
العدد العدد 44

السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة 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

األربعاء األربعاء 22 شوال ع شوال عام ام 1437 هـهـ

اHوافق اHوافق 27 يوليو سنة  يوليو سنة 2016 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
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم رئاسي رقم 16-202 مؤرّخ في 14 شوال عام 1437 اHوافق 19 يوليو سنة r2016 يتضمن حتويل اعتماد إلى ميزانية
التكاليف اHشتركة......................................................................................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 16-203 مـؤرخ في 20 شـوال عام 1437 اHـوافق 25 يــولـيـو سـنـة r2016 يـحـدد شـروط وكـيـفـيـات �ـارسـة
نشاطات النقل البحري احلضري والنزهة البحرية...........................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 رمضـان عام 1437 اHوافق 29 يونـيو سنة r2016 يـتضمّن إنـهاء مـهام مديـر التـطبيق واHـراقبة
باHديرية العامة للوظيفة العمومية - سابقا....................................................................................................
مــراســيم رئـاســيّــة مــؤرّخـة في 24 رمـضــان عـام 1437 اHـوافق 29 يـونــيـو ســنـة r2016 تــتــضـمّـن إنـهــاء مــهـام بــوزارة الــداخـلــيـة
واجلماعات احمللية........................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 24 رمـضــان عـام 1437 اHـوافق 29 يـونــيـو ســنـة r2016 يـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام نـائــبــة مـديــر بـوزارة
الداخلية واجلماعات احمللية والبيئة واإلصالح اإلداري - سابقا............................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 24 رمــضــان عــام 1437 اHـوافق 29 يــونــيــو ســنـة r2016 يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام نــائب مــديــر بـوزارة
الداخلية واجلماعات احمللية والبيئة - سابقا....................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 رمـضـان عـام 1437 اHـوافق 29 يــونـيـو سـنـة r2016 يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام نـائب مــديـر بـاHـديـريـة
العامة للمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية..............................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 رمـضـان عـام 1437 اHـوافق 29 يـونـيـو سـنة r2016 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـر اإلدارة احملـلـية في
والية البويرة..............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 24 رمضـان عام 1437 اHـوافق 29 يـونـيو سـنة r2016 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام رئيس دراسـات بـاجمللس
الوطني للمحاسبة.......................................................................................................................................
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 اHوافق 28 يونيو سنة r2016 تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الثقافة............
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23 رمــضــان عــام 1437 اHـوافق 28 يــونــيــو ســنـة r2016 يـتــضــمّـن إنـهــاء مــهــام بــاHــكــتــبــة الــوطــنــيـة
اجلزائرية...................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23 رمضـان عام 1437 اHـوافق 28 يـونـيو سـنة r2016 يتـضـمّن إنـهـاء مـهام مـديـرة اHـتـحف الـوطني
لشرشال.....................................................................................................................................................
مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخة في 23 رمـضـان عـام 1437 اHـوافق 28 يـونـيـو سـنة r2016 تـتـضمّـن إنـهـاء مـهام مـديـريـن لـلثـقـافـة في
الواليات.....................................................................................................................................................
مــراســيـم رئــاســيّــة مــؤرّخــة في 24 رمــضــان عــام 1437 اHـــوافق 29 يــونــيــو ســنــة r2016 تــتــضــمّن الــتّــعــيــY بــوزارة الــداخــلــيــة
واجلماعات احمللية........................................................................................................................................

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 23 رمضان عام 1437 اHوافق 28 يونيو سنة r2016 تتضمّن التّعيY بوزارة الثقافة................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 اHوافق 28 يونيو سنة r2016 يتضمّن تعيY مديرين للثقافة في الواليات..

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة 2016...............................................................................................................
الوضعيّة الشّهريّة في 31 مايو سنة 2016.................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســــوممــــرســــوم رئـــــاسي رقم  رئـــــاسي رقم 16-202 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 14 شــــوال عــــام شــــوال عــــام
1437  اHـوافق اHـوافق 19 يـولـيـو سـنة  يـولـيـو سـنة r2016 يتـضـمن حتويلr يتـضـمن حتويل

اعتماد إلى ميزانية التكاليف اHشتركة.اعتماد إلى ميزانية التكاليف اHشتركة.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اHادّتان 91-6 و143
r( الفقرة األولى) منه

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

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

r2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي اHؤرخ فـي 14 ربيع
الـثاني عام 1437 اHوافق 24  ينـاير سـنة 2016 واHـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اHـالـيـة

r2016 لسنة
- و�قـتـضى اHرســوم الـتنـفـيذي رقم 16-22 اHـؤرخ
فـي 14 ربــيع الـــثــاني عــام 1437 اHــوافق 24  يـــنــايــر ســنــة

2016 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الــعــدلr حــافظ األخــتــامr من مــيــزانــيــة الــتــســيــيــر �ــوجب
r2016 الية لسنةHقانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــلـــغـى مـن مـــيـــزانـــيــة ســـنــة 2016
اعـــتــمـــاد قـــدره مـــائــة وخـــمــســة وعـــشــرون مـــلــيـــون ديــنــار
(125.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل

وفي األبواب اHبيّنة في اجلدول اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـخــصـص Hـيزانيــة سـنـة 2016  اعـتـمــاد
قــــــدره مــــائــــة وخـــــمــــســــة وعـــــشــــرون مــــلـــــيــــون ديــــنــــار
(125.000.000 دج) يقـيّد في ميـزانيـة التكـاليف اHشـتركة
وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نــفـــقــات مـــحــتــمـــلــة - احــتـــيــاطي

مجمع".

اHــاداHــادّة ة 3 :  : يـكـلـف وزيـر اHـالـيـة ووزيــر الـعـدلr حـافظ
األخــتــامr كل فــيــمـا يــخــصهr بــتــنــفــيــذ هـــذا اHــرســوم الـذي
يــنــشــر فـي اجلــريـدة الــرّســمــيّــة لــلــجــمــهــوريّــة اجلــزائــريّـة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 14 شـــوال عــام 1437 اHــوافق 19
يوليو سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول اHلحقاجلدول اHلحق

11 - 31

12 - 31

الفرع األولالفرع األول
مديرية اإلدارة العامةمديرية اإلدارة العامة
الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اHصالح القضائيةاHصالح القضائية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اHصالحوسائل اHصالح
القسم األولالقسم األول

اHوظفون - مرتبات العمـلاHوظفون - مرتبات العمـل
اHصالح القضائية - الراتب الرئيسي للنشاط...............................
اHصالح القضائية - التعويضات واHنح اخملتلفة..............................
مجموع القسم األول

67.000.000

32.600.000

99.600.000

االعتمادات االعتمادات اHلغـاة اHلغـاة (دج)(دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 16-203 مــؤرخ في  مــؤرخ في 20 شـــوال عــام شـــوال عــام
1437 اHــوافق  اHــوافق 25 يـــولــيــو ســنــة  يـــولــيــو ســنــة r2016 يــحــدد شــروطr يــحــدد شــروط

وكيفيات �ـارسة نشاطات النـقل البحري احلضريوكيفيات �ـارسة نشاطات النـقل البحري احلضري
والنزهة البحرية.والنزهة البحرية.

ــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

- بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريــــر وزيـــر األشــــغـــال الــــعـــمــــومـــيـــة
rوالنقل

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتمّمHعدّل واHا rاإلجراءات اجلزائية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

rتمّمHعدّل واHا rالعقوبات
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 73-12 اHــؤرخ في 29 صــفــر
عـام  1393 اHـوافق 3 أبــريل سـنـة 1973 واHـتـضـمن إحـداث

rتممHعدل واHا rصلحة الوطنية حلراسة الشواطئHا
- و�ـقــتــضى األمـر رقم 76-80 اHـؤرخ في 29 شـوال
عــــام 1396 اHــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واHــــتــــضــــمن

rتمّمHعدّل واHا rالقانون البحري
- و�قـتضى األمر رقم 95-07 اHؤرخ في 23 شـعبان
عـــــام  1415 اHـــــوافق 25  يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1995 واHـــــتــــــعـــــلق

rتمّمHعدل واHا rبالتأمينات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-11 اHــــؤرخ في11 
ربيع الثاني عام 1422 اHوافق 3 يوليو سنة 2001 واHتعلق

rتمّمHعدّل واHا rائياتHبالصيد البحري وتربية ا
-  و�ـقـتـضى الـقـانون رقم 03-01 اHـؤرخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1423 اHـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واHــتـعـلق

rستدامة للسياحةHبالتنمية ا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-02 اHـؤرخ في 16 ذي
احلـجة عام 1423 اHوافق 17 فبـراير سنة 2003 الـذي يحدد
Yالـــقــواعــد الـــعــامــة لالســـتــعــمــال واالســـتــغالل الــســـيــاحــيــ

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

rستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق

rنافسةHبا
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

rمارسات التجاريةHطبقة على اHالذي يحدد القواعد ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعــلق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةr اHــعـدل

rتممHوا
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 09-01 اHــؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمن قـانون

r2009 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 63-351 اHــــؤرخ في 11
ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 1963 واHــــتـــضــــمن انــــضــــمـــام بــــتــــحـــفظ
اجلـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الـد�ـقـراطيـة الـشـعـبـيـة لـالتـفـاقـية
اجلمركـية اHتـعلقـة باالسـتيراد اHـؤقت لالستعـمال اخلاص

rلقوارب النزهة و الطائرات
- و�ــقـتــضـــى اHـرســــوم رقــم 75-59 اHــؤرخ في 17
ربيــع الثــاني عــام 1395 اHــوافــق 29 أبريل سنــة 1975

rشروباتHتعلق بالتنظيم اإلداري حملالت بيع اHوا

اجلدول اHلحق (تابع)اجلدول اHلحق (تابع)

11 - 33

13 - 33
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اHصالح القضائية - الضمان االجتماعي........................................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
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- و�ــــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم رقم 85-12 اHــــــؤرخ في 5
جمادى األولى عام 1405 اHوافق 26 يناير سنة 1985 الذي
يـحـدد األعــمـال الـفــنـدقـيــة والـسـيــاحـيـة ويــنـظـمــهـاr اHـعـدل

rتممHوا
- و�ــــقـــتــــضــى اHــــرســـــوم الـــرئــــاســي رقــم 125-15
اHــــؤرخ فــي 25 رجـب عــام 1436 اHــوافق 14 مـــايـــو ســـنــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-165 اHؤرخ
في 27 مـحرم عام 1410 اHوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

rتممHعدل واHا rيحدد صالحيات وزير النقل
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-01 اHـؤرخ
في  22 شـوال عـام 1422 اHـوافق 6 يـنـايـر سـنـة 2002 الـذي

rوانئ وأمنهاHيحدّد النظام العام الستغالل ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 02-149 اHؤرخ
في 26 صـــفـــر عــام 1423 اHــوافق 9 مـــايـــو ســـنــة 2002 الــذي

rيحدد قواعد تفتيش السفن
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-481 اHؤرخ
في 19 شـــوال عــام 1424 اHــوافق 13 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2003

 rالذي يحدد شروط �ارسة الصيد البحري وكيفياته
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-200 اHؤرخ
في 8 جـمـادى الـثـانـيـة  عام  1428 اHـوافق 23 يـونـيـو سـنـة
2007 الـــذي يـــحـــدد الـــســــفن غـــيــــر اخلـــاضـــعـــة لـالتـــفـــاقـــيـــات

الـــــدولــــيـــــة حـــــول سالمـــــة األرواح في الـــــبــــحـــــار ويــــضـــــبط
rالقواعد اخلاصة بالسالمة والتفتيش التي تطبق عليها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-108 اHؤرخ
في 12 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1437 اHـوافق 21 مــارس سـنـة
2016 الذي يـحدد شـروط اHؤهالت اHـهـنيـة واحلصـول على

rطابقةHالشهادات البحرية ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
شــروط وكـــيـــفـــيـــات �ــارســـة نـــشـــاطــات الـــنـــقل الـــبـــحــري

احلضري والنزهة البحرية بغرض الربح.

2 : : تــدخل ضــمن مــجــال تــطـبــيق هــذا اHــرسـوم اHـادة اHـادة 
نــشــاطــات الــنــقل الــبــحــري احلــضـري والــنــزهــة الــبــحــريـة

اآلتية :
rأ -  النقل البحري احلضري

rب -  الصيد البحري السياحي
rج - التنزه في البحر

rطعمHد - الباخرة - ا
هـ - النزهة على آليات بحرية ذات محرك.

اHادةاHادة 3 :  : يقصدr في مفهوم هذا اHرسومr �ا يأتي :

- الـنـقـل الـبـحـري احلـضـري : - الـنـقـل الـبـحـري احلـضـري : نـشـاط الــنـقل الـبـحـري
اHـنـتـظم لألشــخـاص بـY اHـوانئ الـوطــنـيـة الـذي يـتم عـلى

م¡ السفن التي تنقل اHسافرين.

- الــــصـــيــــد الــــبـــحــــري الـــســــيـــاحي :- الــــصـــيــــد الــــبـــحــــري الـــســــيـــاحي : عــــمــــلـــيــــة إركـــاب
اHسافرين على م¡ سفن مجهزة للقيام بالصيد البحري
أو الـسفن اHـائيـة باعـتبـارها نـشـاطا تـكمـيلـيا لـلنـزهة من
أجل اكـتــشـاف مــهـنــة الـبــحّـار الــصـيــاد أو مـربي اHــائـيـات

وكذا الوسط البحري.

- الــــــتـــــنــــــزه في الــــــبـــــحـــــر : - الــــــتـــــنــــــزه في الــــــبـــــحـــــر : نـــــشــــــاط نـــــزهــــــة إركـــــاب
اHـــســـافــرين لـــلـــقــيـــام بـــجــولـــة في الـــبــحـــرعـــلى مـــ¡ ســفن

بالقرب من الساحل.

- البـاخرة - اHطعم :- البـاخرة - اHطعم :  نشاط نـزهة ومطعم على م¡
rمـصـمـمة أو مـهـيأة rبـاخـرة متـنـقـلة أو سـاكـنة فـي مكـانـها
راســيـــة عــلى الــرصــيـف بــداخل مــوانئ الـــصــيــد الــبــحــري

و/أو موانئ النزهة.

- الـنـزهـة عــلى آلـيـات بـحــريـة ذات مـحـرك :- الـنـزهـة عــلى آلـيـات بـحــريـة ذات مـحـرك : نـشـاط
الـنـزهـة عن طـريق اسـتـئـجـار آلـيـات بـحـريـة ذات مـحـرك

لفائدة الغير. 

- اآللـــيــة الــبــحـــريــة ذات مــحــرك : - اآللـــيــة الــبــحـــريــة ذات مــحــرك : كـل آلــيــة بــحــريــة
مــجــهــزة بـــنــظــام دفع و�ــكن أن يـــقــودهــا شــخص وهــو في

وضعية جلوس أو وقوف أو ركوع على هيكلها.

تــــدخـل اآللــــيـــات مـن نــــوع دراجــــة مــــائــــيــــة أو دراجـــة
نـــاريــة بــحـــريــة أو مــزالجــة بـــحــريــةr وكـــذا الــلــوحــات ذات

محرك ضمن صنف اآلليات البحرية ذات محرك.

- السـائق اHستخدم :- السـائق اHستخدم : كل شخص �ـلك رخصة قيادة
سـفن "الـنـزهـة" ذات مـحـرك من الـصـنف األول مـسـتـخـدم

من طرف اHستغل.

- الـســائق الـزبـون :- الـســائق الـزبـون : كل شــخص �ـلك رخــصـة قـيـادة
سـفـيـنـة النـزهـة من الـصـنف األول يـسـتأجـر آلـيـة بـحـرية

ذات محرك Hدة محددة عند اHستغل بغرض النزهة.

- الـــراكب الـــزبــون : - الـــراكب الـــزبــون :  كل راكب ¢ إركــابه عــلى مــ¡
آلــيـة بــحــريــة ذات مــحـرك مع ســائق مــســتــخــدم أو سـائق

زبون.

اHــادةاHــادة 4 :  : �ــارس الـــنــشـــاطـــات اHــذكـــورة في اHــادة 2
أعـالهr أشـــخـــاص طـــبـــيـــعـــيـــون من جـــنـــســـيـــة جـــزائـــريـــة أو
أشــخـاص مــعـنــويـون خــاضـعــون لــلـقــانـون اجلــزائـريr غــيـر

مدرجY في البطاقة الوطنية Hرتكبي أعمال الغش.
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اHـادة اHـادة 5 : : تـخــضع �ــارســة الـنــشـاطــات اHــذكـورة في
اHـادة 2 أعالهr إلى احلـصول عـلى رخـصـة تـسلـمـهـا اHـصالح
اخملتصة الـتابعـة للوزيـر اHكلف بالـبحريـة التجـارية بعد
مـوافــقـة الـلـجــنـة اخملـتـصــة إقـلـيـمـيــا اHـذكـورة في اHـادة 11

أدناهr واكتتاب دفتر الشروط.
يـحدد £ـوذج الـرخص ودفـاتـر الـشـروط اخلـاصـة بكل

نشاط في اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـادة اHـادة 6 :  : يــقــع تـأمــيـن سالمــــة األمـاكــن اHــيـنــائـيـــة
اخملـــــصـــــصــــــة إلركـــــــاب وإنـــــــزال الـــــركـــــــاب اHـــــعـــــنـــــيــــــيــن
بالنـــشاطــات ("أ " و"ب" و"ج" و"د") اHـذكورة في اHادة 2

أعالهr على عاتق اHصالح األمنية اخملتصة.

7 : : يـــكــــلف اHـــســــيـــرون اHــــعـــنـــيــــون بـــتـــنــــظـــيم اHــادة اHــادة 
وتسيير عمليات إركاب وإنزال الركاب.

الفصل الثانيالفصل الثاني
أحكام مشتركة تطبق على نشاطات النقل البحريأحكام مشتركة تطبق على نشاطات النقل البحري

احلضري  احلضري  والنزهة البحريةوالنزهة البحرية

القسم األولالقسم األول
الرخصةالرخصة

اHـادة اHـادة 8 : : تـخــضع �ـارسـة نــشـاطــات الـنـقل الــبـحـري
احلــضــري والــنـزهــة الــبــحــريــة إلى احلــصــول عــلى رخــصـة

يسلّمها الوزير اHكلف بالبحرية التجارية.

اHـادة اHـادة 9 : : يــجب أن يــكـون طــلب الــرخـصــة مــصـحــوبـا
�لف يتضمن الوثائق اآلتية :

 : Yبالنسبة لألشخاص الطبيعي  -  : Y1 -  بالنسبة لألشخاص الطبيعي
rنسخة من بطاقة التعريف -

- صـحــيــفــة الــســوابق الــقــضــائـيــة رقم 3 ال يــتــجـاوز
rتاريخ إصدارها ثالثة (3) أشهر

- مستخرج من اجلدول الضريبي اHصفى.

: YعنويHبالنسبة لألشخاص ا - : YعنويH2 - بالنسبة لألشخاص ا
rعنويHنسخة من القانون األساسي للشخص ا -

- صــحـــيــفــة الـــســوابق الـــقــضـــائــيــة رقم 3 لــلـــمــســـيّــر
اHــــعـــيّـن �ـــوجب الــــقـــانــــون األســـاسيr ال يــــتـــجــــاوز تـــاريخ

rإصدارها ثالثة (3) أشهر
- مستخرج من اجلدول الضريبي اHصفى.

اHادة اHادة 10 : : يخضع صـاحب طلب الرخـصة إلى حتقيق
إداري تقوم به مصـالح األمن اخملتصة الـتي تقوم بإرسال
رأيــهــا إلى مــديــر الــبــحــريــة الـتــجــاريــة واHــوانئ في أجل

عشرين (20) يوماr ابتداء من تاريخ إخطارها.

rـادة 11 : :  تــنـشـأ ثالث (3)  جلــان جــهـويــة بـاجلــزائـرHـادة اHا
ووهران r وعنابـةr تدعى في صلب النص"اللجان"r تكلف
بـدارسة طـلبـات الرخـصـة والبت فـيهـاr وكذا إلـغاء رخص

االستغالل.
حتدد االختصاصات اإلقليمية للجان كما يأتي :

- الـــلــجـــنــة اجلـــهــويــة لـــلــجـــزائــر : الـــشــلف وتـــيــبــازة
واجلزائر وبومرداس وتيزي وزو.

Yالــــلـــــجــــنــــة اجلــــهــــويــــة لــــوهــــران : تــــلــــمــــســــان وعــــ -
تيموشنت ووهران ومستغا¦.

- الـــلــــجــــنـــة اجلــــهــــويــــة لـــعــــنــــابــــة : بـــجــــايــــة وجـــيــــجل
وسكيكدة وعنابة والطارف.  

