
العدد العدد 17
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 15 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1434 هـ هـ
اGوافـق اGوافـق 27 مارس مارس  سنة سنة 2013 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 13 - 110 مـؤرخ في 5 جـمـادى األولـى عام 1434 اGـوافق 17 مـارس سـنـة r2013 يـنـظم اسـتـعـمـال اGـواد
اGستنفذة لطبقة األوزون وأمزجتها واGنتجات التي حتتوي عليها...................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24  ربيع الـثـاني عام 1434 اGـوافق 7 مـارس سنة r 2013 يـتضـمّن إنهـاء مـهام مـدير
التعليم والبحث باحملافظة السامية اGكلّفة برد االعتبار لألمازيغية وبترقية اللغة األمازيغـية.............
مرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24  ربيع الـثـاني عام 1434 اGـوافق 7 مـارس سنة r 2013 يـتضـمّن إنهـاء مـهام مـدير
اGواصالت السلكية والالسلكية الوطنية في والية جيجـل................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 24  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 7 مـارس سنة r 2013 يتضـمّن إنهاء مـهام رئيس
ديوان الوالي اGنتدب لدى والي والية اجلزائر بدرارية...................................................................
مرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24  ربيع الـثـاني عام 1434 اGـوافق 7 مـارس سنة r 2013 يـتضـمّن إنهـاء مـهام مـدير
احلماية اGدنية في والية تيارت...................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 24  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 7 مـارس سنة r 2013 يتضـمّن إنهاء مـهام رئيس
دائرة تكسانة في والية جيجـل....................................................................................................
مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 24  ربــيع الـــثــاني عــام 1434 اGــوافق 7 مــارس ســنــة r 2013 يـــتــضـــمّن إنـــهــاء مـــهــام
الكــاتب العــامّ لـدى رئيس دائـرة الضلعة في والية أم البواقي........................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 24  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 7 مـارس سنة r 2013 يتضـمّن إنهاء مـهام قنصل
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية..................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 24  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 7 مـارس سنة r 2013 يتضـمّن إنهاء مـهام مفتش
بوزارة العدل...........................................................................................................................
مرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24  ربيع الـثـاني عام 1434 اGـوافق 7 مـارس سنة r 2013 يـتضـمّن إنهـاء مـهام مـدير
التقنX والرقابة في اGديرية العامة للميزانية بوزارة اGالية........................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 24  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 7 مـارس سنة r 2013 يتضـمّن إنهاء مـهام مديرة
الضرائب في والية معسكر.........................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24  ربـيع الـثـاني عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنـة r 2013 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام بـوزارة الـشؤون
الدينية واألوقاف.........................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 24  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 7 مارس سـنة r 2013 يتـضمّن إنـهاء مـهام مـدير دراسات في
اGديرية العامة للبيئة والتنمية اGستدامة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا..................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 24  ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 7 مارس سـنة r 2013 يـتضـمّن إنهـاء مهـام مديـر التـربية في
والية اجللفة................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24  ربـيع الـثـاني عام 1434 اGـوافق 7 مارس سـنة r 2013 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مديـرين لألشـغال
...................................................................................................................Xالعمومية في واليت
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24  ربـيع الـثـاني عام 1434 اGوافق 7 مارس سـنة r 2013 يتـضـمّن إنهـاء مهـام مـدير الـثقـافة في
والية ورقلة................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24  ربيع الثاني عام 1434 اGوافق 7 مارس سنة r 2013 يتضمّن إنهـاء مهام  اGدير العامّ للسكن
والبناء بوزارة السكن والعمران....................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24  ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس ســنـة r 2013 يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام   اGـفــتش الـعـامّ
للعمران والبناء بوزارة السكن والعمران..................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24  ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس ســنـة r 2013 يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـام مــفـتش بـوزارة
السكن والعمران.....................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24  ربيع الثاني عام 1434 اGوافق 7 مارس سنة r 2013 يتضمّن إنهـاء مهام اGدير العامّ لديوان
الترقية والتسيير العقاري في والية وهران.................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24  ربيع الثاني عام 1434 اGوافق 7 مارس سنة r 2013 يتضمّن إنـهاء مهام نائب مدير بوزارة
الشباب والرياضة.....................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 24  ربــيع الــثـانـي عـام 1434 اGـوافق 7 مــارس ســنــة r 2013 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديــر اGــركـز
الوطني لتجمع وحتضير اGواهب والنخبة الرياضية بالشلف........................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24  ربـيع الـثـاني عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنـة r 2013 يـتـضـمّن إنـهــاء مـهـام رئـيس دراسـات
بوزارة الصّناعة واGؤسسات الصغيرة واGتوسطة وترقية االستثمار..............................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24  ربـيع الـثـاني عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنـة r 2013 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـرة الـتـنـظـيم
والشؤون القانونية بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24  ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس ســنـة r 2013 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مـديــــر اGـركـــز
الــوطني للبحث والتنمــية في الصيد البحري وتربية اGائيات.....................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24  ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس ســنـة r 2013 يـتــضـمّن تـعـيــX نـائب مـديـر بـوزارة
الداخلية واجلماعات احمللـية........................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24  ربـيع الـثـاني عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنـة r 2013 يـتضـمّن تـعـيـX رئـيس ديـوان الوالي
اGنتدب لدى والي والية اجلـزائر بزرالدة.....................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24  ربـيع الـثـاني عام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنـة r 2013 يتـضـمّن تـعـيX مـديـر احلـمايـة اGـدنـية
في والية بومرداس...................................................................................................................................

Xعام Xكـاتب Xيـتضمّنـان تعي r 2013 وافق 7 مارس سـنةGمـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 24  ربيع الـثاني عام 1434 ا
.................................................................................................................................Xفي واليت Xلبلديت

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24  ربـيع الـثـاني عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنـة r 2013 يـتـضـمّن تـعـيـX نـائـبـة مـديـر بـوزارة
الشؤون اخلارجية.....................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24  ربـيع الـثـاني عام 1434 اGـوافق 7 مارس سـنة r 2013 يـتـضمّن تـعـيـX األميـنـة العـامـة جمللس
قضاء تيارت...........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24  ربـيع الـثـاني عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنـة r 2013 يـتـضـمّن تـعــيـX رئـيس قـسم بـوزارة
اGالية......................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24  ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس ســنـة r 2013 يـتـضــمّن الـتــعـيـX بــوزارة الـشـؤون
الدينية واألوقاف......................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24  ربـيع الـثـاني عام 1434 اGوافق 7 مارس سـنة r 2013 يتـضـمّن تعـيـX مديـر اGـتحف اجلـهوي
للمجاهد بخنشلة......................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24  ربـيع الـثـاني عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنـة r 2013 يـتـضـمّن تـعـيـX نـائـبـة مـديـر بـوزارة
الفالحة والتنمية الريفية..........................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 24  ربــيع الــثـانـي عـام 1434 اGـوافق 7 مــارس ســنــة r 2013 يــتــضـمّـن تـعــيــX مـديــرين لألشــغـال
العمومية في الواليات...............................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24  ربـيع الـثـاني عام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنـة r 2013 يـتـضـمّن تعـيـX مـدير اGـسـرح اجلـهوي
بسكيكدة.................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24  ربـيع الـثـاني عام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنـة r 2013 يتـضـمّن تـعـيـX عـمـيد كـلـيـة الـهـنـدسة
الكهربائية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا...........................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24  ربـيع الـثـاني عام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنـة r 2013 يـتـضـمّن تـعيـX اGـفـتش الـعـامّ لوزارة
السكن والعمران.......................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24  ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس ســنـة r 2013 يـتــضـمّن تــعـيـX مــكـلّف بــالـدّراسـات
والتلخيص بوزارة السكن والعمران...........................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 24  ربــيـع الــثــاني عــام 1434 اGـــوافق 7 مــارس ســـنــة r 2013 يــتـــضــمّن تــعــيــX مـــديــر الــســيــاحــة
والصناعة التقليدية في والية عـX الدفلى....................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24  ربــيع الـثــاني عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس ســنـة r 2013 يـتــضـمّن تــعـيـX مــكـلّف بــالـدّراسـات
والتلخيص بوزارة الصناعـة واGؤسسات الصغيرة واGتوسطة وترقية االستثمار.............................................
مــراسـيم رئـاســيّـة مـؤرّخـة في 24  ربـيع الـثـاني عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنـة r 2013 تـتـضـمّـن الـتّـعـيـX بـوزارة الـبـريـد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال..................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 6  رجب عام 1433 اGوافـق 27  مايــو سنة r 2012 يـتضـمّن إنـشاء مـلـحقـة للـمـركز الـوطني
للمخطوطات في تلمسان.........................................................................................................................
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 6  رجب عـام 1433 اGـوافـق 27  مـايــو سـنـة r 2012 يـتـضـمّن إنـشـاء فــرع بـبـسـكـرة لـلـمـعـهـد
اجلهوي للتكوين اGوسيقي لباتنة................................................................................................................
قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 6  رجب عـام 1433 اGـوافـق 27  مـايــو سـنـة r 2012 يـتـضـمّن إنـشــاء فــرع بـجـيـجـل لـلـمـعـهـد
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقـم مـــــرســــوم تــــنــــفــــيــــذي رقـم 13 -  - 110 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 5 جــــمــــادى جــــمــــادى
r2013 ــــــوافق 17 مــــــارس ســـــــنــــــة  مــــــارس ســـــــنــــــةGــــــوافق  اGاألولى عــــــام األولى عــــــام 1434 ا
يــنـظم اســتـعـمــال اGـواد اGـســتـنــفـذة لـطــبـقـة األوزونيــنـظم اســتـعـمــال اGـواد اGـســتـنــفـذة لـطــبـقـة األوزون

وأمزجتها واGنتجات التي حتتوي عليها.وأمزجتها واGنتجات التي حتتوي عليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة

rدينةGوالبيئة وا
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اGادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ـقـتـضى اتـفـاقـيـة فـيـيـنـا حلـمـايـة طـبـقة األوزون
اGـــبــــرمـــة في فــــيـــيــــنـــا يـــوم 22 مـــارس ســـنـــة 1985 والــــتي
انــضــمـت إلــيــهــا اجلــزائــر �ــوجب اGــرســوم الــرئــاسي رقم
92-354 اGــــؤرّخ في 25 ربــــيـع األوّل عـــام 1413 اGــــوافق 23

r1992 سبتمبر سنة
- و�ـــقـــتـــضـى بـــروتـــوكـــول مـــونـــريـــال بـــشـــأن اGـــواد
اGـسـتـنـفـذة لـطـبـقـة األوزون الـذي أبـرم في مـونـريـال يـوم
16 سـبـتـمـبـر سـنة 1987 وتـعـديالتـه (لـندن 27 و29 يـونـيو

سـنـــة 1990)  والـلـذين انـضــــمت إلـيـهـمــا اجلـزائـر �ـوجب
اGـــــرســـــــوم الـــــرئـــــاسي رقم 92-355 اGـــــؤرّخ في 25 ربـــــيع

r1992 وافق 23 سبتمبر سنةGاألوّل عام 1413 ا
- و�ــقـتـضى اتــفـاقـيـة بــازل بـشـأن الـتــحـكم في نـقل
الــنــفــايـات اخلــطــرة والــتــخــلص مــنــهــا عــبــر احلـدود والــتي
انـضمت إليهـا اجلزائر بـتحفظ �وجب اGـرسوم الرئاسي
رقم 98-158 اGـــــؤرّخ في19 مــــحـــــرم عــــام 1419 اGـــــوافق 16

r1998 مايو سنة
- و�ــقـــتــضى تــعـــديل بــروتــوكــول مـــونــتــريــال الــذي
وافـق عــلــيه االجــتــمــاع الــرابع لألطــراف بــكــوبــنــهــاجن في
23-25 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 1992 واGــــصـــــادق عــــلــــيـه �ــــوجب

اGــرســوم الـــرئــاسي رقم 99-115 اGــؤرّخ في29 صــفــر عــام
r1999 وافق 14 يونيو سنةG1420 ا

- و�ـقتضى تعـديل اتفاقـية بازل بشـأن التحكم في
نـــقل الـــنــفـــايـــات اخلـــطــرة والـــتـــخـــلص مـــنــهـــا عـــبـــر احلــدود
اGـعـتـمـد بـجـنـيف يـوم 22 سـبـتـمـبـر سـنة 1995 واGـصـادق
عــلـيـه �ـوجب اGــرســوم الـرئــاسي رقم 06-170 اGـؤرّخ في

r2006 وافق 22 مايو سنةG24 ربيع الثاني عام 1427 ا

- و�ــقـــتــضى تــعـــديل بــروتــوكــول مـــونــتــريــال الــذي
17-15 rاعــتـمــده االجــتــمــاع الـتــاسع لـألطـراف �ــونــتــريـال

ســبــتــمــبــر ســنـة 1997  واGــصـادق عــلــيـه �ـوجـب اGــرسـوم
الــــــرئــــــاسـي رقم 07-93 اGــــــؤرّخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1428

r2007 وافق 19 مارس سنةGا

- و�ــقــتــضى تــعـديـل بـروتــوكــول مــونـتــريــال بــشـأن
اGـواد اGـسـتنـفـذة لـطـبـقـة األوزون اGـعـتـمـد بـبـيجـX في 3
ديـــســمـــبــر ســـنــة 1999 واGـــصــادق عـــلــيـه �ــوجب اGـــرســوم
الــــــرئــــــاسـي رقم 07-94 اGــــــؤرّخ في 29 صــــــفـــــــر عــــــام 1428

r2007 وافق 19 مارس سنةGا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اGــــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1399 اGوافق 21 يولـيو سنة 1979 واGـتضمن

rتمّمGعدّل واGا rقانون اجلمارك

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-19 اGــــؤرّخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اGـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

 rتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاGوا

- و�قـتـضى األمر رقم 03-04 اGؤرّخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اGـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واGــتــعـلق
بالقـواعد العامـة اGطبقـة على عملـيات استيـراد البضائع

rوتصديرها

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اGــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اGــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةGتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اGوا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-325 اGـؤرّخ
في 16 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالوزير األول Xتضمن تعيGوا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرّخ
في17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 95-405 اGؤرّخ
في 9 رجب عـــــام 1416 اGـــــوافق 2 ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة 1995
واGتـعـلق بـرقابـة مـواد الصـحـة الـنبـاتـيـة ذات االستـعـمال

rتمّمGعدّل واGا rالفالحي

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 03-451 اGؤرّخ
في 7 شــوّال عــام 1424 اGــوافق أوّل ديـــســمــبـــر ســنــة 2003
الــذي يــحـــدّد قــواعــد األمـن الــتي تــطـــبّق عــلى الـــنــشــاطــات
اGـتصـلة بـاGـواد واGنـتوجـات الكـيمـيائـية اخلـطرة وأوعـية

rتمّمGعدّل واGا rضغوطةGالغاز ا
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- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 07-207 اGؤرّخ
في 15 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1428 اGـوافق 30 يـونـيـو سـنـة
2007 الــذي يـــنــظم اســـتــعـــمــال اGـــواد اGــســتـــنــفـــذة لــطـــبــقــة

rــنـــتـــجـــات الــتي حتـــتـــوي عــلـــيـــهــاGاألوزون وأمـــزجــتـــهـــا وا
rعدّلGا

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

اGـاداGـادّة األولى  :ة األولى  :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اGـادتـX 46 و47 من
الــــقــــانــــون رقم 03-10 اGــــؤرخ في 19 جــــمــــادى األولى عــــام
1424 اGـوافق 19 يـولـيـو سـنة 2003 واGذكـور أعالهr تـهدف

أحكام هذا اGرسوم إلى تـنظيم استعمال اGواد اGستنفذة
لــــطــــبــــقــــة األوزون الــــتي تــــدعى فـي هــــذا اGــــرســــوم "مـــواد
خـاضــعــة لـلــرقـابــة" سـواء كــانت غــيـر �ــزوجـة أو �ــزوجـة

�واد أخرىr وكذا اGنتجات التي حتتوي عليها.
اGاداGادّة ة 2  :   :  يقصد �ا يأتي :

اسـتـخـدام أسـاسي :اسـتـخـدام أسـاسي : كل اسـتـخـدام ضـروري لـلـصـحـة
أو الــســــالمــةr أو الــذي ال يــســتـــغــنى عــنه لـــلــســيــر احلــسن
لـلـمـجـتـمع وال يـوجـد لـه بـديل أو اسـتـخالف يـكـون مـجـديـا
تقنيـا أو اقتصـاديا أو يكـون مقبـوال من الناحـية البـيئية

والصحية ومطابقا للتنظيم اGعمول به.
: جـمع وتـخزيـن اGواد اخلـاضـعـة للـرقـابة االسـترجاع :االسـترجاع 
الـنــاجـمـة عن اGـنـتـجــات أو الـتـجـهـيـزات أثــنـاء حـفـظـهـا أو

صيانتها أو قبل رسكلتها أو جتديدها أو تدميرها. 
الـرالـرّســكــلـة : ســكــلـة : إعــادة اســتـعــمــال مـادة خــاضــعــة لـلــرقــابـة

ومسترجعة بعد عملية تنظيف أساسية.
الـــتـــجـــديــد :الـــتـــجـــديــد : إعـــادة مـــعــاجلـــة مـــادة خــاضـــعـــة لــلـــرقـــابــة
مــســتـرجــعــة من خالل عــمــلـيــات كــالـتــصــفــيـة والــتــجــفـيف
والـتــقـطـيــر واGـعـاجلــة الـكـيــمـيــائـيـة وذلك مـن أجل حتـقـيق
جنـاعـة مـسـاويـة لـتـلك الـتي تـعـطيـهـا مـادة جـديـدة بـالـنـظر

إلى االستعمال اGقصود.
الــتـــدمــيــر:الــتـــدمــيــر: كـل عــمــلــيـــة مــعــاجلــة تـــؤدي إلى الــتــحــول
النهائي أو التفـكك الكلّي Gادة خاضعة للرقابة مسترجعة
أو جـزء هام مـنـهـا والتي ال تـسـمح إلى إمـكانـيـة رسـكلـتـها

أو جتديدها. 
الفصل األولالفصل األول

إنتاج اGواد اخلاضعة للرقابة واستيرادها وتصديرهاإنتاج اGواد اخلاضعة للرقابة واستيرادها وتصديرها
القسم األولالقسم األول

حصص االستيرادحصص االستيراد
3  :   :  يــحــظــر إنــتـاج وتــصــديــر اGــواد اخلــاضــعـة اGـاداGـادّة ة 

للرقابة.

اGـاداGـادّة ة 4  :   : يـخــضع تــصـديــر اGـواد اخلــاضــعـة لــلـرقــابـة
اGـــســـتـــرجـــعـــة واGـــوجــهـــة لـــلـــتـــدمـــيـــر أو الـــتـــجـــديـــد طـــبـــقــا
اللــتــزامــات اجلـــزائــر الــدولــيـــةr إلى تــرخــيـص مــســبق من
الـــوزيـــر اGـــكـــلف بـــالـــبـــيـــئـــةr طـــبـــقـــا ألحـــكـــام اGـــادة 26 من
الـــــقـــــانـــــون رقم 01-19 اGـــــؤرخ في27 رمــــضـــــان عــــام 1422

اGوافق 12 ديسمبر سنة 2001 واGذكور أعاله.

اGـاداGـادّة ة 5  :   : يــحـظـر اســتـيـراد اGـواد اخلــاضـعـة لــلـرقـابـة
اGستعملة أو اGسترجعة أو اGرسكلة أو اجملددة.

