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وزارة األشغال العمومية وزارة األشغال العمومية 
قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 10 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1427 اIوافق  اIوافق 9 أبريل أبريل
ســــنــــة ســــنــــة r2006 يــــحــــدد طــــبــــيــــعــــة اIــــمــــهالت وشــــكــــلــــهــــاr يــــحــــدد طــــبــــيــــعــــة اIــــمــــهالت وشــــكــــلــــهــــا

ومقاييسها ومواصفاتها التقنية.ومقاييسها ومواصفاتها التقنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإن وزير األشغال العمومية

- �ـقتـضى اIـرسـوم الـرئاسي رقم 05 - 161 اIؤرّخ
في 22 ربـيع األول عام 1426 اIوافق أول مـايو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــقـــتــضى اIــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 2000 - 327
اIــؤرّخ في 27 رجب عــام 1421 اIــوافق 25 أكــتـــوبــر ســـنــة

r 2000 الذي يحدد صالحيات وزير األشغال العمومية 

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 05 - 499
اIـؤرّخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اIـوافق 29 ديـســمــبـر
ســـنــة 2005 الــذي يـــحــدد اســـتــعـــمــال اIـــمــهالت والـــشــروط

rتعلقة بوضعها وأماكنهاIا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 5 من اIـرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 05 - 499 اIــؤرّخ في 27 ذي الــقـــعــدة عــام
rـــذكـــور أعالهIــــوافق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005 واI1426 ا

يـهدف  هـذا الـقـرار إلى  حتديـد طـبـيعـة اIـمـهالت وشكـلـها
ومقاييسها ومواصفاتها التقنية.

: Xمهالت شكلIادة 2 :  : �كن أن تأخذ اIادة اIا
rهل على شكل حدبة� -

- �هل على شكل شبه منحرف.
يــجب أن تــنــجــز اIــمـهـالت بـاخلــرســانــة الــزفــتــيـة أو

اخلرسانة اإلسمنتية.

اIــادة اIــادة  3 : حتـــدد طــــبـــيـــعــــة هـــذه اIـــمــــهالت وشـــكــــلـــهـــا
ومقايـيسها ومـواصفاتـها التـقنيـة في اIلحق اIـرفق بهذا

القرار.
اIـادة اIـادة  4 : ال �كـن أن يـكون وضـع اIـمهـالت بـأي حال

من األحوال عائقا أو حاجزا للمجرى العادي للمياه.
يـــجب الـــقــيـــام بـــتــخـــفــيـض مــســـتــوى األرصـــفــة عـــنــد

اIمهالت لضمان راحة الراجلX وأمنهم.

اIـادة  اIـادة  5 : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .

حـرر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األوّل عام 1427 اIـوافق
9 أبريل سنة 2006 .

عمار غول عمار غول 

مــارس قـــــرار مـــؤرقـــــرار مـــؤرّخ في خ في 28 صـــفـــر عـــام  صـــفـــر عـــام 1427 اIــــوافق  اIــــوافق 28 مــارس 
r2006 يـتـضـم يـتـضـمّن نـتـائج انـتـخـابـات اجلـمـعـياتن نـتـائج انـتـخـابـات اجلـمـعـيات سـنـة سـنـة 

العامالعامّة لغرف التة لغرف التّجارة والصجارة والصّناعة.ناعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التّجارة
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 05-161 اIـؤرّخ
في 22 ربـيع األوّل عام 1426 اIوافق أوّل مـايو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-93 اIـؤرّخ
في 14 شــــــوّال عــــــام 1416 اIــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واIــتـــضـــمّن إنـــشـــاء غـــرف الــتّـــجـــارة والـــصّــنـــاعـــةr اIـــعــدّل

rتمّمIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-94 اIـؤرّخ
في 14 شــــــوّال عــــــام 1416 اIــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
rتـضمّن إنـشاء الـغرفـة اجلزائـريّة لـلتّـجارة والـصّنـاعةIوا

rتمّمIعدّل واIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 02-453 اIؤرّخ
في 17 شــوّال عــام 1423 اIــوافق 21 ديــســمـــبــر ســنــة 2002

rالّذي يحدّد صالحيّات وزير التّجارة
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرّخ في 7
مــحــرّم عـام 1417 اIـوافق 25 مـايــو ســنـة 1996 واIــتــضـمّن
تـسـمـيّـة غــرف الـتّـجـارة والـصّـنـاعـة ومـقـرّاتـهـا الـرّئـيـسـيّـة

rتمّمIعدّل واIا rوحتديد دوائرها اإلقليميّة
- و�ـقـتـضى الـقـــرار اIـؤرّخ في 4 ذي الـقـعـــدة عــام
1426 اIــوافق 5 ديــســمـــبــر ســنــة 2005 واIــتــضـــمّن تــوزيع

اIــــقــــاعــــد في اجلـــمـــعـــيـــات الـــعـــــامّــــة لـــغــــــرف الـــتّـــجـــــارة
rوالصّناعـة

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 34 من اIـرسوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 96-93 اIــــؤرّخ في 14 شــــوّال عــــام 1416
اIــوافق 3 مـــارس ســـنــة r1996 اIـــعـــدّل واIـــتـــمّـم واIـــذكــور
أعالهr يــثـبت هــذا الـقــرار الــنـتــائج الـنــهـائــيـة النــتـخــابـات

أعضاء اجلمعيات العامة لغرف التّجارة والصّناعة.

