
العدد العدد 03
السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 7 ربيع الثاني ربيع الثاني عام عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 17 يناير سنة  يناير سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقـم 16  - 08 مـؤرخ في 3 ربــيع الــثـانـي عـام 1437 اHـوافــق 13 يــنــايــر ســنـة r2016  يــــرخـص yــســاهـــمــة
الـجــزائــر في إعادة التكوين العاشر Hوارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية...............................................
مـرســوم رئـاسي رقم 16 - 09 مـؤرخ في 3 ربــيع الـثــاني عـام 1437 اHـوافـق 13 يـنــايـر ســنـةr 2016 يـتـــضـمن اHــوافــقــة عـلى
اHـلحـق رقـم 4 بـالـعــقــد اHــؤرخ فـي 30 مـايـو سـنـة 1999 لـلـبـحث عن احملـروقــات واسـتـغـاللـهــا في اHسـاحــة اHـسـمـاة
rالشركـة الوطنيـة سوناطراك Yـدينــة اجلزائـر في 8 يولـيو سـنة 2015 بـy ـبـرمHزمــول األكبــر" (الكـتلـة : 403 د) ا"
شركـة ذات أسهم وشركة "إني أجليريا إكسبلوريشن ب.ف"............................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقم 16-10 مـؤرخ في 4 ربـيع الـثـاني عـام 1437 اHـوافق 14 يــنـايـر سـنـة r2016 يـتـضــمن مـنح وسـام بـرتـبـة
"أثير" من مصف االستحقاق الوطني..........................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم  15-349 مـؤرخ في 18 ربـيع األول عام 1437 اHـوافـق 30 ديـسمـبـر سـنة r2015 يـتـضـمن نـقــل اعــتـمـاد
في ميزانية تسييـر وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمـي.........................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم  15 - 350 مؤرخ في 18 ربـيع األول عام 1437 اHوافـــق 30 ديـسمـبر سـنة r2015 يـتضـمن نـقل اعـتـماد
في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة...............................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم  15 - 351 مؤرخ في 18 ربـيع األول عام 1437 اHوافـق 30 ديـسمـبر سـنة r2015 يـتضـمن نـقـل اعـتـمـاد
في ميزانية تسيير وزارة العدل................................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم  15 - 352 مؤرخ في 18 ربـيع األول عام 1437 اHوافـــق 30 ديـسمـبر سـنة r2015 يـتضـمن نـقل اعـتـماد
في ميزانية تسيير وزارة التجارة.............................................................................................................
مــرســوم تــنــفــيــذي رقــم 16 - 11 مـؤرخ في 6 ربــيع الــثـانـي عـام 1437 اHـوافــق 16 يــنــايــر ســنـة r2016 يــحــدد حــدود مـحــيط
احلماية لإلقامات الرئاسية بزرالدة............................................................................................................
مــرســوم تــنــفــيــذي رقــم 16 - 12 مـؤرخ في 6 ربــيع الــثـانـي عـام 1437 اHـوافــق 16 يــنــايــر ســنـة r2016 يــحــدد حــدود مـحــيط
احلماية  لإلقامة الرئاسية اجلديدة بزرالدة...................................................................................................
مــرســوم تــنــفــيــذي رقــم 16 - 13 مـؤرخ في 6 ربــيع الــثـانـي عـام 1437 اHـوافــق 16 يــنــايــر ســنـة r2016 يــحــدد حــدود مـحــيط
احلماية لإلقامة الرئاسية  "إيدلس".............................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسي مـؤرخ في 4 ربــيع الـثــاني عـام 1437 اHـوافق 14 يــنـايـر سـنـة r2016 يــتـضـمن تــعـيـY أعــضـاء مـجــلس خـلـيـة
معاجلة االستعالم اHالي..............................................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة السكن والعمران وا:دينةوزارة السكن والعمران وا:دينة

YــوظــفـHيـتــضــمن وضـع بــعض ا r2015 ـــوافق 6 أكــتــوبــر ســنــةHقـــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في 22 ذي احلــجــة عــام 1436 ا
اHنتمY لسلك مهندسي البيئة في حالة القيام باخلدمة لدى وزارة السكن والعمران واHدينة.............................
قــرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 6 صفـر عام 1437 اHوافق 18 نـوفمـبر سـنة r2015 يـتـمم القـرار الـوزاري اHشـتـرك اHؤرخ
في 15 ربـيع األول عام 1413 اHوافق 13 سـبتـمـبر سـنة 1992 واHـتعـلق بحـقوق الـبـناء اHـطبـقة عـلى األراضي الواقـعة
خارج اHناطق العمرانية للبلديات..............................................................................................................
قــرار مـؤرخ في 7 مـحـرم عـام 1437 اHـوافق 21 أكــتـوبـر سـنـة r2015 يــتـضـمن اHــصـادقـة عــلى األرقـام االســتـــداللــيــة لألجـور
واHـواد لـلـفصل الـثـاني من سـنة 2015 اHـسـتعـمـلـة في صيغ حتـيـY ومراجـعـة أسعـار صــفـقــات األشـغال لـقـطاع الـبـناء
واألشغال العمومية والري.........................................................................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـــرار مــؤرخ فـي 16 ربــيع األول عـام 1437 اHـوافق 28 ديــسـمــبـر ســـنــة r2015 يــتـضــمن فــتح دعـوى تــصـنــيف "مـقــر جـامــعـة
اجلزائر 1 - اجلامعة اHركزية سابقا"............................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم رئـاسي رقـم مــرسـوم رئـاسي رقـم 16  - - 08 مـؤرخ في  مـؤرخ في 3 ربــيع الـثـاني ربــيع الـثـاني
عـام عـام 1437 اHـوافــق  اHـوافــق 13 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة r2016  يـــرخـصr  يـــرخـص
yـسـاهـــمــة الـــجـــزائـــر فيyـسـاهـــمــة الـــجـــزائـــر في إعـادة الـتــكـوين الــعـاشـرإعـادة الـتــكـوين الــعـاشـر

Hوارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.Hوارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
ــــــــــــــــــــ

 rإن رئيس اجلمهـوريـة
rاليةHبناء على تقرير وزير ا -

-  وبناء على الـدستورr ال سيـما اHادتان 77 (3 و 8)
rو125 (الفقرة األولى) منه 

-  وyــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 82-14 اHــــؤرخ في 14
ربـــيع األول عـــام 1403 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1982
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r1983 ال سـيّــمـا اHـادة 26

rمنه
- وyـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

rادة 24 منهHال سيما ا rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان
- وyقـتضى اHـرسوم رقم 77-176 اHؤرخ في 26 ذي
احلــجـة عـام 1397 اHـوافق 7 ديـسـمـبـر سـنـة 1977 واHــتـعـلق
باHصادقة عـلى االتفاق اHتضمن إنشاء الصندوق الدولي
لـلـتـنـمــيـة الـزراعـيـة والـذي � إقـراره في 13 يـونـيـو سـنـة

r1976

XXXVIII/ 186 وبــــعـــد االطالع عــــلى الالئــــحـــة رقم -
اHتعلـقة بإعـادة التكـوين العاشـر للمـواردr اHصادق عـليها
من قــبل مــجـلس مــحــافـظي الــصــنـدوق الــدولي لـلــتــنـمــيـة
الــــزراعــــيــــة في دورته الــــثــــامــــنــــة والـــثـالثــــY بـــتــــاريخ 17

r2015 فبراير سنة
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى :  يـــــرخص yـــــســـــاهـــــمـــــة اجلـــــمـــــهـــــوريــــة
اجلــزائــريـــة الــد�ــقــراطــيــة الــشــعــبـــيــة في إعــادة الــتــكــوين

العاشر Hوارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
اHــاداHــادّة ة 2 : :  تــتـم عـــمــلـــيـــة دفــع اHــســـاهــمـــــة اHــذكـــورة
أعـاله من أمـــوال اخلــزيــنـــةr طــبــقـــا لألشــكـــال اHــنــصــوص
عـلــيـهــا في الالئــحـة رقـم XXXVIII / 186  اخلـاصــة بـإعـادة
الــتـــكــوين الـــعــاشــر Hـــوارد الــصــنـــدوق الــدولي لـــلــتــنـــمــيــة

الزراعية.

3 :  :  يـــــــنــــــشــــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حرّر بـاجلـزائر في 3 ربيع الـثـاني عام 1437 اHوافق

13 يناير سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسي رقم مــرســوم رئــاسي رقم 16 -  - 09 مــؤرخ في  مــؤرخ في 3 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
يــتـــضـمن  rيــتـــضـمن r 2016 ــوافـق 13 يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـةHــوافـق  اH1437 ا عـام عـام 
اHـوافـــقـة عــلى اHــلـحـق رقـم اHـوافـــقـة عــلى اHــلـحـق رقـم 4 بــالـعـــقــــد اHــؤرخ فـي بــالـعـــقــــد اHــؤرخ فـي
30 مــــــايـــــو ســــــنــــــة  مــــــايـــــو ســــــنــــــة 1999 لــــــلـــــبــــــحـث عن احملـــــــروقــــــات لــــــلـــــبــــــحـث عن احملـــــــروقــــــات

واسـتـغـاللـهــا في اHـسـاحـة اHـسـمــاة "زمــول األكـبـر"واسـتـغـاللـهــا في اHـسـاحـة اHـسـمــاة "زمــول األكـبـر"
(الـــكـــتـــلــــة : (الـــكـــتـــلــــة : 403 د) اHـــبــــرم yــــديـــنــــة اجلـــزائــــر في  د) اHـــبــــرم yــــديـــنــــة اجلـــزائــــر في 8
يــــــولــــــيــــــو ســـــــنـــــة يــــــولــــــيــــــو ســـــــنـــــة 2015 بـــــY الـــــشـــــركــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة بـــــY الـــــشـــــركــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة
سوناطراكr شـركـة ذات أسهم وشركـة "إني أجليرياسوناطراكr شـركـة ذات أسهم وشركـة "إني أجليريا

إكسبلوريشن ب.ف".إكسبلوريشن ب.ف".
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبـنــــاء عـلى الــدسـتــــورr ال سـيّــمـــا اHــادتــان 8-77
rو125 (الفقرة األولى) منه

- وyــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- وyــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واHـتــعـلق بــاحملـروقـاتr اHــعـدل واHـتــممr ال سـيّــمـا اHـادة 30

rمنه
- وyقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اHـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اHــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

rتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةHوا
- وyــقـتــضى اHــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اHـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اHــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واHـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

rتممHعدل واHا r"سوناطراك"
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مرسوم رئاسي رقم مرسوم رئاسي رقم 16-10 مؤرخ في  مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام
1437 اHــوافق  اHــوافق 14 يـــنــايــر ســنــة  يـــنــايــر ســنــة r2016 يــتــضـــمن مــنحr يــتــضـــمن مــنح

وســــام بــــرتـــــبــــة  "أثـــــيــــر" من مـــــصف االســــتـــــحــــقــــاقوســــام بــــرتـــــبــــة  "أثـــــيــــر" من مـــــصف االســــتـــــحــــقــــاق
الوطني.الوطني.