اGـاداGـادّة ة 6  :   :  يـحـظـر اسـتـيـراد اGـواد اخلـاضـعـة لـلـرقـابة
اGـبـيـنـة أدنــاه واGـذكـورة في اGـلـحق األوّل وكـذا أمـزجـتـهـا

اGذكورة في اGلحق الثالث بهذا اGرسوم :

 r(HBFC) الهيدروبروموفليوروكربون -

 rالبروموكلوروميثان -

r(CFC) الكلوروفليوروكربون -

- الــكـلــوروفـلــيـوروكــربـون األخــرى كـامــلـة الــهـلــجـنـة
 r(أخرى CFC)

rالهالونات -

- رباعي كلور الكربون.

اGاداGادّة ة 7  :  : بغــض الـنظـر عن التـأشـيرة الـتي تعـــدها
مـصالح الــوزارة اGكلـفة بالطـاقــةr طبقــا ألحكام اGرسوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 03-451 اGــــؤرخ في 7 شــــوال عــــام 1424
اGوافق أوّل ديـسمبـر سنة r2003 اGعـدّل واGتـمّم واGذكور
أعالهr وإلى غاية تـواريخ احلظر احملدّدة في اGلحق الثاني
بـهـذا اGـرســومr يـخـضع اسـتـيـراد اGــواد اخلـاضـعـة لـلـرقـابـة
اGـبـيـنـة أدنـاه واGـذكـورة فـي نـفس اGـلـحق وكـذا أمـزجـتـهـا

اGذكورة في اGلحق الثالث حلصص استيراد سنوية :

r(HCFC) الهيدروكلوروفليوروكربون -

rميثيل الكلوروفورم -

- برومير اGيثيل.

ال يـــطــبـق هــذا احلــكـم عــلى اGـــواد اخلــاضــعـــة لــلـــرقــابــة
عـــنــدمـــا تــتـــواجــد في مـــنــتــوج مـــصــنّع غـــيــر الـــوعــاء الــذي

يستعمل لنقلها أو تخزينها.  

اGـاداGـادّة ة 8  :   : ال يـتـم اسـتــيــراد اGـواد اخلــاضــعــة لـلــرقــابـة
اGذكورة في اGادة 7 أعاله إالّ من الدول الـتي أمضت على
نــفس الــتــزامــات اجلــزائــر الــدولــيــة بــشــأن حــمــايــة طــبــقـة

األوزون.
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9  :  : يـــبـــاشـــر ســنـــويـــا إعـالن من قـــبل مـــصـــالح اGــاداGــادّة ة 
الوزارة اGكلفـة بالبيئة إلى اGؤسسات الراغبة في طلب
حــصـة اسـتـيـراد اGـواد اخلـاضـعــة لـلـرقـابـة. ويـنـشـر اإلعالن

في جريدتX يوميتX وطنيتX على األقل.

يـحـدد اإلعالن اGـذكـور أعاله شـروط وكـيـفـيات طـلب
وتبليغ منح حصص استيراد اGواد اخلاضعة للرقابة.

10 :  : يـــحــــرر طـــلب حــــصـــة اســـتــــيـــراد الــــمــــواد اGــاداGــادّة ة 
اخلـاضعـة لـلـرقـابة حـسب الـنـموذج اGـرفق بـاGـلـحق الرابع
بهذا اGرسوم. ويودع الطلب لدى الوزارة اGكلفة بالبيئة
مقـابل  وصل اسـتالمr حـسب الـكـيـفـيـات اGنـصـوص عـلـيـها
في اإلعـالن اGــوجـه لــلـــمـــســـتـــوردين واGـــذكــور فـي اGــادة 9

أعاله.

اGــاداGــادّة ة 11 :  : تــوزع حــصص اســـتــيــراد اGـــواد اخلــاضــعــة
لـلرقـابة بـX اGؤسـسات الـتي تـقدمت بـالطـلبr من طرف
" جلــنــة اGـواد اخلــاضـعــة لـلــرقـابــة " اGــنـشــأة �ـوجب أحــكـام

اGادة 19 من هذا اGرسوم.

تــتـأكـد "جلـنــة اGـواد اخلـاضــعـة لـلــرقـابـة" من شــفـافـيـة
وعدل وشرعية آليات توزيع حصص االستيراد.

بـعـد قرار "جلـنـة اGـواد اخلـاضـعة لـلـرقـابـة" حـول منح
حصـة استيراد اGـواد اخلاضعـة للرقابـةr يتم حتريـر تبليغ
rـكـلـفـة بـالـبـيـئـةGمـنح احلـصـة من طـرف مـصـالح الـوزارة ا

حسب النموذج اGرفق باGلحق اخلامس بهذا اGرسوم.

اGــاداGــادّة ة 12 :  :  يــتــعــX عــلى كـل حــائــز  حــصــة اســتــيــراد
اGـواد اخلاضعـة للـرقابـةr التـصريح "للـجنـة اGواد اخلـاضعة
لـلرقابة"   بـعد شهر كأقـصى حد من انقـضاء مدة صالحية
تــبـــلــيـغ مــنح حـــصــة االســـتــيـــرادr بــكـــمــيـــات اGــادة أواGــواد
اخلاضعة للرقـابة اGستوردة فعليـاr وحتديد نقطة الدخول

و/أو مكان جمركتها. 

اGـاداGـادّة ة 13 :  : يــتـعــX عـلـى حـائــز حـصــة اســتـيــراد اGـواد
اخلـاضــعــة لـلــرقــابــةr في حـالــة عــدم تــمـكّــنه من االســتــيـراد
إخـطــار " جلــنـة اGــواد اخلـاضــعـة لــلــرقـابــة " قـبل أربــعـة (4)
rنحGمن انقـضاء مـدة صالحيـة تبـليغ ا rأشهر كـأقصى حـد

من أجل إعادة منح حصته إلى مستورد آخر.

اGـاداGـادّة ة 14 :  : كل حـائـز  حـصـة اسـتـيـراد اGـواد اخلـاضـعـة
لــلـــرقــابـــةr  لم يــخـــطــر " جلــنـــة اGــواد اخلــاضـــعــة لــلـــرقــابــة "
بــكـمــيــات اGــواد اخلــاضــعـة لــلــرقــابــة اGــسـتــوردة فــعــلــيـا أو
بــإلـــغـــاء االســتـــيـــرادr  يــشـــطب من الـــبـــطــاقـــيـــة الــوطـــنـــيــة

للمستوردين للمواد اخلاضعة للرقابة. 

القسم الثانيالقسم الثاني
استثناءات حلظر االستيراداستثناءات حلظر االستيراد

اGــاداGــادّة ة 15 :  :  بـــعــد انـــقـــضـــاء تــواريـخ حــظـــر اســـتـــيــراد
اGواد اخلاضعة لـلرقابة احملددة في اGلحقX األوّل والثاني
بهذا اGرسومr �كن أن تسلّم استثناءات حلظر االستيراد
من أجل االسـتخدامـات األساسيـة كما هي مـعرَّفة في هذا

اGرسوم.

حتـــدد شــــروط وكــــيــــفـــيــــات طــــلب اســــتــــثـــنــــاء حلــــظـــر
االستـيراد وكـذا كـيفـيات مـنح مـقرّرات االسـتثـناء بـقرار
مـــشــــتـــرك بــــX الـــوزراء اGــــكـــلــــفـــX بـــالــــبـــيــــئـــة والــــطـــاقـــة

والتجارة.

القسم الثالثالقسم الثالث
األحـكــام اGـطـبـقـة عـلى اGـنـتــجـات الـتي حتـتـوي عـلى اGـواداألحـكــام اGـطـبـقـة عـلى اGـنـتــجـات الـتي حتـتـوي عـلى اGـواد

اخلاضعة للرقابةاخلاضعة للرقابة

اGــاداGــادّة ة 16 :  :  يــحـــظــر اســتـــيــراد وتــصـــديــر اGــنـــتــجــات
اGــذكـــورة في اGــلـــحق الــســـادس الــتي حتـــتــوي عـــلى اGــواد
اخلاضعة للرقابةr باستثناء اGنتجات التي حتتوي على :

r(HCFC) الهيدروالكلوروفليوروكربون -
rميثيل الكلوروفورم -

- برومير اGيثيل.

اGـاداGـادّة ة 17 :  : ال يـتم اســتـيــراد اGـنــتـجــات الـتـي حتـتـوي
rادة 16 أعالهGـذكورة فـي اGـواد اخلـاضـعـة لـلـرقـابـة اGعـلى ا
إالّ من الـدّول الـتـي أمـضت عـلى نـفـس الـتـزامـات اجلـزائـر

الدولية في مجال حماية طبقة األوزون.

Xـادّة ة 18 :  : حتـدد عـنـد االقـتـضـاء بـقـرار مـشـتـرك بـGـاداGا
الـوزراء اGـكــلـفـX بـالـبـيـئـة والـطــاقـة والـتـجـارة  كـيـفـيـات
حــــــظــــــر اســـــــتــــــيـــــــراد اGــــــنـــــــتــــــجــــــات الـــــــتـي حتــــــتــــــوي عـــــــلى
الــــهــــيــــدروكــــلـــــوروفــــلــــيــــوركــــربــــون (HCFC) عــــلـى أســـاس
الـــتـــزامــات اجلـــزائـــر الــدولـــيـــة في مـــجــال حـــمـــايــة طـــبـــقــة

األوزون.

القسم الرابعالقسم الرابع
جلنة اGواد اخلاضعة للرقابةجلنة اGواد اخلاضعة للرقابة

rــكــلــفــة بــالــبــيــئـةG19 :  :  تــنـــشــأ لـــدى الـوزارة ا اGـاداGـادّة ة 
جلـــنــــة وزاريـــة مــــشـــتـــركــــة تـــدعى "جلــــنـــة اGـــواد اخلــــاضـــعـــة

للرقابة" وتكلف �ا يأتي :

- دراسـة طــلــبــات حـصص اســتــيــراد اGـواد اخلــاضــعـة
rللرقابة
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- تـوزيع حـصـص اسـتـيـراد اGــواد اخلـاضـعـة لــلـرقـابـة
بـX اGستوردينr لـلفترة اGـمتدة من أوّل ينـاير إلى غاية
31 ديـسـمـبر مـن السـنـة اGـدنـيـةr بـطـريـقـة تـضـمن احـترام

حـــدود الـــكـــمـــيـــات الـــســـنـــويـــة اGـــســمـــوح اســـتـــيـــرادهـــا في
rاجلزائر

- ضـمـان مـتــابـعـة اسـتـيـراد اGـواد اخلــاضـعـة لـلـرقـابـة
 r ستوردة عند االقتضاءGوإعادة توزيع احلصص غير ا

- دراسـة طـلـبـات اسـتـثـنـاءات حـظـر اسـتـيـراد اGواد
r اخلاضعة للرقابة

- دراســة طــلـبــات تــصـديــر اGــواد اخلـاضــعــة لـلــرقــابـة
rوجهة للتدمير أو التجديدGسترجعة واGا

- إعـــــداد الــــبــــطــــاقـــــيــــة الــــوطــــنـــــيــــة لــــلــــمـــــســــتــــوردين
واGصدرين للمواد اخلاضعة للرقابة.

�ــــــكن عــــــرض كـل خالف أو نــــــزاع يـــــتــــــعــــــلق بــــــاGـــــواد
اخلـاضعـة لـلرقـابة أو بـاGنـتجـات الـتي حتتـوي علـيهـاr على

جلنة اGواد اخلاضعة للرقابة.

اGاداGادّة ة 20 :  : تتـكون جلـنة اGواد اخلـاضعة لـلرقـابة التي
يـرأسهـا  �ثل الـوزير اGـكـلف بالـبيـئة من األعـضاء اآلتي

ذكرهم :
 rثل (1) عن  وزير الدفاع الوطني� -

rثل (1) عن وزير الداخلية واجلماعات احمللية� -
 rاليةGكلف باGثل (1)  عن الوزير ا� -
rكلف بالطاقةGثل (1) عن الوزير ا� -
rكلف بالفالحةGثل (1) عن الوزير ا� -

rكلف بالتجارةGثل (1)  عن الوزير ا� -
rكلف بالصحةGثل (1)  عن الوزير ا� -

- �ثل (1)  عن الوزير اGكلف بالصناعـة.

اGاداGادّة ة 21 :  : يـعيّن أعضـاء جلنة اGواد اخلـاضعة لـلرقابة
�ـــوجب قـــرار من الــوزيـــر اGــكـــلف بـــالــبـــيــئـــةr بــنـــاء عــلى
اقـتـراح من الـسلـطـات الـتي يـنـتمـون إلـيـهـا Gدة ثالث (3)
سنـوات قابلـة للتجـديدr ويتم اسـتخالفهـم حسب األشكال

نفسها. 
تــتــولـى مــصــالح الــوزارة اGــكــلــفــة بــالــبــيــئــة األمــانـة

الدائمة للجنة اGواد اخلاضعة للرقابة.
�ـكن أن تسـتعـX جلنـة اGواد اخلـاضعـة للـرقابـةr عند

احلاجةr بكل شخص من شأنه مساعدتها في  أشغالها. 

اGاداGادّة ة 22 :  : جتـتمع جلـنة اGـواد اخلـاضعـة للـرقابـة كلـما
دعت الضـرورة إلى ذلكr بنـاء علـى استـدعاء من رئـيسـها

قــبـل ثــمـــانــيــة (8) أيــام عـــلى األقل من انـــعــقــاد االجـــتــمــاع.
وحتــرّر في نــهــايــة كل جــلـســة نــتــيــجـة أشــغــال جلــنــة اGـواد

اخلاضعة للرقابة في محاضر يوقعها أعضاء اللجنة.
ال تــصح مــداوالت جلـنــة اGـواد اخلــاضـعــة لـلــرقـابـة  إالّ
بـــحــــضـــور أغــــلـــبـــيــــة األعـــضــــاء. وفي حـــالــــة عـــدم اكــــتـــمـــال
الـنـصابr يـنـعقـد اجـتمـاع جـديـد بعـد انـقضـاء مـدة ثمـانـية
(8) أيـام. وتصح مـداوالت اللـجنـة  حيـنئـذ مهـما يـكن  عدد
األعضاء احلاضرين. وتتـخذ اGداوالت باألغلبـية البسيطة
لألصــوات وفي حـالــة تــسـاوي عــدد األصــوات يـكــون صـوت

الرئيس مرجحا.
الفصل الثانيالفصل الثاني

أحكام تتعلق باستعمال اGواد اخلاضعة للرقابةأحكام تتعلق باستعمال اGواد اخلاضعة للرقابة
القسم األولالقسم األول
أحكام عامةأحكام عامة

23 :  : يــــحـــظــــر اســـتـــــعــــمــــال اGـــــواد اخلــــاضــــعـــة اGــاداGــادّة ة 
للـرقابة اGـذكورة في اGلحقX األوّل والثاني أو أمزجتها
اGــــذكــــورة فـي اGــــلــــحق الــــثــــالـث بــــهــــذا اGــــرســــومr لــــصــــنع
اGـــنــــتـــجـــات اGــــذكـــورة في اGـــلــــحق الـــســــادسr ابـــتـــداء من
تـــــــواريخ حـــــــظــــــر االســــــتـــــــيــــــراد احملـــــــددة فـي اGـالحق األوّل

والثاني والثالث.
ال يطبق هذا احلكم على استعمال :

- اGـواد اخلاضعة لـلرقابة اGـسترجعـة أو اGرسكلة أو
اجملـــدّدة عــنــد اســـتــعــمــالـــهــا لــغـــرض حــفظ وصــيـــانــة أجــهــزة

rالتبريد أو تكييف الهواء
- الــهـــالــونـــات اGــســتـــرجــعـــة أو اGــرســكـــلــة أو اجملــدّدة
ضمن األنـظمـة اGوجـودة إلى غايـة تاريخ يـحدد عن طريق

التنظيم.
يـحـظـر عــرض اGـواد اخلـاضـعـة لـلــرقـابـة اGـذكـورة في
اGـلــحـقــX األوّل والـثــاني بـهــذا اGـرســوم في الــسـوق وكـذا
اGـنـتـجـات الـتي حتـتــوي عـلـيـهـاr ابـتـداء من اآلجـال احملـدّدة

في اGلحقX األوّل والثاني. 

اGــاداGــادّة ة 24 :  : يــحـــظــر الــقــيــام بـــإفــراز مــتــعـــمــد لــلــمــواد
اخلاضـعة للـرقابة في اجلـو. ويتعـرض اخملالفون لـهذا احلكم
لـلعقـوبات اGنـصوص علـيها في اGادة 84 من الـقانون رقم
03-10 اGـؤرخ في 19 جــمـادى األولى عـام 1424 اGـوافق 19

يوليو سنة 2003 واGذكور أعاله.

اGاداGادّة ة 25 :  : اGواد اخلاضعة للرقابة اGوجودة في : 
rأجهزة التبريد أو تكييف الهواء -

- أنــــظــــمــــة احلــــمــــايــــة مـن احلــــرائق وأجــــهــــزة إطــــفــــاء
احلرائق.
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يجب أن تسترجع من أجل أن :
- ترسـكل أو جتدّد خالل عـملـيات حـفظ وصيـانة هذه
األجــــهــــزة أو قــــبل تــــفــــكــــيك أو إزالــــة هــــذه األجــــهــــزة غــــيـــر

rستعملةGا
- أو تدمر بواسطة تـقنيات مقبولة بيئياr ال سيّما

تلك اGطابقة اللتزامات اجلزائر الدولية.  

اGــاداGــادّة ة 26 :  :  حتـــدّد الــتـــدابـــيــر الـــرامـــيــة  إلى تـــنـــظــيم
اســتـــرجـــاع ورســـكـــلــة وجتـــديـــد وتـــدمـــيــر اGـــواد اخلـــاضـــعــة
لـلـرقابـةr وكــذا إجــراءات وكـيفـيـات الـرقابـة اGـتـعلـقـة بـها
لـكل اسـتـعمـال مـذكور أدنـاهr بـقرار مـشـترك بـX الـوزير

اGكلف بالبيئـة والوزير اGعني.
وتــهـدف هــذه الـتـدابــيـر إلى إزالــة وتـقـلــيص تـسـرب
اGــواد الـــخـاضـعــة لـلــرقــابـــة إلى أقـصـى حــد وبــاخلـصـوص

فيما يأتي:
-  أجــهـزة الــتــبــريــد الـثــابــتــة واGــسـتــعــمــلــة ألغـراض

rجتارية وصناعية وأجهزة التكييف الهوائي
rتنقلةGأجهزة التبريد والتكييف الهوائي ا -

rأنظمة الوقاية من احلرائق -
-  مـــنـــشـــآت الـــتـــدخـــX والـــعـــمـــلـــيـــات الـــتي يـــتم من

خاللها استخدام برومير اGيثيل.
القسم الثانيالقسم الثاني

األحكام اخلاصاألحكام اخلاصّة بالهالوناتة بالهالونات

اGـاداGـادّة ة 27 :  : يـحـــظـر عــرض  الـهــالـونـات اGــذكـورة في
اGـــلـحـق األوّل فـي الــســـوق واســـتــعـمـــالـــهـــاr إالّ إذا كـانت

مــستـرجـعــة أو مرسكلـة أو مجددة في األجهـزة اGتواجدة
أو إذا تــعــلق األمــر بــاســتــخــدامــات حــاســمــة حتــدد �ــوجب
قــرار مــشــتــرك بــX الـــوزيــر اGــكــلف بـــالــبــيــئــة والــوزيــر

اGكلف بالطاقة. 

