
العدد العدد 75
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 6 ربيع األول  ربيع األول عام عام 1436 هـهـ
اIوافق اIوافق 28 ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنـفـيذي رقــم 14 - 367 مـؤرخ في 22 صـفـر عـام 1436 اIـوافـق 15 ديـسمـبـر سـنة q2014 يـحـدد االتـفـاقيـة الـنــمــوذجـية
اIبرمة بX هيئات الضمان االجتماعي واIـؤسسات االستشفائية اخلاصة اIرخص لها بالقيام بنشاطات طب وجراحة
القلب وأمراض القلب واألوعية......................................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقــم 14 - 368 مــــؤرخ في 22 صـفـر عـــــام 1436 اIـوافـق 15 ديـسـمـبـر سـنـة q2014  يـحـدد شـروط وكـيـفـيـات
منح مساعـدة ومساهمة  الدولـة واجلماعات احمللية إلى النادي الرياضي احملترف..................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة التجـارةوزارة التجـارة

قرار مؤرخ في 20 شوّال عام 1434 اIوافق 27 غشت سنة q2013 يجعل منهج حتديد نسبة اآلزوت في احلليب إجباريا.........

وزارة السكن والعمران واAدينةوزارة السكن والعمران واAدينة

قـرار مؤرخ في 4 محـرم عام 1436 اIوافق 28 أكـتـوبر سـنة q2014 يتـضمن اIـصـادقة عـلى األرقام االسـتداللـية لألجـور واIواد
لـلـفـصل الـثـاني من سـنة 2014 اIـستـعـمـلـة في صيـغ حتيـX ومـراجـعـة أسعـار صـفـقـات األشغـال لـقـطـاع البـنـاء واألشـغال
العمومية والري..........................................................................................................................................

قــرار مؤرخ في 13  محـرّم عام 1436 اIوافق 6 نـوفمـبر سـنة q2014 يعـدّل القرار اIؤرّخ في 7 ذي احلجّـة عام 1433 اIوافق 23
..........................................................Xالعقاري XرقIأعضاء جلنة اعتماد ا Xتضمّن تعيIأكتوبر سنة 2012 وا

قـــرار مـؤرخ في 18  مـحــرّم عـام 1436 اIـوافق 11 نـوفــمــبــر ســنـة q2014 يــعــدّل الــقـرار اIــؤرّخ في 22 ربــيع الــثـانـي عـام 1434
.............................................Xأعضاء جلنة اعتماد الوكالء العقاري Xتضمّن تعيIوافق 5 مارس سنة 2013 واIا

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان وإصالح اAستشفياتوإصالح اAستشفيات

قـــرار مــؤرّخ في أوّل صـــفــر عــام 1436 اIـــوافــق 24  نــوفــمـــبــر ســنــة q2014 يــحــدّد جـــدول الــتــلـــقــيح اإلجـــبــاري اIــضـــــاد لــبــعض
األمـــراض اIتنقلة.....................................................................................................................................

وزارة وزارة الثقافةالثقافة

قــرار مــؤرّخ في 29  جــمــادى األولـى عـام 1434 اIـوافق 10 أبــريـل ســنـة q2013 يــحــدّد الـقــائــمــة االســمــيــة ألعــضــاء مـجــلس إدارة
اجملموعة الوطنية اجلزائرية للموسيقى األندلسية............................................................................................

قــرار مــؤرّخ في 29  جــمــادى األولـى عـام 1434 اIـوافق 10 أبــريـل ســنـة q2013 يــتــضــمّن تــعــيــX أعــضــاء مــجــلس إدارة اIــسـرح
اجلهوي بوهران.........................................................................................................................................

قرار مؤرّخ في 29  جمادى األولى عام 1434 اIوافق 10 أبريل سنة q2013 يـتضمّن تعيX أعـضاء اجمللس التوجـيهي للمدرسة
اجلهوية للفنون اجلميلة بباتنـة....................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 29  جمـادى األولى عام 1434 اIوافق 10 أبريـل سنة q2013 يـتضـمّن استـخالف عضـوين في اجمللس الـتوجـيهي
للمدرسة اجلهوية للفنون اجلميلة بعزازقة....................................................................................................
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مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقــم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقــم 14 -  - 367 مـــــــؤرخ في  مـــــــؤرخ في 22 صـــفـــر صـــفـــر
يـحـدد  qيـحـدد q2014 ـوافـق 15 ديـســمــبـر ســنـة  ديـســمــبـر ســنـةIـوافـق  اIعــــام عــــام 1436 ا
االتفـاقية النــمـوذجيـة اIبرمة بـX هيئـات الضماناالتفـاقية النــمـوذجيـة اIبرمة بـX هيئـات الضمان
االجـــتـــمـــاعي واIـــؤســـســـات االســتـــشـــفـــائـــيـــة اخلـــاصــةاالجـــتـــمـــاعي واIـــؤســـســـات االســتـــشـــفـــائـــيـــة اخلـــاصــة
اIرخص لهـا بالـقيـام بنـشاطـات طب وجراحـة القلباIرخص لهـا بالـقيـام بنـشاطـات طب وجراحـة القلب

وأمراض القلب واألوعية.وأمراض القلب واألوعية.
ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــــنــــاء عــــلـى تــــقــــريــــر وزيـــــر الــــعــــمل والـــــتــــشــــغــــيل

qوالضمان االجتماعي
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيـــمـــا اIـــادتــان  3-85

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اIــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلق
بالتأمينات االجتماعيةq اIعدل واIتممq ال سيما اIادة 60

qمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-12 اIــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلق

 qتممIعدل واIا qبالتقاعد
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-13 اIــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اIـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واIــتـعـلق

qتممIعدل واIا qهنيةIبحوادث العمل واألمراض ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اIــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممIعدل واIا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-08 اIــــؤرخ في 16
صــفــر عـام 1429 اIـوافق 23 فــبـرايــر ســنـة 2008 واIــتــعـلق

qنازعات في مجال الضمان االجتماعيIبا
- و�ــــــقــــــتــــــضى اIــــــرســــــوم رقم 84-27 اIــــــؤرخ في 9
جــمــادى األولى عــام 1404 اIــوافق 11 فــبـــرايــر ســـنــة 1984
الذي يحـدد كيفـيات تـطبيق الـعنـوان الثاني من الـقانون
رقم 83-11 اIــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403 اIــــوافق 2
qــتــعــلق بــالـتــأمــيــنــات االجـتــمــاعــيـةIيــولـيــو ســنـة 1983 وا

qتممIعدل واIا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

qالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-07 اIـؤرخ
في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1412 اIــوافق 4 يــنــايــر ســنـة
1992 واIــتـــضــمن الــوضع الـــقــانــوني لــصـــنــاديق الــضــمــان

االجـــــتــــــمـــــاعـي والـــــتـــــنـــــظــــــيم اإلداري واIــــــالي لــــــلـــــضـــــمـــــان
qاالجتماعي

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 92-276 اIؤرخ
في 5 مـــــحـــــرم عـــــام 1413 اIـــــوافق 6 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 1992

  qتضمن مدونة أخالقيات الطبIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-171 اIؤرخ
في 28 ربـــيع األول عــام 1426 اIــوافق 7 مـــايـــو ســـنــة 2005
الــذي يـحــدد شـروط ســيـر اIــراقـبــة الـطـبــيـة لــلـمــؤمن لـهم

qاجتماعيا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-321 اIؤرخ
في 10 شـــوال عـــام 1428 اIــــوافق 22 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2007
واIــتـــضــمن تـــنــظــيـم اIــؤســســـات االســتــشـــفــائــيـــة اخلــاصــة

qوسيرها
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-124 اIؤرخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اIوافق 15 أبـريل سنة 2008
الذي يـحـدد صالحيـات وزيـر العـمل والـتشـغـيل والضـمان

qاالجتماعي
 qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 
اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 60 من الـقـانون
رقم 83-11 اIــــؤرخ في 21 رمــــضــــان عــــام 1403 اIــــوافق 2
qــتــعــلق بــالـتــأمــيــنــات االجـتــمــاعــيـةIيــولـيــو ســنـة 1983 وا
يهدف هذا اIرسـوم إلى حتديد االتفاقية النموذجية التي
Xـبــرمـة بـIيـجب أن تــتـطــابق مع أحــكـامـهــا االتـفــاقـيــات ا
هـيـئـات الـضـمــان االجـتـمـاعي واIـؤسـســات االسـتـشـفـائـيـة
اخلـــاصــة اIــرخص لــهــا بــالــقـــيــام بــنــشــاطــات طب وجــراحــة

القلب وأمراض القلب واألوعية. 
يرفق �وذج االتـفاقيـة النـموذجيـة اIنـصوص علـيها

في الفقرة األولى أعالهq باIلحق بهذا اIرسوم.
اIــاداIــادّة ة 2 : : تــبـــقى اإلجـــراءات اIــعـــمـــول بــهـــا في إطــار
االتــفــاقــيــات اIــبــرمــة بــX هــيــئــات الــضــمــان االجــتــمــاعي
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واIـؤسـسـات االسـتـشــفـائـيـة اخلـاصـة اIـرخـص لـهـا بـالـقـيـام
qبـنشاطـات طب وجراحة الـقلب وأمراض الـقلب واألوعية
قـبـل نـشـر هـذا اIـرسـوم في اجلـريـدة الـرسـمـيـة واIـتـعـلـقـة
على اخلصـوص �نح الـتكـفــل وفوتـرة العالجـــاتq مطـبقة
خالل فـتـرة انـتـقالـيـة ال �ـكن أن تـتـجـاوز سـنـة واحدة (1)

ابتداء من تاريخ نشره. 

اIاداIادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 22 صـــفـــر عــام 1436 اIــوافـق 15
ديسمبر سنة 2014

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

ــــــــــــــــــــ

اIلحـــقاIلحـــق

اتفاقية �وذجية بX هيئة الضمان االجتماعي
واIؤسسة االستشفائية اخلاصة اIرخص لها بالقيام

بنشاطات طب وجراحة القلب وأمراض القلب واألوعية.

: Xب

الصندوق........................................................

العنوان...........................................................

اIمثل من طرف................................................

qمن جهة

و

اIؤسسـة االستشـفائـية اخلاصـة اIرخص لـها بالـقيام
بـنشـاطـات طب وجراحـة الـقلب وأمـراض الـقلب واألوعـية

التي تدعى في صلب النص  "......................." 

اIـــرخص لـــهــا بـــاIـــمـــارســة �ـــوجب تـــرخـــيص الـــفــتح
رقـم..............اIــــــــــؤرخ فـي.......................اIــــــــــســــــــــلـم من

qكلفة بالصحةIطرف الوزارة ا

العنوان :.........................................................

اIمثلة من طرف :.............................................

qمن جهة أخرى

� االتفاق على ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
موضوع االتفاقية

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  تـــهـــدف هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة إلى حتـــديـــد
الــعالقـــات الــتـــعــاقـــديــة بــX هـــيــئـــة الــضـــمــان االجــتـــمــاعي
(حتديد الهيـئة.............) واIؤسسة االستـشفائية اخلاصة
اIــرخـص لــهـــا بــالــقـــيــام بـــنــشـــاطــات طب وجـــراحــة الـــقــلب
وأمـــــــــراض الـــــــــقـــــــــلـب واألوعـــــــــيـــــــــة (حتـــــــــديـــــــــد الـــــــــعـــــــــنــــــــوان
االجـتــمـاعي............) وتــدعى في صـلب الــنص "اIــؤسـسـة
االسـتـشـفــائـيـة اخلــاصـة" قـصــد االسـتـفـادة مـن نـظـام الـدفع
مـن قـبـل الــغـيــر بــالــنــســبـة لــبــعض أعــمــال جــراحــة الـقــلب
وأمـراض الـقـلب واألوعـيـة للـتـشـخـيص والـتدخـل العالجي
اIـــــــذكــــــــورة فـي اIـــــــادة 3 أدنــــــــاهq مـن طـــــــرف اIــــــــؤمّـن لــــــــهم

اجتماعيا وذوي حقوقهم اIذكورين في اIادة 2 أدناه.
2 : : تـــطـــبـق هـــذه االتـــفـــاقــــيـــة عـــلى اIــــؤمّن لـــهم اIــاداIــادّة ة 
اجـــتـــمــاعـــيـــا وذوي حـــقـــوقـــهم الـــذين يـــعـــانــون مـن أمــراض
الــقــلب و/أو األوعــيــة واحلـاصــلــX عــلى االلــتـزام بــالــتــكـفل
اIـــســـلـم من طــــرف هـــيــــئـــة الـــضــــمـــان االجــــتـــمــــاعي طــــبـــقـــا

لإلجراءات اIنصوص عليها في هذه االتفاقية.
اIاداIادّة ة 3 :  : تشمل األعمال الـتي تغطيها هذه االتفاقية
qـــرفق بـــهـــذه االتـــفـــاقـــيــةIتـــلك احملـــددة في اجلـــدول رقم 1 ا

باستثناء وضعيات االستعجاالت الطبية واجلراحية.
تـكون اIـضاعـفات الـفـورية الـتي حتدث تـبعـا إلجراء
أحد األعـمال في إطـار هذه االتفـاقيةq عـلى عاتق اIـؤسسة
االستشفائية اخلاصة ومغطاة باIبلغ اجلزافي اIذكور في

اIادة 17 أدناه.
الفصل الثانيالفصل الثاني

التزامات اIؤسسة االستشفائية اخلاصة
اIاداIادّة ة 4 : : يـجب على اIمـثل القانـوني أن يقدّم لـهيئة
الـضـمان االجـتـماعي (حتـديـد الهـيـئة...........) مـلفـا يـشمل

ما يأتي :
- نسـخـة مصـادقا عـلـيهـا من ترخـيص فـتح اIؤسـسة
االسـتـشـفـائـيـة اخلـاصـة اIـسـلم من طـرف اIـصـالح اخملـتـصة

qكلفة بالصحةIللوزارة ا
- بـطـاقــة تـقــنـيـة لــلـمــؤسـسـة االســتـشــفـائـيــة اخلـاصـة
qرتبطة بالنشاطIؤسسة وأجهزتها اIتتعلق بخصائص ا
XـــــــمـــــــارســــــIالــــــقـــــــائـــــــمــــــة االســـــــمـــــــيــــــة لـألطـــــــبــــــاء ا -
واIستخدمX شبه الطبيX جلميع الرتب والتخصصات
واIـــرخـص لـــهم بـــتـــقـــد  الـــعـالج في طب وجـــراحـــة الـــقـــلب
وأمـــــراض الــــقـــــلب واألوعــــيـــــة عــــلـى مــــســـــتــــوى اIـــــؤســــســــة

qاالستشفائية اخلاصة
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- شهادة استيفاء دفع االشتراكات يعدّها الصندوق
الوطـني لـلضـمان االجـتمـاعي اخلـاص بغـير األجـراءq فيـما
يـــخص األشــخــاص الــتــابـــعــX لــلــمــؤســســـة االســتــشــفــائــيــة
اخلــاصـــة اخلــاضــعـــX لــنـــظــام الـــضــمـــان االجــتــمـــاعي لـــغــيــر
األجــراءq والــصـنــدوق الــوطــني لـلــتــأمــيـنــات االجــتـمــاعــيـة
Xللـعمـال األجـراء اخملتص إقـليـمـيا بـالنـسـبة لـلمـسـتخـدم

qؤسسة االستشفائية اخلاصةIاألجراء الذين توظفهم ا

- كل وثــيـقــة تــثـبـت تـكــفل اIــؤســسـة االســتــشـفــائــيـة
اخلــاصــة بـالــنــفـايــات الــنـاجتــة عن نــشـاط الــعالج ذي خــطـر
تــعـفــني (وسـائل خــاصــة بـاIــؤسـســة أو اتـفــاقـيــة مع هـيــئـة

أخرى مؤهلة قانونا).

يـجب إعالم هــيـئـة الـضـمــان االجـتـمـاعـي بـكل تـعـديل
يــطــرأ عــلى اIــسـتــخــدمــX الــذين �ــارســون في اIــؤســسـة

االستشفائية اخلاصة في أجل خمسة عشر (15) يوما.

�ــكن هـــيــئــة الـــضــمــان االجـــتــمــاعي أن تـــشــتــرط كل
وثيقة مفيدة وضرورية إلبرام  هذه االتفاقية وتنفيذها.

اIــاداIــادّة ة 5 :  : يــجـب أن تــضــمـن نــشــاطـــات طب وجــراحــة
الـــــــقـــــــلـب وأمـــــــراض الـــــــقـــــــلب واألوعـــــــيـــــــة فـي اIـــــــؤســـــــســــــة
االستشفائـية اخلاصةq حتت مسؤولـية طبيب مختص في
أمراض القلب أو جراحة القلب يعمل بالتوقيت الكامل.

يتعـX على اIـؤسسة االسـتشـفائيـة اخلاصـة توظيف
مسـتخدمـX شبه طبـيX ذوي كفـاءات مطلوبـة في مجال

جراحة القلب وأمراض القلب واألوعية واإلنعاش.

6 :  : تـرسل اIـؤسسـة االسـتشـفـائيـة اخلـاصة إلى اIاداIادّة ة 
اIــديـــريــة الــعـــامــة لــهـــيــئــة الـــضــمــان االجـــتــمــاعي طـــلــبــات
qبــعـــنـــوان هــذه االتـــفــاقـــيــة qـــرضىIااللــتـــزام بــالـــتـــكــفل بـــا
مـصحـوبة بـاIـلفـات الـطبـية اIـطـلوبـة كـما هي مـحددة في
اIــادة 15 أدنـــاهq في أظـــرفـــة ســـريـــة حتــمـل عـــبــارة "مـــوجه

للمصلحة الطبية اIؤهلة  لهيئة الضمان االجتماعي". 

اIاداIادّة ة 7 :  : يتـعX على اIـؤسسـة االستشـفائيـة اخلاصة
qــــادة 3 أعالهIــــنـــــصــــوص عــــلــــيـــــهــــا في اIتــــقــــد  األعـــــمــــال ا
والــعالجـات اIــرتـبــطـة بــهـا لــلـمــؤمن لـهم اجــتـمــاعـيـا وذوي
حـقوقهم احلاصـلX على االلتـزام بالتكـفل اIسلم من طرف
هــيـــئــة الـــضــمـــان االجــتــمـــاعيq وذلك بـــوضع كل الـــوســائل
الــــعالجـــيــــة الــــرامـــيــــة إلى ضـــمــــان تـــكــــفل نــــاجع ومــــطـــابق

للمقاييس اIعتمدة عاIيا. 

اIاداIادّة ة 8 :  : يتـعX على اIـؤسسـة االستشـفائيـة اخلاصة
الـسـهر عـلى احـترام الـتـنـظيم اIـعـمول به في مـجـال حفظ
الصحة واألمن في وسط العمل والنظافة االستشفائية.

اIاداIادّة ة 9 :  : يتـعX على اIـؤسسـة االستشـفائيـة اخلاصة
فتح سجل للدخـول مرقما ومؤشـرا عليه من طرف اIدير
الـوالئي لـلـصــحـة والـسـكـان اخملـتص إقـلــيـمـيـاq يـسـجل فـيه
اسم ولـــــقـب وسـن ومـــــرض وعـــــنـــــوان اIــــــريض اIـــــؤمـن له
اجـــتـــمــاعـــيـــا أو ذي حــقه وكـــذا تـــواريخ وســـاعــات الـــدخــول

واخلروج من اIؤسسة االستشفائية اخلاصة.

اIــاداIــادّة ة 10: : تــلــتــزم اIـــؤســســة االســتــشـــفــائــيــة اخلــاصــة
بضـمان سـرية اIـلف الطـبي للـمريض الـذي يتـعX عـليـها
الــتـمــسك بـه كـمــقــدم لـلــعالج طــبــقـا لــلــتــشـريع والــتــنــظـيم

اIعمول بهما.

11 : : تــلــتــزم اIــؤسـســة االســتــشــفــائــيــة اخلــاصـة اIـاداIـادّة ة 
باستعمال نظـام "الشفاء" بالنسبـة لألعمال الطبية التي
تــقــدمــهــا لـــلــمــؤمن لــهم اجـــتــمــاعــيــا وذوي حــقـــوقــهم طــبــقــا
لألحــكــام الــتـشــريــعـيــة والــتــنـظــيــمـيــة اIــعــمـول بــهــا وهـذه
االتـــفـــاقـــيـــةq مع احـــتـــرام الـــشـــروط الـــعـــامــة لـالســـتـــعـــمــال
واإلجـراءات اIـتـعــلـقـة به عــلى الـنـحــو اIـبـX في الــوثـيـقـة
اIــســلـــمــة لـــهــا في نـــفس الــوقـت مع اIــفـــتــاح اإللــكـــتــروني

لهيكل العالج وبرمجية استعمال بطاقة "الشفاء".     

ويجـب أن يتـوفـر لديـهـا لـهذا الـغـرضq جـهاز لإلعالم
اآللي مـنــاسب مع خط اتــصـال بــاإلنـتــرنت وقـار¦ بــطـاقـة

"الشفاء" أو أكثر.