ـــــــــــــــــــــــــ
rإن رئيس اجلمهورية

- بـنــاء عـلى الــدسـتــورr السـيــمـا اHــادتـان 77 (8 و12)
rو125 (الفقرة األولى) منه

- وyــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84-02 اHــــؤرخ في 28
ربــــــيـع األول عــــــام 1404 اHــــــوافق 2 يـــــــنــــــايـــــــر ســـــــنــــــة 1984

rتضمن إنشاء مصف االستحقاق الوطنيHوا
- وyـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 84-87 اHـــــؤرخ في 19
رجب عـام 1404 اHـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واHــتــضـمن
تنظيم مجـلس مصف االستحقاق الـوطني وعملهr اHعدل

rتممHوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : �ـــــنح وســـــام بـــــرتـــــبــــة  " أثـــــيـــــر " من
مـصف االسـتحـقـاق الوطـني لـفخـامـة السـيـدة ماري لـويز

كوليرو بريكاr رئيسة جمهورية مالطا.
اHـادة اHـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر بـاجلـزائر في 4 ربيع الـثـاني عام 1437 اHوافق

14 يناير سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفـيــذي رقممــرســوم تــنــفـيــذي رقم  15-349 مـؤرخ في مـؤرخ في 18 ربـيع األول ربـيع األول
عـام عـام 1437 اHـوافـق  اHـوافـق 30 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة r2015 يـتـضمنr يـتـضمن
نقــل اعــتـمـاد في مـيزانـيـة تسـييــر وزارة الـتعـليـمنقــل اعــتـمـاد في مـيزانـيـة تسـييــر وزارة الـتعـليـم

العالـي والبحـث العلمـي.العالـي والبحـث العلمـي.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3
rو125 ( الفقرة 2) منه

- وyـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان
- وyقـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- وyــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- وyــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 104-2000
اHـؤرخ في 6 صــفـر عـام 1421 اHـوافق 10 مـايــو سـنـة 2000
واHـــتـــضـــمـن اHــوافـــقـــة عـــلى عـــقـــد الـــبـــحث عـن احملـــروقــات
واستغاللـها في اHـساحة اHـسمـاة "زمول األكبـر" (الكـتلة :
Yـديـنة اجلـزائر في 30 مايـو سـنة 1999 بy ـبرمH403 د) ا

الشـركة الوطـنية "سـوناطراك" وشـركة "أجيب (أجلـيريا)
r"إكسبلوريشن ب.ف

- وyــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 302-15
اHــؤرخ في 20 صــفــر عــام 1437 اHــوافق 2 ديــســمـــبــر ســنــة

r2015 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة

- وبــــعـــــد االطالع  عــــلــى اHــــلـــــحـق رقـم 4 بـــــالــــعــــــقــــــد
اHــؤرخ فـي 30 مـايـو سـنــة 1999 لـلـبـحـث عن احملــروقــات
واســـتـــغـاللــــهــــا في اHـــســـاحـــــة اHـــســـمــــاة "زمــــول األكـــبــــر"
(الـكــتــلــة : 403 د) اHــبــرم yــديــنــة اجلــزائـــر فـي 8 يــولـيـو
rالـــشــــركـــــة الـــوطــنــــيـــــة ســونــــاطــــراك Yســــنـــة 2015 بـــ
شــركـــة ذات أسـهم وشــركــة "إني أجلـيــريـا إكــســبـلــوريـشن

r"ب.ف

rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

 يرسم  ما يأتـي : يرسم  ما يأتـي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يوافق  عـلـى اHـلحـق رقـم 4 بالـعـــقــد
اHــؤرخ فـي 30 مايـو سـنـة 1999 لـلـبـحــث عن احملــروقـات
واســـتـــغـاللـــهــــا في اHـــســاحــــة اHـــســـمـــاة "زمــــــول األكـــبـــر"
(الـكــتــلــة : 403 د) اHــبــرم yــديــنــة اجلــزائـــر فـي 8 يــولـيـو
rالـــشــــركـــــة الـــوطــنــــيـــــة ســونــــاطــــراك Yســــنـــة 2015 بـــ
شــركـــة ذات أسـهم وشــركــة "إني أجلـيــريـا إكــســبـلــوريـشن
ب.ف"r وينـفـذ طبقــا للتشريع والتنظيـم اHعمول بهما.

اHاداHادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 3 ربيع الـثـاني عام 1437 اHوافق
13 يناير سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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- وyـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان

- وyقـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا

- وyـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اHــؤرخ في 7 شــوال
عـام 1436 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2015 واHـتـضـمن قـانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا

- وyــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- وyــقـتـــضـى اHـرســــوم الـتــنـفــيـذي  رقــم 15 - 226
اHؤرخ فـي 2 ذي القـعدة عام 1436 اHـوافـق 17 غـشت سنة
 2015 واHـتــضــمن تــوزيـع االعــتـمـــادات اخملــصـصــة لــوزيـر

الــشــبــاب والــريــاضـــة من مــيــزانــيــة الـــتــســيــيــــر yــوجــب
r2015 اليــة التكميلي لسنةHقانــون ا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  يلـغــــى مـن مـيــزانيـــة سـنــة 2015
 اعـتـمـــاد قــــدره مـلـيـار وثالثـمائـة وعـشـرة ماليـY ديـنار
(1.310.000.000 دج)  مـقـيّـــد فـي مـيـزانـيـة تـسـيـير وزارة
الـشـبـاب والـريـاضـة وفـي األبـواب اHـبـيـنـة في اجلـدول "أ"

اHلحق بهذا اHرسوم.

اعـتــمــاد اHــاداHــادّة ة 2 : : يــخــصـص Hـيــزانـيـة ســنـة 2015  
قــــــــدره مــــــلــــــيــــــار وثالثــــــمــــــائــــــة وعــــــشـــــرة مـاليــــــY ديــــــنـــــار
(1.310.000.000 دج)  يــــقــــــيّــــد فــي مــــيـــزانــــيــــة تـــســــيـــــيـــر
وزارة الـــشــــبـــاب والـــريــــاضـــة وفي األبــــواب اHـــبـــيــــنـــة في

اجلدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـــــاداHـــــادّة ة 3 : : يــــكـــلـــــــف وزيــــــــر اHــــالــــيـــــــــة  ووزيـــــــر
الـشـبـــــاب والـريـاضـــــةr كـــل فـيـمـــــا يـخـــصّهr بـتـنـفـيـــذ
هـــــــــــذا اHـــــرســـــــــــوم الـــــــــذي يــــــنــــــشــــــــــر فــــي اجلـــــريـــــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 18 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
30 ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

- وyــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- وyــقـــتـــضـى اHــرســــوم الـــتــنــفــيــذي  رقــم 15 - 39
اHـــــؤرخ فـي 11 ربـــــيــع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436 اHــــــوافـق أول
فـــبــــرايــــر ســـنـــة  2015 واHـــتـــضـــمـن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات
اخملــصـصـة لــوزيـر  الـتــعـلـيـم الـعـالي والــبـحث الــعـلـمي من
r2015 اليــة لسنةHوجــب قانــون اy ميزانية التسييــر

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :  ة األولى :  يـلــغــى مـن مـيــزانـيــة ســنـــة 2015
اعـــــتــــمــــــــاد قـــــــدره خــــمـــــســـــة وعــــشـــــرون مـــــلــــيـــــون ديـــــنــــار
(25.000.000 دج) مـــقـــيّــــــد في مــــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة
الـتـعــلـيم الـعـالـي والـبـحث الـعــلـميr الـفـرع األول - اإلدارة
اHـــركـــزيـــة - الـــفـــرع اجلـــزئي األول - اHـــصـــالح اHـــركـــزيــة :
الــعــنــوان الـثــالـث - وسـائـل اHــصـالـح - الــقـسـم الــسـادس :
إعـانات الـتسـيـير وفي الـباب رقم 36-02 "إعانـة للـديوان

الوطني للخدمات اجلامعية".
2 :  :  يــــــخــــــصــــص Hــــيـــــزانـــــــيــــــة ســــــنــــــة 2015 اHـــــاداHـــــادّة ة 
اعــــتـــــمـــــــاد قــــــــدره خــــمـــــســــة وعـــــشــــرون مـــــلــــيـــــون ديــــنــــار
(25.000.000 دج)  يـــقـــيّـــد فــي مـــيــزانــيــة تـــســيــيــر  وزارة
الـتـعــلـيم الـعـالـي والـبـحث الـعــلـميr الـفـرع األول - اإلدارة
اHــركـزيـة - الــفـرع اجلـزئي األول - اHــصـالح الالمــركـزيـة :
الــعـــنــوان الـــثــالث - وســـائل اHـــصــالح - الـــقــسم الـــســابع :
النفقات اخملتلفة وفي الباب رقم 37-01 "اإلدارة اHركزية

- اHؤتمرات واHلتقيات".
اHــاداHــادّة ة 3 : : يــكــلـــف وزيـــر اHــالــيـــة  ووزيــر الـتــعــلـيم
العـالي والبحث العـلميr كل فيـما يخـــصّهr بتنـفيذ هـــذا
اHــــــرســــــــوم الــــــذي يــــــنـــــــشـــــــر فـي اجلــــــريــــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 18 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق

30 ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقممـرسـوم تنـفـيذي رقم  15 -  - 350 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربـيع األول ربـيع األول
عام عام 1437 اHوافـــق  اHوافـــق 30 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة r2015 يـتضمنr يـتضمن
نـقل اعــتــمـاد في مــيـزانــيـة تـســيـيـر وزارة الــشـبـابنـقل اعــتــمـاد في مــيـزانــيـة تـســيـيـر وزارة الــشـبـاب

والرياضة.والرياضة.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اHـــادّتــان 3-85
rو125 ( الفقرة 2) منه



7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 603
17 يناير سنة  يناير سنة 2016 م

اجلدول اHلحق "أ"اجلدول اHلحق "أ"

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

05 -  37

06 -  37

21 -  37

22 -  37

11 -  31

13 -  31

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اHـركـزيـة - االتــصـال واإلنـتـاج الـتـعـلـيــمي في قـطـاع الـشـبـاب
والرياضة...............................................................................
اإلدارة اHركزية - االحتفاالت اخمللدة لألعياد الوطنية....................
اإلدارة اHركزية - اHقابالت الوطنية للشباب والرياضة................
اإلدارة اHركزية - اHقابالت الدولية للشباب والرياضة.................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون ــ مرتبات العملاHوظفون ــ مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط......
rـتــعـاقـدونHــسـتــخـدمــون اHـصــالح الالمـركــزيـة الــتـابــعـة لــلـدولـة - اHا
الرواتبr منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي..
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اHلغـاة........................................................مجموع االعتمادات اHلغـاة........................................................