اGــــاداGــــادّة ة 28 :  : تـــــوضـع أنــــظـــــمـــــة الــــوقـــــايـــــة من احلـــــرائق
وأجـــهـــزة اإلطــفـــاء الـــتي حتـــتـــوي عـــلى الـــهـــالـــونـــات خــارج
اخلــدمــةr قــبل الــتـاريـخ الـذي يــتم حتــديــده �ــوجب الــقـرار
اGـــــشــــتــــرك اGــــنـــــصــــوص عــــلــــيـه في اGــــادة 27 أعـاله وبــــعـــد
الـتــشـاور مع الــدوائـر الــوزاريـة واGــؤسـســات والـهــيـئـات

اGعنية وعلى أساس التزامات اجلزائر الدولية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اGاداGادّة ة 29 :  :  حتدّد كـيفـيات تطـبيق هـذا اGرسـومr عند
احلــاجــةr بــقــرار مــشــتــرك بــX الــوزيــر اGــكــلف  بــالــبــيــئـة

.XعنيGوالوزراء ا

30 :  : تــلـــغى أحـــكـــام الـــمـــرســوم الـــتـــنـــفـــيــذي اGـاداGـادّة ة 
رقم 07 -207 اGــــؤرخ في 15 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1428

اGوافق 30 يونيو سنة r2007 اGعدّل واGذكور أعاله.

اGـــــاداGـــــادّة  31  :  :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اGــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرر بـــــاجلـــــــزائــــــر في 5 جــــــمــــــادى األولـى عـــــام 1434
اGوافق 17 مارس سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

تعيX مجموعة اGوادتعيX مجموعة اGواد
اخلاضعة للرقابةاخلاضعة للرقابة

اGلحــق األولاGلحــق األول
قائمة اGواد اخلاضعة للرقابة اGمنوعة من االستيرادقائمة اGواد اخلاضعة للرقابة اGمنوعة من االستيراد

تعيX اGادة اخلاضعة للرقابةتعيX اGادة اخلاضعة للرقابة

الصيغةالصيغة
الكيميائيةالكيميائية

االسماالسم
التقنيالتقني

التسمية الكيميائيةالتسمية الكيميائية

رقم التعريفةرقم التعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تاريخ اGنع منتاريخ اGنع من
االستيراداالستيراد

CHFBr2

CHF2Br

CH2FBr

C2HFBr4

C2HF2Br3

HBFC-22 B1

ثنائي بروموفليوروميثان

ثنائي فليوروبروموميثان

بروموفليوروميثان

رباعي بروموفليوروايثان

ثـالثــي بـــــــــــــــرومــــــــــــــــوثـــــــــــــــنــــــــــــــــائـي
فليوروايثان

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

أوّل يناير 1996

هيدروبروموفليورو
كربون
(HBFC)
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تعيX مجموعة اGوادتعيX مجموعة اGواد
اخلاضعة للرقابةاخلاضعة للرقابة

اGلحــق األول (تابع)اGلحــق األول (تابع)

تعيX اGادة اخلاضعة للرقابةتعيX اGادة اخلاضعة للرقابة

الصيغةالصيغة
الكيميائيةالكيميائية

االسماالسم
التقنيالتقني

التسمية الكيميائيةالتسمية الكيميائية

رقم التعريفةرقم التعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تاريخ اGنع منتاريخ اGنع من
االستيراداالستيراد

ثــــــــــــــنـــــــــــــــائـي بـــــــــــــــرومـــــــــــــــو ثـالثـي
فليوروايثان

برومورباعي فليوروايثان

ثالثي بروموفليوروايثان

ثـــــــــــنــــــــــائـي بــــــــــرومـــــــــــوثــــــــــنــــــــــائـي
فليوروايثان

بروموثالثي فليوروايثان

ثنائي برومو فليوروايثان

برومو ثنائي فليوروايثان

برومو فليوروايثان

ســـــــــــــــــــــــــــــداســـي بـــــــــــــــــــــــــــــرومــــــــــــــــــــــــــــو
فليوروبروبان

خــــــــمـــــــــاسي بــــــــرومـــــــــو ثــــــــنــــــــائي
فليوروبروبان

ربــــــــــــــــــاعــي بــــــــــــــــــرومــــــــــــــــــو ثــالثـي
فليوروبروبان

ثـالثــي بــــــــــــــــــرومـــــــــــــــــــو ربــــــــــــــــــاعـي
فليوروبروبان

ثــــــــنـــــــــائي بــــــــرومـــــــــو خــــــــمــــــــاسي
فليوروبروبان

بـــــــــــــــــــــــــــــرومـــــــــــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــــــــــــداســي
فليوروبروبان

خــــــمـــــاسـي بــــــرومــــــو فــــــلــــــيـــــورو
بروبان

ربـــــــــــاعـي بـــــــــــرومـــــــــــو ثـــــــــــنـــــــــــائـي
فليوروبروبان

ثـــالثـــي بــــــــــــــــــــــــــرومـــــــــــــــــــــــــــو ثـــالثــي
فليوروبروبان

ثـــــــــــنـــــــــــائـي بـــــــــــرومـــــــــــو ربـــــــــــاعـي
فليوروبروبان

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

أوّل يناير 1996 هيدروبروموفليورو
كربون
(HBFC)
(تابع)

C2HF3Br2

C2HF4Br

C2H2FBr3

C2H2F2Br2

C2H2F3Br

C2H3FBr2

C2H3F2Br

C2H4FBr

C3HFBr6

C3HF2Br5

C3HF3Br4

C3HF4Br3

C3HF5Br2

C3HF6Br

C3H2FBr5

C3H2F2Br4

C3H2F3Br3

C3H2F4Br2
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تعيX مجموعة اGوادتعيX مجموعة اGواد
اخلاضعة للرقابةاخلاضعة للرقابة

اGلحــق األول (تابع)اGلحــق األول (تابع)

تعيX اGادة اخلاضعة للرقابةتعيX اGادة اخلاضعة للرقابة

الصيغةالصيغة
الكيميائيةالكيميائية

االسماالسم
التقنيالتقني

التسمية الكيميائيةالتسمية الكيميائية

رقم التعريفةرقم التعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تاريخ اGنع منتاريخ اGنع من
االستيراداالستيراد

BCM

CFC-11

CFC-12

CFC-113

CFC-114

CFC-115

CFC-13

CFC-111

CFC-112

CFC-211

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.30

2903.79.91

2903.77.90

2903.77.90

2903.77.90

2903.77.90

2903.77.90

2903.77.11

2903.77.12

2903.77.13

2903.77.21

أوّل يناير 1996

أوّل يناير 2002

أوّل يناير 2010

أوّل يناير 2010

هيدروبروموفليورو
كربون
(HBFC)
(تابع)

برومو كلورو ميثان

كـلورو فـلـيـورو
( CFC ) كـربـون

كـلورو فـلـيـورو
كـربـون أخـرى

 مـهـلـجـنـة كـلـيـا
(CFC أخرى)

C3H2F5Br

C3H3FBr4

C3H3F2Br3

C3H3F3Br2

C3H3F4Br

C3H4FBr3

C3H4F2Br2

C3H4F3Br

C3H5FBr2

C3H5F2Br

C3H6FBr

CH2BrCel

CFCl3

CF2Cl2

C2F3Cl3

C2F4Cl2

C2F5Cl

CF3Cl

C2FCl5

C2F2Cl4

C3FCl7

بــــــرومـــــو خــــــمــــــاسـي فــــــلــــــيـــــورو
بروبان

ربــــــــاعـي بـــــــرومــــــــو فـــــــلــــــــيـــــــورو
بروبان

ثالثـي بــرومــو ثــنــائي فــلــيــورو
بروبان

ثــنــائـي بــرومــو ثالثي فــلــيــورو
بروبان

برومو رباعي فليورو بروبان

ثالثي برومو فليورو بروبان

ثـنــائي بـرومــو ثـنـائي فــلـيـورو
بروبان

برومو ثالثي فليورو بروبان

ثنائي برومو فليورو بروبان

برومو ثنائي فليورو بروبان

برومو فليورو بروبان

برومو كلورو ميثان

ثالثي كلوروفليورو ميثان

ثــنــائي كـلــورو ثــنـائـي فـلــيـورو
ميثان

ثالثـي كـــلــــورو ثالثـي فـــلــــيـــورو
ايثان

ثـنــائي كــلـورو ربــاعي فـلــيـورو
ايثان

كلورو خماسي فليورو ايثان

كلورو ثالثي فليورو ميثان

خماسي كلوروفليورو ايثان

ربـاعـي كـلــورو ثـنــائي فـلــيـورو
ايثان

سباعي كلورو فليورو بروبان
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تعيX مجموعة اGوادتعيX مجموعة اGواد
اخلاضعة للرقابةاخلاضعة للرقابة

اGلحــق األول (تابع)اGلحــق األول (تابع)

تعيX اGادة اخلاضعة للرقابةتعيX اGادة اخلاضعة للرقابة

الصيغةالصيغة
الكيميائيةالكيميائية

االسماالسم
التقنيالتقني

التسمية الكيميائيةالتسمية الكيميائية

رقم التعريفةرقم التعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تاريخ اGنع منتاريخ اGنع من
االستيراداالستيراد

CFC-212

CFC-213

CFC-214

CFC-215

CFC-216

CFC-217

Halon-1211

Halon-1301

Halon-2402

TCC

أوّل يناير 2010

أوّل يناير 2010

أوّل يناير 2010

كـلورو فـلـيـورو
كـربـون أخـرى

 مـهـلـجـنـة كـلـيـا 
(CFC أخرى)

(تابع)

هالونات

رباعي كلورور الكربون

سـداسي كـلـوروثـنـائي فـلـيـورو
بروبان

خمـاسـي كلـورو ثـالثي فـلـيورو
بروبان

ربـاعي كــلـورو ربـاعي فــلـيـورو
بروبان

ثالثي كـلـورو خـمـاسي فـلـيورو
بروبان

ثـنائي كـلورو سـداسي فلـيورو
بروبان

كلورو سباعي فليورو بروبان

بــرومــوكــلـــوروثــنــائي فــلــيــورو
ميثان

برومو ثالثي فليورو ميثان

ثـنـائي بـرومــو ربـاعي فـلـيـورو
ايثان

رباعي كلورور الكربون

C3F2Cl6

C3F3Cl5

C3F4Cl4

C3F5Cl3

C3F6Cl2

C3F7Cl

CF2BrCl

CF3Br

C2F4Br2

CCl4

2903.77.22

2903.77.31

2903.77.32

2903.77.41

2903.77.42

2903.77.43

2903.76.00

2903.76.00

2903.76.00

2903.14.00

اGلحــق الثانياGلحــق الثاني
قائمة اGواد اخلاضعة للرقابة اGرخصة لالستيرادقائمة اGواد اخلاضعة للرقابة اGرخصة لالستيراد

تعيX مجموعة اGوادتعيX مجموعة اGواد
اخلاضعة للرقابةاخلاضعة للرقابة

تعيX اGادة اخلاضعة للرقابةتعيX اGادة اخلاضعة للرقابة

الصيغةالصيغة
الكيميائيةالكيميائية

االسماالسم
التقنيالتقني

التسمية الكيميائيةالتسمية الكيميائية

رقم التعريفةرقم التعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تاريخ اGنع منتاريخ اGنع من
االستيراداالستيراد

MC

MB

أوّل يناير 2015

أوّل يناير 2015

مـيـثـيـل
الكـلـوروفـورم

بـرومـور اGيثيل

r1 r1 1 -  ثالثي كـــلــورو ايــثــان
(ميثيل الكلورو فورم)

بــــــرومـــــــومــــــيـــــــثــــــان (بـــــــرومــــــور
اGيثيل)

C2H3Cl3 (1)

CH3Br

2903.19.10

2903.39.10
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اGلحــق الثاني (تابع)اGلحــق الثاني (تابع)

تعيX مجموعة اGوادتعيX مجموعة اGواد
اخلاضعة للرقابةاخلاضعة للرقابة

تعيX اGادة اخلاضعة للرقابةتعيX اGادة اخلاضعة للرقابة

الصيغةالصيغة
الكيميائيةالكيميائية

االسماالسم
التقنيالتقني

التسمية الكيميائيةالتسمية الكيميائية

رقم التعريفةرقم التعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تاريخ اGنع منتاريخ اGنع من
االستيراداالستيراد

HCFC-21 

HCFC-22 

HCFC-31

HCFC-121

HCFC-122

HCFC-123 

HCFC-123 

HCFC-124 

HCFC-124 

HCFC-131

HCFC-132

HCFC-133

HCFC-141

HCFC-141b

HCFC-142

HCFC-142b

HCFC-151

HCFC-221

أوّل يناير 2030 هيدرو كلورو
فليورو كربون

(HCFC)

ثنائي كلوروفليوروميثان

كلوروثنائي فليورو ميثان

كلوروفليوروميثان

رباعي كلوروفليوروايثان

ثالثي كـــلـــوروثـــنـــائي فـــلـــيــورو
ايثان

ثــنـــائـي كــلـــوروثـالثي فـــلـــيــورو
ايثان

ثــنـــائـي كــلـــوروثـالثي فـــلـــيــورو
ايثان

كلورو رباعي فليورو ايثان

كلورو رباعي فليورو ايثان

ثالثي كلوروفليوروايثان

ثــنــائي كـلــورو ثــنـائـي فـلــيـورو
ايثان

كلورو ثالثي فليورو ايثان

ثنائي كلورو فليورو ايثان

r1 1 - ثـــــــنــــــــائي كـــــــلـــــــورو - 1 -
فليوروايثان

كلورو ثنائي فليورو ايثان

1 - كـــــــلــــــورو - r1 1 - ثـــــــنــــــــائي
فليورو ايثان

كلورو فليورو ايثان

ســـــــداسـي كـــــــلــــــــورو فـــــــلـــــــيـــــــورو
بروبان

2903.79.20

2903.71.00

2903.79.20

2903.79.20

2903.79.20

2903.72.00

2903.72.00

2903.79.10

2903.79.10

2903.79.20

2903.79.20

2903.79.20

2903.73.00

2903.73.00

2903.74.00

2903.74.00

2903.79.20

2903.79.20

CHFCl2

CHF2Cl

CH2FCl

C2HFCl4

C2HF2Cl3

C2HF3Cl2

CH Cl2CF3

C2HF4Cl

CHFClCF3

C2H2FCl3

C2H2F2Cl2

C2H2F3Cl

C2H3FCl2

CH3CFCl2

C2H3F2Cl

CH3CF2Cl

C2H4FCl

C3HFCl6
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اGلحــق الثاني (تابع)اGلحــق الثاني (تابع)

تعيX مجموعةتعيX مجموعة
اGواد اخلاضعةاGواد اخلاضعة

للرقابةللرقابة

تعيX اGادة اخلاضعة للرقابةتعيX اGادة اخلاضعة للرقابة

الصيغةالصيغة
الكيميائيةالكيميائية

التسمية الكيميائيةالتسمية الكيميائيةاالسم التقنياالسم التقني

رقم التعريفةرقم التعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تاريخ اGنع منتاريخ اGنع من
االستيراداالستيراد

HCFC-222

HCFC-223

HCFC-224

HCFC-225

HCFC-225ca 

HCFC-225cb 

HCFC-226

HCFC-231

HCFC-232

HCFC-233

HCFC-234

HCFC-235

HCFC-241

HCFC-242

HCFC-243

أوّل يناير 2030
هيدرو كلورو
فليورو كربون

(HCFC)
(تابع)

خــــــمـــــــاسـي كـــــــلــــــورو ثـــــــنـــــــائي
فليورو بروبان

رباعي كـلورو ثالثي فـليورو
بروبان

ثــالثـي كــــــــــــــــلـــــــــــــــورو ربـــــــــــــــاعـي
فليوروبروبان

ثــــــنـــــــائـي كـــــــلــــــورو خـــــــمـــــــاسي
فليورو بروبان

r1 r1 - 3 - ثــنـــائي كــلــورو r3
r2 r1 2 - خــــمــــاسي فــــلــــيــــورو

بروبان

r1 r1 - 3 - ثــنـــائي كــلــورو r1
r2 r2 3 - خــــمــــاسي فــــلــــيــــورو

بروبان

كــــــلـــــورو ســــــداسي فــــــلـــــيـــــورو
بروبان

خـــــمــــاسـي كـــــلــــورو فـــــلـــــيــــورو
بروبان

رباعي كلـورو ثنائي فليورو
بروبان

ثالثي كــلــورو ثالثي فـلــيـورو
بروبان

ثنائي كـلورو رباعي فيلورو
بروبان

كـــــلــــورو خـــــمـــــاسي فـــــلـــــيــــورو
بروبان

رباعي كلوروفليوروبروبان

ثالثي كـلـورو ثـنـائي فـلـيورو
بروبان

ثنـائـي كلـورو ثـالثي فـلـيورو
بروبان

2903.79.20

2903.79.20

2903.79.20

2903.75.00

2903.75.00

2903.75.00

2903.79.20

2903.79.20

2903.79.20

2903.79.20

2903.79.20

2903.79.20

2903.79.20

2903.79.20

2903.79.20

C3HF2Cl5

C3HF3Cl4

C3HF4Cl3

C3HF5Cl2

CF3CF2CHCl2

CF2ClCF2CHClF

C3HF6Cl

C3H2FCl5

C3H2F2Cl4

C3H2F3Cl3

C3H2F4Cl2

C3H2F5Cl

C3H3FCl4

C3H3F2Cl3

C3H3F3Cl2
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اGلحــق الثالثاGلحــق الثالث
قائمة أمزجة اGواد اخلاضعة للرقابةقائمة أمزجة اGواد اخلاضعة للرقابة

رقم التعريفةرقم التعريفةتعيX مجموعة أمزجة اGواد اخلاضعة للرقابةتعيX مجموعة أمزجة اGواد اخلاضعة للرقابة
اجلمركيةاجلمركية

تاريخ اGنع منتاريخ اGنع من
االستيراداالستيراد

(HBFC) أمزجة حتتوي على الهيدروبروموفليوروكربون

أمزجة حتتوي على البروموكلوروميثان 

أمـزجـة حتـتـوي عـلى الـكـلـوروفـلـيـوروكـربون (CFC) والـهـيـدروكـلـوروفـلـيـوروكـربون
(HCFC)

أمـــزجــة حتـــتـــوي عـــلى الـــبــرومـــوكـــلـــورو ثــنـــائي فـــلـــيـــورومــيـــثـــان أو الــبـــرومـــوثالثي
فليوروميثان أو ثنائي برومورباعي فليورو ايثان

أمزجة حتتوي على رباعي كلورور الكربون 

أمزجة حتتوي على ميثيل الكلوروفورم

أمزجة حتتوي على برومور اGيثيل

أمــزجـة حتـتـوي عـلـى الـهـيـدرو كـلــورو فـلـيـورو كـربـون (HCFC) ولـيس عـلى الـكـلـورو
(CFC) فليورو كربون

3824.73.00

3824.77.20

3824.71.00

3824.72.00

3824.75.00

3824.76.00

3824.77.10

3824.74.00

أوّل يناير 1996

أوّل يناير 2002

أوّل يناير 2010

أوّل يناير 2010

أوّل يناير  2010

أوّل يناير  2015

أوّل يناير  2015

أوّل يناير  2030

اGلحــق الثاني (تابع)اGلحــق الثاني (تابع)

تعيX مجموعةتعيX مجموعة
اGواد اخلاضعةاGواد اخلاضعة

للرقابةللرقابة

تعيX اGادة اخلاضعة للرقابةتعيX اGادة اخلاضعة للرقابة

الصيغةالصيغة
الكيميائيةالكيميائية

التسمية الكيميائيةالتسمية الكيميائيةاالسم التقنياالسم التقني
رقم التعريفةرقم التعريفة
اجلمركيةاجلمركية

تاريخ اGنع منتاريخ اGنع من
االستيراداالستيراد

هيدرو كلورو
فليورو كربون

(HCFC)
(تابع)

C3H3F4Cl

C3H4FCl3

C3H4F2Cl2

C3H4F3Cl

C3H5FCl2

C3H5F2Cl

C3H6FCl

HCFC-244

HCFC-251

HCFC-252

HCFC-253

HCFC-261

HCFC-262

HCFC-271

كـــــــلــــــورو ربـــــــاعـي فـــــــلـــــــيــــــورو
بروبان

ثـالثـي كـــــــــلـــــــــورو فـــــــــلـــــــــيـــــــــورو
بروبان

ثـنائي كـلورو ثـنـائي فلـيورو
بروبان

كـــــــــلـــــــــورو ثـالثـي فـــــــــلـــــــــيـــــــــورو
بروبان

ثنائي كلوروفليورو بروبان

كــــــلــــــورو ثـــــــنــــــائـي فــــــلــــــيــــــورو
بروبان

كلورو فليورو بروبان

2903.79.20

2903.79.20

2903.79.20

2903.79.20

2903.79.20

2903.79.20

2903.79.20

أوّل يناير 2030

(1) ال تشير الصيغة على r1 r1 2 - ثالثي كلورو ايثان
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اGلحــق الرابعاGلحــق الرابع

طـلـب حـصــة اسـتـيـراد الـمــواد الـخـاضـعــة للرقـابــةطـلـب حـصــة اسـتـيـراد الـمــواد الـخـاضـعــة للرقـابــة

لقب واسم أو اسم شركة الطالب : ....................................................................................................................

