
العدد العدد 58

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

األربعاء األربعاء 7  ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1435 هـهـ

اIوافق اIوافق أوأوّل ل أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs 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



7 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 258
أوأوّل أكتوبر  أكتوبر سنة سنة 2014 م م

4

5

5

7

7

9

15

16

17

18

18

21

 فهرس فهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مرسوم رئاسي رقم 14-266 مؤرخ في 4 ذي احلجّة عام 1435 اIوافق 28 سبتمبر سنة s2014 يعدّل ويتمم اIرسوم الرئاسـي
رقـم 07 - 304 اIـؤرّخ في 17 رمــضــان عـام 1428 اIـوافـق 29 سـبـتـمـبـر ســنـة 2007 الـذي يـحـدد الـشــبــكـة االسـتـــداللــية
Iرتبات اIوظفX ونظام دفع رواتبهم.............................................................................................................

مرسـوم رئاسي رقم  14-267 مؤرّخ في 4 ذي احلجّـة عام 1435 اIوافـق 28 سـبتـمبـر سنة s2014 يـتضـمن حتويل اعــتمـاد إلـى
ميـزانيـة تسييـر رئاسة اجلمهورية...............................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي رقم  14-268 مـؤرّخ في 4 ذي احلجّـة عام 1435 اIـوافـق 28 سـبتـمـبر سـنة s2014 يـتـضـمن حتـويل اعــتـماد إلى
ميزانيـة تسيير وزارة الشؤون اخلارجية.......................................................................................................

مـرسـوم رئـاسي رقم  14-269 مـؤرّخ في 4 ذي احلجّـة عام 1435 اIـوافـق 28 سـبتـمـبر سـنة s2014 يتـضـمن حتويـل اعـتـماد إلى
ميزانية تسيير وزارة النـقـل.......................................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم  14-263 مـؤرّخ في 27  ذي الـقـعـدة عـام 1435 اIـوافـق 22 سـبـتـمـبـر سـنـة s2014 يـحـدد الـقـواعـد اIـتـعـلـقـة
باستعمال منشآت النقل بواسطة األنابيب ومنشآت تخزين اIنتجات البترولية................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 14-264 مـؤرخ في 27 ذي الـقـعـدة عـام 1435 اIـوافق  22 سـبـتـمـبـر سـنة s2014 يـتـعـلق بـتـنـظـيم مـكـافـحة
التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك....................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم  14-270 مؤرّخ في 4 ذي احلجّة عام 1435 اIوافـق 28 سبتـمبر سنة s2014 يعدل اIرسـوم التنفيذي رقم
05-466 اIؤرخ في 4  ذي الـقـعـدة عام 1426 اIوافق 6 ديـسمـبر سـنة 2005 واIـتضـمن إنـشاء الـهـيئـة اجلزائـريـة لالعتـماد

وتنظيمها وسيرها "أجليراك"........................................................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 14-271 مـؤرخ في 4 ذي احلـجّـة عـام 1435 اIـوافق 28 سـبـتـمـبـر سـنة s2014 يـتـضـمـن نـقل مـقــر اIـدرسة
الوطنية العليا للمناجمنت...........................................................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

..........................Xتتضمّن إنهاء مهام قضـاة عسكري s2014 وافق 18 غشت سنةIقرارات مؤرّخة في 22 شوّال عام 1435 ا

................................Xقضـاة عسكري Xتتضمّن تعي s2014 وافق 18 غشت سنةIقرارات مؤرّخة في 22 شوّال عام 1435 ا

وزارة اAاليةوزارة اAالية

قـــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرخ في 13 مــحــرم عــام 1434 اIـــوافق 27 نــوفــمـــبــر ســنــة s2012 يــحــدّد كــيـــفــيــات تـــنــظــيم الـــتــكــوين
اIتخصص قبل التعيX بصفة استثنائية في رتبة عون حراسة بإدارة اجلمارك و مدته ومحتوى برنامجه.............

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1434 اIوافق 27 نوفمبر سنة s2012 يحدّد كيفيات تـنظيم التكوين التكميلي
قبل الترقية إلى بعض الرتب اIنتمية لألسالك اخلاصة بإدارة اجلمارك و مدته ومحتوى برامجه..........................
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قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 16 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 16 فـبـراير سـنة s2014 يحـدد بـرنامج تـكوين الـوكالء لدى
اجلمارك اIقدم من قبل مؤسسة عمومية للتكوين اIهني أو خاصة للتكوين اIهني معتمدة....................................

قـرار مؤرخ في 24 ربـيع الـثـاني عام 1435 اIـوافق 24 فـبـراير سـنة s2014 يتـضـمن جتديـد الـلجـنـتX اإلداريـتـX اIتـسـاويتي
األعضاء اخملتصتX �وظفي اIديرية العامة لألمالك الوطنية.............................................................................

قــرار مـؤرّخ في 29 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1435 اIـوافق 29   أبـريـل سـنـة s2014 يــعـدّل الـقـرار اIـؤرّخ في 18 ربــيع الـثــاني عـام
1432 اIوافق 23 مارس سنة 2011  واIتضمّن تعيX أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات األشغـال.............................

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ في 24 جــمــادى األولـى عـام 1435 اIـــوافق 26 مــارس ســنــة s2014 يــتــضـــمّن وضع بــعض األسالك
اخلــاصـة الــتــابـعــة لـوزارة الــصــحـة والــســكـان وإصالح اIــســتـشــفــيـات في حــالــة الـقــيــام بـاخلــدمـة لــدى وزارة اجملــاهـدين
واIصالح التابعة لها...................................................................................................................................

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية

قـرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 اIوافق 20 مايـو سنة s2014 يتـضمن تـقـرير إعـداد مخـطـطات الـتهـيـئة الـسيـاحـية Iـناطق
التوسع واIواقع السياحية لكل من سد القصب عX بلعيبي وبوسعادة واIعاضيد (والية اIسيلة)..........................

قـرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 اIوافق 20 مايـو سنة s2014 يتـضمن تـقـرير إعـداد مخـطـطات الـتهـيـئة الـسيـاحـية Iـناطق
التوسع واIواقع السياحية لكل من حمام الشارف وحمام اIصران وسنالبة (والية اجللفة)....................................

قــرار مـؤرّخ في 20 رجب عـام 1435 اIـوافق 20 مـايـو سـنـة s2014 يـتـضــمن تـقـريـر إعـداد مـخــطط الـتـهـيـئـة الـســيـاحـيـة Iـنـطـقـة
التوسع واIواقع السياحية لعX وركة (والية النعامة)....................................................................................

قـرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 اIوافق 20 مايـو سنة s2014 يتـضمن تقـرير إعـداد مخـططي الـتهـيئة الـسيـاحيـة Iنـطقتي
التوسع واIواقع السياحية لكل من حمام ربي وسعيدة (والية سعيدة)...............................................................

قــرار مـؤرّخ في 20 رجب عـام 1435 اIـوافق 20 مـايـو سـنـة s2014 يـتـضــمن تـقـريـر إعـداد مـخــطط الـتـهـيـئـة الـســيـاحـيـة Iـنـطـقـة
التوسع واIواقع السياحية للوادي (والية الوادي)...........................................................................................

قـرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 اIوافق 20 مايـو سنة s2014 يتـضمن تـقـرير إعـداد مخـطـطات الـتهـيـئة الـسيـاحـية Iـناطق
التوسع واIواقع السياحية لكل من اآلثار اIقدسة وبن مهيدي بالتان وخليج القل (والية سكيكدة).........................
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التوسع واIواقع السياحية لكل من بني بلعيد والبليدة ودار الوادي ورأس العافية وتاسوست (والية جيجل)........

قـرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 اIوافق 20 مايـو سنة s2014 يتـضمن تـقـرير إعـداد مخـطـطات الـتهـيـئة الـسيـاحـية Iـناطق
التوسع واIواقع السياحية لكل من شاطئ الشلف وخروبة ورميلة الوريعة وشاطئ ستيدية (والية مستغا�)........

قـرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 اIوافق 20 مايـو سنة s2014 يتـضمن تـقـرير إعـداد مخـطـطات الـتهـيـئة الـسيـاحـية Iـناطق
التوسع واIواقع السياحية لكل من بلـرونة وجمعة نربات وشاطئ أبشار وشاطئ فرعون وشاطئ زقزو وتيقزيرت
الغربية- تاسالست (والية تيزي وزو)..........................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 20 رجب عام 1435 اIوافق 20 مايـو سنة s2014 يتـضمن تقـرير إعـداد مخـططي الـتهـيئة الـسيـاحيـة Iنـطقتي
التوسع واIواقع السياحية لكل من بواصاكري وتيبازة متاريس - شنوة (والية تيبازة).....................................
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بدون تغيير

sشهادة تقني سام *

* البكالوريا + 36 شهرا من التكوين.

s(بكالوريا + 3 سنوات) (DEUA) شهادة الدراسات اجلامعية التطبيقية *

* البكالوريا + 3 سنوات من التكوين العالي.

sليسانس *

s(LMD) ليسانس نظام ل م د *

s(DES) شهادة الدراسات العليا *

* شهادة اIدرسة الوطنية لإلدارة نظام قد�.

مراسيم تنظيميةمراسيم تنظيمية
مــرسـوم رئــاسيمــرسـوم رئــاسي رقم  رقم 14-266 مـؤرخ في  مـؤرخ في 4 ذي احلــج ذي احلــجّــة عـامــة عـام
1435  اIـوافق اIـوافق 28 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنة s2014 يـعـدs يـعـدّل ويـتـممل ويـتـمم

اIـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقـم اIـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي رقـم 07 -  - 304 اIـــــؤر اIـــــؤرّخ في خ في 17
رمـضـان عام رمـضـان عام 1428 اIوافـق  اIوافـق 29 سبـتمبر سـنـة  سبـتمبر سـنـة 2007
الـــذي يــــحــــدد الــــشــــبـــــكــــة االســــتــــــداللــــيــــة Iــــرتــــبـــاتالـــذي يــــحــــدد الــــشــــبـــــكــــة االســــتــــــداللــــيــــة Iــــرتــــبـــات

اIوظفX ونظام دفع رواتبهم.اIوظفX ونظام دفع رواتبهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهورية
- بـناء على الـدستـورs ال سيمـا اIادتان 77 - 8 و125

s(الفقرة األولى) منه
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اIــــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانـيــة  عـام 1427 اIـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006

sتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةIوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اIــؤرّخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اIــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Iـــرتــبــات

 sونظام دفع رواتبهم XوظفIا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIــــاداIــــادّة األولى : ة األولى : تــــعـــدّل وتــــتــــمّم شــــبـــكــــة مــــســـتــــويـــات
الــــتـــأهــــيل اIــــنـــصــــوص عــــلـــيــــهــــا في اIـــادة 3 من اIـــرســـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 304 اIـؤرّخ في 17 رمــضـان عـام 1428
sــــذكــــور أعـالهIـــوافق 29 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنــــة 2007 واIا

كما يأتي :

مستويات التأهيلمستويات التأهيلاألصنافاألصنافاجملموعاتاجملموعات

د
ج

بدون تغيير

ب

أ

9

10

11

12

(الباقي بدون تغيير)

اIاداIادّة ة 2 : :  ال يترتب على أحكام هذا اIرسوم أي أثر رجعي.
اIاداIادّة ة 3 : :  ينشر هذا اIرسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 4 ذي احلجّة عام 1435 اIوافق 28 سبتمبر سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 58 7 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1435 هـ هـ
أوأوّل أكتوبر  أكتوبر سنة سنة 2014 م م

مــرسـوم رئـاسي رقممــرسـوم رئـاسي رقم  14-268 مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 ذي احلــج ذي احلــجّـة عـامـة عـام
يـــتـــضــمن  sيـــتـــضــمن s2014 ــوافـق 28 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة  ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــةIــوافـق اI1435  ا

حتــــويل اعـــــتــــمــــادحتــــويل اعـــــتــــمــــاد إلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيـــر وزارةإلـى مــــيــــزانــــيـــــة تــــســــيــــيـــر وزارة
الشؤون اخلارجية.الشؤون اخلارجية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة
sاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
sو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

s تمّمIعدّل واIا sاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

s2014 الية لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

s2014 لسنة
- و�ـقـتــضـى اIـرســوم الـرئـاسي رقم 14-33 اIـؤرخ
فـي 6 ربــيـع الـــثــاني عــام 1435 اIــوافق 6 فـــبــرايـــر ســنـــة
2014 واIــتـــضــمن تــوزيـع االعــتــمـــادات اخملــصــصــة لــوزيــر

الــشـــؤون اخلــارجـــيــة مـن مــيــزانـــيــة الـــتــســـيــيـــــر �ــوجــب
s2014 اليــة لسنةIقانــون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  يـلـغـــى مـن مـيــزانـيــة ســنـــة 2014
اعـــتـــمــــــاد قــــــدره ثالثـــمـــائــة وثـالثـــة وخــمـــســـون مـــلـــيـــونــا
وخـــمــســـمـــائــة ألف ديـــنــار (353.500.000 دج)  مـــقـــيّـــــد في
مــيــزانــيــة الــتـــكــالــيف اIــشــتــركــة وفي الــبــاب رقم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
2 : : يـــــــخـــــــصــص Iــــــيــــــزانــــــيــــــــة ســــــــنــــــة 2014 اIــــــاداIــــــادّة ة 
اعـــتــــمـــــاد قــــــدره ثالثـــمـــائــة وثـالثـــة وخــمـــســـون مـــلـــيـــونــا
وخــمـســمــائــة ألـف ديــنـار (353.500.000 دج)  يــــقـــيّـــد فـي
ميـزانيــة تسيـير وزارة الـشؤون اخلـارجيـة وفي األبواب

اIبينة في اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.
اIــاداIــادّة ة 3 : : يـكــلـف وزيـــر اIـالـيـــة ووزيـــر الـشـــؤون
اخلـارجــيــةs كل فــيـمـــا يـخــصّـهs بـتــنــفــيــذ هـــــذا اIـرســـوم
الــــذي يـــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حرّر بـاجلـزائر في 4 ذي احلـجّـة عام 1435 اIـوافق 28

سبتمبر سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــرسـوم رئـاسي رقممــرسـوم رئـاسي رقم  14-267 مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 ذي احلــج ذي احلــجّـة عـامـة عـام
يـــتـــضــمن  sيـــتـــضــمن s2014 ــوافـق 28 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة  ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــةIــوافـق اI1435  ا

حتــويل اعــــتــمــــاد إلـى مــيــــزانــيــــة تــســـيــيــــر رئــاســةحتــويل اعــــتــمــــاد إلـى مــيــــزانــيــــة تــســـيــيــــر رئــاســة
اجلمهورية.اجلمهورية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة

sاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77

sو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

s تمّمIعدّل واIا sاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

s2014 الية لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

s2014 لسنة
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 14-32 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIــــتــــضــــمـن تــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملــــصـــــصــــة لــــرئــــاســــة
اجلمـهـورية مـن ميـزانـية الـتـسـييـر �ـوجب قـانون اIـالـية

s2014 لسنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  يـلـغـــى مـن مـيــزانـيــة ســنـــة 2014
اعتمـــاد قــدره ثالثـة وثالثون مليونا وستمائة وثمانون
ألـف ديــــــنـــــار (33.680.000 دج) مــــــقـــــيّـــــــــد فـي مـــــيــــــزانــــــيـــــة
الـــتــكـــالــيـف اIــشـــتــركـــة وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نـــفـــقــات

محتملة - احتياطي مجمع".

2 : :  يــــــــخـــــــصـص Iـــــــيــــــزانــــــيـــــــة ســـــــنــــــــة 2014 اIــــــاداIــــــادّة ة 
اعــــتــــمـــــــاد قـــــدره  ثـالثـــة وثـالثـــون مــــلـــيــــونـــا وســــتـــمــــائـــة
وثــــمــــانــــون ألف ديــــنــــار (33.680.000 دج)  يـــــقــــــيّـــــــد فــي
ميزانـية تسـيير رئـاسة اجلـمهوريـة وفي األبواب اIبـينة

في اجلدول اIلحق بأصل هذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : ينشر هـذا اIرسـوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر بـاجلـزائر في 4 ذي احلـجّـة عام 1435 اIـوافق 28
سبتمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



7 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 658
أوأوّل أكتوبر  أكتوبر سنة سنة 2014 م م

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العناوينالعناوين

03-36

93-34

91-46

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

43.500.000

43.500.000

43.500.000

343.500.000

353.500.000

353.500.000

وزارة الشؤون اخلارجيةوزارة الشؤون اخلارجية
الفرع األولالفرع األول
 فرع وحيد فرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانة للمركز الثقافي اجلزائري بباريس...........................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح اIوجودة في اخلارجاIصالح اIوجودة في اخلارج

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اIصالح اIوجودة في اخلارج - اإليجار...............................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم السادسالقسم السادس
النشاط االجتماعي - اIساعدة والتضامنالنشاط االجتماعي - اIساعدة والتضامن

اIصالح اIوجودة في اخلارج - نفقات مساعدة اIواطنX في اخلارج.......
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع  الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجيةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون اخلارجية........................
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مـرســوم تــنـفــيـذي مـرســوم تــنـفــيـذي رقمرقم  14-263 مـؤر مـؤرّخ في خ في 27  ذي الــقــعـدة ذي الــقــعـدة
عــام عــام 1435  اIــوافـق اIــوافـق 22 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة s s2014 يــحــدديــحــدد
الـقواعد اIتعـلقة باستعـمال منشآت الـنقل بواسطةالـقواعد اIتعـلقة باستعـمال منشآت الـنقل بواسطة

األنابيب ومنشآت تخزين اIنتجات البترولية.األنابيب ومنشآت تخزين اIنتجات البترولية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير األول
sبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
s(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26  ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة1975

sتممIعدل واIا sتضمن القانون التجاريIوا
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 04-08 اIـــــؤرخ في27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اIــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واIـتــعــلق بــشـروط £ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةs اIــعـدل

 sتممIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واIـتــعــلق بــاحملـروقــاتs اIــعـدل واIــتــممs ال سـيــمــا اIـادة79

s(الفقرة 3) منه
-  و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 14-145 اIؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســــــــنــــــــة 2014 

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 97-435 اIؤرخ
في 16 رجـب عـــام 1418 اIــــوافق 17 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1997

sواد البترولية وتوزيعهاIتضمن تنظيم تخزين اIوا
- و�ـــقـــتـــضـى اIـــرســـــوم الـــتـــنـــفـــيـــــذي رقم 198-06
اIــــؤرخ في 4 جـــمـــادى األولى عـــام 1427 اIــــوافق 31 مـــايـــو
سنة 2006   الذي يضبط التنظيم اIطبق على اIؤسسات

sصنفة حلماية البيئةIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اIؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اIـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

sناجمIالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
- و�ـــقـــتـــضـى اIـــرســـــوم الـــتـــنـــفـــيـــــذي رقم 289-08
اIــؤرخ في 20 رمـــضـــان عــام 1429 اIــوافق 20 ســبـــتـــمـــبــر
سـنـة 2008 الـذي يــحـدد مــنـهــجـيــة تـســويـة ســعـر الــبـتـرول
اخلـام عـند دخـوله اIـصـفاة اIـسـتعـمل في حتـديد سـعـر بيع

sنتجات البترولية في السوق الوطنيةIا

مــرسـوممــرسـوم رئـاسي  رئـاسي رقمرقم  14-269 مـؤر مـؤرّخ في خ في 4 ذي احلــج ذي احلــجّـة عـامـة عـام
يـــتـــضــمن  sيـــتـــضــمن s2014 ــوافـق 28 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة  ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــةIــوافـق اI1435  ا

حتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النـقـل.حتويل اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النـقـل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة
sاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
sو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

s تمّمIعدّل واIا sاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

s2014 الية لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

s2014 لسنة
- و�قتـضـى اIرســوم التـنفيذي رقم 14-44 اIؤرخ
في 6 ربـيــع الــثـانـي عــام 1435 اIـوافــق 6 فـبـرايــر سـنــة
 2014  واIــتـضــمن تـوزيــع االعـتــمــادات اخملــصـصــة لـوزيـر

الـنـقـل من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـــر �ـوجــب قـانـــون اIـالـيـــة
s2014 لسنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : يلغى من مـيزانيـة سنة 2014 اعـتماد
قــــدره ثـالثــــة وســـــتـــــون مــــلـــــيــــون ديـــــنــــار (63.000.000 دج)
مـقيّـــد في ميـزانية التـكاليف اIشتـركة وفي الباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـخـصـص Iـيزانيـة سـنــة 2014  اعـتـمـــاد
قـــــدره ثالثــة وسـتـــون مـلـيـــون ديـنـــار (63.000.000 دج)
يـقــيّـــد فــي مـيزانيـة تسيــير  وزارة النقل وفي الباب

رقم 37-01 "اإلدارة اIركزية - اIؤتمرات واIلتقيات".

اIـــاداIـــادّة ة 3 :  :  يــكـــلف وزيـــر اIــالـــيــة ووزيـــر الــنـــقلs كل
فــيــمـا يــخــصّهs بــتـنــفــيـذ هـــــذا اIــرســــوم الـذي يــنــشـر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة.
حرّر بـاجلـزائر في 4 ذي احلـجّـة عام 1435 اIـوافق 28

سبتمبر سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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- و�ـــقـــتـــضـى اIـــرســـــوم الـــتـــنـــفـــيـــــذي رقم 290-08
اIــؤرخ في 20 رمـــضـــان عــام 1429 اIــوافق 20 ســبـــتـــمـــبــر
ســـنــة 2008   واIـــتـــعـــلق بـــتـــعـــريـــفـــة اســـتـــعـــمـــال مـــنـــشـــآت
الــتــخــزين وبــكــيــفــيــات سـيــر صــنــدوق مــعــادلــة وتـعــويض

sنتجات البتروليةIتعريفات نقل ا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  تـطـبـيــقـا ألحـكـام اIـادة 79 (الــفـقـرة 3)
مـن الـــقــــانـــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19 ربـــيع األول عـــام
sـتـعـلق بـاحملـروقـاتIـوافق 28 أبــريل سـنـة 2005 واI1426 ا

اIـعــدل واIـتـمـمs يـهـدف هــذا اIـرسـوم إلـى حتـديـد الــقـواعـد
اIـتــعـلــقـة بــاسـتــعــمـال مــنـشــآت الـنــقل بـواســطـة األنــابـيب

ومنشآت تخزين اIنتجات البترولية.

اIادة اIادة 2 : : يقصد في مفهوم هذا اIرسوم �ا يأتي :

الـقـدرة اIـتـوفرة :الـقـدرة اIـتـوفرة : قـدرة الـتـخزين والـنـقل في داخل
مـنــشـأة الـتــخـزين اIــصـرحــة سـنــويـا اIــؤهـلــة لالسـتــعـمـال

احلر من قبل مسير منشأة التخزين.

اIـادة اIـادة 3 : : تـضـمن مـنـشـآت الـنــقل بـواسـطـة األنـابـيب
ومنـشآت تـخزين اIـنتـجات الـبتـروليـة حتويل اIـنتـجات

البترولية بX نقطة التقد� إلى غاية نقطة اإلرجاع.

