
العدد العدد 68

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 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1437 هـهـ

اHوافق اHوافق 27 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



15 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 268
27 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم رئـاسي رقم 15-313 مـؤرّخ في 27 صـفــر عـام 1437 اHـوافق 9 ديـسـمــبـر سـنـة r2015 يـتـضــمن إحـداث مـدرســة ألشـبـال
األمة بالناحية العسكرية األولى.....................................................................................................................

مـرســوم رئـاسي رقم 15-314 مـؤرّخ في 27 صـفــر عـام 1437 اHـوافق 9 ديـسـمــبـر سـنـة r2015 يـتـضــمن إحـداث مـدرســة ألشـبـال
األمة بالناحية العسكرية الثانية...................................................................................................................

مرسوم رئاسي رقم 15-330 مؤرخ في  12ربيع األول عام 1437 اHوافق 24 ديسمبر سنة r2015 يتضمن إعالن حداد وطني...

 مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-315 مـؤرخ في 28 صـفــر عـام 1437 اHـوافق 10 ديــسـمــبـر ســنـة r2015 يـتــعـلـق بــإصــدار نــسخ وثـائق
احلالة اHدنية بطريقة إلكترونية....................................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-316 مـؤرّخ في 28 صـفــر عـام 1437 اHـوافق 10 ديــسـمــبـر ســنـة r2015 يــتــضـمن الــتـصــريح بـاHــنـفــعـة
العـمومـية لـلعـمـليــة اHتـعلـقة بـإجنـاز قـناة لـنقـل الـغاز الـطبـيـعي ذات الضـغط العـالي وخطـوط كهـربائـية ذات الـضغـط
العالي والعالي جدا في واليات قسنطينة وميلة وجيجل...................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 15-317 مـؤرخ في 28 صـفــر عـام 1437 اHـوافق 10 ديــسـمــبـر ســنـة r2015 يــتــضـمن الــتـصــريح بـاHــنـفــعـة
العمومية لعملية إجناز مخرج السكة احلديدية للمطار بY موقف باب الزوار ومطار هواري بومدين....................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 15-318 مؤرّخ في 30 صفـر عام 1437 اHوافق 12 ديـسمـبر سـنة r2015 يـتضـمن إنشـاء مؤسـسة لـلطـفولة
اHسعفة......................................................................................................................................................

مـرسـوم تــنــفـيذي رقـم 15-319 مـؤرخ فـي أوّل ربيع األوّل عام 1437 اHوافق 13 ديسمـبر سنة r2015 يحدد كيـفيات تسيير
حـســاب الـتـخـصيـص اخلاص رقم 131-302 الـذي عـنـوانه " الصـنـدوق الـوطـني لـلـتـحـكم في الـطاقـة والـطـاقـات اHـتـجددة
واHشتركة "................................................................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 15-320 مـؤرخ في أوّل ربــيع األوّل عـام 1437 اHـوافق 13 ديـسـمــبـر سـنـة r2015 يـحـدد نــظـام االسـتـغالل
اHطـبق عـلى كل نـوع من أنـواع الـشبـكـات �ـا فـيهـا الالسـلـكيـة الـكـهـربائـيـة وعـلى مـختـلف خـدمـات اHـواصالت السـلـكـية
والالسلكية.................................................................................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 15-324 مؤرخ في 9 ربيع األول عام 1437 اHوافق 21 ديسمبر سنة r2015 يتضمن اHـوافقة على تـعديـل
اHلـحق الثالـث من دفتر الـشروط اHـلحـق بـاHرسوم الـتنـفيـذي رقم 13-406 اHؤرخ فـي 28 محـرم  عــام 1435 اHوافق 2
ديـسمـبر سـنة 2013  واHـتضـمن اHوافـقـة عـلـى رخـصة إقـامـة واسـتـغـالل شـبـكـة عـمومـيـة لـلـمـواصــالت الالسـلكـية من
اجلـيل الثالث وتوفـير خـدمات اHواصالت الالسلكـية للجمهـور اHمنوحة لشركة "الوطنية لالتصاالت اجلزائر".........

مرسوم تـنفيذي رقـم 15-325 مؤرخ في 9 ربيع األول عام 1437 اHوافق 21 ديسمـبر سنة r2015 يتضمن اHـوافقة على تعديل
اHـلحـق الثـالث من دفـتر الـشـروط اHلـحق بـاHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 14-312 اHؤرّخ في 17 محـرم عام 1436 اHـوافـق 10
نـوفمـبـر سـنة 2014 والــمتــضــمـن اHـوافقـة عـلى رخـصـة إلقـامـة واسـتـغـالل شبـكـة عـمومـيـة لـلمـواصالت الالسـلـكـية من
اجليل الـثالث وتوفير خدمات اHواصالت الالسلكية لـلجمهور اHمنوحة على سبيل التـنازل لشركة "أوبتيموم تيلكوم
اجلزائرr شركة ذات أسهم".............................................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيـــذي رقم 15-326 مـؤرخ في 10 ربــيع األول عــام 1437 اHـوافق 22 ديــســمــبــر ســنــة r2015 يــتــضــمن حـل الــوكــالـة
الـوطـنـيـة لـلــمالحـة الالسـلـكــيـة الـبـحـريــة وحتـويل أمالكـهـا وحـقــوقـهـا وواجـبـاتــهـا ومـسـتـخــدمـيـهـا إلى الـوكــالـة الـوطـنـيـة
للذبذبات....................................................................................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 15-327 مـؤرخ في 10 ربــيع األول عــام 1437 اHـوافق 22 ديـســمــبــر ســنـة r2015 يـعــدّل ويــتــمم اHــرسـوم
التـنفيذي رقم 02-97 اHؤرّخ في 18 ذي احلجة عام 1422 اHوافق 2 مارس سنة 2002 واHـتضمن إنشـاء الوكالة الـوطنية
للذبذبـات...................................................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيـذي رقم 15-328 مـؤرخ في 10 ربـيع األول عام 1437 اHـوافق 22 ديـسمـبـر سـنة r2015 يـعـدل اHرســوم الـتنـفـيذي
رقم 01-105 اHؤرخ في 29 محـرم عام 1422 اHوافق 23 أبريـل سنة 2001 الذي يـحـدد شــروط وكيـفــيات شـراء اHـساكـن
اHنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويالت أخرىr في إطار البيع باإليجار......................................
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3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 68 15 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1437 هـ هـ
27 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م م

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 11 صـفــر عـام 1437 اHـوافق 23  نـوفـمــبـر سـنـة r2015 يـتــضـمّن  إنــهـاء مـهــام اHـفــتش الـعــامّ Hـصـالح
السجون بوزارة العدل.................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 اHوافق 23  نوفمبر سنة r2015 يتضمّن  إنهاء مهام قـاض.............................
مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 11 صفـر عام 1437 اHوافق 23  نوفمـبر سنة r2015 يتـضمّنـان  إنهـاء مهام بـوزارة الشؤون
الدينية واألوقاف........................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 11 صـفــر عـام 1437 اHـوافق 23  نـوفـمــبـر سـنـة r2015 يـتــضـمّن  إنـهــاء مـهـام مــديـر اHـعـهــد الـوطـني
لــلــتـكــويـن الـمــتـــخـصـص لألسـالك الــخـاصــة بــإدارة الشــؤون الديــنــيـة واألوقـاف بسـيـدي عــبــد الرحـمان إيــلـولي
(والية تيزي وزو)........................................................................................................................................
مـراســيم رئـاســيّـة مــؤرّخـة في 11 صـفــر عـام 1437 اHـوافق 23  نــوفـمــبـر ســنـة r2015 تـتــضـمّـن  إنـهــاء مـهــام مـديــرين لـلــشـؤون
الدينية واألوقاف في الواليات......................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 اHوافق 23  نوفمبر سنة r2015 يتضمّن  تعيY اHفتش العامّ لوزارة العدل.....
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 11 صـفـر عـام 1437 اHـوافق 23  نـوفـمـبـر سـنـة r2015 يـتـضـمّن  الـتـعيـY بـوزارة الـشـؤون الـديـنـية
واألوقـاف...................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 11 صــفــر عــام 1437 اHـوافق 23  نـوفــمــبــر ســنـة r2015 يــتــضـمّـن  تـعــيــY اHــديـر الــعــامّ لــلـمــؤســسـة
الوطنية للمنشورات اإلسالمية "العصـر".......................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفـر عام 1437 اHوافق 23  نوفمـبر سنة r2015 يـتضمّن  تـعيY مـدير اHـعهد الـوطني للـتكوين
اHتخصص لألسالك اخلاصة بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف بباتنة.................................................................
مـراسيم رئـاسـيّة مـؤرّخة في 11 صفـر عام 1437 اHوافق 23  نـوفمـبـر سـنة r2015 تـتضـمّن  تـعيـY مـديرين لـلشـؤون الـدينـية
واألوقاف في الواليات................................................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليديةوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية

قـرار مؤرّخ في 29 ذي احلجـة عام 1436 اHـوافق 13 أكـتـوبر سـنة r2015 يـتضـمن تـقـرير إعـداد مـخـططـات الـتـهيـئـة الـسيـاحـية
Hناطق التوسع واHواقع السياحية لكل من سيدي حلسن وبخاتة وحنY وعY عجرود (والية تلمسان)......................
قـرار مؤرّخ في 29 ذي احلجـة عام 1436 اHـوافق 13 أكـتـوبر سـنة r2015 يـتضـمن تـقـرير إعـداد مـخـططـات الـتـهيـئـة الـسيـاحـية
Hناطق التوسع واHواقع السياحية لكل من رأس روزة واحلناية ومفرغ الشرق ومفرغ الغرب (والية الطارف)..........
قـرار مؤرّخ في 29 ذي احلجـة عام 1436 اHـوافق 13 أكـتـوبر سـنة r2015 يـتضـمن تـقـرير إعـداد مـخـططـات الـتـهيـئـة الـسيـاحـية
Hنـاطق الـتوسع واHـواقع الـسيـاحـية لـكل من رأس فـالـكون ومـداغ ومداغ 2 وكـريسـتـال والـرأس األبيض واألنـدلـسـيات
(والية وهران).............................................................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 29 ذي احلجـة عام 1436 اHـوافق 13 أكـتـوبر سـنة r2015 يـتضـمن تـقـرير إعـداد مـخـططـات الـتـهيـئـة الـسيـاحـية
Hــنـاطق الـتـوسـع واHـواقع الـسـيــاحـيـة لـكـل من األصـفـر وسـيــدي عـبـد الـقــادر واHـيـنـاء الــصـغـيـر وشــاطىء إبـراهـيم وادي
الرمان وصخرة وشاطىء حجاج وبحارة وزريفة وكاف القادوس (والية مستغا�).................................................
قـرار مؤرّخ في 29 ذي احلجـة عام 1436 اHـوافق 13 أكـتـوبر سـنة r2015 يـتضـمن تـقـرير إعـداد مـخـططـات الـتـهيـئـة الـسيـاحـية
Hـنـاطق الــتـوسع واHـواقع الــسـيـاحــيـة لـكل من وادي مـالح شـرقـا وغـربــا ورأس الـزيـتــونـة وبـوهـارون 2 ووادي الـبالح 2
وكــورنــيش شـنــوة وســيــدي غـيالس 2 وأغــزوت والــدامــوس وخــشـنـي وتـيــبــازة وقــونــيــني وقــونـيــني 2 ووادي الــسـبت
ومسلمون وبونامة وفيشي الصغير والكبير (والية تيبازة)..............................................................................
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27 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م م

قـرار مؤرّخ في 29 ذي احلجـة عام 1436 اHـوافق 13 أكـتـوبر سـنة r2015 يـتضـمن تـقـرير إعـداد مـخـططـات الـتـهيـئـة الـسيـاحـية
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم رئاسي رقم مرسوم رئاسي رقم 15-313 مؤرمؤرّخ في خ في 27 صفر عام  صفر عام 1437
9 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة r2015 يـــتـــضـــمن إحـــداثr يـــتـــضـــمن إحـــداث اHــوافق اHــوافق 

مدرسة ألشبال األمة بالناحية العسكرية األولى.مدرسة ألشبال األمة بالناحية العسكرية األولى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rبناء على تقرير وزير الدّفاع الوطني -

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اHادّتان 77 (1 و2 و8)
rو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 340
اHــؤرّخ في 26 شــوّال عــام 1429 اHــوافق 26 أكــتــوبــر ســنـة

rتعلّق �دارس أشبال األمةH2008 وا

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 
اHــاداHــادّة األولى ة األولى :  تــطــبــيــقــا ألحـــكــام اHــرســوم الــرّئــاسي
رقم 08 - 340 اHــــؤرّخ في 26 شـــوّال عـــام 1429 اHــــوافق 26
أكتـوبر سنة 2008 واHذكـور أعالهr حتدثr ابتداء من أوّل
يـــنـــايـــر ســـنـــة r2016 مـــدرســـة ألشـــبـــال األمـــة بـــاHـــســـيـــلـــة/

الناحية العسكرية األولى.
اHـاداHـادّة ة 2 :   :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسمية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 27 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 9

ديسمبر سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسوم رئاسي رقم مرسوم رئاسي رقم 15-314 مؤرمؤرّخ في خ في 27 صفر عام  صفر عام 1437
9 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة r2015 يـــتـــضـــمن إحـــداثr يـــتـــضـــمن إحـــداث اHــوافق اHــوافق 

مدرسة ألشبال األمة بالناحية العسكرية الثانية.مدرسة ألشبال األمة بالناحية العسكرية الثانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rبناء على تقرير وزير الدّفاع الوطني -

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اHادّتان 77 (1 و2 و8)
rو125 (الفقرة األولى) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 08 - 340
اHــؤرّخ في 26 شــوّال عــام 1429 اHــوافق 26 أكــتــوبــر ســنـة

rتعلّق �دارس أشبال األمةH2008 وا

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى ة األولى :  تــطــبــيــقــا ألحـــكــام اHــرســوم الــرّئــاسي
رقم 08 - 340 اHــــؤرّخ في 26 شـــوّال عـــام 1429 اHــــوافق 26

أكتـوبر سنة 2008 واHذكـور أعالهr حتدثr ابتداء من أوّل
يــــنــــايـــر ســــنـــة r2016 مــــدرســــة ألشـــبــــال األمــــة بـــتــــيـــارت/

الناحية العسكرية الثانية.

اHـاداHـادّة ة 2 :   :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرسمية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 27 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 9
ديسمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسي رقم مــــرســـوم رئــــاسي رقم 15-330 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في  12ربــــيع األولربــــيع األول
عـام عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 24 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة r2015 يــتـضـمنr يــتـضـمن

إعالن حداد وطني.إعالن حداد وطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
-  بنـاء على الـدسـتورr ال سـيـما اHـادتان 77-8 و125

r(الفقرة األولى) منه
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 63-145 اHــــؤرخ في 25

rأبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 97-365 اHـؤرخ
في 25 جـمادى األولى عام 1418 اHوافق 27 سـبـتمـبر سـنة

rتعلق بشروط استعمال العلم الوطنيH1997 وا

- ونظـرا لوفـاة اجملاهـد حسـY آيت أحمـدr أحد أبرز
r1954 قادة ثورة أول نوفمبر

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
rــدة ثـمــانـيــة أيـامH ـادة األولى : يُــعـلن حــداد وطـنيHـادة األولى :اHا

ابتداء من 25 ديسمبر سنة 2015.
اHــادة اHــادة 2 : : يـــنــكّس الــعـــلم الــوطـــني في كـــامل الــتــراب
الـوطـني عــلى الـبــنـايـات الــتي تـأوي اHــؤسـسـاتr الســيّـمـا
اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا فـي اHـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم 365-97
اHـــــــــؤرخ في 25 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1418 اHـــــــــوافق 27

سبتمبر سنة 1997 واHذكور أعاله.
اHـادة اHـادة 3 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلـزائـر في 12 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق

24 ديسمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 15-315 مــؤرخ في  مــؤرخ في 28 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1437 اHــــوافق  اHــــوافق 10 ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة  ديــــســـــمــــبـــــر ســــنــــة r2015 يــــتـــــعــــلـقr يــــتـــــعــــلـق

بــــإصــــدار نـــــسخ وثــــائق احلـــــالــــة اHــــدنــــيــــة بــــطــــريــــقــــةبــــإصــــدار نـــــسخ وثــــائق احلـــــالــــة اHــــدنــــيــــة بــــطــــريــــقــــة
إلكترونية.إلكترونية.

ــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

- بـــنــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات
rاحمللية

- وبـنـاء على الـدسـتـورr ال سيـمـا اHـادتان85-3 و125
r(الفقرة 2)  منه

- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 70-20 اHـــــؤرّخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اHـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واHــتـعـلق
بـاحلالة اHدنـيةr اHعـدّل واHتمّمr ال سيـما اHادتان 25 مكرر

 rو25 مكرر 1 منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمHعدّل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-04 اHــــؤرّخ في 14
شـعـبـان عـام 1430 اHـوافق 5  غـشت سـنة 2009 واHـتـضمن
الـــــقــــــواعـــــد اخلـــــاصــــــة لـــــلــــــوقـــــايـــــة مـن اجلـــــرائـم اHـــــتــــــصـــــلـــــة

rبتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-04 اHــــؤرّخ في 11
ربــيع الــثــانـي عـام 1436 اHــوافق أوّل فــبــرايــر ســنــة 2015
الذي يحـدد القواعـد العامة اHـتعلقـة بالتوقـيع والتصديق

rYاإللكتروني
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-75 اHـؤرّخ
في 17 ربــيع الــثــانـي عـام 1435 اHــوافق 17 فــبــرايــر ســنـة

rدنيةH2014 الذي يحدد قائمة وثائق احلالة ا

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

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
كـيــفــيـات إصــدار نــسخ وثـائـق احلـالــة اHــدنـيــة من الــسـجل

الوطني اآللي للحالة اHدنية بطريقة إلكترونية.
2 : : تـمهـر نـسخ وثـائق احلالـة اHـدنيـة الـتي يتم اHاداHادّة ة 
إصـــدارهـــا بــــطـــريـــقـــة إلـــكـــتــــرونـــيـــة بـــتـــوقـــيـع إلـــكـــتـــروني

موصوف.
اHــاداHــادّة ة 3 :  : يـــصــدر الـــطــرف الــثـــالث اHـــوثــوق لــوزارة
الـــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعـــات احملـــلــيـــة الـــشـــهـــادة اإللــكـــتـــرونـــيــة
اHـوصـوفة اHـستـعمـلـة لتـوقيع نـسخ وثـائق احلالـة اHدنـية.
وتـــثــبـت هــذه الـــشـــهــادة الـــعالقـــة بـــY اHــعـــطـــيــات اخلـــاصــة

بالتحقق من التوقيع اإللكتروني واHوقّع.

اHــاداHــادّة ة 4 : : يــضــمن الـــطــرف الــثــالث اHــوثــوق لــوزارة
الداخلية واجلمـاعات احمللية التوقيع اإللـكتروني للوثيقة
وهـوية الـشـخص اHـرسل إليه وتـاريخ وصالحـية الـتـوقيع
واHعلومات الـتي يتضمنها. ويـتأكد من أن الوثائق التي

¢ إصدارها ترسل إلى طالبيها دون غيرهم.
اHــاداHــادّة ة 5 : : تـــتـــمـــتع وثـــيـــقـــة احلــالـــة اHـــدنـــيـــة اHـــرســـلــة
بـــالــطــريـــقــة اإللــكــتـــرونــيــة بــنـــفس شــروط الــصـــحــة الــتي
تـــتـــمـــتـع بـــهـــا الـــوثــــيـــقـــة األصـــلـــيــــة إذا أعـــدت وفق قـــواعـــد
الــسـالمــة واألمــن الــمــنـصـــوص عـلــيــهـــا فـي الــتــشــريع

اHعمول به.
اHـاداHـادّة ة 6 : : يــتــحــمل الــطـرف الــثــالث اHــوثــوق لـوزارة
الــداخــلــيـــة واجلــمــاعــات احملــلــيـــة جتــاه األشــخــاص الــذين ¢
الـــتــــصـــديق عــــلى تــــوقـــيـــعــــهم وجتــــاه الـــغـــيــــر اHـــســــؤولـــيـــة
القـانونـية اHـرتبطـة باسـتصـدار نسخ الـوثائق بـالطـريقة

اإللكترونية.
rرسومHادّة ة 7 : : حتدد كـيفـيات تطـبيق أحـكام هـذا اHاداHا
ال سـيـمــا األحـكـام اHــتـعـلــقـة �ـسـار الــتـصـديق اإللــكـتـروني
وهويـة الـطـالب وكـذا مـسـؤولـية األطـراف اHـعـنـيـةr بـقرار

من الوزير اHكلف بالداخلية.
اHـاداHـادّة ة 8 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 صـــفـــر عـــام 1437 اHــوافق 10

ديسمبر سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 15-316 مــؤر مــؤرّخ في خ في 28 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1437 اHــــوافق  اHــــوافق 10 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة r2015 يــــتــــضـــمنr يــــتــــضـــمن

الـتصــريـح بـالــمـنـفعة الـعمـوميـة للـعملـيـة اHـتعـلقةالـتصــريـح بـالــمـنـفعة الـعمـوميـة للـعملـيـة اHـتعـلقة
بـإبـإ  جنـــاز قــنـاة لــنــقـل الــغـاز الــطــبـيــعي ذات الــضـغطجنـــاز قــنـاة لــنــقـل الــغـاز الــطــبـيــعي ذات الــضـغط
الــعـــالي وخــطــوط كــهـــربــائــيــة ذات الــضـــغـط الــعــاليالــعـــالي وخــطــوط كــهـــربــائــيــة ذات الــضـــغـط الــعــالي
والعالي جدا في واليات قسنطينة وميلة وجيجل.والعالي جدا في واليات قسنطينة وميلة وجيجل.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير الطاقة  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

rتمّمHعدّل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرّخ في 12
شـوّال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

rتمّمHا
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- و�ــقـــتــضـى الــقــانــون رقـم 02-01 اHـؤرّخ في 22
ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1422 اHـــــوافق 5 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 2002
rــتـعــلق بـالــكـهــربـاء وتــوزيع الــغـاز بــواسـطــة الـقــنـواتHوا

rتمّمHعدّل واHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
rـسـتـدامةHـتعـلق بـحـمـاية الـبـيـئـة في إطار الـتـنـمـية  اHوا

rعدّلHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرّخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22  يــونــيــو ســنـة 2011 واHــتــعـلق

rبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرّخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرّخ
rتممHا r1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرّخ
في 12 شـوّال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

rتمّمHا rالعمومية
rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHــادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرّخ في 12 شـــــــوّال عــــــام 1411
rـــــذكــــور أعالهHـــــتــــمم واHا r1991 ــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــةHا
وطــبـــقــا ألحــكــام الــمــادة 10 من اHـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم
93-186 اHــؤرّخ في 7 صــفــر عــام 1414 اHــوافق 27 يــولــيــو

سنة r1993 اHتمم واHـذكور أعالهr يهدف هذا اHرسوم إلى
الـتـصـريح بـاHـنـفـعـة الـعـمـومـيـة لـلـعـمـلـيـة اHـتـعـلـقـة بـإجناز
قـناة لنقل الـغاز الطبيـعي ذات الضغط العـالي التي تمر
عبر واليات قسنـطينة وميلة وجيـجل وخطوط كهربائية
ذات الــضـــغط الــعــالي والـــعــالي جــدا نــظــرا لـــطــابع الــبــنى
الــــتــــحـــــتــــيــــة ذات اHـــــنــــفــــعـــــة الــــعــــامــــة والـــــبــــعــــد الـــــوطــــني

