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السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

 األحد األحد 15 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 30 غشت سنة  غشت سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتuY بئر مراد رايسu ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئاسي رقم 15-230 مؤرخ في 10 ذي الـقـعـدة عام 1436 اHوافق 25 غشـت سنة u2015 يتــضـمـن منـح وســام بـرتــبـة
" أثير " من مصف االستحقاق الوطني...........................................................................................................

مـــرســــوم تـــــنـــــفــــيــــذي رقــم  15-231 مـــــــؤرّخ فــــي 11 ذي الـــقــعــدة عــام 1436 اHـــوافق 26 غــشـت ســنــة u2015 يــحــدد شــروط
وكيفيات �ارسة صيد اHرجان......................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عـام 1436 اHوافق 22 يولـيو سنة u2015 يـتضمن إنهاء مـهام األمY العام لـوزارة الداخلية
واجلماعات احمللية........................................................................................................................................
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 شوال عـام 1436 اHوافق 22 يوليو سنة u2015 يتضمن إنهاء مهام والي والية باتنة.................
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1436 اHوافق 24 مايو سنة u2015 يتضمن إنهاء مهام اHدير العام للجمارك............
مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 5 شـعـبـان عـام 1436 اHـوافق 24 مـايـو سـنـة u2015 يــتـضـمن إنـهـاء مـهـام مـديـر الـتـشـريع والـتـنـظـيم
واHبادالت التجارية باHديرية العامة للجمارك................................................................................................
مرسـوم رئاسي مؤرخ في 5 شعـبان عام 1436 اHوافق 24 مايـو سنة u2015 يـتضـمن إنهـاء مهام األمـY العـام لوزارة الـشباب
والرياضة...................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 6 شــوال عــام 1436 اHـوافق 22 يــولـيـو سـنـة u2015 يـتـضـمن تـعـيـY األمـY الـعـام لـوزارة الـداخـلـية
واجلماعات احمللية........................................................................................................................................
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1436 اHوافق 24 مايو سنة u2015 يتضمن تعيY اHدير العام للجمارك.................
مــرســوم رئــاسـي مـؤرخ في 6 شــوال عــام 1436 اHـوافق 22 يـــولــيــو ســنــة u2015 يــتـــضــمـن تــعــيـــيـن األمــY الـعـام لـوزارة
البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال...........................................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قـرار مؤرّخ في 23 شعـبان عام 1436 اHوافق 11  يـونـيو سـنة u2015 يـحدّد كـيفـيات تـنظـيم التـكوين في قـيادة أركـان احلمـاية
اHدنية ومدته وكذا محتوى برنامجـه.............................................................................................................

قــرار مؤرّخ في 27 شـوال عام 1436 اHـوافق 12 غـشـت سـنة u2015 يتـضـمن تـعـيY أعـضـاء مـجـلس تـوجيه صـنـدوق الـتـضامن
والضمان للجماعات احمللية...........................................................................................................................

وزارة العدلوزارة العدل

قــرار مؤرّخ في 12 شـوّال عام 1436 اHـوافق 29 يـولـيـو سـنة u2015 يـعـدل ويـتـمم الـقـرار اHؤرخ في 8 رجب عـام 1422 اHـوافق
25 سـبتـمـبر سـنة 2001 واHـتضـمن إنـشاء جلـنـتY مـتـساويـتي األعـضاء مـخـتصـتY بـأسالك مـوظـفي اHدرسـة الـوطنـية

لكتابة الضبط.............................................................................................................................................

وزارة الطاقةوزارة الطاقة

قــرار مؤرّخ في 8 رمـضـان عـام 1436 اHـوافق 25 يـونـيـو سـنة u2015 يـحـدد الـتـشـكـيـلـة االسـمـيـة ألعـضـاء مـجـلـس اإلدارة Hـركز
التكوين والدعم في مجال األمن النووي.........................................................................................................
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قـــرار مــؤرّخ في 8 رمــضــان عــام 1436 اHـــوافق 25 يــونــيــو ســنــة u2015 يـــحــدد الــتــشــكــيــلـــة االســمــيــة ألعــضــاء اجملـــلس الــعــلــمي
والبيداغوجي Hركز التكوين والدعم في مجال األمن النووي.............................................................................

قــرار مؤرّخ في 14 رمضـان عام 1436 اHـوافق أول يولـيو سـنة u2015 يحـدد القـائـمة االسـميـة ألعـضاء مـجلـس اإلدارة للـمعـهد
اجلزائري للتكوين في الهندسة النووية..........................................................................................................

وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليديةوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية

قــرار مـؤرّخ في 19 ربــيع األوّل عـام 1436 اHـوافق 10 يـنــايـر ســنـة u2015 يـحــدّد الـقــائـمـة االســمـيــة ألعـضــاء الـلــجـنــة الـوزاريـة
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قــرار مـؤرّخ في 8 رجب عــام 1436 اHـوافـق 27 أبــريــل ســنــة u2015 يـــتــضــمّن تــعـــيـــيـن أعــضــاء الـلــجــنـــة اخملـتــصـة بــدراسـة
مخططات اHشاريع الفندقية.......................................................................................................................

وزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحريوزارة الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري

قــرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 23 جمـادى األولى عام 1436 اHوافق 14 مـــارس سـنــــة u2015 يحـدد جدول تـركيـبات الـهواء
أو األمزجة الغازية اHستنشقة في وسط ذي ضغط مرتفع وكمياتها ومدد الغطس حسب كل حالة.............................

قـرار مؤرّخ في 6 ربـيع األوّل عام 1436 اHـوافـق 28 ديـسـمـبـر سـنـة u2014 يـحـدّد الــقـائـمـة االسـمـيـة ألعـضـاء الـلـجـنـة الـوطـنـيـة
لعالمة اجلودة............................................................................................................................................
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باHصادقـة على األصنـاف وتشكيلتهـا وعملهـا.................................................................................................

قـرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 22 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHـوافق 12 فـبـرايـر سـنة u2015 يـحدّد عـدد اHـنـاصب الـعـلـيا إلدارة
الغابات وتوزيعها (استدراك).....................................................................................................................
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للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء واألشغال العمومية والـري........................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 15-230 مؤرخ في  مؤرخ في 10 ذي القـعدة عام ذي القـعدة عام
1436 اHــوافق  اHــوافق 25 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة u2015 يـــتـــضـــمن مـــنحu يـــتـــضـــمن مـــنح

وســــام بـــرتــــبــــة  " أثـــيــــر " من مــــصف االســــتـــحــــقـــاقوســــام بـــرتــــبــــة  " أثـــيــــر " من مــــصف االســــتـــحــــقـــاق
الوطني.الوطني.

ـــــــــــــــــــــــــ
uإن رئيس اجلمهورية

- بـنــاء عـلى الــدسـتــورu السـيــمـا اHــادتـان 77 (8 و12)
uو125 (الفقرة األولى) منه

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

uتضمن إنشاء مصف االستحقاق الوطنيHوا
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 84-87 اHـــــؤرخ في 19
رجب عـام 1404 اHـوافق 21 أبــريل ســنـة 1984 واHــتــضـمن
تنظيم مجـلس مصف االستحقاق الـوطني وعملهu اHعدل

uتممHوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : �ـــــنح وســـــام بـــــرتـــــبــــة  " أثـــــيـــــر " من
مــصف االســتــحــقـــاق الــوطــني لــفــخــامـــة الــســيــد ابــراهــيم

بوبكر كيتاu رئيس جمهورية مالي.
اHـادة اHـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بــاجلــزائـر في 10 ذي الـقــعـدة عـام 1436 اHـوافق

25 غشت سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســــوم تـــــنـــــفــــيــــذي رقــممـــرســــوم تـــــنـــــفــــيــــذي رقــم  15-231 مــــــؤر مــــــؤرّخ فــــي خ فــــي 11
u2015 ــوافق 26 غــشت ســنــة  غــشت ســنــةH ــوافقHذي الــقــعــدة عــام ذي الــقــعــدة عــام 1436 ا ا

يحدد شروط وكيفيات �ارسة صيد اHرجان.يحدد شروط وكيفيات �ارسة صيد اHرجان.
ـــــــــــــــــــــــــ

uإنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريــــر  وزيـــر الــــفالحـــة والــــتـــنــــمـــيـــة

 u الريفية والصيد البحري
- وبـناء على الـدستـورu ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

u(الفقرة 2) منه

- و�ـــــقــــتـــــضى األمـــــر رقـم 70-06 الـــــمـــــؤرخ فـي 9
ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1389 اHـــــوافق 16 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1970
واHــتــضــمن إحـــداث الــوكــالــة الــوطــنــيـــة لــتــوزيع وحتــويل
الـذهب واHعـادن الـثـميـنـة األخـرى واHوافـقـة عـلى قانـونـها

uاألساسي
- و�ـقــتــضى األمـر رقم 73-12 اHـؤرخ في  29 صـفـر
عـام 1393 اHـوافق 3 أبــريل سـنـة 1973 واHـتــضــمن إحـداث

uتممHعدل واHا uصلحة الوطنية حلراسة الشواطئHا
- و�ـقــتــضى األمـر رقم 76-80 اHـؤرخ في 29 شـوال
عــــام 1396 اHــــوافق 23  أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1976 واHــــتــــضـــمن

uتممHعدل واHا uالقانون البحري
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اHــــؤرخ في 26
شعبان عام 1399 اHوافق 21  يوليو سنة 1979 واHتضمن

uتممHعدل واHا uقانون اجلمارك
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 81-10 اHـــــؤرخ في 9
رمـضـان عام 1401 اHـوافق 11 يـولـيـو سـنة 1981 واHـتـعلق

uبشروط تشغيل العمال األجانب
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

uتممHعدل واHا uاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

uتممHعدّل واHا uتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-11 اHــــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1422 اHــــوافق 3  يــــولــــيـــو ســــنـــة 2001
واHــتـــعــلق بــالــصـــيــد الــبــحـــري وتــربــيــة اHـــائــيــاتu اHــعــدل

uتممHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

uستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

 uتعلق بالواليةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اHــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اHوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واHـتضمن

 u2014 الية لسنةHقانون ا
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- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 81-61 اHـــــؤرخ في 29
جـمادى األولى عام 1401 اHـوافق 4 أبـريل سنة 1981 الذي

uالحة وكيفياتها وشروطهاHيحدد نوع حقوق ا
- وبــمـــقــتـــضـى اHـرسـوم رقم 84-181 اHـؤرخ في 7
ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1404 اHــــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 1984 الــذي
يـحدد اخلطوط األسـاسية التي يـقاس انطالقا مـنها عرض

uناطق البحرية التي تخضع للقضاء اجلزائريHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-236 اHـؤرخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

uتممHعدل واHا uتضمن تنظيم الصفقات العموميةHوا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

uعدلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 95-323 اHؤرخ
في 26 جــمـادى األولى عـام 1416 اHـوافق 21 أكـتـوبــر سـنـة

uرجانيةHوارد اH1995 الذي ينظم استغالل ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 01-56 اHـؤرخ
في 21 ذي القـعدة عام 1421 اHوافق 15 فبـراير سـنة 2001

uرجانHتضمن توقيف صيد اHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-135 اHؤرخ
في 28 صــــــفــــــر عــــــام 1422 اHــــــوافق 22 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 2001
واHــتــضــمن إنــشــاء مـديــريــات لــلــصــيــد الــبــحــري واHـوارد

 uالصيدية في الواليات وتنظيمها وسيرها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-419 اHؤرخ
في 23 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 28 نـوفـمـبـر سـنـة 2002
الذي يـحدد شروط تـدخل سـفن الصـيد الـبحري فـي اHياه

uتممHعدل واHا uاخلاضعة للقضاء الوطني وكيفياته
- و �ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 481-03
اHـؤرخ في 19 شـوال عـام 1424 اHـوافق 13 ديـسـمـبـر سـنـة
2003 الـــــذي يــــحــــدد شــــروط �ــــارســــة الـــــصــــيــــد الــــبــــحــــري

uوكيفياتها
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 04-86 اHـؤرخ
في 26 محرم عام 1425 اHوافق 18 مارس سنة 2004 الذي
uيــحـدد األحـجـام الــتـجـاريـة الــدنـيـا لـلــمـوارد الـبـيــولـوجـيـة

uتممHعدل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-186 اHؤرخ
في 12 جــمــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 30 يـــونــيــو ســنــة
2004 الـــــذي يـــــحــــدد شـــــروط وكـــــيـــــفـــــيــــات جـــــمـع وتــــبـــــلـــــيغ

اHــعـلــومــات واHــعــطــيـات اإلحــصــائــيــة اخلــاصـة بــالــكــمــيـات
اHـــصــطــادة والــوســـائل اHــســتـــعــمــلــةu �ـــا في ذلك أســطــول

uالصيد البحري ومجتمع الصيادين

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-86 اHـؤرخ
في 24 مـحـرم عام 1426 اHـوافق 5 مـارس سـنة 2005 الـذي
يـحــدد شـروط �ـارسـة الـغـوص احملــتـرف لـغـرض اسـتـغالل

uوارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلكHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اHؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اHوافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

uو اخلاصة التابعة للدولة
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم  373-14
اHؤرخ في أول ربيع األول عام 1436 اHوافق 23  ديسمبر
سـنة 2014 واHـتـضـمن إنـشـاء الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـلـتـنـمـيـة
اHـسـتـدامـة للـصـيـد البـحـري وتـربـية اHـائـيـات وتـنظـيـمـها

uوسيرها
uو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادتY 36 (الـفقرة 4)
و36 مـكـرر من الـقـانـون رقم 01-11 اHـــؤرخ فـي 11 ربـيع
الــثــاني عـام 1422 اHــوافق 3 يــولــيــو ســنـة 2001 واHــتــعـلق
بـالصيد البـحري وتربيـة اHائياتu اHعـدل واHتمم u يحدد

هذا اHرسوم شروط وكيفيات �ارسة صيد اHرجان .

اHـاداHـادّة ة 2 :: يـتم صيـد اHـرجـان وفـقا لـبـرنـامج اسـتغالل
يــحــدد احلـصص اHــرخص بــصــيـدهــا و اHــنـاطق والــفــتـرات
وعدد اHستغلY اHقبولY بالنسبة لكل مساحة استغالل.
يــــتــــعـــــY عــــلى صـــــاحب االمــــتــــيـــــاز احــــتــــرام احلــــصــــة

uرجانHالسنوية لصيد ا
غيـر أنهu �ـكن جتاوز احلـصـة اHرخص بـهـا في حدود

نسبة مئوية معينة.
حتــدد شــروط وكــيــفــيــات تــطــبــيق أحــكــام هــذه اHــادة

�وجب قرار من الوزير اHكلف بالصيد البحري.

الفصل األولالفصل األول
كيفيات �ارسة صيد اHرجان وشروطها كيفيات �ارسة صيد اHرجان وشروطها 

اHـاداHـادّة ة 3 : : يـتم اسـتـغالل اHـرجـان عن طـريق االمـتـيـاز
ضــــمن الــــشـــروط وحــــسب الــــكـــيــــفـــيــــات احملـــددة في دفــــتـــر

الشــروط اHرفـق  باHلحق األول بهذا اHرسوم .

اHاداHادّة ة 4 :  : تتولى الـهيئـة اHكلـفة بالـتنمـية اHسـتدامة
u"ـائيـات التي تـدعى " الوكـالةHللـصيـد البـحري وتـربـية ا
متابعة تنفيذ دفتر الشروط اHتعلق باستغالل اHرجان .

اHــاداHــادّة ة 5 : : تـــقــوم الــوكــالـــةu زيــادة عــلى ذلكu بـــتــقــيــيم
حـــالــة الـــثـــروة اHــرجـــانـــيــة في نـــهـــايــة كـل ســنـــة اســـتــغالل

للمساحة محل امتياز.
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Yـــــرجــــان مـن قـــــبل غـــــواصــــHـــــادّة ة 6 :  : يـــــتـم صــــيـــــد اHـــــاداHا
محـترفـY وفـقا لـشروط وكـيفـيـات �ارسـة الغـوص التي
حــــددهـــا اHــــرســــوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05-86 اHــــؤرخ في 24
مـــحـــرم عــام 1426 اHــوافق 5 مـــارس ســـنــة 2005 واHـــذكــور

أعاله.

اHاداHادّة ة 7 :  : يتعY عـلى صاحب االمتياز Hـمارسة صيد
اHـرجانu استعمـال سفينـة معدة و مجهـزة لهذا النوع من

الصيد.