اIـادة اIـادة  4 :  : طــبــقــا لــلــمـادة 79 من الــقــانـون رقم 07-05
اIـــــؤرخ في 19 ربــــيـع األول عــــام 1426 اIـــــوافق 28 أبـــــريل
ســنــة s2005 اIـــعــدل واIــتـــمم واIــذكـــور أعالهs يــخـــول لــكل
شــخـص احلق في الــدخـــول إلى مــنــشـــآت الــنــقـل بــواســطــة
األنــــابـــيب ومــــنـــشـــآت تــــخـــزين اIــــنـــتـــجــــات الـــبـــتــــرولـــيـــة
واســتــعـمــالــهـا بــدون تــمـيــيــز مـقــابل دفع تــعــريـفــة وحــيـدة

وذلك في حدود القدرات اIتوفرة.

اIادة اIادة 5 : : تنظم العالقـات بX اIمون ومسـير منشأة
التخزين �وجب عقد يجب أن يتضمن على اخلصوص :

- حـــــقـــــوق والـــــتـــــزامـــــات £ـــــون ومـــــســـــيـــــر مـــــنـــــشــــأة
sالتخزين

- الـطرق العمـليةs ال سـيما النـسب احملدودة خلسارة
sقبولةIاالستغالل والسبك ا

sاخلصوصيات التقنية للمنتجات البترولية -
s نقاط التقد� Xتعي -

- إعــداد بـرامـج الـتــمــوين من قــبل £ــون اIـنــتــجـات
الـــبـــتـــرولـــيــــةs انـــطالقــــا من نـــقـــاط الــــتـــقـــد� احملـــددة وكـــذا

sكيفيات تنفيذها

sكيفيات الدفع للممون -
s نتجات البترولية عند نقاط التقد�Iنوعية ا -

- شــروط اســتــغالل نــقــاط الــتـقــد� مـن قــبل مــســيـر
sمنشأة التخزين

- حـــــاالت تــــــوقف عــــــمـــــلــــــيـــــات تـــــقــــــد� اIـــــنــــــتـــــجـــــات
sالبترولية

sاألمن الصناعي وحماية البيئة -
sاألمالك واألشخاص Xتأم -

- وكل تدبير آخر الزم لتنفيذ هذا العقد.

يـــرسل مــســـيـــر مــنـــشـــأة الــتـــخــزيـن نــســـخـــة من هــذا
العقدs �جرد إمضائهs إلى سلطة ضبط احملروقات.

6 : : تــــنــــظـم الــــعـالقــــات بــــX مـــــســــيــــر مـــــنــــشــــأة اIــــادة اIــــادة 
الــتــخــزين واIــوزع �ـوجب عــقــدs يــجب أن يــتــضـمـن عـلى

اخلصوص :
- حـــقـــوق والـــتــــزامـــات مـــســـيــــر مـــنـــشـــأة الــــتـــخـــزين

sوزعIوا
- الـكـيـفـيـات الـتطـبـيـقـيـة السـتعـمـال مـنـشـآت الـنقل
بـــــواســــطـــــة األنــــابـــــيـب ومــــنـــــشــــآت تـــــخـــــزين اIـــــنــــتـــــجــــات

sالبترولية
sاخلصوصيات التقنية للمنتجات البترولية -

sنقاط اإلرجاع Xتعي -
- إعــــداد بـــرامج الـــنـــزع مـن قـــبل مـــوزع اIـــنـــتـــجـــات
الــبــتـــرولــيــةs انــطالقـــا من نــقــاط اإلرجـــاع وكــذا كــيــفــيــات

sتنفيذها
sكيفيات دفع أجر مسير منشأة التخزين -

- حــــــاالت تـــــوقـف عـــــمــــــلـــــيــــــات إرجـــــاع اIــــــنـــــتــــــجـــــات
sالبترولية

sنتجات البترولية عند نقاط اإلرجاعIنوعية ا -
sاألمن الصناعي وحماية البيئة -

sاألمالك واألشخاص Xتأم -
- وكل تدبير آخر الزم لتنفيذ هذا العقد.

يـــرسل مــســـيـــر مــنـــشـــأة الــتـــخــزيـن نــســـخـــة من هــذا
العقدs �جرد إمضائهs إلى سلطة ضبط احملروقات.

اIادة اIادة 7 :  : في حالـة تعذر تـوفر اIـنتـجات الـبتـرولية
في نـقـطـة اإلرجـاع احملـددةs يـعـلم مـسـيـر مـنـشـأة الـتـخـزين
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اIـــــوزع بــــذلـك فــــورا من خـالل وســــائـل االتــــصــــال األســــرع
الــتي تــســمح لــهــذا األخـيــر بــتــجـنــيــد مــوارده نـحــو نــقــطـة

إرجاع أخرى تكون معينة مسبقا.

تــكـون الـتـكـالـيـف الـتي تـنـجـر عن تــعـديل في نـقـطـة
اإلرجاع على عاتق مسير منشأة التخزين.

اIــــادة اIــــادة 8 : : يــــتــــعــــX عــــلى اIــــمــــون ومــــســــيــــر مــــنــــشـــأة
sوزع تـزويد سـلطـة ضبط احملـروقات شـهرياIالتخـزين وا

ببيان يتضمـنs على اخلصوص :

- اIــبـــيــعـــات حــسب كـل مــنـــتــوج وحـــسب كل نـــقــطــة
s تقد�

- اIـــبـــيـــعـــات واخملـــزونـــات واIـــشـــتـــريـــات حـــسب كل
sنقطة إرجاع وحسب كل زبون

- مشتريات اIوزع ومبيعاته ومخزوناته.

اIاداIادّة ة 9 :  :  ينشر  هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 27 ذي الـقــعـدة عـام 1435 اIـوافق
22 سبتمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوممــرســوم تــنـــفــيــذي رقم  تــنـــفــيــذي رقم 14-264 مــؤرخ في  مــؤرخ في 27 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
عـام عـام 1435  اIـوافق  اIـوافق  22 سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة s2014 يــتـعـلقs يــتـعـلق
بــتـــنــظـــيم مــكـــافــحــة الـــتــلــوثـــات الــبــحـــريــة وإحــداثبــتـــنــظـــيم مــكـــافــحــة الـــتــلــوثـــات الــبــحـــريــة وإحــداث

مخططات استعجالية لذلك.مخططات استعجالية لذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اIــشــتــرك بــX وزيــر الــدفـاع
الـــوطـــنـي ووزيـــر الـــدولـــةs وزيـــر الـــداخـــلـــيـــة واجلـــمـــاعــات
احملـــلــيــة ووزيــرة الــتــهــيــئــة الــعــمــرانــيــة والــبــيــئــة ووزيــر

sالنقل

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
 s( الفقرة 2) منه

- و�ــقــتــضى االتــفــاقــيــة الــدولــيــة لــســنـة 1973 حـول
الـــــوقـــــايـــــة مـن الـــــتـــــلـــــوث الـــــنـــــاجـم عن الـــــبـــــواخـــــر وحـــــول
بروتوكول سنة 1978 اIتعلق بها واIصادق عليها �وجب
اIــــــرســـــــوم رقم 88-108 اIــــــؤرخ في 15 شــــــوال عــــــام 1408

 s1988 وافق 31 مايو سنةIا

- و�ـقـتـضى اتـفـاقـيـة األ¦ اIـتـحـدة لـقـانـون الـبـحار
واIــصــادق عــلــيــهــا �ــوجب اIــرســوم الــرئــاسي رقم 53-96
اIــؤرخ في 2 رمــضــان عــام 1416 اIــوافق 22 يـــنــايــر ســنــة

 s1996

- و�ـقتـضى بـروتـوكـول عام 1992 اIـعـدل لالتـفـاقـية
الــدولــيــة بــشــأن اIــســؤولــيــة اIــدنــيــة عـن أضــرار الــتــلـوث
الــــزيـــــتي عــــام 1969 واIـــــصــــادق عـــــلــــيـه �ــــوجـب اIــــرســــوم
الـرئـاسي رقم 98-123 اIـؤرخ في 21 ذي احلــجـة عـام 1418

 s1998 وافق 18 أبريل سنةIا
- و�ـقتـضى بـروتـوكـول عام 1992 اIـعـدّل لالتـفـاقـية
الدولية بشـأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار
الــــتـــلــــوث الــــزيـــتي لــــعـــام 1971 واIــــصـــادق عــــلـــيـه �ـــوجب
اIــرســوم الــرئــاسي رقم 98-124 اIــؤرخ في 21 ذي احلــجــة

 s1998 وافق 18 أبريل سنةIعام 1418 ا
- و�ــقــتـضـى اتـفــاقـيــة حــمـايــة الــبـحــر اIــتـوسط من
الــتـلــوث اIـعـتــمـدة بــبـرشـلــونـة يـوم 10 يـونـيــو سـنـة 1995
وتــعـديالتــهـا واIــصـادق عــلـيـهــا �ـوجـب اIـرسـوم الــرئـاسي
رقم 04-141 اIــــؤرخ في 8 ربـــيع األول عـــام 1425 اIــــوافق

 s2004 28 أبريل سنة

- و�قتضى االتفـاقية الدولية لالستعداد والتصدي
والتـعاون في مـيدان الـتلـوث الزيـتي لسـنة 1990 احملررة
بـــلـــنـــدن يــوم 30 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 1990 واIـــصــادق عـــلـــيـــهــا
�ــــوجـب اIــــرســــوم الــــرئـــــاسي رقم 04-326 اIــــؤرخ في 25

s2004 وافق 10 أكتوبر سنةIشعبان عام 1425 ا
- و�ـقـتـضى الــبـــروتـوكـول اIـتـعــلــق بـالـتـعـاون في
مـــنع الـــتــــلـــــوث من الـــســـفـن ومـــكـــافـــحــــة تـــلـــــوث الـــبـــحـــر
اIــتـــوســط فــي حــــــاالت الــطـــوار§s احملـــــرر في فــالــيــتـــا
(مالــطا) يوم 25 ينـاير سنة 2002 واIصـادق عليه �وجب
اIـــرســـوم الــرئـــاسي رقم 05-71 اIــؤرخ في 4 مـــحـــرّم عــام

 s2005 وافق 13 فبراير سنةI1426 ا

- و�ـــقــــتــــضى االتــــفــــاق بـــX حــــكــــومــــة اجلـــمــــهــــوريـــة
اجلــزائـــريــة الــد�ـــقــراطـــيــة الـــشــعـــبــيــة وحـــكــومـــة اIــمـــلــكــة
اIغربـية وحكـومة اجلمهـورية التـونسية اIـتضمن اخملطط
االستعجالي شبه اإلقليمي بX اجلزائر واIغرب وتونس
لالســتــعـداد والــتـــصــدي حلــــوادث الـتـــلــوث الــبــــحــري في
مــنـــطــقـة جــنــوب غــرب الــبــحــر األبـيـض اIـتــوسطs اIــوقع
بـــــاجلـــــزائـــــر في 13 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1426 اIـــــوافق 20
يــــونــــيـــو ســــنـــة 2005 واIــــصـــادق عــــلــــيه �ــــوجب اIــــرســـوم
الــــرئــــاسي رقم 06-302 اIــــؤرخ في 9 شــــعــــبــــان عـــام 1427

 s2006 وافق 2 سبتمبر سنةIا
- و�قتضى االتفاقـية الدولية اIتعلقة بالتدخل في
أعـالي الــبـحـار في حـالـة وقـوع حــادث مـسـبب أو بـإمـكـانه
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تسبيب تـلوث زيتيs اIعتـمدة ببروكسل في 29 نوفـمبر
سنة 1969 وبروتوكولها اIبرم بلندن في 2 نوفمبر سنة
1973 واIـــصـــادق عــلــيــهــا �ــوجـب اIــرســوم الــرئــاسي رقم

11-246 اIـؤرخ في 8 شـعـبـان عـام 1432 اIـوافق 10 يـولـيو

 s2011 سنة

- و�ـــقـــتــضـى األمــر رقم 73-12 اIــؤرخ في29 صـــفــر
عـام 1393 اIـوافق 3 أبــريل سـنـة 1973 واIـتــضــمن إحـداث

sتممIعدل واIا sصلحة الوطنية حلراسة الشواطئIا

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 76-80 اIــؤرخ في29 شــوال
عــــام 1396 اIــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واIــــتــــضــــمن

sتممIعدل واIا sالقانون البحري

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اIــــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اIـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اIــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاIــواصالت

sالسلكية والالسلكية

- و�قـتضى القانون رقم 01-11 اIؤرخ في11 ربيع
الــثــاني عـام 1422 اIــوافق 3 يــولــيــو ســنـة 2001 واIــتــعـلق

sائياتIبالصيد البحري وتربية ا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-02 اIـؤرخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اIـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واIــتـعـلق

sبحماية الساحل وتثمينه

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

sستدامةIتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اIوا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اIـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اIوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واIـتعلق
بالـوقاية من اخملـاطر الكـبرى وتسـيير الـكوارث في إطار

sستدامةIالتنمية ا

- و�ـقتـضى اIرسـوم التـشريعي رقم 94-13 اIؤرخ
في17 ذي احلـــجـــة عـــام 1414 اIــــوافق 28 مـــايـــو ســـنـــة 1994

sتعلقة بالصيد البحريIالذي يحدد القواعد العامة ا

- و�ــقـــتــضى اIــرســوم رقم 85-232 اIــؤرخ في9 ذي
احلــجــة عــام 1405 اIــوافق 25 غــشت ســنــة 1985 واIــتــعــلق

sبالوقاية من أخطار الكوارث

- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 88-228 اIــــؤرخ في 25
ربـيع األول عام 1409 اIوافق 5 نوفـمبـر  سنة 1988 الذي
يــحـدد شـروط قـيــام الـسـفن والــطـائـرات بــغـمـر الــنـفـايـات
الــــــتي مـن شــــــأنـــــهــــــا أن تـــــلــــــوث الـــــبــــــحـــــر وإجــــــراءات ذلك

sوكيفياته

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-290 اIـؤرخ
في 5 جــمـادى األولى عـام 1416 اIـوافق 30 سـبــتـمـبـر سـنـة
1995 واIـــتــضـــمن إنــشـــاء مـــركــز وطـــني ومــراكـــز جــهـــويــة

sلعمليات احلراسة واإلنقاذ في البحر

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 96-290 اIـؤرخ
في 18 ربـيع الــثــاني عـام 1417 اIـوافق 2 ســبــتـمــبـر ســنـة

 sXتضمن تنظيم البحث واإلنقاذ البحريI1996 وا

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

sالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

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

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 اIؤرّخ
في 2 ربــيـع األول عـام 1415 اIــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
sالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 94-279 اIؤرخ
في 11 ربـيع الـثـانـي عام 1415 اIـوافق 17 سـبـتـمـبـر سـنة
1994 واIـتـضــمن تـنـظـيم مــكـافـحـة تـلــوث الـبـحـر وإحـداث

sمخططات استعجالية لذلك

- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 96- 60 اIؤرخ
في 7 رمــــضــــان عـــام 1416 اIــــوافق 27 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1996
واIـتـضــمن إحـداث مـفــتـشـيــة لـلـبــيـئـة في الــواليـةs اIـعـدل

sتممIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 04-418 اIؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1425 اIوافق 20 ديسـمبـر سنة 2004
واIــتـــضــمـن تــعــيـــX الــســـلــطـــات اخملــتـــصــة في مـــجــال أمن
sيـنائـية وإنشـاء الهيـئات الـتابعـة لهاIنـشآت اIالـسفن وا

sتممIعدل واIا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 06-198 اIؤرخ
في 4 جـمادى األولى عام 1427 اIوافق 31 مايـو سنة 2006
الـذي يـضـبط الــتـنـظـيم اIـطــبق عـلى اIـؤسـســات اIـصـنـفـة

sحلماية البيئة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 10-258 اIؤرّخ
في 13 ذي القـعدة عام 1431 اIوافق 21 أكتـوبر سـنة 2010
sالذي يحـدّد صالحيات وزيـر التهيـئة العـمرانية والـبيئة

sتممIعدل واIا

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

الفصل األولالفصل األول
الهدف ومجال تطبيق مكافحة تلوث البحرالهدف ومجال تطبيق مكافحة تلوث البحر

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 33 من الـقـانون
رقم 02-02 اIـؤرخ في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1422 اIـوافق 5
فـبـرايـر سـنـة 2002 واIـتـعــلق بـحـمـايـة الــسـاحل وتـثـمـيـنه
واIـادة 56 من الــقــانـون رقم 03-10 اIـؤرخ في 19 جـمـادى
األولى عـام 1424 اIـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واIــتــعـلق
بـحمـاية الـبـيئـة في إطار الـتنـميـة اIسـتدامـةs يهـدف هذا
اIــرسـوم إلى تــنــظـيم مــكــافـحــة تـلــوث الــبـحــر الــنـاجم عن
حـادث بـحـري أو بـري أو جــوي يـسـبب أو قــد يـتـسـبب في
تـسـرب كـثـيف في الـبـحـر من احملـروقـات أو أي مـنـتـجات
أو مــواد أخـرى قـد تــشـكل خـطــرا جـسـيـمــا و/أو وشـيـكـا أو
يـلـحق أضـرارا بالـوسط الـبـحـري وبـأعمـاق الـبـحـار وعلى

السواحل وباIصالح اIرتبطة بذلك.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـشـمل مـجـال تـطــبـيق أحـكـام هـذا اIـرسـوم
مجمـوع الفـضاءات الـبحريـة والسـاحل وكل فضـاء بحري

تمارس فيه الدولة اجلزائرية سيادتها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
تنظيم مكافحة تلوث البحرتنظيم مكافحة تلوث البحر

اIاداIادّة ة 3 : : تنشأ لتنظيم مكافحة تلوث البحر :
sجلان والئية تل بحر -
sجلان جهوية تل بحر -
sجلنة وطنية تل بحر -
- أمانة دائمة تل بحر.

الفرع األولالفرع األول
اللجان الوالئية تل بحراللجان الوالئية تل بحر

اIاداIادّة ة 4 :  : تنشأ في كـل والية ذات واجهة بحرية جلنة
والئية تل بحر.

5 :  : يــرأس الــلــجــنــة الــوالئــيــة تل بــحــر الــوالي اIـاداIـادّة ة 
اخملتص إقليمياs وتشمل :

sقائد اجملموعة اإلقليمية  حلراس الشواطئ -
sقائد اجملموعة اإلقليمية للدرك الوطني -

sرئيس أمن الوالية -
sدنية للواليةIمدير احلماية ا -

sكلف بالطاقةIدير الوالئي اIا -

sكلف بالنقلIدير الوالئي اIا -

sكلف باألشغال العموميةIدير الوالئي اIا -

sكلف بالبيئةIدير الوالئي اIا -

sكلف بالصحةIدير الوالئي اIا -

- اIـــديـــر الــوالئي اIـــكـــلف بـــتـــكــنـــولـــوجـــيــات اإلعالم
sواالتصال

- اIـديـر الـوالئي اIـكـلف بـالـصـيـد الـبـحـري واIوارد
 sالصيدية

- رئـيس اIركـز الفـرعي لـعمـليـات اIراقـبة واإلنـقاذ
sفي البحر

sعنيةIوانئ اIؤسسات اI Xديرين العامIا -

- £ثال (1) عن احملافظة الوطنية للساحل.

يـعـــX أعــضـاء الــلــجــنـة الـــوالئـيـــة تـل بـحــر �ـوجب
قـرار من الـوالـي. وتـرسل نـسـخـة مـن الـقـرار إلى األمـانـة

الدائمة تل بحر.

اIــاداIــادّة ة 6 :  : تـــكـــلف الــلـــجـــنـــة الــوالئـــيـــة تل بـــحـــرs عــلى
اخلصوص �ا يأتي :

sإعداد مخطط "تل بحر" الوالئي -

sالسهر على تنفيذ مخططات "تل بحر"الوالئية -

- حتـديد كل الـتـدابيـر الواجب اتـخـاذها لـلوقـاية من
sالتسربات عند توقع حدوث أي خطر

- الـــــقــــيــــام بـــــتــــخـــــطــــيط وتـــــقــــديــــر تـــــدريــــبــــات و/أو
تمـرينـات افـتراضـية خملـطط تل بحـر الـوالئيs بالـتنـسيق
مـع الــلــجــنـة اجلـهـويـة تـل بـحـر اIـعـنـيـة واألمـانـة الـدائـمة

 sتل بحر

- متـابعـة سيـر عمـليـات اIكـافحـة ابتـداء من تفـعيل
sمخطط تل بحر الوالئي حتى اختتامه

- الــســهـر عــلـى إمــداد اIــنـاطـق اIــنــكــوبـة بــالــوســائل
sاديةIالبشرية وا

- إعداد تقـرير تـقيـيمي لـلتـدريبات والـتدخالت في
حـالـة تلـوث بـحـري عـرضي وإرسـاله إلى الـلجـنـة اجلـهـوية

sتل بحر ونسخة منه إلى األمانة الدائمة تل بحر

- الـقيام بـتحديد اIـناطق الهـشة و/أو ذات األخطار
sالكبرى

- اقـــتـــراح كــل تــدبـــيــر مـــن شـأنه تــدعـيـم  تـنــظـيم
sتل بحر على اللجنة اجلهوية تل بحر
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- تــقــد� تــقــريــر ســداسي لــلــجــنــة اجلــهــويـة تـل بــحـر
حـول أنــشـطـة الــلـجــنـة الـوالئــيـة تل بــحـر وإرسـال نــسـخـة

منه إلى األمانة الدائمة تل بحر.

7 :  : يــتــولى أمــانــة الــلـــجــنــة الــوالئــيــة تل بــحــر اIـاداIـادّة ة 
مدير البيئة للوالية اIعنية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
اللجان اجلهوية تل بحراللجان اجلهوية تل بحر

اIــــاداIــــادّة ة 8 : : تــــنــــشــــأ ثالث (3) جلـــــان جــــهــــويــــة تل بــــحــــر
تــــتــــوافـق مع الــــواجــــهـــــات الــــبــــحــــريــــة الــــثـالث الــــوســــطى

والشرقية والغربية.
- الـــواجـــهـــة الـــبــحـــريـــة الـــغـــربـــيـــة وتــشـــمـل  واليــات

sتموشنت ووهران ومعسكر ومستغا� Xتلمسان وع
- الـــواجــهـــة الـــبـــحـــريـــة الـــوســطـى وتـــشــمـل  واليــات

sالشلف وتيبازة واجلزائر وبومرداس وتيزي وزو
- الــواجـــهــة الـــبــحــريـــة الــشـــرقــيـــة وتــشـــمل  واليــات

بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف.

