ا ا
قرر مـطابقة النـموذج أو الطراز الـنموذجي للمـركبات ا
اسـتـيـرادهــا أو تـصـنـيـعـهــا مـحـلـيـا الـذي خــضع لـلـتـجـارب
ــوافــقـة ــلف الــتــقـنـي الـذي تــمت ا بــنــجــاح عـلـى أسـاس ا

عليه. 
ـــــنــــاجم فـي حــــالـــــة عــــدم حــــضــــوره ــــكن خـــــبــــيــــر ا و
ـــــصـــــنـع أخـــــذ الـــــنـــــمـــــوذج أو الـــــطـــــراز لـــــلـــــتـــــجـــــارب فـي ا
الــنــمــوذجـي لــلــمــركـــبــات إلجــراء جتــارب تــكـــمــيــلــيــة حــول
الــفـعــالــيــة واألمن في الــطــريق أو في أي مــسـاحــة مــهــيـأة

دة ال تتعدى ثمان وأربع (48) ساعة. وذلك 
ــنـــاجم إذا كــان الـــنــمـــوذج أو الــطــراز يـــعــدّ خـــبــيـــر ا
النـموذجي لـلمركـبات مـطابـقا مـحضر مـطابـقة الـنموذج
ـوذجي في نسـخـت (2) حـسب الـنـمـوذج احملدد أو طـراز 

رسوم.  لحق اخلامس بهذا ا في ا
ــــصــــنّع  الــــنــــمــــوذج أو طـــراز ــــســــتــــورد  أو  تــــمــــنح 
ـطـابـقة تـتـكـون من مـحـضر ـوذجي لـلـمـركبـات مـذكـرة ا
ـــذكـــرة مـــطـــابـــقــــة لـــلـــنـــمــــوذج  أو الـــطـــراز الـــنـــمــــوذجي وا
ـركبات بالدفعة أو الوصفية للـمصنع من أجل استيراد ا

إنتاجها محليا.
طابقة صنع بطـباعة مذكـرة ا ستـورد أو ا ويـقوم ا
في مـــائــتي (200) نـــســخـــة ويــقـــدمـــهــا في أجـل ال يــتـــجــاوز
خـمـسـة عـشر (15) يومـا من تـاريخ احلـصول عـلـيـها إلدارة

عنية. صالح ا ناجم من أجل توزيعها على ا ا
ـــنـــاجم قـــبل اإلجــراءات ــادة 28 :  : يـــشـــرع خــبـــراء ا ــادة ا ا
سـتـوردة بالـدفعـة وقبل اجلـمركـية بـالنـسـبة لـلمـركبـات ا
صنّعة صـنع بالنسبـة للمركبـات ا ركبات من ا خـروج ا
طــابـقة لـعيّـنـة تـمثيـليـة بنـسبة مـحلـيــا فــي مـــراقبـة ا
ـــائــة (5 %) مـن الــعـــدد اإلجـــمــالي ال تــقـل عن خـــمــســـة في ا

صنعة محليا.  ستوردة أو ا للمركبات ا
ـــــركـــــبـــــات ــــــركـــــبـــــات إذا كـــــانـت ا ـــــنـح صـــــاحب ا و
مـطابقة شهــــادة مطابقة الـعينــات وفقـا للنموذج احملدد
ـرسوم لـلشـروع في إجراءات لـحق السـادس بهـذا ا في ا
اجلـمـركـة من أجل احلــصـول عـلى بـطـاقــات الـتـسـجـيل لـدى

صالح اخملتصة.  ا
 ويـــــــجـب أن يـــــــبــــــــرر كل رفـض ويـــــــرسـل لـــــــصــــــــاحب

ركبات. ا

ــــنــــــاجم إذا اقــــتــــضــى ــــكـــن خــــبــــــراء ا ــــادة 29 : :  ــــادة ا ا
صـنــّع عـيّـــنـــات األمـــر أن يـأخــذوا لـــدى الـوكـيــل أو ا
ركّبة صنعة/ ا ستــوردة بالدفـعة أو ا ـركــبات ا مــن ا
مـحــــلــيـا الــتي تــمــت مــــراقـبــتــهـــا حــســب الــطـــراز فــي
حـــدود خــمس (5) مــركـــبــات عـــلى األكـــثــر إلجـــراء جتــارب
الـفـعـالـيــة واألمن في الـطـرقـات أو في أي مـسـاحـة مـهـيـأة
ــــدة ال تــــتــــعـــدى ثــــمــــان وأربــــعـــ (48) ســــاعـــــة لــــكل وذلك 

مركبة.
نـاجم بـطـاقـية وطـنـية ـادة 30 :  : تنـشـأ لـدى إدارة ا ـادة ا ا
لـــلــنــمــاذج والــطــرز الــنـــمــوذجــيــة لــلــمــركـــبــات الــتي تــمت
كن مـراقبة مطابـقتها تـكون في شكل قاعـدة بيانات. و 
علومات عطـيات وا تـوسيع البطاقيـة الوطنية لـتشمل ا
ــطـــابــقـــة وخــبـــرة مــطـــابــقــة ــتـــعــلـــقــة بـــنــشـــاط مــراقــبـــة ا ا

ركبات. ا
القسم الثالثالقسم الثالث

ستوردة بصفة انفرادية ركبات ا ستوردة بصفة انفراديةمراقبة مطابقة ا ركبات ا مراقبة مطابقة ا
ــــنــــاجـم قــــبل عــــمــــلــــيــــة ــــادة 31 : : يــــشــــرع خــــبــــراء ا ــــادة ا ا
ـسـتـوردة ـركــبـة ا الـتـسـجـيـل في الـتـحـقق من مــطـابـقـة ا

ادة 13 أعاله. بصفة انفرادية طبقا ألحكام ا
ـطــابـقــة في نــسـخــتـ (2) إذا كـانت يـعــد مـحــضــر ا
ـلـحق األول ـبـ في ا ـركـبــة مـطـابـقـة وفـقـا لـلـنـمـوذج ا ا
الـكهـا بـهدف الـشروع رسـوم وتسـلّم نـسخـة مـنه  بـهـذا ا
عنية في احلصول على بطاقة التسجيل.  صالح ا لدى ا
  ويـــــجـب أن يـــــبـــــرر كـل رفض مـع إخـــــطـــــار صـــــاحب

ركبة بذلك. ا
الفصل الثالثالفصل الثالث

زاد العلني وجهة للبيع با ركبات ا زاد العلنيخبرة مطابقة ا وجهة للبيع با ركبات ا خبرة مطابقة ا
ادة 32 : : يـجب أن تخضع كل مـركبة مـوجهة لـلبيع ادة ا ا
ــــزاد الـــعـــلــــني  قــــبل عـــرضــــهـــا لـــلــــبـــيع إلجــــراء خـــبـــرة بـــا

مطابقة. 
ـزاد ــعــروضـة لــلــبــيع بــا ــركـبــة ا ويــجب أن تــكــون ا
عمول به العلني مطابـقة من حيث التعريف والتنظيم ا

صنّع وأن تكون صاحلة للسير. ومواصفات ا
ـركـبة ـادة 33 : : إذا  خالل عـملـيـة خـبرة مـطـابـقة ا ـادة ا ا
مـالحـــــظـــــة وجـــــود شـــــذوذ فـي وثـــــائق الـــــهـــــويـــــة أو فـي رقم
ــــــــركـــــبــــــة أو في ـــــنــــــقــــــــوش بـــــــاردا فـي ا الــــــتـــــعــــــــريـف ا
ــكــونــة لـلــهــيــكـل الــقــاعــدي ولـهــيــكــلــهــا يــدقق الــعــنــــاصــر ا
ــعــتــمـــد طــبــيــعــة الــشـــذوذ ويــقــوم بــوصــفه قــدر اخلـــبــيــر ا
اإلمــكــان في تــقـريــر اخلـبــرة كــمـا هــو مــنـصــوص عــلـيه في

ادة 42 أدناه.  ا
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ــعــنــيــة ــصــلــحــة ا ــعــتـــمــد بــإعالم ا ويــقــوم اخلــبــيــر ا
ناجم إذا الحظ وجود شذوذ أو عدم تسوية التي إلدارة ا
صالح ركبة لدى ا علومات حـول ا تقوم بدورها بـطلب ا

عنية لألمن الوطني. ا
ـقدمـة من طرف ـعـلومـات ا 34 :  : إذا لم تظـهر ا ادة  ادة ا ا
ــــعــــنـــــيــــة لـألمن الــــوطـــــني أي شـــــذوذ تــــعــــرض ـــــصــــالـح ا ا
ـراقــبـة ــنـاجـم اخملـتص إقــلـيــمـيــا  ـركــبـات عــلى  خـبــيـر ا ا
ـــطــابـــقــة في ــركـــبــة مـن أجل إعــداد مـــحــضـــر ا مـــطـــابــقـــة ا
نـسـخـتـ (2) تــسـلّم نــسـخــة مـنه لــلـمــصـلـحــة الـتي طــلـبت
ـــطـــابــقـــة. وإذا تـــعــذر ذلـك يــرفـض مــلـف طــلب مـــراقــبـــة ا
ركبة مع اإلشارة في احملضر بعبارة "غير قابلة تسوية ا

صالح األمنية بذلك. للتسوية" وإعالم ا
الفصل الرابعالفصل الرابع

ركبة ركبةرقم تعريف ا رقم تعريف ا
ـــــادة 35 :  : يـــــجـب أن تـــــكـــــون كـل مـــــركـــــبــــــة حـــــامـــــلـــــة ـــــادة ا ا
ـركـبـة وكـذا حدود ـصـنّع تبـيّن رقم تـعـريف ا لصـفـيـحـة ا

أوزانها.
ركـبـة في حـالـة فـقـدان أو تلف ويـجب عـلى مالـك ا
ـصنّع أن يـسـتبـدلـها بـصفـيـحة جـديدة أو تـآكل صفـيـحة ا
وجودة في الصفيحة األولى. ينقش فيها كل اخلصائص ا
ـركـبـة أو من وتـنــجـز هـذه الـصــفـيـحـة مـن طـرف مـصـنّـع ا
طــرف هــيـــكــلي مـــعــتــمـــد أو من طــرف خــبـــيــر مــعـــتــمــد في

ركبات. ميدان خبرة مطابقة ا
ادة 37 أدناه يجب أن ادة 36 : : مع مراعـاة أحكام ا ادة ا ا
يكون لـدى كل مركبـة رقم تعريف  (VIN) منـقوش باردا

يتكون من سبعة عشر (17) رمزا :
ـثل طـراز - من الــرمـز األول إلى الــرمـز الـتــاسع : 

"مناجم":
ـــــــثل . . مـن الـــــــرمـــــــز األول إلى الـــــــرمـــــــز الـــــــثـــــــالـث : 

(WMI) ي للمصنّع التعريف العا
ـثل طـراز . . من الـرمـز الـرابع إلى الـرمـز الـتـاسع: 

.("VDS" ركبة ركبة (قسم وصف ا ا
- من الـرمز العـاشر إلى الرمـز السابع عـشر : قسم
ـــثـل الــــرقم الــــتـــســــلــــســــلي في  (VIS) ــــركــــبـــة تــــعــــريف ا

الطراز.
ـــــثالن عـــــلى الـــــرمـــــزان الـــــعـــــاشـــــر واحلـــــادي عـــــشـــــر 

صنع. التوالي سنة إنتاج النموذج ورمز ا
ــركــبـة (VIN)  بـاردا في يـجـب نــقش رقم تــعــريف ا
مــكـون غـيـر قــابل لـلــتـفـكـيـك لـلـهــيـكل الـقــاعـدي لـلــمـركـبـة 
وبـشــكل يــكـون غــيـر مــعـرض لــلـتــآكل وال لالنــدثـار بــسـبب
كن رؤيته دون تفكيك حادث. ويجب أن يوضع بطريقة 

كونات األساسية للمركبة بقراءته. أي من ا

ــصــنـعي  (WMI) ي لــلـمــصـنّع ـنـح الـتــعـريـف الـعــا
ـنـاجم بــالـتــعـاون مع الـهــيـئـة ـركــبـات من طــرف إدارة ا ا

قررة. قاييس ا اخملتصة وفقا لإلجراءات وا
ــركــبـة في ــصــنّـعــة أو ا ــركـبــات ا ــكن ا ـادة 37 :  :  ـادة ا ا
ي ـركب التـعريف الـعا صـنّع/ ا ـلك ا اجلزائـر حيث ال 
AMI اســتـــبـــدال هــذا األخـــيـــر بــالـــرمــز (WMI) لـــلـــمـــصــنّع
ـصــنّع / (الــتــعــريف اجلــزائــري لــلــمـصــنّـع). ويـجـب عـلـى ا
(WMI) ي للمصنّع ركّب أن يحصل على التعريف العا ا
اخلاص به في أجل ال يـتعدى سـنت (2) ابـتداء من تاريخ

رسوم. سريان مفعول هذا ا
ــكن إعـــطــاء أي مــركـــبــة في حـــالــة جــيــدة ــادة 38 :  :  ــادة ا ا
لـلـسـيـر لــيس لـهـا رقم تـعـريـف مـنـقـوش بـاردا و/أو لـيس
ــــزاد لــــهــــا وثـــــائق تــــعــــريـف و اقــــتــــنــــاؤهــــا عـن طــــريق ا
الـعــلـني شـيـفــرة تـعـريف خـاصــة. وتـنـجـز  هــذه الـشـيـفـرة
بـعـد احلـصـول عـلى مـعــلـومـات مـرضـيـة لـدى مـصـالح األمن

ركبة. ومراقبة مطابقة ا
ـنـاجم بـعـد مـراقـبة وتمـنح هـذه الـشـيـفـرة مصـالح ا
ـصـالح ـعـلـومـات لـدى ا ـركـبـة واحلـصـول عـلى ا مـطـابــقـة ا
ـعــنــيــة لألمن الــوطــني. تــتــكـون هــذه الــشــيــفــرة من أحـد ا
عــــشــــر(11) رمــــزا (AMIXXYYZZZZ) يــــنــــقـش بــــاردا في
اجلـــهــة اخملــصــصــة لــلـــمــركــبــة لــهــذا الـــغــرض وفي صــفــيــحــة

ناجم حيث :  صنّع وحتد من طرفيها برشام ا ا
ثل رمز الوالية حيث تمت التسوية   : XX -

ركبة - YY : مرجع سنة تسوية ا
- ZZZZ : رقـم الـــتـــرتــــيب من 0 إلى 9999 تــــمــــنـــحه
ـنـاجم ويـدوّن في سـجل يـخـصص لـهـذا الـغرض مـصـلـحة ا
كـلفة ديريـة ا ضى عـليه ويـوضع على مـستـوى ا يرقم و