النشاط اGمارس : ..........................................................................................................................................

العنوان : .........................................................................الهاتف : ................................................................

مراجع السجل التجاري ........................ (ترفق بالطلب نسخة من السجل التجاري مصادق عليها)

رقم ................................................................... الصادر بتاريخ ....................................................................

رقم التعريف اجلبائي ....................................... ( ترفق بالطلب نسخة من  بطاقة التعريف اجلبائي مصادق عليها)

XالتعيXالتعي
التجاريالتجاري

(1)

نقطة الدخولنقطة الدخول
و/أو مكان اجلمركةو/أو مكان اجلمركة

اGتوقعاGتوقع

وصف االستعمالوصف االستعمال
أو االستعماالتأو االستعماالت

اGرتقبةاGرتقبة

تعيX اGموتعيX اGموّن
(2)

 وبلد التصديروبلد التصدير

رقم التعريفةرقم التعريفة
اجلمركيةاجلمركية

احلصةاحلصة
اGطلوبةاGطلوبة

(كلغ)(كلغ)

التسميةالتسمية
الكيميائية/الكيميائية/

الصيغة الكيميائيةالصيغة الكيميائية

(1) بالنسبة لألمزجةr يشار لـلمادة أو اGواد اخلاضعة للرقابة بنسب مائوية كتلية.

(2) يجب أن ترفق بطلب احلصة شهادة يسلّمها اGورد يشهد �وجبها بأن اGادة أو اGواد اخلاضعة للرقابة جديدة.

أشهد  بشرفي بأن اGعلومات الواردة في هذا الطلب صحيحة.
                                       ( لقبr اسم و صفة اGوقع)

بـــ...................بتاريخ...............

(التوقيع و اخلتم)
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اGلحــق اخلامساGلحــق اخلامس

الـجـمـهـوريـــة اجلـزائـريـــة الـديـمـقـراطـيـــة الـشـعـبـيـــــة الـجـمـهـوريـــة اجلـزائـريـــة الـديـمـقـراطـيـــة الـشـعـبـيـــــة 

وزارة التـهـيـئــة العـمـرانـيــة و الـبـيـئــة و الـمـديـنــة وزارة التـهـيـئــة العـمـرانـيــة و الـبـيـئــة و الـمـديـنــة 

تبليغ عن منح حصة استيراد اGواد اخلاضعـة للرقـابــةتبليغ عن منح حصة استيراد اGواد اخلاضعـة للرقـابــة
رقم ... بتاريخ ........ صالح إلى غاية رقم ... بتاريخ ........ صالح إلى غاية  31 ديسمبر.... ديسمبر.... 20

اGــــــــــــــؤســـــــــــــــســــــــــــــة ..............................................................�ـــــــــــــــثــــــــــــــلـــــــــــــــة بـ ................................r الــــــــــــــكـــــــــــــــائــــــــــــــنــــــــــــــة
r........................................ واليـــــــة r..........................................�بــ.................................................r بــــــــلـــــــديــــــــة 
صــاحـبــة الـســجل الـــتــجـــاري رقم ................................................ الــصـادر بــتـاريخ ..............................................
ورقم التسجيل اجلبائي ...........................................r اGمارسة لنشاط .............................................................
....................................................................................................................................................................

XالتعيXالتعي
التجاريالتجاري

(1)

نقطة الدخولنقطة الدخول
و/أو مكان اجلمركةو/أو مكان اجلمركة

اGتوقعاGتوقع

وصف االستعمالوصف االستعمال
أو االستعماالتأو االستعماالت

اGرتقبةاGرتقبة

تعيX اGموتعيX اGموّن
وبلد التصديروبلد التصدير

رقم التعريفةرقم التعريفة
اجلمركيةاجلمركية

احلصةاحلصة
اGطلوبةاGطلوبة

(كلغ)(كلغ)

التسميةالتسمية
الكيميائية/الكيميائية/

الصيغة الكيميائيةالصيغة الكيميائية

(1) بالنسبة لألمزجةr يشار لـلمادة أو اGواد اخلاضعة للرقابة بنسب مائوية كتلية.

(التوقيع و اخلتم)
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اGلحق السادساGلحق السادس
قائمة اGنتجات التي �كن أن حتتوي على مواد خاضعة للرقابةقائمة اGنتجات التي �كن أن حتتوي على مواد خاضعة للرقابة

اGنتجات التي �كن أن حتتوياGنتجات التي �كن أن حتتوي
 على مواد خاضعة للرقابة على مواد خاضعة للرقابة

تعيX التعريفةتعيX التعريفة رقم التعريفةرقم التعريفة
اجلمركيةاجلمركية

I - - أجــهــزة تــكــيــيـف هــواء الــســيـارات أجــهــزة تــكــيــيـف هــواء الــســيـارات
والشاحنات والشاحنات 

عــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــا حتــــــــــــــــــتــــــــــــــــــوي عـــــــــــــــــــلـى
الــكـــلــوروفـــلـــيــوروكـــربــون (CFC) أو
أمـــزجـــته اGـــشــار إلـــيـــهـــا في اGـــلــحق
األول والـــثـــالـث كـــمـــائع مـــبـــرد و/أو

عازل في اGنتج.

- -  غيرها

- -  غيرها

- - بأقل من  18 مقعداr مع احتساب السائق 

- -   بأقل من  18 مقعداr مع احتساب السائق

- - غيرها

- مـركبات مـصمـمة خصـيصـا للـسير عـلى الثـلج و سيارات
خــاصــة لــنــقل األفــراد عــلى أرضــيــات الــقــولف و مــركــبـات

�اثلة

- غيرها

- -  غيرها

-  غيرها

- شاحنات رافعة

- - غيرها

II - - أجهزة التبريد وتكييف الهواء/ مضخات حرارية ذات استعمال منزلي وجتاري :  أجهزة التبريد وتكييف الهواء/ مضخات حرارية ذات استعمال منزلي وجتاري : 

عندمـا حتتـوي هذه األجهـزة على الـكلوروفـليـوروكربون (CFC) أو أمـزجته اGشـار إليهـا في اGلحـقX األول والثالث
كمائع مبرد و/أوعازل في اGنتج.

اGنتجات التي �كن أن حتتوياGنتجات التي �كن أن حتتوي
 على مواد خاضعة للرقابة على مواد خاضعة للرقابة

تعيX التعريفةتعيX التعريفة رقم التعريفةرقم التعريفة
اجلمركيةاجلمركية

II - أ - الثالجات

- - غيرها

- - - غيرها

- - - غيرها

- - مــضــخــات حــراريــة عــدا آالت وأجـــهــزة تــكــيــيف الــهــواء
الداخلة في البند  84.15

- - غيرها

8418 10 19

8418 21 19

8418 29 19

8418 61 00

8418 69 00

8701 20 90

8701 90 90

8702 10 20

8702 90 20

8702 90 90

8703 10 00

8703 90 00

8704 10 90

8704 90 00

8705 10 00

8705 90 90
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27 مارس  سنة  مارس  سنة 2013  م م

اGنتجات التي �كن أن حتتوياGنتجات التي �كن أن حتتوي
 على مواد خاضعة للرقابة على مواد خاضعة للرقابة

تعيX التعريفةتعيX التعريفة رقم التعريفةرقم التعريفة
اجلمركيةاجلمركية

II - ب - اجملمدات

II - ج  - أجهزة احلد من الرطوبة

II - د - �يعات الغاز ومبردات اGاء 

II - هـ  - آالت صنع اGثلجات

II - و- أجهزة تكييف الهواء
واGضخات احلرارية

- - غيرها

- - - غيرها

- - - غيرها

- - غيرها

- - - غيرها

- - غيرها

- - غيرها

- - مــضــخــات حــراريــة عــدا آالت وأجـــهــزة تــكــيــيف الــهــواء
الداخلة في البند 84.15

- - غيرها

- - غيرها

- من النوع اGستخدم لراحة ركاب السيارات

- أجهزة تبريد الهواء r تعمل بالتبخير

- - غيرها

- آالت وأجهزة لتمييع الهواء أوالغازات األخرى

- - غيرها

- - غيرها

- - غيرها

- - - غيرها

- - غيرها

- - غيرها

- - غيرها

- من النوع اGستخدم لراحة ركاب السيارات

- - - غيرها

- - مــضــخــات حــراريــة عــدا آالت وأجـــهــزة تــكــيــيف الــهــواء
الداخلة في البند 84.15

- - غيرها

8418 10 19

8418 21 19

8418 29 19

8418 30 90

8418 40 19

8418 40 90

8418 50 90

8418 61 00

8418 69 00

8415 10 90

8415 20 00

8479 60 00

8479 89 00

8419 60 00

8419 89 00

8418 10 19

8418 30 90

8418 40 19

8418 40 90

8418 50 90

8415 10 90

8415 20 00

8415 82 90

8418 61 00

8418 69 00

اGلحق السادس (تابع)اGلحق السادس (تابع)



15 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2017

27 مارس  سنة  مارس  سنة 2013  م م

اGلحق السادس (تابع)اGلحق السادس (تابع)

III - - اGنتجات الراGنتجات الرّذّاذةr غير تلك اGصنوعة ألغراض طبية :اذةr غير تلك اGصنوعة ألغراض طبية :

عندما حتتوي هذه اGنتجات على الكلوروفليوروكربون (CFC) أو أمزجته اGشار إليها في اGلحقX األول والثالث
كعامل دافع :

اGنتجات التي �كن أن حتتوياGنتجات التي �كن أن حتتوي
 على مواد خاضعة للرقابة على مواد خاضعة للرقابة

تعيX التعريفةتعيX التعريفة رقم التعريفةرقم التعريفة
اجلمركيةاجلمركية

III - أ - اGنتجات الغذائية

III - ب - الدهانات والطالء

- غيرها

- غيرها

- - - غيرها

- - دهانات 

- - طالء 

- - دهانات 

- - طالء 

- - محاليل محددة في اGالحظة  4 من هذا الفصل

- - دهانات 

- - طالء

- - محاليل محددة في اGالحظة  4 من هذا الفصل

- - دهانات

- - - مـن الـــنــــوع اGـــســــتـــعــــمل في الــــصـــنــــاعـــات الــــغـــذائــــيـــة
(اإليبوكسي فينولية)

- - - غيرها

- - دهانات

- - طالء

- دهانات  أخرى

- طالء

- - أصــبـــغــة ومــواد مــلـــونــة أخــرى مــعـــروضــة في أشــكــال أو
أغلفة معدّة للبيع بالتجزئة

0404 90 00

1517 90 00

2106 90 99

3208 10 10

3208 10 20

3208 20 10

3208 20 20

3208 20 30

3208 90 10

3208 90 20

3208 90 30

3209 10 10

3209 10 21

3209 10 29

3209 90 10

3209 90 20

3210 00 20

3210 00 30

3212 90 20



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 17 15 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1434 هـ هـ

27 مارس  سنة  مارس  سنة 2013  م م

اGلحق السادس (تابع)اGلحق السادس (تابع)

اGنتجات التي �كن أن حتتوياGنتجات التي �كن أن حتتوي
 على مواد خاضعة للرقابة على مواد خاضعة للرقابة

تعيX التعريفةتعيX التعريفة رقم التعريفةرقم التعريفة
اجلمركيةاجلمركية

III - ج - مستحضرات العطور
ومواد التجميل والنظافة

III - د - مستحضرات األجسام
السائلة اGفرطة في التمدد

III - هـ  - مستحضرات دهنية

- عطور غير كحولية

- عطور كحولية

- مياه عطرية غير كحولية 

- مياه عطرية  كحولية

Xمستحضرات للعناية بأظافر اليدين والرجل -

- - غيرها

- غسوالت الشعر 

- غيرها

- معجونات األسنان

- غيرها

 rمستحضرات تستعمل قبل وأثناء وبعد حلق اللّحية -

- أمالح معطرة و مستحضرات االستحمام األخرى

- - غيرها

- غيرها

- مستحضرات معبأة  للبيع بالتجزئة

- - - لـــدى خــــروجــــهـــا مـن اGــــصـــانـع اخلـــاضــــعــــة لــــلـــمــــراقــــبـــة
اجلمركية

- - - لدى االستيراد

- - - لـــدى خــــروجــــهـــا مـن اGــــصـــانـع اخلـــاضــــعــــة لــــلـــمــــراقــــبـــة
اجلمركية

- - - لدى االستيراد

- - مـسـتـحــضـرات مـعـاجلـة اGــواد الـنـسـيــجـيـة  أو اجلـلـود أو
الفِراء أو اGواد األخرى

- - غيرها

3303 00 10

3303 00 20

3303 00 30

3303 00 40

3304 30 00

3304 99 00

3305 10 00

3305 90 00

3306 10 00

3306 90 00

3307 10 00

3307 30 00

3307 49 00

3307 90 00

3402 20 00

3403 11 10

3403 11 20

3403 19 10

3403 19 20

3403 91 00

3403 99 00



15 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2217

27 مارس  سنة  مارس  سنة 2013  م م

اGنتجات التي �كن أن حتتوياGنتجات التي �كن أن حتتوي
 على مواد خاضعة للرقابة على مواد خاضعة للرقابة

تعيX التعريفةتعيX التعريفة رقم التعريفةرقم التعريفة
اجلمركيةاجلمركية

III - و - منتجات الصيانة

III - ز - مــــــــــــبـــــــــــيــــــــــــدات احلـــــــــــشـــــــــــرات
ومــــبــــيـــــدات الــــقــــوارض ومــــبــــيــــدات

الفطر ومبيدات األعشاب إلخ ...

- دهــان وكـر�ــات طالء األحــذيـة أو اجلــلـود واGــسـتــحـضـرات
اGماثلة

- مـلـمـعـات شـمـعيـة ومـسـتـحـضـرات �اثـلـة لـصـيـانـة األثاث
اخلشبي أو األرضيات اخلشبية    أو التلبيس اخلشبي

- مــلــمـعــات ومـســتــحـضــرات �ـاثــلــة لـتــلـمــيع الــعـربــات عـدا
مُلمّعات اGعادن

- عجائنr ومساحيق ومحضرات التنظيف األخرى

- غيرها

- - معـروضة في أشـكال أو أغـلـفة لـلبـيع بالـتجـزئة يـساوي
محتواها الصافي 1 كغ على األكثر

- - غيرها

- - - - حتــتــوي عــلى بــرومــومــيــثــان (بــرومــوراGــيــثــيل) أو
بروموكلوروميثان

- - - - غيرها

- - - - حتـتـوي عـلـى الـبـرومـومـيـثـان (بـرومـوراGـيـثـيل) أو
البروموكلوروميثان

- - - - غيرها

- - - - حتـتـوي عـلـى الـبـرومـومـيـثـان (بـرومـوراGـيـثـيل) أو
البروموكلوروميثان

- - - - غيرها

- - - - حتـتـوي عـلـى الـبـرومـومـيـثـان (بـرومـوراGـيـثـيل) أو
البروموكلوروميثان

- - - - غيرها

- - - - حتـتـوي عـلـى الـبـرومـومـيـثـان (بـرومـوراGـيـثـيل) أو
البروموكلوروميثان

- - - - غيرها

- - - - حتـتـوي عـلـى الـبـرومـومـيـثـان (بـرومـوراGـيـثـيل) أو
البروموكلوروميثان

- - - - غيرها

3405 10 00

3405 20 00

3405 30 00

3405 40 00

3405 90 00

3808 50 10

3808 50 90

3808 91 11

3808 91 19

3808 91 91

3808 91 99

3808 92 11

3808 92 19

3808 92 91

3808 92 99

3808 93 11

3808 93 19

3808 93 91

3808 93 99

اGلحق السادس (تابع)اGلحق السادس (تابع)
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27 مارس  سنة  مارس  سنة 2013  م م

اGنتجات التي �كن أن حتتوياGنتجات التي �كن أن حتتوي
 على مواد خاضعة للرقابة على مواد خاضعة للرقابة

تعيX التعريفةتعيX التعريفة رقم التعريفةرقم التعريفة
اجلمركيةاجلمركية

III - ز - مــــــــــــبـــــــــــيــــــــــــدات احلـــــــــــشـــــــــــرات
ومــــبــــيـــــدات الــــقــــوارض ومــــبــــيــــدات

الفطر ومبيدات األعشاب إلخ ...
(تابع)

III - ح - مـنتجـات التـجهيـز والصقل
إلخ ...

III - ط - مــركــبــات وشـــواحن أجــهــزة
إطفاء احلرائق

III - ي - مـحــلالت الـعــضـويـة اGــركـبـة
إلخ ...