9 :  : يـــرأس الـــلـــجـــنـــة اجلــــهـــويـــة تل بـــحـــر قـــائـــد اIــاداIــادّة ة 
الواجهة البحرية اIعنيةs وتتكون من : 

- £ــــــثل (1) عن الـــــــوزيــــــر اIـــــــكــــــلـف بــــــالـــــــداخــــــلـــــــيــــــة
sواجلماعات احمللية

sكلف بالطاقةIثل (1) عن الوزير ا£ -
sكلف بالنقلIثل (1) عن الوزير ا£ -

sكلف باألشغال العموميةIثل (1) عن الوزير ا£ -
sكلف بالبيئةIثل (1) عن الوزير ا£ -
sكلف بالصحةIثل (1) عن الوزير ا£ -

- £ــــثل (1) عـن الـــوزيـــر اIـــكــــلف بـــتـــكــــنـــولـــوجـــيـــات
sاإلعالم واالتصال

- £ــثل (1) عـن الــوزيــر اIــكـــلف بــالــصـــيــد الــبــحــري
sوارد الصيديةIوا

sعنيIركز اجلهوي للمراقبة واإلنقاذ اIرئيس ا -
- £ـثل(1) عن اIــديـريـة الـعـامــة لألمن الـوطـني عـلى

 sستوى اجلهويIا
- قــــائــــد اجملــــمــــوعـــة لــــلــــواجــــهــــة الـــبــــحــــريــــة حلــــراســـة

sعنيةIالشواطئ ا
- £ــثل (1)  عن الــقـــيــادة اجلــهـــويــة لــلـــدرك الــوطــني

sعنيةIا

sدنيةIديرية العامة للحماية اIثل (1) عن ا£ -
sعنيIفتش اجلهوي للبيئة اIا -

- £ثل (1) عن احملافظة الوطنية للساحل. 

يـعX أعـضاء الـلجـنـة اجلهـوية تل بـحر �ـوجب قرار
من الــــوزيـــر اIـــكــــلف بـــالــــبـــيـــئـــة  بــــنـــاء عـــلـى اقـــتـــراح من
الـسلطات التي يـنتمون إلـيها. وترسل نـسخة من القرار

إلى األمانة الدائمة "تل بحر".

اIــاداIــادّة ة 10 :  : تــكـــلف الـــلــجـــنــة اجلـــهــويـــة تل بــحـــرs عــلى
اخلصوصs �ا يأتي : 

s"إعداد اخملطط اجلهوي " تل بحر -
sالسهر على تنفيذ مخطط "تل بحر" اجلهوي -

- حتديـد الـتـدابـيـر الـتي �ـكن اتـخـاذهـا لـلـوقايـة من
sالتسربات عند توقع حدوث أي خطر

- الــــقــــيــــام بــــتــــخــــطــــيط وتــــقــــديــــر  تــــدريــــبــــات و/أو
تمرينات افتـراضية خملطط "تل بحر" اجلهويs بالتنسيق

sمع اللجنة الوطنية تل بحر واألمانة الدائمة تل بحر
- متـابعة سيـر عملـيات اIكافـحة sابتـداء من تفعيل

sمخطط " تل بحر" اجلهوي حتى اختتامه
- إعداد تقـرير تـقيـيمي لـلتـدريبات والـتدخالت في
حـالــة حـدوث تــلـوث بــحـري عــرضي وإرسـاله إلـى الـلــجـنـة
الـــوطـنـــيــة تـل بـحــر ونــســخــة مـنه إلـى األمـانـة الـدائـمـة

sتل بحر
- اقــــتـــراح كــل تـــدبـــيــــر مـن شــأنه تــدعـــيم تــنــظــيم
"تل بحر" على اللجـنة الوطنية تل بحـرs  ال سيما اقتناء
األجهزة الضروريـة للتدخل وتكوين اIستخدمX في هذا

 sاجملال
- تـقــد� تـقــريـر ســداسي لـلــجـنــة الـوطــنـيـة تـل بـحـر
حــول أنـشـطـة الــلـجـنــة اجلـهـويــة  تل بـحـر وإرســال نـسـخـة

منه إلى األمانة الدائمة تل بحر.

اIـاداIـادّة ة 11 : : يــتـولـى أمـانــة الــلــجــنـة اجلــهــويــة تل بــحـر
قائد مجموعة الواجهة البحرية حلراسة الشواطئ.

الفرع الثالثالفرع الثالث
اللجنة الوطنية تل بحراللجنة الوطنية تل بحر

اIـاداIـادّة ة 12 :  : يـرأس الـلـجـنـة الوطـنـيـة تل بـحـر الـوزير
اIـــــكــــلـف بــــالــــبـــيـــئـــة أو £ـــثــلهs وتــتـــكــون من األعــضــاء

اآلتي ذكرهم :
sعن وزير الدفاع الوطني Xثالثة (3) £ثل -
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- ثالثـة (3) £ـثــلــX عن الــوزيـر اIــكــلف بــالـداخــلــيـة
sواجلماعات احمللية

sثل (1) عن وزير الشؤون اخلارجية£ -
sاليةI(2) عن وزير ا Xثل£ -

sكلف بالطاقةIعن الوزير ا Xثالثة (3) £ثل -
sكلف بالنقلI(2) عن الوزير ا Xثل£ -

sائيةIوارد اIكلف باIثل (1) عن الوزير ا£ -
- £ــــثــــلــــX (2) عـن الــــــوزيـــــــر اIـــــــكــــــلـف بــــــاألشـــــــغــــــال

sالعمومية
sكلف بالبيئةIعن الوزير ا Xثالثة (3) £ثل -

sكلف بالثقافةIثل (1) عن الوزير ا£ -
sكلف بالتضامن الوطنيIثل (1) عن الوزير ا£ -

sكلف بالصحةIثل (1) عن الوزير ا£ -
- £ــــثل (1) عـن الـــوزيـــر اIـــكــــلف بـــتـــكــــنـــولـــوجـــيـــات

sاإلعالم واالتصال
sكلف بالسياحةIثل (1) عن الوزير ا£ -

- £ــثل (1) عـن الــوزيــر اIــكـــلف بــالــصـــيــد الــبــحــري
واIوارد الصيدية.

يـعX أعضاء الـلجنة الـوطنية تل بـحر �وجب قرار
من الــــوزيـــر اIـــكــــلف بـــالــــبـــيـــئـــةs بــــنـــاء عـــلـى اقـــتـــراح من

السلطات التي ينتمون إليها.

اIاداIادّة ة 13 : : تكـلف اللجـنة الوطـنية تل بـحر بتـنسيق
أعـمــال مـخـتـلـف الـدوائـر الـوزاريــة والـهـيــئـات في مـجـال
حتــضـــيـــر مــكـــافـــحــة تـــلـــوث الــبـــحـــر والــقـــيـــام بــذلـكs عــلى

اIستوى الوطنيs ال سيما من خالل :
- إعداد برنـامج سنـوي خملتـلف النـشاطـات ومتـابعة

sإجنازها
sإعداد مخطط "تل بحر" الوطني -

sالسهر على تنفيذ مخطط "تل بحر" الوطني -
- الـــقـــيـــام بــــتـــخـــطـــيط تــــدريـــبـــات و/أو تـــمـــريـــنـــات
افتراضـية لتـنفيـذ مخـطط "تل بحر" الـوطنيs بالـتشاور

sعنيةIمع اللجان ا
- مــتــابــعــة ســيــر عــمــلــيــات مــكــافــحــة حــوادث تــلـوث
الــبـحــر الــعــرضيs ابــتــداء من تــفــعــيل مــخــطط "تـل بــحـر"

sالوطني إلى غاية اختتامه
- تـقـريـر مـدى مالءمـة الـلـجـوء إلى الـتـعـاون الدولي

sفي إطار االتفاقيات الدولية واجلهوية

- الـعــمل عـلى تــقـيـيـم األضـرار الـتي يــحـدثـهــا تـلـوث
sالبحر

- دراسة كل مسألة تـتعلق بالتعـويض اIترتبة على
sتلوث البحر

- اتــخـــاذ أي تـــدبـــيـــر مــن شــــأنــه تـــدعـــيم تــنــظــيم
"تل بحر"s ال سـيمـا باقتـناء الـوسائل الضـرورية لـلتدخل

sيدانIفي هذا ا XستخدمIوتكوين ا
- اقتراح توزيع الـوسائل وحتديد أولويات التدخل
آخذة بعX االعتبـار اIناطق التي تعتـبر مناطق حساسة

sأو معرضة للخطر
- العـمل على إعداد خـريطة وطـنية لـلمنـاطق الهشة
أو ذات أخـــطــار كـــبــرىs بـــالــتـــنــســـيق مع الـــلــجـــان األخــرى

sوالسهر على حتيينها
- الـــعـــمل عــــلى إعـــداد أدلـــة تــــطـــبـــيـــقـــيــــة وكـــتـــيـــبـــات
اســـتــــعـــمـــال حـــول مـــخـــتـــلف اIــــيـــادين اIـــرتـــبـــطـــة بـــإعـــداد
مــخــطـطــات اسـتــعــجـالــيـة وكــيــفـيــات الـتــدخل واســتـعــمـال

sكافحةIالتجهيزات ووسائل ا
- تـطـويــر عالقـات الــتـعـاون مـع الـهـيــئـات األجـنــبـيـة

sوالدولية
- تــقـد� تـقــريـر سـنـوي لــلـوزيـر األوّل حــول وضـعـيـة
حتـضـيـر مــخـتـلف مــخـطـطــات " تل بـحـر"  وحــول أنـشـطـة

اللجان.

اIـاداIـادّة ة 14 :  : يــتـولى أمـانــة الـلـجـنــة الـوطـنــيـة تل بـحـر
األمX الوطني تل بحر.

اIاداIادّة ة 15 : : �كن اللجـنة الوطنـية تل بحر وضع جلان
فرعية تقنية خاصة حسب مجاالت تدخلها.

الفرع الرابعالفرع الرابع
أحكام مشتركةأحكام مشتركة

اIــــاداIــــادّة ة 16 :  : �ــــكن أن تــــســـتــــعـــX جلـــان تـل بـــحــــر بـــكل
شخص من شأنه أن ينيرها في أعمالها بحكم كفاءاته.

اIاداIادّة ة 17 :  : جتتمع جلـان تل بحر في دورة عـادية بناء
عــلى اســتـدعــاء من رؤســائــهـا مــرتـX (2) في الــســنــة عــلى

األقل.

 و�ــكن أن جتــتــمع فـي دورة غــيـر عــاديــة بــطــلب من
رؤسائها أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضاء اللجنة.

اIـاداIـادّة ة 18 :  : تـدوّن مـقـررات وتـوصـيـات جلـان تل بـحـر
في ســـجل خـــاص يــؤشــر عـــلــيـه ويــوقّـــعه رئــيـس الــلـــجــنــة.
وتــرسـل نــســخــة من اIــقــررات والــتــوصــيــات إلى األمــانــة

الدائمة تل بحر اIنصوص عليها في اIادة 19 أدناه.
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الفرع اخلامسالفرع اخلامس
األمانة الدائمة "تل بحر"األمانة الدائمة "تل بحر"

19 :  : تـنـشـأ لدى الـوزيـر اIـكلف بـالـبـيئـة أمـانة اIاداIادّة ة 
دائمة تل بحر تكلّف على اخلصوصs �ا يأتي :

sإعداد اجتماعات اللجنة الوطنية تل بحر -
- نـشر كل اIعلـومات التي من شـأنها تدعـيم تنظيم

sتل بحر على جلان تل بحر
sمختلف جلان تل بحر Xالتنسيق ب -

- وضـع وحتــيـــX اIــواصـفــات الـنــوعـــيــة والــكـمـيـة
لـلـوسـائل الـوطـنـية Iـكـافـحـة تـلـوث البـحـر بـالـتـنسـيق مع

sجلان تل بحر
sإنشاء بنك معلومات يرتبط �جال نشاطها -

Xــادّة ة 20 :  : يــســيــر األمــانــة الـــدائــمــة تل بــحــر األمــIــاداIا
الــوطــني تـل بــحـرتـل بــحـر بــرتــبـة مــديــر مــركـزيs يــعــX �ــرسـوم
بنـاء على اقـتراح الـوزيـر اIكـلف بالـبيـئة. وتـنهى مـهامه

حسب األشكال نفسها.

21 :  : حتـدد تشـكـيلـة  األمـانة الـدائـمة "تل بـحر" اIاداIادّة ة 
وسيرها �وجب قرار من الوزير اIكلف بالبيئة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
مخططات تل بحر وتنفيذهامخططات تل بحر وتنفيذها

الفرع األوالفرع األوّل
هدف  مخططات تل بحر ومحتواهاهدف  مخططات تل بحر ومحتواها

اIاداIادّة ة 22 :  : تـنشأ مخـططات تـدخل استعجـالية تدعى
"مـخـطـطات تـل بحـر" عـلى مـسـتـوى الـواليـات ذات واجـهة
بـحريـة وعلى مسـتوى الـواجهـات البـحريـة اجلهـوية وعلى
اIـسـتـوى الـوطـني وذلك من أجل تـنـفـيـذ تـنـظـيم مـكـافـحـة

تلوث البحر. 

اIــاداIــادّة ة 23 :  : تــهـــدف مـــخـــطــطـــات تل بـــحـــر إلى إنـــشــاء
sــكـافـحـة ومكـافحـة تلـوث البـحرIتــرتـيــب لـتــحـضــيـر ا

ال سيما من خالل :
- تـــنـــفـــيـــذ الـــتـــدابـــيـــر اخلــــاصـــة اIـــطـــلـــوبـــة Iـــواجـــهـــة

sاحلوادث
XــعــنــيـIا Xوالــفــاعــلـ XــواطـنــIإعالم وحتــســيس ا -
بــهـــذا الــنــوع من الـــتــلــوث حـــول الــتــدابـــيــر اIــتـــخــذة عــلى

sلوثة واخملاطر التي تهدد الصحةIمشارف األماكن ا
- تـــشــكـــيل إطـــار لــلـــتــشـــاور والـــتــفـــكــيـــر واIـــتــابـــعــة

sفي هذا اجملال Xوحتديد أدوار الفاعل

- تـنظيم وسـائل اIكافحـة وحتديد أولـويات التدخل
مع األخذ بعـX االعتبـار طبـيعة اIـناطق وتـعرضهـا خملاطر

sالتلوث
sالقطاعات Xحتديد كيفيات التنسيق ب -

- حتــــلــــيـل األخــــطــــار وإعـــــطــــاء إجــــابـــــة مالئــــمـــــة لــــكل
سيناريو. 

24 : : تــــتـــــمـــحـــور مــــخـــطــــطـــات تل بــــحـــر حـــول اIــاداIــادّة ة 
خمسة (5) جوانبs طبقا خملططات »وذجيةs هي :

sاجلانب التنظيمي -
sتابعة البيئيةIجانب ا -

sاجلانب العملياتي وكيفيات التدخل -
sاليIاجلانب ا -

- اIالحق. 

s25 :  : يحـدد اجلانب الـتـنظـيـمي على اخلـصوص اIاداIادّة ة 
ما يأتي :

sفصل لكل منطقة معنية بهذا اخملططIالوصف ا -
sسند إليهاIالهياكل الرئيسية والدور ا -

sكملة وكيفيات عملهاIشاركة واIالهياكل ا -
sوضوعةIادية اIالوسائل البشرية وا -

Xالــعالقــات الــوظــيــفــيـــة الــتي تــســيــر الــروابط بــ -
اIتدخلX الرئيسيX والهياكل اIشاركة واIكملة.

26 : : يـــشـــــمـل جــــانـب اIــــتـــــابـــعــــة الــــبــــيــــئــــيـــة اIــاداIــادّة ة 
بـالتنـسيق مع الفـاعلX والـهيـئات اIعـنية بـتلوث الـبحر

العرضي أساساs ما يأتي :
- حـراسة ورصـد تـطـور وأخـطار الـتـلـوث الـناجت عن
احملـــــروقـــــات وكل مـــــواد أخـــــرى ضــــارة تـــــؤثـــــر في الـــــوسط

sناطق الشاطئيةIالبحري وا
- اســتـالم ونــشـــر اIــعـــلـــومــات الـــبــيـــئـــيــة اIـــرتــبـــطــة
بـتـلــوث الـبـحـر الـعـرضـي الـنـاجت عن احملـروقـات وكل مـواد

sأخرى خطرة
- وضع نـــظــام مــعــلــومـــاتي يــســمح  بـــجــمع ومــعــاجلــة

اIعطيات البيئية في هذا اIيدان.

اIــــاداIــــادّة ة 27 : : يــــشــــمل اجلــــانـب الــــعــــمـــلــــيــــاتـي إجـــراءات
التدخل الـتي توافق األدلـة التطـبيقـية لالسـتعمـالs وعند
االقــتـضـاءs بـيــانـات احلـاالت اIــتـغـيـرة لــكل نـوع من أنـواع

احلوادث.
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اIاداIادّة ة 28 :  : يشمل اجلانب اIالي أساسا :
- كــيــفــيــات تــمــويل الــوســائل الــواجب اســتــعــمــالــهــا

sوبرامج التكوين
sإجراءات التعويض -

- كــيــفــيـات تـمـويل مـهـام الـلـجـان واألمـانـة الـدائـمة
تل بحر.

اIاداIادّة ة 29 :  : تشمل اIالحق أساسا :
sجرد العتاد -

sاخلرائط -
sXتدخلIمعلومات تتعلق با -

- الوثائق النموذجية. 

30 : : تــتـم اIـصــادقــة عــلى مــخــطــطــات تل بــحـر اIـاداIـادّة ة 
من  :

- الـــلــجــنــة اجلــهـويــة تل بـحـر فـيــمـا يـخص مـخـطط
sتل بحر الوالئي

- الـلـجنـة الوطـنـية تل بـحـر فيـما يـخص مـخطـطات
sتل بحر اجلهوية

- �ـــوجـب مــرســـوم تــنـفــيـذي فـيــمـا يــخص مـخـطط
تل بحر الوطني. 

31 :  : اخملــطـــطــات تل بــحــر والــوثــائق الــتــقــنــيــة اIـاداIـادّة ة 
اIرتبطة بها متوفرة على مستوى أمانات جلان تل بحر.

الفرع الثانيالفرع الثاني
تنفيذ مخططات تل بحرتنفيذ مخططات تل بحر

اIــاداIــادّة ة 32 : : الـــســلـــطـــات اIــؤهـــلـــة بــتـــفـــعــيل واخـــتـــتــام
مخططات تل بحر هي :

- فـــيــمـــا يــخص مـــخــطـط تل بــحـــر الــوالئـي : رئــيس
الـــلــجـــنــة الـــوالئــيـــة تل بـــحــر الـــوالئي الــذي يـــعــلـم  رئــيس
الـلـجـنـة الــجــهــويــة تـل بــحــر اIــعــنــية واألمـX الـوطـني

sتل بحر
- فـــيــمـــا يـــخص مــخـــطط تل بـــحـــر اجلــهـــوي : رئــيس
الـــلــجـــنــة اجلـــهــويـــة تل بـــحــر اIـــعــنـــيــة الـــذي يــعـــلم  رئــيس

sاللجنة الوطنية تل بحر
- فــيــمــا يــخص مــخــطـط تل بــحــر الــوطــني : رئــيس
الــــلـــجــــنــــة الــــوطـــنــــيــــة تل بـــحـــر أو مـــمـــثـــله الـــذي يــعـــلم

الوزير األوّل.

اIـاداIـادّة ة 33 : : يـتم تـفـعـيل واخـتـتـام مـخـطـطـات تل بـحـر
�وجب :

sعني �خطط تل بحر الوالئيIقرار من الوالي ا -
- مـقـرر صــادر عن قـائـد الـواجــهـة الـبـحـريــة اIـعـنـيـة

sخطط تل بحر اجلهوي�
- قـــرار صــادر عن الــوزيـــر اIــكــلف بـــالــبــيــئـــة فــيــمــا

يخص مخطط تل بحر الوطني.

تبـلّغ  قـرارات تـفـعـيل واخـتـتـام مـخـطـطـات تل بـحر
إلى كل الهيئات اIعنية.

اIـاداIـادّة ة 34 :  : �ـكن إجـراء تـعـديالت ذات طـبـيـعـة تـقـنـية
خملـطــطـات تل بـحــر عـنــد حتـيـيــنـهـاs بــنـاء عـلـى اقـتـراح من

القطاعات اIمثلة في جلان تل بحر.

تـدرس الــلــجـنــة الــوطـنــيــة تل بــحـرs فـي كل احلـاالت
هذه التعديالت وتصادق عليها. 

اIاداIادّة ة 35 :  : تتولى إدارة عملـيات اIكافحة وتـنسيقها
في الـبـحـر اIـصـلــحـة الـوطـنـيـة حلـراسـة الـشـواطئ لـقـيـادة

القوات البحرية.

وتــتـولى احلــمــايـة اIــدنــيـة إدارة عــمــلـيــات اIــكـافــحـة
وتنسيقها في البر.

36 : : تـعـد جلنـة تل بـحر اIـعـنيـة تـقريـرا نـهائـيا اIاداIادّة ة 
بــعــد اخــتـــتــام مــخـــطــطــات تل بـــحــر وتــرســلـه إلى األمــانــة

الدائمة تل بحر. 

اIـاداIـادّة ة 37 :  : تــلـغى كل أحــكـام اIـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
94-279 اIـؤرخ في 11 ربـيع الــثـاني عـام 1415 اIـوافق 17

سـبــتـمـبــر سـنـة 1994 واIـتــضـمن تـنــظـيم مــكـافـحــة تـلـوث
البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك.

اIاداIادّة ة 38 :  : ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 27 ذي الـقــعـدة عـام 1435 اIـوافق
22 سبتمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم  مـرسـوم تنـفـيذي رقم  14-270 مؤر مؤرّخ في خ في 4 ذي احلـج ذي احلـجّة عامة عام
1435 اIـــــوافـق  اIـــــوافـق 28 ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســـــنــــة  ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســـــنــــة s2014 يـــــعــــدلs يـــــعــــدل

اIــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم اIــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 05-466 اIــؤرخ في  اIــؤرخ في 4  ذي  ذي
الـــقـــعـــدة عـــام الـــقـــعـــدة عـــام 1426 اIــوافق  اIــوافق 6 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2005
واIـــتـــضـــمن إنـــشـــاء الـــهـــيـــئـــة اجلـــزائــريـــة لـالعـــتـــمــادواIـــتـــضـــمن إنـــشـــاء الـــهـــيـــئـــة اجلـــزائــريـــة لـالعـــتـــمــاد

وتنظيمها وسيرها "أجليراك".وتنظيمها وسيرها "أجليراك".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول



7 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1658
أوأوّل أكتوبر  أكتوبر سنة سنة 2014 م م

sناجمIبناء على تقرير  وزير الصناعة وا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورs ال ســـيــــمـــا اIـــادتـــان 3-85
sو125  ( الفقرة 2 ) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اIــــؤرخ في 29
صـفـر عام 1430 اIـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2009 واIـتـضمن

sستهلك وقمع الغشIحماية ا

- و�ــــقــــتــــضـى اIــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

sالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــقــتــضـى اIــرسـوم الــتــنــفــيـــذي رقــم  14 - 241
اIــــؤرخ في أول ذي الــقــعــدة عــام 1435 اIــوافـق 27  غــشت
ســــنــــة  2014 الـــــذي يــــحــــدد صـالحــــيــــات وزيــــر الـــــصــــنــــاعــــة

sناجمIوا

- و�ـــقــــتـــضـى اIــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــــذي رقـم 466-05
اIؤرخ في 4 ذي القـعدة عام 1426 اIوافق 6 ديسـمبر سنة
2005 واIـــتـــضـــمن إنـــشـــاء الـــهـــيـــئـــة اجلـــزائــريـــة لـالعـــتـــمــاد

s"وتنظيمها وسيرها "أجليراك

sو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــادة األولى : اIــــادة األولى :  تـــعـــدل أحــــكـــام اIـــادة 8 من اIـــرســـوم
الـــتـــنـــفـــيـــــذي رقـم 05-466 اIــؤرخ في 4 ذي الـــقـــعـــدة عـــام
1426 اIــوافق 6 ديــســمـــبــر ســنــة 2005 واIــتـــضــمـن إنــشــاء

الـــهــــيـــئـــة اجلـــزائـــريــــة لالعـــتـــمــــاد وتـــنـــظـــيـــمــــهـــا وســـيـــرهـــا
"أجليراك"s كما يأتي :

"اIادة 8 : يتشكل مجلس اإلدارة من :
sرئيسا sكلف بالتقييسIثل الوزير ا£ -

sعضوا sثل وزير الدفاع الوطني£ -

sعضوا sكلف بالتجارةIثل الوزير ا£ -

sعضوا sاليةIكلف باIثل الوزير ا£ -

- أربــعــة (4) £ـثــلــX يـخــتــارون من هــيـئــات تــقــيـيم
sطابقةIا

- أربعة (4) £ثلX يـختارون من اجلمعـيات اIهنية
.XستهلكIأو مقدمي اخلدمات و / أو جمعيات حماية ا

........................ sكن مجلس اإلدارة أن يستدعي�
(الباقي بدون تغيير).............................................".