واالستراتيجي لهذه العمليات :
- خـط كــهــربـائـي مــزدوج الــدائـرة ثــنـــائي الـشـعـاع
400 كـف الــــمـــــيــــلـــــيــــة - مــــركـب الــــصـــلب بــــالــــمـــــنـــطــــقـــة

r2الصناعية ببالرة 1 و
- خـط كـــهـــربـــائـي مـزدوج الــدائــرة ثــنــائـي الــشــعـاع
400 كف الــمــيــلـيــة - اHـركـز األولي حملطـة تـولـيد الـطـاقة

r2ببالرة 1 و

- تــمـــديــد إلى اHــركـــز األولي حملــطــة تــولـــيــد الــطــاقــة
بـــبالرة لـــلــخط الـــكــهـــربــائي 400 كف وادي الـــعــثـــمــانـــيــة -

اHيلية.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يخـص طابع اHـنـفـعـة الـعـمومـيـة الـعـمـلـيات
اHــذكــورة فـي اHــادة األولى أعالهr األمالك الــعــقــاريــة و/أو
احلـــقــوق الــعــيــنــيــة الــعــقــاريــة الــتي ســتــســتــخــدم كــرحــاب

إلجنازها.
اHـاداHـادّة ة 3 : : يـسـرد قـوام األشـغـال إلجنـاز الـعـمـلـيـات في

اHلحقY 1 و2 اHرفقY بهذا اHرسوم.
4 :  : يــــؤخــــذ بــــعــــيــن االعـــتـــبــــارr خالل مــــرحـــلـــة اHــاداHــادّة ة 
تـــنـــفـــيــذ اHـــشـــاريـع مـــوضـــوع هــذا اHـــرســـومr بـــاHـالحـــظــات
الــنـاجتــة عن اHــشــاورات الــتــقـنــيــة واإلداريــة بــY صـاحب
اHــشــروع والــهـيــاكـل غـيــر اHــمــركــزة Hــؤســســات وهــيــئـات
الـدولـةr وال سيـمـا مـنـهـا تلك الـتي تـمـثل وزارات الـطـاقة
والـــــدفــــاع الـــــوطـــــني واألشـــــغــــال الـــــعـــــمــــومـــــيـــــة والــــبـــــريــــد
وتـــكـــنـــولـــوجـــيــات اإلعـالم واالتــصـــال والـــنـــقل والـــتـــهـــيـــئــة
الــعـمــرانــيـة والــسـيــاحـة والــصـنــاعـة الــتـقــلـيــديـة والــفالحـة
والــتــنـمــيــة الــريـفــيــة والــصـيــد الــبــحـري واHــوارد اHــائــيـة

والبيئة والثقافة والواليات.
5 :  : يــجب أن تــتــوفــر االعــتــمــادات الــضــروريـة اHـاداHـادّة ة 
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــY وتــودع لــدى
اخلــزيـــنــة الــعـــمــومـــيــة فـــيــمــا يـــخص عـــمــلــيـــة نــزع األمالك
الـعـقاريـة واحلـقـوق الـعـيـنـية الـعـقـاريـة الـضـروريـة إلجناز

اHنشآت اHذكورة في اHادة األولى أعاله.
اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 صـــفـــر عـــام 1437 اHــوافق 10

ديسمبر سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

اHلحق اHلحق األولاألول
قوام األشغال إلجناز قناة لنقل الغاز الطبيعي ذاتقوام األشغال إلجناز قناة لنقل الغاز الطبيعي ذات
الضغط العالي في واليات قسنطينة وميلة وجيجلالضغط العالي في واليات قسنطينة وميلة وجيجل

قسنطينةقسنطينة

ميلة ميلة 

جيجلجيجل

اجملموع الكلياجملموع الكلي

4700

11200

16850

9400

8500

550

5300

56500

ديدوش مراد
بني حميدان
قرارم قوقة

حمالة
سيدي معروف

أوالد يحيى خدروش
اHيلية

الطول (متر)الطول (متر)البلدياتالبلدياتالواليةالوالية
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اHؤرخ
rتممHا r1993 وافق 27 يوليو سنةHفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اHـؤرخ
في 12 شـوال عام 1411 اHوافق 27 أبـريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اHــتــعـلــقــة بــنـزع اHــلــكــيـة من أجـل اHـنــفــعـة

rتممHا rالعمومية

 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسم  ما يأتي :  يـرسم  ما يأتي :  

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام اHــادة 12 مــكــرر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اHــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
rـــذكــــور أعالهHــــتـــمـم واHا r1991 ــــوافق 27  أبــــريل ســــنـــةHا
وطــبــقـا ألحــكـام الــمـادة 10 مـن الــمـرســوم الـتــنـفــيـذي
رقـم 93-186 اHــــــؤرخ في 7 صــــــفــــــر عــــــام 1414 اHــــــوافق 27
يـــولـــيــــو ســـنـــة r1993 اHـــتـــمـم واHـــذكـــورأعـالهr يـــهـــدف هـــذا
الــمـــرســـوم إلـى الــتــصــريـح بــالــمــنــفـــعــة الـعــمــومــيـة
لــعـمــلــيـة إنــجـاز مـخرج الــسـكــة الــحـديــديـة لــلـمــطـار
بــY مـــوقف بـــاب الـــزوار ومــطـــار هـــواري بـــومــديـن عــلى
مـــســـافـــة 2,8 كــــلمr نـــظـــرا لـــطــــابع الـــبـــنـى الـــتـــحـــتـــيـــة ذات
الــمـصــلــحـة العــامــة والــبـعــد الــوطـنــي واالستـراتـيجي

لهذه األشغال.

الــمـادة الــمـادة 2 :  : يــخـص طــابـع الـمـــنــفـعــة الــعـمــومــيـة
األمالك الـعــقـاريـة و/أو احلـقـوق الــعـيـنـيـة الــعـقـاريـة الـتي
تـــســتــخـــدم كــرحـــاب إلجنــاز الــعـــمــلـــيــة اHــذكـــورة في اHــادة

األولى أعاله.

اHلحق اHلحق 2

قوام األشغال إلجناز اخلطوط الكهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا في والية جيجلقوام األشغال إلجناز اخلطوط الكهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا في والية جيجل

اسم اخلطاسم اخلط

خـط كـــــهــــربـــائـي مـــزدوج الـــدائــــرة ثـــنـــائـي الـــشـــعـــاع 400 كف
اHيلية - مركب الصلب باHنطقة الصناعية ببالرة 1 و2.

خـط كـــــهــــربـــائـي مـــزدوج الـــدائــــرة ثـــنـــائـي الـــشـــعـــاع 400 كف
اHيلية - اHركز األولي حملطة توليد الطاقة ببالرة 1 و2.

تـمـديـد إلى اHـركـز األولي حملـطـة تـولـيـد الـطـاقـة ببـالرة للـخط
الكهربائي 400 كف وادي العثمانية - اHيلية.

الرقمالرقم

1

2

3

الضغطالضغط
(كف)(كف)
400

400

400

الطولالطول
(كلم)(كلم)

5

5

5

نوع السلكنوع السلك

سبيكة
أليمنيوم
سبيكة

أليمنيوم
سبيكة

أليمنيوم

مقطع السلكمقطع السلك
(2§)§)
2*570

2*570

2*570

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــمـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم ذي رقم 15-317 مــؤرخ  مــؤرخ في في 28 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1437 اHــــوافق  اHــــوافق 10 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة r2015 يــــتــــضـــمن يــــتــــضـــمن

الـتصـريح بـاHنـفعـة العـمومـية لـعمـليـة إجناز مـخرجالـتصـريح بـاHنـفعـة العـمومـية لـعمـليـة إجناز مـخرج
الـســكــة احلــديـديـة لــلـمـطــار بـY مــوقف بـاب الـزوارالـســكــة احلــديـديـة لــلـمـطــار بـY مــوقف بـاب الـزوار

ومطار هواري بومدين.ومطار هواري بومدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول  

rبناء على تقرير  وزير النقل  -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
 r(الفقرة 2) منه

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

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اHــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اHـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rنفعـة العموميةHلكـية من أجل اHتعلـقة بنزع اHالـقواعد ا

rتممHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
والــمــتـضــمـن تــوجــيـه الـنــقـل الـبري وتـنـظيـمهr اHـعدل

rتممHوا

- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا
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اHــــادة اHــــادة 3 :  : تــــقع األراضي اHــــذكــــورة فـي اHـــادة 2 أعاله
الــتي تـــبــلغ مــســـاحــتــهــا اإلجــمـــالــيــة ســبــعــة (7) هــكــتــارات
وأربـعة وثالثY (34) آرا وخمـسة وسبعY (75) سنـتيارا

في تراب والية اجلزائرr منها :

- بـلــديــة وادي الــسـمــار: ســتـة (6) هـكــتــارات وثالثـة
rوخمسون (53) آرا وثالثة وخمسون (53) سنتيارا

- بــلـديــة الـدار الــبـيــضـاء : واحــد وثـمــانـون (81) آرا
واثنان وعشرون (22) سنتيارا.

يــتم حتــديــد هــذه األراضي طــبــقــا لــلــمـخــطـط وجـدول
YـرفقHا rاإلحـداثيـات اجلغرافـية لـرحاب الـسكـة احلديـدية

بأصل هذا اHرسوم.

الـمـادة الـمـادة 4 : : يخـص قـوام األشــغـال الـواجـب الـقـيـام
بـهــا إنـجـاز مخــرج الـسـكــة الـحـديــديـة لـلــمـطـار بـيـن
مــــوقـف بـــــاب الــــزوار ومــــطـــــار هـــواري بـــومــــدين بـــخط

طوله 2,8 كمr ويتناول ما يأتي :

- أشـغــال الـردم الـعـامـة : الـردوم 127.781 مr 3 احلـفـر
r3204.745 م

rوضع السكة احلديدية -

- إجنــاز مــبــان فــنــيــة بــY خــنــدق مــفــتـوح (320 مل)
r(1400 مل) ونفق

- إجنـاز بـنايـة لـلمـسـافـرين تبـلغ مـساحـتـها 1400 م2
rطار هواري بومدين�

rأشغال الكهربة -

- وضع اHـــــنــــشــــآت الـــــثــــابـــــتــــة اخلــــاصـــــة بــــاإلشــــارات
واالتصاالت السلكية والالسلكية.

5 : : يــجب أن تــتــوفــر االعــتــمــادات الــضــروريـة اHـادة اHـادة 
لـــلــتــعــويـــضــات اHــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اHــعــنـــيــY وتــودع لــدى
اخلــزيـــنــة الــعـــمــومـــيــة فـــيــمــا يـــخص عـــمــلــيـــة نــزع األمالك
العـقارية واحلــقوق الـعيـنية الـعقـارية الـضرورية لـعمـلية
إجنـاز مـخــرج الـسـكـة احلـديــديـة لـلـمــطـار بـY مـوقف بـاب

الزوار ومطار هواري بومدين.

اHـادة اHـادة 6 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 صـــفـــر عـــام 1437 اHــوافق 10
ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 15-318 مــؤر مــؤرّخ خ في في 30 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1437 اHــــوافق  اHــــوافق 12 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة r2015 يــــتــــضـــمن يــــتــــضـــمن

إنشاء مؤسسة للطفولة اHسعفة.إنشاء مؤسسة للطفولة اHسعفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيـــرة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني

rرأةHواألسرة وقضايا ا
- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي  رقم 12-04 اHؤرخ
في 10 صـــــفــــــر عـــــام 1433 اHـــــوافق 4 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2012
واHـــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي Hـــؤســـســـات

rادة 4 منهHال سيما ا rسعـفةHالطفولة ا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي  رقم 12-04 اHــــؤرخ في 10 صــــفــــر عـــام 1433
اHــوافق 4 يـــنــايــر ســنــة 2012 واHـــذكــور أعالهr يــهــدف هــذا
اHــرسـوم إلـى إنـشــاء مـؤســســة لـلــطـفــولــة اHـســعــفـة ويــتـمم
قـــائــمـــة هـــذه اHـــؤســـســـاتr طــبـــقـــا لـــلـــمـــلــحـق اHـــرفق بـــهــذا

اHرسوم.

اHاداHادّة ة 2 :  :  ينشر  هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 30 صـــفـــر عـــام 1437 اHــوافق 12
ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
قائمة مؤسسات الطفولة اHسعفةقائمة مؤسسات الطفولة اHسعفة

مقر اHؤسسةمقر اHؤسسةتسمية اHؤسسةتسمية اHؤسسة

مـــــــؤســـــــســــــة الـــــــطـــــــفـــــــولــــــة
اHسعفة لتبسة

بــــلـــــــديــــة تـــــبــــســـــة - واليـــــة
تـبـسـة

.................. (بدون تغيير) ..................



15 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1068
27 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م م

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن
قــانـون اHــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة r2011 ال سـيــمـا اHـادة 40

rمنه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 14 -10 اHـــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2014
واHـتـضمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنة r2015 ال سـيـمـا اHـادة 108

rمنه
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 اHــــوافق 14 مـــايــــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 116-2000
اHـؤرخ في 25 صـفـر عام 1421 اHـوافق 29 مايـو سـنة 2000
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 101-302 الـذي عـنـوانه "الـصـنـدوق الــوطـني لـلـتـحـكم

r"في الطاقة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-266 اHؤرخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

rناجمHالذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-423 اHؤرخ
في 13 مـــحـــرم عــام 1433 اHــوافق 8 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 2011
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 131-302 الذي عـنوانه "الـصنـدوق الوطـني للـطاقات

r"شتركةHتجددة واHا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادة 108 من الـقانون
رقم 14 -10 اHؤرخ في 8 ربيع األول عام 1436 اHوافق 30
r2015 ـالية لـسنةHـتضمن قـانون اHديسـمبـر سنة 2014 وا
يـهـدف هـذا اHــرسـوم إلى حتـديـد كـيـفــيـات تـسـيـيـر حـسـاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 131-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه
"الـــصـــنـــدوق الـــوطــنـي لـــلــتـــحـــكم فـي الــطـــاقـــة والـــطـــاقــات

اHتجددة واHشتركة".

اHــاداHــادّة ة 2  :  : يـــفـــتح حـــســـاب الـــتـــخـــصـــيص اخلـــاص رقم
131-302 الــذي عـنــوانه "الـصــنـدوق الــوطـني لــلـتــحـكم في

الـــطــاقــة والــطـــاقــات اHــتــجـــددة واHــشــتــركـــة" في كــتــابــات
اخلزينة.

الـــوزيـــر اHـــكـــلـف بـــالـــطـــاقـــة هـــو اآلمـــر بـــصـــرف هــذا
احلساب.

اHاداHادّة ة 3  :   : يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
r1 % من اإلتاوة البترولية - 

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 15-319 مـؤرخ  مـؤرخ في أوفي أوّل ربـيع األولل ربـيع األول
عــام عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 13 ديـــســمـــبـــر ســـنــة  ديـــســمـــبـــر ســـنــة r2015 يـــحــدد يـــحــدد
كــيـفــيـات تــسـيـيــر حـســـاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقمكــيـفــيـات تــسـيـيــر حـســـاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم
131-302 الـذي عنوانه " الـصندوق الـوطني للـتحكم الـذي عنوانه " الـصندوق الـوطني للـتحكم

في الطاقة والطاقات اHتجددة واHشتركة ".في الطاقة والطاقات اHتجددة واHشتركة ".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بــنــاء عـلـى الـتــقــريـر اHــشــتـرك بــY وزيــر اHـالــيـة

rووزير الطاقة
- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 90 -21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

r تمّمHعدّل واHا rباحملاسبة  العمومية
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 99 -09 اHــــؤرخ في 15
ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1420 اHــــوافق 28 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1999

rتعلق بالتحكم في الطاقةHوا
- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 99 -11 اHــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHـتضمن قـانون اHـالية لـسنة r2000 ال سيـما اHادتان 89

rو 91 منه
- وبــمــقـــتــضـى الــقـانـون رقم 02-01 اHـؤرخ في 22
ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1422 اHـــــوافق 5 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 2002
rــتـعــلق بـالــكـهــربـاء وتــوزيع الــغـاز بــواسـطــة الـقــنـواتHوا

rتممHعدل واHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
rـسـتـدامةHـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اHوا

rتممHعدل واHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-09 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعـلق بـتـرقـيـة الــطـاقـات اHـتـجـددة فـي إطـار الـتـنـمـيـة

rستدامةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اHــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اHــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

rتممHعدل واHا rتعلق باحملروقاتHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-09 اHــــؤرخ في 13
مــــــحــــــرم عــــــام 1431 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2009
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2010 ال سـيــمـا اHـادة 63

rمنه
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مـرسـوم تـنـفـيـمـرسـوم تـنـفـيـذي رقم ذي رقم 15-320 مـؤرخ في أو مـؤرخ في أوّل ربـيع األول ربـيع األوّل
عــام عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 13 ديـــســمـــبـــر ســـنــة  ديـــســمـــبـــر ســـنــة r2015 يـــحــددr يـــحــدد
نـــظـــام االســــتـــغالل اHـــطــــبق عـــلى كـل نـــوع من أنـــواعنـــظـــام االســــتـــغالل اHـــطــــبق عـــلى كـل نـــوع من أنـــواع
الــشــبـكــات �ــا فـيــهــا الالســلـكــيــة الـكــهــربـائــيــة وعـلىالــشــبـكــات �ــا فـيــهــا الالســلـكــيــة الـكــهــربـائــيــة وعـلى

مختلف خدمات اHواصالت السلكية والالسلكية.مختلف خدمات اHواصالت السلكية والالسلكية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـرة الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات

rاإلعالم واالتصال
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

 r(الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جـــــمـــــادى األولى عـــــام 1421 اHــــوافق 5 غــــشت ســــنــــة 2000
الـذي يحدد القواعـد العامة اHتـعلقة بالـبريد وباHواصالت
الـسـلـكـيــة والالسـلـكـيــةr اHـعـدل واHـتــممr ال سـيـمـا اHـادة 31

rمنه
- و�قتـضى اHرسـوم الرئـاسي رقم 15-125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-123 اHؤرخ
في 15 صـفر عام 1422 اHوافق 9 مايـو سنة 2001 واHـتعلق
بـــــنــــــظـــــام االســـــتـــــغـالل اHـــــطـــــبق عــــــلى كـل نـــــوع من أنـــــواع
الـشبـكات �ـا فيـها الـالسلـكيـة الكـهربـائـية وعـلى مخـتلف
rتممHعدل واHا rواصالت السلكية والالسلكيةHخدمات ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-410 اHؤرخ
في 23 ذي احلجة عام 1430 اHوافق 10 ديسـمبر سنة 2009
الـذي يحدد قواعد األمن اHـطبقة عـلى النشاطـات اHنصبّة

rعلى التجهيزات احلساسة
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

rواالتصال
- وبـعـد اسـتـشـارة سلـطـة ضـبط الـبـريـد واHواصالت

rالسلكية والالسلكية
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسم  ما يأتي :  يـرسم  ما يأتي :  

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 31 من الـقـانون
رقـم 2000-03 اHـــــــــؤرخ في 5 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1421
اHــوافق 5 غـــشت ســـنــة 2000 واHــذكـــور أعالهr يـــهـــدف هــذا
اHرسـوم إلى حتديـد نظـام االستـغالل اHطبـق على كل نوع
من أنـــواع الـشــبــكـــات �ــا فــيـهــا الالســلــكــيــة الـكــهــربــائــيـة

وعلى مختلف خدمات اHواصالت السلكية والالسلكية.

- رصـيــد حـســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم 302-101
r"الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة

rاإلعانات التي تقدمها الدولة -
rناجت الرسم على االستهالك الوطني للطاقة -

- نــاجت الــرســوم اHـطــبــقــة عــلى األجــهــزة اHــســتــهــلــكـة
rللطاقة

- ناجت الغرامات اHـنصوص عليها في إطار القانون
rتعلق بالتحكم في الطاقةHا

- نـــاجت تـــســـديـــدات الـــقـــروض غـــيـــر اHـــكـــافـــأ عـــلـــيـــهـــا
rمنوحة في إطار التحكم في الطاقةHا

- كل اHوارد أو اHساهمات األخرى.

في باب النفقات :في باب النفقات :
- اHسـاهـمة فـي تمـويل األعـمال واHـشـاريع اHسـجـلة

rشتركةHتجددة واHفي إطار تنمية الطاقات ا
- تــــمــــويل الــــنــــشــــاطــــات واHـــشــــاريـع اHــــســـجــــلــــة في

rتعلق بالتحكم في الطاقةHالبرنامج ا
- مــنــح قــــروض غــيـر مــكـافــــأ عــلـيــهــا فـيــمــا يـخــص
االستثـــمارات اHشـتملـــة على الفـعاليـة الطاقـويــة وغير

rسجلة في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقةHا
- مـنح ضــمـانـات عـلى االقـتـراضــات الـتي تـنـفـذ لـدى

البنوك أواHؤسسات اHالية.
حتـدد قـائـمــة اإليـرادات والـنـفـقـات اHــسـجـلـة في هـذا
احلـــســــاب �ـــوجب قــــرار مـــشــــتـــرك بـــY الــــوزيـــر اHــــكـــلف

باHالية والوزير اHكلف بالطاقة.

4  :   : حتــدد كــيــفـــيــات مــتــابــعــة وتــقــيــيم حــســاب اHـاداHـادّة ة 
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 131-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه
"الـــصـــنـــدوق الـــوطــنـي لـــلــتـــحـــكم فـي الــطـــاقـــة والـــطـــاقــات
اHـتـجددة واHـشـتـركـة" �ـوجب قـرار مشـتـرك بـY الـوزير

اHكلف باHالية والوزير اHكلف بالطاقة.
يعـد اآلمر بالصرف برنامج عمل حتدد فيه األهداف

اHسطرة وكذا آجال اإلجناز.

5  :   : تــــلـــغى أحـــكــــام اHـــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم اHــاداHــادّة ة 
2000-116 اHـؤرخ في 25 صـفـر عام 1421 اHـوافق 29 مـايـو

سـنـة 2000 واHــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 11-423 اHـؤرخ في
13 مـــــحـــــرم عـــــام 1433 اHـــــوافق 8 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2011

واHذكورين أعاله.

