
العدد العدد 15
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

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 السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم 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 21  ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 14 مارس سنة مارس سنة 2012  م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqW بئر مراد رايسq 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسـي رقـم 12-112 مـؤرخ فـي 13 ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق  6 مـارس سـنـة q2012 يـتـضــمـن إجــــراءات عـفـو
|ناسبة عيد اHرأة.......................................................................................................................................

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 12-104 مـــؤرخ في 12 ربــيـع الــثــاني عــام 1433 اHـــوافـق 5 مــارس ســنــة q2012 يــعــدل ويــتـــمم اHــرســوم
الـتـنفـيذي رقم 93-139 اHؤرخ في 24 ذي احلجـة عـام 1413 اHوافق 14 يـونـيـو سـنـة 1993 الـذي يعـدل القـانـون األساسي
للمعهد الوطني حلماية النباتات....................................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12-105 مـؤرخ في 12 ربــيع الــثـانـي عـام 1433 اHـوافـق 5 مــارس ســنــة q2012 يــعـــدل ويــتــمم اHــرســـوم
الـتــنـفـــيـذي رقم 95-176 اHـؤرخ في 25 مـحــرم عـام 1416 اHـوافق 24 يـونــيـو ســنـة 1995 الــذي يـحــدد كــيـفــيـــات تـســيـــيـر
حـسـاب التخصيـص اخلـاص رقـم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصاحلة للشرب".......................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 12-106 مؤرخ في 12 ربـيع الـثـاني عام 1433 اHوافـق 5 مارس سـنة q2012 يـعـدل اHرسـوم الـتـنــفــيــذي
رقـــم 2000 - 371 اHـــؤرخ فـي 22 شــعــبـان عــام 1421 اHـوافـق  18 نــوفمـبر سـنة 2000 واHتـضــــمن إحـداث اHفـتشـية
العامة في وزارة الشؤون الدينية واألوقاف وتنظيمها وسيرها.........................................................................

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 12-107 مـــؤرخ في 12 ربــيـع الــثــاني عــام 1433 اHـــوافـق 5 مــارس ســنــة q2012 يــعــدل ويــتـــمم اHــرســوم
الـتـنفـيذي رقم 03-105 اHؤرخ في 2 محـرم عام 1424 اHوافق 5 مارس سـنـة 2003 الـذي يحـدد كيـفيـات تسـييــر حسـاب
التخصيـص اخلـاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق األمالك العمومية اHنجمية"............................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 12-108 مـؤرخ في 12 ربــيع الــثـانـي عـام 1433 اHـوافـق 5 مــارس ســنــة q2012 يــتـضــمـن اHــصـادقــة عــلى
...................................................................................................WهنيHاخملطط التوجيهي للتكوين والتعليم ا

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 12-109 مـؤرخ في 13 ربــيع الــثـانـي عـام 1433 اHـوافـق 6 مــارس ســنــة q2012 يــحــدد تــنــظــيم  الــســلــطـة
اHنظمة للنقل احلضري وسيرها ومهامها........................................................................................................

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 12-110 مـــؤرخ في 13 ربــيـع الــثـــاني عــام 1433 اHـــوافـق 6 مــارس ســـنــة q2012 يـــحــدد شـــروط تــنـــظــيم
مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها..................................................................................................

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 12-111 مـؤرخ في 13 ربــيع الـثــاني عـام 1433 اHـوافـق 6 مـارس ســنـة q2012 يـحــدد شـروط وكــيـفــيـات
إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية و�ارسة بعض األنشطة التجارية................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4  ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق 26  فـبـرايـر سـنة q2012 يتـضـمّن إنـهـاء مـهام مـفـتش بـاHـديـرية
العامة للوظيفة العمومية...........................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4  ربــيع الـثــاني عــام 1433 اHـوافق 26  فـبــرايـر ســنـة q2012 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهــام مـديــر دراسـات
مكلف بالتنظيم والعمل اإلداريW باHديرية العامة لإلصالح اإلداري..................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4  ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق 26  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـام مـفـتـشـة في والية
بجاية......................................................................................................................................................
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 4  ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHوافق 26  فـبـراير سـنة q2012 يتـضـمّـنان إنـهـاء مهـام مـديرين
.....................................................................................Wللمواصالت السلكية والالسلكية الوطنية في واليت
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  ربيع الثاني عـام 1433 اHوافق 26  فبراير سنة q2012 يتضمّن إنهاء مهام قاضية..................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  ربيع الـثاني عـام 1433 اHوافق 26  فبـراير سنة q2012 يـتضمّن إنـهاء مهام نـائب مدير بوزارة
االستشراف واإلحصائيات..........................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  ربيع الـثاني عـام 1433 اHوافق 26  فبـراير سنة q2012 يـتضمّن إنهـاء مهام نائـبة مدير بوزارة
الفالحة والتنمية الرّيفية...........................................................................................................................



3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 15 21 ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام  1433 هـ هـ
14 مارس  سنة   مارس  سنة  2012 م م

35

35

35

35

35

35

35

36

36

36

36

36

36

37

37

37

37

37

37

فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  ربيع الـثاني عـام 1433 اHوافق 26  فبـراير سنة q2012 يـتضـمّن إنهـاء مهـام مديـرين  للـمصالح
الفالحية في الواليات.................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4  ربــيع الـثــاني عــام 1433 اHـوافق 26  فــبـرايـر سـنـة q2012 يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـام مــفـتش بـوزارة
العمل والتشغيل والضمان االجتماعي..........................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4  ربــيع الـثــاني عــام 1433 اHـوافق 26  فـبــرايـر ســنـة q2012 يـتــضــمّن إنـهــاء مـهــام مـديــر الـصــحـة
والسكان في والية أم البواقي......................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4  ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق 26  فـبـرايـر سـنة q2012 يـتـضـمّن إنهـاء مـهـام بوزارة الـصـنـاعة
وترقية االستثمارات - سابقا.....................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  ربــيع الــثـانـي عــام 1433 اHـوافق 26  فــبــرايــر ســنـة q2012 يــتــضـمّـن إنـهــاء مــهـام مــديــر الـصــيـد
البحري واHوارد الصيدية في والية الطارف.................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  ربــيـع الــثــاني عـــام 1433 اHـــوافق 26  فــبــرايــر ســنــة q2012 يــتــضــمّن تــعــيــW مــديــر اHــواصالت
السلكية والالسلكية الوطنية في والية قاHة...................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  ربيع الـثاني عـام 1433 اHوافق 26  فبـراير سنة q2012 يـتضمّن تـعيW مديـر اإلدارة احمللية في
والية جيجل..............................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  ربــيـع الــثــاني عـــام 1433 اHـوافق 26  فــبــرايــر ســنــة q2012 يــتــضــمّن تــعــيــW رؤسـاء دوائــر في
الواليات...................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4  ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHوافق 26  فـبـراير سـنة q2012 يـتضـمّن تعـيـW الكـاتبـة العـامة لـبلـدية
البليدة.....................................................................................................................................................
مـرسـومــان رئـاسـيّــان مـؤرّخـان في 4  ربــيع الـثــاني عــام 1433 اHـوافق 26  فــبـرايـر سـنـة q2012 يـتــضـمّـنـان الــتـعـيـW بـوزارة
الشؤون اخلارجية......................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  ربــيع الــثـانـي عــام 1433 اHـوافق 26  فــبــرايــر ســنـة q2012 يــتــضـمّـن تـعــيــW مـديــر اHــنـظــومـات
اإلعالمية والتوثيق واألرشيف بوزارة االستشراف واإلحصائيات....................................................................
مـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرّخـان في 4  ربــيع الـثــاني عــام 1433 اHـوافق 26  فـبــرايـر ســنـة q2012 يــتـضــمّـنــان تـعــيـW مــديـرين
.........................................................................................................Wللشؤون الدينية واألوقاف في واليت
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  ربــيع الــثـانـي عــام 1433 اHـوافق 26  فــبــرايــر ســنـة q2012 يــتــضـمّـن الـتــعــيـW بــوزارة الــفالحـة
والتنمية الريفية......................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  ربيع الـثاني عـام 1433 اHوافق 26  فبـراير سنة q2012 يـتضـمّن تعـيW مـفتش بـوزارة التـعليم
العالي والبحث العلمي..............................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4  ربيع الثاني عـام 1433 اHوافق 26  فبـراير سنة q2012 يـتضمّن تعـيW اHفتش اجلهـوي للعمران
والبناء بسيدي بلعباس..............................................................................................................................
مـرســومــان رئـاســيّــان مــؤرّخـان في 4  ربــيع الـثــاني عــام 1433 اHـوافق 26  فـبــرايـر ســنـة q2012 يــتـضــمّـنــان تـعــيـW مــديـرين
.....................................................................................................Wللسياحة والصناعة التقليدية في واليت
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4  ربــيع الـثــاني عــام 1433 اHـوافق 26  فــبـرايـر سـنـة q2012 يـتــضـمّن الـتــعـيـW بـوزارة الــصـنـاعـة
واHؤسسات الصغيرة واHتوسطة وترقية االستثمار......................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 4  ربــيـع الــثــاني عـــام 1433 اHـــوافق 26  فــبــرايــر ســنــة q2012 يــتــضـمّـن تـعــيــW رئــيــســة دراسـات
بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار...........................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  ربـيع الـثـاني عــام 1433 اHـوافق 26  فــبـرايـر سـنـة q2012 يـتـضـمّن تـعـيـW اHـديـر الـعـام لـلـوكـالة
الوطنية لترقية احلظائر التكنولوجية وتطويرها..........................................................................................
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قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة التعليم العالي  وزارة التعليم العالي  والبحث العلميوالبحث العلمي

قـــرار وزاري مـشـترك مـؤرّخ في 17 رمـضـان عـام 1432 اHـوافق 17 غـشـت سـنة q2011  يحـدّد اHـعـامل الـتـصحـيـحي اHـسـتـعمل
......................................Wلدى مؤسسات التعليم والتكوين العالي WوظفHاألجانب ا WستخدمHلتحديد مرتب ا

وزارة الصناعة واKؤسسات وزارة الصناعة واKؤسسات الصغيرةالصغيرة
 واKتوسطة وترقية االستثمار واKتوسطة وترقية االستثمار

قــرار مـؤرّخ في 15  رمضـان عام 1432 اHـوافـق 15 غـشـت سنـة q 2011 يتـضـمّن تعـيـW أعضـاء مجـلس إدارة الـوكالـة الـوطنـية
للوساطة والضبط العقاري..........................................................................................................................

قــرار مـؤرخ في 15 ذي الـقـعـدة عـام 1432 اHـوافق 13 أكــتـوبـر سـنـة q2011 يـحـدد تـشـكـيـلـة جلـنــة الـتـحـكـيم لـلـجـائـزة اجلـزائـريـة
للجودة لسنة 2011 .....................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّةمراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم رئاسـي رقـم مـرسوم رئاسـي رقـم 12-112 مؤرخ فـي  مؤرخ فـي 13 ربـيع الثاني ربـيع الثاني
عــام عــام 1433 اHــوافق   اHــوافق  6 مـــارس ســـنــة  مـــارس ســـنــة q2012 يـــتـــضـــمـنq يـــتـــضـــمـن

إجـــراءات عفو |ناسبة عيد اHرأة.إجـــراءات عفو |ناسبة عيد اHرأة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 qإن رئيس اجلمهورية
-  بــنـاء عـلى الــدسـتــورq ال سـيـمــا اHـادّتـان 77 (8 و9)

qو156 منه
-  و|قـتـضى األمر رقم 66-156 اHؤرّخ في 18 صـفر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيـو سـنـة  1966 واHـتـضـمن قـانـون

qتمّمHعدّل واHا qالعقوبات
-  وبـنـاء عـلى الـرأي االستـشـاري الـذي أبـداه اجمللس

qادّة 156 من الدستورHاألعلى للقضاء طبقا ألحكام ا

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـسـتـفـيـد النـسـاء احملـبـوسـات احملـكوم
عـــلـــيـــهـن نـــهـــائـــيـــا عــــنـــد تـــاريخ إمـــضــــاء هـــذا اHـــرســـوم من
qوافق 8 مارسHرأة اHإجراءات عفو |ناسبة إحياء عيد ا

طبقا ألحكام هذا اHرسوم.

اHـادة اHـادة 2 : :  تـسـتـفـيــد عـفـــوا كـلـيـا  لـلعـقـوبـــة الـنـســاء
احملـبـوســات احملـكــوم عـلـيـهــن نـهـائـيـا الالئي يـسـاوي بـاقي

عقوبتهن ثمانية عشر ( 18)  شهرا أو يقل عنها. 

اHادة اHادة 3 : :  تستفيـد النساء احملبوسـات احملكوم عليهن
نهائيا تخفيضا جزئيا  لعقوبتهن على النحو اآلتي :

-  تسـعة عشر ( 19)  شهـرا  إذا كـان باقي عقـوبتهن
qيساوي أربع (4) سنوات أو يقل عنها

- عـشرون (20) شهـرا  إذا كـان باقي عـقوبـتهن أكـثر
من أربع (4)  سنـوات ويساوي خمس (5) سـنوات أو يقل

qعنها
-  واحـــــــد وعـــــــشــــــرون (21) شـــــــهــــــــرا  إذا كـــــــان بـــــــاقي
عـــقـــوبــــتـــهن أكـــــثـــــر من خــــــمس (5) ســـنــــوات ويـــــســـاوي

qعشــر (10) سـنوات أو يقل عنها
- اثـــــــنــــــان وعــــــشــــــرون (22) شـــــــهــــــرا  إذا كــــــان بــــــاقي
عقـوبـتهن أكثـر من عـشـر (10) سـنـــوات ويـســاوي خمـس

qعشــرة (15) سنــة أو يقل عنها
-  ثالثـــــــة وعـــــــشــــــرون (23) شــــــهـــــــرا  إذا كـــــــان بـــــــاقي
عــقـوبــتــهن أكــثـــر من خــمــس عــشـرة (15) سـنـــة ويــسـاوي

عشريـن (20) سنــة أو يقل عنها.

اHـادة اHـادة 4 : :  تــطـبّق إجــراءات الـعـفــو اHـنــصـوص عـلــيـهـا
في هـــذا اHـــرســــوم عـــلى الـــعـــقـــوبـــة األشـــد في حـــالـــة تـــعـــدد

العقوبات.

اHــاداHــادّة  5 : : تــســـتـــثــنـى من االســـتــفـــادة من أحـــكـــام هــذا
اHرسوم :

-  الـــنـــســـاء اHـــعـــنـــيـــات  بـــأحــكـــام األمـــر رقم 06 - 01
اHـؤرّخ في 28  مــحـرّم عـام 1427 اHـوافق 27 فـبـرايــر سـنـة
qصاحلة الوطنيةHتضمن تنفيذ ميثاق السلم واH2006 وا

-  الــنــســـــاء احملــكـــــوم عــلــيــهـــن بــسـبــب ارتــكـابــهـن
اجلـــرائــم اHـــنـــصــــــوص واHـــعــــــاقب عـــلــــيـــــهـــا  بــــاHـــرســــــوم
الـتــشــريـعـي رقـم 92 - 03 اHـؤرّخ في 30 ســبــتـمــبــر ســنـة
1992 واHــتـــعـــلق |ــكـــافـــحــة الـــتـــخــريـب واإلرهــابq اHـــعــدّل

qتمّمHوا

- الـنساء احملكـوم عليـهن بسبب ارتـكابهــن اجلرائــم
اHـنـصـــوص واHــعـاقب عـلـيــهـا  بـاHـــواد 87 و87 مـكـرر إلـى
87 مـكرر10 و181 من قـانون الـعـقوبـات واHتـعـلقـة بأعـمال

qاإلرهاب والتخريب

- الـــنـــســــاء احملـــكــــوم عـــلــــيـــهـن بـــســـبـب ارتـــكــــابـــهن أو
مـحاولـة ارتـكـابهن جـرائم الـقـتل العـمـدي والـقتل الـعـمدي
qمع ســبـق اإلصــرار والـتــرصــد وقــتـل األصـول والــتــســمــيم
األفعــال اHنـصــوص واHعاقــــب عليهــا  باHــواد 30 و254 
و255  و256 و257 و258 و260  و261 و 262 و263 مــــــــــــــــــــــــــــــــــن

قانون العقوبات.

6 :   :  تـطــبّـق أحـكــام هــذا اHــرســوم عــلى الــنــسـاء اHـاداHـادّة ة 
احملــكــوم عـــلــيــهن نــهــائــيــا اHـــســتــفــيــدات من نــظــام اإلفــراج

اHشروط ونظام التوقيف اHؤقت لتطبيق العقوبة.

اHاداHادّة ة 7 :   :  ال تطبـّق أحكــام هـذا اHرسوم على النساء
الالئي حكمت عليهن احملاكم العسكرية.

اHاداHادّة ة 8 : : ينشــر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 13 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 6 مارس سنة 2012.

عبدالعزيز بوتفليقةعبدالعزيز بوتفليقة
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مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 12-104 مـؤرخ في  مـؤرخ في 12 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عام عام 1433 اHوافـق  اHوافـق 5 مـارس سنة  مـارس سنة q2012 يعـدل ويتممq يعـدل ويتمم
اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم اHــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 93-139 اHــؤرخ في  اHــؤرخ في 24 ذي ذي
احلجة عـام احلجة عـام 1413 اHوافق  اHوافق 14 يونـيـو سنـة  يونـيـو سنـة 1993 الذي الذي
يــعـدل الــقــانـون األســاسي لــلـمــعــهـد الــوطـنـي حلـمــايـةيــعـدل الــقــانـون األســاسي لــلـمــعــهـد الــوطـنـي حلـمــايـة

النباتات.النباتات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول
- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة

qالريفية
- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و|قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1431  اHـوافق 28 مـايــو ســنـة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010  وا

- و|ــــقــــتــــضى اHــــرســــــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 139-93
اHؤرخ في 24 ذي احلـجة عام 1413 اHوافق 14 يونـيو سنة
1993 الـــذي يــعـــدل الــقـــانـــون األســاسي لـــلــمـــعـــهــد الـــوطــني

qتممHعدل واHا qحلماية النباتات
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يـــعــــدل ويـــتـــمم هــــذا اHـــرســـوم أحـــكـــام
اHرســوم الـتنـفيذي رقم 93-139 اHؤرخ في 24 ذي احلـجة
عـام 1413 اHــوافق 14 يــونــيــو ســنـة q1993 اHــعــدل واHــتــمم

واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 2 : : تــعـدل وتــتــمم أحـكــام اHـادة 4 من اHـرســـوم
التـنفـيذي رقم 93-139 اHؤرخ في 24 ذي احلـجة عام 1413
اHــوافق 14 يــونــيــو ســنـة q1993 اHــعــدل واHــتــمم واHــذكــور

أعالهq وحترر كما يأتي :

"اHادّة 4 :  يكلف اHعهد |ا يأتي :
- إجناز عمليـات التشخيص واخلبـرة حلساب سلطة

qالصحة النباتية الوطنية أو حلساب الغير
- تنـسيق وقيـادة عملـيات مكـافحة اآلفات الـفالحية

qذات الطابع الوطني واجلهوي
- إعــداد وتـنــسـيق بــرامج مــكـافـحــة اجلـراد فـي فـتـرة

qاالجتياح
- تــنــظــيم  عــمــلــيــات مــراقــبــة ومــكــافـحــة اجلــراد في

qوقيادتها qفترة اخلمود

qزروعاتHوضع نظام اإلنذار الوقائي على ا -
qإعداد ونشر نشرات اإلنذار الزراعية -

- اHــــشــــاركــــة في إعــــداد بــــرامـج اإلرشـــاد فـي مــــجـــال
qساهمة في إجنازهاHالصحة النباتية وا

- تــطـــويـــر تـــقـــنـــيـــات اHــكـــافـــحـــة في مـــجـــال حـــمـــايــة
qالنباتات

- إجنـــاز الـــتــحـــقــيـــقـــات والــدراســـات الــبـــيـــولــوجـــيــة
الـــبــــيـــئـــيــــة حـــول أعــــداء اHـــزروعــــات الـــتي لــــهـــا أثــــر عـــلى

qاإلنتاجية
- اHــسـاهـمــة في إجنـاز الــبـرامج الـوطــنـيــة لـلـتــقـيـيم

qالبيولوجي للمبيدات من أجل تصديقها
- اHـــســـاهـــمـــة في الـــبـــرامـج الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــبـــحث في
آفـــات وأمــراض اHـزروعـــات وتطـويـر مـناهـــج اHكـافـحة

اHالئمــة في مجال حماية النباتات".

3 : : تــتـــمــم أحــكـــام اHــرســــوم الــتــنــفـيــذي رقم اHـاداHـادّة ة 
93-139 اHـــــؤرخ في 24 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1413 اHـــــوافق 14

يـونـيـو سـنة q1993 اHـعدل واHـتـمم واHـذكـور أعالهq |ادة 9
مكررq حترر كما يأتي :

"اHــادّة 9 مـــكــرر :  يــســـاعـــد اHــديـــر الــعـــام في مـــهــامه
qبــــقـــرار من الــــوزيـــر الـــوصي Wمــــديـــر عـــام مـــســــاعـــد يـــعـــ

ويكلف |ا يأتي :
qصالح التقنية للمعهدHا Wالتنسيق ب -

- مـتـابـعـة الـبـرامج واألعـمـال الـتي يـقـوم بـهـا اHـعـهـد
qحللّ مشاكل الصحة النباتية

- الـقــيــام بــكل عــمل أو مــهــمــة يـســنــدهــا إلــيه اHــديـر
العام".

اHـاداHـادّة ة 4 : : تـعدل وتـتـمـم أحـكـام اHادة 18 من اHـرســوم
التـنفـيذي رقم 93-139 اHؤرخ في 24 ذي احلـجة عام 1413
اHــوافق 14 يــونــيــو ســنـة q1993 اHــعــدل واHــتــمم واHــذكــور

أعالهq وحترر كما يأتي :

"اHــادّة 18 :  يـــتـــكـــون اجملـــلس الـــعـــلـــمي الـــذي يـــرأسه
مــديـر اHــعـهــد الــوطـني اجلــزائـري لـألبـحــاث الـزراعــيـة من

األعضاء اآلتي ذكرهم :
- مـدير حماية الـنباتات والـرقابة التقـنية للوزارة

qكلفة بالفالحة أو �ثلهHا
qكلف بالبحث العلمي أو �ثلهHثل الوزير ا� -

qعهد الوطني لألبحاث الغابية أو  �ثلهHمدير ا -



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 15 21 ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام  1433 هـ هـ
14 مارس  سنة   مارس  سنة  2012 م م

qدرسة الوطنية العليا للفالحة أو �ثلهHمدير ا -
WـســتـخــدمـHا Wمن بــ qـديــر الـعــامHــثل يـعــيــنه ا� -

qللمعهد Wاخلاص Wالتقني
- مديرو احملطات اجلهوية حلماية النباتات".

اHـــــاداHـــــادّة ة 5 : :  تــــــتــــــمم أحــــــكــــــام اHـــــادة 23 مـن اHــــــرســـــــوم
التـنفـيذي رقم 93-139 اHؤرخ في 24 ذي احلـجة عام 1413
اHــوافق 14 يــونــيــو ســنـة q1993 اHــعــدل واHــتــمم واHــذكــور

أعالهq وحترر كما يأتي :

"اHادّة 23 :  ........................ (بدون تغيير حتى).
�ـــكن إنــشـــاء مــحـــطــات جـــهــويـــة حلــمـــايــة الـــنــبـــاتــات
ومـــخــابـــر جــهـــويــة بــقـــرار مــشـــتــرك بـــW الــوزيــر اHـــكــلف
بــالــفالحــة والـــوزيــر اHــكــلف بـــاHــالــيــة والــســلـــطــة اHــكــلــفــة

بالوظيفة العمومية.