اIادة اIادة 2 :  :  ينشر  هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 4 ذي احلـجّـة عام 1435 اIـوافق 28
سبتمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 14-271 مـؤرخ في  مـؤرخ في 4 ذي احلـج ذي احلـجّـة عامـة عام
1435 اIوافق  اIوافق 28 سـبـتمـبر سـنة  سـبـتمـبر سـنة s2014 يتـضـمـن نقلs يتـضـمـن نقل

مقـر اIدرسة الوطنية العليا للمناجمنت.مقـر اIدرسة الوطنية العليا للمناجمنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث
sالعلمي

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورs ال ســـيّــــمـــا اIـــادّتـــان 3-85
sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 75-04 اIـــــؤرخ في 26 ذي
احلـــجـــة عــام 1394 اIــوافق 9 يــنـــايــر ســـنــة 1975 واIـــتـــعــلق

sؤسسات العموميةIبتحويل مراكز ا

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

sالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 91-455 اIؤرخ
في 16 جـمـادى األولى عام 1412 اIـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة

sتعلق بجرد األمالك الوطنيةI1991 وا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-500 اIؤرخ
في 27  ذي الــقـــعــدة عــام 1426 اIــوافق 29 ديــســمـــبــر ســنــة
2005 الـذي يـحـدد مــهـام اIـدرسـة خـارج اجلـامـعـة والـقـواعـد

sاخلاصة بتنظيمها وسيرها

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 08-116 اIؤرخ
في 3 ربـيع الــثـاني عـام 1429 اIـوافق 9 أبــريل سـنـة 2008
sـدرسة الـوطـنيـة الـعـليـا لـلـمنـاجـمنتIـتـضمن إنـشـاء اIوا

sادة 3 منهIال سيما ا sتممIعدل واIا
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اIؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اIوافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

sواخلاصة التابعة للدولة
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اIـــادة 3 من اIـــرســـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08-116 اIــؤرخ في 3 ربــيع الـــثــاني عــام
1429 اIوافق 9 أبريل سنة s2008 اIعدل واIتمم واIذكور

أعالهs يـــهــدف هـــذا اIــرســـوم إلى نــقـل اIــدرســـة الــوطـــنــيــة
الــعـــلـــيــا لـــلـــمــنـــاجـــمــنـت من مـــديــنـــة اجلـــزائــر إلـى مــديـــنــة

القليعةs والية تيبازة.

2  :  : حتــــــــوّل مــــــــجـــــــمـــــــوع األمــالك واحلـــــــقــــــــوق اIــــــاداIــــــادّة ة 
وااللتـزامات واIـستـخدمـX التـابعـX للـمدرسـة الوطـنية

العليا للمناجمنت إلى اIقر اجلديد للمدرسة.

يـــتــــرتب عـــلى نــــقل اIـــقـــر إعـــداد جـــرد كــــمي وكـــيـــفي
وتــقـديـري تـعـدهs طــبـقـا لـلـقــوانـX والـتـنـظــيـمـات اIـعـمـول
بهاs جلـنة يعـX أعضاءهـا الوزير اIـكلف بالـتعلـيم العالي

والبحث العلمي والوزير اIكلف باIالية.

اIاداIادّة ة 3  :    :  ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 4 ذي احلـجّـة عام 1435 اIـوافق 28
سبتمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قـرارات مؤرقـرارات مؤرّخة في خة في 22 شـو شـوّال عام ال عام 1435 اIوافق  اIوافق 18 غشت غشت
.Xن إنهاء مهام قضـاة عسكري.Xتتضمّن إنهاء مهام قضـاة عسكري sتتضم s2014 سنة سنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قرار مؤرّخ في 22 شـوّال عام 1435 اIوافق
18 غــشت ســنــة 2014 تــنــهـىs ابــتــداء من 15 يـــولــيــو ســنــة

s2014 مــهــام اIــقــدم جــمــال غــزالs بــصــفــته نــائــبــا لــلــوكــيل

الــعـسـكـري لـلـجـمــهـوريـة لـدى احملـكـمـة الــعـسـكـريـة الـدائـمـة
بالبليدة/الناحية العسكرية األولى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قرار مؤرّخ في 22 شـوّال عام 1435 اIوافق
18 غــشت ســنــة 2014 تــنــهـىs ابــتــداء من 15 يـــولــيــو ســنــة

s2014 مـــهــام الـــعـــقـــيـــد بـــدر الــديـن مــاحـيs بـــصــفـــته وكـــيال

عــسـكــريـا لــلـجــمـهــوريـة لــدى احملـكــمـة الــعـســكـريــة الـدائــمـة
بورقلة/الناحية العسكرية الرابعة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قرار مؤرّخ في 22 شـوّال عام 1435 اIوافق
18 غــــشت ســـنـــة 2014 تـــنـــهـىs ابــــتــــداء مــن 15 يــــولــــيــــو

ســنــة s2014 مــهـام اIــقــدم عـاشــور بـوقــرةs بـصــفــته نـائــبـا
لـلـوكـيـل الـعـسـكــري لـلـجـمــهـوريـة لـدى احملــكـمـة الـعــسـكـريـة

الدائمة بورقلة/الناحية العسكرية الرابعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قرار مؤرّخ في 22 شـوّال عام 1435 اIوافق
18 غــشت ســنــة 2014 تــنــهـىs ابــتــداء من 15 يـــولــيــو ســنــة

s2014 مـهـام اIــقـدم عـبــد الـوهــاب شـلـبــابs بـصـفــته قـاضي

حتـــقــــيـق عـــســــكــــري لـــدى احملــــكــــمـــة الــــعــــســـكــــريــــة الـــدائــــمـــة
بقسنطينة/الناحية العسكرية اخلامسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قرار مؤرّخ في 22 شـوّال عام 1435 اIوافق
18 غــشت ســنــة 2014 تــنــهـىs ابــتــداء من 15 يـــولــيــو ســنــة

s2014 مـهــام اIـقــدم فــريـد طــويلs بـصــفـتـه وكـيال عــسـكــريـا

لـــــلــــجـــــمــــهـــــوريـــــة لــــدى احملـــــكـــــمــــة الـــــعـــــســــكـــــريـــــة الــــدائـــــمــــة
بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قرار مؤرّخ في 22 شـوّال عام 1435 اIوافق
18 غــشت ســنــة 2014 تــنــهـىs ابــتــداء من 15 يـــولــيــو ســنــة

s2014 مـهــام الــرائـد فــوزي خالفs بــصــفـته نــائــبـا لــلــوكـيل

الــعـسـكـري لـلـجـمــهـوريـة لـدى احملـكـمـة الــعـسـكـريـة الـدائـمـة
بتامنغست/الناحية العسكرية السادسة.
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قـرارات مؤرقـرارات مؤرّخة في خة في 22 شـو شـوّال عام ال عام 1435 اIوافق  اIوافق 18 غشت غشت
.Xقضـاة عسكري Xن تعي.Xقضـاة عسكري Xتتضمّن تعي sتتضم s2014 سنة سنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قرار مؤرّخ في 22 شـوّال عام 1435 اIوافق
18 غـــشت ســـنــة 2014 يـــعـــيّن الـــرائــد فـــوزي خالفs نـــائـــبــا

لـلـوكـيـل الـعـسـكــري لـلـجـمــهـوريـة لـدى احملــكـمـة الـعــسـكـريـة
الـدائــمــة بـالـبـلـيــدة/الـنـاحــيـة الـعــسـكــريــة األولىs ابـتـداء

من 16 يوليو سنة 2014.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قرار مؤرّخ في 22 شـوّال عام 1435 اIوافق
18 غـشت سنة 2014 يعـيّن الـرائد عـزوز بـوطبـالـةs قاضي

حتـــقــــيق عـــســــكـــري لــــدى احملـــكــــمـــة الــــعـــســــكـــريــــة الـــدائــــمــــة
بالبليـدة/الناحية العسكرية األولىs ابتداء من 16 يوليو

سنة 2014.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قرار مؤرّخ في 22 شـوّال عام 1435 اIوافق
18 غــشت ســنـة 2014 يـعــيّن اIــقــدم مـحــمــد روزالs قـاضي

حتـــقــــيق عـــســــكـــري لــــدى احملـــكــــمـــة الــــعـــســــكـــريــــة الـــدائــــمــــة
بـــوهــران/الــنـــاحــيــة الــعـــســكــريـــة الــثــانــيـــةs ابــتــداء من 16

يوليو سنة 2014.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قرار مؤرّخ في 22 شـوّال عام 1435 اIوافق
18 غـــشت ســـنـــة 2014 يـــعـــيّـن اIـــقـــدم فـــريـــد طـــويلs وكـــيال

عــسـكــريـا لــلـجــمـهــوريـة لــدى احملـكــمـة الــعـســكـريــة الـدائــمـة
بورقلة/النـاحية العسكرية الرابعةs ابتداء من 16 يوليو

سنة 2014.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قرار مؤرّخ في 22 شـوّال عام 1435 اIوافق
sـقــدم عـبــد الـوهــاب شـلــبـابI18 غــشت سـنـة 2014 يـعــيّن ا

نـــائــبـــا لـــلـــوكــيـل الــعـــســـكـــري لـــلــجـــمـــهـــوريــة لـــدى احملـــكـــمــة
sالعسكرية الدائـمـة بورقلة/الناحـية العسكـريـة الرابعة

ابتداء من 16 يوليو سنة 2014.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قرار مؤرّخ في 22 شـوّال عام 1435 اIوافق
18 غــشت ســنـة 2014 يــعــيّن الــرائــد سـامـي لـعــشبs نــائــبـا

لـلـوكـيـل الـعـسـكــري لـلـجـمــهـوريـة لـدى احملــكـمـة الـعــسـكـريـة
الدائمـة بورقلة/الناحـية العسكـريـة الرابعةs ابتداء من

16 يوليو سنة 2014.

�ــوجب قرار مؤرّخ في 22 شـوّال عام 1435 اIوافق
18 غــشت ســنـة 2014 يــعــيّن اIـقــدم عــاشـور بــوقــرةs وكـيال

عـســكـريـا لــلـجــمـهـوريــة لـدى احملــكـمـة الــعـســكـريـة الــدائـمــة
بتامنغست/الـناحـية العسكـريـة السادسةs ابتداء من 16

يوليو سنة 2014.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قرار مؤرّخ في 22 شـوّال عام 1435 اIوافق
18 غـــشت ســـنــة 2014 يـــعـــيّن اIـــقـــدم جـــمـــال غـــزالs نـــائـــبــا

لـلـوكـيـل الـعـسـكــري لـلـجـمــهـوريـة لـدى احملــكـمـة الـعــسـكـريـة
sالـدائــمــة بــتـامــنــغـست/الــنـاحـــيـة الــعـســكــريـــة الـســادسـة

ابتداء من 16 يوليو سنة 2014.

وزارة اAاليةوزارة اAالية

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 13 مــــحــــرم عــــام  مــــحــــرم عــــام 1434
27 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة s2012 يـــحــدs يـــحــدّد كـــيـــفـــيــاتد كـــيـــفـــيــات اIــوافق اIــوافق 
تــنـظــيم الـتــكـوين اIــتــخـصص قــبل الـتــعـيــX بـصــفـةتــنـظــيم الـتــكـوين اIــتــخـصص قــبل الـتــعـيــX بـصــفـة
اسـتـثـنـائيـة في رتـبـة عـون حراسـة بـإدارة اجلـماركاسـتـثـنـائيـة في رتـبـة عـون حراسـة بـإدارة اجلـمارك

و مدته ومحتوى برنامجه.و مدته ومحتوى برنامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن األم

sاليةIووزير ا

- �ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم رقم 66 - 145  اIــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واIـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

sتمّمIعدّل واIا sXوظفIأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 12 - 326
اIـؤرّخ في 17 شـوال عـام 1433 اIـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 142
اIؤرخ في 13 محرّم عام 1419 اIوافق 10 مايو سنة 1998

sتضمّن إحداث مركز وطني للتكوين اجلمركيIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 286
اIؤرّخ في 8 ذي احلجة عام 1431 اIوافق 14 نوفـمبر سنة
XــوظـــفــIــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاI2010 وا

sلألسالك اخلاصة بإدارة اجلمارك XنتمIا
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- و�ــقـتـضـي اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIادة األولى :اIادة األولى : تـطـبـيقـــا ألحـكـام اIادة 51 (احلالة 2)
مـن اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 10-286 اIــــؤرخ في 8 ذي
احلـجـة عام 1431 اIـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنة 2010 واIـذكور
أعـالهs يــهـــدف هــذا الـــقــرار إلى حتـــديـــد كــيـــفــيـــات تــنـــظــيم
الـتكـوين اIـتخـصص قبل الـتعـيـX بصـفة اسـتثـنائـية في
رتـــبــة عـــون حـــراســـة بـــإدارة اجلـــمـــارك ومـــدته ومـــحـــتــوى

برنامجه.

اIــــادة اIــــادة 2 : : يـــتـم االلـــتــــحــــاق بــــالـــتــــكــــوين اIــــتـــخــــصص
اIـــــذكــــــور في اIــــــادة األولى أعـالهs عن طــــــريق االخــــــتـــــبـــــار

اIهنيs وفقا للتنظيم اIعمول به.

اIادة اIادة 3 : : تفـتح دورة الـتكـوين اIتـخصص بـقرار من
اIدير العام للجمارك يحدد فيه على اخلصوص :

sعنيةIالرتبة أو الرتب ا -

- عدد اIناصب اIالـية اIفتوحة للتكوين اIتخصص
احملــددة في اخملــطط الــســنــوي لــتــســيــيــر اIــوارد الــبــشــريـة
وفـي اخملــطـط الــقـــطـــاعي الـــســنـــوي أو اIـــتـــعــدد الـــســـنــوات
لـلـتـكوين اIـصـادق عـليـهـمـا بعـنـوان الـسنـة اIـعـنيـةs طـبـقا

sعمول بهاIلإلجراءات ا

sتخصصIمدة دورة التكوين ا -

sتخصصIتاريخ بداية التكوين ا -

sعنيةIمؤسسة التكوين ا -

sتخصصIبالتكوين ا XعنيIا XوظفIقائمة ا -

اIــادة اIــادة 4 : : يــجـب تــبــلــيغ نــســخـــة من هــذا الــقــرار إلى
مــصـــالح الــوظــيــفـــة الــعــمــومــيـــة في أجل عــشــرة (10) أيــام

ابتداء من تاريخ توقيعه.

5 : : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اIـادة اIـادة 
إبداء رأي باIطابقة خالل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من

تاريخ استالم هذا القرار.

اIـادة اIـادة 6 :  : يــعــلم اIــركــز الـوطــني لــلــتــكــوين اجلــمـركي
اIـتـرشـحـX اIعـنـيـX بـتـاريخ بدايـة الـتـكـوين اIـتـخصص
�وجب اسـتدعاء فـردي أو بأيـة وسيلـة مالئمة أخـرى عند

االقتضاء.

اIــادة اIــادة 7 :  : كـل مــتـــرشح نـــاجـح نــهـــائـــيـــا في االخـــتـــبــار
اIـــهــــني لـم يـــلــــتـــحـق �ـــؤســــســـة الــــتــــكـــويـن في أجل شــــهـــر
sــعــنيIواحـد(1) ابــتــداء مـن تــاريخ قــبــوله فـي الــتــكــوين ا
يــســتــبــدل بــاIــتــرشح اIــدرج إســمه في قــائــمــة االحــتــيـاط

حسب الترتيب.

اIــــادة اIــــادة 8 : : يــــضــــمـن الــــتـــــكــــويـن اIــــتـــــخــــصـص اIــــركــــز
الوطني للتكوين اجلمركي.

اIادة اIادة 9 : : يـنظم التـكوين اIتـخصص بشـكل متواصل
ويشمل تكوينا نظريا وتربصا تطبيقيا.

اIـادة اIـادة 10 : : حتــدد مـدة الــتـكــوين اIـتــخـصـص بـخــمـسـة
(5) أشهر.

اIــادة اIــادة 11 : : يـــلـــحق بـــهـــذا الـــقـــرار بـــرنـــامج الـــتـــكـــوين
اIــتــخــصص ويـــتم تــفــصــيل مـــحــتــواه من طــرف مــؤســســة

التكوين اIعنية.

اIادة اIادة 12 : : يـتولى تـأطيـر ومـتابـعة اIـتربـصX أثـناء
الـتكـوين اIتخـصصs اIكـونون بـاIركـز الوطـني للـتكوين

اجلمركي و/أو إطارات مؤهلة من إدارة اجلمارك.

اIـادة اIـادة 13 : : يــتـابـع اIـتــربـصــون اIـعــنـيــون بــالـتــكـوين
اIـتـخصص تـربـصا تـطـبيـقـيا لـدى مصـالح إدارة اجلـمارك

قبل نهاية الدورة وحتدد مدته بشهرين (2).

اIـادة اIـادة 14 : : يـتم تـقـيـيم اIـعـارف حـسب مـبـدأ اIـراقـبة
البـيـداغوجـيـة اIسـتـمرة ويـشـمل اسـتجـوابـات كتـابـية أو

شفهية.

sــتــخــصصIــادة 15 : : عـــنــد نــهــايـــة دورة الــتــكــويـن اIــادة اIا
يــنـظم امــتـحـان نــهـائي يــتـمـثل فـي مـقـابــلـة حـول مــحـتـوى
بـرنــامج الــتــكـوين مــدتــهـا 15 دقــيـقــةs مع أعــضــاء الــلــجــنـة

التي تتكون من :

sركز الوطني للتكوين اجلمركيIثل عن ا£  -

- £ثلX اثنX (2) عن اIكونI Xؤسسة التكوين.

اIادة اIادة 16 : : حتدد كـيفيـات تقـييم التـكوين اIـتخصص
كما يأتي :

s1 عاملIا sستمرةIراقبة البيداغوجية اIمعدل ا -

- عالمة االمتحان النهائيs اIعامل 2.
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اIــادة اIــادة 17 : : يــتـم إعالن اIــتـــربـــصــX احلـــائــزين مـــعــدال
عــامـا يــســاوي عــلى األقل 10 عـلى 20 نــاجـحــX نــهـائــيـا في
التكوين من طرف جلنة نهاية التكوين التي تتكون من :

- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو £ــثــلــهـا
sرئيسا sؤهل قانوناIا

sمدير مؤسسة التكوين أو £ثله -

- £ثلX اثنX (2) عن اIكونI Xؤسسة التكوين.

اIــادة اIــادة 18 : : يــســـلم مـــديــر مـــؤســســـة الــتـــكــوين شـــهــادة
لــلــمــتــربـــصــX في الــتــكــوين بــنـــاء عــلى مــحــضــر الــلــجــنــة

اIذكورة أعاله.

اIـادة اIـادة 19 : : يــعـX اIــتـربـصــون الـذين تــابـعـوا بــنـجـاح
دورة الـتـكـوين اIــتـخـصص في رتـبـة عـون حـراسـة بـصـفـة

.Xمتربص

اIـادة اIـادة 20 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 13 مــحــرم عــام 1434 اIــوافق 27
نوفمبر سنة 2012.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
وبتفويض منه وبتفويض منه 

اIدير العاماIدير العام للجماركللجمارك
محمد عبدو بودربالةمحمد عبدو بودربالة

اIعاملاIعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

60 سا

24 سا

18 سا

18 سا

25 سا

30 سا

18 سا

20 سا

12 سا

55 سا

2

1

1

2

2

1

2

1

1

2

تكوين قاعدي مشترك

القانون األساسي Iوظفي اجلمارك والنظام الداخلي

تنظيم ومهام  إدارة اجلمارك

أمن اIمتلكات واألشخاص

تقنيات اIراقبة واحلراسة

مهام وتسيير الفرق

مكافحة التهريب

أخالقيات اIهنة

االستعالم اجلمركي

قيادة وصيانة وسائل النقل

280 ساعةساعةاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

اIلحقاIلحق
برنامج التكوين اIتخصص بصفة استثنائية في رتبة عون حراسة بإدارة اجلماركبرنامج التكوين اIتخصص بصفة استثنائية في رتبة عون حراسة بإدارة اجلمارك

1 - برنامج التكوين النظري : اIدة ثالثة (- برنامج التكوين النظري : اIدة ثالثة (3) أشهر) أشهر

2 - التربص التطبيقي : اIدة شهران ( - التربص التطبيقي : اIدة شهران (2) :) :
يتابع اIتربصون في الـتكوين اIتخصصs تربصا تـطبيقيا مدته شهران (2) لدى مصـالح إدارة اجلمارك قبل نهاية

الدورة.
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قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 13 مــــحــــرم عــــام  مــــحــــرم عــــام 1434
27 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة s2012 يـــحــدs يـــحــدّد كـــيـــفـــيــاتد كـــيـــفـــيــات اIــوافق اIــوافق 
تنـظيم الـتـكوين الـتكـميـلي قـبل التـرقيـة إلى بعضتنـظيم الـتـكوين الـتكـميـلي قـبل التـرقيـة إلى بعض
الــرتب اIــنـتــمــيـة لألسالك اخلــاصــة بـإدارة اجلــمـاركالــرتب اIــنـتــمــيـة لألسالك اخلــاصــة بـإدارة اجلــمـارك

ومدته ومحتوى برامجه.ومدته ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن األم

sاليةIووزير ا

- �ـــقـــتـــضى اIـــرســـوم رقم 66 - 145  اIــؤرخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واIـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

sتمّمIعدّل واIا sXوظفIأو الفردي التي تهم وضعية ا

- وبـــــمـــــقـــــتـــــضى اIــــرســــوم الــــرئــــاسي رقم 326-12
اIـؤرّخ في 17 شـوال عـام 1433 اIـوافق 4 ســبــتـمــبـر ســنـة

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيI2012 وا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 142
اIؤرخ في 13 محرّم عام 1419 اIوافق 10 مايو سنة 1998

sتضمّن إحداث مركز وطني للتكوين اجلمركيIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 286
اIؤرّخ في 8 ذي احلجة عام 1431 اIوافق 14 نوفـمبر سنة
XــوظـــفــIــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاI2010 وا

sلألسالك اخلاصة بإدارة اجلمارك XنتمIا

- و�ــقـتـضـي اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  تـــطـــبــيـقــــا ألحــكــام الــمـواد 52 و 60
(احلـالـتX 2 و3) و62 من اIـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 286-10
اIؤرخ في 8 ذي احلجة عام 1431 اIوافق 14 نوفـمبر سنة
2010 واIــــذكـــــور أعالهs يـــــهــــدف هـــــذا الــــقـــــرار إلى حتـــــديــــد

كـيــفـيـات تـنــظـيم الـتــكـوين الـتــكـمـيــلي قـبل الـتــرقـيـة إلى
بـعض الـرتب اIـنـتـمــيـة لألسالك اخلـاصـة بـإدارة اجلـمـارك

ومدته ومحتوى برامجهs كما يأتي:

سلك أعوان الفرق:سلك أعوان الفرق:

- رتبة عون رقابة.