اHاداHادّة ة 6  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بـــــــاجلــــــــزائـــــــر فـي أوّل ربـــــــيـع األول عـــــــام 1437
اHوافق 13 ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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Yـــتـــمــثـــلـــة في تـــقـــد» مــعـــلـــومـــات مـــثــمـــنـــة لـــلــمـــرتـــفـــقــHوا
باستعمال طـاقات شبكات اHواصالت السلكية والالسلكية

rرسومHلحقة قائمتها بهذا اHفتوحة للجمهور واHا
rخدمة التليكس -

- خــدمـــات بـــنــوك اHـــعــطـــيـــات اHــعـــرّفــة كـــمـــنــظـــومــة
تـوثـيق مـحـوسـبـة �ـكن الـنـفـاذ إليـهـا في الـوقـت احلقـيـقي
بــطــريــقــة حتــادثــيــة بــواسـطــة أجــهــزة مــطــرفــيــة مــوصــولـة

rعطياتHباحلاسوب عبر شبكة تراسل ا
- خـــدمــات وضـع ســعـــات إرســال إشـــارات اHــواصالت
السلكية والالسلـكيةr مهما كانت كيـفياته القانونيةr حتت
تـصرف متعـامل صاحب رخصـة مسلمـة وفق أحكام اHادة 2
من هـذا اHرسوم من طـرف متعـامل صاحب ترخـيص إقامة
واســتـغالل شـبــكـة خــاصـة �ـفــهـوم اHـادة 8 من الــقـانـون رقم
2000-03 اHــؤرخ في 5 جـــمـــادى األولى عــام 1421 اHــوافق 5

غــشت ســنـة 2000 واHــذكـور أعـاله. ويـقــوم بــهــذا الــتــصـريح
اHتعامل صاحب الـترخيص مع إرفاقه بنسخة من اتفاقية
الوضع حتت التـصرف في غضون اخلـمسة عشر (15) يوما
الــتي تـلـي تـاريخ الــتـوقــيع عــلى االتـفــاقـيــة �ـوجب رســالـة
مــوصـى عــلــيـــهــا مـع إشــعــار بـــاالســتـالم �ــقــر ســـلــطـــة ضــبط
الــبــريــد واHـواصـالت الـســلــكــيــة والالســلــكــيــة. ويــهــدف هـذا
الــتـصـريح إلى تــمـكـY سـلــطـة الـضـبط مـن الـتـحـقق من أن
شروط إقـامـة واسـتـغالل الـشـبـكـة اخلـاصـة ال تـزال مـتـوفرة

بالرغم من إبرام اتفاقية الوضع حتت التصرف.
اHادة اHادة 5 : :  �كـن إنشـاء واستـغالل كل شبـكة أو خـدمة
لــلــمــواصالت الــســلــكــيــة والالســلــكــيــة ال تــخــضع لألنــظــمــة
اHـبـيـنـة أعالهr شـريـطـة اعـتــمـــاد الـتـجـهـيـــزات اHـطـرفـيــة
طبــقا ألحكــام اHادتY 41 و 42 من القـانون رقم 03-2000
اHــؤرخ فــي 5 جـــمـــادى األولى عـــام 1421 اHــوافق 5 غــشت

سنة 2000 واHذكور أعاله.
rرسومHادة 6 : :  تلغى جمـيع األحكام اخملالفـة لهذا اHادة اHا
وال سـيـمـا أحـكـام اHـرســوم الـتـنـفـيـذي رقم 01-123 اHـؤرخ
في 15 صــفـر عـام 1422 اHـوافق 9 مـايـو سـنـة r2001 اHـعـدل

واHتمم واHذكور أعاله.
اHادة اHادة 7 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بـــــــاجلــــــــزائـــــــر فـي أوّل ربـــــــيـع األول عـــــــام 1437

اHوافق 13 ديسمبر سنة 2015.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
قائمة اخلدمات ذات القيمة اHضافةقائمة اخلدمات ذات القيمة اHضافة

تـتـضــمن خـدمــات اHـواصالت الـســلـكــيـة والالسـلــكـيـة
ذات الــــقـــــيــــمـــــة اHــــضــــافـــــة اHــــذكـــــورة في اHــــادة 4 مـن هـــذا

اHرسومr اخلدمات اآلتية :

2 : : يـــخـــضع إنـــشـــاء و/ أو اســـتـــغالل شـــبـــكـــات اHــادة اHــادة 
عمـومـية لـلـمـواصالت السـلـكـية والالسـلـكـية و/ أو تـوفـير
خــدمــات هــاتــفــيــة لـــلــحــصــول عــلى رخـــصــة تــمــنح �ــوجب

مرسوم تنفيذي.
اHــادة اHــادة 3 : : يــخــضع لـــتــرخــيص تـــمــنــحه ســـلــطــة ضــبط
البريد واHواصالت السلكية والالسلكية إنشاء واستغالل

ما يأتي :
- الـشـبـكات اخلـاصـة في مـفـهـوم اHادة 8 من الـقـانون
رقـم 2000-03 اHـــــــــؤرخ في 5 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1421
اHوافق 5 غشت سنة 2000 واHذكور أعالهr التي تستعمل

rاألمالك العمومية �ا فيها األمالك الهيرتزية
- الشـبـكـات الـتي ال تـسـتـعـمل إال طـاقـات مـسـتـأجرة

rعلى رخص Yحاصل Yمن متعامل
rخدمات توفير النفاذ إلى اإلنترنت -

rخدمات حتويل الصوت عبر اإلنترنت -
- خدمات اHواصالت السلـكية والالسلكية التفاعلية

rذات تسعير إضافي �ا فيها خدمات األديوتكس
rمراكز النداء -

- خــدمـات الــتــمــوقع و/ أو الــتـمــوضع بــالــراديـو عن
طـــريـق الـــقـــمـــر الـــصـــنـــاعيr وكـــذا خـــدمـــات اجلـــيـــوتـــمـــوقع

rبالراديو
- خــدمـات اسـتـضـافــة وتـخـزين مـحـتــوى مـعـلـومـاتي
لــــفـــائــــدة مـــســــتــــعـــمــــلـــY مــــتـــبــــاعـــديـن في إطـــار اخلــــدمـــات

اHعلوماتية اHسماة احلوسبة السحابية.
�ـنح الــتـرخــيص بـعـد رأي بــاHـوافــقـة من الـســلـطـات
اHــــؤهـــلـــة في مـــجــــال الـــدفـــاع الـــوطـــني واألمـن الـــعـــمـــومي
ويكون مصحوبـا بدفتر شروط تعده سلطة ضبط البريد
واHواصالت الـسلكـية والالسلـكية يـتضمن عـلى اخلصوص
حتـديد شروط إنـشاء واستـغالل الشبـكات و/ أو اخلدمات

اHذكورة أعاله.
تـــســهـــر ســلـــطــة ضــبـط الــبــريـــد واHــواصالت الـــســلـــكــيــة
والالسلكية على احتـرام التعليمات التـي تفرضها السلطات
اHـؤهــلـة في مــجـال الــدفـاع الــوطـني واألمن الــعـمــومي ضـمن
الـشروط والـكيفـيات الـتي حتددهـاr تطــبيــقا لـلـمادة 39 مـن
الـــقــانـون رقم 2000-03 اHـؤرخ فـي 5 جـــمـادى األولى عـام

1421 اHوافق 5 غشت سنة 2000 واHذكور أعاله.

اHــــادة اHــــادة 4 : :  تــــكـــــون خــــدمـــــات اHــــواصالت الـــــســــلـــــكــــيــــة
والالسلكية اHـبينة أدناه موضوع تصريح بسيط ومسبق
لــــدى ســـــلـــــطــــة ضـــــبـط الــــبـــــريـــــد واHــــواصـالت الـــــســــلـــــكـــــيــــة
والالســلــكــيــةr مع احــتــرام الــشــروط الــواردة في اHــادة 40
مـن الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5 جـــمـــادى األولى

عام 1421 اHوافق 5 غشت سنة 2000 واHذكور أعاله :
- اخلـــدمــــات ذات الـــقــــيـــمــــة اHـــضــــافـــةr اHــــعـــرّفــــة كـــكل
خــــدمــات اHـــواصالت الـــســلـــكــيـــة والالســلـــكــيـــةr بــاســـتــثـــنــاء
r2 و 3 أعاله YــــادتـــHـــذكــــورة في اHاخلــــدمـــات الــــهــــاتـــفــــيــــة ا
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- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

rتممHعدل واHا rالسلكية والالسلكية
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-124 اHؤرخ
في 15 صــــــفـــــــر عــــــام 1422 اHــــــوافق 9 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2001
واHــتــضــمن حتــديــد اإلجـراء اHــطــبق عــلـى اHـزايــدة بــإعالن
اHـــــنــــافـــــســـــة من أجـل مـــــنح رخص فـي مـــــجــــال اHـــــواصالت

 rالسلكية والالسلكية
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

rواالتصال
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-406 اHؤرخ
فـي 28 مــحـرم عـــام 1435 اHـوافـق 2 ديــسـمـبــر سـنــة 2013
واHتضمن اHوافـقـة على رخصـة إقامــة واستغــالل شبكة
عـــمـــومـــيـــة لـــلــــمـــواصالت الالســــلـــكـــيـــة من اجلــــيـل الـــثـــالث
وتـــوفـــيــر خــــدمــات اHــــواصـالت الالســلـــكـــيــــة لــلــجـــمـــهــور

r"منوحة لشركة "الوطنية لالتصاالت اجلزائرHا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئاسـي اHؤرخ في 3 مـحرم
Yتـضمن تـعيHوافق 7 نوفـمبـر سنة 2013 واHعام 1435 ا
رئـيس مجـلس سلـطة ضـبط البـريد واHـواصالت السـلكـية

rوالالسلكية
- وبـعـد اسـتـشـارة سلـطـة ضـبط الـبـريـد واHواصالت

rالسلكية والالسلكية
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي :
اHـــادة األولى :اHـــادة األولى : يــهـــدف هــذا اHـــرســـوم إلى اHـــوافـــقـــة
عـلى تـعــديلr وفـقـا لـلـمـلـحق اHـرفقr بـعـض أحـكــام اHـلـحق
الثالث من دفـتـر الـشــروط اHلحـق باHرســوم التنفيـذي
رقم 13-406 اHــؤرخ فـي 28 مـــحـــرم عــــام 1435 اHــوافـق 2
ديــســمــبــر ســنــة 2013 واHــتـضــمن اHــوافــقـــة عــلى رخــصــة
إقـامـة واسـتغــالل شبـكة عـمومـية لـلمـواصالت الالسلـكية
مـن اجلــــــيــل الــــــثــــــالث وتـــــــوفـــــــيــــــر خـــــــدمــــــات اHـــــــواصـالت
الالســلـــكـــيــــة لــلـــجــمـــهـــور اHــمـــنــوحـــة لــشــركـــة "الــوطـــنــيــة

لالتصاالت اجلزائر - شركة ذات أسهم".
اHــادة اHــادة 2 : :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة

 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرر بــاجلــزائــر في 9 ربــيـع األول عـام 1437 اHــوافق

21 ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

البريد الصوتي البريد الصوتي 
تــــبـــــادل واســــتالم وتــــســــجـــــيل رســــائـل صــــوتــــيــــة في
مـوزعـات صـوتـيـة �ـكن الـنـفـاذ إلـيـهـا انـطالقـا من خـطـوط

هاتفية عادية.
تـــــخــــضـع هــــذه اخلـــــدمــــة لـــــتــــوصـــــيــــة االحتـــــاد الــــدولي

.UIT - T لـ  X - 485 لالتصاالت
(Téléconférence) االجتماع عن بعد (االجتماع عن بعد

خــدمــة تــســمح بــوضع ثالثــة أشــخــاص عــلى األقل في
اتـصـال مــتـزامن لـتــبـادل الـصـوت و/ أو اHــعـطـيـات و/ أو

الرسائل اHكتوبة.
 ( (Vidéotex) فيديوتاكس) فيديوتاكس

خــدمــات مـواصــالت ســلـــكــيـــة والســلـــكـــيــة تـــمــكـن
مـن تـقـديـم رسـائـل حــرفـيـة - رقـمـيـة وبـيـانـيـة عـلـى
شــاشـــة عـــرض حـــسـب الـــصـــيـــغــة الـــتـــفـــاعـــلـــيــة الـــتـي
تــســـمـح جلـهـاز مـطــرفي مــتــبـــاعــد بــالـــنــفــاذ إلـى مـوزع

عبر الشبكة الهاتفية احملولة وشبكة تراسل اHعطيات.
البريد اإللكترونيالبريد اإللكتروني

تـــبــادل وقـــراءة وتــخـــزيـن مــعـــلــومـــات فـي شــكـل
رســـائـل مـــعـــطـــيــــات بـــY اHـــوزعـــات اHـــوجــــودة في مـــواقع
مــتــبــاعــدة. ويــمــكـن الــمــرسـل إلــيـه (أو اHـرسل إلـيـهم)
قـــراءة الــرســالــة اHــبـــعــوثــة في وقت حــقـــيــقي أو في وقت

مؤجل.
تــــخـــضـع هـــذه اخلــــدمـــة لــــتـــوصـــيــــتي االحتــــاد الـــدولي

.UIT- T لـ  X - 500و X - 400  لالتصاالت
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقم مرسوم تنفيذي رقم 15-324 مؤرخ في  مؤرخ في 9 ربيع األول عام ربيع األول عام
1437  اHــــوافق اHــــوافق 21 ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمـــبــــر ســــنـــة r2015 يــــتــــضـــمنr يــــتــــضـــمن

اHــــوافـــقـــة عـــلى تــــعــــديـل اHـــلـــحق الــــثـــالث من دفـــتـــراHــــوافـــقـــة عـــلى تــــعــــديـل اHـــلـــحق الــــثـــالث من دفـــتـــر
الـشـروط اHـلـحـق بـاHـرسـوم الـتـنـفيــذي رقم الـشـروط اHـلـحـق بـاHـرسـوم الـتـنـفيــذي رقم 406-13
اHؤرخ فـي اHؤرخ فـي 28 مـحرم  عــام  مـحرم  عــام 1435 اHوافق  اHوافق 2 ديسـمبر ديسـمبر
2013 واHـتـضـمن اHـوافـقــة عـلــى رخـصـة إقـامـة واHـتـضـمن اHـوافـقــة عـلــى رخـصـة إقـامـة سـنة سـنة 
واستـغـالل شبكـة عموميـة للمـواصــالت الالسلكيةواستـغـالل شبكـة عموميـة للمـواصــالت الالسلكية
مـن اجلــــيـل الـــثـــالـث وتـــوفـــــيـــر خــــدمــــات اHـــواصالتمـن اجلــــيـل الـــثـــالـث وتـــوفـــــيـــر خــــدمــــات اHـــواصالت
الالسـلـكــيـة لـلـجـمـهــور اHـمـنـوحـة لـشـركـة "الـوطـنـيةالالسـلـكــيـة لـلـجـمـهــور اHـمـنـوحـة لـشـركـة "الـوطـنـية

لالتصاالت اجلزائر".لالتصاالت اجلزائر".
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـرة الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات

rاإلعالم واالتصال
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه



15 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1468
27 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م م

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقـم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقـم 15-325 مــؤرخ  مــؤرخ في في 9 ربــيع األول ربــيع األول
عـام عـام 1437  اHـوافق اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة r r2015 يــتـضـمنيــتـضـمن
اHـــوافــــقــــة عـــلـى تـــعــــديل اHــــلـــحـق الـــثــــالث من دفــــتـــراHـــوافــــقــــة عـــلـى تـــعــــديل اHــــلـــحـق الـــثــــالث من دفــــتـــر
الـشــروط اHـلـحق بــاHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم الـشــروط اHـلـحق بــاHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم 312-14
اHؤراHؤرّخ في خ في 17 مـحرم عام  مـحرم عام 1436 اHـوافـق  اHـوافـق 10 نوفـمـبر نوفـمـبر
2014 والـــــمـــتــــضــــمـن اHـــوافــــقـــة عـــلى رخـــصـــة والـــــمـــتــــضــــمـن اHـــوافــــقـــة عـــلى رخـــصـــة ســـنــة ســـنــة 
إلقــــامــة واســـتــغــالل شــبـــكــة عـــمــومـــيـــة لــلـــمــواصالتإلقــــامــة واســـتــغــالل شــبـــكــة عـــمــومـــيـــة لــلـــمــواصالت
الـالســـلــــكـــيــــة من اجلـــيـل الـــثــــالث وتــــوفـــيــــر خـــدمـــاتالـالســـلــــكـــيــــة من اجلـــيـل الـــثــــالث وتــــوفـــيــــر خـــدمـــات
اHــواصـالت الالســلـــكــيـــة لــلـــجــمـــهــور اHــمـــنــوحـــة عــلىاHــواصـالت الالســلـــكــيـــة لــلـــجــمـــهــور اHــمـــنــوحـــة عــلى
rسبيل الـتنازل لـشركـة "أوبتيـموم تـيلكـوم اجلزائرrسبيل الـتنازل لـشركـة "أوبتيـموم تـيلكـوم اجلزائر

شركة ذات أسهم".شركة ذات أسهم".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـرة الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات

 rاإلعالم واالتصال
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 3-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرّخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

rتمّمHعدّل واHا rالسلكية والالسلكية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-124 اHؤرّخ
في 15 صــــــفـــــــر عــــــام 1422 اHــــــوافق 9 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2001
واHــتــضــمن حتــديــد االجـراء اHــطــبق عــلـى اHـزايــدة بــإعالن
اHـــــنــــافـــــســـــة من أجـل مـــــنح رخص فـي مـــــجــــال اHـــــواصالت

rالسلكية والالسلكية
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرّخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

rواالتصال
- و�قتضى اHرسوم التنفيذي رقم 14- 312 اHؤرّخ
في 17 مــحــرّم عــام 1436 اHــوافق 10 نــوفــمـــبــر ســنــة 2014
واHتـضـمن اHـوافـقـة عـلى رخـصة إلقـامـة واسـتـغالل شـبـكة
عـــمـــومــــيـــة لــــلـــمـــواصـالت الالســـلــــكـــيـــة مـن اجلـــيل الــــثـــالث
وتـــوفــــيــــر خـــدمــــات اHــــواصالت الـالســـلــــكــــيـــة لــــلــــجـــمــــهـــور
اHمنوحةr على سـبيل التنازل لشركة "أوبـتيموم تيلكوم

r"شركة ذات أسهم rاجلزائر
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئاسـي اHؤرّخ في 3 مـحرم
Yتـضمن تـعيHوافق 7 نوفـمبـر سنة 2013 واHعام 1435 ا
رئـيس مجـلس سلـطة ضـبط البـريد واHـواصالت السـلكـية

rوالالسلكية

اHلحـقاHلحـق

يـعـدل ويـتـمم بـعض أحـكـام اHـلـحق الـثـالث من دفـتـريـعـدل ويـتـمم بـعض أحـكـام اHـلـحق الـثـالث من دفـتـر
الـــشـــروط اHـــلـــحق بـــاHـــرســـــوم الـــتـــنـــفـــيـــــذي رقم الـــشـــروط اHـــلـــحق بـــاHـــرســـــوم الـــتـــنـــفـــيـــــذي رقم 406-13
اHؤرخ فـي اHؤرخ فـي 28  مـحرم عــام مـحرم عــام 1435 اHوافـق  اHوافـق 2 ديسـمبر سنـة ديسـمبر سنـة
2013  واHتـضمن اHـوافقــة على رخـصـة إقـامـة واسـتغــاللواHتـضمن اHـوافقــة على رخـصـة إقـامـة واسـتغــالل

شـبكـة عمـومية لـلمـواصالت الالسلـكيـة من اجليـل الـثالثشـبكـة عمـومية لـلمـواصالت الالسلـكيـة من اجليـل الـثالث
وتـــوفـــيــر خــــدمــات اHــــواصـالت الالســلـــكـــيــــة لــلــجـــمـــهــوروتـــوفـــيــر خــــدمــات اHــــواصـالت الالســلـــكـــيــــة لــلــجـــمـــهــور

اHمنوحة لشركة "الوطنية لالتصاالت اجلزائر".اHمنوحة لشركة "الوطنية لالتصاالت اجلزائر".

1 - - تـتمم أحـكام اجلـزء اHتـعلق بـالتـغطـية الدنـيا في
نهـاية الـسنـة الثـالـثة (الـواليات واHـناطق اجلـغرافـية) من

اHلحق الثالثr في نهايتهاr بفقرة حترر كما يأتي :
" التغطية اإلضافية خالل السنة الثالثة :التغطية اإلضافية خالل السنة الثالثة :

ابــــتـــداء مـن يــــولـــيــــو ســــنـــة r2016 يــــســــمح لــــصــــاحب
الرخصة بالشروع في تغطية الواليات اآلتية :

rتندوف : C3b  �
�  C4 : تيسمسيلت وخنشلة.

يتـعY على صـاحب الرخـصة أن يعـلم سلطـة الضبط
مــسـبـقـا بـتــوقـعـاته حـول نـســبـة الـتـغـطـيــة الـدنـيـا في هـذه

الواليات".

2 -  - تعدل أحـكام اجلـزء اHتعـلق بالـتغطـية الـدنيا في
نـهايـة السـنة الـرابعـة (الواليات واHـناطـق اجلغرافـية) من

اHلحق الثالثr وحترر كما يأتي :
" الـــتـــغــــطـــيـــة الـــدنــــيـــا في نـــهــــايـــة الـــســـنــــة الـــرابـــعـــةالـــتـــغــــطـــيـــة الـــدنــــيـــا في نـــهــــايـــة الـــســـنــــة الـــرابـــعـــة

(الواليات واHناطق اجلغرافية) :(الواليات واHناطق اجلغرافية) :
يـــجب عــلى صـــاحب الــرخـــصــةr في الـــســنــة الـــرابــعــة
مــواصــلـــة تــغــطـــيــة الــواليـــات الــتي جتب تـــغــطــيـــتــهــا خالل
الـــســـنـــوات الــثـالث األولى ومـــواصــلـــة تـــغـــطــيـــة الـــواليــات
اآلتــيــة وفق الــنــسب الــدنــيــا من الــتــغــطــيــة اHــوضـحــة في

اجلدول 4.
.................. (الباقي بدون تغيير) ................ ".

حرر باجلزائر في 2 ديسمبر سنة 2015.

وقعه :

ثل صاحب الرخصةثل صاحب الرخصة
 اHدير العام اHدير العام

جوزيف جادجوزيف جاد

رئيس مجلس سلطة ضبطرئيس مجلس سلطة ضبط
البريد واHواصالت السلكيةالبريد واHواصالت السلكية

والالسلكيةوالالسلكية
امحمد توفيق بسعيامحمد توفيق بسعي

وزيرة البريد وتكنولوجياتوزيرة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال
هدى إ�ان فرعونهدى إ�ان فرعون
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يتـعY على صـاحب الرخـصة أن يعـلم سلطـة الضبط
مــسـبـقـا بـتــوقـعـاته حـول نـســبـة الـتـغـطـيــة الـدنـيـا في هـذه

الواليات".

2 - تـعــدّل وتــتــمم أحـكــام اجلــزء اHــتـعــلق بــالــتـغــطــيـة
الــدنــيــا في نــهـــايــة الــســنــة الــرابـــعــة (الــواليــات واHــنــاطق

اجلغرافية) من اHلحق الثالث وحترّر كما يأتي :
"يــجب عــلـى صــاحب الــرخـــصــة في الــســـنــة الــرابــعــة
مــواصــلـــة تــغــطـــيــة الــواليـــات الــتي جتب تـــغــطــيـــتــهــا خالل
الـــســـنـــوات الــثـالث األولى ومـــواصــلـــة تـــغـــطــيـــة الـــواليــات
اآلتــيــة وفق الــنــسب الــدنــيــا من الــتــغــطــيــة اHــوضـحــة في

اجلدول 4.
................(الباقي بدون تغيير حتى) :

" التغطية اإلضافية خالل السنة الرابعة :التغطية اإلضافية خالل السنة الرابعة :
ابــتـــداء من ديــســـمــبـــر ســنــة r2016 يــســمـح لــصــاحب

الرخصة بالشروع في تغطية الواليات اآلتية :
� C3b :  : غــــردايــــة والــــنــــعــــامـــــة وأدرار وتــــامــــنــــغــــست

rوإيليزي
�    C4 :  : سوق أهراس وخنشلة.