ناجم للوالية. با
حتل الـرمـوز اخلــمـسـة األولى (AMIXX) مـحل طـراز
"منـاجم". وحتل الـرمـوز السـتـة األخـيرة (YYZZZZ) مـحل

الرقم التسلسلي للمركبة.
ـــركـــبـــة حـــصـــر رقم 39 :  : يـــجب عـــلى مـــصـــنّع ا ــادة  ــادة ا ا

نقوش باردا بشعاره.  تعريفها ا
ـنـاسـبـة أي إجـراء مـراقـبـة ـنــاجم   ويـعـمل خـبـيـر ا
ـركـبـة لــهـا رقم تـعــريف غـيـر مـحــصـور بـشـعـار ـطـابــقـة  ا
ــصــنع عــلى حــصــر هــذا الــرقم عــلى طــرفــيه بــنــقـش إمـا ا

ناجم. صنّع أو رشام ا شعار ا
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

ركبات ركباتخبرة مطابقة ا خبرة مطابقة ا
ركبات على: ادة 40 :  : تنجز خبرة مطابقة ا ادة ا ا

ـوجهة للبيع عن سـجلة في اجلزائر وا ركبات ا - ا
صالح اخملتصة زاد العلني من طرف ا طريق ا
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ــــركـــــبـــــات مــــلـك األشــــخـــــاص الــــطـــــبـــــيــــعـــــيــــ أو - ا
عنوي بطلب منهم. ا

ـركــبــات خــبـراء 41 : : يــنــجــز خــبـرة مــطــابــقــة ا ـادة  ـادة ا ا
ـنـاجم في مـيـدان ـكـلف بـا مـعـتـمـدون مـن طـرف الـوزيـر ا
ـــركــــبـــات. وحتـــدد كـــيــــفـــيـــات وشـــروط خـــبـــرة مـــطــــابـــقـــة ا

ناجم. كلف با وجب قرار من الوزير ا االعتماد 
ـركــبــة بـتــقــريـر ـادة 42 : : تــتــوج خــبــرة مــطــابــقــة ا ـادة ا ا
ــعــايـــنــات الــتــقـــنــيــة حــسب خــبـــرة يــســرد كل الـــوقــائع وا
رسـوم. وتكون لـحق السابع بـهذا ا بـيّن في ا النـموذج ا

صفحة محضر اخلبرة:
- مـــشـــطــوبـــة قـــطـــريـــا بـــخط أحـــمـــر مـــتـــقـــطع وبـــظل

أخضر
- ويـــوضع في زاويـــتـــيــهـــا األفـــقــيـــتـــ هالل وجنـــمــة

حمراوان. ويتخلل الهالل األحمر هالل أخضر.
ــنـصــوص عــلـيه في ـادة 43 :  : يــعـدّ تــقـريــر اخلــبـرة ا ـادة ا ا
ـادة 42 أعاله فـي نـسخـت (2) وتـسـلّم نسـخـة منه إلى ا

طابقة. الطرف الذي طلب إجناز خبرة ا
ــــدونــة فـــي تــقــريـر ــعــايــنــات ا تــلــزم الــــوقــــائع وا

اخلبرة مســؤولية اخلبيــر الـــذي أعــدها.
الفصل السادسالفصل السادس
ركبات ركباتهيكلة ا هيكلة ا

ركبات من طرف ادة 44 :  : تنجز الـتعديالت على ا ادة ا ا
هــيـــكــلي شــخـص طــبــيــعي أو مـــعــنــوي يــخــضـع لــلــقــانــون
ـنــاجم. ــكــلف بــا اجلــزائــري ومــعـتــمــد من طــرف الــوزيــر ا
ـــوجـب قـــرار من وحتــــدد كـــيــــفــــيـــات وشــــروط االعـــتــــمــــاد 

ناجم. كلف با الوزير ا
ـركبـة من شأنـه تغـيير ادة 45 :  :  كل تعـديل بارز  ادة ا ا
شــكـلـهــا أو مـكـونــاتـهـا األصـلــيـة يـتــطـلب مــراقـبـة مــطـابـقـة

ناجم.  جديدة لدى خبير ا
ـــنــجـــزة عـــلى هـــيــكل ويـــجب أالّ تــمـس الــتـــعـــديالت ا
ـركـبـة هـيـكـلـهـا الـقـاعـدي وال أبـعاد احلـجـم واألوزان طـبـقا ا

عمول به. للتنظيم ا
ـادة 46 :  : يـجب أن يــســتـوفي كـل تـعــديل في هــيـكل ـادة ا ا
ـتعـلقة بـأبعاد قـاييس ا ـقتضـيات وا ـركبة الـشروط وا ا
احلجم والـوزن واألمن والفـعالـية والـرفاهـية وأن يـضمن

توزيعا جيدا لألثقال. 
ــادة 47 :  : تـــتم مـــراقــبــة مـــطــابـــقــة مـــركــبــة خـــضــعت ــادة ا ا
ـركـبـة عـلى أسـاس لـتـعــديل زيـادة عـلى وثـائق تـعــريف ا
مــخـــطط تـــصــمـــيم الــهـــيــكـــلـــة وشــهـــادة مــطـــابــقـــة الــتـــعــديل

عتمد. يسلّمهما الهيكلي ا
ــلـحق ــوذج شـهــادة مــطـابــقــة الـتــعــديل في ا  يـحــدد 

رسوم. الثامن بهذا ا

ـــعـــتـــمـــد أن يـــشـــرع في ـــكن الـــهـــيـــكـــلي ا ــادة 48 :  :  ــادة ا ا
ــركـــبــات تـــركــيب و/ أو بـــنــاء و/أو تـــعــديـل الــهـــيــاكـل أو ا
بـــدون مـــحـــرك دفـع تـــهــيـــأ إمـــا لـــتـــجـــر أو لـــتـــحـــمل وذلك

الستعمالها ألغراض بيانية.
ـراقـبــة مـطـابـقـة هـذه الـهيـاكل ـنـاجم  يـقـوم خـبيـر ا
ــركـبـات بـــدون مـحــرك دفــع حـسب نـفس اإلجـراءات أو ا

رسوم. احملددة فــي هذا ا
الفصل السابعالفصل السابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

ـــــنـــــــاجم أو اخلـــــبـــــــيــــر 49 : : يـــــقــــــوم خـــــبـــــيـــــر ا ــــادة  ــــادة ا ا
طـابـقــة أو إجـــراء خـبــرة نـــاسـبـة مـراقـبــة ا ـعـتـــمـد  ا
سـجــلة ســابقــا إذا الحــظ أن ـركبات ا طــابقة عـلــى ا ا
ـــرخـصـة أو احلــمـــولـة االجـمــالـيـة احلـمـــولـة اإلجــمـــالـيـة ا
ـــقـــيـــدة غــــــيـــر مــــــدونــــة فـــي الـــســـــائــــرة أو احلـــــمـــولـــة ا
صنّع بتدوين هذه بطــاقة التـسجيل و/أو في صفيحة ا
طــــابـقة أو فـي احلـمـوالت حسب احلـــالـة فـي محـضـــر ا
ـصـنّــع وذلك بـهــدف ـواصـفـــات ا تـقـريـر اخلبـرة وفـقـــا 

التســـوية.
ـــــعــــــتــــــمــــــدين ـــــادة 50 : : يـــــتــــــعــــــيّـن عـــــلـى اخلــــــبــــــراء ا ـــــادة ا ا
ــنــاجم ــعـــتــمــدين أن يــرســـلــوا إلى إدارة ا والــهــيـــكــلــيــ ا
تقريرا مـفصال في كل سداسي حول نشاطهم مع إرفاقه
بنسخ من تقارير اخلـبرة وشهادات مطابقـة الهيكلة التي
ــطـابــقـة أو  إعــدادهـا حــسب احلــالـة بــعـد إجــراء خــبـرة ا

ركبات. التعديالت التي أجريت على ا
ــــادة 51 : : تـــــودع مــــلـــفــــــات طـــلــــبـــــات االعــــتـــمـــادات ــــادة ا ا
ــركـبـات ـركــبـــات وهــيـكــلــة ا إلجــــراء خـبــــرة مـطــــابـقــة ا
ــــنــــاجم. حتــــدد لــــدى جلــــنــــة تــــنــــشــــأ عــــلى مــــســــتــــوى إدارة ا
ــكــلف ــوجب قــرار من الــوزيــر ا تــشــكــيــلــتــهــا وســيـــرهــا 

ناجم. با
ــكـن قـبــول مــركــبــة خــضــعت لــتــغــيــيـر 52 :  : ال  ـادة  ـادة ا ا
محركها األصلي الذي يشتغل بالبنزين إلى محرك ديزل

طابقة. راقبة ا
ــــادة 53 : : حتــــدد كـــــيــــفــــيـــــات تــــطــــبـــــيق أحـــــكــــام هــــذا ــــادة ا ا
ــكـلف ـوجب قــرار من الــوزيـر ا ــرسـوم عــنـد احلــاجــة  ا

ناجم.  با
ــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة 54 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا ا ـــــادة  ـــــادة ا ا
ـــقـــراطـــيّـــة الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجـــمــــــهـــوريّـــة اجلــــــزائـــريّـــة الـــدّ

الشّعبيّة.
حــــــرر بـــــاجلــــــزائـــــر في 27 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1439

وافق 15 يناير سنة 2018. ا
أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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صلحة : ............................................................................................................................................... صلحة :ا ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ

لحق األول  لحق األول ا ا
محضر مطابقة مركبة (بصفة انفرادية) محضر مطابقة مركبة (بصفة انفرادية) 

ؤرخ في : ....................................................... ؤرخ في :ا رقمرقم ............................. ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـوافق 15 يـنـايـر سـنـة 2018 ـؤرخ في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1439 ا ـرسـوم الـتـنـفـيـذي  رقم 18-05 ا تـطـبـيــقـا ألحـكـام ا
واصفات كـما هي محددة أسفله قد ركبة ذات ا ارستها فـإنّ ا ركبات وكيـفيات  الذي يحدد تـنظيم مراقبة مطـابقة  ا
ـــقــدمـــة من طــرف ..................................................................... ــطـــابــقـــة عــلـى أســاس الـــوثــائق ا ــراقــبـــة ا خـــضــعـت 

كان ............................................................... والتاريخ ............................................................ : با
الصنف : ................................... النوع : ........................................ الطراز : ........................................

ركبة منقوش باردا ويتكون من سبعة عشر (17) رمزا : رقم تعريف ا
- طراز "مناجم" بـ 9 رموز : .....................................................................................................................
ركبة (الرقــم التسلسلي فـــي الطراز) بـ 8 رموز : ............................................................... - قسم تعريف ا
ـطـابـقـة ـعـمــول بـهـا  ولـلـمـواصـفـــات الـتـقـنـيـة لــلـمـــذكـرة الـوصـفـيـة وشـهـــادة ا وأنـهـا مـطـابــقـة لألحـكـام الـتـنـظـيـمـيـة ا

للمصنّع.
تعليقات وآراء أخرى : .............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

قراطيـة الشعبيــة قراطيـة الشعبيــةاجلمـهورية اجلزائـريـة الد اجلمـهورية اجلزائـريـة الد
نــاجـم نــاجـمإدارة ا إدارة ا

أطلع وصودق عليه و تسجيلهأطلع وصودق عليه و تسجيله
ناجم ناجمخبير ا خبير ا

اللقب واالسم واإلمضاء واخلتماللقب واالسم واإلمضاء واخلتم
...............................................................
...............................................................
...............................................................

حرر بـ ........................... في ...................................

أطلع وصودق عليه  أطلع وصودق عليه  
ناجم صلحة إلدارة ا ناجممسؤول ا صلحة إلدارة ا مسؤول ا
اللقب  واالسم واإلمضاء  واخلتماللقب  واالسم واإلمضاء  واخلتم

...............................................................

...............................................................

...............................................................
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صلحة : ............................................................................................................................................... صلحة :ا ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لحق الثاني لحق الثانيا ا

ركبة ركبةالبطاقة التصحيحية للخصائص التقنية  البطاقة التصحيحية للخصائص التقنية 
ؤرخ في : .................................. ؤرخ في :ا رقم :رقم : ............... ا

ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـوافق 15 يـنـايـر سـنـة 2018 ـؤرخ في 27 ربـيع الــثـاني عـام 1439 ا ـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 18-05 ا تـطـبـيــقـا ألحـكـام ا
ــطـــــابــقـة ـــارســتـهــا قــــد تــم إجنــــاز مــــراقــبــة ا ــركــبـــات وكــيـفــيـــات  الـــــذي يــحـــــدد تــنــظـــيم مــــــراقـبــة مــطـــابــقـة ا
ـكـــــان ........................................................... والـتـــــــاريخ ......................................................................... بـا
ــــــواصـــــفـــــات واخلــــــصـــــائـص الـــــتـــــقــــــنـــــيـــــة هـي مـــــبــــــيّـــــنـــــة أســــــفـــــلـه وذلك عـــــلـى أســـــاس الــــــوثـــــائق ـــــــــــركـــــبـــــة حــــــيث ا عـــــلى ا
قدمة.......................................................................................................................................................... ا

التعريف :لتعريف :
الك : .......................................................................... صنّع : .......................................................... ا ا
الصنف : ....................................... النوع : ................................... الطراز : .........................................
رقم التسجيل: .......................................... سنة أول استعمال في السير : ................................................
ركبة : ................................. تسجيل العداد الكيلوميتري: ......................... اللون : ........................ حالة ا

ركبة منقوش باردا يتكون من سبعة عشر (17) رمزا : رقم تعريف ا
- الطراز"مناجم" بـ 9 رموز : ....................................................................................................................
ركبة (الرقم التسلسلي في الطراز) بـ 8 رموز: ................................................................... - قسم تعريف ا

أخرى : أخرى : 
الطاقة اإلدارية (حصان) : ......................................... عدد مقاعد اجللوس : ..................................................
عدد احملاور (األجزاع)/العجالت : ............................... وضع عجالت الدفع : ..................................................
الطول اإلجمالي : ...................... العرض اإلجمالي : ......................... االرتفاع األقصى : .............................
قيدة : ................. رخصة : ................. احلمولة االجمالية السائرة : ................ احلمولة ا احلمولة اإلجمالية ا
نوع احملرك : ............... الصنف : .................. عدد األسطوانات : ............ حجم األسطوانات (سم3) : ............
ستعمل : .......................................... نوع تغذية احملرك : ............................................................ الوقود ا
علبة السرعات : ............................................. نوع نقل السرعات/العجالت : .............................................
تعليقات وآراء أخرى : .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

قراطيـة الشعبيــة قراطيـة الشعبيــةاجلمـهورية اجلزائـريـة الد اجلمـهورية اجلزائـريـة الد
نــاجـم نــاجـمإدارة ا إدارة ا

حرر بـ ........................... في ...................................