زيادة عـلى الـتجـهيـزات اHـنصـوص علـيـها في أحـكام
اHـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 05-86 اHـؤرخ في 24 مـحـرم عام
1426 اHــوافق 5 مـــارس ســـنــة 2005 واHـــذكـــور أعالهu حتــدد

الــتـجـهـيــزات واHـعـدات الــتـقـنـيــة الالزمـة لـهــذا الـنـوع من
السفن في اHلحق الثاني بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 8 : : بــعــد كل عــمــلــيـــة صــيــدu يــتــعــY عــلى ربــان
الـسـفـينـة ملء سـجل الـغوص الـذي تـقـوم اإلدارة البـحـرية
احملـلـيـة بـتـرقـيـمه والـتـأشـيــر عـلـيه وتـعـرض فـيه مـخـتـلف
عــمــلـيــات الــغـوص الــتي � الــقــيــام بـهــا واألعــمــاق الـتي �
الـوصــول إلــيـهــا ومــدة الــغــوص واإلحــداثــيـات اجلــغـرافــيـة

والكميات التقريبية من اHرجان اHصطاد. 
حتــدد عـــنــاصــر ســجل الــغــوص ومــحــتــواه بــقــرار من

الوزير اHكلف بالصيد البحري .

9 : : يــجب أن يــكــون اHــرجــانu في نــفس الــيــوم اHـاداHـادّة ة 
الـذي � صيدهu مـحل تصريح مـوجز لدى اإلدارة الـبحرية

احمللية.

حتدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اHـادة بقـرار من الـوزير
اHكلف بالصيد البحري.

uصـطادHـرجـان اHـوجـز باHادّة  10 :  : بـعد الـتـصريح اHاداHا
يــقــوم عــون اإلدارة الــبـــحــريــة احملــلــيــة بـــخــتم اHــرجــان في

صندوق حديدي.
تقع مـسؤولـية ضـياع أو سـرقة اHرجـان اخملتـوم على
صـاحب االمـتـيـازu ويـخـصم من اجملـمـوع الـسـنـوي اHـرخص

صيده.

uــصــطــاد مـــخــتــومــاHــرجـــان اHــادّة ة 11 : : يـــتم إنــزال اHــاداHا
لـيعرض على مراقـبة اللجنـة  احمللية للـتحقق من اHرجان

اHنشأة على مستوى كل ميناء معY إلنزال اHرجان.
تقـوم الـلجـنـة بـتحـريـر مـحضـر الـتحـقق عـلى الـفور

ويوقعه أعضاؤها.
يــحـدد إنــشـاء الــلـجــنـة احملــلـيــة لـلــتــحـقق من اHــرجـان
وتـنـظــيـمــها وســيـرهـا بــمـوجـب قــرار مـشــتـرك بـيـن
الــوزراء اHــكـلــفــY بــالـصــيــد الـبــحــري وبـالــدفــاع الــوطـني

وبالنقل.

اHـاداHـادّة  12 : : عـلى إثـر عمـلـيـات الـتـحـقــق وعـلى أساس
مـــحــضــر الــلـــجــنــــةu تــقــــوم اHــصــالح اخملـــتــصـــة إقــلـــيــمــيــــا
لـــلـــوكـــالــــة اHـــذكــــورة في أحـــكـــام اHـــادة 4 أعالهu بـــتـــســـلـــيم
صـــاحب االمــــتـــيــــاز وثـــيــــقـــة تــــثـــبت االقــــتـــنــــاء الـــقــــانـــوني

للمرجان اHصطاد.

الفرع األولالفرع األول
االمتيازاالمتياز

اHاداHادّة ة 13 :  : يتم صيد اHـرجان عن طريق االمتياز بعد
مزاد علني في عرض مختوم .

اHـاداHـادّة ة 14 :  : يـخــول عـقـد االمــتـيـاز اHــسـتـفــيـد احلق في
اســتـــغالل اHــوارد اHــرجــانــيــة حــصـــريــا بــواســطــة ســفــيــنــة
واحدة مجهزة ومعـدة لصيد اHرجان على مستوى مساحة

استغالل في منطقة محددة مسبقا. 

الــمـادالــمـادّة ة 15 : : يـفــتـح صـيـد اHرجـان طوال الـسنـة Hدة
ال تــــتــــعـــــدىu بــــأي حــــال مـن األحــــوالu خــــمس (5) ســــنــــوات

متتالية في اإلجمال الستغالل اHساحة محل االمتياز. 
عــنــد نــهــايــة مــدة االمــتــيـازu تــقــوم الــســلــطــة اHــكــلــفـة
بـالـصــيـد الـبـحـري بــغـلق اHـسـاحـة مــحل االمـتـيـاز من أجل

إراحتها Hدة أدناها عشرون (20) سنة.
حتدد كيفيـات فتح وغلق مساحات استغالل اHرجان

�وجب قرار من الوزير اHكلف بالصيد البحري.

اHــــاداHــــادّة  16 :  : �ــــنح االمــــتــــيــــاز لــــشــــخـص طــــبــــيــــعي من
جـنـسـيـة جـزائــريـة أو مـعـنـوي يـخـضـع لـلـقـانـون اجلـزائـري
حـيث أغـلـبـيـة اHـسـاهـمـY من جـنـسـية جـزائـريـةu من قـبل
جلـنــة اHـزايــدة الــتي يـرأســهـا الــوالي اخملــتص إقـلــيـمــيـا أو

�ثله.

اHــاداHــادّة ة 17 : : تــعـــد اإلدارة اHــكـــلــفــة بـــاألمالك الــوطـــنــيــة
الـعقد اإلداري لالمـتيازu بنـاء على قرار من الـوالي يتخذ
عـلى أسـاس مـحـضـر الـلـجـنـة اHـذكـورة أعاله وبـعـد إمـضـاء
دفـتـر الـشـروط من قـبل اإلدارة اHـكـلـفـة بـالـصـيـد الـبـحري

والراسي عليه اHزاد.
يــــســــلم عــــقــــد االمــــتــــيــــاز مـن طــــرف اإلدارة اHــــكــــلــــفـــة

بالصيد البحري.

18 : : االمــتــيــاز شــخـصـيu غـيــر قــابل لــلــتــنـازل اHـاداHـادّة  
عنهu مؤقت وقابل للفسخu يتجسد في عقد امتياز مرفق

بدفتر شروط يتعلق باستغالل اHرجان.

19 :  : في حــالــة تــخــلي الــراسي عــلـيـه اHـزاد عن اHـاداHـادّة ة 
االمـتـيـازu وعلـى أساس تـقـريـر مـفـصل من اإلدارة اHـكـلـفة
بـــالــصـــيـــد الــبـــحــريu تـــعـــلن الــســـلـــطــة اHـــانــحـــة عن  إلـــغــاء

االمتياز.
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يـتــرتب عــلى إلـغــاء االمـتــيـاز مـزايــدة جـديــدة حـسب
األشكال نفسها اHنصوص عليها في اHادة 22 أدناه.

uـكـلــفـة بـالـصـيـد الـبـحـريHـادّة  20 :  : �ــكن الـسـلـطـة اHـاداHا
وفي أي وقتu أن تــعـلق مـؤقـتـا أو تـلـغـي نـهـائـيـا اسـتـغالل
اHــسـاحــة اHـفـتــوحـة لـالمـتـيــازu دون تـعــويض إذا لم يــلـتـزم
صـــاحب االمـــتــــيـــاز بـــأحـــكــــام هـــذا اHـــرســـوم وبــــنـــود دفـــتـــر
الـشروطu وذلـك بعـد توجـيه إعذارين (2)  بـينـهـما خـمـسة

عشر (15) يوماu بناء على تقرير مفصل من الوكالة.

uـكـلــفـة بـالـصـيـد الـبـحـريHـادّة  21 :  : �ــكن الـسـلـطـة اHـاداHا
في أي وقـتu أن تـعــلق مــؤقـتــا أو تــلـغي نــهــائـيــا اســتـغالل
االمـتيـازu العتبـارات تقـنيـة وعمـليـة و/أو اقتـصاديةu مع

منح تعويض.

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHزايدةاHزايدة

اHــــاداHــــادّة ة 22 :  : يـــتـم إعالن تــــنــــظـــيـم اHـــزايــــدة عن طــــريق
اHـــلــصــقـــات عــلى مـــســتـــوى اHــديــريـــات الــوالئـــيــة لــلـــصــيــد
البـحـري واHوارد الـصـيديـة والـوكالـة وبالغـات تنـشر في
يــومـــيــتــY وطـــنــيـــتــY والـــنــشـــرة الــرســمـــيــة لـــلــصـــفــقــات

العمومية وكل وسيلة إشهار أخرى.

اHــــاداHــــادّة ة 23 :  : يــــجب أن يــــتـــضــــمن اإلعـالن اHـــذكــــور في
اHادة 22 أعالهu ما يأتي : 

uمساحة االستغالل Yتعي -

uعرض السعر األولي للمزايدة -

uمدة االمتياز -

uزايدةHمكان ا -

uزايدةHتاريخ ا -

uالتاريخ النهائي إليداع العروض -

uتاريخ الفرز -

- مبلغ تكاليف سحب ملف اHزايدة.

اHــــاداHــــادّة ة 24 :  : فـي إطــــار أحـــــكــــام اHــــادة 16 أعالهu يـــــفــــتح
الــتـــعــهــد مـن أجل احلــصــول عـــلى امــتـــيــازu حملــتـــرفي صــيــد
اHـرجـان الـذين تـتـوفـر لـديـهم الـوسـائل الـبـشـريـة واHـاديـة

Hمارسة هذا النوع من الصيد.

uعــلـى اخلــصـوص uــزايــدةH25 : : يــحــتــوي مــلف ا اHـاداHـاّدة  
على مايأتي :

uدفتر الشروط -

- نظام مفصل عن اHزايدة يشار فيه إلى :
uمبلغ السعر األولي *

uوذج عن كفالة التعهد¤ *
* كيفيات إجراء اHزايدة.

26 : : يــــقـــود عـــمـــلـــيـــة اHـــزايــــدة الـــوالي اخملـــتص اHــاداHــادّة ة 
إقليميا أو �ثله في إطار جلنة تتشكل من : 

uوارد الصيدية للواليةHمدير الصيد البحري وا -

uمدير األمالك الوطنية -

uمدير اإلدارة البحرية احمللية -

uمدير التجارة -

uمدير البيئة -

uمدير السياحة والصناعة التقليدية -

uمدير النقل -

uمدير الصحة -

- �ـثل الـغـرفـة الـوطــنـيـة لـلـصـيــد الـبـحـري وتـربـيـة
اHائيات.

يتولى أمانة اللجنة �ثل عن الوكالة .

اHاداHادّة 27 : : تتمثل مهام جلنة اHزايدة فيما يأتي :

uزايدةHتنظيم عمليات ا -

uدراسة العروض -

uزايدين ومنح االمتيازاتHا Yتعي -

YـــلــتـــزمــHـــزايـــدين غــيـــر اHحتـــديـــد أجل تـــوقــيف ا -
بالشروط.

28 :  : يـتـم فـتـح األظـرفــة في جــلــســة عــلــنـيــة في اHـاداHـادّة ة 
التـاريخ والسـاعة واHكـان احملدد في اHـلصـقات واإلعالنات

الصحفية اHنصوص عليها في اHادة 22 أعاله.

uـادّة ة 29 : : يـجب عــلى كل شـخـص يـتـقــدم عن الــغـيـرHـاداHا
تبرير ذلك من خالل وكالة موثقة.

30 :  : يــتــشــكل عــرض الــتــعــهــد من عــرض تــقــني اHـاداHـادّة ة 
وعرض مالي.

يجب أن يحتوي العرض التقني على :
- إثــبــات دفع كــفــالـة الــعــرض اHــنـصــوص عــلــيــهـا في

uادة 31 أدناهHا
uالتصريح باالكتتاب -
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- مــحــضـر زيــارة األمن تــســلّـمـه الـســلــطــة الـبــحــريـة
اخملـتـصة احملـلـيـة تشـهـد فيـه  بأن الـسـفيـنـة مـجهـزة ومـعدة

uرجانHمارسة صيد اH
uعقد يثبت أن السفينة جزائرية -

uراد تشغيلهمHا YستخدمHقائمة ا -
- دفـتـر الــشـروط اHـتـعـلق بــاسـتـغالل اHـرجـان مـوقّع

u"ومؤشر عليه و يحمل عبارة "قر¥ وصودق عليه
u تعهد وعنوانهHهوية ا -

- مــــســــتــــخــــرج مــــصـــفـى من شــــهــــادة عــــدم اإلخــــضـــاع
uللضريبة أو االستفادة من اجلدولة بالنسبة للمتعهد

- شــــــهــــــادة دفع اشــــــتـــــراكــــــات صــــــنـــــاديـق الـــــضــــــمـــــان
uاالجتماعي

- عـقـد التـأمـY اHـتـعـلق بالـغـوص االحـتـرافي لـغرض
استغالل اHوارد البيولوجية البحرية .

يــجب أن يــكـون الــعـرض الــتــقـني داخـل ظـرف مــغـلق
ومنفصل  يتضمن عبارة "عرض تقني".

العرض اHالي :العرض اHالي :
يــجب أن يــســاوي عـــلى األقل أو يــفـــوق مــبــلغ عــرض

السعر األولي ويكتب باألرقام واألحرف.
يـــجب أن يـــكـــون الـــعـــرض اHـــالي داخل ظـــرف مـــغـــلق

ومنفصل يتضمن  عبارة "عرض مالي".

اHــاداHــادّة  31 : : يـــجب عـــلى اHـــتـــعــهـــدين فـي اHــزايـــدة دفع
كفالة تعهد تمثل (1 %) من مبلغ السعر األولي. 

تـودع كـفـالـة الـتـعـهـد لـدى صـنـدوق مـفـتـشـيـة األمالك
الوطنية اخملتصة إقليميا نقدا أو بواسطة صك مثبت أو

صك مصرفي.
وتــرفق نــسـخــة من بــطـاقــة الـتــخـلــيص أو وصل دفع

كفالة التعهد بظرف "العرض التقني".
تخـصم كفـالة الـتعـهد الـتي يدفـعهـا اHتـعهد مـن سعر

اHزايدة.
YقبولHيـعاد تسديد كفـالة التعهـد للمزايدين غـير ا
أو إلى ذوي حــقــوقــهم مـن طــرف احملــاسب الــذي اســتــلــمــهــا
بـعـد تـقـد¦ بـطـاقـة الـتـخـلـيص أو وصل الـدفع الـذي يـحـمل
عــبــارة من مــديـــر األمالك الــوطــنــيــة لـــلــواليــة تــثــبت عــدم

رسوّ اHزايدة لفائدة اHودع .

اHـاداHـادّة ة 32 :  : يـكــون وعـاء حـســاب عـرض الــسـعـر األولي
لــلــمــزايـدة اHــتــعــلــقــة بـاالمــتــيــاز الســتــغالل اHــرجـان مــحل
تــعـلــيــمــة وزاريــة مــشـتــركــة بــY اإلدارة اHــكــلـفــة بــاHــالــيـة

واإلدارة اHكلفة بالصيد البحري.

اHــاداHــادّة  33 : : يـــجب أن يـــوضـع الـــظـــرفــان u(2) الـــعــرض
الــتــقــنـي والــعـرض اHــاليu داخـل ظـــرف مــغــلـق ومــجــهـول
اHـصــدر يـحـمـل رقــم اHـزايــدة ومـوضــوعـهــا وعـنــوان جلـنـة

اHزايدة.

34 : : يــجب إيــداع الــعــرض مــبــاشــرة لــدى مــقــر اHـاداHـادّة  
الـوكالـة اخملـتصـة إقـليـميـا يـوم العـمل األخـير الـذي يـسبق

يوم عملية الفرز وقبل غلق اHكاتب.
يترتب على اإليداع اHباشر تسليم وصل للمودع.

35 : : ال �ـــكن ســــحب الــــعـــرض أو إلـــغــــاؤه بـــعـــد اHــاداHــادّة  
التاريخ النهائي لإليداع اHذكور في إعالن اHزايدة.

اHــاداHــادّة  36 : : يـــتم فـــرز الــتـــعــهـــدات اخملـــتــومـــة ودراســة
الـعـروض في الـتــاريخ اHـذكـور في اHـلــصـقـات واإلعالنـات
الـصــحــفـيــة من قــبل جلــان اHــزايـدة اHــنــصـوص عــلــيــهـا في
uـعــمــول به في مــجــال الـصــفــقــات الـعــمــومــيـةHالــتــنــظـيـم ا

وبحضور اHتعهدين.

اHـاداHـادّة  37 :  : ال تـكـون العـروض الـتـقنـيـة الـتي أصدرت
بشأنها جلنـة اHزايدة رفضا معلالu مؤهلة Hرحلة استغالل

العرض اHالي.

uـادّة ة 38 : : تـتـوج أشـغـال كل جلـنـة بـتـحـريـر مـحـضـرHـاداHا
يوقعه على الفور أعضاء اللجنة اHعنية.

اHـاداHـادّة  39 : : تــقـوم الــلـجــنـة اHــؤهـلـة لــتـقــيـيـم الـعـروض
اHـــالـــيــــة بـــتــــرتـــيـب الـــعــــروض اHـــالــــيـــة حـــسـب الـــتــــرتـــيب
الـتنازلي وتـعلن منح االمتـيازات حسب عـدد االمتيازات

اHفتوحة للمزايدة.