12 :  : تــلــتــزم اIــؤسـســة االســتــشــفــائــيــة اخلــاصـة اIـاداIـادّة ة 
بـإعداد الـفـواتيـر اإللـكتـرونـية الـفـردية اخلـاصـة باخلـدمات
اIـقــدمـة لـلـمـرضى اIـؤمن لـهـم اجـتـمـاعـيـا أو ذوي حـقـوقـهم
احلـاصـلــX عـلى الـتــزام بـالـتــكـفل مـســلـمـا من طــرف هـيـئـة
الضمـان االجتمـاعي وإرسالـها شهـريا إلى هـيئة الـضمان
االجـــتــمــاعي بــطــريــقــة إلــكــتــرونــيــة أو بــواســطــة مــســتــنــد
إلــكــتــرونيq طــبــقــا لألحــكــام الــتــشــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيـة

اIعمول بها.

يـــجب أن تـــرفق الـــفـــاتـــورة اإللــكـــتـــرونـــيــة الـــفـــرديــة
اخلـاصة بالـعالج اIذكـورة في الفقـرة األولى أعالهq واIعدة
في ثالث (3) نسخq بأصل االلتـزام بالتكـفل األصلي اIسلم
من طـرف هـيـئـة الـضـمـان االجـتـمـاعي وبـالـتـقـرير الـطـبي
الــكــامل لــلــمــريضq يــرسـل في ظــرف ســري إلى الــطــبــيب
اIــســتــشــار لــلــوكــالـــة أو الــفــرع الــوالئي لــهــيــئــة الــضــمــان
االجـتـماعي اخملـتص إقلـيـميـاq وكذا الـقسـيـمات والـفواتـير
والرقم التـسلسلي لـلمستلـزمات الطبـية اIستـعملة التي

يجب أن تكون مطابقة للمقاييس الدولية.   
اIاداIادّة ة 13: تلتـزم اIؤسـسة االسـتشـفائـية اخلـاصة بأن
تـــعـــد وتـــنـــفــذ مـع هـــيــئـــة الـــضـــمـــان االجــتـــمـــاعي فـي إطــار
الـــعالقـــات الـــتـــعـــاقـــديـــة اIـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا �ـــوجب هـــذه
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Xبـرنــامج تـكــوين مـتـعــدد األشـكــال لـلـمــمـارسـ qاالتــفـاقــيـة
الــطـبــيــX اIـتــخـصــصـX الــذين �ـارســون ضــمن الـهــيـاكل
الــصـحــيـة لــلــصـنــدوق الـوطــني لــلـتــأمـيــنــات االجـتــمـاعــيـة
لـــلـــعـــمــــال األجـــراءq ال ســـيـــمــــا �ـــنـــاســـبــــة تـــدخل فـــرق ذات
اخــتـــصــاص عــال عــلى مــســتــوى اIـــؤســســة االســتــشــفــائــيــة

اخلاصة.  
14 :  : تــلــتــزم اIــؤسـســة االســتــشــفــائــيــة اخلــاصـة اIـاداIـادّة ة 
بعدم مطالـبة اIريض بدفع أتعاب أخـرى بعنوان األعمال
اIـنـصـوص عـلـيـهـا في اIـادة 3 أعاله وإيــواء الـولي اIـرافق

للطفل اIقيم باIؤسسة من أجل أمراض القلب لألطفال.
الفصل الثالثالفصل الثالث

التزامات هيئة الضمان االجتماعي
اIـاداIـادّة ة 15 :  : تــلــتـزم هــيــئـة الــضــمـان االجــتــمـاعـي �ـنح
اIـــريـض اIـــؤمن له اجــــتـــمـــاعـــيـــا أو ذي حـــقـهq عـــلى أســـاس
اIـــلف الـــطـــبي اIـــطـــلـــوبq االلـــتـــزام بـــالـــتـــكـــفل بـــاألعـــمـــال
اIــنــصــوص عــلــيــهـا فـي اIـادة 3 أعالهq واIــقــدمــة مـن طـرف
اIـؤسـسـة االستـشـفـائـية اخلـاصـة وعـنـد استـيـفـاء الـشروط

اآلتية :
- الـدواعي العالجـية لـلعمل الـطبي مـثبـتة بـالنـسبة
لـــلـــمــريـض من طـــرف جلــنـــة أو مـــصـــالح طـــبــيـــة أو خـــبــراء

qبطلب من هيئة الضمان االجتماعي Xمختص
- تـــقــــد  نــــتــــائج الــــفـــحــــوصــــات الـــســــريــــريـــة وشــــبه

qالسريرية مرفقة بتقرير طبي شامل
- اإلشــهــاد بــاســتــئــصــال مــواقع الــتــعــفن قــبـل دخـول

qؤسسةIا
- وضـع اIـــريض حتت الـــعـالج بـــاIـــضـــادات احلـــيـــويــة
الــفـــعــالـــة مــنـــذ خــمـــســة عـــشــر (15) يـــومــا عـــلى األقل و/أو
ثبوت زوال احلمى اIعاينة واIثبتة طبيا منذ خمسة (5)
أيـــام عـــلـى األقلq في حـــالـــة اإلصـــابـــة بـــالـــتـــهـــاب الـــشـــغــاف

اجلرثومي األوسليري.
 تدرج اIـعلـومات اIـتعـلقـة بتـكفل اIـريض اIسـتفـيد

من هذه االتفاقية في بطاقة "الشفاء" اخلاصة به.
16 : : يــتـعــX عــلى هــيــئــة الـضــمــان االجــتــمـاعي اIـاداIـادّة ة 
ضـمـان سـريـة اIـعـلومـات الـطـبـيـة لـلمـريض طـبـقـا لـقـواعد

أدبيات الطب.
17 :  : تلـتـزم هـيئـة الـضمـان االجـتمـاعي (حتـديد اIاداIادّة ة 
الهيئة..............) بتسديد أجرة األعمال اIنصوص عليها
فـي اIـــــــادة 3 أعـالهq واIــــــــقــــــــدمــــــــة مـن طــــــــرف اIــــــــؤســــــــســــــــة
االسـتشفائيـة اخلاصة على أسـاس اIبالغ اجلزافيـة اIبينة
في اجلــدول رقم 1 اIـــرفق بـــهــذه االتــفـــاقــيـــة والــتي تـــمــثل

تغطية العالجات بنسبة 100 %.

اIـاداIـادّة ة 18 : تـلــتـزم هــيــئـة الــضـمــان االجـتــمــاعي بـدفع
اIــبـالغ اجلــزافـيـة اIــذكـورة في اIـادة 17 أعالهq اIـسـتــحـقـة
للـمـؤسـسـة االسـتـشفـائـيـة اخلـاصـة في أجل أقـصـاه ثالثون
(30) يـومــا ابـتـداء من تــاريخ إرسـال الــفـواتـيــر والـوثـائق

الثبوتية اIرتبطة بها.

ال تــســتــحق اIــبــالـغ اجلــزافــيــة اIــذكــورة في الــفــقــرة
أعالهq لـــلــمــؤســســة االســتــشــفــائــيــة اخلــاصــة  إالّ إذا � مــنح
موافقة مسبـقة والتزام بالتكفل من طرف هيئة الضمان
االجــتــمـاعـي وتـكــون الـعـالجـات اIــنــصـوص عــلـيــهــا �ـوجب

هذه االتفاقيةq قد أجنزت فعال.

19 : : تــــعـــد الـــوكـــالــــة أو فـــرع هـــيـــئــــة الـــضـــمـــان اIــاداIــادّة ة 
االجـتمـاعي اIـعنـية لـواليـة تواجـد اIـؤسسـة االستـشـفائـية
اخلـــاصـــةq احملــــادث مع اIـــؤســـســـة االســـتـــشـــفـــائـــيـــة اخلـــاصـــة
بـــالـــنـــســـبــــة لـــكل إجـــراء أو مــــســـألـــة تـــخص تــــطـــبـــيق هـــذه

االتفاقية.

qـادّة ة 20 :  : تلـتـزم هـيئـة الـضـمان االجـتـمـاعي بوضعIـاداIا
حتت تصرف اIـؤسسـة االستـشفائـية اخلـاصة اIـرخص لها
بـالـقـيـام بـنـشـاطــات طب وجـراحـة الـقـلب وأمـراض الـقـلب
واألوعـيــةq مـفـتــاحـا إلــكـتــرونـيــا لـهــيـكل الــعالج وبـرمــجـيـة

تسمح باستعمال بطاقة "الشفاء".

يـــتـــعـــX عـــلـى هـــيـــئــــة الـــضـــمـــان االجـــتــــمـــاعي إدمـــاج
برمـجـية نـظام "الـشـفاء" اIـوضوع حتت تـصـرف اIؤسـسة

االستشفائية اخلاصة وحتيينها بصفة منتظمة.

اIاداIادّة ة 21  :   : تلتزم هيـئة الضمان االجـتماعي بضمان
صيانة نظام "الشفاء" باستمرار.

الفصل الرابعالفصل الرابع

التزامات اIؤمن لهم اجتماعيا

qـــــؤمـن له اجـــــتـــــمـــــاعـــــيــــاIعـــــلى ا Xـــــادّة ة 22 : : يـــــتـــــعـــــIـــــاداIا
لـالســــتـــفــــادة مـن أحـــكــــام هــــذه االتــــفــــاقـــيــــةq أن يــــقــــدم لـــدى
اIــؤســســة االســتــشــفــائــيــة اخلــاصـة الــتـي يــخـتــارهــاq طــلب

التكفل لصاحله أو لذي حقهq يشمل على اخلصوص : 

- الـوصـفـة الـطـبـيـة لـلــطـبـيب اIـعـالج األخـصـائي في
qأمراض القلب أو جراحة القلب واألوعية

- مــــلــــفــــا طـــــبــــيــــا كــــامـال مع حــــصــــائـل الــــفــــحــــوصــــات
الــــســـريــــريـــة وشــــبه الــــســـريــــريـــة فـي ظـــرف ســــري مـــوجه

للمدير الطبي للمؤسسة االستشفائية اخلاصة.

23 :  : يـــجـب عـــلى اIـــؤمن لـه اجـــتـــمـــاعـــيــا وذوي اIــاداIــادّة ة 
حــقــوقه أالّ يــدفــعــوا أي مــبـــلغ لــلــمــؤســســة االســتــشــفــائــيــة

اخلاصة.
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الفصل اخلامسالفصل اخلامس
اIراقبة 

24 : : تــلــتــزم اIــؤسـســة االســتــشــفــائــيــة اخلــاصـة اIـاداIـادّة ة 
بــتـسـهـيل عــمـلـيـات مــراقـبـة تـطــبـيق هـذه االتـفــاقـيـة الـتي
يقـوم بهـا ªثـلو هيـئة الـضمـان االجتـماعي اIـؤهلـون لهذا

الغرض طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.
الفصل السادسالفصل السادس

التعديالت ومدة االتفاقية
اIاداIادّة ة 25 :  : كل تعـديل لهـذه االتفـاقيـةq ال سيـما قـائمة
األعــمــال اIــعــنــيــة بــنــظــام الــدفع من قــبـل الـغــيــر وتــعــديل
اIبالغ اجلزافـية اIنصوص عليها في اIادة 17 أعالهq �كن
أن يـــتـم �ـــوجـب مـــلــــحقq مـع مــــراعـــاة مــــصــــادقـــة الــــوزيـــر

اIكلف بالضمان االجتماعي.
اIـاداIـادّة ة 26 :  : تـبـرم هذه االتـفـاقـيـة Iـدة اثـني عـشر (12)

شهرا ابتداء من تاريخ توقيعها.
ويتم جتديدها ضمنيا.

الفصل السابعالفصل السابع
االعتراضات واIنازعات

27 :  : في حــالــة االعــتــراض عــلى تــطــبــيق بــنــود اIـاداIـادّة ة 
االتـفـاقـيـةq يـوجه الـطـرف الـذي أبـدى اعـتـراضـاته لـلـطـرف

اآلخـــر احـــتـــجـــاجـــا مـــصـــحـــوبـــا بـــاIـــســـتـــنـــدات الـــثـــبـــوتـــيـــة
الضرورية.

Xـــــثــــلـي الــــطـــــرفــــª تـــــتم دراســـــة اخلالف بـــــحــــضـــــور
اIتعاقدين قصد الوصول إلى اتفاق ودي محتمل.

وفي حالة استـمرار اخلالفq �كن إحالة النزاع على
احملكمة اخملتصة إقليميا.

الفصل الثامنالفصل الثامن
نقض االتفاقية وفسخها 

اIــــاداIــــادّة ة 28  :   : �ـــــكـن نــــقـض هـــــذه االتــــفـــــاقـــــيــــة مـن أحــــد
الـطــرفـX اIـتــعـاقـدين بــتـوجــيه تـبـلــيغ لـلــطـرف اآلخـر عن

طريق محضر قضائي مع إشعار مدته  ثالثة (3) أشهر.
Xـادّة ة 29  :   : �ــكن فـسخ االتــفـاقــيـة مـن أحـد الــطـرفـIـاداIا
اIتعاقدين في حالة عدم احترام أحد بنود هذه االتفاقية.
qــادّة ة 30 :   :  تــدخـل هــذه االتـــفـــاقــيـــة حـــيــز الـــتـــنــفـــيــذIــاداIا

ابتداء من تاريخ التوقيع عليها.
حررت بـــ .................

في ..................
عن اIؤسسة االستشفائية اخلاصة      عن هيئة الضمان االجتماعي

اجلدول  رقم اجلدول  رقم 1 
األعمال التي تغطيها االتفاقية

اIبالغ اجلزافية بـ دجاIبالغ اجلزافية بـ دج*رمز العملرمز العملتعيX األعمالتعيX األعمال

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

450.000

472.400

494.800

517.200

542.600

565.000

635.200

587.400

657.600

624.500

CEC / CCO

عملية رأب الصمام

عملية رأب مزدوج 

عملية رأب ثالثي

عملية رأب مع وضع حلقة

عملية رأب مزدوج مع وضع حلقة

Xعملية رأب مزدوج مع وضع حلقت

عملية رأب ثالثي مع وضع حلقة

Xعملية رأب ثالثي مع وضع حلقت

صمام واحد  اصطناعي 

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

4

0
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اجلدول  رقم اجلدول  رقم 1  (تابع)  (تابع)

اIبالغ اجلزافية بـ دجاIبالغ اجلزافية بـ دج*رمز العملرمز العملتعيX األعمالتعيX األعمال

صمام واحد اصطناعي وعملية رأب

صمام واحد اصطناعي وعملية رأب مع وضع حلقة

صمام واحد اصطناعي وعملية رأب مزدوج

صمام واحد اصطناعي وعملية رأب مزدوج مع وضع حلقة

Xصمام واحد اصطناعي وعملية رأب مزدوج مع وضع حلقت

صمامان اصطناعيان 

صمامان اصطناعيان وعملية رأب

صمامان اصطناعيان وعملية رأب مع وضع حلقة

3 صمامات اصطناعية 

إِعادَة التوعي (جراحية التفافية أحاديةq مزدوجة أو ثالثية)

(PCA,  CoA1) مرض قلب وراثي يتطلب عملية شق و خياطة

مـــرض قـــلب وراثي يـــتـــطــلـب عــمـــلـــيــة رأب (q CoA2 عــمـــلـــيــة حتـــويل في
األوعية الدموية الرئوية)

CIA qCIV مرض قلب وراثي من صنف

مرض قلب وراثي من صنف T3/ T4 شكل منتظم

مرض قلب وراثي من صنف T4 F شكل منتظم

 VDD- RASTELLI مرض قلب وراثي من صنف

 (CIA+CIV, Laubry-Pezzi) وضعIجراحة مزدوجة على نفس ا

جـــراحـــة مــــزدوجـــة في مـــوضـــعـــX:  100 % مـن الـــعــــمل رقم 1 + 50 % من
العمل رقم 2 

جـراحــة مـزدوجـة فـي ثالثـة مـواضع: 100 % من الـعـمل رقم 1 + 50 % من
العمل رقم 2 + 30 % من العمل رقم 3

Redo en sud

Xورم فـــي الـــقـــلــب بــــــدون اســـتـــعــــمـــــال مــــاكـــيـــنــة الـــقــــلب و الــرئـــتــ
  (CEC/CCF)

  (CEC) Xورم في القلب باستعمال ماكينة القلب و الرئت

 (CEC) Xزمن باستعمال ماكينة القلب و الرئتIالتهاب التامور ا

  (CEC) Xانسداد رئوي بدون استعمال ماكينة القلب و الرئت

  (CEC) Xانسداد رئوي مع  استعمال ماكينة القلب و الرئت

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

3

3

3

3

3

4

4

4

5

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

9

10

10

11

12

1

2

3

4

5

0

1

2

0

0

0

1

2

3

4

5

0

1

2

0

0

1

0

0

F121

646.900

718.100

669.300

740.500

809.700

798.000

820.400

890.600

972.500

526.900

245.400

291.200

506.500

618.500

675.000

850.500

560.000

64.200

266.800

472.400

266.800

266.800

472.400
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* حتسب اIبالغ اجلزافية مع إدراج كل الرسوم. 

اجلدول  رقم اجلدول  رقم 1  (تابع)  (تابع)

اIبالغ اجلزافية بـ دجاIبالغ اجلزافية بـ دج*رمز العملرمز العملتعيX األعمالتعيX األعمال

F

F

F

F

F

F

F

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

13

13

13

13

14

14

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

0

1

2

3

0

1

2

جراحة األوعية الدموية الطرفية (الناسور الشرياني الوريدي)

جـراحــة األوعـيـة الـدمـويـة الـطــرفـيـة (الـنـاسـور الــشـريـاني الـوريـدي) مع
الدعامات

جراحة األوعية الدموية الطرفية على محور رئيسي

جراحة األوعية الدموية الطرفية على محور رئيسي مع الدعامات

جراحة األوعية الدموية الكبيرة البطن و الصدر

جراحة األوعية الدموية الكبيرة البطن و الصدر مع الدعامات

جـــراحـــة األوعـــيــة الـــدمـــويـــة الــكـــبـــيـــرة الــبـــطن و الـــصـــدر مع الـــدعـــامــات
(CEC) Xوباستعمال ماكينة القلب و الرئت

تصوير شعاعي لألوعية التاجية / قسطرة للتشخيص

تصوير شعاعي لألوعية التاجية + توسعة تاجية

تصوير شعاعي لألوعية التاجية + توسعة تاجية + دعامة واحدة

دعامة إضافية

Xتصوير شعاعي للشراي

تمديد شرياني طرفي

تمديد شرياني طرفي+ دعامة واحدة

دعامة إضافية

تمديد رئوي 

تمديد الصمام التاجي

(COIL) فتوحة باستعمال اللفائفIغلق قناة شريانية ا

Amplatz  فتوحة باستعمال  دعامةIغلق قناة شريانية ا

CIA غلق عيب احلاجز األذيني

التحفيز القلـبي النهائي جهاز تنظيم ضربات القلب بغرفة واحدة قابل
للبرمجة

 Xجهاز تنظيم ضربات بغرفت

C10

حتفيز قلبي نهائيحتفيز قلبي نهائي

39.720

56.000

56.000

169.500

266.800

292.200

575.700

55.500

168.500

250.400

93.600

44.300

133.400

203.600

70.200

157.800

297.200

169.500

343.000

475.400

215.300

249.400
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اجلدول رقم اجلدول رقم 2
االلتزام بالتكفل

هيئة الضمان االجتماعي:
الوكالة أو الفرع الوالئي:

التزام بالتكفل

مـــســـلم لـــفـــائـــدة اIـــؤســـســـة االســـتـــشـــفـــائـــيـــة اخلـــاصـــة
اIــرخص لـــهــا بــالــقــيـــام بــنــشــاطــات طـب و جــراحــة الــقــلب

وأمراض القلب واألوعية :

العنوان :................................................................

بخصوص :..............................................................

لقب و اسم اIريض :.................................................

تاريخ اIيالد :..........................................................

الـصـفـة : اIـؤمــــن لـــه اجـتـمـاعـيـــــا - ذو احلــــق : الــزوج
- الطفل- األصل (1)

اIؤمن له اجتماعيا :.................................................

اللقب واالسم:..........................................................

الـعـنوان:.................................................................
.............................................................................

رقم التسجيل:.........................................................

وكالة االنتساب :......................................................

بـنــسـبـة 100 % فـي حـدود األجـرة اIــتـفق عــلـيـهــا بـالـنــسـبـة
جلزافي رمز العمل حسب اجلدول رقم 1 من االتفاقية.

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

                          اIدير 

(1) أشطب البيانات غير الضرورية

اجلدول رقم اجلدول رقم 3

�وذج الفاتورة

الفاتورة رقم ...................اIؤرخة في.......................

اIـــؤســســة االســتــشــفـــائــيــة اخلــاصــة اIــرخـص لــهــا بــالــقــيــام
بـــــنــــــشـــــاطــــــات طـب وجـــــراحــــــة الـــــقــــــلب وأمــــــراض الـــــقــــــلب
واألوعية:................................................................

العنوان االجتماعي:..................................................

الـعـنوان:.................................................................
.............................................................................

وكــــــــالـــــــــة أو فــــــــرع هــــــــيـــــــــئــــــــة الـــــــــضــــــــمــــــــان االجـــــــــتــــــــمـــــــــاعيوكــــــــالـــــــــة أو فــــــــرع هــــــــيـــــــــئــــــــة الـــــــــضــــــــمــــــــان االجـــــــــتــــــــمـــــــــاعي
لوالية:لوالية:....................................................................