أطلع وصودق عليه و تسجيلهأطلع وصودق عليه و تسجيله
ناجم ناجمخبير ا خبير ا

اللقب واالسم واإلمضاء واخلتماللقب واالسم واإلمضاء واخلتم
...............................................................
...............................................................
...............................................................
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صلحة : ............................................................................................................................................... صلحة :ا ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لحق الثالث لحق الثالثا ا

طابقة لوضع حيّز السير مركبة - صهريج ناقلة  للوقود أو للمواد اخلطرةز السير مركبة - صهريج ناقلة  للوقود أو للمواد اخلطرة طابقة لوضع حيرخصة ا رخصة ا
ؤرخ في : .................................. ؤرخ في :ا رقم :رقم : ............... ا

ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـوافق 15 يـنـايـر سـنـة 2018 ـؤرخ في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1439 ا ـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 18-05 ا تـطـبـيـقـا ألحكـــام ا

ارستها ركبات وكيفيـات  الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة ا
وبناء على بطاقة التسجيل رقم ............................................... الصادرة بتاريخ ........................................
ؤرخة في ............................ صاحلة إلى غاية .................................. وبناء على شهادة التأم رقم ............ ا
عدة من طرف ....................................................................... عاينة الداخلية واخلارجية ا وبناء على تقرير ا
عد من طرف ........................................................................................ عايرة ا وبناء على شهادة التعبئة/ا
ؤرخ في ......................... صالح إلى غاية .......................... راقبة التقنية رقم ............ ا وبناء على محضر ا
ركبة - الصهريج الناقلة للوقود(1) أو للمواد اخلطرة(1) ملك لـ .................................. ـناجم بأن ا يشهد خبير ا

واصفات اآلتية :  ذات ا
ركبة (الصهريج) : .............................................. النوع : ........................................................ - صنف ا
- رقم التسجيل : ...................................... سنة أول استعمال في السير : ................................................
ركبة (الرقم التسلسلي في الطراز) .............................. - الطراز "مناجم" : .......................... قسم تعريف ا
قيدة : ............... رخصة : ................ احلمولة اإلجمالية السائرة : ................ احلمولة ا - احلمولة اإلجمالية ا
- حجم الصهريج (م3) : ................ الضغط الفعلي (البار) : ................ عدد أقسام الصهريج : ........................
- تعليقات وأراء أخرى : ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

مطابقة للمواصفات التقنية والتنظيمية وهي جاهزة للسير عبر الطرق. 

قراطيـة الشعبيــة قراطيـة الشعبيــةاجلمـهورية اجلزائـريـة الد اجلمـهورية اجلزائـريـة الد
نــاجـم نــاجـمإدارة ا إدارة ا

حرر بـ ........................... في ...................................

أطلع وصودق عليه و تسجيلهأطلع وصودق عليه و تسجيله
ناجم ناجمخبير ا خبير ا

اللقب واالسم واإلمضاء واخلتماللقب واالسم واإلمضاء واخلتم
...............................................................
...............................................................
...............................................................

(1) : أشطب العبارة غير الالئقة.
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صلحة : ............................................................................................................................................... صلحة :ا ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لحق الرابع لحق الرابعا ا

ركبات جديدة وذجي  لف التقني لنموذج أو طراز  وافقة على ا ركبات جديدةشهادة ا وذجي  لف التقني لنموذج أو طراز  وافقة على ا شهادة ا
ؤرخ في : .................................. ؤرخ في :ا رقم : ش.ت.م.ت /رقم : ش.ت.م.ت / ............... ا

ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرجع : مرجع : 

ؤرخ : ................................................................... لف التقني رقم : ..................... ا وافقة على ا - طلب ا
- الفاتورة رقم : .....................................................................................................................................

ـوافق 15 يـنـايـر سـنـة 2018 ـؤرخ في 27 ربـيـع الـثـانـي عام 1439 ا ـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 18-05 ا تـطـبـيــقـا ألحـكـام ا
ارستها ركبات وكيفيات  الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة ا

ــصــنّع/الــوكـيل ..................................................... ــقــدم من طــرف ا ــنــاجم بــعــد دراســة الـطــلب ا فــإنّ خــبـيــر ا
وافـقة على ؤرخ في  ......................................... من أجل احلـصول عـلى شهـادة ا صاحب االعـتماد رقـم .................. ا

ركبات جديدة ذي اخلصائص اآلتية : وذجي  ركبة أو طراز  لف التقني لنموذج ا ا
- الصنف : .....................    النوع : ..................... الطراز : ......................... الهيكل : ............................
....................................................................................................... : (WMI)  ي للمصنّع - التعريف العا
- الطراز "مناجم"  (9 رموز) : .................................................................................................................
ركبة (الرقم التسلسلي في الطراز 8 رموز) : .................................................................... - قسم تعريف ا
- نوع ورقم احملرك : ...............................................................................................................................
لف التـقني مطابق لألحكام الـتنظيمية يشهد أن الـنموذج أو الطراز النمـوذجي للمركبات كـما هو موصوف في ا

عمول بها. ا

قراطيـة الشعبيــة قراطيـة الشعبيــةاجلمـهورية اجلزائـريـة الد اجلمـهورية اجلزائـريـة الد
نــاجـم نــاجـمإدارة ا إدارة ا

حرر بـ ........................... في ...................................

أطلع وصودق عليه و تسجيلهأطلع وصودق عليه و تسجيله
ناجم ناجمخبير ا خبير ا

اللقب واالسم واإلمضاء واخلتماللقب واالسم واإلمضاء واخلتم
...............................................................
...............................................................
...............................................................

أطلع وصودق عليه  أطلع وصودق عليه  
ناجم صلحة إلدارة ا ناجممسؤول ا صلحة إلدارة ا مسؤول ا
اللقب  واالسم واإلمضاء واخلتماللقب  واالسم واإلمضاء واخلتم

...............................................................

...............................................................

...............................................................



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 03 6  جمادى األولى  جمادى األولى عام عام  1439 هـ هـ
24 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

صلحة : ............................................................................................................................................... صلحة :ا ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ

لحق اخلامس لحق اخلامسا ا
ركبات جديدة وذجي  وذج أو طراز  ركبات جديدةمحضر مطابقة  وذجي  وذج أو طراز  محضر مطابقة 
ؤرخ في : .................................. ؤرخ في :ا رقمرقم .................. ا

لف التقني رقم ......................... مؤرخة فيمؤرخة في .......................................... وافقة على ا لف التقني رقم شهادة ا وافقة على ا شهادة ا

ـوافق 15 يـنـايـر سـنـة 2018 ـؤرخ في 27 ربـيـع الـثـانـي عام 1439 ا ـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 18-05 ا تـطـبـيــقـا ألحـكـام ا
ـعـايـنـات والتــدقـيـقـات التـي ـــركـبـــات وكــيفـيـــات مــمـــارســتـهـا تـبــيّـن ا الـــذي يـحـــدد تنــظـيــم مــــراقـبة مـطـــابـقــة ا
ــكـان .................................................. ـعــتــمـد ........................... بــا ـــصـــنّع/الــوكـيـل ا تــمـت عـــلى أســــاس طـــلب ا
والـتـاريخ .......................................................................................................................................................

 
واصفات التقنية اآلتية : وذجي ذات ا قدمة كنموذج أو كطراز  ركبة ا بأن ا

الصنف : ...................................    النوع : ....................................... الطراز : ......................................
ركبة منقوش باردا ويتكون  من سبعة عشر   (17) رمزا : رقم  تعريف ا

- طراز "مناجم" بـ 9 رموز : .....................................................................................................................
ركبة (الرقم التسلسلي في الطراز) بـ 8 رموز : .................................................................. - قسم تعريف ا

طابقة للمصنّع. عمول بها  وللمواصفات التقنية  للمذكرة الوصفية وشهادة  ا مطابقة لألحكام التنظيمية ا
تعليقات وأراء أخرى : .............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

قراطيـة الشعبيــة قراطيـة الشعبيــةاجلمـهورية اجلزائـريـة الد اجلمـهورية اجلزائـريـة الد
نــاجـم نــاجـمإدارة ا إدارة ا

أطلع وصودق عليه و تسجيلهأطلع وصودق عليه و تسجيله
ناجم ناجمخبير ا خبير ا

اللقب واالسم واإلمضاء واخلتماللقب واالسم واإلمضاء واخلتم
...............................................................
...............................................................
...............................................................

حرر بـ ........................... في ...................................

أطلع وصودق عليه  أطلع وصودق عليه  
ناجم صلحة إلدارة ا ناجممسؤول ا صلحة إلدارة ا مسؤول ا
اللقب  واالسم واإلمضاء  واخلتماللقب  واالسم واإلمضاء  واخلتم

...............................................................

...............................................................

...............................................................



6  جمادى األولى  جمادى األولى عام عام  1439 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1403
24 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

صلحة : ............................................................................................................................................... صلحة :ا ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ

لحق السادس لحق السادسا ا
ركبات طابقة لعينات ا ركباتشهادة ا طابقة لعينات ا شهادة ا

ؤرخ في : ..................... ؤرخ في :ا رقمرقم .............. ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ؤهل قانونا : .............................................................................................. ثله ا صنّع أو  اسم  الوكيل/ا
مراجع محضر مطابقة  النموذج أو الطراز النموذجي للمركبات : ................................................................
راقبة : .............................. التاريخ : ..................................................................... كان الذي تمت فيه ا ا
صنّع : ..................................................................................................... عتمد/ا مرجع االعتماد للوكيل ا
الصنف : ................................ النوع : ................................................الطراز : ......................................
ركبة (الرقم التسلسلي في الطراز) : ................ رقم التعريف : طراز "مناجم": ........................ قسم تعريف ا
الهيكل : .................................................................................................................................................
الطاقة : .................................................................................................................................................
القوة : ...................................................................................................................................................
قاعد : ........................................................................................................................................... عدد ا
رخصة : ..................................................................................................................... احلمولة اإلجمالية ا
احلمولة اإلجمالية السائرة : .....................................................................................................................
قيدة : ..................................................................................................................................... احلمولة ا
تعليقات وآراء أخرى : .............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
حرر بـ .............................................. في : .......................................................................................... 

قراطيـة الشعبيــة قراطيـة الشعبيــةاجلمـهورية اجلزائـريـة الد اجلمـهورية اجلزائـريـة الد
نــاجـم نــاجـمإدارة ا إدارة ا

ناجم ناجمخبير ا خبير ا
اللقب  واالسم واإلمضاء واخلتماللقب  واالسم واإلمضاء واخلتم

...............................................................

...............................................................

...............................................................

أطلع وصودق عليه  أطلع وصودق عليه  
ناجم صلحة إلدارة ا ناجممن طرف مسؤول ا صلحة إلدارة ا من طرف مسؤول ا

(اللقب واالسم واإلمضاء واخلتم)(اللقب واالسم واإلمضاء واخلتم)
...............................................................
...............................................................
...............................................................



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 03 6  جمادى األولى  جمادى األولى عام عام  1439 هـ هـ
24 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

ــــــــــــــــــــــــــــــ
لحق السابع لحق السابعا ا

عتمد : ................................................................................................................................ اسم اخلبير ا
مراجع االعتماد : ....................................................................................................................................
ثله : ..................................................................................................................... ركبة أو   اسم مالك ا
كان الذي تمت فيه الـــخبرة : ........................................... التاريخ ......................................................... ا

ــــــــــــــــــــــــــــــ
تقرير خبرة مطابقة مركبةتقرير خبرة مطابقة مركبة

ؤرخ في : ................................... ؤرخ في ا رقم رقم ................ ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـوافق 15 يـنـايـر سـنة 2018 ـــؤرخ في 27 ربـيـع الـثـانـي عام 1439 ا تـطـبـيـقا ألحـكــام مـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم 18-05 ا
ـطـــابـقـة علـى ــــارسـتهـا قـــد قـمــت بـإجنـــاز خـبـــرة ا ـركـبـــات وكـيـفـيــــات  الــــذي يـحـــدد تـنـظـيم مـــراقـبـة مـطــــابقـة ا
ـــــواصـــــفـــــات واخلـــــصـــــائـص الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــة كـــــمـــــا هـــي مـــــبـــــيـــــنـــــة أســـــفـــــلـه وذلــك عـــــلـى أســـــــاس الــــــــوثـــــائق ـــــــركـــــبـــــة ذات ا ا
قدمة........................................................................................................................................................... ا

التعريف :التعريف :
صنّع : ............................................................................................................................................... ا

الصنف : .................................... النوع : ..................................... الطراز : ..........................................

رقم التسجيل : ............................................ سنة أول استعمال في السير: ..............................................
ركبة : ...................................... تسجيل العداد الكيلوميتري : ................... اللون : ........................ حالة ا

ركبة منقوش باردا يتكون من سبعة عشر (17)  رمزا : رقم تعريف ا
الطراز "مناجم" ( 9 رموز) : ....................................................................................................................

ركبة (الرقم التسلسلي في الطراز 8 رموز) : ........................................................................ قسم تعريف ا

الطاقة اإلدارية (حصان) : ......................................... عدد  مقاعد اجللوس : ................................................
عدد احملاور (األجزاع) / العجالت : .................................... وضع عجالت الدفع : ...........................................
الطول اإلجمالي : ............. العرض اإلجمالي : .................................... االرتفاع األقصى: ............................

قيدة: ................ رخصة: ............... احلمولة اإلجمالية السائرة: ............... احلمولة ا احلمولة اإلجمالية ا
نوع احملرك : ............. الصنف : .................. عدد األسطوانات : .............. حجم األسطوانات (سم3) :.............
ستعمل : ................................................ نوع تغذية احملرك : ...................................................... الوقود ا
علبة السرعات : ........................................ نوع نقل السرعات/العجالت : ..................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــ
طابقة : قدمة خلبرة ا ركبة ا عاينات والتدقيقات التي قمت بها أن ا تبيّن ا

- خضعت (1) / لم تخضع(1) لتحويل فـي الهيكل القاعـدي و/أو في الهيكل بإمـكانه تغيير حـالتها بالـنسبة لألحكام
واخلصائــص التقنية والتنظيمية

عمول به ذكورة أعاله وللتنظيم ا - مطابقة(1) / غير مطابقة(1) للخصائص التقنية ا
عاينات والتدقيقات : ................................................................................................................ - نتائج ا
.............................................................................................................................................................
تعليقات وآراءأخرى : ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

قراطيـة الشعبيــة قراطيـة الشعبيــةاجلمـهورية اجلزائـريـة الد اجلمـهورية اجلزائـريـة الد
نــاجـم نــاجـمإدارة ا إدارة ا

أطلع وصودق عليه و تسجيلهأطلع وصودق عليه و تسجيله
عتمد / اللقب واالسم واإلمضاء واخلتم عتمد / اللقب واالسم واإلمضاء واخلتماخلبير ا اخلبير ا
...............................................................
...............................................................