اHـاداHـادّة ة 40 :  : في نـهـايـة الـتـرتـيب اHـذكـور في اHـادة 39
أعالهu وفي حالـة التسـاوي بY الـعروض اHالـية للـحصول
عـلى آخر امتيـاز يعرض على اHـزايدةu يدعى اHتـنافسون
Yمن أجل الـفـصل بـينـهم إلى تـقـد¦ عروض جـديـدة في ع

اHكان.
تـكـون الـعـروض اجلـديـدة مـحل مـحـضـر عـرض مـضاد

يحرر فورا.
وفي حــالـة عـدم وجــود عـروض جــديـدةu يـعــY اHـزايـد

من بY اHتنافسY اHعنيY عن طريق القرعة.

اHــاداHــادّة  41 :  : بـــالــنـــســبــة ألول عـــمــلـــيــة امــتـــيــاز لـــصــيــد
اHـرجـان وفي حـالـة تـسـاوي الـعـروض اHـالـيـةu يـتم اعـتـمـاد

العرض الذي يقدم :
- إما دفـتر طاقم يـوضح بأن الـسفيـنة كانت مـجهزة
لـصــيــد اHـرجــان خالل الــفــتـرة الــتي ســبــقت تــعـلــيق صــيـد

uرجانHا
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- وإمّـــا كـــشــــفـــا عن اHالحـــة يــــوافق اثـــني عـــشـــر (12)
شـهــرا عــلى األقل مـن اHالحـة الــفــعــلــيـة قــبل فــتــرة تــعــلـيق
صــيـد اHـرجـانu بـالـنـســبـة لـلـغـواصـY احلـامــلـY لـلـجـنـسـيـة

اجلزائرية اHبحرين لصيد اHرجان.
في حـــالــــة تـــســــاوي الـــعــــروض اHـــالــــيـــة لــــلـــمــــزايـــدين
Yيـتم الــفــصل بـ uــذكـورين أعـالهHــعـيــارين اHبــا YـعــنــيـHا

هذه العروض طبقا ألحكام اHادة 40 أعاله. 

اHـاداHـادّة  42 :  : يــعـلن رئــيس الــلـجــنـةu بــنــاء عـلى احملــضـر
YــــقــــبــــولـــHـــزايــــدين اHا uالــــذي يــــوقــــعه أعــــضــــاء الـــلــــجــــنــــة

اHستفيدين من االمتيازات اHفتوحة لالستغالل. 

اHاداHادّة ة 43 : : ترسل نـسخ من احملضـر اHذكور أعاله إلى
مديـرية األمالك الوطـنية اخملـتصة إقـليمـيا من أجل إعداد
عقـد االمتـياز وكـذا إلى مـديريـة الصـيد الـبحـري اخملتـصة
إقلـيميا بـغية إعـداد ترخيص الصـيد البـحريu مع مراعاة

أحكام اHادتY 45 و48 أدناه.

اHـاداHـادّة  44 :  : �ــكن الـراسي عــلـيـه مـزاد االمــتـيــازu عـنـد
االقـتــضــاءu أن يـدفع ســنـويــا خـمس (5/1) اHـبــلغ اإلجـمـالي
للـمـزايدة إلى صـندوق رئـيس مـفتـشيـة األمالك الـوطنـية
اخملـتـصـة إقلـيـميـا في أجل أقـصـاه خـمسـة عـشر (15) يـوما

ابتداء من تاريخ اHنح.

45 : : بـــــعـــــد أجل الـــــدفع اHـــــذكـــــور فـي اHــــادة 44 اHــــاداHــــادّة  
أعالهu وبـــاســتــثــنـــاء حــاالت الــقــوة الــقـــاهــرةu يــوجه إعــذار
لــلـراسي عــلـيه اHـزاد  لــتـسـديــد خالل أسـبــوع واحـد خـمس
(5/1) مبلغ مزايـدته باإلضافة إلـى غرامة تساوي 6 % من
اHبلغ اHستـحق عن كل شهر تأخير عـلى أال تتجاوز فترة

االنتظار شهرين (2).
خالفــا لـذلكu يــعـتــبـر الـراسـي عـلـيـه اHـزاد قـد تــخـلى
عن االستفادة من امتياز اHساحة البحرية لالستغالل وال

�كنه طلب استرداد كفالة التعهد.

اHاداHادّة  46 :  : في حالة التـخليu على النـحو اHذكور في
اHادة 45 أعالهu تـقترح جلـنة اHـزايدة على اHـزايدين الذين
لم يتـم قبـولـهم بـسـبب تـرتـيـبهمu اخلـضـوع لـعـرض اHـزايد

الذي اعتبر أنه متخل عنه.
وفـي حـــالـــة عـــدم وجـــودهـــمu تـــقــــــوم جلـــنــــة اHـــزايـــدة
بــــتــــنــــظــــيـم مــــزايــــدة جــــديـــــدة حـــــسب األشــــكـــــال نــــفــــســــهــــا
اHـنـصــوص عـلـيـهــا في أحـكـام هـذا اHـرسـومu من أجل مـنح

االمتياز الذي كان محل تخل.

اHــاداHــادّة ة 47 : : يــلــزم الـــراسي عــلـــيه اHــزاد بــدفـع  كــفــالــة
ضـمان حـسن الـتـنـفـيذ لـفـائـدة مـفـتشـيـة األمالك الـوطـنـية

حيث يوجد مكان اHزايدةu تمثل 5 % من مبلغ اHزايدة.

يــــجب إيـــداع كـــفــــالـــة الـــضــــمـــان هـــذه عـــلـى مـــســـتـــوى
اإلدارة اHكلفة بالصيد البحري اخملتصة إقليميا.

ال �ـكن إدارة األمالك الــوطـنـيــة إعالن رفع الـيـد عن
كـفــالـة ضـمــان حـسن الــتـنـفــيـذ إالّ بـعــد إعـداد شــهـادة حـسن
الـتـنـفـيـذ من قـبل مـديـر اإلدارة اHـكـلـفـة بـالـصـيـد الـبـحري

اخملتص إقليميا.

48 :  : �ـــكن مـــديـــر الـــصـــيـــد الـــبـــحـــري واHـــوارد اHــاداHــادّة  
الـــصــيــديــة اHــعـــني أن يــســحـب رخــصــة الــصـــيــد الــبــحــري
ويــطـــلب من إدارة األمالك الـــوطــنــيـــة اخملــتــصـــة إقــلــيـــمــيــا
الـتــصـرف فـي  كـفــالـة ضــمـان حــسن الــتـنــفـيــذ في احلـاالت

اآلتية :
uـزاد عن اسـتغالل امـتـيازهHتـخـلي الراسي عـلـيه ا -

uدة احملددة لالمتيازHقبل نهاية  ا
- اإللــغــاء الــنــهــائي لــلــحق في االمــتــيــازu كــمـا تــنص

على ذلك اHادة 20 أعاله.
وفي كــلـتــا احلـالــتـY يــبـقى صــاحب االمـتــيـاز مــديـنـا

بدفع مبلغ اHزايدة كله.

49 : : يـــقـــوم مـــديـــر األمالك الـــوطـــنـــيـــة اخملـــتص اHــاداHــادّة  
إقـلـيـمـيـا بـحــسـاب تـسـديـد مـبـلـغ اHـزايـدة كـله عـلى أسـاس
بطاقات التخـليص التي يسلمهـا رئيس مفتشية األمالك

الوطنية اHعني.

50 :  : تــقــوم اإلدارة اHــكــلــفــة بــالــصــيــد الــبــحــري اHـاداHـادّة  
اخملــتـــصــة إقـــلـــيــمـــيــا بـــإشــعــــار اHـــزايـــد بـــعــقــــد االمــتـــيــــاز
(30) Yوالـــتـــرخـــيـص بـــالـــصـــيــــد في أجل ال يـــتـــعـــدى ثـالثــ
uيوما ابتداء من تـاريخ إيداع كفالة ضمـان حسن التنفيذ

كما تنص على ذلك اHادة 47 أعاله.
يـتــرتب عــلى هــذا اإلشـعــار إعــداد مـحــضــر الـتــســلـيم
يــوقـعه كل من مـديـر الــصـيـد الـبـحــري واHـوارد الـصـيـديـة

اخملتص إقليميا وصاحب االمتياز.
تــــرسل نـــســـخــــة من مـــحـــضــــر الـــتـــســـلـــيـم إلى مـــديـــر

األمالك الوطنية اخملتص إقليميا.

اHــــاداHــــادّة  51 : : تــــبـــــدأ حـــــيــــازة احلـق في �ـــــارســــة صـــــيــــد
اHرجان وبدء االنتـفاع منه وكذا فتـرة االمتياز في اليوم

الذي يلي تاريخ التوقيع على محضر التسليم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
قواعد خاصة تطبق على تثمY اHرجانقواعد خاصة تطبق على تثمY اHرجان

اHـاداHـادّة  52 :  : ال يــرخص بـتــصـديـر اHــرجـان إال في شـكل
مصنع.
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اHاداHادّة 53 :  : يقصد باHرجان اHصنع :
- اHـرجــان اHـصـنـوع واحملــوّل في شـكل كـرة مــثـقـوبـة

uومركبة في اخليط
- اHــــرجـــــان اHـــــصـــــنـــــوع واحملـــــوّل فـي شـــــكل بـــــرمـــــيل

uمثقوب ومركب في اخليط
- اHــرجـان اHــصــنــوع واحملــوّل في شــكل كــتـلــة صــلــبـة

uمثقوبة ومركبة في اخليط
- اHـــــرجـــــان اHـــــصـــــنــــــوع واحملـــــوّل في شـــــكـل قـــــطـــــعـــــة

uمصقولة
- قطعة مشكلة ومنحوتة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 54 : : تـــــخـــــضع حـــــيـــــازة ونـــــقـل اHـــــرجـــــان اخلــــام
ونـصف اHـصـنع لـتـرخــيص مـسـبق عـبـر مـجـمـوع الـتـراب
الـوطنيu �ـوجب قرار من الـوزيـر اHكـلف باHـاليـةu طبـقا
لـألحـكــام الــتـشــريــعـيــة والــتــنـظــيــمـيــة اHــعـمــول بــهـا فــيــمـا

يتعلق بالبضائع احلساسة للغش.

اHـاداHـادّة  55 : : يـوضـع جـهــاز تـتــبع مــسـلـك اHـرجــان اخلـام
ونـصف اHـصـنع الذي تـسـيـره الوكـالـة الـوطنـيـة لـلتـنـمـية
اHـسـتـدامـة للـصـيـد الـبـحري وتـربـيـة اHـائـيات بـالـتـنـسيق
مع الــوكــالـة الــوطــنـيــة لــتـوزيـع وحتـويل الــذهب واHــعـادن
الـثـمـيـنـة األخـرىu حـيث حتـدد شـروط وكـيـفـيـات تطـبـيـقه
�ـــوجب قــرار مــشــتــرك بــY الـــوزراء اHــكــلــفــY بــالــصــيــد

البحري والتجارة واHالية واHناجم.

اHــاداHــادّة  56 : : في إطــار تــرقـــيــة الــنـــشــاطــات الـــوطــنــيــة
لــلـصــنـاعــة الـتــقـلــيـديــة وحتــويل اHـرجــانu تـتــولى الـوكــالـة
الــوطـــنــيـــة لــتـــوزيع وحتــويـل الــذهب واHـــعــادن الـــثــمـــيــنــة
األخرىu حـسب شـروط الــسـوقu شــراء سبـعY فـي اHائة

(70 %) من اHرجان اخلام وبيعه في السوق.
حتــدد شـروط وكــيـفــيـات تــطـبــيق هـذه اHــادة �ـوجب
قــرار مـشــتـرك بــY الـوزراء اHــكـلــفــY بـالــصـيــد الـبــحـري

والصناعة التقليدية واHناجم واHالية. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام نهائيةأحكام نهائية

اHاداHادّة ة 57 :  : تلـغـى األحـكــام اخملالـفـة لـهـذا الـمـرسـوم
ال سـيـمـا مـنـهـا أحــكــام اHـرســـوم الـتـنـفـيـــذي رقـم 323-95
اHـــــــؤرخ فـي 26 جــــــمــــــــادى األولــى عــــــام 1416 اHــــــوافق 21
أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 1995 الــــذي يـــــنــــظـم اســـــتــــغــالل اHــــــوارد
اHـرجـانـيــــة واHـرســـوم الـتــنـفـيـذي رقم 01-56 اHـؤرخ في
21 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1421 اHــوافق 15 فــبـــرايــر ســـنــة 2001

واHتضمن توقيف استغالل اHرجان. 

58 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 11 ذي الـقــعـدة عـام 1436 اHـوافق
26 غشت سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق األولاHلحق األول
دفتر الشروط النموذجي اHتعلق باستغالل اHرجاندفتر الشروط النموذجي اHتعلق باستغالل اHرجان

الفصل األولالفصل األول
تعريف االمتيازتعريف االمتياز

اHاداHادّة األولى :  األولى : الشـخص الطـبيـعي الـسيـد/ السـيدة/
اآلنسة : .................................................................
يــــرخص لـه �ـــمــــارســـة صـــيــــد اHـــرجــــان في الــــقـــطـــاع
......................................الـــــــــــواقــع فـي إحـــــــــــداثـــــــــــيـــــــــــات

............................................
بـاســتـعــمـال ســفـيــنـة صــيــد اHـرجــان : اسم الـســفـيــنـة
/................................................. رقم الـــــتـــــســــجـــــيل :

...................................
الــــــــــــــــطـــــــــــــــــول (م) : ...................... قــــــــــــــــوة احملــــــــــــــــرك
/............................................ احلـــمـــولــة اإلجـــمــالـــيــة :

.................................... (طن).

اHـاداHـادّة  2 :  : تـقــدرالــحـصـة الـقـصـوى اHـرخص بـصـيـدها
بـ .............................. كلغ/ السنة.

اHـاداHـادّة  3 : : يـجب أن يــتم إنــزال اHــرجـان اHــصــطـاد في
ميناء : ..................................................................

إال في حالة القوة القاهرة.

اHــــــاداHــــــادّة  4 : : تــــــمـــــــتــــــد صـالحــــــيـــــــة هــــــذا االمـــــــتــــــيـــــــاز من
.....................................إلى...................................

الفصل الثانيالفصل الثاني
كيفيات �ارسة صيد اHرجانكيفيات �ارسة صيد اHرجان

اHاداHادّة  5 :  : الوسيلة الـوحيدة التي يسمح بـاستعمالها
في صيد اHرجان هي اHطرقة.

اHــــاداHــــادّة  6 : : �ـــــنع اســــتـــــعــــمـــــال مــــعـــــدات الــــغــــوص ذات
التحكم عن بعدu اHوجهة لصيد اHرجان.

اHــــاداHــــادّة  7 :  : تـــــتم �ـــــارســــة صــــيـــــد اHــــرجـــــان من طــــرف
غواص محترف.
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8 :  : يـجب عـلى غـواصي صيـد اHـرجـان استـيـفاء اHاداHادّة  
اHـــتــطـــلــبـــات والــشــروط احملـــددة في الــتـــنــظـــيم اجلــاري به

العمل.

يــتــحـــمل ربــان الــســـفــيــنـــة مــســؤولـــيــة أي طــار¥ قــد
.Yغير مؤهل Yيحدث جراء استخدام غواص

اHــــاداHــــاّدة  9 :  : يــــرخص بـــــاســــتــــغالل اHــــرجــــان في نــــطــــاق
الـــعـــمق الــذي يـــقع بـــY أقل مـن خــمـــســـY (50-) وأقل من

مائة وعشرة (110-) مترا.

اHـاداHـادّة  10 : : في إطـار اHــعـايـنــات الـدوريــةu يـجب عـلى
صـــاحـب االمـــتـــيـــاز أن يـــضـع ســـجل الـــغــــوص والـــتـــصـــريح
اHـــــوجــــز بـــــصـــــيـــــد اHــــرجـــــانu فـي كل وقـتu حتت تـــــصــــرف

مصالح اHراقبة اHعنية والوكالة اخملتصة إقليميا.

اHــاداHــادّة ة 11 : : �ــنـع مــنــعـــا بــاتــا صـــيــد اHـــرجــان الــذي لم
uيــصل جـذعه األســاسي إلى حـجم ثــمـانـيـة (8) مـلـيــمـتـرات

طبقا للتنظيم اجلاري به العمل.

12 : : يـــتـــعـــY عـــلى صـــاحب االمـــتـــيـــاز احـــتـــرام اHــاداHــادّة ة 
االرتفاع لقـطع اجلذع األساسي لغصن اHرجان الذي يجب
أن يـــكـــون عـــلى بـــعـــد ســـنـــتـــمـــتـــر واحــد (1) عــــلى األقل من

قاعدة الشعبة.

اHــاداHــادّة ة 13 : : ال يــنـــبـــغي إخــراج اHـــرجـــان اHــصـــطــاد من
اHـــاء إال بــــعـــد ســــاعـــتـــY (2) عـــــلى األقل مـن قــــطـــــعهu وذلك

لضمان التجدد الطبيعي للثروة.