يــحــدد تــشــكــيل هــذه الــلــجــان وتــنــظــيــمــهــا وســيــرهــا
بقرار من الوزير اHكلف بالبحرية التجارية.

اHــادة اHــادة 12 : : تــمــنح رخــصــة �ـــارســة نــشــاطــات الــنــقل
البـحري احلضـري والنـزهة البـحرية اHـذكورة في اHادة 2

أعالهH rدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
غـيـر أنّ الـسـفيـنـة تـبـقى خـاضـعة لـتـفـتـيــش سـنــوي
لـــلـــسـالمــــة من طـــرف اإلدارة الـــبـــحــــريــــة احملـــلـــيـــة طـــبـــقـــــا

للتشريــع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــادة اHــادة 13 : : الـــرخـــصــة شـــخــصـــيـــة وال �ــكـن الــتـــنــازل
عليـها أو نقل مـلكـيتهـاr وال �كن أن تـكون محل أي صـيغة

من صيغ اإليجار. وتكون مؤقتة وقابلة لإللغاء.
في حـــــالـــــة وفـــــاة اHــــســـــتـــــغلr �ـــــكـن ذوي حــــقـــــوقه أن
يـواصــلـوا اسـتــغالل الـنــشـاط شـريــطـة أن يــبـلّـغــوا الـوزيـر
اHــكـــلف بـــالـــبــحـــريــة الـــتـــجــاريـــة بــذلـك في أجل شـــهــر (1)

واحد.

اHادة اHادة 14 :  : يـجب طلب جتـديد الـرخـصة وفق األشـكال
نفسها قبل ثالثة (3) أشهر من انتهاء رخصة االستغالل. 

15 : : �ـــــــكن رفـض الــــــرخــــــصــــــة إذا لـم تــــــصــــــبح اHـــــادة اHـــــادة 
الشروط الضرورية Hنحها متوفرة.  

يـجب أن يـعلّـل الوزيـر اHـكلف بـالـبحـريـة التـجـارية
قرار رفض الرخصة ويبلّغه لصاحب الطلب.

اHـادة اHـادة 16 : : في حـالـة رفـض الـرخـصــــةr �ـكن طـالــبـهـا
أن يـرفــع طــعـنـا مــكـتــوبـا إلى الـوزيــر اHـكــلف بـالـبــحـريـة
الـــتــجـــاريــةr  في أجـل شــهــر (1) واحـــدr ابـــتــداء مـن تــاريخ

تبليغ الرفض.
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القسم الثانيالقسم الثاني
االستغاللاالستغالل

اHــادة اHــادة 17 :   :  يــتـــعــY عـــلى مـــســتـــغل أحــد الـــنــشـــاطــات
اHذكورة في اHادة 2 أعالهr القيام �ا يأتي :

- الشروع في نـشاطه في أجل ال يتجاوز الستة (6)
rأشهر التي تلي احلصول على الرخصة

- الـســهـر عــلى مـطــابـقــة الـســفن واآللـيــات الـبــحـريـة
ذات محـرك اHعـنية بـالنـشاطـات اHذكـورة في اHادة 2 من
هذا اHرسـومr فيـما يـتعـلق بسالمـة اHالحة الـتي خصصت
لـها مـثلـما هـو منـصـوص علـيه في النـصـوص التـنظـيمـية

rعمول بهاHا

- احـتـرام عـدد الـركــاب اHـرخص بـإركـابـهم عـلى مـ¡
rالسفن واآلليات البحرية ذات محرك

- اكـتـتـاب وثـيـقـة تـأمـY عـلى األشـخـاص والـسـفـيـنة
rأو اآللية البحرية ذات محرك

- الــسـهــر عــلى احــتــرام اHــنـافــســة وشــروط �ــارسـة
الـنشـاطـات التـجـارية والـقـواعد اHـطبـقـة علـى اHمـارسات

rستهلك وقمع الغشHالتجارية وحماية ا

- السهر على احـترام قواعد النظافة وحفظ الصحة
rالعمومية ونوعية اخلدمات

- إعالم اجلــــمـــهــــور بــــالــــتـــنــــقالت ومــــســــالك الــــســــيـــر
والـــتـــواريخ واHـــواقـــيت والـــتـــعـــريـــفـــات وأمـــاكـن اإلركــاب

rواإلنزال

- إبالغ الــوزيـر اHــكــلف بـالــبــحـريــة الــتـجــاريــة بـكل
rعارض و/أو حادث يخص األمن والسالمة البحرية

- إبالغ الوزير اHكلف بـالبحرية الـتجارية بتوقف
نشاط اHستغل.

اHــادة اHــادة 18 :  :  يـــجب عـــلى اHـــســتـــغل جتـــهــيـــز ســفـــيـــنــته
بطاقم مؤهل طبقا للتنظيم اHعمول به.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام خاصة تطبق على نشاطات أحكام خاصة تطبق على نشاطات النقل البحريالنقل البحري

احلضري والنزهة البحريةاحلضري والنزهة البحرية

اHـادة اHـادة 19 :  : زيـادة عـلى األحـكــام اHـشـتـركــة اHـنـصـوص
عــلـــيــهــا أعـالهr يــجب أن تـــكــون �ـــارســة نـــشــاطــات الـــنــقل
الـبــحـري احلـضـري والـنـزهــة الـبـحـريـة مـطــابـقـة لـلـشـروط

والكيفيات اخلاصة لكل نشاط من النشاطات.

القسم األولالقسم األول
النقل البحري احلضريالنقل البحري احلضري

اHــــادة اHــــادة 20 : تــــمـــنـح رخـــصــــة �ــــارســـة نــــشــــاط الـــنــــقل
الـــبـــحـــري احلــضـــري لـــصـــاحب الـــطــلـب الــذي تـــتـــوفــر فـــيه

الشروط اآلتية :
- الــتــوفـر عــلى بــرنـامج تــنــقالت مــصـادقــا عــلـيه من

rكلف بالبحرية التجاريةHالوزير ا
- الــتــوفــر عــلـى ســفــيــنــة جــديــدة أويـــقل عــمــرهــا عن
خــــمس (5) ســـنـــوات فـي حـــالــــة مـــا إذا اتـــضـح أن حـــالــــتـــهـــا
مُــرضــيــة عـــلى إثــر تــفــتــيـش تــقــني جتــريـه هــيــئــة مــؤهــلــة
قـانـونــا من اإلدارةr حـائـز عـلــيـهـا بـكل مــلـكـيـة أو مــسـتـغـلـة

بوسيلة أخرى ( قرض اإليجار أو االستئجار).

اHـادةاHـادة 21 :  : زيـادة علـى الوثـائق اHـنـصـوص عـلـيـها في
اHادة 9 أعالهr يتضمن مـلف احلصول على رخصة �ارسة

نشاط النقل البحري احلضري ما يأتي : 
rاقتراح اخلط الواجب تغطيته -

rتعلقة بالسفينةHالوثائق التقنية ا -
- نــســخــة من عــقــد مــلــكــيــة الـســفــيــنــة أو عــقــد قـرض

 rاإليجار أو االستئجار
rوثيقة تثبت رقم الرصيف -

- نسـخة من مـحـضر تـفتـيش سالمـة السـفيـنة تـعده
rاللجنة احمللية للتفتيش

- نــــسـخ من شــــهـــــادات سالمــــة الـــــســــفــــيــــنـــــة ووثــــائق
rفعولHطلوبة سارية اHالسفينة ا
 .Yنسخة من وثيقة التأم -

اHـادة اHـادة 22 :  : يـجب أن يـتـراوح طــول الـسـفن اHــسـتـغـلـة
في إطـار الــنـقـل الـبــحـري احلــضـري بــY أربــعـة وعــشـرين
(24) وأربـعـY (40) مــتـــراr وتــكــون مـــطــابــقـــة لــلــمـــقــايــيس
اخلـــاصـــــة بـــسالمـــــة الـــبـــنـــــاء والـــتــجـــهـــيـــــز واالســـتـــغــالل

اHنصوص عليهـا في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHـادة اHـادة 23 : : يــرخص �ـمـارســة نـشــاط الـنـقل الــبـحـري
احلضري في الليل وفي النهار.

القسم الثانيالقسم الثاني
الصيد البحري السياحيالصيد البحري السياحي

اHــادة اHــادة 24 : يــجـب أن تــكــون �ــارســة نـــشــاط الــصــيــد
الـبـحـري السـيـاحي مـتـزامنـة مع الـنـشـاط الـعادي لـلـصـيد
اHهـني اHـنـصـوص علـيه في الـتـشـريع والـتنـظـيم اHـعـمول

بهما. 
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اHادة اHادة 25 : ال �ـكن أن �ارس نـشاط الصـيد الـبحري
الــســيــاحـي إالّ عــلى مــ¡ ســفن الــصــيــد االحــتــرافــيــة الــتي

يتجاوز طولها ستة (6) أمتار. 

26 : : يـــجـب أن تـــتم عـــمـــلـــيـــات إركـــاب وإنـــزال اHــادة اHــادة 
الـركـاب علـى مـسـتوى مـوانـئ الـصيـد الـبـحـري في أمـاكن

مخصصة لهذا الغرض. 

اHـادة اHـادة 27 : تــخـضـع �ـارســة نـشــاط الـصــيـد الــبـحـري
السـيـاحي لـتفـتـيش إضافـي لسـفـينـة الـصـيد الـبـحري من
طـرف اإلدارة البـحريـة احمللـية الـتي تثـبت أهلـية �ـارسة
هـــذا الـــنـــشـــاط وتـــعـــY اHـــكـــان اخملـــصـص لـــلـــركـــاب و حتــدد

عددهم.

اHـادةاHـادة 28 : : زيـادة علـى الوثـائق اHـنـصـوص عـلـيـها في
اHادة 9 أعالهr يتضمن مـلف احلصول على رخصة �ارسة

نشاط الصيد البحري السياحي ما يأتي :
rنسخة من رخصة الصيد البحري -

rنسخة من دفتر البحارة -
- نسخة من محضر التفتيش اإلضافي للسفينة.

اHادةاHادة 29 :  :  يتعY على ربّـان سفينة الـصيد البحري
عنـد اخلروج إلى البـحرr إعداد بـطاقة الـتصريح بـالركاب
تـودع نـسـخة مـنـهـا عـلى مـسـتـوى اإلدارة الـبـحـريـة احملـلـية
اخملـــتــصــة إقــلــيــمــيـــاr ويــحــتــفظ بــنـــســخــة أخــرى عــلى مــ¡

السفينة.

اHــــادةاHــــادة 30 : : يــــجب أن تــــتـــضــــمن بــــطــــاقـــة الــــتـــصــــريح
بالركاب اHعلومات اآلتية : 

- اسـم الـســفــيــنــة ورقم قــيــدهــا واسم ربّــان ســفــيــنـة
rالصيد البحري

rمنطقة �ارسة النشاط -
- لــقب واسم الـركـابr وتـاريخ مــيالدهم وعـنـاويـنـهم

rوأرقام هواتفهم
rتواريخ ومواقيت اخلروج إلى البحر -

- ختم وتوقيع ربّان سفينة الصيد البحري.

اHادةاHادة 31 : : يرخص بنشـاط الصيد البحري السياحي
في النهار فقط.

اHــــادةاHــــادة 32 : : �ـــكـن إركـــاب األطـــفــــال اHـــرافـــقــــY بـــأحـــد
الـوالـدين عـلى مـ¡ الـسـفـينـة. ويـحـتـفظ كل ربّـان سـفـيـنة
صــيــد بــحـق حتــديــد الــسن األدنى لألطـــفــال الــذين �ــكــنــهم

الصعود على متنها حسب خصائص سفينته.

ال يرخص بإركاب األطفال غير اHرافقY الذين يقل
سنهم عن أربع عشرة (14) سنة على م¡ السفن.

اHــــادةاHــــادة 33 : : تـــــســـــلَّم جلـــــمـــــيع الـــــركـــــابr قـــــبل انـــــطالق
الـسـفـيـنـةr مـذكرة سالمـة تـتـضـمن تـعـلـيمـات حـول كـيـفـية
اسـتعـمـال جتـهيـزات اإلنـقـاذ واألعمـال الـواجب الـقيـام بـها

في حالة طوار¯. 
يـجب على الـركاب طوال فتـرة اخلروج إلــى البحر
Yارتـداء صدرية النـجاة إلى غاية إنـزالهم والبقـاء جالس
فــي اHــكـان اخملـصص لـهم. ويــجب عـلـيـهـم أالّ يـعـرقـلـواr في

أي حال من األحوالr نشاطات الصيد البحري.

�ـــكن ربّـــان ســـفـــيــنـــة الـــصـــيــد الـــبـــحــري أن يـــرخص
لشخص ما بالنهوض أو التنقل في بعض احلاالت.  

اHادةاHادة 34 : : تمنع مشـاركة الركاب على مـ¡ السفينة
في عمليات الصيد البحري أو في أي نشاط آخر.

القسم الثالثالقسم الثالث
التنزه في البحرالتنزه في البحر

اHـادةاHـادة 35 : : تـمـنح رخـصــة �ـارسـة نـشـاط الـتـنـزه في
البحر لصاحب الطلب الذي تتوفر فيه الشروط اآلتية :
- الـتـوفـر عـلى بـرنـامج مـسـالك سـيـر مـصـادقـا عـلـيه

rكلف بالبحرية التجاريةHمن الوزير ا
- الــتــوفــر عـلـى سـفــيــنــة جــديــدة أو يــقل عــمـرهــا عن
خــــمس (5) ســـنـــوات فـي حـــالــــة مـــا إذا اتـــضـح أن حـــالــــتـــهـــا
مــرضــيــة عـــلى إثــر تــفــتــيـش تــقــني جتــريـه هــيــئــة مــؤهــلــة
قـانـونـا من اإلدارةr حـائـزا عـلـيـهـا بـكل مـلـكـيـة أو مـسـتـغـلـة

بوسيلة أخرى ( قرض اإليجار أو االستئجار).

اHـادةاHـادة 36 :  : زيـادة علـى الوثـائق اHـنـصـوص عـلـيـها في
اHادة 9 أعالهr يتضمن ملف احلصول على رخصة �ارسة

نشاط التنزه ما يأتي :
rاقتراح مسلك السير الواجب تغطيته -

rتعلقة بالسفينةHالوثائق التقنية ا -
- نـســخـة من شـهـادة مـلـكـيـة الـسـفـيـنـة أو عـقـد قـرض

 rاإليجار أو االستئجار
rوثيقة تثبت رقم الرصيف -

- نسـخة من مـحـضر تـفتـيش سالمـة السـفيـنة تـعده
rاللجنة احمللية للتفتيش

- نـسخ من وثائق الـسفـينـة اHطـلوبـة قانـونا سـارية
rفعولHا

.Yنسخة من وثيقة التأم  -
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اHـادةاHـادة 37 :  : يــجب أن يــسـاوي طــول الــسـفن اHــســتـغــلـة
في إطــار هــذا الــنــشــاط اثــني عــشـر (12) مــتــرا أو يــفــوقه
ويــــقـل عن أربـــــعــــة وعـــــشــــرين (24) مــــتـــــراr وتــــســـــتــــجـــــيب
لــلـــشــــروط اخلــاصـــة بــسـالمــة اHالحــة الــتـي خــصــصت لــهــا
مـثلمــا هـو منـصـوص عـليهـــا فــي النصـوص التـنظيـمية

اHعمول بها. 

38 : : �ـــارس نــــشـــاط الـــتـــنـــزه فـي الـــبـــحـــر في اHــادة اHــادة 
حــدود خــمــســة (5)  أمــيــال بـحــريــة مـن مـيــنــاء الــقــيـد

وفي النهار فقط.

القسم الرابعالقسم الرابع
الباخرة - اHطعمالباخرة - اHطعم

اHــــادة اHــــادة 39 :  : تــــــمـــــنـح رخــــــصـــــة مـــــمــــــارســـــة نـــــشـــــاط
الـــبـــاخـــرة - اHــطـــعم لـــصـــاحب الـــطـــلب الـــذي تـــتـــوفــر فـــيه

الشروط اآلتية :
- التـوفر عـلى برنـامج اخلـروج إلى البـحر ومـسالك
ســـيـــر مـــصــــادقـــا عـــلـــيـه من الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــبـــحـــريـــة

rالتجارية
- الـتـوفـر عـلـى بـاخـرة مـصــمـمـة أو مـهـيــأة خـصـيـصـا
Hـمـارسـة نشـاط اإلطـعـام عـلى مـتـنـهـاr تـسـتـجـيب لـشروط

النظافة والسالمة واحملافظة على البيئة.

اHـادة اHـادة 40 :  : زيـادة علـى الوثـائق اHـنـصـوص عـلـيـها في
اHادة 9 أعالهr يتضمن مـلف احلصول على رخصة �ارسة

نشاط الباخرة - اHطعم ما يأتي : 
- اقـتـراح مسـلك الـسيـر الـواجب تغـطـيته بـالـنسـبة

rتنقلةHطعم اHللباخرة - ا
rتعلقة بالسفينةHالوثائق التقنية ا -

- نـســخـة من شـهـادة مـلـكـيـة الـسـفـيـنـة أو عـقـد قـرض
rاإليجار أو االستئجار

rوثيقة تثبت رقم الرصيف -
- نسـخة من مـحـضر تـفتـيش سالمـة السـفيـنة تـعده

rاللجنة احمللية للتفتيش
- نــــســـخ مـــن شــــهــــادات الـــــسـالمـــــة بــــالــــنـــــســــبــــة

rتنقلةHطاعم اHللبواخر- ا
- نـسخ من وثائق الـسفـينـة اHطـلوبـة قانـونا سـارية

rفعولHا
rYنسخة من وثيقة التأم -

- قـــرار الــوالـي اHــتـــضـــمن رخــصـــة �ـــارســة نـــشــاط
rاإلطعام

- قــــرار الــــوزيـــــر اHــــكــــلف بــــالــــســـــيــــاحــــة اHــــتــــضــــمن
تصنيف اHطعم.

اHــادةاHــادة 41 : : ال يــجــوز تــقـــد° خــدمـــة اإلطــعــام إال عــلــى
rمـــتـن بـــاخـــــرة - مـــطـــعــم مـــصـــنـــفـــــة من 1  إلى 4 جنــــوم
طــبــقــا لــلـــتــشـــريـع والــتــنــظــيـم اHــعــمــول بــهــمــا في مــجــال

اإلطعام.

اHــــــــــادة اHــــــــــادة 42 :  : ال يــــــــــمــــــــــكــن أن يـــــــــمـــــــــارس نـــــــــشــــــــاط
الـــبـــاخـــرة - اHــطــعم الــســاكــنــة في مــكــانــهــاr اHــصــمــمـة أو
اHـــهـــيـــأةr إال عـــلـى وحـــدات عـــائـــمـــة جـــديـــدة أو ال يـــتـــجـــاوز
عــمـــرهـــا عـــشــر (10) ســـنـــواتr فـي حــالـــة مـــا إذا اتـــضح أن
قــابــلــيـة الــطــفــو مُـرضــيــة عــلى إثــر تـفــتــيش تــقـنـي جتـريه
هـيئـة مـؤهلـة قانـونا من اإلدارةr حـائزا عـلـيهـا بكل مـلكـية
أو مــــــســـــتــــــغـــــلــــــة بـــــوســــــيـــــلــــــة أخـــــرى ( قــــــرض اإليـــــجـــــار أو
االســتـئــجـار)r ويــســاوي طـولــهــا إثـني عــشـر (12) مـتـرا أو

يفوقهr ويقل عن أربعة وعشرين (24) مترا.
غيـر أنهr �ـكن الوزيـر اHكـلف بـالبـحـرية الـتجـارية
أن �نحr بـصفة استـثنائـيةr رخصـة �ارسة هـذا النشاط
Hــســتـغــلـي الـســفن الــتي �ــكـن أن يـتــجــاوز طــولــهــا أربــعـة

وعشرين (24) مترا.

43 : : يـــجـب أن تـــســـتـــوفي الــــبـــاخـــرة - اHـــطـــعم اHــادة اHــادة 
اHــتـــنــقـــلــة الــشـــروط احملــددة فـي دفــتـــر الــشـــروطr وتــكــون
مـطـابـقـة Hـقــايـيس الـسالمـة من حـيـث اسـتـغالل سـفن نـقل
اHــســافــريـن وبــنــاؤهــا وجتــهـــيــزهــا اHــنــصـــوص عــلــيــهــا في

التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

ال �كن أن �ـارس نشـاط البـاخرة - اHـطعم اHـتنـقلة
إال عـــلى ســـفن جـــديــدةr أو ال يـــتـــجــاوز عـــمـــرهـــا خــمس (5)
ســنـواتr في حـالــة مـا إذا اتـضح أن حــالـتـهـا مُــرضـيـة عـلى
rإثر تفتيش تـقني جتريه هيئة مـؤهلة قانونا من اإلدارة
حـائـزا عـلـيـهـا بـكـل مـلـكــيـة أو مـسـتغلة بوسيلة أخرى
Yيــتــراوح طـولــهـا مــا بـ r(قــرض اإليـجــار أو االســتـئــجـار)

أربعة وعشرين (24) وأربعY (40) مترا.