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

اHاداHادّة ة 6 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 12 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 5 مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 12-105 مـؤرخ في  مـؤرخ في 12 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عام عام 1433 اHوافـق  اHوافـق 5 مارس سنة  مارس سنة q2012 يعـدل ويتممq يعـدل ويتمم
اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 95-176 اHــــؤرخ في  اHــــؤرخ في 25
مـحـرم عام مـحـرم عام 1416 اHـوافق  اHـوافق 24 يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة 1995 الـذي الـذي
يـــحــدد كـــيـــفـــيــــات تــســـيــــيـــر حـــســــاب الـــتـــخــصـــيـصيـــحــدد كـــيـــفـــيــــات تــســـيــــيـــر حـــســــاب الـــتـــخــصـــيـص
اخلـــــاص رقـم اخلـــــاص رقـم 079-302 الــــذي عـــــنــــوانه "الـــــصــــنــــدوق الــــذي عـــــنــــوانه "الـــــصــــنــــدوق

الوطني للمياه الصاحلة للشرب".الوطني للمياه الصاحلة للشرب".
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

    qإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اHــشــتــرك بــW وزيــر اHــالــيـة

qائيةHوارد اHووزير ا
- وبـناء على الـدّستـورq ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125

q( الفقرة 2) منه
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-09 اHــــؤرخ في 13
مــــــحــــــرم عــــــام 1431 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2009
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة q2010 ال سـيــمـا اHـادة 68

qمنه

- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن
قــانـون اHــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة q2011 ال سـيــمـا اHـادة 38

qمنه
- و|ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و|ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 95-176 اHؤرخ
في 25 محرم عام 1416 اHوافق 24 يونـيو سنة 1995 الذي
يــحـدد كـيـفــيـات تـســيـيـر حـســاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم
079-302 الـــذي عــــنــــوانه "الــــصــــنــــدوق الـــوطــــني لــــلــــمــــيـــاه

qتمّمHعدّل واHا q"الصاحلة للشرب
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعــدل ويـتــمم هــذا اHـرســوم اHــرسـوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 95-176 اHــؤرخ في 25 مـــحـــرم عــام 1416
اHـوافق 24 يـونـيــو سـنـة q1995 طــبـقـا ألحــكـام اHـادة 68 من
الــــــقــــــانــــــون رقم 09-09 اHـــــؤرخ في 13 مـــــحــــــرم عـــــام 1431
اHــوافق 30 ديــســمــبــر ســنـة q2009 واHـادة 38 من الــقــانـون
رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16 شـــعــــبـــان عـــام 1432 اHــــوافق 18

يوليو سنة 2011 واHذكورين أعاله.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تـعـدل  وتــتـمم أحــكـام اHـادة 2 من اHـرسـوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 95-176 اHــؤرخ في 25 مـــحـــرم عــام 1416
اHـــوافـق 24 يــــونـــيــو ســنــة 1995 واHــذكــور أعالهq وحتــرر

كما يأتي :
"اHـــــادّة 2  : يــــفــــتح فـي كــــتــــابــــات اخلــــزيــــنــــة حــــســـاب
تـــخـــصـــيص خـــاص رقـــمه 079-302 وعــنـــوانه "الـــصـــنــدوق

الوطني للمياه".
اآلمــــر بــــصـــرف هــــذا احلـــســــاب هـــو الــــوزيـــر اHــــكـــلف

باHوارد اHائية".

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تـعـدل  وتــتـمم أحــكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 95-176 اHــؤرخ في 25 مـــحـــرم عــام 1416
اHـــوافـق 24 يــــونـــيــو ســنــة 1995 واHــذكــور أعالهq وحتــرر

كما يأتي :

"اHــادّة 3  : يــقــيــد فـي حــســاب الـتـــخـصــيص اخلـاص
رقم 302-079 :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
- عائدات األتاوى اHسـتحقة على اHصالح والهيئات
واHــؤســـســات الـــعــمـــومــيـــة الـــتــابـــعــة لـــلــدولـــة واجلــمـــاعــات
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اإلقــلــيــمــيـة اHــكــلــفـة بــالــتــزويــد بـاHــيــاه الــصـاحلــة لــلــشـرب
واHــيــاه الــصــنــاعــيــة بــعـــنــوان امــتــيــاز تــســيــيــر اHــنــشــآت
الـــعـــمـــومـــيـــة إلنــــتـــاج اHـــيـــاه الـــصـــاحلـــة لــــلـــشـــرب ونـــقـــلـــهـــا

qوتوزيعها

- اإلعـــــانــــات احملـــــتـــــمــــلـــــة الـــــتي تـــــمــــنـــــحـــــهــــا الـــــدولــــة
qواجلماعات اإلقليمية

qالهبات والوصايا -

- نــاجت اإلتــاوة اHــسـتــحــقــة عــلى االســتــعــمــال |ـقــابل
qنبعHعدنية ومياه اHائية للمياه اHلألمالك العمومية ا

- حــــصــــة مـن نــــاجت األتــــاوى اHـــــســــتـــــحــــقــــة بـــــعــــنــــوان
االســتـعـمــال |ـقـابل لألمـالك الـعـمــومـيـة لـلــمـيـاه بــاقـتـطـاع

qاء الستعماله لغرض صناعي وسياحي وخدميHا

- حـصـة من نـاجت اإلتـاوة اHسـتـحـقة عـلى االسـتـعـمال
|قـابل لألمـالك العـمـومـيـة لـلمـيـاه بـاقـتـطاع اHـاء من أجل
حـــقــنـه في اآلبــار الـــبــتــرولـــيــة أو اســـتــعــمـــاالت أخــرى في

ميدان احملروقات.

في باب النفقات :في باب النفقات :

- التكفـل اHالي بالنـفقات اHـتصلـة بأنظـمة التـعبئة
والـتحـويل والـتزويـد باHـياه الـصـاحلة لـلشـرب والتـطهـير
والـــري الـــفـالحي وبـــاســـتـــثـــمـــارات تـــهـــيـــئـــة و/أو اقـــتـــنـــاء
الـــتــجـــهــيـــزات واHـــعــدات الـــضـــروريــة الـــنـــاجتــة عـن اخلــلل

التقني الكبير أو النقص في اHياه غير اHتوقع.

يــجب عــلـى الــهــيــئــات و/أو اHــؤســـســات الــعــمــومــيــة
اHـســتـفـيــدة من هـذه الــعـمـلــيـات أن تـكــتـتب دفــتـر شـروط
يـــتم إعــــداده مع اإلدارة الـــوصــــيـــة يـــبــــيّن عـــلـى اخلـــصـــوص
وبـدقة األعـمـال الـقابـلـة لـلتـمـويل من هـذا الصـنـدوق وكذا

qتصلة بتنفيذ النفقات العموميةHراقبة اHكيفيات ا

- اHـــســـاهـــمــــات بـــعـــنـــوان اســــتـــثـــمـــارات الــــتـــوســـيع
qوالتجديد والتجهيزات

qياهHاخملصصات لفائدة سلطة ضبط خدمات ا -

qياهHترتبة على إجراءات دعم سعر اHالنفقات ا -

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

اHـاداHـادّة ة 4 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 12 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 5 مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مـرسـوم تنـفـيذيمـرسـوم تنـفـيذي  رقم رقم 12-106 مـؤرخ في  مـؤرخ في 12 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
1433 اHــــــوافـق  اHــــــوافـق 5 مــــــارس ســــــنــــــة  مــــــارس ســــــنــــــة q q2012 يــــــعــــــدليــــــعــــــدل عـــــام عـــــام 
اHـــرســوم اHـــرســوم الـــتــــنــــفـــيـــــذي رقـــم الـــتــــنــــفـــيـــــذي رقـــم 2000 -  - 371 اHـــــؤرخ اHـــــؤرخ
نــوفــمـبـر فـي فـي 22 شـــعـــبــان عـــام  شـــعـــبــان عـــام 1421 اHــوافـق   اHــوافـق  18 نــوفــمـبـر 
سنة سنة 2000 واHـتضــــمن إحـداث اHفتـشية الـعامة في واHـتضــــمن إحـداث اHفتـشية الـعامة في
وزارة الـــشـــؤون الـــديــــنـــيـــة واألوقـــاف وتـــنـــظـــيـــمـــهـــاوزارة الـــشـــؤون الـــديــــنـــيـــة واألوقـــاف وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا

وسيرها.وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بــــنــــاء عـــــلى تــــقــــريــــر وزيـــــر الــــشــــؤون الــــديــــنــــيــــة

 qواألوقاف
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان  3-85

qو125 (الفقرة 2) منه
- و|قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و|ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 188
اHــؤرّخ في أول ذي احلــجــة  عــام  1410 اHــوافق 23 يــونــيــو
سـنة 1990 الـذي يحـدد هـيـاكل اإلدارة اHـركزيـة وأجـهـزتـها

qفي الوزارات
- و|ــقــتـــضى اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 371
اHـؤرّخ في 22 شعـبـان عام 1421 اHـوافق 18 نـوفـمبـر سـنة
2000 واHـــتـــضـــمن إحــــداث اHـــفـــتـــشـــيـــة الـــعـــامـــة في وزارة

qالشؤون الدينية واألوقاف وتنظيمها وسيرها
- و|ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 411
اHــؤرّخ في 26 ذي احلــجــة عــام 1429 اHــوافق 24 ديــســـمــبــر
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2008 وا
اHـــنــتـــمــW لـألسالك اخلـــاصــة بـــاإلدارة اHـــكــلـــفـــة بــالـــشــؤون

qالدينية واألوقاف
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعــدل هـــذا اHــرســوم أحـــكــام اHــرســوم
الــتـــنـــفــيـــذي رقم 2000 - 371 اHــؤرّخ في 22 شـــعـــبـــان عــام
1421 اHـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 2000 واHـتــضــمن إحـداث

اHــفـتـشـيـة الــعـامـة في وزارة الـشــؤون الـديـنـيـة واألوقـاف
وتنظيمها وسيرها. 

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تــعـدل اHـادة 2 من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
2000 - 371 اHــؤرّخ في 22 شـــعـــبـــان عــام 1421 اHــوافق 18

نوفمبر سنة 2000 واHذكور أعالهq كما يأتي :
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"اHــادة 2 : عــمال بــاHــادة 17 من اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي
رقـم 90 - 188 اHــــــــــؤرّخ فـي أول ذي احلـــــــــجــــــــــة  عـــــــــام  1410
اHــــوافق 23 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1990 واHــــذكـــور أعـالهq تـــكــــلف
اHفتشية الـعامةq اHوضوعة حتت سلطة الوزيرq بتفتيش
الهـياكل واHـؤسسـات الـعمـوميـة التـابعـة لوزارة الـشؤون
الـديـنيـة واألوقاف ومـراقبـتـها وتـقيـيم أنـشطـتهـا اإلدارية

واHالية والبيداغوجية والدينية.

وبهذه الصفةq تتولى على اخلصوصq اHهام اآلتية :

- الـــتـــأكـــد مـن الـــســـيـــر احلـــسن لـــلــــهـــيـــاكل اHـــركـــزيـــة
qوضوعة حتت الوصايةHؤسسات العمومية اHوا

- السـهـر على االسـتـعمـال الـرشيـد واألمـثل للـموارد
qاديةHالية واHالبشرية والوسائل ا

- ضمـان تـنـشيط أنـشـطـة التـفـتـيش اإلداري واHالي
وتـنـسـيـقـهــا ومـتـابـعـتـهـا بــالـتـنـسـيق مع الــهـيـاكل الـتـابـعـة

qلقطاع الشؤون الدينية واألوقاف

- الـعــمل عــلى الــتـحــكم في طــرق الــتـســيــيـر اإلداري
واHــالـي واHــادي وتــطــويــرهــا بــاســتـــعــمــال تــكــنــولــوجــيــات

qاإلعالم واالتصال

- مــتــابــعــة مـدى الــتــزام اخلــطــاب الــديــني والــفــتـوى
الـفـقـهـيـة والـنـشـاط الـثـقـافي الـديـني بـاHـرجـعـيـة الـديـنـيـة

qللمجتمع

- تــقــيــيم مــدى تــلــبــيــة بــرامج الــتــكــوين Hــتــطــلــبــات
qالواقع الديني للمجتمع

- تـقـيـيم أداء اHــوظـفـW اHـنـتـمـW ألسالك الـتـفـتـيش
qونشاطاتهم وضمان تأطيرهم

- اقــتــراح الـــتــدابــيــر الـــكــفــيــلــة بـــتــحــســW األداء في
مجال التعليم القرآني.

و�ـكـن أن يـطــلب من اHـفــتـشــيـة الــعـامـةq زيــادة عـلى
ذلكq الـــقـــيـــام بـــأي عـــمل تـــصـــوري أو أيــة مـــهـــمـــة ظـــرفـــيــة
Hــراقــبــة مــلــفـات مــحــددة أو وضــعــيــات خــاصــة أو عــرائض
تــــــدخل ضــــــمـن صالحــــــيــــــات وزيــــــر الــــــشـــــؤون الــــــديــــــنــــــيـــــة

واألوقاف". 

اHـاداHـادّة ة 3 :  : تــعـدل اHـادة 5 من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
2000 - 371 اHــؤرّخ في 22 شـــعـــبـــان عــام 1421 اHــوافق 18

نوفمبر سنة 2000 واHذكور أعالهq كما يأتي :

"اHــادة 5 : يـــســـيــــر اHـــفـــتـــشـــيـــة الـــعـــامـــة مـــفـــتش عـــام
يـسـاعـده اثـنـا عـشر (12) مـفـتـشـاq يـكـلـفـون عـلى اخلـصـوص

باHهام اآلتية  :

- اإلشـــراف عــــلى عـــمــــلـــيــــات الـــتـــفــــتـــيش والــــرقـــابـــة
والتحقيق عـلى مستوى هياكل اإلدارة اHركزية واHصالح
غـيـر اHمـركـزة واHـؤسسـات الـعـمومـيـة حتت الـوصـاية في

qادية وتنشيط ذلكHالية واHاجملاالت اإلدارية وا
- تـوجـيه مــوظفي الـتـأطـير اإلداري واHـالي واHادي
qؤسسات حتت الوصايةHأثناء �ارسة مسؤولياتهم في ا
- تفتـيش اHشـاريع اHنـجزة أو قـيد اإلجنـاز التـابعة

qلقطاع الشؤون الدينية واألوقاف
- اقــــتــــراح كل تــــدبــــيــــر من شــــأنـه حتــــســــW نــــوعــــيـــة

qتسيير إدارة الشؤون الدينية واألوقاف
- تنسيق عمل اHـوظفW اHنتـمW ألسالك التفتيش

qواستغالل تقاريرهم وإجناز أشغال التلخيص
- تـــــقـــــيـــــيـم األداء فـي مـــــجـــــاالت  اخلـــــطـــــاب الــــــديـــــني

qوالتعليم القرآني والنشاط الثقافي الديني
-  تـــقـــيـــيم الـــنــــقـــائص اHـــســـجـــلــــة في مـــجـــال بـــرامج
الــــتـــكــــوين اHــــتـــخــــصص وحتــــســـW اHــــســـتــــوى والـــتــــكـــوين
اHــسـتـمــر لـلـمــوظـفــW اHـنـتــمـW لألسالك اخلــاصـة بـاإلدارة

اHكلفة بالشؤون الدينية واألوقاف.
واقــــتـــــراح كل تــــدبــــيـــــر من شــــأنـه حتــــســــW نــــوعــــيــــة
اخلــطــاب الــديـنـي والـتــعــلــيم الــقــرآني وكل نــشــاط ثـقــافي

ديني".

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

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 12 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 5 مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي مـرسـوم تنـفـيذي رقم رقم 12-107 مـؤرخ في  مـؤرخ في 12 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عام عام 1433 اHوافـق  اHوافـق 5 مـارس سنة  مـارس سنة q q2012 يعـدل ويتمميعـدل ويتمم
اHرسوم الـتنـفيذي رقم اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-105 اHؤرخ في  اHؤرخ في 2 مـحرم مـحرم
عــام عــام 1424 اHــوافق  اHــوافق 5 مــارس ســنـــة  مــارس ســنـــة 2003 الــذي يــحــدد الــذي يــحــدد
كيـفـيـات تـسـيـيــر حـســاب الـتـخصـيـص اخلــاص رقمكيـفـيـات تـسـيـيــر حـســاب الـتـخصـيـص اخلــاص رقم
105-302 الـذي عـنـوانه "صـنـدوق األمالك الـعـمـومـية الـذي عـنـوانه "صـنـدوق األمالك الـعـمـومـية

اHنجمية".اHنجمية".
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اHــشــتــرك بــW وزيــر اHــالــيـة

qناجمHووزير الطاقة وا
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- وبـناء على الـدّستـورq ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125
q( الفقرة 2) منه

- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن
قــانـون اHــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة q2011 ال سـيــمـا اHـادة 41

qمنه
- و|ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و|ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-105 اHؤرخ
في  2 مــحـرم عـام 1424 اHـوافق 5 مــارس سـنـة 2003 الـذي
يــحـدد كـيـفــيـات تـســيـيـر حـســاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم
105-302 الــــذي عــــنــــوانه "صـــــنــــدوق األمالك الــــعــــمــــومــــيــــة

qتممHعدل واHا q"نجميةHا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعــدل هـذا اHــرســوم ويـتــمم اHــرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 03-105 اHــؤرخ في  2 مـــحـــرم عــام 1424
اHـوافق 5 مـارس سـنة 2003 الـذي يـحدد كـيـفـيـات تـسـيـير
حــســاب الـــتــخــصــيص اخلــاص رقم 105-302 الــذي عــنــوانه
"صـنـدوق األمالك الـعـمومـيـة اHـنـجـمـية"q طـبـقـا لـلـمادة 41
من الــقــانـون رقم 11-11 اHـؤرخ في 16 شـعــبــان عـام 1432

اHوافق 18 يوليو سنة 2011  واHذكور أعاله.

اHــاداHــادّة ة 2 :   :  تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 3 من اHـرسـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 03-105 اHــؤرخ في  2 مـــحـــرم عــام 1424

اHوافق 5 مارس سنة 2003 واHذكور أعالهq كما يأتي :

"اHـــادّة 3  : يـــقــيـــد في حــســـاب الــتــخـــصــيص اخلــاص
رقم 302-105 :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
....................... (بدون تغيير) .........................

في باب النفقات :في باب النفقات :
- تمـويل نـفـقات تـسـييـر وجتـهـيز الـوكـالـة الوطـنـية
لـلـمـمـتـلـكـات اHـنـجـمـيـة والـوكـالـة الـوطـنـيـة لـلـجـيـولـوجـيـا

qنجميةHراقبة اHوا
- تـمـويل برنـامج دراسـات الـبحث اHـنـجـمي وإعادة

qإنشاء االحتياطات حلساب الدولة
- كل نــــفــــقـــة أخــــرى مــــرتـــبــــطــــة بــــنـــشــــاط الــــوكـــاالت

اHنجمية".

3 :  : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 4 مـن اHــرسـوم اHــاداHــادّة ة 
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 03-105 اHــؤرخ في  2 مـــحـــرم عــام 1424

اHوافق 5 مارس سنة 2003 واHذكور أعالهq كما يأتي :

"اHــادّة 4  : تـشـكل الـبـرامج الـسـنـويـة لـعـمل الـوكـالة
الــوطــنــيــة لــلــمـــمــتــلــكــات اHــنــجــمـــيــة والــوكــالــة الــوطــنــيــة
لــلــجــيــولــوجــيــا واHـــراقــبــة اHــنــجــمــيــة وبــرنــامج دراســات
الـــبــحث اHـــنـــجــمـي وإعــادة إنـــشـــاء االحــتـــيـــاطــات حلـــســاب
qـــنــاجمHــكـــلف بــاHــصـــادق عــلـــيــهـــا من الــوزيـــر اHا qالــدولـــة
بـرنـامج الـعـمل السـنـوي حلـسـاب الـتـخـصيـص اخلاص رقم
105-302 الــــذي عــــنــــوانه "صـــــنــــدوق األمالك الــــعــــمــــومــــيــــة

اHنجمية".

اHـاداHـادّة ة 4 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 12 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 5 مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 12-108 مـؤرخ في  مـؤرخ في 12 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
1433 اHــــوافـق  اHــــوافـق 5 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة q2012 يــــتــــضـــمنq يــــتــــضـــمن عــام عــام 
اHصـادقة على اخملـطط التوجـيهي للـتكوين والـتعليماHصـادقة على اخملـطط التوجـيهي للـتكوين والـتعليم

.WهنيHا.WهنيHا
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـنـاء عـلـى الـتـقـريـر اHـشـتــرك بـW وزيـر الـتـهـيـئـة

qWهنيHالعمرانية والبيئة ووزير التكوين والتعليم ا
- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-07 اHــــؤرخ في 16
صـفـر عام 1429 اHـوافق 23 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

qWهنيHالقانون التوجيهي للتكوين والتعليم ا
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-02 اHــــؤرخ في 16
رجب عـام 1431 اHـوافق 29 يـونـيــو سـنـة 2010 واHــتـضـمن

qصادقة على اخملطط الوطني لتهيئة اإلقليمHا
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

qبالبلدية
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- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

qتعلق بالواليةHوا
- و|قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010  وا

- و|ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 05-443 اHؤرخ
في 12 شـــوال عــام 1426 اHــوافق 14 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2005
الــذي يـــحــدد كــيـــفــيــات تـــنــســيق اخملـــطــطــات الـــتــوجــيـــهــيــة
الـقطـاعـيـة لـلـبـنى الـتـحـتـيـة الـكـبـرى واخلـدمـات اجلـمـاعـية
ذات اHـنـفعـة الـوطـنيـة ومـجال تـطـبـيقـهـا ومـحتـواهـا وكذا

qعدلHا qطبقة عليهاHالقواعد اإلجرائية ا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 23 من الـقـانون
رقم 01-20 اHــؤرخ في 27 رمـــضـــان عـــام 1422 اHــوافق 12
ديـسـمـبـر سـنة 2001 واHـذكـور أعالهq يـصـادق علـى اخملطط
التـوجيـهي للـتكـوين والتـعلـيم اHهـنيـW اHلحـق بأصل هذا

اHرسوم.

اHــــاداHــــادّة ة 2 : : يـــهــــيــــكل اخملــــطط الــــتــــوجـــيــــهي لــــلــــتـــكــــوين
: W(2) اثنت Wفي مرحلت WهنيHوالتعليم ا

q2015 رحلة األولى : آفاقHا *
* اHرحلة الثانية : آفاق 2025.

q2015 آفاق qرحلة األولىHادّة ة 3 : : يبرمج بـعنوان اHاداHا
على اخلصوص ما يأتي :

qهنيHرفع مستوى نظام التكوين ا -
- انــــطالق بـــرنـــامـج مـــوسع لـــنـــشــــاطـــات الـــعـــصـــرنـــة
والــتـــكــيف مـع حتــوالت احملــيط االقـــتــصــادي والـــتــطــورات

السريعة للمحيط االجتماعي.
يتمحور البرنامج حول ثالثة (3) محاور كبرى :

* إعـادة االعـتـبـار لـلـتـكـوين اHـهـني في بـعـده األصـلي
Wبـإعـادة تـأهــيل حـرف الـصـنـاعــة الـتـقـلـيـديــة بـإعـادة تـثـمـ
وتـطـويـر اHـهن اليـدويـة األخـرى خـاصـة مـا يتـعـلق بـالـبـناء

qواألشغال العمومية والفالحة
* الــــتـــكـــفل بــــالـــتـــكــــوين وحتـــســـW مــــســـتـــوى اHـــوارد

qWكونHال سيما ا qالبشرية للقطاع
* إدراج اHـــــهـن اHــــبـــــنـــــيــــة عـــــلى اقـــــتـــــصــــاد اHـــــعـــــرفــــة

qوترقيتها

- إعـــــادة االعـــــتــــبـــــار لـــــلــــتـــــكـــــوين اHـــــهــــنـي في بـــــعــــده
الــرئـيـسي كـمــسـار تـربـوي طـور مــا بـعـد اإلجـبـاري والـذي

qيضمن للمتعلم كفاءات تسمح له |مارسة مهنة

qهني وترقيتهHتطوير التعليم ا -

WــهـــنــيــHتـــنــويع مـــســارات الــتـــكــوين والـــتــعــلـــيم ا -
qتزايد على التكوينHلالستجابة للطلب ا

- انــــــســـــجــــــام بـــــرامـج الـــــتــــــكـــــويـن مع تــــــطـــــور اHــــــهن
qوالتشغيل

- إعــادة االعــتــبـار وإعــادة تــثــمــW الـتــكــوين اHــتــعـلق
qهن اليدويةHبا

- إدمــاج فــروع مــهن االقــتـــصــاد اجلــديــد اHــبــني عــلى
qعرفةHا

- الـرفع من الـنـجـاعـة في مـجـال الـسـيـر والـتـسـيـيـر
اإلداري واHـــــالـي والـــــبــــيـــــداغـــــوجـي Hـــــؤســــســـــات وهـــــيـــــاكل

qWهنيHالتكوين والتعليم ا

- تــكــثـــيف شــبـــكــة مــؤســـســات الــتــكـــوين والــتـــعــلــيم
اHـهنيـW والرفع من قدرات الـتكوين من أجل االسـتجابة

qللطلب االجتماعي

- تـــنـــويع مـــصـــادر الـــتــمـــويـل لــلـــتـــكـــوين والـــتـــعــلـــيم
.WهنيHا

اHــاداHــادّة ة 4 : : يــبـــرمج بــعــنـــوان اHــرحــلـــة الــثــانـــيــةq آفــاق
q2025 على اخلصوص ما يأتي :

- مـــتـــابـــعـــة ســـيـــاســة تـــقـــريـب الــتـــكـــويـن والــتـــعـــلـــيم
اHـــهـــنــــيـــW من طــــالـــبي الــــتـــكـــويـن في إطـــار احــــتـــرام حق

االلتحاق بالتكوين لكل مواطنq ال سيما من خالل :
* الــتـــكــفـل بــجــمـــيع الـــراســبـــW غــيــر اHـــســمـــوح لــهم
|ــتــابــعــة تـــمــدرســهم في الــتـــعــلــيم الــعـــام لــلــطــور مــا بــعــد

qفي البكالوريا Wاإلجباري ولكل الراسب
* الـتـكـفل بـالـتـالمـيـذ اHـوجـهـW نـحـو مـسـار الـتـعـلـيم

qهنيHا
* االسـتجـابة لـلطـلب على الـتكـوين اHتـواصل اHعـبر

qستخدمةHال سيما من قبل الهيئات ا qعنه

- سـيـحـقق الـتـكـوين األولـي اHـتـعـلق عـلى اخلـصـوص
بـالـتـكوين اHـهـني احلـضـوري والـتـكـوين اHـهني عـن طريق
الـتــمـهــW والـتــعـلــيم اHـهــني في آفـاق q2025 هــدف تــكـوين
1.500.000 مـــــتـــــربص وتـــــلـــــمـــــيـــــذq زيـــــادة عـــــلى الـــــتـــــكـــــوين

اHــــتـــواصل لـــفـــائــــدة األفـــراد ولـــطـــالـــبـي الـــشـــغل ألول مـــرة
qولعمال القطاع االقتصادي
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- فـيما يخـص هياكل االستـقبالq يـحدد إجنازها في
إطـار اخملـططـات اخلمـاسيـة لـلتـنمـيـة على أسـاس اخلريـطة
الوطنية للتـكوين والتعليم اHهنـيW اHنصوص عليها في
اHـادة 26 من الـقـانون رقم 08-07 اHـؤرخ في 16 صـفـر عام

qذكور أعالهHوافق 23 فبراير سنة 2008 واH1429 ا

Wتـــطــويــر وتـــرقــيـــة الــتــشـــاور والــتـــنــســيـق مــا بــ -
qالقطاعات ال سيما التربية والتشغيل والتعليم العالي

- تــــرقـــــيــــة الــــتــــرابـط الــــضــــروري مـع اHــــنــــظــــومــــات
الفـرعـية لـلـتربـيـة طبـقـا ألحكـام اHادة 36 من الـقانون رقم
01-20 اHــــــــؤرخ في 27 رمـــــــــضــــــــان عــــــــام 1422 اHــــــــوافق 12

ديـسـمـبـــر سـنــة 2001 واHـذكــور أعــالهq وهـــذا من خـالل
وضع أجهزة تنسيـق تسمـح |ا يأتي : 

* تـــدعــيـم جــهـــاز الـــتــوجـــيه مع الـــتـــربــيـــة الـــوطــنـــيــة
qوترقيته

* حتــديــد اHــعـــابــر الــبــيــداغــوجـــيــة في امــتــداد فــروع
التعليم اHهني نحو فروع التكوين العالي.