يتـعY على صـاحب الرخـصة أن يعـلم سلطـة الضبط
مــسـبـقـا بـتــوقـعـاته حـول نـســبـة الـتـغـطـيــة الـدنـيـا في هـذه

الواليات".

3 - تعدّل أحـكام اجلـزء اHتعـلق بالـتغطـية الـدنيا في
نـهاية السـنة اخلامسـة (الواليات واHناطـق اجلغرافية) من

اHلحق الثالث وحترّر كما يأتي :
"يــجب عــلى صــاحب الــرخــصــة في الــســنــة اخلــامــسـة
مــواصــلـــة تــغــطـــيــة الــواليـــات الــتي جتب تـــغــطــيـــتــهــا خالل
السنوات األربع األولى ومـواصلة تغطـية الواليات اآلتية
وفق النسب الدنيا من التغطية اHوضحة في اجلدول 5 .
....................(الباقي بدون تغيير)..................".

حرر باجلزائر في 2 ديسمبر سنة 2015.

وقعه :

- وبـعـد اسـتـشـارة سلـطـة ضـبط الـبـريـد واHواصالت
rالسلكية والالسلكية

rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

الـــمــادالـــمــادّة األولى :ة األولى :  يــهــدف هــذا اHــرســوم إلى اHــوافــقـة
عـلى تــعــديلr وفـقــا لـلــمـلــحق اHـرفـقr بـعض أحــكـام اHــلـحق
الــثـالث من دفــتـر الـشــروط اHـلـحـق بـاHـرســوم الـتـنــفـيـذي
رقم 14- 312 اHــؤرّخ في 17 مـــحـــرم عـــام 1436 اHــوافق 10
نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2014 واHــتـــضـــمن اHــوافـــقـــة عــلى رخـــصــة
إلقامـة واسـتـغالل شبـكـة عـمومـيـة لـلـمواصالت الالسـلـكـية
من اجلـيل الـثـالث وتـوفـيـر خدمـات اHـواصالت الالسـلـكـية
لـــلـــجـــمــــهـــور اHـــمــــنـــوحـــة عــــلى ســـبـــيـل الـــتـــنــــازل لـــشـــركـــة

"أوبتيموم تيلكوم اجلزائرr شركة ذات أسهم".

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بــاجلــزائــر في 9 ربــيـع األول عـام 1437 اHــوافق
21 ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحــقاHلحــق
يـعـديـعـدّل ويـتــمم بعض أحـكـام اHلـحق الـثالث من دفـترل ويـتــمم بعض أحـكـام اHلـحق الـثالث من دفـتر
الشروط اHلـحق باHرسوم الـتنفيذي رقم الشروط اHلـحق باHرسوم الـتنفيذي رقم 14- - 312 اHؤراHؤرّخ
في في 17 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1436 اHــوافق  اHــوافق 10 نــوفــمـــبــر ســنــة  نــوفــمـــبــر ســنــة 2014
واHتـضـمن اHـوافـقـة عـلى رخـصة إلقـامـة واسـتـغالل شـبـكةواHتـضـمن اHـوافـقـة عـلى رخـصة إلقـامـة واسـتـغالل شـبـكة
عـــمـــومــــيـــة لــــلـــمـــواصـالت الالســـلــــكـــيـــة مـن اجلـــيل الــــثـــالثعـــمـــومــــيـــة لــــلـــمـــواصـالت الالســـلــــكـــيـــة مـن اجلـــيل الــــثـــالث
وتوفير خدمات اHـواصالت الالسلكية للجمهور اHمنوحةوتوفير خدمات اHـواصالت الالسلكية للجمهور اHمنوحة
rعـلى سـبيل الـتنـازل لـشركـة "أوبتـيمـوم تـيلـكوم اجلـزائرrعـلى سـبيل الـتنـازل لـشركـة "أوبتـيمـوم تـيلـكوم اجلـزائر

شركة ذات أسهم".شركة ذات أسهم".

1-  تـتمم أحـكام اجلـزء اHتـعلق بـالتـغطـية الدنـيا في

نهـاية الـسنـة الثـالـثة (الـواليات واHـناطق اجلـغرافـية) من
اHلحق الثالثr في نهايتهاr بفقرة حترّر كما يأتي :

" التغطية اإلضافية خالل السنة الثالثة :التغطية اإلضافية خالل السنة الثالثة :
ابــــتـــداء مـن يــــولـــيــــو ســــنـــة r2016 يــــســــمح لــــصــــاحب

الرخصة بالشروع في تغطية الواليات اآلتية :
rتيبازة :  : C2b �

 :  : C3    �
rبسكرة : : C3a °    
rاألغواط :  : C3b °    

�    C4 :  : ســـــيــــدي بـــــلــــعـــــبــــاس وأم الـــــبــــواقـي وتــــبـــــســــة
والطارف.

ثل صاحب الرخصةثل صاحب الرخصة
رئيس مجلس  اإلدارةرئيس مجلس  اإلدارة

فينسينزو نيشيفينسينزو نيشي

رئيس مجلس سلطة ضبطرئيس مجلس سلطة ضبط
البريد واHواصالت السلكيةالبريد واHواصالت السلكية

والالسلكيةوالالسلكية
امحمد توفيق بسعيامحمد توفيق بسعي

وزيرة البريد وتكنولوجياتوزيرة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصالاإلعالم واالتصال
هدى إ�ان فرعونهدى إ�ان فرعون
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اHــادة اHــادة 2 : : يــنـتج عن حـل الـوكــالـة الــوطـنــيــة لـلــمالحـة
الالســلــكـيــة الـبــحــريـة حتــويل مــجـمــوع أمالكــهـا وحــقـوقــهـا
وواجــــبـــاتـــهــــا ومـــســــتـــخـــدمــــيـــهـــا إلـى الـــوكــــالـــة الـــوطــــنـــيـــة

للذبذبات.

3 : : يــتــرتب عــلى الـــتــحــويل اHــنــصــوص عــلــيه اHــادة اHــادة 
أعالهr إعداد :

- جــــرد كــــمي ونــــوعي وتــــقــــديــــري تــــضــــبــــطه طــــبــــقـــا
لـلقـوانY والـتنـظيـمات اHـعمـول بهـا جلنـة تعـY أعضـاءها
وزيـرة الـبــريـد وتـكـنــولـوجـيــات اإلعالم واالتـصـال ووزيـر

اHالية.
يــــوافق عــــلى اجلــــرد بـــقــــرار مـــشــــتـــرك بــــY الـــوزيـــر
اHــــكـــلـف بـــالــــبـــريــــد وتــــكـــنــــولــــوجـــيــــات اإلعالم واالتــــصـــال

والوزير اHكلف باHالية.
- حـصـيـلـة خـتــامـيـة تـعـد طـبـقـا لـلـتـشـريع والـتـنـظـيم
اHـعـمــول بـهــمـا وتـتــعـلق بــالـوسـائل وتــبـY قــيـمـة عــنـاصـر

الذمة اHالية موضوع التحويل.

الــمـادة الــمـادة 4 :  : تــلـغـى أحكــام الـمـرسـوم التنـفيذي رقم
03-264 اHؤرخ في 29 جـمادى األولى عام 1424 اHوافق 29

يوليو سنة 2003 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 5 :  : ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
22 ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 15-327 مــؤرخ في  مــؤرخ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
عــام عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 22 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة r2015 يـــعــد يـــعــدّل
ويتمم اHـرسوم التـنفيذي رقم ويتمم اHـرسوم التـنفيذي رقم 02-97 اHؤر اHؤرّخ في خ في 18
ذي احلــــجــــة عـــام ذي احلــــجــــة عـــام 1422 اHــــوافق  اHــــوافق 2 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــة 2002

واHتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبـات.واHتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـرة الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات

 rاإلعالم واالتصال
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 3-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرّخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

rتمّمHعدّل واHا rالسلكية والالسلكية

مـرســوم تــنـفــيــذي رقم مـرســوم تــنـفــيــذي رقم 15-326 مـؤرخ في  مـؤرخ في 10 ربـيع األول ربـيع األول
عـام عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 22 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة r2015 يــتـضـمنr يــتـضـمن
حل الـوكـالـة الـوطنـيـة لـلـمالحـة الالسـلـكـيـة الـبـحـريةحل الـوكـالـة الـوطنـيـة لـلـمالحـة الالسـلـكـيـة الـبـحـرية
وحتويل أمالكـها وحقـوقها وواجبـاتها ومـستخـدميهاوحتويل أمالكـها وحقـوقها وواجبـاتها ومـستخـدميها

إلى الوكالة الوطنية للذبذبات.إلى الوكالة الوطنية للذبذبات.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـرة الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات

rاإلعالم واالتصال
- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اHــــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اHـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اHــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاHــواصالت

rتممHعدل واHا rالسلكية والالسلكية
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-97 اHـؤرخ
في 18 ذي احلـــجـــة عــام 1422 اHــوافق 2 مـــارس ســـنــة 2002
واHــتـضــمن إنــشـاء الــوكــالــة الـوطــنــيـة لــلــذبـذبــاتr اHــعـدل

rتممHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-264 اHؤرخ
في 29 جــمــادى األولى عــام 1424 اHــوافق 29 يـــولــيــو ســنــة
2003 واHـــتــــضـــمن إنــــشـــاء الــــوكـــالـــة الــــوطـــنــــيـــة لـــلــــمالحـــة

rتممHعدل واHا rالالسلكية البحرية
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اHؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اHوافق 16 نوفـمبـر سنة 2012 الذي
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

rواخلاصة التابعة للدولة
rوبعد موافقة رئيـس اجلمهورية -

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : حتل الــــوكــــالــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــمـالحـــة
الالسلـكيـة البـحريـةr اHنـشــأة �ـوجب اHرسـوم التـنفـيذي
رقــم 03-264 اHــــــــؤرخ فـي 29 جـــــــمــــــــادى األولـى عـــــــام 1424

اHوافق 29 يوليو سنة 2003 واHذكور أعاله.
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rمنح حزم الذبذبات -
rشتركةHتخصيص الذبذبات في احلزم ا -

- الــقـــيــام بــتـــبــلـــيغ الــتـــخــصـــيــصـــات الــوطــنـــيــة إلى
الــبــطــاقـيــة الــدولــيــة لــلـذبــذبــات الــتــابــعـة لـالحتـاد الــدولي

rلالتصاالت السلكية والالسلكية
- تــســلــيم تــراخــيص اســـتــغالل احملــطــات الالســلــكــيــة
rالكهربائية على م® البواخر التي حتمل العلم الوطني
- ضـــمــان مـــراقـــبــة مـــطـــابــقـــة مـــحــطـــات كل خـــدمــات

rاالتصاالت الراديوية
- تـنــظـيم دالالت الــنـداء ومــعـرفــات اخلـدمــة الـنــقـالـة
البـحرية (MMSI) اHـتعـلقـة باحملـطات الالسـلكـية الـبحـرية
الــســاحـــلــيــة ومــحـــطــات بــواخـــر الــعــلم الـــوطــني ومـــنــحــهــا
وتــبـلـيـغــهـا إلى االحتـاد الــدولي لالتـصـاالت وإلى اHــنـظـمـة

rالبحرية الدولية
- تــســـويـــة الــتـــشـــويــشـــات الـــضــارة الـــنـــاجتــة عن أي
مـحطة السلكـية كهربـائية على الـتراب اجلزائري أو التي

rتلحق بها
- إعــــداد بـــــرامج تـــــكـــــوين اHـــــتـــــعــــامـــــلـــــY في مـــــجــــال
االتـــصــــاالت الـــراديــــويـــة بــــاســـتــــثـــنــــاء الـــبــــرامج اHـــوجــــهـــة

rعلى م® الطائرات YمارسHا Yللمتعامل
- تـنظيم دورات االختـبارات للـمتعامـلY في مجال
YــــتـــــعــــامـــــلــــHاالتــــصـــــاالت الــــراديـــــويــــة ومـــــنح شـــــهـــــادات ا
Yــوجــهــة لــلـمــتــعــامــلـHبــاســتـثــنــاء الــشــهـادات ا Yالــرادويــ

rعلى م® الطائرات YمارسHا
- اHشـاركـة في تـكـوين مـتـعـامـلي مـحـطـات الـبـواخر

rتخصصةHفي مؤسسات التكوين ا
- ضمان يقظـة دائمة على جميع الترددات البحرية
اخلــــاصـــة بــــنــــداء االســـتــــغـــاثــــة واألمن بــــواســــطـــة احملــــطـــات

rالالسلكية البحرية الساحلية
- اHـــــشــــــاركـــــة فـي نـــــشـــــاطــــــات الـــــبـــــحـث عن األرواح

rالبشرية واألمالك والطائرات في البحر وإنقاذها
- ضـمان إقامة وصالت اتـصاالتية لـلشبكـة الوطنية
لـالتــصـــاالت الــراديـــويـــة الــبـــحــريـــة وكـــذا تــمـــريــر احلـــركــة

rاالتصاالتية لألمن في البحر
- ضــمـان تـنـســيق اسـتـعــمـال الـذبـذبــات في اHـنـاطق

rاحلدودية
- حتــديــد اHــدارات اHــنــخــفــضــة اHــنــاســبـة لــلــســواتل
الـوطـنـية لـلـمالحـظـة األرضيـة ومـواضع مـدارات الـسواتل
اHستـقرة اHوافـقة لـلسواتل الـوطنـية خلدمـات الثابت عن
rطريق الساتل وخدمة البث اإلذاعي الالسلكي بالساتل

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-97 اHـؤرّخ
في 18 ذي احلـــجـــة عــام 1422 اHــوافق 2 مـــارس ســـنــة 2002
واHــتـضــمن إنــشـاء الــوكــالــة الـوطــنــيـة لــلــذبـذبــاتr اHــعـدّل

rتمّمHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-326 اHؤرّخ
في 10 ربـــيع األول عــام 1437 اHــوافق 22 ديـــســمـــبــر ســـنــة
2015 واHتضـمن حل الوكـالة الوطـنيـة للمالحـة الالسلـكية

الــــبــــحـــــريــــة وحتـــــويل أمـالكــــهــــا وحـــــقــــوقـــــهــــا وواجــــبـــــاتــــهــــا
rومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للذبذبات

rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـــعـــدل ويـــتــمـم هــذا اHـــرســـوم أحـــكــام
اHـرسوم الـتـنـفـيـذي رقم 02 - 97 اHـؤرّخ في 18 ذي احلـجة

عام 1422 اHوافق 2 مارس سنة 2002 واHذكور أعاله.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تــعــدّل وتـــتــمّم أحــكــام اHــادة 3 مـن اHــرسـوم
التـنفـيذي رقم 02 - 97 اHؤرّخ في 18 ذي احلـجة عام 1422
الــمــوافـق 2 مـــارس ســنــة 2002 واHـــذكـور أعالهr وحتـرر

كما يأتي :
" اHـــــادة 3 : الــــــوكـــــالــــــة هي أداة الــــــدولـــــة فـي مـــــجـــــال
تخطيط طيف الذبذبات الالسلكية الكهربائية وتسييره

ومراقبة استعماله.  
وتكلف في هذا اإلطار �ا يأتي :

- إجــراء دراســات من أجـل اســتـعــمــال أمــثل لــطــيف
الـذبــذبـات الالســلـكـيــة الـكــهـربـائــيـة الـذي تــضـمن مــراقـبـة
اسـتعـمـاله بـصفـة دوريـة وتـقتـرح الـتعـديالت الـتي تـراها

rضرورية
- إعــــداد الـــنـــظـــام الـــوطــــني لالتــــصـــاالت الـــراديـــويـــة
وحتـديـد الـقـواعـد الـوطـنـيـة واإلجـراءات اHـتـعلـقـة بـتـوزيع
حــــزم الــــذبــــذبــــاتr وبــــإنــــشــــاء وحتـــيــــY اجلــــدول الــــوطــــني
لــــتــــوزيـع حــــزم الــــذبــــذبــــات والــــبــــطــــاقــــيــــتــــY الــــوطــــنــــيـــة
rوالقطاعية لتخصيص الذبذبات الالسلكية الكهربائية

- إعــــداد وحتــــيــــY اجلــــدول الــــوطــــني لــــتــــوزيـع حـــزم
الـذبذبات والـبطاقـيتـY الوطنـية والقـطاعـية لتـخصيص

rالذبذبات الالسلكية الكهربائية
- إعــداد الــبــطــاقــيــة الــوطــنــيــة لـلــمــواقـع الالســلــكــيـة
الـكــهــربــائــيــة ومـواضـع احملـطــات الالســلــكــيــة الـكــهــربــائــيـة

rوحتيينها باالتصال مع اللجنة الوطنية للنقط العليا
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rكلف بالصيد البحريHثل عن الوزير ا -
rكلف بالطاقةHثل عن الوزير ا -

- ـــــثل عـن ســـــلـــــطــــــة ضـــــبط الـــــبــــــريـــــد واHـــــواصالت
السلكية والالسلكية.

�ــكن مــجــلس اإلدارة االســتــعــانـة بــكـل  شـخـص يـراه
مخـتصـا في اHـسائل الـتي يعـتزم مـنـاقشـتهـا أو من شأنه

أن يفيده في مداوالته.

يــحــضــر اHــديــر الــعــام لــلــوكــالــة اجــتـمــاعــات مــجــلس
اإلدارة بصوت استشاري ويتولى األمانة".

اHاداHادّة  4 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
22 ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيــذي رقم مـرســوم تــنـفــيــذي رقم 15-328 مـؤرخ في  مـؤرخ في 10 ربـيع األول ربـيع األول
عــام عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 22 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة  ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة r2015 يـــعــدلr يـــعــدل
اHــــرســـــوم الـــــتــــنــــفــــيــــذي رقم اHــــرســـــوم الـــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 01-105 اHــــؤرخ في  اHــــؤرخ في 29
مــحـرم عـام مــحـرم عـام 1422 اHـوافق  اHـوافق 23 أبــريل سـنـة  أبــريل سـنـة 2001 الـذي الـذي
يــحــدد شـــروط وكــيــفـــيــات شــراء اHــســاكـن اHــنــجـزةيــحــدد شـــروط وكــيــفـــيــات شــراء اHــســاكـن اHــنــجـزة
بـأمـوال عـمـوميـة أو مـصـادر بـنـكـيـة أو أي تـمويالتبـأمـوال عـمـوميـة أو مـصـادر بـنـكـيـة أو أي تـمويالت

أخرىr في إطار البيع باإليجار.أخرىr في إطار البيع باإليجار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

-  بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــــر وزيــــر الــــســــكن والــــعــــمـــران
rدينةHوا

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�قتـضى اHرسـوم الرئـاسي رقم 15-125 اHؤرخ
فـي 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق  14 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 01-105 اHؤرخ
في 29 مـحرم عام 1422 اHوافق 23 أبـريل سنة 2001 الذي
يحدد شـروط وكيـفـيات شـراء اHسـاكـن اHنجـزة بأمـوال
عــمـومــيـــة أو مــصــادر بـنــكــيــة أو أي تــمـويـالت أخـرىr في

rتممHعدل واHا rإطار البيع باإليجار

rوبعد موافقة رئيـس اجلمهورية -

- ضـمـان مراقـبـة اإلرسـاالت الالسلـكـيـة الـكهـربـائـية
عـــلى جـــمـــيع الـــتــراب الـــوطـــني واHـــشـــاركـــة في اHـــراقـــبــة
الدولية التي ينظمها االحتاد الدولي لالتصاالت السلكية

rوالالسلكية
Yالـالســــلــــكــــيـــ YـــتــــعــــامــــلــــHمــــراقــــبــــة احملــــطــــات وا -

rYالكهربائي
- مــــــنـح رخص اســـــــتــــــغـالل األجــــــهــــــزة الـالســــــلـــــــكــــــيــــــة

rالكهربائية
- إحـــصــاء اHـــواقع الالســـلــكـــيـــة الــكـــهــربـــائــيـــة لــوضع
احملــطـات الـالسـلــكـيــة الــكـهــربـائــيــة بـاالتــصـال مـع الـهــيـاكل

rعنيةHا
- تسليم رخص وضع األجهـزة الالسلكية الكهربائية
في اHـواقـع الالسـلـكــيـة الـكــهـربـائـيــة بـعـد مــوافـقـة الــلـجـنـة

rالوطنية للنقط العليا
- حتـضـير الـعـنـاصـر الـضروريـة لـلـدفـاع عن مـصالح
اجلـزائـر على اآلمـاد الـقـريـبـة واHـتـوسطـة والـبـعـيـدة فـيـما

rستقرةHيخص استعمال مدار السواتل ا
- حتــضــيـر الــعــنـاصــر الــضـروريــة لــتـحــديــد مـواقف
اجلـــزائــر وأعـــمــالـــهـــا في اHـــفــاوضـــات الـــدولــيـــة في مـــجــال
اHــواصـالت الــراديــويـــة. وبــهـــذه الــصــفـــةr حتــضــر الـــوكــالــة
مـشــاركـة اجلـزائـر فـي اHـؤتـمـرات واالجــتـمـاعــات الـدولـيـة

rعنيةHبالتشاور مع الهيئات والهياكل ا
- اقــتــراح الــتـنــظــيم اHــتــعــلق بــتـحــديــد االرتــفــاقـات

الالسلكية الكهربائية".
اHــاداHــادّة ة 3 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 9 مـن اHــرسـوم
التـنفـيذي رقم 02 - 97 اHؤرّخ في 18 ذي احلـجة عام 1422
الـمـوافـق 2 مـارس سـنـة 2002 والـمـذكور أعالهr وحترر

كما يأتي :
" اHادة 9 : يتكون مجلس اإلدارة من :

rرئيسا rثل الوزير الوصي -
rثل عن وزير الدفاع الوطني -

rكلف بالداخليةHثل عن الوزير ا -
rكلف باالتصالHثل عن الوزير ا -

rكلف بالنقلHثل عن الوزير ا -
rكلف بالشؤون اخلارجيةHثل عن الوزير ا -

rاليةHكلف باHثل عن الوزير ا -
rكلف بالصناعةHثل عن الوزير ا -

- مــــمـــثل عــن الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالـــتـــعــــلـــيم الـــعـــالي
rوالبحث العلمي
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- 5 % من ثــمن اHــســكن عــنــد االنــطالق فـي األشــغـال
rسكنHوقع تواجد اH

rسكن عند التخصيصH5 % من ثمن ا -

- 5 % مـن ثـــمـن اHــــســـكـن عــــنـــد اســــتـالم اHـــســــتــــفــــيـــد
اHسكن.

...................(الباقي بدون تغيير).................. ".

اHادة اHادة 2 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
22 ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

يـرسم  ما يأتـي :يـرسم  ما يأتـي :

اHـــادة األولى : اHـــادة األولى :  تـــعـــدل أحـــكـــام اHـــادة 7 من اHـــرســـوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 01-105 اHــؤرخ في 29 مـــحـــرم عــام 1422
اHـــــوافق 23 أبـــــريـل ســـــنـــــة 2001 الــــــــذي يـــــحــــــدد شــــــــروط
وكيفـيــات شــــراء اHساكـن اHنجـزة بـأمـوال عموميـة أو
مــصــادر بــنــكـيــة أو أي تــمــويالت أخــرىr فــي إطـار الــبــيع

باإليجارr وحترر كما يأتي :
" اHـــادة 7 : يــجب عــلـى كل من يــطــلـب شــراء مــســكن
في إطـار الـبـيع بـاإليـجـار أن يـسـدد دفـعـة أولى ال تـقل عن

25 % من ثمن اHسكن.