III - ك - ســــــوائل مــــــحــــــضــــــرة إلذابــــــة
الصقيع

III - ل - ســـيـــلـــيـــكـــونـــات في شـــكـــلـــهـــا
األولي

- - - - حتـتـوي عـلـى الـبـرومـومـيـثـان (بـرومـوراGـيـثـيل) أو
البروموكلوروميثان

- - - - غيرها

 - - - - حتـتـوي عـلى الـبرومـومـيـثان (بـرومـوراGـيـثيل) أو
البروموكلوروميثان

- - - - غيرها

- - - - حتـتـوي عـلـى الـبـرومـومـيـثـان (بـرومـوراGـيـثـيل) أو
البروموكلوروميثان

- - - - غيرها

- - - - حتـتـوي عـلـى الـبـرومـومـيـثـان (بـرومـوراGـيـثـيل) أو
البروموكلوروميثان

- - - - غيرها

-  ذات أساس أميالسي

- - أنـواع مسـتعـملـة في صنـاعة الـنسيـج أو في الصـناعات
اGماثلة

- - أنـواع مـسـتـعـمـلـة في صـنـاعـة الـورق أو في الـصـنـاعـات
اGماثلة

- - أنــواع مـسـتـعـمـلـة في صـنــاعـة اجلـلـود أو في الـصـنـاعـات
اGماثلة

- حتــتــوي عــلى الــبـرومــوكــلــورو ثــنــائي فــلــيــورومــيــثـان أو
الـبــرومــوثالثي فــلـيــورومــيـثــان أو ثــنـائي بــرومــوربـاعي

فليورو ايثان

- حتــتــوي عــلـى الــهــيــدروبــرومــوفــلــيــوروكــربــوراGــيــثـان أو
(HBFC) االيثان أو البروبان

- حتتوي على البروموكلوروميثان

- حتـتـوي علـى الكـلـوروفلـيـوروكربـوراGـيثـان أو االيـثان أو
الــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــروبــــــــــــــــــــــــــــــــان (CFC) وحــــــــــــــــــــــــــــــــتـــى عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى

(HCFC) الهيدروكلوروفليوروكربور

- حتــــــــــتـــــــــــوي عـــــــــــلـى ربـــــــــــاعـي كــــــــــلـــــــــــورور الـــــــــــكـــــــــــربــــــــــون أو
الـبــرومــوكــلـورومــيــثـان أو r1 r1 1 - ثالثي كــلـورو ايــثـان

(ميثيل كلوروفورم)

مــسـتــحــضــرات مــضـادة لــلــتــجــمـد وســوائل مــحــضــرة إلذابـة
الصقيع

سيليكونات في أشكال أولية

3808 94 11

3808 94 19

3808 94 91

3808 94 99

3808 99 11

3808 99 19

3808 99 91

3808 99 99

3809 10 00

3809 91 00

3809 92 00

3809 93 00

3813 00 10

3813 00 20

3813 00 40

3814 00 10

3814 00 30

3820 00 00

3910 00 00

اGلحق السادس (تابع)اGلحق السادس (تابع)
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اGنتجات التي �كن أن حتتوياGنتجات التي �كن أن حتتوي
 على مواد خاضعة للرقابة على مواد خاضعة للرقابة

تعيX التعريفةتعيX التعريفة رقم التعريفةرقم التعريفة
اجلمركيةاجلمركية

IV - مـعــدات إطـفـاء احلــرائق اGـنــقـولـةمـعــدات إطـفـاء احلــرائق اGـنــقـولـة
عـــنـــدمـــا حتـــتـــوي هــذه األجـــهـــزة عـــلى
الهـالونـات أو أمزجتـها اGـشار إلـيها
في اGـلـحـقــX األول والـثـالث كـعـامل

إطفاء

V - ألـــواح عــــازلـــةr ألـــواح وحـــامـــيـــات - ألـــواح عــــازلـــةr ألـــواح وحـــامـــيـــات
األنابيباألنابيب

عــــنــــدمــــا حتــــتـــــوي هــــذه األجــــهــــزة عــــلى
(CFC) الـــــكــــلـــــوروفــــلـــــيــــوروكـــــربــــون
XلحقGشـار إليها فـي اGأوأمزجته ا

األول و الثالث كعامل عزل

VI - اGركبات السابقة للبلمرة - اGركبات السابقة للبلمرة
عــــنــــدمــــا حتــــتـــــوي هــــذه األجــــهــــزة عــــلى
الــكـــلــوروفـــلــيـــوروكــربــون (CFC) أو
XـلــحـقـGـشــار إلـيــهـا في اGأمــزجـته ا

األول و الثالث كعامل منفّخ

- معدات إطفاء احلرائق وإن كانت معبأة

Xمن متعدد جزيئات اإليثيل - -

- - غيرها

- - غير مسبب الرتفاع احلرارة  و/أو غير سامّ

- - غيرها

- - من متعدد جزيئات الستيرين

- غيرها

- غيرها

- - غيرها

- متعدد اإليثيلX  ذو كثافة أقل من 0,94

8424 10 00

3917 21 00

3917 39 00

3920 10 10

3920 10 90

3921 11 00

3921 90 00

3925 90 00

3926 90 90

3901 10 00

اGلحق السادس (تابع)اGلحق السادس (تابع)

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
7 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r 2013 يــتـضــم r يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 
مـديـر الـتـعـلـيم والـبـحث بـاحملـافظـة الـسـامـيـة اGـكـلمـديـر الـتـعـلـيم والـبـحث بـاحملـافظـة الـسـامـيـة اGـكـلّـفةـفة
بـــــرد االعــــتـــــبــــار لـألمــــازيـــــغــــيـــــة وبــــتـــــرقــــيـــــة الــــلـــــغــــةبـــــرد االعــــتـــــبــــار لـألمــــازيـــــغــــيـــــة وبــــتـــــرقــــيـــــة الــــلـــــغــــة

األمازيغـية.األمازيغـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنة 2013 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
مـحـنــد أوحلـاج لـصــابr بـصـفـتـه مـديـرا لـلــتـعـلــيم والـبـحث
بــاحملــافـظــة الــســامــيــة اGــكــلّـفــة بــرد االعــتــبــار لألمــازيــغــيـة

وبترقية اللغة األمازيغيةr إلحالته على التّقـاعد.

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
7 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r 2013 يــتـضــم r يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 
مـدير اGـواصالت السـلكـية والالسـلكـية الـوطنـية فيمـدير اGـواصالت السـلكـية والالسـلكـية الـوطنـية في

والية جيجـل.والية جيجـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـــام 1434 اGــوافـق 7 مـــارس ســـنـــة 2013 تـــنـــهىr ابـــتــــداء
مـن 23 ديــســمــبــر ســنـة r2012 مــهــام الــسّــيــد جــمـال الــدين
سمـاشr بصـفته مـديرا لـلمـواصالت السـلكـية والالسـلكـية

الوطنية في والية جيجلr بسبب الوفاة.
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مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
7 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r 2013 يــتـضــم r يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 
رئــــيس ديــــوان الـــــوالي اGــــنــــتـــــدب لــــدى والي واليــــةرئــــيس ديــــوان الـــــوالي اGــــنــــتـــــدب لــــدى والي واليــــة

اجلزائر بدرارية.اجلزائر بدرارية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنة 2013 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
رابح فـالقr بـصـفـته رئـيسـا لـديـوان الـوالي اGـنـتـدب لدى

والي والية اجلزائر بدراريةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
7 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r 2013 يــتـضــم r يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 

مدير احلماية اGدنية في والية تيارت.مدير احلماية اGدنية في والية تيارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنة 2013 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
أحـمد محموديr بـصفته مديـرا للحمايـة اGدنية في والية

تيارتr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
7 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r 2013 يــتـضــم r يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 

رئيس دائرة تكسانة في والية جيجـل.رئيس دائرة تكسانة في والية جيجـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنة 2013 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
عـبـــد الـلـه مـقــــرانيr بـصـفــتـه رئـيـســـا لـدائـــرة تــكـســانــة

في والية جيجلr إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
7 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r 2013 يــتـضــم r يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 
الـــكـــــاتب الـــعـــــامالـــكـــــاتب الـــعـــــامّ لــــدى رئـــيس دائــــرة الـــضـــلــعـــة في لــــدى رئـــيس دائــــرة الـــضـــلــعـــة في

والية أم البواقي.والية أم البواقي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنة 2013 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
قــدور فــرحــاتيr بـــصــفــته كــاتــبـــا عــامــا لــدى رئــيس دائــرة

الضلعة في والية أم البواقيr بناء على طلبه.

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
7 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r 2013 يــتـضــم r يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 
قــــنـــصل لــــلـــجـــمــــهـــوريــــة اجلـــزائـــريــــة الـــد�ـــقــــراطـــيـــةقــــنـــصل لــــلـــجـــمــــهـــوريــــة اجلـــزائـــريــــة الـــد�ـــقــــراطـــيـــة

الشعبية.الشعبية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـــام 1434 اGــوافـق 7 مـــارس ســـنـــة 2013 تـــنـــهىr ابـــتــــداء
مـن 31 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة r2012 مـــهـــام الـــسّـــيـــد عـــبـــد الـــقــادر
مــــطــــمـــارr بــــصــــفــــته قــــنــــصال لــــلــــجــــمـــهــــوريــــة اجلــــزائــــريـــة

الد�قراطية الشّعبية بسبحا (ليبيا).
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
7 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r 2013 يــتـضــم r يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 

مفتش بوزارة العدل.مفتش بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنة 2013 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
rبـــصــفــتــه مــفـــتــشــــا بــــوزارة الــعــــدل rالــطـــيب بـن يــحي

بنـاء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
7 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r 2013 يــتـضــم r يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 
مـــديـــر الـــتــــقـــنـــX والـــرقــــابـــة في اGـــديــــريـــة الـــعـــامـــةمـــديـــر الـــتــــقـــنـــX والـــرقــــابـــة في اGـــديــــريـــة الـــعـــامـــة

للميزانية بوزارة اGالية.للميزانية بوزارة اGالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنة 2013 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
مـحـمـــد بـــوزردr بــصـفـتــه مــديـــرا لـلـتـقــنـــX والـرقـابــــة
rـــالـــيّــــةGـــديــــريــــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــيـــزانــــيـــة بــــوزارة اGفـي ا

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
7 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r 2013 يــتـضــم r يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 

مديرة الضرائب في والية معسكر.مديرة الضرائب في والية معسكر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عام 1434 اGوافق 7 مـارس سنة 2013 تنهـى مهام الـسّيدة
نــعــيــمـــة ابــلــعــيــدr بــصــفــتــهــا مـــديــرة لــلــضــرائب في واليــة

معسكرr إلحالتها على التّقـاعد.
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مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
7 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r 2013 يــتـضــم r يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 

بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـــــام 1434 اGـــــوافق 7 مـــــارس ســــــنـــــة 2013 تــــــنـــــهـى مـــــهـــــام
الـــسّـــيـــدين اآلتي اســـمـــاهـــمـــا بــوزارة الـــشـــؤون الـــديـــنـــيــة

واألوقافr لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :
- مــحـمـد عــيـسىr بــصـفـته مــديـرا لـلــتـوجــيه الـديـني

rوالتعلـيم القـرآني
- يــوسـف بــلـــمـــهـــديr بــصـــفـــته مـــكـــلّـــفــا بـــالـــدّراســات

والتلخــيص.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
7 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r 2013 يــتـضــم r يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 
مدير دراسات في اGديريـة العامة للبيئة والتنميةمدير دراسات في اGديريـة العامة للبيئة والتنمية
اGـسـتـدامـة بـوزارة الـتـهـيــئـة الـعـمـرانـيـة والـبـيـئـة -اGـسـتـدامـة بـوزارة الـتـهـيــئـة الـعـمـرانـيـة والـبـيـئـة -

سابقا.سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنة 2013 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
عــبــد الــسالم بـن تـــــواتيr بـصــفـتـــه مـديــــرا لـلــدّراســـات
في اGــديـــريــة الـــعــامــــة لــلــبـــيــئــــة والــتـــنــمـــيـــة اGــســـتــدامــة
rبــــوزارة الــتـــهـــيــئــــة الـــعــمـــرانــــيـــة والـــبــيـــئــــة - ســـابـــقــــا

لتكليفــه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
7 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r 2013 يــتـضــم r يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 

مدير التربية في والية اجللفة.مدير التربية في والية اجللفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنة 2013 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
عــبـــــاس صــحـــــراويr بــصــفــتـــه مــديــــرا لــلـــتــربــــيـة فـي

واليـة اجللفـة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
7 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r 2013 يــتـضــم r يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 

.Xمديرين لألشغال العمومية في واليت.Xمديرين لألشغال العمومية في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـــــام 1434 اGـــــوافق 7 مـــــارس ســــــنـــــة 2013 تــــــنـــــهـى مـــــهـــــام
الـسّــيـديـن اآلتي اسـمــاهــمـا بــصـفــتــهـمــا مـديــرين لألشــغـال
الــعـمـومــيـة في الـواليــتـX اآلتـيــتـrX لـتـكــلـيف كل مــنـهـمـا

بوظيفة أخـرى :

rفي والية الطارف rنور الدين بوطغان -
- عز الدين خناقةr في والية ميلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
7 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r 2013 يــتـضــم r يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 

مدير الثقافة في والية ورقلة.مدير الثقافة في والية ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنة 2013 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
عــبـد الــكــــر¬ بــلــكــيــحلr بــصــفــتــه مــديــــرا لــلــثــقـافــــة فـي

واليـة ورقلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 7 مـارس سـنة  مـارس سـنة r 2013 يـتضـم r يـتضـمّـن إنـهـاء مـهامـن إنـهـاء مـهام
اGـــديــــر الـــعـــاماGـــديــــر الـــعـــامّ لــــلـــســــكن والـــبــــنـــاء بـــوزارة الــــســـكن لــــلـــســــكن والـــبــــنـــاء بـــوزارة الــــســـكن

والعمران.والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنة 2013 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
مـــحـــمـــد الـــطـــاهــــر بــــوخــــــاريr بـــصـــفـــتــه مـــديـــــرا عــــامـــا
لـلــسـكــن والــبـنـــاء بـوزارة الـســكـن والــعـمـــرانr إلحــالـتــه

عـلى التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
7 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r 2013 يــتـضــم r يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 
اGــفـــتش الــعـــاماGــفـــتش الــعـــامّ لــلـــعــمـــران والــبــنـــاء بــوزارة الـــســكن لــلـــعــمـــران والــبــنـــاء بــوزارة الـــســكن

والعمران.والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنة 2013 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
مـــخــــلـــــوف نـــــايـت ســـعــــــادةr بـــصــــفـــتـــه مـــفــــتـــشــــــا عــــامــــا
rلــــلــــعــــمـــــران والـــبــــنـــــــاء بــــــوزارة الــــســــكــن والــــعــــمـــــران

إلحالتــه على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
7 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r 2013 يــتـضــم r يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 

مفتش بوزارة السكن والعمران.مفتش بوزارة السكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنة 2013 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
عـــبــد الـــرحــمــان أكـــليr بـــصــفـــته مــفـــتــشـــا بــوزارة الـــســكن

والعمرانr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
7 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r 2013 يــتـضــم r يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 
اGـديـر الـعـاماGـديـر الـعـامّ لـديــوان الـتـرقـيـة والـتــسـيـيـر الـعـقـاري لـديــوان الـتـرقـيـة والـتــسـيـيـر الـعـقـاري

في والية وهران.في والية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنة 2013 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
ســعــيــد عــبــقــريr بــصــفــته مــديــرا عــامــا لــديــوان الــتــرقــيـة

والتسيير العقاري في والية وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
7 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r 2013 يــتـضــم r يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 

نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة.نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنة 2013 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
ســلـــيم جــعاللr بـــصــفــته نــائـب مــديــر Gــتــابـــعــة مــؤســســات
الـــشــــبـــاب بــــــوزارة الـــشـــبــــــاب والـــريــــاضـــــةr لــــتـــكـــلــــيـــفـه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
7 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r 2013 يــتـضــم r يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 
مــديــر اGــركــز الــوطــني لـــتــجــمع وحتــضــيــر اGــواهبمــديــر اGــركــز الــوطــني لـــتــجــمع وحتــضــيــر اGــواهب

والنخبة الرياضية بالشلف.والنخبة الرياضية بالشلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنة 2013 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
عـبـد احلـمـيـد بن ورقـلــةr بـصـفـته مـديـرا لـلـمـركـز الـوطـني
rـواهب والـنخـبـة الريـاضـية بـالـشلفGلـتجـمع وحتـضيـر ا

إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
7 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r 2013 يــتـضــم r يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 
رئـــيـس دراســـات بـــوزارة الــــصرئـــيـس دراســـات بـــوزارة الــــصّـــنـــاعــــة واGـــؤســـســـاتـــنـــاعــــة واGـــؤســـســـات

الصغيرة واGتوسطة وترقية االستثمار.الصغيرة واGتوسطة وترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنة 2013 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
عبد الله فلةr بـصفته رئيسا للـدّراسات بقسم الصناعات
اخلـــفــــيـــفــــة بـــوزارة الــــصّـــنــــاعـــة واGــــؤســـســــات الـــصــــغـــيـــرة

واGتوسطة وترقية االستثمارr إلحالته على التّقـاعد.

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
7 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r 2013 يــتـضــم r يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 
مـــديـــرة الـــتـــنـــظــيـم والـــشـــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة بــوزارةمـــديـــرة الـــتـــنـــظــيـم والـــشـــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة بــوزارة

البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنة 2013 تـنـهى مـهـام اآلنـسة
زهـــيـــة زكـــريr بـــصـــفـــتـــهـــا مـــديــــرة لـــلـــتـــنـــظـــيم والـــشـــؤون
الــــقـــانــــونــــيـــة بــــوزارة الـــبــــريــــد وتـــكــــنـــولــــوجــــيـــات اإلعالم

واالتصالr لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
7 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة r 2013 يــتـضــم r يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـامن إنــهــاء مــهـام اGـوافق اGـوافق 
مــديــــر اGـركــــز الــــوطــنـي لـلــبــحـث والــتـنــمــــيــة فيمــديــــر اGـركــــز الــــوطــنـي لـلــبــحـث والــتـنــمــــيــة في

الصيد البحري وتربية اGائيات.الصيد البحري وتربية اGائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنة 2013 تـنهـى مـهـام الـسّـيد
خـالــد فــلـيــتيr بـصــفــته مـديــرا لــلـمــركـز الــوطـنـي لـلــبـحث

والتنمية في الصيد البحري وتربية اGائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 7 مـارس سـنة  مـارس سـنة r 2013 يـتضـم r يـتضـمّن تـعـيـX نائبن تـعـيـX نائب

مدير بوزارة الداخلية واجلماعات احمللـية.مدير بوزارة الداخلية واجلماعات احمللـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عــــام 1434 اGــــوافق 7 مــــارس ســــنــــة 2013 يــــعــــيّن الــــسّــــيــــد
شــريف مـحـمـد بـوزيــانr نـائـب مـديـــر لـلمـهـن واGـهارات
في اجلماعات احمللية بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGوافق اGوافق 7 مارس سنة  مارس سنة r 2013 يتضـم r يتضـمّن تعيX رئيسن تعيX رئيس
ديـــوان الـــوالي اGـــنـــتـــدب لـــدى والي واليـــة اجلــــزائــرديـــوان الـــوالي اGـــنـــتـــدب لـــدى والي واليـــة اجلــــزائــر

بزرالدة.بزرالدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنة 2013 يـعـيّن الـسّـيـد رابح
فــالقr رئــيــســا لــديــوان الـوالـي اGــنــتـدب لــدى والـي واليـة

اجلـزائر بزرالدة.
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مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 7 مـارس سـنة  مـارس سـنة r 2013 يـتضـم r يـتضـمّن تـعيـX مـديرن تـعيـX مـدير

احلماية اGدنية في والية بومرداس.احلماية اGدنية في والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنة 2013 يـعيّـن السّـيـد أحـمد

محموديr مديرا للحماية اGدنية في والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئــاسـيمـرسـومـان رئــاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 24  ربـيع الــثـاني عـام  ربـيع الــثـاني عـام
1434 اGــــوافق  اGــــوافق 7 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــة r 2013 يــــتــــضــــم r يــــتــــضــــمّــــنــــانــــنــــان

.Xفي واليت Xلبلديت Xعام Xكاتب Xتعي.Xفي واليت Xلبلديت Xعام Xكاتب Xتعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عام 1434 اGوافق 7 مـارس سنة 2013 يـعيّـن السّـيد جـمال

حيرشr كاتبا عاما لبلدية مسعد في والية اجللفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـــام 1434 اGــوافـق 7 مــــارس ســـنـــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــــيــد
عـــز الدين عيسانيr كاتبا عاما لبلدية اخلروب في والية

قسنطينة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 7 مـارس سنة  مـارس سنة r 2013 يـتضـم r يـتضـمّن تعـيـX نائـبةن تعـيـX نائـبة

مدير بوزارة الشؤون اخلارجية.مدير بوزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 7 مــارس سـنـة 2013 تـعـيّن اآلنــسـة حـدة
تـواتيr نـائـبـة مـديـر ألمـريـكـا اجلنـوبـيـة بـاGـديـريـة الـعـامة

ألمريكا بوزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
Xـن تــــعــــيـــXيــــتــــضـــمّـن تــــعــــيـــ r يــــتــــضـــم r 2013 ـــــوافق 7 مــــارس ســـــنــــة  مــــارس ســـــنــــةGـــــوافق اGا

األمينة العامة جمللس قضاء تيارت.األمينة العامة جمللس قضاء تيارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عام 1434 اGـوافق 7 مـارس سنة 2013 تـعـيّن اآلنسـة جنـمة

بوبكرr أمينة عامة جمللس قضاء تيارت.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGوافق اGوافق 7 مارس سنة  مارس سنة r 2013 يتضـم r يتضـمّن تعيX رئيسن تعيX رئيس

قسم بوزارة اGالية.قسم بوزارة اGالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عام 1434 اGوافق 7 مـارس سنة 2013 يعيّن الـسّيد مـحمد
بوزردr رئيسا لقسم الصفقات العمومية بوزارة اGالية.