لقب و اسم اIؤمن له اجتماعيا :.................................

رقم التسجيل: ........................................................

وكالة االنتساب:.......................................................

لقب واسم اIريض....................................................

تاريخ اIيالد :..........................................................

رقم اIلف الطبي :....................................................

رقم التكفل :......................اIعدّ في :........................

مدة االستشفاء: من...........................إلى .................

طـــــــبـــــــيـــــــعـــــــة وتـــــــرمــــــــيـــــــز الـــــــعـــــــمـل حـــــــسـب اجلـــــــدول رقم 1
لالتفاقية:...............................................................
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مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقــم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقــم 14 -  - 368 مـــــــؤرخ في  مـــــــؤرخ في 22 صـــفـــر صـــفـــر
عـــــام عـــــام 1436 اIـوافـق  اIـوافـق 15 ديـسـمـبـر سـنة  ديـسـمـبـر سـنة q2014  يـحددq  يـحدد
شروط وكـيـفيـات مـنح مسـاعــدة ومسـاهـمة  الـدولـةشروط وكـيـفيـات مـنح مسـاعــدة ومسـاهـمة  الـدولـة

واجلماعات احمللية إلى النادي الرياضي احملترف.واجلماعات احمللية إلى النادي الرياضي احملترف.

ــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزير الرياضة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيـــمـــا اIـــادتــان 85 -3
qو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اIــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممIعدل واIا qتضمن القانون التجاريIوا

- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 09-01 اIــؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اIـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واIـتـضـمن قـانون

qادة 78 منهIال سيما ا q2009 الية التكميلي لسنةIا

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 اIـــــــــؤرخ في 16
رمـضان عام 1431 اIوافق 26 غـشت سنة 2010 واIـتضمن
قانـون اIالـية الـتكـميـلي لسـنة q2010 ال سيـما اIـادتان 57

qو68 منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اIــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

qبالبلدية

-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 12-06 اIــــؤرخ في 18
صــفــر عــام 1433 اIــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واIـــتـــعــلق

qباجلمعيات

-  و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 12-07 اIــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اIـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

qتعلق بالواليةIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-05 اIــــؤرخ في 14
رمـضـان عام 1434 اIـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واIـتـعلق
qبتنـظيم األنشـطــــة البـدنيــــة والرياضـيـــة وتطـويرهـــا

qادتان 80 و251  منهIال سيما ا

-  و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 14-145 اIؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

qالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 14- 154 اIؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

 qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 06-264 اIؤرخ
في 13 رجب عـام 1427 اIـوافق 8  غــشت ســنـة 2006 الـذي
يــضـبط األحــكـام اIــطـبــقـة عـلـى الـنــادي الـريـاضـي احملـتـرف
ويـــحـــدد الـــقـــوانـــX األســـاســـيـــة الـــنـــمـــوذجـــيـــة لـــلـــشـــركـــات

qتممIا qالرياضية التجارية

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 09-184 اIؤرخ
في 17 جــــمــــادى األولى عـــام 1430 اIــــوافق 12 مـــايــــو ســـنـــة
2009 الـذي يحدد اإلجـراءات واIقايـيس اخلاصة بـاIصادقة

الــتــقـنــيــة واألمــنــيــة عــلى اIــنــشــآت الـقــاعــديــة الــريــاضــيـة
qفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقهاIا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-07 اIـؤرخ
في 21 مــــحـــــرم عــــام 1431 اIـــــوافق 7 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2010
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

qكلفة بالشباب والرياضةIلألسالك اخلاصة باإلدارة ا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-23 اIـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1432 اIـوافق 26  يـنـايـر سـنة 2011 الـذي
يــحـدد كـيـفــيـات تـســيـيـر حـســاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم
135-302 الـــذي عـــنــــوانه "صـــنـــدوق دعـم عـــمـــومـي لألنـــديـــة

 q"احملترفة لكرة القدم

qو بعد  موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIاداIادّة األولى :ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اIادة 251 من الـقانون
رقم 13-05 اIــؤرخ في 14 رمـــضـــان عـــام 1434 اIــوافق 23
يـولـيــو سـنـة 2013 واIـتــعـلق بــتـنــظـيم األنــشـطــة الـبــدنـيـة
والـــريـــاضـــيـــة وتـــطـــويـــرهـــاq يـــحـــدد هـــذا اIـــرســـوم شــروط
وكــيـفــيـات مــنح  مـســاعـدة ومــسـاهــمـة الــدولـة واجلــمـاعـات
احملـلـيـة  الـتـي �ـكن  الـنـادي الـريـاضي احملـتـرف االسـتـفـادة

منها.  

الفصل األولالفصل األول

أحكام عامة

اIــاداIــادّة ة 2 :  : تـــطــبق أحـــكـــام هــذا اIـــرســوم عـــلى الـــنــادي
الــــريـــاضـي احملـــتــــرفq الــــشـــركــــة الـــتــــجــــاريـــة ذات الــــهـــدف
الــريــاضـي كــمــا هي مـــحــددة عــلى اخلـــصــوص في اIــواد 72
و78 و79 من الــقـانـون رقم 13- 05 اIـؤرخ في 14 رمـضـان

عام 1434 اIوافق 23 يوليو سنة 2013 واIذكور أعاله.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : تـهـدف اIـسـاعــدة واIـسـاهـمـة الـتي �ـكن أن
تـمـنــحـهـا الـدولـة واجلــمـاعـات احملـلــيـةq إلى الـتـكــفل بـاIـهـام

اIنوطة بالنادي احملترف في اجملاالت اآلتية :
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- مـشاركة الـنادي الريـاضي احملترف في اIـنافسات
الــرســـمـــيـــة الـــدولــيـــة اIـــعـــتــرف بـــهـــا من طـــرف االحتـــاديــة

qنضم إليهاIالرياضية الوطنية ا

- تـــكـــويـن وحتــســـX مـــســـتـــوى اIـــواهـب الـــريـــاضـــيــة
qهنيIالشابة وكذا إدماجها الدراسي أو ا

- إنـــشـــاء مـــراكــز الـــتـــكـــويـن لـــلــمـــواهـب الـــريـــاضـــيــة
qالشابة

Xتنـظـيم  تـربـصـات الـتـحضـيـر وجتـمع الـريـاضـي -
qشاركة فيهاIوا

- كـشف اIـواهـب الـريـاضـيـة الـشـابـة والـبـحث عـنـهـا
qوتوجيهها

qساهمة في ترقية الروح الرياضيةIا -

qXتابعة الطبية للرياضيIاحلماية وا -

- اIــــشــــاركـــــة في نـــــشــــاطــــات الـــــكــــشـف عن تـــــعــــاطي
qنشطات والوقاية منه ومكافحتهIا

- اIشـاركة في الـوقـاية من الـعنـف بكل أشـكاله في
اIنشآت الرياضية ومكافحته.

تــرمي اIـسـاعــدة واIـســاهـمـة الــتي تـمــنـحـهــا الـدولــة
واجلـماعات احمللـية حصـريــا إلــى دعم األنشطـــة اIبــذولة

فــي اIيادين الواردة في الفقرة األولى أعاله.       

يـؤدي عدم احـتـرام الـنـادي الريـاضي احملـتـرف أحـكام
الــفــقــرة األولى أعـالهq إلى ســحب أو تــوقــيف اIــســاعــدات

واIساهمات اIنصوص عليها في هذا اIرسوم.

اIـــــاداIـــــادّة ة 4 :  : تــــــمـــــنح مـــــســـــاعــــــدة ومـــــســـــاهـــــمـــــة الـــــدولـــــة
واجلماعات احمللـية على أساس دفتر الشروط اIلحق بهذا
اIرسوم الذي يجب أن يكتتبه النادي الرياضي احملترف.

اIاداIادّة ة 5 :  :  تتـكفل الـدولة والواليـة والبـلدية �ـساعدة
ومساهمة الدولة واجلماعات احمللية.

الفصل الثاني الفصل الثاني 

أشكال  مساعدة ومساهمة الدولة واجلماعات احمللية

اIـاداIـادّة ة 6 :  : �ــكن أن تــأخـذ اIــســاعـدة واIــسـاهــمــة الـتي
تـــمـــنـــحـــهـــا الـــدولـــة واجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيـــة لـــفـــائـــدة الـــنـــادي

الرياضي احملترفq على اخلصوصq األشكال اآلتية :

qمساهمات في التجهيز والتسيير -

- مساهمـات بالعتاد من خالل مـنحه أو شرائه لسد
حـاجــات الـنـقـل والـتـجــهـيــزات الـريــاضـيــة والـتــقـنـيــة عـلى
اخلـــصــــوصq اIـــعـــبــــر عـــنــــهـــا من طــــرف الـــنـــادي الــــريـــاضي

  qعنيIاحملترف ا
- وضع اIـنـشـآت الــريـاضـيـة حتت الــتـصـرف اIـؤقت

qعلى أساس اتفاقية
- إجنـــاز مـــنــشـــآت ريـــاضــيـــة الســتـــغاللـــهـــا من طــرف

qالنادي الرياضي احملترف
- مــنـح لــفـــتــرات زمـــنــيـــة أولــويـــة قــصـــد اســتـــعــمــال

qنشآت الرياضيةIا
- منح أجر و/أو وضع مـدربX حتت  التصرف على
qعمول بهاIواألنظمة ا Xأساس اتفاقية في إطار القوان

qنشآت الرياضيةIتأهيل ا -
qشراء تذاكر الدخول للمنشآت الرياضية -

qاحلصول على العقار -
- شــــراء فــــضـــاءات إشــــهـــاريــــة أثــــنـــاء الــــتـــظــــاهـــرات

qالرياضية
- قروض بـنـكـية طـبـقـا لـلقـوانـX واألنـظمـة اIـعـمول

qبها
qإيواء فرق الفئات الشابة -

Xالــــتــــكــــفل الــــكــــلي أو اجلــــزئي بــــنــــفـــقــــات الــــتــــأمـــ -
qنشآت الرياضية العموميةIرتبطة باستغالل اIا

- التكفل �صـاريف تنقل الفرق وتأطـيرها التقني
واإلداري عن طـريـق اجلـو أو الــبــر �ــنـاســبــة الـتــظــاهـرات
واIـنافـسـات الـرياضـيـة في داخل البالد أو بـاخلـارجq التي
Xحتــدد كــيــفــيـات وشــروط تــطــبـيــقــهــا بــقـرار مــشــتــرك بـ

الوزير اIكلف بالرياضة والوزير اIكلف باIالية.
�كن أن تأخذ مسـاعدة ومساهمة الدولة واجلماعات
احملـلـيـة شكـل مسـاهـمـة مـالـيـةq طـبقـا لـلـتـشـريع والـتـنـظيم

اIعمول بهما.
اIــــاداIــــادّة ة 7 : : �ــــكـن الــــنــــادي الـــريــــاضـي احملــــتــــرف إبـــرام
qاتفاقية لتسـيير منشأة أوعدة منشآت رياضية عمومية
وفقا لـلشروط والـكيفـيات اIنـصوص علـيها في الـتشريع

والتنظيم اIعمول بهما.
8 :   :  �كن الـنـادي الريـاضي احملـترف االسـتـفادة اIاداIادّة ة 
من تـمـويل أشـغــال الـتـهـيـئــة والـتـرمـيم وتــأهـيل اIـنـشـآت
الــريــاضــيــة الــتــابــعــة لــلــدولــة واجلــمــاعــات احملــلــيــة عــنــدمــا

يستغلها عن طريق االمتياز. 
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اIاداIادّة ة 9 :  : �كن أن يستـفيد النادي الرياضي احملترف
من فترات زمـنية السـتعمـال اIنشـآت الرياضـية التـابعة
لــلــدولــة واجلــمـاعــات احملــلــيـةq ال ســيــمــا أثــنـاء الــتــدريــبـات
واIــنــافـســاتq وذلك وفـقــا لـكــيــفـيــات حتـدد بــالـتــشـاور مع

مسيري اIنشآت الرياضية.   
الفصل الثالثالفصل الثالث

كيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة واجلماعات
احمللية

اIــاداIــادّة ة 10 :  : زيــادة عـــلى دفـــتــر الـــشــروط اIـــذكــور في
اIــادة 4 أعالهq يــخـــضع مــنح مــســاعـــدة ومــســاهــمــة الــدولــة
واجلـمــاعـات احملـلــيـة لــلـنـادي الــريـاضي احملــتـرف إلى إبـرام
اتـفـاقـيـة بـX اIمـثل الـقـانـوني لـلـنـادي الـريـاضي احملـترف
اIــــعــــني وªــــثل الــــدولــــة أواجلــــمــــاعــــات احملــــلــــيــــة اIــــانــــحـــة
لـــلــمـــســـاعــدة واIـــســـاهــمـــةq وذلك بـــعــد أخـــذ رأي االحتـــاديــة

الرياضية الوطنية اIعنية.
qــذكـورة في الــفـقـرة األولى أعالهIتـرمي االتـفــاقـيـة ا
إلى تـنفـيـذ اIسـاعـدات واIـساهـمـات اIنـصـوص علـيـها في

هذا اIرسوم.
qـذكورة أعالهIادّة ة 11 :   :  يـجب أن تنص االتـفـاقيـة اIاداIا
وذلك حتت طائلة البطالن على اخلصوصq على ما يأتي:

- شــــكل أو أشـــكـــال  مــــســـاعـــدة ومـــســــاهـــمـــة  الـــدولـــة
qXمنوحتIواجلماعات  احمللية  ا

qمنوحةIساعدة اIساهمة واIمبلغ ا -
qمنوحة وفترتهاIساهمة اIكيفيات دفع ا  -

qمنوحةIالبنكي للمساهمة ا Xالتوط -
- كـيـفـيـات مـراقـبــة اسـتـعـمـال اIـسـاعـدة واIـسـاهـمـة

qXمنوحتIا
- االلـتـزامات اIـلـقـاة على عـاتق  اIـسـتـفيـد  بـعـنوان

qXمنوحتIساهمة اIساعدة واIا
- اإلجــراءات الــتـــحــفــظــيــة في حـــالــة اإلخالل بــبــنــود

qاالتفاقية
- شروط تعديل االتفاقية وفسخها. 

اIـــــاداIـــــادّة ة 12 :  : �ــــــكن أن يـــــخـص مـــــوضـــــوع االتــــــفـــــاقـــــيـــــة
اIـــــذكـــــورة فـي اIــــادة 10 أعـالهq شـــــكل أوعــــــدة أشـــــكـــــال من
مساعـدات ومساهـمات الـدولة واجلمـاعات احملـلية كـما هو

منصوص عليه في اIادة 6 أعاله.
q13 : : يـــجـب عـــلى الـــنـــادي الـــريـــاضي احملـــتـــرف اIــاداIــادّة ة 
طـالب مـسـاعدة ومـسـاهمـة الـدولة واجلـمـاعات  احملـلـيةq أن
يودع لدى اإلدارة اIكـلفة بالرياضة أو لدى اإلدارة اIانحة
للمـساعدة أو اIسـاهمة قـبل التوقيع عـلى االتفاقيـةq ملفا

يتضمن الوثائق اآلتية :

- اســـتـــمـــارة طـــلـب اIـــســـاعـــدة واIـــســـاهـــمـــة مـــحــررة
qكلفة بالرياضةIتعدها اإلدارة ا qقانونا

- تــــقـــريـــر مـــحـــافـظ أو مـــحـــافـــظـي احلـــســـابـــات حـــول
qنتهيةIالية اIالسنة  ا

qنتهيةIالية اIحصيلة السنة ا -
- حصيلة تبـX استعمال مساعدة ومساهمة الدولة
qـنــصــرمـةIـالــيــة اIبـعــنــوان الـســنــة ا qواجلــمــاعــات احملـلــيــة
مـــصـــادقـــا عـــلـــيـــهـــا حـــسب احلـــالـــة من طـــرف مـــجـــلس إدارة
الـشــركـة أو من طــرف اجلـمــعـيــة الـعــامـة لــلـشـركــاء وتـرفق

qرتبطة بهاIباحملاضر ا
- بــــرنـــــامج نـــــشــــاط اIــــوسـم اIــــعــــنـي وكــــذا األهــــداف

qالواجب جتسيدها
- نـــســـخـــة من الـــقـــانـــون األســـاسي اIـــوثـق مـــصـــادقــا

qعليها
- اIـيـزانـيـة الـتــقـديـريـة لـلـسـنـة الــريـاضـيـة لـلـشـركـة

qساهمة من أجلهاIساعدة واIالتي تطلب ا
- نــســـخــة من ســنـــد  شــغل مــنــشـــأة أو عــدة مــنــشــآت

رياضيةq عند االقتضاء.
qـودع لـدى اجلمـاعـة احمللـيةIلف اIتـرسل نسـخـة من ا

وكذا االتفاقية إلى اإلدارة احمللية اIكلفة بالرياضة. 
14 :  : يــــتم دفع اIـــســـاهــــمـــة اIـــالـــيـــة من الـــدولـــة اIــاداIــادّة ة 
واجلـمـاعات احملـليـة لـفائـدة الـنادي احملـترفq طـبـقا لألحـكام
Xــنـــصــوص عـــلــيــهـــا  في الـــقــوانــIــقـــررة واIواإلجـــراءات ا

واألنظمة اIعمول بها.
اIــــاداIــــادّة ة 15 :  : فـي حــــالــــة عــــدم االســـتــــعــــمــــال اجلــــزئي أو
الـــكــــلي من الــــنـــادي الـــريــــاضي احملـــتــــرفq لـــلـــمــــســـاعـــدة أو
qـمنـوحـة من طـرف الدولـة واجلـمـاعات احملـلـيةIـساهـمـة اIا
�كن أن تـقوم اإلدارة اIكـلفة بـالرياضـة بإلغـاء اIساعدات
واIـــســاهـــمـــات عــلـى أســاس تـــقــريـــر مـــعــلـل من مـــصــاحلـــهــا

اخملتصة.
تـــتــخـــذ اإلدارة اIـــكـــلـــفـــة بـــالـــريـــاضـــةq وكــذا اإلدارات
األخـــرى اIــعــنــيــة كل الــتــدابـــيــر الالزمــة قــصــد اســتــرجــاع

اIساعدات واIساهمات اIمنوحة للمستفيد.
16 :  : تـــخـــضع الـــنــــوادي الـــريـــاضـــيـــة احملـــتـــرفـــة اIــاداIــادّة ة 
اIــسـتــفــيــدة من مــســاعـدة ومــســاهــمــة الـدولــة واجلــمــاعـات
احمللـيةq في إطـار أحكـام هذا اIـرسومq إلى مـراقبة اإلدارة
اIـكــلـفـة بــالـريــاضـة والـســلـطـات اIــؤهـلــةq طـبـقــا لـلــتـشـريع

والتنظيم اIعمول بهما.
17 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 22 صـــفـــر عــام 1436 اIــوافـق 15

ديسمبر سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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اIلحـــــــــقاIلحـــــــــق
دفتر الشروط  اIتعلق �نح مساعدة ومساهمة الدولة

واجلماعات احمللية إلى النادي الرياضي احملترف.
اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 4 من اIـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــــــذي رقـــم 14-368 اIـــــــــؤرخ فـــي 22 صـــفـــــــر
عـــــام 1436 اIــوافق 15 ديــســمـــبــر ســنــة 2014 الــذي يــحــدد
شـــروط وكـــيـــفـــيـــات مــنـح  مـــســاعـــدة ومـــســـاهـــمـــة  الـــدولــة
واجلـمـاعـات احملـلــيـة إلى الـنـادي الـريـاضي احملـتـرفq يـحـدد
دفـتـر الـشـروط هـذا التـزامـات الـنـادي الـريـاضـي احملـترف
وكذا كـيفيات مـنح مساعـدة ومساهـمة الدولـة واجلماعات

احمللية التي �كن أن يستفيد منها.
الفصل األولالفصل األول

التزامات النادي الرياضي احملترف
اIاداIادّة ة 2 :  :  زيادة على الـشروط اIذكـورة في اIرسوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 14-368 اIــــؤرخ في 22 صـــفـــر عـــام 1436
اIــوافق  15 ديــســمـــبــر ســنــة 2014 واIــذكـــور أعاله وقــصــد
االســتــفـــادة من مــســاعـــدة ومــســاهــمــة الـــدولــة واجلــمــاعــات
احملـــلــيـــةq يــلـــتـــزم الــنـــادي الــريـــاضي احملـــتــرف بـــاســـتــيـــفــاء

الشروط اآلتية :
- تـــنــفــيـــذ اIــهــام اIــنـــصــوص عــلــيـــهــا في اIــادة 3 من
اIـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 14-368 اIــؤرخ في 22 صـــفــــر
عــــام 1436 اIـوافق 15 ديـسـمـبـر سـنة 2014 واIـذكورة في

qادة األولى أعالهIا
- اخلـضــوع لــكل عــمــلــيــات اIـراقــبــة الــتي تــقــوم بــهـا
الوزارة اIكـلفة بـالرياضـة واالحتاديـة الرياضـية الوطـنية

qؤهلة لهذا الغرضIعنية والسلطات اIا
- االنـــضــمـــام إلى االحتـــاديــة  الـــريــاضـــيــة الـــوطــنـــيــة

qعنيةIا
- إبرام االتـفاقـية اIـنصـوص علـيهـا في اIادة 10 من
اIــرسـوم اIــذكــور أعالهq مع الــسـلــطـة اIــانــحـة لــلــمـســاعـدة

qساهمةIوا
- اكـتتـاب دفـتر الـشـروط اIنـصوص عـلـيه في اIادة
12 من اIــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 06 - 264 اIــؤرخ في 13

رجب عـام 1427 اIـوافق 8 غــشت سـنـة 2006 الــذي يـضـبط
األحـكــام اIـطـبـقــة عـلى الـنــادي الـريـاضي احملــتـرفq ويـحـدد
الــقـوانــX األســاســيــة الــنـمــوذجــيــة لــلــشـركــات الــريــاضــيـة

qالتجارية
qشاركة في بطولة محترفةIا -

- تــقـد  الــقـانــون األســاسي اIـوثـق لـلــشـركــةq احملـرر
طبقا للتنظيم اIعمول به.