ويتم تسديد هذه الدفعة حسب الكيفيات اآلتية :
- 10 % من ثــــــمن اHــــــســـــكن عــــــنـــــد اإلقـــــرار الــــــثـــــابت

rبالشراء

مراسيممراسيم فردي فرديّة
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 23
نـوفـمـبـر سـنة نـوفـمـبـر سـنة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّن  إنـهـاء مـهـام اHـفتشن  إنـهـاء مـهـام اHـفتش

العامالعامّ Hصالح السجون بوزارة العدل. Hصالح السجون بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

كــمــال ســيـريـنr بـصــفــته مــفــتـشــا عــامــا Hـصــالح الــســجـون
بوزارة العدلr إلحالته على التّقـاعـد.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسـيمـرسـوم رئـاسـيّ مـؤر مـؤرّخ فـي خ فـي 11 صـفـر عـام  صـفـر عـام 1437 اHوافق اHوافق
23 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة r2015 يتضمr يتضمّن إنهاء مهام قاض.ن إنهاء مهام قاض.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

سـعــيـد خـتـالr بـصـفـتـه قـاضـيـا �ـحـكـمــة عـنـابــةr إلحـالـتـه
على التّقـاعـد.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ
مـــرســـومـــان رئـــاســيمـــرســـومـــان رئـــاســيّـــان مـــؤرـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 11 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1437
اHـوافق اHـوافق 23  نـوفـمبـر سـنة   نـوفـمبـر سـنة r2015 يـتـضمr يـتـضمّـنـان  إنـهاءـنـان  إنـهاء

مهام بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.مهام بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة r2015 تـنـهى مـهـام الـسّادة

اآلتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف :
rبصفته رئيسا للديوان rمحمود زواي -

- أحـــمــــد ســـعــــيـــديr بــــصـــفــــته مـــكــــلّـــفــــا بـــالــــدّراســـات
rإلحالته على التّقـاعد rوالتلخيص

rبــصــفــتـه مــفــتــشــا rمـــحــمــد نــاصــر نـــايت ســعــيـــدي -
rإلحالته على التّقـاعد

- صالح الــــــدين بـن مـــــالكr بــــــصـــــفـــــته نــــــائب مـــــديـــــر
للوسائل العامةr إلحالته على التّقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـــــوافق 23 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة r2015 تـــــنـــــهى مـــــهـــــام

الــسّـــيــديـن  اآلتي اســـمــاهـــمـــا بــصـــفـــتــهـــمـــا نــائـــبي مـــديــــر
بــــوزارة الـــشـــؤون الـــديـــنــــيـــة واألوقـــــافr لـــتـــكـــلـــيف كــل

منهما بوظيفـة أخـرى :
rنازعاتHوا Yنائب مدير للتقن rيوسف حفصي -
- نـور الـدين طـيـبيr نائـب مديـر لـلـنـشـاط الـثـقافي

واHلتقيـات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 23
نـوفــمــبـر ســنـة نـوفــمــبـر ســنـة r2015 يــتــضـمr يــتــضـمّن  إنــهــاء مـهــام مــديـرن  إنــهــاء مـهــام مــديـر
اHـــعـــهـــد الـــوطـــني لـــلـــتـــكـــويـن اHـــتـــخـــصص لألسالكاHـــعـــهـــد الـــوطـــني لـــلـــتـــكـــويـن اHـــتـــخـــصص لألسالك
اخلاصـة بإدارة الـشؤون الديـنيـة واألوقاف بـسيدياخلاصـة بإدارة الـشؤون الديـنيـة واألوقاف بـسيدي

عبد الرحمان إيلولي (والية تيزي وزو).عبد الرحمان إيلولي (والية تيزي وزو).
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد



15 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2068
27 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م م

إبــــراهــــيم تـــواتـيr بـــصـــفــــته مـــديـــــرا لـــلـــمــــعـــهـــد الـــــوطـــني
لــلــتــكـــوين اHــتــخـــصص لألسالك اخلـــاصــة بــإدارة الــشــؤون
الـديـنـيـة واألوقـاف بـسـيـدي عـبـد الـرحـمـان إيـلـولي (واليـة

تيـزي وزو)r لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّــة مـؤرــة مـؤرّخـة في خـة في 11 صــفـر عـام  صــفـر عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
23  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة   نـــوفــمـــبـــر ســـنــة r2015 تـــتــضـــمr تـــتــضـــمّـن  إنـــهـــاء مـــهــامـن  إنـــهـــاء مـــهــام

مديرين للشؤون الدينية واألوقاف في الواليات.مديرين للشؤون الدينية واألوقاف في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة r2015 تـنـهى مـهـام الـسّادة

اآلتــيــة أســـمــاؤهم بــصــفــتــهم مـــديــرين لــلــشــؤون الــديــنــيــة
واألوقاف في الواليات اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخرى :

rفي والية باتنة rزهير بوذراع -
rفي والية ورقلة rكمال بلعسل -

- اHهدي حلبيبr في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

حـــســـY بـــولـــقـــوتr بـــصـــفـــتـه مـــديـــرا لـــلـــشـــؤون الـــديـــنـــيـــة
واألوقاف في والية وهرانr إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنـة r2015 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـد

احلاج حـجـاجr بـصـفـته مـديـرا للـشـؤون الـديـنـيـة واألوقاف
rلتكليفه بوظيفة أخرى rفي والية تندوف

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 23
نوفـمبـر سنة نوفـمبـر سنة r2015 يـتضـمr يـتضـمّن  تعيـY اHفـتش العامن  تعيـY اHفـتش العامّ

لوزارة العدل.لوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHوافق 23 نوفـمبر سنة r2015 يعيّـن السّيد الطيب

بن هاشمr مفتشا عاما لوزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 23
نــوفــمــبــر ســنــة نــوفــمــبــر ســنــة r2015 يـتــضــمr يـتــضــمّن  الــتـعــيــY بـوزارةن  الــتـعــيــY بـوزارة

الشؤون الدينية واألوقـاف.الشؤون الدينية واألوقـاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHــوافق 23 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة r2015 يــعـــيّن الـــسّـــيــدان

اآلتي اسماهما بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف :
rمكلّفا بالدّراسات والتلخيص rيوسف حفصي -

- نـــــور الــــدين طــــيـــــبيr رئــــيس دراســـــات بــــاHــــكــــتب
الوزاري لألمن الداخلي في اHؤسسة.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 23
نـوفـمـبـر سـنة نـوفـمـبـر سـنة r2015 يـتـضـمr يـتـضـمّن  تـعيـY اHـديـر الـعامن  تـعيـY اHـديـر الـعامّ
لـــلـــمــؤســـســـة الــوطـــنـــيــة لـــلـــمـــنــشـــورات اإلسالمـــيــةلـــلـــمــؤســـســـة الــوطـــنـــيــة لـــلـــمـــنــشـــورات اإلسالمـــيــة

"العصـر"."العصـر".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHــوافــق 23 نـــوفــمـــبـــر ســنـــة r2015 يــعـــيّن الـــسّـــيــد

عـبـــد الـرحـمـان حـمـادوr مـديـرا عـامـا لـلـمـؤسـسـة الـوطـنـية
للمنشورات اإلسالمية "العصر".

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 11 صـفـر عام  صـفـر عام 1437 اHـوافق  اHـوافق 23
نـوفـمـبـر سـنة نـوفـمـبـر سـنة r2015 يـتـضمr يـتـضمّن  تـعـيـY مديـر اHـعـهدن  تـعـيـY مديـر اHـعـهد
الـــوطــنـي لــلـــتــكـــوين اHـــتــخـــصص لألسالك اخلـــاصــةالـــوطــنـي لــلـــتــكـــوين اHـــتــخـــصص لألسالك اخلـــاصــة

بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف بباتنة.بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف بباتنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHوافق 23 نوفـمبـر سنة r2015 يـعيّن الـسّيـد محـمد

الــشـــريف بـــغــامـيr مــديـــرا لـــلــمـــعــهـــد الـــوطــنـي لــلـــتـــكــوين
اHـــتـــخــصـص لألسالك اخلـــاصــة بـــإدارة الــشـــؤون الـــديــنـــيــة

واألوقاف بباتنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـراسـيـم رئـاسـيمـراسـيـم رئـاسـيّــة مـؤرــة مـؤرّخـة في خـة في 11 صــفـر عـام  صــفـر عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
23  نـوفـمـبـر سـنة   نـوفـمـبـر سـنة r2015 تتـضـمr تتـضـمّن  تـعـيـY مـديرينن  تـعـيـY مـديرين

للشؤون الدينية واألوقاف في الواليات.للشؤون الدينية واألوقاف في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHــــوافـق 23 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة r2015 يـــعـــيّـن الـــسّــــادة

اآلتــيــة أسـمــاؤهـم مـديـريـن لـلـشــؤون الـديـنـــيـة واألوقــاف
في الـواليات اآلتـية :

rفي والية تلمسان rهدي حلبيبHا -
rفي والية اجلـزائر rزهير بوذراع -

- خلضر فنيطr في والية قسنطينـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHــوافـق 23 نـــوفــمـــبــر ســـنــة r2015 يــعـــيّن الـــسّــيــدان

اآلتـي اسـمــاهـمـــا مـديــرين لــلـشـؤون الـديــنــيـة واألوقـــاف
: Yاآلتيت Yفي الواليت

rفي والية البليدة rكمال بلعسل -
- إبراهيم تواتيr في والية البويرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 11 صـــفـــر عـــام
1437 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة r2015 يـعـيّن الـسّـيـد احلاج

حـــجـــاجr مــديـــرا لـــلـــشـــؤون الـــديـــنـــيــة واألوقـــاف فـي واليــة
سيدي بلعباس.
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قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة التهيئة العمرانية والسياحةوزارة التهيئة العمرانية والسياحة

والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية
قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 29 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1436 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 13
أكتـوبر أكتـوبر سنة سنة r2015 يتضمن تـقرير إعداد مخططاتr يتضمن تـقرير إعداد مخططات
الـــتـــهـــيـــئــــة الـــســـيـــاحـــيــــة Hـــنـــاطق الـــتــــوسع واHـــواقعالـــتـــهـــيـــئــــة الـــســـيـــاحـــيــــة Hـــنـــاطق الـــتــــوسع واHـــواقع
Yالــســيــاحـيــة لــكل من ســيــدي حلــسن وبـخــاتــة وحــنـYالــســيــاحـيــة لــكل من ســيــدي حلــسن وبـخــاتــة وحــنـ

وعY عجرود (والية تلمسان).وعY عجرود (والية تلمسان).
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـر التـهـيئـة الـعمـرانـية والـسـياحـة والـصنـاعة
rالتقليدية

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 88-232 اHـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
rعدلHا rتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ
في 21 صـــــفـــــر عـــــام 1428 اHــــوافق 11 مــــارس ســــنــــة 2007
الـذي يـحــدد كـيــفـيـات إعــداد مـخـطـط الـتـهــيـئــة الـسـيــاحـيـة
Hــنــاطـق الــتــوسع واHــواقـع الــســيــاحــيـــةr اHــعــدلr ال ســيــمــا

rادتان 5 و6 منهHا
- واعـتــبــارا لـنــتـائـج دراسـات الــتـهــيــئـة الــســيـاحــيـة
اHنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واHواقع الـسـيـاحـية

rوالتصريح بها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــــادة األولى :اHــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHــــــادتـــــY 5 و6 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واHـذكـور أعالهr يـقـرر

إعـداد مــخــطــطــات الــتـهــيــئــة الــسـيــاحــيــة Hــنــاطق الــتـوسع
واHواقع السياحية اHذكورة أدناه :

- ســـــيـــــدي حلـــــسـنr بـــــلـــــديـــــة ســـــوق الــــــثالثـــــاءr واليـــــة
rتلمسان

rوالية تلمسان rبلدية السواحلية rبخاتة -
rوالية تلمسان rYبلدية حن rYحن -

- عــيـن عــجــرودr بـلــديـة مــسـيــردة الــفـواقــة ومـرسى
بن مهيديr والية تلمسان.

اHـادة اHـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اHـصـلـحـة الـعـامـة واHــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
الــتـهـيـئــة الـسـيـاحــيـة ومـوضـوعه ومــضـمـونه لـكـل مـنـطـقـة
لــلــتــوسع واHــواقع الــســيــاحـيــة اHــذكــورة في اHــادة األولى

أعالهr في التقرير اHرفق بأصل هذا القرار.
اHادة اHادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اHعـني الذي
يــتـــعــY عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورؤساء اجملالس الشعبـية البلدية اHـعنية من أجل القيام

بنشره Hدة شهر واحد (1) �قر البلديات اHعنية.
اHادة اHادة 4 : : يتـعيّن عـلى مديـر السيـاحة بـالواليةr حتت
سـلــطـة الــواليr تــكـلــيف مــكـتـب دراسـات مــعـتــمــد قـانــونـا
بـإعداد مخـطط التـهيـئة الـسياحـيةr ويـقوم بـإعالم الوزير

اHكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا.
اHـادة اHـادة 5 : : زيــادة عــلى اإلدارات الـعــمــومـيــة واHــصـالح
غــيــر اHـمــركــزة لــلـدولــة والــهــيـئــات واHــصــالح الـعــمــومــيـة
اHنصوص عليها في اHادة 9 من اHرسوم التنفيذي رقــــم
07-86  اHــؤرخ في 21 صــفــر عــام 1428 اHــوافق 11 مــارس

سـنـة 2007 واHـذكـور أعالهr تـسـتـشـار اجلـمـعـيـات والـغـرف
واHـنـظــمـات اHـهـنـيــة الـنـاشـطــة في مـيـدان الـســيـاحـة عـلى

مستوى الوالية اHعنية.
اHـــــادة اHـــــادة 6 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة 17 مـن اHــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اHــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اHــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واHــذكــور أعالهr يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Hــنــاطق الــتــوسع واHــواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

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

rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر rالتهيئة
rرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةHرحـلة الثـانية : اHا

rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر
اHــرحــلـة الــثــالــثـة :اHــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والــشــبـــكــات الـــمـخــتـلــفـة r(VRD) مـدة اإلعــداد أربـعـة (4)

أشهر.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 29 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق
13 أكتوبر سنة 2015.

عمار غولعمار غول
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قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 29 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1436 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 13
أكتـوبر أكتـوبر سنة سنة r2015 يتضمن تـقرير إعداد مخططاتr يتضمن تـقرير إعداد مخططات
الـــتـــهـــيـــئــــة الـــســـيـــاحـــيــــة Hـــنـــاطق الـــتــــوسع واHـــواقعالـــتـــهـــيـــئــــة الـــســـيـــاحـــيــــة Hـــنـــاطق الـــتــــوسع واHـــواقع
الــســـيــاحـــيــة لـــكل من رأس روزة واحلـــنــايـــة ومــفــرغالــســـيــاحـــيــة لـــكل من رأس روزة واحلـــنــايـــة ومــفــرغ

الشرق ومفرغ الغرب (والية الطارف).الشرق ومفرغ الغرب (والية الطارف).
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـر التـهـيئـة الـعمـرانـية والـسـياحـة والـصنـاعة
rالتقليدية

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 88-232 اHـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 الــــمــــوافـق 5 نــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة
rـتــضــمن اإلعالن عن مــنـاطق الــتـوسـع الـســيـاحيH1988 وا

rعدلHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يــحــدد كـــيـــفـــيـــات إعـــداد مــخـــطــط الـتــهــيــئــة الــســيــاحــيـة
Hــنــاطـق الــتــوسع واHــواقـع الــســيــاحــيـــةr اHــعــدلr ال ســيــمــا

rادتان 5 و6 منهHا

- واعـتــبــارا لـنــتـائـج دراسـات الــتـهــيــئـة الــســيـاحــيـة
اHنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واHواقع الـسـيـاحـية

rوالتصريح بها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــــادة األولى :اHــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHــــــادتـــــY 5 و6 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واHـذكـور أعالهr يـقـرر

إعـداد مــخــطــطــات الــتـهــيــئــة الــسـيــاحــيــة Hــنــاطق الــتـوسع
واHواقع السياحية اHذكورة أدناه :

rوالية الطارف rبلدية القالة rرأس روزة -

rوالية الطارف rبلديتي القالة وبريحان rاحلناية -

rوالية الطارف rبلدية بريحان rمفرغ الشرق -

- مـفـرغ الـغـربr بـلـديـتـي بن مـهـيـدي والـشطr واليـة
الطارف.

اHـادة اHـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اHـصـلـحـة الـعـامـة واHــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط

الــتـهـيـئــة الـسـيـاحــيـة ومـوضـوعه ومــضـمـونه لـكـل مـنـطـقـة
لــلــتــوسع واHــواقع الــســيــاحـيــة اHــذكــورة في اHــادة األولى

أعالهr في التقرير اHرفق بأصل هذا القرار.

اHادة اHادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اHعـني الذي
يــتـــعــY عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورؤساء اجملالس الشعبـية البلدية اHـعنية من أجل القيام

بنشره Hدة شهر واحد (1) �قر البلديات اHعنية.

اHادة اHادة 4 : : يتـعيّن عـلى مديـر السيـاحة بـالواليةr حتت
سـلــطـة الــواليr تــكـلــيف مــكـتـب دراسـات مــعـتــمــد قـانــونـا
بـإعداد مخـطط التـهيـئة الـسياحـيةr ويـقوم بـإعالم الوزير

اHكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا.

اHـادة اHـادة 5 : : زيــادة عــلى اإلدارات الـعــمــومـيــة واHــصـالح
غــيــر اHـمــركــزة لــلـدولــة والــهــيـئــات واHــصــالح الـعــمــومــيـة
اHنصوص عليها في اHادة 9 من اHرسوم التنفيذي رقــــم
07-86  اHــؤرخ في 21 صــفــر عــام 1428 اHــوافق 11 مــارس

سـنـة 2007 واHـذكـور أعالهr تـسـتـشـار اجلـمـعـيـات والـغـرف
واHـنـظــمـات اHـهـنـيــة الـنـاشـطــة في مـيـدان الـســيـاحـة عـلى

مستوى الوالية اHعنية.

اHـــــادة اHـــــادة 6 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة 17 مـن اHــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اHــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اHــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واHــذكــور أعالهr يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Hــنــاطق الــتــوسع واHــواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

(12) شهرا :

اHــرحــلـة األولى :اHــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع
rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر rالتهيئة

rرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةHرحـلة الثـانية : اHا
rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر

اHــرحــلـة الــثــالــثـة :اHــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والــشــبـــكــات الـــمـخــتـلــفـة r(VRD) مـدة اإلعــداد أربـعـة (4)

أشهر.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 29 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق
13 أكتوبر سنة 2015.

عمار غولعمار غول
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قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 29 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1436 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 13
أكتـوبر أكتـوبر سنة سنة r2015 يتضمن تـقرير إعداد مخططاتr يتضمن تـقرير إعداد مخططات
الـــتـــهـــيـــئــــة الـــســـيـــاحـــيــــة Hـــنـــاطق الـــتــــوسع واHـــواقعالـــتـــهـــيـــئــــة الـــســـيـــاحـــيــــة Hـــنـــاطق الـــتــــوسع واHـــواقع
الــســيــاحــيــة لــكل مـن رأس فــالــكــون ومــداغ ومـداغ الــســيــاحــيــة لــكل مـن رأس فــالــكــون ومــداغ ومـداغ 2
وكـــــريــــســـــتـــــال والــــرأس األبـــــيـض واألنــــدلـــســــيـــاتوكـــــريــــســـــتـــــال والــــرأس األبـــــيـض واألنــــدلـــســــيـــات

(والية وهران).(والية وهران).
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـر التـهـيئـة الـعمـرانـية والـسـياحـة والـصنـاعة
rالتقليدية

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 88-232 اHـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
rعدلHا rتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يــحــدد كـــيـــفـــيـــات إعـــداد مــخـــطــط الـتــهــيــئــة الــســيــاحــيـة
Hــنــاطـق الــتــوسع واHــواقـع الــســيــاحــيـــةr اHــعــدلr ال ســيــمــا

rادتان 5 و6 منهHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-131 اHؤرخ
في 14 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اHــوافق 29 أبـــريل ســـنــة
2010 واHـــــتــــــضـــــمن حتــــــديـــــد مـــــنـــــاطـق الـــــتـــــوسـع واHـــــواقع

rالسياحية والتصريح بها وتصنيفها
- واعـتــبــارا لـنــتـائـج دراسـات الــتـهــيــئـة الــســيـاحــيـة
اHنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واHواقع الـسـيـاحـية

rوالتصريح بها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــــادة األولى :اHــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHــــــادتـــــY 5 و6 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واHـذكـور أعالهr يـقـرر

إعـداد مــخــطــطــات الــتـهــيــئــة الــسـيــاحــيــة Hــنــاطق الــتـوسع
واHواقع السياحية اHذكورة أدناه :

- رأس فالكونr بـلديتي عY الترك وبوسفرr والية
rوهران

rوالية وهران rالكرمة Yبلدية ع rمداغ -
rوالية وهران rالكرمة Yبلدية ع r2 مداغ -

rوالية وهران rبلدية قديل rكريستال -
rوالية وهران rالكرمة Yبلدية ع rالرأس األبيض -

- األندلسياتr بلدية العنصرr والية وهران.

اHـادة اHـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اHـصـلـحـة الـعـامـة واHــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
الــتـهـيـئــة الـسـيـاحــيـة ومـوضـوعه ومــضـمـونه لـكـل مـنـطـقـة
لــلــتــوسع واHــواقع الــســيــاحـيــة اHــذكــورة في اHــادة األولى

أعالهr في التقرير اHرفق بأصل هذا القرار.

اHادة اHادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اHعـني الذي
يــتـــعــY عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورؤساء اجملالس الشعبـية البلدية اHـعنية من أجل القيام

بنشره Hدة شهر واحد (1) �قر البلديات اHعنية.

اHادة اHادة 4 : : يتـعيّن عـلى مديـر السيـاحة بـالواليةr حتت
سـلــطـة الــواليr تــكـلــيف مــكـتـب دراسـات مــعـتــمــد قـانــونـا
بـإعداد مخـطط التـهيـئة الـسياحـيةr ويـقوم بـإعالم الوزير

اHكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا.

اHـادة اHـادة 5 : : زيــادة عــلى اإلدارات الـعــمــومـيــة واHــصـالح
غــيــر اHـمــركــزة لــلـدولــة والــهــيـئــات واHــصــالح الـعــمــومــيـة
اHنصوص عليها في اHادة 9 من اHرسوم التنفيذي رقــــم
07-86  اHــؤرخ في 21 صــفــر عــام 1428 اHــوافق 11 مــارس

سـنـة 2007 واHـذكـور أعالهr تـسـتـشـار اجلـمـعـيـات والـغـرف
واHـنـظــمـات اHـهـنـيــة الـنـاشـطــة في مـيـدان الـســيـاحـة عـلى

مستوى الوالية اHعنية.