85.000.000

70.000.000

100.000.000

55.000.000

310.000.000

310.000.000

310.000.000

850.000.000

150.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1.310.000.000

1.310.000.000

االعتمادات اHلغاة ( دج )االعتمادات اHلغاة ( دج )



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 03 7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1437 هـ هـ
17 يناير سنة  يناير سنة 2016 م

اجلدول اHلحق "ب"اجلدول اHلحق "ب"

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

21 -  36

12 -  31

13 -  33

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للواليات...............................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح الالمركزية التابعة للدولةاHصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح

القسم األولالقسم األول
اHوظفون ــ مرتبات العملاHوظفون ــ مرتبات العمل

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - التعويضات واHنح اخملتلفة....
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون ــ  التكاليف االجتماعيةاHوظفون ــ  التكاليف االجتماعية

اHصالح الالمركزية التابعة للدولة - الضمان االجتماعي..............
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مجموع االعتماداتمجموع االعتمادات اخملصصة.................................................... اخملصصة....................................................

170.000.000

170.000.000

170.000.000

170.000.000

910.000.000

910.000.000

230.000.000

230.000.000

1.140.000.000

1.140.000.000

1.310.000.000

1.310.000.000

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )



7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 803
17 يناير سنة  يناير سنة 2016 م

مـرسـوم تنـفـيذي رقممـرسـوم تنـفـيذي رقم  15 -  - 352 مـؤرخ في مـؤرخ في 18 ربـيع األول ربـيع األول
عام عام 1437 اHوافـــق  اHوافـــق 30 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة r2015 يـتضمنr يـتضمن

نقل اعـتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة.نقل اعـتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3
rو125 ( الفقرة 2) منه

- وyـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان
- وyقـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- وyـــقـــتــضـى األمــر رقم 15-01 اHــؤرخ في 7 شــوال
عام 1436 اHوافق 23  يوليو سنة 2015  واHتضمن قانون

r2015 الية التكميلي لسنةHا
- وyــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHـــــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 14 مــــايــــو ســــنــــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- وyـــقــــتــــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي  رقم 15 -218
اHــــؤرخ فـي 2  ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1436 اHـــــوافـق  17 غــــشت
ســـنــة  2015 واHـــتــضـــمن تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملــصـــصــة
لـوزير الـتجـارة من ميـزانيـة التـسيـيــر yوجـــب قانــون

r2015 اليــة التكميلي لسنةHا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  يلـغــــى مـن مـيــزانيـة سـنــــة 2015
 اعــــــتـــــمــــــــاد قـــــــــدره ســــــتـــــــة عــــــشـــــــر مــــــلـــــيــــــــــون ديـــــنـــــار
(16.000.000 دج)  مـــقــيّــــــد في مـــيـــزانـــيــة تـــســـيـــيــر وزارة
الــــتـــجــــارة وفـي الـــبــــاب رقم 37-04  "اإلدارة اHــــركــــزيـــة -

الدراسات".
2 :  : يــــخـــصص Hـــيـــزانـــيـــة ســـنـــة 2015 اعـــتـــمـــاد اHـــاداHـــادّة ة 
قـــدره سـتـة عـشـر مـلـيـون ديـنار (16.000.000 دج)  يـقـيّـــد
Yفي مـــيـــزانــــيـــة تـــســـيــــيـــر وزارة الـــتـــجـــارة وفـي الـــبـــابـــ

اHبينY في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.
rالـيـــة  ووزيــر التـجارةHـادّة ة 3 : : يكـلـــف وزيـــر اHـاداHا
كل فـيــمـا يـخـــصّهr بـتـنفـيـذ هــــذا اHـرســـوم الـذي يـنــشـر
في اجلــــريـــــدة الــــرّســـــمــــيّــــــة لــــلــــجـــــمــــهـــــوريّـــــة اجلـــــزائــــريّـــــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 18 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق

30 ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مـرسـوم تنـفـيذي رقممـرسـوم تنـفـيذي رقم  15 -  - 351 مـؤرخ في  مـؤرخ في 18 ربـيع األول ربـيع األول
عـام عـام 1437 اHـوافـق  اHـوافـق 30 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة r2015 يـتـضمنr يـتـضمن

نقـل اعـتمـاد في ميزانية تسيير وزارة العدل.نقـل اعـتمـاد في ميزانية تسيير وزارة العدل.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 85 - 3
rو125 ( الفقرة 2) منه

- وyـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان
- وyقـتضى الـقانون رقم 14-10 اHؤرخ في 8 ربيع
األول عــــــــام 1436 اHــــــــوافق 30 ديــــــــســــــــمــــــــبــــــــر ســــــــنــــــــة 2014

r2015 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- وyــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- وyــقـــتـــضـى اHــرســــوم الـــتــنــفــيــذي  رقــم 15 - 26
اHـــــؤرخ فـي 11 ربـــــيــع الــــــثـــــانـي عـــــام 1436 اHــــــوافـق أول
فـــبــــرايــــر ســـنـــة  2015 واHـــتـــضـــمـن تـــوزيـع االعـــتـــمــــادات
اخملـــصــصـــة لــوزيـــر الـــعــدلr حـــافظ األخـــتـــام من مـــيــزانـــيــة

r2015 اليــة لسنةHوجــب قانــون اy التسييــر
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHـــاداHـــادّة األولى : ة األولى : يـــلــــغـى مـن مـــيــــزانـــيــــة ســــنـــة 2015
اعتمـاد قـدره خمسـة ماليY دينار (5.000.000 دج)  مـقيّـد
في ميزانيـة تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 11-43
"اHــصـــالح الــقـــضــائــيـــة - اHــنح - تـــعــويــضـــات الــتــدريب -

الرواتب اHسبقة - نفقات التكوين".
اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  :  يــــــخـــــــصـــص Hــــــيـــــزانــــــيـــــــة ســـــــنــــــة 2015
اعـــتـــــمــــاد قـــــدره خــــمـــســــة ماليــــY ديـــنـــار (5.000.000 دج)
يقــيّـــد فــي مـيـزانـيـة تـسـيـيـر  وزارة  الـعـدل وفي الـباب
رقـم 43-41 "احملـــــــاكـم اإلداريـــــــة - اHـــــــنـح - تـــــــعــــــــويـــــــضـــــــات

التدريب - الرواتب اHسبقة - نفقات التكوين".
rــالـــيــــة  ووزيـــر الــعــدلHـــادّة ة 3 : : يـــكــلـــف وزيـــــر اHـــاداHا
حـافظ األختـامr كل فيـما يخــصّهr بـتنفيـذ هـــذا اHرســوم
الـــذي يــــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 18 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق

30 ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق
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اHصالح اHركزيةاHصالح اHركزية
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وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العملاHوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اHركزية - التعويضات واHنح اخملتلفة..............................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اHوظفون - التكاليف االجتماعيةاHوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اHركزية - الضمان االجتماعي........................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة....................................................مجموع االعتمادات اخملصصة....................................................
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13.000.000

3.000.000
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- وyــــقـــتــــضــــى اHــــرســــــوم رقــــم 84 - 105 اHــــؤرّخ
في 11 شــــعــــبــــان عـــام 1404 اHــــوافق 12 مــــايــــو ســــنـــة 1984
واHــتــعــلق بــتــأســيس مــحــيط حلــمــايــة اHــنــشــآت والـهــيــاكل

rاألساسية

- وyــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 84 - 385 اHــؤرّخ في 29
ربيع األول عام 1405 اHوافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي
يـحـدد الـتـدابـيـر اخملـصـصـة حلمـايـة الـتـركـيـبـات واHـنـشآت

rوالوسائل

- وyــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 84 - 386 اHــؤرّخ في 29
ربـــيع األول عـــام 1405 اHــــوافق 22 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1984
واHــتـضــمن إحــداث الـلــجــنـة الــوطــنـيــة لــتـصــنــيف الــنـقط

rاحلساسة وحتديد مهامها

مـرسـوم تنـفـيذي رقــم مـرسـوم تنـفـيذي رقــم 16 -  - 11 مـؤرخ في  مـؤرخ في 6 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عام عام 1437 اHوافــق  اHوافــق 16 ينـاير سنة  ينـاير سنة r2016 يـحدد حدودr يـحدد حدود

محيط احلماية لإلقامات الرئاسية بزرالدة.محيط احلماية لإلقامات الرئاسية بزرالدة.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بنـاء على الـدسـتورr ال سـيـما اHـادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- وyــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 09 اHــــؤرّخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

rتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدHوا
- وyقـتـضى األمر رقم 95 - 24 اHـؤرّخ في 30 ربـيع
الثاني عام 1416 اHوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واHتعلق

rبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها
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17 يناير سنة  يناير سنة 2016 م

خط الطول خط الطول 

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : تـــــطــــــبـــــيـــــقـــــــــا ألحـــــكـــــــــام اHـــــرســــــــوم
الــــرئـــــاسي رقم 15 - 270 اHــــؤرّخ في 5 مــــحــــرّم عــــام 1437
اHــوافق 19 أكـــتــوبــر ســنــة 2015 الــذي يــؤسس مــحــيــطــات
احلــمــايــة Hــقــر رئــاســة اجلــمـهــوريــة واإلقــامــات الــرئــاســيـة
ويــحـــدد الــقـــواعـــد األمــنـــيــة اHـــطــبـــقـــة عــلـــيــهـــاr يــهـــدف هــذا
اHــــرســـوم إلى حتـــديـــد حــــدود مـــحـــيط احلـــمــــايـــة لإلقـــامـــات

الرئاسية بزرالدة.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : تـــبـــY حــــدود مـــحــــيط احلـــمــــايـــة لـإلقـــامـــات
الـرئـاسـيـة بـزرالــدة بـالـشـريط األحـمـر في اخملـطط اHـلـحق

بأصل هذا اHرسوم.