اHــــاداHــــادّة ة 14 :  : يــــجب أن يـــــتم شـــــذب اHــــرجــــان مـن قــــبل
صـاحب االمـتيـاز أو �ثـلـيهu بعـد أن تـقوم الـلجـنـة اHؤهـلة

لذلك بالتحقق منه.

غـيـر أنهu ومن مـجـمـوع األغــصـان اHـصـطـادةu يـسـمح
بنسبة 25 % من اHرجان اHشذوب قبل التحقق منه. 

اHــاداHــادّة ة 15 : : �ــنـع مــنــعــا بــاتـــا إنــزال اHــرجــان الــذي لم
يـكن مـحل تـصــريح مـوجـز أو خـتمu وقــد يـتـرتب عـلى ذلك

سحب االمتياز.

اHــاداHــادّة ة 16 :  : يــجـب أن يــتم إنـــزال اHــرجــان في مـــيــنــاء
اإلنـــزال احملــددu حـــتى يـــتم الـــتــحـــقق مـــنه مـن طــرف جلـــنــة

محلية للتحقق.

17 :  : يـــتــــحـــمل صــــاحب االمـــتــــيـــاز مـــســــؤولـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
األضــرار الـتي تــســبب لــلـكــائــنـات الــنــبـاتــيــة واحلـيــوانــيـة

البحرية بفعله أو بفعل مستخدميه.

اHــاداHــادّة ة 18 : : في إطــار تــرقـــيــة الــصـــنــاعــة الـــتــقــلـــيــديــة
Yعلى صاحب االمتيـاز تخصيص سبع Yيتـع  uالوطنية
في اHـــائــة (70 %) من اHــرجـــان اخلــام لـــلــوكـــالــة الـــوطــنـــيــة

لتوزيع وحتويل الذهب واHعادن الثمينة األخرى.
ال �ـكن بـيع ماتـبـقى من كـمـيـة اHـرجـان اخلام إال في

شكل مصنع أو نصف مصنع.
ال �كن تصدير اHرجان إال في شكل مصنع.

الفصل الثالثالفصل الثالث
سحب االمتيازسحب االمتياز

اHاداHادّة ة 19 :  : يتم سحب االمتياز لألسباب اآلتية : 
uعدم احترام حدود قطاع الصيد محل االمتياز -

uناطق احملميةHعدم احترام حدود ا -
uرخص بهHعدم احترام احلجم التجاري ا -

- عــــــدم احــــــتــــــرام الــــــحــــــصــــــة الـــــقـــــصـــــوى اHـــــرخص
بــصـيـدهـاu وكـذا عـدم احـتـرام الــنـسـبـة اHـائـويـة احملـددة في

uرخص بهاHحالة جتاوز احلصة ا
- اسـتــعــمــال مــعــدات غــوص جـمــاعــيــة وفــرديــة غــيـر

uمطابقة
uرخص بهاHاستعمال آالت صيد أخرى غير تلك ا -
- إنـــــزال اHـــــرجـــــان اHــــــصـــــطـــــاد الـــــذي لم يـــــكـن مـــــحل

uتصريح موجز وال محل ختم
- عـدم خـضـوع اHـرجـان اHـنـزل لــعـمـلـيـة الـتـحـقق من

uؤهلةHقبل اللجنة ا
- عدم احترام بنود دفتر الشروط هذا.

حرر بوالية.................... في ............................

اHلحق الثانياHلحق الثاني
التجهيزات التقنية اإللزامية على م سفينة  معدةالتجهيزات التقنية اإللزامية على م سفينة  معدة

ومجهزة لصيد اHرجانومجهزة لصيد اHرجان

uوقعH1 -  معلم حتديد ا
u2 - رادار

u3 - مسبار
u4 - بوصلة

u(VHF)5 - جهاز راديو من التردد العالي جدا
.GPS يHواقع العاH6 - نظام حتديد ا

عن صاحب االمتيازعن صاحب االمتيازعن مانح االمتيازعن مانح االمتياز

(قرىء وصودق عليه)(قرىء وصودق عليه)
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مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 6 شـوال عــام  شـوال عــام 1436 اHـوافق  اHـوافق 22
يولـيو سـنة يولـيو سـنة u2015 يتـضـمن إنهـاء مهـام األمY الـعامu يتـضـمن إنهـاء مهـام األمY الـعام

لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسي مــــؤرخ في 6 شـــوال عــــام
1436 اHــوافق 22 يــولــيــو ســنـة u2015 تــنـهـى مــهــام الــســيـد

أحـــمـــد عـــدليu بـــصـــفـــته أمـــيـــنـــا عـــامـــا لـــوزارة الـــداخـــلـــيـــة
واجلماعات احملليةu إلحالته على التقاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 6 شـوال عــام  شـوال عــام 1436 اHـوافق  اHـوافق 22
يـولـيـو سـنـة يـولـيـو سـنـة u2015 يـتـضـمن إنــهـاء مـهـام والي واليـةu يـتـضـمن إنــهـاء مـهـام والي واليـة

باتنة.باتنة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسي مــــؤرخ في 6 شـــوال عــــام
1436 اHــوافق 22 يــولــيــو ســنـة u2015 تــنـهـى مــهــام الــســيـد

احلــســY مـعــزوزu بــصـفــته والــيــا لـواليــة بــاتـنــةu لــتـكــلــيـفه
بوظيفة أخرى.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 5 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 24
مـايــو سـنـة مـايــو سـنـة u2015 يــتـضـمن إنــهـاء مــهـام اHـديــر الـعـامu يــتـضـمن إنــهـاء مــهـام اHـديــر الـعـام

للجمارك.للجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسي مــؤرخ في 5 شــعـــبــان عــام
1436 اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــة u2015 تـــنــهـى مـــهــام الـــســـيــد

uبـصـفـتـه مـديـرا عـامــا لـلـجـمـارك uمـحـمــد عـبـدو بـودربـالــة
لتكليفه بوظيفة أخرى.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 5 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 24
مايو سنة مايو سنة u2015 يتضمن إنهاء مهام مدير التشريعu يتضمن إنهاء مهام مدير التشريع
والــتـنـظـيـم واHـبـادالت الـتــجـاريـة بــاHـديـريــة الـعـامـةوالــتـنـظـيـم واHـبـادالت الـتــجـاريـة بــاHـديـريــة الـعـامـة

للجمارك.للجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسي مــؤرخ في 5 شــعـــبــان عــام
1436 اHــوافق 24 مـــايـــو ســـنــة u2015 تـــنــهـى مـــهــام الـــســـيــد

قــدور بن طـــاهــرu بــصـــفــته مــديـــرا لــلــتـــشــريع والــتـــنــظــيم
واHبادالت التجارية بـاHديرية العامة للـجماركu لتكليفه

بوظيفة أخرى.

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 5 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 24
مـايــو سـنـة مـايــو سـنـة u2015 يـتـضــمن إنـهـاء مــهـام األمـY الـعـامu يـتـضــمن إنـهـاء مــهـام األمـY الـعـام

لوزارة الشباب والرياضة.لوزارة الشباب والرياضة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسي مــؤرخ في 5 شــعـــبــان عــام
1436 اHوافق 24 مايو سنة u2015 تنهى مهام السيد كمال

uبـصـفــته أمـيــنـا عـامــا لـوزارة الــشـبـاب والــريـاضـة uقـمــار
إلحالته على التقاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 6 شـوال عــام  شـوال عــام 1436 اHـوافق  اHـوافق 22
يــولـــيـــو ســـنــة يــولـــيـــو ســـنــة u2015 يــتــضــمـن تــعــيــY األمــY الــعــامu يــتــضــمـن تــعــيــY األمــY الــعــام

لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسي مــــؤرخ في 6 شـــوال عــــام
1436 الــــمــــوافق 22 يــــولــــيـــو ســــنـــة u2015 يــــعـــيّـن الـــســــيـــد

احلـــــســــــيـن مـــــعــــزوزu أمــــيـــــنــــا عـــــامــــا لـــــوزارة الــــداخـــــلــــيــــة
واجلماعات احمللية.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 5 شعـبان عام  شعـبان عام 1436 اHوافق  اHوافق 24
مـــايــــو ســـنـــة مـــايــــو ســـنـــة u2015 يـــتـــضـــمن تـــعـــيـــY اHـــديـــر الـــعـــامu يـــتـــضـــمن تـــعـــيـــY اHـــديـــر الـــعـــام

للجمارك.للجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسي مــؤرخ في 5 شــعـــبــان عــام
1436 الــــمـــوافـق 24 مــــايــــو ســــنـــة u2015 يـــعـــيـن الـــســـيــد

قدور بن طاهرu مديرا عاما للجمارك.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئـــاسـي مــؤرخ في مـــرســـوم رئـــاسـي مــؤرخ في 6 شــوال عـــام  شــوال عـــام 1436 اHــوافق اHــوافق
Yيـتـضــمـن تـعــيـيـن األمـ uYيـتـضــمـن تـعــيـيـن األمـ u2015 22  يـولــيـو ســنـة يـولــيـو ســنـة

الــــعـــــام لــــوزارة الــــبــــريــــد وتــــكـــــنــــولــــوجــــيــــات اإلعالمالــــعـــــام لــــوزارة الــــبــــريــــد وتــــكـــــنــــولــــوجــــيــــات اإلعالم
واالتصال.واالتصال.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسي مــــؤرخ في 6 شـــوال عــــام
1436 اHوافق 22 يوليو سنة u2015 يعيّن السيد عبد احلق

بن كــريــدu أمــيــنــا عــامــا لــوزارة الــبــريــد وتــكــنــولــوجــيـات
اإلعالم واالتصال.

مراسيممراسيم فردي فرديّة
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قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 23 شـعــبـان عـام  شـعــبـان عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 11  يــونـيـو  يــونـيـو
u2015 يـــحــدu يـــحــدّد كــيـــفــيـــات تــنــظـــيم الــتـــكــوين فيد كــيـــفــيـــات تــنــظـــيم الــتـــكــوين في ســنــة ســنــة 
قــيـادة أركـان احلــمـايـة اHـدنــيـة ومـدته وكــذا مـحـتـوىقــيـادة أركـان احلــمـايـة اHـدنــيـة ومـدته وكــذا مـحـتـوى

برنامجـه.برنامجـه.
ـــــــــــــــــــــــــــ

uإن وزير الداخلية واجلماعات احمللية
- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

uتمّمHعدّل واHا uYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 83-108 اHــــؤرّخ في 22
ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1403 اHــــوافق 5 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 1983
واHـتــضــمّن إنــشــاء اHــدرســة الـوطــنــيــة لــلــحـمــايــة اHــدنــيـة

uتمّمHعدّل واHا uوتنظيمها وسيرها
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اHؤرّخ
في 2 ربـيع األوّل عـام 1415 اHـوافـق 10 غـشت سـنـة 1994
uالذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-92 اHـؤرّخ
في  14 شــــــوّال عـــــام 1416 اHــــــوافق 3 مـــــارس ســــــنـــــة 1996
واHـتــعـلّق بـتـكـوين اHـوظـفــY وحتـسـY مـسـتـواهم وجتـديـد

uتمّمHعدّل واHا uمعلوماتهم
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-106 اHؤرّخ
فـي  أوّل ربــيع الـــثـــاني عــام 1432 اHــوافق 6 مــارس ســنــة
YــوظـــفــHــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2011 وا

uدنيةHلألسالك اخلاصة باحلماية ا YنتمHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اHؤرّخ
في  3 جـــمــــادى الـــثــــانــــيـــة عـــام 1433 اHــوافـق 25 أبـــريـل
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحــــدد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم اHـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اHــــهــــنــــيـــــة في اHــــؤســــســــات

uواإلدارات العمومية وإجرائها
يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : تــــــطـــــبــــــيـــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHـــــادّة 103 مـن
اHــرســـوم الــتّــنـفــيـذيّ  رقـم 11-106 اHـؤرّخ في أوّل ربـيع

الــثــاني عــام 1432 اHـوافق 6 مــارس ســنـة 2011 واHــذكــور
أعـالهu يــهــدف هــذا الـــقــرار إلى  حتــديـــد كــيــفــيـــات تــنــظــيم
الــــتــــكــــويـن في قــــيــــادة أركــــان احلـــــمــــايــــة اHــــدنــــيــــة ومــــدته

ومحتوى برنامجه.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـتم االلـتـحــاق بـالـتـكــوين في قـيـادة أركـان
احلـــمـــايـــة اHـــدنـــيـــة اHـــذكـــور فـي اHـــادة األولى أعالهu وفـــقـــا
لـــلـــشـــروط احملـــددة في اHـــرســـوم الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 106-11
اHـؤرّخ في  أوّل ربـيع الـثـاني عـام 1432 اHـوافق 6 مـارس

سنة 2011 واHذكور أعاله.
اHـاداHـادّة ة 3  :   : يــتم فـتح دورة الــتـكـوين فـي قـيـادة أركـان
احلـــمـــايــة اHـــدنــيـــةu �ــوجـب قــرار من الـــســلـــطـــة الــتي لـــهــا

صالحية التعيuY يحدد فيه على اخلصوص مـا يأتي :
uعنيةHالرتبة ا -

- عـدد اHناصب اHالـية اHفـتوحة للـتكوين احملددة في
اخملطط الـسـنوي لـتـسيـيـر اHوارد الـبشـريـة أو في اخملطط
Yتعدد الـسنوات للـتكوين وحتسHالـقطاعي السنـوي أو ا
اHـــــســـــتـــــوى وجتـــــديـــــد مـــــعـــــلـــــومـــــات اHـــــوظـــــفـــــY واألعـــــوان
uـقـصـودةHـصـادق عـلـيـهـمــا بـعـنـوان الـسـنـة اHا uـتـعــاقـدينHا

uعمول بهاHطبقا لإلجراءات ا
uمدة التكوين -

uتاريخ بداية التكوين -
uعنيةHمؤسسة التكوين ا -

- قائمــة اHوظفY اHعنيY بالتكـوين.
اHــاداHــادّة ة 4 :  : يـــجب تــبــلـــيغ نــســخــة مـن الــقــرار اHــذكــور
أعالهu إلى مــصـالح الـوظـيـفـة الـعــمـومـيـة خالل أجل عـشـرة

(10) أيامu ابتداء من تاريخ توقيعه.

YعنيHا YوظـفHسـتخدمة اHادّة ة 5 :  : تبلّغ اإلدارة اHاداHا
بــــتـــاريخ بـــدايــــة دورة الـــتـــكــــوين اخلـــاصـــة بــــقـــيـــادة أركـــان
احلمـايـة اHدنـيـة عن طريق اسـتـدعاء فـردي أو بـأي وسيـلة

أخـرى مالئمة عند االقتضاء.
اHاداHادّة ة 6 :  : تـضمن اHـدرسة الـوطنـية لـلحـمايـة اHدنـية

التكوين في قيادة أركان احلماية اHدنية.
اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : تــــنـــظـم دورة الـــتــــكـــويـن في قـــيــــادة أركـــان
احلــمــايــة اHــدنــيـــة بــشــكـل تــنــاوبـي أو مــتــواصلu وتــشــمـل

دروسا نظرية وأعماال تطبيقية وتربصا تطبيقيا.
اHــاداHــادّة ة 8 :  : تـــحــدّد مــــدة الـــتــكــــويـن فـي قــيــادة أركــان
احلـمــايــة اHـدنــيــة بــثالثـة (3) أشـهــرu مــنــهـا شــهــر واحـد (1)
تربـصا تـطبـيقـيـا على مـستـوى مصـالح ووحدات الـتدخـل

للحماية اHدنية.
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اHـاداHـادّة ة 9 :  : يـلــحق بــرنـامـج الـتــكـويـن في قـيــادة أركـان
احلـمـايــة اHــدنــيـة بـهــذا الـقـــرارu ويـتـم تـفـصــيل مـحـتــواه

من طرف اHدرسة الوطنـية للحمايـة اHدنـية.

اHاداHادّة ة 10 :  : يضمن تأطـيـر اHوظفY ومتابعتهم أثناء
uـدنـــيـةHــدرسـة الــوطـنــيـة لــلـحــمـايــة اHالــتــكـويـن مـكــونـو ا
و/أو اإلطارات اHؤهلة للمؤسسات واإلدارات العمومية.

اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـتم تـقـيـيم اHـعـارف حـسب مـبـدأ اHـراقـبة
الـبـيداغـوجــية اHـسـتمــرةu وتشـمـل امـتحـانـات دورية في

اجلانب النظري والتطبيقي.

12 :  : يـلـزم اHـوظـفـون اHـعـنيـون بالـتـكـوين في اHاداHادّة ة 
قيادة أركان احلمايـة اHدنية بإعداد تقـرير نهاية التكوين

حول مواضيع ذات صلة ببرنامج التكوين.