حرر بـ ........................... في ...................................
(1) : أشطب العبارة غير الالئقة.



6  جمادى األولى  جمادى األولى عام عام  1439 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1603
24 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

ــــــــــــــــــــــــــــــ
لحق الثامن لحق الثامنا ا

شهادة مطابقة مركبة مهيكلةشهادة مطابقة مركبة مهيكلة
ؤرخ في : .................................. ؤرخ في : ا رقم :رقم : ....................   ا

ــــــــــــــــــــــــــــــ
رقم االعتمادرقم االعتماد : ..................... مؤرخ في مؤرخ في : ........................................................

ـوافق 15 يـنـايـر سـنـة 2018 ـؤرخ في 27 ربـيـع الـثـانـي عام 1439 ا ـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 18-05 ا تـطـبـيــقـا ألحـكـام ا
ارستها ركبات وكيفيات  الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة ا

ؤرخ في........................... قدم من طرف : .......................................ا ركبة ا وبناء على طلب إجراء هيكلة ا
ركبة رقم .................................. الصادرة بتاريخ ...........................................  وبناء على بطاقة تسجيل ا
ؤرخة في ............................. صاحلة إلى غاية ....................... وبناء على شهادة التأم رقم ..................... ا

واصفات اآلتية :  ركبة ذات ا عتمد أن ا يشهد الهيكلي ا
الصنف : .................... النوع: ...................... الطراز : ..................... الهيكل : .......................................
رقم التسجيل : .......................................... سنة أول استعمال في السير : ...............................................

ركبة : ركبة :تعريف ا تعريف ا
ركبة (الرقم التسلسلي في الطراز) ................................... الطراز "مناجم" : ........................ قسم تعريف ا
قيدة : .............. رخصة : ................. احلمولة اإلجمالية السائرة : ................... احلمولة ا احلمولة اإلجمالية ا
تعليقات وآراء أخرى : ............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

قد تمقد تمّت هيكلتها :ت هيكلتها :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ركبة : ............................................................................................... ستعملة في تعديل ا واد ا طبيعة ا
كيفية التوصيل والتثبيت : ...................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
هيكلة : ................................................................................................. ركبة ا خصائص وأبعاد وأوزان ا
...........................................................................................................................................................
الهيكل اجلديد للمركبة : ........................................................................................................................
ـقـايـيس الـسالمة والـفـعـالـية والـرفـاهـية وهي ـصنّـع وكذا  واصـفـات ا ـعـمول بـه و وقد بـقـيت مـطـابقـة لـلـتـنظـيم ا

جاهزة للسير عبر الطرق.

قراطيـة الشعبيــة قراطيـة الشعبيــةاجلمـهورية اجلزائـريـة الد اجلمـهورية اجلزائـريـة الد
نــاجـم نــاجـمإدارة ا إدارة ا

حرر بـ ........................... في ...................................

عتمد عتمداللقب واالسم واخلتم وإمضاء الهيكلي ا اللقب واالسم واخلتم وإمضاء الهيكلي ا
...............................................................
...............................................................
...............................................................
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مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 18-41 مـؤرخ في  مـؤرخ في 5 جـمـادى األولى جـمـادى األولى
وافق 23 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة 2018 يـتضمن حل يـتضمن حل وافق  ا 1439 ا عام عام 
ـــؤســـســـة الـــعـــمـــومــــيـــــة ذات الـــطـــابــع الـــصـــنـــاعــي ـــؤســـســـة الـــعـــمـــومــــيـــــة ذات الـــطـــابــع الـــصـــنـــاعــيا ا
والـتجـــاري "حديـقـة احلـيوانـات والتـسلـية - الـوئاموالـتجـــاري "حديـقـة احلـيوانـات والتـسلـية - الـوئام

دني". دني".ا ا
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول
- بـناء على تقريـر وزير الفالحة والـتنميـة الريفية

والصيد البحري
ادتان 99-4 و143 - وبـناء على الـدستـور ال سيمـا ا

(الفقرة 2) منه
ــــــــؤرّخ في 20 ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 58 ا - و
ــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975 رمــــضــــان عــــام 1395 ا

تمّم عدّل وا دني ا تضمن القانون ا وا
ــــــــؤرّخ في 20 ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 ا - و
ــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975 رمــــضــــان عــــام 1395 ا

تمّم عدّل وا تضمن القانون التجاري ا وا
ــؤرّخ في 23 ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 84 - 12 ا - و
ــــــوافق 23 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 1984 رمـــــــضـــــــان عــــــام 1404 ا

تمّم عدّل وا تضمن النظام العام للغابات ا وا
ــؤرّخ في 22 ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 88 - 01 ا - و
ــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988 جــــمــــادى األولى عـــام 1408 ا
ــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة وا

واد 55 و56 و57 منه عدّل ال سيما ا االقتصادية ا
ــؤرّخ في 26 ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 ا - و
ـتـعلق ـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 وا رمـضـان عام 1410 ا

تمّم عدّل وا بعالقات العمل ا
ــؤرّخ في 14 ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 ا - و
ـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990 جـمـادى األولى عام 1411 ا

تمّم عدّل وا تضمن قانون األمالك الوطنية ا وا
ــــــؤرّخ في أوّل ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 01 - 04 ا - و
ــوافق 20 غــشت ســنــة 2001 جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 ا
ــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديـة ــتــعــلق بــتــنــظــيم ا وا

تمّم وتسييرها وخوصصتها ا
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 242 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا
ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 17- 243 ا قتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة  وا

ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 455 ــــقـــتــــضى ا - و
ـــــــــوافق 23 ـــــــــؤرّخ في 16 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1412 ا ا

تعلق بجرد األمالك الوطنية نوفمبر سنة 1991 وا

ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 294 ــــقـــتــــضى ا - و
وافق 25 سبتمبر ؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 ا ا
ـؤسـسـات ـتــعـلق بـكــيـفـيـات حـل وتـصـفـيــة ا سـنـة 1994 وا
ــؤسـســات الــعـمــومــيـة ذات ـســتــقـلــة وا الــعـمــومــيـة غــيــر ا

الطابع الصناعي والتجاري

ؤرّخ رسوم التـنفيذي رقم 95 - 46 ا قتـضى ا - و
ــــوافق 5 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1995 في 5 رمـــضـــان عـــام 1415 ا
الـذي يــعـدل الــقـانــون األسـاسـي حلـديــقـة الــتـســلـيــة ويـغــيـر

تسميتها إلى "حديقة احليوانات والتسلية"

ـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 2000 - 33 ـــقـــتـــضى ا - و
ــوافق 18 يـــنـــايـــر ســـنـــة ــؤرّخ في 12 شـــوّال عــام 1420 ا ا
ــتـضــمن تــسـمــيــة حـديــقــة احلـيــوانـات والــتــسـلــيـة 2000 وا

دني" بـ"حديقة احليوانات والتسلية - الوئام ا

ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 427 ــــقـــتــــضى ا - و
ــوافق 16 ديــســمـــبــر ســنــة ــؤرّخ في 2 صــفــر عــام 1434 ا ا
2012 الذي يحدد شـروط وكيفيات إدارة وتسيير األمالك

العمومية واخلاصة التابعة للدولة

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

ؤسسـة العمومـية ذات الطابع ادّة األولى  :ة األولى  : حتل ا ادا ا
الــصـنــاعي والــتــجــاري "حــديـقــة احلــيــوانــات والـتــســلــيـة -
ـرسوم الـتنـفيذي ـوجب أحكام ا سـيرة  ـدني" ا الوئام ا
ــــوافق 5 ــــؤرّخ في 5 رمــــضــــان عــــام 1415 ا رقم 95 - 46 ا

ذكور أعاله. فبراير سنة 1995 وا

ادة األولى ـذكور فـي ا ـادّة ة 2 :  : يـتـرتب عـلى احلل ا ـادا ا
أعاله ما يأتي :

أ - إعداد :أ - إعداد :

1 - جـــــرد كــــمـي ونــــوعـي وتــــقـــــديــــري تـــــعــــده طـــــبــــقــــا
ـــعــمـــــول بــهـــا جلــنـــة خــاصــة لـــلــقـــوانــ والـــتــنـــظــيـــمـــات ا
ـكـلـف بـالـفالحـة يـشــتـرك فــي تـعــيـ أعـضــائـهـا الــوزيـر ا

الية. ووزير ا

ـــــوجـب قـــــرار مـــــشـــــتـــــرك بــــ يــــوافـق عـــــلى اجلـــــرد 
الية. كلف بالفالحة ووزير ا الوزير ا

2 - حصـيـلة خـتـاميـة حـضوريـة تـعـد طبـقـا للـتـشريع
ـعـمول بـهـمـا تـتـعلـق بالـوسـائل وتـبـيّن قـيـمة والـتـنـظـيم ا

الية. عناصر الذمة ا
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ب - حتديد :ب - حتديد :
ـــتــعـــلـــقــة ـــعــلـــومـــات والـــوثــائـق ا إجــراءات تـــبـــلـــيغ ا

ادة 3 أدناه. نصوص عليه في ا وضوع التحويل ا
ــــتــــلـــــكــــات وحــــقـــــوق والــــتــــزامــــات ــــادّة ة 3 :  : حتـــــول  ــــادا ا
ــؤسـســة الــعـمــومـيــة ذات الــطـابـع الـصــنـاعـي والـتــجـاري ا
ـــؤســـســـة الـــعـــمـــومـــيـــة االقـــتـــصـــاديـــة "شـــركـــة احملـــلـــة إلى ا
ـقررة االستـثمـار الفـندقي" حـسب األشكـال واإلجراءات ا

في هذا اجملال.
ــــمــــتــــلــــكــــات الــــتــــابـــــعــــة لألمالك يــــحــــوّل تــــســــيــــيـــــر ا
ـؤسـسـة الــعـمـومـيـة ذات الـعـمـومـيــة الـذي كـانت تــتـواله ا
الــــطــــابـع الــــصــــنــــاعي والـــــتــــجــــاري "حــــديــــقــــة احلــــيــــوانــــات
ـدني" احملـلـة إلى شـركة االسـتـثـمار والـتـسلـيـة - الـوئام ا

عمول بهما. الفندقي طبقا للتشريع والتنظيم ا
ــــادّة ة 4 : : تــــتـــــكــــفل شــــركــــة االســــتـــــثــــمــــار الــــفــــنــــدقي ــــادا ا
ـؤسـسـة الـعـمـومــيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي ـسـتـخــدمي ا

والتجاري احمللة وفق األحكام التي تسيرها.

ـستخدمـ خاضعة تـبقى حقوق والـتزامات هؤالء ا
لألحـكام الـقـانونـيـة التي كـانت مـطبـقـة علـيهـم عنـد تاريخ
ـــرســـوم في اجلـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة وإلى غـــايــة نـــشـــر هــذا ا

تاريخ االنتهاء من عملية التحويل.

ـرسوم ادّة ة 5 :  : تلـغى جمـيع األحكـام اخملالـفة لـهذا ا ادا ا
ـــــرســــوم الــــتـــنـــفــــيــــذي رقم 95 - 46 ال ســـيــــمـــــا أحـــكــــــام ا
ــــــوافـق 5 فـــبـــرايـــر ــــــؤرّخ في 5 رمـــضــــان عـــــام 1415 ا ا
ســــنـــــة 1995 الــــذي يــــعــــــدل الــــقــــانـــــون األســــاسي حلــــديــــقــــة
الـــتــســـلــيـــة ويــغـــيــر تـــســمـــيــتـــهــا إلـى "حــديـــقــة احلـــيــوانــات

والتسلية".

ـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة ـادّة ة 6 : : يـنشـر هـذا ا ـادا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 5 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1439
وافق 23 يناير سنة 2018. ا

 أحمد أويحيىأحمد أويحيى

قرارات مقرقرارات مقرّرات آراءرات آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

وافق 12 ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة 2017 يتضمن تـعي قضـاة مساعدين يتضمن تـعي قضـاة مساعدين وافق  ا قرار وزاري مـشترك مؤرخ في قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 23 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1439 ا
لدى احملاكم العسكرية للسنة القضائية لدى احملاكم العسكرية للسنة القضائية 2018-2017.

ــــــــــــــــــــــــــ
وافق 12 ديسـمبر سنة 2017 يعيّـن العسـكريون وجب قـرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع األول عام 1439 ا
ــحـاكم الـعسـكـرية لـلـسنـة الـقضـائـية الـعــامـلــون فـي اجلــيـش الــوطني الـشـعبـي اآلتيـة أسـماؤهم قـضـاة مسـاعـدين لدى ا
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سعيداني مصطفى
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العمري عماد
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صادق مسعود

بوسرية عبد الرزاق
بلعباسي محمد
بعداش طارق
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بلعيد الطاهر
األسد زمعالش محمد أواري
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بن عباس محمود
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بن ابراهيم عبد الرحمان
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بوزيدي سليم
سحوان ياس
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بوجاجة كمال

بن فوغال عبد الرزاق
بوذراع فاحت
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بوكبير عبد احلفيظ
بويزار عبد احلميد
فضالوي مبارك
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فراحتية عبد العزيز

شارف أحمد
سحنون أحمد
ديدة فتحي
فراح فؤاد

بوزايدي منير
كريامية رضا
نوارة حس
عمي سالم

لغميزي سمير
فنشوش مصعب
بلقاسم محسن
نيغات عزوز
فرحاتي مراد
بربرة ياس

كشريد سفيان
بن عائشة العجال
خاليفية ناصر

رابحي أبو بكر الصديق
بوفاحت زهير

حاج عمارة محمد
كرانيف مصطفى
مزياني إلياس
جميات موسى

حس بن زيان بلحاج
صادوق صدام

داد محمد.
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يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

ـرسوم ادة 10 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ؤرخ في 28 ذي احلـجّة عام 1432 التـنفـيذي رقم 11-396 ا
ـذكـور أعاله يـهـدف هذا ـوافق 24 نـوفـمبـر سـنة2011 وا ا
الــقـرار إلى حتــديــد الـتــنـظــيم الــداخـلـي لـلــمـركــز الــوطـني
لــلـبـحــوث في عـصــور مـا قـبل الــتـاريخ وفي عــلم اإلنـسـان

والتاريخ.