حتدد اإلحداثيات اجلغـرافية اHتعلقة yحيط احلماية
كما يأتي :

- وyقـتضى اHرسوم رقم 85 - 232 اHؤرّخ في 9 ذي
احلــجــة عــام 1405 اHــوافق 25 غــشت ســنــة 1985 واHــتــعــلق

rبالوقاية من أخطار الكوارث
- وyــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 01 - 197
اHؤرّخ في أوّل جمادى األولى عام 1422 اHوافق 22 يوليو
ســـــنــــة 2001 الـــــذي يـــــحــــــدد صالحـــــيـــــات مــــــصـــــالح رئـــــاســـــة

rعدّلHا rاجلمهورية وتنظيمها
- وyقتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- وyــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 270
اHــؤرّخ في 5 مــحــرّم عــام 1437 اHــوافق 19 أكــتـــوبــر ســـنــة
2015 الــــذي يــــؤسس مــــحــــيــــطــــات احلــــمـــايــــة Hــــقــــر رئــــاســـة

اجلمـهوريـة واإلقامـات الـرئاسـية ويـحدد الـقواعـد األمنـية
rطبقة عليهاHا

 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية رقمرقم
اHعلماHعلم
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خط العرض خط العرض 
اHوقعاHوقعالبلديةالبلدية

محور الوادي
محور الوادي
محور الوادي

نقطة تقاطع لثالثة طرق غير معبدة
مــحــور الــطـريـق عــلى مــسـتــوى احلــوض اHــائي yــحــاذاة الـطــريق

االجتنابي الثاني
طريق غير معبد
طريق غير معبد
طريق غير معبد
طريق غير معبد

زاوية اجلدار احمليط حملمية الصيد
زاوية اجلدار احمليط حملمية الصيد
زاوية اجلدار احمليط حملمية الصيد
زاوية اجلدار احمليط حملمية الصيد
زاوية اجلدار احمليط حملمية الصيد
زاوية اجلدار احمليط حملمية الصيد
زاوية اجلدار احمليط حملمية الصيد
زاوية اجلدار احمليط حملمية الصيد
زاوية اجلدار احمليط حملمية الصيد
زاوية اجلدار احمليط حملمية الصيد
زاوية اجلدار احمليط حملمية الصيد
زاوية اجلدار احمليط حملمية الصيد
زاوية اجلدار احمليط حملمية الصيد

زرالدة

سطاوالي

سويدانية



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 03 7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1437 هـ هـ
17 يناير سنة  يناير سنة 2016 م

خط الطول خط الطول 

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية رقمرقم
اHعلماHعلم
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خط العرض خط العرض 
اHوقعاHوقعالبلديةالبلدية

زاوية اجلدار احمليط حملمية الصيد
زاوية اجلدار احمليط حملمية الصيد
زاوية اجلدار احمليط حملمية الصيد
زاوية اجلدار احمليط حملمية الصيد
زاوية اجلدار احمليط حملمية الصيد
زاوية اجلدار احمليط حملمية الصيد
زاوية اجلدار احمليط حملمية الصيد
زاوية اجلدار احمليط حملمية الصيد
زاوية اجلدار احمليط حملمية الصيد
زاوية اجلدار احمليط حملمية الصيد
زاوية اجلدار احمليط حملمية الصيد
زاوية اجلدار احمليط حملمية الصيد

نقطة التقاء الـطريق االجتنابي اجلنوبي ومشروع إجناز السكة
احلديدية

نـقــطـة الـتــقـاء الــطـريق االجــتـنـابـي اجلـنـوبـي والـطـريـق الـوطـني
رقم 63

نقـطـة التـقـاء الطـريق االجـتنـابي اجلـنوبي والـطـريق اHؤدي إلى
مدخل محمية الصيد 

نقطة التقاء الطريق االجتنابي اجلنوبي وطريق معبد

معاHة

زرالدة

- وyقـتـضى األمر رقم 95 - 24 اHـؤرّخ في 30 ربـيع
الثاني عام 1416 اHوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واHتعلق

rبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها

- وyــــقـــتــــضـــى اHــــرســــــوم رقــم 84 - 105 اHـــــــؤرّخ
في 11 شــــعــــبــــان عـــام 1404 اHــــوافق 12 مــــايــــو ســــنـــة 1984
واHــتــعــلق بــتــأســيس مــحــيط حلــمــايــة اHــنــشــآت والـهــيــاكل

rاألساسية

- وyــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 84 - 385 اHــؤرّخ في 29
ربيع األول عام 1405 اHوافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي
يـحـدد الـتـدابـيـر اخملـصـصـة حلمـايـة الـتـركـيـبـات واHـنـشآت

rوالوسائل

- وyــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 84 - 386 اHــؤرّخ في 29
ربـــيع األول عـــام 1405 اHــــوافق 22 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1984
واHــتـضــمن إحــداث الـلــجــنـة الــوطــنـيــة لــتـصــنــيف الــنـقط

rاحلساسة وحتديد مهامها

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 6 ربـيع الـثـانـي عام 1437 اHـوافق
16 يناير سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقــم مـرسـوم تنـفـيذي رقــم 16 -  - 12 مـؤرخ في  مـؤرخ في 6 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عام عام 1437 اHوافــق  اHوافــق 16 ينـاير سنة  ينـاير سنة r2016 يـحدد حدودr يـحدد حدود
محيط احلماية  لإلقامة الرئاسية اجلديدة بزرالدة.محيط احلماية  لإلقامة الرئاسية اجلديدة بزرالدة.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

-  بنـاء على الـدسـتورr ال سـيـما اHـادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- وyــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 09 اHــــؤرّخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

rتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدHوا
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : تـــــطــــبــــيـــــقـــــــــا ألحــــكــــــــــام اHــــرســـــــوم
الـرئاســـــي رقـــم 15 - 270 اHـــؤرّخ فـــــي 5 مـحرّم عـــام
1437 اHوافـــق 19 أكتـوبـــر سنـــة 2015 الــــذي يــــؤسس

مـــحـــيــطـــــــات احلــمـــايـــــــة Hــقـــــــر رئــاســـــــة اجلـــمــهـــوريـــــة
واإلقــامـــــات الــرئــاسـيــــــة ويـحـــــدد الــقـواعــــــد األمـنــيــــة
اHـــطـــبـــقـــــــة عــــلـــيـــهـــــــاr يـــهــــــــدف هــــــذا اHـــرســـــــوم إلــــى
حتـــديـــــد حـــــــدود مــحـــيـــط احلـــمـــايــة لـإلقــامـــة الـــرئــاســـيــة

اجلديدة بزرالدة.

2 :  : تــــبـــــY حــــدود مــــحـــــيط احلـــــمــــايــــة لـإلقــــامــــة اHــــاداHــــادّة ة 
الـرئـاسـية اجلـديـدة بـزرالـدة بالـشـريط األحـمـر في اخملطط

اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

حتدد اإلحداثيات اجلغـرافية اHتعلقة yحيط احلماية
كما يأتي :

- وyقـتضى اHرسوم رقم 85 - 232 اHؤرّخ في 9 ذي
احلــجــة عــام 1405 اHــوافق 25 غــشت ســنــة 1985 واHــتــعــلق

rبالوقاية من أخطار الكوارث
- وyــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 01 - 197
اHؤرّخ في أوّل جمادى األولى عام 1422 اHوافق 22 يوليو
ســـــنــــة 2001 الـــــذي يـــــحــــــدد صالحـــــيـــــات مــــــصـــــالح رئـــــاســـــة

rعدّلHا rاجلمهورية وتنظيمها
- وyقتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- وyــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 270
اHــؤرّخ في 5 مــحــرّم عــام 1437 اHــوافق 19 أكــتـــوبــر ســـنــة
2015 الــــذي يــــؤسس مــــحــــيــــطــــات احلــــمـــايــــة Hــــقــــر رئــــاســـة

اجلمـهوريـة واإلقامـات الـرئاسـية ويـحدد الـقواعـد األمنـية
rطبقة عليهاHا

 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

خط الطول خط الطول 

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية رقمرقم
اHعلماHعلم

36°43'56,32"

36°43'36,89"

36°43'22,20"

36°43'8,96"

36°43'18,57"

36°43'18,99"

36°43'9,83"

36°43'18,89"

36°43'23,53"

36°43'26,59"

36°43'29,44"

36°43'36,29"

36°43'38,63"

36°43'41,33"

36°43'45,02"

36°43'46,91"

36°43'57,52"

2°50'54,26"

2°51'13,67"

2°51'7,16"

2°50'56,84"

2°50'47,74"

2°50'42,51"

2°50'29,01"

2°50'22,68"

2°50'16,61"

2°50'22,73"

2°50'12,91"

2°50'18,94"

2°50'14,17"

2°50'19,51"

2°50'22,38"

2°50'23,64"

2°50'39,5"  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

خط العرض خط العرض 
اHوقعاHوقعالبلديةالبلدية

محور الوادي
نقطة تقاطع الطريق الوطني رقم 11 والوادي

نقطة التقاء الطريق الوطني رقم 11 وطريق االستغالل
حـافـة الـطــريق الـوطـني  رقم 11 عـلى مـســتـوى الــنـقـطــة الـدائـرة

yدخل مدينة زرالدة
الطريق االجتنابي Hدينة زرالدة

حافة الطريق االجتنابي Hدينة زرالدة
مستوى النقطة الدائرية

الطريق اHؤدي نحو اHركب السياحي
الطريق اHؤدي نحو اHركب السياحي

احلدود الفاصلة بY الغابة واHستثمرة الفالحية
زاوية اجلدار احمليط لفندق مزفران
زاوية اجلدار احمليط لفندق مزفران

طريق اHركب
طريق اHركب
طريق اHركب
طريق اHركب
محور الوادي

زرالدة

اHاداHادّة ة 3 : :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 6 ربيع الثاني عام 1437 اHوافق 16 يناير سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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- وyــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 01 - 197
اHؤرّخ في أوّل جمادى األولى عام 1422 اHوافق 22 يوليو
ســـــنــــة 2001 الـــــذي يـــــحــــــدد صالحـــــيـــــات مــــــصـــــالح رئـــــاســـــة

rعدّلHا rاجلمهورية وتنظيمها
- وyقتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- وyــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 270
اHــؤرّخ في 5 مــحــرّم عــام 1437 اHــوافق 19 أكــتـــوبــر ســـنــة
2015 الــــذي يــــؤسس مــــحــــيــــطــــات احلــــمـــايــــة Hــــقــــر رئــــاســـة

اجلمـهوريـة واإلقامـات الـرئاسـية ويـحدد الـقواعـد األمنـية
rطبقة عليهاHا

 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــطــبــيــقــا ألحـــكــام اHــرســوم الــرئــاسي
رقم 15 - 270 اHــــؤرّخ في 5 مــــحــــرّم عـــام 1437 اHــــوافق 19
أكـتـوبـر سـنـة 2015 الـذي يـؤسس مـحــيـطـات احلـمـايـة Hـقـر
رئاسـة اجلـمـهـورية واإلقـامـات الـرئـاسـية ويـحـدد الـقـواعد
األمـنـيــة اHـطـبــقـة عـلــيـهـاr يــهـدف هـذا اHـرســوم إلى حتـديـد