اHــاداHــادّة ة 13 :  : يـــنــظمu عـــنـــد نــهـــايـــة دورة الـــتــكــــوين في
قيـادة أركان احلـمـاية اHـدنيـةu امتـحـان نهـائي حول جـميع
الـــوحــدات اHــقـــررة في الــبـــرنــامجu ويـــشــمل االخـــتــبــارات

اآلتية :
- اختـبـار كتـابي في الوحـدات اHدرسـةu  اHدة ثالث

u(2) عاملHا u(3) ساعات

- اخـتــبـار تـطـبــيـقي في قـيـادة وتــسـيـيـر الــعـمـلـيـات
uـــــدة ثالث (3) ســــــاعـــــاتHا uأثــــــنــــــاء احلــــــوادث والـــــكــــــوارث

اHعامل (3).

14 :  : تــتم كــيــفــيــات تــقــيــيم دورة الــتــكــوين في اHـاداHـادّة ة 
قيادة أركان احلماية اHدنية كـاآلتي :

- مــعـدل اHــراقـبــة الـبــيـداغــوجـيــة اHـســتـمــرة جملـمـوع
u1 عاملHدرّسة : اHالوحدات ا

u2 عاملHعالمة االمتحان النهائي : ا -
- عالمة تقرير نهاية التكوين : اHعامل 1.

Y15 :  : يــتم إعالن الــنــجــاح الــنـهــائي لــلــمــوظــفـ اHـاداHـادّة ة 
احلــــــائـــــزيـن مـــــعــــــدال عــــامـــــا يـــــســـــاوي أو يـــــفــــوق 20/10 في

التقيـيم اHذكور فـي اHادّة  14 أعاله.
اHــاداHــادّة ة 16 :  : تــضــبـط قــائــمــة اHــوظــفـــY الــذين تــابــعــوا
بـنــجـاح دورة الـتـكــوين في قـيــادة أركـان احلـمـايــة اHـدنـيـة

من طرف جلنة نهاية التكـوينu التي تتكـون من :
- الــسـلــطـة اخملــول لـهــا صالحــيـة الــتـعــيـY أو �ــثـلــهـا

uرئيسا uؤهـل قانوناHا
uدنية أو �ثلهHدرسة الوطـنية للحمـاية اHمدير ا -

uعضوا
- �ثـلY اثنY (2) عن اHـكونY الـتابـعY للـمدرسة

الوطنية للحماية اHدنيةu عضوين.
اHـاداHـادّة ة 17 :  : يــســلم مـديــر اHــؤســسـة الــتــكــويـنــيــةu بــعـد
uـدنــيـةHنـهــايـة دورة الــتــكـوين في قــيــادة أركـان احلــمـايــة ا
شـهادة لـلـمـوظـفـY النـاجـحـY نـهـائيـا عـلى أسـاس مـحـضر

جلنة نهاية دورة التكوين.
اHـاداHـادّة ة 18 :  : يـسـتـفـيـد اHـوظــفـون الـنـاجـحـون في دورة
الــتـــكـــوين في قـــيــادة أركـــان احلـــمــايـــة اHــدنـــيـــةu في حــدود

اHناصب اHالية الشاغرةu �ا يأتي :
- احلق في اHـشـاركـة في االمـتـحـان اHـهـني لـلـتـرقـية

uدنيةHإلى رتبة رائد احلماية ا
- احلق في الـتـسـجـيل فـي قـائـمـة الـتـأهـيل لـلـتـرقـيـة

إلى رتبة رائد احلماية اHدنية.
اHـاداHـادّة ة 19 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـية

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلـزائـر في 23 شـعــبـان عـام 1436 اHـوافق 11

يونيو سنة 2015.
نور الدين بدوينور الدين بدوي

اHلحقاHلحق
برنامج التكوين في قيادة أركان احلماية اHدنية.برنامج التكوين في قيادة أركان احلماية اHدنية.

اHدة : اHدة : ثالثة (3) أشهر.
1 - التكوين النظري : - التكوين النظري : شهران (2).

الوقاية

تسيير الكوارث

تسيير وقيادة العمليات اHستوى الرابع

تمرين حول تسيير الكوارث

التخطيط العملي

3

3

3

3

2

1

2

3

4

5

15 سا

9 سا

18 سا

6 سا

9 سا

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم
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اHلحق (تابع)اHلحق (تابع)

مختلف مخططات التدخل

تسيير اHعلومات أثناء األزمات والعالقة مع وسائل اإلعالم

التنظيم اإلداري واHؤسساتي

القانون اإلداري واHسؤوليات

اإلجنليزية التقنية

اHالية واحملاسبة العمومية

تسيير العتاد وصيانة اHنشآت

القانون الدولي اإلنساني واHنظمات الدولية

تسيير اHوارد البشرية

مناجمنت عمومي

الصفقات العمومية

تنظيم وتسيير القلق والضغط

احلجم الساعي اإلجمالياحلجم الساعي اإلجمالي

2

2

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

6 سا

6 سا

9 سا

12 سا

8 سا

10 سا

15 سا

6 سا

12 سا

12 سا

9 سا

10 سا

172 سا سا

2 - التربص التطبيقي : - التربص التطبيقي : شهر (1) واحد.

يـتــابع اHـوظــفـون اHـعــنـيــون تـربـصــا تـطـبــيـقــيـا عـلى
مستوى وحدات التدخل ومصالح احلماية اHدنية.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــــرار مــــؤرقـــــرار مــــؤرّخ في خ في 27 شــــوال عــــام  شــــوال عــــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 12 غــــشت غــــشت
سـنـة سـنـة u2015 يـتــضـمن تـعــيـY أعـضـاء مــجـلس تـوجـيهu يـتــضـمن تـعــيـY أعـضـاء مــجـلس تـوجـيه

صندوق التضامن والضمان للجماعات احمللية.صندوق التضامن والضمان للجماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 27 شـوال عام 1436 اHوافق
uيــعـــيّن األعـــضــاء اآلتـــيــة أســـمــاؤهم u2015 12 غـــشت ســـنــة

تـطــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 25 من اHــرســــــوم الـتــنــفــيـذي رقم
14-116 اHؤرخ في 22 جـمادى األولى عام 1435 اHوافق 24

مــارس سـنـة 2014 واHـتــضــمن إنــشـاء صــنـدوق الــتــضـامن
والـضــمــان لـلــجـمــاعــات احملـلــيـة ويــحــدد مـهــامه وتــنـظــيـمه
وسـيرهu في مـجـلس توجـيه صنـدوق الـتضـامن والضـمان

للجماعات احمللية :

اHعاملاHعامل احلجم الساعياحلجم الساعيالوحداتالوحداتالرقمالرقم

- الــــســـيــــد بـــلــــقــــاسم نــــاصـــر عــــزالــــدينu �ــــثل وزيـــر
uرئيسا uالداخلية واجلماعات احمللية

- الــــســـيــــد الـــديـن أحـــمــــدu رئـــيـس اجملـــلـس الـــشــــعـــبي
u(والية أدرار) البلدي لبلدية قصر قدور

- الـسيـد حـذفـاني الـصديقu رئـيس اجملـلس الـشـعبي
u(والية باتنة) البلدي لبلدية نقاوس

- الــــســــيـــــد ســــلــــيــــمــــانـي عــــز الــــدينu رئـــــيس اجملــــلس
u(والية بسكرة) الشعبي البلدي لبلدية بسكرة

- الــسـيــد بــلــمـخــتــار رابحu رئــيس اجملــلس الــشــعـبي
u(والية تلمسان) البلدي لبلدية السواحلية

- الــســيـــد كــلــيـــخي قــنــونu رئـــيس اجملــلس الـــشــعــبي
u(والية تيارت) البلدي لبلدية مدروسة

- الــســـيـــد عــبـــري مــحـــمـــدu رئــيـس اجملــلس الـــشـــعــبي
u(ديةHوالية ا) البلدي لبلدية ثالث دوائر

- الـــســــيـــد بـــوخــــالـــفــــة عـــبـــد الــــقـــادرu رئـــيـس اجملـــلس
u(والية ميلة) الشعبي البلدي لبلدية تسدان حدادة
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- الــســـيــد بــكــري الــبـــكــريu رئــيس اجملــلـس الــشــعــبي
uالوالئي ألدرار

- الــســيــد نــعــوم بـــلــخــضــرu رئــيس اجملــلس الــشــعــبي
uالوالئي للجلفة

- الــســيــد بــرمــضــان عــمــرu رئــيس اجملــلس الــشــعــبي
uالوالئي لسيدي بلعباس

uالدفلى Yوالي والية ع uالسيد كمال عباس -
uوالي والية وهران uالسيد زعالن عبد الغاني -

- الـــــســـــيـــــدة والـــــســـــادة : كـــــري عـــــز الـــــديـنu عـــــكــــوش
الـسعيدu قـراش فتيحـةu فراري محمـدu �ثلY عن وزارة

uالداخلية واجلماعات احمللية
uآســيـا بـلــقـصـة uاآلنـســتـان والــسـيـد : فــراد بـاديس -

uاليةHعن وزارة ا Yثل� uعياش المية
- اآلنــــســــة بـن خـــنــــوف زهــــيــــةu �ــــثـــلــــة عـن الـــوزارة

اHكلفة بالتهيئة العمرانية.

وزارة العدلوزارة العدل
قــــرار مــؤرقــــرار مــؤرّخ في خ في 12 شـــو شـــوّال عــام ال عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 29 يـــولـــيــو يـــولـــيــو
u2015 يـعدل ويـتـمـم القـرار اHـؤرخ في u يـعدل ويـتـمـم القـرار اHـؤرخ في 8 رجب رجب سـنة سـنة 
عام عام 1422 اHوافق  اHوافق 25 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنة 2001 واHـتضمن واHـتضمن
Yمـــتــســاويــتي األعـــضــاء مــخــتــصــتــ Yإنــشــاء جلــنــتــYمـــتــســاويــتي األعـــضــاء مــخــتــصــتــ Yإنــشــاء جلــنــتــ

بأسالك موظفي اHدرسة الوطنية لكتابة الضبط.بأسالك موظفي اHدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
ـــــــــــــــــــــــــــ

uحافظ األختام uإنّ وزير العدل

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

uعدّلHا uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-332 اHؤرخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

uحافظ األختام uالذي يحدد صالحيات وزير العدل
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســـــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 240-09
اHــؤرخ في 29 رجـب عــام 1430 اHــوافق 22 يـــولـــيـــو ســـنـــة
YــوظــفــHــتــضــمــن الــقــانـــون األســاسي اخلــاص بـــاH2009 وا

uللصحة العمومية Yألسالك النفساني YنتمHا
- و�ـــقـــتـــضى الـــقـــرار اHـــؤرخ في 8 رجب عــام 1422
Yـتضـمن إنشـاء جلنـتHوافق 25 سـبـتمـبر سـنة 2001 واHا
مـتساويتي األعـضاء مختـصتY بأسالك مـوظفي اHدرسة

uتممHعدل واHا uالوطنية لكتابة الضبط
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يهـدف هـذ القـرار إلى تـعديل وتـتـميم
أحـــكـــام الــــقـــرار اHـــؤرخ في 8 رجـب عـــام 1422 اHــــوافق 25
سبـتمبر سنة 2001 واHتضمن إنـشاء جلنتـY متساويتي
األعــضـاء مـخـتـصـتـY بـأسالك مــوظـفي اHـدرسـة الـوطـنـيـة

لكتابة الضبط.
اHــادة اHــادة 2 : : تـــعــدل وتـــتـــمـم أحـــكـــام اHــادة 2 من الـــقـــرار
اHــؤرخ في 8 رجب عــام 1422 اHــوافق 25 ســبــتــمــبــر ســنـة

2001 واHذكور أعاله وحترر كما يأتي :

"اHــادة 2 : حتــدد تــشـــكــيــلــة الـــلــجــنــتــY اHـــتــســاويــتي
األعـضـاء اHـنصـوص عـلـيـهـمـا في اHـادة األولى أعالهu طـبـقا

للجدول اHبيّن أدناه :

األسالكاألسالك
�ث�ثّلو اHوظفYلو اHوظف�Yث�ثّلو اإلدارةلو اإلدارة

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافياإلضافيّونون

األعضاءاألعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األعضاءاألعضاء
اإلضافياإلضافيّونون

uشتركةHاألسالك ا -
Yالـعـام Yالـطـبـيـ YـمارسـHسـلك ا -

uفي الصحة العمومية
- ســــلك شـــــبه الـــــطــــبـــــيــــY لـــــلــــصـــــحــــة

uالعمومية
- ســــــلك الـــــنـــــفـــــســــــانـــــيـــــY لـــــلـــــصـــــحـــــة

uالعمومية
- أسالك مـستـخدمي أمـانات الـضبط

للجهات القضائية.

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)

(بدون تغيير)"

اللجنة رقماللجنة رقم
1

اللجنة رقماللجنة رقم
2

اللاللّجانجان
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uاليةHكلف باHثلة عن الوزيـر ا� uـولودHكهينة با -
uعضوا

- محمد بوجـمعةu �ثل عن الوزير اHكلف بالتعليم
uعضوا uالعالي والبحث العلمي

uكـلف بـالـنقلHـثل عن الـوزيـر ا� uمحـمـد دغـماني -
uعضوا

- لــــويـــــزة عــــســـــلـــــونu �ــــثـــــلــــة عـن الــــوزيـــــر اHــــكـــــلف
uعضوا uبالصحة

- مـــــــــحــــــــمـــــــــد مــــــــواليu رئــــــــيـس اجملـــــــــلس الـــــــــعــــــــلـــــــــمي
والــبــيـداغــوجـي Hـركــز الــتــكــوين والــدعم فـي مـجــال األمن

النوويu عضوا.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 8 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 25 يــونــيـو يــونــيـو
سنة سنة u2015 يـحدد التـشكيلـة االسميـة ألعضاء اجمللسu يـحدد التـشكيلـة االسميـة ألعضاء اجمللس
الـعــلـمي والــبـيــداغـوجي Hــركـز الــتـكــوين والـدعم فيالـعــلـمي والــبـيــداغـوجي Hــركـز الــتـكــوين والـدعم في

مجال األمن النووي.مجال األمن النووي.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـب قــــــــرار مـــــــؤرّخ في 8 رمـــــــضـــــــان عــــــام 1436
اHـوافق 25 يـونـيــو سـنـة u2015 حتـدد الـتــشـكــيـلـة االســمـيـة
ألعــضـــاء اجملــلس الـــعــلـــمي الــبـــيــداغـــوجي Hــركـــز الــتـــكــوين
والدعم في مـجال األمن الـنوويu تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 18
من اHـــــرســـــوم الــــرئـــــاسي رقم 12-87 اHـــــؤرخ في 4 ربـــــيع
الثاني عام 1433 اHوافق 26 فبراير سنة 2012 واHتضمن
إنــشــاء مــركـز الــتــكــوين والــدعم في مــجــال األمن الــنـووي
وتــنــظــيــمه وســيـــرهu لــعــضــويــة مــدتــهــا ثالث (3) ســنــوات

قابلة للتجديدu كما يأتي :

uرئيسا uالسيد محمد موالي -

- الـسـيـدة والـسـادة �ـثـلـو السـلـك الـتعـلـيـمي الـتـابع
Hؤسسات وزارة التعليم العالي :

uعضوة uكر�ة خالل *

uعضوا uعبد الوهاب طالب *

uعضوا uمحمد بلقايد *

uعضوا uمحمد رضا أوضيح *

uعضوا uسي خالد مهدي *

- الــسـيـد لـوطــفي مـخـتــار سي مـحـمـدu �ــثل الـسـلك
uــتــعــددة الــتــقــنــيـاتHالــتـعــلــيــمي لــلــمــدرســة الــعــســكـريــة ا

uعضوا

3 :  : يــنــشــر هــذا الـــقـــرار فــي الـــجـــريــدة الــمـادالــمـادّة ة 
الـرّسـمـيـّة لـلــجـمـهـوريـّة الـجـزائــريـّة الـدّيـمـقـراطـيـّة

الـشّـعـبـيـّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 12 شـــوّال عــام 1436 اHــوافق 29
يوليو سنة 2015.