اIــاداIــادّة ة 3 :  : يــلـــتــزم الــنــادي الــريـــاضي احملــتــرفq زيــادة
على ذلكq �ا يأتي :

- مـــطـــابــــقـــته لـــلـــقــــوانـــX األســـاســـيـــة وتــــنـــظـــيـــمـــات
 qعنيةIاالحتادية الرياضية الوطنية ا

- مـطــابـقــته Iـقــايـيـس اIـصـادقــة األمـنــيـة والــتـقــنـيـة
qللمنشآت الرياضية

- اكتـتاب عقـد تأمX يـضمن  اآلثار اIـالية الـناجمة
عن تـــــصــــــرفـــــات الالعـــــبـــــX وعـن اســـــتـــــعـــــمـــــال اIـــــنـــــشـــــآت

qوالتجهيزات الرياضية
qاالنضمام إلى الرابطة احملترفة -

- تعـيـX مـحـافظ أو عـدة مـحـافـظي حـسـابـاتq طـبـقا
qعمول بهماIللتشريع والتنظيم ا

- مـنح الـنـوادي الـريـاضـيـة الـهـاويـة  فـتـرات زمـنـيـة
qلالسـتـعـمـال اجملـاني لـلـمــنـشـآت والـتـجـهـيـزات الـريـاضـيـة
وذلك من أجل اIنافسات والتدريبات وأعمال التكوين.

الفصل الثانيالفصل الثاني
كيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة واجلماعات

احمللية
اIـاداIـادّة ة 4 :  : يـسـتـفـيـد النـادي الـريـاضي احملـتـرف مـقابل
االلتزامات اIذكـورة أعالهq من مساعدة ومساهمة الدولة
واجلماعات احملـليةq حسب الـشروط واإلجراءات واألشكال
اIـــنــصــــــوص عـــلــيـــهــــــــا فــــي اIــرســـــــــوم الــتـــنــفـــيـــــــذي
رقـــــم 14-368 اIـــــــــــــؤرخ فــــي 22 صــــــــــفــــــــــــر عــــــــــــــام 1436

اIوافق 15 ديسمبر سنة 2014 واIذكور أعاله.
اIــاداIــادّة ة 5 : : يــتـم دفع اIـــســاهـــمـــة اIــالـــيـــة إلى احلـــســاب
البـنـكي لـلـنـادي الريـاضي احملـتـرف اIـفتـوح لـدى مـؤسـسة

بنكية أو مالية.
اIــاداIــادّة ة 6 :  : �ـــكن مــنح اIـــســاهــمــة اIــالـــيــة إلى الــنــادي

الرياضي احملترف كليا أو بأقساط.
اIاداIادّة ة 7 :  : يـجب أن تكون كل مـساهمـة ماليـة ªنوحة
إضــافـة إلى اIـســاهـمـة األولـيــةq مـحل  مـلـحـق يـبـرم حـسب

نفس أشكال االتفاقية ذاتها.
اIـاداIـادّة ة 8 :  : يلـتـزم الـنادي الـريـاضي احملـترف بـتـطـبيق
الشـروط والكيفـيات اIنـصوص علـيها في دفـتر الشروط
هـــذاq وذلك حتت طـــائــــلـــة عـــدم احلـــصـــول عـــلى مـــســـاعـــدات
ومـسـاهمـات الـدولـة واجلـمـاعـات احملـليـة اIـنـصـوص عـلـيـها

في اIادة 4 أعاله.
اIاداIادّة ة 9 :  :  يخـضع استـعمـال اIساعـدات واIسـاهمات
اIمنوحة من طـرف الدولة واجلماعات احمللية إلى مراقبة
اإلدارة اIـــكــلـــفــة بــالـــريــاضـــة والــســلـــطــات اIـــؤهــلــةq طـــبــقــا

للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.
قرىء وصودق عليه

اIمثل القانوني للنادي الرياضي احملترف
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وزارة التجـارةوزارة التجـارة
غــــشت قــــرار مـــــؤرخ في قــــرار مـــــؤرخ في 20 شــــو شــــوّال عــــام ال عــــام 1434 اIــــوافق  اIــــوافق 27 غــــشت 
q2013 يــجـعـل مـنــهج حتــديـد نــســبـة اآلزوت فيq يــجـعـل مـنــهج حتــديـد نــســبـة اآلزوت في سـنـة سـنـة 

احلليب إجباريا.احلليب إجباريا.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير التجارة

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 90-39 اIـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اIــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

qتممIعدل واIا qتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 02-453 اIؤرخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اIــوافق 21  ديــســمــبــر ســنـة 2002

qالذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-465 اIؤرخ
في 4 ذي الـقـعـدة عـام 1426 اIـوافق 6 ديـسـمـبـر سـنـة 2005

qطابقةIتعلّق بتقييم اIوا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
29 صــفـر عـام 1414 اIـوافق 18 غــشت سـنـة 1993 واIــتـعـلق

qعد لالستهالك وعرضهIواصفات بعض أنواع احلليب ا�

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرخ في 7
ربـــــيع الــــثـــــاني عــــام 1418 اIـــــوافق 10 غــــشـت ســــنــــة 1997
واIتـعلق بـاIواصـفات الـتقـنيـة ألنواع احلـليب اIـركز غـير

qاحمللّى واحمللّى وشروط عرضها وكيفياته

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 19 من اIـرسوم
الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 90-39 اIــــؤرخ في 3 رجب ســـــنــــة 1410
اIــوافق 30 يــنــايــر ســنـة  q1990 اIــعــدل واIــتــمم واIــذكــور
أعالهq يــهــدف هــذا الــقــرار إلى جـــعل مــنــهج حتــديــد نــســبــة

اآلزوت في احلليب إجباريا.

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراءمراسيم فرديمراسيم فرديّةمراسيم فرديمراسيم فرديّة
qـادة 2 :  : من أجل حتـديـد نـسبـة اآلزوت فـي احللـيبIـادةاIا
فإن مـخابر مـراقبة اجلـودة وقمع الغش واخملـابر اIعـتمدة
لـهذا الـغـرضq ملـزمـة باسـتـعمـال اIـنـهج اIبـX في اIـلحق

اIرفق بهذا القرار.

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

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

حـــرر بـــاجلـــزائــر في 20 شـــوّال عــام 1434 اIــوافق 27
غشت سنة 2013.

مصطفى بن بادةمصطفى بن بادة
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحقاIلحق

منهج حتديد نسبة اآلزوت في احلليبمنهج حتديد نسبة اآلزوت في احلليب

يـبـX هـذا اIـنهج تـقـنـيـة لــتـحـديـد نـسـبـة اآلزوت في
احلــلــيب الـــســائلq الــكــامل أو مــنـــزوع الــدسم حــسب مــبــدأ

.(kjeldahl)

1- التعريف التعريف

Iتطلبات هذا اIنهجq يطبق التعريف اآلتي :

نسبة اآلزوت :نسبة اآلزوت :

الــنـســبــة الــكــتـلــيــة لــآلزوت احملــددة بـطــريــقــة الــعـمل
اIبينة في هذا اIنهج.

مالحـظةمالحـظة - يعـبر عن نـسـبة اآلزوت عـلى شـكل نسـبة
مائوية للكتلة.

2- اIبدأ اIبدأ

تــمــعـدن عــيــنـة مــأخــوذة لـلــتـجــربــة �ـزيـج من حـمض
الـــكــبــريت اIــركــز وســـولــفــات الــبــوتــاســـيــوم بــاســتــعــمــال
ســولــفــات الــنــحــاس (II) (2.3) كــمــحـــفــز لــتــحــويل اآلزوت
الـــعـــضـــوي إلـى ســـولـــفـــات األمــــونـــيـــوم (تـــتـــمــــثل وظـــيـــفـــة
ســــولـــفـــات الـــبــــوتـــاســـيـــوم فـي رفع درجـــة غـــلــــيـــان حـــمض
الـكــبـريت والـسـمــاح بـاحلـصــول عـلى مـزيج مــؤكـسـد أقـوى
لـــعــمــلــيـــة الــتــمــعـــدن). يــضــاف هـــيــدروكــســيـــد الــصــوديــوم
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الــفــائض لــلــراسب اIــعــدني اIــبــرد لــتــحــريــر األمــونــيــاك.
يــقــطــر األمـــونــيــاك احملــرر فـي فــائض من مـــحــلــول حــمض

البوريكq ثم يعاير باستعمال حمض كلورهيدريك. 

حتـسب نسـبـة اآلزوت انـطالقـا من كـميـة األمـونـياك
اIنتجة.

3- الكواشف الكواشف

في عــدم وجــود تـعــلــيــمـاتq تــســتــعـمـل فـقـط كـواشف
ذات نـوعيـة حتـليـلـية مـعـترف بـهـاq وماء مـقـطر أو مـنزوع

اIعادن أو ماء ذو نقاوة مكافئة على األقل.

1.3 ســـــولـــــفـــــات الــــــبـــــوتـــــاســـــيـــــوم ســـــولـــــفـــــات الــــــبـــــوتـــــاســـــيـــــوم q(K2SO4) خـــــال من

اآلزوت.  

2.3 محلول سولفات النحاس محلول سولفات النحاس C (CuSO4) q(II)= 5,0غ

في 100 ملل.

qاء داخل حـوجلة مدرجـة سعتها 100 ملIيذوب في ا
5,0 غ من ســـولــــفـــات الــــنـــحـــاس (II) خـــمـــاسـي الـــتـــمــــيـــيه 

 (CuSO4 ,5H2O) ويخفف باIاء حتى اIعلمq ثم يخلط. 

3.3 حـــمض الــــكـــبـــريت حـــمض الــــكـــبـــريت q(H2SO4) مـع نـــســـبـــة كـــتـــلـــيـــة

مــــحــــصــــورة بــــX 95% و98% بـــــدون آزوت (P20= حــــــوالي
1,84غ/ملل). 

4.3 مـحـلـول هــيـدروكـسـيــد الـصـوديـوم مـحـلـول هــيـدروكـسـيــد الـصـوديـوم (NaOH) خـال

مـن اآلزوت ويــــــحــــــتــــــوي عــــــلى 50غ من هــــــيــــــدروكــــــســــــيــــــد
الصوديوم في 100غ من احمللول.

5.3 مـحـلــول مـؤشـرمـحـلــول مـؤشـرq يـذوب 0,1 غ من أحـمـر اIــيـثـيل

في اإليــثــانـول لـ 95% (نــسـبــة حــجــمــيــة) ويـخــفف إلى 50
ملل بـاإليثانول. يذوب 0,5 غ من أخضـر البروموكريزول
في اإليــثـانـول لـ 95% (نــسـبـة حـجـمــيـة) ويـخـفف إلى 250
ملل بـاإليـثـانـول. يخـلط مـقـدار من مـحـلول أحـمـر اIـيـثيل
بـخـمـسـة مـقـادير مـن محـلـول أخـضـر الـبـرومـوكـريزول أو

يدمج ويخلط احمللوالن معا.

6.3 محلول حمض البوريك محلول حمض البوريكC (H3BO3) q= 40,0 غ/ل.

يذوب داخل حوجـلة مدرجة سعتها 1000 مللq 40,0غ
مـن حـــمض الــــبـــوريك في 1 ل مـن اIـــاء الــــســـاخـن. تـــتـــرك
qـاءIاحلـوجـلـة ومـحـتـواهـا لتـبـرد في 20°م. يـكـمل احلـجم بـا

يضاف 3 ملل من محلول اIؤشر (5.3) ويخلط.

اIـالحــــظـــة : اIـالحــــظـــة : يــــوضـع احملــــلــــول الــــذي يـــــجب أن يــــكــــون
برتقاليا فـاحتاq في قارورة زجاجية من الـبروسيليكات.
ويحـفظ من الضـوء ومن مـصادر أبخـرة األمونـياكq خالل

التخزين.

فـي حــــــالــــــة اIـــــــعــــــايــــــرة اإللـــــــكــــــتــــــرونـــــــيــــــة لــــــلـــــــعــــــامل
الهـيدروجيني (pH) مع نـقطة نـهائيـةq فإن إضافـة احمللول
اIرشد إلى محلول حمض البوريك �كن تركه. ومن جهة
أخـــرى فـــإن تـــغــيـــر الـــلـــون �ـــكـن أن يــســـاعـــد فـي مـــراقـــبــة

طريقة عمل اIعايرة.

7.3 محـلول حجـمي مـعياري حلـمض الـكلورهـيدريك محـلول حجـمي مـعياري حلـمض الـكلورهـيدريك

C(HCI)=  (0,1 ±0,0005) مول/ل.

يـنــصح بـشـراء هــذه اIـادة اIـضـبــوطـة مـســبـقـاq الـتي
تستجيب لهذه اIواصفات.

مالحـظـةمالحـظـة - غـالـبـا مـا تـؤدي األخـطـاء اIـعـتـادة (اIـمـكن
جتـنـبـها) واIـرتـكـبـة من طـرف احملـلل الـذي يـخفـف احلمض
اIــركـز ثـم يـحــدد مــوالريــة احلـمضq إلـى إنـقــاص مــردوديـة

اIنهج.

من األحسن أن ال يـستـعمـل احمللل مـحلـول معـايرة ذا
تــركـيــز أكــبـر من 0,1 مــول/لq ألن هـذا يــنــقص من احلــجم
الــكـلي لـلــمـعــايـرة لـكل عــيـنـة ويــجـعل االرتــيـاب في قـراءة

السحاحة بنسبة مائوية أعلى من القيمة. 

وهذا يعطي أثرا سـلبيا على تكرارية وإعادة جتربة
اIــنــهج في عــدة مــخــابـر. تــظــهــر نــفس اIــشـاكـلq مع خــطـر
األخـــطــاء اإلضـــافــيـــةq عـــنــدمـــا يــعـــوض حــمـض بــآخـــر (مــثال
حـمض الكـبـريت) بحـمض الـكلـورهيـدريك. فال يـنصح إذا

بإجراء هذه التعويضات.

8.3 سولـفات األمـونيوم  سولـفات األمـونيوم [2 SO4(NH4)] ذو نقـاوة دنيا

لـ 99,9% (نسبة كتلية) على اIادة اجلافة.

يجـفف سـولفـات األمـونيـوم في درجـة حرارة 102°م
± 2°م على األقل 2 ساعةq مبـاشرة قبل االستعمال. يترك
لـــــيــــــبــــــرد في درجــــــة حــــــرارة الـــــوسـط داخل جــــــهــــــاز نـــــازع

الرطوبة.

9.3  الــتـريـبــتـوفـان الــتـريـبــتـوفـان (C11H12N2O2) أو هـيــدروكـلـورورهـيــدروكـلـورور

الـلـيزينالـلـيزين (C6H15CIN2O2) ذات نـقـاوة دنـيـا لـ 99,9% (نـسـبة
كتلية).

ال جتفف هـذه الكـواشف داخل جـهاز الـتـجفـيف قبل
االستعمال.

10.3 الـسـكاروز الـسـكاروزq حـيث تـكـون نـسبـة اآلزوت أقل من

0,002% (جزء كتلي).   

ال يـــجــفف الـــســكــاروز داخـل جــهــاز الـــتــجــفـــيف قــبل
االستعمال.



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 75 6 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1436 هـ هـ
28 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م

4- التجهيزات التجهيزات

األجهزة اIتداولة في اخملبر وال سيما ما يأتي :

مائيq �كن ضـبطه في درجـة حرارة 38°م 1.4 حـمام مائيحـمام 

± 2°م.

2.4 كراتكرات q(kjeldahl) سعتها 500 ملل أو 800 ملل.

3.4 ميزان حتليليميزان حتليليq يسمح بوزن بتقريب 0,1 ملغ.

4.4 جــــسم مــــســـهـل لــــلـــغــــلــــيـــان جــــسم مــــســـهـل لــــلـــغــــلــــيـــانq مــــثال حــــجــــر اخلــــفـــاف

اIــــتـــوهــــجـــةq غــــبـــار الـــزنـكq قـــطـع من اخلـــزف الــــصـــلب أو
احلــبــيــبــات اIـــلــســاء من الــشب احلـــمــقــلي (كــاربــورنــدم أو
كــريــبـد الــســيــلـيــكــون)q ذات نـقــاوة مــرتــفـعــة وذات ثــقـوب

قياسها 10.

ال يعاد استعمال هذه األجسام.

مالحـظة مالحـظة - تستـعمل أحـيانـا كريـات زجاجـية قـطرها
حوالي 5 ملمq لكن �كن أن تـكون أقل فعاليـة للغليان من
حــــبـــات الــــشّبq و�ــــكن أن حتــــدث الـــكــــريـــات الــــزجـــاجــــيـــة

مشاكل تكوّن رغوة بكثرة خالل عملية التعدين.

5.4 ســــحـــــاحــــة أو مــــاصـــــة أوتــــومــــاتـــــيــــكــــيــــة ســــحـــــاحــــة أو مــــاصـــــة أوتــــومــــاتـــــيــــكــــيــــةq تــــســــمح

بــاحلـصــول عــلى كـمــيـات لـ 1,0 مــلل من مــحـلــول سـولــفـات
.(2.3) (II) النحاس

q100 مــلل qسـعــتــهـا 50 مــلل q6.4  مــخــبــارات مــدرجـةمــخــبــارات مــدرجـة

و500 ملل.

7.4 جـهاز الـتـمعـدن إلبـقاءجـهاز الـتـمعـدن إلبـقاء كـرات (kjeldahl) (2.4) في

وضـغيـة مـائلـة (بـحوالي °45)q مـزود �دافـئ كهـربـائـية أو
qقـنـديل غـازي ال يـسـخن الـكـرات فـوق مـسـتـوى مـحـتـواهـا

وله جهاز تسرب األبخرة.

مـن األحــسـن أن يــكـــون مـــصـــدر احلـــرارة اIـــســـتــعـــمل
خالل عــمــلــيــة الــتــمــعــدن مــضــبــوطــا لــكي يــســمـح �ــراقــبـة
الـتـعديـل األقصى Iـصـدر احلـرارة. يـسـخن مسـبـقـا مـصدر

احلرارة عند ضبط جهاز التسخX اIراد تقييمه.

يــجب أن تــكـون مــدة الــتــحــمــيـة 10 دقــائق في حــالـة
Xالـــقـــنـــديل الـــغـــازي و30 دقـــيــقـــة في حـــالــة جـــهـــاز تــســـخــ
كـهـربـائي. يـحـدد لـكل جـهـاز تـسـخـX الـضـبط الـذي يـسـمح
بـــغــــلـــيـــان 250 مــــلل مـن اIـــاء و5 إلى 10 أجـــســــام مـــســــهـــلـــة
للـغلـيان (انـطالقا مـن درجة حـرارة أولية 25°م) من 5 إلى
6 دقـــائق. هــذا الـــضـــبط يـــنــاسـب الــضـــبط األقـــصى جلـــهــاز

تسخX اIستعمل أثناء عملية التمعدن.

8.4 جــهــاز الـتــقـطــيـرq جــهــاز الـتــقـطــيـرq مـن زجـاج بــوروسـيــلـيــكـات أو

مــادة أخــرى مالئــمــةq من اIـــمــكن أن يــكــون مــجــهــزا بــكــرة
q(2.4) ويـتــكــون من رأس مــضـاد لــلــعـرض فــعـال (kjeldahl)
مـربوط �كثف فـعال ذي أنبـوب داخلي مستـقيم وأنبوب

سيالن مثبت على نهايته السفلى.   
يـجب أن تـكـون األنـابـيب اIـتـصـلـة والـسـدادات غـيـر

نفوذة ومن األفضل أن تكون من مطاط صناعي.

9.4 حـوجالت مــخـروطــيـةq سـعــتـهـا  حـوجالت مــخـروطــيـةq سـعــتـهـا 500 مــللq مـدرجـة مــللq مـدرجـة

كل كل 200 ملل. ملل.

10.4 سـحاحة سـحاحةq سعـتـها 50 مللq مـدرجـة على األقل كل

0,01 ملل.

من اIــمــكن أيــضـا اســتــعـمــال ســحــاحـة أتــومــاتـيــكــيـة
تستجيب لنفس اIتطلبات.