سلك الضباط:سلك الضباط:

sرتبة ضابط فرق -

- رتبة ضابط رقابة.

2 : : يــتم االلــتــحــاق بــالــتــكــويـن الــتــكــمــيــلي في اIـادة اIـادة 
الـرتب اIـذكـورة أعالهs بـعـد الـنجـاح في االمـتـحـان اIـهني
أو على سبيل االختيـار بعد التسجيل في قائمة التأهيل

وفقا للتنظيم اIعمول به.

اIــادة اIــادة 3 : : تـــفــتح دورة الـــتــكـــوين قـــبل الـــتــرقـــيــة إلى
الـرتب اIـذكـورة أعالهs بـقـرار من اIـديـر الـعـام لـلـجـمـارك

يحدد فيه على اخلصوص :

sعنيةIالرتبة أو الرتب ا -

- عـــدد اIـــنــاصب اIـــالــيـــة اIـــفــتـــوحــة لـــلــتـــكــويـن قــبل
الــتــرقـــيــة احملــددة في اخملــطـط الــســنــوي لـــتــســيــيــر اIــوارد
الـــبـــشـــريــة وفـي اخملـــطط الـــقــطـــاعـي الــســـنـــوي أو اIـــتـــعــدد
الــســنــوات لــلــتــكــوين اIــصــادق عــلــيــهــمــا بــعــنــوان الــســنــة

sعمول بهاIطبقا لإلجراءات ا sعنيةIا

sمدة دورة التكوين -

sتاريخ بداية التكوين -

sعنيةIمؤسسة التكوين ا -

- قــائـمــة اIـوظـفــX اIـعــنـيــX بـالــتـكــوين حـسب »ط
الترقية.

اIــادة اIــادة 4 : : يــجـب تــبــلــيغ نــســخـــة من هــذا الــقــرار إلى
مــصـــالح الــوظــيــفـــة الــعــمــومــيـــة في أجل عــشــرة (10) أيــام

ابتداء من تاريخ توقيعه.

5 : : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اIـادة اIـادة 
إبـداء رأي بــاIــطـابــقــة خالل أجل عــشـرة (10) أيــامs ابــتـداء

من تاريخ استالم هذا القرار.
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اIــادة اIــادة 6 :  : يـــلــزم اIـــوظــفـــون الــنـــاجــحــون نـــهــائـــيــا في
االمتحان اIهـني أو الذين ¯ قبولهم على سبيل االختيار
لـلـتـرقـيـة إلى إحدى الـرتب اIـذكـورة أعالهs �ـتـابـعة دورة

التكوين التكميلي.

XــوظـفـIــركـز الــوطـني لـلــتـكـويـن اجلـمـركي اIيـعـلم ا
اIعـنـيـX بـتـاريخ بـداية الـتـكـوين �ـوجب اسـتـدعـاء فردي

أو أية وسيلة مالئمة أخرى عند االقتضاء.

اIـادة اIـادة 7 :  : كل مـوظـف مـقـبول Iـتـابـعـة دورة الـتـكـوين
لـم يــلـــتـــحـق بـــمــؤســســة الــتـكــوين في أجـل أقـصــاه شــهـر
واحد (1) ابـتداء من تاريخ تبـليغه ببـداية التكـوينs يفقد

احلق في الترقية.

اIـادة اIـادة 8 : : يـضمن اIـركـز الـوطـني للـتـكـوين اجلـمركي
تنظيم التكوين التكميلي.

اIادة اIادة 9 : : ينـظم التـكوين بـشكل مـتواصل أو تـناوبي
ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وتربصا تطبيقيا.

اIادة اIادة 10 : : حتـدد مدة الـتـكوين الـتـكمـيـلي بأربـعة (4)
أشهر.

اIــــادة اIــــادة 11 : : تــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بـــرامـج الــــتـــكــــوين
الــتــكـمــيــلي ويـتـم تـفــصــيل مــحـتــواهــا من طـرف مــؤســسـة

التكوين اIعنية.

اIـادة اIـادة 12 : : يــتـولى تـأطــيـر ومـتــابـعـة اIـوظــفـX أثـنـاء
التـكـوين التـكـميـليs اIـكـونون بـاIـركز الـوطـني للـتـكوين

اجلمركي و/أو إطارات مؤهلة من إدارة اجلمارك.

اIــادة اIــادة 13 : : يـــلـــزم اIــوظـــفـــون اIـــعـــنـــيـــون بـــالــتـــكـــوين
الـــتــكـــمــيــلـيs بــإجــراء تـــربص تـــطــبــيـــقي ذي صــلـــة �ــيــدان
sنشاطـهم مدته شهر واحد (1) لدى مصالح إدارة اجلمارك

ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.

اIـادة اIـادة 14 : : يـتم تـقـيـيم اIـعـارف حـسب مـبـدأ اIـراقـبة
البيداغوجية اIستمرة ويشمل امتحانات دورية.

15 : : عـنــد نــهــايــة الــتـكــوين الــتــكــمــيـلـيs يـنــظم اIـادة اIـادة 
امتحان نهائي حول برنامج التكوين.

16 : : حتـدد كـيفـيـات تقـيـيم الـتكـوين الـتكـمـيلي اIادة اIادة 
كما يأتي:

- مــعـدل اIــراقـبــة الـبــيـداغــوجـيــة اIـســتـمــرة جملـمـوع
s2 عاملIا sدرّسةIالوحدات ا

s1 عاملIا sعالمة تقرير التربص التطبيقي -

- معدل االمتحان النهائيs اIعامل 2.

اIـادة اIـادة 17 : : يتم إعالن اIـوظـفX احلـائـزين معـدال عـاما
يساوي على األقل 10 على 20 ناجحX نهائيا في التكوين

من طرف جلنة نهاية التكوين التي تتكون من :

- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــX أو £ــثــلــهـا
sرئيسا sؤهل قانوناIا

sمدير مؤسسة التكوين أو £ثله -

- £ثلX اثنX (2) عن اIكونI Xؤسسة التكوين.

اIادة اIادة 18 : : تـبلغ نـسـخة من مـحضـر الـنجـاح النـهائي
الـذي تـعـدّه الـلــجـنـة اIـذكـورة أعالهs إلى اIـصـالح اخملـتـصـة
للـوظـيفـة الـعـمومـيـة في أجل ثمـانـية (8) أيـامs ابـتداء من

تاريخ إمضائه.

اIــادة اIــادة 19 : : يــســـلم مـــديــر مـــؤســســـة الــتـــكــوين شـــهــادة
لـلــمــوظـفــX الــنـاجــحــX نـهــائـيــاs بــنـاء عــلى مــحــضـر جلــنـة

نهاية التكوين.

اIـادة اIـادة 20 : : يــرقى اIـوظــفــون الـنــاجـحــون نــهـائــيـا في
دورة التكوين التكميلي إلى الرتب اIعنية.

اIـادة اIـادة 21 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 13 مــحــرم عــام 1434 اIــوافق 27
نوفمبر سنة 2012.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
وبتفويض منه وبتفويض منه 

اIدير العاماIدير العام للجماركللجمارك
محمد عبدو بودربالةمحمد عبدو بودربالة
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اIلحق األولاIلحق األول
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة عون رقابةبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة عون رقابة

1 - برنامج التكوين النظري : اIدة ثالثة (- برنامج التكوين النظري : اIدة ثالثة (3) أشهر) أشهر

اIعاملاIعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم
1

2

3

4

5

6

7

8

9

60 سا

20 سا

36 سا

24 سا

30 سا

20 سا

24 سا

20 سا

40 سا

2

1

2

1

1

1

2

1

1

2 - التربص التطبيقي - التربص التطبيقي  : اIدة شهر واحد ( : اIدة شهر واحد (1)
يلزم اIوظفون اIـعنيون بالـتكوين التكـميليs بإجراء تـربص تطبيقي ذي صـلة �يدان نشـاطهم مدته شهر واحد (1)

لدى مصالح إدارة اجلمارك ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.

274 ساعة ساعةاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

تكوين قاعدي مشترك
تنظيم ومهام إدارة اجلمارك

مهام وتسيير الفرق
اIنازعات اجلمركية

اإلعالم اآللي
أخالقيات اIهنة لدى إدارة اجلمارك

الرقابة اجلمركية في احلدود
التحرير اإلداري
اللغات األجنبية

اIلحق اIلحق 2
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة ضابط فرقبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة ضابط فرق

1 - برنامج التكوين النظري : اIدة ثالثة (- برنامج التكوين النظري : اIدة ثالثة (3) أشهر) أشهر

اIعاملاIعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18 سا

24 سا

30 سا

18 سا

30 سا

36 سا

60 سا

18 سا

46 سا

42 سا

1

2

2

2

1

1

1

2

1

1

2 - التربص التطبيقي : اIدة شهر واحد ( - التربص التطبيقي : اIدة شهر واحد (1)
يلزم اIوظفون اIـعنيون بالـتكوين التكـميليs بإجراء تـربص تطبيقي ذي صـلة �يدان نشـاطهم مدته شهر واحد (1)

لدى مصالح إدارة اجلمارك ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص.

322 ساعةساعةاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

تنظيم ومهام إدارة اجلمارك
مهام وتسيير الفرق

إجراءات اجلمركة
مكافحة الغش والتهريب

اIنازعات اجلمركية
اإلعالم اآللي

عناصر فرض الضريبة لدى اجلمارك (التعريفة - اIنشأ - القيمة)
االستعالم اجلمركي
األنظمة اجلمركية
اللغات األجنبية 
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اIلحق اIلحق 3
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة ضابط رقابةبرنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة ضابط رقابة

1 - برنامج التكوين النظري : اIدة ثالثة (- برنامج التكوين النظري : اIدة ثالثة (3) أشهر) أشهر

اIعاملاIعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30 سا

48 سا

36 سا

30 سا

30 سا

30 سا

18 سا

30 سا

24 سا

50 سا

2

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2 - التربص التطبيقي : اIدة شهر واحد ( - التربص التطبيقي : اIدة شهر واحد (1)
sــعــنــيــون بــالــتــكــوين الــتــكـمــيــليIــوظــفــون اIيــلـزم ا
بـإجــراء تـربص تـطـبــيـقي ذي صـلــة �ـيـدان نـشــاطـهم مـدته
شـهـر واحد (1) لـدى مـصـالح إدارة اجلـمـارك ويـعـدون عـلى

إثره تقرير نهاية التربص.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 16 ربـــيع الـــثـــانـي عــام ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1435 اIـوافق  اIـوافق 16 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة s2014 يـحــدد بـرنـامجs يـحــدد بـرنـامج

تـــــكـــــويـن الـــــوكالء لــــــدى اجلـــــمـــــارك اIـــــقـــــدم مـن قـــــبلتـــــكـــــويـن الـــــوكالء لــــــدى اجلـــــمـــــارك اIـــــقـــــدم مـن قـــــبل
مـــؤســــســـة عـــمــــومـــيــــة لـــلــــتـــكــــوين اIــــهـــنـي أو خـــاصـــةمـــؤســــســـة عـــمــــومـــيــــة لـــلــــتـــكــــوين اIــــهـــنـي أو خـــاصـــة

للتكوين اIهني معتمدة.للتكوين اIهني معتمدة.
ــــــــــــــــــــ

sاليةIإن وزير ا
sXهنيIووزير التكوين والتعليم ا

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 79-07 اIـــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اIوافق 21 يولـيو سـنة 1979 واIـتضمن
قــانـون اجلــمـاركs اIــعــدل واIـتــممs ال ســيـمــا اIـواد 78 و78

s1 مكرر و78 مكرر

326 ساعة ساعةاحلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

إجراءات اجلمركة

األنظمة اجلمركية

اIنازعات اجلمركية

محاسبة القباضات

اجلباية اجلمركية

اإلعالم اآللي

االستعالم اجلمركي

القيمة لدى اجلمارك

األنظمة التفضيلية

التعريفة اجلمركية

- و�قتضى القانون رقم 08-07 اIؤرخ في 16 صفر
عــــام 1429 اIــــوافق 23 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2008 واIــــتـــــضــــمن
القـانون التـوجيـهي للـتكـوين والتـعليم اIـهنـيsX ال سـيما

sادة 28 منهIا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبـر سنة 2013

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIو ا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

sاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 01 -419
اIـؤرخ في 5 شـوال عـام  1422 اIـوافق 20 ديـســمــبـر ســنـة
2001 الــــذي يــــحــــدد شــــروط إحــــداث اIــــؤســــســــات اخلــــاصـــة

sهني وفتحها ومراقبتهاIللتكوين ا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 03-87 اIـؤرخ
في 30 ذي احلـــجـــة عــام 1423 اIــوافق 3 مـــارس ســـنــة 2003
sXهنيIالذي يحدد صالحيات وزير التكوين والتعليم ا
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 10-288 اIؤرخ
في 8 ذي احلــجـة عـام 1431 اIـوافق 14 نـوفـمـبـر سـنـة 2010
واIـــتــــعـــلق بــــاألشـــخــــاص اIـــؤهـــلــــX بـــالـــتــــصـــريح اIــــفـــصل

sادة 5 منهIال سيما ا sللبضائع
يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اIـادة 5 من اIـرسـوم
الـتـنـفـيذي رقم 10- 288 اIـؤرخ في 8 ذي احلـجـة عام 1431
اIوافق 14 نوفـمبـر سنة 2010 واIذكـور أعالهs يهـدف هذا
الـقـرار إلى حتـديـد بـرنـامـج تـكـوين الـوكالء لـدى اجلـمـارك
اIــقـــدم من قــبل مـــؤســســة عــمــومـــيــة لــلــتــكـــوين اIــهــني أو

خاصة للتكوين اIهني معتمدة.
اIــــاد اIــــاد 2 :  : يــــتم فــــتـح تــــكــــوين الــــوكـالء لــــدى اجلــــمـــارك
للحائزين شهـادة جامعية أو ما يعـادلها في االختصاصات

القانونية و االقتصادية والتجارية واIالية.
(2) Xاثـنـ Xـادة 3 :  : حتـدد مـدة الـتــكـوين بـسـداســيـIـادة اIا

منها تربص تطبيقي مدته شهران (2).
يرفق برنامج التكوين باIلحق األول بهذا القرار.

اIادة اIادة 4 :  : يجرى التربص التطبيقي اIنصوص عليه
في اIادة 3 أعالهs لـدى وكيل مـعتمـد لدى اجلـمارك أو لدى
شــركــة عـــمــومــيــة أو خــاصـــة خــاضــعــة لــلـــقــانــون اجلــزائــري
تــتـوفــر عـلى مــصـلــحــة مـتــخـصــصـة في جــمـركــة الـبــضـائع

وحائزة على ترخيص باجلمركة.
يـلزم كل متربص بـإعداد تقريـر عند نهـاية التربص

التطبيقي.
اIــادة اIــادة 5 :  : يـــنــظـم عــنـــد نـــهــايـــة كل ســـداسي امـــتـــحــان

تقييمي. 
حتدد مدة االمتـحان وكذا معامل كل مادة في اIلحق

الثاني بهذا القرار.

اIـادة اIـادة 6 : : يـودع تـقـريـر نـهـايـة الـتـربص في اIـؤسـسة
عند نهاية مدة التكوين احملددة في اIادة 3 أعاله.

حتــتــسـب عالمــة تــقـــريــر الــتــربـص ذي اIــعــامل 1 في
معدل السداسي الثاني.

اIــــادة اIــــادة 7 :  : يـــصــــرح بــــالــــقــــبـــولs اIــــتــــربــــصـــون الــــذين
حتــــــصـــــلــــــوا عـــــلـى مـــــعــــــدل عـــــام يــــــســـــاوي أو يــــــفـــــوق 20/10

ويحتسب وفقا للصيغة اآلتية :
     معدل السداسي األول+ معدل السداسي الثاني

اIعدل العام = 
2                                                                              

اIادة اIادة 8 :  : تـسلم شهـادة التكـوين لكل متـربص مقبول
تابع بنجاح الدورة الكاملة للتكوين. 

يـرفق »ـوذج شـهــادة الـتـكـوين بـاIـلـحق الـثـالث بـهـذا
القرار. 

اIـادة اIـادة 9 :  : يــخـضـع اIـتــربـصــون اIـعــنـيــون بــالـتــكـوين
للنظام الداخلي للمؤسسة مكان إجراء التكوين.

اIـادة اIـادة 10 :  : يـحـفظ اIــلف الـبـيـداغــوجي لـكل مـتـربص
في أرشيف اIؤسسة اIعنية مكان إجراء التكوين.

اIـادة اIـادة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 16 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1435
اIوافق 16 فبراير سنة 2014.

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير التكوينوزير التكوين
XهنيIوالتعليم اXهنيIوالتعليم ا
نور الدين بدوينور الدين بدوي

اIلحق األولاIلحق األول
برنامج تكوين الوكيل لدى اجلماركبرنامج تكوين الوكيل لدى اجلمارك

1 - برنامج التكوين النظري والتطبيقي : اIدة اثنا عشر ( - برنامج التكوين النظري والتطبيقي : اIدة اثنا عشر (12) شهرا) شهرا

اIالحظاتاIالحظاتاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

1

2

3

تـــنــــظـــيم وســـيـــر إدارة اجلـــمـــارك ونـــشــــاط الـــوكـــيل لـــدى اجلـــمـــارك (احلـــقـــوق
والواجبات)

إجراءات اجلمركة

األنظمة اجلمركية

38 سا

44 سا

30 سا

سداسي

سنوي

سداسي
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اIلحق األول (تابع)اIلحق األول (تابع)

مالحظاتمالحظاتاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

56 سا

56 سا

18 سا

50 سا

28 سا

28 سا

28 سا

28 سا

28 سا

28 سا

20 سا

480 ساسا

شهرانشهران

سنوي

سنوي

سداسي 

سنوي

سداسي

سداسي

سداسي

سداسي

سداسي

سداسي

سداسي

اIنازعات اجلمركية

النظام اIنسق للترميز وتعيX البضائع

قانون التأمينات

اجلباية اجلمركية ومنشأ البضائع والقيمة لدى اجلمارك 

التجارة الدولية

التقنيات البنكية

القانون البحري

القانون اIدني

القانون التجاري

قانون العقوبات

لغة أجنبية (اإلجنليزية التقنية)

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

تربص تطبيقيتربص تطبيقي

2 - مضمون مواد برنامج التكوين:- مضمون مواد برنامج التكوين:

الـوحدة الـوحدة 1  : تنـظـيم و سـير إدارة اجلـمـارك و نـشاط  : تنـظـيم و سـير إدارة اجلـمـارك و نـشاط
الوكيل لدى اجلمارك (احلقوق والواجبات) : الوكيل لدى اجلمارك (احلقوق والواجبات) : 

1- التعريف باجلمارك اجلزائرية:

sنبذة تاريخية -

sتنظيم إدارة اجلمارك -

sالوسائل البشرية -
2 - مهام إدارة اجلمارك :

sهام االقتصاديةIا -

sهام اجلبائيةIا -
sمهام احلماية -

- مـــهــام اIـــســاعـــدة في اتــخـــاذ الــقـــرار (إحــصـــائــيــات
s(التجارة اخلارجية

- استراتيجية وآفاق.
3 - نشاط الوكيل لدى اجلمارك :

sالوكيل لدى اجلمارك -
sشروط £ارسة نشاط الوكيل لدى اجلمارك -

- احلقوق والواجبات.
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4 - مهمة الوكيل لدى اجلمارك :
sقبل عملية جمركة البضائع -

- بعد عملية جمركة البضائع.

الوحدة الوحدة 2 : اإلجراءات اجلمركية :  : اإلجراءات اجلمركية : 
1 - عموميات

2 - إحضار البضائع ووضعها  لدى اجلمارك :

sبدأ العامIا -
- التزامات الناقل والتصريح اIوجز :

sالنقل البحري *
sالنقل اجلوي *
* النقل البري.

3 - الـــقــواعـــد اIـــتــعـــلــقـــة بــإعـــداد و إيـــداع الــتـــصــريح
اIفصل :

sفصلIؤهلون إلجراء التصريح اIاألشخاص ا -
- الوكالء لدى اجلمارك ومسؤولياتهم.

4 -  شـــــروط إنـــــشـــــاء اخملــــــازن ومـــــســـــاحـــــات اإليـــــداع
اIؤقت : 

sالتعريف -
- شـروط إنــشـاء اخملــازن ومـســاحـات اإليــداع اIـؤقت

s (رخص بهاIالعمليات ا)
- اIيناء اجلاف (التعريفs الدورs........ sإلخ).

5 - عموميات حول التصريح اIفصل للبضائع :

sفصلIالطابع اإللزامي للتصريح ا -
sمبدأ التصريح الكتابي -

sفصل و أنواعهIشكل التصريح ا -

sفصلIتسجيل التصريح ا -

- أهـداف تسجـيل التـصريح اIفـصل (الوقتs أساس
احلسابs سند دين للخزينة العمومية).

6 - العناصر اIكونة للتصريح اIفصل :

- تـعـريف وشـرح البـيـانـات التي يـوجـبـها الـتـشريع
sاجلمركي

- الوثائق اIرفقة بالتصريح اIفصل.
7 - فحص البضائع :

sالطابع االختياري للفحص -
sأماكن فحص البضائع -

sصرحIحضور ا -
- شهادة الفحص.

8 - أخد العينات  من قبل مصالح اجلمارك :
sكيفيات أخذ العينات -

sأخوذةIوجهة العينات ا -
.(D41) طلب أخذ عينات -

9 - تصفية و دفع احلقوق و الرسوم اجلمركية :
sنشأة الديون اجلمركية -

sتعريف احلقوق و الرسوم -
sاالستثناء من مبدأ الدفع النقدي -

sاعتماد الرفع -
sتسديد احلقوق و الرسوم -

-  التخلي عن البضاعة.
10- إلغاء التصريح اIفصل : 

- شــروط إلــغــاء الــتــصــريـح (عــنــد االســتــيــراد وعــنــد
s(التصدير

- حـــاالت إلــغـــاء الــتـــصــريح (عـــنــد االســـتــيـــراد وعــنــد
s(التصدير

- إجراءات اإللغاء واآلثار اIترتبة عنه.
11- نظاما اجلمركة (اآللي واليدوي) :

s(SIGAD) النظام اآللي -
-  النظام اليدوي.