اHاداHادّة ة 5 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 12 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 5 مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 12-109 مـؤرخ في  مـؤرخ في 13 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عام عام 1433 اHوافـق  اHوافـق 6 مارس سنة  مارس سنة q2012 يحـدد تنظيمq يحـدد تنظيم
 السلطة اHنظمة للنقل احلضري وسيرها ومهامها. السلطة اHنظمة للنقل احلضري وسيرها ومهامها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزير النقل -
- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اHادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و|ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممHعدّل واHا qتضمن القانون التجاريHوا
- و|قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Wـتـعـلق بـقـوانHـوافق 7 يـولـيـو سـنـة  1984 واHعـام 1404 ا

qتممHعدل واHا qاليةHا
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990
qـتممHـعـدل واHا qــتــضــمـن قــانــون األمـالك الـوطـنــيـةHوا

qادة 65 منهHال سيما ا

- و|ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق |ـجـلس

qتممHعدّل واHا qاحملاسبة
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جــــمـــــادى األولى عــــام  1422 اHـــــوافق 7 غــــشـت ســــنــــة 2001
qتممHعدل واHا qتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا
- و|ـــقـــتـــضى الــقــــانــون رقـم 07- 11 اHــؤرّخ في 15
ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1428 اHــــوافق 25 نــــوفــــمـــبــــر ســــنـــة 2007

qعدّلHا qاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اHــــؤرخ في 16
رجب عــام 1430 اHــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واHــتــعــلق
|ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

qعتمدHا
- و|ـــــــقــــــتــــــضـى الــــــقـــــــانــــــون رقم  11-10 اHــــــؤرخ في
20رجب عام 1432 اHوافق  22 يونـيو سـنة 2011 واHـتعلق

qبالبلدية
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433 اHــــوافق 21  فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2012

 qتعلق بالواليةHوا
- و|قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10- 149 اHؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010  وا

-  و|قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10-236 اHؤرخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

qتمّمHعدّل واHا qتضمن تنظيم الصفقات العموميةHوا
- و|ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-454 اHؤرخ
في 16 جـمـادى األولى عام 1412 اHـوافق 23 نـوفـمـبـر سـنة
1991 الـذي يــحـدد  شــروط إدارة األمالك اخلـاصــة والـعــامـة

qالتابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك
- و|ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-78 اHـؤرخ
في 18 شــعــبــان عــام 1412 اHــوافق 22 فـــبــرايــر ســنــة 1992

qفتشية العامة للماليةHالذي يحدد صالحيات ا
- و|ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 96 -431
اHـؤرخ في 19 رجب عـام 1417 اHـوافق 30 نــوفــمــبــر ســنـة
1996 واHتـعـلق بـكـيفـيـات تـعـيـW محـافـظي احلـسـابات في

اHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري
ومـراكـز البـحث والتـنـميـة وهـيئـات الضـمـان االجتـماعي
والــــدواويـن الــــعــــمــــومــــيــــة ذات الـــــطــــابع الــــتــــجــــاري وكــــذا

qستقلةHؤسسات العمومية غير اHا
qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 30 من الـقـانون
رقم 01-13 اHؤرخ في 17 جمادى األولى عام 1422 اHوافق
7 غــشت ســنـة 2001 واHــذكـور أعـالهq يــهــدف هــذا اHــرسـوم
إلى حتـــديــد تــنــظــيـم الــســلــطــة اHـــنــظــمــة لــلـــنــقل احلــضــري

وسيرها ومهامها. 

الفصل األولالفصل األول
الطبيعة القانونية واHقر والهدف الطبيعة القانونية واHقر والهدف 

اHـاداHـادّة ة 2 :  : الـسـلطـة اHـنـظمـة لـلـنـقل احلضـري مـؤسـسة
عمومـية ذات طـابع صناعي وجتـاريq تتـمتع بالـشخـصية
اHـــعـــنــــويـــة واالســـتـــقالل اHـــالـيq وتـــدعى فـي صـــلب الـــنص
"الـسلـطـة"q تخـضع للـقوانـW السـاريـة والتـنظـيم اHعـمول

به وأحكام هذا اHرسوم.

وتـخـضع لـلـقواعـد اHـطـبـقـة عـلى اإلدارة في عالقـاتـها
مع الدولة وتعد تاجرة في عالقاتها مع الغير.

3 :  : تــنــشــأ الــســلــطــة  |ــرســوم تــنــفــيــذي يــحـدد اHـاداHـادّة ة 
مقرها واختصاصها اإلقليمي.

اHاداHادّة ة 4 :  : توضع السلطة حتت وصاية وزير النقل.

اHــاداHــادّة ة 5 :  :  تـــتـــولى الـــســـلــطـــة مـــهـــمــة تـــنـــظــيـم الــنـــقل
الــعـــمــومي لــلــمـــســافــرين وتــطـــويــره داخل مــحــيـط لــلــنــقل

احلضري. 

وتكلف على اخلصوصq |ا يأتي :

1 - في مجال التنظيم : - في مجال التنظيم :
- إعـداد ومـراجــعـة مـخـطـطـات الــنـقل احلـضـري الـتي
تـعرض عـلى الـسـلطـات اخملـتـصةq وكـذا تـخطـيط الـتـنقالت
ووسـائل النـقل التي جتـري في مـحيـطهـا احلضـري للـنقل.
وتـــتــجــســد هـــذه األعــمــال عـــلى اخلــصــوص بـــإعــداد مــخــطط

qالتنقالت احلضري الذي ينظم الروابط احلضرية
- تـعــمل عــلى إجنــاز حتـقــيــقــات حـول احلــركــيـة داخل
مـحـيط النـقل احلـضريq ويـجب أن تـتوفـر لـديهـا وسـائلـها
اخلــاصـــة لــلــدراســـات والــنــمـــذجــة الســتـــبــاق االحــتـــيــاجــات

qستقبلية للتنقالتHا
- تــــعــــريف خــــطــــوط وشــــبــــكـــات الــــنــــقـل الـــعــــمــــومي
لـلـمـســافـرين الـواجب اسـتـغاللـهـا واHـتـضـمـنـة في مـخـطط
الـنـقل احلـضــري وحتـديـد الـروابط الـواجب خــدمـتـهـا بـدقـة

qعنـد احلاجة qوتـسويتـها وتعديلها
- حتـــــديـــــد عـــــرض الـــــنـــــقـل عـــــلى كـل خط ومـــــجـــــمـــــوع
شــبـكــات الــنـقل الــعـمــومي لـلــمــــسـافــريــن ضـمــن مــجـــال
اخــتــصــاصــهـــاq وال ســيــمــا مــنـهــا اHــســار ومــواقع احملــطـات

qواقيتHوفوارق ا qرورHوالوتيـرة ومواقيت ا

- حتـديــد مــقــايــيس نــوعــيـة خــدمــة الــنــقل الــعـمــومي
للـمسـافرينq وال سـيمـا  منـها االنـتظـام والنـظافـةq وتوفر

qعلومات للمسافرين واألمن ومحاربة الغشHا
- حتـديــد الـكــيــفـيــات الـتــقـنــيـة لــلـتــنـفــيـذ والــشـروط
الـعـامـة السـتـغــالل خـدمات الـنـقل الـعـمـومـي لـلـمـسـافرين
اHــقــدمــة في مــحـــيــطــهــا احلــضــري لــلــنــقلq في إطــار عــقــود
واتـفــاقـيـات الــتـسـيــيـر و/أو مــنح امـتـيــاز خـدمــات الـنـقل

 qالعمومي للمسافرين
- إعـداد وتـقـدª مـلـفات اHـنـاقـصـات من أجل اخـتـيار
اHـقـدمــW اخلـواص خلـدمـات الـنــقل الـعـمـومي لــلـمـسـافـرين
qوتقييم العروض qنجزة في محيطها احلضري للنقلHا

- حتريـر اتفاقـيات التـسييـر واالمتيـاز وإبرام هذه
qاالتفاقيات ومتابعتها ومراقبة تنفيذها

- تــنـسـيق خــدمـات مـجـمــوع أ»ـاط الـنـقـل الـعـمـومي
qلــلـمــسـافــرين الـتي تــدخل في مــحـيــطـهــا احلـضــري لـلــنـقل
وتـــــطــــــويـــــر اإلجـــــراءات الـــــرامــــــيـــــة إلى حتــــــفـــــيـــــز األ»ـــــاط

qشتركةHا
- اإلجنـــاز أو الــتـــكـــلــيف بـــإجنـــاز دراســات اHـــشــروع
الــتـــمــهـــيــدي لــلـــتــســعـــيــرة الــرامـــيــة إلى إنـــشــاء تــســـعــيــرة
مـتـنـاسقـةq وتـكـامل الـتسـعـيـرة بـW مخـتـلف أ»ـاط الـنقل
العمـومي للمـسافرين في مـحيطهـا احلضري لـلنقلq التي
�كن أن تتطـلب وضع  نظام تذاكر متناسقq وعرض ذلك

qعلى وزير النقل
qتسيير الوحدة التسعيرية -

- حتــديــد الــصــعـوبــات وتــبــعــات اخلــدمــة الــعــمــومــيـة
والتعويضات اHالية احملتملة اHتصلة بها والواجب دفعها
إلى مـسـتــغـلي خـدمـات الــنـقل الـعــمـومي لـلـمــسـافـرين في

qمحيطها احلضري للنقل
- الــقـيـام بـكـل األعـمـال الـرامــيـة إلى حتـســW نـوعـيـة
خــدمـات الــنــقل الـعــمــومي لــلـمــســافـرينq وال ســيــمـا مــنــهـا
األمن وتـــركـــيب الـــتـــجــهـــيـــزات اHـــوجـــهـــة لألشـــخــاص ذوي
احلركـة احملـدودة وتـوفيـر اHـعـلومـات خملـتـلف األوقات وفي
األوقــات احلــقــيـقــيــة لــلــمــسـافــرين فـي مـنــشــآت اســتــقــبـال
اHــســافـــرين (مــحـــطــاتq مــواقـفq مــحــطـــات الــتــبــادل ذات

 qشتركـة ) على األرصفةHاأل»اط ا
- جمـع اHعـطـيـات اHـتـعلـقـة بـتـنـقالت اHـسافـرين في

أوقات منتظمة ومستمرة  وحتليل تطورها دوريا.

2 - في مجال التطوير : - في مجال التطوير :
- تــنـفــيـذ بــرامج االسـتــثـمــارات وضـمــان مـتــابـعــتـهـا
وســــيـــر إجنــــازهــــا  في مـــجــــال الــــتـــجــــهـــيــــزات واHـــنــــشـــآت
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الـقـاعـديـة الـنـوعـيـة لـلـنــقل الـعـمـومي احلـضـريq وال سـيـمـا
مـــنــــهـــا األروقـــة اخملــــصـــصــــة لـــلـــنــــقل اجلــــمـــاعي بــــاحلـــافالت
واHـنـشـآت الـقـاعـديـة السـتـقـبـال اHـسـافـرين والـتـجـهـيـزات
الـنـهـائيـة والـرابـطـة بـW مـخـتـلف أ»ـاط الـنـقل الـعمـومي

qللمسافرين في إقليم اختصاصها

- اHــســاهــمــة في حتــديــد ســيــاســات االســتــثـمــارq من
Wأجـل ضـمـان تـنــسـيـقـهــا عـلى اخلـصــوص مع أهـداف حتـسـ
عــــرض الـــنــــقل الــــعـــمــــومي لــــلـــمــــســـافــــرينq وجـــودة خــــدمـــة

qسافرينHا

- الـسـهـر عــلى احـتـرام الـقـواعـد الـتــقـنـيـة ومـقـايـيس
تـصـمـيم وبـنــاء وتـأمـW تـهـيـئـة اHـنـشــآت الـقـاعـديـة لـلـنـقل
الـــعـــمـــومـي لـــلــمـــســـافـــريـن اHـــرتـــبـــطــة |ـــهـــامـــهـــا وبـــإقـــلـــيم

qاختصاصها

- إجنــاز أو الــعـــمل عــلى إجنـــاز دراســات الــتـــصــمــيم
واجلــدوى واHـشـاريع الــتـمـهـيــديـة والـتــنـفـيـذ لــكل األشـغـال

qرتبطة |هامها وضمان متابعتهاHا

- تطوير هنـدسة النقل احلضري ( تخطيطq هندسة
اHـنـشـآت األسـاسـيـة والتـجـهـيـزاتq اقـتـصـاد الـنـقل)q وكذا
كـل وســائل الــتــصـــمــيم والــدراســات اخلـــاصــة بــهــا من أجل

qرتبطة |وضوعهاHالتحكم في التقنيات ا

- تــكـويـن مـلــفــات اســتــشـارة مــؤســســات الــدراسـات
وإجناز اHـنشـآت القـاعديـة والتـجهـيزات الـنوعـية اخلـاصة
بالـنقل الـعمومي لـلمسـافرين اHـرتبطـة |هامـها والتـابعة

qإلقليم اختصاصها

- جــــــمـع ومــــــعــــــاجلــــــة وحــــــفظ وتـــــــوزيع اHــــــعــــــطــــــيــــــات
واHـعــلـومــات والـوثــائق ذات الـطــابع اإلحـصــائي والـعــلـمي
والتقني واالقتصادي اHرتبطة |وضوعهاq وحفظ اHلفات
والــدراســات طــبـقــا لألحــكــام الــتــشـريــعــيــة والــتـنــظــيــمــيـة

qعمول بهاHا

- اHساهمة فـي تكوين اHوظفـW وحتسW مستواهم
 العاملW في ميدان النقل العمومي احلضري وتنفيذ كل
إجراء قد يساهم في حتـديث وحتسW فعاليـتها وكفاءاتها

qفي مجال التنظيــم والتطوير

- تـــصـــمـــيم أو اســـتـــغالل أو تـــســـجـــيل كـل شـــهــادة أو
qرخصة أو »وذج أو طريقة لها عالقة |وضوعها

- الــلــجــوء في إطــار الـتــشــريع والــتــنــظــيم اHــعــمـول
بـهــمـاq إلى مــسـاعــدة تـقـنــيـة وطــنـيــة أو أجـنــبـيــة والـتـزود
بــوســـائل اخلــبـــرة في مـــيــادين اســـتــغالل الـــنــقـل احلــضــري
والـتـفـويض و/ أو مــنح امـتـيـاز خـدمـات الــنـقل الـعـمـومي

qمن أجل إجناز مهامها

- الـقــيــام بـكل عــمــلـيــة صـنــاعــيـة وجتــاريــة وعـقــاريـة
مـــنــــقـــولـــة أو ثـــابـــتـــة ومـــالـــيـــة تـــرتـــبـط |ـــوضـــوعـــهـــاq ومن

طبيعتها التشجيع على تطورها.

وزيادة عـلى ذلكq تستـشار الـسلطـة مسبـقا من قبل
الــدولـة واجلـمــاعـات اإلقـلــيـمــيـة فـيــمـا يـخص كـل اHـشـاريع
ذات اHـــنـــفـــعـــة احلــــضـــريـــة أو الـــتي لـــهـــا آثــــار عـــلى الـــنـــقل
الـعمـومي احلضري فـي إقليـمهـاq وال سيـما مـنهـا اHشاريع
الكـبـرى اHـهيـكـلـة للـنـقل الـتي تـدخل في مجـال اخـتـصاص

الدولة.

كـــمــا تــســـتــشــار الـــســلـــطــة فــيـــمــا يــخـص مــنح رخص
النقل العمومي للمسافرين في محيطها احلضري للنقل.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : الـــســلــطـــة هي رئـــيــســة اHـــشــروع اHـــفــوضــة
واHكـلـفـة بتـنـفـيذ الـبـرامج اHـسـطرة في مـجـال الـدراسات
وضمـان مـتابـعـة إجنـاز االسـتـثـمارات اHـتـعلـقـة باHـنـشآت
الـقـاعــديـة الســتـقـبــال اHـسـافــرين والـتــجـهــيـزات الـنــوعـيـة

للنقل العمومي احلضري في إقليم اختصاصها.

7 :  : تـــكـــلف الـــســــلـــطــــة بـــاســـتــــقـــبـــال اHــــنـــشـــآت اHــاداHــادّة ة 
القـاعديـة للـنـقل احلضـري واالنشـاءات والتـجهـيزات وفـقا
لـلمقاييس والـقواعد الفـنية وحتويلـها إلى اHؤسسة و/أو
الهيئة اHكلـفة بتسييرها وفق الـشروط والكيفيات التي

يحددها وزير النقل بقرار. 

اHاداHادّة ة 8 :  : يتم القيام بـتبعات اخلدمة العمومية التي
تــكـلف الــدولــة الـســلـطــة بـهــا وفـقــا لـبــنـود دفــتـر الــشـروط

اHتعلق بها واHلحق بهذا اHرسوم. 

وفي اHــقــابـلq تــتــلــقى الــســلــطــة في كل ســنــة مــالــيــة
مكافأة من الدولة. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والسير التنظيم والسير 

اHــاداHــادّة ة 9 :  :  يـــديــر الــســـلــطـــة مــجــلـس إدارةq يــدعى في
صلب النص "اجمللس"q ويسـيّرها مدير عـام. وتزود بلجنة
تـــقــنـــيــة اســـتــشـــاريــة لـــلــمـــؤســســـات ومــســـتــعـــمــلي الـــنــقل

العمومي احلضري لألشخاص.

القسم األول القسم األول 
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اHاداHادّة ة 10 :  : يتشكل اجمللس من :
qرئيسا qوزير النقل أو �ثل عنه  -

 qثل وزير الداخلية واجلماعات احمللية� -
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qاليةHثل  وزير ا�  -

qكلف بالعمرانHثل الوزير ا�  -

qثل وزير األشغال العمومية�  -

qثل وزير الفالحة والتنمية الريفية�  -

qثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة�  -

-  �ــــثل الــــوزيـــر اHــــكـــلـف بـــاHــــواصالت الــــســــلـــكــــيـــة
qوالالسلكية

qناجمHثل وزير الطاقة وا�  -

qكلف بالصناعةHثل الوزير ا� -

qكلف بالتضامن الوطنيHثل الوزير ا� -

qثل وزير الثقافة� -

qكلف بالنقل احلضري في وزارة النقلHدير اHا  -

qمدير التخطيط والتنمية في وزارة النقل  -

- �ـــثل رئــيـس اجملــلس الـــشــعــبـي الــوالئي بـــالــواليــة
qعنية إقليمياHا

qعنية إقليمياHثل والي الوالية ا�  -

- مدير النقل للوالية اHعنية إقليميا.

يــحــضــر اHــديــر الــعــام لــلــســلــطــة اجـتــمــاعــات اجملــلس
بصوت استشاري.

qبـــأي شـــخص من شـــأنه Wأن يـــســـتـــعــ qـــكن اجملـــلس�
بــــحـــكم كــــفــــاءتهq أن يـــنــــيـــره فـي مـــداوالتـه حـــول اHــــســـائل

اHدرجـة في جدول األعمال.

تتولى مصالح السلطة أمانة اجمللس.

11 :  :  يــــــعــــــW أعــــــضــــــاء اجملــــــلـس Hــــــدة ثالث (3) اHــــــاداHــــــادّة ة 
ســنــوات بــقـــرار من وزيــر الــنــقلq بــنــاء عــلى اقــتــراح من

السلطات التي يتبعونها.

وفي حــالـــة انــقــطــاع عــهــدة أحــد أعـــضــاء اجملــلسq يــتم
استخالفه باألشكال نفسها للفترة اHتبقية من العهدة.

اHــــاداHــــادّة ة 12 :  : يــــلـــزم أعــــضــــاء اجملـــلـس بـــاحــــتـــرام ســــريـــة
الوقـائع واHـعـلـومـات والـوثائـق التـي يكـونـون قـد اطـلـعوا

عليها أثناء تولي أو |ناسبة تولي عهدتهم.

اHاداHادّة ة 13 :  :  تـتنـافى صفة عـضو اجملـلس مع كل حيازة
مـــبـــاشـــرة أو غـــيــــر مـــبـــاشـــرة Hـــصــــالح في مــــؤســـســـة نـــقل

عمومي للمسافرين.

اHـاداHـادّة ة 14 :  :  يتـداول اجملـلس في كل مـسـألةq وال سـيـما
فيما يأتي : 

qالتنظيم والسير العام للسلطة -
- الـبرامج الـسـنويـة لـنـشاطـات الـسلـطـة واHيـزانـية

qتعلقة بهاHا
- قـــواعـــد إبـــرام الــعـــقـــود واالتـــفـــاقـــيـــات وشـــروطـــهــا

qالعامة
qقبول الهبات والوصايا -
qالقروض واالقتراضات -

qحتديد راتب محافظ أو محافظي احلسابات -
qتقارير محافظ احلسابات -

- مـــشــــاريع االتــــفــــاقــــيـــات اجلــــمــــاعــــيـــة الــــتي تــــخص
qمستخدمي السلطة

- الــتـــوجــهــات اHــتــعـــلــقــة بــتـــنــظــيم وتــطـــويــر الــنــقل
الـعـمـومي لـلـمـسـافـرين واHـرتـبـطـة |ـهـام الـسـلـطة وإقـلـيم

تدخلها.
- كل مسألـة يعرضـها علـيه اHديـر العام تـكون كفـيلة
بـتـحـسـW سـيـر الـسلـطـة وتـنـظـيـمـهـا أو من شـأنـهـا تـدعـيم

حتقيق أهدافها.

يــعـــد اجملــلس نـــظــامـه الــداخـــلي ويــوافق عـــلــيـه أثــنــاء
اجتماعه األول.

اHـاداHـادّة ة 15 :  : يـجـتــمع اجملـلس عــلى األقل مـرتـW (2) في
السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. 

و�ـــكـــنه أن يـــجـــتـــمـع في دورة غـــيـــر عـــاديـــة عـــنـــدمــا
تـقــتـضي مـصــلـحـة الــسـلــطـة ذلكq بـنــاء عـلى اســتـدعـاء من

رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.

يــســـتــدعـى أعــضـــاء اجملــلس  قـــبل خـــمــســـة عــشــر (15)
يوما  من تاريخ االجتماع عن طريق البريد.

تـصح مـداوالت اجملـلس بحـضـور األغـلـبـية الـبـسـيـطة
لألعضاء على األقل.

واذا لم يـكـتـمل النـصـاب يـجتـمع اجملـلس قـانونـا بـعد
ثمانية (8) أيام من التاريخ األول احملدد الجتماعه. 

وتــــصح مـــداوالت اجملـــلـس حـــيـــنـــئـــذ مـــهــــمـــا يـــكن عـــدد
األعضاء احلاضرين.

تـــتــخــذ الـــقــرارات بــاألغــلـــبــيــة الـــبــســيــطـــة لألعــضــاء
احلـاضـرينq وفي حـالة تـسـاوي عـدد األصوات يـكـون صوت

الرئيس مرجحا.
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اHاداHادّة ة 16 :  :  حترر مداوالت اجمللس في محضر يوقعه
الــــرئـــيس وتـــدوّن في ســـجـل خـــاص مـــرقم ومـــؤشـــر عـــلـــيه

باالشتراك بW رئيس اجمللس واHدير العام للسلطة.

تـرسل مــحـاضـر االجــتـمـاعـات إلـى الـسـلـطــة الـوصـيـة
فـي غــضـــون اخلــمـــســة عـــشــر (15) يــومـــا الــتـي تــلـي تــاريخ

اHداولة.

اHاداHادّة ة 17 :  : يوافق على تنـظيم السلطة بعد استشارة
اجمللس |وجب قرار من وزير النقل.