11.4 جهاز معايرة أتوماتيكي مزود �قياس العامل جهاز معايرة أتوماتيكي مزود �قياس العامل

الهيدروجيني (الهيدروجيني (pH - - متر).متر).

من األحسن أن يكون مـقياس العامل الـهيدروجيني
مـعــايـرا بـشــكل صـحــيح في مـجـال pH 4  إلى pH 7  حـسب
اIـــنــاهج الــعــاديــة Iــعــايــرة الـــعــمل الــهــيــدروجــيــني pH في

اخملبر.

5- اقتطاع عينة اقتطاع عينة

من الضروري أن يتلـقى اخملبر عينة ªثلة حقِا غير
مـتــلـفــة أو مــغـبــرة خالل الــنـقل أو الــتــخـزين. تــتم عــمـلــيـة

اقتطاع العينة حسب منهج مالئم.

6 - حتضير العينة للتجربة حتضير العينة للتجربة

تــســخـن الــعــيــنــة لــلــتــجــربــة داخل حــمــام مــائي (1.4)
مـضـبـوط في درجـة حـرارة 38°م ± 2°م. تـمـزج جـيـداq لـكن
بــعـــنــايـــةq بــالــقـــلب اIـــكــرر لـــلــوعـــاءq دون إحــداث رغــوة أو
مــخض. تــتــرك الــعــيــنــة لــتــبــرد في درجــة حــرارة الــوسط

مباشرة قبل وزن العينة اIأخوذة للتجربة (1.7).

مالحـــظـــةمالحـــظـــة - إذا طـــبق هــــذا اIـــنـــهـج عـــلى مــــنـــتـــوجـــات
احلـليب ما عـدا احللـيبq أنظر اIـلحـوظة اIلـحقـة متضـمنة

نصائح حول حجم العينة للتجربة.

7 - طريقة العمل  طريقة العمل 

1.7 العينة اIأخوذة للتجربة واIعاجلة مسبقا العينة اIأخوذة للتجربة واIعاجلة مسبقا

يـوضع في كـرة (kjeldahl) (2.4) نـظـيـفـة وجـافـة من 5
إلى 10 أجـسـام مـسـهـلـة لـعـمـلـيـة الـغـلـيـان q(4.4) 15,0 غ من
سولفات البوتاسيوم q(1.3) 1,0 ملل من محلول سولفات
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الــنــحــاس q(2.3) (II) حــوالي 5 مــلل ±  0,1 مـــلل مـن عــيـــنــة
التـجربة احملضرة q(6) موزونـة بتقريب 0,1 ملغ و25 ملل
من حمض الـكـبريت (3.3). من أجل هـذاq يـستـعـمل حمض
الـكــبـريت جلــذب كل بـقــايـا مــحـلــول سـولــفـــات الــنـحــــاس
q (2.3) (II) ســولـــفــات الـــبــوتــاســـيــوم أو الـــعــيــنـــة اIــأخــوذة

للتجربة اIتبقية في عنق الكرة.

إذا بـــقـي قـــلـــيل مـن اIـــادة اIـــمــــعـــدنـــة احملــــروقـــة عـــلى
العنقq يغسل بكـمية قليلة من اIـاء. �زج بلطف محتوى

.(kjeldahl) كرة

2.7 التحديد التحديد

1.2.7 عملية التمعدن عملية التمعدن

قــبل الــشــروع فـي عــمــلــيــة الــتـــمــعــدنq يــوصل نــظــام
تـــســـرب األبـــخـــرة بـــجـــهـــاز الـــتـــمـــعــدن (7.4). تـــســـخن كـــرة
(kjeldahl) ومـحــتـواهـا (1.7) فـوق جــهـاز الـتــمـعــدن بـضـبط

جـــهـــاز الـــتـــســـخــX فـي درجــة حـــرارة مـــنـــخـــفـــضـــة مــا فـــيه
الـكـفـايــةq حـتى ال تـتـجـاوز اIـادة اIــمـعـدنـة احملـروقـة عـمـود
عنق كرة (kjeldahl) أثـناء الغلـيان. جترى عـملية الـتمعدن
في هــذا الــضــبـط جلــهــاز الــتــســخــX حــتى يــظــهــر الــبــخــار
األبـيض داخل الــكـرة خالل حـوالي 20 دقـيـقــة. يـرفع ضـبط
جـهــاز الــتــسـخــX حــتى الــوصـول إلى الــوضــعــيـة اIــوافــقـة
لـــــــنـــــــصف الـــــــضـــــــبـط األقــــــصـى احملـــــــدد في (7.4) ويــــــواصل
Xيرفع التـسخ qدة 15 دقيـقة. وبعد 15 دقيقـةI Xالتـسخ
حتى الـضبط األقصى احملدد في (7.4). عنـدما تصبح اIادة
اIــمـعـدنـة فـاحتــة (تـصـبح شـفـافــة مع الـلـون األزرق الـفـاحت
إلى أخـضــر)q يـواصل غــلـيــان احملـتــوى Iـدة 1 سـا إلى 1 سـا
و30 دقـيـقــة في الـضــبط األقـصـى. إذا لم يـغل الــسـائلq من
اIـمـكن أن يـكـون الـضـبـط الـنـهـائي لـقـنـديل الـغـاز ضـعـيـفـا
1 Xدة الكـلية لعـملية الـتمعدن مـحصورة بIجدا. تكـون ا

سا و48 دقيقة و2 سا و15 دقيقة.

لـتــحــديــد وقت الـغــلــيـان اIــعــX الـضــروري لــشـروط
حتلـيل احللـيب في مـخبـر خاصq بـاستـعمـال مجـموعـة جد
مــعــروفـة مـن الــتـجــهــيــزاتq تــخــتــار عــيـنــة مـن حـلــيب ذي
نــســبــة عــالــيـــة من الــبــروتــيــنــات واIــواد الــدســمــة وحتــدد
نسبة البروتـينات فيه بتطبـيق عدة أوقات للغليان (من

1 سا إلى 1 سا و30 دقيقة) بعد التفتيح.

يـرتـفـع مـعـدل نـتـيـجــة نـسـبـة الـبــروتـيـنـات مع وقت
الـــغـــلــيـــان ثم يـــســتـــقـــرq ثم يـــنــخـــفض عـــنــدمـــا يـــكــون وقت
الــغـلــيــان طـويال جــدا. يــخـتــار وقت الــغـلــيـان الــذي يــسـمح

باحلصول على نسبة قصوى للبروتينات.

في نــهــايـة عــمــلــيـة الــتــمــعـدنq يــجب أن تــكــون اIـادة
اIمـعدنـة شفـافة وخـاليـة من اIواد غـير اIـهضـومة. تـترك
اIـــادة اIـــمـــعـــدنـــة لـــتـــبـــرد فـي درجـــة حـــرارة الـــوسط داخل
قـــارورات مــفـــتـــوحـــة Iــدة 25 دقـــيـــقـــة تــقـــريـــبـــا. إذا بــردت
الكرات على الـقناديل التي ال تزال سـاخنةq يكون الوقت
الالزم لــــلــــوصـــــول إلى درجــــة حــــرارة الــــوسـط طــــويال. من
األحــسن أن تـكــون اIـادة اIـمــعـدنـة اIــبـردة ســائـلـة كــلـيـا أو
سـائـلة مـع بـعض الـبـلـورات الـصغـيـرة فـي قاع الـكـرة. في
نـــهـــايـــة فـــتـــرة الـــتـــبـــريـــد Iـــدة 25 دقـــيـــقـــة. ال تـــتـــرك اIـــادة
اIـمعدنة غيـر اخملففة داخل الـكرات لليلـة كاملة. ألنه �كن
لـلمادة اIـمعـدنة غيـر اخملفـفة أن تـتبلـور خالل هذه الـفترة

ويصعب جدا بعد ذلك وضعها للتحلل.
مالحـــظـــةمالحـــظـــة - الـــتـــبــــلـــور اIـــفـــرط خالل 25 دقـــيـــقـــة هـــو
نـتـيجـة فـقـدان كبـيـر للـحـمض خالل عـملـيـة الـتمـعـدن وقد
تعـطي قـيـما جتـريـبـية ضـعـيـفـة. سبب فـقـدان هـذا احلمض
هـو االمتصاص اIفـرط لألدخنة أو بعـملية تمـعدن مطولة

جدا من جراء ضبط أقصى غير صحيح للقنديل.
(kjeldahl) ــــــاء داخـل كـــــراتIيــــــضـــــاف 300 مــــــلل مـن ا
ســــــعــــــتــــــهـــــا 500 مــــــللq أو 400 مــــــلل مـن اIــــــاء داخـل كـــــرات
(kjeldahl) ســــعــــتــــهــــا 800 مـــــللq كـــــذلك بــــاســـــتــــعـــــمــــال اIــــاء

للتخلص من أي باق على عنق الكرات.
يـــخــلط كـــلــيـــا احملــتــوى مـع الــتــأكـــد من ذوبــان جـــمــيع
الــبــلــورات اIــتـشــكــلــة. تــضـاف 5 إلى 10 أجــســام مــســاعـدة
لــلـــغـــلـــيــان (4.4). يـــتـــرك اIــزيـج لـــيـــبــرد فـي درجـــة حــرارة
الـــوسـط قـــبل إجـــراء عـــمـــلـــيـــة الـــتـــخــــفـــيف. �ـــكن لـــلـــمـــادة
اIـــــمــــعـــــدنـــــة اخملــــفـــــفــــة أن حتـــــفـظ داخل حـــــوجالت مـــــغــــلـــــقــــة

وتستعمل بعد ذلك للتقطير.
2.2.7 التقطير التقطير

�ــــرر مــــــاء اIـــــكــــثف جلـــــهـــــــاز الــــتـــــقــــطــــيـــــــــر (8.4).
يــضـــــاف 75 مــلـل من مــحــلــول هــيــدروكــســيــد الــصــوديــوم
(4.3) لـــلـــمـــادة اIـــمـــعـــدنـــة اخملـــفـــفــة (1.2.7) بـــســـكب احملـــلـــول
بعناية داخل العنق اIائل لكرة q(kjeldahl) بطريقة تسمح

بتشكل طبقة في قاع بصيلة الكرة.
من األحسن أن يكـون الفاصل بX احملـلولX واضحا.
(kjeldahl) تـربـط كـرة qالنـقــاص خــطــر تــســرب األمــونــيــاك
بــجـــهــاز الـــتـــقــطـــيــر (8.4) مـــبــاشـــرة بــعـــد إضــافـــة مــحـــلــول
هـيدروكـسيـد الصـوديـوم داخل الكـرة. يغـمر رأس أنـبوب
ســيالن اIـكــثف في 50 مــلل من مــحـلــول حــمض الــبـوريك
(6.3) اIـتــواجــد داخل حــوجـلــة مــخـروطــيـة (9.4). تـرج كـرة
(kjeldahl) بـشدة يـحـركه دورانـيـة حتى ال تـبـقى أي طـبـقة
من احملـلول اIـنفـصلـة الـواضحـة داخل الكـرة. توضع الـكرة
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فوق الـقـنديل ويـشـعل القـنديـل على ضـبط مـرتفع مـا فيه
الـكـفـايـة لـغــلـيـان اخلـلـيط. تـسـتـمـر عــمـلـيـة الـتـقـطـيـر حـتى
بـــدايـــة غـــلـــيـــان غـــيـــر مـــنـــتـــظم (غـــلـــيـــان خـــانق)q ثـم تـــنــزع
مــبــاشــرة كــرة (kjeldahl) ويــوقف الــتـســخــX. يــوقف مـاء
qـــاءIـــكــــثف. يـــغـــسـل داخل وخـــارج أنـــبـــوب الــــســـيالن بـــاIا

يجمع ماء الغسل داخل حوجلة مخروطية ويخلط.

يــنــبــغي Iــعـدل الــتــخـفــيف أن يــســمح بــجـمـع حـوالي
 مـلل من الـقــطـارة قـبل بــدايـة الـغـلــيـان غـيــر اIـنـتـظم 150
(غـــــلــــيــــان خـــــانق). يـــــكــــون احلــــجـم الــــكــــلـي داخل احلـــــوجــــلــــة
اخملـــــروطــــيـــــة حــــوالي 200 مــــلـل. إذا كــــان حـــــجم الـــــقــــطــــارة
اجملموعة أقل من 150 مللq من احملتمل أنه � إضافة كمية
أقل من 300 ملل لـتـخـفيف اIـادة اIـمعـدنـة. يكـون اIـكثف
فـعــالq يـحـيث ال تــتـجـاوز درجـة حــرارة مـحـتــوى احلـوجـلـة
اخملـروطية 35°م خالل عمـلية الـتقـطير في حـالة استـعمال

نقطة نهاية اIعايرة التلوينية.

3.2.7 اIعايرة اIعايرة

يـعـايـر مـحـتـوى احلـوجـلـة اخملـروطـيـة (2.2.7) بـحـمض
الـكـلـورهـيـدريك (7.3) بـواسـطـة مـخـبـار (5.4) تـبـلغ نـقـطـة
نـهــايـة اIـعـايــرة عـنـد ظــهـور الـلـون الــوردي داخل احملـتـوى.
تـقـدر الـقـراءة في اخملـبـار بـتـقـريب 0,05 مـلل. بـاسـتـطـاعـة
صــفـيــحــة مـحــركــة مـغــنــاطـيــســيـة مــنــيـرة أن تــســهل رؤيـة

النقطة النهاية للمعايرة.

من اIــــمــــكـن أيـــضــــا أن يــــعــــايــــر مــــحــــتــــوى احلــــوجــــلـــة
اخملـروطية (2.2.7) بـحمـض الكـلورهـيدريك (7.3) بـواسطة
جهاز مـعايرة أوتـوماتيكي مـعايرq مـجهز �قـياس العامل
الـهـيـدروجـيني (pH - مـتر) (11.4). تبـلغ الـنقـطـة النـهـاية
لـلـمـعـايـرة في الـعـامل الـهـيـدروجـيـني q4,6 (pH) اIـنـاسـبـة
مع الـــنــقــطـــة األكــثــر عـــلــوا من مـــنــحــنى اIـــعــايــرة (نـــقــطــة
االنـــحــنـــاء). تــقـــرأ كــمـــيـــة احملــلـــول اIــســـتـــعــمل عـــلى جـــهــاز

اIعايرة األوتوماتيكي.

مـالحــــــــظـــــــة مـالحــــــــظـــــــة 1 - يـالحـظ أثــــــــر الـــــــلــــــــون الـــــــوردي األول
4,3 (pH)4,6 و (pH) الـعـامـل الـهـيــدروجـيـني Xاحملـصـور بــ
للـجهاز الـدال ومحـلول حـمض بوريـك بنـسبة 4% مـحددة
في هـذا اIنهـج. من الناحـية الـعمـليةq يـكون تـغيـر العامل
الهـيدروجـيني (pH) حـسب إضافـة حمض الـكلـورهيدريك
لـ 0,1 مـــــــول/ل ســــــريـــــــعــــــا فـي هــــــذا الـــــــســـــــلم مـن الــــــعـــــــامل
الـــــــهـــــــيــــــــدروجـــــــيـــــــني (pH). يـــــــجـب أن تـــــــســـــــاوي كـــــــمـــــــيـــــــة
الـــكـــلــــورهـــيـــدريـك حـــوالي 0,05  مــــلل لـ 0,1 مـــول/ل لـــكي
يـتـغـيـر الـعـامل الـهـيـدروجـيـني (pH) بـ  0,3 وحـدة في هذا
4,6 Xاحملـصـور ب (pH) الـســلم من الـعــامل الـهـيــدروجـيـني

و4,3 في هذا اجلهاز.

مالحـظةمالحـظة 2  اإلحـصـائـيـات الـتي أجـريت داخل اخملـابـر
وتــلك الـــتي أجــريت بــX اخملـــابــر واIــتــعــلــقـــة بــهــذا اIــنــهج
حـددت �ـعايـرة ذات الـنـقـطة الـنـهـاية الـتـلـوينـيـة. أظـهرت
اIــقـارنــة بــX نـتــائج الــتـجــربــةq �ــا فـيــهــا الـتــجــارب عـلى
بــيــاضq اIــتــحــصـل عــلــيــهــا بــنــقــطــة نـــهــائــيــة عــنــد الــعــامل
الهـيدروجيني (pH) 4,6 ونـتائج معـايرة النقـطة النـهائية

التلوينيةq عدم وجود فرق كبير بX هذه النتائج. 

3.7 التجربة على بياض التجربة على بياض

تــعـــايــر الــعـــيــنـــات اIــأخـــوذة لــلـــتــجــربـــة عــلـى بــيــاض
بـــاســـتـــعــمـــال دائـــمـــا نـــفس حـــمض الـــكـــلـــورهــيـــدريك (7.3)
qعايرة األوتوماتيكيIونفس اخملبار (5.4) أو نفس جهاز ا
اIـزود �ـقيـاس الـعـامل الهـيـدروجـيني (pH - مـتر) (11.4)
للعينات اIأخوذة للتجربة فقط. تنجز جتربة على بياض
q(3.2.7) ـــبــــيـــنـــة في (1.7) إلىIبـــاتــــبـــاع طـــريــــقـــة الـــعــــمل ا
بتـعـويض الـعيـنـة اIأخـوذة لـلتـجـربة بـ 5 مـلل من اIاء مع

حوالي 0,85 غ من السكاروز (10.3).

تسـجل نتائج الـتجـربة على بـياض. إذا تغـيرت هذه
القيم وحتدد أسباب هذا التغيير.

مالحـظةمالحـظة 1 - في عيـنة مـأخوذة لـلتـجربـة على بـياض
أو محـلول معايـر لالسترجـاعq يستـعمل السـكاروزq أثناء
عــمــلــيــة الــتــمــعــدنq كــمــادة عــضــويــة الســتــهالك كــمــيــة من
حـمض الـكـبـريت اIـعـادلـة تـقريـبـا لـلـكـمـيـة الالزمـة لـعـيـنة
مـأخـوذة لـلـتـجـربـة. إذا كـانت كـمـيـة حـمض الـكـبـريت احلـر
اIــتــبــقــيـة في نــهــايــة عــمـلــيــة الــتـمــعــدن غــيـر كــافــيــةq فـان
اســـتــرجــاع اآلزوت احملـــدد حــسـب جتــارب االســتـــرجــاع في
(2.4.7) و(3.4.7) تــكـــون ضـــعــيـــفـــة. غـــيــر أنـه إذا بــقـــيت في
نـهايـة عمـليـة الـتمـعدنq كـمـية كـافيـة من حـمض الكـبريت
احلـر حلــجــز كل اآلزوتq لـكن شــروط درجـة احلــرارة ومـدة
عـــمــلــيـــة الــتـــمــعــدن كـــانت غــيـــر كــافـــيــة لــتـــحــريــر اآلزوت
اإلجــمـالي من الــعـيــنـةq فــإن اسـتــرجـاعه في (7.4.2) يـكـون

مقبوال ويكون ضعيفا في (3.4.7).

مـن األحـــــسن أن تـــــكــــــون كـــــمـــــيـــــة احملــــــلـــــول اIـــــعـــــايـــــر
اIــسـتـعـمـلـة لـلـعـيـنـة اIـأخــوذة لـلـتـجـربـة عـلى بـيـاض دائـمـا
أكبـر من الصـفر. من األحسن أن تـكون الـعينـات اIأخوذة
للـتجربـة على بيـاض اجملراة في نفس اخملـبرq ثابـتة طوال
الــوقتq تــكــون الــقــيم الــنــمــوذجــيــة عــلى بــيــاض أصــغـر أو

تساوي 0,2 ملل.

مالحظةمالحظة 2 - إذا كانت العيـنة اIأخوذة للتجربة على
بياض وردية اللـون قبل اIعايرةq فهـذا غير عادي. عموما
في هذه احلالةq تكـون احلوجالت اخملروطية غير نظيفة أو



6 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2075
28 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م

أن اIــاء اIـــوجــود في الـــهــواء الـــرطب اIــمـــكن أن يــتـــكــثف
خارج جـهـاز الـتـكـثـيف يـكون قـد دخل حـوجـلـة االسـتـرجاع

محدثا تلوثها.

4.7 جتارب االسترجاع  جتارب االسترجاع 

1.4.7 من األحـسن الـتـحـقق بـانـتـظـام من دقـة طـريـقة

العمل بتجارب االسـترجاع التاليةq اجملـراة طبقا لطريقة
العمل اIبينة في (1.7) إلى (3.2.7).

2.4.7 الـتحـقق من أنه أن يـحدث أي تـسـرب لآلزوت

بـاســتـعـمـال عـيـنـة مـأخـوذة لـلـتـجـربـة مـقـدرة بـ 0,12 غ من
ســــولـــــفــــات األمـــــونــــيــــوم (8.3) مع 0,85 غ من الـــــســــكــــاروز

.(10.3)

مالحـــظـــة - مالحـــظـــة - الــــتـــحــــقق مـن أن اســـتــــرجـــاع ســــولـــفـــات
األمـونــيــوم ال يـعــطي أي بــيــان عـلى قــدرة شــروط عـمــلــيـة
الـــــتــــــمـــــعـــــدن لـــــتـــــحـــــريـــــر اآلزوت اIـــــتـــــصل بـــــاجلـــــزيـــــئـــــات

البروتينية.