الوحدة الوحدة 3 : األنظمة اجلمركية :   : األنظمة اجلمركية :  
1 - مدخل إلى األنظمة اجلمركية :

s(النهائية) األنظمة اجلمركية -
sاألنظمة اجلمركية االقتصادية  -

- الـــــفــــرق بـــــX نــــظـــــام جـــــمــــركـي و نــــظـــــام جــــمـــــركي
اقتصادي.

2 - تعريف ومفهوم األنظمة اجلمركية االقتصادية :
- اخلـــــصــــائـص اIـــــشــــتـــــركـــــة لألنـــــظــــمـــــة اجلـــــمــــركـــــيــــة

sاالقتصادية
- الـقـواعد الـقـانـونـيـة اIـشـتركـة لألنـظـمـة اجلـمـركـية

sاالقتصادية
- اIــــــزايـــــا االقــــــتـــــصــــــاديـــــة لـألنـــــظـــــمــــــة اجلـــــمــــــركـــــيـــــة

sاالقتصادية
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- كـــيــفــيـــات وشــروط مـــنح االســتـــفــادة من األنـــظــمــة
اجلمركية االقتصادية.

3 - ترتيب األنظمة اجلمركية االقتصادية :
-  األنـــظـــمـــة اجلـــمـــركـــيـــة االقـــتـــصـــاديـــة ذات الـــطـــابع

sالتجاري
- األنــــظـــمـــة اجلـــمــــركـــيـــة االقــــتـــصـــاديــــة ذات الـــطـــابع

الصناعي.
4 - الـقـواعـد اIـشتـركـة لـتـطـبيـق األنظـمـة اجلـمـركـية

االقتصادية :
sستفيدينIحقوق وواجبات ا -

- دور مـــــــصــــــالح اجلـــــــمــــــارك في مـــــــجــــــال اIــــــراقــــــبــــــة
sتابعةIوا

s(نازعاتIا) اإلخالل بااللتزامات -
- تصفية األنظمة اجلمركية االقتصادية.

الوحدة الوحدة 4 : اIنازعات اجلمركية: : اIنازعات اجلمركية:
1 - خصائص القانون اجلمركي :
sنازعة اجلمركيةIخصوصيات ا -

- اخملالفات اجلمركية.
2 - اIسؤولية في مجال اخملالفات اجلمركية :

sسؤولون جزائياIاألشخاص ا -
sسؤولون مدنياIاألشخاص ا -

sسؤولية التضامنيةIا -
- االجتهاد القضائي في مجال اIسؤولية.

3 - معاينة وردع اخملالفات اجلمركية :
sعاينة اخملالفات اجلمركيةI الطرق اخملتلفة -

- ردع اخملالفات اجلمركية.
4 - تسوية اIنازعات اجلمركية :

sالدعاوى الناشئة عن اخملالفة اجلمركية -
sصاحلةIالتسوية عن طريق ا -
- نظرة عن التسوية القضائية.

5 - نـظــرة عن مــخـالــفـة الــتـشــريع اخلــاص بـالــصـرف
وحركة رؤوس األموال من وإلى اخلارج.

6- التهريب.

الــــوحــــدة الــــوحــــدة 5 : الــــنـــظــــام اIــــنـــسـق لـــتــــعــــيـــX وتــــرمــــيـــز : الــــنـــظــــام اIــــنـــسـق لـــتــــعــــيـــX وتــــرمــــيـــز
البضائع :البضائع :

1- حملة تاريخية عن مدونة النظام اIنسق.

2 - األسس الــقـــانــونــيـــة لــلــنـــظــام اIــنــسـق و مــبــادئه
ومستعمليه.

3 - تسيير مدونة النظام اIنسق :
sنسق و اللجان الفرعيةIجلنة النظام ا -

- التغيرات الواقعة على مدونة النظام اIنسق.
4 - هيكل النظام اIنسق :

sاألقسام -
sالفصول -

sالبنود التعريفية -
- البنود التعريفية الفرعية .

5 - الـقـواعد الـقـانـونيـة لألقـسام والـفـصول والـبـنود
التعريفية الفرعية.

6 - القواعد العامة لتفسير النظام اIنسق.
 الوحدة  الوحدة 6 : قانون التأمينات:  : قانون التأمينات: 

1 - التشريع اخلاص بالتأمينات :
- نبذة تاريـخية حول الـقانون اIؤرخ في 13 يـوليو

sتعلق بالتأميناتIسنة 1930 وا
s1995 ؤرخ في25 ينـاير سنةIاألمر رقم  95-07  ا -

اIعدل واIتمم.
- الــقــانــون رقم 06-04 اIــؤرخ في20 فـــبــرايــر ســنــة

s2006 اIعدل واIتمم.

2 - تعريف العقد وخصائصه العامة :
sالتعريف -

- اخلصائص العامة للعقد.
3 - إبرام العقد :

sاالقتراح -
sمذكرة افتتاحية -

sالبوليصة أو الضبط -
- التعديالت.

4 - واجبات األطراف اIتعاقدة :
sؤمن لهIواجبات ا -

- واجبات اIؤمن.
: X5 - مبدأ تعويض األضرار في التأم

sعرض وتبرير مبدأ التعويض -
- اآلثار.
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6 - مباد§ االختصاص والتقادم :
sمباد§ االختصاص -

- التقادم.
7 - التأمينات على النقل :

sالتأمينات في النقل البحري -
- التأمينات في النقل البري.

الـــوحــدة الـــوحــدة 7 : اجلــبـــايــة اجلـــمــركـــيــةs مـــنــشـــأ الــبـــضــاعــة : اجلــبـــايــة اجلـــمــركـــيــةs مـــنــشـــأ الــبـــضــاعــة
والقيمة لدى اجلمارك :والقيمة لدى اجلمارك :

I - اجلباية اجلمركية :- اجلباية اجلمركية :
1- اIباد§ العامة للجباية اجلمركية

2- احلقوق و الرسوم احملصلة من طرف اجلمارك

3- كيفيات حتصيل احلقوق و الرسوم 

4- استرداد احلقوق و الرسوم

5- اIزايا اجلبائية:

sنشأة �وجب االتفاقات واالتفاقياتIزايا اIا -
sاخلاصة Xنشأة �وجب القوانIزايا اIا -

- اIزايا اIنشأة �وجب قوانX اIالية.
II - منشأ البضائع :- منشأ البضائع :

1 - مباد§ عامة حول منشأ البضائع :
sتعاريف -

sصدرIنشأ واIا -
sنشأIأهمية حتديد ا -

- معايير حتديد اIنشأ.

2 - قواعد اIنشأ غير التفضيلية :
- قـــواعــد اIــنــشــأ غــيـــر الــتــفــضــيــلـــيــة عــلى اIــســتــوى

sالدولي
- قـــواعــد اIــنــشــأ غــيـــر الــتــفــضــيــلـــيــة عــلى اIــســتــوى

الوطني.
3 - قواعد اIنشأ التفضيلية :
sاالتفاقية اجلزائرية األردنية -

sنشأIإثبات ا -
sنطقة العربية الكبرى للتبادل احلرIا -

- اتفاق الشراكة بX اجلزائر و االحتاد األوروبي.
4 - الــــشـــروط اIــــطــــلـــوبــــة لالســــتــــفـــادة مـن الـــنــــظـــام

التفضيلي.
5 - تبرير اIنشأ ووسائل التعاون اإلداري.

III - القيمة لدى اجلمارك:- القيمة لدى اجلمارك:

1 - مدخل
2 - مختلف طرق التقييم

3 - القيمة التعاقدية :
sعموميات -

- العناصر اIكونة للقيمة لدى اجلمارك.
4 - الشروط اIتعلقة بإعادة بيع البضائع :

sتعلقة بإعادة بيع البضائعIالقيود ا -
- حالة وجود صالت بX البائع و اIشتري.

5 - الطرق البديلة.
6 - تقييم الوسائط اIعلوماتية.

7 - غياب القيمة التعاملية.
8 - القـيـمة لـدى اجلـمـارك للـبـضائع اIـوضـوعة حتت

األنظمة اجلمركية اIعلقة.
9 - الـــقــيـــمــة لـــدى اجلــمــارك لـــلــبـــضــائع فـي مــخــازن

اإليداع.
10 - القـيمة لـدى اجلمارك لـلبضـائع اIستـوردة بعد

حتسX الصنع.
الوحدة الوحدة 8 : التجارة الدولية: : التجارة الدولية:

1 - عموميات حول اIباد§ االستراتيجية :
- تــــــــــــــــــدويـل (internationalisation) االخـــــــــــــــــتــــــــــــــــــيـــــــــــــــــار

sاالستراتيجي
s(الصادرات) تشخيص التصدير -

- أهداف االستراتيجية الدولية.
2 - دراســــة األســــواق والــــســــيــــاســــة عــــلى الــــصــــعــــيــــد

الدولي :
sتشخيص التصدير -

sاختيار األسواق -
sدراسة األسواق الدولية -

sنتوج الدوليIسياسة ا -

sسياسة األسعار الدولية -

sسياسة التوزيع الدولي -

sسياسة االتصاالت الدولية -

- االستشراف.
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3 - اخلدمات اللوجيستية الدولية :
s(incoterms) شروط التسليم -

- اخلـدمات اللـوجيـستـية (األنـشطة اIـتعـلقـة بتداول
s(البضاعة

sأسعار النقل -
sعقد النقل -

sنقولةIالبضائع ا Xتأم  -
- اIـــــصـــــاريـف اIـــــتـــــعـــــلـــــقـــــة بـــــجـــــمـــــركـــــة الـــــبـــــضـــــائع

(مستحقات الوكيل لدى اجلمارك).
4 - التمويل واخملاطر الدولية :

sطرق و كيفيات الدفع  -
sالتحكم في مخاطر عدم الدفع -
sالتحكم في مخاطر الصرف -

- تمويل العمليات الدولية.
5 - العقود التجارية:

- الـعرض التـجاري (كيفـية إعداد وتـقد� عرض على
s(الصعيد الدولي

- عـــقـــود الـــبـــيـع الـــدولـــيـــة (إبـــرام الـــعـــقـــدs الـــشـــروط
s(الشروط االقتصادية sالعامة

- عقود الوسطاء (األعوان الدوليون).
الوحدة الوحدة 9 : التقنيات البنكية : : التقنيات البنكية :

1 - تعريف البنك و دوره.
2 - تــمـــويل الــتــجـــارة اخلــارجــيـــة (عــمــومـــيــات حــول

التجارة اخلارجيةs التوطX البنكيs ...إلخ).
3 - الــوثـــائق األســاســـيــة اIـــســتـــعــمــلـــة في الـــتــجــارة

الدولية.
sـكـشوفI4 - األجـهـزة  الـتقـنـيـة لـلـدفع (الـدفع عـلى ا

باIوافقةs ومسار الوثائقs ...إلخ).
5 - طرق الدفع :

sالتحويل البسيط -
sـتـدخـلةIاألطراف ا sـسـتنـدي (الـتـعريـفIالـقـرض ا -
مـسار العمـليةs جمع الـوثائق مقابل الـدفعs جمع الوثائق

مقابل القبولs ...ألخ).
sـسـتـنـدي (بـالـنـسـبـة لـلبـنكI6 - مـخـاطـر الـتـسـديـد ا

للمصدر واIستوردs ...إلخ).
7 - االعـتـماد اIـسـتـندي ( الـتـعاريفs سـيـر عمـلـيات

اخملاطر).

8 - األشكال اخملتلفة لالعتماد اIستندي.
.(INCOTERMS) 9 - شروط التسليم

الوحدة الوحدة 10 : القانون البحري : : القانون البحري :
1 - حتديد وتشخيص السفينة :

sملكية السفينة  -
sمسؤولية مالك السفينة -

- موظفو االستغالل.
2 - العمليات األساسية الستغالل السفينة :

sعقود تأجير السفينة -
sعقد النقل البحري -

-  تنفيذ العقد و مسؤولية الناقل البحري.
3 - اIبيعات البحرية :

s(FOB) البيع عند الشحن -
sبيعات عند الوصولIا -

.(CAF) البيع بحساب جميع التكاليف -
4 - احلوادث البحرية والتأمينات البحرية :

sاحلوادث البحرية  -
-  التأمينات البحرية.

5 - احلسابات االنتقالية للسفن.
الوحدة الوحدة 11 : القانون اIدني : : القانون اIدني :

1 - عموميات :
sXتطبيق القوان -

- األشخاص الطبيعية واIعنوية.
2 - االلتزامات :

sمصادر االلتزام -
sآثار االلتزام -

sكيفيات االلتزام -
sانتقال االلتزام -

-  انتقال وانقضاء و إثبات االلتزام.
3 - العقود :

sلكيةIعقود ا -
sتعلقة باالنتفاع باألشياءIالعقود ا -

sعقود اخلدمات -
sعقود الغرر -

- الكفالة.
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4 - احلقوق العينية األساسية :
sلكية عموماIعقد ا -

- طرق اكتساب اIلكية.
5 - احلقوق العينية التبعية:

sالرهن -
sالرهن احليازي -
- حقوق االمتياز.

الوحدة الوحدة 12 : القانون التجاري : : القانون التجاري :
1 - عموميات :

sمفهوم التاجر -
- الـــدفــــاتــــر الـــتــــجــــاريـــة والــــتــــســـجــــيل فـي الـــســــجل

sالتجاري
- العقود التجارية.

2 - السندات التجارية :
sالسفتجة -

sالسندات ألمر -
sالشيك -

sسندات اخلزن -
sسند النقل -

- عقد حتويل الفاتورة.
3- الشركات التجارية.

4- اإلفالس والتسوية القضائية.

الوحدة الوحدة 13 : قانون العقوبات : : قانون العقوبات :
1 - عموميات :

2- األمــــر رقم 66-156 اIــــؤرخ في 8 يــــونــــيــــو ســــنــــة

1966 واIـــتــــضــــمن قــــانــــون الـــعــــقــــوبـــاتs اIــــعــــدل واIـــتــــمم

بالقانون رقم 04-15 اIؤرخ في 10 نوفمبر سنة 2004.
3 - الـعــقـوبـات اIــطـبــقـة عـلى األشــخـاص الــطـبـيــعـيـة

واIعنوية.
4 - اخملالفة وشخصية العقوبات.

5 - اجلرائم واجلنح :
sضد الشيء العمومي -

sضد األفراد -
- ضد اIمتلكات.

6 - األضرار التي تمس االقتصاد الوطني.

7 - جر�ة الغش.

8 - اخملالفات :

sمن الدرجة األولى -

sمن الدرجة الثانية -

- من الدرجة الثالثة.

الوحدة الوحدة 14 : اللغة اإلجنليزية التقنية : : اللغة اإلجنليزية التقنية :

I - التجارة واألعمال :

1 - التجارة :

sتقد� لرسالة األعمال التجارية -

- شـــكل رســـالــة األعـــمـــال الــتـــجـــاريــة الـــبـــريــطـــانـــيــة
sواألمريكية

sرسائل االستفسار -

sالرد على طلبات االستفسار -

s(طلبية) تقد� رسائل الطلبات التجارية -

sرسائل الشكاوى -

- رسائل االعتذار.

2 - النقل :

sالشحن والتغليف -

sمذكرة استشارية -

sاإلجراءات اجلمركية و اإلدارية -

sتقد� شكوى حول النقل -

sالرد على شكوى -

sشروط التخليص (الدفع): رسالة من الزبون -

-  شروط التخليص (الدفع) : رسالة من اIمون.

3 - النقل :

sالفوترة -

sتقد� شكوى حول الفوترة -

sالرد على شكوى -

sتقد� تعليمات للبنك بالدفع -

sطلب تمديد القرض -

sاالستفسار عن مراجع جتارية -

- الرد على طلب مرجع اIراسلة.
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II - مفردات التجارة واألعمال ذات االستعمال :
1 - اIــــكــــاIــــة  (اIـــــهــــاتــــفـــــة)s الــــفــــاكــــســـــات والــــبــــريــــد

اإللكتروني :
sالهواتف و األرقام -

sةIتمرير مكا -
sرسائل نصية -

sاالتفاقات -
sفاكسات -

- بريد إلكتروني.

2 -  اIعارف في  قطاع األعمال :
sأنواع االجتماعات -

sدور رئيس االجتماع -
sاتفاقات وترتيبات -

sمناقشة تقنية -
sمفاوضات وحاالت -
sفاوضاتIحتضير ا -

sصعوبات -
- إبرام اتفاق.

اIلحق الثانياIلحق الثاني
مدة االمتحان ومعامل اIوادمدة االمتحان ومعامل اIواد

اIعاملاIعاملاحلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

 2 ساعة

 3 سا

 3 سا

 3 سا

 3 سا

 2 سا

 3 سا

 2 سا

 2 سا

 2 سا

 2 سا

 2 سا

 2 سا

 2 سا

شهرانشهران

2

3

3

3

3

1

3

2

2

2

1

2

1

1

1

تـــنــظـــيم وســـيـــر إدارة اجلـــمــارك و نـــشـــاط الـــوكــيـل لــدى اجلـــمـــارك (احلـــقــوق
والواجبات)

إجراءات اجلمركة

األنظمة اجلمركية

اIنازعات اجلمركية

النظام اIنسق للترميز و تعيX البضائع

قانون التأمينات 

اجلباية اجلمركية ومنشأ البضائع والقيمة لدى اجلمارك

التجارة الدولية

التقنيات البنكية

القانون البحري

القانون اIدني

القانون التجاري

قانون العقوبات

لغة أجنبية (اإلجنليزية التقنية)

تربص تطبيقيتربص تطبيقي
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Xاإلداريــــتــــ Xاإلداري Xيــــتــــضــــــمن جتمن جتــــديديــــد الد الــــلــــــجــــنــــتــــ sي s2014 ــــوافق وافق 24 ف فــــبــــــرايرايــــر سر ســــــنــــة ةIا Iقــــــرار مرار مــــؤرخ في ؤرخ في 24 رب ربــــــيع اليع الــــــثــــــانياني ع عــــام ام 1435 ا
اIتساويتي األعضاء اخملتصتX �وظفي اIديرية العامة لألمالك الوطنية.اIتساويتي األعضاء اخملتصتX �وظفي اIديرية العامة لألمالك الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Xاإلداريت Xجتدد تشكـيلة اللجنت s2014 وافق 24 فبراير سنةIوجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 ا�

اIتساويتي األعضاء اخملتصتX بأسالك موظفي اIديرية العامة لألمالك الوطنيةs حسب اجلدول اآلتي :

األسالكاألسالك
£ثلو £ثلو اإلدارةاإلدارة

- اIفتشون
- اIهندسون اIعماريون

- اIهندسون Iسح األراضي

- اIتصرفون
- ملحقو اإلدارة
- أعوان اإلدارة

- الكتاب
- احملاسبون اإلداريون

- اIـــــــهـــــــنـــــــدســـــــون فـي اإلعالم
اآللي

- التقنيون في اإلعالم اآللي
- اIـــعــاونــون الــتـــقــنــيــون في

اإلعالم اآللي
- األعـــــوان الـــــتـــــقــــنـــــيـــــون في

اإلعالم اآللي
- الـــــــوثــــــــائـــــــقــــــــيـــــــون أمــــــــنـــــــاء

احملفوظات
- العمال اIهنيون

- سائقو السيارات
- احلجاب

- اIراقبون
- أعوان اIعاينة

XستخدمIثلو ا£XستخدمIثلو ا£

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيون األعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

عداور زوهير
لنجريط توفيق

حرمل أحمد

- عداور زوهير
- حروق محمد
- تركي جمال

- مقران محمد
- ارزاني فريد
- صميدة علي

- خلفاوي رضوان
- مقداد سليم صادق

- برحال صوريا

- ولد بابا علي اسماعيل
- عو�ر عبد الوهاب

- حموني صبيحة

- بريان عبد الله
- بن عمارة حياة

- عدلي عبد القادر

- عينة عبد الكر�
- اعوين آكلي

- جعالب خضرة مروى

Xعبيدات ياس -
- بارش نورة

- بصالح ابراهيم

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيون األعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 29 جـمـادى الثـانيـة عام  جـمـادى الثـانيـة عام 1435 اIوافق  اIوافق 29   أبـريل سنة أبـريل سنة s2014 يعـدs يعـدّل القـرار اIؤرل القـرار اIؤرّخ في خ في 18 ربيع الـثـاني عام ربيع الـثـاني عام
1432 اIوافق  اIوافق 23 مارس سنة  مارس سنة 2011  واIتضم واIتضمّن تعيX أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات األشغـال.ن تعيX أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات األشغـال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرّخ في 29 جـمـادى الثـانيـة عام 1435 اIوافق 29 أبـريل سنة s2014 يعـدّل القـرار اIؤرّخ في 18 ربيع
sعدّلIا sأعـضاء اللجنة الوطنيـة لصفقات األشغـال Xـتـضـمـّن تـعـيـIـوافق 23 مـارس سـنـة 2011 واIالثـاني عـام 1432 ا

كما يأتي :
.....................(بدون تغيير حتى)

- السيدة نورة شلغوs £ثلة وزير التجارةs عضوا مستخلفاs خلفا للسيد حسX بلعيد .
....................(الباقي بدون تغيير)...................".
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وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرقــرار وزاري مـــشــتـــرك مــؤرّخ في خ في 24 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1435 اIــوافق  اIــوافق 26 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة s2014 يــتــضــمs يــتــضــمّن وضعن وضع

بـــعض األسالك اخلــــاصـــة الـــتـــابـــعـــة لـــوزارة الـــصـــحـــةبـــعض األسالك اخلــــاصـــة الـــتـــابـــعـــة لـــوزارة الـــصـــحـــة
والــســكــان وإصـالح اIــســتــشــفــيــات في حــالــة الــقــيــاموالــســكــان وإصـالح اIــســتــشــفــيــات في حــالــة الــقــيــام
باخلدمة لدى وزارة اجملاهدين واIصالح التابعة لها.باخلدمة لدى وزارة اجملاهدين واIصالح التابعة لها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الــــوزيـــــر لـــــدى الــــوزيـــــر األولs اIــــكـــــلّف بـــــإصالح
sاخلدمـة العمومـية

sووزير اجملاهدين
sستشفياتIووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 ديسـمبـر سنة 2013