اHادة اHادة 44 : : تطـبق األحكـام اHنـصوص عـليـها في دفـتر
الـــشــروط الـــتي تـــنــظم الـــبــاخـــرة - اHــطـــعم الـــســاكـــنــة في
مكانها على الـباخرة - اHطعم اHتنقلة عندما تمارس هذه

األخيرة نشاطها على الرصيف.

اHادة اHادة 45 :  : يرخص �مارسـة نشاط الباخرة - اHطعم
فـي الـــنـــهـــار وفـي الـــلـــيل عـــنــــدمـــا تـــكـــون ظـــروف األحـــوال

اجلوية مالئمة.

اHـادة اHـادة 46 : : �ارس نـشـاط الـباخـرة - اHـطـعم اHـتنـقـلة
في حدود خمسة (5) أميال بحرية من ميناء القيد.
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القسم اخلامسالقسم اخلامس
النزهة على اآلليات البحرية ذات محركالنزهة على اآلليات البحرية ذات محرك

اHــادة اHــادة 47 :  : يــجـب أن تــكـــون اآللــيـــات الـــبــحـــريــة ذات
مـــحـــركr مـــثـــلـــمـــا هي مـــحـــددة في اHـــادة 3 أعاله اHـــوجـــهـــة
Hــمـارسـة هـذا الــنـشـاطr جــديـدة أو يـقل عـمــرهـا عن خـمس
(5) سنوات في حالـة ما إذا اتضح أن حالتها مُرضية على
إثر تفتيش تـقني تقوم به اإلدارة البحرية احملليةr حائزا
عــلــيــهـا بــكل مــلــكــيــة أو مـســتــغــلــة بـوســيــلــة أخــرى ( قـرض

اإليجار أو االستئجار).

اHـادة اHـادة 48 : : زيـادة علـى الوثـائق اHـنـصـوص عـلـيـها في
اHادة 9 أعالهr يتضمن مـلف احلصول على رخصة �ارسة
نـشــاط الـنــزهـة عـلـى اآللــيـات الــبـحـريــة ذات مـحـرك

ما يأتي :
rاقتراح منطقة �ارسة النشاط -

- وثيـقة تثـبت مـنح امتـياز مـكان إقامـة احملل اHراد
rارسة النشاط فيه�

-  نـسـخـة من بـطـاقـات سـيـر اآللـيـات الـبـحـرية ذات
rفعولHمحرك سارية ا

.Yنسخة من وثيقة التأم  -

اHــادة اHــادة 49 :  : �ـــكن أن تـــتم خــدمـــة اســتـــئــجـــار اآللــيــات
البحرية ذات محرك مع سائق أو بدونه.

اHادة اHادة 50 : : في حالة ما إذا ¢ تـقد° خدمة االستئجار
بـــــدون ســـــائقr فـــــإنّ جتـــــســـــيـــــدهــــا يـــــتـم �ـــــوجب تـــــصـــــريح
اســتـئــجـار يــوقـعه مــسـتــغل نــشـاط االســتـئــجـار والــسـائق
الـزبـون حـسب الـنمـوذج اHـلـحق بـدفـتـر الـشـروط في هذا

اHرسوم.
تـــــســــلـم نــــســــخـــــة من هــــذا الـــــتــــصــــريـح إلى الـــــســــائق
الــــزبــــونr ويــــحـــتــــفـظ بـــنــــســــخــــة أخــــرى مــــســــتـــغـل نــــشـــاط
اســتـئــجـار اآللــيـات الــبـحـريــة ذات مـحــرك. ويـجـب تـقـد°

هذه الوثائق في كل وقت Hصالح الرقابة اHؤهلة.

اHادة اHادة 51 : : في حالة ما إذا ¢ تـقد° خدمة االستئجار
مع سـائقr فـإنّ اHـسـتـغل يـتـحـمل اHـسـؤولـيـة كـامـلة. ويـتم
جتـســيــد هــذه اخلــدمــة �ـوجـب تـصــريح اســتــئــجــار يـوقــعه
مـســتــغل نــشـاط االســتــئـجــار والــســائق اHُـســتــخــدَم حـسب

النموذج اHلحق بدفتر الشروط في هذا اHرسوم.

اHــادة اHــادة 52 : : يـــجب عـــلـى مـــســتـــغـل نـــشـــاط اســـتـــئـــجــار
اآللـيــات الــبــحـريــة ذات مــحـرك إعالم اجلــمــهـور بــواســطـة
لـوحـة مـرئـيـةr يـبـيّن فـيـهـا مــخـطط بـيـاني يـوضح مـنـطـقـة
حتـرك اآللـيـات الـبـحـريـة ذات مـحـرك مع إرشـاد الـشـاطئ
وموقع اHدخل واHناطق اHمنوعة والسرعة اHرخص بها.

اHــادة اHــادة 53 : : تـــمـــنع قــيـــادة هـــذه اآللــيـــات عـــلى أقل من
مـائـة (100) مـتــر من حــدود اHـنــطـقــة اخملــصـصــة لـلــسـبــاحـة

مثلما هي محددة في التنظيم اHعمول به.

يـــجب أن تـــتــوقـف اآللــيـــات الــبـــحـــريــة ذات مـــحــرك
وتسلك األماكن واHمرات النوعية اخملصصة لها.

اHــادة اHــادة 54 : : يـــرخص بـــقــيـــادة اآللــيـــات الــبـــحــريــة ذات
محرك في النهار فقط.

اHادة اHادة 55 : : تمنع قيـادة اآلليات البحرية ذات محرك
عـلى بـعد مـيـلY (2) بـحـريـY بالـنـسـبة لـآللـيـات البـحـرية
الـتـي يـجـلس فــيـهـا الـســائق مـنـفــرج الـسـاقــrY وعـلى بـعـد
ميل (1) واحـد بالنسبـة لآلليات الـتي يحتفظ عـلى متنها

السائق بتوازنه احلركي.

اHادة اHادة 56 : : يــجــب تسـجيــل اآلليــات البحريــة ذات
مــحـــرك عـلـى مـسـتــــوى اإلدارة الـبـحــريـــة احملــلـيـةr طــبـقـا

للتشريــع والتنظيم اHعمول بهما.

اHـادة اHـادة 57 : : يـجب تـثـبـيت لـوحـة تـتـعـلق بـالـتـعـلـيـمات
األمــنــيـــة وتــوصــيـــات اســتــعـــمــال اآللــيـــة دومــا أمــام مــرأى

السائق.

اHــادة اHــادة 58 : : تـــخــضـع اآللــيـــات الــبـــحــريـــة ذات مــحــرك
قــــبـل اســــتــــغاللــــهـــــا Hــــعــــايــــنــــة الــــسـالمــــة من طــــرف اإلدارة

البحرية احمللية.

اHــادة اHــادة 59 : : يـــجب أن يـــكــون ســـائق اآللــيـــة الــبـــحــريــة
ذات مـــحــــرك حـــائــــزا رخـــصـــة قــــيـــادة ســــفن الــــنـــزهـــة ذات

محرك من الصنف األول.

اHـادة اHـادة 60 : : يـجب عـلـى الـسـائق والــراكب مـعه ارتـداء
صدرية النجاة ذات لون فاقع.

61 :  : يــتـعــY عــلى ســائق اآللــيــة الـبــحــريـة ذات اHـادة اHـادة 
محـرك احترام الـنظـام الدولي للـوقايـة من االصطدام في

البحر.

اHــــــادة اHــــــادة 62 : : كـل مـــــــخـــــــالـــــــفـــــــة لـإلجـــــــراءات األمـــــــنـــــــيــــــة
واإلجــراءات اخلــاصــة بــاسـتــعــمــال اآللــيــات الــبــحــريـة ذات
مـــحــركr مـــثـــلـــمـــا هـــو مـــنــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في أحـــكـــام هــذا
اHـرسومr تعرّض مرتـكبها للعـقوبات اHنصـوص عليها في
التـشريع اHـعمـول بهr ال سيمـا منـها اHادة 51 من الـقانون
رقم 03-02 اHـؤرخ في 16 ذي احلــجـة عـام 1424 اHـوافق 17

فبراير سنة 2003 واHذكور أعاله.
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اHـادة اHـادة 63 : : يـخـضع اسـتـعـمـال اآللـيـات الـبـحـريـة ذات
محركr بغرض الترفيه وكذا تلك التي كانت محل قبول
مـــؤقتr لـــنـــفس الـــشــروط الـــتـــقـــنــيـــة واالســـتـــغالل احملــددة

�لحق هذا اHرسوم.

الفصل الرابعالفصل الرابع
العقوبات اإلداريةالعقوبات اإلدارية

اHــــادة اHــــادة 64 : : إذا لـم يف مـــــســـــتـــــغل أحـــــد الــــنـــــشـــــاطــــات
اHـــذكـــورة في اHـــادة 2 أعالهr بـــالــــتـــزامـــاتـه دون مـــبـــررات
مقبـولة في اآلجال اHـقررة في اHادة 17 أعالهr يتم إعذاره
من طرف الـوزيـر اHـكـلـف بـالبـحـريـــة الـتجـاريـــة لـلـبــدء

فـي نشاطـه فـي أجل ال يتجاوز شهرا واحدا (1).
rبـــعــد انـــقـــضـــاء هــذا األجل rــســـتـــغلHوإذا لم �ـــتــثـل ا
ألوامـر الـوزيـر اHـكـلف بـالـبـحـريـة الـتـجـاريـةr يـصـدر هذا
األخير قرارا بإلغاء رخصة االستغالل اHتعلقة بالنشاط.
�ـكن الــوزيـر اHـكــلف بـالــبـحـريــة الـتــجـاريـة تــعـلـيق
رخـصـة االستـغالل مـؤقـتا في حـالـة عدم احـتـرام مسـتـغلي
rبـــــعــــد إعــــذار rــــادة 2 أعالهHـــــذكــــورة فـي اHالـــــنــــشـــــاطـــــات ا
االلــتــزامـات اHــنــصــوص عـلــيــهــا في اHـادة 17 أعـاله ودفــتـر

الشروط.

اHــــادة اHــــادة 65 : : عــــنــــدمــــا يــــتــــوقف مــــســـــتــــغل نــــشــــاط من
الــــنــــشـــــاطــــات اHــــذكــــورة في اHــــادة 2 أعالهr عـن اســــتــــغالل
نشاطه لسـبب من األسباب دون مبررات مقبولةr إال في
حالة القوة الـقاهرةr يتم إعذاره من طرف الوزير اHكلف
بـالـبـحـريـة الـتـجـارية السـتـئـنـاف نـشـاطه في أجـل أقـصاه

شهر (1) واحد.
rبـــعــد انـــقـــضـــاء هــذا األجل rــســـتـــغلHوإذا لم �ـــتــثـل ا
ألوامـر الـوزيـر اHـكـلف بـالـبـحـريـة الـتـجـاريـةr يـصـدر هذا
األخـيـر قرارا بـإلـغـاء رخصـة االسـتغاللr بـعـد رأي اللـجـنة

اHذكورة في اHادة 11 أعاله.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHادة اHادة 66 :  : حتدد أحكـام هذا اHرسومr عند احلاجةr عن
طريق التنظيم.

اHادة اHادة 67 : : يـنشر هـذا اHرسوم في اجلـريدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 20 شـــوال عــام 1437 اHــوافق 25
يوليو سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

الـمـالحـقالـمـالحـق

اHلحق األول : نشاط النقل البحري احلضرياHلحق األول : نشاط النقل البحري احلضري
1 - £وذج الرخصة.

2 - دفتر الشروط النموذجي.

اHلحق الثاني :  نشاط الصيد البحري السياحياHلحق الثاني :  نشاط الصيد البحري السياحي
1 - £وذج الرخصة.

2 - دفتر الشروط النموذجي.

اHلحق الثالث :  نشاط التنزه في البحراHلحق الثالث :  نشاط التنزه في البحر
1 - £وذج الرخصة.

2 - دفتر الشروط النموذجي.

اHلحق الرابع : نشاط الباخرة - اHطعماHلحق الرابع : نشاط الباخرة - اHطعم
1 - £وذج الرخصـة ( الباخرة - اHطـعم الساكنة في

مكانها).
2 - £وذج الرخصة ( الباخرة - اHطعم اHتنقلة).

3 - دفتر الشروط النموذجي.

اHـلحق اخلـامس : نـشاط الـنزهـة عـلى آليـات بحـريةاHـلحق اخلـامس : نـشاط الـنزهـة عـلى آليـات بحـرية
ذات محركذات محرك

1 - £وذج الرخصة.
2 - دفتر الشروط النموذجي.

3 - التصريح �مارسة النشاط.
4 - الشـروط الـتـقـنيـة السـتـعـمـال اآلليـات الـبـحـرية

ذات محرك.
ــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق األولاHلحق األول

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة األشغال العمومية والنقـلوزارة األشغال العمومية والنقـل

رقم /............ و.أ.ع.ن

I. 1 - £وذج رخصة �ارسة نشاط النقل البحري - £وذج رخصة �ارسة نشاط النقل البحري

احلضرياحلضري

rإنّ وزير األشغال العمومية والنقل
- �ـــقـــتـــضى األمـــر رقم 73-12 اHــؤرخ في 29 صـــفـــر
عـام 1393 اHـوافق 3 أبــريل سـنـة 1973 واHـتــضــمن إحـداث

rتممHعدل واHا rصلحة الوطنية حلراسة الشواطئHا
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- و�ـقــتــضى األمـر رقم 76-80 اHـؤرخ في 29 شـوال
عــــام  1396 اHــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1976 واHــــتــــضــــمن

 rتممHعدل واHا rالقانون البحري

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-165 اHؤرخ
في 27 مـحرم عام 1410 اHوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

rتممHعدل واHا rيحدد صالحيات وزير النقل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-200 اHؤرخ
في 8 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1428 اHـوافق 23 يــونـيــو ســنـة
 2007 الـــذي يـــحـــدد الــســـفـن غـــيـــر اخلـــاضــعـــة لـالتـــفـــاقـــيــات

الـــــدولــــيـــــة حـــــول سالمـــــة األرواح في الـــــبــــحـــــار ويــــضـــــبط
rالقواعد اخلاصة بالسالمة والتفتيش التي تطبق عليها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-203 اHؤرخ
في 20 شـوال عام 1437 اHوافق 25 يولـيو سنة 2016 الذي
يـحدد شـروط وكيـفيـات �ارسـة نشـاطات النـقل الـبحري

احلضري والنزهة البحرية. 

rالــســيـدة rــقــدم من (الــســيــدHوبــنــاء عــلى الــطــلب ا -
r.......................... أو اسم الشركة) بتاريخ rاآلنسة

- وبـــنـــاء عـــلى الـــرأي بـــاHـــوافـــقـــة لـــلـــجـــنـــة اخملـــتـــصــة
إقـلـيـمـيـا اHـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبـات الـرخـصـة وإلـغـاء رخص
اســتــغـالل نــشــاطــات الــنـــقل الــبــحـــري احلــضــري والــنــزهــة

r............................. الصادر بتاريخ rالبحرية

يرخص �ا يأتي :يرخص �ا يأتي :

rاآلنــسـة rالـســيـدة rـادة األولى : يـرخص لـ (الــسـيــدHـادة األولى : اHا
أو اسـم الـشــركــة)r (الــعـنــوان أو مــقــر الــشـركــة) �ــمــارسـة
نـشــاط الـنـقل الــبـحــري احلـضـري بــواسـطـة ســفـيــنـته (هـا)
اHسماة ".............." بطول ............ �يناء "..............".

Yادة 2 : : �ارس النشـاط موضوع هذه الرخصة بHادة اHا
اHوانئ الوطنية في النهار وفي الليل.

اHــادة اHــادة 3 : : يـــلـــتـــزم مــســـتـــغل نـــشـــاط الــنـــقل الـــبـــحــري
احلـــضــــــري بـــاحــــتـــرام قــــواعـــد دفــــتـــر الــــشـــروط وأحــــكـــــام
الـتشريــع والتنـظيم اHعمول بـهماr ال سيمـا منها األحكام

اHتعلقة بالسالمة البحرية.

rعـلــيه الـقـيــام بـالـنـشـاط مــوضـوع الـرخـصـة Yويـتـعـ
طـــــــبــــــقــــــا لـــــــشــــــروط االســــــتــــــغـــالل احملــــــــددة فـي اHــــــرســــــوم
الــتـــنــفـــيــــذي رقم 16-203 اHــؤرخ في 20 شــوال عــام 1437
اHوافق 25 يوليو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات
�ـــارســـة نــشـــاطــات الـــنـــقل الــبـــحـــري احلــضـــري والــنـــزهــة

البحرية. 

rــــســـتــــغل بــــالــــتـــزامــــاتهHــــادة 4 : : في حــــالـــة إخـالل اHــــادة اHا
يحـتفظ الـوزير اHـكلف بـالبـحريـة التـجاريـة بحق الـقيام

بالسحب اHؤقت لهذه الرخصة.

يصـدر السحـب النهـائي للـرخصة من طـرف الوزير
اHـــكــلـف بــالـــبــحـــريـــة الــتـــجـــاريــةr بـــعــد أخـــذ رأي الـــلــجـــنــة

اخملتصة إقليميا.

اHادة اHادة 5 :  : تكون هذه الـرخصــة شخصـيـة و وقتــيـــة
وقابلـــة لإللغــاءr وال �كـــن نـقــل ملـكيــتـهــا أو الـتــنـازل
عـــلــــيــــهــــا وال �ــــكن أن تــــكــــون مــــحل أي صــــيـــغــــة من صــــيغ

اإليجار.

اHـادة اHـادة 6 : : تـكــون هـذه الـرخـصـة صـاحلـة Hـدة خـمس (5)
سـنــوات قــابــلــة لــلـــتـجــديـد ابـتـداء من تــاريخ تـوقـيـعـهـا.
غير أنهr تبقى السـفينة خاضعة لتفتيش سنوي للسالمة
مـن طــــرف اإلدارة الـــبـــحـــريـــة احملـــلـــيـــة طـــبـــقـــا لـــلـــتـــنـــظـــيم

الـمـعـمـول بـه.

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

I. 2 - دفتر الشروط النموذجي اHتعلق �مارسة نشاط - دفتر الشروط النموذجي اHتعلق �مارسة نشاط

النقل البحري احلضريالنقل البحري احلضري

اHـادة األولى : اHـادة األولى : يهـدف دفـتـر الشـروط هـذا إلى حتـديد
احلــقــوق والــواجــبــات اHـــرتــبــطــة �ــمــارســة نــشــاط الــنــقل

البحري احلضري.

اHــــادة اHــــادة 2 :  : تـــــمــــنح رخــــصـــــة �ــــارســــة نــــشـــــاط الــــنــــقل
الـــبـــحـــري احلــضـــري لـــصـــاحب الـــطــلـب الــذي تـــتـــوفــر فـــيه

الشروط اآلتية :

- الــتــوفـر عــلى بــرنـامج تــنــقالت مــصـادقــا عــلـيه من
rكلف بالبحرية التجاريةHالوزير ا

- الــتــوفــر عـلـى سـفــيــنــة جــديــدة أو يــقل عــمـرهــا عن
خــــمس (5) ســـنـــوات فـي حـــالــــة مـــا إذا اتـــضـح أن حـــالــــتـــهـــا
مــرضــيــة عـــلى إثــر تــفــتــيـش تــقــني جتــريـه هــيــئــة مــؤهــلــة
قـانـونـا من اإلدارةr حـائـزا عـلـيـهـا بـكل مـلـكـيـة أو مـسـتـغـلـة

بوسيلة أخرى ( قرض اإليجار أو االستئجار).

قوام اخلدمة البحرية :قوام اخلدمة البحرية :

اHـادة اHـادة 3 :  : تتـشـكل خـدمة الـنـقل الـبحـري اHـرخص لـها
من نشاط النقل البحري احلضري للركاب.
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تعديل اخلدمة البحرية :تعديل اخلدمة البحرية :

اHـادة اHـادة 4 :  : يـجب أن يُــبـلّغ الـوزيــر اHـكــلف بـالـبــحـريـة
التـجـاريـة بـكل تغـيـيـر في بـرنامـج استـغالل خـدمـة الـنقل

البحري احلضري أو توقف عن النشاط.