يـجب أن تكـون نـسـبـة اآلزوت اIسـتـرجع مـحـصورة
بX 99% و100% لكل وضعيات اجلهاز. من أجل استرجاع
كـميات أقل من q%99 تكـون نظـاميـة احمللـول اIعـاير أكـبر
من القـيمـة احملددةq حـيث �ـكن أن يحـدث تسـرب لآلزوت
خالل مـرحـلة الـتمـعـدن أو التـقـطيـر. من اIمـكن اسـتعـمال
مــزيج من سـولــفـات األمــونـيــوم وكـمــيـة قـلــيـلــة من حـمض
الـكـبـريت (الـكـمـيـة اIـتـبـقـيـة في نـهـايـة عـمـلـيـة الـتـمـعـدن)

.(kjeldahl) داخل كرة

تـخـفف بـحجم عـاد من اIـاءq تـضـاف الـكمـيـة الـعـادية
من هـيـدروكــسـيــد الـصـوديــومq ثم تـقــطـر. إذا كـانت كــمـيـة
اآلزوت اIسترجعـة ضعيفة في نـفس النسبq فإن تسرب
اآلزوت يحدث في جهاز الـتقطير وليس في جهاز عملية
الـتـمـعـدن. �ـكن أن يـكـون الـسـبب تـسـرب من أنـبـوب في
جـهـاز تقـلـيـدي أو كـون أن رؤوس جـهاز الـتـكـثـيف لـيست
مغمـورة كلـيا في حمض الـبوريك مـنذ بدء الـتقـطير. من
األحسن أن يخضع هذا اجلـهاز لهذه التجـربة قبل مراقبة
عــمــلـــيــة االســتــرجــاع تـــبــعــا لــطــريـــقــة الــعــمل اIـــبــيــنــة في

.(3.4.7)

q%100 ـستـرجـعة أكـبر منIإذا كانت كـميـة اآلزوت ا
فال �كن مالحظة أي تسرب لآلزوت.

في هذه احلالةq �كن أن تكون األسباب كاآلتي :

qأ) سولفات األمونيوم ملوث

ب) النـظـاميـة احلـقيـقـية لـلـمـحلـول اIـعيّـر أصـغر من
qقيمتها احملددة

qعيّر خاطئةIج) معايرة اخملبار للمحلول ا
د) درجــــة حـــــرارة احملــــلـــــول اIــــعــــيّـــــر أعــــلـى من درجــــة

qحرارة معايرة اخملبار
هـ) تدفق احمللول اIـعيّر خارج اخملبـار يفوق السرعة

القصوى التي تكون فيها معايرة اخملبار مقبولة. 

3.4.7 الـــتـــحـــقق من فـــعـــالـــيـــة طـــريـــقـــة عـــمل عـــمـــلـــيــة

الـتـمـعـدن بـاسـتـعـمال 0,16 غ من هـيـدروكـلـورور اللـيـزين
(9.3) أو 0,18 غ مـن الــــتــــريــــبــــتــــوفــــان (9.3) مع 0,67 غ من

السكاروز (10.3).

يجب اسـترجاع 98% على األقل من النـسبة الكـتلية
لآلزوت. إذا كـانت نـسـبـة اآلزوت اIـستـرجع أقل من %98
بـعـد احلـصـول عــلى نـسـبـة األمـونــيـوم اIـسـتـرجع 99% إلى
q%100 فـإن درجـة احلـرارة أو مـدة عـمـلـيـة الـتـمـعـدن كـانت

q(1.2.7) ــبــيــنــة فيIتــتــبع طــريــقــة الــعــمل ا)c غــيــر كــافــيـة
الــفـــقــرة األولى واIالحــظــة q(1 أو أن جــزءا مـن الــعــيــنــة لم
يــــهــــضـم (أو لم يـــــحــــرق) داخـل أنــــبــــوب (kjeldahl). يــــكــــون
الــتـــقـــيــيـم الــنـــهــائـي لــلـــنــتـــائج أحـــسن إذا أجـــري في إطــار
بــرنـامج جتــارب الـفــعـالـيــة الـتـي حتـسب فــيـهـا اخلــصـائص
اإلحـصـائـيـة في داخل اخملـابــر ومـا بـX اخملـابـر عـلى أسـاس

حتليل عينات احلليب. 

4.4.7 تـدل النـتائج الـسفـلى اIـتحـصل علـيهـا في أحد

جتــارب االســـتــرجــاع (أو أعــلى من 100% في (2.4.7)) عــلى
وجـود أخطـاء في طـريقـة الـعمل و/أو عـدم دقـة في تركـيز

محلول حمض الكلورهيدريك (7.3).

8 - احلساب والتعبير عن النتائجاحلساب والتعبير عن النتائج

1.8 حساب نسبة اآلزوت حساب نسبة اآلزوت

1.1.8 حتــسب نــســبــة اآلزوت اIــوجــودة في الــعــيــنــة
اIأخوذة للتجربةqWN q بواسطة اIعادلة اآلتية :

1,4007(VS � Vb)Mr

WN = ������������������

m

حيث :

WN : نــســبـة اآلزوت اIــوجــودة في الـعــيــنـة اIــأخـوذة
qعبر عنها على شكل نسبة مائوية للكتلةIللتجربة وا

VS : احلـــجم الــرقـــمي حلــمض الـــكــلـــورهــيــدريك (7.3)
بـاIــلـيـلـيــتـر اIـســتـعـمل في الــتـحـديـد (3.2.7) واIـعــبـر عـنه

qبتقريب 0,05 ملل على األقل
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Vb : احلــجـم الــرقـــمي حلــمـض الــكـــلــورهـــيــدريك (7.3)

القـيمة الـرقمـية حلجم بـاIيـليلـتر اIـستعـمل في التـجربة
عــلى بــيــاض (3.7) واIــعــبـــر عــنه بـــتــقــريب 0,05 مــلـل عــلى

qاألقل
Mr : اIوالرية احلقـيقية حلمض الكلورهيدريك (7.3)

qعبر عنها بتقريب أربعة أرقام بعد الفاصلةIوا
m : القيمة الرقمـية لكتلة العيـنة اIأخوذة للتجربة

q(1.7) بالغرام واIعبر عنها بالتقريب 0,1 ملغ.
2.1.8 يــعــبــر عن الــنــتــائج اIــتــحـصـل عــلـيــهــا تــقــريــبـا

بــأربـــعــة أرقـــام بــعــد الـــفــاصــلـــةq إذا اقــتـــضى األمــر إلجــراء
q(1.8) حـسـابات الحـقـة. إذا تعـلق األمـر بالـنـتائج الـنـهائـية
يعبر عن نسبة اآلزوت بتقريب ثالثة أرقام بعد الفاصلة
ونـــســبـــة اآلزوت اإلجــمـــالي بـــرقـــمــX بـــعـــد الــفـــاصـــلــة. من
األحسن أالّ تقرب النتـائج قبل االستعمال النهائي لقيمة

التجربة.
مـالحــظـةمـالحــظـة - يــصـبـح هـذا عــلى وجـه اخلـصــوص عــنــدمـا
تسـتعـمل هذه الـقـيم الحقـا. تكـون هذه احلـالةq مـثال عنـدما
تسـتعـمل قيم الـتجـارب الفـردية اIـتحـصل علـيها انـطالقا
من حتلـيل عدة عـيـنات حلـساب إحـصائـيات فـعالـية اIـنهج
اIتعلق بالـتغييرات في نفس اخملـابر وفي ما بX اخملابر.
هـو نفس احلـال أيـضـا عنـدمـا تـستـعـمل هذه الـقـيم كـمرجع
عـنـد معـايرة جـهـاز ما (مـثال جـهاز حتـليل احلـلـيب باألشـعة
فوق احلمراء)q حيث تسـتعمل القيم اIتعلقة بعدة عينات
حلسـاب ارتـدادي بسـيط أو مـتعـدد. وفي هـذه احلاالتq من
األحــــسـن أالّ تــــقــــرب الـــــنــــتــــائـج اIــــتـــــحــــصل عـــــلــــيــــهـــــا قــــبل

استعمالها حلسابات الحقة.
2.8 حساب نسبة اIادة اآلزوتية اإلجمالية حساب نسبة اIادة اآلزوتية اإلجمالية

1.2.8 حتسب نسبة اIـادة اآلزوتية اإلجماليـة للعينة

اIأخوذة للتجربةWP q بواسطة اIعادلة اآلتية : 
WP = WN X 6,38

حيث :
WP : هي نـســبـة اIـادة اآلزوتــيـة اإلجـمــالـيــة لـلـعــيـنـة

qائوية للكتلةIعبر عنها بالنسبة اIأخوذة للتجربة واIا
WN : هي نـسـبـة اآلزوت لـلـعـيـنـة اIـأخـوذة لـلـتـجـربـة

واIـعـبـر عـنـهـا بـالـنـسـبـة اIـائـويـة لـلـكـتـلـةq تـقـريـبـا بـأربـعة
q(1.8) أعداد بعد الفاصلة

6,38 : هـو العامل اIضـاعف اIقبول عـموما للـتعبير

عن نسبة اآلزوت كنسبة اIادة اآلزوتية اإلجمالية.
2.2.8 يــعــبــر عن الــنــتــائج اIــتــحـصـل عــلـيــهــا لــنــســبـة

اIــادة اآلزوتـــيــة اإلجــمـــالــيــة بـــثالثــة أرقــام بـــعــد الــفـــاصــلــة
تـقريباq إذا اقـتضى األمر حلـسابات الحقـة. إذا تعلق األمر
بــالــنــتــائـج الــنــهــائــيـة q(1.8) يــكــفي أن يــكــون رقــمــان بــعـد

الفاصلة.

9- الدقـة الدقـة
1.9  التجربة ما بX اخملابر التجربة ما بX اخملابر

تـسـتخـرج قـيم الـتـكـرارية وإعـادة الـتـجـربـة في عدة
مـخابر عن نتـائج التجربـة ما بX اخملابـر. �كن أالّ تطبق
هذه القيم الناجتة عن هذه التجربة في مجاالت التركيز

واIصفوفات غير تلك التي � توضيحها. 
2.9 التكرارية التكرارية

Xفــــرديــــتـــ Xال يــــتــــعــــدى فــــرق نـــتــــيــــجــــتي جتــــربــــتــــ
مـنـفردتـqX اIـتـحـصل عـلـيهـمـا بـواسـطـة نـفس اIـنهـج على
نـفس اIـادةq اخلـاضـعـة لـتـجـربـة في نـفس اخملـبـر من طـرف
نفس احمللل باستـعمال نفس التجهيزات في فترة زمنية
قــصـيـرةq 0,006% لـنــسـبـة اآلزوت (0,038% لــنـســبــة اIـادة

اآلزوتية اإلجمالية) إالّ في 5% من احلاالت على األكثر. 
3.9  إعادة التجربة في عدة مخابر إعادة التجربة في عدة مخابر

Xفـرديـتـ Xنــتـيـجــتي جتـربـتــ Xال يـتـعـدى الــفـرق بـ
اIـتـحـصل عـلـيـهـمـا بواسـطـة نـفس اIـنـهج عـلى نـفـس اIادة
Xاخلــاضـــعــة لــتــجـــربــة في عـــدة مــخــابـــر من طــرف مـــحــلــلــ
مخـتلفX بـاستعـمال جتهـيزات مخـتلفةq 0,0077% لنـسبة
اآلزوت (0,049% لنسبـة اIادة اآلزوتية اإلجـمالية) إالّ في

5% من احلاالت على األكثر.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحوظـةملحوظـة

طريقة عمل لتحليل مواد أخرى Iشتقات احلليب فيطريقة عمل لتحليل مواد أخرى Iشتقات احلليب في
حالة عدم وجود منهج خاص بهذه اIنتجاتحالة عدم وجود منهج خاص بهذه اIنتجات

1- عموميات عموميات
� تـوسيع طـريقـة الـعـمل اIـبيـنـة في هـذا اIـنهج و�
تقييم فعاليتها لتحليل حليب البقرq في حالة عدم وجود
أي مـــنــــهج خـــاص لــــهـــذه اIــــنـــتــــجـــاتq �ــــكن لــــلـــمــــخـــبـــر أن
يــســـتــعـــمل نــفـس طــريـــقــة الـــعــمل مـع تــغـــيــيـــرات طــفـــيــفــة

لتحديد نسبة اآلزوت لسلسلة من منتجات احلليب.
مع ذلكq من األحـسن التـسجـيل أنه لم يتم اIـصادقة

على طريقة العمل وفعاليتها لهذا النوع من التطبيق.
2- طريقة العمل طريقة العمل

يــوزن بـالــتــقـريب 0,1 غq الـكــتـلــة اIــنـاســبـة لــلــعـيــنـة
اIأخوذة للتجربة اIستخلصة من عينة التجربة احملضرة
جــيــدا كـمــا هــو مـبــX الحــقــاq حتـدد نــســبـة اآلزوت بــاتــبـاع

اIنهج اIبX من (1.7) إلى (4.7).
من األحـسن أالّ يتم تـغـيـير كـمـيات حـمض الـكـبريت
(3.3) ومـحـلول هـيـدروكـسـيـد الـصـوديوم (4.3) اIـسـتـعـمـلة
Xفي عملـية التمـعدن والتقـطير. يؤدي تـغيير الـنسبة ب
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qـركـبــات األخـرى بـزيــادة كـمــيـة احلـمضIكـمــيـة احلـمـض وا
إلى خــفض نـــقــطــة الــغــلــيـــان األولــيــة لــلــمــزيـج في عــمــلــيــة

التمعدنq فال ينصح به إذا.
من األحــسن اســـتــعــمــال عــامـل مــنــاسب مـن الــعــيــنــة
اIــأخــوذة لــلــتــجــربــة بــالــعــمل بــالــكــواشف احملــددة في هــذا
اIــنــهج. �ــكن تــقــديــر الــعــامل اIــنــاسب لــلــعــيــنــة اIــأخـوذة

للتجربة جلميع عينات التجربة كما يلي.
يجب أن تـكون كـميـة البروتـينـات اIثـلى داخل كرة
(kjeldahl) (2.4) مــــــحـــــصــــــورة بـــــX 0,15 غ و0,30 غ فـي كل
كــرة ولــكل عــيــنــة. وكـذلـك إذا كــانت عــيــنــة مــتـوســطــة من
شــــيـــــدار حتـــــتــــوي عـــــلى 24.00% من الـــــبــــروتـــــيــــنـــــاتq من
األحـــسن أن تــــكـــون كـــتـــلــــة الـــعـــيـــنــــة اIـــأخـــوذة لـــلــــتـــجـــربـــة

محصورة بX 0,625 غ و1,25 غ.
يـــعــتــمــد اخــتــيـــار اســتــعــمــال كــتـل الــعــيــنــة اIــأخــوذة
لــلـــتــجــربـــة الــتـي تــكــون قـــريــبـــة من احلــد األســـفل أو احلــد
األعلى للمجـالq على كمية احلمض الذي يستهلك من قبل
اIركبـات األخرى للـعينـة أثناء عـمليـة التمـعدن (أي اIواد

الدسمة والهيدروكاربونات).
يـصف هـذا اIـنـهج إضـافـة 25 مـلل (حـوالي 46 غ) من
حـمض الكبريت إلى الـعينة اIـأخوذة للتـجربةq داخل كرة
(kjeldahl). في نــهــايــة عــمــلــيـة الــتــمــعــدنq يــجب أن يــبــقى
حوالي 15 غ من حمض الكـبريت داخل الكرة حلجز جميع

اآلزوت.
يــنـبــغي اإلشـارة إلـى أن كـمــيـة حــمض الــكـبــريت قـد
اسـتـهـلكـت من طـرف العـيـنـة اIـأخـوذة لـلـتـجـربـة وخـسرت
أيـضـا عن طريـق التـبـخر خالل عـمـليـة الـتمـعـدن. �كن أن
تــكـــون الــكــمــيــة اIـــتــســربــة عـن طــريق الــتــبـــخــر مــســاويــة
لـلكـمـيـة اIـستـهـلـكة مـن طرف اIـواد الـعـضويـة في الـعـيـنة
qأخـوذة للتجربة. تـعتمد الكتـلة النهائيـة لبقايا احلمضIا
عـــلى هــاتـــX الــعـــمــلـــيــتـــX. إذا كــانـت خــســـارة احلــمض عن
طــــريق الـــتــــبـــخـــر كـــبــــيـــرة جـــدا (بـــســــبب الـــشــــفط الـــزائـــد
لألبخـرة خالل عـمـليـة الـتمـعـدن أو أن عنق الـقـارورة حار
جــدا)q مـن اIــمــكن أن يــتــبــقى قــلــيل جــدا من احلــمـض بــعـد
عـملية التـمعدنq حتى إذا كانت الـعينة اIأخـوذة للتجربة

ذات حجم كاف.
تـتسـبب الكـمـية اIـتبـقيـة للـحمض غـير الـكافـية في
تـبـلور اIـادة اIـتـمعـدنـة بـعد 25 دقـيقـة من الـتـبـريد و إلى

استرجاع منخفض لآلزوت.
تــعــتــبــر الــقـــشــدة الــتي حتــتــوي عــلى 40% من اIــواد
الـدسـمـة مـثـال عن مـنـتـوج حـسـاس. في هـذه احلـالـةq تـكـون
نــســـبــة الــبــروتــيــنــات أو اآلزوت في الـــعــيــنــة مــنــخــفــضــة
ونـسبـة اIواد الدسـمة مـرتفـعة. نـفتـرض أن عيـنة وسطى
%1,9 qواد الدسمةIللقـشدة حتتوي على حوالي 40% من ا
من الـــبــروتـــيــنــات و2,9% من الـالكــتــوز لـــكي نــتـــحــصــــل

(2,4) (kjeldahl) عــلى 0,15غ مـن الـــبـــروتــيـــنـــات داخـل كــرة
من األحسن اسـتعمـال عيـنة مأخـوذة للتـجربة من 7,98 غ.
حتتوي إذن هذه العـينة اIأخوذة لـلتجربة على 3,16 غ من
اIــــواد الــــدســــمـــة الــــتـي تــــســــتــــهـــــــلـك بــــنــــفــــســــهـــــــا 56,9 غ
(حــوالـــي 30,9 مـــلل) مـن حــمض الـــكـــبــريـت خالل عـــمــلـــيــة
التـمعدنq بـدون أخذ في االعـتبار فـقدان حمض الـكبريت
بـــــالــــــتــــــبـــــخـــــــــر (يـــــفــــــتـــــرض أن 1 غ من اIــــــادة الــــــدســــــمــــــة
يـــســـتــــهــــــــلـك 18 غ مـن حـــمض الــــكـــبــــريت خـالل عـــمــــلـــيـــة
الـتــمــعـدن). هــذا مــثــال عـلـى احلـالــة الــتي يــجب أن تــقـلص
فيهـا كمية العـينة اIأخـوذة للتجربـة للحصـول على كمية
مـتــبــقــيــة كـافــيــة من حــمض الــكــبــريت في نــهــايـة عــمــلــيـة
الــــتــــمــــعـــدن. في حــــالــــة مـــادة مــــثل الــــقـــشــــدةq من األحــــسن
استـعـمـال مـحلـول مـعـايـر ذي تركـيـز مـنـخـفض (مثال 0,01
مـول/ل). في مــثل هـذه احلــاالتq من الـضـروري تــخـفـيض
كمـية الـعيـنـة اIأخـوذة للـتجـربـة لكي تـتبـقى كـميـة كافـية

من حمض الكبريت في نهاية عملية التمعدن. 
�ـكـن أن حتـدد كــمــيـة الــســكـاروز الالزمــة لــلـتــجــربـة
عـلى بــيـاض أو احملـالـيل اIـعـايــرة لالسـتـرجـاعI qـواد أخـرى

غير حليب البقر كما يأتي :
يـجب أوّال إجـراء تـقـديـر الـنـسب الـتـقـريـبـيـة لـلـمواد
الـدســمـةq لـلــبـروتـيــنـات والـهــيـدروكـربــونـات لـنــوع عـيـنـة
الـتــجـربـة اIـعـنـيــة والـقـيـمـة الـتــقـريـبـيـة لـلــعـيـنـة اIـأخـوذة

للتجربة اIستعملة في عملية التمعدن.
فـيـما بـعـد أثـنـاء عـمـلـية الـتـمـعـدنq يـسـتـهلك 1 غ من
اIـادة الـدســمـة حـوالي 18 غ من حـمض الــكـبـريتq 1 غ من
الـبروتـينـات يسـتهلك 9 غ من حمض الـكـبريتq و1 غ من
هــــيـــــدروكــــاربـــــونــــات يـــــســــتـــــهــــلـك حــــوالي 7 غ من حـــــمض

الكبريت.
على أساس هذه اIـعلوماتq من اIمكن حساب كمية
احلــمض اIـســتـهــلك من طــرف الـعــيـنــة اIـأخــوذة لـلــتـجــربـة
وكـمـيـة السـكـاروز الالزمـة السـتهالك نـفس كـمـيـة احلمض
خالل عــمـلــيــة الـتــمــعـدن. مـن األحـسن أن تــســتــعـمل كــمــيـة
الـسكاروز احملسوبـة للعينة اIـأخوذة للتجـربة على بياض

وللمحلول اIعاير السترجاع سولفات األمونيوم.
من أجـل مــــحــــلــــول مــــعــــايــــر الســــتــــرجــــاع اآلزوت من
األحـمـاض األميـنـية q(7.4.3) تـخفض كـمـية الـسـكاروز إلى
مـا يعـادل احلـمض الـذي يتـم استـهالكه (يـحـسب عـلى شكل
بـروتـيـنـات) بـهــيـدروكـلـورور الـلـيـزيـن أو الـتـريـبـتـوفـان.
يــــؤخـــذ كـــافـــتــــراضq أنّ اســـتـــرجـــاع اآلزوت خـالل عـــمـــلـــيـــة
التـمعدن لـلجهـاز اIستـعملq هو نـفسه بـالنسـبة للـعينات
األخرى غير احلـليبq وذلك بدون إجـراء جتارب استرجاع
أخرى للحـصول على شروط تسمح بالوصول إلى مراحل
ªـــاثـــلــــة حلـــمض الـــكـــبـــريـت اIـــتـــبـــقي فـي نـــهـــايـــة عـــمـــلـــيـــة

التمعدن.
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وزارة السكن والعمران واAدينةوزارة السكن والعمران واAدينة
قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 4 مـــحـــرم عــام  مـــحـــرم عــام 1436 اIــوافق  اIــوافق 28 أكـــتـــوبــر أكـــتـــوبــر
ســــــنـــــة ســــــنـــــة q2014 يــــــتــــــضـــــمـن اIــــــصــــــادقـــــة عــــــلـى األرقـــــامq يــــــتــــــضـــــمـن اIــــــصــــــادقـــــة عــــــلـى األرقـــــام
االستـدالليـة لألجور واIواد لـلفـصل الثـاني من سنةاالستـدالليـة لألجور واIواد لـلفـصل الثـاني من سنة
2014 اIـسـتـعـمــلـة في صـيغ حتـيـX ومـراجـعـة أسـعـار اIـسـتـعـمــلـة في صـيغ حتـيـX ومـراجـعـة أسـعـار

صفقـات األشغال لـقطـاع البنـاء واألشغـال العمـوميةصفقـات األشغال لـقطـاع البنـاء واألشغـال العمـومية
والري.والري.