القسم الثانيالقسم الثاني
اHدير العاماHدير العام

اHــاداHــادّة ة 18 :  :  يــعـــW اHـــديــر الـــعـــام لــلـــســـلــطـــة |ـــرســوم
رئاسي بناء على اقتراح من وزير النقل.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

19 :  :  يـنــفــذ اHــديــر الــعــام تـوجــيــهــات الــســلــطـة اHـاداHـادّة ة 
الــــوصــــيــــة وقــــرارات مــــجــــلس اإلدارة. ويــــتــــمــــتع فـي هـــذا
اإلطـــــار بــــأوسـع الـــــســــلـــــطـــــات لـــــضـــــمــــان إدارة الـــــســـــلـــــطــــة

وتسييرها اإلداري والتقني واHالي.

وبهذه الصفةq يقوم اHدير العام |ا يأتي :
- يــعــد تــنــظــيـم الــســلــطــة ويــقــتــرح ذلك عــلى اجملــلس

qويحدد استراتيجيتها التنموية
- �ـــثل الــســلـــطــة في جــمـــيع أعــمــال احلـــيــاة اHــدنــيــة

qو�كنه التقاضي أمام العدالة
qيسهر على حسن سير السلطة -

- يتمتع بسلـطة التعيW والـفصل و�ارس السلطة
qالسلّمية على جميع مستخدمي السلطة

- يقترح مـشاريع وبرامج النشاطات ويعد اجلداول
qالتقديرية للسلطة

- يــــقــــوم بــــفــــتح كـل حــــســــاب ضــــروري حلــــسن ســــيــــر
الـسـلـطــة لـدى اHـؤسـسـات اHـصـرفــيـة ومـؤسـسـات الـقـرض
والـصكـوك الـبـريـديـة وفقـا لـلـشـروط  الـقانـونـيـة اHـعـمول

qبها
- يوقّع كل األوراق اHـاليـة والـكمـبيـاالت والصـكوك
وغـــيــــرهـــا من الـــســـنــــدات الـــتـــجـــاريـــة و يـــقــــبـــلـــهـــا ويـــقـــوم

qبتظهيرها
- يــقــوم بــســحب كل الــكــفــاالت نــقــدا أو بــأي طــريــقـة

qو�نح اإليصاالت واخملالصات qأخرى
qيتعهد بنفقات السلطة -

qوافقة طبقا للقانونHنح الضمانات أو ا� -
- يـــصـــادق عـــلى اHـــشــــاريع الـــتـــقـــنـــيــــة ويـــعـــمل عـــلى

qتنفيذها
- يبرم الـصفـقات والـعقود واالتـفاقـيات واالتـفاقات
اHرتـبطة بنـشاطه ويوقـعها في إطار الـتشريع والـتنظيم

qعمول بهماHا
- يــــكـــــتــــتب في كـل اقــــتــــراض فـي إطــــار الــــتــــنــــظــــيم

qعمول بهHا
- يــعــد في نــهــايـة كـل ســنـة مــالــيــةq تــقــريــرا ســنــويـا
لـلــنـشــاطــات مـرفــقــا بـاحلــصـائـل وجـداول حــسـاب الــنــتـائج
qويرسله إلى السلطة الوصية بعد مداولة اجمللس بشأنه

- يــقــتــرح عــلى وزارة الــنــقلq عــلى أســاس الــوثــائق
الثـبوتـيـة الضـرورية وعـلى أسـاس تقـارير مـراقبـة جودة
اخلدمةq مـبلغ اخملصـصات اHمـنوحة لـلمؤسـسات اHسـتغلة
خلـدمـات النـقل الـعـمـومي لـلـمـسـافـرين اHـنـفـذة عـلى إقـليم
اخـــتــصــاصــهــاq في إطــار دعم تــعـــريــفــات الــنــقل الــعــمــومي

qاحلضري
- يضمن التـعاون مع كل مصالح الـدولة واجلماعات
اإلقــلــيــمــيــة ومــخـتــلف الــهــيــئــاتq وذلك |ــا يــتــصل |ــهـام
السلطـةq وال سيمـا منهـا ما يخـولها دور صـلة مؤسـساتية
عــــرضــــيــــة فـي مــــجــــال الــــتــــنــــقـالت ضــــمن مــــحــــيـط الــــنــــقل

qاحلضري
- يـقـتـرح مـشــاريع بـرامج الـنـشــاطـات واHـيـزانـيـات

اHتعلقة بها.

القسم الثالثالقسم الثالث
اللـجنـة التـقنيـة االستـشاريـة Hؤسـسات  الـنقل الـعمومياللـجنـة التـقنيـة االستـشاريـة Hؤسـسات  الـنقل الـعمومي

WستعملHاحلضري واWستعملHاحلضري وا

اHــاداHــادّة ة 20 :  : تـــنــشــأ لــدى اHــديــر الــعـــام لــلــســلــطــة جلــنــة
تـــقــنــيــة اســتــشــاريــةq تــدعى فـي صــلب الــنص " الــلــجــنــة "
وتــكــلـف  بـإبــداء آرائــهــا في كـل مــســألــة تـتــعــلـق بـتــنــظــيم
الـــنــقل الـــعــمــومـي احلــضــري لـــلــمــســـافــرين وتـــطــويــره في

محيط النقل احلضري اخلاص بها.

اHاداHادّة ة 21 :  : تـتكـون اللـجنـة الـتي يرأسـها اHـدير الـعام
للسلطة من األعضاء اآلتي ذكرهم :

qعنية إقليمياHثل عن والي الوالية ا� -
qعنية إقليمياHثلي اجملالس الشعبية البلدية ا� -

- �ثل عن كل مؤسسـة و/أو هيئة عمـومية وخاصة
لـلـنـقـل الـعـمـومي لـلـمـسـافـرين في احملـيط احلـضـري لـلـنـقل

اخلاص  بها.
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اHـاداHـادّة ة 22 :  :  تـضع الـلـجـنـة نـظامـهـا الـداخـلي وتـصادق
عليه أثناء جلستها األولى.  

اHـاداHـادّة ة 23 :  : تـدون اآلراء في مـحـضــر يـوقـعه الـرئـيس
وتـــرسل إلى الـــوزيـــر الـــوصي وإلى الـــوالة اHـــعـــنــيـــW في
غضـون اخلمسـة عشر (15) يـوما الـتي تلي تـاريخ اجتـماع

اللجنة.
الفصل الثالثالفصل الثالث
الذمة اHاليةالذمة اHالية

اHـاداHـادّة ة 24 :  :  تـتـمــتع الـسـلـطــة بـذمـة مـالـيــة خـاصـة بـهـا
تــتــشــكـل من أمالك مــحــولــة و/ أو مــخــصــصــة من الــدولــة

ومن أمالك مكتسبة أو منجزة بأموالها اخلاصة.

تـكـون األمـالك احملـولـة و/أو اخملـصــصـة مـوضـوع جـرد
ينجز باالشتراك بW اHصالح اHعنية في وزارتي اHالية

والنقل.

اHـاداHـادّة ة 25 :  : تـتـشـكل أمـوال الـسـلـطـة من الـذمـة اHـالـية
اHــذكـورة في اHـادة 24 أعالهq وكــذا من مـخـصص أولي من

الدولة.
اHـاداHـادّة ة 26 :  : يــحـدد مــبــلغ اخملــصص األولي اHــذكـور في
اHــــادة 25 أعـالهq واHــــمــــول من مــــيــــزانـــيــــة الــــدولــــة بــــقـــرار

مشترك بW وزيري اHالية والنقل.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ماليــةأحكام ماليــة

اHـاداHـادّة ة 27 :  :  تــفـتــتح الــسـنــة اHـالــيـة لــلــسـلــطـة في أول
يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

اHاداHادّة ة 28 :  : تشتمل ميزانية السلطة على ما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
 qعمول بهHاخملصص األولي في إطار التنظيم ا -

qرتبطة بهدفهاHمنتوجات اخلدمات ا -
- مـكـافـآت تـبـعـات اخلـدمـات الـعـمـومـيـة الـتي تـكـلف
الــدولــة الــســلـطــة بــهــاq طـبــقــا لــلـخــدمــات احملــددة في دفــتـر

qعدّ لهذا الغرضHالشروط ا
qاليةHنتوجات اHا -

qالهبات والوصايا وأشكال األيلولة األخرى -
qكتتبةHاالقتراضات ا -

qرتبطة |هامهاHوارد األخرى اHكل ا  -
- مـكافـآت الـدولـة اHرتـبـطـة |هـمـة صـاحبـة اHـشروع

اHفوضة.

في باب النفقات :في باب النفقات :
qنفقات التسيير -

- نــفـقــات االســتـثــمــار والـتــجـهــيــز اHـرتــبــطـة بــهـدف
qمهمتها

- الـنفـقـات اHـسـتحـقـة من الـسـلطـة لـضـمـان مهـمـتـها
كصاحبة مشروع مفوضــة وكذا النفقات العامة اHرتبطة

qاحملددة في التفويض الذي تسندها إياه الدولة  qبها
- الـتـكـاليف اHـالـية الـتي حتـتـوي فقـط على الـفـوائد
qـلحـقـة كيـفمـا كـانت طبـيـعتـهاHومـصاريف االقـتـراضات ا
والـتي تـتـكـفل بـهـا أو تـلتـزم بـهـا الـسـلطـة لـتـمـويل نـفـقات

qالتجهيز
- اHـــــــســــــاهــــــمـــــــات اHــــــالــــــيــــــة فـي الــــــشـــــــركــــــات أو في
مجمـوعات الـشركـات التي يسـاهم هدفـها في إجنـاز مهام

qالسلطة
-  وعـــمـــومـــا كل الـــنـــفــقـــات األخـــرى الـــتي تـــدخل في

إطار مهامها.

اHـاداHـادّة ة 29 : :  تـخـضع الـسـلـطـة لـلـنـظـام اجلـبـائي مـثـلـمـا
هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
الرقابةالرقابة

اHــاداHــادّة ة 30 : :  تـــخـــضع الـــســـلـــطـــة لـــعـــمـــلـــيـــات الـــرقـــابــة
اHنصوص عليها في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــــاداHــــادّة ة 31 : :  يــــتــــولى مــــراقــــبــــة احلــــســــابــــات مــــحــــافظ
حسابات أو أكثر يعينه (هم) الوزير الوصي.

يـعـد مـحــافظ (مـحـافـظـو) احلـســابـات تـقـريـرا سـنـويـا
عن حـسـابات الـسـلـطـة ويـرسل إلى اجملـلس  وإلى  الـوزير

الوصي وإلى وزير اHالية.

اHـاداHـادّة ة 32 : :  يـرسل اHــديـر الـعـام احلـصــائل وحـسـابـات
الــنــتــائج ومــقـــررات تــخــصــيص الــنــتـــائج وكــذا الــتــقــريــر
الـسـنوي عن الـنشـاط مـرفقـا بـتقـرير مـحـافظ (محـافظي)

احلسابات إلى السلطات اHعنية بعد أخذ رأي اجمللس.  

33 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 13 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 6 مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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اHلــحــــقاHلــحــــق
دفتر الـشروط اخلاص بـتبعات اخلـدمة العمـومية للـسلطةدفتر الـشروط اخلاص بـتبعات اخلـدمة العمـومية للـسلطة

اHنظمة للنقل احلضرياHنظمة للنقل احلضري

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــحـــدد دفـــتـــر الـــشــروط هـــذا تـــبـــعــات
اخلدمـة الـعمـومـية اHـوضـوعة عـلى عـاتق الـسلـطـة اHنـظـمة

للنقل احلضري وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. 

اHاداHادّة ة 2 :  : تشكـل تبعـات اخلدمـة العـمومـية اHـوضوعة
عـلى عـاتق السـلطـة جمـيع اHهـمـات اHسـندة إلـيهـا بعـنوان
عـمل الـدولــة في مـجــال تـنـظــيم وتـطــويـر الـنــقل احلـضـري
الذي ال يخـضع للخـدمات التجـارية للـسلطة أو لـلمجاالت
اHـــتــعــلــقــة  بــاتـــفــاقــيــة صــاحب اHـــشــروع اHــفــوض اHــنــشــأة

|وجب أحكام اHادة 6 من هذا اHرسوم. 

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : حتــــدد األعــــبــــاء اHــــطــــابــــقــــة Hـــهــــمــــة صــــاحب
اHــشــروع اHــفـوضq طــبــقــا لألحــكــام اHــنــصــوص عــلــيـهــا في

اHادة 6 من هذا اHرسوم. 

اHــاداHــادّة ة 4 :  : تـــتــلــقى الــســـلــطــة من الــدولـــة في كل ســنــة
مالية مكافـأة عن تبعات اخلدمة العمومية اHوضوعة على

عاتقها |وجب دفتر الشروط هذا. 

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تــرسـل الــســلــطــة في كـل ســنــة مــالــيــةq إلى
وزيـر الــنـقل قـبل 30 أبــريل من كل سـنــة مـالـيــةq تـقـيــيـمـا
للمبـالغ الواجب منـحها إيـاها لتغـطيـة األعـبـاء احلقـيقيـة
الـنــاجتـة عن تـبــعـات اخلـدمــة الـعـمــومـيـة اHــفـروضـة عــلـيـهـا

|وجب دفتر الشروط هذا. 

يــــحـــدد وزيـــر الـــنــــقل ووزيـــر اHــــالـــيـــة مــــخـــصـــصـــات
االعتـمادات أثنـاء إعداد مـيزانيـة الدولة. و�ـكن أن تكون
محل مـراجعـة خالل السـنة اHـاليـة في حالـة ما إذا أدرجت
أحـكام تـنظـيمـيـة جديـدة تعـديال على الـتبـعات اHـلقـاة على

عاتق السلطة. 

اHـاداHـادّة ة 6 :  : تـدفع اHــســاهـمــات اHـســتـحــقــة عـلى الــدولـة
مــقــابل تــكــفل الــســلــطــة بــتـبــعــات اخلــدمــة الــعــمــومـيــة إلى
الـسلطة طـبقا لإلجراءات اHـقررة في التشريـع والتنظيم

اHعمول بهما.

اHــاداHــادّة ة 7 :  : يــجـب أن تــكــون مــســاهـــمــات الــدولــة مــحل
محاسبة منفصلة. 

8 :  : يـــــجب أن تـــــرسل حـــــصـــــيـــــلــــة اســـــتـــــعـــــمــــال اHــــاداHــــادّة ة 
مــسـاهــمـات الـدولــة إلى وزيــر اHـالـيــة في نــهـايـة كـل سـنـة

مالية. 

اHاداHادّة ة 9 :  :  تـعد الـسلـطة في كـل سنـة مالـية اHـيزانـية
بالنسبة للسنة اHالية اHقبلة التي تتضمن ما يأتي : 

- احلصيـلة وحسـابات النـتائج احملـاسبيـة التقـديرية
 qمع التزامات السلطة جتاه الدولة

- بــرنــامج مــادي ومــالي لإلجنــاز في مــجــال تــنــظــيم
 qوتطوير النقل العمومي احلضري

- مخطط تمويل مالي. 

10 :  : تـــقـــيـــد اHــــســـاهـــمـــات الـــســــنـــويـــة اHـــقـــررة اHــاداHــادّة ة 
بعـنوان دفتر الـشروط اخلاص بـتبعات اخلـدمة العـمومية
في مـيـزانـيــة الـوزارة الـوصـيـة طـبــقـا لإلجـراءات اHـقـررة

في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.  
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 12-110 مـؤرخ في  مـؤرخ في 13 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
1433 اHــــــوافـق  اHــــــوافـق 6 مــــــارس ســــــنــــــة  مــــــارس ســــــنــــــة q2012 يــــــحــــــددq يــــــحــــــدد عـــــام عـــــام 
شـروط تـنظـيم مـؤسـسات تـعـلـيم سـياقـة الـسـياراتشـروط تـنظـيم مـؤسـسات تـعـلـيم سـياقـة الـسـيارات

ومراقبتها.ومراقبتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزير النقل -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و|ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنـة 1966 واHـتـضـمن قـانـون

qتممHعـدل واHا qاإلجراءات اجلزائية

- و|ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنـة 1966 واHـتـضـمن قـانـون

qتممHعـدل واHا qالعقوبات

- و|ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممHعدل واHا qدنيHتضمن القانون اHوا

- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

qتممHعدل واHا qبعالقات العمل

- و|قـتضى األمر رقم 96-01 اHؤرخ في 19 شـعبان
عام 1416 اHوافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد

qالتي حتكم الصناعة التقليدية واحلرف

- و|ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-03 اHــــــــؤرخ في أول
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اHــوافق 20 غــشت ســنــة 2001

 qتممHعدل واHا qتعلق بتطوير االستثمارHوا
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- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اHــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

 qادة 57 منهHال سيما ا qتممHعدل واHا qوأمنها

- و|قـتـضى األمر رقم 03-03 اHـؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يـولـيــو سـنـة 2003  واHــتـعـلق

qتممHعدل واHا qنافسةHبا

- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-04 اHــــؤرخ في 21
محرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 الذي يعدل
ويــتـمم األمـر رقم 95-07 اHـؤرخ في 23 شـعــبـان عـام 1415

qتعلق بالتأميناتHوافق 25 يناير سنة 1995 واHا

- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عـــام 1433 اHــــوافق 21  فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2012

 qتعلق بالواليةHوا

- و|قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و|ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-381 اHؤرخ
في 7 جــمــادى األولى عـام 1411 اHـوافق 24 نـوفــمــبـر ســنـة
 1990 واHــتـــعــلق بـــتــنــظـــيم مـــديــريــات الـــنــقل فـي الــواليــة

qوعملها

- و|ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-40 اHـؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHــتـعــلق |ــعــايـيــر حتــديـد الــنــشـاطــات اHــقـنــنــة اخلـاضــعـة

qتممHعدل واHا qللقيد في السجل التجاري

- و|قـتـضى اHرسـوم الـتنـفــيذي رقم 97-41 اHـؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997

qعدلHا qتعلق بشروط القيد في السجل التجاريHوا

- و|ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 318-2000
اHــؤرخ في 18 رجب عــام 1421 اHــوافق  16 أكــتــوبــر ســنـة
2000 الذي يـحـدد كـيـفيـات تـبـلـيغ اHـركز الـوطـني لـلـسجل

الـــتــجــاري مـن اجلــهـــات الــقــضـــائــيـــة والــســلـــطــات اإلداريــة
اHــعــنـيــة بــجـمــيع الــقـرارات أو اHــعــلـومــات الــتي �ـكن أن
تــنــجــر عــنــهــا تــعــديالت أو يــتــرتب عــلــيــهــا مــنع من صــفــة

qالتاجر

- و|ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-262 اHؤرخ
في 23 جــمــادى األولى عــام 1424 اHــوافق 23 يـــولــيــو ســنــة
2003 الـذي يحـدد تنـظيم اHـركـز الوطـني لرخص الـسيـاقة

qوسيره

- و|ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-381 اHؤرخ
في 15 شـــوال عــام 1425 اHــوافق 28 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2004

qرور في الطرقHالذي يحدد القواعد اخلاصة بحركة ا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى :ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 57 من الـقانون
رقم 01-14 اHؤرخ في 29 جمادى األولى عام 1422 اHوافق
19 غــشت سـنـة 2001 واHـذكـور أعـالهq يـهـدف هـذا اHـرسـوم

إلـى حتــديـــد شـــروط تـــنـــظـــيم مـــؤســســـات تـــعـــلـــيم ســـيـــاقــة
الـســيـارات الــتي تـدعى في صــلب الـنـص "مـدارس تـعــلـيم

السياقة " ومراقبتها.

الفصل األولالفصل األول
أحـكام عـامةأحـكام عـامة

Wـادّة ة 2 :  : تـهـدف مـدارس تـعـلـيم الـسـيـاقـة إلى تـلـقـHـاداHا
تـقنـيات سـياقـة الـسيـارات من أجل احلصـول على رخـصة

السياقة.

و�ــكــنـــهــاq زيــادة عــلى نـــشــاطــهــا الــرئـــيــسي اHــذكــور
أعـالهq تـــقـــدª تـــكـــويـن مـــتـــواصل أو حتــــســـW اHـــســـتـــوى أو
جتــديــد اHـعــارف بــغـرض رفع الــتــأهـيـل في مـجــال رخــصـة

السياقة.

يــســتــثــنى من مــجــال تــطــبــيق هــذا اHــرســوم تــعــلــيم
تـقــنــيـات ســيـاقــة الــسـيــارات الــتي تـضــمـنــهــا اHـؤســسـات

والهيئات لفائدة مستخدميها. 

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : تــــشــــارك مــــدارس تــــعــــلــــيم الــــســــيــــاقــــة في
تـطـبـيق الــسـيـاسـة الـوطـنـيـة لـألمن عـبـر الـطـرق وتـسـاهم

فيها.

اHــاداHــادّة ة 4 :  :  يـــقــوم اHــركــز الـــوطــني لــرخـص الــســيــاقــة
بـتــأطـيــر نـشــاطـات مـدارس تــعـلــيم الـســيـاقــة ومـتــابـعــتـهـا

ومراقبتها.

اHاداHادّة ة 5 :  : يجب أن يـسـتجـيب تـعلـيم تـقنـيـات سيـاقة
الـسـيـارات الـذي تـقـدمه مـدارس تـعـلـيـم الـسـيـاقـة Hـعـايـير
ومـقـايـيس بـيـداغـوجـيـة وتـطـبـيـقـيـة يـحـددهـا وزير الـنـقل

بقرار.

6 :  :  يـــــتم إعـالم اجلـــــمــــهـــــور عـن طـــــريق اإلعالن اHــــاداHــــادّة ة 
بـالتـسعـيرات الـتي تـطبـقهـا مـدارس تعـليم الـسـياقـة على

كل نوع من أنواع الدروس.

حتـدد هــذه الـتــسـعــيـرات بــقـرار مــشـتــرك بـW وزيـر
التجارة ووزير النقل.
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الفصل الثانيالفصل الثاني
تنظيم مدارس تعليم السياقةتنظيم مدارس تعليم السياقة

اHــاداHــادّة ة 7 :  : تــكــون مـــدارس تــعــلــيم الـــســيــاقــة مــوضــوع
إجـراء فـتح وتـخـضع لـقـواعـد االسـتـغالل احملـددة في أحـكـام

هذا اHرسوم.

القسم األولالقسم األول
شروط وكيفيات فتح مدارس تعليم السياقةشروط وكيفيات فتح مدارس تعليم السياقة

8 :  :  يـــخـــضع فـــتـح مـــدرســـة تـــعـــلـــيم الـــســـيـــاقـــة اHــاداHــادّة ة 
لــلـــحــصــول اHـــســبق عــلـى اعــتــمـــاد �ــنــحه الـــوالي اخملــتص

إقليمياq بناء على اقتراح من جلنة االعتماد بالوالية.

يحدد وزير النقل بقرار »وذج االعتماد.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : ال يـجـوز ألي كــان أن يـطـلب اعـتــمـادا لـفـتح
مـــدرســــة تـــعــلــيـم الــســيــاقــة مـــا لم تــتــوفـــر فــيه الــشــروط

اآلتية :

: Wأ ـ  بالنسبة لألشخاص الطبيعي: Wأ ـ  بالنسبة لألشخاص الطبيعي
qبلوغ سن خمس وعشرين (25) سنة على األقل -

qدنية والوطنيةHالتمتع بحقوقه ا -
qأن يكون من جنسية جزائرية  -

- الـتـمتع بـاألخالق واHـصداقـيـة وأن ال يكـون عـاجزا
qأو �نوعا من �ارسة النشاط إثر إدانة

- أن يثبت تأمينـا على التبعات اHالية للمسؤولية
qهنيةHدنية واHا

qأن يثبت تأهيال مهنيا -
- أن يثـبت ضـمـانـات مـالـيـة كافـيـة نـاجتـة عن كـفـالة
دائـمـة وغـيـر مـنـقــطـعـة تـخـصص لـضــمـان الـتـزامـاته جتـاه

مترشحيه.

Wيــحـدد مــبــلغ الـكــفــالـة وشــكــلـهــا بـقــرار مــشـتــرك بـ
وزير اHالية ووزير النقل.

qــهـنيHـرســوم بـالــتــأهـيل اHيـقــصـد فـي مـفــهـوم هــذا ا
حيـازة شـهـادة عـلـيـا في اHـيـدان الـقـانـوني أو الـتـجاري أو
احملـــاســـبـي أو الـــتـــقـــني تـــســـمـح بـــضـــمـــان نـــشـــاط اHـــســـيّـــر
وشـــهــادة كـــفــاءة مـــهــنـــيــة وبـــيــداغـــوجــيـــة لــتـــعــلـــيم ســـيــاقــة

السيارات. 

وفي حـالة مـا إذا ال يسـتوفي صـاحب الطـلب شروط
التأهـيل اHهنـي اHنصـوص عليـها أعالهq يـجب أن يستـفيد
من مــسـاعـدة دائـمـة وفـعـالـة لـشـخص طـبـيـعي تـتـوفـر فـيه

هذه الشروط.

: WعنويHب -  بالنسبة لألشخاص ا: WعنويHب -  بالنسبة لألشخاص ا

أن ال يــكــون األشــخــاص اHـــعــنــويــون مــوضــوع إجــراء
تـصــفــيـة قــضـائــيــة ويـتــوفــرون عـلى الــشــروط اHـنــصـوص
عـليـها بـالـنسـبة لألشـخـاص الطـبيـعيـW ويـجب أن تتـوفر
في األشـخاص اHـقـتـرحW إلدارة الـنـشاط جـمـيع الـشروط

احملددة أعاله.