قدرات اHستخدمY والعتاد :قدرات اHستخدمY والعتاد :

اHــــادة اHــــادة 5 : : يــــجـب أن يـــكــــون Hــــســــتــــغل خــــدمــــة الـــنــــقل
Yالــبــحـري احلــضــري تــنــظــيم مالئم يــتــضــمن مــســتــخــدمـ
مـــؤهــــلــــrY ووســـائـل تـــتــــطـــابـق مع اHــــقـــايــــيس في مــــجـــال

تسيير األمن والوقاية من التلوث.

وجوب اإلعالموجوب اإلعالم : :

اHـادة اHـادة 6 : : يـتـعـY علـى مسـتـغل خـدمـة النـقل الـبـحري
احلـضـري إبالغ الوزيـر اHـكـلف بالـبـحريـة الـتجـاريـة وكذا
هــــيـــاكـل اإلدارة الـــبــــحـــريــــة احملـــلــــيــــة بـــكل عــــارض وحـــادث

يرتبطان باألمن والسالمة البحرية.
يـتعـY عـلى مـسـتغل خـدمـة الـنـقل البـحـري احلـضري

إعالم اHستعملY في حالة إلغاء برنامج التنقالت.

اHادة اHادة 7 :  : يتعY على اHستغل القيام �ا يأتي :
- الشروع في نـشاطه في أجل ال يتجاوز الستة (6)

rأشهر التي تلي احلصول على الرخصة
- الـسـهــر عـلى مـطـابـقـــة الــسـفــن فــي مـجـال سالمـة
اHالحـــــة الــتي خـــصــصــت لــهـــــاr مــثــلـــمــا هــــو مـــنــصــــوص

rعمول بهاHعليــه فـــي النصوص التنظيمية ا
- احـترام عدد اHـسافـرين الواجب إركابـهم على م¡

rاحملدد من قبل الصانع rالسفن
- اكـــتــــتــــاب وثــــيـــقــــة تــــأمـــY لــــتــــغــــطـــيــــة األشــــخـــاص

rوالسفينة على حد سواء
- ارتــــداء لـــبــــاس يــــحـــمل إشــــارة "الــــنـــقـل الـــبــــحـــري

rاحلضري" مع بيان اسم السفينة
- الــسـهــر عــلى احــتــرام اHــنـافــســة وشــروط �ــارسـة
الـنشـاطـات التـجـارية والـقـواعد اHـطبـقـة علـى اHمـارسات

rستهلك وقمع الغشHالتجارية وحماية ا
- السهر على احـترام قواعد النظافة وحفظ الصحة

rالعمومية ونوعية اخلدمات
- إعالم اجلــــمــــهــــور بــــخــــطـــــوط الــــســــيــــر والــــتــــواريخ

rواقيت والتعريفات وأماكن اإلركاب واإلنزالHوا
- إبـالغ الــــوزيـــر اHــــكــــلف بــــالــــبــــحــــريـــة الــــتــــجــــاريـــة

بالتوقف عن نشاطه.

السفن :السفن :

اHـادة اHـادة 8 : : يـتـعـY علـى مسـتـغل خـدمـة النـقل الـبـحري
احلـضــري إبــقــاء ســفـنـه في حــالـة جــيــدة من حــيث قــابــلــيـة
اHالحــــةr وتـــــكــــون مــــزودة بـــــالــــشــــهـــــادات والــــوثــــائـق قــــيــــد

الصالحية طبقا للتنظيم اHعمول به.

يــجب أن يـتــراوح طـول الــســفن اHـســتــغـلــة في إطـار
الـــنــــقل الــــبــــحــــري احلــــضـــري بــــY أربــــعــــة وعـــشــــرين (24)
وأربـعY (40) مـتـراr وتـكـون مـطـابـقـة لـلـمـقـايـيس اخلـاصـة
بــسالمــة بــنــاء وجتـهــيــز واســتــغالل ســفن نــقل اHــسـافــرين

اHنصوص عليها في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHراقبة :اHراقبة :

اHــــادة اHــــادة 9 :  : يــــتـــعــــY عـــلـى مـــســــتــــغل الــــنـــقـل الـــبــــحـــري
احلــضــري تــسـهــيل الــدخــول احلــر لألعــوان اHـؤهــلــY أثــنـاء

القيام �هامهم اخلاصة باHراقبة.

األلوان والرموز والبيانات :األلوان والرموز والبيانات :

اHـــــادة اHـــــادة 10 : : يـــــجب عــــــلى اHـــــســـــتـــــغـلr قـــــبـل تـــــشـــــغـــــيل
الــــســـفــــيـــنــــةr إبالغ مــــصــــالح اإلدارة الــــبـــحــــريــــة اخملـــتــــصـــة
بــالـــبـــيـــانـــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيــة (االسـمr مـــيـــنــاء الـــقـــيـــدr رقم
rالـلـون rـعـلـومـات األخـرى (الـرمـزHالـتـسـجـيل) وكـذا بـكـل ا

..... إلخ) التي تسمح بتعريف سفينته.

رخصة االستغالل :رخصة االستغالل :

اHــــادة اHــــادة 11 :  : تــــمـــنـح رخـــصــــة �ــــارســـة نــــشــــاط الـــنــــقل
البحري احلضري Hدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.

غـيـر أنّهr تـبـقى الــسـفـيـنـة خـاضـعـة لـتـفـتـيش سـنـوي
للسالمة من طرف اإلدارة الـبحرية احمللية طبقا للتشريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHـادة اHـادة 12 : : يــرخص �ـمـارســة نـشــاط الـنـقل الــبـحـري
احلضري في الليل وفي النهار.

اHـادة اHـادة 13 : : رخـصـة �ـارسـة نــشـاط الـنـقــل الـبـحـــري
احلضـــري شـخصـــيـةr وال �ــكن الـتـنــازل عـلـيهـــا أو نقـل
مــلــكــيــتــهـــاr وال �ــكن أن تــكــون مــحـل أي صــيــغــة من صــيغ

اإليجار.

أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHــادة اHــادة 14 : : يــتـــعــY عـــلى مـــســتـــغل الــنـــشــاط احـــتــرام
األحــكـام اHــنـصــوص عـلــيـهـا فـي دفـتــر الـشــروط هـذاr وكـذا
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األحـكــام الــمــنـصوص عـلـيـهـا في اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم
16-203 اHـؤرخ في 20 شـوال عـام 1437 اHـوافق 25 يـولـيو

سنة 2016 الذي يحدد شـروط وكيفيات �ارسة نشاطات
النقل البحري احلضري والنزهة البحرية.

15 :  : كل مــخــالــفــة ألحــكــام دفــتــر الــشــروط هــذا اHـادة اHـادة 
يعاقب عليها طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHــادةاHــادة 16 : : يــشــهـــد مــســتـــغل نــشـــاط الــنــقـل الــبــحــري
احلضري أنه اطّلع على دفتر الشروط هذاr وصادق عليه.

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

(توقيع اHستغل)(توقيع اHستغل)
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الثانياHلحق الثاني

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة األشغال العمومية والنقـلوزارة األشغال العمومية والنقـل

رقم /............ و.أ.ع.ن

II. 1 - £وذج رخصة �ارسة نشاط الصيد البحري - £وذج رخصة �ارسة نشاط الصيد البحري

السياحيالسياحي

رقم الرخصة : .................. في .........................

الصورة

*  لــقب واسم مــجــهــز الـــســفــيــنــة/ الــصــيــاد (شــخص
طبيعي أو معنوي) : ................................................

* تـاريخ ومــكـان االزديـاد : ..................................
.............................................................................

* اجلنسية : .....................................................

* العنوان أو اسم الشركة : ...............................
.............................................................................

* رقم رخصة الصيد البحري : ...........................

تاريخ إعدادها : .......................................................

* اسم السفينة : ..............................................

* تسجيل السفينة : .........................................

* نوع السفينة : ..............................................

* الطاقة اHتحركة للسفينة : .............................

* السعة اإلجمالية للسفينة : .............................
* آليات الصيد اHستعملة :

................................................................ -

................................................................ -

................................................................ -
* منطقة �ارسة النشاط : ................................
.............................................................................
* عدد الركاب : ................................................
.............................................................................
* مدة اخلروج إلى البحر : .................................
* أماكن اإلركاب واإلنزال : ...............................
.............................................................................

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

II. 2 - دفتر الشروط اHتعلق �مارسة نشاط الصيد - دفتر الشروط اHتعلق �مارسة نشاط الصيد

البحري السياحيالبحري السياحي

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يهـدف دفـتـر الشـروط هـذا إلى حتـديد
احلـقــوق والــواجـبــات اHـرتــبــطـة �ــمــارسـة نــشــاط الـصــيـد

البحري السياحي.

اHـادة اHـادة 2 : : يــجب أن تــتــزامن �ــارســة نـشــاط الــصــيـد
الـبـحـري الـسـيـاحـي مع الـنـشـاط الـعـادي لـلـصـيـد الـبـحـري
اHهـني اHـنـصـوص علـيه في الـتـشـريع والـتنـظـيم اHـعـمول

بهما.

اHــادة اHــادة 3 :  : ال �ــكن �ــارســة نـــشــاط الــصــيــد الــبــحــري
الـسياحي إال على مـ¡ سفن الصيـد البحري اHـهنية التي

يتجاوز طولها ستة (6) أمتار.

اHـادة اHـادة 4 :  : يـرخص نـشـاط الـصـيـد الـبـحـري الـسـيـاحي
في النهار فقط.

5 :  : رخـــصــة �ــارســة نــشــاط الــصــيــد الــبــحــري اHـادة اHـادة 
الـسـياحـي شـخـصـــيــةr وال يــمــكـــن الــتــنــــازل عــلــيــهــا
أو نـقــل مـلـكـيتـهــاr وال �ـكن أن تكـون مـحل أي صـيـغة من

صيغ اإليجار.
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اHـادة اHـادة 6 :  : يـجب أن تـسـتـجـيب سـفن الـصـيـد الـبـحري
الـتي تـمـارس نـشاط الـصـيـد الـبـحـري السـيـاحي لـلـقـواعد
اHـنـصـوص عـلـيـهـا في الـتـشـريع والـتـنـظـيم اHـعـمـول بـهـما

في مجال سالمة اHالحة البحرية والصيد البحري.

اHــــادة اHــــادة 7 : تـــــخــــضــع مــــمـــــارســـــة نــــشـــــاط الــــصـــــيــــد
الــبــحــري الــســيــاحي لــتـفــتــيش إضــافي لــســفــيــنــة الــصــيـد
الـبــحـري من طــرف اإلدارة الـبـحــريـة احملـلــيـة الـتـي تـثـبت
أهـــلـــيـــة �ـــارســــة هـــذا الـــنـــشـــاطr وحتــــدد اHـــكـــان اخملـــصص

للركاب وعددهم.

اHـادة اHـادة 8 : : يـتـعY عـلى ربّـان سـفـيـنـة الصـيـد الـبـحري
إبــقـاء ســفــيـنــته في حـالــة جـيــدة من حــيث قـابــلـيــة اHالحـة
والــــتـــوفــــر عـــلـى شـــهــــادات الــــسالمــــة ووثـــائق الــــســــفـــيــــنـــة

اHطلوبة قانونا سارية اHفعول.

اHـــــادة اHـــــادة 9 : : يـــــجب أن تـــــتـم عـــــمـــــلـــــيـــــة إركـــــاب وإنـــــزال
الـركـاب علـى مـسـتوى مـوانـئ الـصيـد الـبـحـري في أمـاكن

مخصصة لهذا الغرض.

rعلى ربّـان سفينة الصيد البحري Yادة 10 :  : يتعHادة اHا
rإعداد بطاقة التصريح بالركاب rعند خروجه إلى البـحر
حــيث تـودع نـســخـة مــنـهـا عــلى مـســتـوى اإلدارة الـبــحـريـة
احملـلــيـة اخملـتــصـة إقـلــيـمـيـاr ويــحـتـفـظ بـنـسـخــة أخـرى عـلى

م¡ السفينة.

اHــــادة اHــــادة 11 :  : يــــجب أن تــــتـــضــــمن بــــطــــاقـــة الــــتـــصــــريح
بالركاب اHعلومات اآلتية :

- اسم الـسفـيـنـة ورقم تـعـريـفـهـا واسم ربـان سـفـيـنة
rالصيد البحري

rمنطقة �ارسة النشاط -

- لـــقب واسم الــركــاب وتــاريـخ ازديــادهم وعــنــوانــهم
rوأرقام هواتفهم

rتواريخ ومواقيت اخلروج إلى البحر -

- ختم وتوقيع ربّان سفينة الصيد البحري.

اHـادة اHـادة 12 : : يـجب أالّ يـتـجــاوز عـدد الـركـابr في إطـار
الصيد البحري السياحيr احلد اHرخص به.

اHـــــادة اHـــــادة 13 : : يـــــســـــلّم جـــــمـــــيـع الـــــركـــــابr قـــــبل انـــــطالق
السفينةr مذكرة سالمة تتضمن تعليمات حول استعمال
جتـهـيـزات اإلنـقـاذ واألعـمـال الــواجب الـقـيـام بـهـا في حـالـة

وجود حالة طوار¯.

يــــــجب عـــــلـى الـــــركــــــابr طـــــوال فــــــتـــــرة اخلــــــروج إلى
البـحـرr ارتداء صـدرية الـنـجاة إلى غـاية إنـزالـهم والبـقاء
جــالـســY في اHــكــان اخملـصص لــهمr ويــجب عــلـيــهمr في أي

حال من األحوالr عدم عرقلة نشاطات الصيد البحري.
�ــكـن ربّــان ســـفــيـــنــة الــصـــيــد الـــبــحـــري الــتـــرخــيص

لشخص ما بالوقوف أو التنقل في بعض احلاالت.

اHادة اHادة 14 : : يتعـY على ربّـان سفـينـة الصـيد الـبحري
ضمان وسائل اإلنقـاذ اHطلوبة جلـميع األشخاص على م¡

السفينة بعدد كاف.

اHــــادة اHــــادة 15 : �ـــكـن إركـــاب األطـــفــــال اHـــرافـــقــــY بـــأحـــد
الوالدين على م¡ السفينة.

 ويـحتـفظ كل ربّـان سفـينـة صيـد بـحق حتديـد السن
الـدنيا لـألطفال الـذين �كـنهم الـصعـود على مـتنـهاr حسب

خصائص سفينته.
ال يسـمح بإركـاب األطفـال غيـر اHرافـقY الـذين يقل

سنهم عن أربع عشرة (14) سنةr على م¡ السفن. 

اHادة اHادة 16 : : يجب عـلى مجهـز سفـينة الـصيد الـبحري
اكـتـتاب وثـيقـة تـأمY تـغطـي الركـاب اHقـبـولY عـلى م¡

السفينة.

اHادة اHادة 17 : : تمنع مشـاركة الركاب على مـ¡ السفينة
في عمليات الصيد البحري أو في أي نشاط آخر.   

اHـادة اHـادة 18 :  : يجـب على ربّـان سـفـينـة الـصـيد الـبـحري
تسهيل الدخـول احلر ألعوان الرقابة اHـؤهلY قانونا على

م¡ السفينة.

اHادة اHادة 19 : : يتـعY على ربّـان سفـينة الـصيد الـبحري
احــتــرام الــتــشــريع والــتــنــظــيم الــلــذيـن يــحــكــمــان الــصــيـد
الـبـحـري وأحـكـام اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 16-203 اHـؤرخ
في 20 شـوال عام 1437 اHوافق 25 يولـيو سنة 2016 الذي
يـحدد شـروط وكيـفيـات �ارسـة نشـاطات النـقل الـبحري
احلـضـري والـنـزهـة الـبـحـريـةr وكـذا أحـكـام دفـتـر الـشروط

هذا.

20 : : كل مــخــالــفــة ألحــكــام دفــتــر الــشــروط هــذا اHـادة اHـادة 
يعاقب عليها طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHاHــــادة ادة 21 : : يــشــهــد مـــســتــغل نــشــاط الـــصــيــد الــبــحــري
السياحي أنه اطّلع على دفتر الشروط هذاr وصادق عليه.

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

(توقيع اHستغل)(توقيع اHستغل)
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اHلحق الثالثاHلحق الثالث

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة األشغال العمومية والنقلوزارة األشغال العمومية والنقل

رقم /............ و.أ.ع.ن

III. 1 - £وذج رخصة �ارسة نشاط التنزه في البحر - £وذج رخصة �ارسة نشاط التنزه في البحر

rإنّ وزير األشغال العمومية والنقل

- بــــــمــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقـم 73-12 اHـــــؤرخ في 29
صــفــر عــام  1393 اHــوافق 3 أبــريل ســنــة 1973 واHــتــضــمن
إحـــداث اHــصـــلـــحــة الـــوطـــنــيـــة حلـــراس الــشـــواطئr اHـــعــدل

rتممHوا

- و�ـقــتــضى األمـر رقم 76-80 اHـؤرخ في 29 شـوال
عــــام  1396 اHــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1976 واHــــتــــضــــمن

 rتممHعدل واHا rالقانون البحري

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-165 اHؤرخ
في 27 مـحرم عام 1410 اHوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

rتممHعدل واHا rيحدد صالحيات وزير النقل

- وبـــمــــقـــتـــضــى اHــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 200-07
اHـؤرخ في 8 جـمـادى الثـانـيـة عام 1428 اHـوافق 23 يـونـيو
سـنة 2007 الـذي يـحـدد الـســفن غـيـر اخلـاضـعـة لالتـفـاقـيـات
الـــــدولــــيـــــة حـــــول سالمـــــة األرواح في الـــــبــــحـــــار ويــــضـــــبط
الـــقـــواعـد الـــخـــاصــة بــالــسالمــة والــتــفـتــيـش الـتـي تـطــبق

rعليها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-203 اHؤرخ
في 20 شـوال عام 1437 اHوافق 25 يولـيو سنة 2016 الذي
يـحدد شـروط وكيـفيـات �ارسـة نشـاطات النـقل الـبحري

rاحلضري والنزهة البحرية

rالــســيـدة rــقــدم من (الــســيــدHوبــنــاء عــلى الــطــلب ا -
r................................ أو اسم الشركة) بتاريخ rاآلنسة

- وبـــنـــاء عـــلى الـــرأي بـــاHـــوافـــقـــة لـــلـــجـــنـــة اخملـــتـــصــة
إقـلـيـمـيـا اHـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبـات الـرخـصـة وإلـغـاء رخص
اســتــغـالل نــشــاطــات الــنـــقل الــبــحـــري احلــضــري والــنــزهــة

r............................. الصادر بتاريخ rالبحرية

يرخص �ا يأتي :يرخص �ا يأتي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : يــرخـص لـ (الــســيــد r الــســيــدة أو اسم
الشركة)r (العـنــوان أو مقــر الشركـــة) �مـارسـة نشـاط
الـــــتـــــنـــــزه فـي الــــبـــــحـــــر بــــواســـــطـــــة ســــفـــــيــــنـــــتـه اHــــســـــمــــاة
"............................." بـــطـــول ....................... �ــــيـــنـــاء

.".............................."

اHادة اHادة 2 : : �ـارس النـشاط موضـوع هذه الـرخصة في
rحـدود خــمـسـة (5) أمـيــال بـحــريـة مـن مـــيـنــاء الـقــيـد
فـي الـنـهـار فـقـطr مـع عـدد مـن الـركـاب الـمـرخـص بــه

ال يتجاوز................ شخصا.

اHـادة اHـادة 3 : : يـلــتـزم مـســتـغل نــشـاط الـتــنـزه في الــبـحـر
بــــاحــــتــــرام قــــواعــــد دفـــتــــر الــــشــــروط وأحــــكــــام الــــتــــشــــريع
والـتنـظـيم اHـعـمـول بـهـمـاr السـيـما مـنـهـا األحـكـام اHـتـعـلـقة

بالسالمة البحرية.

rعـلــيه الـقـيــام بـالـنـشـاط مــوضـوع الـرخـصـة Yويـتـعـ
طــــــبـــــقــــــا لــــــشــــــروط االســـــتــــــغـــالل احملـــــــددة فـي اHــــــرســـــــوم
الــتـــنـــفــيــــذي رقم 16-203 اHــؤرخ في 20 شـــوال عــام 1437
اHوافق 25 يوليو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات
�ـــارســـة نــشـــاطــات الـــنـــقل الــبـــحـــري احلــضـــري والــنـــزهــة

البحرية.

rــــســـتــــغل بــــالــــتـــزامــــاتهHــــادة 4 : : في حــــالـــة إخـالل اHــــادة اHا
يــحـــتـــفظ الــوزيـــر اHـــكــلف بـــالـــبــحـــريــة الـــتـــجــاريـــةr بــحق

السحب اHؤقت لهذه الرخصة.