حدود محيط احلماية لإلقامة الرئاسية "إيدلس".
2 :  : تــــبـــــY حــــدود مــــحـــــيط احلـــــمــــايــــة لـإلقــــامــــة اHــــاداHــــادّة ة 
الـرئـاسـيـة "إيـدلس" بـالـشريـط األحـمر فـي اخملطـط اHلـحق

بأصل هذا اHرسوم.
حتدد اإلحداثيات اجلغـرافية اHتعلقة yحيط احلماية

كما يأتي :

مـرسـوم تنـفـيذي رقــم مـرسـوم تنـفـيذي رقــم 16 -  - 13 مـؤرخ في  مـؤرخ في 6 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عام عام 1437 اHوافــق  اHوافــق 16 ينـاير سنة  ينـاير سنة r2016 يـحدد حدودr يـحدد حدود

محيط احلماية لإلقامة الرئاسية  "إيدلس".محيط احلماية لإلقامة الرئاسية  "إيدلس".
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بنـاء على الـدسـتورr ال سـيـما اHـادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- وyــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 09 اHــــؤرّخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

rتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدHوا
- وyقـتـضى األمر رقم 95 - 24 اHـؤرّخ في 30 ربـيع
الثاني عام 1416 اHوافق 25 سبـتمبر سنة 1995 واHتعلق

rبحماية األمالك العمومية وأمن األشخاص فيها
- وyــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 84 - 105 اHــؤرّخ في 11
شـعــبــان عـام 1404 اHــوافق 12 مـايــو ســنـة 1984 واHــتــعـلق

rنشآت والهياكل األساسيةHبتأسيس محيط حلماية ا
- وyــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 84 - 385 اHــؤرّخ في 29
ربيع األول عام 1405 اHوافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي
يـحـدد الـتـدابـيـر اخملـصـصـة حلمـايـة الـتـركـيـبـات واHـنـشآت

rوالوسائل
- وyــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 84 - 386 اHــؤرّخ في 29
ربـــيع األول عـــام 1405 اHــــوافق 22 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1984
واHــتـضــمن إحــداث الـلــجــنـة الــوطــنـيــة لــتـصــنــيف الــنـقط

rاحلساسة وحتديد مهامها
- وyقـتضى اHرسوم رقم 85 - 232 اHؤرّخ في 9 ذي
احلــجــة عــام 1405 اHــوافق 25 غــشت ســنــة 1985 واHــتــعــلق

rبالوقاية من أخطار الكوارث

خط الطول خط الطول 

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية رقمرقم
اHعلماHعلم

36°45'50,78"

36°45'45,78"

36°45'46,09"

36°45'41,42"

36°45'36,75"

36°45'37,66"

36°45'29,01"

36°45'27,11"

36°45'23,54"

36°45'19,61"

3°1'17,89"

3°1'16,94"

3°1'18,04"

3°1'23,41"

3°1'26,08"

3°1'31,22"

3°1'36,73"

3°1'35,7"

3°1'37,56"

3°1'24,71"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

خط العرض خط العرض 
اHوقعاHوقعالبلديةالبلدية

حدود ملكية على مستوى نهج مصطفى خالف 
حدود ملكية
حدود ملكية
حدود ملكية
حدود ملكية

حدود ملكية على مستوى شارع 11 ديسمبر 1960
حدود ملكية

حدود ملكية على مستوى شارع البكري عبد القادر
حدود شارع البكري عبد القادرr وادي حيدرة

نقـطـة الـتـقـاء شـارع أحسـن أوطالب وشـارع مـحـمـد جـمـعة
خيضر

األبيار

بن عكنون
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خط الطول خط الطول 

اإلحداثيات اجلغرافيةاإلحداثيات اجلغرافية رقمرقم
اHعلماHعلم

36°45'18,39"

36°45'23,55"

36°45'26,78"

36°45'31,01"

36°45'33,12"

36°45'34,63"

36°45'40,02"

36°45'41,66"

36°45'41,51"

36°45'45,56"

3°1'15,47"

3°1'18,49"

  3°1'17,2"    
3°1'17,08"

3°1'12,5" 

3°1'4,38" 

3°1'5,47" 

3°1'3,55" 

3°0'59,9" 

3°1'9,61" 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

خط العرض خط العرض 
اHوقعاHوقعالبلديةالبلدية

نقطة التقاء شارع أحسن أوطالب وشارع خلضر مانع
حدود ملكية على مستوى تعاونية "ميموزا"
حدود ملكية على مستوى تعاونية "ميموزا"

اجلهة اجلنوبية الشرقية حلي 84 مسكن
اجلهة الشمالية الغربية حلي 84 مسكن

حدود ملكية في اجلهة الشمالية الشرقية لإلقامة اجلامعية للبنات
حدود ملكية
حدود ملكية

حدود ملكية على مستوى نهج مصطفى خالف
حدود ملكية على مستوى نهج مصطفى خالف

بن عكنون
(تابع)

اHاداHادّة ة 3 : :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر في 6 ربيع الثاني عام 1437 اHوافق 16 يناير سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مراسيم فردمراسيم فردّيةية
rأحمد رميلي -

rمحمد تغرامت -
rجمال الدين مازوز -

r¥العربي حسا -
rمقران حنون -

- رشيد بوقزين.

مـــــرســــوم رئـــــاسي مـــــؤرخ في مـــــرســــوم رئـــــاسي مـــــؤرخ في 4 ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام  ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1437
14 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة r2016 يـتضـمن تعـيY أعـضاءr يـتضـمن تعـيY أعـضاء اHوافق اHوافق 

مجلس خلية معاجلة االستعالم اHالي.مجلس خلية معاجلة االستعالم اHالي.
ــــــــــــــــــــ

yــوجب مـرســوم رئــاسي مـؤرخ في 4 ربــيع الــثـاني
عــــام 1437 اHــــوافق 14 يــــنــــايـــر ســــنـــة r2016 يـــعـــY الـــســادة
اآلتـيــة أسـمـاؤهم أعـضـاء مـجـلس خــلـيـة مـعـاجلـة اإلسـتـعالم

اHاليH rدة أربع (4) سنوات :

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
- yـــقــتـــضـــى اHـــرســــــوم الـــرئــاســـي رقـــم 125-15
اHـــــــــــــــؤرخ فـــــي 25 رجـــــب عــــــــــــــــام 1436 اHــــــــــــوافـــــق 14
مـــــايـــــــــو ســـــنـــــــة 2015 واHــــتــــضـــــمـــن تــــعـــــيــــY أعــــضــــــــاء

rعـــدلHا rاحلكومـــة

- وyـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-232 اHؤرخ
في 19 رجب عـــــام 1429 اHـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2008
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
إلى األسالك اخلــاصــة بــاإلدارة اHــكــلــفـة بــالــبــيــئــة وتــهــيــئـة

rادة 2 منهHال سيما ا rاإلقليم

وزارة السكن والعمران وا:دينةوزارة السكن والعمران وا:دينة
قــرار وزاري مـشــتـرك مـؤرقــرار وزاري مـشــتـرك مـؤرّخ في خ في 22 ذي احلــجـة عـام  ذي احلــجـة عـام 1436
اHـوافق اHـوافق 6 أكـتـوبــر سـنـة  أكـتـوبــر سـنـة r2015 يـتــضـمن وضع بـعضr يـتــضـمن وضع بـعض
اHوظفـY اHنتـمY لـسلك مهـندسي الـبيئـة في حالةاHوظفـY اHنتـمY لـسلك مهـندسي الـبيئـة في حالة
الــــقـــيــــام بــــاخلـــدمــــة لــــدى وزارة الـــســــكن والــــعــــمـــرانالــــقـــيــــام بــــاخلـــدمــــة لــــدى وزارة الـــســــكن والــــعــــمـــران

ـــــــــــــــــــــــــــواHدينة.واHدينة.
rإن الوزير األول

rائية والبيئةHوارد اHووزير ا
rدينةHووزير السكن والعمران وا
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وزير السكن والعمرانوزير السكن والعمران
واHدينةواHدينة

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزير الفالحة والتنميةوزير الفالحة والتنمية
الريفية والصيد البحريالريفية والصيد البحري

سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

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

rواإلصالح اإلداري

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 08-232 اHــــؤرخ في 19 رجـب عـــام 1429
اHـوافق 22 يــولـيــو ســنـة 2008 واHــذكـور أعالهr يــوضع في
حـــالـــة الـــقــــيـــام بـــاخلـــدمــــة لـــدى وزارة الـــســـكـن والـــعـــمـــران
واHـــديــنـــة وفي حــدود الـــتــعـــداد اHــنــصـــوص عــلـــيه في هــذا

القرارr بعض اHوظفY اHنتمY للسلك اآلتي :

التعدادالتعداد السلكالسلك

2مهندسو البيئة

2 : : تــتــولى مــصــالـح وزارة الــسـكـن والــعــمـران اHـادة اHـادة 
واHدينة تسييـر اHسار اHهني للموظفY اHنتمY للسلك
اHـذكـور فـي اHـادة األولى أعالهr طـبـقـا لألحــكـام الـقـانـونـيـة
األساسية احملـددة باHرسوم الـتنفيذي رقم 08-232 اHؤرخ
في 19 رجب عـــــام 1429 اHـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2008

واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 3 : : يـسـتــفـيـد اHـوظــفـون اHـوضــوعـون في حـالـة
الـــقــيــام بـــاخلــدمــة مـن احلق في الــتـــرقــيـــةr طــبــقـــا لألحــكــام
الــقـانــونــيــة األسـاســيـة احملــددة بـاHــرسـوم الـتــنـفــيـذي رقـم
08-232 اHـؤرخ في 19 رجب عـام 1429 اHـوافق 22 يــولــيـو

سنة 2008 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 4 : : تـكـون الـرتـبـة الـتي يـشـغـلـهـا اHوظـف الذي
استفاد من الترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.