اHاداHادّة ة 10 :  :  زيادة على الشـروط اHنصوص عليها في
اHــادة 9 أعـالهq يــجـب عـــلى صــاحـب الـطـلـب الـتـوفــر عـلى

ما يأتي :
- مـحلq بـصـفـة مـالك أو أجـيـرq ذو اسـتـعـمـال جتاري

qمؤهل للمهن ومساحة مالئمة يتجاوب مع النشاط
- جتـهيـزات تـعلـيـميـة وبـيداغـوجيـة مالئـمـة لضـمان

تعليم سياقة ذي نوعية للسيارات .
- مـركــبـات |ـلـكـيـة كـامـلـة أو بـقـرض إيـجـار مـجـهـزة

qومهيأة لتعليم سياقة السيارات

يـجب تـقـدª إثـبات الـتـوفـر علـى احملل والتـجـهـيزات
البـيداغوجية والتـعليمية واHـركبات للجنـة االعتماد بعد

أن تبلغ هذه األخيرة رأيها باHوافقة.

يــــــــجـب أن يـــــــســــــــتــــــــجـــــــيـب احملـل والـــــــتــــــــجـــــــهــــــــيـــــــزات
البيداغوجيـة والتعليمية وكـذا اHركبات للشروط احملدّدة

في دفتر الشروط الذي يحدّده وزير النقل بقرار.

اHـــــاداHـــــادّة ة 11 :  :  يـــــجـب أن يـــــرسـل طـــــلب االعــــــتـــــمـــــاد إلى
الـــوالي اخملـــتص إقـــلــيـــمــيـــا. ويــودعـه صــاحـب الــطـــلب لــدى

مديرية النقل بالوالية اخملتصة إقليميا.

و يــسـلّم له مـقـابل ذلـك وصل إيـداع ودفـتـر الـشـروط
اHذكور أعاله.

يجب أن يرفق طلب االعتماد بالوثائق اآلتية :

 : Wأ -  بالنسبة لألشخاص الطبيعي : Wأ -  بالنسبة لألشخاص الطبيعي
qيالدHمستخرج من شهادة ا -
qشهادة اجلنسية اجلزائرية -

- مـــســـتـــخـــرج مـن صــحــيــفــة الــســوابق الــقــضــائــيـة
q(رقم 3) ال يتجاوز تاريخ إصدارها ثالثة (3) أشهر

qشهادة اإلقامة -
qثالث (3) صور شمسية حديثة -

- نـسـخـة مـصـادق عـليـهـا مـطـابـقـة للـشـهـادة اHـطـلـوبة
qرسومHفي هذا ا
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- نــسـخــة مـصــادق عـلــيــهـا مــطـابــقـة لــشـهــادة الـكــفـاءة
       qهنية والبيداغوجية لتعليم سياقة السياراتHا

- شـهــادة تـأمــW ضـد الــتـبــعـات اHــالـيــة لـلــمـســؤولـيـة
 qهنيةHدنية واHا

- وثـيـقـة تـثـبت الـكـفـالـة اخملـصـصـة حـصـريـا لـضـمـان
التزاماته جتاه مترشحيه.  

: WعنويHب  -  بالنسبة لألشخاص ا: WعنويHب  -  بالنسبة لألشخاص ا
qعنويHنسخة من القانون األساسي للشخص ا -

- نـسخة من النـشرة الرسمـية لإلعالنات القـانونية
qتضمنة تشكيل الشركةHا

- نـسـخة من اHـداولـة الـتي عW من خـاللهـا الـرئيس
وعـنـد االقـتـضاء اHـديـر الـعـام أو اHسـيـرq إالّ إذا كـان هؤالء

 qوجب القانون األساسي| Wمعين
- اإلثــبــات أن اHــديــر الــعــام أو اHــســيــر يــســتــوفــيـان

qهني احملددة أعالهHشروط التأهيل ا
 qالكHمستخرج من شهادة ميالد ا -

- مـــســـتـــخـــرج مـن صــحــيــفــة الــســوابق الــقــضــائــيـة
(رقم 3) لــــلــــمــــالك ال يــــتـــــجــــاوز تــــاريخ إصــــداره ثالثــــة (3)

qأشهر
 qثالث (3) صور شمسية حديثة للمالك -

- إثـــبـــات تـــأمــــW يـــكـــتـــتب عـــلـى الـــتـــبـــعـــات اHـــالـــيـــة
 qهنيةHدنية واHللمسؤولية ا

- وثـيـقـة تـثـبت الـكـفـالـة اخملـصـصـة حـصـريـا لـضـمـان
  qالتزاماته جتاه مترشحيه

- شـهادة جـنسـية حـائـز أو حائـزي الرأسـمال الـكامل
وشهادة إقامتهم.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : يـخـضـع صـاحب االعـتـمــاد لـتـحـقـيق إداري
تقـوم به مـصـالح األمن اخملـتـصـة الـتي يـتـعـW عـلـيـها إبالغ
جلنة االعتـماد بالوالية بـرأيها في أجل شهرين (2) ابتداء

من تاريخ االتصال بها.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـتعـW عـلى الـوالي اخملـتص إقـليـمـيـا الرد
عـلـى صـاحـب الـطــلب في أجـل ثالثـة (3) أشـهــر ابــتـداء من

تاريخ استالم طلب االعتماد.

اHاداHادّة ة 14 :  :  يرفض االعتماد إذا :
qطلوبةHلم تتوفر في صاحب الطلب الشروط ا -

 qكان صاحب الطلب محل سحب نهائي لالعتماد -
- في حالة التحقيق اإلداري السلبي.

اHـاداHـادّة ة 15 : : يـجـب أن يـبــرر الـوالـي اخملـتص إقــلــيـمــيـا
قرار الـرفض ويبـلغه إلى صـاحب الـطلب بـرسالـة موصى

عليها مع وصل استالم.

اHاداHادّة ة 16 :  : �كن صاحـب الطلب في حـالة رفض طلب
االعـــتـــمــادq أن يـــقــدم طـــعــنـــا كـــتــابـــيــا لـــدى الــوالـي اخملــتص
إقـلـيـمـيـا مـرفـوقـا بـعنـاصـر مـعـلـومـات أو مـبـررات جـديدة

قصد احلصول على دراسة إضافية.

يـــجـب أن يـــصل طــــلب الــــطـــعـن إلى الـــوالـي في أجل
شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.

و في هـذه احلـالـةq يـتعـW عـلى الـوالي أن يـفـصل في
ذلك في غضون الشهر الذي يلي استالم طلب الطعن.

17 :  : يــكــون اعــتــمــاد مـدرســة تــعــلــيـم الــســيــاقـة اHـاداHـادّة ة 
شخصيا وقابال لإللغاء.

وال �ــكن نــقل مــلــكـــيــته والــتــنــازل عــنه وال �ــكن أن
يكون موضوع إيجار أيا كان شكلهq حتت طائلة سحبه.

غـيـر أنه فـي حـالـة وفـاة صـاحـب االعـتـمـادq �ـكن ذوو
حـقـوقه أن يـواصـلـوا االسـتـغالل شـريـطـة أن يـبـلـغـوا بـذلك
مــــديــــر الــــنــــقل بــــالــــواليـــة فـي أجل أقــــصــــاه شــــهـــر (1) وأن

�تثلوا ألحكام هذا اHرسوم.

وفي حــــــالـــــة مــــــا إذا ال يـــــرغب هــــــؤالء في مــــــواصـــــلـــــة
االستغاللq تطبق أحكام اHادة 40 من هذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 18 :  : �نـح اعتـمـاد مدرسـة تـعلـيم الـسيـاقـة Hدة
عشر (10) سنوات قابلة للتجديد.

يــجب أن يـرسل طـلب الـتــجـديـد إلى الـوالي اخملـتص
إقـليـمـيا في أجل شـهرين (2) على األقل قـبل انقـضاء أجل
االعـتمـاد مرفـوقا بـالوثـائق اHنـصوص عـليهـا في اHادة 11

من هذا اHرسوم.

19 :  : يــقــوم الــوالي اخملــتص إقـــلــيــمــيــا بــتــبــلــيغ اHـاداHـادّة ة 
qاالعــتــمــاد إلى صــاحب الــطـلب مــرفــوقــا بـدفــتــر الــشـروط
عــلى أن تــرسل نــســخــة مــنه إلـى اHـركــز الــوطــني لــرخص

السياقة.

اHـاداHـادّة ة 20 :  : تـنـشـأ لـدى الـوالي اخملـتص إقلـيـمـيـاq جلـنة
اعتماد مدارس تعليم السياقة تتكون من :

qرئيسا qمدير النقل بالوالية -
- �ــــثـل عن مــــديـــــريــــة الــــتــــقـــــنــــW واإلدارة الــــعــــامــــة

qنازعات بالواليةHوا
WــهــنــيـHــثل عن مــديــريــة الــتــكــوين والــتــعــلــيـم ا� -

qبالوالية
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qثل عن مديرية التجارة بالوالية� -
qثل عن مديرية التربية الوطنية بالوالية� -

- �ــثـل عن مــديــريــة الــعــمل والــضــمــان االجــتــمــاعي
 qبالوالية

qثل عن مديرية السكن والعمران بالوالية� -
- �ــثل عن الـغـرفـة اجلــزائـريـة لـلـتــجـارة والـصـنـاعـة

qبالوالية
qثل عن األمن الوطني� -

- �ـــــثـل عن اHـــــركـــــز الـــــوطــــنـي لـــــرخص الـــــســـــيـــــاقــــة
qبالوالية

- �ـــثل عن الــفـــيــدرالــيــة الـــوطــنــيــة Hـــدارس تــعــلــيم
السياقة بالوالية.

تـــتـــولى مــــصـــالح مـــديـــريـــة الـــنــــقل بـــالـــواليـــة أمـــانـــة
اللجنة.

�ـكن الـلـجـنـة أن تـسـتــعـW بـأي شـخص �ـكـنه بـحـكم
كفاءاته أن يساعدها في أشغالها.

اHـاداHـادّة ة 21 :  : يــعــيّن أعـضــاء الــلـجــنـة بــقــرار من الـوالي
اخملتص إقليميا Hدة ثالث (3) سنوات.

اHاداHادّة ة 22 :  : تتولى اللجنة اHهام اآلتية : 
- دراســة طــلـبــات اعــتـمــاد مــدارس تـعــلــيم الــسـيــاقـة

qوإبداء الرأي فيها
- دراســة كـل مــلف لــســحب اعــتــمــاد مــدرســة تــعــلــيم

 qالسياقة وإبداء الرأي فيه
- الـنــظـر في كل مــسـألــة مـرتــبـطــة بـنــشـاط مـدارس

تعليم السياقة.

اHاداHادّة ة 23 :  :  حتدد اللجنة نظامها الداخلي.

اHاداHادّة ة 24 :  :  تكون آراء اللجنة حسب الصيغ اآلتية :
qوافقةHرأي با -

qوافقة مشفع بتحفظاتHرأي با -
- رأي بالرفض معلل.

يـــتـــعـــW عـــلـى جلـــنـــة االعـــتـــمـــاد الـــفــــصل في طـــلـــبـــات
االعتمـاد في أجل خمسـة عشر (15) يومـا بعد استالم رأي

مصالح األمن اخملتصة.

25 :  : تدون مـداوالت اللـجنـة في مـحاضـر تقـيد اHاداHادّة ة 
في سجل خاص.

يوقع محاضر اHداوالت أعضاء اللجنة.

القسم الثانيالقسم الثاني
شروط وكيفيات استغالل مدارس تعليم السياقةشروط وكيفيات استغالل مدارس تعليم السياقة

الفرع األولالفرع األول
شروط االستغاللشروط االستغالل

اHـاداHـادّة ة 26 :  : يـتم الـشـروع في اسـتـغالل مـدرسـة تـعلـيم
الـسـيـاقـة بـطـلب من صـاحب االعـتـمـاد ويـخـضع لـلـحـصـول
عــلى رخــصـة اســتــغالل مــســبـقــة تــسـلــمــهــا مـديــريــة الــنـقل
اخملـتصـة إقلـيـميـا عنـد التـصريح بـاستـيفـاء الشـروط على
إثـــر عــمــلــيــة الــرقــابـــة الــتي تــقــوم بــهـــا اHــصــالح اخملــتــصــة

التابعة  للمركز الوطني لرخص السياقة. 

تنـصب عـملـية الـرقـابة هـذه على مـدى مـطابـقة احملل
والـوسـائل الـتـعـلـيـمـيـة والبـيـداغـوجـيـة واHـركـبـات ألحـكام

دفتر الشروط احملدد بقرار من وزير النقل. 

تــكـون اHــصـالح اخملــتـصــة الـتــابـعــة لـلــمـركـز الــوطـني
لـــرخص الــســـيــاقـــة مــطـــلــوبـــة من  مــديـــر الــنـــقل بـــالــواليــة
اخملتص إقليميا الذي يحدد تاريخ إجراء عمليات الرقابة

ويبلغ صاحب االعتماد بذلك.

وفي حالة عـدم اHطـابقـةq يقوم مـدير الـنقل بـالوالية
اخملــتص إقــلـيــمــيــا بـإعـالم صـاحـب االعـتــمــاد بــالـتــحــفــظـات
التي أدلت بـهـا اHصـالح التـابـعة لـلمـركـز الوطـني لرخص

السياقة.

�ــــــنـح صــــــاحـب االعــــــتــــــمــــــاد أجـل شــــــهــــــر لـــــــرفع هــــــذه
التحفظات.

وفي حـــــالــــة مــــا إذا لـم يــــقم صـــــاحب االعــــتـــــمــــاد بــــعــــد
انـقــضـاء األجـل بـرفع الــتـحــفـظــاتq يــسـحب مــنه اعـتــمـاده

تلقائيا.

اHــاداHــادّة ة 27 :  : يــتــرتـب عــلى تــســلــيـم رخــصــة االســتــغالل
الــقــيـد فـي ســجل مــدارس تــعـلــيم الــســيــاقــة اHــفــتــوح لـدى

مدير النقل بالوالية.

28 :  : يــفــضي الــقــيــد في ســجل مــدارس تــعــلــيم اHـاداHـادّة ة 
الــسـيـاقــة في جـمـيـع احلـاالت إلى تـســلـيم بــطـاقـة تــسـجـيل

تسمى " بطاقة مهنية Hدرسة تعليم السياقـة ".

يـــجـب أن حتـــتـــوي هـــذه الــبـــطـــاقـــة عــلـى اHــعـــلـــومــات
اآلتية : 

qتعلق بهHذكور في السجل اHرقم يطابق الرقم ا -
qاسم أو اسم شركة مدرسة تعليم السياقة -

qدرسة تعليم السياقةH قر االجتماعيHعنوان ا -
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- صــــنـف أو أصــــنــــاف رخـص الــــســــيـــــاقــــة الــــتـي يــــتم
تعليمها.

يحدد وزير النقل بقرار »وذج البطاقة اHهنية.

اHــــاداHــــادّة ة 29 :  : �ـــسـك مــــديـــر الــــنــــقل بــــالــــواليـــة اخملــــتص
إقلـيـميـا سـجل مـدارس تعـلـيم الـسيـاقـة ويحـيـنه ويـرقمه

وزير النقل ويؤشر عليه .

و يـجب أن يحـتوي عـلى عنـاصر اHـعلـومات اHـتعـلقة
بـالــتــعــريف بـاHــديــر وبــنـشــاطه وبــالــوسـائل الــتــعــلـيــمــيـة

والبيداغوجية وباHركبات.

الفرع الثانيالفرع الثاني
كيفيات االستغاللكيفيات االستغالل

30 :  :  يـجب عـلى مالك مـدرسـة تعـلـيم السـيـاقة اHاداHادّة ة 
في إطار �ارسة نشاطهq القيام |ا يأتي : 

- أداء الـتـزامـاته جتـاه مـتـرشـحـيه وفـقـا ألحـكـام هـذا
qهنةHوحسب أعراف ا qرسومHا

qأحسن نوعية للخدمات ªتقد -
- احـــتـــرام الــــقـــوانــــW والـــتــــنـــظــــيـــمــــات الـــتـي حتـــكم

qالنشاط
- قــيــد جـــمــيع الــعــمــلـــيــات الــتي يــنـــفــذهــا في ســجل
تــرقـمـه وتـؤشــر عـلــيه اHـصــالح اخملــتـصــة الـتــابـعــة لـوزارة

النقل.

يجب االحتفـاظ بهذا السـجل Hدة عشر (10) سنوات
عــــلـى األقل وتـــــقــــد�ه مـع الــــوثـــــائق األخــــرى إلـى كل عــــون

مؤهل للقيام |راقبتها.

اHــــاداHــــادّة ة 31 :  :  يـــــجب عــــلـى كل مــــالـك مــــدرســــة تـــــعــــلــــيم
الــسـيــاقـة أثــنـاء �ــارسـة نــشـاطه أن يــحـمل بــصـفــة دائـمـة
الــــبــــطـــــاقــــة اHــــهــــنــــيــــة اHــــذكــــورة أعـالهq وأن �ــــسك دفــــتــــر
االحـتـجـاجـات اHـوضوع حتـت تصـرف الـزبـائن الـذي يـكون
مـــرقــمـــا ومــؤشــرا عـــلــيه مـن  اHــصـــالح اخملــتـــصــة الــتـــابــعــة

للمركز الوطني لرخص السياقة.

اHاداHادّة ة 32 :  :  يـتعW علـى مالك مدرسة تـعليم الـسياقة
اHـــعــتـــمــد قـــانـــونــا أن يـــقـــدم إلى اHــركـــز الـــوطــنـي لــرخص
الـسـيـاقـة تـقـريـرا سـنـويـا مـدعـمـا بـاألرقـام حـول نـشـاطات

مدرسته. 

33 :  :  يـــلـــزم مـــالك مــــدرســـة تـــعـــلـــيم الـــســـيـــاقـــة اHــاداHــادّة ة 
بـاخلـضــوع لـرقـابــات األعـوان اHـؤهــلـW الـتــابـعـW لــلـمـركـز
qالــوطـني لــرخص الـسـيــاقـة وكل عــون آخـر مـؤهل قــانـونـا

وتقدª كل وثيقة لها صلة |وضوع نشاطه لهم.

34 :  :  يـــلـــزم صـــاحب اعـــتــــمـــاد مـــدرســـة تـــعـــلـــيم اHــاداHــادّة ة 
الـسـيـاقـة |ـزاولـة نـشـاطه في أجل أقـصـاه سـتـة (6) أشـهر

ابتداء من تاريخ استالمه االعتماد.

وفـي حـــــالـــــة عـــــدم اســـــتـــــغـالل االعـــــتـــــمـــــاد في اآلجـــــال
اHـذكـورة أعـالهq �ـكن الـوالـي اخملـتص إقـلــيـمـيــا أن يـصـدر
قرارا بتعلـيقه أو سحبهq إال إذا قام صاحـبه بإثبات حالة

القوة القاهرة.

اHــــاداHــــادّة ة 35 :  : يـــــلــــزم اHــــالك حتـت طــــائــــلـــــة الــــعــــقــــوبــــات
اHـنصـوص عليـها في الـتشـريع اHعـمول به بـالسـر اHهني.

اHـاداHـادّة ة 36 :  : تـقــيّـد مــدرسـة تــعـلــيم الـســيـاقــة اHـعــتـمـدة
طـبـقـا ألحـكـام هـذا اHـرســوم في سـجل مـفـتـوح لـدى اHـركـز

الوطني لرخص السياقة.

اHـاداHـادّة ة 37 :  : تـكـون مـدرسـة تـعـلـيم الـسـيـاقـة اHـغـلـقـة أو
اHتـوقفـة نشـاطاتـهـا |بـادرة من مالـكهـا خالل مدة تـساوي
ســنـــة عــلـى األقلq مـــحل إلــغـــاء وســـحب العـــتــمـــادهــا بـــقــوة
الـــقــــانـــونq دون اHــــســـاس بــــحـــقــــوق اHـــتــــرشـــحــــW اجلـــاري
تـكــويـنــهم  الــذين �ــكـنــهم تــرجـيــحـهــا |ــضـرة من مــدرسـة

تعليم السياقة.

يــجب أن تـكـون إعــادة فـتح مـدرســة تـعـلـيم الــسـيـاقـة
اHـذكــورة في الـفــقــرة أعالهq مـوضــوع طـلـب اعـتــمـاد جــديـد

طبقا لألحكام اHنصوص عليها في هذا اHرسوم .

اHـاداHـادّة ة 38 :  : يــقـوم مــالك مـدرســة تــعـلــيم الــسـيــاقـة في
حـالـة تـوقـفه الـنـهــائي عن نـشـاط مـدرسـة تـعـلـيم الـسـيـاقـة
بــإعـادة الــنــسـخــة األصـلــيــة لالعـتــمــاد إلى مـصــالح الــواليـة

اخملتصة إقليميا ألجل إلغائه .

اHــاداHــادّة ة 39 :  : يــصـــدر إلـــغـــاء أو ســحـب االعــتـــمـــاد بـــقــوة
الـــقـــانـــونq في حـــالـــة حتـــويل أو تـــغـــيـــيـــر كـــامل أو جــــزئي
لــلـنــشـاطــات الـتي ¯ مــنح االعـتــمـاد ألجــلـهــاq دون اHـســاس
WــتـرشـحـHـتــابـعـات الــقـانـونــيـة واحلـقـوق الــتي �ـكن اHبـا
اجلـاري تــكـويــنــهم تـرجــيــحـهــا |ــضـرة من  مــدرســة تـعــلـيم

السياقة.

اHــاداHــادّة ة 40 :  : فــي حـــالـــة وفـــاة مـــالك مـــدرســـــة تـــعــلـــيـم
الــســيــاقـةq يــصــدر الــوالي اخملــتص إقــلــيـمــيــــا قــرار إلــغـاء

االعتماد فــي أجــل ال تتجاوز مدته ثالثة (3) أشهر.

تــقــوم اHـــصــالح الــتــابـــعــة لــلــمــركـــز الــوطــني لــرخص
الـسياقـة بتحـويل اHتـرشحW حتـت عقد الـتكويـن تلقـائيا
إلى مــدرســة تـــعــلــيم ســيــاقــة أخــرى فـي نــفس اHــوقع عــلى

تكلفة مدرسة تعليم السياقة اHتوفى مالكها. 
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يــجب ذكــر عـبــارة اإللــغـاء فـي سـجل مــدارس تــعــلـيم
السياقة اHنصوص عليه في اHادة 27 أعاله.

اHـاداHـادّة ة 41 :  : يـجب عـلى مـالك مـدرسـة تـعـلـيم الـسـيـاقـة
في إطار �ارسة نشاطهq القيام |ا يأتي :

- تــــوظـــيف �ـــرنــــW يـــســـتـــوفــــون الـــشـــروط احملـــددة
 qبقرار من وزير النقل

- االلـتـزام بواجـبـاته جتـاه اHـتـرشـحW طـبـقـا ألحـكام
هذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 42 :  : يلزم مالك مـدرسة تعليم الـسياقة بإبرام
عقد تعليم مع اHترشح أو مع وليه الشرعي. 

.Wيحدد عقد التعليم حقوق وواجبات كال الطرف

يجب أن يتضمن العقد باخلصوص ما يأتي :
 qمكان انطالق التكوين ومدته وتاريخه -

 qستهدفHمستوى التأهيل ا -
- مـــواضــيع الـــتـــكــويـن وحــجـــمه الـــســـاعي اإلجـــمــالي

 qواحلجم الساعي لكل درس نظري وتطبيقي
 qتكلفة التكوين وكيفيات الدفع -

 qترشحHعلى احلوادث لفائدة ا Wاكتتاب تأم -
- احترام أطراف العقد للنظام الداخلي .

يجب أن يتضمن الـعقد بندا تذكر فيه طرق الطعن
في حالة عدم احـترام الواجبـات التي تقع على كال طرفي

العقد.

يحدد الوزير اHكلف بالنقل بقرار »وذج العقد. 

اHاداHادّة 43 :  : يـتعـW علـى مالك مـدرسة تـعـليم الـسيـاقة
Wـدنـية لـلـمـتـرشـحHـسـؤولـيـة اHلـتـغـطـية ا Wاكـتـتـاب تأمـ

واHستخدمW طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHـاداHـادّة ة 44 :  : يـجب عـلى مـالك مـدرسـة تـعـلـيم الـسـيـاقـة
أثـــنــاء �ـــارســة نـــشــاطـــاتهq أن �ــسـك ســجل احـــتــجـــاجــات
يـوضع حتت تـصـرف اHـترشـحـW ويـكـون مرقـمـا ومـؤشرا
عـــلـــيه من اHـــصـــالح الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمــركـــز الـــوطـــني لـــرخص

السياقة.

اHاداHادّة ة 45 :  : يـتعـW علـى مالك مـدرسة تـعـليم الـسيـاقة
أن يـقدم للمركـز الوطني لرخص الـسياقة تقـريرا سنويا

مدعما باألرقام عن نشاطاته.

اHاداHادّة ة 46 :  : تخـضع مدارس تعـليم الـسياقـة للتـفتيش
التـقـني والبـيـداغـوجي وللـمـتـابعـة والـتقـيـيم من اHـصالح

اخملتصة التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة.

و بـهـذه الــصـفــةq يـقـوم األعــوان اHـؤهــلـون الـتــابـعـون
للمركز الوطني لرخص السياقة |راجعة ما يأتي :

q تعلقة |مارسة النشاطHالوثائق ا -
- الـوســائل الـبـيـداغــوجـيـة والـتــعـلـيـمــيـة واHـركـبـات

q WترشحHوضوعة حتت تصرف اHا
- احـتــرام بـرمـجـة الـدروس الـنـظـريـة والـتـطـبـيـقـيـة

اHقررة سلفا .