ـــــديـــــر الـــــذي يـــســـــاعــده ــادة 2 : : حتــت ســـلـــطـــة ا ــادة ا ا
ــركـــز في أقـــســام مــــديـــر مـــســــاعـــد وأمـــــ عــام يـــنــظـم ا
تـــقـــنـــيــــة ومـــصـــالح إداريــــة وأقـــســـام لـــلـــبــــحث ومـــحـــطـــات

جتريبية.

3 : : تـــتـــكـــــون األقـــســــــام الـــتـــقـــنــــيـــة وعــــــددهـــا ــادة  ــادة ا ا
اثـــنان (2) مــن :

- قــــســـم الــــعــالقــــــات اخلــــارجــــيــــة وتــــثـــــمــــ نــــتــــائج
البحث

- قــسـم الــتــجــهــيــزات الــعــلــمـــيــة وتــســيــيــر مــشــاريع
البحث.

4 : : يــكـلـف قـسـم الـعالقــات اخلــارجــيـة وتــثــمـ ـادة  ـادة ا ا
ا يأتي : نتائج البحث 

ــبـادرة بـأنـشــطـة قـصــد تـفـعـيـل الـتـعـاون الــعـلـمي - ا
عـلى الـصــعـيـدين الـوطــني والـدولي في مــجـال اخـتـصـاص

ركز ا

- تـرقــيـة اإلعالم الـعـلــمي والـتـقـنـي في مـجـال تـدخل
ركز ا

- ترقية تعميم نتائج البحث وتثمينها

- وضـع نــــظـــام مـالئم لــــلـــمــــحــــافــــظـــة عــــلى األرشــــيف
العلمي والرقمني للمركز

- اقتـراح التدابـير الـتي ترمـي إلى تطـوير أنـشطة
الــتــكــوين عـن طــريق الــبــحث بــالــتــنــســيق مع مــؤســســات

التعليم العالي وتنفيذها.

ينظم هذا القسم في مصلحت (2) :

نشـورات وتثم - مـصلحة الـعالقات اخلارجـية وا
نتائج البحث

ــعــلــومـات - مــصــلــحــة الــتــوثـيـق الــعـلــمي وأنــظــمــة ا
التقنية والعلمية.

ادة 5 : : يكـلف قـسم التـجهـيزات الـعـلمـية وتـسيـير ادة ا ا
ا يأتي : مشاريع البحث 

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ فيقـــــرار وزاري مـــــشـــــتـــــرك مـــــؤرخ في 16 صــــفـــــر عــــام  صــــفـــــر عــــام 1439
ـــوافق 5 نـوفــمــبــــر ســنـة  نـوفــمــبــــر ســنـة 2017 يـحــــد يـحــــدّد الــتـنــظـيمد الــتـنــظـيم ـــوافق ا ا
الــــداخـلي لـلـمــركــز الـــوطـني لـلـبـحـوث في عـصورالــــداخـلي لـلـمــركــز الـــوطـني لـلـبـحـوث في عـصور

ما قبل التاريخ وفي علم اإلنسان والتاريخ.ما قبل التاريخ وفي علم اإلنسان والتاريخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول

الية ووزير ا

ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

ووزير الثقافة

ـؤرخ ـرســوم الـرئـاسي رقم 17-242 ا ـقـتــضى ا   -
ـوافق 15 غــشت ســنـة 2017 في 23 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي الوزير األول وا

ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-243 ا قـتـضى ا - و
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 93-141 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 14 يـونـيــو سـنـة 1993 في 24 ذي احلــجّـة عـام 1413 ا
ــــــركــــــز الـــــوطــــــني لــــــلــــــدراســـــات ــــــتــــــضـــــمـــن حتــــــــويل ا وا
الـتـــاريـخيـة إلى مـــركـز وطـنــي لـلـبـحـــوث فــي عـصــور
ـــعـــدّل مـــا قــــبل الـــتـــاريـخ وفي عـــلم اإلنـــســــان والـــتـــاريخ ا

تمّم وا

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 ا ـقـتـضى ا - و
ـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995 في 15 رمــضــان عـام 1415 ا

الية الذي يحدّد صالحيات وزير ا

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 ا ـقـتـضى ا - و
ــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005 في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 ا

الذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

ــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 396-11 ــــقــــتــــضــى ا - و
ــوافق 24 نـــوفـــمـــبــر ــؤرخ في 28 ذي احلـــجّـــة عــام 1432 ا ا
سـنة 2011 الـذي يـحـــدّد القــــانـون األســـاسي الـنـمــوذجي
لـــــلـــــمـــــــــؤســـــســـــة الــــــعـــــمـــــــومــــــيـــــة ذات الـــــطـــــابـع الـــــعــــــلـــــمي

والتكنولوجي

ؤرخ رسـوم الـتنـفـيذي رقم 13-77 ا قـتـضى ا -  و
ـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013 في 18 ربـيع األول عام 1434 ا
الــذي يــحــدّد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

العلمي



6  جمادى األولى  جمادى األولى عام عام  1439 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2203
24 يناير سنة  يناير سنة 2018 م

ـادة 7 : : تـتكـون أقـسـام الـبحث وعـددهـا خـمـسة (5) ـادة ا ا
ا يأتي :

- قـسـم الـثــقــافــات واجملــتــمع واإلقــلـيـم وديـنــامــيــكــيـة
التعمير خالل عصور ما قبل التاريخ وفجر التاريخ

ـــــحــــيط خـالل عــــصـــور مــــا قــــبل - قــــسـم اإلنـــســــان وا
التاريخ وفجر التاريخ

ـعــاشـة وإنـتـاج - قـسم الــتـراث الـثــقـافي والـثــقـافـة ا
عاني ا

ـــعــرفـــة وفن ــعـــيـــشي والـــلـــغـــات وا - قــسـم الـــنــمـط ا
هارات ا

- قسم الـدينامـيكيـة الثقـافية في الـتاريخ ومصادر
كتابة تاريخ اجلزائر.

ـادة 8 : : يـكــلّف قــسم الــثــقــافــات واجملــتـمـع واإلقـلــيم ـادة ا ا
وديناميكيـة التعمير خالل عصور ما قبل التاريخ وفجر

التاريخ بالقيام بالدراسات وأعمال البحث حول :

ـــاديــة وجـــمع حتف مـــا قــبل الـــتــاريخ - الــثـــقــافــات ا
ومناهج العمل

عيشية - السلوكات ا

مارسات الطقوسية - التعابير الرمزية وا

- فــضـــاءات وأنــظــمـــة شــغـل األقــالـــيم وديــنـــامــيـــكــيــة
التعمير

- الفنون وعلم آثار اجلداريات وأساليب العرض

- طرق الدفن وعلم اآلثار اجلنائزية.

ــحيط خالل عصور ادة 9 : : يكلّف قـسم اإلنسان وا ادة ا ا
مـــا قــبل الــتــاريخ وفــجــر الـــتــاريخ بــالــقــيــام بــالــدراســات

وأعمال البحث حول :

- بيولوجية اإلنسان وتطور اإلنسان البيدائي

- حتركات اجملموعات الساكنة

ــــــواد احلــــــيــــــة ونــــــظــــــام الــــــزمن - إعــــــادة تــــــشــــــكــــــيـل ا
اجليولوجي الرابع

- عــــــمــــــــلـــــيـــــــة تــــــكـــــويـن مــــــواقع مــــــا قــــــبل الــــــتــــــاريخ
وتطويرها.

ـادة 10 : : يــكــلّف قــسم الــتــراث الـثــقــافي والــثــقــافـة ـادةا ا
ــعــاني بـــالــقــيــام بـــالــدراســات وأعــمــال ـــعــاشــة وإنــتـــاج ا ا

البحث حول :

- مــركــزة طــلــبــات الــعـــتــاد الــعــلــمي والــتــكــنــولــوجي
لــــهــــيــــاكـل الــــبـــحـث وإعــــداد ومــــتــــابــــعــــة تـــنــــفــــيــــذ بــــرنــــامج
الـتـجـهـيـزات الـعـلمـيـة لـلـمـركـز ذات الـصـلـة بـهـيـاكل بـحث

عنية ركز ا ا
- ضـــــــمـــــــان صــــــيـــــــانـــــــة وحـــــــفـظ الـــــــعــــــتـــــــاد الـــــــعـــــــلـــــــمي
ـــوضــــوع حتت تـــصــــرف هـــيـــاكـل بـــحث والـــتـــكــــنـــولــــوجي ا

ركز ا
ــرقـــمــنــة - حـــفظ وتــرمـــيم اجملــمـــوعــات الــعـــلــمـــيــة وا

وضمان الوصول إليها.
ينظم هذا القسم في مصلحت (2) :

- مصلحة التجهيزات العلمية والتكنولوجية
- مـــصـــلـــحــــة حـــفظ وتـــرمــــيم اجملـــمـــوعـــات الــــعـــلـــمـــيـــة

رقمنة وتسييرها. والصور ا
ـصالح اإلدارية حتت سلطة األم ادة 6 : : تكلف ا ادة ا ا

ا يأتي : العام 
- إعـــداد ووضع حــــيّـــز الــــتـــنــــفـــيـــذ اخملــــطط الــــســـنـــوي

وارد البشرية لتسيير ا
ركز ستخدمي ا هني  سار ا - ضمان متابعة ا

- إعــداد ووضع حــيّــز الــتــنــفــيــذ مــخــطــطــات ســنــويــة
ـسـتـوى وجتـديد ومـتـعـددة الـسـنـوات لـلـتـكـوين وحتـسـ ا

ركز ستخدمي ا علومات  ا
ـركز - إعـداد مـشروع مـيـزانيـة الـتسـيـير وجتـهـيز ا

صادقة عليه وكذا ضمان تنفيذه بعد ا
ـحاسبة العامة للمركز - مسك ا

ركز - ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل ا
ــنــازعــات ــنـــازعــات وا - ضــمـــان تــســيــيــر قـــضــايــا ا

القانونية للمركز
نقولة والعقارية للمركز - ضمان تسييـر األمالك ا

ـحافظة عليها وصيانتها وا
- مسك دفاتر اجلرد للمركز

ركز. - ضمان حفظ وصيانة أرشيف ا
صالح اإلدارية وعددها ثالث (3) في : تنظم ا

ستخدم والتكوين - مصلحة ا
ـحاسبة يزانية وا - مصلحة ا

- مصلحة الوسائل العامة.
يلحق باألم العام مكتب األمن الداخلي.
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- الـبحث والدراسات والـتحاليل الـثقافيـة والفنية
ـعـاني والـتـعـابـيـر والـكالم والـرمـزيـة في مـيـادين إنــتـاج ا
الــــقــــصــــصي جملــــمــــوعــــة الــــفــــئـــات فـي اجلــــزائــــر والــــبــــلـــدان

غاربية. ا

ــعـــيـــشي والــلـــغــات ــادة 11 : : يـــكــلّـف قــسم الـــنـــمط ا ــادةا ا
ـــهــارات بـــالـــقــيـــام بــالـــدراســات وأعـــمــال ـــعــرفـــة وفن ا وا

البحث حول :

 – الـــبــــحث والـــدراســــــات والـــتــــحـــالـــيـل الـــثـــقــــافـــيـــة

ـــعــــاني والـــفــنـــيــة والـــرمــــزيــة فـي مــيــــاديـن اإلنــتـــــاج وا
ـهارة والــــدوكسـة) والـتجـــريبـية اإلدراكيـة النـظــــرية (ا
ــهــارة والــبــراكــســة) فــيــمــا يــخص تــوزيع الــعــمـــل فــي (ا
ـــحــيــط الــريــفي واحلــضـــــري فـــي اجلــــزائــر والــبــلـــدان ا

غاربية. ا

ـادة 12 : : يـكـلّف قــسـم الـديـنــامـيـكـيـة الـثـقـافـيـة في ـادة ا ا
الـــــتــــاريخ ومـــــصــــادر كــــتـــــابــــة تــــاريـخ اجلــــزائــــر بـــــالــــقــــيــــام

بالدراسات وأعمال البحث حول :

- الـتـحـلـيـل الـتـاريـخي لـلــديـنـامـيـكـيــة الـثـقـافـيـة من
أجل بناء كتابة تاريخ اجلزائر

- إدمــاج مــعـطــيـات الــعـلــوم اإلنـســانــيـة ضــمن كـتــابـة
تاريخ اجلزائر

ـــــصـــــادر ـــــقــــــــاربـــــة الـــــنـــــقــــــــديـــــة لـــــلـــــمــــــصـــــادر وا - ا
األرشيفية.

ــنــشــــأة طــبـــقـا ــحــــطــة الــتــجــــريــبـيــة ا 13 : : ا ـادة  ـادة ا ا
ـــرســـوم الـتـنــفـيـذي ـــادة 34 (الــفـقـــرة 3) مـن ا ألحــكـــام ا
ـــــــــــؤرخ فــي 28 ذي احلـــــــــجـّـــــــــة عـــــــــام 1432  رقـــم 11-396 ا
ــــذكــــور أعاله من ـــــوافــق 24 نــــوفــــمـــبــــــر ســــنـــة2011 وا ا
طــــرف مـــــديــــر وتــــتــــكــــون مـن مــــصــــلــــحــــتـــــ إلى ثالث (3)

مصالح.

ـادة 14 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة ـادة ا ا
قراطيّة الشعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــــوافق 5 حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 16 صــــفــــر عــــام 1439 ا
نوفمبر سنة 2017.

ناجم ناجموزارة الصناعة وا وزارة الصناعة وا
ــوافق 25 أكــتــوبــر أكــتــوبــر ــوافق  ا قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 4 صــفـــر عــــام  صــفـــر عــــام 1439 ا
ـــؤرخ في 27 مــحــرم مــحــرم ـــؤرخ في  يــعـــــدل الــقـــــرار ا ســنـــة ســنـــة 2017 يــعـــــدل الــقـــــرار ا
ــــــــوافق 10 نــــــــوفــــــــمــــــــــبــــــــر ســــــــنـــــــة نــــــــوفــــــــمــــــــــبــــــــر ســــــــنـــــــة 2015 ــــــــوافق ا عــــــــام عــــــــام 1437 ا
ـعـهـــد ـعـهـــدن تـعــيـ أعضـــاء مـجـلـــس إدارة ا ـتـضـمــّن تـعــيـ أعضـــاء مـجـلـــس إدارة ا ـتـضـمــوا وا

اجلـزائري للتقييس.اجلـزائري للتقييس.
ـــــــــــــــــــــــ

ـــــــوجـب قـــــــــرار مـــــــــؤرّخ فـي 4 صـــــــفـــــــــر عــــــام 1439
ـوافق 25 أكـتــــوبـر سـنة 2017 تـعــدّل الـقـائـمـة االسـمـية ا
ـعــهــــد اجلــــزائـــري لــلــتـقــيـيــس ألعــضـاء مــجـلــــس إدارة ا
ـــؤرخ في 27 مـــحـــــرم عــــام 1437 ـــــحـــددة في الـــقـــــرار ا ا
ـــتــضـــمن تـــعـــيــ ــــــوافق 10 نـــوفـــمــــبـــــر ســـنـــــة 2015 وا ا
ــعــهـــــد اجلــزائــــري لـــلــتــقــيــيــس أعــضــــاء مــجــلـس إدارة ا

عـــدل كما يأتي : ا
"- ....................( بدون تغيير).........................
- .........................(بدون تغيير).......................
ـــالية عضـــوا ثـــلة وزيـــر ا - ســالم هجيـــرة 
.................(الباقي بدون تغيير)...................".