اHـــــادة اHـــــادة 6 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة 17 مـن اHــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اHــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اHــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واHــذكــور أعالهr يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Hــنــاطق الــتــوسع واHــواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

(12) شهرا :

اHــرحــلـة األولى :اHــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع
rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر rالتهيئة

rرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةHرحـلة الثـانية : اHا
rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر

اHــرحــلـة الــثــالــثـة :اHــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والــشــبـــكــات الـــمـخــتـلــفـة r(VRD) مـدة اإلعــداد أربـعـة (4)

أشهر.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 29 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق
13 أكتوبر سنة 2015.

عمار غولعمار غول



15 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2468
27 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2015 م م

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 29 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1436 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 13
أكتـوبر أكتـوبر سنة سنة r2015 يتضمن تـقرير إعداد مخططاتr يتضمن تـقرير إعداد مخططات
الـــتـــهـــيـــئــــة الـــســـيـــاحـــيــــة Hـــنـــاطق الـــتــــوسع واHـــواقعالـــتـــهـــيـــئــــة الـــســـيـــاحـــيــــة Hـــنـــاطق الـــتــــوسع واHـــواقع
الــســـيــاحــيـــة لــكـل من األصــفـــر وســيـــدي عــبـــد الــقــادرالــســـيــاحــيـــة لــكـل من األصــفـــر وســيـــدي عــبـــد الــقــادر
واHــيـنــاء الـصــغـيــر وشـاطىء إبــراهـيـم وادي الـرمـانواHــيـنــاء الـصــغـيــر وشـاطىء إبــراهـيـم وادي الـرمـان
وصــخـــرة وشــاطىء حــجــاج وبـــحــارة وزريــفــة وكــافوصــخـــرة وشــاطىء حــجــاج وبـــحــارة وزريــفــة وكــاف

القادوس (والية مستغا�).القادوس (والية مستغا�).
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـر التـهـيئـة الـعمـرانـية والـسـياحـة والـصنـاعة
rالتقليدية

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 88-232 اHـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
rعدلHا rتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يــحــدد كـــيـــفـــيـــات إعـــداد مــخـــطــط الـتــهــيــئــة الــســيــاحــيـة
Hــنــاطـق الــتــوسع واHــواقـع الــســيــاحــيـــةr اHــعــدلr ال ســيــمــا

rادتان 5 و6 منهHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-131 اHؤرخ
في 14 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اHــوافق 29 أبـــريل ســـنــة
2010 واHـــــتــــــضـــــمن حتــــــديـــــد مـــــنـــــاطـق الـــــتـــــوسـع واHـــــواقع

rالسياحية والتصريح بها وتصنيفها
- واعـتــبــارا لـنــتـائـج دراسـات الــتـهــيــئـة الــســيـاحــيـة
اHنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واHواقع الـسـيـاحـية

rوالتصريح بها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــــادة األولى :اHــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHــــــادتـــــY 5 و6 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واHـذكـور أعالهr يـقـرر

إعـداد مــخــطــطــات الــتـهــيــئــة الــسـيــاحــيــة Hــنــاطق الــتـوسع
واHواقع السياحية اHذكورة أدناه :

rوالية مستغا� rبلدية سيدي األخضر rاألصفر -
- ســــيـــدي عــــبــــد الـــقــــادرr بــــلـــديــــة عــــشـــعــــاشــــةr واليـــة

rمستغا�
- اHـــيــنــاء الــصــغــيــرr بـــلــديــة ســيــدي األخــضــرr واليــة

rمستغا�

- شـــاطىء ابــــراهـــيـم وادي الـــرمـــانr بــــلـــديــــة ســـيـــدي
rوالية مستغا� rاألخضر

- صـــخــــرةr بـــلـــديــــة بن عـــبــــد اHـــالك رمــــضـــانr واليـــة
rمستغا�

rوالية مستغا� rبلدية حجاج rشاطىء حجاج -
rوالية مستغا� rبلدية أوالد بوغالم rبحارة -

rوالية مستغا� rبلدية خضرة rزريفة -
- كـاف الــقـادوسr بــلـديـتــا خـضــرة وعـشـعــاشـةr واليـة

مستغا�.

اHـادة اHـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اHـصـلـحـة الـعـامـة واHــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
الــتـهـيـئــة الـسـيـاحــيـة ومـوضـوعه ومــضـمـونه لـكـل مـنـطـقـة
لــلــتــوسع واHــواقع الــســيــاحـيــة اHــذكــورة في اHــادة األولى

أعالهr في التقرير اHرفق بأصل هذا القرار.

اHادة اHادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اHعـني الذي
يــتـــعــY عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورؤساء اجملالس الشعبـية البلدية اHـعنية من أجل القيام

بنشره Hدة شهر واحد (1) �قر البلديات اHعنية.

اHادة اHادة 4 : : يتـعيّن عـلى مديـر السيـاحة بـالواليةr حتت
سـلــطـة الــواليr تــكـلــيف مــكـتـب دراسـات مــعـتــمــد قـانــونـا
بـإعداد مخـطط التـهيـئة الـسياحـيةr ويـقوم بـإعالم الوزير

اHكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا.

اHـادة اHـادة 5 : : زيــادة عــلى اإلدارات الـعــمــومـيــة واHــصـالح
غــيــر اHـمــركــزة لــلـدولــة والــهــيـئــات واHــصــالح الـعــمــومــيـة
اHنصوص عليها في اHادة 9 من اHرسوم التنفيذي رقــــم
07-86  اHــؤرخ في 21 صــفــر عــام 1428 اHــوافق 11 مــارس

سـنـة 2007 واHـذكـور أعالهr تـسـتـشـار اجلـمـعـيـات والـغـرف
واHـنـظــمـات اHـهـنـيــة الـنـاشـطــة في مـيـدان الـســيـاحـة عـلى

مستوى الوالية اHعنية.

اHـــــادة اHـــــادة 6 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة 17 مـن اHــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اHــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اHــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واHــذكــور أعالهr يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Hــنــاطق الــتــوسع واHــواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

(12) شهرا :

اHــرحــلـة األولى :اHــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع
rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر rالتهيئة

rرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةHرحـلة الثـانية : اHا
rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر
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اHــرحــلـة الــثــالــثـة :اHــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والــشــبـــكــات الـــمـخــتـلــفـة r(VRD) مـدة اإلعــداد أربـعـة (4)

أشهر.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 29 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق
13 أكتوبر سنة 2015.

عمار غولعمار غول
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 29 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1436 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 13
أكتـوبر أكتـوبر سنة سنة r2015 يتضمن تـقرير إعداد مخططاتr يتضمن تـقرير إعداد مخططات
الـــتـــهـــيـــئــــة الـــســـيـــاحـــيــــة Hـــنـــاطق الـــتــــوسع واHـــواقعالـــتـــهـــيـــئــــة الـــســـيـــاحـــيــــة Hـــنـــاطق الـــتــــوسع واHـــواقع
الـسـيــاحـيـة لـكل مـن وادي مالح شـرقـا وغـربـا ورأسالـسـيــاحـيـة لـكل مـن وادي مالح شـرقـا وغـربـا ورأس
الـزيـتـونـة وبـوهـارون الـزيـتـونـة وبـوهـارون 2 ووادي الـبالح  ووادي الـبالح 2 وكـورنـيش وكـورنـيش
شـــــنـــــوة وســـــيـــــدي غـــــيالس شـــــنـــــوة وســـــيـــــدي غـــــيالس 2 وأغـــــزوت والـــــدامـــــوس وأغـــــزوت والـــــدامـــــوس
وخـــشــنـي وتــيـــبــازة وقـــونـــيــني وقـــونـــيــني وخـــشــنـي وتــيـــبــازة وقـــونـــيــني وقـــونـــيــني 2 ووادي ووادي
الـــســبـت ومــســـلـــمــون وبـــونـــامــة وفـــيـــشي الـــصــغـــيــرالـــســبـت ومــســـلـــمــون وبـــونـــامــة وفـــيـــشي الـــصــغـــيــر

والكبير (والية تيبازة).والكبير (والية تيبازة).
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـر التـهـيئـة الـعمـرانـية والـسـياحـة والـصنـاعة
rالتقليدية

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 88-232 اHـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
rعدلHا rتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يــحــدد كـــيـــفـــيـــات إعـــداد مــخـــطــط الـتــهــيــئــة الــســيــاحــيـة
Hــنــاطـق الــتــوسع واHــواقـع الــســيــاحــيـــةr اHــعــدلr ال ســيــمــا

rادتان 5 و6 منهHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-131 اHؤرخ
في 14 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اHــوافق 29 أبـــريل ســـنــة
2010 واHـــــتــــــضـــــمن حتــــــديـــــد مـــــنـــــاطـق الـــــتـــــوسـع واHـــــواقع

rالسياحية والتصريح بها وتصنيفها
- واعـتــبــارا لـنــتـائـج دراسـات الــتـهــيــئـة الــســيـاحــيـة
اHنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واHواقع الـسـيـاحـية

rوالتصريح بها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــــادة األولى :اHــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHــــــادتـــــY 5 و6 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واHـذكـور أعالهr يـقـرر

إعـداد مــخــطــطــات الــتـهــيــئــة الــسـيــاحــيــة Hــنــاطق الــتـوسع
واHواقع السياحية اHذكورة أدناه :

- وادي مالح شـــرقــا وغـــربــاr بـــلــديـــة األرهــاطr واليــة
rتيبازة

- رأس الـــزيــــتـــونـــةr بــــلـــديــــة ســـيـــدي غــــيالسr واليـــة
rتيبازة

rوالية تيبازة rبلدية بوهارون r2 بوهارون -
rوالية تيبازة rبلدية شرشال r2 وادي بالح -

- كـورنـيش شـنـوةr بلـديـتـا تـيبـازة وشـرشـالr والية
rتيبازة

- ســـيـــدي غـــيالس r2 بـــلـــديــــة ســـيـــدي غـــيالسr واليـــة
rتيبازة

rوالية تيبازة rبلدية األرهاط rأغزوت -
rوالية تيبازة rبلدية الداموس rالداموس -

rوالية تيبازة rتاقورايت Yبلدية ع rخشني -
rوالية تيبازة rبلدية تيبازة rتيبازة -

rوالية تيبازة rبلدية حجرة النص rقونيني -
rوالية تيبازة rبلدية حجرة النص r2 قونيني -

- وادي الـــســــبت ومـــســــلـــمــــونr بـــلــــديـــتــــا مـــســــلـــمـــون
rوالية تيبازة rوقوراية

rوالية تيبازة rبلدية قوراية rبونامة -
- فـيـشي الـصـغـيـر والـكـبـيـرr بـلـديـتا سـيـدي غـيالس

وحجرة النصr والية تيبازة.

اHـادة اHـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اHـصـلـحـة الـعـامـة واHــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
الــتـهـيـئــة الـسـيـاحــيـة ومـوضـوعه ومــضـمـونه لـكـل مـنـطـقـة
لــلــتــوسع واHــواقع الــســيــاحـيــة اHــذكــورة في اHــادة األولى

أعالهr في التقرير اHرفق بأصل هذا القرار.

اHادة اHادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اHعـني الذي
يــتـــعــY عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورؤساء اجملالس الشعبـية البلدية اHـعنية من أجل القيام

بنشره Hدة شهر واحد (1) �قر البلديات اHعنية.

اHادة اHادة 4 : : يتـعيّن عـلى مديـر السيـاحة بـالواليةr حتت
سـلــطـة الــواليr تــكـلــيف مــكـتـب دراسـات مــعـتــمــد قـانــونـا
بـإعداد مخـطط التـهيـئة الـسياحـيةr ويـقوم بـإعالم الوزير

اHكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا.
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اHـادة اHـادة 5 : : زيــادة عــلى اإلدارات الـعــمــومـيــة واHــصـالح
غــيــر اHـمــركــزة لــلـدولــة والــهــيـئــات واHــصــالح الـعــمــومــيـة
اHنصوص عليها في اHادة 9 من اHرسوم التنفيذي رقــــم
07-86  اHــؤرخ في 21 صــفــر عــام 1428 اHــوافق 11 مــارس

سـنـة 2007 واHـذكـور أعالهr تـسـتـشـار اجلـمـعـيـات والـغـرف
واHـنـظــمـات اHـهـنـيــة الـنـاشـطــة في مـيـدان الـســيـاحـة عـلى

مستوى الوالية اHعنية.

اHـــــادة اHـــــادة 6 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة 17 مـن اHــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اHــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اHــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واHــذكــور أعالهr يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Hــنــاطق الــتــوسع واHــواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

(12) شهرا :

اHــرحــلـة األولى :اHــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع
rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر rالتهيئة

rرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةHرحـلة الثـانية : اHا
rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر

اHــرحــلـة الــثــالــثـة :اHــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والــشــبـــكــات الـــمـخــتـلــفـة r(VRD) مـدة اإلعــداد أربـعـة (4)

أشهر.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 29 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق
13 أكتوبر سنة 2015.

عمار غولعمار غول
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 29 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1436 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 13
أكتـوبر أكتـوبر سنة سنة r2015 يتضمن تـقرير إعداد مخططاتr يتضمن تـقرير إعداد مخططات
الـــتـــهـــيـــئــــة الـــســـيـــاحـــيــــة Hـــنـــاطق الـــتــــوسع واHـــواقعالـــتـــهـــيـــئــــة الـــســـيـــاحـــيــــة Hـــنـــاطق الـــتــــوسع واHـــواقع
الـسـيــاحـيـة لـكل من بـوخـلـيـفـة (الـشـرشـور - سـابـقـا)الـسـيــاحـيـة لـكل من بـوخـلـيـفـة (الـشـرشـور - سـابـقـا)
وأدرار إمـــــولـــــة وبــــولــــيــــمــــات وكــــأس بــــلح الــــبــــحــــروأدرار إمـــــولـــــة وبــــولــــيــــمــــات وكــــأس بــــلح الــــبــــحــــر
ودعـاس وأسـيف أنـتـايـدة وتـيـغـرمت ورأس كـسـيـلـةودعـاس وأسـيف أنـتـايـدة وتـيـغـرمت ورأس كـسـيـلـة
الــغـربي ورأس كــسـيـلــة الـغـربي الــغـربي ورأس كــسـيـلــة الـغـربي 2 ووادي الـزيــتـونـة ووادي الـزيــتـونـة

(والية بجاية).(والية بجاية).
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـر التـهـيئـة الـعمـرانـية والـسـياحـة والـصنـاعة
rالتقليدية

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 88-232 اHـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
rعدلHا rتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يــحــدد كـــيـــفـــيـــات إعـــداد مــخـــطــط الـتــهــيــئــة الــســيــاحــيـة
Hــنــاطـق الــتــوسع واHــواقـع الــســيــاحــيـــةr اHــعــدلr ال ســيــمــا

rادتان 5 و6 منهHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-131 اHؤرخ
في 14 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اHــوافق 29 أبـــريل ســـنــة
2010 واHـــــتــــــضـــــمن حتــــــديـــــد مـــــنـــــاطـق الـــــتـــــوسـع واHـــــواقع

rالسياحية والتصريح بها وتصنيفها

- واعـتــبــارا لـنــتـائـج دراسـات الــتـهــيــئـة الــســيـاحــيـة
اHنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واHواقع الـسـيـاحـية

rوالتصريح بها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــــادة األولى :اHــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHــــــادتـــــY 5 و6 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واHـذكـور أعالهr يـقـرر

إعـداد مــخــطــطــات الــتـهــيــئــة الــسـيــاحــيــة Hــنــاطق الــتـوسع
واHواقع السياحية اHذكورة أدناه :

rبـلـديـة بـوخـلـيـفة r(الـشـرشـور - سـابـقا) بـوخـليـفـة -
rوالية بجاية

rوالية بجاية rبلدية بجاية rأدرار إمولة -
rوالية بجاية rبلدية بجاية rبوليمات -

rوالية بجاية rبلدية بجاية r" رأس " بلح البحر -
rوالية بجاية rبلدية توجة rدعاس -

rوالية بجاية rبلدية بني كسيلة rأسيف أنتايدة -
rوالية بجاية rبلدية توجة rتيغرمت -

- رأس كـسـيــلـة الـغــربيr بـلــديـة بـنـي كـسـيــلـةr واليـة
rبجاية

- رأس كـسـيلـة الـغربي r2 بـلديـة بني كـسـيلـةr والية
rبجاية

- وادي زيتونةr بلدية أوقاسr والية بجاية.
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اHـادة اHـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اHـصـلـحـة الـعـامـة واHــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
الــتـهـيـئــة الـسـيـاحــيـة ومـوضـوعه ومــضـمـونه لـكـل مـنـطـقـة
لــلــتــوسع واHــواقع الــســيــاحـيــة اHــذكــورة في اHــادة األولى

أعالهr في التقرير اHرفق بأصل هذا القرار.

اHادة اHادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اHعـني الذي
يــتـــعــY عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورؤساء اجملالس الشعبـية البلدية اHـعنية من أجل القيام

بنشره Hدة شهر واحد (1) �قر البلديات اHعنية.

اHادة اHادة 4 : : يتـعيّن عـلى مديـر السيـاحة بـالواليةr حتت
سـلــطـة الــواليr تــكـلــيف مــكـتـب دراسـات مــعـتــمــد قـانــونـا
بـإعداد مخـطط التـهيـئة الـسياحـيةr ويـقوم بـإعالم الوزير

اHكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا.

اHـادة اHـادة 5 : : زيــادة عــلى اإلدارات الـعــمــومـيــة واHــصـالح
غــيــر اHـمــركــزة لــلـدولــة والــهــيـئــات واHــصــالح الـعــمــومــيـة
اHنصوص عليها في اHادة 9 من اHرسوم التنفيذي رقــــم
07-86  اHــؤرخ في 21 صــفــر عــام 1428 اHــوافق 11 مــارس

سـنـة 2007 واHـذكـور أعالهr تـسـتـشـار اجلـمـعـيـات والـغـرف
واHـنـظــمـات اHـهـنـيــة الـنـاشـطــة في مـيـدان الـســيـاحـة عـلى

مستوى الوالية اHعنية.

اHـــــادة اHـــــادة 6 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة 17 مـن اHــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اHــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اHــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واHــذكــور أعالهr يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Hــنــاطق الــتــوسع واHــواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

(12) شهرا :

اHــرحــلـة األولى :اHــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع
rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر rالتهيئة

rرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةHرحـلة الثـانية : اHا
rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر

اHــرحــلـة الــثــالــثـة :اHــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والــشــبـــكــات الـــمـخــتـلــفـة r(VRD) مـدة اإلعــداد أربـعـة (4)

أشهر.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 29 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق
13 أكتوبر سنة 2015.

عمار غولعمار غول

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 29 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1436 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 13
أكـتـوبــر سـنـة أكـتـوبــر سـنـة r2015 يـتــضـمن تــقـريـر إعــداد مـخـططr يـتــضـمن تــقـريـر إعــداد مـخـطط
الـــتـــهــــيـــئـــة الـــســـيـــاحــــيـــة Hـــنـــطـــقـــة الــــتـــوسع واHـــوقعالـــتـــهــــيـــئـــة الـــســـيـــاحــــيـــة Hـــنـــطـــقـــة الــــتـــوسع واHـــوقع

السياحي حلمام قرقور (والية سطيف).السياحي حلمام قرقور (والية سطيف).
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـر التـهـيئـة الـعمـرانـية والـسـياحـة والـصنـاعة
rالتقليدية

- بــمــقــتــضـى الــمــرســوم الــرئــاسـي رقـم 125-15
الــــمـــؤرخ فـي 25 رجـب عـــام 1436 الــــمـــوافـق 14 مــــايـــو
rســنـة 2015 والـمــتـضــمـن تـعــيـيـن أعــضـاء الــحـكــومـة

rعدلHا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يــحــدد كـــيـــفـــيـــات إعـــداد مــخـــطــط الـتــهــيــئــة الــســيــاحــيـة
Hــنــاطـق الــتــوسع واHــواقـع الــســيــاحــيـــةr اHــعــدلr ال ســيــمــا

rادتان 5 و6 منهHا

- وبـمـقـتــضـى الـمـرسـوم التـنـفـيذي رقم 131-10
الــــمـــؤرخ فـي 14 جــــمـــــادى األولـى عـــام 1431 اHــوافق 29
أبــــريـل ســــنـــة 2010 والــــمــــتــــضــــمـن تــــحــــديــد مــــنــــاطـق
الـــتـــوسـع والـــمـــواقـع الـــســـيــاحـــيـــة والـــتـــصـــريـح بـــهــا

rوتصنيفها

- واعـــتــبــارا لـــنــتــائج دراســـة الــتــهـــيــئــة الــســـيــاحــيــة
اHـنــجـزة عـنــد حتـديـد مــنـطـقـة الــتـوسع واHـوقـع الـسـيـاحي

rوالتصريح بها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــــادة األولى :اHــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHــــــادتـــــY 5 و6 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واHـذكـور أعالهr يـقـرر

إعداد مخـطط التهـيئة السـياحيـة Hنطقـة التوسع واHوقع
rبـلـديتي حـمـام قـرقور وبـوقـاعة rالـسيـاحي حـمـام قرقـور

والية سطيف.

2 : : تـــحـــدد تـــوجـــهـــات الـــتـــهـــيـــئـــة وقـــائـــمــة اHــادة اHــادة 
تــجــهـــيــزات اHـصـلــحـة الـعـامــة واHـنـشـآت الــقـاعـديـة وكـذا
شــــكـل مـــــخــــطــط الــــتـــــهــــيــــئـــــة الـــســــيـــاحــــيـــة ومــــوضـــوعه
ومــضــمــونه Hـنــطـقـة الــتـوسع واHـوقـع الـسـيــاحي اHـذكـور
في اHـــادة األولـى أعالهr في الـــتـــقــــريـــر اHـــرفق بـــأصل هـــذا

القرار.
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الـــمـــادة الـــمـــادة 3 : : يـــرسل هـــذا الــقــرار إلى الــوالي اHــعــني
الــــذي يـــتـــعـــY عـــلــــيه مـــراســـلــــة رئـــيس اجملـــلـس الـــشـــعـــبي
YـعنـيHا Yالـبلـدي Yالشـعبـي Yالوالئي ورئـيسي اجملـلسـ
من أجل القيـام بنشره Hـدة شهر واحد (1) �قـر البلديات

اHعنية.

r4 : : يــتــعـيّن عــلى مــديــر الـســيــاحـة بــالــواليـة الــمــادة الــمــادة 
حتت ســـلــطـــة الـــواليr تــكـــلـــيف مـــكــتب دراســـات مـــعــتـــمــد
قـــانـــونـــا بـــإعـــداد مــخــطط الــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــةr ويــقـوم
بــــإعالم الــــوزيــــر اHــــكــــلف بــــالــــســــيــــاحــــة والــــوالي اخملــــتص

إقليميا.

اHـادة اHـادة 5 : : زيــادة عــلى اإلدارات الـعــمــومـيــة واHــصـالح
غــيــر اHـمــركــزة لــلـدولــة والــهــيـئــات واHــصــالح الـعــمــومــيـة
اHنصوص عليها في اHادة 9 من اHرسوم التنفيذي رقــــم
07-86  اHــؤرخ في 21 صــفــر عــام 1428 اHــوافق 11 مــارس

سـنـة 2007 واHـذكـور أعالهr تـسـتـشـار اجلـمـعـيـات والـغـرف
واHـنـظــمـات اHـهـنـيــة الـنـاشـطــة في مـيـدان الـســيـاحـة عـلى

مستوى الوالية اHعنية.