اHـادة اHـادة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 22 ذي احلـجـة عام 1436 اHـوافق 6
أكتوبر سنة 2015.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير السكن وزير السكن 
والعمران واHدينةوالعمران واHدينة
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزير اHوارد اHائيةوزير اHوارد اHائية
والبيئةوالبيئة

عبد الوهاب نوريعبد الوهاب نوري

قــــــرار وزاري مــــــشـــــتـــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتـــــرك مــــــؤرخ في 6 صـــــفــــــر عـــــام  صـــــفــــــر عـــــام 1437
اHــــوافق اHــــوافق 18 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة  نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة r2015 يــــتــــمم الــــقــــرارr يــــتــــمم الــــقــــرار
الــوزاري اHـــشـــتــرك اHـــؤرخ في الــوزاري اHـــشـــتــرك اHـــؤرخ في 15 ربـــيع األول عــام ربـــيع األول عــام
واHـــتـــعـــلق 1413 اHــــوافق  اHــــوافق 13 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 1992 واHـــتـــعـــلق 

بحقوق البـناء اHطبقـة على األراضي الواقعة خارجبحقوق البـناء اHطبقـة على األراضي الواقعة خارج
اHناطق العمرانية للبلديات.اHناطق العمرانية للبلديات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rدينةHإن وزير السكن والعمران وا
ووزيــــر الـــفـالحـــة والــــتــــنـــمــــيـــة الــــريــــفـــيــــة والـــصــــيـــد

rالبحري
- yـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25  رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- وyــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرخ في
15 ربـيع األول عـام 1413 اHـوافق 13 سـبــتـمـبـر سـنـة 1992

واHـتـعــلق بـحـقـوق الـبـنـاء اHـطـبـقـة عـلى األراضي الـواقـعـة
rناطق العمرانية للبلدياتHخارج ا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :
اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـهـدف هــذا الـقـرار إلى تـتــمـيم أحـكـام
الـــقــرار الـــوزاري اHـــشـــتـــرك اHـــؤرخ في 15 ربــيـــع األول
عـام 1413 اHوافق 13 سبتمبر سنة 1992 واHذكور أعاله.
اHــادة اHــادة 2 : : تــتـــمم أحـــكـــام اHــادة 4 مـن الــفـــصل الـــثــاني
اHتعلق باHواصـفات اHطبقة على منشآت التجهيزات من
الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرخ في 15 ربـيع األول عـام
rـــذكـــور أعالهHــوافق 13 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 1992 واH1413 ا

وحترر كما يأتي :
r........................................................: 4 ادةHا"
�ــــكن الـــوزيــــــر اHــــكـــلــــف بـــالــــفالحــــــةr بــــالـــنـــســـبـــة
لـــلــبـــنـــايـــات اHــوجـــهـــة الحــتـــضـــان مـــنــشـــآت الـــتــجـــهـــيــزات
اHــنـدرجــة ضـمـن إطـار االســتـثــمـار الــفالحي الــتي تـتــعـدى
rــــادةHوفـي هــــذه ا rــــادة 3 أعالهHـــــواصــــفــــات احملـــــددة في اHا
yـــوجب مـــقــررr الـــتـــرخــيص بـــهـــذه الــبـــنـــايــات بـــنـــاء عــلى

اقتراح من جلنة وزارية مشتركة خاصة.
حتــدد تــشــكــيــلـــة هـــذه الــلــجــنــة الــوزاريــة اHــشــتــركـة
اخلـــاصــــة وســــيـــرهــــا yــــوجب مــــقــــرر من الــــوزيــــر اHـــكــــلف

بالفالحة".
اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 6 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 18

نوفمبر سنة 2015.
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- وyـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-195 اHؤرخ
في 9 رمــــضــــان عــــام 1431 اHــــوافق 19 غــــشـت ســــنــــة 2010
واHـتــضـمـن إنـشــاء اHـركــز الـوطــني لــلـدراســات وتـنــشـيط

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

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطــبـيــقـا ألحــكـام اHــادتـY 68 و69 من
اHـرســوم الـرئـاسي رقم 10-236 اHـؤرخ في 28 شـوّال عـام
1431 اHـــــوافق 7 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة r2010 اHـــــعـــــدل واHــــتـــــمّم

واHـذكـور أعالهr يصـادق عـلى األرقـام االستـداللـيـة لألجور
واHواد للـفصل الثـاني من سنة 2015 اHستـعمـلة في صيغ
حتـيـY ومـراجـعـة أسـعــار صـفـقـات األشـغـال لـقـطـاع الـبـنـاء
واألشغـال العـمومـيـة والريr واحملـددة في اجلداول اHـرفقة

yلحق هذا القرار.
اHـادة اHـادة 2 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 7 مـــحـــرم عـــام 1437 اHــوافق 21

أكتوبر سنة 2015.
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 7 مـــحـــرم عــام  مـــحـــرم عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 21 أكـــتـــوبــر أكـــتـــوبــر
ســــــنـــــة ســــــنـــــة r2015 يــــــتــــــضـــــمـن اHــــــصــــــادقـــــة عــــــلـى األرقـــــامr يــــــتــــــضـــــمـن اHــــــصــــــادقـــــة عــــــلـى األرقـــــام
االســـتـــداللـــيـــة لألجــور واHــواد لـــلــفــصل الــثــاني مناالســـتـــداللـــيـــة لألجــور واHــواد لـــلــفــصل الــثــاني من
ســنــة ســنــة 2015 اHــســتــعــمـلــة في صــيغ حتــيــY ومــراجــعـة اHــســتــعــمـلــة في صــيغ حتــيــY ومــراجــعـة
أســعـار صــفــقــات األشــغـال لـقـطـاع الــبـنـاء واألشـغـالأســعـار صــفــقــات األشــغـال لـقـطـاع الــبـنـاء واألشـغـال

العمومية والري.العمومية والري.
ــــــــــــــــــــــ

rدينةHإن وزير السكن والعمران وا

- yـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 10-236 اHـؤرخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
rـتممHـعدل واHا rتـضـمن تــنظـيم الصـفقـات العـمومـيةHوا

rادتان 68 و 69 منهHال سيما ا

- وyقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
في 25 رجـب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

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

اHلحقاHلحق
جداول األرقام االستداللية لألجور واHواد اHستعملة في صيغ حتيY ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناءجداول األرقام االستداللية لألجور واHواد اHستعملة في صيغ حتيY ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناء

واألشغال واألشغال العمومية والري للفصل الثاني من سنة العمومية والري للفصل الثاني من سنة 2015
I / األرقام االستداللية لألجور: / األرقام االستداللية لألجور:

أ - األرقام االستداللية لألجور اHستعملة على أساس أ - األرقام االستداللية لألجور اHستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة  في يناير سنة 2011.

األشهراألشهر
التجهيزاتالتجهيزات

أبريل 2015

مايو 2015

يونيو 2015

1305

1305

1305

1420

1420

1420

1268

1268

1268

1443

1445

1446

1390

1390

1390

الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارةالتدفئة والترصيصالتدفئة والترصيص
األشغالاألشغال الكبرىالكبرى

ب - مـعـامل االرتـبــاط الـذي يـسـمح بـحـســـاب األرقــام االسـتـداللـيـــة عـلى أسـاس ب - مـعـامل االرتـبــاط الـذي يـسـمح بـحـســـاب األرقــام االسـتـداللـيـــة عـلى أسـاس 1.000 في يـنـايـر سـنـة  في يـنـايـر سـنـة r2010 انـطالقـا مـنr انـطالقـا مـن
       األرقام االستداللية على أساس        األرقام االستداللية على أساس 1.000 في يناير سنة  في يناير سنة 2011.

األشغالاألشغال
الكبرىالكبرى

التدفئةالتدفئة
الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارةوالترصيصوالترصيص التجهيزاتالتجهيزات
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K= = 0,5148

الرقمالرقم
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Adp

Acl

Ad

Apf

At

Bc

Chac

Fiat

Fp

Ft

Poi

Rac

Trs

يونيو يونيو 2015مايو مايو 2015اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوج الرمزالرمز

II / معامل  / معامل << K >> للتكاليف االجتماعية : للتكاليف االجتماعية :

قيـمة اHـعامل << K >> للـتكـالـيف االجتـماعـيـة اHطـبق في صيغ تـغـييـر األسعـار للـصـفقـات اHبـرمة بـعد 30 سـبـتمـبر سـنـة
r1999 هي :

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

1 - الفوالذ - الفوالذ

أبريل أبريل 2015 معامل االرتباطمعامل االرتباط
فوالذ صـلب لتـسلـيح اخلرسانـة مسـبقة

الضغط
Yدعامة الزاوية متساوية اجلناح

قـضــيب من الـفــوالذ اHـسـتــديـر األمـلس
للخرسانة اHسلحة

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

قــضــيب من الــفــوالذ ذو الــتــحــام كــبــيـر
للخرسانة اHسلحة       

لولب وعقاف
مــــــــــــرجــل مـن فــــــــــــوالذ                        

    
خيط الربط

لـــــوح مـــــســــــطح مـن الـــــفـــــوالذ              
                  

T مجنب ذو شكل
مسمار

مدفأة من الفوالذ
مشبك ملحم   

1180

1109

1000

991

1062

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1097

1180

1109

1000

994

1062

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1097

1180

1109

1000

993

1054

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1097

1,381

1,040

1,000

1,000

1,315

1,000

1,000

1,000

1,065

1,000

1,000

1,000

1,046

2 - الصفائح - الصفائح

يونيو يونيو 2015اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2015الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

لوح من صفائح مضلعة

صفيحة فوالذية مغلفنة

صـفـيـحـة فـوالذيـة لـلـمـجـنـبـات اHـدرفـلـة
على البارد

قرميد من الفوالذ

صفيحة ©وجة مغلفنة

1137

955

1198

1051

1000

1137

955

1198

1051

1000

Tn

Ta

Tal

Tea

Tge

1137

955

1198

1051

1000

1,116

1,137

1,000

1,000

1,000

مايو مايو 2015



7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1803
17 يناير سنة  يناير سنة 2016 م

3 - احلصى - احلصى

يونيو يونيو 2015اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2015الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

حصى مكسر

حجارة من النوع اخلاص برص السكك

حصى مستدير

حجارة 

غبار الرخام

رمال الوديان أو احملاجر 

خليط أتربة من كل نوع

فليس (تافسة)

929

1040

1000

996

1000

1048

1364

1000

930

1040

1000

996

1000

1048

1323

1000

Gr

Cail

Grr

Moe

Pme

Sa

Tou

Tuf

930

1040

1000

996

1000

1048

1303

1000

1,146

1,086

1,000

1,048

1,000

1,300

1,000

1,000

4 - اإلسمنت - اإلسمنت

يونيو يونيو 2015اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2015الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

خرسانة عادية جاهزة لالستعمال

اجلير اHائي

إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
CEM II

إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
CEM I

إســــمــــنـت األفــــران الـــــعــــالــــيــــة مـن نـــوع
CEM III

جبس

1040

1123

1262

1000

1000

1093

1040

1123

1262

1000

1000

1093

BPE

Chc

Cimc

Cimo

Hts

Pl

1040

1123

1262

1000

1000

1093

1,000

1,000

1,762

1,000

1,000

1,000

5 - اHضافات الكيميائية - اHضافات الكيميائية

يونيو يونيو 2015اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2015الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