ــــــــــــــــــــــ

qدينةIإن وزير السكن والعمران وا
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 10-236 اIـؤرخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اIــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
qـتممIـعدل واIا qتـضـمن تــنظـيم الصـفقـات العـمومـيةIوا

qادتان 68 و 69 منهIال سيما ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 10-195 اIؤرخ
في 9 رمــــضــــان عــــام 1431 اIــــوافق 19 غــــشـت ســــنــــة 2010
واIـتــضـمـن إنـشــاء اIـركــز الـوطــني لــلـدراســات وتـنــشـيط

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

اIـادة األولى : اIـادة األولى :  تـطــبـيــقـا ألحــكـام اIــادتـX 68 و69 من
اIـرســوم الـرئـاسي رقم 10-236 اIـؤرخ في 28 شـوّال عـام
1431 اIوافق 7 أكتوبر سنة 2010 واIذكور أعالهq يصادق

عـلى األرقـام االســتـداللـيـة لـألجـور واIـواد لـلــفـصل الـثـاني
من ســـنــة 2014 اIــســـتــعـــمــلـــة في صـــيغ حتــيـــX ومــراجـــعــة
أســــعــــار صــــفــــقـــات األشــــغــــال لــــقــــطــــاع الــــبــــنــــاء واألشــــغـــال
الــعــمـومـــيــة والـريq واحملــددة في اجلــداول اIــرفـقــة �ــلـحق

هذا القرار.
اIـادة اIـادة 2 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 4 مـــحـــرم عـــام 1436 اIــوافق 28
أكتوبر سنة 2014.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

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

اIلحقاIلحق
جداول األرقام االستداللية لألجور واIواد اIستعملة في صيغ حتيX ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناءجداول األرقام االستداللية لألجور واIواد اIستعملة في صيغ حتيX ومراجعة أسعار صفقات األشغال لقطاع البناء

واألشغال واألشغال العمومية والريالعمومية والري
الفصل الثاني من سنة الفصل الثاني من سنة 2014

I / األرقام االستداللية لألجور: / األرقام االستداللية لألجور:

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

األشهراألشهر
التجهيزاتالتجهيزات

أبريل 2014

مايو 2014

يونيو 2014

1305

1305

1305

1412

1412

1412

1268

1268

1268

1442

1442

1442

1389

1389

1389

الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارةالتدفئة والترصيصالتدفئة والترصيص األشغالاألشغال الكبرىالكبرى

ب - مـعـامل االرتـبــاط الـذي يـسـمح بـحـســـاب األرقــام االسـتـداللـيـــة عـلى أسـاس ب - مـعـامل االرتـبــاط الـذي يـسـمح بـحـســـاب األرقــام االسـتـداللـيـــة عـلى أسـاس 1.000 في يـنـايـر سـنـة  في يـنـايـر سـنـة q2010 انـطالقـا مـنq انـطالقـا مـن
       األرقام االستداللية على أساس        األرقام االستداللية على أساس 1.000 في يناير سنة  في يناير سنة 2011.

األشغالاألشغال
الكبرىالكبرى

التدفئةالتدفئة
الدهن والزجاجالدهن والزجاجالكهرباءالكهرباءالنجارةالنجارةوالترصيصوالترصيص التجهيزاتالتجهيزات
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K= = 0,5148

الرقمالرقم
1
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Acl
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Apf
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Ft

Poi
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يونيو يونيو 2014مايو مايو 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوج الرمزالرمز

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

قيـمة اIـعامل << K >> للـتكـالـيف االجتـماعـيـة اIطـبق في صيغ تـغـييـر األسعـار للـصـفقـات اIبـرمة بـعد 30 سـبـتمـبر سـنـة
1999 هي :

III / األرقام االستداللية للمواد للفصل الثاني من سنة  / األرقام االستداللية للمواد للفصل الثاني من سنة 2014 : :

1 - الفوالذ - الفوالذ

أبريل أبريل 2014 معامل االرتباطمعامل االرتباط
فوالذ صـلب لتـسلـيح اخلرسانـة مسـبقة

الضغط
Xدعامة الزاوية متساوية اجلناح

قـضــيب من الـفــوالذ اIـسـتــديـر األمـلس
للخرسانة اIسلحة

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

قــضــيب من الــفــوالذ ذو الــتــحــام كــبــيـر
للخرسانة اIسلحة       

لولب وعقاف
مــــــــــــرجــل مـن فــــــــــــوالذ                        

    
خيط الربط

لـــــوح مـــــســــــطح مـن الـــــفـــــوالذ              
                  

T مجنب ذو شكل
مسمار

مدفأة من الفوالذ
مشبك ملحم   

1180

1109

1000

1000

1142

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1100

1180

1109

1000

1000

1142

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1100

1180

1109

1000

1000

1142

957

1000

1069

1232

1000

914

1000

1100

1,381

1,040

1,000

1,000

1,315

1,000

1,000

1,000

1,065

1,000

1,000

1,000

1,046

2 - الصفائح - الصفائح

يونيو يونيو 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

لوح من صفائح مضلعة

صفيحة فوالذية مغلفنة

صـفـيـحـة فـوالذيـة لـلـمـجـنـبـات اIـدرفـلـة
على البارد

قرميد من الفوالذ

صفيحة ªوجة مغلفنة

1137

955

1198

1051

1000

1137

955

1198

1051

1000

Tn

Ta

Tal

Tea

Tge

1137

955

1198

1051

1000

1,116

1,137

1,000

1,000

1,000

مايو مايو 2014



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 75 6 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1436 هـ هـ
28 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م

3 - احلصى - احلصى

يونيو يونيو 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

حصى مكسر

حجارة من النوع اخلاص برص السكك

حصى مستدير

حجارة 

غبار الرخام

رمال الوديان أو احملاجر 

خليط أتربة من كل نوع

فليس (تافسة)

907

970

1000

953

1000

991

1409

1000

907

970

1000

953

1000

991

1409

1000

Gr

Cail

Grr

Moe

Pme

Sa

Tou

Tuf

907

970

1000

953

1000

991

1409

1000

1,146

1,086

1,000

1,048

1,000

1,300

1,000

1,000

4 - اإلسمنت - اإلسمنت

يونيو يونيو 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

خرسانة عادية جاهزة لالستعمال

اجلير اIائي

إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
CEM II

إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
CEM I

إســــمــــنـت األفــــران الـــــعــــالــــيــــة مـن نـــوع
CEM III

جبس

1027

1123

1220

1000

1000

1093

1027

1123

1220

1000

1000

1093

BPE

Chc

Cimc

Cimo

Hts

Pl

1027

1123

1220

1000

1000

1093

1,000

1,000

1,762

1,000

1,000

1,000

5 - اIضافات الكيميائية - اIضافات الكيميائية

يونيو يونيو 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

مسرع جتميد اخلرسانة

ªسك اIاء 

مبطئ جتميد اخلرسانة 

ملدن اخلرسانة 

958

1005

899

983

958

1005

899

983

Adja

Adjh

Adjr

Apl

958

1005

899

983

1,000

1,000

1,000

1,000

مايو مايو 2014

مايو مايو 2014

مايو مايو 2014



6 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2675
28 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م

6 - البناء - البناء

يونيو يونيو 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

آجر مجوف

آجر مآلن

(BTS) ثبتةIطوب التربة ا

كلوسترا

مربع جبس

الـــــهـــــوردي (جـــــسم مـــــجـــــوف لـــــقـــــولـــــبـــــة
البالط)

رافـدة من اخلـرسانـة اIـسلـحـة (مسـبـقة
الصنع)

لبنات مجوفة من اخلرسانة

1000

1266

1000

1000

1026

1540

1000

1224

1000

1266

1000

1000

1026

1540

1000

1224

Brc

Brp

Bts

Cl

Crp

Hou

Pba

Pg

1000

1266

1000

1000

1026

1540

1000

1224

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

7 - التغطية - التغطية

يونيو يونيو 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

مربع من اخلزف

مربع من الغرانيت

رخام للتغطية

وزرة من اخلزف

قرميد

1156

1000

1150

1000

971

1156

1000

1150

1000

971

Caf

Cg

M.F

Plt

Te

1156

1000

1150

1000

971

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

8 - الدهان - الدهان

يونيو يونيو 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

دهان فينيلي

دهان إيبوكسي

دهان غليسيروفتاليك

دهان أريس

دهان مضاد للصدأ

دهان زيتي

Xدهان ستيرال

دهان إلشارات الطرق

1190

1457

1165

1210

1040

1230

1339

1062

1190

1457

1165

1210

1040

1230

1339

1062

Pev

Ey

Gly

Par

Pea

Peh

Psy

Psyn

1190

1457

1165

1210

1040

1230

1339

1062

1,000

1,102

1,125

1,000

1,154

1,000

1,146

1,000

مايو مايو 2014

مايو مايو 2014

مايو مايو 2014



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 75 6 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1436 هـ هـ
28 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م

9 - النجارة - النجارة

يونيو يونيو 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

خشب اجلوز (أكاجو)

لوح سميك من اخلشب األبيض

لوح من أوراق خشبية ملصقة

خشب أحمر

نافذة من األلومنيوم مع إطارها

نافذة من اخلشب مع إطارها

نـــــــافـــــــذة مـن الـــــــبـالســـــــتـــــــيك (PVC) مـع
إطارها

لوحات من اخلشب اIضغوط

باب من األلومنيوم مع إطارها

بارسيان من اخلشب مع إطارها

باب نافذة من األلومنيوم مع إطارها

باب نافذة من اخلشب مع إطارها

بـاب نــافـذة مـن الـبالســتـيك (PVC) مع
إطارها

باب مفرغـة من أوراق خشبية ملصقة
مع إطارها

باب مليئة من اخلشب مع إطارها

باب من البالستيك (PVC) مع إطارها

لوح من اخلشب األبيض  للقولبة

999

1222

878

1148

1000

1000

1000

1241

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

999

1211

878

1148

1000

1000

1000

1241

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

Bcj

Bms

Bo

Brn

Falu

Fb

Fpvc

Pab

Palu

Pb

PFalu

PFb

PFpvc

Piso

Ppb

Ppvc

Sac

999

1222

878

1111

1000

1000

1000

1241

1000

1115

1000

935

1000

1000

1046

1000

1157

1,000

0,956

1,298

1,025

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,939

10 - األدوات اIعدنية - األدوات اIعدنية

يونيو يونيو 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

رتاج

مفاصل مدرفلة

لسان قفل ثابت

أنبوب إقفال مربع

أنبوب إقفال دائري

زنك مدرفل

1103

1000

1050

1237

1257

1099

1103

1000

1050

1237

1257

1168

Cr

Pa

Pe

Tsc

Tsr

Znl

1103

1000

1050

1237

1257

1051

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

مايو مايو 2014

مايو مايو 2014



6 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2875
28 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م

11 - الزجاج - الزجاج

يونيو يونيو 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

زجاج من النوع العادي

لبنة من الزجاج (نيفادا)

عجX تثبيت ألواح الزجاج

زجاج مقوى

زجاج سميك مزدوج

زجاج اIرايا

زجاج مطرق

1000

1000

1081

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1081

1000

1000

1000

1000

Vv

Brnv

Mas

Va

Vd

Vgl

Vm

1000

1000

1081

1000

1000

1000

1000

1,035

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

12 - الكهرباء - الكهرباء

يونيو يونيو 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

خزانة عامة

جهاز مستقل 

علبة االشتقاق

ªر الكابل من بالط مثقوب 

سلك من نحاس

صندوق الطابق (شباك االشتقاق) 

صندوق أسفل العمود الصاعد

صندوق التوزيع

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 4 )

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 1)

كابل متوسط التوتر

كـابل صــلـب من سـلـســلـة حـامل الــتـيـار
(cond 3 )

 Xفاصل تبايني ذو قطب

فاصل تبايني ثالثي األقطاب 

فاصل تبايني رباعي األقطاب 

(ICD) غمد برتقالي

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

Armg

Bau

Bod

Ca

Cf

Coe

Cop

Cor

Cpfg

Cth

Cts

Cuf

Disb

Disc

Dist

Ga

1000

1000

1170

1000

1157

1000

1000

1000

1179

1195

1194

1144

1069

1210

1283

980

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,027

1,305

1,000

1,383

1,000

1,000

1,000

1,000

مايو مايو 2014

مايو مايو 2014



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 75 6 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1436 هـ هـ
28 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م

مايو مايو 2014

12 - الكهرباء - الكهرباء (تابع)(تابع)

يونيو يونيو 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

كوة عازلة

قاطع مزدوج لتيار اإلنارة للترصيع

قاطع بسيط لتيار اإلنارة للترصيع

مصباح  بالزئبق 

مصباح  بالصوديوم 

مصباح سقفي ذو حوض

وتد أرضي

منشب للتيار الكهربائي للترصيع

عاكس

مسطرة صغيرة مونوكليب

قاطع للتيار الكهربائي

أنبوب صلب من البالستيك

(MT/BT) جهاز حتويل الكهرباء

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

He

Itd

Its

Lum

Lus

Pla

Pqt

Pr

Rf

Rg

Ste

Tp

Tra

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1142

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

(Fonte) 13 - احلديد ( - احلديد

يونيو يونيو 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

مرجل من حديد

مشبك جملرى اIاء

مدفأة من حديد

غطاء اIصب من حديد 

قاطع اIاء من حديد

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Chaf

Grc

Raf

Tamf

Vef

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

مايو مايو 2014



6 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3075
28 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م

14 - الترصيص - الترصيص

يونيو يونيو 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

ملطف نصف آلي

مسخن بالهواء

أنبوب من الفوالذ اIغلف

أنبوب من الفوالذ األسود

حوض حمام من السيراميك

حوض حمام من صفيحة الفوالذ

مشعل الغاز

مسخن اIاء

سدادة منع الرجوع

مبرد

عداد اIاء

مدور

جهاز مركزي Iعاجلة الهواء

أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس

حوض مرحاض إجنليزي

مغسل اIطبخ من السيراميك 

مــغـــسل اIــطـــبخ من صــفـــيــحــة مـــقــاومــة
لألكسدة

مجمع تبريد

قشرة من صوف الصخر

مغسل حمام من السيراميك

902

1000

1000

1014

1000

1030

1000

1042

1338

1024

1000

1000

1000

1000

1016

963

1000

1000

1000

1000

902

1000

1000

1014

1029

1030

1000

1042

1338

1024

1000

1000

1000

1000

1016

1135

1000

1000

1000

1000

Ado

Aer

Atb

Atn

Bai

Baie

Bru

Che

Cla

Cli

Com

Cs

Cta

Cut

Cuv

EVc

EVx

Grf

Iso

Le

902

1000

1000

1014

1000

1030

1000

1042

1338

1024

1000

1000

1000

1000

1016

963

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

مايو مايو 2014



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 75 6 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1436 هـ هـ
28 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م

15 - اIساكة والعزل احلراري - اIساكة والعزل احلراري

يونيو يونيو 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
الزفت اIؤكسد

غطاء مرن مزفت

غـــــطـــــاء ســــــطـــــحه مـن األلـــــومــــــيـــــنـــــيـــــوم
(PAXALUMIN) 

(résine) مساكة مائهة

مساكة من غشاء 

لباد مشرب

دهان الفلينتكوت

مرزاب وشبكة

Xلوح من حبيبات الفل

ورق كرافت

بوليستيرين

1018

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1050

1000

1000

1026

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1050

1000

1000

Bio

Chb

Chs

Etl

Etm

Fei

Fli

Gc

Pan

Pk

Pol

1065

1100

1217

1000

1000

1092

1091

1000

1050

1000

1000

0,979

1,075

1,019

1,000

1,000

1,043

1,000

1,000

1,000

1,000

1,175

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

يونيو يونيو 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط
(... qT qكم qكوع) قطع التوصيل

منظم

خزان إلنتاج اIاء الساخن

حنفية قاطعة ذات قفص مكور

حنفية قطع من النحاس اIصقول

حنفية صحية

رافع متناوب للضغط اIائي 

أنبوب من الفوالذ اIغلفن

أنبوب من حمض البوليفينيل 

قاطع اIاء

مروحة ذات الطرد اIركزي

مروحة ناقلة للحرارة

وعاء التوسع

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

Prac

Reg

Res

Rin

Rol

Rsa

Sup

Tag

Tcp

Van

Vc

Vco

Ve

1377

1000

1000

1050

1189

1000

1000

1056

1075

1000

1000

1143

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

مايو مايو 2014

مايو مايو 2014

14 - الترصيص ( تابع )- الترصيص ( تابع )



6 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3275
28 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م

18 - قنوات الشبكات - قنوات الشبكات

يونيو يونيو 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

قناة (buse) من اإلسمنت اIضغوط

(PVC) من البالستيك (buse) قناة

قناة (buse) من الفوالذ

PEHD أنبوب من مادة

أنبوب ووصل من حديد

قناة (buse) من اخلرسانة اIسلحة

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Act

Bpvc

Bus

Pehd

Trf

Tua

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

16 - النقل - النقل

يونيو يونيو 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

نقل جوي

نقل بالسكة احلديدية

نقل بحري

نقل بري

1000

1000

1000

883

1000

1000

1000

883

Tpa

Tpf

Tpm

Tpr

1000

1000

1000

883

1,000

1,000

1,000

1,000

17 - الطاقة - الطاقة

يونيو يونيو 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

أسيتيالن

بنزين السيارات

إلكترود وقضيب التلحيم 

استهالك الكهرباء

متفجرات

مازوت مباع في البر 

Xأوكسيج

1105

1000

1000

1000

1000

1000

1107

1105

1000

1000

1000

1000

1000

1107

Aty

Ea

Ec

Eel

Ex

Got

Oxy

1105

1000

1000

1000

1000

1000

1107

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

مايو مايو 2014

مايو مايو 2014

مايو مايو 2014



33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 75 6 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1436 هـ هـ
28 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م

يونيو يونيو 2014مايو مايو 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

مطاط بالكلور

خلية فوتوفولتييك

لوح من صوف الزجاج

لوح ثابت احلرارة

بوليوريثان

إطار مطاطي للعجلة

(PVC) لوح من مادة البالستيك

1466

1000

1338

1191

1096

1000

1011

1466

1000

1338

1191

1096

1000

1011

Cchl

Ceph

Mv

Pai

Ply

Pn

Pvc

1466

1000

1338

1191

1096

1000

1011

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

21 - مواد ومنتجات مختلفة - مواد ومنتجات مختلفة

19 - التهيئة اخلارجية - التهيئة اخلارجية

يونيو يونيو 2014مايو مايو 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

8

حافة الرصيف

فوهة ماء إلطفاء احلريق

مشكاة

مربع من اإلسمنت 

سياج مغلفن

سياج منبه

عشب

حجر تبليط الرصيف

1000

1452

1050

1000

1051

848

1000

1502

1000

1452

1050

1000

1051

848

1000

1502

Bor

Bou

Can

Cc

Gri

Gril

Gzl

Pav

1000

1452

1050

1000

1051

848

1000

1502

1,000

1,000

1,000

1,000

1,028

1,000

1,000

1,000

20 - أشغال الطرق - أشغال الطرق

يونيو يونيو 2014مايو مايو 2014اIادة / اIنتوجاIادة / اIنتوجالرقمالرقم أبريل أبريل 2014الرمزالرمز معامل االرتباطمعامل االرتباط

زفت للتغطية

كيوت - باك

مستحلب

جهاز أمان للطرق من الفوالذ

جهاز أمان للطرق من اخلرسانة

ألواح إلشارات اIرور

1166

1104

1128

1046

1000

1127

1166

1122

1146

1046

1000

1127

Bil

Cutb

Em

Gls

Glsb

Pas

1166

1127

1151

1046

1000

1127

0,957

0,967

0,969

1,000

1,000

1,000

1

2

3

4

5

6



6 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3475
28 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م

قــرار مـؤرخ في قــرار مـؤرخ في 13  مــحـر مــحـرّم عـام م عـام 1436 اIـوافق  اIـوافق 6 نـوفــمـبـر نـوفــمـبـر
ســنــة ســنــة q2014 يـــعــدq يـــعــدّل الــقــرار اIــؤرل الــقــرار اIــؤرّخ في خ في 7 ذي احلــج ذي احلــجّــةــة
عام عام 1433 اIوافق  اIوافق 23 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة 2012 واIـتضم واIـتضمّن

.Xالعقاري XرقIأعضاء جلنة اعتماد ا Xتعي.Xالعقاري XرقIأعضاء جلنة اعتماد ا Xتعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 13 مـحرّم عام 1436 اIـوافق
6 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة q2014 يـــعـــدّل الــــقـــرار اIـــؤرّخ في 7 ذي
احلـجّة عام 1433 اIوافق 23 أكتـوبر سـنة 2012 واIـتضمّن
qـعـدّلIا qXالــعـقـاريــ XــرقـIأعـضـاء جلــنـة اعــتـمـاد ا Xتــعـيــ

كمـا يأتي :
...................................................................."
- الــــســـيـــد : "زهـــانـــة مــــحـــمـــد احلـــبـــيـبª qـــثل وزيـــر
الــســـكن والـــعــمــران واIـــديــنــــةq رئــيـــســـاq خـــلــفــــا لــلـــســــيــد

 qبلحــاج عيسى أعمـر
................... (الباقي بدون تغيير)................".