اIــــاداIــــادّة ة 2 : : تــــدرج قــــوائم األعـــــضــــاء اIــــنــــتــــخــــبــــX في
اجلـمـعـيات الـعـامـة لـغـرف الـتّـجـارة والـصّـنـاعة فـي اIلـحق

بأصل هذا القرار.
اIـاداIـادّة ة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 صـــفـــر عـــام 1427 اIــوافق 28

مارس سنة 2006.
الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب
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اIلحقاIلحق

1 - �هل على شكل حدبة : - �هل على شكل حدبة :

اIقطع الطولي ذو شكل دائري 

اIقاييس هي :اIقاييس هي :

- االرتفاع = 0,10 م ± 0,02 م

- الطول = 4,00 م ± 0,20 م

- بداية التحميل < 5 ®

2 - �هل على شكل شبه منحرف : - �هل على شكل شبه منحرف :

اIقطع الطولي يحتوي على هضبة مرتفعة وجزئX مائلX يسميان "اإلنحداران".

4,00م

بداية التحميل بداية التحميل 

0 م م
,1

0

الطولالطول

االرتفاع االرتفاع 
I
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4م 
,0

0

5,50 م م

2م 
,0

0

اIقاييس هي :اIقاييس هي :
زاوية االنحدار من 7 إلى %10

ارتفاع = 0,10 م ± 0,02 م
طول الهضبة محصور بX 2,50 م و4,00 م بتقريب %5

بداية حتميل االنحدار < 5 ®
3 - اإلشارات : - اإلشارات :

مهما يكن موضع اIمهالت تكون جميع الترتيبات اIتعلقة باإلشارات األفقية  موضوعة بحيث تخلو من كل
خطورة مفاجئة Iستعملي الطريق.

3 . .1 - اإلشارة الليلية : - اإلشارة الليلية :
يوصى بإضاءة مناطق وضع اIمهالت في الليل.

3 .2 - اإلشارات األفقية : - اإلشارات األفقية :

3 .2 .1 - - �هالت على شكل حدبة :�هالت على شكل حدبة :

0,701,
33

3

0,70 0,70
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50 سم  سم 

عرض القارعة عرض القارعة 

2,50 م إلى  م إلى 4,00 م  م   1,00 م
إلى

1,40 م

1,00 م
إلى

1,40 م

ال �كن وضع أي �ر للراجلX فوق اIمهالت.
لـلـتـمــيـيـز بـX تـزفـيت الـطــريق واIـمـهالت عـلى شـكل حــدبـةr يـجب أن تـكـون اإلشـارة األفـقــيـة مـتـكـونـة من ثالثـة (3)

مثلثات بيضاء منجزة فوق منطقة صعود اIمهالت.
عندمـا يكون الـطريق ذا اجتاهـrX يجب أن تنـجز إشارة أفـقية عـند اIمهـل تتكون من خـط محوري متـقطع من نوع

 T3 على مسافة 10 م على األقل من كل جانب.

3 .2 .2 - - �هالت على شكل شبه منحرف:�هالت على شكل شبه منحرف:

لتجسيد �ر الراجلrX يجب وضع إشارة أفقية تتكون من أشرطة بيضاء على اجلهة العليا. هذه األشرطة يجب
أن تتجاوز االنحدار بـ 50 سم من كل جانب . 

- و �ـقـتـضى اIـرسـوم رقم 66  - 145 اIـؤرخ في 12
صــفــر عــام  1386 اIــوافق  2  يـــونــيــو ســنــة 1966 واIــتــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

rتممIعدل واIا rXوظفIأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم رقم 85 -59 اIــؤرخ في أوّل
رجب عـام  1405 اIـوافق  23 مـارس سـنة 1985 واIـتـضمن
الــــقـــــانــــون األســـــاسي الـــــنــــمـــــوذجي لـــــعــــمـــــال اIِــــؤســـــســــات

rواإلدارات العمومية
- و �ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسيّ رقم 04 - 136
اIؤرخ في 29 صفر عام 1425 اIوافق 19 أبريل سنة 2004

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و �ـــــقــــتـــــضى اIــــرســـــوم الــــرّئـــــاسيّ رقم  05 - 161
اIــــؤرخ في 22 ربـــيع األوّل عـــام 1426  اIـــوافق أوّل مـــايـــو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة  2005 وا

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح ا=ستشفياتوإصالح ا=ستشفيات

قــــرار وزاريرار وزاريّ م مــــشـتــــرك مرك مــــؤرؤرّخ في خ في 14 رم رمــــضــــان عان عـام ام 1426
اIاIــــــــوافق وافق 17  أك  أكــــــــتــــــــوبوبــــــــر سر ســــــــنــــــــة ة r2005  يr  يــــــــحــــــــدّد بد بــــــــرامجرامج
Xــــسـابابـقـات عات عـلـى أسى أسـاس االخاس االخـتـبـارات لارات لــــلـمـتـرشرشـحـIاIا
اخلارجيX لاللتحاق بدورة التكوين شبه الطبي.اخلارجيX لاللتحاق بدورة التكوين شبه الطبي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس احلكومة

rستشفياتIووزير الصّحة والسّكان وإصالح ا
- �ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 91 - 05 اIــــؤرخ في 30
جــمــادى الـثــانــيــة عـام  1411 اIـوافق 16 يــنـايــر ســنـة 1991
rتممIعدل واIا rتضمن تعميم استعمال اللغة العربيةIوا
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