الطيب لوحالطيب لوح

وزارة الطاقةوزارة الطاقة
قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 8 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 25 يــونــيـو يــونــيـو
سنة سنة u2015 يحدد التشـكيلة االسمية ألعضاء مجلسu يحدد التشـكيلة االسمية ألعضاء مجلس
اإلدارة Hــــركــــز الــــتــــكــــويـن والــــدعم فـي مــــجــــال األمناإلدارة Hــــركــــز الــــتــــكــــويـن والــــدعم فـي مــــجــــال األمن

النووي.النووي.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـب قــــــــرار مـــــــؤرّخ في 8 رمـــــــضـــــــان عــــــام 1436
اHـوافق 25 يـونـيــو سـنـة u2015 حتـدد الـتــشـكــيـلـة االســمـيـة
ألعـضـاء مـجـلس اإلدارة Hـركـز الـتـكـوين والـدعم في مـجال
األمن الـــنـــوويu تـــطـــبـــيـــقـــا ألحـــكـــام اHـــادة 12 من اHـــرســوم
الـرئاسي رقم 12-87 اHؤرخ في 4 ربيع الـثاني عام 1433
اHـوافق 26 فــبــرايــر ســنـة 2012 واHــتـضــمـن إنــشــاء مــركـز
الـــتـــكـــوين والـــدعـم في مـــجـــال األمن الـــنـــووي وتـــنـــظـــيـــمه
uلعضوية مدتها ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد uوسيره

كما يأتي :

السيدتان والسادة :

uرئيسا uمحمد دردور -

- تـــوفـــيق عـــلي أوصــالـحu �ــثـل عن الــوزيـــر اHـــكــلف
 uعضوا uبالطاقة

uــثل عن وزيـــر الــدفــاع الــوطــني� uعــمـــار زعــبــاط -
uعضوا

- بــــــوعالم بـــــــلــــــحــــــاجu �ـــــــثل عـن دائــــــرة االســـــــتــــــعالم
uعضوا uواألمن/وزارة الدفاع الوطني

- عــبــد الــقــادر زرقــراسu �ــثل عن الــوزيــر اHــكــلف
uعضوا uبالداخلية

- الـطاهـر عبد الالويu �ـثل عن وزير الـعدلu حافظ
uعضوا uاألختام

- ســـيـــد عــــلي بـــرانــــسيu �ـــثـل عن الـــوزيــــر اHـــكـــلف
uعضوا uبالشؤون اخلارجية
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- الــســيــد يــاســY مـــدانيu �ــثل الــســلـك الــتــعــلــيــمي
uعضوا uللمدرسة العليا للشرطة

- الـسـيـدة آسـيــا كـرمـانيu �ـثــلـة الـسـلك الــتـعـلـيـمي
uعضوة uللمدرسة الوطنية للجمارك

- الـســيـد مـحـمـد بـدريـسيu �ـثـل الـسـلك الـتـعـلـيـمي
uعضوا uدنيةHللمدرسة الوطنية للحماية ا

- الــــســــــيـــــد عــــبـــــد الــــحــــفــــيــظ دخــــيــــلــيu مــــمــــثـل
مـــــعـــــهــــــد عــــلم اإلجـــــرام وعــــلم األدلــــة اإلجـــــرامــــيــــة لــــلــــدرك

uعضوا uالوطني

- الـــســيـــد مـــحــمـــد زكــريu مـــمــثــل مــعـــهــد عـــلــوم
األدلـــــــة اإلجــــــرامـــــيــــــة لــــــلـــــمــــــديــــــريــــــة الـــــعــــــامــــــة لـألمـن

uعضوا uالـوطني

- الــــســـيــــد مـــحــــرز بــــوشـــفــــرu �ـــثـل مـــركــــز الــــبـــحث
uعضوا uالنووي باجلزائر

- الـــســــيــــد كــــمـــال بــــوزقــــزيu �ــــثل مــــركــــز الـــبــــحث
uعضوا uالنووي بدرارية

- الـــســـيــد صـــديق ولـــد اعـــمــرu �ـــثل مـــركـــز الـــبــحث
uعضوا uالنووي ببرين

- الـسيد أحمـد بوزيانu �ـثل مركز الـبحث النووي
uعضوا uبتامنغست

- الـسيـد هـاشـمي بـوبكـرu �ـثل اHـعـهد الـدبـلـوماسي
uعضوا uوالعالقات الدولية

- السادة �ثلو السلك التعليمي للمركز :

uعضوا uعبد الناصر غزال *

uعضوا uفاحت شنوفي *

uعضوا uسمير شلباني *

* رابح زغوانu عضوا.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 14 رمـضان عام  رمـضان عام 1436 اHوافق أول يـوليو اHوافق أول يـوليو
سـنة سـنة u2015 يـحـدد الـقـائـمة االسـمـيـة ألعـضـاء مـجلسu يـحـدد الـقـائـمة االسـمـيـة ألعـضـاء مـجلس
اإلدارة لــلــمــعــهــد اجلــزائــري لــلــتـكــويـن في الــهــنــدسـةاإلدارة لــلــمــعــهــد اجلــزائــري لــلــتـكــويـن في الــهــنــدسـة

النووية.النووية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قـــــــرار مــــــؤرّخ في 14 رمــــــضــــــان عــــــام 1436
اHوافق أول يـوليو سنة u2015 حتدد قائـمة أعضاء مجلس

uاإلدارة للمـعهد اجلـزائري لـلتكـوين في الهـندسة الـنووية
تطبيقا ألحكام اHادة 9 من اHرسوم الرئاسي رقم 211-11
اHـؤرخ في 30 جـمـادى الثـانـيـة عام 1432 اHـوافق 2 يـونـيو
سنة 2011 واHتضمن إنـشاء اHعهد اجلزائري للتكوين في
uدة ثالث (3) سـنوات قـابلة لـلتـجديدH uالهنـدسة النـووية

كما يأتي :

السيدات والسادة :

uرئيسا uمحمد دردور -

uــثل عـن وزيــر الــدفــاع الــوطــني� uكـــحــيل Yحــســ -
uعضوا

uكلف بالطاقةHثل عن الوزير ا� uخلضر بوزيـدي -
uعضوا

- عـقـيلـة فـراحـي عـمرونu �ـثـلـة عـن الوزيـر اHـكـلف
uعضوة uبالتعليم العالي

uـالـيـةHـكـلـف بـاHـثل عن الــوزيـر ا� uنـبــيل كـرداش -
uعضوا

- ســــامــــيــــة عــــمــــرانيu �ــــثــــلــــة عن الــــوزيــــر اHــــكــــلف
uعضوة uبالصحة

uـــكــلف بـــالـــبــيـــئــةHــثل عـن الــوزيـــر ا� uكــر¦ بـــابـــا -
uعضوا

- ســـهـــام بـــويـــحــــيـــاويu �ـــثـــلـــة عـن الـــوزيـــر اHـــكـــلف
uعضوة uبالصناعة

- ابــــــراهـــــــيم مـــــــفــــــتــــــاحu رئــــــيـس اجملــــــلـس الــــــعـــــــلــــــمي
والـبـيـداغـوجي لـلـمـعـهـد اجلـزائـري لـلـتـكـوين في الـهـنـدسـة

النوويةu عضوا.

وزارة التهيئة العمرانيةوزارة التهيئة العمرانية
والسياحة والصناعة التقليديةوالسياحة والصناعة التقليدية

قــــــرار مـــــــؤرقــــــرار مـــــــؤرّخ في خ في 19 ربــــــيـع األو ربــــــيـع األوّل عــــــام ل عــــــام 1436 اHــــــوافق  اHــــــوافق 10
يـنـايـر سـنة يـنـايـر سـنة u2015 يـحـد يـحـدّد القـائـمـة االسمـيـة ألعـضاءد القـائـمـة االسمـيـة ألعـضاء
الــلــجـــنــة الــوزاريــة اHـــشــتــركــة لــدراســـة تــصــنــيفالــلــجـــنــة الــوزاريــة اHـــشــتــركــة لــدراســـة تــصــنــيف

اHناطق اجلبلية.اHناطق اجلبلية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرّخ في 19 ربــــيـع األوّل عـــام 1436
اHــوافق 10 يــنـــايــر ســـنــة u2015 حتــدّد الـــقــائـــمـــة االســمـــيــة
ألعـضــاء الــلـجــنـة الــوزاريــة اHـشــتــركـة لــدراسـة تــصــنـيف
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اHـــنـــاطـق اجلـــبـــلـــيـــةu تــــطـــبـــيـــقــــا ألحـــكـــام اHـــادّتـــY 4 و7 من
اHـرسـوم الــتّـنـفـيـذيّ رقم 05-469 اHـؤرّخ في 8 ذي الــقـعـدة
عــام 1426 اHــوافق 10 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدّد
الـدّراسـات واالسـتـشـارات اHـســبـقـة الالزم إجـراؤهـا وكـذا
مجموع الشروط والكيفيات واإلجراءات التي من شأنها
أن تـسـمح بـتـحديـد اHـنـاطق اجلـبـلـيـة وتـصنـيـفـهـا وجـمـعـها

في كتل جبليةu كما يأتي :
- الـــســــيــــد ســــعـــادة مــــجــــيـــدu �ــــثل الــــوزيــــر اHـــكــــلّف

uرئيسا uبالتهيئة العمرانية
- الــســيــد طــالب عــبــد الــنــورu �ــثل الــوزيــر اHـكــلّف

uباجلماعات احمللية
- الـــســــيــــد لــــعـــــــريــــبي جــــمـــــــالu �ــــثـــل الــــــوزيـــــر

uاليةHكـلّف باHا
- الـــســـيـــدة أكـــرم جـــمـــيـــلـــةu �ــثـــلـــة الـــوزيـــر اHـــكـــلّف

uائيةHوارد اHبا
- الــــســـيــــدة بـــــوحــــــوش زهـــــــرةu �ـــثــــلــــــة الـــــوزيــــر

uكـلّف بالطاقةHا
- اآلنـــســـــة لـــعـــمـش حـــفـــيـــظـــــــةu �ـــثـــلــــــة الـــــوزيـــــر

uكـلّف بالبيئةHا
- الـــــســــيــــد حـــــمــــيـــــدو عــــلـيu �ــــثل الـــــوزيــــر اHـــــكــــلّف

uبالتربية الوطنية
- السيد العطوي عبد الرزاقu �ثل الوزير اHكـلّف

uبالفالحة
- اآلنـــــســــة غـــــازي زهــــرةu �ـــــثــــلـــــة الــــوزيـــــر اHـــــكــــلّف

uبالتنمية الريفية
- الـــســـيـــدة زوان ســـعـــيـــدةu �ـــثـــلـــة الـــوزيـــر اHـــكـــلّف

uباألشغال العمومية
- الـــســــيــــدة زروقي شـــــريــــفـــــــةu �ـــثــــلــــــة الـــــوزيـــــر

uكـلّف بالصحةHا
- الــــســـيـــد أيت عـــبــــد الـــلّه بـــوبـــكــــــرu �ـــثـل الـــوزيـــر

uكـلّف بالنقـلHا
- الـــســـيــد شـــريح مـــصــطـــفىu �ـــثل الــوزيـــر اHـــكــلّف

uتوسطةHؤسسات الصغيرة واHبا
- اآلنـســة بـوطــاوي فـاطــمـة الــزهـراءu �ــثـلــة الـوزيـر

uكـلّف بالثقافةHا
- الـســيــدة مـحــفـوظ مــلــيـكــةu �ــثـلــة الـوزيــر اHــكـلّف

uبالصناعة التقليدية
- الــســيــدة طـايــبي فــتــيــحــةu �ــثــلــة الــوزيــر اHـكــلّف

بالتضامن الوطني.

أبـــــريـل قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 8 رجـب عــــام  رجـب عــــام 1436 اHــــوافـق  اHــــوافـق 27 أبـــــريـل 
ســنــة ســنــة u2015 يــتـــضـمu يــتـــضـمّن تــعـــيــيـن أعــضـاء الــلـجــنــةن تــعـــيــيـن أعــضـاء الــلـجــنــة

اخملتصة بدراسة مخططات اHشاريع الفندقية.اخملتصة بدراسة مخططات اHشاريع الفندقية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــــــــــوجـب قــــــــــــــرار مـــــــــــؤرّخ فـي 8 رجـب عــــــــــــام 1436
الـــــــمــــــوافـــق 27 أبـــــريـل ســـــنــــة u2015 تـــــعـــــيّـن اآلنـــــســـــتــــان
والـــســـيــدة والـــسّـــادة اآلتــيـــة أســـمــاؤهـمu تــطـــبـــيــقـــا ألحـــكــام
اHــادّتــY 3 و4 مـن اHــــرســـــوم الــــتّـــــنــــفـــــيــــذي رقم 131-2000
الـــمــــؤرّخ في 8 ربــيـع األوّل عـام 1421 اHـوافق 11 يــونــيـو
ســــــنـــــة 2000 الــــــذي يــــــحــــــدّد تـــــــشــــــكــــــيــــــلـــــــة الــــــلــــــجــــــنــــــة
الـــمـــخـــتـــصـة بـــدراســة مـــخـطــطــات اHــشـاريـع الـفــنــدقــيـة
وطــريــقــة عـمــلــهــاu أعـضـاء في الـلـجـنـة اخملـتـصـة بـدراسـة

مخططات اHشاريع الفندقية :
uـكلّـف بالـسـيـاحةHـثل الـوزيـر ا� uمـخـتـار ديدوش -

uرئيسا
- فــاطــمـــة الــزهــراء عـــواليu �ــثـــلــة الــوزيـــر اHــكــلّف

uبالتعمير
- مـحـمـد دحمـانيu �ـثل الـوزيـر اHـكلّف بـاجلـمـاعات

uاحمللية
- نــبــيــلــة بــرايكu �ــثــلــة الــوزيــر اHــكــلّف بــاألشــغــال

uالعمومية
uكلّف بالبيئةHثلة الوزير ا� uنعيمة غالم -

- محـمـد سفـيـان زبيـرu مديـر تـقيـيم ودعم اHـشاريع
uكلّفة بالسياحةHالسياحية بالوزارة ا

- نـور الـدين نـدريu اHـديـر الـعـامّ لـلـوكـالـة الـوطـنـيـة
لتنمية السياحة.

تـلـغــى أحـكـام الـقــرار اHؤرّخ فـي 15 ربــيـع الـثاني
Yـتـضـمّن تـعـيـHـوافق 8 مــارس سـنـة 2012 واHعـام 1433 ا
أعــضــاء الــلــجــنــة اخملــتـصــة بــدراســة مــخــطــطــات اHـشــاريع

الفندقية.

وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريوالصيد البحري

قـــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قـــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 23 جــمــادى األولى عــام جــمــادى األولى عــام
1436 اHـوافق  اHـوافق 14 مــــارس سـنــــة  مــــارس سـنــــة u2015 يـحـدد جدولu يـحـدد جدول

تركيبات الـهواء أو األمزجة الغازية اHستنشقة فيتركيبات الـهواء أو األمزجة الغازية اHستنشقة في
وسط ذي ضـــغط مـــرتــفـع وكــمـــيـــاتــهـــا ومـــدد الـــغــطسوسط ذي ضـــغط مـــرتــفـع وكــمـــيـــاتــهـــا ومـــدد الـــغــطس

حسب كل حالة.حسب كل حالة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

uوارد الصيديةHإن وزير الصيد البحري وا
uستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا
uووزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي

uووزير النقل
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- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

uأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-165 اHؤرخ
في 27 مــــحــــرم عـــام 1410 اHــــوافق 29  غــــشت  ســــنـــة 1989

uتممHعدل واHا uالذي يحدد صالحيات وزير النقل

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 123-2000
اHؤرخ في 7 ربيع األول عام 1421 اHوافق 10 يونيو سنة
2000 الــــذي يـــــحــــدد صـالحــــيـــــات وزيــــر الـــــصــــيـــــد واHــــوارد

uالصيدية

- وبــمـقــتــضـى اHــرســوم الــتــنــفــيـذي رقـم 86-05
اHــــؤرخ في 24 مــــحــــرّم عـــام 1426 اHــــوافق 5 مــــارس ســــنـــة
2005 الـــــذي يـــــحـــــدد شــــروط �ــــارســــة الــــغــــوص احملــــتـــرف

لــــغـــرض اســــتـــغـالل الــــمـــوارد الـــبــيـــولــوجـــيــة الـــبــحـــريــة
uوكيفيات ذلك

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-124 اHؤرخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اHوافق 15 أبـريل سنة 2008
الذي يـحـدد صالحيـات وزيـر العـمل والـتشـغـيل والضـمان

uاالجتماعي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-379 اHؤرخ
في 25 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــــــــذي يـــــــــحــــــــدّد صـالحــــــــيــــــــات وزيـــــــــر الــــــــصــــــــحـــــــــة وإصالح

uستشفياتHا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 14 من اHـرسوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 05-86 اHــــؤرخ في 24 مـــحـــرم عـــام 1426
اHــوافق 5 مــارس ســنــة 2005 واHـــذكــور أعالهu يــهــدف هــذا
الــقــرار إلى حتــديــد جــدول تــركــيــبــات الــهــواء أو األمــزجـة
الـغازيـة اHسـتنـشقة فـي وسط ذي ضغط مـرتفع وكـميـاتها

ومدد الغطس حسب كل حالة.

اHادة اHادة 2 :  : يقصد في مفهوم هذا القرار :

الـضـغط اجلـزئي لـغاز :الـضـغط اجلـزئي لـغاز : يـعرف الـضـغط اجلـزئي لـغاز
داخل مزيج غازي عـلى أنه الضغط الذي قـد �ارسه الغاز

إذا احتل هذا الغاز وحده كل احلجم اHمنوح للمزيج.
األمزجة الثنائية :األمزجة الثنائية :

Yنـيتركس :- نـيتركس : مزيـج تنـفسي يـتشـكل من األوكسـج -
واألزوت حيث تفوق نسبة األوكسجY فيه 21 %.