اHـــــادة اHـــــادة 6 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة 17 مـن اHــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اHــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اHــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واHــذكــور أعالهr يــتـم إعـداد
مــخــطط الـــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Hـــنــطــقــة الــتــوسع واHــوقع
الـسيـاحي في ثالث (3) مـراحل وذلك فـي أجل اثـني عـشر

(12) شهرا :

اHــرحــلـة األولى :اHــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع
rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر rالتهيئة

rرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةHرحـلة الثـانية : اHا
rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر

اHــرحــلـة الــثــالــثـة :اHــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والــشــبـــكــات الـــمـخــتـلــفـة r(VRD) مـدة اإلعــداد أربـعـة (4)

أشهر.

الــــمـــادالــــمـــادّة ة 7 :  : يـــنــــشــــر هـــذا الــــقـــرار فــي الـــجــــريـــدة
الــــرّســـــمــــيـّـــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 29 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق
13 أكتوبر سنة 2015.

عمار غولعمار غول

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 29 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1436 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 13
أكتـوبر أكتـوبر سنة سنة r2015 يتضمن تـقرير إعداد مخططاتr يتضمن تـقرير إعداد مخططات
الـــتـــهـــيـــئــــة الـــســـيـــاحـــيــــة Hـــنـــاطق الـــتــــوسع واHـــواقعالـــتـــهـــيـــئــــة الـــســـيـــاحـــيــــة Hـــنـــاطق الـــتــــوسع واHـــواقع
الــسـيــاحــيــة لـكـل من ســيـدي فــرج وزرالــدة وزرالـدةالــسـيــاحــيــة لـكـل من ســيـدي فــرج وزرالــدة وزرالـدة
غــرب وعــY الـشــرب وعـY الــشـرب غــرب وعــY الـشــرب وعـY الــشـرب 2 وبــالم بــيــتش وبــالم بــيــتش

وازور بالج واHرسى (والية اجلزائر).وازور بالج واHرسى (والية اجلزائر).
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـر التـهـيئـة الـعمـرانـية والـسـياحـة والـصنـاعة
rالتقليدية

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 88-232 اHـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
rعدلHا rتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يــحــدد كـــيـــفـــيـــات إعـــداد مــخـــطــط الـتــهــيــئــة الــســيــاحــيـة
Hــنــاطـق الــتــوسع واHــواقـع الــســيــاحــيـــةr اHــعــدلr ال ســيــمــا

rادتان 5 و6 منهHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-131 اHؤرخ
في 14 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اHــوافق 29 أبـــريل ســـنــة
2010 واHـــــتــــــضـــــمن حتــــــديـــــد مـــــنـــــاطـق الـــــتـــــوسـع واHـــــواقع

rالسياحية والتصريح بها وتصنيفها
- واعـتــبــارا لـنــتـائـج دراسـات الــتـهــيــئـة الــســيـاحــيـة
اHنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واHواقع الـسـيـاحـية

rوالتصريح بها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــــادة األولى :اHــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHــــــادتـــــY 5 و6 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واHـذكـور أعالهr يـقـرر

إعـداد مــخــطــطــات الــتـهــيــئــة الــسـيــاحــيــة Hــنــاطق الــتـوسع
واHواقع السياحية اHذكورة أدناه :

rوالية اجلزائر rبلدية سطاوالي rسيدي فرج -
rوالية اجلزائر rبلدية زرالدة rزرالدة -

rوالية اجلزائر rبلدية زرالدة rزرالدة غرب -
- عــــــY الــــــشــــــربr بـــــلــــــديــــــات عــــــY طــــــايــــــة وهـــــراوة

rوالية اجلزائر rوالرغاية
- عـY الـشرب r2 بـلــديـتــا عـY طـايــة وهـراوةr واليـة

rاجلزائر
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- بـالم بــيـتش وازور بالجr بــلـديــة سـطــاواليr واليـة
rاجلزائر

- اHـــــرسىr بـــــلـــــديــــتـــــا اHـــــرسى وعـــــY طـــــايـــــةr واليــــة
اجلزائر.

اHـادة اHـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اHـصـلـحـة الـعـامـة واHــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
الــتـهـيـئــة الـسـيـاحــيـة ومـوضـوعه ومــضـمـونه لـكـل مـنـطـقـة
لــلــتــوسع واHــواقع الــســيــاحـيــة اHــذكــورة في اHــادة األولى

أعالهr في التقرير اHرفق بأصل هذا القرار.
اHادة اHادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اHعـني الذي
يــتـــعــY عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورؤساء اجملالس الشعبـية البلدية اHـعنية من أجل القيام

بنشره Hدة شهر واحد (1) �قر البلديات اHعنية.
اHادة اHادة 4 : : يتـعيّن عـلى مديـر السيـاحة بـالواليةr حتت
سـلــطـة الــواليr تــكـلــيف مــكـتـب دراسـات مــعـتــمــد قـانــونـا
بـإعداد مخـطط التـهيـئة الـسياحـيةr ويـقوم بـإعالم الوزير

اHكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا.
اHـادة اHـادة 5 : : زيــادة عــلى اإلدارات الـعــمــومـيــة واHــصـالح
غــيــر اHـمــركــزة لــلـدولــة والــهــيـئــات واHــصــالح الـعــمــومــيـة
اHنصوص عليها في اHادة 9 من اHرسوم التنفيذي رقــــم
07-86  اHــؤرخ في 21 صــفــر عــام 1428 اHــوافق 11 مــارس

سـنـة 2007 واHـذكـور أعالهr تـسـتـشـار اجلـمـعـيـات والـغـرف
واHـنـظــمـات اHـهـنـيــة الـنـاشـطــة في مـيـدان الـســيـاحـة عـلى

مستوى الوالية اHعنية.
اHـــــادة اHـــــادة 6 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة 17 مـن اHــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اHــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اHــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واHــذكــور أعالهr يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Hــنــاطق الــتــوسع واHــواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

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

rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر rالتهيئة
rرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةHرحـلة الثـانية : اHا

rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر
اHــرحــلـة الــثــالــثـة :اHــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والــشــبـــكــات الـــمـخــتـلــفـة r(VRD) مـدة اإلعــداد أربـعـة (4)

أشهر.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 29 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق
13 أكتوبر سنة 2015.

عمار غولعمار غول

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 29 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1436 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 13
أكتـوبر أكتـوبر سنة سنة r2015 يتضمن تـقرير إعداد مخططاتr يتضمن تـقرير إعداد مخططات
الـــتـــهـــيـــئــــة الـــســـيـــاحـــيــــة Hـــنـــاطق الـــتــــوسع واHـــواقعالـــتـــهـــيـــئــــة الـــســـيـــاحـــيــــة Hـــنـــاطق الـــتــــوسع واHـــواقع
الـــســيـــاحــيـــة لــكـل من كــورنـــيش عـــنــابـــة وشــطـــايــبيالـــســيـــاحــيـــة لــكـل من كــورنـــيش عـــنــابـــة وشــطـــايــبي

وسيدي سالم (والية عنابة).وسيدي سالم (والية عنابة).
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـر التـهـيئـة الـعمـرانـية والـسـياحـة والـصنـاعة
rالتقليدية

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 88-232 اHـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
rعدلHا rتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يــحــدد كـــيـــفـــيـــات إعـــداد مــخـــطــط الـتــهــيــئــة الــســيــاحــيـة
Hــنــاطـق الــتــوسع واHــواقـع الــســيــاحــيـــةr اHــعــدلr ال ســيــمــا

rادتان 5 و6 منهHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-131 اHؤرخ
في 14 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اHــوافق 29 أبـــريل ســـنــة
2010 واHـــــتــــــضـــــمن حتــــــديـــــد مـــــنـــــاطـق الـــــتـــــوسـع واHـــــواقع

rالسياحية والتصريح بها وتصنيفها

- واعـتــبــارا لـنــتـائـج دراسـات الــتـهــيــئـة الــســيـاحــيـة
اHنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واHواقع الـسـيـاحـية

rوالتصريح بها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــــادة األولى :اHــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHــــــادتـــــY 5 و6 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واHـذكـور أعالهr يـقـرر

إعـداد مــخــطــطــات الــتـهــيــئــة الــسـيــاحــيــة Hــنــاطق الــتـوسع
واHواقع السياحية اHذكورة أدناه :

rوالية عنابة rبلدية عنابة rكورنيش عنابة -

rوالية عنابة rبلدية شطايبي rشطايبي -

- سيدي سالمr بلدية البونيr والية عنابة.

اHـادة اHـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اHـصـلـحـة الـعـامـة واHــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
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الــتـهـيـئــة الـسـيـاحــيـة ومـوضـوعه ومــضـمـونه لـكـل مـنـطـقـة
لــلــتــوسع واHــواقع الــســيــاحـيــة اHــذكــورة في اHــادة األولى

أعالهr في التقرير اHرفق بأصل هذا القرار.

اHادة اHادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اHعـني الذي
يــتـــعــY عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورؤساء اجملالس الشعبـية البلدية اHـعنية من أجل القيام

بنشره Hدة شهر واحد (1) �قر البلديات اHعنية.

اHادة اHادة 4 : : يتـعيّن عـلى مديـر السيـاحة بـالواليةr حتت
سـلــطـة الــواليr تــكـلــيف مــكـتـب دراسـات مــعـتــمــد قـانــونـا
بـإعداد مخـطط التـهيـئة الـسياحـيةr ويـقوم بـإعالم الوزير

اHكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا.

اHـادة اHـادة 5 : : زيــادة عــلى اإلدارات الـعــمــومـيــة واHــصـالح
غــيــر اHـمــركــزة لــلـدولــة والــهــيـئــات واHــصــالح الـعــمــومــيـة
اHنصوص عليها في اHادة 9 من اHرسوم التنفيذي رقــــم
07-86  اHــؤرخ في 21 صــفــر عــام 1428 اHــوافق 11 مــارس

سـنـة 2007 واHـذكـور أعالهr تـسـتـشـار اجلـمـعـيـات والـغـرف
واHـنـظــمـات اHـهـنـيــة الـنـاشـطــة في مـيـدان الـســيـاحـة عـلى

مستوى الوالية اHعنية.

اHـــــادة اHـــــادة 6 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة 17 مـن اHــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اHــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اHــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واHــذكــور أعالهr يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Hــنــاطق الــتــوسع واHــواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

(12) شهرا :

اHــرحــلـة األولى :اHــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع
rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر rالتهيئة

rرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةHرحـلة الثـانية : اHا
rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر

اHــرحــلـة الــثــالــثـة :اHــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والــشــبـــكــات الـــمـخــتـلــفـة r(VRD) مـدة اإلعــداد أربـعـة (4)

أشهر.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 29 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق
13 أكتوبر سنة 2015.

عمار غولعمار غول

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 29 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1436 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 13
أكتـوبر أكتـوبر سنة سنة r2015 يـتضمن تـقريـر مراجعـة مخططr يـتضمن تـقريـر مراجعـة مخطط
الـــتـــهــــيـــئـــة الـــســـيـــاحــــيـــة Hـــنـــطـــقـــة الــــتـــوسع واHـــوقعالـــتـــهــــيـــئـــة الـــســـيـــاحــــيـــة Hـــنـــطـــقـــة الــــتـــوسع واHـــوقع

السياحي لوادي البقرات (والية عنابة).السياحي لوادي البقرات (والية عنابة).
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـر التـهـيئـة الـعمـرانـية والـسـياحـة والـصنـاعة
rالتقليدية

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 88-232 اHـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
rعدلHا rتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يــحــدد كـــيـــفـــيـــات إعـــداد مــخـــطــط الـتــهــيــئــة الــســيــاحــيـة
Hــنــاطـق الــتــوسع واHــواقـع الــســيــاحــيـــةr اHــعــدلr ال ســيــمــا

rادتان 5 و6 منهHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-128 اHؤرخ
في 25 جــــمــــادى األولى عــــام 1434 اHــــوافق 6 أبــــريل ســــنــــة
2013 واHـــتــضـــمن اHـــصـــادقـــة عــلـى مــخـــطـــطـــات الــتـــهـــيـــئــة

rواقع السياحيةHالسياحية لبعض مناطق التوسع وا

- واعـــتــبــارا لـــنــتــائج دراســـة الــتــهـــيــئــة الــســـيــاحــيــة
اHـنــجـزة عـنــد حتـديـد مــنـطـقـة الــتـوسع واHـوقـع الـسـيـاحي

rوالتصريح بها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــــادة األولى :اHــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHــــــادتـــــY 5 و6 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واHـذكـور أعالهr يـقـرر

مــراجـعــة مــخــطط الــتـهــيــئــة الــسـيــاحــيــة Hـنــطــقــة الــتـوسع
واHــوقـع الــســـيــاحـي لــوادي الـــبـــقــراتr بـــلــديـــتي ســـرايــدي

وعنابةr والية عنابة.

اHـادة اHـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اHـصـلـحـة الـعـامـة واHــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
التهيئة السـياحية وموضوعه ومضـمونه Hنطقة التوسع
واHـــوقـع الـــســــيــــاحي اHــــذكـــور فـي اHـــادة األولـى أعالهr في

التقرير اHرفق بأصل هذا القرار.
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اHادة اHادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اHعـني الذي
يــتـــعــY عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورئـيسي اجملـلسY الـشعـبيـY البـلديـY اHعنـيY من أجل
Yـــدة شـــهـــر واحـــد (1) �ـــقـــر الــبـــلــديـــتــH الـــقـــيـــام بـــنـــشـــره

.YعنيتHا

4 : : يـــــتــــعـــــيّـن عـــــلـى مـــــديــــر الـــــســــيـــــاحــــة الـــــمـــادة الـــــمـــادة 
بــالــواليــةr حتت ســلــطــة الــواليr تــكــلــيف مــكـتـب دراسـات
rمـــعــتـــمـــد قــانــونـا بــإعــداد مــخـطـط الـتــهــيــئــة الـســيــاحــيـة
ويــقــوم بـــإعـالم الــــوزيـــر الـــمـــكــلف بـــالــســيــاحــة والــوالي

اخملتص إقليميا.

الـــــمـــــادة الـــــمـــــادة 5 : : زيـــــادة عـــــلـى اإلدارات الـــــعــــــمـــــومـــــيـــــة
والـــمـــصـــالـح غـــيـــر الــمـــمـــركـــزة لـــلــدولـــة والـــهـــيـــئــات
واHـــصــالح الــعــمــومــيــة اHـــنــصــوص عــلــيــهــا في اHــادة 9 من
اHـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 07-86  اHـؤرخ في 21 صــفـر عـام
rــــــذكـــــــور أعالهHــــــوافق 11 مـــــــارس ســـــــنــــــة 2007 واH1428 ا

تـــســــتـــشــــار اجلــمـــعــيـــات والـــغــرف واHـــنــظـــمــات اHـــهــنـــيــة
الـــنــاشـــطــة في مـــيــدان الـــســيـــاحــة عـــلى مـــســتـــوى الــواليــة

اHعنية.

اHـــــادة اHـــــادة 6 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة 17 مـن اHــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اHــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اHــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واHــذكــور أعالهr يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Hــنــاطق الــتــوسع واHــواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

(12) شهرا :

اHــرحــلـة األولى :اHــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع
rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر rالتهيئة

rرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةHرحـلة الثـانية : اHا
rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر

اHــرحــلـة الــثــالــثـة :اHــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والــشــبـــكــات الـــمـخــتـلــفـة r(VRD) مـدة اإلعــداد أربـعـة (4)

أشهر.

7 :  : يــــــنــــــشــــــر هــــــذا الـــــقـــــرار فـي اجلـــــريــــدة الــــــمـــــادالــــــمـــــادّة ة 
الــرّسـمـيـّـة لـلــجـمــهوريـّـة الـجــزائــريّـة الــدّيـمـقـراطــيـّة

الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 29 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق
13 أكتوبر سنة 2015.

عمار غولعمار غول

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 29 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1436 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 13
أكتـوبر أكتـوبر سنة سنة r2015 يتضمن تـقرير إعداد مخططاتr يتضمن تـقرير إعداد مخططات
الـــتـــهـــيـــئــــة الـــســـيـــاحـــيــــة Hـــنـــاطق الـــتــــوسع واHـــواقعالـــتـــهـــيـــئــــة الـــســـيـــاحـــيــــة Hـــنـــاطق الـــتــــوسع واHـــواقع
الــســيـــاحــيــة لــكـل من ســعــيـــدة " نــقــاوس " وتـــيــمــقــادالــســيـــاحــيــة لــكـل من ســعــيـــدة " نــقــاوس " وتـــيــمــقــاد

وغوفي وأريس (والية باتنة).وغوفي وأريس (والية باتنة).
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـر التـهـيئـة الـعمـرانـية والـسـياحـة والـصنـاعة
rالتقليدية

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يــحــدد كـــيـــفـــيـــات إعـــداد مــخـــطــط الـتــهــيــئــة الــســيــاحــيـة
Hــنــاطـق الــتــوسع واHــواقـع الــســيــاحــيـــةr اHــعــدلr ال ســيــمــا

rادتان 5 و6 منهHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-131 اHؤرخ
في 14 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اHــوافق 29 أبـــريل ســـنــة
2010 واHـــــتــــــضـــــمن حتــــــديـــــد مـــــنـــــاطـق الـــــتـــــوسـع واHـــــواقع

rالسياحية والتصريح بها وتصنيفها

- واعـتــبــارا لـنــتـائـج دراسـات الــتـهــيــئـة الــســيـاحــيـة
اHنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واHواقع الـسـيـاحـية

rوالتصريح بها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــــادة األولى :اHــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHــــــادتـــــY 5 و6 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واHـذكـور أعالهr يـقـرر

إعـداد مــخــطــطــات الــتـهــيــئــة الــسـيــاحــيــة Hــنــاطق الــتـوسع
واHواقع السياحية اHذكورة أدناه :

rوالية باتنة rبلدية نقاوس rسعيدة نقاوس -
rوالية باتنة rبلدية تيمقاد rتيمقاد -
rوالية  باتنة rبلدية غسيرة rغوفي -
- أريسr بلدية أريسr والية  باتنة.

اHـادة اHـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اHـصـلـحـة الـعـامـة واHــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
الــتـهـيـئــة الـسـيـاحــيـة ومـوضـوعه ومــضـمـونه لـكـل مـنـطـقـة
لــلــتــوسع واHــواقع الــســيــاحـيــة اHــذكــورة في اHــادة األولى

أعالهr في التقرير اHرفق بأصل هذا القرار.
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3 : : يــــرسـل هــــذا الـــقـــرار إلى الـــوالـي اHـــعـــني اHـــادة اHـــادة 
الــــذي يـــتـــعـــY عـــلــــيه مـــراســـلــــة رئـــيس اجملـــلـس الـــشـــعـــبي
الـوالئي ورؤسـاء اجملــالس الـشـعــبـيـة الـبــلـديـة اHــعـنـيـة من
أجل الــقـيــام بــنـشــره Hــدة شـهــر واحـد (1) �ـقــر الــبـلــديـات

اHعنية.

r4 : : يــتــعـيّن عــلى مــديــر الـســيــاحـة بــالــواليـة الــمــادة الــمــادة 
حتت ســـلــطـــة الـــواليr تــكـــلـــيف مـــكــتب دراســـات مـــعــتـــمــد
قـــانـــونـــا بـــإعـــداد مــخــطط الــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــةr ويــقـوم
بــــإعالم الــــوزيــــر اHــــكــــلف بــــالــــســــيــــاحــــة والــــوالي اخملــــتص

إقليميا.

اHـادة اHـادة 5 : : زيــادة عــلى اإلدارات الـعــمــومـيــة واHــصـالح
غــيــر اHـمــركــزة لــلـدولــة والــهــيـئــات واHــصــالح الـعــمــومــيـة
اHنصوص عليها في اHادة 9 من اHرسوم التنفيذي رقــــم
07-86  اHــؤرخ في 21 صــفــر عــام 1428 اHــوافق 11 مــارس

سـنـة 2007 واHـذكـور أعالهr تـسـتـشـار اجلـمـعـيـات والـغـرف
واHـنـظــمـات اHـهـنـيــة الـنـاشـطــة في مـيـدان الـســيـاحـة عـلى

مستوى الوالية اHعنية.

اHـــــادة اHـــــادة 6 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة 17 مـن اHــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اHــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اHــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واHــذكــور أعالهr يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Hــنــاطق الــتــوسع واHــواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

(12) شهرا :

اHــرحــلـة األولى :اHــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتـلـف أنـواع
rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر rالتهيئة

rرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةHرحـلة الثـانية : اHا
rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر

اHــرحــلـة الــثــالــثـة :اHــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والــشــبـــكــات الـــمـخــتـلــفـة r(VRD) مـدة اإلعــداد أربـعـة (4)

أشهر.

الــــمـــادالــــمـــادّة ة 7 :  : يـــنــــشــــر هـــذا الــــقـــرار فــي الـــجــــريـــدة
الـرّسـمـيـّة لـلــجـمـهـوريـّة الـجـزائــريـّة الـدّيـمـقـراطـيـّة

الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 29 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق
13 أكتوبر سنة 2015.

عمار غولعمار غول

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 29 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1436 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 13
أكتـوبر أكتـوبر سنة سنة r2015 يتضمن تـقرير إعداد مخططاتr يتضمن تـقرير إعداد مخططات
الـــتـــهـــيـــئــــة الـــســـيـــاحـــيــــة Hـــنـــاطق الـــتــــوسع واHـــواقعالـــتـــهـــيـــئــــة الـــســـيـــاحـــيــــة Hـــنـــاطق الـــتــــوسع واHـــواقع
الــــســــيــــاحــــيـــة لــــكـل من تــــمــــاســـY وعــــY الــــصــــحـــراءالــــســــيــــاحــــيـــة لــــكـل من تــــمــــاســـY وعــــY الــــصــــحـــراء

ومرجاجة (والية ورقلة).ومرجاجة (والية ورقلة).
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـر التـهـيئـة الـعمـرانـية والـسـياحـة والـصنـاعة
rالتقليدية

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 88-232 اHـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
rعدلHا rتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يــحــدد كـــيـــفـــيـــات إعـــداد مــخـــطــط الـتــهــيــئــة الــســيــاحــيـة
Hــنــاطـق الــتــوسع واHــواقـع الــســيــاحــيـــةr اHــعــدلr ال ســيــمــا

rادتان 5 و6 منهHا
- واعـتــبــارا لـنــتـائـج دراسـات الــتـهــيــئـة الــســيـاحــيـة
اHنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واHواقع الـسـيـاحـية

rوالتصريح بها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــــادة األولى :اHــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHــــــادتـــــY 5 و6 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واHـذكـور أعالهr يـقـرر

إعـداد مــخــطــطــات الــتـهــيــئــة الــسـيــاحــيــة Hــنــاطق الــتـوسع
واHواقع السياحية اHذكورة أدناه :

rوالية ورقلة rYبلدية تماس rYتماس -
rوالية ورقلة rبلدية النزلة rالصحراء Yع -

- مرجاجةr بلدية النزلةr والية ورقلة.