مسرع جتميد اخلرسانة

©سك اHاء 

مبطئ جتميد اخلرسانة 

ملدن اخلرسانة 

958

1005

899

983

958

1005

899

983

Adja

Adjh

Adjr

Apl

958

1005

899

983

1,000

1,000

1,000

1,000

مايو مايو 2015

مايو مايو 2015

مايو مايو 2015



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 03 7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1437 هـ هـ
17 يناير سنة  يناير سنة 2016 م

6 - البناء - البناء

يونيو يونيو 2015اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2015الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

آجر مجوف

آجر مآلن

(BTS) ثبتةHطوب التربة ا

كلوسترا

مربع جبس

الـــــهـــــوردي (جـــــسم مـــــجـــــوف لـــــقـــــولـــــبـــــة
البالط)

رافـدة من اخلـرسانـة اHـسلـحـة (مسـبـقة
الصنع)

لبنات مجوفة من اخلرسانة

1000

1302

1000

1000

1026

1540

1000

1224

1000

1296

1000

1000

1026

1540

1000

1224

Brc

Brp

Bts

Cl

Crp

Hou

Pba

Pg

1000

1321

1000

1000

1026

1540

1000

1224

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

7 - التغطية - التغطية

يونيو يونيو 2015اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2015الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

مربع من اخلزف

مربع من الغرانيت

رخام للتغطية

وزرة من اخلزف

قرميد

1095

1000

1200

991

849

1107

1000

1200

987

861

Caf

Cg

M  F

Plt

Te

1144

1000

1150

1001

868

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

8 - الدهان - الدهان

يونيو يونيو 2015اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2015الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

دهان فينيلي

دهان إيبوكسي

دهان غليسيروفتاليك

دهان أريس

دهان مضاد للصدأ

دهان زيتي

Yدهان ستيرال

دهان إلشارات الطرق

1190

1498

1359

1210

1040

1314

1410

1062

1190

1498

1359

1210

1040

1314

1410

1062

Pev

Ey

Gly

Par

Pea

Peh

Psy

Psyn

1190

1498

1359

1210

1040

1314

1410

1062

1,000

1,102

1,125

1,000

1,154

1,000

1,146

1,000

مايو مايو 2015

مايو مايو 2015

مايو مايو 2015



7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2003
17 يناير سنة  يناير سنة 2016 م

9 - النجارة - النجارة

يونيو يونيو 2015اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2015الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

خشب اجلوز (أكاجو)

لوح سميك من اخلشب األبيض

لوح من أوراق خشبية ملصقة

خشب أحمر

نافذة من األلومنيوم مع إطارها

نافذة من اخلشب مع إطارها

نـــــــافـــــــذة مـن الـــــــبـالســـــــتـــــــيك (PVC) مـع
إطارها

لوحات من اخلشب اHضغوط

باب من األلومنيوم مع إطارها

بارسيان من اخلشب مع إطارها

باب نافذة من األلومنيوم مع إطارها

باب نافذة من اخلشب مع إطارها

بـاب نــافـذة مـن الـبالســتـيك (PVC) مع
إطارها

باب مفرغـة من أوراق خشبية ملصقة
مع إطارها

باب مليئة من اخلشب مع إطارها

باب من البالستيك (PVC) مع إطارها

لوح من اخلشب األبيض  للقولبة

1000

1265

880

1046

1000

1000

1000

1235

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

1000

1265

880

1054

1000

1000

1000

1235

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

Bcj

Bms

Bo

Brn

Falu

Fb

Fpvc

Pab

Palu

Pb

PFalu

PFb

PFpvc

Piso

Ppb

Ppvc

Sac

1000

1221

880

1046

1000

1000

1000

1235

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

1,000

0,956

1,298

1,025

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,939

10 - األدوات اHعدنية - األدوات اHعدنية

يونيو يونيو 2015اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2015الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

رتاج

مفاصل مدرفلة

لسان قفل ثابت

أنبوب إقفال مربع

أنبوب إقفال دائري

زنك مدرفل

1103

1000

1050

1237

1257

1146

1103

1000

1050

1237

1257

1146

Cr

Pa

Pe

Tsc

Tsr

Znl

1103

1000

1050

1237

1257

1146

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

مايو مايو 2015

مايو مايو 2015
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17 يناير سنة  يناير سنة 2016 م

11 - الزجاج - الزجاج

يونيو يونيو 2015اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2015الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

زجاج من النوع العادي

لبنة من الزجاج (نيفادا)

عجY تثبيت ألواح الزجاج

زجاج مقوى

زجاج سميك مزدوج

زجاج اHرايا

زجاج مطرق

1062

1084

1081

1000

1000

1000

998

1062

1084

1081

1000

1000

1000

992

Vv

Brnv

Mas

Va

Vd

Vgl

Vm

1062

1084

1081

1000

1000

1000

999

1,035

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12 - الكهرباء - الكهرباء

يونيو يونيو 2015اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2015الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

خزانة عامة

جهاز مستقل 

علبة االشتقاق

©ر الكابل من بالط مثقوب 

سلك من نحاس

صندوق الطابق (شباك االشتقاق) 

صندوق أسفل العمود الصاعد

صندوق التوزيع

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 4 )

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 1)

كابل متوسط التوتر

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 3 )

 Yفاصل تبايني ذو قطب

فاصل تبايني ثالثي األقطاب 

فاصل تبايني رباعي األقطاب 

(ICD) غمد برتقالي

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

Armg

Bau

Bod

Ca

Cf

Coe

Cop

Cor

Cpfg

Cth

Cts

Cuf

Disb

Disc

Dist

Ga

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,027

1,305

1,000

1,383

1,000

1,000

1,000

1,000

مايو مايو 2015

مايو مايو 2015



7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2203
17 يناير سنة  يناير سنة 2016 م

مايو مايو 2015

12 - الكهرباء - الكهرباء (تابع)(تابع)

يونيو يونيو 2015اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2015الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

كوة عازلة

قاطع مزدوج لتيار اإلنارة للترصيع

قاطع بسيط لتيار اإلنارة للترصيع

مصباح  بالزئبق 

مصباح  بالصوديوم 

مصباح سقفي ذو حوض

وتد أرضي

منشب للتيار الكهربائي للترصيع

عاكس

مسطرة صغيرة مونوكليب

قاطع للتيار الكهربائي

أنبوب صلب من البالستيك

(MT/BT) جهاز حتويل الكهرباء

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

He

Itd

Its

Lum

Lus

Pla

Pqt

Pr

Rf

Rg

Ste

Tp

Tra

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

(Fonte) 13 - احلديد ( - احلديد

يونيو يونيو 2015اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2015الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

مرجل من حديد

مشبك جملرى اHاء

مدفأة من حديد

غطاء اHصب من حديد 

قاطع اHاء من حديد

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1126

1000

1000

1000

Chaf

Grc

Raf

Tamf

Vef

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

مايو مايو 2015



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 03 7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1437 هـ هـ
17 يناير سنة  يناير سنة 2016 م

14 - الترصيص - الترصيص

يونيو يونيو 2015اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2015الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

ملطف نصف آلي

مسخن بالهواء

أنبوب من الفوالذ اHغلف

أنبوب من الفوالذ األسود

حوض حمام من السيراميك

حوض حمام من صفيحة الفوالذ

مشعل الغاز

مسخن اHاء

سدادة منع الرجوع

مبرد

عداد اHاء

مدور

جهاز مركزي Hعاجلة الهواء

أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس

حوض مرحاض إجنليزي

مغسل اHطبخ من السيراميك 

مــغـــسل اHــطـــبخ من صــفـــيــحــة مـــقــاومــة
لألكسدة

مجمع تبريد

قشرة من صوف الصخر

مغسل حمام من السيراميك

902

1000

1000

1014

1029

1000

1000

1042

1338

1024

1048

1000

1000

1000

1016

1135

1333

1000

1000

1000

902

1000

1000

1014

1029

1000

1000

1042

1338

1024

1048

1000

1000

1000

1016

1135

1333

1000

1000

1000

Ado

Aer

Atb

Atn

Bai

Baie

Bru

Che

Cla

Cli

Com

Cs

Cta

Cut

Cuv

EVc

EVx

Grf

Iso

Le

902

1000

1000

1014

1029

1000

1000

1042

1338

1024

1048

1000

1000

1000

1016

1135

1333

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

مايو مايو 2015



7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2403
17 يناير سنة  يناير سنة 2016 م

15 - اHساكة والعزل احلراري - اHساكة والعزل احلراري

يونيو يونيو 2015اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2015الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
الزفت اHؤكسد

غطاء مرن مزفت

غـــــطـــــاء ســــــطـــــحه مـن األلـــــومــــــيـــــنـــــيـــــوم
(PAXALUMIN) 

(résine) مساكة مائهة

مساكة من غشاء 

لباد مشرب

دهان الفلينتكوت

مرزاب وشبكة

Yلوح من حبيبات الفل

ورق كرافت

بوليستيرين

802

948

1211

1005

1000

1092

1091

1000

1050

1000

922

858

948

1217

1005

1000

1092

1091

1000

1050

1000

922

Bio

Chb

Chs

Etl

Etm

Fei

Fli

Gc

Pan

Pk

Pol

763

948

1214

1005

1000

1092

1091

1000

1050

1000

922

0,979

1,075

1,019

1,000

1,000

1,043

1,000

1,000

1,000

1,000

1,175

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

يونيو يونيو 2015اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2015الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
(... rT rكم rكوع) قطع التوصيل

منظم

خزان إلنتاج اHاء الساخن

حنفية قاطعة ذات قفص مكور

حنفية قطع من النحاس اHصقول

حنفية صحية

رافع متناوب للضغط اHائي 

أنبوب من الفوالذ اHغلفن

أنبوب من حمض البوليفينيل 

قاطع اHاء

مروحة ذات الطرد اHركزي

مروحة ناقلة للحرارة

وعاء التوسع

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

Prac

Reg

Res

Rin

Rol

Rsa

Sup

Tag

Tcp

Van

Vc

Vco

Ve

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

مايو مايو 2015

مايو مايو 2015

14 - الترصيص ( تابع )- الترصيص ( تابع )



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 03 7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1437 هـ هـ
17 يناير سنة  يناير سنة 2016 م

18 - قنوات الشبكات - قنوات الشبكات

يونيو يونيو 2015اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2015الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

قناة (buse) من اإلسمنت اHضغوط

(PVC) من البالستيك (buse) قناة

قناة (buse) من الفوالذ

PEHD من مادة (buse) قناة

أنبوب ووصل من حديد

قناة (buse) من اخلرسانة اHسلحة

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Act

Bpvc

Bus

Pehd

Trf

Tua

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

16 - النقل - النقل

يونيو يونيو 2015اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2015الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