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-240 اIؤرّخ
في 29 رجـب عــــام 1430 اIــــوافـق 22 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2009
XــــوظــــفــــIــــتـــــضــــمّن الــــقـــــانـــــون األســــــاسي اخلـــــاص بــــاIوا

sللصحة العمومية Xألسالك النفساني XنتمIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-393 اIؤرّخ
في 7 ذي احلجّة عـام 1430 اIوافـق 24 نوفـمبر سنـة 2009
XــــوظــــفــــIــــتـــــضــــمّن الــــقـــــانـــــون األســــــاسي اخلـــــاص بــــاIوا
اIـــنـــتـــمــــX ألسـالك اIـــمـــارســـX الـــطـــبــــيـــX الـــعـــامـــX في

sالصحـة العمومـية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-394 اIؤرّخ
في 7 ذي احلجّة عـام 1430 اIوافـق 24 نوفـمبر سنـة 2009
XــــوظــــفــــIــــتـــــضــــمّن الــــقـــــانـــــون األســــــاسي اخلـــــاص بــــاIوا
اIــنـتــمــX لـســلك اIـمــارسـX الـطــبـيـX اIــتـخــصـصـX في

sالصحـة العمومـية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-121 اIؤرّخ
في 15 ربــيع الــثــانـي عــام 1432 اIــوافـق 20 مــارس ســنــة
XــوظـفـIــتـضــمّن الـقـــانــون األســـاسي اخلـــاص بـاI2011 وا

sللصحة العمومية Xألسالك شبه الطبي XنتمـIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-272 اIؤرّخ
في 16 رمــضــان عــام 1434 اIـوافـق 25 يــولــيــو ســنـة 2013
واIـتــضــمّن تــعــديل الــقــانـون األســاسي لــلــمــركــز الــوطـني
لــتـجــهــيـز مــعـطــوبي وضــحـايــا ثـــورة الـتــحـــريــر الــوطـني

sوذوي احلقوق
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-273 اIؤرّخ
في 16 رمــضــان عــام 1434 اIـوافـق 25 يــولــيــو ســنـة 2013
واIــــتـــــضـــــمّـن تـــــعــــديـــل الـــــقـــــانــــــون األســـــــاسي Iـــــراكــــــــز

sالـراحـــة للمجـاهدين

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اIــشــتــــرك اIـؤرّخ
في 12 جــمـــادى الــثــانـــيــة عـــام 1413 اIــوافـق 7 ديــســـمــبـــر
ســــنـــــة 1992 واIــــتــــضــــمّن وضـع بــــعض األسـالك الــــتــــابــــعـــة
لــوزارة الــصـحـــة والــسـكـــان في حـــالـــة الـقــيـــام بـاخلـــدمــة
لــدى اIـركــز الـوطـني لــتـجـهــيـز اIـعــطـوبـX ضــحـايـا حـرب

sالتحـريـر الـوطني
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اIــشــتــــرك اIـؤرّخ
في 7 شـــعــــبـــان عــــام 1415 اIــــوافـق 9 يـــنـــايــــر ســـنــــة 1995
واIـتـضــمّن وضع بـعض األسالك اخلـاصــة بـوزارة الـصـحــة
والــســكــــان في حـــالــــة خــدمــة لــــدى اIــصــالـح واIــؤســســات

sتمّمIا sتخصصة التابعة لوزارة اجملاهدينIا

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 2 من اIـرسـوم
الـــتّـــنـــفــــيـــذيّ رقـم 09-240 اIــؤرّخ في 29 رجب عــام 1430
Xالــتّـنـفــيـذيّـ XـرســومـIـوافق 22 يــولــيــو ســنـة 2009 واIا
رقم 09-393 ورقم 09-394 اIـــؤرّخــــX في 7 ذي احلـــــــجّــــــــة
عــام 1430 اIــوافق 24 نـــوفــمـــبــر ســـنــة s2009 واIــادّة 3 من
اIــــرســـوم الــــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 11-121 اIــــؤرّخ في 15 ربــــيع
الـثـاني عام 1432 اIـوافق 20 مـارس سـنة 2011 واIـذكورة
أعـالهs يـــــوضع فـي حـــــالــــة الـــــقـــــيـــــام بـــــاخلـــــدمـــــة لــــدى وزارة
اجملـــاهــدين واIـــصـــالح الـــتــابـــعــة لـــهـــاs وفي حـــدود الــتـــعــداد
اIـنصوص علـيه في هذا القرارs اIـوظفون اIنـتمون ألحد

األسالك اآلتيـة :

التعدادالتعداد السلكالسلك
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85

4

5
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5

5

45

- اIــــمــــارســــون الــــطــــبــــيــــون اخملــــتــــصــــون في
الصحة العمومية................................

- األطباء العامون في الصحة العمومية....

- الصيادلة العامون في الصحة العمومية.

- جــــراحـــو األســـنـــان الـــعـــامــــون في الـــصـــحـــة
العمومية...........................................

- الـــنـــفـــســـانـــيـــون الـــعـــيـــاديـــون فـي الـــصـــحــة
العمومية...........................................

- مر£و األسنان في الصحة العمومية......

- مـــســــاعـــدو جـــراحي األســـنــــان في الـــصـــحـــة
العمومية...........................................

- £رضون في الصحة العمومية..............
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Xـهـنـي لـلـمـوظـفـIـسـار اIـادّة ة 2 :  : تــضـمن تـسـيـيــر اIـاداIا
sـــــادّة األولـى أعالهIــــــذكــــــورة فـي اIلـألسالك ا XــــــنــــــتــــــمـــــIا
اIـــؤســـســـة أو اإلدارة الـــتي يــــوضـــعـــون في حـــالـــة اخلـــدمــــة
لــديـــهـــاs طـــبــقــا لـألحــكـــام الـــقــانــونــــيــة األســاســــيــة احملـــددة
�ــــوجب اIــرســوم الــتّـــنــفــيــذيّ رقم 09-240 اIــؤرّخ في 29
XرسومIوافق 22 يوليو سنة 2009 واIرجب عـام 1430 ا
الـــتّــنـــفــيـــذيــX رقم 09-393 ورقم 09-394 اIـؤرّخـX في 7
ذي احلــــجّــــة عــــام 1430 اIــــوافق 24 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 2009
واIــرســوم الـتّـنـفـــيذيّ رقـم 11-121 اIـؤرّخ فـي 15 ربـيع
الـثـاني عام 1432 اIوافق 20 مـارس سنة 2011 واIـذكورة

أعاله.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : يـسـتــفـيـد اIـوظــفـون اIـوضــوعـون في حـالـة
اخلـــدمـــةs من احلق في الـــتـــرقـــيـــة طـــبــقـــا ألحـــكـــام اIـــرســوم
الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 09-240 اIــــؤرّخ في 29 رجـب عـــام 1430
Xالــتّـنـفــيـذيـ XـرســومـIـوافق 22 يــولــيــو ســنـة 2009 واIا
رقـم 09-393 ورقـم 09-394 اIـــؤرّخــــX في 7 ذي احلــــــجّـــــــة
عــام 1430 اIــــوافق 24 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 2009 واIــــرســـــوم
الــتّــنـفــــيــذيّ رقـم 11-121 اIــؤرّخ فـي 15 ربـــــيع الــثـــاني

عام 1432 اIوافق 20 مارس سنة 2011 واIذكورة أعاله.

اIــــاداIــــادّة ة 4 :  : تـــــكــــون الـــــرتــــبــــــة اIــــشــــغــــــولـــــة من طــــرف
اIـــوظف الــــذي اســتــفـــــاد مــن تــــرقــــيــةs مـــحــل حتـــويــل

إلى الـرتبـة اجلـديـدة.

التعدادالتعداد السلكالسلك
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5
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5
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- مساعدو التمريض في الصحة العمومية

- اخملــــتـــــصــــون في الـــــتـــــغــــذيـــــة في الــــصـــــحــــة
العمومية...........................................

- اخملــــــــتــــــــصــــــــون في الــــــــعـالج الــــــــطــــــــبــــــــيــــــــعي
والفيزيائي في الصحة العمومية..........

- الـبـصـاراتـيـون الـنـظـاراتـيـون في الـصـحة
العمومية...........................................

- مقومو البصر في الصحة العمومية.......

- مقـومـو األعـضاء االصـطـنـاعيـة في الـصـحة
العمومية...........................................

- مقومو السمع في الصحة العمومية.......

- اIـــســـاعـــدون االجـــتـــمـــاعـــيـــون في الـــصـــحـــة
العمومية...........................................

اIــاداIــادّة ة 5 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اIــشـــتــرك
اIـــــؤرّخ في 12 جـــــمــــــادى الـــــثـــــانــــــيـــــة عـــــام 1413 اIـــــوافق 7
ديـســمــبـر ســنـة 1992 والــقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ
في 7 شــــعــــبــــان عــــام 1415 اIــــوافق 9 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 1995

واIذكورين أعاله.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـدا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 24 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1435
اIوافق 26 مارس سنة 2014.

وزير اجملاهدينوزير اجملاهدين
محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اIستشفياتوإصالح اIستشفيات
عبد اIالك بوضيافعبد اIالك بوضياف

عن الوزير لدى الوزير األولعن الوزير لدى الوزير األول
اIكلفاIكلف بإصالح اخلدمة العموميةبإصالح اخلدمة العمومية

وبتفويض منهبتفويض منه
اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 20 رجب عـام  رجب عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 20 مايـو سـنة مايـو سـنة
s2014 يـتـضـمـن تـقـريــر إعـداد مـخـطــطـات الـتــهـيـئـةs يـتـضـمـن تـقـريــر إعـداد مـخـطــطـات الـتــهـيـئـة

السياحيـة Iناطق التوسع واIواقع الـسياحية لكلالسياحيـة Iناطق التوسع واIواقع الـسياحية لكل
من سد القصب عX بـلعيبي وبوسـعادة واIعاضيدمن سد القصب عX بـلعيبي وبوسـعادة واIعاضيد

(والية اIسيلة).(والية اIسيلة).
ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية

- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 88-232 اIـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اIـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
sعدلIا sتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيIوا

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

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Iـناطق
sادتان 5 و6 منهIال سيما ا sواقع السياحيةIالتوسع وا
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- واعـتــبــارا لـنــتـائـج دراسـات الــتـهــيــئـة الــســيـاحــيـة
اIنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واIواقع الـسـيـاحـية

sوالتصريح بها

تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIــــــادة األولى :اIــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIــــــادتـــــX 5 و6 من
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واIـذكـور أعالهs يـقـرر

إعـداد مــخــطــطــات الــتـهــيــئــة الــسـيــاحــيــة Iــنــاطق الــتـوسع
واIواقع السياحية اIذكورة أدناه :

- ســد الـقـصب عــX بـلــعـيـبيs بــلـديــة اIـسـيــلـةs واليـة
sسيلةIا

sسيلةIوالية ا sبلدية بوسعادة sبوسعادة -

- اIعاضيدs بلدية اIعاضيدs والية اIسيلة.

اIـادة اIـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اIـصـلـحـة الـعـامـة واIــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
الــتـهـيـئــة الـسـيـاحــيـة ومـوضـوعه ومــضـمـونه لـكـل مـنـطـقـة
لــلــتــوسع واIــواقع الــســيــاحـيــة اIــذكــورة في اIــادة األولى

أعاله في التقرير اIرفق بأصل هذا القرار.

اIادة اIادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اIعـني الذي
يــتـــعــX عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورؤساء اجملالس الشعبـية البلدية اIـعنية من أجل القيام

بنشره Iدة شهر واحد (1) �قر البلديات اIعنية.

اIـادة اIـادة 4 : : يـجب عـلى مــديـر الـسـيـاحـة بـالـواليـةs حتت
ســـلـــطـــة الـــوالي وبـــالـــتـــشـــاور مع اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوكـــالــة
الـــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــســيــاحــةs تــكــلــيف مــكــتب دراســات
مـعــتــمــد قـانــونــا ومـؤهـل في مــجـال الــتــهـيــئــة الــسـيــاحــيـة
بــإعـداد مــخـطط الــتـهــيـئــة الـســيـاحــيـةs ويــجب عــلـيه إعالم
الوزير اIكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا بذلك.

اIـــــادة اIـــــادة 5 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اIـــــادة 17 مـن اIــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اIــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اIــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واIــذكــور أعالهs يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتــهــيــئــة الـســيــاحــيــة Iــنــطــقـة الــتــوسع واIــواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

(12) شهرا :

اIــرحــلـة األولى :اIــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع
sمدة اإلعداد تقدر بأربعة (4) أشهر sالتهيئة

sرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةIرحـلة الثـانية : اIا
sمدة اإلعداد تقدر بأربعة (4) أشهر

اIــرحــلـة الــثــالــثـة :اIــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والـشبـكات اخملـتلـفة s(VRD) مـدة اإلعـداد تقـدر بأربـعة (4)

أشهر.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 20 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 20
مايو سنة 2014.

نورية �ينة زرهونينورية �ينة زرهوني
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 20 رجب عـام  رجب عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 20 مايـو سـنة مايـو سـنة
s2014 يـتـضـمـن تـقـريــر إعـداد مـخـطــطـات الـتــهـيـئـةs يـتـضـمـن تـقـريــر إعـداد مـخـطــطـات الـتــهـيـئـة

السياحيـة Iناطق التوسع واIواقع الـسياحية لكلالسياحيـة Iناطق التوسع واIواقع الـسياحية لكل
مـن حـــمـــام الـــشـــارف وحـــمـــام اIـــصـــران وســـنـــالـــبــةمـن حـــمـــام الـــشـــارف وحـــمـــام اIـــصـــران وســـنـــالـــبــة

(والية اجللفة).(والية اجللفة).
ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 88-232 اIـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اIـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
sعدلIا sتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Iـناطق
sادتان 5 و6 منهIال سيما ا sواقع السياحيةIالتوسع وا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 10-131 اIؤرخ
في 14 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اIــوافق 29 أبـــريل ســـنــة
2010 واIـــــتــــــضـــــمن حتــــــديـــــد مـــــنـــــاطـق الـــــتـــــوسـع واIـــــواقع

sالسياحية والتصريح بها وتصنيفها
- واعـتــبــارا لـنــتـائـج دراسـات الــتـهــيــئـة الــســيـاحــيـة
اIنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واIواقع الـسـيـاحـية

sوالتصريح بها

تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIــــــادة األولى :اIــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIــــــادتـــــX 5 و6 من
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واIـذكـور أعالهs يـقـرر

إعـداد مــخــطــطــات الــتـهــيــئــة الــسـيــاحــيــة Iــنــاطق الــتـوسع
واIواقع السياحية اIذكورة أدناه :
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sوالية اجللفة sبلدية الشارف sحمام الشارف -
sوالية اجللفة sبلدية حاسي بحبح sصرانIحمام ا -

- سنالبةs بلدية اجللفةs والية اجللفة.

اIـادة اIـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اIـصـلـحـة الـعـامـة واIــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
الــتـهـيـئــة الـسـيـاحــيـة ومـوضـوعه ومــضـمـونه لـكـل مـنـطـقـة
لــلــتــوسع واIــواقع الــســيــاحـيــة اIــذكــورة في اIــادة األولى

أعاله في التقرير اIرفق بأصل هذا القرار.

اIادة اIادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اIعـني الذي
يــتـــعــX عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورؤساء اجملالس الشعبـية البلدية اIـعنية من أجل القيام

بنشره Iدة شهر واحد (1) �قر البلديات اIعنية.

اIـادة اIـادة 4 : : يـجب عـلى مــديـر الـسـيـاحـة بـالـواليـةs حتت
ســـلـــطـــة الـــوالي وبـــالـــتـــشـــاور مع اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوكـــالــة
الـــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــســيــاحــةs تــكــلــيف مــكــتب دراســات
مـعــتــمــد قـانــونــا ومـؤهـل في مــجـال الــتــهـيــئــة الــسـيــاحــيـة
بــإعـداد مــخـطط الــتـهــيـئــة الـســيـاحــيـةs ويــجب عــلـيه إعالم
الوزير اIكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا بذلك.

اIـــــادة اIـــــادة 5 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اIـــــادة 17 مـن اIــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اIــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اIــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واIــذكــور أعالهs يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتــهــيــئــة الـســيــاحــيــة Iــنــطــقـة الــتــوسع واIــواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

(12) شهرا :

اIــرحــلـة األولى :اIــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع
sمدة اإلعداد تقدر بأربعة (4) أشهر sالتهيئة

sرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةIرحـلة الثـانية : اIا
sمدة اإلعداد تقدر بأربعة (4) أشهر

اIــرحــلـة الــثــالــثـة :اIــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والـشبـكات اخملـتلـفة s(VRD) مـدة اإلعـداد تقـدر بأربـعة (4)

أشهر.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 20 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 20
مايو سنة 2014.

نورية �ينة زرهونينورية �ينة زرهوني

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 20 رجب عـام  رجب عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 20 مايـو سـنة مايـو سـنة
s2014 يـــتـــضـــمن تـــقـــريــر إعـــداد مـــخــطـط الـــتــهـــيـــئــةs يـــتـــضـــمن تـــقـــريــر إعـــداد مـــخــطـط الـــتــهـــيـــئــة

الــســيـاحــيــة Iـنــطــقــة الـتــوسع واIــواقع الــسـيــاحــيـةالــســيـاحــيــة Iـنــطــقــة الـتــوسع واIــواقع الــسـيــاحــيـة
لعX وركة (والية النعامة).لعX وركة (والية النعامة).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 88-232 اIـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اIـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
sعدلIا sتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Iـناطق
sادتان 5 و6 منهIال سيما ا sواقع السياحيةIالتوسع وا

- واعـــتــبــارا لـــنــتــائج دراســـة الــتــهـــيــئــة الــســـيــاحــيــة
اIـنـجـزة عنـد حتـديـد مـنطـقـة الـتـوسع واIواقـع السـيـاحـية

sوالتصريح بها

تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :
اIــــــادة األولى :اIــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIــــــادتـــــX 5 و6 من
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واIـذكـور أعالهs يـقـرر

إعداد مخطط التهـيئة السياحية Iنطقة التوسع واIواقع
السياحية عX وركةs بلدية عسلةs والية النعامة. 

اIـادة اIـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اIـصـلـحـة الـعـامـة واIــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
التهيئة السـياحية وموضوعه ومضـمونه Iنطقة التوسع
واIــواقع الــســيــاحــيــة اIــذكــورة في اIــادة األولى أعاله في

التقرير اIرفق بأصل هذا القرار.
اIادة اIادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اIعـني الذي
يــتـــعــX عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورئـيـس اجملـلس الــشـعـبـي الـبـلــدي اIـعــني من أجل الــقـيـام

بنشره Iدة شهر واحد (1) �قر البلدية اIعنية.
اIـادة اIـادة 4 : : يـجب عـلى مــديـر الـسـيـاحـة بـالـواليـةs حتت
ســـلـــطـــة الـــوالي وبـــالـــتـــشـــاور مع اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوكـــالــة
الـــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــســيــاحــةs تــكــلــيف مــكــتب دراســات
مـعــتــمــد قـانــونــا ومـؤهـل في مــجـال الــتــهـيــئــة الــسـيــاحــيـة
بــإعـداد مــخـطط الــتـهــيـئــة الـســيـاحــيـةs ويــجب عــلـيه إعالم
الوزير اIكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا بذلك.
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اIـــــادة اIـــــادة 5 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اIـــــادة 17 مـن اIــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اIــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اIــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واIــذكــور أعالهs يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتـهــيــئـة الــســيـاحــيــة Iـنــطــقـة الــتــوسع و اIـواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

(12) شهرا :

اIــرحــلـة األولى :اIــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع
sمدة اإلعداد تقدر بأربعة (4) أشهر sالتهيئة

sرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةIرحـلة الثـانية : اIا
sمدة اإلعداد تقدر بأربعة (4) أشهر

اIــرحــلـة الــثــالــثـة :اIــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والـشبـكات اخملـتلـفة s(VRD) مـدة اإلعـداد تقـدر بأربـعة (4)

أشهر.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 20 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 20
مايو سنة 2014.

نورية �ينة زرهونينورية �ينة زرهوني
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 20 رجب عـام  رجب عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 20 مايـو سـنة مايـو سـنة
s2014 يـتــضــمن تــقــريــر إعــداد مـخــطــطي الــتــهــيــئـةs يـتــضــمن تــقــريــر إعــداد مـخــطــطي الــتــهــيــئـة

الـسـيــاحـيـة Iـنـطـقـتي الـتـوسع واIـواقع الـسـيـاحـيـةالـسـيــاحـيـة Iـنـطـقـتي الـتـوسع واIـواقع الـسـيـاحـيـة
لكل من حمام ربي وسعيدة (والية سعيدة).لكل من حمام ربي وسعيدة (والية سعيدة).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 88-232 اIـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اIـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
sعدلIا sتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Iـناطق
sادتان 5 و6 منهIال سيما ا sواقع السياحيةIالتوسع وا

- واعـــتــبــارا لـــنــتــائج دراســـة الــتــهـــيــئــة الــســـيــاحــيــة
اIـنـجـزة عنـد حتـديـد مـنطـقـة الـتـوسع واIواقـع السـيـاحـية

sوالتصريح بها

تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :
اIــــــادة األولى :اIــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIــــــادتـــــX 5 و6 من
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واIـذكـور أعالهs يـقـرر

إعـداد مــخـطــطي الــتـهــيـئــة الـســيـاحــيـة Iــنـطــقـتي الــتـوسع
واIواقع السياحية اIذكورتX أدناه :

sوالية سعيدة sبلدية سيدي عمار sحمام ربي -
- سعيدةs بلدية سعيدةs والية سعيدة.

اIـادة اIـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اIـصـلـحـة الـعـامـة واIــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
التهيئة السـياحية وموضوعه ومضـمونه Iنطقة التوسع
واIــواقع الــســيــاحــيــة اIــذكــورة في اIــادة األولى أعاله في

التقرير اIرفق بأصل هذا القرار.
اIادة اIادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اIعـني الذي
يــتـــعــX عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورئـيسي اجملـلسX الـشعـبيـX البـلديـX اIعنـيX من أجل
Xـــدة شـــهـــر واحـــد (1) �ـــقـــر الــبـــلــديـــتــI الـــقـــيـــام بـــنـــشـــره

.XعنيتIا
اIـادة اIـادة 4 : : يـجب عـلى مــديـر الـسـيـاحـة بـالـواليـةs حتت
ســـلـــطـــة الـــوالي وبـــالـــتـــشـــاور مع اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوكـــالــة
الـــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــســيــاحــةs تــكــلــيف مــكــتب دراســات
مـعــتــمــد قـانــونــا ومـؤهـل في مــجـال الــتــهـيــئــة الــسـيــاحــيـة
بــإعـداد مــخـطط الــتـهــيـئــة الـســيـاحــيـةs ويــجب عــلـيه إعالم
الوزير اIكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا بذلك.
اIـــــادة اIـــــادة 5 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اIـــــادة 17 مـن اIــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اIــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اIــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واIــذكــور أعالهs يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتــهــيــئــة الـســيــاحــيــة Iــنــطــقـة الــتــوسع واIــواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

(12) شهرا :
اIــرحــلـة األولى :اIــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع

sمدة اإلعداد تقدر بأربعة (4) أشهر sالتهيئة
sرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةIرحـلة الثـانية : اIا

sمدة اإلعداد تقدر بأربعة (4) أشهر
اIــرحــلـة الــثــالــثـة :اIــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والـشبـكات اخملـتلـفة s(VRD) مـدة اإلعـداد تقـدر بأربـعة (4)

أشهر.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 20 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 20
مايو سنة 2014.