وزارة التجارةوزارة التجارة
ــوافق 15 أكــتــوبـر أكــتــوبـر ــوافق  ا قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 24 مــحــرم عـام  مــحــرم عـام 1439 ا
ســـنـــة ســـنـــة 2017 يـــجــــعل مـــنـــهـج حتـــضـــيـــر عــــيـــنـــة تـــوابل يـــجــــعل مـــنـــهـج حتـــضـــيـــر عــــيـــنـــة تـــوابل

مطحونة قصد التحليل إجباريا.مطحونة قصد التحليل إجباريا.
ــــــــــــــــــــ

إنّ وزير التجارة
ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-243 ا ـقــتــضى ا  -
ـوافق 17 غــشت ســنـة 2017 في 25 ذي الـقــعــدة عـام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 ا ـقـتـضى ا - و
ــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990 في 3 رجب عــــــام 1410 ا
ـتــمـــم ـعـدل وا تـعـلق بـرقابـة اجلـودة وقـمع الغــش ا وا

ادة 19 منه ال سيما ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002 في 17 شــوال عــام 1423 ا

الذي يحدد صالحيات وزير التجارة
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 ا
2013 الــذي يـحـدد شـروط وكـيــفـيـات اعـتـمــاد اخملـابـر قـصـد

ستهلك وقمع الغش حماية ا

وزير الثقافةوزير الثقافة
عز الدين ميهوبيعز الدين ميهوبي

الية اليةوزير ا وزير ا
عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي

طاهر حجارطاهر حجار

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

دير العام للوظيفة العمومية دير العام للوظيفة العموميةا ا
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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بدأ : بدأ :. ا 2. ا

مـزوجـة مـسـبقـا حـتى احلـصول سـحق عـينـة اخملـبـر ا
ــتـعــلق بـاقــتـطـاع ــنـهج ا عـلى حــجم من أجـزاء مــحـدد في ا
عني. في حـالة عدم حتـديد حجم األجزاء عـينات التـابل ا

يؤخذ 1 ملم كحجم لهذه األخيرة.

3. التجهيزات :. التجهيزات :

1.3 جهاز سحق : جهاز سحق :

- مصنوع من مادة ال تمتص الرطوبة

- سهل التنظيف وله أدنى فراغ

- يـــســمح بـــســحـق ســريع ومـــتــجــانـس بــدون إحــداث
تـــــســــخـــــ مــــحـــــســــوس مـع جتــــنـب االتــــصـــــال مع الـــــهــــواء

اخلارجي قدر اإلمكان

ـــكـــن ضـــبـــــطه بــــحــــيـث نـــتــــحـــصـــل عــــلـى حـــجــم  -
ــعـني. في ــتـعــلـق بـالــتـابل ا ــنـهــج ا أجـــزاء مــحـــدد في ا
حــالـة عـدم حتـديـد حــجم األجـزاء يـؤخـذ 1 مـلم كـحـجم لـهـذه

األخيرة.

2.3  وعاء للعينة :  وعاء للعينة : نظيف وجـاف غير نفوذ مصنوع
مـن الـزجــاج أو من أي مــادة أخـرى مــنـاســبــة ال تـؤثــر عـلى
ــطــحــونــة بـصــفــة كــامــلـة الــعــيّــنـة ويــسع كــمــيــة الــعــيـنــة ا

تقريبا.

4. طريقة العمل :. طريقة العمل :

ـتــحــصــل عــلــيــهـــا 4. . 1  تــســتــعـمــل عـيــنــــة اخملــبــــر ا
ـتــعــلق بــاقــتــطـاع عــيــنــة الــتـابل حـسـب مـنــهج الــتــحــلــيل ا

عني. ا

وجهـة للمـخبر بـعنايـة وتطحن 4. . 2 تمزج الـعينـة ا
كـمــيـة قــلـيــلـة من هــذه الـعـيــنـة بــاسـتــعـمــال جـهـاز الــسـحق

(1.3) ويتم التخلص منها.

4. . 3 تُـطـحن بـصـفـة سـريـعـة كـمـيـة من الـعـيـنـة تـكون
أكـبر بـقـلـيل من تـلك الالزمـة إلجراء الـتـحـاليل لـلـحـصول
ـتعلق بـالتابل ـنهج ا على أجـزاء ذات أحجـام محددة في ا
ــعــني. في حــالـة عــدم حتـديــد حــجم األجـزاء يــؤخـذ 1 مـلم ا

كحجم لهذه األخيرة.

ـفـرطة لـلـجهـاز أثـناء مالحـظة :مالحـظة : يُـجـتنـب السـخـونة ا
عملية الطحن.

تُــمــزج بــعــنــايــة الجــتــنــاب تــكــوّن طــبــقــات وتــســكب
ـطـحـونـة في وعـاء الـعـيـنة (2.3) اجملـفف مـسـبـقـا الـكـمـيـة ا

ويغلق مباشرة.

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 17-62 ا ـقـتـضى ا - و
ــــــوافق 7 فــــبــــرايـــر في 10 جــــمــــــادى األولــى عـــــام 1438 ا
ــــطـــابـــقـــة ـــتـــعــــلــق بـــشــــــروط وضع وسم ا ســـنـــــة 2017 وا
لــــلــــوائح الــــفــــنــــيــــة وخـــصــــائــــصه وكــــذا إجــــراءات اإلشــــهـــاد

طابقة با

يقرر ما يأتي:يقرر ما يأتي:

ـرسوم ادة 19 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410 الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 ا
ــــــتـــــــمــم ــــــعـــــــــدل وا ــــــوافــق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990 ا ا
ـــــذكـــــور أعاله يـــهـــدف هـــذا الـــقـــرار إلى جـــعل مـــنـــهــج وا
حتــضـيــــر عــيــنــــة تـوابـــل مـطــحــــونـــة قـصــــد الــتــحــلـيــل

إجبــاريا.

ــادة 2 : من أجل حتــضــيـــر عــيــنــة تــوابل مــطــحــونــة ــادة ا ا
ـعتمدة قصـد التحلـيل تُلزم مـخابر قمع الـغش واخملابر ا
ـرفق ـلـحق ا ـبـ في ا ـنـهج ا لـهـذا الـغـرض بـاسـتـعـمـال ا

بهذا القرار.

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

ـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبية. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافق 15 حــرر بـــاجلــزائــر في 24 مــحــرم عــام 1439 ا
أكتوبر سنة 2017.

محمد بن مراديمحمد بن مرادي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لحق لحقا ا

منهج حتضير عينة توابل مطحونة قصد التحليلمنهج حتضير عينة توابل مطحونة قصد التحليل

1 - مجال التطبيق : - مجال التطبيق :

نهج تـقنيـة حتضـير عيّـنة مطـحونة من يُحدد هـذا ا
الـــتـــوابل قــــصـــد الـــتـــحـــلــــيل انـــطـالقـــا من عـــيــــنـــة مـــوجـــهـــة

للمخبر.

ــكن أن يــكـون لــكن وبــسـبب عــدد وتــنــوع الـتــوابل 
ضــــروريـــا فـي بـــعض احلــــاالت اخلـــاصــــة كـــصـالبـــة الــــتـــوابل
ـادة ـاء ومن الـزيـوت األســاسـيـة أو ا ونـسـبــة عـالـيـة مـن ا
الـدسـمـة استـعـمـال طـريـقـة عـمل خـاصـة أو اخـتـيـار منـهج
آخـر مــنـاسـب. عـنــد اسـتــعـمــال طــريـقــة عـمل خــاصـة أو أي
ـتـعـلق ـنـهـج ا تـغــيـيـر في طــريـقـة الـعــمل يـشـار إلــيه في ا

عني. بالتابل ا
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لحق لحقا ا

منهج حتديد الرماد الكلي في التوابمنهج حتديد الرماد الكلي في التوابل ل 

1. مجال التطبيق :  مجال التطبيق : 

ــنــهج تـقــنـيــة حتـديــد الــرمـاد الــكـلي في يــصف هـذا ا
التوابل.

2. التعريف  : . التعريف  : 

نهج يعرف بـ : في مفهوم هذا ا

ــتــحـصل 1.2 الــرمــاد الــكـلـي في الــتـوابل :  الــرمــاد الــكـلـي في الــتـوابل : الــبـقــايــا ا

عـــلــيـــهــا بــعـــد احلــرق فـي درجــة حــرارة 550 °م ±  25 °م في
ــنــهج ويـعــبــر عــنـهــا بــالـنــســبـة الــشــروط احملـددة فـي هـذا ا

الكتلية.

2.2 ماء من الـنوعـية  ماء من الـنوعـية 3 : : مــــاء مـــوجه لالستـعماالت

اء كن حتضيرها بـالتقطير العادي  ألوفة.  التحليليـة ا
ـــــعــــادن أو عـن طــــريـق األســــمــــوز احلـــــنــــفـــــيــــة أو بـــــــنــــزع ا

العكسي.

بدأ  : بدأ  :. ا 3. ا

ـواد العضـوية بـتسخـ عيـنة  التـجربة في تهدم  ا
درجـــة حــرارة 550 °م ±  25 °م حـــتى احلـــصــول عـــلى كـــتـــلــة

ثابتة.
4. الكواشف : . الكواشف : 

يستعمل فقط ماء من نوعية 3 (2.2).

5. التجهيزات :. التجهيزات :

تـداول اسـتعمالها فــي اخملــبر وال سيما األجهـزة ا
ما يأتي :

1.5 كـبـســولـة ذات قــاع مـسـطح كـبـســولـة ذات قــاع مـسـطح ســعـتـهــا تـتـراوح من

 50 مــــلل إلى 100 مـــلل من  الــبـالتــ أو من الـــكــوارتــز أو

مـن اخلـــزف أو مـن مـــواد أخـــرى غــــيـــر قــــابـــلــــة لـــلـــتــــلف في
شروط التجربة.

. . صفيحة تسخ كهربائية أو سطح تسخ 2.5 صفيحة تسخ كهربائية أو سطح تسخ

3.5 فـرن كـهـربـائي  ذو مـســخـنـة مـضـبـوط في درجـة

حرارة 550 °م  ± 25 °م.

4.5 جـــهـــــاز نــــازع الـــرطـــوبـــةجـــهـــــاز نــــازع الـــرطـــوبـــة مـــزود بـــعـــامل مـــجـــفف

فعّال.

5.5 مــيــزان حتـلــيـــلي مــيــزان حتـلــيـــلي بــاسـتــطــاعــته الــوزن بــتــقـريب

 0,0001غ.

أكـــتـــوبــر ــوافق 24 أكـــتـــوبــر  ــوافق  ا قـــرار مـــؤرخ في  قـــرار مـــؤرخ في  3 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1439 ا
ســنــة ســنــة 2017 يــجــعل مــنــهج حتــديــد الـرمــاد الــكــلي في يــجــعل مــنــهج حتــديــد الـرمــاد الــكــلي في

التوابل إجباريا.التوابل إجباريا.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير التجارة
ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-243 ا ـقــتــضى ا  -
ــوافق 17 غــشت ســنــة 2017 في 25 ذي الــقــعــدة عــام 1438ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 ا ـقـتـضى ا - و
ــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990 في 3 رجب عــــــام 1410 ا
تــمم ـعــدل وا ـتعلق بـرقــابة اجلـودة وقمــع الغـش ا وا

ادة 19 منه ال سيما ا
ؤرخ في 453-02 ـرسـوم الـتنـفـيـذي ا ـقـتضى ا - و
ـوافق  21 ديـسـمـبـر سـنة ـؤرخ في 17 شـوال عام 1423 ا ا

2002 الذي يحدد صالحيات وزير التجارة

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 13-328 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة في 20 ذي الــقـــعــدة عــام 1434 ا
2013 الــذي يـحـدد شـروط وكـيــفـيـات اعـتـمــاد اخملـابـر قـصـد

ستهلك وقمع الغش حماية ا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 17-62 ا ـقـتـضى ا - و
ــوافق 7 فـــبــرايــر ســنــة في 10 جــمــادى األولى عــام 1438 ا
طابقة للوائح الفنية تعلق بشروط وضع وسم ا 2017 وا

طابقة وخصائصه وكذا إجراءات اإلشهاد با
يقرر ما يأتي : يقرر ما يأتي : 

ـرسوم ادة 19 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى :ا ا
ــــــؤرخ في 3 رجب عــــــام 1410 الــــــتــــــنـــــفــــــيــــــذي رقم 90-39 ا
ــذكــور ــتــمم وا ــعــدل وا ــوافق 30 يــنــايــر ســنـة  1990 ا ا
أعاله يــهــدف هــذا الــقـرار إلـى جـعـل مـنــهج حتــديــد الــرمـاد

الكلي في التوابل إجباريا.
ــادة 2 : : من أجـل حتــديــد نـــســبـــة الــرمــاد الـــكــلي في ــادة ا ا
عـتـمـدة لـهذا التـوابل تـلـزم مـخابـر قـمع الـغش واخملـابـر ا
ـرفق بـهذا ـلـحق ا ـبـ في ا ـنـهج ا الـغـرض بـاسـتـعـمـال ا

القرار.
نـهج من طـرف اخملـبـر عـند يـجب أن يـسـتـعـمل هـذا ا

األمر بإجراء خبرة.
ـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا

قراطيّة الشعبيّة. للجمهوريّة اجلّزائريّة الدّ
ـــوافق حـــرر بـاجلـزائـــر فــي 3 صـفـــر عـــام 1439 ا

24 أكتــوبــر سنـة 2017.

محمد بن مراديمحمد بن مرادي
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6.5 حمام مائي. حمام مائي.

6. اقتطاع العينة : اقتطاع العينة :

ــثـلـة حــقـا غــيـر مـتــلـفـة أو يــجب أن تـكــون الـعـيــنـة 
تغيرت أثناء النقل والتخزين.