نقل جوي

نقل بالسكة احلديدية

نقل بحري

نقل بري

1000

1000

1000

883

1000

1000

1000

883

Tpa

Tpf

Tpm

Tpr

1000

1000

1000

883

1,000

1,000

1,000

1,000

17 - الطاقة - الطاقة

يونيو يونيو 2015اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2015الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

أسيتيالن

بنزين السيارات

إلكترود وقضيب التلحيم 

استهالك الكهرباء

متفجرات

مازوت مباع في البر 

Yأوكسيج

1105

1000

1000

991

1000

1000

1107

1105

1000

1000

991

1000

1000

1107

Aty

Ea

Ec

Eel

Ex

Got

Oxy

1105

1000

1000

991

1000

1000

1107

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

مايو مايو 2015

مايو مايو 2015

مايو مايو 2015



7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2603
17 يناير سنة  يناير سنة 2016 م

يونيو يونيو 2015مايو مايو 2015اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2015الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

مطاط بالكلور

خلية فوتوفولتييك

لوح من صوف الزجاج

لوح ثابت احلرارة

بوليوريثان

إطار مطاطي للعجلة

(PVC) لوح من مادة البالستيك

1466

1000

1338

1191

1096

1000

1011

1466

1000

1338

1191

1096

1000

1011

Cchl

Ceph

Mv

Pai

Ply

Pn

Pvc

1466

1000

1338

1191

1096

1000

1011

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

21 - مواد ومنتجات مختلفة - مواد ومنتجات مختلفة

19 - التهيئة اخلارجية - التهيئة اخلارجية

يونيو يونيو 2015مايو مايو 2015اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2015الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

8

حافة الرصيف

فوهة ماء إلطفاء احلريق

مشكاة

مربع من اإلسمنت 

سياج مغلفن

سياج منبه

عشب

حجر تبليط الرصيف

1000

1452

1050

1000

1051

848

1000

1626

1000

1452

1050

1000

1051

848

1000

1626

Bor

Bou

Can

Cc

Gri

Gril

Gzl

Pav

1000

1452

1050

1000

1051

848

1000

1626

1,000

1,000

1,000

1,000

1,028

1,000

1,000

1,000

20 - أشغال الطرق - أشغال الطرق

يونيو يونيو 2015مايو مايو 2015اHادة / اHنتوجاHادة / اHنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2015الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

زفت للتغطية

كيوت - باك

مستحلب

جهاز أمان للطرق من الفوالذ

جهاز أمان للطرق من اخلرسانة

ألواح إلشارات اHرور

950

959

991

1046

1000

1159

973

976

1007

1046

1000

1159

Bil

Cutb

Em

Gls

Glsb

Pas

844

880

914

1046

1000

1159

0,957

0,967

0,969

1,000

1,000

1,000

1

2

3

4

5

6



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 03 7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام  1437 هـ هـ
17 يناير سنة  يناير سنة 2016 م

rـعماريHعالوة على الـثروة الـتاريخـية لـهذا اجملمع ا
تـضـم جـامــعـة اجلــزائـر 1 ثـروة تــراثـيــة عـلــمـيــة وطـبــيـعــيـة
تـتــمــثل في مــجــمـوعــات بــالــيـونــتــولـوجــيــة وجــيـولــوجــيـة

وحيوانية ونباتية وتشريحية.

- اHــوقع اجلـغـرافي :- اHــوقع اجلـغـرافي : يــقع اHـمـتــلك الـثــقـافي بـبــلـديـة
rواليــة اجلـزائـر rدائـرة ســيـدي امــحـمـد rاجلــزائـر الــوسـطى
وهـو مـبـY في اخملـطط اHـلــحق بـأصل هـذا الـقـرارr ويـحـدد

كما يأتي :

- شــــمـــــاال : شــــارع مـــــحي الــــديـن وســــعـــــيــــد بــــرزوان
والـساللم اHـؤديـة من شـارع مـحي الـدين وسـعـيـد برزوان
إلى شـــارع الـــدكـــتــور ســـعـــدان وشـــارع الــدكـــتـــور ســـعــدان

rومدخل نفق اجلامعة

- الـــشـــمـــال الـــشـــرقي : شـــارع بـــاســـتـــور وشـــارع 19
r1956 مايو

rشرقا : شارع ديدوش مراد -

rاجلنوب الشرقي : شارع ديدوش مراد -

r"جنوبا : ساحة "موريس أودان -

r"اجلنوب الغربي : شارع "هنري دونو -

- غــربــا : ساللم "شــولي" اHــؤديــة مـن شــارع "هــنـري
rدونو" إلى شارع ابن بطوطة وشارع ابن بطوطة

- الـــشــمـــال الــغـــربي : الــسـاللم الــتـي تــربط اHـــبــاني
الــســـكــنـــيــة الــواقـــعــة بـ : رقم 03 ورقم 05 ورقم 17 مــكــرر

rلشارع محي الدين وسعيد برزوان

- تــعـيـY حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة : - تــعـيـY حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة : 200 م ابـتـداء من
rمتلك الثقافيHحدود ا

- نــطــاق الــتــصـنــيف :- نــطــاق الــتــصـنــيف : �ــتـد اHــمــتــلك الــثــقـافـي عـلى
مسـاحة قدرها 3 هكتاراتr 24 آرا و10 سنـتيارا ويضاف

rنطقة احملميةHإليها مساحة ا

- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : - الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك
rعمومي للدولة

- هـويـة اHـالـكـY :- هـويـة اHـالـكـY : وزارة الـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث
rالعلمي

- اHــصـــادر الـــوثــائـــقــيـــة والــتـــاريــخـــيــة :- اHــصـــادر الـــوثــائـــقــيـــة والــتـــاريــخـــيــة : اخملـــطـــطــات
rوالصور ملحقة بأصل هذا القرار

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـــــرار مــــــؤرخ فـي قـــــرار مــــــؤرخ فـي 16 ربــــيـع األول عــــام  ربــــيـع األول عــــام 1437 اHـــــوافق  اHـــــوافق 28
ديـسـمبـرديـسـمبـر ســنـة  ســنـة r2015 يـتضـمن فـتح دعوى تـصـنيفr يـتضـمن فـتح دعوى تـصـنيف

"مقر جامعة اجلزائر "مقر جامعة اجلزائر 1 - اجلامعة اHركزية سابقا". - اجلامعة اHركزية سابقا".
ــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير الثقافة

- yـقـتـضى الـقـانون رقم 98-04 اHـؤرخ في 20 صـفر
عام 1419 اHوافق  15 يونـيو سـنة 1998 واHـتعـلق بـحمـاية

rادة 18 منهHال سيما ا rالتراث الثقافي

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

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- وyـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مــحــرم عــام  1426 اHــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة

- وبـــــعـــــد االطـالع عـــــلـى رأي الـــــلـــــجــــــنـــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اHـنـعـقـد بـتـاريخ 15

r2015 سبتمبر سنة

يـقـرر ما يأتي :يـقـرر ما يأتي :

اHــــادة األولىاHــــادة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اHــــمـــتــــلك
الـــثـــقــافـي اHــســـمى : "مـــقـــر جـــامــعـــة اجلـــزائــر 1- اجلـــامـــعــة

اHركزية سابقا".

اHادة اHادة 2 :  : عناصر حتديد اHمتلك الثقافي هي :

- طـبيـعة اHمـتلك الـثقافي : - طـبيـعة اHمـتلك الـثقافي : مجمع مـعماري جلـامعة
اجلـزائـر1 "اجلــامـعـة اHــركـزيــة سـابـقــا"r �ّ تـصـمــيـمــهـا عـلى
الـنمط اHعـماري النـيوكالسيـكي سنة r1888 تمـثل مركزا
لإلشـعـاع الــعـلـمـي وقـطـبــا من أقـطـاب الــعـلم واHــعـرفـة في
اجلــــــزائـــــرr احـــــتــــــضـــــنـت ضـــــمـن مـــــقـــــاعــــــدهـــــا الـــــعــــــديـــــد من
الشخصيـات التاريخية على غرار "الطالب اإلبراهيمي"
و "بن يــوسـف بن خــدة" الـــذي حتــمل هـــذه األخــيـــرة اســمه

اليوم.

r1909 تعـدّ أول جامـعة �ّ إنـشـاؤها في اجلـزائر سـنة
yـوجب قـانون 20 ديـسـمـبـر سـنة 1879 الـذي تـولّى إنـشـاء
أربع مــدارس مـتــخـصـصــة ضـمــنـهــا وهي : مـدرســة الـطب
والــصــيــدلـــة ومــدرســة الــعــلـــوم ومــدرســة اآلداب والــعــلــوم

اإلنسانية ومدرسة احلقوق.
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اHادة اHادة 4 : : �كن مـالكي اHـمتـلك الثـقافي مـوضوع هذا
الـقـرار وكـذا مـالـكي اHـمـتلـكـات الـعـقـاريـة اHـتـواجدة داخل
اHـنـطـقـة احملـميـة أن يـبـدوا مالحـظـاتـهم مـكـتـوبة فـي سجل

خاص لدى مدير الثقافة لوالية اجلزائر.
5 : يـــكــــلف مـــديــــر الـــثــــقـــافــــة لـــواليــــة اجلـــزائـــر اHــادة اHــادة 

بتنفيذ هذا القرار.
6 :  : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اHادة اHادة 
لـــلـــعــقـــوبــات اHـــنــصـــوص عـــلــيـــهــا فـي الــقـــانــون رقم 04-98
اHــؤرخ في 20  صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يــونـــيــو ســـنــة

1998 واHتعلق بحماية التراث الثقافي.

اHـادة اHـادة 7 : :   يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرّر باجلزائر في 16  ربيع األول عام 1437 اHوافق
28  ديسمبر سنة 2015.

عز الدين ميهوبيعز الدين ميهوبي

- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :

- يـــخــــضع كـل بـــنــــاء أو تــــدخل أو تــــعـــديـل في حـــدود
اHمتلك الثـقافي أو في منطقـته احملمية إلى ترخيص من

rكلف بالثقافةHالوزير ا

- عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع اHــيــاه الـــصــاحلــة لـــلــشــرب
وشـبــكـة صـرف اHـيــاه الـصـحـيــة والـكـهـربــاء والـغـاز خلـدمـة

عقار مجاور.

اHـادة اHـادة 3 :  : يـبــلّغ الــوزيــر اHـكــلف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـــةr قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
اجلــزائـــر بــغــرض الــشـــهــر yــقـــر اجملــلس الـــشــعــبـي الــبــلــدي
لــلــجــزائــر الــوســطى Hــدة شــهــرين (2) مــتــتـالــيـrY يــسـري
مفعـولهـما ابتـداء من تاريخ اسـتالم التبـليغ الـذي يرسله

الوزير اHكلف بالثقافة.