الفصل الثالثالفصل الثالث
العقوبات اإلداريةالعقوبات اإلدارية

q47 :  :  �ــــكن االعـــتـــمـــاد والــــرخـــصـــة أن يـــكـــونـــا اHــاداHــادّة ة 
حسب احلالةq محل سحب نهائي أو مؤقت أو تلقائي.

أ - يصـدر السـحب اHؤقت لـالعتـماد Hـدة ال تتـجاوز
سـتـة (6) أشـهـرq بـعــد أخـذ رأي جلـنـة االعــتـمـاد في احلـاالت

اآلتية :
- عـــدم احــــتـــرام شـــروط االســـتـــغالل احملـــددة في هـــذا

qرسومHا
- غلق مدرسـة تعـليم الـسيـاقة Hـدة شهـر وأكثر دون

qتبرير
.WؤهلHراقبة األعوان اH رفض اخلضوع -

و�ـكن إعـادة االعـتـمـاد إلى صـاحـبه عـنـدمـا يـكـون قـد
اسـتـوفى الـشـروط الـتي أدى عـدم احـتـرامـهـا إلى الـسحب

اHؤقت.

ب -  يـصـدر السـحب الـنـهائي لالعـتـمـاد في احلاالت
اآلتية :

- عـــــدم امـــــتـــــثـــــالـه لـإلعـــــذار الـــــصـــــادر فـي حـــــقه إثـــــر
qؤقتHالسحب ا

- الـــعـــود خالل اإلثـــنـي عـــشــر (12) شـــهـــرا الـــتي تـــلي
qؤقت لالعتمادHاستئناف النشاط بعد السحب ا

- إحـالة اHـترشـحW لـلحـصول عـلى رخصـة السـياقة
qمحل آخرين

- مــحـــاولــة الــرشـــوة وصــدور حـــكم قـــضــائي بـــســبب
االخـــتالس وســـوء االئـــتـــمـــان وتـــزويـــر الـــشـــهـــادة واإلخالل

باآلداب العامة.

ج - يسحب االعتماد تلقائيا في احلاالت اآلتية :
- فـي حــــالـــــة صــــدور حـــــكم قـــــضــــائـي بــــســـــبب الـــــغش

qالضريبي
- عـــنـــدمـــا يــكـــون صـــاحـب االعـــتـــمــاد مـــحـل تـــصـــفـــيــة

قضائية.
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اHـاداHـادّة ة 48 :  : �ـكن مـالك مـدرسـة تـعـلـيم الـسـيـاقـة الذي
كــان مـحـل أحـد اإلجــراءات اHــبــيــنـة أعـالهq أن يـقــدم طــعــنـا

موقفا للعقوبة لدى الوالي اخملتص إقليميا.

يـجب تـقدª طـلب الـطـعن في أجل خـمسـة عـشر (15)
يوما ابتداء من تاريخ تبليغ العقوبة.

يــقــوم الـوالي اخملـتص إقـلـيـمـيـا بالـرد عـلـيه في أجل
ال تـتجـاوز مدته خـمـسة عـشر (15) يومـا من اسـتالم طلب

الطعن.

اHاداHادّة ة 49 :  : يقوم اHركـز الوطني لرخص الـسياقة في
حـالــة الـغـلق اHــؤقت أو الـنــهـائي Hـدرســة تـعــلـيم الـســيـاقـة
بــتــحــويل اHــتــرشــحــW حتت عــقــد الــتــكــوين تــلــقــائــيــا إلى
مـدرسـة تعـلـيم سـيـاقـة أخرى في نـفس مـكـان اإلقـامـة على

تكلفة مدرسة السياقة التي ¯ توقيف نشاطها.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHاداHادّة ة 50 :  : يتـعW عـلى مدارس تـعلـيم السـياقـة التي
تـزاول نـشـاطهـا ومـدارس تـعـلـيم الـسـيـاقـة اHـعـتـمدة الـتي
مازالت لـم تزاول نـشـاطهـا حتت طـائلـة الـغلق الـنـهائي أو
السحب النهائي لالعتمادq أن تمتثل ألحكام هذا اHرسوم
فـي أجل أقــصـاه أربــعــة وعــشـرون (24) شـهــراq ابــتـداء من

تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية. 

اHاداHادّة ة 51 :   :  تتم معاجلـة ملفات طلب االعـتماد اHودعة
وغــيـر اHـدروسـة بــعـدq عـنــد تـاريخ نـشــر هـذا اHـرسـوم في

اجلريدة الرسميةq وفقا ألحكام هذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 52 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 13 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 6 مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي مـرسـوم تنـفـيذي رقم رقم 12-111 مـؤرخ في  مـؤرخ في 13 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
1433 اHــــــوافـق  اHــــــوافـق 6 مــــــارس ســــــنــــــة  مــــــارس ســــــنــــــة q q2012 يــــــحــــــدديــــــحــــــدد عـــــام عـــــام 
شـــروط وكــــيــــفــــيـــات إنــــشــــاء وتــــنـــظــــيم الــــفــــضـــاءاتشـــروط وكــــيــــفــــيـــات إنــــشــــاء وتــــنـــظــــيم الــــفــــضـــاءات

التجارية و�ارسة بعض األنشطة التجارية.التجارية و�ارسة بعض األنشطة التجارية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
q( الفقرة 2) منه

- و|ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممHعدل واHا qتضمن القانون التجاريHوا
- و|ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 88-08 اHـــــؤرخ في 7
جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1408 اHـوافق 26  يــنـايــر ســنـة 1988
واHــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

qاحليوانية
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمادى األولى عام 1411 اHوافق أول  ديـسمبـر سنة 1990

qتممHعدل واHا qتعلق بالتهيئة والتعميرHوا
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

qبحماية التراث الثقافي
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-11 اHــــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

qائياتHتعلق بالصيد البحري وتربية اHوا
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

    qستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا
- و|ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-02 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
الـذي يـحـدد الـقـواعــد اHـطـبـقـة عـلى اHــمـارسـات الـتـجـاريـة

qتمّمHعدّل واHا
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتــعــلق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةq اHــعـدّل

 qواد 26 و27 و28 منهHال سيما ا qتمّمHوا
- و|ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 08-04 اHــــــــؤرخ في أول
رمـضـان عام 1429 اHوافق أول سـبـتـمـبـر سـنة 2008 الـذي
يـــحــدّد شـــروط وكـــيـــفـــيــات مـــنـح االمــتـــيـــاز عـــلى األراضي
التابـعة لألمالك اخلـاصة لـلدولـة واHوجـهة إلجنـاز مشاريع

qتمّمHعدّل واHا qاستثمارية
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

qستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-02 اHــــؤرخ في 16
رجب  عـام1431 اHـوافق 29 يـونـيــو سـنـة 2010 واHــتـضـمن

 qصادقة على اخملطط الوطني لتهيئة اإلقليمHا
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- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

qبالبلدية
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اHــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اHوافق 18 يولـيو سنة 2011 واHـتضمن
قــانـون اHــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة q2011 ال سـيــمـا اHـادة 15

 qمنه
- و|ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

 qتعلق بالواليةHوا
- و|قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و|قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-236 اHـؤرخ
في 28 شــــوّال عــــام 1431 اHــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010

qتمّمHعدّل واHا qتضمن تنظيم الصفقات العموميةHوا
- و|ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 97-41 اHـؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHــتــعــلق بــشــروط الــقــيــد في الــســجل الــتــجــاريq اHــعـدل

qتممHوا
- و|ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-198 اHؤرخ
في 4 جـمادى األولى عام 1427 اHوافق 31 مايـو سنة 2006
الـذي يـضـبط  الـتـنـظـيم اHـطـبق عـلى اHـؤسـسـات اHـصـنـفة

qحلماية البيئة
- و|ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-182 اHؤرخ
في 17 جـــمـــادى األولى عـــام 1430 اHــوافـق 12 مـــايـــو ســـنـــة
2009 الــــذي يــــحـــدد شــــروط وكـــيــــفـــيــــات إنــــشـــاء وتــــهـــيــــئـــة

qالفضاءات التجارية و�ارسة بعض األنشطة التجارية
- و|ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-20 اHـؤرخ
في 26 مــــحــــرم عـــام 1431 اHــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2010
واHـــتــضــمـن تــنــظـــيم  جلــنـــة اHــســاعـــدة عــلى حتـــديــد اHــوقع
وتـــرقـــيــة االســـتـــثـــمـــارات وضـــبط الـــعـــقـــار وتــشـــكـــيـــلـــتـــهــا

qوسيرها
qوبعد موافقة  رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

الفصل األولالفصل األول
أحكــام عامــةأحكــام عامــة

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تـطــبــيــقـا ألحــكـــــام اHــواد 26 و27 و28
مــن الــقــانـــون رقم 04-08 اHـؤرخ في27 جــمـادى الـثــانـيـة

qـــذكـــور أعالهHــــوافق 14 غـــشت ســـنـــة 2004 واHعــام 1425 ا
يـهـدف هـذا اHـرسوم إلى حتـديـد شـروط وكـيـفـيـات  إنـشاء
وتــنـظـيم الـفـضـاءات الـتـجــاريـة و�ـارسـة بـعض األنـشـطـة

التجارية.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــقـــصـــد في مـــفـــهـــوم أحـــكـــام هـــذا اHـــرســـوم
بـفـضاء جتـاريq كل حيّـز أو منـشـأة مبـنيـة أو غـير مـبنـية
مـــهــيـــأة ومــحـــددة اHـــعــالم تـــمــارس فـــيه مـــبــادالت جتـــاريــة

باجلملة أو بالتجزئة.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : الــفــضــاءات الـــتــجــاريــة احملــددة في اHــادة 2
أعاله هي:

1 - األسواق : - األسواق :

qأسواق اجلملة للخضر والفواكه -

qنتجات الصيد البحريH أسواق اجلملة -

qأسواق اجلملة للمنتجات الصناعية الغذائية -

qأسواق اجلملة للمنتوجات الصناعية -

- أســـواق الــتـــجـــزئــة اHـــغـــطــاة واجلـــواريـــة لــلـــخـــضــر
والـــفــواكه والـــلـــحــوم واألســـمـــاك والــقـــشـــريــات الـــطـــازجــة

qواجملمدة

- أسواق الـتـجـزئـة اHـغـطـاة واجلواريـة لـلـمـنـتـوجات
qالصناعية  الغذائية

- أسواق الـتـجـزئـة اHـغـطـاة واجلواريـة لـلـمـنـتـوجات
qصنعةHا

- األسواق األسبوعـية أو نصف األسبوعـية للخضر
والـــفــواكهq واHــنــتــوجــات الــغـــذائــيــة الــواســعــة االســتــهالك

qصنعةHنتوجات اHوا

qاألسواق األسبوعية لبيع احليوانات -

qستعملةHاألسواق األسبوعية لبيع السيارات ا -

q"ساحات الصغرى من نوع "سوبيراتHا - q"ساحات الصغرى من نوع "سوبيراتH2 - ا

3 - اHسـاحات الكـبرى من نوع مـتجر كـبير ومـتجر - اHسـاحات الكـبرى من نوع مـتجر كـبير ومـتجر
qضخمqضخم

4 - اHراكز التجارية. - اHراكز التجارية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط وكيفيات  إنشاء الفضاءات التجاريةشروط وكيفيات  إنشاء الفضاءات التجارية

اHــــاداHــــادّة ة 4 :  : تـــنــــشـــأ وتــــنـــجــــز الـــفــــضـــاءات الــــتـــجــــاريـــة
اHــــنـــصــــوص عــــلـــيــــهــــا في اHـــادة 2 أعـاله وفـــقــــا لـــلــــمــــخـــطط
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الــتـوجــيـهـي لـلــتـهــيــئـة احلــضــريـة ومــخـطـط شـغل األراضي
وكـذا مـخـطط تـنـظـيـم الـفـضـاءات اHـيـنـائـيـة  اHـعـتـمـدة في
اخملـطط الـوطـني لـتـهـيــئـة اإلقـلـيم اHـصـادق عـلـيه في إطـار

التنمية اHستدامة.

وزيــادة عـــلى ذلكq يــجـب أن يــراعى عـــنــد إنـــشــاء كل
فــــــــضــــــــاء جتـــــــاري اخملــــــــطـط الـــــــدائـم حلـــــــفـظ الــــــــقـــــــطــــــــاعـــــــات
واسـتــصالحـهــا عـنـدمــا يـتــعـلق األمــر بـقــطـاعــات مـحــفـوظـة
ومــنـشـأة في إطـار أحــكـام الـقـانـون رقم 98-04 اHـؤرخ في
20 صـفر عام 1419 اHـوافق 15 يونـيو سـنة 1998 واHـذكور

أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : يـــجـب أن تــــراعى في إنــــشــــاء الــــفــــضـــاءات
الـــــتــــــجـــــاريـــــة اHـــــذكـــــورة أعالهq األحـــــكـــــام الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة
WــســـتــهـــلــكــHــتـــعــلـــقــة بـــحــمـــايــة صــحـــة اHوالــتـــنــظـــيــمـــيــة ا
وسالمـــــتــــهـم وحــــمــــايـــــة الــــبــــيـــــئــــة واحلـــــفــــاظ عــــلـى اHــــواقع

التاريخية.

اHـاداHـادّة ة 6 :  :  يــخـضع كل مـشـروع إلنــشـاء فـضـاء جتـاري
يـبـادر به كل متـعـهد بـالتـرقـية عـام أو خاص مـالك لـقطـعة
أرضq إلى مـــصــادقــة الـــلــجــنـــة اHــكــلـــفــة بـــإنــشــاء وتـــنــظــيم

الفضاءات التجارية اHذكورة  في اHادة 7 أدناه. 

غــيـــر أنـهq تــعــفـى من مــصــادقــــة الــلــجـــنـــة اHــذكـــورة
أعــالهq اHــشــاريـع الــتـي تــدخـلq طــبـــقـــا ألحــكـــام اHـــرســـوم
الـــتــنــفــيـــذي رقـم 10-20 اHـــؤرخ في 26 مــحــرم عـــام 1431
اHـــــوافـق 12 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2010 واHــــذكــــور أعـالهq ضــــمن
اخـــتــصــاص جلــنــة اHــســاعــدة عــلـى حتــديــد اHــوقع  وتــرقــيــة

االستثمارات وضبط العقار.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : تـنـشـأ عـلى مـسـتــوى كل واليـة  جلـنـة تـكـلف
بـإنـشاء وتـنـظيم الـفـضاءات الـتـجاريـة يرأسـهـا الوالي أو

�ثلهq وتتشكل من :

qثل  منتخب عن اجمللس الشعبي الوالئي� -

- مديري الوالية اHـكلفW بالتـنظيم واإلدارة العامة
والــتـــجــارة والـــتــخـــطــيـط والــبـــيــئـــة والــصـــحــة والـــثــقـــافــة

qوالصيد البحري والتعمير والبناء qوالفالحة

qعنيةHثل غرفة التجارة والصناعة ا� -

qعنيةHثل غرفة الفالحة ا� -

qعنيةHهن اHثل غرفة احلرف وا� -

- �ـــثل غــرفــة الــصــيــد الـــبــحــري وتــربــيــة اHــائــيــات
qعنيةHا

- رئيس اجمللس الشعبي البلدي للبلدية اHعنية.

�ـكن أن تـسـتعـW الـلجـنـة بـكل شخص �ـكـنهq بـحكم
كفاءاتهq أن يساعدها في أشغالها.

تــقـوم الـلـجــنـة  بـإعــداد نـظـامــهـا الـداخـلـي واHـصـادقـة
عليه.

تــتــولـى مــديــريــة الــتـــجــارة لــلــواليــة اHـــعــنــيــة أمــانــة
اللجنة.

qـادة 7 أعالهHــذكـورة في اHـادّة ة 8 :  : تـكــلف الـلــجـنـة اHـاداHا
|ا يأتي: 

- دراسـة كل اHـسائل اHـرتـبـطـة بالـتـعـميـر الـتـجاري
 qومعاجلتها

- دراســـــــة كـل مـــــــشـــــــروع إلنــــــــشـــــــاء فـــــــضـــــــاء جتـــــــاري
واHصادقة عليه. 

يـخـــضع إنـشـــاء اHـســاحـات الــكـبـرى مـن نـوع مــتـجـر
ضخم وأسواق اجلملـة ذات بعد وطني أو جهـوي للموافقة
اHــسـبـقــة من الـوزيــر اHـكـلف بــالـتــجـارة والـوزيــر اHـكـلف

بالداخلية . 

اHـاداHـادّة ة 9 :  : �ــكن أن يــنـجــز الــفـضــاء الـتــجــاريq حـسب
احلـالـةq من قبـل كل متـعـهد بـالـترقـيـة خاص أو كل جـمـاعة

محلية أو كل شخص  معنوي خاضع للقانون العام.

وبهـذه الصـفـةq يجب أن يـرفق  اHـتعـامل اخلاصq إذا
كان شـخـصا طـبيـعـياq مـشروع اإلنـشـاء اخلاص به بـوثائق
تـــثــبـت وضــعـــيــته جتـــاه مــصـــالح الـــضــرائب و|ـــســتـــخــرج
السـوابق القضـائية يـثبت أنه لم يـسبق أن أدين قضـائيا
عـلى اخملـالـفـات اHـنــصـوص عـلـيـهـا في اHـادة 8 من الـقـانون
رقم 04-08 اHـــــؤرخ في 27 جـــــمـــــادى الـــــثـــــانـــــيـــــة عــــام 1425

اHوافق 14 غشت سنة 2004 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـخـضع إجنـاز الـفـضـاء الـتـجـاري واحملالت
الـــتــجـــاريـــة اHــلـــحــقـــةq عـــنــد االقـــتـــضــاءq إلى تـــصـــمــيـــمــات
الــهـــنــدســة اHــعــمـــاريــة والــتــهـــيــئــة الــتي حتـــددهــا اHــصــالح
اHـؤهـلة لـلـواليـة بالـرجـوع إلى اHـقـاييس اHـعـتـمدة مـسـبـقا
وفـقــا لـطــابع الـفــضــاء الـتــجـاري وطــبـيــعـة الــنـشــاط اHـراد

�ارسته واخلصائص احمللية.

اHاداHادّة ة 11 :  : باستثـناء األسواق األسبوعـية للسيارات
اHـســتــعــمـلــةq تــقــتـصــر �ــارسـة األنــشــطــة الـتــجــاريــة عـلى
مستــوى الفضـاءات اHذكورة في اHـادة 2 أعالهq فقط على
الـتــجــارq واحلــرفـيــW اHـســجـلــW في سـجل احلــرف واHـهن
والــفالحـــW و/أو اHــربــW احلــائــزين  بـــطــاقــة فالح بــصــفــة
فــرديــة أو مــنــظــمــW في تــعــاونــيــة أو جــمــعــيــة ذات طــابع
فالحي لــــهـــا عالقـــــة بـــالــــنـــشــــاطq وكــــذا وكالء مـــنــــتـــوجـــات

الصيد البحريq وذلك في موقع مخصص لكل متدخل.
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اHاداHادّة ة 12 :  : يجب أن تـوضع في كل فضاء جتاريq كما
هـــــو مـــــعـــــرّف في اHـــــادة 3 أعـالهq لـــــوحـــــة تـــــوجه لـــــعـــــنـــــايـــــة
اHـــســــتـــعــــمـــلـــW يــــبـــW فــــيـــهـــا مــــخـــطط مــــفـــصـل لـــلـــهــــيـــاكل
والـتـجــهـيـزات الــتي يـتـكــون مـنـهــا  الـفـضــاء وكـذا الـطـرق

اخملصصة للمرور.

الفصل الثالثالفصل الثالث
شروط  وكيفـيات إنشاء أسواق اجلملة وأنشطةشروط  وكيفـيات إنشاء أسواق اجلملة وأنشطة التوزيعالتوزيع

باجلملة  وتسييرهاباجلملة  وتسييرها

اHـاداHـادّة ة 13 :  : سـوق اجلـمـلــة هـو فـضـاء قــانـوني تـمـارس
بداخله اHعامالت التجارية باجلملة.

يــــجب أن تــــكـــون أســــواق اجلـــمــــلـــة مـــهــــيـــأة فـي شـــكل
مـربـعات و/أو مـحالت  �ـكن أن تـكـون موضـوع تـنازل أو
إيجار لـصالح متـعاملـW اقتصــاديW بصــفتهم أشـــخاصا
طـبـيـعـيـW أو مـعـنـويـW مـؤهـلـW لـلـقـيـام بـعـمـلـيـات الـبـيع

والشراء باجلملة. 

غــيـــر أنهq ال �ــكـن أن تــكــون اHـــربــعــات و/أو احملالت
اHوجودة داخل أسواق  اجلملـة التابعة   للجماعات احمللية
واHؤسسات العموميةq موضوع تنازل أو إيجار ثانوي.

 يــجب أن يــوصل ســوق اجلــمــلـة مــبــاشــرة بــالــطـريق
واحتماال بالسكة احلديدية.

اHــــاداHــــادّة ة 14 :  : ال �ــــكـن أن تــــكــــون احملـالت أو اHــــربــــعــــات
اHوجودة داخل أسواق اجلملة موضوع تغيير لنشاطها.

اHــاداHــادّة ة 15 :  : يـــقــصــد في مـــفــهــوم أحــكــام هــذا اHــرســوم
بـما يأتي :

Wمـسـتـعمـلـو سـوق اجلـمـلةمـسـتـعمـلـو سـوق اجلـمـلة : ويتـكـونـون من الـصـنـف
: Wاآلتي

WـــتـــدخـــلـــHـــتـــعـــامـــلــــون االقـــتـــصـــاديـــون أو كل اHأ - ا
اآلخــرين اHـؤهــلـW لــلـقـيــام في إطــار أنـشـطــتـهم |ــعـامالت

qجتارية باجلملة
ب - مـــقـــدمــــو اخلـــدمــــات الـــذين يــــقـــومــــون في إطـــار
أنشطتهم بتقدª خدمات ذات صلة بنشاط سوق اجلملة.
الورقـة اHرافقةالورقـة اHرافقة : وثيقـة حتدّد االسم أو اسم الشركة
بــالــنــسـبــة لــلــمــمـونq وطــبــيــعــة وكــمـيــة الــفــواكه واخلــضـر
ومـنتـوجات الـصيـد البـحري  وكـذا تاريخ ومـكان الـشحن

qوالتفريغ
الــوكـيـل تـاجــر اجلـمــلـةالــوكـيـل تـاجــر اجلـمــلـة : شــخص طــبـيــعي أو مـعــنـوي
يـقــوم إمــا بـبــيع أو شــراء  اخلــضـر والــفــواكه ومـنــتــوجـات
الـصــيــد الــبــحــري بـاجلــمــلــة  حلــســاب اHـوكـل و/أو حلـســابه

 qاخلاص

اجلـــامـع اHـــســـلاجلـــامـع اHـــســـلّـم لـــلـــمـــنــــتـــوجـــات الــــفالحـــيـــة ـم لـــلـــمـــنــــتـــوجـــات الــــفالحـــيـــة : شــــخص
طـبـيــعي أو مـعـنـوي يـجـمع اHـنـتـوجـات الـفالحـيـة ويـتـولى
حتـــويــلـــهــا إلى ســـوق اجلــمـــلــة لـــلــخـــضــر والـــفــواكـه لــغــرض

تسويقها . 

اHـاداHـادّة ة 16 :  : �كن أن يـسـيـر أسواق اجلـمـلـة كل شخص
طــبـيــعي أو مـعــنـوي  يــخـضع لــلـقــانـون الــعـام أو  الــقـانـون

اخلاص.

وبـاسـتثـنـاء البـلـديـة والواليـةq يـجب على كل مـسـير
لـسـوق اجلـمـلـة االكـتـتـاب لـدى اHـديـريـة الـوالئـيـة لـلـتـجارة

في دفتر الشروط الذي يرفق  »وذجه بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 17 :  : يـتــعـW عــلى مــسـيــر سـوق اجلــمـلــة ضـمـان
احـــتــرام شـــروط الــعـــمل واالنـــضــبـــاط الــعـــام واألمن داخل
الـسوق طبـقا للـتشـريع والتنـظيم اHتـعلـقW بالـعمل وكذا

أحكام دفتر الشروط.

اHــاداHــادّة ة 18 :  : في حـــالـــة مــنـح تـــســيـــيـــر ســـوق تـــمـــتــلـــكه
اجلـــمــــاعــــات احملــــلـــيــــة عن طــــريـق اHـــزايــــدةq فــــإن إجـــراءات
الـــتــــحـــضـــيــــر واإلبـــرام واHـــنـح اHـــتــــعـــلـــقــــة بـــذلك هـي تـــلك

اHنصوص عليها في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHـاداHـادّة ة 19 :  : تـمـنع �ـارســة كل نـشـاط جتـاري بـاجلـمـلـة
في مـــحــيط الـــســوق أو عـــلى مــســتـــوى األرصــفـــة ويــعــاقب

عليه طبقا للتشريع اHعمول به.

يــحــدّد مــحــيط لــلــحــمــايـة بــقــرار من الــوالي اخملــتص
إقليميا.

اHاداHادّة ة 20 :  : تـهيأ مـحالت مالئمـة على مسـتوى أسواق
اجلــــمـــــلــــة وتــــوضـع حتت تــــصـــــرف مــــصــــالـح األمن وأعــــوان
الرقـابة الـتابعـW للمـصالح البـيطريـة والصحـة النبـاتية
والـصـيــد الـبـحــري والـنـظــافـة الـصــحـيـة والـتــجـارة حـسب

طبيعة األنشطة.