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار مؤرخ في قــرار مؤرخ في 18  مـحـر مـحـرّم عام م عام 1436 اIـوافق  اIـوافق 11 نوفـمـبر نوفـمـبر
ربــــيع ســــنــــة ســــنــــة q2014 يـــــعــــدq يـــــعــــدّل الــــقـــــرار اIــــؤرل الــــقـــــرار اIــــؤرّخ في خ في 22 ربــــيع 
الـــــثـــــانـي عــــام الـــــثـــــانـي عــــام 1434 اIـــــوافق  اIـــــوافق 5 مــــارس ســـــنــــة  مــــارس ســـــنــــة 2013
واIـــتــضــمواIـــتــضــمّن تـــعــيــX أعــضـــاء جلــنــة اعـــتــمــاد الــوكالءن تـــعــيــX أعــضـــاء جلــنــة اعـــتــمــاد الــوكالء

.Xالعقاري.Xالعقاري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 18 مـحرّم عام 1436 اIـوافق
11 نــوفــمـــبـــر ســنــة q2014 يــعـــــدّل الــقـــــرار اIــؤرّخ في 22

ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1434 اIـــــوافق 5 مــــارس ســـــنــــة 2013
qXأعضاء جلـنة اعتـماد الوكالء الـعقاري Xتـضمّن تعيـIوا

اIعدّلq كمـا يأتي :
...................................................................."
- السـيد زهـانة مـحـمد احلـبيبq اIـدير الـعامّ لـلبـناء
qـديـنةIثل وزيـر الـسكن والـعـمران واª qووسـائل اإلجنـاز

qخلفا للسيد بلحاج عيسى أعمر qرئيسا
................... (الباقي بدون تغيير)...............".

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اAستشفياتوإصالح اAستشفيات

قرار مـؤرقرار مـؤرّخ في أوخ في أوّل صفر عام ل صفر عام 1436 اIوافــق  اIوافــق 24  نوفـمبر  نوفـمبر
سـنة سـنة q2014 يـحـدq يـحـدّد جدول الـتـلـقيح اإلجـبـاري اIـضادد جدول الـتـلـقيح اإلجـبـاري اIـضاد

لبعض األمراض اIتنقلة.لبعض األمراض اIتنقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qستشفياتIإنّ وزير الصّحة والسّكان وإصالح ا

- �ـقـتــضى اIـرسـوم رقم 69-88 اIـؤرّخ في 2 ربـيع
األوّل عـام 1389 اIـوافق 17 يـونـيـو سـنة 1969 الـذي يـجعل
بــعـض الــتــلــقــيــحــات إجــبـــاريــةq اIــعــدّلq ال ســيّــمــا اIــادّتــان

qاألولى و16 منـه

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اIؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اIوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يــحــدّد صالحــيــات وزيـر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

qستشفياتIا

- و�ـقــتـضى الــقـرار اIـؤرّخ في 30 جــمـادى الـثــانـيـة
عـام 1428 اIـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2007 الذي يـحـدّد جدول

qتنقلةIضاد لبعض األمراض اIالتلقيح اإلجباري ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تـطــبـيــقـا ألحــكـام اIــرسـوم رقم 88-69
اIــــؤرّخ في 2 ربــــيـع األول عـــام 1389 اIــــوافق 17 يــــونــــيــــو
سـنـة 1969 واIـذكـور أعالهq يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديـد
جدول التلقيح اإلجباري اIضاد لبعض األمراض اIتنقلة.

اIــاداIــادّة ة 2 :  : يـــحـــدّد جــدول الـــتــلـــقـــيح اإلجـــبــاري اIـــضــاد
لألمـــــــراض اIــــذكــــــورة فـي اIــــادّة األولـى مـن اIــــرســــــــوم
رقم 69-88 اIـؤرّخ في 2 ربـيع األوّل عـام 1389 اIـوافق 17

يونيو سنة 1969 واIذكور أعالهq طبقا للجدول اآلتي :

اللقاحاتاللقاحاتسن التلقيحسن التلقيح

عند الوالدة

شهران (2)

3 أشهر 

ب.س.ج
اIضاد للشلل (عن طريق الفم) -
اجلـــــــرعــــــة األولى مـن الــــــتــــــلـــــــقــــــيح

اIضاد اللتهاب الكبد "ب"

qمــضــاد لــلــكـزاز qمــضـاد لــلــخــنــاق
مــضـــاد لــلــســعــال الـــديــكي. مــضــاد
لــلـهــيـمــوفـلــيـوســالالفــلـونـزي "ب"
q"ـــــضــــاد اللـــــتــــهـــــاب الــــكـــــبــــد "بIا
q(عن طــريق الــفم) مـضــاد لــلــشــلل

مضاد للمكورات الرئوية.

مضاد للشلل (عن طريق احلقنة)
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qمــضــاد لــلــكـزاز qمــضـاد لــلــخــنــاق
مــضـــاد لــلــســعــال الـــديــكي. مــضــاد
لــلـهــيـمــوفـلــيـوســالالفــلـونـزي "ب"
مضاد اللـتهاب الكـبد "ب"q مضاد
لـلــشــلل (عـن طـريـق الــفم)q مــضـاد

للمكورات الرئوية.

qمـضـاد لـلـنـكاف qمـضـاد لـلـحـصبـة
مضاد للحصبة األIانية

qمــضــاد لــلــكـزاز qمــضـاد لــلــخــنــاق
مــضـــاد لــلــســعــال الـــديــكي. مــضــاد
لــلـهــيـمــوفـلــيـوســالالفــلـونـزي "ب"
مضاد اللـتهاب الكـبد "ب"q مضاد
لـلــشــلل (عـن طـريـق الــفم)q مــضـاد

للمكورات الرئوية.

qمـضـاد لـلـنـكاف qمـضـاد لـلـحـصبـة
مضاد للحصبة األIانية.

qمــضــاد لــلــكـزاز qمــضـاد لــلــخــنــاق
مــضـــاد لــلــســعــال الـــديــكيq مــضــاد

للشلل (عن طريق الفم).

qمــضــاد لــلــكـزاز qمــضـاد لــلــخــنــاق
(لــــلـــكــــبــــار)q مـــضــــاد لــــلـــشــــلل (عن

طريق الفم).

qمــضــاد لــلــكـزاز qمــضـاد لــلــخــنــاق
(للكبار).

qمــضــاد لــلــكـزاز qمــضـاد لــلــخــنــاق
(للكبار).

4 أشهر

11 شهرا

12 شهرا

18 شهرا

6 سنوات

11-13 سنة

16-18 سنة

كل 10 سنوات بعد
بلوغ 18 سنة من

العمر

اIـاداIـادّة ة 3 :  : تـلـغـى أحـكـام الــقـرار اIـؤرّخ في 30 جـمـادى
الـثـانـيـة عام 1428 اIـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2007 واIـذكور

أعاله.
اIـاداIـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلـــزائــر في أول صــفــر عــام 1436 اIــوافق 24

نوفمبر سنة 2014.
عبد اIالك بوضيافعبد اIالك بوضياف

وزارة وزارة الثقافةالثقافة
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 29  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434 اIــوافق  اIــوافق 10
أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة q2013 يـحـدq يـحـدّد الـقــائـمـة االسـمــيـة ألعـضـاءد الـقــائـمـة االسـمــيـة ألعـضـاء
مـــــجـــــلس إدارة اجملـــــمـــــوعــــة الـــــوطـــــنـــــيــــة اجلـــــزائـــــريــــةمـــــجـــــلس إدارة اجملـــــمـــــوعــــة الـــــوطـــــنـــــيــــة اجلـــــزائـــــريــــة

للموسيقى األندلسية.للموسيقى األندلسية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- �ـــــــوجـب قــــــــرار مـــــؤرّخ فـي 29 جــــــمــــــادى األولى
عــــام 1434 اIــوافق 10 أبــريل ســنــة q2013 حتــدّد الـــقــائـــمــة
االســـمـــيـــة ألعــــضـــــاء مـــجـــلـس إدارة اجملـــمـــوعـــة الــــوطـــنـــيـــة
اجلزائرية للمـوسيقى األندلسيةq تـطبيقا ألحكام اIادّة 13
من اIـرســوم الـتّـنــفـيـذيّ رقم 08-104 اIـؤرّخ في 22 ربـيع
األوّل عـام 1429 اIـوافق 30 مــارس ســنـة 2008 واIــتــضـمّن
إنـــشـــاء اجملـــمـــوعـــة الـــوطـــنــــيـــة اجلـــــزائـــريــــة لـــلـــمـــوســـيـــقى

األندلسـيةq كمـا يأتي :
- الــســـيـــدة نــوريـــة جنـــاعيª qــثـــلـــة الــوزيـــر اIـــكــلّف

qرئيسـة qبالثقافة
- الــســيـدة وهـيـبـة تـفـلــيـسª qـثـلـــة الـوزيـر اIـكـلّف

qباجلماعات احمللـية
- الــــســـيــــدة زبــــــيـــدة مــــقـــــــرانيª qــــثـــلــــــة الـــــوزيــــر

qالـيةIكـلّف باIا
 - الــــســــيــــد صــــالح فــــتــــحـيª qــــثل الــــوزيــــر اIــــكــــلّف

qبالبحث العلمي
- الـسـيـد نـصـر الـدين جنــاريª qـثل الـوزيـر اIـكـلّف

qبالتربية الوطنية
- الـــســـيـــدة زكــــيـــة لـــوكـــالª qـــثـــلــــة الـــوزيـــر اIـــكـــلّف

qبالشباب والرياضة
- الــــســـيــــد أحـــمــــد آيت واعــــليª qــــثل اIــــديـــر الــــعـــام

qللمؤسسة العمومية للتلفزيون
- الــــســـــيــــد مـــــحــــمـــــد شـــــلــــوشª qـــــثل اIـــــديــــر الـــــعــــام

qسموعةIللمؤسسة العمومية لإلذاعة ا
- الـــســــيـــد ســـامـي بن شـــيـخ احلـــســـqX اIــــديـــر الـــعـــام

qؤلفIللديوان الوطني حلقوق ا
- الــــســـيـــد حـــســــان صـــالح بـــوكــــليq رئـــيـس جـــمـــعـــيـــة

qالقرطبية" لتلمسان"
- الـــــســـــيــــد يـــــوسـف عــــزايـــــزيـــــةq رئـــــيس جـــــمـــــعــــــيــــة

qليانـةI "الـزيرية"
- الــــســــيــــد مــــصــــطـــــفى هــــيــــشــــورq رئــــيس جــــمــــعــــيــــة

"كونسرفتوار" لقسنطينـة.
يـــــلـــــغـى الـــــقـــــــرار اIـــــؤرّخ في 15 مـــــحــــــرّم عــــــام 1430
اIوافق 12 ينـاير سـنة 2009 الـذي يحـدّد القائـمة االسـمية
ألعـــضـــاء مــــجـــلس إدارة اجملـــمـــوعـــة الـــوطـــنـــيـــة اجلـــزائـــريـــة

للموسيقى األندلسية.
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1 - األعضـاء الدائمون : - األعضـاء الدائمون :
- الـسـيـد عبـد الـلّه بـوقنـدورةq مـدير الـواليـة اIـكلف

qرئيسا qبالثقافة
- الــــســــيــــد صــــالح شــــهــــابq مــــديــــر الــــواليــــة اIــــكــــلّف

qبالتربية الوطنية
- السيـد اسمـاعيل بـوخريسـةq مديـر الواليـة اIكلّف

qبالشباب والرياضة
- الـــســـيــد أبـــو األربـــاح قـــدوريq مــفـــتش الـــوظـــيـــفـــة

qالعمومية بالوالية
- الـسـيـد ابراهـيم بـلـقـاسـميª qـثل الـسـلـطـة اIـكـلّـفة

qالية على مستوى الواليةIبا
- السيد عبد العزيز عنابª qثل قطاع التعمير.

2 - األعضـاء اIنتخبون : - األعضـاء اIنتخبون :
- الـسـيــدة نـورة دوكـاريª qـثــلـة يـنــتـخـبــهـا مـدرسـو

qدرسةIا
qدرسةIثل ينتخبه مدرسو اª qالسيد فاحت مراد -

qثل ينتخبه التالميذª qالسيد هيثم سية -
- السيد بوزيد نـحيليª qثل ينتخبه اIستخدمون

اإلداريون والتقنيون.
3 - أعـــضــــاء يــــعــــيــــنـــون مـن طــــرف مــــديـــــر الــــواليــــة - أعـــضــــاء يــــعــــيــــنـــون مـن طــــرف مــــديـــــر الــــواليــــة

اIكلاIكلّف بالثقافة :ف بالثقافة :
qفنان تشكيلي qالسيد محمد اسكندر -

- السيد سامي كابةq فنان تشكيلي.
تلغى جميع األحكام اخملالفة لهذا القرار.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 29  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434 اIــوافق  اIــوافق 10
أبـريل سنة أبـريل سنة q2013 يـتضـمq يـتضـمّن اسـتخالف عـضوين فين اسـتخالف عـضوين في
اجملــلس الـــتــوجــيـــهي لــلـــمــدرســة اجلـــهــويــة لـــلــفــنــوناجملــلس الـــتــوجــيـــهي لــلـــمــدرســة اجلـــهــويــة لـــلــفــنــون

اجلميلة بعزازقة.اجلميلة بعزازقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- �ـــــــوجـب قــــــــرار مـــــؤرّخ فـي 29 جــــــمــــــادى األولى
عــــام 1434 اIــوافق 10 أبــريل ســنــة q2013  يــعـــيّن الـــســيــد
عـــبــد الـــرحــمـــان الـــطــاشq عـــضـــوا في اجملــلـس الــتـــوجـــيــهي
للمدرسة اجلهوية للفنون اجلميلة بعزازقةq مدير الوالية
qخـلفـا للـسيـد عمـر مسـعودي qـكلّف بـالـشبـاب والريـاضةIا
ويـــــعــــــيّن الـــــســـــيــــــد يـــــوسف شـــــكـالطq عـــــضـــــوا فـي اجملـــــلس
qالـتـوجيـهي لـلمـدرسـة اجلهـويـة لـلفـنـون اجلمـيـلة بـعـزازقة
qـالــيـة عــلى مـسـتــوى الــواليــةIـكـلّـفـــة بـاIـثال لـلـســلـطــة اª
خـلـفـا لــلـسـيـد مــحـنـد أمــزيـان مـرارq لـلــفـتـرة اIـتــبـقـيـة من
الـعضويـةq تطبـيقا ألحـكام اIادّة 9 من اIرسـوم التّنـفـيذيّ
رقــم 98-242 اIـــــؤرّخ في 8 ربــــــــيع الـــــثــــــــاني عـــــــام 1419
اIـــــوافق أوّل  غــــشـت ســــنــــة 1998 واIــــتـــــضــــمّن الـــــقـــــانــــون

األسـاسي للمدارس اجلهوية للفنون اجلميلة.

قــرار قــرار مــؤرمــؤرّخ في خ في 29  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434 اIــوافق  اIــوافق 10
أبـريل سـنة أبـريل سـنة q2013 يـتـضـمq يـتـضـمّن تـعـيـX أعـضاء مـجـلسن تـعـيـX أعـضاء مـجـلس

إدارة اIسرح اجلهوي بوهران.إدارة اIسرح اجلهوي بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- �ـــــــوجـب قــــــــرار مـــــؤرّخ فـي 29 جــــــمــــــادى األولى
عـــام 1434 اIــوافق 10 أبــريل ســنـة q2013 يــعــيّن األعــضــاء
اآلتـيــة أســمــاؤهمq تـطــبــيــقـا ألحــكــام اIـادّة 10 مـن اIــرسـوم
الـتّـنــفـيـذيّ رقم 07-18 اIـؤرّخ في 27 ذي احلــجّـة عـام 1427
اIـــــوافق 16 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2007 واIــــتـــــضــــمّـن الــــقــــــانــــون
األســاسي لــلــمــسـارح اجلــهــويـةq فـي مـجــلس إدارة اIــسـرح

اجلهوي بوهران :
- الــسـيــدة ربـيــعـة مــوسـاويª qـثــلـة الــوزيـر اIــكـلّف

qرئيسـة qبالثقافة
- اآلنـــســـة فـــاطـــمــــة مـــقـــنيª qـــثـــلـــة الـــوزيـــر اIـــكـــلّف

qاليةIبا
- الــســـيــد احــسن بــلـــحــمــيشª qــثـل الــوزيــر اIــكــلّف

qبالداخلية واجلماعات احمللية
- الــســـيــد رشــيــد كــرا�ــاشª qــثل اIــســرح الــوطــني

qاجلزائري
- الـــســيــد مـــصــطــفـى مــرينª qــثـل اجملــلس الـــشــعــبي

qالبلدي ببلدية وهران
- الــســـيــد ســمـــيــر مـــفــتــاحª qـــثل الــديـــوان الــوطــني

qللثقافة واإلعالم
- اآلنــــســــة بــــحــــريــــة زاوشª qــــثـــلــــة مــــنــــتــــخــــبــــة عن

qللمسرح اجلهوي بوهران Xالفني XستخدمIا
- اآلنــــســــة فــــريــــدة زابـــشـيª qــــثـــلــــة مــــنــــتــــخـــبــــة عن

اIستخدمX الفنيX للمسرح اجلهوي بوهران.
يــلـــغى الــقــــرار اIــؤرّخ في 29 ذي الــقـــعــدة عـــام 1430
اIـوافق 17 نـوفـمـبـر سـنة 2009 واIتـضـمّن تـعـيـX أعـضاء

مجلس إدارة اIسرح اجلهوي بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 29  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1434 اIــوافق  اIــوافق 10
أبــريل سـنـة أبــريل سـنـة q2013 يــتـضـمq يــتـضـمّن تـعــيـX أعـضـاء اجملـلسن تـعــيـX أعـضـاء اجملـلس
الــتــوجـيــهي لــلــمـدرســة اجلــهـويــة لــلـفــنــون اجلـمــيــلـةالــتــوجـيــهي لــلــمـدرســة اجلــهـويــة لــلـفــنــون اجلـمــيــلـة

بباتنـة.بباتنـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- �ـــــــوجـب قــــــــرار مـــــؤرّخ فـي 29 جــــــمــــــادى األولى
عـــام 1434 اIــوافق 10 أبــريل ســنـة q2013 يــعــيّن األعــضــاء
اآلتــيــة أســـمــاؤهمq تــطــبـــيــقــا ألحــكــام اIــادّة 9 مـن اIــرسـوم
الـــتّـــنـــفــــيـــذيّ رقــم 98-242 اIــؤرّخ في 8 ربـــــيع الـــثـــــاني
عــــــام 1419 اIــــوافق أوّل  غــــشـت ســــنـــة 1998 واIــــتــــضــــمّن
qالـقــانـون األســاسي لـلـمـدارس اجلـهـويـة لـلـفـنـون اجلـمـيـلـة
فـي اجملـــلس الـــتـــوجـــيـــهـي لـــلـــمـــدرســــة اجلـــهـــويــــة لـــلـــفـــنـــون

اجلميلـة بباتنـة :
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