نورية �ينة زرهونينورية �ينة زرهوني



7 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4058
أوأوّل أكتوبر  أكتوبر سنة سنة 2014 م م

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 20 رجب عـام  رجب عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 20 مايـو سـنة مايـو سـنة
s2014 يـــتـــضـــمن تـــقـــريــر إعـــداد مـــخــطـط الـــتــهـــيـــئــةs يـــتـــضـــمن تـــقـــريــر إعـــداد مـــخــطـط الـــتــهـــيـــئــة

الــســيـاحــيــة Iـنــطــقــة الـتــوسع واIــواقع الــسـيــاحــيـةالــســيـاحــيــة Iـنــطــقــة الـتــوسع واIــواقع الــسـيــاحــيـة
للوادي (والية الوادي).للوادي (والية الوادي).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 88-232 اIـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اIـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
sعدلIا sتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Iـناطق
sادتان 5 و6 منهIال سيما ا sواقع السياحيةIالتوسع وا

- واعـــتــبــارا لـــنــتــائج دراســـة الــتــهـــيــئــة الــســـيــاحــيــة
اIـنـجـزة عنـد حتـديـد مـنطـقـة الـتـوسع واIواقـع السـيـاحـية

sوالتصريح بها

تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :
اIــــــادة األولى :اIــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIــــــادتـــــX 5 و6 من
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واIـذكـور أعالهs يـقـرر

إعداد مخطط التهـيئة السياحية Iنطقة التوسع واIواقع
السياحية للواديs بلدية الواديs والية الوادي.

اIـادة اIـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اIـصـلـحـة الـعـامـة واIــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
التهيئة السـياحية وموضوعه ومضـمونه Iنطقة التوسع
واIــواقع الــســيــاحــيــة اIــذكــورة في اIــادة األولى أعاله في

التقرير اIرفق بأصل هذا القرار.
اIادة اIادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اIعـني الذي
يــتـــعــX عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورئـيـس اجملـلس الــشـعـبـي الـبـلــدي اIـعــني من أجل الــقـيـام

بنشره Iدة شهر واحد (1) �قر البلدية اIعنية.
اIـادة اIـادة 4 : : يـجب عـلى مــديـر الـسـيـاحـة بـالـواليـةs حتت
ســـلـــطـــة الـــوالي وبـــالـــتـــشـــاور مع اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوكـــالــة
الـــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــســيــاحــةs تــكــلــيف مــكــتب دراســات
مـعــتــمــد قـانــونــا ومـؤهـل في مــجـال الــتــهـيــئــة الــسـيــاحــيـة
بــإعـداد مــخـطط الــتـهــيـئــة الـســيـاحــيـةs ويــجب عــلـيه إعالم
الوزير اIكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا بذلك.

اIـــــادة اIـــــادة 5 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اIـــــادة 17 مـن اIــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اIــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اIــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واIــذكــور أعالهs يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتــهــيــئــة الـســيــاحــيــة Iــنــطــقـة الــتــوسع واIــواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

(12) شهرا :
اIــرحــلـة األولى :اIــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع

sمدة اإلعداد تقدر بأربعة (4) أشهر sالتهيئة
sرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةIرحـلة الثـانية : اIا

sمدة اإلعداد تقدر بأربعة (4) أشهر
اIــرحــلـة الــثــالــثـة :اIــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والـشبـكات اخملـتلـفة s(VRD) مـدة اإلعـداد تقـدر بأربـعة (4)

أشهر.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 20 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 20
مايو سنة 2014.

نورية �ينة زرهونينورية �ينة زرهوني
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 20 رجب عـام  رجب عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 20 مايـو سـنة مايـو سـنة
s2014 يـتـضـمـن تـقـريــر إعـداد مـخـطــطـات الـتــهـيـئـةs يـتـضـمـن تـقـريــر إعـداد مـخـطــطـات الـتــهـيـئـة

السياحيـة Iناطق التوسع واIواقع الـسياحية لكلالسياحيـة Iناطق التوسع واIواقع الـسياحية لكل
من اآلثـار اIقدسـة وبن مهـيدي بالتان وخـليج القلمن اآلثـار اIقدسـة وبن مهـيدي بالتان وخـليج القل

(والية سكيكدة).(والية سكيكدة).
ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 88-232 اIـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اIـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
sعدلIا sتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيIوا

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

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Iـناطق
sادتان 5 و6 منهIال سيما ا sواقع السياحيةIالتوسع وا

- واعـــتــبــارا لـــنــتــائج دراســـة الــتــهـــيــئــة الــســـيــاحــيــة
اIـنـجـزة عنـد حتـديـد مـنطـقـة الـتـوسع واIواقـع السـيـاحـية

sوالتصريح بها
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تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIــــــادة األولى :اIــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIــــــادتـــــX 5 و6 من
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واIـذكـور أعالهs يـقـرر

إعـداد مــخــطــطــات الــتـهــيــئــة الــسـيــاحــيــة Iــنــاطق الــتـوسع
واIواقع السياحية اIذكورة أدناه :

- اآلثـــار اIــقـــدســـةs بــلـــديـــتي فــلـــفـــلــة وجـــنـــدلs واليــة
sسكيكدة

- بن مـهيدي بالتانs بـلديتي سكـيكدة وفلـفلةs والية
sسكيكدة

- خليج القلs بلديتي القل وكركرةs والية سكيكدة.

اIـادة اIـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اIـصـلـحـة الـعـامـة واIــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
الــتـهـيـئــة الـسـيـاحــيـة ومـوضـوعه ومــضـمـونه لـكـل مـنـطـقـة
لــلــتــوسع واIــواقع الــســيــاحـيــة اIــذكــورة في اIــادة األولى

أعاله في التقرير اIرفق بأصل هذا القرار.

اIادة اIادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اIعـني الذي
يــتـــعــX عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورؤساء اجملالس الشعبـية البلدية اIـعنية من أجل القيام

بنشره Iدة شهر واحد (1) �قر البلديات اIعنية.

اIـادة اIـادة 4 : : يـجب عـلى مــديـر الـسـيـاحـة بـالـواليـةs حتت
ســـلـــطـــة الـــوالي وبـــالـــتـــشـــاور مع اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوكـــالــة
الـــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــســيــاحــةs تــكــلــيف مــكــتب دراســات
مـعــتــمــد قـانــونــا ومـؤهـل في مــجـال الــتــهـيــئــة الــسـيــاحــيـة
بــإعـداد مــخـطط الــتـهــيـئــة الـســيـاحــيـةs ويــجب عــلـيه إعالم
الوزير اIكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا بذلك.

اIـــــادة اIـــــادة 5 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اIـــــادة 17 مـن اIــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اIــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اIــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واIــذكــور أعالهs يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتــهــيــئــة الـســيــاحــيــة Iــنــطــقـة الــتــوسع واIــواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

(12) شهرا :

اIــرحــلـة األولى :اIــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع
sمدة اإلعداد تقدر بأربعة (4) أشهر sالتهيئة

sرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةIرحـلة الثـانية : اIا
sمدة اإلعداد تقدر بأربعة (4) أشهر

اIــرحــلـة الــثــالــثـة :اIــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والـشبـكات اخملـتلـفة s(VRD) مـدة اإلعـداد تقـدر بأربـعة (4)

أشهر.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 20 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 20
مايو سنة 2014.

نورية �ينة زرهونينورية �ينة زرهوني
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 20 رجب عـام  رجب عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 20 مايـو سـنة مايـو سـنة
s2014 يـتـضـمـن تـقـريــر إعـداد مـخـطــطـات الـتــهـيـئـةs يـتـضـمـن تـقـريــر إعـداد مـخـطــطـات الـتــهـيـئـة

السياحيـة Iناطق التوسع واIواقع الـسياحية لكلالسياحيـة Iناطق التوسع واIواقع الـسياحية لكل
من بــــني بــــلــــعـــيــــد والــــبـــلــــيــــدة ودار الـــوادي ورأسمن بــــني بــــلــــعـــيــــد والــــبـــلــــيــــدة ودار الـــوادي ورأس

العافية وتاسوست (والية جيجل).العافية وتاسوست (والية جيجل).
ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية

- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 88-232 اIـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اIـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
sعدلIا sتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيIوا

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

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Iـناطق
sادتان 5 و6 منهIال سيما ا sواقع السياحيةIالتوسع وا

- واعـــتــبــارا لـــنــتــائج دراســـة الــتــهـــيــئــة الــســـيــاحــيــة
اIنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واIواقع الـسـيـاحـية

sوالتصريح بها
تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIــــــادة األولى :اIــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIــــــادتـــــX 5 و6 من
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واIـذكـور أعالهs يـقـرر

إعـداد مــخــطــطــات الــتـهــيــئــة الــسـيــاحــيــة Iــنــاطق الــتـوسع
واIواقع السياحية اIذكورة أدناه :

- بـــني بــــلـــعـــيـــدs بـــلـــديـــة خـــيـــار وادي عـــجـــولs واليـــة
sجيجل

sوالية جيجل sبلدية العوانة sالبليدة -
- دار الــــواديs بــــلــــديــــة زيــــامــــة مــــنــــصــــوريــــةs واليــــة

sجيجل
sوالية جيجل sبلدية جيجل sرأس العافية -

- تاسوستs بلدية األمير عبد القادرs والية جيجل.
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اIـادة اIـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اIـصـلـحـة الـعـامـة واIــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
الــتـهـيـئــة الـسـيـاحــيـة ومـوضـوعه ومــضـمـونه لـكـل مـنـطـقـة
لــلــتــوسع واIــواقع الــســيــاحـيــة اIــذكــورة في اIــادة األولى

أعاله في التقرير اIرفق بأصل هذا القرار.

اIادة اIادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اIعـني الذي
يــتـــعــX عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورؤساء اجملالس الشعبـية البلدية اIـعنية من أجل القيام

بنشره Iدة شهر واحد (1) �قر البلديات اIعنية.

اIـادة اIـادة 4 : : يـجب عـلى مــديـر الـسـيـاحـة بـالـواليـةs حتت
ســـلـــطـــة الـــوالي وبـــالـــتـــشـــاور مع اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوكـــالــة
الـــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــســيــاحــةs تــكــلــيف مــكــتب دراســات
مـعــتــمــد قـانــونــا ومـؤهـل في مــجـال الــتــهـيــئــة الــسـيــاحــيـة
بــإعـداد مــخـطط الــتـهــيـئــة الـســيـاحــيـةs ويــجب عــلـيه إعالم
الوزير اIكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا بذلك.

اIـــــادة اIـــــادة 5 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اIـــــادة 17 مـن اIــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اIــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اIــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واIــذكــور أعالهs يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتــهــيــئــة الـســيــاحــيــة Iــنــطــقـة الــتــوسع واIــواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

(12) شهرا :

اIــرحــلـة األولى :اIــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع
sمدة اإلعداد تقدر بأربعة (4) أشهر sالتهيئة

sرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةIرحـلة الثـانية : اIا
sمدة اإلعداد تقدر بأربعة (4) أشهر

اIــرحــلـة الــثــالــثـة :اIــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والـشبـكات اخملـتلـفة s(VRD) مـدة اإلعـداد تقـدر بأربـعة (4)

أشهر.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 20 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 20
مايو سنة 2014.

نورية �ينة زرهونينورية �ينة زرهوني
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 20 رجب عـام  رجب عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 20 مايـو سـنة مايـو سـنة
s2014 يـتـضـمـن تـقـريــر إعـداد مـخـطــطـات الـتــهـيـئـةs يـتـضـمـن تـقـريــر إعـداد مـخـطــطـات الـتــهـيـئـة

السياحيـة Iناطق التوسع واIواقع الـسياحية لكلالسياحيـة Iناطق التوسع واIواقع الـسياحية لكل
من شـــاطئ الـــشــــلف وخـــروبـــة ورمـــيـــلـــة الـــوريـــعـــةمن شـــاطئ الـــشــــلف وخـــروبـــة ورمـــيـــلـــة الـــوريـــعـــة

وشاطئ ستيدية (والية مستغا�).وشاطئ ستيدية (والية مستغا�).
ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية

- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 88-232 اIـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اIـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
sعدلIا sتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Iـناطق
sادتان 5 و6 منهIال سيما ا sواقع السياحيةIالتوسع وا

- واعـــتــبــارا لـــنــتــائج دراســـة الــتــهـــيــئــة الــســـيــاحــيــة
اIنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واIواقع الـسـيـاحـية

sوالتصريح بها

تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIــــــادة األولى :اIــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIــــــادتـــــX 5 و6 من
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واIـذكـور أعالهs يـقـرر

إعـداد مــخــطــطــات الــتـهــيــئــة الــسـيــاحــيــة Iــنــاطق الــتـوسع
واIواقع السياحية اIذكورة أدناه :

- شاطئ الـشلفs بـلديـتي مسـتغـا� وبن عبـد اIالك
sوالية مستغا� sرمضان

sوالية مستغا� sبلدية مستغا� sخروبة -
sوالية مستغا� sبلدية مازاقران sرميلة الوريعة -
- شاطئ ستيديةs بلدية ستيديةs والية مستغا�.

اIـادة اIـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اIـصـلـحـة الـعـامـة واIــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
الــتـهـيـئــة الـسـيـاحــيـة ومـوضـوعه ومــضـمـونه لـكـل مـنـطـقـة
لــلــتــوسع واIــواقع الــســيــاحـيــة اIــذكــورة في اIــادة األولى

أعاله في التقرير اIرفق بأصل هذا القرار.

اIادة اIادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اIعـني الذي
يــتـــعــX عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورؤساء اجملالس الشعبـية البلدية اIـعنية من أجل القيام

بنشره Iدة شهر واحد (1) �قر البلديات اIعنية.

اIـادة اIـادة 4 : : يـجب عـلى مــديـر الـسـيـاحـة بـالـواليـةs حتت
ســـلـــطـــة الـــوالي وبـــالـــتـــشـــاور مع اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوكـــالــة
الـــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــســيــاحــةs تــكــلــيف مــكــتب دراســات
مـعــتــمــد قـانــونــا ومـؤهـل في مــجـال الــتــهـيــئــة الــسـيــاحــيـة
بــإعـداد مــخـطط الــتـهــيـئــة الـســيـاحــيـةs ويــجب عــلـيه إعالم
الوزير اIكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا بذلك.
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اIـــــادة اIـــــادة 5 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اIـــــادة 17 مـن اIــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اIــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اIــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واIــذكــور أعالهs يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتــهــيــئــة الـســيــاحــيــة Iــنــطــقـة الــتــوسع واIــواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

(12) شهرا :
اIــرحــلـة األولى :اIــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع

sمدة اإلعداد تقدر بأربعة (4) أشهر sالتهيئة
sرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةIرحـلة الثـانية : اIا

sمدة اإلعداد تقدر بأربعة (4) أشهر
اIــرحــلـة الــثــالــثـة :اIــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والـشبـكات اخملـتلـفة s(VRD) مـدة اإلعـداد تقـدر بأربـعة (4)

أشهر.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 20 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 20
مايو سنة 2014.

نورية �ينة زرهونينورية �ينة زرهوني
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 20 رجب عـام  رجب عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 20 مايـو سـنة مايـو سـنة
s2014 يـتـضـمـن تـقـريــر إعـداد مـخـطــطـات الـتــهـيـئـةs يـتـضـمـن تـقـريــر إعـداد مـخـطــطـات الـتــهـيـئـة

السياحيـة Iناطق التوسع واIواقع الـسياحية لكلالسياحيـة Iناطق التوسع واIواقع الـسياحية لكل
من بلرونة وجـمعة نربات وشاطئ أبشار وشاطئمن بلرونة وجـمعة نربات وشاطئ أبشار وشاطئ
فـــرعـــون وشــاطـئ زقــزو وتـــيـــقـــزيــرت الـــغـــربـــيــة -فـــرعـــون وشــاطـئ زقــزو وتـــيـــقـــزيــرت الـــغـــربـــيــة -

تاسالست (والية تيزي وزو).تاسالست (والية تيزي وزو).
ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 88-232 اIـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اIـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
sعدلIا sتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Iـناطق
sادتان 5 و6 منهIال سيما ا sواقع السياحيةIالتوسع وا

- واعـــتــبــارا لـــنــتــائج دراســـة الــتــهـــيــئــة الــســـيــاحــيــة
اIنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واIواقع الـسـيـاحـية

sوالتصريح بها

تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIــــــادة األولى :اIــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIــــــادتـــــX 5 و6 من
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واIـذكـور أعالهs يـقـرر

إعـداد مــخــطــطــات الــتـهــيــئــة الــسـيــاحــيــة Iــنــاطق الــتـوسع
واIواقع السياحية اIذكورة أدناه :

sوالية تيزي وزو sبلدية أزفون sبلرونة -

- جــمـعــة نــربــاتs بــلـديــتي أزفــون وافــلــيــسنs واليـة
sتيزي وزو

- شاطئ أبشارs بـلديتي تيقـزيرت وافليسنs والية
sتيزي وزو

sبــلـــديــتي تــيـــقــزيــرت وافـــلــيــسن sشــاطئ فـــرعــون -
sوالية تيزي وزو

- شاطئ زقـزوs بلـديتي تـيقـزيرت وافـليـسنs والية
sتيزي وزو

sبلـديـة تيـقـزيرت sتـاسالست sتـيـقزيـرت الـغربـيـة -
والية تيزي وزو.

اIـادة اIـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اIـصـلـحـة الـعـامـة واIــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
الــتـهـيـئــة الـسـيـاحــيـة ومـوضـوعه ومــضـمـونه لـكـل مـنـطـقـة
لــلــتــوسع واIــواقع الــســيــاحـيــة اIــذكــورة في اIــادة األولى

أعاله في التقرير اIرفق بأصل هذا القرار.

اIادة اIادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اIعـني الذي
يــتـــعــX عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورؤساء اجملالس الشعبـية البلدية اIـعنية من أجل القيام

بنشره Iدة شهر واحد (1) �قر البلديات اIعنية.

اIـادة اIـادة 4 : : يـجب عـلى مــديـر الـسـيـاحـة بـالـواليـةs حتت
ســـلـــطـــة الـــوالي وبـــالـــتـــشـــاور مع اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوكـــالــة
الـــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــســيــاحــةs تــكــلــيف مــكــتب دراســات
مـعــتــمــد قـانــونــا ومـؤهـل في مــجـال الــتــهـيــئــة الــسـيــاحــيـة
بــإعـداد مــخـطط الــتـهــيـئــة الـســيـاحــيـةs ويــجب عــلـيه إعالم
الوزير اIكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا بذلك.

اIـــــادة اIـــــادة 5 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اIـــــادة 17 مـن اIــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اIــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اIــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واIــذكــور أعالهs يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتــهــيــئــة الـســيــاحــيــة Iــنــطــقـة الــتــوسع واIــواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

(12) شهرا :
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اIــرحــلـة األولى :اIــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع
sمدة اإلعداد تقدر بأربعة (4) أشهر sالتهيئة

sرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةIرحـلة الثـانية : اIا
sمدة اإلعداد تقدر بأربعة (4) أشهر

اIــرحــلـة الــثــالــثـة :اIــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والـشبـكات اخملـتلـفة s(VRD) مـدة اإلعـداد تقـدر بأربـعة (4)

أشهر.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 20 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 20
مايو سنة 2014.

نورية �ينة زرهونينورية �ينة زرهوني
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 20 رجب عـام  رجب عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 20 مايـو سـنة مايـو سـنة
s2014 يـتــضــمن تــقــريــر إعــداد مـخــطــطي الــتــهــيــئـةs يـتــضــمن تــقــريــر إعــداد مـخــطــطي الــتــهــيــئـة

الـسـيــاحـيـة Iـنـطـقـتي الـتـوسع واIـواقع الـسـيـاحـيـةالـسـيــاحـيـة Iـنـطـقـتي الـتـوسع واIـواقع الـسـيـاحـيـة
لــكل من بــواصـــاكــري وتــيــبــازة مــتــاريس - شــنــوةلــكل من بــواصـــاكــري وتــيــبــازة مــتــاريس - شــنــوة

(والية تيبازة).(والية تيبازة).
ـــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية
- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 88-232 اIـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اIـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
sعدلIا sتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يـحدد كـيـفـيـات إعداد مـخـطط الـتـهيـئـة الـسيـاحـيـة Iـناطق
sادتان 5 و6 منهIال سيما ا sواقع السياحيةIالتوسع وا

- واعـــتــبــارا لـــنــتــائج دراســـة الــتــهـــيــئــة الــســـيــاحــيــة
اIنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واIواقع الـسـيـاحـية

sوالتصريح بها
تقرر ما يأتي :تقرر ما يأتي :

اIــــــادة األولى :اIــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اIــــــادتـــــX 5 و6 من
اIــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اIـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اIـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واIـذكـور أعالهs يـقـرر

إعـداد مــخـطــطي الــتـهــيـئــة الـســيـاحــيـة Iــنـطــقـتي الــتـوسع
واIواقع السياحية اIذكورتX أدناه :

sوالية تيبازة sبلدية قوراية sبواصاكري -
- تــيــبــازة مــتــاريسs شــنــوةs بــلــديــة تــيــبــازةs واليـة

تيبازة.

اIـادة اIـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اIـصـلـحـة الـعـامـة واIــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
الــتـهـيـئــة الـسـيـاحــيـة ومـوضـوعه ومــضـمـونه لـكـل مـنـطـقـة
لــلــتــوسع واIــواقع الــســيــاحـيــة اIــذكــورة في اIــادة األولى

أعاله في التقرير اIرفق بأصل هذا القرار.

اIادة اIادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اIعـني الذي
يــتـــعــX عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورئـيسي اجملـلسX الـشعـبيـX البـلديـX اIعنـيX من أجل
Xـــدة شـــهـــر واحـــد (1) �ـــقـــر الــبـــلــديـــتــI الـــقـــيـــام بـــنـــشـــره

.XعنيتIا

اIـادة اIـادة 4 : : يـجب عـلى مــديـر الـسـيـاحـة بـالـواليـةs حتت
ســـلـــطـــة الـــوالي وبـــالـــتـــشـــاور مع اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوكـــالــة
الـــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــســيــاحــةs تــكــلــيف مــكــتب دراســات
مـعــتــمــد قـانــونــا ومـؤهـل في مــجـال الــتــهـيــئــة الــسـيــاحــيـة
بــإعـداد مــخـطط الــتـهــيـئــة الـســيـاحــيـةs ويــجب عــلـيه إعالم
الوزير اIكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا بذلك.

اIـــــادة اIـــــادة 5 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اIـــــادة 17 مـن اIــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اIــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اIــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واIــذكــور أعالهs يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتــهــيــئــة الـســيــاحــيــة Iــنــطــقـة الــتــوسع واIــواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

(12) شهرا :
اIــرحــلـة األولى :اIــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع

sمدة اإلعداد تقدر بأربعة (4) أشهر sالتهيئة
sرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةIرحـلة الثـانية : اIا

sمدة اإلعداد تقدر بأربعة (4) أشهر
اIــرحــلـة الــثــالــثـة :اIــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والـشبـكات اخملـتلـفة s(VRD) مـدة اإلعـداد تقـدر بأربـعة (4)

أشهر.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 20 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 20
مايو سنة 2014.

نورية �ينة زرهونينورية �ينة زرهوني
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