يصـدر السحـب النهـائي للـرخصة من طـرف الوزير
اHكلف بالبحـرية التجارية بعد أخذ رأي اللجنة اخملتصة

إقليميا.

اHــــادة اHــــادة 5 : : تـــــكــــــون هـــــذه الــــــرخــــــصـــــة شــــــخـــــصــــــيـــــة
ومـــؤقــــتـــة وقـــابـــلــة لإللـــغــاءr وال �ـــكن نـــقل مـــلــكـــيــتـــهــا أو
الــتــنــازل عـلــيــهــاr وال �ــكن أن تــكــون مــحل أي صــيـغــة من

صيغ اإليجار.

اHـادة اHـادة 6 : : تـكــون هـذه الـرخـصـة صـاحلـة Hـدة خـمس (5)
سنـوات قابـلة لـلتـجديـدr ابتـداء من تاريخ تـوقيـعهـا. غير
أنّـه تــبــقـى الـسـفـيـنـة خـاضــعـة لـتـفـتـيش سـنـوي لـلـسالمـة
مـن طــــرف اإلدارة الـــبــحـــريـــة احملـــلــيـــةr طـــبـــقــا لـــلـــتـــنــظـــيم

اHعمول به.

حرر بـ ................... في ..................................
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III. 2 - دفتر الشروط النموذجي اHتعلق �مارسة نشاط - دفتر الشروط النموذجي اHتعلق �مارسة نشاط

التنزه في البحرالتنزه في البحر

اHادة األولى :اHادة األولى : يهدف دفـتر الشروط هذا إلى حتديــد
احلـــقــــوق والـــواجـــبــــات اHـــرتـــبــطـــــة �ـــمـــارســـــة نـــشــــاط

التنــزه في البحر.

اHـادة اHـادة 2 : : رخـصـة �ـارسـة نـشـاط الــتـنـزه في الـبـحـر
rوال �ـكـن الـتـنـــازل عـلـيهـــا أو نـقــل مـلـكـيـتــها rشـخـصيـة

وال �كن أن تكون محل أي صيغة من صيغ اإليجار. 

شروط اHمارسة :شروط اHمارسة :

اHـادة اHـادة 3 : : تــمــنح رخـصــة �ــارسـة نــشـاط الــتــنـزه في
البحر لصاحب الطلب الذي تتوفر فيه الشروط اآلتية :

- الـتـوفـر عـلى بـرنـامج مـسـالك سـيـر مـصـادقـا عـلـيه
rكلف بالبحرية التجاريةHمن الوزير ا

- الــتــوفــر عــلـى ســفــيــنــة جــديــدة أويـــقل عــمــرهــا عن
خــــمس (5) ســـنـــوات فـي حـــالــــة مـــا إذا اتـــضـح أن حـــالــــتـــهـــا
مُــرضــيــة عـــلى إثــر تــفــتــيـش تــقــني جتــريـه هــيــئــة مــؤهــلــة
قـانـونـا من اإلدارةr حـائـزا عـلـيـهـا بـكل مـلـكـيـة أو مـسـتـغـلـة

بوسيلة أخرى ( قرض اإليجار أو االستئجار).

اHادة اHادة 4 : : يـرخص �مارسـة نشاط الـتنزه في الـبحر
في الـنهـار فــقـطr فـي بـحـر هـاد¯ وفـي حــدود مـنـطـقـة
ال تــتــجــاوز خــمــسـة (5) أمــيــال بــحــريــة من مــيــنــاء الــقــيــد

للسفينة اHعنية. 

السفينة :السفينة :

5 : : يــجب أن تــســتــجـيـب الـســفــيــنــة أو الــسـفن اHـادة اHـادة 
اHبينة أعالهr للشروط اآلتية :

1 - يجب أن يساوي طـول السفيـنة إثني عشر (12)
rأو يفوقه ويقل عن أربعة وعشرين (24) مترا rمترا

2 - يجب التصريح  بـأن السفيـنـة مـؤهلـة للمالحـة
طـبقــا لـلـتـنـظيـم اHـعـمـول به والـشـروط اHـنصـوص عـلـيـها

 rفي دفتر الشروط هذا

r3 - يـجب أن تسـتـجيب الـسفـيـنة لـشروط الـسالمة
rعمول بهHمثلما هو منصوص عليه في التنظيم ا

4 - يــــجب قــــيـــد الــــســـفــــيـــنــــة في دفــــتـــر الــــتـــســــجـــيل
rاجلزائري للسفن

5 - يـجب أن تـتـوفـر الـسـفـيـنـة عـلى شـهـادة مـطـابـقـة
يسلمها الصانع وتوافق عليها اإلدارة البحرية اخملتصة.

اHــادة اHــادة 6 : : ال �ــكـن أن يــســتــقــبل عــلى مــ¡ الــســفــيــنــة
اHصـممـة للـتنـزه في الـبحـر عدد من الـركاب يـفوق الـعدد

احملدد من قبل الصانع.
ال �ـــكن أن يـــســتـــقــبـل عــلـى مــ¡ الـــســفـــيــنـــة اHــهـــيــأة
للتـنزه في الـبحـر عدد من الـركاب يـفوق الـعدد احملدد من

قبل اإلدارة البحرية احمللية.

7 :  : ال �ـكـن أن يــقـود الــســفن اHــوجــهــة لــنــشـاط اHـادة اHـادة 
التـنـزه في الـبـحـر إال أشـخـاص حائـزون شـهـادة الـبـحـرية

اHطلوبة.

شروط استغالل السفينة :شروط استغالل السفينة :

اHــادة اHــادة 8 : : يـــتــعــY عـــلى مــســـتــغل نـــشــاط الـــتــنــزه في
البحر االحترام الصارم لشروط االستغالل اآلتية :

- الشروع في نـشاطه في أجل ال يتجاوز الستة (6)
rأشهر التي تلي احلصول على الرخصة

- الـــســـهـــــر عـــلــى مـــطــــابـــقـــــة الـــســـفــن فــي مـــجـــــال
ســالمــة اHالحــة التي خصـصت لهـا مثلـمــا هو مـنصوص

rعمول بهاHعليــه في النصوص التنظيمية ا
- احـــتـــرام رقم الـــرصـــيف إلركـــاب وإنـــزال الـــركــاب

rعنيHيناء اHالذي خصص له في ا
- احــتــرام عــدد الــركــاب الــواجب إركــابــهم عــلى مــ¡

rالسفن
- الــسـهــر عــلى احــتــرام اHــنـافــســة وشــروط �ــارسـة
الـنـشـاطـات الـتـجـاريـة والـقـواعـد اHـطـبـقـة في اHـمـارسـات

rستهلك وقمع الغشHالتجارية وحماية ا
- ارتـداء لـبـاس يـحـمل إشـارة " الـتـنـزه في الـبـحـر"

rمع بيان اسم السفينة
- اكـــتـــتـــاب تـــأمــY لـــتـــغـــطـــيـــة األشـــخــاص عـــلـى مــ¡

rالسفينة والسفينة على حدّ سواء
rعمول بهHدفع احلقوق احملدّدة طبقا للتنظيم ا -

- تـطبيق التعريـفات اHطبقـةr مثلما أعـلنها الوزير
rكلف بالبحرية التجاريةHا

- السهر على احـترام قواعد النظافة وحفظ الصحة
rالعمومية ونوعية اخلدمات

- إعـالم اجلـــــمـــــهــــور �ـــــســـــالـك الـــــســــيـــــر والـــــتـــــواريخ
rواقيت والتعريفات وأماكن اإلركاب واإلنزالHوا
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- إبالغ الــوزيـر اHــكــلف بـالــبــحـريــة الــتـجــاريــة بـكل
rعارض أو حادث يرتبط باألمن والسالمة البحرية

- إبالغ الوزير اHكلف بـالبحرية الـتجارية بتوقف
نشاطه.

rقـبـل اإلبـحـار rـادة 9 :  : يـجب عــلى ربّــان الـسـفــيـنــةHـادة اHا
إعالم األشخــاص الذيــن ¢ إركـابهــم بالتـدابيــر الواجـب
اتخاذها في حـالة وقوع حادث وإرشادهم إلى مكان وجود
صـدريــتـهم لــلـنـجــاة وقـارب أو قـوارب الــنـجــدة وكل عـتـاد
الــسالمــة اHـوجــود عــلى مــ¡ الـســفــيــنـة. ويــجب أن يــتــأكـد
أيــــضـــاr بــــعـــد إجــــراء اخــــتـــبــــار تـــطــــبـــيــــقيr أن كـل شـــخص
بإمكانه ارتداء الصدرية اHمنوحة له بالشكل الصحيح.
يـــــكــــون ارتـــــداء صـــــدريـــــة الـــــنـــــجـــــاة إجـــــبـــــاريـــــا لـــــكل

األشخاص الذين ¢ إركابهم.

اHادة اHادة 10 :  : مالك وربّـان السـفيـنة وحـدهمـا مسؤوالن
إزاء اإلدارة البحرية اخملتصة.

معاينات التفتيش :معاينات التفتيش :

اHــادة اHــادة 11 :  : تــخـــضع الــســـفن اHــوجـــهــة Hالحــة الـــنــزهــة
بـغرض الـربحr قبل اسـتغاللـهاH rـعايـنة تـفتـيش من طرف

هيكل اإلدارة البحرية احمللية اخملتصة Hكان التسجيل.

اHــادة اHــادة 12 : : يــتــعـY عــلـى اHــســتـغـل تــســهــيل عــمــلــيـات
التفتيش للمستخدمY اHكلفY لتأدية مهمتهم.

أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHــادة اHــادة 13 :  : يــتـــعــY عـــلى مـــســتـــغل الــنـــشــاط احـــتــرام
األحــكـام اHــنـصــوص عـلــيـهـا فـي دفـتــر الـشــروط هـذاr وكـذا
األحـــكــام الــمــنـــصــوص عــلـــيــهــا في اHــرسـوم الـتــنـفـيـذي
رقم 16-203 اHـــــؤرخ في 20 شـــــوال عــــام 1437 اHـــــوافق 25
يـولـيـو سـنـة 2016 الـذي يــحـدد شـروط وكـيـفـيـات �ـارسـة

نشاطات النقل البحري احلضري والنزهة البحرية.

14 : : كل مــخــالــفــة ألحــكــام دفــتــر الــشــروط هــذا اHـادة اHـادة 
يعاقب عليها طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHـادة اHـادة 15 : : يـشـهـد مسـتـغـل نـشـاط التـنـزه فـي الـبـحر
أنه اطّلع على دفتر الشروط هذاr وصادق عليه.

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

(توقيع اHستغل)(توقيع اHستغل)

اHلحق الرابعاHلحق الرابع

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة األشغال العمومية والنقلوزارة األشغال العمومية والنقل

رقم /............ و.أ.ع.ن

IV. 1 - £وذج رخصة �ارسة نشاط الباخرة - اHطعم - £وذج رخصة �ارسة نشاط الباخرة - اHطعم

الساكنة في مكانهاالساكنة في مكانها

rإنّ وزير األشغال العمومية والنقل

- بـــمــقـــتـــضـى األمـــر رقـم 73-12 الـــمـــؤرخ فـي 29
صــفــر عــام 1393 اHــوافق 3 أبـــريل ســـنــة 1973 واHـــتـــضــمن
إحـــداث اHــصــلـــحــة الـــوطــنــيـــة حلــراســـة الــشــواطـئr اHــعــدل

rتممHوا

- و�ـقــتــضى األمـر رقم 76-80 اHـؤرخ في 29 شـوال
عــــام 1396 اHــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واHــــتــــضــــمن

rتممHعدل واHا rالقانون البحري

- و�ــــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم رقم 85-12 اHــــــؤرخ في 5
جمادى األولى عام 1405 اHوافق 26 يناير سنة 1985 الذي
يـحـدد األعــمـال الـفــنـدقـيــة والـسـيــاحـيـة ويــنـظـمــهـاr اHـعـدل

rتممHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-165 اHؤرخ
في 27 مـحرم عام 1410 اHوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

rتممHعدل واHا rيحدد صالحيات وزير النقل

- وبـــمــــقـــتـــضــى اHــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 200-07
الــــمــــؤرخ في 8 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1428 اHــــوافق 23
يــونـــيـــو ســـنــة  2007 الـــذي يــحـــدد الـــســفن غـــيـــر اخلــاضـــعــة
لالتـــفــاقـــيــات الـــدولــيـــة حــول سالمـــة األرواح في الـــبــحــار
ويــضــبط الـــقــواعــد اخلــاصـــة بــالــسالمـــة والــتــفـــتــيش الــتي

rتطبق عليها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-203 اHؤرخ
في 20 شـوال عام 1437 اHوافق 25 يولـيو سنة 2016 الذي
يـحدد شـروط وكيـفيـات �ارسـة نشـاطات النـقل الـبحري

rاحلضري والنزهة البحرية

rالــســيـدة rــقــدم من (الــســيــدHوبــنــاء عــلى الــطــلب ا -
r............................. أو اسم الشركة) بتاريخ rاآلنسة
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- وبـــنـــاء عـــلى الـــرأي بـــاHـــوافـــقـــة لـــلـــجـــنـــة اخملـــتـــصــة
إقـلـيـمـيـا اHـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبـات الـرخـصـة وإلـغـاء رخص
اســتــغـالل نــشــاطــات الــنـــقل الــبــحـــري احلــضــري والــنــزهــة

r............................. الصادر بتاريخ rالبحرية

يرخص �ا يأتي :يرخص �ا يأتي :

اHـادة األولى :  اHـادة األولى :  يـرخص لـ (الـسـيـد r الـسـيـدةr اآلنـسـة
أو اسـم الـشــركــة)r (الــعـنــوان أو مــقــر الــشـركــة) �ــمــارسـة
نشـاط اHطـعم على مـ¡ باخـرته  اHسـماة " .........."بـطول
" ..............." �ـــيــــنـــاء "............." عـــلـى مـــســـتــــوى مـــكـــان
الــرســو احملــدد من طــرف الــسـلــطــات اHــيــنـائــيــة واHــمــنـوح
�ــــــقـــــرر رقـم ......... الـــــواقـع عـــــلى مــــــســـــتـــــوى  ".............

بلدية................ والية ..............".

اHـادة اHـادة 2 : : �ـارس نـشـاط الـبـاخـرة - اHـطعـمr مـوضوع
هذه الرخصةr في الليل وفي النهار.

اHـادة اHـادة 3 : : يــلــتـزم مــســتـغـل نـشــاط الــبـاخــرة - اHــطـعم
الساكنة في مكانها باحترام قواعد دفتر الشروط.

ويـتـعـY عـلـيه الـقـيــام بـالـنـشـاط مـوضـوع الـرخـصــة
طبـقــا لشـــروط االستغـالل احملددة في اHرسـوم التنـفيذي
رقم 16-203 اHـــــؤرخ في 20 شـــــوال عــــام 1437 اHـــــوافق 25
يـولـيـو سـنـة 2016 الـذي يــحـدد شـروط وكـيـفـيـات �ـارسـة

نشاطات النقل البحري احلضري والنزهة البحرية.

rــــســـتــــغل بــــالــــتـــزامــــاتهHــــادة 4 : : في حــــالـــة إخـالل اHــــادة اHا
يـــحــتـــفظ الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالـــبــحـــريـــة الـــتـــجـــاريــة بـــحق

السحب اHؤقت لهذه الرخصة.

ويــــصـــدر الــــســـحـب الـــنــــهـــائـي لـــلــــرخـــصــــة من طـــرف
الوزير اHـكلف بالـبحرية الـتجاريـة بعد أخذ رأي الـلجنة

اخملتصة إقليميا.

اHادة اHادة 5 :  : الـرخصة شخـصية ومـؤقتة وقابـلة لإللغاء.
وال �ــكن نــقل مــلــكــيـتــهــا أو الــتــنـازل عــلــيــهــاr وال �ـكن أن

تكون محل أي صيغة من صيغ اإليجار.

اHـادة اHـادة 6 : : تـكــون هـذه الـرخـصـة صـاحلـة Hـدة خـمس (5)
سنـوات قابـلة لـلتـجديـدr ابتـداء من تاريخ تـوقيـعهـا. غير
أنّه تـــبــــقــى الـــســــفــــيــــنـــة خــــاضــــعــــة لـــتــــفـــتــــيـش ســـنــوي
لـلسالمة من طرف اإلدارة البـحرية احمللـية طبقا لـلتنظيم

اHعمول به.

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

IV. 2 - £وذج رخصة �ارسة نشاط الباخرة - اHطعم - £وذج رخصة �ارسة نشاط الباخرة - اHطعم

اHتنقلةاHتنقلة

rإنّ وزير األشغال العمومية والنقل

- بــــــمــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقـم 73-12 اHـــــؤرخ في 29
صــفــر عــام 1393 اHــوافق 3 أبـــريل ســـنــة 1973 واHـــتـــضــمن
إحـــداث اHــصــلـــحــة الـــوطــنــيـــة حلــراســـة الــشــواطـئr اHــعــدل

rتممHوا

- و�ـقــتــضى األمـر رقم 76-80 اHـؤرخ في 29 شـوال
عــــام  1396 اHــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 1976 واHــــتــــضــــمن

rتممHعدل واHا rالقانون البحري

- و�ــــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم رقم 85-12 اHــــــؤرخ في 5
جمادى األولى عام 1405 اHوافق 26 يناير سنة 1985 الذي
يـحـدد األعــمـال الـفــنـدقـيــة والـسـيــاحـيـة ويــنـظـمــهـاr اHـعـدل

rتممHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-165 اHؤرخ
في 27 مـحرم عام 1410 اHوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

rتممHعدل واHا rيحدد صالحيات وزير النقل

- وبـمـقـتـــضـى الـمـرسـوم التـنـفيذي رقم 200-07
الــــمــــؤرخ في 8 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1428 اHــــوافق 23
يــونـــيـــو ســـنــة  2007 الـــذي يــحـــدد الـــســفن غـــيـــر اخلــاضـــعــة
لالتـــفــاقـــيــات الـــدولــيـــة حــول سالمـــة األرواح في الـــبــحــار
ويــضــبط الـــقــواعــد اخلــاصـــة بــالــسالمـــة والــتــفـــتــيش الــتي

rتطبق عليها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 16-203 اHؤرخ
في 20 شـوال عام 1437 اHوافق 25 يولـيو سنة 2016 الذي
يـحدد شـروط وكيـفيـات �ارسـة نشـاطات النـقل الـبحري

rاحلضري والنزهة البحرية

rالــســيـدة rــقــدم من (الــســيــدHوبــنــاء عــلى الــطــلب ا -
r................................ أو اسم الشركة) بتاريخ rاآلنسة

- وبـــنـــاء عـــلى الـــرأي بـــاHـــوافـــقـــة لـــلـــجـــنـــة اخملـــتـــصــة
إقـلـيـمـيـا اHـكـلـفـة بـدراسـة طـلـبـات الـرخـصـة وإلـغـاء رخص
اســتــغـالل نــشــاطــات الــنـــقل الــبــحـــري احلــضــري والــنــزهــة

r............................. الصادر بتاريخ rالبحرية
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يرخص �ا يأتي :يرخص �ا يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : يـرخص لـ (الـسـيـد r الـسـيـدة r اآلنـسـة
أو اسـم الـشــركــة)r (الــعـنــوان أو مــقــر الــشـركــة) �ــمــارسـة
نشـاط اإلطـعـام علـى م¡ بـاخـرته  اHـسمـاة " ......." بـطول
" ........." �ــيــنــاء "..........." عــلى مــســتــوى مــكــان الــرســو
احملدد من طرف الـسلـطات اHـينائـية واHـمنـوح �قرر رقم
............. الـــــــــواقـع عـــــــــلـى مــــــــــســـــــــتـــــــــوى ".......................

بلدية................. والية .............".

اHـادة اHـادة 2 : : �ـارس نـشـاط الـبـاخـرة - اHـطعـمr مـوضوع
هـذه الــرخـصــةr في الــلـيل وفي الــنــهـارr في حــدود خـمــسـة

(5) أميال بحرية من ميناء القيد.

اHادة اHادة 3 : : يلــتـزم مـستغــل نشـاط الـباخــرة - اHطعـم
اHــتــنـقـــلــة بــاحــتـــرام قـــواعــد دفـــتـــر الــشـــروط وأحــكـــام
الــتـشـريـع والـتــنـظـيم اHــعـمـول بـهـمــاr ال سـيـمـا مــنـهـا تـلك

اHتعلقة بالسالمة البحرية.

rعلـيه القـيام بـالنـشـاط مـوضــوع الـرخـصة Yويـتعـ
طـبـقـــا لشـروط االسـتغـالل احملددة في اHـرسـوم الـتنـفـيذي
اHــــــــــؤرخ رقـم 16-203 اHــــــــــؤرخ فـي 20 شــــــــــوال عــــــــــام 1437
اHوافق 25 يوليو سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات
�ـــارســـة نــشـــاطــات الـــنـــقل الــبـــحـــري احلــضـــري والــنـــزهــة

البحرية.

rــــســـتــــغل بــــالــــتـــزامــــاتهHــــادة 4 : : في حــــالـــة إخـالل اHــــادة اHا
يـــحــتـــفظ الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالـــبــحـــريـــة الـــتـــجـــاريــة بـــحق

السحب اHؤقت لهذه الرخصة.