اHــاداHــادّة ة 21 :  : يــتـــكــفل مــســـيّــر ســوق اجلــمـــلــة بــاحلــراســة
والـــصــيـــانـــة والــتـــنـــظــيف بـــداخل الـــفـــضــاء وبـــالـــضــواحي
الـقـريـبـة من الـسـوق وكـذا إزالة الـنـفـايـات الـنـاجتـةq وفـقا

لدفتر الشروط.

يــتـعـW عـلى مـســتـعـمـلي الـســوق أن يـقـومـواq بـداخل
احملالت واHربعات و الفـضاءات التي يستغلونهاq بضمان
النـظـافـة الضـروريـة والالزمـة Hـمارسـة أنـشـطتـهم بـصـفة

خاصة والسير احلسن للسوق بصفة عامة.

اHـاداHـادّة ة 22 :  : يــجب أن تــكـون أســواق اجلــمــلــة اHــذكـورة
أعاله مـحـددة بـوضـوح ومـهـيـأة ومـجـهـزة |ـعـدات مـكـافـحـة
احلريق واإلسـعافـات األولية وكل الـتجـهيزات الـضرورية

لسيرها احلسنq وال سيما دورة اHياه واHاء والكهرباء.
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يــجب أن تــتــوفــر أسـواق اجلــمــلــة عـلـى الـتــجــهــيـزات
اHالئــــمــــة حلــــفظ  اHــــنــــتــــوجــــات وتــــخــــزيــــنــــهــــا  وفــــضـــاءات

للتوقف.

اHــــاداHــــادّة ة 23 :   :  حتــــدد أيــــام وكــــذا مـــــواقــــيت فــــتـح وغــــلق
أسـواق اجلـمــلـة اHـذكـورة أعالهq بـقـرار من الـوالي اخملـتص

إقليميا.

qوفـقـا  لألشـكـال نـفـسـها qـكن تـكـيـيف هـذه األوقات�
حسب الفصول واHناطق.

اHــــاداHــــادّة ة 24 :  : حتــــدد حـــقــــوق اســــتـــغـالل اHـــكـــــانq وعــــنــــد
االقتـضــاءq حقـــوق الدخــول إلـيــه اHطـبقـــة عـلى مسـتوى
أســواق اجلــمـلــة في دفــتـر الــشـروط  اHــذكــور في اHـادة 16
أعالهq ويـجب أن تكـون معـلنة لـلجـمهـور بطـريقـة واضحة

ومقروءة.

اHــــاداHــــادّة ة 25 :  : يــــجب عــــلى مــــســـتــــعـــمــــلي ســــوق اجلـــمــــلـــة
ومـســتــخــدمـيــهم دخــول الــسـوق أثــنــاء أوقــات االسـتــقــبـال
والبـيع الـتي يـحـدّدها الـتـنـظيمq ويـتـعـW علـيـهم تـقدª أي
وثــــيـــــقـــــة تــــثـــــبت صـــــفـــــتــــهـم عــــنـــــد كل طـــــلب مـن اHــــصـــــالح

والسلطات اHعنية.

يــســلّم مــســيّـر الــســوق بــطــاقـة دخــول لــلــوكــيل تــاجـر
qقـدّم اخلـدمـات ومـسـتـخـدمـيـهمHـسـلّـم وHاجلـمـلـة ولـلـجـامع ا

وذلك على نفقتهم.

يــســـتــفـــيــد مـــســتـــعــمـــلــو ســـوق اجلـــمــلـــة من مــجـــمــوع
اخلــدمــات الـتـي يـقــدمــهـا مــســيّـر الــســوق طـبــقــا لـلــتــشـريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHـاداHـادّة ة 26 :  : �ــسك مــســيّــر سـوق اجلــمــلــة ســجال تـدوّن
فـيه أســمـاء وألـقــاب وعـنـاويـن الـوكالء و/أو جتـار اجلــمـلـة
وكذا أرقام قيدهم في السجل التجاري وأرقام التعريف

اجلبائي.

كما يفتح مسيّر السوق سجال للشكاوى.

27 :  : يـــقـــوم  مـــســــيـــر ســـوق اجلـــمـــلــــة لـــلـــخـــضـــر اHــاداHــادّة ة 
والــفـواكه يــومـيــا بـإعــداد كـشف لألســعـار ثالث (3) مـرات

خالل أوقات البيع:

ينجز الكشف األول بعد ساعة (1) من بداية البيع.

ويـنجـز الـكـشف الـثانـي بعـد سـاعـتW (2) من بـداية
البيع.

ويــنـجــز الـكــشف الـثــالث قـبـل سـاعـة  (1) من نــهـايـة
البيع.

وتـــعــلّق األســـعــار الـــتي تـــمت مــعـــايــنـــتــهـــا خالل هــذه
العمليات إجباريا إلعالم مستعملي السوق.

28 :  : يـــجـب عـــلى مـــســــيـــر ســـوق اجلـــمــــلـــة جـــمع اHــاداHــادّة ة 
qـتـعـلـقة بـتـدفق الـبـضـائع يـومـياHـعـلومـات اHومــعــالــجــة ا
وال ســـيـــمـــا مــــنـــهـــا الـــكـــمــــيـــات الـــتي تــــدخل الـــســـوق وكـــذا

طبيعتها وأسعارها ونوعيتها. 

ويـبـلـغ اHـسـيـر هـذه اHــعـلـومـات يـومــيـا إلى اHـديـريـة
الوالئـيـة للـتـجارة اخملـتـصة إقـلـيـميـاq وعـند االقـتـضاء إلى

الهيئات العمومية اHعنية إذا ما طلبت ذلك.

يـتـعــW عـلى مـسـيـر سـوق اجلـمـلـة لـلـخـضـر والـفـواكه
التكفل يوميا بإلصاق سلم األسعار بداخل السوق.

اHـاداHـادّة ة 29 :  : تــمـارس أنــشــطــة الـتــوزيع عــلى مــســتـوى
اجلملةq حـسب احلالةq في فضـاءات أو مربعات أو محالت
تقع خارج اHناطق احلـضرية وبعيدا عن اHناطق السكنية
طــبـــقــا ألحــكــام اHــادتــW 27 و28 من الـــقـــانــون رقم   08-04
اHؤرخ في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1425 اHوافق 14 غشت

سنة 2004 واHذكور أعاله.

اHــــاداHــــادّة ة 30 :  : يــــجب أال تــــقل مــــســـاحــــة أســـواق اجلــــمـــلـــة
للخضر والفواكه عن ثالثة (3) هكتارات.

حتــدّد مــعــايــيــر تــصــنــيف أســواق اجلــمــلــة إلى ســوق
Wذات بـعـد وطــني أو جـهـوي أو مـحـلـي بـقـرار مـشـتـرك بـ

الوزراء اHكلفW بالتجارة وبالفالحة وبالداخلية.

اHــــــاداHــــــادّة ة 31 :  : يـــــــجـب أن تـــــــكـــــــون اخلـــــــضـــــــر والـــــــفـــــــواكه
ومــنـتــجــات الــصــيـد الــبــحــري اHــوجـهــة إلى ســوق اجلــمــلـة
Wـرافــقـة لـلـمــنـتـوجـات فـي نـسـخـتـHمــصـحـوبـة بــالـورقـة ا

تستظهر عند مدخل السوق .

تـسـلم نـسـخـة من الـورقـة اHـرافـقـة لـلـمـنـتوجـات إلى
اHـــأمـــور عـــنــد مـــدخـل الــســـوقq وتـــســلـم الـــنــســـخـــة األخــرى

للوكيل تاجر اجلملة اHعني.

الفصل الرابعالفصل الرابع
تـنـظـيم أسـواق الـتـجـزئـة  اHـغـطـاة واألسـبـوعـية أو نـصفتـنـظـيم أسـواق الـتـجـزئـة  اHـغـطـاة واألسـبـوعـية أو نـصف

األسبوعية واجلواريةاألسبوعية واجلوارية

32 :  : �ـكن أن يـتولى تـسـييـر أسـواق التـجـزئة اHاداHادّة ة 
كـل شـخص طـبـيـعي أو مــعـنـوي يـخـضع لــلـقـانـون الـعـام أو

للقانون اخلاص.

33 :  : تـــمــــنع �ـــارســـة أنــــشـــطـــة الـــتــــوزيع عـــلى اHــاداHــادّة ة 
مــســتــوى أسـواق الــتــجــزئــةq كــمــا هي مــعــرفـة فـي اHـادة 3
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أعالهq في اHـنــاطق الـســكـنـيــة إذا كـان من شـأنــهـا اإلضـرار
بالـسكـان وباحمليـط وذلك طبقـا ألحكـام اHادتW 27 و28 من
الــقــانــون رقم 04-08 اHــؤرخ في 27 جــمــادى الــثــانــيــة عـام

1425 اHوافق 14 غشت سنة 2004 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 34 :  : يـجب أن تـكـون أسـواق الـتـجـزئـة اHـغـطـاة
مــــحـــددة بــــوضــــوح ومـــهــــيـــأة ومــــزودة بـــكـل الـــتــــجـــهــــيـــزات
qالـــضـــروريــــة وكــل الــــوســـائل الـالزمـة حلــســن ســيــرهـا

وال سـيما منها دورات اHيــاه واHاء والكهرباء.

ويـــــجب أن تــــتــــوفـــــر عــــلى شــــروط األمـن والــــصــــحــــة
والنظافة للمتعاملW والزبائن.

كـما يـجب أن تـكـون السـلع اHـعـروضة لـلـبـيع سلـيـمة
وشــرعــيــة وقـابــلــة لــلــبـيـع وال تـشــكل أي خــطــر عــلى صــحـة

اHستهلكW وسالمتهم.

اHـاداHـادّة ة 35 : : يـجب أن يـخـضع تـسـيـيـر سـوق الـتـجـزئـة
اHــــغـــطــــاةq الــــســـوق األســــبــــوعـــيــــة أو نــــصف األســــبـــوعــــيـــة
واجلـــواريـــة إلى الــــقـــواعـــد اHـــنــــصـــوص عـــلـــيـــهــــا في دفـــتـــر
الــــشـــروط اخلــــاص الـــذي يــــعــــده رئـــيس اجملــــلس الــــشــــعـــبي

البلدي.

تسـهـر اHصـالح اHـعـنيـة لـلـبلـديـة على حـسن  تـطـبيق
دفتر الشروط هذا.

اHـاداHـادّة ة 36 :  : يــجب أن يــوضح دفــتــر الــشــروط اHــذكـور
في اHادة 35 أعالهq على اخلصوص شروط:

- شغل األمـاكن أو الـرفـوف أو احملالت عـلى مـسـتوى
qالسوق

qاالنتفاع باألماكن -
 qاحترام قواعد الصحة والنظافة واألمن -

- صـيانة مـعدات الوزن وجتـهيزات األمن واحملـافظة
qعليها

- احترام مواقيت فتح  السوق وغلقها.

اHــاداHــادّة ة 37 :  : يــتـــولى مــســيـــر ســوق الــتـــجــزئــة الـــقــيــام
بـــــاحلـــــراســـــة والـــــصـــــيـــــانـــــة والـــــتـــــنـــــظـــــيـف داخل الـــــســـــوق
qوبالـضواحـي القـريبـة منه وكـذا إزالـة النـفايـات النـاجتة

وفقا لدفتر الشروط.  

اHـــــاداHـــــادّة ة 38 :  : يــــــحـــــدد أيــــــام ومــــــواقـــــيـت فـــــتـح  أســـــواق
الـتــجـزئـة اHـغــطـاة اHـذكـورة  أعـاله وغـلـقـهــا رئـيس اجملـلس

الشعبي البلدي اخملتص إقليميا.

qوفقـا لألشـكـال نفـسـها qـواقـيتHـكن تـكـييف هـذه ا�
حسب الفصول واHناطق.

اHـاداHـادّة ة 39 :  : يــقــصـد في مــفــهــوم أحــكــام هــذا اHــرســوم
بـالـســوق األسبـوعـيـة ونـصف األسبـوعــيـة واجلـواريةq كل
فــــضـــاء مــــهـــيــــأ يــــوضع حتت تــــصــــرف جتـــار الــــتـــجــــزئـــة أو

 .Wأو الفالح Wاحلرفي

تـــرخص الــســـلــطــات اخملــتـــصّــةq  |ــمــارســـة األنــشــطــة
التجاريـة أو احلرفية في هذه الفضاءاتq خالل يوم واحد
(1) أو يـــومــW (2) في األســــــبـــــوع بــــــالــــــنـــــســــــبـــــة لـألســـــواق
األسـبـوعـيـة أو نــصف األسـبـوعـيـة ويــومـيـا وفق مـواقـيت

محددة بالنسبة لألسواق اجلوارية .

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
شــروط إنــشــاء اHــســاحــات الــصــغــرى والــكــبــرى  واHــراكـزشــروط إنــشــاء اHــســاحــات الــصــغــرى والــكــبــرى  واHــراكـز

التجارية وكيفيات ذلكالتجارية وكيفيات ذلك

اHــاداHــادّة ة 40 :  : يــقـــصــد في مـــفــهـــوم أحــكــام هـــذا اHــرســوم
|ـسـاحـة كـبـرىq كل مـحل جتـارة بـالـتـجـزئـة مـتـخـصص أو
غـير متـخصص  في أنشـطة بيع كل اHواد ويـتم استغالله

عن طريق حرية اخلدمة.

Wعـرفة أعـاله  على نـوعHسـاحـة الكـبـرى اHتشـتـمل ا
(2) من محالت البيع :
qمتجر كبير -
- متجر ضخم.

اHــاداHــادّة ة 41 :  : يــجب أن تـــمــارس في احملالت الــتــجــاريــة
qـادة 40 أعالهHـذكـورة في اHـسـاحـات الـكـبـرى اHـلـحـقــة بـاHا
نشاطات تـتوافق مع تلك اHمارسة داخل  هذه الفضاءات

التجارية.

تـــوضح أحـــكــام هـــذه اHـــادةq عــنـــد احلــاجـــةq بـــقــرار من
الوزير اHكلف بالتجارة.

اHـاداHـادّة ة 42 :  : يـجب أن تـخـصص اHـسـاحـات الـكـبرى من
نــوع مــتـجــر كــبـيــر ومـتـجر ضـخم اHـذكورة أعاله نـسـبة
ال تــــقـل عن ســــتـــــW بــــاHــــائــــة ( 60 % ) مـن رقم أعــــــمـــــالـــــهـــــا

لتسويق اHنتوجات الوطنية.

�ـكن أن حتدد أحـكـام هـذه اHـادةq عنـد احلـاجـةq بـقرار
مـــشـــتــرك بـــW الـــوزراء اHـــكـــلــفـــW بـــالـــتـــجــارة وبـــاHـــالـــيــة

وبالصناعة.

43 :  : يـــجـب أن تـــتـــوفــــر في اHـــتــــجـــر الـــكــــبـــيـــر اHــاداHــادّة ة 
اHذكور في اHادة 40 أعاله :

- مـسـاحـة لـلـبيـع تفـوق خـمـسـمـائة (500) مـتـر مربع
وتـقل عن ألفـW وخمـسمـائة (2500) مـتر مـربع بـاحتـساب

جميع الطوابق.
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- أمـاكن تــوقف مالئـمــة لـلــسـيـارات مــتـصـلــة بـهـا أو
بجوارها تكون سعتها الدنيا مائة (100) سيارة .

اHـاداHـادّة ة 44 :  : يـجب أن تــتـوفـر اHـسـاحــات الـصـغـرى من
نـوع "سوبـيـرات" اHـذكـورة في اHادة 3 أعاله عـلـى مـسـاحة
بــيع تــتـــراوح مــابــW مــائــة وعــشــرين (120) وخــمـــســمـــائــة

(500) متر مربع باحتساب جميع الطوابق.

اHــــاداHــــادّة ة 45 :  : يـــجـب أن تــــتـــوفــــر في اHــــتــــجــــر الـــضــــخم
اHذكور في اHادة 40 أعاله :

- مـساحـة بـيع تفـوق ألـفW وخـمـسمـائة (2500) مـتر
qمربع

-  أمـاكن تـوقف مالئـمـة للـسـيـارات مـتصـلـة  بـها أو
qبجوارها تكون سعتها الدنيا ألف (1000) سيارة

- تـــهـــيــئـــات ضـــروريــة لـــلـــمــرور ودخـــول األشـــخــاص
qوالعربات

- مساحات محروسة للعب األطفال.

اHاداHادّة ة 46 :  : يرخص بإقامة اHساحات الكبرى من نوع
مـتـجــر ضـخم خـارج اHـنــاطق احلـضـريــة فـقط وفـقـا ألدوات

التعمير.

47 :  :  يــقــصــد في مــفــهــوم أحــكــام هــذا اHــرســوم اHـاداHـادّة ة 
|ـركز جتـاري كل مجـمع عـقاري يـأوي عدّة مـتاجـر موجـهة

Hمارسة أنشطة جتارية وحرفية متنوعة.

الفصل السادسالفصل السادس
أحكام مشتركة للمساحات الكبرى واHراكز التجارية أحكام مشتركة للمساحات الكبرى واHراكز التجارية 

اHــــاداHــــادّة ة 48 :  : يــــجـب أن تــــتـــوفــــر اHــــســــاحــــات الــــكــــبـــرى
q40 و46 أعاله  WــادتـHـذكــورة في اHـراكــز الــتـجــاريــة اHوا
في إطار  تواجدها وسيرهاq على الشروط العامة لألمن.
وبهـذه الصـفـةq  يجب أن تـراعى في هـذه الفـضاءات

التجارية التعليمات اآلتية :
- أن تـتــوفـر عــلى بـاب لــلـخــروج االضـطــراري يـؤدي
مباشرة إلى الـطريق العمومي ويـسمح  بخروج الزبائن

qوتدخل فرق النجدة
- أن تـــكــــون األبـــواب الــــرئـــيـــســــيـــة خملـــارج الــــنـــجـــدة
والساللم  قـابلـة للـفتح من الـداخل في اجتاه اخلـارج بدفع

qبسيط
- أن يــكـون مـحــيط الـواجـهــات خـالـيـا وغــيـر مـسـدود

qلتسهيل دخول فرق النجدة
- أن تــتـوفـر عــلى مـدارج  ودورات مــيـاه مـخــصـصـة

qWللمعوق

-  يــــجب عـــــدم تــــغــــيـــــيــــر أو حتــــويـل حــــجـم احلــــمــــايــــة
واجلــدران اHــقــاومـة لــلــنــيــران الــتي تــعــزل  اHــؤســســة عن

qاألخرين

-  يــــجـب أن تـــتــــوفــــر الــــفــــضـــاءات عــــلـى قـــاعــــة عالج
qاإلسعافات األولية بسهولة ªتسمح بتقد

- يـــجب أن تـــتــــوفـــر جتـــهـــيـــزات الــــكـــهـــربـــاء والـــغـــاز
والــتــدفـــئــة والــتــهـــويــة واHــصــاعــد ورافـــعــات األثــقــال وكل
التـجـهيـزات التـقـنيـة األخرى عـلى األمن وتـكون في حـالة
ســيـر حــســنــة q كــمـا يــجب مــراقــبــتـهــا وصــيــانــتـهــا بــصــفـة

qمنتظمة

- يـجب أن تـتــوفـر اHـواد والــتـجـهـيــزات اHـسـتــعـمـلـة
في الــتــزيــW والــتــرتــيب عــلى مــنــاعــة ضــد احلــريق طــبــقـا

qعمول بهHللتنظيم ا

- يـــجـب أن تــتـم أعـــمـــال الـــتـــهــيـــئـــة أو الـــتـــحـــويل أو
اإلصالح الــتي تـشـكل خـطــرا عـلى اجلـمــهـور أثـنـاء األوقـات
التي تكون فيهـا هذه الفضاءات مفتوحـةq طبقا للتشريع

 qعمول بهماHوالتنظيم ا

- يـجب أن تـكـون الـفـضـاءات مـعـزولـة عن كل بـنـايـة
أو محل يـشغله الـغير لـتفادي امـتداد  احلريق بـسرعة من

منطقة إلى أخرى .

الفصل الفصل السابع السابع 
أحكـام انتقالية وختاميةأحكـام انتقالية وختامية

49 :  : �ـــكــن أن تــــؤدي مـــخـــالــــفــــة أحـــكـــــام هــــذا اHــاداHــادّة ة 
اHـــرســـوم إلــى الــغـــلـق اHـــؤقـت أو الــنـــهـــائـي لــلـــســــوق أو
اHسـاحة الـكـبرى أو اHـركز الـتجـاري أو اHـساحـة الصـغرى
من نــوع ســـوبــيــراتq وذلك طــبـــقــا لألحــكــام الـــتــشــريــعــيــة

والتنظيمية اHعمول بها.

اHاداHادّة ة 50 :   :  تتـم مـراقبـة ومعـاينــة اخملـالـفات ألحـكـام
هـــذا اHـرسـوم طــبـقـا ألحـكـــام الـقـانـون رقـم 04-02 اHـؤرخ
فـي5 جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة
2004 والـقـانون رقم 04-08 اHـؤرخ في 27 جـمـادى الثـانـية

عـــام 1425 اHـــوافق 14 غـــشت ســـنـــة 2004 والـــقـــانـــون رقم
09-03 اHـؤرخ في 29 صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبــرايـر

سنة 2009 واHذكورة أعاله.

51 :  : جتب مــــطـــابـــقــــة الـــفــــضـــاءات الـــتــــجـــاريـــة اHــاداHــادّة ة 
اHــوجــودة قــيـد الــنــشــاط مع أحــكــام هــذا اHـرســوم في أجل
ســـــنــــــة واحـــــدة ابـــــتــــــداء من تــــــاريخ نــــــشـــــره فـي اجلـــــريـــــدة
الـرسـمـيةq بـاسـتـثـناء األحـكـام اHـنـصوص عـلـيـهـا في اHواد

30 و43 و44 و45  أعاله.
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اHـاداHـادّة ة 52 :  : �كن أن تـوضـح شـــروط تـطـبـيـق أحـكــام
هـــذا اHـرســـوم q عـنـد احلـاجــةq  بـقـرار من الــوزيـر اHـكـلف
بــــالــــتــــجــــارة أو بــــقـــرار مــــشــــتــــرك بــــW الــــوزيــــر اHــــكــــلف

بالتجارة والوزير اHعني .

53 :  : تـــلـــغى كل األحـــكـــام اخملـــالـــفـــة ألحـــكـــام هـــذا اHــاداHــادّة ة 
اHـرســوم وال سـيّـمـا  مـنـهـا أحـكـام اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم
09-182 اHــؤرخ في 17 جـــمـــادى األولى عـــام 1430 اHــوافـق

12 مـايـو سـنـة 2009 الـذي يــحـدد شـروط وكـيـفـيـات إنـشـاء

وتــهـيـئـة الــفـضـاءات الــتـجـاريــة و�ـارسـة بـعـض األنـشـطـة
التجارية.

54 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 13 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 6 مارس سنة 2012.
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والية ............................................

دائرة ............................................

بلدية ............................................

دفتر شروط »وذجي ينظم أسواق اجلملةدفتر شروط »وذجي ينظم أسواق اجلملة

أحكام عامةأحكام عامة

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يهـدف دفـتـر الشـروط هـذا إلى حتـديد
شروط وكيفيات تسيير أسواق اجلملة.

الفصل األولالفصل األول
الشروط اخلاصة اHطبقة على مزايدي أسواق اجلملةالشروط اخلاصة اHطبقة على مزايدي أسواق اجلملة

مسؤولية مسير سوق اجلملةمسؤولية مسير سوق اجلملة

اHاداHادّة ة 2 :  :  يكـون مسـير سـوق اجلمـلة أثـناء �ـارسته
لــــنـــشــــاطه مـــســــؤوال عن األضــــرار الـــتـي تـــلـــحـق بـــاHــــبـــاني
والـتـجـهـيـزات. ويـجب عـلـيـه السـهـر عـلـى حـمـايـة وصـيـانة

األمالك اHوضوعة حتت تصرفه.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  يـجب عــلى مـســيـر سـوق اجلــمـلـة Hــمـارسـة
نشاطه بصفـة فعلية أن يكون حامال لسجل جتاري يسمح

له |مارسة هذا النشاط.

االنتفاع باألماكناالنتفاع باألماكن

اHــاداHــادّة ة 4 :  :  يــنــتــفع مــســيــر ســـوق اجلــمــلــة نــفــسه بــكل
التجهيزات دون أن يكون له احلق قي تغيير طبيعتها أو

الغرض منها مهما كان السبب.

ال يـــســـمح بـــإجنـــاز أشـــغـــال بـــنـــاء أو حتـــويل داخل أو
خــارج الــســوق مـن طــرف مــســيــر ســوق اجلـــمــلــة إال طــبــقــا
للتـشريع والتـنظيم اHعـمول بهـما وبعد مـوافقة اHالك إن

اقتضى احلال.

تـكون الـنـفـقـات النـاجتـة عن اإلصالحـات الـتي جترى
على احملالت  اHؤجرة وصـيانة األمالك العقـارية واHنقولة
عــــلى عـــاتـق مـــســــيــــر ســـوق اجلــــمـــلــــة ويـــجـب عـــلــــيه أيــــضـــا

استبدال التجهيزات غير الصاحلة.