اHـادة اHـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اHـصـلـحـة الـعـامـة واHــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
الــتـهـيـئــة الـسـيـاحــيـة ومـوضـوعه ومــضـمـونه لـكـل مـنـطـقـة
لــلــتــوسع واHــواقع الــســيــاحـيــة اHــذكــورة في اHــادة األولى

أعالهr في التقرير اHرفق بأصل هذا القرار.

اHادة اHادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اHعـني الذي
يــتـــعــY عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورئـيسي اجملـلسY الـشعـبيـY البـلديـY اHعنـيY من أجل
Yـــدة شـــهـــر واحـــد (1) �ـــقـــر الــبـــلــديـــتــH الـــقـــيـــام بـــنـــشـــره

.YعنيتHا
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اHادة اHادة 4 : : يتـعيّن عـلى مديـر السيـاحة بـالواليةr حتت
سـلــطـة الــواليr تــكـلــيف مــكـتـب دراسـات مــعـتــمــد قـانــونـا
بـإعداد مخـطط التـهيـئة الـسياحـيةr ويـقوم بـإعالم الوزير

اHكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا.

اHـادة اHـادة 5 : : زيــادة عــلى اإلدارات الـعــمــومـيــة واHــصـالح
غــيــر اHـمــركــزة لــلـدولــة والــهــيـئــات واHــصــالح الـعــمــومــيـة
اHنصوص عليها في اHادة 9 من اHرسوم التنفيذي رقــــم
07-86  اHــؤرخ في 21 صــفــر عــام 1428 اHــوافق 11 مــارس

سـنـة 2007 واHـذكـور أعالهr تـسـتـشـار اجلـمـعـيـات والـغـرف
واHـنـظــمـات اHـهـنـيــة الـنـاشـطــة في مـيـدان الـســيـاحـة عـلى

مستوى الوالية اHعنية.

اHـــــادة اHـــــادة 6 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة 17 مـن اHــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اHــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اHــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واHــذكــور أعالهr يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Hــنــاطق الــتــوسع واHــواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

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

rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر rالتهيئة
rرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةHرحـلة الثـانية : اHا

rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر
اHــرحــلـة الــثــالــثـة :اHــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والــشــبـــكــات الـــمـخــتـلــفـة r(VRD) مـدة اإلعــداد أربـعـة (4)

أشهر.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 29 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق
13 أكتوبر سنة 2015.

عمار غولعمار غول
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 29 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1436 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 13
أكتـوبر أكتـوبر سنة سنة r2015 يتضمن تـقرير إعداد مخططاتr يتضمن تـقرير إعداد مخططات
الـــتـــهـــيـــئــــة الـــســـيـــاحـــيــــة Hـــنـــاطق الـــتــــوسع واHـــواقعالـــتـــهـــيـــئــــة الـــســـيـــاحـــيــــة Hـــنـــاطق الـــتــــوسع واHـــواقع
الـــــســــيـــــاحـــــيــــة لـــــكل مـن مــــداغ الـــــســــيـــــاحـــــيــــة لـــــكل مـن مــــداغ 3 وســـــيــــدي يـــــعــــقــــوب وســـــيــــدي يـــــعــــقــــوب

والوردانية  مالوس (والية عY تموشنت).والوردانية  مالوس (والية عY تموشنت).
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـر التـهـيئـة الـعمـرانـية والـسـياحـة والـصنـاعة
rالتقليدية

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يــحــدد كـــيـــفـــيـــات إعـــداد مــخـــطــط الـتــهــيــئــة الــســيــاحــيـة
Hــنــاطـق الــتــوسع واHــواقـع الــســيــاحــيـــةr اHــعــدلr ال ســيــمــا

rادتان 5 و6 منهHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-131 اHؤرخ
في 14 جـــمـــادى األولى عــام 1431 اHــوافق 29 أبـــريل ســـنــة
2010 واHـــــتــــــضـــــمن حتــــــديـــــد مـــــنـــــاطـق الـــــتـــــوسـع واHـــــواقع

rالسياحية والتصريح بها وتصنيفها
- واعـتــبــارا لـنــتـائـج دراسـات الــتـهــيــئـة الــســيـاحــيـة
اHنـجـزة عـنـد حتديـد مـنـاطق الـتـوسع واHواقع الـسـيـاحـية

rوالتصريح بها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــــادة األولى :اHــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHــــــادتـــــY 5 و6 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واHـذكـور أعالهr يـقـرر

إعـداد مــخــطــطــات الــتـهــيــئــة الــسـيــاحــيــة Hــنــاطق الــتـوسع
واHواقع السياحية اHذكورة أدناه :

rتموشنت Yوالية ع rبلدية بوزجار r 3 مداغ -
- ســـيـــدي يـعــقــوبr بـلــديــة ولـهــاصــة الـغــرابــةr واليـة

rتموشنت Yع
- الـوردانية  مالـوسr بلديـة ولهاصة الـغرابةr والية

عY تموشنت.

اHـادة اHـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اHـصـلـحـة الـعـامـة واHــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
الــتـهـيـئــة الـسـيـاحــيـة ومـوضـوعه ومــضـمـونه لـكـل مـنـطـقـة
لــلــتــوسع واHــواقع الــســيــاحـيــة اHــذكــورة في اHــادة األولى

أعالهr في التقرير اHرفق بأصل هذا القرار.

اHادة اHادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اHعـني الذي
يــتـــعــY عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورئـيسي اجملـلسY الـشعـبيـY البـلديـY اHعنـيY من أجل
Yـــدة شـــهـــر واحـــد (1) �ـــقـــر الــبـــلــديـــتــH الـــقـــيـــام بـــنـــشـــره

.YعنيتHا

اHادة اHادة 4 : : يتـعيّن عـلى مديـر السيـاحة بـالواليةr حتت
سـلــطـة الــواليr تــكـلــيف مــكـتـب دراسـات مــعـتــمــد قـانــونـا
بـإعداد مخـطط التـهيـئة الـسياحـيةr ويـقوم بـإعالم الوزير

اHكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا.

اHـادة اHـادة 5 : : زيــادة عــلى اإلدارات الـعــمــومـيــة واHــصـالح
غــيــر اHـمــركــزة لــلـدولــة والــهــيـئــات واHــصــالح الـعــمــومــيـة
اHنصوص عليها في اHادة 9 من اHرسوم التنفيذي رقــــم
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07-86 اHــؤرخ في 21 صـــفـــر عـــام 1428 اHــوافق 11 مــارس

سـنـة 2007 واHـذكـور أعالهr تـسـتـشـار اجلـمـعـيـات والـغـرف
واHـنـظــمـات اHـهـنـيــة الـنـاشـطــة في مـيـدان الـســيـاحـة عـلى

مستوى الوالية اHعنية.

اHـــــادة اHـــــادة 6 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة 17 مـن اHــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اHــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اHــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واHــذكــور أعالهr يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Hــنــاطق الــتــوسع واHــواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

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

rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر rالتهيئة
rرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةHرحـلة الثـانية : اHا

rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر
اHــرحــلـة الــثــالــثـة :اHــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والشـبكات اخملتلفة r(VRD) مدة اإلعداد أربعة (4) أشهر.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 29 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق
13 أكتوبر سنة 2015.

عمار غولعمار غول
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مــــــــؤرقـــــــرار مــــــــؤرّخ في خ في 29 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1436 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 13
أكتـوبر أكتـوبر سنة سنة r2015 يـتضمن تـقريـر مراجعـة مخططr يـتضمن تـقريـر مراجعـة مخطط
الـــتـــهــــيـــئـــة الـــســـيـــاحــــيـــة Hـــنـــطـــقـــة الــــتـــوسع واHـــوقعالـــتـــهــــيـــئـــة الـــســـيـــاحــــيـــة Hـــنـــطـــقـــة الــــتـــوسع واHـــوقع

السياحي سيدي خليفة (والية تيزي وزو).السياحي سيدي خليفة (والية تيزي وزو).
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيـر التـهـيئـة الـعمـرانـية والـسـياحـة والـصنـاعة
rالتقليدية

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 88-232 اHـــــؤرخ في 25
ربــــيـع األول عــــام 1409 اHـــــوافق 5 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 1988
rعدلHا rتضمن اإلعالن عن مناطق التوسع السياحيHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يــحــدد كـــيـــفـــيـــات إعـــداد مــخـــطــط الـتــهــيــئــة الــســيــاحــيـة
Hــنــاطـق الــتــوسع واHــواقـع الــســيــاحــيـــةr اHــعــدلr ال ســيــمــا

rادتان 5 و6 منهHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 13-128 اHؤرخ
في 25 جــــمــــادى األولى عــــام 1434 اHــــوافق 6 أبــــريل ســــنــــة
2013 واHـــتــضـــمن اHـــصـــادقـــة عــلـى مــخـــطـــطـــات الــتـــهـــيـــئــة

rواقع السياحيةHالسياحية لبعض مناطق التوسع وا
- واعـــتــبــارا لـــنــتــائج دراســـة الــتــهـــيــئــة الــســـيــاحــيــة
اHـنــجـزة عـنــد حتـديـد مــنـطـقـة الــتـوسع واHـوقـع الـسـيـاحي

rوالتصريح بها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــــادة األولى :اHــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكـــــام اHــــــادتـــــY 5 و6 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 واHـذكـور أعالهr يـقـرر

مــراجـعــة مــخــطط الــتـهــيــئــة الــسـيــاحــيــة Hـنــطــقــة الــتـوسع
واHــوقع الــســيــاحي لــســيــدي خــلــيــفــةr بــلــديــتي أيت شــافع

وأزفونr والية تيزي وزو.

اHـادة اHـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اHـصـلـحـة الـعـامـة واHــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
التهيئة السـياحية وموضوعه ومضـمونه Hنطقة التوسع
واHـــوقـع الـــســــيــــاحي اHــــذكـــور فـي اHـــادة األولـى أعالهr في

التقرير اHرفق بأصل هذا القرار.

اHادة اHادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اHعـني الذي
يــتـــعــY عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورئـيسي اجملـلسY الـشعـبيـY البـلديـY اHعنـيY من أجل
Yـــدة شـــهـــر واحـــد (1) �ـــقـــر الــبـــلــديـــتــH الـــقـــيـــام بـــنـــشـــره

.YعنيتHا

اHادة اHادة 4 : : يتـعيّن عـلى مديـر السيـاحة بـالواليةr حتت
سـلــطـة الــواليr تــكـلــيف مــكـتـب دراسـات مــعـتــمــد قـانــونـا
بـإعداد مخـطط التـهيـئة الـسياحـيةr ويـقوم بـإعالم الوزير

اHكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا.

اHـادة اHـادة 5 : : زيــادة عــلى اإلدارات الـعــمــومـيــة واHــصـالح
غــيــر اHـمــركــزة لــلـدولــة والــهــيـئــات واHــصــالح الـعــمــومــيـة
اHنصوص عليها في اHادة 9 من اHرسوم التنفيذي رقــــم
07-86  اHــؤرخ في 21 صــفــر عــام 1428 اHــوافق 11 مــارس

سـنـة 2007 واHـذكـور أعالهr تـسـتـشـار اجلـمـعـيـات والـغـرف
واHـنـظــمـات اHـهـنـيــة الـنـاشـطــة في مـيـدان الـســيـاحـة عـلى

مستوى الوالية اHعنية.

اHـــــادة اHـــــادة 6 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة 17 مـن اHــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اHــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اHــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واHــذكــور أعالهr يــتـم إعـداد
مــخــطط الــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Hــنــاطق الــتــوسع واHــواقع
السـياحـية في ثالث (3) مراحل وذلك فـي أجل اثني عشر

(12) شهرا :
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اHــرحــلـة األولى :اHــرحــلـة األولى : تــشــخــيص وإعــداد مــخــتــلف أنــواع
rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر rالتهيئة

rـرحـلة الـثانـية : إعداد مـخطط الـتهـيئـة السـياحـيةHـرحـلة الـثانـية : اHا
rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر

اHــرحــلـة الــثــالــثـة :اHــرحــلـة الــثــالــثـة : مـلـف تــنـفــيــذ شــبــكــات الــقــنـوات
والـشـــبـــكــات الـــمــخـتــلــفـة r(VRD) مـدة اإلعــداد أربــعـة (4)

أشهر.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 29 ذي احلجة عام 1436 اHوافق 13
أكتوبر سنة 2015.

عمار غولعمار غول
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 29 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1436 اHوافق  اHوافق 13  أكتوبرأكتوبر
سـنـة سـنـة r2015 يـتـضـمـن تـقـريـر إعـداد مـخـطط الـتـهـيـئـةr يـتـضـمـن تـقـريـر إعـداد مـخـطط الـتـهـيـئـة
الـسيـاحـيـة Hنـطـقة الـتـوسع واHـوقع الـسيـاحي حـمامالـسيـاحـيـة Hنـطـقة الـتـوسع واHـوقع الـسيـاحي حـمام

الصاحلY (والية خنشلة).الصاحلY (والية خنشلة).
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير الـتـهـيئـة الـعمـرانـيـة والسـيـاحـة والصـنـاعة
rالتقليدية

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

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقــتـضى اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 07-86 اHـؤرخ
في 21 صـفـر عام 1428 اHـوافق 11 مـارس سـنة 2007 الـذي
يــحــدد كـــيـــفـــيـــات إعـــداد مـــخـــطـط الــتــهــيــئــة الــســيــاحــيـة
Hــنــاطق الـــتــوسع واHـــواقع الــســيـــاحــيــةr اHــعـــدلr ال ســيــمــا

rادتان 5 و6 منهHا
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 10-131 اHؤرخ
في 14 جـــمـــادى األولى عـــام 1431 اHــوافق 29 أبـــريل ســـنـــة
2010 واHـــــتـــــضــــــمن حتــــــديـــــد مـــــنــــــاطق الــــــتـــــوسـع واHـــــواقع

rالسياحية والتصريح بها وتصنيفها
- واعــتـــبــارا لـــنــتــائـج دراســة الــتـــهــيــئـــة الــســيـــاحــيــة
اHـنــجـزة عـنــد حتـديـد مــنـطــقـة الـتــوسع واHـوقع الــسـيـاحي

rوالتصريح بها

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــــادة األولى :اHــــــادة األولى : طــــــبــــــقـــــا ألحــــــكــــــام اHــــــادتـــــY 5 و6 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 07-86 اHـؤرخ في 21 صــفــر عـام
1428 اHـوافق 11 مــارس سـنـة 2007 واHـذكــور أعالهr يـقـرر

إعداد مخـطط التهـيئة السـياحيـة Hنطقـة التوسع واHوقع
السياحي حمام الـصاحلrY بلديتي خـنشلة واحلامةr والية

خنشلة.
اHـادة اHـادة 2 : : حتـدد تـوجهـات الـتـهـيـئة وقـائـمـة جتـهـيزات
اHـصـلـحـة الـعـامـة واHــنـشـآت الـقـاعـديـة وكـذا شـكل مـخـطط
التهيئة السـياحية وموضوعه ومضـمونه Hنطقة التوسع
واHـــوقع الـــســـيـــاحـي اHــذكـــورة فـي اHـــادة األولى أعالهr في

التقرير اHرفق بأصل هذا القرار.

اHادة اHادة 3 : : يـرسل هذا الـقرار إلى الـوالي اHعـني الذي
يــتـــعــY عــلـــيه مــراســلـــة رئــيس اجملـــلس الــشــعـــبي الــوالئي
ورئـيسي اجملـلسY الـشعـبيـY البـلديـY اHعنـيY من أجل
Yـــدة شـــهـــر واحـــد (1) �ـــقـــر الــبـــلــديـــتــH الـــقـــيـــام بـــنـــشـــره

.YعنيتHا

اHادة اHادة 4 : : يتـعيّن عـلى مديـر السيـاحة بـالواليةr حتت
سـلــطـة الــواليr تــكـلــيف مــكـتـب دراسـات مــعـتــمــد قـانــونـا
بـإعداد مخـطط التـهيـئة الـسياحـيةr ويـقوم بـإعالم الوزير

اHكلف بالسياحة والوالي اخملتص إقليميا.

اHـادة اHـادة 5 : : زيــادة عــلى اإلدارات الـعــمــومـيــة واHــصـالح
غــيــر اHـمــركــزة لــلـدولــة والــهــيـئــات واHــصــالح الـعــمــومــيـة
اHنصوص عليها في اHادة 9 من اHرسوم التنفيذي رقــــم
07-86 اHــؤرخ في 21 صـــفـــر عـــام 1428 اHــوافق 11 مــارس

سـنـة 2007 واHـذكـور أعالهr تـسـتـشـار اجلـمـعـيـات والـغـرف
واHـنـظــمـات اHـهـنـيــة الـنـاشـطــة في مـيـدان الـســيـاحـة عـلى

مستوى الوالية اHعنية.

اHـــــادة اHـــــادة 6 : : طـــــبــــــقــــــا ألحــــــكــــــام اHـــــادة 17 مـن اHــــــرســـــوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 07-86 اHــــؤرخ في 21 صــــفــــر عــــام 1428
اHــوافق 11 مــارس ســنـة 2007 واHــذكــور أعالهr يــتـم إعـداد
مــخــطط الـــتــهــيــئــة الــســيــاحــيــة Hـــنــطــقــة الــتــوسع واHــوقع
الـسيـاحي في ثالث (3) مـراحل وذلك فـي أجل اثـني عـشر

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

rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر rالتهيئة
rرحـلة الثـانية : إعداد مـخطط الـتهـيئة الـسيـاحيةHرحـلة الثـانية : اHا

rمدة اإلعداد أربعة (4) أشهر
اHــرحــلـة الــثــالــثـة :اHــرحــلـة الــثــالــثـة : مــلف تــنـفــيــذ شــبـكــات الــقــنـوات
والشـبكات اخملتلفة r(VRD) مدة اإلعداد أربعة (4) أشهر.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 29 ذي احلــجــة عــام 1436 اHــوافق
13 أكتوبر سنة 2015.

عمار غولعمار غول



وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اLستشفياتوإصالح اLستشفيات

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 14 مــحــر مــحــرّم عــام م عــام 1437 اHـوافق  اHـوافق 28 أكــتــوبـر أكــتــوبـر
سـنة سـنة r2015 يتضـمن تعـيY أعـضاء اللـجنـة الوطـنيةr يتضـمن تعـيY أعـضاء اللـجنـة الوطـنية
اHـــتـــعـــددة الـــقــطـــاعـــات لـــلـــوقـــايـــة من األمـــراض غـــيــراHـــتـــعـــددة الـــقــطـــاعـــات لـــلـــوقـــايـــة من األمـــراض غـــيــر

اHتنقلة ومكافحتها.اHتنقلة ومكافحتها.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرخ في 14 مـحرّم عـام 1437 اHوافق
28 أكــتــوبــر ســنـة r2015 يــعــيّن األعــضــاء اآلتــيــة أسـمــاؤهم

تطبـيقا ألحكام اHادة 5 من اHرسـوم التنفيذي رقم 72-15 
اHـؤرخ في 21 ربـيع الـثـانـي عام 1436 اHـوافق 11 فـبـراير
سـنـة 2015 واHــتـضـمـن إنـشـاء الــلـجـنــة الـوطــنـيـة اHــتـعـددة
rتنقلة ومكافحتهاHالقطاعات للوقـاية من األمراض غير ا
وحتديد مـهامها وتـنظيمـها وسيرهـاr في اللجنـة الوطنية
اHــتـعـددة الــقـطـاعــات لـلـوقــايـة من األمـراض غــيـر اHـتــنـقـلـة

ومكافحتها Hدة خمس (5) سنوات :

بعنوان الوزارات :بعنوان الوزارات :
rكلف بالصحةHثل الوزير ا rمصباح اسماعيل -
- بـولوفـة إبـتسـامr ـثـلة الـوزيـر اHكـلف بـالداخـلـية

rواجلماعات احمللية
rاليةHكلف باHثل الوزير ا rطرفاية بالل -

- عـــــبـــــدة عــــلـيr ـــــثل الـــــوزيـــــر اHــــكـــــلـف بــــالـــــفـالحــــة
rوالتنمية الريفية

rكلف بالتجارةHثلة الوزير ا rبوزناد مليكة -
- عــــثـــــمــــاني صـــــبــــريـــــنــــةr ـــــثــــلــــة الـــــوزيــــر اHـــــكــــلف

rباالتصال
- عــصـاد أنــيــســةr ــثـلــة الــوزيــر اHــكـلـف بـالــتــربــيـة

rالوطنية
- زمـــيــرلي عــمـــرr ــثل الــوزيــر اHـــكــلف بــالـــتــعــلــيم

rالعالي والبحث العلمي
- طـــيـــرة أمــrY ـــثـل الــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالـــصـــنـــاعــة

rناجمHوا
- ســاجي فــازيــةr ــثـلــة الــوزيــر اHــكــلف بــالــتــهــيــئـة

rالعمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
- غـويــني راضـيـةr ــثـلـة الـوزيــر اHـكـلف بــالـشـبـاب

rوالرياضة

- هـــــوام فـــــوزيr ـــــثل الـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلف بـــــالـــــعـــــمل
rوالتشغيل والضمان االجتماعي

rكلف بالنقلHثل الوزير ا rلعربي مصطفى -

- عتامـنة نصـيرةr ـثلة الـوزير اHـكلف بالـتضامن
الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.

بعنوان اHؤسسات والهيئات الوطنية :بعنوان اHؤسسات والهيئات الوطنية :

- تــوامي ســمــيــرةr ـثــلــة اHــعــهـد الــوطــني لــلــصــحـة
rالعمومية

- بوكـرش عـبد الـبـاقيr ثل الـوكـالة اHـوضـوعاتـية
للبحث في علوم الصحة.

بعنوان اHنظمات واجلمعيات :بعنوان اHنظمات واجلمعيات :

- عـــمــورة نـــصـــيـــرةr ــثـــلـــة الــفـــدرالـــيــة اجلـــزائـــريــة
rYللمستهلك

- حــــمـــدي شـــريف مــــخـــتـــارr ــــثل جـــمـــعــــيـــة الـــنـــور
Hــســاعـدة األشــخـاص اHــصـابــY بــداء الـســرطـان ومــكـافــحـة

rYالتدخ

rثلة جمعية األمل rكتاب حميدة -

- بن ديـب نــور الـــدينr ـــثل اجلـــمــعـــيــة الـــريــاضـــيــة
rللجزائر الكبرى

- تـــارغـت ســـامــــيــــةr ــــثـــلــــة اجلــــمــــعـــيــــة اجلــــزائــــريـــة
rللتضامن مع مرضى اجلهاز التنفسي

- مـــخـــبـي خـــيـــر الـــدينr ـــثل اجلـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة
Hساعدة اHصابY بارتفاع ضغط الدم.

بعنوان الشخصيات :بعنوان الشخصيات :

- بــــلــــحــــســــY مـــرادr أســــتــــاذ اســــتــــشــــفــــائي جــــامــــعي
rمتخصص في الطب الرياضي

- زيــدوني نــور الـدينr أســتــاذ اســتـشــفــائي جــامـعي
 rمتخصص في أمراض الرئة والسل

- بــــروري مـــنـــصـــورr أســـتــــاذ اســـتـــشـــفـــائـي جـــامـــعي
rمتخصص في الطب الباطني

- أوكال أحمدr أستـاذ استشفائي جامعي متخصص
rفي الطب الباطني واألورام

- قـادري كمالr ـارس طبي مـتخصص في الـصحة
العموميةr تخصص الطب الباطني.
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