- هـــــــيــــــلــــــيــــــوكس :- هـــــــيــــــلــــــيــــــوكس : مــــــزيـج تــــــنــــــفــــــسي يــــــتــــــشــــــكـل من
األوكسجY والهليوم.

األمزجة الثالثية :األمزجة الثالثية :
Yتـر�يكس :- تـر�يكس : مزيج تنـفسي يتشـكل من األوكسج -

واألزوت والهليوم.

الـــــمــــــادة الـــــمــــــادة 3 : : تــــــكـــــون حــــدود اســـــتــــعــــمـــــال األمـــــزجــــة
الــغـازيـة اHـسـتــنـشـقـة في وسط ذي ضـغط مـرتـفعu مـحـددة

فيما يأتي :

1- يـــــجـب أن يـــــكـــــون الـــــضـــــغط اجلـــــزئـي لألزوت في

uستنشق أقل أو يساوي 3,2 بارHزيج اHا

Y2- حتـدد قـيــمـة الـضــغط اجلـزئي األدنى لألوكــسـجـ

u0 بارu16 ستنشق من طرف الغواص بـHا

Y3- حتـدد قيمـة الضـغط اجلزئي األقصى لألوكـسج

uستنشق من طرف الغواص خالل الغطس بـ 1,6 بارHا

4- يـحسـب العـمق األقـصى السـتـعـمـال اHزيـج حسب

uYأقصى ضغط جزئي مقبول لألوكسج

5- حتــدد نــســبــة ســمــيــة األمــزجــة اHــســتــنــشــقــة ومــدد

التـعرض لـها حتت الـضـغوط اجلـزئيـة اHنـصوص عـليـها في
اHادة 2 أعالهu في اHلحقY األول و2 اHرفقY بهذا القرار.

اHـــــادة اHـــــادة 4 : : يـــــجـب أن يــــتـــــشـــــكـل الـــــهـــــواء أو األمـــــزجــــة
الغازية اHستنشقة أثناء الغوص من :

- غاز أوكـسـيد الـكـربون : الـضـغط اجلزئي (Pp) أقل
uمن 0,05 ميليبار

- غــــاز ثـــانـي أوكـــســــيــــد الـــكــــربـــون (C02) : الـــضـــغط
uأقل من 10 ميليبار (Pp) اجلزئي

- بـخـار الـزيت والــهـيـدروكـربــون : الـضـغط اجلـزئي
(Pp) أقـل من 0,5 مـــــيـــــلـــــيـــــبـــــار وبـــــتـــــركـــــيـــــز يـــــقل عن 0,05

u3ميليغرام/م

- عـــــدم وجـــــود الــــــغـــــبــــــار وبـــــخــــــار اHـــــاء واألكــــــســـــيـــــد
واجلزيئات اHعدنية.

اHــــــــادة اHــــــــادة 5 : : يــــــــجـب أن تــــــــكــــــــون قــــــــارورات الــــــــغـــــــوص
uYستقبلة لألمزجة بنسب أعلى من 40% من األوكسجHا

خالية من الدهون.

اHـادة اHـادة 6 : : يجب أن تـتـضـمن كل قـارورة حتـتـوي على
مزيج من الغاز اHعلومات اآلتية :
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uYنتيجة حتليل األوكسج -

uتاريخ التحليل -

.Yاسم منتج األوكسج -

تتمم هذه اHعلومات �ا يأتي :

- نتـيجة حتـليل األوكـسجY الـذي � القيـام بهu عند
uقبل الغطس uاالقتضاء

uزيجHالعمق األقصى الستعمال ا -

- اسم الشخص الذي قام بإعداد اHزيج.

اHلحق األولاHلحق األول

جدول حساب نسبة سمية األوكسجY على اجلهاز العصبي اHركزي (ج.ع.م جدول حساب نسبة سمية األوكسجY على اجلهاز العصبي اHركزي (ج.ع.م %)

 (حسب الضغط اجلزئي لألوكسجY ومدد الغطس) (حسب الضغط اجلزئي لألوكسجY ومدد الغطس)

0,14

0,14

0,15

0,16

0,17

0,18

0,18

0,19

0,20

0,21

0,22

0,60 بار

0,62 بار

0,64 بار

0,66 بار

0,68 بار

0,70 بار

0,72 بار

0,74 بار

0,76 بار

0,78 بار

0,80 بار

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

 وزير الصيد البحري وزير الصيد البحري
واHوارد الصيديةواHوارد الصيدية
سيد أحمد فروخيسيد أحمد فروخي

وزير النقلوزير النقل

عمار غولعمار غول

 وزير العمل والتشغيل وزير العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

محمد الغازيمحمد الغازي

أقصى ضغط جزئيأقصى ضغط جزئي
لألوكسجY � الوصوللألوكسجY � الوصول

إليه أثناء الغوصإليه أثناء الغوص

Yنسبة سمية األوكسجYنسبة سمية األوكسج
على اجلهاز العصبيعلى اجلهاز العصبي

اHركزي (ج.ع.م) اHركزي (ج.ع.م) % في في
دقيقة غوصدقيقة غوص

0,23

0,24

0,25

0,26

0,28

0,29

0,30

0,31

0,32

0,33

0,35

0,36

0,38

0,40

0,82 بار

0,84 بار

0,86 بار

0,88 بار

0,90 بار

0,92 بار

0,94 بار

0,96 بار

0,98 بار

1,00 بار

1,02 بار

1,04 بار

1,06 بار

1,08 بار

اHـادة اHـادة 7 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 23 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1436
اHوافق 14 مارس سنة 2015.
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720 دقيقة

570 دقيقة

450 دقيقة

360 دقيقة

300 دقيقة

270 دقيقة

240 دقيقة

210 دقيقة

180 دقيقة

180 دقيقة

150 دقيقة

0,6 بار

0,7 بار

0,8 بار

0,9 بار

1 بار

1,1 بار

1,2 بار

1,3 بار

1,4 بار

1,5 بار

1,6 بار

أقصى ضغط جزئيأقصى ضغط جزئي
لألوكسجY (لألوكسجY (O2) اHستنشق) اHستنشق

اHدة القصوى للغوصاHدة القصوى للغوص
خالل خالل 24 ساعة ساعة

اHلحق اHلحق األول األول  (تابع) (تابع)

0,42

0,43

0,43

0,44

0,46

0,47

0,48

0,51

0,52

0,54

0,56

0,57

0,60

0,62

0,63

0,65

0,68

0,71

0,74

0,78

0,83

0,93

1,04

1,19

1,47

2,22

1,10 بار

1,12 بار

1,14 بار

1,16 بار

1,18 بار

1,20 بار

1,22 بار

1,24 بار

1,26 بار

1,28 بار

1,30 بار

1,32 بار

1,34 بار

1,36 بار

1,38 بار

1,40 بار

1,42 بار

1,44 بار

1,46 بار

1,48 بار

1,50 بار

1,52 بار

1,54 بار

1,56 بار

1,58 بار

1,60 بار

اHلحق اHلحق 2
وقت التعرض الذي ال يجب جتاوزه خالل يوم غوصوقت التعرض الذي ال يجب جتاوزه خالل يوم غوص
حسب الضغط اجلزئي لألوكسجY اHتوصل إليهحسب الضغط اجلزئي لألوكسجY اHتوصل إليه

720 دقيقة

570 دقيقة

450 دقيقة

360 دقيقة

300 دقيقة

240 دقيقة

210 دقيقة

180 دقيقة

150 دقيقة

120 دقيقة

45 دقيقة

0,6 بار

0,7 بار

0,8 بار

0,9 بار

1 بار

1,1 بار

1,2 بار

1,3 بار

1,4 بار

1,5 بار

1,6 بار

أقصى ضغط جزئيأقصى ضغط جزئي
لألوكسجY (لألوكسجY (O2) اHستنشق) اHستنشق

اHدة القصوىاHدة القصوى
للغوصللغوص
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جدول تر�يكسجدول تر�يكس
اHصطلحات :اHصطلحات :

- (TX) تر�يكس : (أوكسجY - هليوم - أزوت)
- س/ن : سرعة النزول

- س/ص : سرعة الصعود
Yالضغط اجلزئي لألوكسج : (O2) ض ج أ -

العمقالعمق

02:00

02:00

02:00

02:00

07:00

10:00

35:00

42 م

33 م

27 م

15 م

12 م

9 م

6 م

عمق اHستوياتعمق اHستويات

الغوصالغوصس/صس/صس/نس/ناHدةاHدةاHزيجاHزيج

 يوم واحد يوم واحد10 م/د م/د30 م/د م/د27 د د60TX20/30 مترا مترا

ض ج أ (ض ج أ (O2)اHزيجاHزيج

تر�يكس 20/30

نيتروكس 36

نيتروكس 36

نيتروكس 50

نيتروكس 50

نيتروكس 50

Y100% أوكسج

1,034

1,540

1,325

1,245

1,096

0,947

1,596

العمقالعمق

02:00

02:00

02:00

02:00

05:00

07:00

10:00

37:00

42 م

33 م

27 م

18 م

15 م

12 م

9 م

6 م

اHدة الزمنية (د) للمستوياتاHدة الزمنية (د) للمستوياتعمق اHستوياتعمق اHستويات

الغوصالغوصس/صس/صس/نس/ناHدةاHدةاHزيجاHزيج

 يوم واحد يوم واحد10 م/د م/د30 م/د م/د27 د د70TX17/38 مترا مترا

ض ج أ (ض ج أ (O2)اHزيجاHزيج

تر�يكس 17/38

نيتروكس 36

نيتروكس 36

نيتروكس 50

نيتروكس 50

نيتروكس 50

نيتروكس 50

Y100% أوكسج

0,930

1,540

1,325

1,394

1,245

1,096

0,947

1,596

اHدة الزمنية (د) للمستوياتاHدة الزمنية (د) للمستويات
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العمقالعمق

02:00

02:00

02:00

01:00

03:00

03:00

05:00

06:06

12:00

37:00

54 م

42 م

36 م

24 م

21 م

18 م

15 م

12 م

9 م

6 م

عمق اHستوياتعمق اHستويات

الغوصالغوصس/صس/صس/نس/ناHدةاHدةاHزيجاHزيج

 يوم واحد يوم واحد10 م/د م/د30 م/د م/د21 د د80TX15/50 مترا مترا

ض ج أ (ض ج أ (O2)اHزيجاHزيج

تر�يكس 15/50

تر�يكس 15/50

تر�يكس 15/50

نيتروكس 36

نيتروكس 50

نيتروكس 50

نيتروكس 50

نيتروكس 50

نيتروكس 50

Y100% أوكسج

0,954

0,776

0,686

1,218

1,543

1,394

1,245

1,096

0,947

1,596

العمقالعمق

02:00

02:00

02:00

02:00

02:00

03:00

05:00

06:06

11:00

39:00

57 م

42 م

36 م

30 م

21 م

18 م

15 م

12 م

9 م

6 م

عمق اHستوياتعمق اHستويات

الغوصالغوصس/صس/صس/نس/ناHدةاHدةاHزيجاHزيج

يوم واحديوم واحد10 م/د م/د30 م/د م/د17 د د90TX14/55 مترا مترا

ض ج أ (ض ج أ (O2)اHزيجاHزيج

تر�يكس 14/55

تر�يكس 14/55

تر�يكس 14/55

نيتروكس 36

نيتروكس 50

نيتروكس 50

نيتروكس 50

نيتروكس 50

نيتروكس 50

Y100% أوكسج

0,932

0,724

0,640

1,432

1,543

1,394

1,245

1,096

0,947

1,596

اHدة الزمنية (د) للمستوياتاHدة الزمنية (د) للمستويات

اHدة الزمنية (د) للمستوياتاHدة الزمنية (د) للمستويات
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العمقالعمق

02:00

02:00

02:00

02:00

03:00

03:00

05:00

06:06

11:00

39:00

63 م

45 م

36 م

30 م

21 م

18 م

15 م

12 م

9 م

6 م

عمق اHستوياتعمق اHستويات

الغوصالغوصس/صس/صس/نس/ناHدةاHدةاHزيجاHزيج

يوم واحديوم واحد10 م/د م/د30 م/د م/د17 د د100TX14/55 متر متر

ض ج أ (ض ج أ (O2)اHزيجاHزيج

تر�يكس 14/55

تر�يكس 14/55

تر�يكس 14/55

نيتروكس 36

نيتروكس 50

نيتروكس 50

نيتروكس 50

نيتروكس 50

نيتروكس 50

Y100% أوكسج

1,016

0,766

0,640

1,432

1,543

1,394

1,245

1,096

0,947

1,596

العمقالعمق

02:00

02:00

02:00

02:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

07:06

11:00

41:00

69 م

48 م

39 م

36 م

27 م

24 م

21 م

18 م

15 م

12 م

9 م

6 م

عمق اHستوياتعمق اHستويات

الغوصالغوصس/صس/صس/نس/ناHدةاHدةاHزيجاHزيج

يوم واحديوم واحد10 م/د م/د30 م/د م/د13 د د110TX11/60 مترا مترا

ض ج أ (ض ج أ (O2)اHزيجاHزيج

تر�يكس 11/60

تر�يكس 11/60

تر�يكس 11/60

تر�يكس 11/60

نيتروكس 36

نيتروكس 36

نيتروكس 50

نيتروكس 50

نيتروكس 50

نيتروكس 50

نيتروكس 50

Y100% أوكسج

0,864

0,634

0,536

0,503

1,325

1,218

1,543

1,394

1,245

1,096

0,947

1,596

اHدة الزمنية (د) للمستوياتاHدة الزمنية (د) للمستويات

اHدة الزمنية (د) للمستوياتاHدة الزمنية (د) للمستويات
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قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 6 ربـــــــيـع األو ربـــــــيـع األوّل عـــــــام ل عـــــــام 1436 اHــــــــوافـق  اHــــــــوافـق 28
ديـــســمـــبـــر ســـنــة ديـــســمـــبـــر ســـنــة u2014 يـــحـــدu يـــحـــدّد الـــقـــائــمـــة االســـمـــيــةد الـــقـــائــمـــة االســـمـــيــة

ألعضاء اللجنة الوطنية لعالمة اجلودة.ألعضاء اللجنة الوطنية لعالمة اجلودة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قــــــرار مـــؤرّخ في 6 ربـــيع األوّل عــــام 1436
اHـوافــق 28 ديــســمــبــر ســنـة u2014 يــعــيّن األعــضــاء اآلتــيـة
أسمـاؤهمu تـطبـيقـا ألحكـام اHادّة 7 من اHـرسـوم التّـنفـيذي
رقم 13-260 اHــــؤرّخ في 28 شـــعــــبـــان عـــام 1434 اHــــوافق 7
يــولــيــو ســنـة 2013 الـــذي يــحــدّد نــظــام نــوعــيــة اHــنــتــجــات
الــفالحــيــة أو ذات األصل الــفالحيu في الــلــجــنــة الــوطــنــيـة

لعالمة اجلودةH uدة ثالث (3) سنوات :
بالنسبة للهيئات اإلدارية العمومية :بالنسبة للهيئات اإلدارية العمومية :

1 - عـــبــد احلـــمـــيـــد حـــمــدانـيu �ـــثل الـــوزيـــر اHــكـــلّف
uرئيسا uبالفالحة

uاليةHثل وزير ا� u¦2 - أحمد صا
3 - هـــــنــــدة ســـــويالمـــــاسu �ــــثـــــلــــة الـــــوزيــــر اHـــــكــــلّف

uبالتجارة
4 - مـونـية بـوقـادومu �ـثلـة الـوزير اHـكـلّف بالـصـيد

uالبحري
uكلّف بالبيئةHثلة الوزير ا� u5 - سليمة بوكرش
6 - زهــــــرة مــــــجــــــكــــــونu �ــــــثــــــلــــــة الــــــوزيــــــر اHــــــكــــــلّف

uتوسطةHؤسسات الصغيرة واHبا
7 - خـلــدون بـشـاريu �ـثـل الـوزيـر اHـكــلّف بـالـبـحث

uالعلمي
uكلّف بالثقافةHثل الوزير ا� u8 - صالح أمقران

9 - ثريا بسكـريu �ثلة الوزير اHـكلّف بالصناعات
التقليدية.