7. طريقة العمل :  طريقة العمل : 

1.7 حتضير عينة التجربة :  حتضير عينة التجربة : 

ـنـهج احملدد لـتحـضـير عـيـنة الـتجـربـة يسـتـند إلى ا
تـعلق بتحـضير عـينة توابل عـمول به وا في التـنظيم  ا

مطحونة قصد التحليل.

2.7 حتضير الكبسوالت : حتضير الكبسوالت :

تـــســـخـن الـــكـــبـــســوالت (1.5) خالل ســـاعـــة واحـــدة في
فــرن كـهــربـائي ذي مــسـخــنـة (3.5) مــضـبــــوطــة فــي درجـة
حـرارة 550 °م. وبــعـد الــتـبــريــد في جـهــاز نــازع الـرطــوبـة
(4.5) حـتـى درجـة الــوسط ثــم  تـــوزن هـــذه الـكـبـســــولـة

.(m1) بتقريب  0,5 ملغ

3.7 التحديدات : التحديدات :

تـــــوزن بـــواســـطـــة مـــيــزان حتـــلـــيـــلي (5.5) بـــتـــقــريب
0,0001غ 2غ  من عيـنـة اخملـبر في كـبـسـولة (1.5) احملـضرة

مــــســـبــــقــــا حـــسب (2.7) (m2) تـــســــخن الـــكــــبـــســــــولـــة فـــــوق
صفيـــحــة تـسخـــــ كهربـــائيـة أو سطــح تـسخــ (2.5)
حــتــى االحــتــــراق الـكــلــي لــعـيــنــــــة الـتــجـــربــة. تــسـخـــن
بــــعــــــد ذلــك فـــي فــــرن كــــهــــــربــــائـي ذي مــــســــخـــــــنـــة (3.5)

مضبــوطة فـــي درجـــة حرارة 550 °م.

تــســحـــب الــكــبــســولــة مــن الــفـــرن بــعـــــد ســــاعــتـ
بـــالــتـــقـــــريب ثــــم بـــعـــــد تـــبــــريــــدهـــا يــتـــــم تـــــرطــيــب
ــــاء ثــم يجـــــفف فــــوق حـمــام مــائي (6.5) الـــرمــاد بـا
وبـــعـــد ذلـــك فـــــــوق صـفــيــــحــة تـســخــــــ كــهـــــربــائـيـة

.(2.5)

تــســخن مـن جــديــد في فـــرن كــهــربــائـي ذي مــســخــنــة
(3.5) مــضــبــوطــة في درجــة حــرارة 550 °م حــتى احلــصــول

على كتلة ثابتة.

يـــــبــــــرد في جــــــهــــــاز نـــــازع الــــــرطــــــوبـــــة (4.5) ويـــــوزن
.(m3) بتقريب في 0,0001غ

تـعـاد عـمــلـيـات الـتـسـخـ والــتـبـريـد في جـهـاز نـازع
الـرطـوبة (4.5) والـوزن حتى ال يـتعـدى الـفرق بـ وزن

متتال 0,0005غ.

ــكـن االحـتــفــاظ بــالــرمــاد الــكــلي من أجل مـالحــظـة :مـالحــظـة : 
حتديد الرماد القابل للذوبان في احلمض.

8. التعبير عن النتائج :  التعبير عن النتائج : 

عبــر 1.8 حتســب نســبــة الـرمــاد الكــلـــي ( حتســب نســبــة الـرمــاد الكــلـــي (wTA ) ا

ــعــــادلـــة ــائـــــويــــة عــن طــــريـــق ا عــنــهــــــا بــالــنـــســـبــــة ا
اآلتيــة :

                             m3 - m1                                    
 wTA = ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  x 100%                        

                              m2 - m1                   

حيث حيث :
m1 : كتلـة الكـبسـولة وهي فارغـة بالـغرام مـتحصل

عليها في (2.7)
 m2 : كــــتــــــلــــة الــــكــــبــــســـــــولــــة وعــــيــــنــــــة الــــتــــجــــــربـــة

بالغـــــرام  

ـتحصل عـليهـا أثناء m3 : كتلـة الكبـسولة والـباقي ا

التحديد حسب (3.7) بالغرام.

2.8 يـحـسب مــعـدل الــتـحـددين ويــعـبــر عن الـنـتــيـجـة

برقم واحد بعد الفاصلة.

3.8 بــــالــــنــــســـبــــة لــــلــــتــــحــــديــــد عــــلـى ســــطح جــــاف من

ستحسن ضرب النتيجة في : ا
100 %

ـــــــــــــــــــــــــ
100 % - c

حيث :حيث :

ائوية. c  :: هي الرطوبة معبر عنها بالنسبة ا
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

ــوافق 2 نـــوفـــمـــبــر نـــوفـــمـــبــر ــوافق  ا قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 13 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1439 ا
سـنـة سـنـة 2017 يـحــدد مـد يـحــدد مـدّة صالحــيـة مــسـتــخـرج الــسـجلة صالحــيـة مــسـتــخـرج الــسـجل
ــــمـــــارســــة بـــــعض األنـــــشــــطــــة ـــــمــــنـــــوح  ــــمـــــارســــة بـــــعض األنـــــشــــطــــةالــــتـــــجــــاري ا ـــــمــــنـــــوح  الــــتـــــجــــاري ا

(استدراك)..
ـــــــــــــــــــــــــ

اجلــــريـدة الــــرسـمـيــة - الـعـــدد 72 الـصــــادر بـتـاريخ
ــــوافق 13 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة 24 ربــــيـــع األول عـــــام 1439 ا

.2017

ـادة 2 الــســطـر األول من الـصــحــفـة 25 الــعــمـود 2 ا
الفقرة األخيرة :

- بدال من :- بدال من : "وعند القيام بذلك ........................".

."................... - يـــقـــرأ :- يـــقـــرأ : "وعند عدمعدم القيام بذلك
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وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
سـبـتــمـبـر ـوافق 28 سـبـتــمـبـر  ـوافق  ا قـرار مـؤرخ فيقـرار مـؤرخ في 7 مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1439 ا
ســنــة ســنــة 2017 يــتــضــمن تــعــيــ أعــضــاء جلــنــة اعــتــمــاد يــتــضــمن تــعــيــ أعــضــاء جلــنــة اعــتــمــاد

األدالء في السياحة.األدالء في السياحة.

ـــــــــــــــــــــــــ

ـــــوجب قـــــرار مـــــؤرخ فــي 7 مـــحـــــرّم عــــــام 1439
ــوافــق 28 ســبـــتــمــبــــــر ســنـــــة 2017 يــعـــيــّن األعــضــــاء ا
ــــادتــ 17 و18 اآلتــيـــة أســمــــاؤهم تــطــبــيـقــــا ألحــكــــام ا
ـــــؤرخ فــي ـــرســـــوم الــتــنــفــيـــــذي رقـــم 06-224 ا مــن ا
ـوافق 21 يونـيو سـنة 2006 25 جـمــادى األولى عام 1427 ا

ـــــــارســــة نـــــشـــــــاط الـــــدلـــــيل في الـــــذي يــــحـــــــدد شـــــــروط 
الــســيـــاحــة وكــيـــفــيــــات ذلـك في جلــنــة اعـــتــمــاد األدالء في

السياحة :

ـــكـــلف ــــثل الـــوزيــــر ا - نـــور الــــدين أحـــمــــد ســـيـــد 
بالسياحة رئيسا

ــثـل وزيــر الـــدفـــاع الـــوطــني - مـــجـــاهــد لـــعـــريــبـي 
(قيادة أركان الدرك الوطني)

ــثــل وزيـــــر الــــداخــلــيــــة - عــبــــد الــكــــر فــــزاع 
ــــــديــــريـــة الــــعــــــامــــة لألمــن ــــــحـــلــــــيــــة (ا واجلــــمــــــاعـــــات ا

الــوطني)

ـكـلّف بـالـفالحة ـثـلـة الـوزيـر ا - وداد بن غـمـراني 
ديرية العامة للغابات) والتنمية الريفية (ا

ــــكـــــلّف ـــــثــل الـــــوزيـــــر ا - عــــــز الــــــديـن عــــنـــــتـــــري 
بالثقافة

ـــكـــلّف بـــالـــتـــعـــلـــيم ـــثـل الـــوزيـــر ا - زهـــيـــر عـــدلي 
العالي

ـكـلّف بـالـتـكـوين ـثل الـوزيــر ا - الـشـريف ريـغي 
هني ا

ــــــكــــــلّف ــــــثـل الــــــوزيــــــر ا -  مــــــحــــــمــــــــد يــــــحــــــيــــــاوي 
توسطة ؤسسات الصغيرة وا با

ــــكــــلّف ــــثل الــــوزيــــر ا - رضــــوان بن عــــطــــاء الــــلّـه 
بالصنـاعة التقليدية

ـــديــر الــعـــام لــلــديـــوان الــوطــني - رشــيــد شـــلــوفي ا
للسياحة.

وزارة العمل والتشغيل والضمانوزارة العمل والتشغيل والضمان
االجتماعياالجتماعي

ــوافق 31 أكـــتـــوبــر أكـــتـــوبــر ــوافق  ا قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 10 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1439 ا
ســنــة ســنــة 2017  يــتــضــمن تــعـيــ أعــضــاء مــجـلس إدارة يــتــضــمن تــعـيــ أعــضــاء مــجـلس إدارة
دفوعـة األجر والبـطالة دفوعـة األجر والبـطالةالصـندوق الوطـني للعـطل ا الصـندوق الوطـني للعـطل ا
الـــنـــاجـــمـــة عن ســــوء األحـــوال اجلـــويـــة في قـــطـــاعـــاتالـــنـــاجـــمـــة عن ســــوء األحـــوال اجلـــويـــة في قـــطـــاعـــات

البناء واألشغال العمومية والري.البناء واألشغال العمومية والري.
ـــــــــــــــــــــــــ

ـوافق ــوجب قــرار مـؤرخ في 10 صــفـر عـام 1439 ا
31 أكــتــوبــر ســنـة 2017 يــعـ األعــضـاء اآلتــيـة أســمـاؤهم

رسـوم التنـفيذي رقم 45-97 ادة 8 من ا تطبـيقا ألحـكام ا
ـوافق 4 فـبـرايــر سـنـة ـؤرخ في 26 رمــضـان عـام 1417 ا ا
ــــتـــضــــمن إنــــشـــاء الــــصـــنــــدوق الــــوطـــني لــــلــــعـــطل 1997 وا

ـــدفــوعـــة األجـــر والــبـــطـــالــة الـــنـــاجــمـــة عن ســـوء األحــوال ا
اجلـويـة في قـطـاعـات الـبـنـاء واألشـغـال الـعـمـومـيـة والـري
ــدفــوعــة في مــجــلس إدارة الــصــنــدوق الـــوطــني لــلــعــطل ا
األجــر والــبــطــالــة الــنــاجـــمــة عن ســوء األحــوال اجلــويــة في
دة أربع (4) قطاعات البـناء واألشغال العـمومية والري 

سنوات قابلة للتجديد :

نظمات ـعين من طـرف ا ثـلي العمال ا نظماتبـعنوان  ـعين من طـرف ا ثـلي العمال ا بـعنوان 
النقابية األكثر تمثيالالنقابية األكثر تمثيال السّادة :

 – الهاشمي بن موهوب

 – الهاشمي بن شيخ

 – علي بوفارس

 – عبد الهادي مراح

 – بشير عزوز

 – بشير زعيو

 – زايد رمطاني

. ثل عن االحتاد العام للعمال اجلزائري

ـعــيـنــ من طـرف ـثــلي الــقـطــاع اخلـاص ا ـعــيـنــ من طـرفبـعــنـوان  ـثــلي الــقـطــاع اخلـاص ا بـعــنـوان 
مـنـظـمـات أربـاب الـعـمل حـسب نـسـبـة تـمـثـيـلـهـا الوطـنيمـنـظـمـات أربـاب الـعـمل حـسب نـسـبـة تـمـثـيـلـهـا الوطـني

السّادة :

ـثال عن الكنـفدراليـة اجلزائرية - ريـاض سحنون 
ألرباب العمل

ـثال عن الكـنفدرالـية الـعامة ـحفـوظ ميـقاتلي  - ا
للمؤسسات اجلزائرية
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 – هواري صادق

 – السعيد سكفالي

 – فيروز بن زايد

ـــثال عن الـــكــنـــفــدرالـــيــة الـــعــامــة - مــحــــمــد لـــكــحل 
للمؤسسات اجلزائرية

ــــثال عن الــــكــــنـــفــــدرالــــيـــة ــــومن أخــــروف  - عـــبــــد ا
. الوطنية ألرباب العمل اجلزائري

ــثــلي مــســتــخـــدمي الــقــطــاع الــعــام الــذين ــثــلي مــســتــخـــدمي الــقــطــاع الــعــام الــذينبـــعــنــوان  بـــعــنــوان 
ــرتـــبــطــة بــقــطـــاع الــبــنــاء ومــواد ــرتـــبــطــة بــقــطـــاع الــبــنــاء ومــوادــارســون الـــنــشــاطــات ا ــارســون الـــنــشــاطــات ا

البناءالبناء السّيدان :
ـثال عن شركة تـسيير - مـحمد كمـال آيت دحمان 

(ERGTHY) مساهمات الدولة
ــثال عـن مــجــمع الــبــنــاء - عــبــد الــغــنـي بن عــبــاس 

.(GRCN )
ثـلي مسـتخـدمي مؤسـسات الـقطـاع العام ثـلي مسـتخـدمي مؤسـسات الـقطـاع العامبـعنـوان  بـعنـوان 
رتبطة باألشـغال العمومية ارسون النشـاطات ا رتبطة باألشـغال العموميةالذين  ارسون النشـاطات ا الذين 

والريوالري السّيد :
ـثال عـن مـجـمع مـنــشـآت أشـغـال -  كـسـيــلـة بـوزار 

.(GITRA) نشآت الفنية الطرقات وا
عنية السّيدة والسّادة : ثلي الوزارات ا عنيةبعنوان  ثلي الوزارات ا بعنوان 
ــــــكـــــلّف ــــــثال عـن الـــــوزيـــــر ا - عــــــلــي بــــــولـــــعـــــراس 

بالسكن
ـكلّف ـثال عن الـوزير ا - عـبد الـرحـمان بـوحلـليب 

باألشغال العمومية
ـــكـــلّف ـــثـــلـــة عن الــــوزيـــر ا - حــــيـــزيـــة بن كـــريــــرة 

بالعمل
ــكــلّف ــثال عـن الــوزيــر ا - عــبــد اجملــيـــد مــســعــودي 

بالصناعة
الية. كلّف با ثال عن الوزير ا - سعيد لزام 

ــثــلي عــمــال الــصــنــدوق الـوطــنـي لـلــعــطل ــثــلي عــمــال الــصــنــدوق الـوطــنـي لـلــعــطلبــعــنــوان  بــعــنــوان 
ـــدفــوعـــة األجـــر والــبـــطـــالــة الـــنـــاجــمـــة عن ســـوء األحــوال ـــدفــوعـــة األجـــر والــبـــطـــالــة الـــنـــاجــمـــة عن ســـوء األحــوالا ا
اجلــويــة في قــطــــاعــــات الــبــنــــاء واألشــغــــال الــعــمــــومــيــةاجلــويــة في قــطــــاعــــات الــبــنــــاء واألشــغــــال الــعــمــــومــيــة

والريوالري السّيدان :
- نور الدين حميدة

- سليم عوار.
ــؤرخ في 4 ذي الــقـــعــدة عــام تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار ا
ـتـضـمن تـعـيـ ـوافق 10 ســبــتـمــبـر ســنـة 2013 وا 1434 ا

أعــــضــــاء مـــــجــــلس إدارة الــــصـــــنــــدوق الــــوطــــنـي لــــلــــعــــطـــل
ــــدفــــــوعــــة األجـــــــر والــــبــــطـــــالـــــة الــــنـــــــاجــــمـــــة عـن ســـوء ا
األحــوال اجلــوية في قطـاعات البناء واألشغال العمومية

والري.