ويصدرالسحـب النهائي للرخصة من طرف الوزير
اHكلف بالبحـرية التجارية بعد أخذ رأي اللجنة اخملتصة

إقليميا.

اHادة اHادة 5 : : الـرخصة شخـصية ومـؤقتة وقابـلة لإللغاء.
وال �ــكن نــقل مــلــكــيـتــهــا أو الــتــنـازل عــلــيــهــاr وال �ـكن أن

تكون محل أي صيغة من صيغ اإليجار.

اHـادة اHـادة 6 : : تـكــون هـذه الـرخـصـة صـاحلـة Hـدة خـمس (5)
سـنـــوات قـابــلــة لــلــتــجـديـدr ابــتـداء من تـاريخ تــوقـيـعـهـا.
غــــيــــر أنّه تـــبـــقى الـــســفـــيـــنـــة خــاضـــعـــة لـــتــفـــتـــيش ســـنــوي
لـلسالمة من طرف اإلدارة البـحرية احمللـية طبقا لـلتنظيم

اHعمول به.

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

IV. . 3 - دفتر الشروط النموذجي اHتعلق �مارسة - دفتر الشروط النموذجي اHتعلق �مارسة

نشاط نشاط الباخرة - اHطعم اHصنف - الساكنة في مكانها الباخرة - اHطعم اHصنف - الساكنة في مكانها 
أو اHتنقلةأو اHتنقلة

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يهـدف دفـتـر الشـروط هـذا إلى حتـديد
الــــحــــقـــــوق والــــواجــــبــــات اHـــرتـــبــــطـــة �ـــمـــارســـة نـــشـــاط
rـــتـــنــقـــلــةHـــطــعم الـــســـاكــنـــة في مـــكــانـــهــا أو اHالـــبــاخـــرة - ا

اHصنفة من 1 إلى 4 جنوم.

اHــــــادة اHــــــادة 2 : : تــــــمــــــنـح رخــــــصــــــة مــــــمــــــارســـــة نــــــشـــــاط
الــــبـــاخـــرة - اHــطـــعم لــصــاحب الـــطــلب الــذي تـــتــوفــر فــيه

الشروط اآلتية :
- التـوفر عـلى برنـامج اخلـروج إلى البـحر ومـسالك
ســـيـــر مـــصــــادقـــا عـــلـــيـه من الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــبـــحـــريـــة

rالتجارية
- الـتـوفر عـلى سـفـيـنـة مـصـممـة أو مـهـيـأة خـصـيـصا
Hـمــارسـة نــشـاط اHــطـعم عــلى مــتـنــهـا تــسـتــجـيب لــشـروط

النظافة والسالمة واحملافظة على البيئة.

اHـادة اHـادة 3 :  : رخـصــة �ـارســة نـشــاط الـبــاخـرة - اHــطـعم
rوال يـمـكـن التـنـازل عـلـيـها أو نقل ملكيتها rشـخـصـيـة

وال �كن أن تكون محل أي صيغة من صيغ اإليجار.

اHـــــادة اHـــــادة 4 : : يــــــتـــــــعـــــــيـن عـــــــلـى مـــــــســـــــتـــــــغـل نـــــــشــــــاط
الـبـاخـرة - الـمـطعم القيام �ا يأتـي :

- الـبــدء في نــشـاطـه في أجل ال يـتــجــاوز الـســتـة (6)
rأشهر التي تلي احلصول على الرخصة

- السـهـر علــى مـطـابقـة سـفيـنته فـي مجــال سالمــة
اHالحـــــة الـــتي خـــصـــصــت لـــهـــــا مـــثـــلــمــــا هـــو مـــنـــصــــوص

rعمول بهاHعلــيــه في النصوص التنظيمية ا
- احــتــرام عــدد الــركــاب الــواجب إركــابــهم عــلى مــ¡

rالسفن
- اكـــتــــتــــاب وثــــيـــقــــة تــــأمـــY لــــتــــغــــطـــيــــة األشــــخـــاص

rوالسفينة على حد سواء
- الــسـهــر عــلى احــتــرام اHــنـافــســة وشــروط �ــارسـة
الـنشـاطـات التـجـارية والـقـواعد اHـطبـقـة علـى اHمـارسات

rستهلك وقمع الغشHالتجارية وحماية ا
- السهر على احـترام قواعد النظافة وحفظ الصحة

rالعمومية ونوعية اخلدمات
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- إعـالم اجلـــــمـــــهــــور �ـــــســـــالـك الـــــســــيـــــر والـــــتـــــواريخ
rواقيت والتعريفات وأماكن اإلركاب واإلنزالHوا

- إبالغ الــوزيـر اHــكــلف بـالــبــحـريــة الــتـجــاريــة بـكل
rعارض أو حادث يرتبط باألمن والسالمة البحرية

- إبالغ الوزير اHكلف بـالبحرية الـتجارية بتوقف
نشاطه.

اHـادة اHـادة 5 : : ال �كن أن تـقـدم خـدمة اHـطـعم إالّ عـلى م¡
الــبــاخــرة - اHـــطــعـم اHــصـــنــفـــة من 1 إلى 4 جنـــومr طــبــقـــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما في مجال اHطعم.

اHادة اHادة 6 : : ال �كن أن �ارس نـشاط البـاخرة - اHطعم
الـساكـنـة في مـكانـهـاr اHـصمـمـة أو اHـهيـأة إالّ عـلى وحدات
rعــائـمــة جـديـدة أو ال يــتـجــاوز عـمـرهــا عـشـر (10) سـنـوات
في حالـة مـا إذا اتضح أنّ قـابلـيـة الطـفو مـرضـية عـلى إثر
rتــفـتــيش تــقــني جتــريه هــيـئــة مــؤهـلــة قــانــونـا من اإلدارة
حائزا عليها بـكل ملكية أو مستغـلة بوسيلة أخرى (قرض
اإليـجار أو االسـتـئجـار)r ويسـاوي طولـهـا إثني عـشر (12)

مترا أو يفوقه ويقل عن أربعة وعشرين (24) مترا.

اHــــادة اHــــادة 7 : : يــــجـب أن تـــســــتــــوفـي الــــبـــاخــــرة - اHــــطــــعم
اHـــتـــنـــقـــلــة الـــشـــروط احملـــددة في دفـــتــر الـــشـــروط وتـــكــون
مـــطــــابـــقـــة Hــــقـــايـــيـس الـــسالمــــة من حـــيـث بـــنـــاء وجتــــهـــيـــز
واســـتــغالل ســفـن نــقل اHــســافـــرين اHــنــصــوص عـــلــيــهــا في

التشريع والتنظيم اHعمول بهما.
ال �كن أن �ـارس نشـاط البـاخرة - اHـطعم اHـتنـقلة
إال عـــلى ســـفن جــــديـــدة أو ال يـــتـــجـــاوز عـــمـــرهـــا خـــمس (5)
ســنـوات في حــالــة مـا إذا اتــضح أن حـالــتــهـا مُــرضـيــة عـلى
rإثر تفتيش تـقني جتريه هيئة مـؤهلة قانونا من اإلدارة
حائزا عليها بـكل ملكية أو مستغـلة بوسيلة أخرى (قرض
اإليــجــار أو االسـتــئــجــار)r يـتــراوح طــولــهـا مــا بــY أربــعـة

وعشرين (24) و أربعY (40) مترا. 

اHـادة اHـادة 8 : : يـرخص �ـمارسـة نـشـاط البـاخـرة - اHـطعم
فـي الـــلـــيل وفـي الـــنـــهـــار عـــنــــدمـــا تـــكـــون ظـــروف األحـــوال

اجلوية مالئمة.

اHـادة اHـادة 9 :  : �ـارس نـشــاط الـبـاخـرة - اHــطـعم اHـتــنـقـلـة
في حدود خمسة (5) أميال بحرية في ميناء القيد.

10 : : ال يــــمــــكــن أن يــــســــتـــــقــــبـل عـــــلـى مــــتـن اHــادة اHــادة 
البـاخـرة - اHـطـعم اHـصـمـمة عـدد من الـركـاب يـفـوق الـعدد

احملدد من قبل الصانع.
ال �ــكـن أن يــســـتــقــبـل عــلى مـــ¡ الــبـــاخــرة - اHـــطــعم
اHهيأة عـدد من الركاب يفـوق العدد احملدد من قبل اإلدارة

البحرية احمللية.

اHادة اHادة 11 : : �نع عـلى مسـتغل نـشاط الـباخـرة-اHطعم
الــســاكــنــة في مــكــانــهـا مـن اسـتــئــجــار من الــبــاطن بــصــفـة

مؤقتة أو نهائية مكان الرسو اخملصص لها.

اHــادة اHــادة 12 :  : يـــجب أن تـــســتــجـــيب الـــبــاخــرة - اHـــطــعم
الساكنة في مكانها للشروط اآلتية :

1) - التوقف :) - التوقف :
- يــجب أن جتــدد رخــصــة تــوقف الــبــاخــرة - اHـطــعم
في مـكـان الــرسـو اخملــصص لـهـا كـل سـنـة بــعـد مـعــايـنـة من

rصالح اخملتصة التابعة لإلدارة البحرية احملليةHا
- يــــجـب أن يــــكـــون مــــكـــان الـــرســــو الـــمــــخـــصـص
لــلـــبـــاخــرة - اHـــطــعـم مــؤمّـــنــا وال يـــعـــيق اHــســـالك الـــقــابـــلــة

rينائيةHصالح اHللمالحة وال سير ا
- يجب أن يـتم الدخـول إلى م¡ الـسفـينـة بواسـطة
جسـر اإلركاب واإلنزال يـكون مطـابقا لـلمقـاييس ومزودا

rبحواجز
- يـــجب أن يــوضع ســـد عــائم خــاص حــول الـــســفــيــنــة

Hعاينة كل طرح في البحر غير مرخص به.

يـتــعــY عــلى اHــســتـغـل احـتــرام الــتــنــظــيم في مــجـال
احملافظة على البيئةr ال سيما فيمـا يتعلـق بصـرف اHياه
الـقـذرة واHـيـاه الـسـوداء أو الزيـوت اHـسـتـهـلـكـة أو غـيـرها

من اHنتجات اHلوثة.

2)  القواعد التقنية :)  القواعد التقنية :

أ)  البناء :أ)  البناء :

- يـجب أن يتـراوح طـول البـاخـرة- اHطـعم الـساكـنة
فـي مــكـــانــهـــا اثــني عـــشــر (12) مــتـــرا أو يــفـــوقه ويـــقل عن

rأربعة وعشرين (24) مترا

- يــجب أن تــكـون الــبــاخــرة صـلــبــة �ــا فـيـه الـكــفــايـة
بحيث تستـجيب جلميع الضغوط التي تخضع لها عــادة.
وفي حـالـة حتـويل هـامr يـجب عـلى هـيـئـة مـعـترف بـهـا من
اإلدارة إثـبــات مـدى مــطــابـقــتـهــا في مــجـال سالمــة الـبــنـاء

rوالتجهيز

- يـجب حـمــايـة هــيـكل الـســفـيــنـة اHـصــنـوع من مـادة
الــفــوالذ من الــتـدهــور اإللـكــتــرولـتــيــكي (أنـودات تــتــكـيف

بطبيعتها بكمية كافية أو تيار مفروض).

(2) Yيكون جتفيف الـسفينة إجبـاريا مرة كل سنت
للقيام بأشغال الترميم ومراجعة سُمك الصفائح.
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ب)  التجفيف :ب)  التجفيف :
- يـجب أن تـتـوفـر كل مـقـصـورة عـلى جـهـاز جتـفيف

rبواسطة مضخة ذات إسقاء ذاتي
- يجب أن تـوضع أجهـزة اإلنذار الـصوتـية واHـرئية
للكشف عن وجود اHياه على مستوى مركز إدارة الدفة.

ج)   احلماية من احلرائق :ج)   احلماية من احلرائق :
- يــــجـب أن تـــزود الــــســــفــــيــــنـــة �ــــركــــز الــــكــــشف عن

rاحلرائق
- يـجب أن يـزود مركـز إدارة الـدفـة وقاعـة اHـاكـنات
واHــطـبخ واHـراحــيض ومـحالت الــسـكـنى واHــطـعم بـأدوات

rكشف عن احلرائق مالئمة
- يجب أن تـتوفـر السفـينةr عـلى األقلr على مـطفأة

rقاييس بخرطوم إطفاءHتتطابق مع ا
- يـجب أن تـكـون اHـطفـأة اHـضـادة لـلـحـريق مـتـوفرة

rفي كل محل
- يــجب أن تـوافق اHـطــافئ اHـســتـعـمــلـة احلـرائق من
الــــــــــصـــــــــــنـف "أ" و "ب" و "ج"r وكـــــــــــذا إطـــــــــــفـــــــــــاء احلــــــــــرائـق

rالكهربائية
- تــخــصـص اHــطــافئ احملــمــولــة الــتي يــكــون عــامــلــهــا
اHـــطـــفئ ثـــاني أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون لـــلـــمـــطــابـخ والـــلـــوحــات

rالكهربائية
- يـجب فـحص اHطـافئ احملـمـولة مـرة كل سـنـةr على
األقلr حـسب الـدوريـة اHـقـررة من طـرف الـصـانع. ويـجب

rطفأةHكتابة تاريخ الفحص على ا
- يــــجب أن يــــتـــوفــــر اHـــطــــعم عـــلـى مـــنــــفـــذين (2) مع

إشارة يعتبر واحد منهما منفذ جناة.

د)  أنظمة السفينة :د)  أنظمة السفينة :
- يـجب أن تـزود الـسـفـيـنـة بـخـزان احـتجـاز و إن لم

rعاجلة التلقائية للمياه السوداءHجهاز ا rيوجد
- يـــجب أن تــتـــوفــر الـــســفـــيــنـــة عــلـى تــهـــويــة فـــعــالــة

rبواسطة نظام تكييف الهواء في الشتاء والصيف
- يـجب ربط كوابل تغـذية الشبـكات اخلارجـية نحو

rاحلافة �نشآت التيار الثابتة
- يـــجب تــوصـــيل هــيـــكل الـــســفــيـــنــة بــاألرض بـــشــكل

rفعال
- يـجب إغالق أجهـزة تبـديل الوصل بـحيث �نع كل

rتشغيل بالتوازي مع شبكة السفينة

- يـجب أن تــبــY لــوحـة الــوصل الــرئــيـســيــة إذا كـان
الــوصل مـكــهــربــاr ويــجب أن يـتــوفــر عــلى فــاصل رئــيـسي

rنشأةHيسمح بوضع خارج الضغط كل ا
- فــيـمــا يـتـعــلق بــقـواطع الــكـهــربـاء واألجـهــزةr يـجب

rوضع الصفائح الدالة على اللوحات مع بيان الدائرة
- يـــجـب تــســـهـــيل فـــحص وتـــصـــلـــيح اHـــراكم واHـــولــد

rواحملرك وعلبة مربطها
- يـــــجب اإلشـــــارة إلـى كل نـــــظـــــام األنـــــابـــــيـب بـــــلــــون

rمختلف
- يــجب أن تـــســتــجــيب اHــطــابخ Hــقــايــيس الــنــظــافــة
والـــسالمــةr ويــجـب أن تــعــمل مـــواقــد الــســفـــيــنــة والــغــرف

الباردة بالطاقة الكهربائية.

 3)  اإلنارة و أضواء اإلشارة : )  اإلنارة و أضواء اإلشارة : 

- يـــــــجــب إضـــــــاءة واجـــــــهـــــــة الـــــــبـــــــنـــــــاء الـــــــعـــــــلـــــــوي
لــــلــــبـــــاخــــرة - اHــــطـــعم مـن جـــهــــة الـــرصــــيف وجـــوبــــا لـــيال

rالنشاط Yوتزويدها بالفتة ضوئية تب
- يـجب تـركـيب أجـهـزة اإلنـارة على سـطح الـسـفـيـنة

rبحيث ال تعيق معرفة أضواء اإلشارة
- يجب أن يـكون رصـيف التـوقف ومنـفذ الـسفـينة

rا فيه الكفاية� Yمضيئ
- يـــجب أن تـــتـــوفــر الـــســـفـــيــنـــة عـــلى نـــور الـــتــوقف

التنظيمي.

 4) اHعدات وعد) اHعدات وعدّة السفينة اإلجبارية :ة السفينة اإلجبارية :

- يــجب أن تــتــكــيف اHــراسـي وسالسل اHــراسي مع
rالسفينة

- يــجب وضـع اHــراسي وسالسل اHـــراسي في اHــيــاه
rورفعها بواسطة ملفاف أو عدة مالفيف

- يـجب أن تـكـون أنوار الـنـجـدة مسـتـقلـة عن شـبـكة
السفينة : 

rورشة صناعة األعالم -
r(من 30  و60 مترا) (2) على األقل لفيفي حبال -

rفأس االصطدام -
rمرسلة الصوت -

rحقيبة اإلسعافات األولية -
rمناطيد دفاع تتكيف مع الوحدة -

rخطاف -
rلوحة تتعلق باإلنقاذ وإنعاش الغرقى -
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rسلم على ظهر السفينة -
rيدوية أو ذات محرك rمضخة النجدة متحركة -

- عوامتان مع خط رمي من 30 مترا.

 5)  اHستخدمون : )  اHستخدمون : 

Yــوظـفـون مـؤهـلـHــسـتـخـدمـون اHيـجب أن يـكـون ا -
rويخضعون لفحص طبي مسبق

- يـجب أن �ارس اHسـتخدمـون اHوظفـون وظائفهم
بلباس مالئم.

اHادة اHادة 13 : : تطـبق األحكـام اHنـصـوص علـيهـا في اHادة
12 من دفـتر الـشـروط هذاr الـتي تـنظم الـبـاخرة - اHـطعم

الساكنة في مكانـها على الباخرة - اHطعم اHتنقلة عندما
تمارس هذه األخيرة نشاطها على الرصيف.

أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHــــادة اHــــادة  14 :  : يــــــتــــــعـــــيــن عـــــلــى مـــــســــــتــــــغـل نــــــشـــــاط
الــبـاخـرة - اHــطـعم احــتـرام األحـكــام اHـنـصــوص عـلــيـهـا في
دفــتـر الــشـروط هــذاr وكـذا األحــكـام اHـنــصـوص عــلـيــهـا في
اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 16-203 اHـؤرخ في 20 شـوال عام
1437 اHــوافق 25 يــولـــيــو ســـنــة 2016 الــذي يـــحــدد شــروط

وكــيــفــيــات �ــارســـة نــشــاطــات الــنــقل الــبــحــري احلــضــري
والنزهة البحرية.

rـادة 15 : : كـل مـخــالـفــة ألحــكـام دفــتــر الـشــروط هـذاHـادة اHا
يعاقب عليها طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHـادة اHـادة 16 : : يـشـهــد مـسـتـغـل نـشـاط الـبــاخـرة - اHـطـعم
على أنّه اطّلع على دفتر الشروط هذاr وصادق عليه.

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

(توقيع اHستغل)(توقيع اHستغل)

اHلحق اخلامساHلحق اخلامس

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة األشغال العمومية والنقلوزارة األشغال العمومية والنقل

رقم /............ و.أ.ع.ن

V.1 - £وذج رخصة �ارسة نشاط النزهة على اآلليات - £وذج رخصة �ارسة نشاط النزهة على اآلليات

البحرية ذات محركالبحرية ذات محرك

تسلّم هذه الرخصة لـ : 

الشخص الطبيعي :الشخص الطبيعي :
اللقب واالسم : ................................................
تاريخ ومكان االزدياد : .....................................
.............................................................................
العنوان : ........................................................
.............................................................................
منطقة �ارسة النشاط : ..................................

الشخص اHعنوي :الشخص اHعنوي :
اسم الشركة وطبيعتها القانونية :......................
.............................................................................
لقب و اسم اHسيّر:............................................
تاريخ ومكان االزدياد :......................................
.............................................................................
مقر الشركة :...................................................
.............................................................................
منطقة �ارسة النشاط:....................................
.............................................................................