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
Xـن الــتـــعـــيــXيـــتــضـــمّـن الــتـــعـــيــ r يـــتــضـــم r 2013 ــــوافق 7 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــةGــــوافق اGا

بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عــام 1434 اGــوافق 7 مـــارس ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّـــيــدان

اآلتي اسماهما بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف :
rمفتشا عامّا rمحمد عيسى -

- يـــــوسـف بـــلــــمــــهـــديr مــــديــــرا لـــلــــتــــوجـــيـه الـــديــــني
والتعلـيم القـرآني.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 7 مـارس سـنة  مـارس سـنة r 2013 يـتضـم r يـتضـمّن تـعيـX مـديرن تـعيـX مـدير

اGتحف اجلهوي للمجاهد بخنشلة.اGتحف اجلهوي للمجاهد بخنشلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عام 1434 اGوافق 7 مـارس سنة 2013 يعيّـن السّيـد خلضر

معاشr مديرا للمتحف اجلهوي للمجاهد بخنشلة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 7 مـارس سنة  مـارس سنة r 2013 يـتضـم r يـتضـمّن تعـيـX نائـبةن تعـيـX نائـبة

مدير بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.مدير بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عــــام 1434 اGــــوافق 7 مــــارس ســــنـــة 2013 تــــعـــيّـن الـــسّــــيـــدة
فــاطـمـة وداحيr نــائـبـة مـديــر لـلـصــحـة احلـيــوانـيـة بـوزارة

الفالحة والتنمية الريفية.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
Xـن تــــعــــيـــXيــــتــــضـــمّـن تــــعــــيـــ r يــــتــــضـــم r 2013 ـــــوافق 7 مــــارس ســـــنــــة  مــــارس ســـــنــــةGـــــوافق اGا

مديرين لألشغال العمومية في الواليات.مديرين لألشغال العمومية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عــــام 1434 اGــــوافق 7 مــــارس ســــنــــة 2013 يــــعــــيّن الــــسـّــــادة
اآلتـــيــة أسـمـــــاؤهم مـــديـــرين لـألشـغـــــــال الـعــمـــومــــــيـة

فـي الـواليات اآلتـية :
rفي والية بشار rعلي بوحفص -

rفي والية الطارف rعز الدين خناقة -
- نور الدين بوطغانr في والية ميلة.
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مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 7 مـارس سـنة  مـارس سـنة r 2013 يـتضـم r يـتضـمّن تـعيـX مـديرن تـعيـX مـدير

اGسرح اجلهوي بسكيكدة.اGسرح اجلهوي بسكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنة 2013 يـعيّـن السّـيـد اعـمر

معيوفr مديرا للمسرح اجلهوي بسكيكدة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 7 مـارس سـنة  مـارس سـنة r 2013 يـتضـم r يـتضـمّن تعـيـX عمـيدن تعـيـX عمـيد
كـلـيـة الـهـندسـة الـكـهـربائـيـة بـجـامـعة وهـران لـلـعـلومكـلـيـة الـهـندسـة الـكـهـربائـيـة بـجـامـعة وهـران لـلـعـلوم

والتكنولوجيا.والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـــام 1434 اGــوافـق 7 مــــارس ســـنـــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــــيــد
عــــز الــدين حـمــيـدr عـمــيـدا لـكــلـيــة الـهـنــدسـة الــكـهـربــائـيـة

بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
Xـن تــــعــــيـــXيــــتــــضـــمّـن تــــعــــيـــ r يــــتــــضـــم r 2013 ـــــوافق 7 مــــارس ســـــنــــة  مــــارس ســـــنــــةGـــــوافق اGا

اGفتش العاماGفتش العامّ لوزارة السكن والعمران. لوزارة السكن والعمران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـــام 1434 اGــوافـق 7 مــــارس ســـنــــة 2013 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
عــبـــــد الــرحـــمــان آكـــليr مــفـــتــشـــا عــامـــا لــــوزارة الـــســكــن

والعمـران.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGوافق اGوافق 7 مـارس سنة  مـارس سنة r 2013 يتضـم r يتضـمّن تعيـX مكلن تعيـX مكلّف

بالدبالدّراسات والتلخيص بوزارة السكن والعراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران.مران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـام 1434 اGـوافق 7 مـارس سـنة 2013 يـعيّـن السّـيـد أحـمد
مــدانيr مــكــلّـفــا بـالــدّراســات والـتــلــخـيص بــوزارة الــسـكن

والعمـران.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGـوافق اGـوافق 7 مـارس سـنة  مـارس سـنة r 2013 يـتضـم r يـتضـمّن تـعيـX مـديرن تـعيـX مـدير
الـســيـــاحـــة والــــصـــنـــاعـــة الـــتــقـــلــيــــديــة فـي واليــةالـســيـــاحـــة والــــصـــنـــاعـــة الـــتــقـــلــيــــديــة فـي واليــة

عـX الدفلى.عـX الدفلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــــــــمــــــوجـــب مــــــــرســــــــوم رئــــــــاسـيّ مــــــؤرّخ في 24
ربــــيــع الــــثـــــــانـــي عــــــام 1434 الــــــمـــــــوافـــق 7 مـــارس

rســـــنــــة 2013 يـــــعـــيّـــن الــــسّـــــيــــــد الــــبـــشــــيـــــر حـــريــزي
مـــديــــرا لـــلــــســيــــاحــــة والـــصـــنــــاعـــــة الــتــــقـــلـــيـديــة في

والية عX الدفلى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــاسـيمـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 24  ربـــيع الـــثـــاني عــام   ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434
اGوافق اGوافق 7 مـارس سنة  مـارس سنة r 2013 يتضـم r يتضـمّن تعيـX مكلن تعيـX مكلّف
بـــــالـــــدبـــــالـــــدّراســــات والـــــتـــــلـــــخـــــيص بـــــوزارة الـــــصـــــنـــــاعـــــةراســــات والـــــتـــــلـــــخـــــيص بـــــوزارة الـــــصـــــنـــــاعـــــة
واGــــؤســــســــات الــــصــــغــــيــــرة واGــــتــــوســــطــــة وتــــرقــــيـــةواGــــؤســــســــات الــــصــــغــــيــــرة واGــــتــــوســــطــــة وتــــرقــــيـــة

االستثمار.االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عـــام 1434 اGــوافـق 7 مــــارس ســـنــــة 2013 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
عـبــــد الـسالم بن تـواتيr مــكـلّـفــا بـالـدّراسـات والــتـلـخـيص
بــوزارة الــصــنــاعـــة واGــؤســســات الــصــغـــيــرة واGــتــوســطــة

وترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئـاسـيمـراسيـم رئـاسـيّة مـؤرة مـؤرّخـة في خـة في 24  ربـيع الـثـانـي عام   ربـيع الـثـانـي عام 1434
XـــعـــيــXتـــتــضـــمّـن الــتـن الــتّـــعـــيــ r تـــتــضـــم r 2013 ــــوافق 7 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــةGــــوافق اGا

بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال.بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عــــام 1434 اGـــــوافق 7 مــــارس ســـــنــــة 2013 تـــــعــــيّـن اآلنــــســــة
والـسّــيـد اآلتي اسـمـاهـمـا بـوزارة الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات

اإلعالم واالتصـال :
- زهـية زكريr مفتـشة باGفتـشية العامـة لنشاطات
الـبـريد واGـواصالت السـلكـيـة والالسلـكيـة وتـكنـولوجـيات

rاإلعالم واالتصـال
- ســـــلـــــيـم جـــــعاللr مـــــديـــــرا لـــــلـــــتـــــنـــــظـــــيـم والـــــشــــؤون

القانونية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عام 1434 اGوافق 7 مـارس سنة 2013 يعيّـن السّيـد رشيد
رزازr رئــيـســا لـقــسم اخلـدمــة الـشــامـلــة وتـقــلـيص الــفـجـوة
الـرقـمـيــة في اGـديـريـة الـعـامـة جملــتـمع اGـعـلـومـات بـوزارة

البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 ربـيع الـثاني
عام 1434 اGوافق 7 مـارس سنة 2013 تعيّـن السّيـدة ليلى
قــارة مـــحــمــدr نــائـــبــة مــديــر لـــلــصــفــقـــات بــوزارة الــبــريــد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال.



15 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3017

27 مارس  سنة  مارس  سنة 2013  م م

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرقـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 6  رجب عــــــام   رجب عــــــام 1433
27  مـــايــــو ســـنــة   مـــايــــو ســـنــة r 2012 يـــتـــضـــم r يـــتـــضـــمّن إنـــشـــاءن إنـــشـــاء اGــوافـق اGــوافـق 
مـــلـــحـــقــــة لـــلـــمـــركــــز الـــوطـــنـي لـــلـــمـــخــــطـــوطـــات فيمـــلـــحـــقــــة لـــلـــمـــركــــز الـــوطـــنـي لـــلـــمـــخــــطـــوطـــات في

تلمسان.تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
rاليةGووزير ا

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اGـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 06-10 اGـؤرّخ
في 15 ذي احلــجّــة عـام 1426 اGـوافق 15 يــنــايــر ســنـة 2006
واGتـضمّن إنـشاء اGـركـز الوطـني للـمخـطوطـاتr ال سيّـما

rادّة 3 منـهGا
يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 3 من اGـرسـوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 06-10 اGـؤرّخ في 15 ذي احلــجّـة عـام 1426
اGـوافق 15 يــنـايــر ســنـة 2006 واGــذكـور أعـالهr يـهــدف هـذا
الـقــرار إلى إنشاء ملـحقة للمـركز الوطني للـمخطوطات

في تلمسان.
فـي إطــــــــار بـــــــرامـج أنــــــــشــــــــطــــــــة اGـــــــركــــــــز الــــــــوطــــــــني
لــــلـــــمــــخـــــطــــوطـــــاتr تـــــضــــمـن مــــلـــــحــــقـــــة اGــــركـــــز الــــوطـــــني
لـلمخطوطات بـتلمسان حـماية وتسيـير التراث اخملطوط
الـذي خـلـفته احلـضـارات اإلسالمـية الـتي تـركت بـصمـاتـها

في اGنطقة الغربية من البالد.
اGـاداGـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 6 رجب عـــــام 1433 اGـــــوافق 27

مايو سنة 2012.
وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

وزير اGاليةوزير اGالية
كر¬ جوديكر¬ جودي

قـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرقـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 6  رجب عــــــام   رجب عــــــام 1433
اGـوافـق اGـوافـق 27  مايــو سـنة   مايــو سـنة r 2012 يـتـضم r يـتـضمّن إنـشـاء فـرعن إنـشـاء فـرع
ببسكرة للمعهد اجلهوي للتكوين اGوسيقي لباتنة.ببسكرة للمعهد اجلهوي للتكوين اGوسيقي لباتنة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإن وزيرة الثقافة

rاليةGووزير ا
- �ـقــتـضى الــقـانـون رقم 84-05 اGـؤرّخ في 4 ربـيع
الــثـاني عـام 1404 اGـوافق 7 يـنـايــر سـنـة 1984 واGــتـضـمّن

rنظومة التربويةGفي ا Xتخطيط مجموعة الدارس
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 92-187 اGؤرّخ
في 9 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1412 اGــوافق 12 مـــايـــو ســـنــة 1992
واGتـضـمّن الـقانـون األسـاسي للـمـعـاهد اجلـهـويـة للـتـكوين

rادّة 3 منهGال سيّما ا rوسيقيGا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 92-188 اGؤرّخ
في 9 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1412 اGــوافق 12 مـــايـــو ســـنــة 1992

rوسيقيGتضمّن إنشاء معاهد جهوية للتكوين اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 92-189 اGؤرّخ
في 9 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1412 اGــوافق 12 مـــايـــو ســـنــة 1992

rوسيقيةGتضمّن إنشاء شهادة للدّراسات العامة اGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اGـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 3 من اGـرسـوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 92-187 اGـؤرّخ في 9 ذي القـعـدة عام 1412
اGوافق 12 مايو سنة 1992 واGذكور أعالهr ينشأ ببسكرة

فرع للمعهد اجلهوي للتكوين اGوسيقي لباتنة.
اGـاداGـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 6 رجب عـــــام 1433 اGـــــوافق 27

مايو سنة 2012.
وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

وزير اGاليةوزير اGالية
كر¬ جوديكر¬ جودي
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وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

وزير اGاليةوزير اGالية
كر¬ جوديكر¬ جودي

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 15 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1434 اGــــوافق  اGــــوافق 27 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة 2013 يـــتـــم يـــتـــمّـم الـــقـــرارـم الـــقـــرار

الـــوزاري اGـــشـــتـــرك اGـــؤرالـــوزاري اGـــشـــتـــرك اGـــؤرّخ في خ في 27 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1432
اGـوافـق أول فـبــرايـر ســنـة اGـوافـق أول فـبــرايـر ســنـة 2011 الـذي يــحــدد قـائــمـة الـذي يــحــدد قـائــمـة
صـــفــقـــات الــدراســـات واخلــدمـــات اGــعــفـــاة من كـــفــالــةصـــفــقـــات الــدراســـات واخلــدمـــات اGــعــفـــاة من كـــفــالــة

حسن التنفيذ.حسن التنفيذ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليةGإن وزير ا

rووزير السكن والعمران

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 236 اGـؤرخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اGــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
rتمّمGعـدّل واGا rـتـضــمن تنظـيم الصفـقات الـعمومـيةGوا

rادتان 97 و99 منهGال سيما ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اGـؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

rأعضاء احلكومة Xـتـضـمن تعيG2012  وا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اGــشـتــرك اGـؤرخ في
27  صــفـر عـام 1432 اGــوافق أوّل فـبـرايــر سـنـة 2011 الـذي

يــحــدد قـائــمــة صــفـقــات الــدراســات واخلـدمــات اGــعــفـاة من
rكفالة حسن التنفيذ

يقرران مايأتي :يقرران مايأتي :

اGـــــادة األولى :اGـــــادة األولى : تـــــتـــــمـم أحـــــكـــــام اGـــــادة 2 مـن الـــــقـــــرار
الـوزاري اGـشـتـرك اGـؤرخ في 27 صـفـر عام 1432 اGـوافق
أول فــبـرايـــر ســنــة 2011 والــمـــذكــور أعالهr �ـطــة حتـرر

كما يأتي :

"اGادة 2 : - .............................................

- الصفقات اGتعلقة بصيانة اGصاعد".

اGـادة اGـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 15 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1434
اGوافق 27 مارس سنة 2013.

قـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرقـــــــرار وزاري مــــــشــــــتـــــــرك مــــــؤرّخ في خ في 6  رجب عــــــام   رجب عــــــام 1433
اGـوافـق اGـوافـق 27  مايــو سـنة   مايــو سـنة r 2012 يـتـضم r يـتـضمّن إنـشـاء فـرعن إنـشـاء فـرع
بـــجــيـــجـل لـــلـــمـــعـــهـــد اجلــهـــوي لـــلـــتـــكــويـن اGـــوســيـــقيبـــجــيـــجـل لـــلـــمـــعـــهـــد اجلــهـــوي لـــلـــتـــكــويـن اGـــوســيـــقي

للبويرة.للبويرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزيرة الثقافة
rاليةGووزير ا

- �ـقــتـضى الــقـانـون رقم 84-05 اGـؤرّخ في 4 ربـيع
الــثـاني عـام 1404 اGـوافق 7 يـنـايــر سـنـة 1984 واGــتـضـمّن

rنظومة التربويةGفي ا Xتخطيط مجموعة الدارس
- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 92-187 اGؤرّخ
في 9 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1412 اGــوافق 12 مـــايـــو ســـنــة 1992
واGتـضـمّن الـقانـون األسـاسي للـمـعـاهد اجلـهـويـة للـتـكوين

rادّة 3 منهGال سيّما ا rوسيقيGا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 92-188 اGؤرّخ
في 9 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1412 اGــوافق 12 مـــايـــو ســـنــة 1992

rوسيقيGتضمّن إنشاء معاهد جهوية للتكوين اGوا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 92-189 اGؤرّخ
في 9 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1412 اGــوافق 12 مـــايـــو ســـنــة 1992

rوسيقيةGتضمّن إنشاء شهادة للدّراسات العامة اGوا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اGـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةGالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اGـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اGــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 3 من اGـرسـوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 92-187 اGـؤرّخ في 9 ذي القـعـدة عام 1412
اGوافق 12 مايو سنة 1992 واGذكور أعالهr ينشأ بجيجـل

فرع للمعهد اجلهوي للتكوين اGوسيقي للبويرة.

اGـاداGـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 6 رجب عـــــام 1433 اGـــــوافق 27
مايو سنة 2012.

وزير اGاليةوزير اGالية
كر¬ جوديكر¬ جودي

وزير السكن والعمرانوزير السكن والعمران
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون
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قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 7 جــــمــــادى األولى عــــام  جــــمــــادى األولى عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 19
مــارس ســنـة مــارس ســنـة r2013 يــتــضــمن اGــصــادقــة عــلى قــائــمـةr يــتــضــمن اGــصــادقــة عــلى قــائــمـة
اGــواد واGــنــتــوجــات اGــعــنــيــة بــاألرقــام االســتــداللــيـةاGــواد واGــنــتــوجــات اGــعــنــيــة بــاألرقــام االســتــداللــيـة
اGستعملة في صيغ حتيX ومراجعة أسعار صفقاتاGستعملة في صيغ حتيX ومراجعة أسعار صفقات

األشغال لقطاع البناء واألشغال العمومية والري.األشغال لقطاع البناء واألشغال العمومية والري.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير السكن والعمران

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 10-236 اGـؤرخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اGــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
rتمّمGعـدّل واGا rـتـضــمن تنظـيم الصفـقات الـعمومـيةGوا

rادتان 68 و69 منهGال سيما ا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xـتـضـمن تعيGوا

- وبـمـقــتـــــضــــى اGــــرســـوم الـتــنـفــيـذي رقــــم
10-195 اGـــــــؤرخ فــي 9 رمــــــضـــــــان عـــــــام 1431 اGـــــــــوافق

19 غــشت ســنــة 2010 واGــتــضــمـن إنــشــاء اGــركــز الــوطــني

للدراسـات وتنشـيط مؤسسـة البـناء واألشغـال العمـومية
rوالري

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGادة األولى :اGادة األولى : يصادق على قـائمة اGواد واGنتوجات
اGـعنـية بـاألرقام االسـتـدالليـةr احملددة في اجلـداول اGرفـقة
بــهـــذا الــقــرارr واGــســـتــعــمـــلــة في صـــيغ حتــيـــX ومــراجــعــة
أســــعــــار صــــفــــقـــات األشــــغــــال لــــقــــطــــاع الــــبــــنــــاء واألشــــغـــال

العمومية والري.

اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 7 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434
اGوافق 19 مارس سنة 2013.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

اGلحقاGلحق
Xستعملة في صيغ حتيGعنية باألرقام االستداللية اGنتوجات اGأ - القائمة اجلديدة للمواد واXستعملة في صيغ حتيGعنية باألرقام االستداللية اGنتوجات اGأ - القائمة اجلديدة للمواد وا

ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناء واألشغال العمومية والري.ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناء واألشغال العمومية والري.
ابتداء من أوّل يوليو سنة r2011 تكون القائمة اجلديدة للموّاد واGنتوجات اGعنية باألرقام االستداللية كاآلتي :

1 - فوالذ - فوالذ

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

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

فوالذ صلب لتسليح اخلرسانة مسبقة الضغط
Xدعامة الزاوية متساوية اجلناح

قضيب من الفوالذ اGستدير األملس للخرسانة اGسلحة
مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن

قضيب من الفوالذ ذو إلتحام كبيرللخرسانة اGسلحة
لولب وعقاف

مرجل من فوالذ
خيط الربط

لوح مسطح من الفوالذ
T مجنب ذو الشكل

مسمار
مدفئة من الفوالذ

مشبك ملحم   
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2 - صفائح - صفائح

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

Tn

Ta

Tal

Tea

Tge

لوح من صفائح مضلعة

صفيحة فوالذية مغلفنة

صفيحة فوالذية للمجنبات اGدرفلة على البارد

قرميد من الفوالذ

صفيحة �وجة مغلفنة

3 - حصى - حصى

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

Gr

Cail

Grr

Moe

Pme

Sa

Tou

Tuf

حصى مكسر

حجارة من النوع اخلاص برص السكك

حصى مستدير

حجارة 

غبار الرخام

رمال الوديان أو احملاجر 

خليط أتربة من كل نوع

فليس (تافسة)

4 - إسمنت - إسمنت

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

BPE

Chc

Cimc

Cimo

Hts

Pl

خرسانة عادية جاهزة لالستعمال

اجلير اGائي

CEM II إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع

CEM I   إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع

CEM III   إسمنت األفران العالية  من نوع

جبس
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5 - مضافات كيميائية - مضافات كيميائية

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

Adja

Adjh

Adjr

Apl

مسرع جتميد اخلرسانة

�سك اGاء 

مبطئ جتميد اخلرسانة 

ملدن اخلرسانة 

6 - بناء - بناء

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

Brc

Brp

Bts

Cl

Crp

Hou

Pba

Pg

آجر مجوف 

آجر مآلن 

(BTS) ثبتةGطوب التربة ا

كلوسترا

مربع جبس

الهوردي (جسم مجوف لقولبة البالط)

رافدة من اخلرسانة اGسلحة (مسبقة الصنع)

لبنات مجوفة من اخلرسانة

7 - تغطية - تغطية

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

Caf

Cg

M.F

Plt

Te

مربع من اخلزف

مربع من الغرانيت

رخام للتغطية

وزرة من اخلزف

قرميد
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8 - دهان - دهان

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

Pev

Ey

Gly

Par

Pea

Peh

Psy

Psyn

دهان فينيلي

دهان إيبوكسي

دهان غليسيروفتاليك

دهان أريس

دهان مضاد للصدء

دهان زيتي

Xدهان سفيرال

دهان إلشارات الطرق

9 - جنارة - جنارة

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Bcj

Bms

Bo

Brn

Falu

Fb

Fpvc

Pab

Palu

Pb

PFalu

PFb

PFpvc

Piso

Ppb

Ppvc

Sac

خشب اجلوز (أكاجو)

لوح سميك من اخلشب األبيض

لوح من أوراق خشبية ملسقة

خشب أحمر

نافذة من األGنيوم مع إطارها

نافذة من اخلشب مع إطارها

نافذة من البالستيك (PVC) مع إطارها

لوحات من اخلشب اGضغوط

باب من األGنيوم مع إطارها

بارسيان من اخلشب مع إطارها

باب نافذة من األGنيوم مع إطارها

باب نافذة من اخلشب مع إطارها

باب نافذة من البالستيك (PVC) مع إطارها

باب مفرغة من أوراق خشبية ملسقة مع إطارها

باب مليئة من اخلشب مع إطارها

باب من البالستيك (PVC) مع إطارها

لوح من اخلشب األبيض  للقولبة
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10 - أدوات معدنية - أدوات معدنية

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

Cr

Pa

Pe

Tsc

Tsr

Znl

رتاج

مفاصل مدرفلة

لسان قفل ثابت

أنبوب إقفال مربع

أنبوب إقفال دائري

زنك مدرفل

11 - زجاج - زجاج

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

Vv

Brnv

Mas

Va

Vd

Vgl

Vm

زجاج من النوع العادي

لبنة من الزجاج (نيفادا)

عجX تثبيت ألواح الزجاج

زجاج مقوى

زجاج سميك مزدوج

زجاج اGرايا

زجاج مطرق

12 - كهرباء - كهرباء

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Armg

Bau

Bod

Ca

Cf

Coe

Cop

Cor

Cpfg

خزانة عامة

جهاز مستقل 

علبة االشتقاق

�ر الكابل من بالط مثقوب 

سلك من نحاس

صندوق الطابق (شباك اإلشتقاق) 

صندوق أسفل العمود الصاعد

صندوق التوزيع

(4 cond) كابل صلب من سلسلة حامل التيار
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مرجل من حديد

مشبك جملرى اGاء

مدفئة من حديد

غطاء اGصب من حديد 

قاطع اGاء من حديد

12 - كهرباء (تابع) - كهرباء (تابع)

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Cth

Cts

Cuf

Disb

Disc

Dist

Ga

He

Itd

Its

Lum

Lus

Pla

Pqt

Pr

Rf

Rg

Ste

Tp

Tra

(1 cond) كابل صلب من سلسلة حامل التيار

كابل متوسط التوتر

(3 cond) كابل صلب من سلسلة حامل التيار

 Xفاصل تبايني ذو قطب

فاصل تبايني ذو ثالثي األقطاب 

فاصل تبايني ذو رباعي األقطاب 

(ICD) غمد برتقالي

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

13 - حديد - حديد

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

Chaf

Grc

Raf

Tamf

Vef
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14 - ترصيص - ترصيص

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Ado

Aer

Atb

Atn

Bai

Baie

Bru

Che

Cla

Cli

Com

Cs

Cta

Cut

Cuv

EVc

EVx

Grf

Iso

Le

Prac

Reg

Res

Rin

Rol

Rsa

Sup

ملطف نصف آلي

مسخن بالهواء

أنبوب من الفوالذ اGغلف

أنبوب من الفوالذ األسود

حوض حمام من السيراميك

حوض حمام من صفيحة الفوالذ

مشعل الغاز

مسخن اGاء

سدادة منع الرجوع

مبرد

عداد اGاء

مدور

جهاز مركزي Gعاجلة الهواء

أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس

حوض مرحاض إجنليزي

مغسل اGطبخ من السيراميك 

مغسل اGطبخ من صفيحة مقاومة لألكسدة

مجمع تبريد

قشرة من صوف الصخر

مغسل حمام من السيراميك

(.. rT rكم rكوع) قطع التوصيل

منظم

خزان إلنتاج اGاء الساخن

حنفية قاطعة ذات قفص مكور

حنفية قطع من النحاس اGصقول

حنفية صحية

رافع متناوب للضغط اGائي 
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14 - ترصيص (تابع) - ترصيص (تابع)

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

28

29

30

31

32

33

Tag

Tcp

Van

Vc

Vco

Ve

أنبوب من الفوالذ اGغلفن

أنبوب من حمض البوليفينيل 

قاطع اGاء

مروحة ذات الطرد اGركزي

مروحة ناقلة للحرارة

وعاء التوسع

15 - اGساكة والعزل احلراري - اGساكة والعزل احلراري

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Bio

Chb

Chs

Etl

Etm

Fei

Fli

Gc

Pan

Pk

Pol

الزفت اGؤكسد

غطاء مرن مزفت

(PAXALUMIN) غطاء سطحه من األلومينيوم

(résine) مساكة مائهة

مساكة من غشاء 

لباد مشرب

دهان الفلينتكوت

مرزاب وشبكة

Xلوح من حبيبات الفل

ورق كرافت 

بوليستسرين

16 - نقل - نقل

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

Tpa

Tpf

Tpm

Tpr

نقل جوي

نقل بالسكة احلديدية

نقل بحري

نقل بري
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17 - طاقة - طاقة

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

Aty

Ea

Ec

Eel

Ex

Got

Oxy

أسيتيالن

بنزين السيارات

إلكترود وقضيب التلحيم 

استهالك الكهرباء

متفجرات

مازوت مباع في البر 

Xأكسيج

18 - قنوات للشبكات - قنوات للشبكات

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

Act

Bpvc

Bus

Pehd

Trf

Tua

قناة (buse) من اإلسمنت اGضغوط

(PVC) من البالستيك (buse) قناة

قناة (buse) من الفوالذ

PEHD من مادة (buse) قناة

أنبوب ووصل من حديد

قناة (buse) من اخلرسانة اGسلحة

19 - تهيئة خارجية - تهيئة خارجية

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

Bor

Bou

Can

Cc

Gri

Gril

Gzl

Pav

حافة الرصيف

فوهة ماء إلطفاء احلريق

مشكاة

مربع من اإلسمنت 

سياج مغلفن

سياج منبه

عشب

حجر تبليط الرصيف
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20 - أشغال الطرق - أشغال الطرق

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

Bil

Cutb

Em

Gls

Glsb

Pas

زفت للتغطية
كيوت - باك

مستحلب
جهاز أمان للطرق من الفوالذ

جهاز أمان للطرق من اخلرسانة
ألواح إلشارات اGرور

21 - مواد ومنتجات مختلفة - مواد ومنتجات مختلفة

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

Cchl

Ceph

Mv

Pai

Ply

Pn

Pvc

مطاط بالكلور
خلية فوتوكهربائية

لوح من صوف الزجاج
لوح ثابت احلرارة

بوليوريثان
إطار مطاطي للعجلة

(PVC) لوح من مادة البالستيك

ب - التغييرات التي طرأت على القائمة القد�ة :ب - التغييرات التي طرأت على القائمة القد�ة :
إن الـتــغـيــيـرات واإلضــافـات الــتي طـرأت ابــتـداء من أول يــولـيــو سـنـة 2011 عـلـى قـائــمـة اGــواد واGـنــتـجــات اGـعــنـيـة

باألرقام االستداللية هي اآلتية :
1 - اGواد واGنتجات التي ألغيت : - اGواد واGنتجات التي ألغيت :

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

Acp

Ats

Pbt

Tac

Al

Lmn

Pm

لوحات �وجة من الكتان الصخري و اإلسمنت

صفيحة من فوالذ توماس

رصاص على شكل ماسورات

ماسورة من الكتان الصخري

سبائك األلومينيوم

صفائح سوقية

قضبان  من حديد مجنبة جتارية



15 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4217

27 مارس  سنة  مارس  سنة 2013  م م

2 - اGواد واGنتجات التي طرأ تغيير على تسميتها : - اGواد واGنتجات التي طرأ تغيير على تسميتها :

الرقمالرقم

الرمزالرمز

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوج

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

التسمية اجلديدةالتسمية اجلديدةالتسمية القد�ةالتسمية القد�ةالرمزالرمز
Ad

At

Tal

Gr

Grr

Moe

Sa

cimo

Cimc

Hts

Hou

Pba

Pg

M.F

Bms

Bo

Brn

Sac

Bai

Cut

Cuv

EVc

EVx

Le

Chs

Act

Tua

Ar

At

Tal

Gr

Moe

Sa

Cim

Hts

Hou

Pba

Pg

Mbf

Bms

Bo

Brn

Sac

Bai

Cut

Cuv

Le

Chs

Act

Tua

قـــــــضــــــيـب مـن الــــــفـــــــوالذ اGـــــــســــــتـــــــديــــــر
لإلسمنت اGسلح

قــضـــيب من الـــفــوالذ اخلـــاص مــعـــقــوف
لإلسمنت اGسلح

صفائح من صلب " الف" 
حصى

محجر عادي
رمل البحر او النهر

325 CPA إسمنت

hts من نوع إسمنت

تطيX األرضية 
رافدة اGسلح 

لبنات مجوفة من اإلسمنت اGهزوز
رخام  فلفلة األبيض 

لــــوح ســــمــــيك مـن خــــشب الــــصــــنــــوبـــر
األبيض

اخلشب اGعاكس من نوع "اكومي"
خشب أحمر من الشمال

خــــشب الــــصــــنــــوبــــر  اGــــنــــشــــور اGــــعــــد
لقولبة اإلسمنت  

حوض حمام
ماسورة من نحاس 

حوض إجنليزي كتلة واحدة عمودية 
مغاسل وأحواض اGطبخ

غطاء مرن سطحه من األلومنيوم
ماسورة من اإلسمنت اGضغوط

أنبوب مسلح 

قضيب من الفـوالذ اGستدير األمـلس للخرسانة
اGسلحة

قضـيب مـن الـفوالذ ذو الـتـحـام كـبـيـرلـلـخـرسـانة
اGسلحة       

صفيحة فوالذية للمجنبات اGدرفلة على البارد
حصى مكسر

حصى مستدير
حجارة 

رمال الوديان أو احملاجر
CEM I إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع

CEM II إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
CEM III  إسمنت األفران العالية من نوع

الهوردي (جسم مجوف لقولبة البالط)
رافدة من اخلرسانة اGسلحة (مسبقة الصنع)

لبنات مجوفة من اخلرسانة
رخام للتغطية

لوح سميك من اخلشب األبيض

لوح من أوراق خشبية ملسقة
خشب أحمر

لوح من اخلشب األبيض  للقولبة

حوض حمام من السيراميك
حوض حمام من صفيحة الفوالذ

حوض مرحاض إجنليزي
مغسل اGطبخ من السيراميك

مغسل اGطبخ من صفيحة مقاومة لألكسدة
مغسل حمام من السيراميك

(PAXALUMIN) غطاء سطحه من األلومينيوم
قناة (buse) من اإلسمنت اGضغوط
قناة (buse) من اخلرسانة اGسلحة
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3 - اGواد واGنتجات التي تغير رمزها : - اGواد واGنتجات التي تغير رمزها :

الرمز اجلديدالرمز اجلديداGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرقمالرقم

Itsقاطع بسيط لتيار اإلنارة للترصيع1

الرمز القد¬الرمز القد¬

It

4 - اGواد واGنتجات التي أضيفت : - اGواد واGنتجات التي أضيفت :

الرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Apf

Fiat

Ft

BPE

Adja

Adjh

Adjr

Apl

Bts

Cl

Psyn

Bcj

Falu

Fb

Fpvc

Palu

Pb

PFalu

PFb

PFpvc

Piso

Ppb

Ppvc

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوج

مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن

خيط الربط

T مجنب ذو الشكل

خرسانة عادية جاهزة لالستعمال

مسرع جتميد اخلرسانة

�سك اGاء 

مبطئ جتميد اخلرسانة 

ملدن اخلرسانة 

(BTS) ثبتةGطوب التربة ا

كلوسترا

دهان إلشارات الطرق

خشب اجلوز (أكاجو) 

نافذة من األGنيوم مع إطارها

نافذة من اخلشب مع إطارها

نافذة من البالستيك (PVC) مع إطارها

باب من األGنيوم مع إطارها

بارسيان من اخلشب مع إطارها

باب نافذة من األGنيوم مع إطارها

باب نافذة من اخلشب مع إطارها

باب نافذة من البالستيك (PVC) مع إطارها

باب مفرغة من أوراق خشبية ملسقة مع إطارها

باب مليئة من اخلشب مع إطارها

باب من البالستيك (PVC) مع إطارها
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4 - اGواد واGنتجات التي أضيفت (تابع) : - اGواد واGنتجات التي أضيفت (تابع) :

الرمزالرمزالرقمالرقم

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Brnv

Armg

Bau

Itd

Lum

Lus

Pqt

Tamf

Vef

Prac

Van

Etl

Etm

Gc

Pk

Tpa 

Tpm

Eel

Bpvc

Pehd

Gzl

Pav

Pas

Ceph

Ply

Gls

Glsb

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوج

لبنة من الزجاج (نيفادا)

خزانة عامة

جهاز مستقل 

قاطع مزدوج لتيار اإلنارة للترصيع

مصباح  بالزئبق 

مصباح  بالصوديوم 

وتد أرضي

غطاء اGصب من حديد 

قاطع اGاء من حديد

(.. rT rكم rكوع) قطع التوصيل

قاطع اGاء

(résine) مساكة مائهة

مساكة من غشاء 

مرزاب وشبكة

ورق كرافت 

نقل جوي

نقل بحري

استهالك الكهرباء

(PVC) من البالستيك (buse) قناة

PEHD من مادة (buse) قناة

عشب

حجر تبليط الرصيف

ألواح إلشارات اGرور

خلية فوتوكهربائية

بوليوريثان

جهاز أمان للطرق من الفوالذ

جهاز أمان للطرق من اخلرسانة
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قــــرار مــــؤرخ في قــــرار مــــؤرخ في 7 جــــمــــادى األولى عــــام  جــــمــــادى األولى عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 19
مــارس سـنـة مــارس سـنـة r2013 يـتــضــمن اGـصــادقـة عــلى األرقـامr يـتــضــمن اGـصــادقـة عــلى األرقـام
االســـتــداللــيــة لألجـــور و اGــواد  لــلــفــصـل الــثــالث مناالســـتــداللــيــة لألجـــور و اGــواد  لــلــفــصـل الــثــالث من
ســنــة ســنــة 2011 اGــســتــعــمـلــة في صــيغ حتــيــX ومــراجــعـة اGــســتــعــمـلــة في صــيغ حتــيــX ومــراجــعـة
أســعــار صـفــقــات األشــغـال لــقــطــاع الـبــنــاء واألشــغـالأســعــار صـفــقــات األشــغـال لــقــطــاع الـبــنــاء واألشــغـال

العمومية والري.العمومية والري.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير السكن والعمران

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرئــاسي رقم 10-236 اGـؤرخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اGــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
rتمّمGعـدّل واGا rـتـضــمن تنظـيم الصفـقات الـعمومـيةGوا

rادتان 68 و69 منهGال سيما ا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اGـؤرخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- وبـــمــــقـــتـــــضـــــى اGـــــرســـــوم الـــتــنـــفــيـــذي رقــــم
10-195 اGـــــــؤرخ فــي 9 رمــــــضـــــــان عـــــــام 1431 اGـــــــــوافق

19 غــشت ســنــة 2010 واGــتــضــمـن إنــشــاء اGــركــز الــوطــني

للدراسـات وتنشـيط مؤسسـة البـناء واألشغـال العمـومية

rوالري

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اGــــادة األولى :اGــــادة األولى : يـــصــــادق عـــلى األرقــــام االســـتــــداللـــيـــة

لألجـور واGواد لـلفـصل الثـالث من سنة 2011 واحملددة في

Xستعـملة في صـيغ حتيGـرفقة بـهذا القـرار واGاجلداول ا

ومراجعة أسعار صـفقات األشغال لقطاع البناء واألشغال

العمومية والري.

اGـادة اGـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــــرر بــــــاجلــــــزائــــــر في 7 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1434

اGوافق 19 مارس سنة 2013.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

اGلحقاGلحق
جداول األرقام االستداللية لألجور و اGواد اGستعملة في صيغ حتيX ومراجعة أسعارجداول األرقام االستداللية لألجور و اGواد اGستعملة في صيغ حتيX ومراجعة أسعار
صفقات األشغال لقطاع البناء واألشغال العمومية والري للفصل الثالث من سنة صفقات األشغال لقطاع البناء واألشغال العمومية والري للفصل الثالث من سنة 2011

I - األرقام االستداللية لألجور - األرقام االستداللية لألجور
أ - األرقام االستداللية لألجور اGستعملة على أساس أ - األرقام االستداللية لألجور اGستعملة على أساس 1000 في يناير سنة  في يناير سنة 2011.