ان انوزارة العالقات مع البر وزارة العالقات مع البر
ــوافق 14 نــوفــمــبــر نــوفــمــبــر ــوافق  ا قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 25 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1439 ا
2017 يـتــضــمن جتــديـد تــشــكـيــلــة جلـنــة الــطـعن يـتــضــمن جتــديـد تــشــكـيــلــة جلـنــة الــطـعن سـنـة سـنـة 
اخملـــــتـــــصـــــة بــــأسـالك مـــــوظــــفـي وزارة الـــــعالقـــــات معاخملـــــتـــــصـــــة بــــأسـالك مـــــوظــــفـي وزارة الـــــعالقـــــات مع

ان. ان.البر البر
ـــــــــــــــــــــــــ

ـوافق ــوجب قــرار مـؤرخ في 25 صــفـر عـام 1439 ا
14 نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 2017 جتـــدد تـــشـــكـــيـــلـــة جلـــنـــة الـــطـــعن

ـان اخملــتــصـة بــأسالك مـوظــفي وزارة الــعالقــات مع الـبــر
كما يأتي :

 - محمود سفير
 – عبد احلفيظ زروال

 – فاطمة بلعقون

وظفثلو اإلدارةثلو اإلدارة وظفثلو ا ثلو ا

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

ــوافق 6 ديــســمــبــر ســنــة ديــســمــبــر ســنــة 2017 يــعـدل ويــتــمـم الـنــظــام رقم  يــعـدل ويــتــمـم الـنــظــام رقم 02-09 ــوافقا نــظــام رقم نــظــام رقم  17-03 مــؤرخ في مــؤرخ في 17 ربــيـع األول عـام  ربــيـع األول عـام 1439  ا
ـتعـلق بعمـليـات السـياسـة النـقديـة وأدواتها ـتعـلق بعمـليـات السـياسـة النـقديـة وأدواتها وا وافق 26 مايـو سنة  مايـو سنة 2009 وا وافق  ا ـؤرخ في أول جمـادى الثـانيـة عام 1430 ا ـؤرخ في أول جمـادى الثـانيـة عام ا ا

وإجراءاتها.وإجراءاتها.
ــــــــــــــــــــ

إنّ محافظ بنك اجلزائر

ـتـضـمن الـقـانون ـوافق 26 سـبـتـمـبـر سـنة 1975 وا ـؤرخ في 20 رمـضـان عام 1395 ا ـقـتـضى األمـر رقم 75 - 59 ا  -
تمّم عدّل وا التجاري ا
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ـــــؤرخ في 27 ـــــقــــــتــــــضى األمــــــر رقم  03 - 11  ا - و
ــوافق  26 غــشت ســنـة 2003 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1424 ا
واد ـتمّم ال سـيمـا ا عـدّل وا تـعلـق بالـنقـد والقـرض ا وا

 41 إلى  45 مكرر و 62  (الفقرت ب و ج) منه

ـــــؤرخ في 24 ـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي ا ـــــقـــــتـــــضى ا - و
ــتـضـمن ـوافق31 مـايــو سـنـة 2016 وا شـعــبـان عـام 1437 ا

تعي محافظ بنك اجلزائر

ؤرخ في  5 جمادى رسوم الرئاسي ا قتـضى ا - و
ــــــــوافـق أول يـــــــــونــــــــيـــــــــو ســــــــنــــــــة 2006 األولـى عــــــــام 1427 ا

تضمن تعي نائب محافظ بنك اجلزائر وا

ؤرخ في  17 صـفر رسـوم الرئـاسي ا ـقتـضى ا - و
تضمن تعي وافق 17 نوفمبر سنة 2016 وا عام 1438 ا

نائب حملافظ بنك اجلزائر

ــؤرخ في 24 ــــرســـوم الـــرئــــاسـي ا ـــقـــتــضـــى ا - و
ـــــوافق 14 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2004 ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1424 ا
ــتــضــمـن تــعــيـــ أعــضــاء في مـــجــلس الــنـــقــد والــقــرض وا

لبنك اجلزائر

ـؤرخ في 5 صـفـر ـرســوم الـرئــاسي ا ـقــتـضـى ا - و
تضمن تعي وافق 17 نوفـمبر سنة 2015 وا عام 1437 ا

أعضاء في مجلس إدارة بنك اجلزائر

ــــؤرخ في 10 ــــقـــــتــــضى الــــنــــظــــام رقم 05 - 04 ا - و
ـــــوافق  13 أكـــــتــــــوبـــــر ســــــنـــــة 2005 رمـــــضــــــان عـــــام 1426 ا
ــتـعـلـق بـنـظــام الـتـســويـة اإلجــمـالـيــة الـفـوريــة لـلــمـبـالغ وا

ستعجل الكبيرة والدفع ا

ــؤرخ في 26  ـــقـــتـــضـى الــنــظــام رقم 05 - 07 ا - و
ــــوافق 28 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1426 ا

تضمن أمن أنظمة الدفع وا

ـؤرخ في أول ـــقـــتـــضى الــنــظـام رقم 09 - 02 ا - و
ــوافق 26 مــايـــو ســنــة 2009 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1430 ا
ــــتــــعــــلق بــــعـــمــــلــــيــــات الــــســـيــــاســــة الــــنـــقــــديــــة وأدواتــــهـــا وا

وإجراءاتها

ـــــؤرخ في 30 ــــقـــــتــــضـى الــــنـــــظــــام رقم 15 -01 ا - و
ــوافق 19  فــبـــرايــر ســـنــة 2015 ربــيع الـــثــاني عــام 1436 ا
ــتـعــلق بــعـمــلــيـات خــصم الــســنـدات الــعــمـومــيــة وإعـادة وا
خـصم السـندات اخلاصـة والتـسبـيقـات والقـروض للـبنوك

تمم عدّل وا الية ا ؤسسات ا و ا

- وبـــــعــــــد االطـالع عـــــلـى مـــــداوالت مــــــجـــــلـس الـــــنــــــقـــــد
والقرض بتاريخ 6 ديسمبر سنة 2017 

يصدر النظام اآلتي نصه :يصدر النظام اآلتي نصه :

ادّة األولى :ة األولى : يُعـدّل هذا الـنـظام ويُـتـمم النـظام رقم ادا ا
ـوافق ــؤرخ في أول جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1430 ا 09-02 ا

تعـلق بعـملـيات السـياسـة النـقدية 26 مايـو سنة 2009 وا

وأدواتها وإجراءاتها.

ـــادة 6 من الـــنـــظــام رقم ــادّة ة 2 :  : تُــعـــــدّل وتُـــتــــمـم ا ــادا ا
ــــذكــــور أعاله ــــؤرخ في 26 مــــايــــو ســــنـــة 2009 وا 09-02 ا

وتُحرّر كما يأتي :

ـــــــصــــــــدرة أو ــــــادة 6 : األوراق الـــــــعـــــــمـــــــومـــــــيـــــــة ا "ا
ــضــمـــونــة مـــن طــــرف الــــدولــة الــقــــابــلـــة لــلــتــفــــاوض ا
ــــقـــبــــولـــة فـــي عـــمــــلـــيــــــات الـــســـيـــــاســـة فـــي الـــســــوق وا

النقــــدية هي :

- أذونات اخلزينة قصيرة األجل

ماثلة - أذونات اخلزينة ا

ماثلة للخزينة - السندات ا

ـــــضــــمـــــــونــــة مـن طــــــرف - األوراق الــــعـــــمــــــومـــــيــــة ا
الـــدولة

ـمثلـة للـقروض الوطـنية ـادية ا - السنـدات غير ا
ضمونة من طرف الدولة صدرة أو ا ا

ـمثـلـة إلعـادة شـراء مسـتـحـقات - سـنـدات اخلزيـنـة ا
البنوك على الزبائن.

ـبـلغ الـكـلي لـلـعـمـلـيـات اجلـارية عـلى األوراق يُحـدّد ا
العمومية وفقا ألهداف السياسة النقدية".

ـــادة 7 من الـــنـــظــام رقم ــادّة ة 3 : : تُــعـــــدل وتُـــتــمـــم ا ــادا ا
ــــذكــــور أعاله ــــؤرخ في 26 مــــايــــو ســــنـــة 2009 وا 09-02 ا

وتُحرر كما بأتي :

ادّة 7 : األوراق اخلـــاصة الـقــابلـة للـتفــاوض هــي "ا
ســـنــــــدات قــــصــــيـــــرة األجــــل قــــــابـــلــــة لــــلــــتـــفـــــــاوض فـــي
الـــســـــوق الــنـــقــــديـــة والــســنـــــدات ذات مــبـــلـــغ أســـــاسي
ثــــابـت غــــيـر مـــرتبط بـشـــروط وقـسـيــمـة ذات نـسـبـــة
ثــــابــتـة. ويـجــب أن حتـمــل تـوقيــعـــا ذا جــــودة عــــالـــية
(نــوعيـة الشــركـة وضمــانــات مـقــدمة قــــابلة للـتســديد

...) وأن تكون مدونة بالدينار. عنـــد أوّل طلب

أمـــــا األوراق اخلــــاصـــة غــــيـــر الـــقــــابـــلــــة لـــلـــتـــفـــــاوض
ــــؤقت في عــمــلــيــات الــســيـــاسـة ــقــبــــولــة لــلــتــنــــازل ا وا
الــنــقــــديـة والــتي لــهــا أجــل اســتــحــقــاق أطـــول مــن أجــل

ــؤقـت فـهي : التنــازل ا
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- األوراق الــتـــي تُــمـــثـــّل الــعـــمــلـــيــــات الـــتــجـــــاريــة
عــــلـى اجلـــــزائـــر أو عـــلــى اخلــــــارج وتــتـــضـــمــن تـــــوقــيـع
ثـــالثــة (3) أشــخــــاص مــعـنــــويــ أو طـــبـيــعــيـــ عـــلى
ــــالءة مـــــن بـــــــــــيــــــــــنــــــــــــــهــم تــــــــــوقـــــــــــيـع األقـــل مــــن ذوي ا
ــــكـــن أن يُــــعـــــــوض أحـــــــد الـــتــــوقــــيــــعــــــات ُـــتــــنـــــــازل.  ا
بضمـــانـات عــلى شكـــل سـنـــدات الـــرهن أو إيصــاالت
الـــبــضــــائع أو بـــــولــيــصـــة الـــشــحـــن والــنـــقـــل األصــلــيــــة
ُـــصــــــدرة مـــن اجلــــــزائـــر مــــــرفـــقــة ألمـــــر لــلـــبـــضــــــائـع ا

عمـــول بــهـا بالـــوثـائق ا

ــــنــــشـــــــأة تــــمــــثــــيـال لــــقـــروض - أوراق الــــتــــمــــــويل ا
ــوسـمــيــة الــتــي حتــمــل تــــوقـيع اخلــزيـنــة أو الــقــــروض ا
شــخـصــــ (2) طــبــيــعـيــــ أو مــعــنــــويـ عــــلى األقـــل

ذوي مـــالءة مــاليــة

- أوراق تــمــــويل الـقــــروض مـتـــــوسـطــة وطـــويــلـة
ــمــنــــوحـة ــشــتـــــركـة) ا ــــا فــيــــهــا الـقــــروض ا األجــــل (
ـــســعـــــرة إيــجــــابـــيـــا من ــــالـــيـــة وا لـــلــشـــــركــــات غـــيــــر ا
ـــــتــــــضــــــــمّـــــنـــــة تــــــــوقـــــيــع طـــــــرف بـــــنـــــك اجلــــــــزائــــــــر وا

شــخــصــــ (2) طــبــيــعــيــــ أو مــعــنــــويــ عــــلى األقــل
ـكــن أحـــدهما أن يُـعـــوّض بضمــان ذوي مـــالءة مــالية 

من طـــرف الــــدولة.

تتعلق القـروض متوسطة األجل بتمويل االستثمار
لـــتـــطــــويـــر وســــائل اإلنــــتـــاج (إنــــشـــاء تــــوســـيـع أو جتـــديـــد
مــعــدات) وبــتـــصــديــر الــســلع (تـــمــويل مــســبـق لــطــلــبــيــات
ـســاكن في إطــار الــتــرقــيـة الــعــقــاريـة تــصـديــر) وبــبــنــاء ا
وعــمــلــيــات االعــتــمـــاد اإليــجــاري عــلى الــســلع اإلنــتـــــاجــيــة

ـــرفقة بخيــار الشــراء. ا

تـتعلق القـــروض طـويلـة األجل بتمــويل االسـتثمار
لبنـــاء وجتهيـز وحــدات إنتــاج السلـع واخلــدمات."

ادّة ة 4 : : ينشــر هذا النظـام فـي اجلــريدة الرّسميّة ادا ا
قـــراطية الشّعـبيّـة. للجمهـــوريّة اجلزائــريّة الدّ

حـــــــــرر بــــــــاجلـــــــزائـــــــر في 17 ربـــــــيـع األول عــــــــام 1439
ـــوافق 6 ديسمبــر سنـة 2017. ا
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طبعة الرسميّة  ة  حي البسات بئر مراد رايس ص.ب حي البسات بئر مراد رايس ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة طبعة الرسميا ا