الستغالل اآلليات البحرية ذات محرك أدناه :الستغالل اآلليات البحرية ذات محرك أدناه :

رقم بطاقة السيررقم بطاقة السيررقم التسجيلرقم التسجيلالطاقةالطاقةالعالمةالعالمةالنوعالنوعالرقمالرقم

تكون هذه الرخصة صاحلة من ............................. إلى ..................................

حرر بـ ..................... في .................................. .
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عـمــرهــا عن خـمس (5) سـنــوات في حــالـة مــا إذا اتـضح أن
حـالــتـهـا مُـرضـيـة عـلى إثـر تــفـتـيش تـقـني تـقـوم به اإلدارة
الــبـحــريـة احملـلــيـةr حــائـزا عـلــيـهـا بــكل مـلــكـيــة أو مـسـتــغـلـة

بوسيلة أخرى ( قرض اإليجار أو االستئجار).

7 : : يــــجب عــــلى مــــســـتـــغـل نـــشــــاط اســـتــــئـــجـــار اHــادة اHــادة 
اآللـيــات الــبــحـريــة ذات مــحـرك إعالم اجلــمــهـور بــواســطـة
لـوحــة مـرئــيـة يــوجـد فــيـهــا مـخــطط بــيـاني يــبـيّن مــنـطــقـة
سـيــر اآللـيــات الـبــحـريــة ذات مـحــرك مع إرشـاد الــشـاطئ

وموقع اHدخل واHناطق اHمنوعة والسرعة اHرخصة.

2 - شروط السير : - شروط السير :

اHـادة اHـادة 8 : : يـجب قــيـد اآللــيـات الــبـحــريـة ذات مــحـرك
عــلى مــســتــوى اإلدارة الـبــحــريــة احملـلــيــة طــبــقـا لــلــتــشـريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHادة اHادة 9 :  : يجب على السـائق الزبون لآلليـة البحرية
ذات مــحـــرك أن يــكــون حـــائــزا رخــصـــة قــيــادة في الـــبــحــر

لسفن النزهة ذات محرك من الصنف األول.

rــادة 10 : : تــخــضع اآللــيــات الــبــحــريــة ذات مــحــركHــادة اHا
قــبل اســتـغاللــهــاH rــعـايــنــة الــسالمــة من اHــصـالح الــتــابــعـة

لإلدارة البحرية احمللية اخملتصة.

11 :  : يـــــــجب عــــــلـى الــــــســــــائـق وراكــــــبه ارتــــــداء اHـــــادة اHـــــادة 
صدرية النجاة من لون فاقع.

اHـــــادة اHـــــادة 12 :  : يـــــجـب تـــــثــــــبـــــيـت الـــــلــــــوحـــــة اHــــــتـــــعــــــلـــــقـــــة
بـالــتـعـلــيـمـات األمــنـيـة وتــوصـيـات اســتـعـمــال اآللـيـة دومـا

أمام مرأى السائق.

13 : : يـــجـب أن تـــزود اآللـــيـــات الــــبـــحـــريـــة ذات اHــادة اHــادة 
مـــحـــرك بــــنـــظــــام تـــوقف آلـي (قــــاطع الــــتـــيـــار) فـي حـــالـــة

سقوط السائق.

اHادة اHادة 14 : : يجب أن يحـتوي خزان الوقـود على نظام
قياس السعة مرئي في وضعية القيادة.

3 - عتاد السالمة اإللزامي : - عتاد السالمة اإللزامي :

15 :  : يــجب أن تــتــوفــر اآللــيـات الــبــحــريـة ذات اHـادة اHـادة 
محرك على عتاد السالمة اآلتي :

rحبال للجر تبلغ ثالث (3) مرات طول اآللية -
rحلقة أو كُالّب صغير في أمام اآللية -

- صدرية من لون فاقع لكل شخص.

V. 2 - دفتر الشروط النموذجي اHتعلق �مارسة نشاط - دفتر الشروط النموذجي اHتعلق �مارسة نشاط

النزهة على اآلليات البحرية ذات محركالنزهة على اآلليات البحرية ذات محرك

الــمــادة األولى :الــمــادة األولى : يــهـدف دفــتــر الــشــروط هــذا إلـى
تــحــديـد الــحــقــوق والــواجــبــات الــمــرتــبــطــة بــنــشـاط
الــنـــزهــة عــلـى آلــيـــات بــحـــريــة ذات مــحـــرك تــقـــوم �الحــة

النزهة �قابل.

1 - استئجار اآلليات البحرية ذات محرك : - استئجار اآلليات البحرية ذات محرك :

اHـادة اHـادة 2 : : �ـكن أن يـقـوم بـنـشــاط اسـتـئـجـار اآللـيـات
الــبــحــريــة ذات مــحــرك كـل شــخص طــبــيــعي من جــنــســيــة
جـزائـريـة أو مـعـنـوي يـخـضع لـلـقـانـون اجلـزائـريr مـرخص

له قانونا.

3 :  : �ـــكن أن تـــتم خـــدمـــة اســـتـــئـــجـــار اآللـــيـــات اHــادة اHــادة 
البحرية ذات محرك بسائق أو بدونه.

4 : : إذا كــــانـت خــــدمــــة االســــتــــئــــجــــار تــــقــــدم اHــادة اHــادة 
بـــــدون ســــائـقr فــــإنّه يـــــتم جتــــســــيـــــدهــــا �ــــوجـب تــــصــــريح
اســـتـــئـــجـــار يـــوقـــعـه مـــســـتـــغـل نـــشـــاط االســـتـــئـــجـــار
والــــســـــائق الــــزبــــونr حــــسب الــــنــــمــــوذج اHــــلـــحـق بــــدفــــتـــر

الشروط هذا.

تـسلّم نسـخة من هذا الـتصريح إلى الـسائق الزبون
ويحتفظ بنسـخة أخرى مستغل نشـاط استئجار اآلليات
الـبحـريـة ذات مـحرك. ويـجب تـقـد° هـذه الوثـائق في كل

وقت Hصالح الرقابة اHؤهلة.

5 : : في حــالــة مــا إذا كــانت خــدمــة االســتــئــجــار اHـادة اHـادة 
تـقـدم مع سـائقr فـإنّ مـسـتـغل نـشـاط االسـتـئـجـار يـتحـمل

اHسؤولية كاملة.

ويـتم جتسيـد هذه اخلدمة �ـوجب تصريح اسـتئجار
يــوقـعه مــسـتــغل نـشــاط االسـتــئـجــار والـســائق اHـســتـخـدم

حسب النموذج اHلحق بدفتر الشروط هذا.

يــــجب عــــلى الــــســــائــــقــــY اHــــســــتــــخــــدمــــY مـن طـــرف
اHـسـتـغل أن يـكـونـوا حـائـزين رخـصـة قـيـادة سـفن الـنـزهة
ذات مــــحــــرك من الــــصــــنـف األول ويـــصــــرح بــــهـم قــــانــــونـــا

لإلدارات واHصالح اخملتصة.

6 :  : يـــجـب أن تـــكـــون اآللـــيــــات الـــبـــحـــريـــة ذات اHــادة اHــادة 
مــحــرك اHـــوجــهــة Hـــمــارســة هــذا الـــنــشــاط جـــديــدة أو يــقل
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4 - - قواعد استعمال اآلليات البحرية ذات محرك :قواعد استعمال اآلليات البحرية ذات محرك :

اHـادة اHـادة 16 : : يـلـزم سـائق اآللــيـة الـبـحــريـة ذات مـحـرك
بـــاحـــتـــرام الـــنـــظــــام الـــدولي لـــلـــوقـــايــــة من االصـــطـــدام في

البحر.

اHـادة اHـادة 17 :  : تـــمــنــع مـالحــة هـــذه اآللــيـــات عــلـى أقـل
مـن مـــــائــــة (100) مــــتـــــر من حـــــدود اHــــنـــــطــــقـــــة اخملــــصـــــصــــة

للسباحة.
يـــجب أن تـــتــوقـف اآللــيـــات الــبـــحـــريــة ذات مـــحــرك

وتسلك األماكن واHمرات اخملصصة لها.

18 : : يـــرخـص �الحـــة اآللـــيـــات الـــبـــحـــريـــة ذات اHــادة اHــادة 
محرك في النهار فقط.

اHــــادة اHــــادة 19 : : تــــمــــنع مـالحــــة اآللــــيــــات الــــبــــحــــريــــة ذات
مـحـرك عـلى بــعـد مـيـلـY (2) بـحـريـY بــالـنـسـبــة لـآللـيـات
الـــبـــحــريـــة الـــتي يـــكـــون فـــيـــهـــا الــســـائـق جــالـــســـا مـــنـــفــرج
الساقـY وعلى بعد ميل (1) واحد بالـنسبة لـآلليات التي

يقف فيها باتزان ديناميكي.

اHــادة اHــادة 20 :  : يــلـــزم مــســتـــغــلــو اآللـــيــات الــبـــحــريــة ذات
مـحرك باكتتـاب وثيقة تـأمY تغطي األضرار اجلـسمانية
واHـاديـة الـتي �ـكن أن تتـسـبب لـلـغيـر في إطـار اسـتغالل

هذه اآلليات.

أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHــادة اHــادة 21 : : يــتـــعــY عـــلى مـــســتـــغل الــنـــشــاط احـــتــرام
أحكـام دفـتـر الـشـروط وكـذا األحكـام اHـنـصـوص عـلـيـها في
اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 16-203 اHـؤرخ في 20 شـوال عام
1437 اHــوافق 25 يــولـــيــو ســـنــة 2016 الــذي يـــحــدد شــروط

وكــيــفــيــات �ــارســـة نــشــاطــات الــنــقل الــبــحــري احلــضــري
والنزهة البحرية.

22 : : كل مــخــالــفــة ألحــكــام دفــتــر الــشــروط هــذا اHـادة اHـادة 
يعاقب عليها طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHادة اHادة 23 : : يشهد مستغل نشاط النزهة على اآلليات
rالـبـحـريـة ذات مـحـرك أنّه اطّـلع عـلى دفـتـر الـشـروط هذا

وصادق عليه. 

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

( توقيع اHستغل)( توقيع اHستغل)

V.3 - التصريح �مارسة نشاط النزهة على آليات - التصريح �مارسة نشاط النزهة على آليات

بحرية ذات محركبحرية ذات محرك
 (استئجار آليات بحرية ذات محرك) (استئجار آليات بحرية ذات محرك)

تـخــضع قـيــادة اآللـيـة الــبـحــريـة ذات مـحــرك حلـيـازة
رخـــصـــة قــيـــادة ســـفن الـــنــزهـــة ذات مـــحـــرك من الـــصــنف

األول.

يـلـتـزم مـسـتـغل نـشـاط اسـتـئـجـار اآللـيـات الـبـحـريـة
ذات مـــحـــرك بــشـــرفه �ـــوجب هـــذا الـــتــصـــريحr بـــاحـــتــرام
أحـــكـــام اHـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 16-203 اHــؤرخ في 20
شـوال عام 1437 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 2016 الـذي يـحدد
شــروط وكـــيـــفـــيـــات �ــارســـة نـــشـــاطــات الـــنـــقل الـــبـــحــري

احلضري والنزهة البحرية.

مستغل نشاط االستئجار :مستغل نشاط االستئجار :
اللقب :
االسم :

رقم قيد اآللية :
مقر الشركة والعنوان :

رخصة رقم ................... بتاريخ ......................

هوية السائق اHستخدم :هوية السائق اHستخدم :
اللقب :
االسم :

مولود (ة) في : .......................
اجلنسية : .....................

العنوان : .......................
بطاقة التعريف رقم : ......................

رخصة السياقة (الصنف .......... ورقم ..............)
بلد اإلصدار : ....................

هوية السائق الزبون :هوية السائق الزبون :
اللقب :
االسم :

مولود (ة) في : ........................
اجلنسية : .......................

العنوان: ..........................
بطاقة التعريف رقم : .......................

رخصة السياقة (الصنف .......... ورقم ..............)
بلد اإلصدار: .......................
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هوية الراكب الزبون :هوية الراكب الزبون :
اللقب :
االسم :

مولود (ة) في : .......................
اجلنسية : ......................

العنوان : ..........................

التزامات السائق :التزامات السائق :
يــجب عــلى ســائق اآللــيــة الــبــحــريــة �ــحــرك الــقــيـام

وجوبا �ا يأتي :
- احــــــتــــــرام حــــــدود الــــــســــــرعــــــة وقـــــــواعــــــد األولــــــويـــــة

rواإلرشاد
(2) Yـــرخـــصــــة في حـــدود مـــيـــلـــHالحـــة اHاحــــتـــرام ا -
بـحـريY بـالـنـسبـة لـآلليـات الـبـحريـة الـتي يـجلس فـوقـها
الـــســائـق مــنـــفـــرج الــســـاقـــY وال أكـــثــر مـن مــيل (1) واحــد
بـــالـــنــســـبــة لـــآللـــيــات الـــتي يـــبــقـى عــلـــيــهـــا واقـــفــا بـــاتــزان

rديناميكي
- ارتداء صدرية النجاة.

يـــجب عــلـى الــســـائقr في أي حـــال من األحـــوالr عــدم
إسـنـاد قيـادة اآللـيـة البـحـرية ذات مـحـرك اHسـتـأجرة إلى

شخص آخر.
حرر بـ ........................ في .............................

اHـادة اHـادة 4 : : يجب عـلى الـسـائق وراكـبه ارتـداء صـدرية
النجاة من لون فاقع.

اHادة اHادة 5 :  : يجب تثـبيت اللـوحة اHـتعلـقة بالـتعلـيمات
األمــنــيـــة وتــوصــيـــات اســتــعـــمــال اآللــيـــة دومــا أمــام مــرأى

السائق.

اHــــادة اHــــادة 6 : : يــــجـب أن تــــزود اآللــــيــــات الــــبــــحــــريـــة ذات
محرك بنظـام توقف آلي (قاطع التـيار) في حالة سقوط

السائق.

اHـادة اHـادة 7 :  : يـجب أن يـحـتـوي خـزان الـوقـود علـى نـظام
قياس السعة مرئي في وضعية القيادة.

2 - - عتاد السالمة اإللزامي :عتاد السالمة اإللزامي :

اHــادة اHــادة 8 :  : يـــجب أن تـــتــوفـــر اآللــيـــات الــبـــحــريــة ذات
محرك على عتاد السالمة اآلتي :

rحبال للجرّ تبلغ ثالث (3) مرات طول اآللية -
rحلقة أو كُالّب صغير في أمام اآللية -

- صدرية من لون فاقع لكل شخص.

3 - قواعد استعمال اآلليات البحرية ذات محرك : - قواعد استعمال اآلليات البحرية ذات محرك :

اHــادة اHــادة 9 : : يـــتــعــY عــلـى ســائق اآللــيـــة الــبــحــريــة ذات
محـرك احترام الـنظـام الدولي للـوقايـة من االصطدام في

البحر.

اHـادة اHـادة 10 : : تــمـنع مـالحـة هــذه اآللــيـاتr عــلى أقلr من
مـائـة (100) مـتــر من حــدود اHـنــطـقــة اخملــصـصــة لـلــسـبــاحـة

مثلما هو محدد في التنظيم اHعمول به.

يـــجب أن تـــتــوقـف اآللــيـــات الــبـــحـــريــة ذات مـــحــرك
وتسلك األماكن واHمرات اخملصصة لها.

11 : : يـــرخـص �الحـــة اآللـــيـــات الـــبـــحـــريـــة ذات اHــادة اHــادة 
محرك في النهار فقط.

اHــــادة اHــــادة 12 : : تــــمــــنع مـالحــــة اآللــــيــــات الــــبــــحــــريــــة ذات
مـحـرك عـلى بــعـد مـيـلـY (2) بـحـريـY بــالـنـسـبــة لـآللـيـات
الـــبـــحــريـــة الـــتي يـــكـــون فـــيـــهـــا الــســـائـق جــالـــســـا مـــنـــفــرج
الساقـY وعلى بعد ميل (1) واحد بالـنسبة لـآلليات التي

يقف فيها باتزان ديناميكي.

اHادة اHادة 13 :  : يتـعY علـى مستـغلـي اآللـيــات البـحريــة
ذات مــحـــرك اكــتــتـــاب وثــيــقــــة تــأمــيـن تــغــطـي األضـــرار
اجلــســمـانــيــة واHــاديــة الــتي �ــكن أن تــتــســبب لــلــغـيــر في

إطار استغالل هذه اآلليات.

توقيع الزبونتوقيع الزبونتوقيع وختم اHستغلتوقيع وختم اHستغل

V. 4 - الشروط التقنية الستعمال اآلليات البحرية - الشروط التقنية الستعمال اآلليات البحرية

 ذات محرك ذات محرك

1 - شروط السير : - شروط السير :

اHادة األولى :اHادة األولى : يــجــب قـيـــد اآللـيــات البـحريـة ذات
مـحـــرك عــلـى مــسـتـــوى اإلدارة الــبــحـريـــة احملــلــيــة طــبــقــا

للتشريـع والتنظيم اHعمول بهما.

اHـادة اHـادة 2 :  : يجب عـلى سـائق آليـة بـحريـة ذات مـحرك
أن يــكـون حـائـزا رخـصـة قـيـادة في الــبـحـر لـسـفن الـنـزهـة

ذات محرك من الصنف األول.

اHادة اHادة 3 : : تخضع اآلليـات البحريـة ذات محركr قبل
استـغاللـهـاH rـعـايـنة الـسالمـة من اHـصـالح الـتـابـعة لإلدارة

البحرية احمللية اخملتصة.
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مراسيممراسيم فردي فرديّة
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
29 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة r2016 يـتــضـمr يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــديـرن إنــهـاء مــهـام مــديـر

الــتـطــبـيـق واHـراقــبـة بــاHـديــريـة الــعـامــة لـلــوظـيــفـةالــتـطــبـيـق واHـراقــبـة بــاHـديــريـة الــعـامــة لـلــوظـيــفـة
العمومية - سابقاالعمومية - سابقا.

ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 رمــضـان عـام
1437 اHــوافق 29 يــونــيــو ســنـة r2016 تــنـهـى مــهــام الــسّــيـد

عبـد احلـليـم مرابـطيr بـصفـته مـديـرا للـتـطـبيق واHـراقـبة
بـاHـديريـة الـعـامة لـلـوظـيـفة الـعـمـوميـة - سـابـقـاr لتـكـلـيفه

بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــــراســــيـم رئــــاســــيمــــراســــيـم رئــــاســــيّــــة مــــؤرــــة مــــؤرّخــــة في خــــة في 24 رمــــضــــان عــــام  رمــــضــــان عــــام 1437
اHـوافق اHـوافق 29 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة r2016 تـتضـمr تـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 رمــضـان عـام
1437 اHــوافق 29 يــونــيــو ســنـة r2016 تــنـهـى مــهــام الــسّــيـد

مــحــمــد طــالــبيr بــصــفــته مــديــرا عـامــا لــلــحــريــات الــعــامـة
والشؤون القانونية بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 رمــضـان عـام
1437 اHـوافق 29 يـونـيــو سـنـة r2016 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـدة

والــسـادة اآلتــيــة أسـمــاؤهم بـوزارة الــداخــلـيــة واجلـمــاعـات
احملليةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- رمــضـــان حــديـــوشr بــصـــفــتـه مــديـــرا لــلـــمــيـــزانــيــة
rواحملـاسبـة

- بــــوعالم حــــســــانr بــــصــــفــــته مــــكــــلّــــفــــا بــــالــــدّراســـات
rوالتلخيص

- مـليـكـة أوقـنونr بـصـفـتهـا نـائـبة مـديـر لـلمـيـزانـية
rوالتحلـيل

- نبـيل مـصـطفـايr بـصـفتـه نائب مـديـر لـلجـمـعـيات
rذات الطابع االجتماعي

- عــمـار بـودربـالــةr بـصـفــته نـائب مـديــر لـلـدّراسـات
والــتــطــويــر وصـيــانــة اHــعــلـومــاتــيــة �ــديـريــة اHــســتــنـدات

rؤمّنةHوالوثائق ا

- يــوسف رومـــانr بــصــفــته نــائب مـــديــر لــلــمــصــالح
rؤسسات العمومية احملليةHوا

- كـــمــــال كــــايـــلـيr بـــصــــفــــته نــــائب مــــديــــر لـــلــــشـــؤون
rغاربيةHا

- عـــبــــد الـــبـــاقـي بـــولـــقــــرونr بـــصـــفــــته نـــائـب مـــديـــر
rلإلحصائيات والوثائق واحملفوظات

- عـلي لـرقـمr بـصـفــته نـائب مــديـر Hـتــابـعـة الــتـطـور
التـكـنولـوجي وتـخطـيط اHـعلـومـاتيـة �ـديريـة اHـستـندات

والوثائق اHؤمّنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 رمــضـان عـام
1437 اHـوافق 29 يـونـيــو سـنـة r2016 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـدة

والـــســيـــدين اآلتـــيــة أســـمــاؤهم بـــصــفـــتــهـم نــوّاب مـــديــرين
بــــوزارة الــــداخـــلـــــيـــة واجلــــمـــاعـــات احملــــلــــيــــةr لـــتـــكــــلـــيــــفـــهم

بـوظـائف أخـرى :

- فــتــيــحـة قــراشr بــصــفــتــهــا نـائــبــة مــديــر لــلــمـوارد
rواجلبـايـة

- عمـر أيت وعرابr بـصفـته نائب مـدير لـلدّراسات
r°والتقو

- تـــــوفــــيـق احلــــكــــيـم جــــوديr بـــــصــــفــــتـه نــــائـب مــــديــــر
للميزانيات احمللـية.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
29 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة r2016 يـتـضــمr يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـام نــائـبـةن إنـهــاء مـهـام نــائـبـة

مدير بوزارة الداخـلية واجلماعات احملـلية والبيئةمدير بوزارة الداخـلية واجلماعات احملـلية والبيئة
واإلصالح اإلداري - سابقا.واإلصالح اإلداري - سابقا.

ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 رمــضـان عـام
1437 اHـوافق 29 يـونـيــو سـنـة r2016 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـدة

فــتـــيــحـــــة بـن تــــركـيr بــصـــفــتـــهــا نـــائــبــــة مــديـــــر لــســــيــر
اجملـــــالس اHــــنـــتـــخـــبــــة بــــوزارة الــــداخـــلــــيـــة واجلـــمــــاعــــات
احملـلــيـة والـبـيئــة واإلصالح اإلداري - ســابـقــاr لـتـكـليـفـهـا

بوظيفـة أخـرى.
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مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
29 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة r2016 يـتــضــمr يـتــضــمّن إنـهــاء مـهــام نـائبن إنـهــاء مـهــام نـائب

مـــــديــــر بــــوزارة الــــداخـــلــــيــــة واجلـــمــــاعــــات احملـــلــــيـــةمـــــديــــر بــــوزارة الــــداخـــلــــيــــة واجلـــمــــاعــــات احملـــلــــيـــة
والبيئة - سابقا.والبيئة - سابقا.

ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 رمــضـان عـام
1437 اHــوافق 29 يــونــيــو ســنـة r2016 تــنـهـى مــهــام الــسّــيـد

أحـمـد فـضـيلr بـصـفتـه نائب مـديـر لـلـدّراسـات والـتـنـظيم
بـــاHـــديــــريـــة الـــعـــامــــة لـــلـــحـــريــــات الـــعـــمـــومــــيـــة والـــشـــؤون
القانـونية بـوزارة الداخليـة واجلماعـات احمللية والـبيئة -

سابقاr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
29 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة r2016 يـتــضــمr يـتــضــمّن إنـهــاء مـهــام نـائبن إنـهــاء مـهــام نـائب

مـــديــر بــاHـــديــريــة الــعـــامــة لــلـــمــواصالت الــســـلــكــيــةمـــديــر بــاHـــديــريــة الــعـــامــة لــلـــمــواصالت الــســـلــكــيــة
والالسلكية الوطنية.والالسلكية الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 رمــضـان عـام
1437 اHــوافق 29 يــونــيــو ســنـة r2016 تــنـهـى مــهــام الــسّــيـد

رضـوان مـحـفـوظيr بـصـفـته نـائب مـديـر لـتـطـويـر أنـظـمة
اإلعـالم اآللي بـــاHــديـــريــة الـــعــامـــة لــلـــمــواصـالت الــســـلــكـــيــة

والالسلكية الوطنيةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
29 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة r2016 يـتــضـمr يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــديـرن إنــهـاء مــهـام مــديـر

اإلدارة احمللية في والية البويرة.اإلدارة احمللية في والية البويرة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 رمــضـان عـام
1437 اHــوافق 29 يــونــيــو ســنـة r2016 تــنـهـى مــهــام الــسّــيـد

كـمــال الـديــن كــربــوشr بــصـفــتـه مـديـــرا لإلدارة احملــلـــيـة
في والية البويرةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 24 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
29 يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة r2016 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام رئـيسن إنـهـاء مـهـام رئـيس

دراسات باجمللس الوطني للمحاسبة.دراسات باجمللس الوطني للمحاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 رمــضـان عـام
1437 اHــوافق 29 يــونــيــو ســنـة r2016 تــنـهـى مــهــام الــسّــيـد

ســـعـــيـــد عـــكـــوشr بـــصـــفـــته رئـــيـــســـا لـــلّـــدراســـات بـــاجملـــلس
الوطني للمحاسبةr لتكليفه بوظيفـة أخـرى.

مــــراســــيـم رئــــاســــيمــــراســــيـم رئــــاســــيّــــة مــــؤرــــة مــــؤرّخــــة في خــــة في 23 رمــــضــــان عــــام  رمــــضــــان عــــام 1437
اHـوافق اHـوافق 28 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة r2016 تـتضـمr تـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

بوزارة الثقافةبوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23 رمــضـان عـام
1437 اHــوافق 28 يــونــيــو ســنـة r2016 تــنـهـى مــهــام الــسّــيـد

عـمـر بن عيـشةr بـصفـته مـفتـشا بـوزارة الـثقـافةr إلحـالته
على التّقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23 رمــضـان عـام
1437 اHــوافق 28 يــونــيــو ســنـة r2016 تــنـهـى مــهــام الــسّــيـد

خلضر درياسr بصفته مفتشا بوزارة الثقافة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23 رمــضـان عـام
1437 اHوافق 28 يونـيو سـنة r2016 تـنهـى مهـام السّـيدات

والـــسّــيــد اآلتــيــة أســمــاؤهـم بــوزارة الــثــقــافــةr لـــتــكــلــيــفــهم
بوظائف أخـرى :

- زهــيـة جــوديr بـصــفـتــهـا مــديــرة لـتــطـويــر الـفــنـون
rوترقيتها

- أمينة بن دحمانr بـصفتها نائبة مـدير للميزانية
rواحملاسبة

- عـثــمـان رسـطــان بن رجـدالr بـصــفـته نــائب مـديـر
rللوسائل العامة

- نــاديـة فـرحـاتr بــصـفـتــهـا نـائــبـة مـديــر لـلـدّراسـات
rالقانونية

Yبــصـــفـــتــهـــا نـــائــبـــة مـــديــر لـــتـــأمــ rنـــوال يـــونــسـي -
اHمتلكات الثقافية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23 رمــضـان عـام
1437 اHـوافق 28 يـونـيــو سـنـة r2016 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـدة

مـــبــــاركـــــة قـــــدوريr بـــصــــفـــتــــهـــا نــــائـــبــــة مـــديــــر لـــتــــرقـــيـــة
الـنشـاطـات الثـقافـيـة والفـنـية بـوزارة الثـقـافةr لـتكـلـيفـها

بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23 رمــضـان عـام
1437 اHـوافق 28 يـونـيــو سـنـة r2016 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـدة

والـسّيـد اآلتي اسـماهـمـاr بـصفـتـهمـا نـائبي مـديـر بوزارة
الثقافةr لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :

- نـبــيـلـة شــرشـاليr بــصـفــتـهــا نـائــبـة مــديـر لـلــبـحث
rالتـراث الثقـافي Yوتثم

- فـريـد طاطـاr بـصفـته نـائب مـدير حلـفظ اHـمتـلـكات
الثقافية العقارية وترميمها.
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مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 23 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
28 يونـيو سنة  يونـيو سنة r2016 يـتضمr يـتضمّن إنـهاء مهـام باHكـتبةن إنـهاء مهـام باHكـتبة

الوطنية اجلزائرية.الوطنية اجلزائرية.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23 رمــضـان عـام
1437 اHـوافق 28 يـونـيـو سـنة r2016 تـنهـى مهـام الـسّـيدين

اآلتي اسماهما باHكتبة الوطنية اجلزائرية :
rبصفته مديرا عاما rمجيد دحمان -

- جنيب آيت عيسىr بصفته مديرا عاما مساعدا.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 23 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
28 يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة r2016 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـرةن إنـهـاء مـهـام مـديـرة

اHتحف الوطني لشرشال.اHتحف الوطني لشرشال.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23 رمــضـان عـام
1437 اHـوافق 28 يـونـيــو سـنـة r2016 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـدة

عـــائــشــة مـــرازقــةr بـــصــفــتـــهــا مــديـــرة لــلـــمــتــحـف الــوطــني
لشرشالr إلحالتها على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــــراســــيـم رئــــاســــيمــــراســــيـم رئــــاســــيّــــة مــــؤرــــة مــــؤرّخــــة في خــــة في 23 رمــــضــــان عــــام  رمــــضــــان عــــام 1437
اHـوافق اHـوافق 28 يـونـيـو سـنة  يـونـيـو سـنة r2016 تـتضـمr تـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مديرين للثقافة في الواليات.مديرين للثقافة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23 رمــضـان عـام
1437 اHــوافق 28 يــونــيــو ســنـة r2016 تــنـهـى مــهــام الــسّــيـد

محـمــد لـغـديـــريr بـصـفـتــه مـديـــرا للـثـقــافــــة في واليــة
أم البــواقي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23 رمــضـان عـام
1437 اHـوافق 28 يـونـيـو سـنة r2016 تـنهـى مهـام الـسّـيدين

Yبصـفتهما مـديرين للثقـافة في الواليت rاآلتي اسـماهما
: Yاآلتيتـ

- أحــمــــد عــيــــاشr في واليـــــة الــبــلــيــــدةr إلحـــالــتـــه
rعـلى التّقـاعد

- علي طيبيr في والية الطارف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23 رمــضـان عـام
1437 اHــوافق 28 يــونــيــو ســنـة r2016 تــنـهـى مــهــام الــسّــيـد

ادريس بــــوذيـــبــــةr بــــصـــفــــتـه مـــديــــرا لــــلـــثــــقــــافـــة فـي واليـــة
سطيفr لتكليفه بوظيفـة أخـرى.

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23 رمــضـان عـام
1437 اHـوافق 28 يـونـيــو سـنـة r2016 تـنـهـى مـهـام الــسّـيـدة

حــلـــيـــمـــة عــبـــدليr بـــصـــفـــتــهـــا مـــديـــرة لــلـــثـــقـــافــة فـي واليــة
مستغا¦r لتكليفها بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــــراســــيـم رئــــاســــيمــــراســــيـم رئــــاســــيّــــة مــــؤرــــة مــــؤرّخــــة في خــــة في 24 رمــــضــــان عــــام  رمــــضــــان عــــام 1437
YـعــيـYتــتـضــمّن الــتن الــتّـعــيـ rتــتـضــم r2016 ــوافق 29 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـةHــوافق اHا

بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 رمــضـان عـام
1437 اHــــوافق 29 يــــونــــيـــو ســــنـــة r2016 تــــعـــيّـن الـــسّــــيـــدات

والــــــسّــــــــادة اآلتـــــــــيــــــة أســــــمــــــاؤهـم بـــــــوزارة الـــــــداخــــــلـــــــيــــــة
واجلمـاعـات احملـلية :

- عــــبــــد احلــــلــــيم مــــرابــــطيr مــــديــــرا عـــامــــا لــــلــــمـــوارد
rاألساسية Yالبشرية والتكوين والقوان

rمديرا عاما للمالية والوسائل rشاشوة Yحس -
rمكلّفة بالدّراسات والتلخيص rليندة بركة -
rمكلّفا بالدّراسات والتلخيص rبلخير طوير -
rمكلّفا بالدّراسات والتلخيص rبلقاسم مهادة -
rمديرا للمالية واحملاسبة rرمضان حديوش -

- كـمــال الـدين كــربـوشr مـديــرا لـلـهــيـاكل األســاسـيـة
rوالتجهيز

- يـــوسف رومـــانr مــديـــرا لـــلــتـــنــمـــيـــة االجــتـــمــاعـــيــة
rواالقتصادية احمللية

- عـــــبـــــد الـــــبــــاقـي بــــولـــــقـــــرونr مـــــديــــرا لـــــلـــــدّراســــات
rاالستشرافية والتحليل واإلحصائيات والتقييم
rمديرة للحكامة احمللية rفتيحة بن تركي -
rمديرا للحياة اجلمعوية rنبيل مصطفاي -

- أحــمـــد فـــضــيـلr مــديـــرا لـــلــعـــمـــلــيـــات االنـــتــخـــابـــيــة
rYنتخبHوا

- بــــوعـالم حــــســــانr مـــــديــــرا لــــلـــــســــنــــدات والـــــوثــــائق
rؤمّنـةHا

rعلوماتيةHمديرا لألنظمة ا rرضوان محفوظي -
rمديرا للتعاون rكمال كايلي -

rنائبة مدير للميزانية rمليكة أوقنون -
- ســــمــــيــــر آيت مــــحــــمـــدr نــــائب مــــديــــر لــــلــــتـــصــــديق

rعلوماتيHاإللكتروني واألمن ا
rنائب مدير لليقظة التكنولوجية rعلي لرقم -

- عـــــمــــــار بــــــودربـــــالــــــةr نــــــائب مــــــديــــــر لـــــلــــــدراســـــات
والتطـويـر.
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�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 رمــضـان عـام
1437 اHـوافق 29 يـونـيــو سـنـة r2016 يــعـيّن الــسّـيـد ســعـيـد

عــكــوشr مــديـرا لــلــمــيــزانــيــات احملـلــيــة بــوزارة الــداخــلــيـة
واجلماعات احمللية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 رمــضـان عـام
1437 اHــــوافق 29 يــــونــــيـــو ســــنـــة r2016 تــــعـــيّـن الـــســــيـــدات

والــــــسّـــــــادة اآلتــــــــيــــــة أســـــمـــــــاؤهـم بـــــــوزارة الــــــداخــــــلــــــــيـــــة
واجلمـاعـات احمللـية :

- آمـــــنـــــــة شـــــلـــــــواشr نـــــائـــــبـــــة مـــــديـــــر لـــــلـــــدّراســــات
rاليHوالتحلـيل ا

rنائب مدير للعقود والصفقات rمحمود غريسي -
rنائبة مدير للبرمجيات rفاطمة حباش -

- نــــور الـــديـن مـــعــــانـــديr نــــائب مــــديــــر لـــلــــشـــبــــكـــات
rعلـومـاتـيةHا

rنائب مدير لالستشراف rعلي بوشاشية -
- كــمــال بــرنـوr نــائـب مـديــر لــتــســيــيــر الـدخــول إلى

rعطياتHقاعدة ا
- مـصــطــفى صــالح مــنــصــورr نــائب مــديـر ألرشــيف

rركزيةHاإلدارة ا
- حكيمـة قزاتيr رئيسة دراسات باHكتب الوزاري

لألمن الداخلي للمؤسسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 24 رمــضـان عـام
1437 اHــوافق 29 يـــونـــيـــو ســـنـــة r2016 تـــعـــيّـن الـــسّـــيـــدتــان

والــــسّـــيـــدان  اآلتـــيـــة أســــمـــاؤهمr نـــوّاب مــــديـــرين بـــوزارة
الداخلية واجلماعات احمللـية :

- عـمـر آيت وعـرابr نـائب مـديـر لـلـسـكن والـهـياكـل
rوالتجهيزات العمومية

- تـــوفـــيق احلــكـــيم جـــوديr نـــائب مـــديـــر Hــيـــزانـــيــات
rالواليات

rنائبة مدير للموارد اجلبائية rفتيحة قراش -
Yنـــائــــبـــة مـــديـــر لــــلـــمـــنــــتـــخـــبـــ rشـــهـــيـــنــــاز زواغي -

ومراقبة القرارات احمللـية.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــــراســــيـم رئــــاســــيمــــراســــيـم رئــــاســــيّــــة مــــؤرــــة مــــؤرّخــــة في خــــة في 23 رمــــضــــان عــــام  رمــــضــــان عــــام 1437
YـعــيـYتــتـضــمّن الــتن الــتّـعــيـ rتــتـضــم r2016 ــوافق 28 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـةHــوافق اHا

بوزارة الثقافة.بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23 رمــضـان عـام
1437 اHــــوافق 28 يــــونــــيـــو ســــنـــة r2016 تــــعـــيّـن الـــسّــــيـــدات

والسّــادة اآلتــية أسماؤهم بـوزارة الثقافة :

rمديرة دراسات rأمينة بن دحمان -
rمكلّفة بالدّراسات والتلخيص rجهيدة ميهوبي -

rمكلّفة بالدّراسات والتلخيص rزهية جودي -
rمفتشا rعثمان رسطان بن رجدال -

rمفتشة rحليمة عبدلي -
- نـوال يــونـسـيr مـديــرة لـلــدّراســات االسـتــشـرافــيـة

rوالتوثيق واإلعالم اآللي
rمديرة للشؤون القانونية rنادية فرحات -

rنائب مدير للميزانية واحملاسبة rيحي حداد -
- بدر الدين تابتr نائب مدير للوسائل العامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23 رمــضـان عـام
1437 اHوافق 28 يونـيو سنة r2016 تعيّن الـسّيدة مـباركة

قــدوريr مـديـرة تـنــظـيم تـوزيع اإلنــتـاج الـثـقــافي والـفـني
بوزارة الثقافة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23 رمــضـان عـام
1437 اHوافق 28 يونـيو سنة r2016 تعيّن الـسّيدة والسّيد

اآلتي اسماهما نائبي مدير بوزارة الثقافة :
- نــبــيـلــة شــرشـالـيr نـائــبــة مـديــر حلــفظ اHــمـتــلــكـات

rالثقافية العقارية وترميمها
- فريـد طـاطاr نـائب مـدير لـلـبحث وتـثـمY الـتراث

الثقـافي.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 23 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
28 يــونـــيــو ســـنــة  يــونـــيــو ســـنــة r2016 يــتــضــمr يــتــضــمّن تــعــيــY مــديــرينن تــعــيــY مــديــرين

للثقافة في الواليات.للثقافة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23 رمــضـان عـام
1437 اHـوافق 28 يـونـيــو سـنـة r2016 يــعـيّن الـسّــادة اآلتـيـة

أسماؤهم مديرين للثقافة في الواليات اآلتـية :
rفي والية تبسة rمحمد الربعي سحار -

rفي والية سطيف rزيتوني عريبي -
rفي والية عنابة rادريس بوذيبة -

- سمير ثعالبيr في والية قاHة.
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إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

1.143.112.486,06

1.129.337.592.160,37

138.979.178.711,92

420.286.742,27

13.566.850.707.206,83

329.270.075.978,88

0,00

0,00

0,00

7.098.550.960,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.984.164.345,88

42.986.164.235,63

15.225.069.732.828,32

4.394.726.474.832,48

272.373.702.957,07

1.369.792.815,79

183.516.889.634,84

906.605.455.159,91

1.015.519.580.967,29

680.800.000.000,00

300.000.000.000,00

571.511.497.791,17

1.663.374.911.741,94

5.235.271.426.927,83

15.225.069.732.828,32

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30 أبريل أبريل سنة سنة 2016

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج ) األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلـساب اجلــاري اHـديـن لـلخــزينــة العــمومـيّـة ( الــمـادّة 46  مـن األمــر رقم
03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 ) ..................................................................

- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................
- السّندات اHعاد خصمها :

* العموميّة..............................................................................................

* اخلاصّة..................................................................................................
- األمانات : 

* العموميّة..............................................................................................

* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :اخلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع



1.143.112.486,06

1.087.014.255.691,91

139.443.746.911,57

426.004.610,46

13.520.025.227.546,42

329.270.075.978,88

0,00

0,00

0,00

3.645.773.590,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.138.919.322,65

47.254.152.762,87

15.137.361.268.901,70

4.412.277.695.717,64

274.993.253.120,28

1.736.093.128,54

183.516.889.634,84

893.020.529.385,98

704.813.950.849,87

774.800.000.000,00

300.000.000.000,00

571.511.497.791,17

1.663.374.911.741,94

5.357.316.447.531,44

15.137.361.268.901,70

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 مايومايو سنة سنة 2016

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج ) األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلـساب اجلــاري اHـديـن لـلخــزينــة العــمومـيّـة ( الــمـادّة 46  مـن األمــر رقم
03 - 11 اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 ) ..................................................................

- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................
- السّندات اHعاد خصمها :

* العموميّة..............................................................................................

* اخلاصّة..................................................................................................
- األمانات : 

* العموميّة..............................................................................................

* اخلاصّة..................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :اخلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

اNطبعة الرسمياNطبعة الرسميّةC  ةC  حي البساتCG بئر مراد رايسC ص.ب حي البساتCG بئر مراد رايسC ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة
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