التجهيزاتالتجهيزات األشغالاألشغالاألشهراألشهر
الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارةالتدفئة والترصيصالتدفئة والترصيصالكبرىالكبرى

يوليو 2011

غشت 2011

سبتمبر 2011

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

 ب - مــعــامل االرتـبــاط الــذي يــسـمح بــحــسـاب األرقــام االســتــداللـيــة عــلى أسـاس  ب - مــعــامل االرتـبــاط الــذي يــسـمح بــحــسـاب األرقــام االســتــداللـيــة عــلى أسـاس 1000 في يــنــايـر ســنـة  في يــنــايـر ســنـة r2010 انــطالقــا منr انــطالقــا من
األرقام االستداللية على أساس األرقام االستداللية على أساس 1000 في يناير سنة  في يناير سنة 2011.

الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارةالتدفئة والترصيصالتدفئة والترصيصاألشغال الكبرىاألشغال الكبرىالتجهيزاتالتجهيزات

1,0001,0001,0001,0001,000معامل االرتباط
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II - معامل " - معامل "K" للتكاليف االجتماعية :" للتكاليف االجتماعية :

قيـمة اGعامل "K" لـلتكـاليف االجـتماعـية اGـطبق في صيغ تـغيـير األسعـار للصـفقـات اGبرمـة بعد
30 سبتمبر سنة 1999 هي :

K = 0,5148

III - األرقام االستداللية للموارد : - األرقام االستداللية للموارد :

1 - فوالذ - فوالذ

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

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

فـوالذ صـلب لـتـسـلـيح اخلـرسـانـة مـسـبـقة
الضغط

دعامة الزاوية متساوية اجلناحان
قــضــيب مـن الــفــوالذ اGــســتــديــر األمــلس

للخرسانة اGسلحة
مجـنبـات حديديـة مدرفـلة عـلى الساخن

(IPN, HPN, IPE, HEA,HEB)
قــــــــضــــــــيـب مـن الــــــــفـــــــــوالذ ذو الــــــــتــــــــحــــــــام

كبيرللخرسانة اGسلحة
لولب وعقاف

مرجل من فوالذ
                   
خيط الربط

لوح مسطح من الفوالذ
T مجنب ذو الشكل

مسمار
مدفئة من الفوالذ

مشبك ملحم   

معاملمعامل
االرتباطاالرتباط

يوليويوليو
2011

غشتغشت
2011

سبتمبرسبتمبر
2011

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

1168

1079

1000

1000

1167

1000

1000

1000

1195

1000

886

1000

1100

1168

1079

1000

1000

1167

1000

1000

1000

1195

1000

886

1000

1100

1168

1079

1000

1000

1167

1000

1000

1000

1195

1000

886

1000

1100

2 - صفائح - صفائح

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

Tn

Ta

Tal

Tea

Tge

لوح من صفائح مضلعة
صفيحة فوالذية مغلفنة

صــفـيــحـة فــوالذيـة لــلـمــجـنــبـات اGــدرفـلـة
على البارد

قرميد من الفوالذ
صفيحة �وجة مغلفنة

معاملمعامل
االرتباطاالرتباط

1,116

1,137

1,000

1,000

1,000

988

1005

1000

1000

1000

988

1005

1000

1000

1000

988

1005

1000

1000

1000

يوليويوليو
2011

غشتغشت
2011

سبتمبرسبتمبر
2011
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3 - حصى - حصى

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

Gr

Cail

Grr

Moe

Pme

Sa

Tou

Tuf

حصى مكسر

حجارة من النوع اخلاص برص السكك

حصى مستدير

حجارة

غبار الرخام

رمال الوديان أو احملاجر

خليط أتربة من كل نوع

فليس (تافسة)

معاملمعامل
االرتباطاالرتباط

1,146

1,086

1,000

1,048

1,000

1,300

1,000

1,000

963

960

1000

953

1000

883

1137

1000

927

979

1000

953

1000

1148

1276

1000

955

952

1000

953

1000

919

1236

1000

4 - إسمنت - إسمنت

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

BPE

Chc

Cimc

Cimo

Hts

Pl

خرسانة عادية جاهزة لالستعمال

اجلير اGائي

إسـمـنت بـورتلـنـدي اصـطـنـاعي من نوع
CEM II

إسـمـنت بـورتلـنـدي اصـطـنـاعي من نوع
CEM I

إســــمــــنـت األفــــران الــــعــــالـــــيــــة  من نــــوع
CEM III

جبس

معاملمعامل
االرتباطاالرتباط

1,000

1,000

1,762

1,000

1,000

1,000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

5 - مضافات كيميائية - مضافات كيميائية

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

Adja

Adjh

Adjr

Apl

مسرع جتميد اخلرسانة

�سك اGاء 

مبطئ جتميد اخلرسانة 

ملدن اخلرسانة 

معاملمعامل
االرتباطاالرتباط

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

يوليويوليو
2011

غشتغشت
2011

سبتمبرسبتمبر
2011

يوليويوليو
2011

غشتغشت
2011

سبتمبرسبتمبر
2011

يوليويوليو
2011

غشتغشت
2011

سبتمبرسبتمبر
2011



15 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4817

27 مارس  سنة  مارس  سنة 2013  م م

6 - بناء - بناء

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

Brc

Brp

Bts

Cl

Crp

Hou

Pba

Pg

آجر مجوف

آجر مآلن

(BTS) ثبتةGطوب التربة ا

كلوسترا

مربع جبس

الهوردي (جسم مجوف لقولبة البالط)

رافـدة مـن اخلـرسـانـة اGــسـلـحـة (مــسـبـقـة
الصنع)

لبنات مجوفة من اخلرسانة

معاملمعامل
االرتباطاالرتباط

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

995

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

995

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

995

1000

1000

1000

1000

1000

1000

7 - تغطية - تغطية

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

Caf

Cg

M.F

Plt

Te

مربع من اخلزف

مربع من الغرانيت

رخام للتغطية

وزرة من اخلزف

قرميد

معاملمعامل
االرتباطاالرتباط

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1000

1150

1000

976

1000

1000

1150

1000

976

1000

1000

1150

1000

976

8 - دهان - دهان

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

Pev

Ey

Gly

Par

Pea

Peh

Psy

Psyn

دهان فينيلي

دهان إيبوكسي

دهان غليسيروفتاليك

دهان أريس

دهان مضاد للصدء

دهان زيتي

Xدهان ستيرال

دهان إلشارات الطرق

معاملمعامل
االرتباطاالرتباط

1,000

1,102

1,125

1,000

1,154

1,000

1,146

1,000

1190

1147

1138

1210

1000

1210

1179

1000

1190

1147

1138

1210

1000

1210

1179

1000

1190

1239

1165

1210

1000

1230

1226

1000
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9 - جنارة - جنارة

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Bcj

Bms

Bo

Brn

Falu

Fb

Fpvc

Pab

Palu

Pb

PFalu

PFb

PFpvc

Piso

Ppb

Ppvc

Sac

خشب اجلوز (أكاجو)

لوح سميك من اخلشب األبيض

لوح من أوراق خشبية ملسقة

خشب أحمر

نافذة من األGنيوم مع إطارها

نافذة من اخلشب مع إطارها

نافذة من البالستيك (PVC) مع إطارها

لوحات من اخلشب اGضغوط

باب من األGنيوم مع إطارها

بارسيان من اخلشب مع إطارها

باب نافذة من األGنيوم مع إطارها

باب نافذة من اخلشب مع إطارها

بــــاب نــــافـــــذة من الـــــبالســـــتــــيك (PVC) مع
إطارها

باب مفرغـة من أوراق خشبية ملسقة مع
إطارها

باب مليئة من اخلشب مع إطارها

باب من البالستيك (PVC) مع إطارها

لوح من اخلشب األبيض  للقولبة

معاملمعامل
االرتباطاالرتباط

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

1000

1025

820

993

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1025

1000

1025

820

993

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1025

1000

1025

820

993

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1025

10 - أدوات معدنية - أدوات معدنية

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

Cr

Pa

Pe

Tsc

Tsr

Znl

رتاج

مفاصل مدرفلة

لسان قفل ثابت

أنبوب إقفال مربع

أنبوب إقفال دائري

زنك مدرفل

معاملمعامل
االرتباطاالرتباط

1,000

1,000

1,000

1,020

0,828

1,000

1000

1000

1000

991

1020

1000

1000

1000

1000

991

1020

966

1000

1000

1000

1191

1203

1005
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11 - زجاج - زجاج

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

Vv

Brnv

Mas

Va

Vd

Vgl

Vm

زجاج من النوع العادي

لبنة من الزجاج (نيفادا)

عجX تثبيت ألواح الزجاج

زجاج مقوى

زجاج سميك مزدوج

زجاج اGرايا

زجاج مطرق

معاملمعامل
االرتباطاالرتباط

1,035

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1020

1000

1000

1000

1000

12 - كهرباء - كهرباء

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Armg

Bau

Bod

Ca

Cf

Coe

Cop

Cor

Cpfg

Cth

Cts

Cuf

Disb

Disc

Dist

خزانة عامة

جهاز مستقل

علبة االشتقاق

�ر الكابل من بالط مثقوب

سلك من نحاس

صندوق الطابق (شباك االشتقاق)

صندوق أسفل العمود الصاعد

صندوق التوزيع

كــابل صـــلب من ســلـــســلــة حــامـل الــتــيــار
(cond 4)

كــابل صـــلب من ســلـــســلــة حــامـل الــتــيــار
(cond 1)

كابل متوسط التوتر

كــابل صـــلب من ســلـــســلــة حــامـل الــتــيــار
(cond 3)

Xفاصل تبايني ذو قطب

فاصل تبايني ثالثي األقطاب

فاصل تبايني رباعي األقطاب

معاملمعامل
االرتباطاالرتباط

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

1000

1000

1000

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1000

1000

1000
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12 - كهرباء (تابع) - كهرباء (تابع)

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Ga

He

Itd

Its

Lum

Lus

Pla

Pqt

Pr

Rf

Rg

Ste

Tp

Tra

(ICD) غمد برتقالي

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

معاملمعامل
االرتباطاالرتباط

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

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

(Fonte) 13 - حديد ( - حديد

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

Chaf

Grc

Raf

Tamf

Vef

مرجل من حديد

مشبك جملرى اGاء

مدفئة من حديد

غطاء اGصب من حديد 

قاطع اGاء من حديد

معاملمعامل
االرتباطاالرتباط

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

14 - ترصيص - ترصيص

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

Ado

Aer

ملطف نصف آلي

مسخن بالهواء

معاملمعامل
االرتباطاالرتباط

1,000

1,000

1000

1000

1000

1000

1000

1000
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15 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5217
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14 - ترصيص (تابع) - ترصيص (تابع)

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Atb

Atn

Bai

Baie

Bru

Che

Cla

Cli

Com

Cs

Cta

Cut

Cuv

EVc

EVx

Grf

Iso

Le

Prac

Reg

Res

Rin

Rol

Rsa

Sup

Tag

أنبوب من الفوالذ اGغلف

أنبوب من الفوالذ األسود

حوض حمام من السيراميك

حوض حمام من صفيحة الفوالذ

مشعل الغاز

مسخن اGاء

سدادة منع الرجوع

مبرد

عداد اGاء

مدور

جهاز مركزي Gعاجلة الهواء

أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس

حوض مرحاض إجنليزي

مغسل اGطبخ من السيراميك 

مـــغـــسل اGـــطـــبخ مـن صـــفـــيـــحـــة مـــقـــاومــة
لألكسدة

مجمع تبريد

قشرة من صوف الصخر

مغسل حمام من السيراميك

(.. rT rكم rكوع) قطع التوصيل

منظم

خزان إلنتاج اGاء الساخن

حنفية قاطعة ذات قفص مكور

حنفية قطع من النحاس اGصقول

حنفية صحية

رافع متناوب للضغط اGائي 

أنبوب من الفوالذ اGغلفن

معاملمعامل
االرتباطاالرتباط

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

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1035

1000

1000

1000

1000

1029

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1050

1000

1000

1000

1040

1000

1035

1000

1000

1000

1000

1029

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1050

1000

1000

1000

1040

1000

1039

1000

1000

1000

1000

1029

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1050

1000

1000

1000

1035
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الزفت اGؤكسد

غطاء مرن مزفت

غــــــطــــــاء ســــــطــــــحـه من األلــــــومــــــيــــــنــــــيــــــوم
(PAXALUMIN)

(résine) مساكة مائهة

مساكة من غشاء

لباد مشرب

دهان الفلينتكوت

مرزاب وشبكة

Xلوح من حبيبات الفل

ورق كرافت

بوليستسرين

14 - ترصيص (تابع) - ترصيص (تابع)

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

29

30

31

32

33

Tcp

Van

Vc

Vco

Ve

أنبوب من حمض البوليفينيل

قاطع اGاء

مروحة ذات الطرد اGركزي

مروحة ناقلة للحرارة

وعاء التوسع

معاملمعامل
االرتباطاالرتباط

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

15 - اGساكة والعزل احلراري - اGساكة والعزل احلراري

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Bio

Chb

Chs

Etl

Etm

Fei

Fli

Gc

Pan

Pk

Pol

معاملمعامل
االرتباطاالرتباط

0,979

1,075

1,019

1,000

1,000

1,043

1,000

1,000

1,000

1,000

1,175

1217

1121

1138

1000

1000

1057

1000

1000

1000

1000

1000

1186

1121

1138

1000

1000

1057

1000

1000

1000

1000

1000

1215

1121

1138

1000

1000

1057

1091

1000

1000

1000

1000

 16 - نقل - نقل

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

Tpa

Tpf

Tpm

Tpr

نقل جوي

نقل بالسكة احلديدية

نقل بحري

نقل بري

معاملمعامل
االرتباطاالرتباط

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000
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17 - طاقة - طاقة

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

Aty

Ea

Ec

Eel

Ex

Got

Oxy

أسيتيالن

بنزين السيارات

إلكترود وقضيب التلحيم 

استهالك الكهرباء

متفجرات

مازوت مباع في البر 

Xأكسج

معاملمعامل
االرتباطاالرتباط

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

18 - قنوات الشبكات - قنوات الشبكات

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

Act

Bpvc

Bus

Pehd

Trf

Tua

قناة (buse) من اإلسمنت اGضغوط

(PVC) من البالستيك (buse) قناة

قناة (buse) من الفوالذ

PEHD من مادة (buse) قناة

أنبوب ووصل من حديد

قناة (buse) من اخلرسانة اGسلحة

معاملمعامل
االرتباطاالرتباط

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

19 - تهيئة خارجية - تهيئة خارجية

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

Bor

Bou

Can

Cc

Gri

Gril

Gzl

Pav

حافة الرصيف

فوهة ماء إلطفاء احلريق

مشكاة

مربع من اإلسمنت 

سياج مغلفن

سياج منبه

عشب

حجر تبليط الرصيف

معاملمعامل
االرتباطاالرتباط

1,000

1,000

1,000

1,000

1,028

1,000

1,000

1,000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1054

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1135

يوليويوليو
2011

غشتغشت
2011

سبتمبرسبتمبر
2011

يوليويوليو
2011

غشتغشت
2011

سبتمبرسبتمبر
2011

يوليويوليو
2011

غشتغشت
2011

سبتمبرسبتمبر
2011
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20 - أشغال الطرق - أشغال الطرق

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

Bil

Cutb

Em

Gls

Glsb

Pas

زفت للتغطية
كيوت - باك

مستحلب
جهاز أمان للطرق من الفوالذ

جهاز أمان للطرق من اخلرسانة
ألواح إلشارات اGرور

معاملمعامل
االرتباطاالرتباط

0,957

0,967

0,969

1,000

1,000

1,000

1237

1177

1195

1046

1000

1000

1237

1177

1195

1046

1000

1000

1265

1198

1215

1046

1000

1000

21 - مواد ومنتجات مختلفة - مواد ومنتجات مختلفة

اGادة/اGنتوجاGادة/اGنتوجالرمزالرمزالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

Cchl

Ceph

Mv

Pai

Ply

Pn

Pvc

مطاط بالكلور
خلية فوتوفولتييك

لوح من صوف الزجاج
لوح ثابت احلرارة

بوليوريثان
إطار مطاطي للعجلة

(PVC) لوح من مادة البالستيك

معاملمعامل
االرتباطاالرتباط

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1269

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1269

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1269

1000

1000

1000

1000

1000

1000

يوليويوليو
2011

غشتغشت
2011

سبتمبرسبتمبر
2011

يوليويوليو
2011

غشتغشت
2011

سبتمبرسبتمبر
2011

وزارة العمل والتشغيل والضمانوزارة العمل والتشغيل والضمان
االجتماعياالجتماعي

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 11 جــــمــــادى األولى عــــام  جــــمــــادى األولى عــــام 1433 اGــــوافق  اGــــوافق 3
أبــــريـل ســــنــــة أبــــريـل ســــنــــة r2012 يـــــحـــــدr يـــــحـــــدّد �ــــوذج شـــــهــــادة نـــــشــــاطد �ــــوذج شـــــهــــادة نـــــشــــاط
اإلدماج اGـسلاإلدماج اGـسلّمة من اGـستخـدم للشـباب اGسـتفيدينمة من اGـستخـدم للشـباب اGسـتفيدين

من عقد تكوين - إدماج.من عقد تكوين - إدماج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-124 اGؤرّخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اGوافق 15 أبـريل سنة 2008
الذي يـحـدّد صالحيـات وزيـر العـمل والـتشـغـيل والضـمان

rاالجتماعي
- و�ـــــقـــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 126-08
الـــمــؤرّخ في 13 ربــيــع الـــثـــانــي عــــام 1429 الــــمـــوافــق

19 أبــريل ســنـة 2008 واGـــتـــعـــلّق بـــجـــهـــاز الـــمــــســـاعـــدة

rادّة 6 منـهGال سيّما ا rتمّمGعدّل واGا rهنيGعلى اإلدماج ا
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 6 من اGـرسـوم
الــتّـنــفــيـذيّ رقم 08-126 اGـؤرّخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1429 اGـوافق 19 أبـريل سـنة 2008 واGـذكـور أعالهr يـهـدف

هــــذا الـــقــــرار إلى حتــــديــــد �ـــوذج شــــهــــادة نـــشــــاط اإلدمـــاج
اGـســلــمــة من اGــســتـخــدم لــلــشــبــاب اGـســتــفــيــدين من عــقـد
تـــكـــوين - إدمـــاج اGـــبـــرم فـي إطـــار جــهـــاز اGـــســـاعـــدة عـــلى

اإلدماج اGهني عقب انتهاء فترة إدماجهم.
يلـحق �ـوذج شـهـادة نشـاط اإلدمـاج اGنـصـوص عـليه

أعاله بهذا القرار.
اGـاداGـادّة ة 2  :   : يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 11 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1433

اGوافق 3 أبريل سنة 2012.
الطيب لوحالطيب لوح



اGلحقاGلحق

�وذج شهادة نشاط اإلدماج�وذج شهادة نشاط اإلدماج

الوالية : ...........................

البلدية : ...........................

اGستخدم (1) : ...................

العنوان : ..........................

شهادة نشاط اإلدماجشهادة نشاط اإلدماج

أنا اGمضي أسفله (2) ..............................................................................................................................

أشهد أن السيد (ة) ..................................................................................................................................

اGولود (ة) في ................................................................... بـ .................................................................

شغل نشاط ................................................................. بصفة ................................................................

من ......................................................................... إلى .......................................................................

في إطار عقد تكوين ـ إدماج

في ورشة (3) .........................................................................................................................................

الكائنة بـ ......................................... بلدية .......................................... والية .........................................

rهنيGساعدة على اإلدماج اGفتوحة في إطار جهاز اGا

تمنح هذه الشهادة الستعمالها فيما يسمح به القانون.

حرّر بـ ...................................... في ......................................

(1) حتديد العنوان التجاري للمستخدم.

(2) حتديد اسم ووظيفة اGمضي �ثل البلدية أو القطاع اGبادر بالورشة.

(3) حتديد طبيعة الورشة.

15 جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5617

27 مارس  سنة  مارس  سنة 2013  م م
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