بالنسبة للمهنة :بالنسبة للمهنة :
uثل الغرفة الوطنية للفالحة� u1 - طاهر مجاجي

2 - مــســـعـــود شــبـــاحu �ـــثل اجملــلـس الــفـالحي اHـــهــني
u"شترك لفرع "الطماطمHا

3 - يـــوسف غـــمــــريu �ـــثل اجملـــلس الـــفـالحي اHـــهـــني
u"شترك لفرع "التمورHا

4 - مـحـمـد حـمـزاويu رئـيس جــمـعـيـة تـربـيـة الـنـحل
uلوالية البليدة

5 - جـياللي أوهـيبu رئـيس جـمعـيـة زارعي الـبـقول
uلوالية اجلزائر

بــــالـــنـــســــبـــة لــــلـــمــــؤســـســـات الــــتـــقــــنــــيـــة والــــعـــلــــمـــيـــةبــــالـــنـــســــبـــة لــــلـــمــــؤســـســـات الــــتـــقــــنــــيـــة والــــعـــلــــمـــيـــة
والتمثيلــية :والتمثيلــية :

1 - أمـيـرة غـواطـيu �ـثـلـة اHـعـهـد الـوطــني لـلـمـلـكـيـة
uالصناعية

uعهد اجلزائري للتقييسHثل ا� u2 - أحمد عالم
3 - فـريدة لـوميu �ثـلة الـهيـئة اجلـزائريـة لالعتـماد

u(أجليراك)
4 - سـاميـة سعـيديu �ـثلـة اHركـز اجلزائـري Hراقـبة

uالنوعية والتغليف
5 - صـالـح شـواقيu �ــثل اHــعـهــد الــوطـني اجلــزائـري

uلألبحاث الزراعية
6 - ابــــتــــســـام حــــمـــادوu �ــــثـــلــــة الــــغـــرفــــة اجلـــزائــــريـــة

uللتجارة والصناعة
7 - نـــور الــــدين ســـاحيu �ــــثل الـــغــــرفـــة اجلـــزائـــريـــة

uللصناعات التقليدية
.YستهلكHثل جمعية حماية ا� u8 - بشير سعيد

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 4  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1436 اHــوافـق  اHــوافـق 23
فـــبــــرايــــر ســـنــــة فـــبــــرايــــر ســـنــــة u 2015 يـــحـــد u يـــحـــدّد تـــنـــظــــيم الـــلد تـــنـــظــــيم الـــلّـــجـــنــــةـــجـــنــــة
الـتـقـنيـة اHـكـلالـتـقـنيـة اHـكـلّـفــة بـاHـصـادقــة عـلى أصـنــاف الـبذورـفــة بـاHـصـادقــة عـلى أصـنــاف الـبذور

والشتائل وتشكيلتهـا وعملهـا.والشتائل وتشكيلتهـا وعملهـا.
ـــــــــــــــــــــــــ

uإن وزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ـــقــتـــضى الــقـــــانــــون رقــم 05-03 اHــؤرّخ فـي 27
ذي احلجّة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سنة 2005 واHـتعلّق

uبالبذور والشتائل وحماية احليازة النباتية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 92-133 اHؤرّخ
في 23 رمـــضـــان عــام 1412 اHــوافق 28 مـــارس ســـنــة 1992
واHـــتـــضـــمّـن إنـــشــــاء اHـــركــــز الـــوطـــنـي Hـــراقـــبــــة الـــبـــذور

uوالشتـائـل وتصديقها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-246 اHؤرّخ
في 13 جـمــادى الـثـانــيـة عــام 1427 اHـوافق 9 يـولـيــو سـنـة
2006 الــذي يــحــدّد صـالحــيــات الــلّــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــبــذور

uوالشتائل وتشكيلتها وعملها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-247 اHؤرّخ
في 13 جـــمــــادى الــثـــانــــيـــة عــــام 1427 اHــوافـق 9 يــــولـــيـــو
ســنـــة 2006 الـــذي يــحــدّد اخلـــصــائص الــتـــقــنــيــة لـــلــفــهـــرس
الــرســـمي ألنــواع وأصـــنــاف الـــبــذور والـــشــتـــائل وشــروط
uمـسـكــه ونـشـره وكـذا كـيـفيـات وإجـراءات تـسـجـيـلـهـا فيه

uتممHعدل واHا



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 47 15 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1436 هـ هـ
30 غشت سنة  غشت سنة 2015 م م

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 5 من اHـرسـوم
التّنفيذيّ رقم 06-246 اHؤرّخ في 13 جمادى الثانـية عـام
1427 اHـوافق 9 يـولـيــو سـنـة 2006 الــذي يـحــدّد صالحــيـات

uالـلّجـنـة الوطـنيـة لـلبـذور والـشتـائل وتشـكـيلـتهـا وعـملـها
يـهــدف هــذا الـقــرار إلى حتــديـد تــنـظــيم الــلّـجــنــة الـتــقـنــيـة
اHـــكـــلّـــفــــة بـــاHـــصـــادقــــة عـــلى أصــــنـــاف الـــبـــذور والــــشـــتـــائل

وتشكيلتها وعملهاu وتدعى في صلب النص "اللّجنة".
: Yادّة ة 2 :  : تتشكّـل اللّجنة من األعضاء اآلتHاداHا

- مدير حمايـة النباتات والرقـابة التقنية - وزارة
uرئيسا uالفالحة والتنمية الريفية

- مــديــر ضــبط اإلنــتـاج الــفالحي وتــنــمــيـته - وزارة
uالفالحة والتنمية الريفية

- مــــــديـــــر الـــــتـــــكــــــوين والـــــبــــــحث واإلرشـــــاد - وزارة
uالفالحة والتنمية الريفية

- اHــديــر الـــعــامّ لــلــمـــركــز الــوطــني Hـــراقــبــة الــبــذور
uوالشتائل وتصديقها

- اHديـر الـعـامّ لـلـمـعـهـد الـوطـني اجلـزائـري لألبـحاث
uالزراعية

- مـديري اHعـاهد الـتقـنيـة اHعنـية �ـجمـوعة األنواع
uدرجة في جدول األعمالHا

- اHديـر الـعامّ لـلـمـدرسة الـوطـنـية لـلـعـلوم الـفالحـية
uأو �ثله - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

uرئيس الغرفة الوطنية للفالحة -
- رؤساء اجملالس الوطنيـة اHهنية اHشـتركة اHعنية

�جموعة األنواع اHدرجة في جدول األعمال.
�ـكن الـلجـنـة أن تـسـتـعY بـأي شـخص �ـكـنهu بـحكم

كفاءتهu مساعدتها في أشغالها.
اHاداHادّة ة 3 : : يعيّن أعـضاء اللّـجنة Hدة ثالث (3) سنوات
uــكـــلّف بــالـــفالحــةHقــابـــلــة لــلـــتــجـــديــد �ــقـــرّر من الـــوزيــر ا

باقتراح من السلطة التابعY لها.
وفي حـالة انـقطـاع عضـوية أحـد أعضـاء اللّـجنـةu يتم

تعويضه حتى انقضاء مدة العضوية
اHـاداHـادّة ة 4 : : جتـتــمـع الــلّــجـنـــةu بــنـاء عــلى اســتــدعـاء من
رئـيسـهاu في دورة عـاديـة مـرة واحـدة (1) في السـنـة على
األقـل. كـمـا �ــكــن أن تـسـتـــدعى مــن رئـيـسـهـــا  في دورة

غير عاديةu كلما دعت احلاجـة إلى ذلك.
تــرسل االســـتــدعــاءاتu مــصــحـــوبــة بــجــدول األعــمــال
الــذي يـحـدّده الـرئـيسu إلى أعـضـاء الــلّـجـنـةu خـمـسـة عـشـر
(15) يوما على األقل قـبل انعقاد االجتـماع. و�كن تقليص

هـذا األجل بـالـنـسـبـة لـلـدورة غـيـر الـعـاديـةu عـلى أن ال يـقل
عن ثمانية (8) أيام.

اHــاداHــادّة ة 5 : : ال تـــصـح مـــداوالت الـــلّـــجــنــــة إالّ بـــحـــضـــور
ثــلــثي (3/2) أعــضـــائــهــا. وإذا لم يـــكــتــمـل الــنـــصــابu يــعــقــد

اجــتــمــاع آخـــر خالل األيــام الـــســبــعــة (7) الــتي تــلي تــاريخ
االجتـماع اHـؤجّـلu وفي هذه احلـالة تصح مـداوالت اللّـجنة

مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.
اHــاداHــادّة ة 6 :  : تـــتم اHـــصـــادقــة عـــلـى اقــتـــراحـــات الـــلّـــجـــنــة
بـاألغـلــبـيـة الــبـســيـطـة ألصــوات األعـضـاء احلــاضـرين. وفي

حالة تساوي األصواتu يكون صوت الرئيس مرجحا.
اHــاداHــادّة ة 7 :  : يــتـــولّى اHــركـــز الــوطــنـي Hــراقــبـــة الــبــذور

والشتائل وتصديقها أمانة اللّجنة التقنية للتصديق.
اHـاداHـادّة ة 8 :  : تـعـتمـد الـلّـجـنـة إلجناز أشـغـالـهـا عـلى ثالثـة
(3) فــروع مـتــخـصــصـة في كـل مـجـمــوعـة مـن اHـزروعـات :

احملـــاصـــيل الــكـــبــرى ومـــحـــاصــيل الـــبــقـــولـــيــات واحملـــاصــيل
الـدائمـة. و�كنu عـند الـضرورةu إنـشاء فـروع متـخصـصة

أخرى.
حتدّد تـشـكـيـلة هـذه الـفـروع وعـمـلهـا �ـوجب الـنـظـام

الداخلي للجنـة.
اHـاداHـادّة ة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 4 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1436

اHوافق 23 فبراير سنة 2015.
عبد الوهاب نوريعبد الوهاب نوري

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قرار وزاري مشترك مؤرقرار وزاري مشترك مؤرّخ في خ في 22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436
12 ف فــــبـرايرايــــر سر ســــنـة ة u2015 يu يــــحـدّد عد عــــدد اHدد اHــــنـاصباصب اHاHـوافق وافق 

العليا إلدارة الغابات وتوزيعها (استدراك).العليا إلدارة الغابات وتوزيعها (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــ

 اجلــريـدة الــرسـمـيــة - الـعـدد 13 الـصــادر بـتـاريخ 20
جمادى األولى عام 1436 اHوافق 11 مارس سنة 2015.
الصفحة 13 - اجلدول - عنوان العمود اخلامس :

- بدال من :- بدال من : " رئيس فرز للنفايات ".
- يـــقـــرأ : - يـــقـــرأ : " رئيس فرز للـغـابـات ".

وزارة السكن والعمران واRدينةوزارة السكن والعمران واRدينة
قــرار مـؤرخ في قــرار مـؤرخ في 15  شـعــبـان عـام  شـعــبـان عـام 1436 اHـوافق  اHـوافق 3  يــونـيـو  يــونـيـو
u2015 يــتـضــمu يــتـضــمّن تـعــيـY أعــضـاء مــجـلس إدارةن تـعــيـY أعــضـاء مــجـلس إدارة سـنـة سـنـة 
اHــركـــز الـــوطــني لـــلـــدراســات وتـــنـــشــيـط مــؤســـســةاHــركـــز الـــوطــني لـــلـــدراســات وتـــنـــشــيـط مــؤســـســة

البناء واألشغال العمومية والـري.البناء واألشغال العمومية والـري.
ــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 15 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1436
اHــــوافق 3 يــــونــــيــــو ســــنـــة u2015 يــــعــــيّن األعــــضــــاء اآلتــــيـــة
أسماؤهمu تـطبيقا ألحكام اHادّة 10 من اHرسـوم التّنفيذيّ
رقم 10-195 اHــؤرّخ في 9 رمـــضـــان عــام 1431 اHــوافق 19
غــــشت ســــنـــة 2010 واHــــتـــضــــمّن إنــــشــــاء اHـــركــــز الــــوطـــني



للدراسـات وتنشـيط مؤسسـة البـناء واألشغـال العمـومية
والــــريu في مــــجـــلـس إدارة اHـــركــــز الـــوطــــني لـــلــــدراســـات
وتــنــشـيـط مـؤســســة الـبــنــاء واألشــغـال الــعــمـومــيــة والـري
الــذي يــرأسـه الــســيــد عــمّــار عــلي بن ســاعــدu اHــديــر الــعــامّ

للمدينة بوزارة السكن والعمران واHدينة.
السيدتان والسادة :

- رشيد بلخـير �ثل عن وزير الداخلية واجلماعات
uعضوا uاحمللية

uعضوا uاليةHثل عن وزير ا� uجلول غربي -
- كـــــر¦ بـــــوجـــــمــــيـــــعـــــةu �ـــــثـل عن الـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلّف

uعضوا uناجمHبالصناعة وا
uـكـلّف بــالـنـقـلHــثل عن الـوزيــر ا� uسـلــيم صـاحلي -

uعضوا
- بـــــوعالم شــــــطـــــيـــــبيu �ـــــثـل عن الــــــوزيـــــر اHـــــكـــــلّف

uعضوا uباألشغال العمومية
- إلـهام شـابـونيu �ثـلـة عن الوزيـر اHـكلّف بـاHوارد

uعضوا uائيةHا
- مـــــســـــعـــــود كــــشـــــيـــــدةu �ـــــثل عـن الـــــوزيــــر اHـــــكـــــلّف

uعضوا uYهنيHبالتكوين والتعليم ا
uـثــلـة الـديـوان الـوطـني لإلحـصـاء� uآسـيـا بـلـهـاديـا -

uعضوا
- �ثالن (2) عن مستخدمي اHركزu عضوين.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 19 شـو شـوّال عام ال عام 1436 اHوافق  اHوافق 4 غـشت سنة غـشت سنة
u2015  يتـضمن تـعيـY أعضاء مـجلس u  يتـضمن تـعيـY أعضاء مـجلس إدارة الـوكالةإدارة الـوكالة

الوطنية إلجناز "جامع اجلزائر" وتسييره.الوطنية إلجناز "جامع اجلزائر" وتسييره.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مـؤرّخ في 19 شـوّال عام 1436 اHـوافق
uاألعـــضـــاء اآلتــــيـــة أســــمـــاؤهم Yيـــعــــ u2015 4 غــــشت ســــنــــة
تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHـادة 12 مـــن اHــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم
05-137 اHــــؤرخ في 15 ربــــيـع األول عـــام 1426 اHــــوافق 24

أبــريل ســنــة 2005 واHــتــضـــمن إنــشــاء الــوكـــالــة الــوطــنــيــة
إلجنــاز "جــامـع اجلــزائــر" وتــســيــيــرهu اHـــعــدل واHــتــممu في
مــجـلـس إدارة الـوكــالــة الــوطــنـيــة إلجنــاز "جــامع اجلــزائـر"
وتسييرهu بـرئاسة السيد نـصر الدين عزامu األمY العام

لوزارة السكن والعمران واHدينة :

> > بعنوان اإلدارات اHركزية والهيئات :بعنوان اإلدارات اHركزية والهيئات :

- محـمـد دحمـانيu �ـثل وزيـر الداخـلـية واجلـمـاعات
uاحمللية

uثل وزير الدفاع الوطني� uنور الدين زيان -

uاليةHكلف باHثل الوزير ا� uساسي بركون -

uكلف بالطاقةHثل الوزير ا� uمحمد راس الكاف -

- عـــبـــد الـــوحـــيـــد بن زديـــرةu �ـــثل الـــوزيـــر اHـــكـــلف
uناجمHبالصناعة وا

- عـــمـــار أرزقيu �ـــثل الـــوزيـــر اHـــكـــلـف بـــالـــشــؤون
uالدينية واألوقاف

uكلف بالتجارةHثل الوزير ا� uفريد سعد -

uكلف بالنقلHثل الوزير ا� uمصطفى ناصي -

- عـــلي بــولـــربــاحu �ــثـل الــوزيــر اHـــكــلف بـــاألشــغــال
uالعمومية

- جـــمـــال دبــاشu �ـــثل الـــوزيـــر اHــكـــلف بـــالـــتـــكــوين
uYهنيHوالتعليم ا

- رابـح أســـيـــدu �ـــثـل الـــوزيـــر اHـــكــــلف بـــالــــتـــهـــيـــئـــة
uالعمرانية

uكلف بالثقافةHثل الوزير ا� uمراد بتروني -

uكلف باالتصالHثل الوزير ا� uأحمد بن زليخة -

- إبـراهـيم مـقـدورu �ثـل الوزيـر اHـكـلف بـالـسـيـاحة
uوالصناعة التقليدية

uثل والي والية اجلزائر� uإسماعيل لومي -

- عبد الوهاب  برتيمةu �ثل عن جلنة األوقاف.

> > بـعـنـوان الـشـخـصــيـات اHـعـيـنـة بــحـكم كـفـاءتـهـا فيبـعـنـوان الـشـخـصــيـات اHـعـيـنـة بــحـكم كـفـاءتـهـا في
اHــيــادين الــديــنــيــة والــثـــقــافــيــة والــعــمــرانــيــة والــهــنــدســةاHــيــادين الــديــنــيــة والــثـــقــافــيــة والــعــمــرانــيــة والــهــنــدســة

اHعمارية :اHعمارية :
uخلميسي بزاز -
uإبراهيم بحاز -

uإسماعيل موسى -
uحلسن زغيدي -
uحكيم ميلود -

uشريف رياش -
uطاهر بعوني -
- جمال شرفي.

اRطبعة الرسمياRطبعة الرسميّة3  ة3  حي البسات[3 بئر مراد رايس3 ص.ب حي البسات[3 بئر مراد رايس3 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

15 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2847
30 غشت سنة  غشت سنة 2015 م م