يتكفل مسيـر سوق اجلملة بكل  التكاليف اHرتبطة
بأداء اHنافع العمومية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
واجبات مشتركة بW مسيري أسواق اجلملةواجبات مشتركة بW مسيري أسواق اجلملة

احلماية من مخاطر احلريق والهلعاحلماية من مخاطر احلريق والهلع

5 :  :  يـــــجب أن تـــــســـــتـــــجــــيـب أســــواق اجلـــــمـــــلــــة اHــــاداHــــادّة ة 
لــلـمـتـطـلـبــات اHـنـصـوص عـلــيـهـا في الـتـنــظـيم اHـعـمـول به
واHـــتـــعـــلـــقــــة بـــاحلـــمـــايـــة من مـــخـــاطـــر احلـــريـق والـــهـــلع في

اHؤسسات اHستقبلة للجمهور.

وبــهـــذه الــصـــفــةq يـــجب أن تـــتــوفـــر الــســـوق عــلى كل
الــتـجـهـيــزات واألدوات اHـضـادة لــلـحـريق وفي حــالـة سـيـر

جيدة.

دفع احلقوقدفع احلقوق

اHــاداHــادّة ة 6 :  :  تــدفـع حــقــوق اإليــجــار طــبــقــا لــلــتــســعــيــرة
احملــددة فـي اHـادة 8 أدنــاهq و�ــنـع كل دفع غــيــر مــرخص به
أو يـفوق التـسعـيرات اHصـادق علـيهـا ويعاقب عـليه طـبقا

للتشريع اHعمول به.

qإذا لم حتـــدد تــســـعــيــرة اخلـــدمــات فـي ســوق مــعـــيــنــة
فـــإنه يـــجب حتــديـــد هــذه الـــتــســـعــيـــرة بــالـــرجــوع إلـى تــلك

اHطبقة على مستوى أسواق اجلملة األخرى.

يــجب أن يـكــون كل دفع لـلــحـقــوق مـتــبـوعــا بـتـســلـيم
فوري لتذكرة مقتطعة من دفتر ذي أرومة.
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اHـاداHـادّة ة 7 :  :  يــجب عـلى اHـســيـر مــسك سـجل مـحــاسـبـة
طـبـقـا لـلــتـشـريع والـتـنــظـيم اHـعـمـول بــهـمـا. كـمـا يـجب أن

يقوم |سك السجالت اإللزامية اHقررة لهذا الغرض.

حقوق اإليجارحقوق اإليجار

8 :  :  حتـــدد حــــقـــوق إيـــجـــار اHــــربـــعـــات واحملالت اHــاداHــادّة ة 
واألمـاكن الـتي تــدفع من طـرف اHـســتـفـيـدين عــلى الـنـحـو

اآلتي :

- ................... (عـــدد) احملالت اHـــغـــطــاة تـــســـتـــجــيب
qقاس محدد بقيمة..........................دج /شهرياH

- ................... مربـعات ال تـستـجيب Hـقاس مـحدد
qبقيمة..........................................دج/ شهريا

qأماكن بقيمة ................................دج/ شهريا -

- ....................مـــحـالت تـــأوي الـــتـــجــــارة اHـــرافـــقـــة
بقيمة..........................................دج/ شهريا.

مراجعة حقوق اHكان والتوقفمراجعة حقوق اHكان والتوقف

اHــــاداHــــادّة ة 9 :  :  �ــــكـن مــــســـيــــر ســــوق اجلــــمــــلـــة أن يــــطــــلب
مـراجـعـة تــسـعـيــرة حـقـوق اHــكـان والـتـوقـف بـعـد أخـذ رأي

اجمللس التنفيذي الوالئي.

ال يــســـمح |ـــراجــعـــة الــتـــســعـــيــرة إال مـــرة واحــدة في
السنة.

مراقبة الوزن والقياسمراقبة الوزن والقياس

اHــاداHــادّة ة 10 :  :  يــجـب عــلى مـــســـيــر ســـوق اجلــمـــلــةq حتت
طـائــلـة تــطـبـيق الــعـقــوبـات اHـنــصـوص عـلــيـهــا في األحـكـام
الــتـشــريــعـيــة والــتـنــظــيـمــيــةq الـســهــر عـلـى صـيــانـة أدوات
الوزن والـقياس اHـوضوعـة حتت مسؤولـيته والـعمل على

أن تكون في حالة سير جيدة ومضبوطة.

يــتــكــفل اHــسـتــأجــر بــدفع مــصــاريف خــتم ومــراجــعـة
اHــــــكـــــايــــــيل واHـــــوازيـن وأدوات الـــــقــــــيـــــاس األخــــــرى الـــــتي

يستعملونها.

تنظيف السوق وصيانتهاتنظيف السوق وصيانتها

اHــاداHــادّة ة 11 :  :  يـــلــزم مـــســيـــر ســوق اجلـــمــلـــة بـــتــنـــظــيف
السوق يوميا وعلى نفقته.

وبـــهـــذه الـــصـــفـــةq يـــجب أن تـــخـــصص نـــســـبـــة خـــمس
وعـــــشــــرين بـــــاHــــائــــة (25%) من مـــــداخــــيـل حــــقـــــوق اHــــكــــان

والدخول لنظافة سوق اجلملة وصيانتها.

إعالن التسعيرات إعالن التسعيرات 

اHــــاداHــــادّة ة 12 :  :  يــــلــــزم مـــســــيـــر ســــوق اجلــــمـــلــــة بـــإشــــهـــار
qمخـتلـف التـسعـيرات واحلـقوق الـواجب دفـعهـا باإللـصاق

ويجب أن تكون محررة بصفة واضحة ومقروءة.

Wالتأم Wالتأم 

Wادّة ة 13 :  :  يلزم مسيـر سوق اجلملة بـاكتتاب تأمHاداHا
يغطي كل حادث أو خسارةq طبقا للتشريع اHعمول به.

 مواقيت الفتح والغلق مواقيت الفتح والغلق

اHـاداHـادّة ة 14 :  :  تــنـظـم مـواقــيت فــتح وغـلق الــســوق عـلى
النحو اآلتي :   

- من الـسـاعة .................................. إلى الـسـاعة
qلبيع السلع ....................

- من الـسـاعة .................................. إلى الـسـاعة
....................لدخول السلع.

يــــتم غــــلق الــــســـوق خــــارج هـــذه األوقــــات وال يــــســـمح
بالتنقل فيه أو �ارسة أي نشاط بداخله حينئذ.

وفي حالـة بقـاء بعض الـتجـار في السـوق للـضرورة
فإنه يجب إخطار مصالح األمن بذلك.

يــــتم غــــلق الـــســــوق بــــغـــرض تــــنـــظــــيـــفـه خالل أوقـــات
محددة.

شروط البيعشروط البيع

اHـاداHـادّة ة 15 :  :  يـجب عــلى مــســيــر سـوق اجلــمــلـة الــســهـر
على أن تتم عمليات البيع باجلملة داخل سوق اجلملة. 

حرّر بـ......................q في .......................

مسير سوق اجلملة 

قر° وصودق عليه
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مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الــــثـــاني عــــام   ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1433
اHوافق اHوافق 26  فبراير سنة   فبراير سنة q2012 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

مفتش باHديرية العامة للوظيفة العمومية.مفتش باHديرية العامة للوظيفة العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

|ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  ربــيع الـثـاني
عـــام 1433 اHــوافق 26  فــبـــرايــر ســـنــة 2012  تـــنـــهى مـــهــام
الـسّـيد بـوعالم عـلـواشq بـصفـته مـفـتشـا بـاHـديريـة الـعـامة

للوظيفة العموميةq إلحالته على التقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الــــثـــاني عــــام   ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1433
اHوافق اHوافق 26  فبراير سنة   فبراير سنة q2012 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
Wمديـر دراسات مـكلف بالـتنـظيم والـعمل اإلداريWمديـر دراسات مـكلف بالـتنـظيم والـعمل اإلداري

باHديرية العامة لإلصالح اإلداري.باHديرية العامة لإلصالح اإلداري.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

|ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  ربــيع الـثـاني
عـــام 1433 اHــوافق 26  فــبـــرايــر ســـنــة 2012  تـــنـــهى مـــهــام
الـسّيـد مـالك تيـبورتـqW بصـفتـه مديـرا للـدراسات مـكلـفا
بــالـتــنـظـيـم والـعـمـل اإلداريـW بــاHـديـريــة الـعــامـة لإلصالح

اإلداريq إلحالته على التقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الــــثـــاني عــــام   ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1433
اHوافق اHوافق 26  فبراير سنة   فبراير سنة q2012 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

مفتشة في والية بجاية.مفتشة في والية بجاية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

|ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  ربــيع الـثـاني
عـــام 1433 اHــوافق 26  فــبـــرايــر ســـنــة 2012  تـــنـــهى مـــهــام
qبصفتها مفتشة في والية بجاية qاآلنسة مبروكة مقنانة

بناء على طلبها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومــان رئـاســيمــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرـان مــؤرّخـان في خـان في 4  ربـيع الــثــاني عــام  ربـيع الــثــاني عــام
يــتـضــمّــنـانــنـان  qيــتـضــم q2012 ـوافق 26  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـةHـوافق  اH1433 ا

إنــــهــــاء مــــهــــام مــــديـــــرين لــــلــــمــــواصالت الــــســــلــــكــــيــــةإنــــهــــاء مــــهــــام مــــديـــــرين لــــلــــمــــواصالت الــــســــلــــكــــيــــة
.Wوالالسلكية الوطنية في واليت.Wوالالسلكية الوطنية في واليت

ـــــــــــــــــــــــــــــ

|ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 ربــيع الــثـاني
عـــام 1433 اHــوافق 26  فــبـــرايــر ســـنــة 2012  تـــنـــهى مـــهــام

الـــســـيـــد عــــمـــر بـــوجـــلـــطـيq بـــصـــفـــته مــــديـــرا لـــلـــمـــواصالت
السلـكية والالسلـكية الوطـنية في والية إيـليزيq لتـكليفه

بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

|ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 ربــيع الــثـاني
عـــام 1433 اHــوافق 26  فــبـــرايــر ســـنــة 2012  تـــنـــهى مـــهــام
الـــســيـــد مـــحـــمــد بـن شــعـــةq بـــصـــفــتـه مــديـــرا لـــلــمـــواصالت

السلكية والالسلكية الوطنية في والية غليزان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الــــثـــاني عــــام   ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1433
اHوافق اHوافق 26  فبراير سنة   فبراير سنة q2012 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

قاضية.قاضية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

|ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 ربــيع الــثـاني
عــام 1433 اHـوافق 26  فـبـرايــر سـنـة 2012  تـنــهىq ابـتـداء
qمــهـــام اآلنــســة مـــلــيــكـــة نــامــة q2011 من 31 أكـــتــوبــر ســنــة

بصفتها قاضيةq بسبب الوفاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الــــثـــاني عــــام   ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1433
اHوافق اHوافق 26  فبراير سنة   فبراير سنة q2012 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

نائب مدير بوزارة االستشراف واإلحصائيات.نائب مدير بوزارة االستشراف واإلحصائيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

|ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  ربــيع الـثـاني
عـــام 1433 اHــوافق 26  فــبـــرايــر ســـنــة 2012  تـــنـــهى مـــهــام
السّيد توفيق بـن دوحةq بصفته نائب مديـر للمنظومات
اإلعالمـيــة بـوزارة االسـتــشـراف واإلحـصـائــيـاتq لـتــكـلـيـفه

بوظيفة أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الــــثـــاني عــــام   ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1433
اHوافق اHوافق 26  فبراير سنة   فبراير سنة q2012 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

نائبة مدير بوزارة الفالحة والتنمية الرنائبة مدير بوزارة الفالحة والتنمية الرّيفية.يفية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

|ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  ربــيع الـثـاني
عـــام 1433 اHــوافق 26  فــبـــرايــر ســـنــة 2012  تـــنـــهى مـــهــام

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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اآلنـسة خـلـيـدة عـبـديشq بـصفـتـهـا نـائـبة مـديـر لـلـدراسات
الــقــانـونــيــة في مــديـريــة الــشـؤون الــقــانـونــيــة والـتــنــظـيم
بــوزارة الـفالحـة والـتـنـمـيـة الـريـفـيــةq لـتـكـلـيـفـهـا بـوظـيـفـة

أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الــــثـــاني عــــام   ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1433
اHوافق اHوافق 26  فبراير سنة   فبراير سنة q2012 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

مديرين  للمصالح الفالحية في الواليات.مديرين  للمصالح الفالحية في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

|ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  ربــيع الـثـاني
عـــام 1433 اHــوافق 26  فــبـــرايــر ســـنــة 2012  تـــنـــهى مـــهــام
الـــســادة اآلتـــيــة أســمـــاؤهم بــصـــفــتـــهم مــديـــرين لــلـــمــصــالح
الفالحية في الواليات اآلتيةq لتكليفهم بوظائف أخرى :

qفي والية أم البواقي qعبد الناصر خير الدين -

qفي والية تيبازة qأمحمد جبار -

- عاشور مرازقةq في والية عW الدفلى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الــــثـــاني عــــام   ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1433
اHوافق اHوافق 26  فبراير سنة   فبراير سنة q2012 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
مــــفـــتـش بـــوزارة الــــعـــمـل والـــتــــشـــغــــيل والـــضــــمـــانمــــفـــتـش بـــوزارة الــــعـــمـل والـــتــــشـــغــــيل والـــضــــمـــان

االجتماعي.االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

|ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  ربــيع الـثـاني
عـــام 1433 اHــوافق 26  فــبـــرايــر ســـنــة 2012  تـــنـــهى مـــهــام
الـــسّــيــد حـــمــيــد راربــوq بـــصــفــته مـــفــتــشــا بـــوزارة الــعــمل

والتشغيل والضمان االجتماعيq إلحالته على التقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الــــثـــاني عــــام   ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1433
اHوافق اHوافق 26  فبراير سنة   فبراير سنة q2012 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

مدير الصحة والسكان في والية أم البواقي.مدير الصحة والسكان في والية أم البواقي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

|ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  ربــيع الـثـاني
عـــام 1433 اHــوافق 26  فــبـــرايــر ســـنــة 2012  تـــنـــهى مـــهــام
السّيد ساسي قسـومq بصفته مديرا للصحة والسكان في

والية أم البواقيq بناء على طلبه.

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الــــثـــاني عــــام   ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1433
اHوافق اHوافق 26  فبراير سنة   فبراير سنة q2012 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

بوزارة الصناعة وترقية االستثمارات - سابقا.بوزارة الصناعة وترقية االستثمارات - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

|ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  ربــيع الـثـاني
عـــام 1433 اHــوافق 26  فــبـــرايــر ســـنــة 2012  تـــنـــهى مـــهــام
السّيدة والسّيد اآلتي اسماهما بوزارة الصناعة وترقية
االســتــثــمــارات - ســابــقـاq لــتــكــلــيف كل مــنــهـمــا بــوظــيــفـة

أخرى :
- جــــمــــال خــــالفq بــــصــــفــــته رئــــيس قــــسـم مــــتــــابــــعـــة

qالصفقات
- سهام بويحياويq بصفتها مفتشة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الــــثـــاني عــــام   ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1433
اHوافق اHوافق 26  فبراير سنة   فبراير سنة q2012 يتضمq يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
مـدير الصـيد البحـري واHوارد الصـيدية في واليةمـدير الصـيد البحـري واHوارد الصـيدية في والية

الطارف.الطارف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

|ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  ربــيع الـثـاني
عـــام 1433 اHــوافق 26  فــبـــرايــر ســـنــة 2012  تـــنـــهى مـــهــام
الـسّـيـد مقـران بن إسـعـدq بـصفـته مـديـرا لـلـصيـد الـبـحري

واHوارد الصيدية في والية الطارف.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الــــثـــاني عــــام   ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1433
Wن تــعــيـWيــتــضــمّن تــعــيـ qيــتــضــم q2012 ــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة   فـــبــرايــر ســنــةHــوافق اHا
مدير اHواصالت السلكية والالسلكية الوطنية فيمدير اHواصالت السلكية والالسلكية الوطنية في

والية قاHة.والية قاHة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

|ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 ربــيع الــثـاني
عــام 1433 اHـوافق 26  فـبـرايــر سـنـة 2012  يـعـيّن  الــسّـيّـد
عـمـر بوجـلـطيq مـديـرا لـلـمـواصالت السـلـكـيـة والالسـلـكـية

الوطنية في والية قاHة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الــــثـــاني عــــام   ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1433
Wن تــعــيـWيــتــضــمّن تــعــيـ qيــتــضــم q2012 ــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة   فـــبــرايــر ســنــةHــوافق اHا

مدير اإلدارة احمللية في والية جيجل.مدير اإلدارة احمللية في والية جيجل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

|ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 ربــيع الــثـاني
عــام 1433 اHـوافق 26  فـبـرايــر سـنـة 2012  يـعـيّن  الــسّـيّـد

فريد عكمونq مديرا لإلدارة احمللية في والية جيجل.
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مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الــــثـــاني عــــام   ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1433
Wن تــعــيـWيــتــضــمّن تــعــيـ qيــتــضــم q2012 ــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة   فـــبــرايــر ســنــةHــوافق اHا

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

|ـوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4  ربــيع الـثـاني
عــام 1433 اHـوافق 26  فــبـرايــر ســنـة 2012  يـعــيّن الــسـادة

اآلتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الواليات اآلتية :

والية أم البواقي :والية أم البواقي :

qدائرة مسكيانة : سليم حريزي -

والية تبسة :والية تبسة :
qدائرة الشريعة : عبد الوهاب جراد -

والية سطيف :والية سطيف :
qالكبيرة : سعيد منصوري Wدائرة ع -

والية بومرداس :والية بومرداس :
qدائرة خميس اخلشنة : عبد العزيز قوقام -

- دائرة بغلية : عمار سادات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الــــثـــاني عــــام   ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1433
Wن تــعــيـWيــتــضــمّن تــعــيـ qيــتــضــم q2012 ــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة   فـــبــرايــر ســنــةHــوافق اHا

الكاتبة العامة لبلدية البليدةالكاتبة العامة لبلدية البليدة
ـــــــــــــــــــــــــــــ

|ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 ربــيع الــثـاني
عــام 1433 اHـوافق 26  فـبـرايـر سـنـة 2012  تـعـيّن الـسّـيّـدة

جميلة بن قداشq كاتبة عامة لبلدية البليدة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومــان مــرسـومــان رئـاســيرئـاســيّـان ـان مــؤرمــؤرّخـان في خـان في 4  ربـيع الــثــاني عــام  ربـيع الــثــاني عــام
يــتـضــمّــنـانــنـان  qيــتـضــم q2012 ـوافق 26  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـةHـوافق  اH1433 ا

التعيW بوزارة الشؤون اخلارجية.التعيW بوزارة الشؤون اخلارجية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

|ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 ربــيع الــثـاني
عــام 1433 اHـوافق 26  فـبـرايـر سـنة 2012  يعـW السّـيّدان
اآلتي اسـمـاهـمـا في اHـديريـة الـعـامـة لـلشـؤون الـسـيـاسـية

واألمن الدوليW بوزارة الشؤون اخلارجية :
- مـحـمـد بـلعـورةq مـديـرا لأل² اHـتـحـدة واHـؤتـمرات

qاجلهوية
- مـــحــــمــــد قـــشــــطــــوليq نــــائب مــــديـــر Hــــســــائل األمن

الدولي.

|ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 ربــيع الــثـاني
عــام 1433 اHـوافق 26  فــبـرايــر ســنـة 2012  يــعـيّـن الـسّــيّـد
الـــعــربي احلــاج عـــليq نــائب مـــديــر Hــنــظـــمــة األ² اHــتــحــدة
Wــديـريـة الـعــامـة لـلـشــؤون الـسـيـاسـيــة واألمن الـدولـيـHبـا

بوزارة الشؤون اخلارجية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الــــثـــاني عــــام   ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1433
Wن تــعــيـWيــتــضــمّن تــعــيـ qيــتــضــم q2012 ــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة   فـــبــرايــر ســنــةHــوافق اHا
مديـر اHنـظومـات اإلعالمـية والـتوثـيق واألرشيفمديـر اHنـظومـات اإلعالمـية والـتوثـيق واألرشيف

بوزارة االستشراف واإلحصائيات.بوزارة االستشراف واإلحصائيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

بـــمـــــوجــــب مـــــرســــوم رئـــــاســـيّ مـــــؤرّخ فـــــي
4 ربـــيــع الـــثـــانـــي عـــام 1433 اHـــوافــق 26  فـــبـــرايــر
ســــنــــة 2012  يــــعــــيّن  الــــســــيّــــد تــــوفــــيق بـن دوحــــةq مــــديـــرا
لــلــمــنــظــومــات اإلعالمــيــة والــتــوثــيق واألرشــيـف بـوزارة

االستشراف واإلحصائيات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومــان مــرسـومــان رئـاســيرئـاســيّـان ـان مــؤرمــؤرّخـان في خـان في 4  ربـيع الــثــاني عــام  ربـيع الــثــاني عــام
يــتـضــمّــنـانــنـان  qيــتـضــم q2012 ـوافق 26  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـةHـوافق  اH1433 ا

تــعـيــW مــديــرين لــلــشـؤون الــديــنــيــة واألوقـاف فيتــعـيــW مــديــرين لــلــشـؤون الــديــنــيــة واألوقـاف في
.Wواليت.Wواليت

ـــــــــــــــــــــــــــــ

|ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 ربــيع الــثـاني
عــام 1433 اHــوافق 26  فــبــرايــر ســنـة 2012  يــعـW الــســيّـد
عـبد الـرحمان الـلبـديq مديـرا للـشؤون الـدينـية واألوقاف

في والية ميلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

|ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 ربــيع الــثـاني
عــام 1433 اHــوافق 26  فــبــرايــر ســنـة 2012  يــعـW الــســيّـد
خلــضـــر قــداريq مــديـــرا لــلــشـــؤون الــديــنـــيــة واألوقــاف في

والية غليزان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الــــثـــاني عــــام   ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1433
Wـن الـتـعـيWيـتضـمّـن الـتـعـي qيـتضـم q2012 ـوافق 26  فـبـرايـر سـنـة   فـبـرايـر سـنـةHـوافق اHا

بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

بـــمــــوجـــــب مــــــرســـوم رئـــــاســـيّ مـــــؤرّخ فـــــي
4 ربـــــــــــــيــــع الــــــــــــثــــــــــــانــــي عـــــــــــــام 1433 اHــــــــــــوافــــق 26
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فـــــــبـــــــرايـــــــر ســـــــنـــــــة 2012 تـــــــعــــــيّـــن اآلنــــــــســـــــتـــــــان
والـــــسّـــــادة اآلتـــــيــــــة أســـــمـــــاؤهـــم بـــــوزارة الـــــفـالحـــــة

والتنمية الريفية :
qمكلفة بالدراسات والتلخيص qخليدة عبديش -

- عبد الناصر خـير الدينq مديرا للتـنمية الفالحية
qناطق اجلافة وشبه اجلافةHفي ا

qنائبة مدير للدراسات القانونية qفتيحة بعوش -
qمفتشا qأمحمد جبار -

- عاشور مرازقةq مفتشا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الــــثـــاني عــــام   ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1433
Wن تــعــيـWيــتــضــمّن تــعــيـ qيــتــضــم q2012 ــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة   فـــبــرايــر ســنــةHــوافق اHا

مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

|ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 ربــيع الــثـاني
عــام 1433 اHـوافق 26  فـبـرايــر سـنـة 2012  يـعـيّن  الــسـيّـد
مـخـتار حـفـايـةq مـفـتـشا بـوزارة الـتـعـلـيم الـعـالي والـبحث

العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الــــثـــاني عــــام   ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1433
Wن تــعــيـWيــتــضــمّن تــعــيـ qيــتــضــم q2012 ــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة   فـــبــرايــر ســنــةHــوافق اHا
اHفتش اجلهوي للعمران والبناء بسيدي بلعباس.اHفتش اجلهوي للعمران والبناء بسيدي بلعباس.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

|ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 ربــيع الــثـاني
عــام 1433 اHـوافق 26  فـبـرايــر سـنـة 2012  يـعـيّن  الــسـيّـد
عــبــد الــوحــيــد طــمـارq مــفــتــشــا جــهــويـا لــلــعــمــران والــبــنـاء

بسيدي بلعباس.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومــان مــرسـومــان رئـاســيرئـاســيّـان ـان مــؤرمــؤرّخـان في خـان في 4  ربـيع الــثــاني عــام  ربـيع الــثــاني عــام
يــتـضــمّــنـانــنـان  qيــتـضــم q2012 ـوافق 26  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـةHـوافق  اH1433 ا

تعيـW مديرين لـلسياحـة والصنـاعة التقـليدية فيتعيـW مديرين لـلسياحـة والصنـاعة التقـليدية في
.Wواليت.Wواليت

ـــــــــــــــــــــــــــــ

|ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 ربــيع الــثـاني
عــام 1433 اHــوافق 26  فــبــرايــر ســنـة 2012  يــعـW الــســيّـد
مـــحـــمـــد ســـفــيـــان زبـــيـــرq مـــديـــرا لـــلـــســـيـــاحـــة والـــصـــنـــاعــة

التقليدية في والية الشلف.

|ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 ربــيع الــثـاني
عــام 1433 اHــوافق 26  فــبــرايــر ســنـة 2012  يــعـW الــســيّـد
مـنور بـرابحq مـديـرا لـلـسيـاحـة والـصـنـاعة الـتـقـلـيـدية في

والية تيارت.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الــــثـــاني عــــام   ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1433
Wـن الـتـعـيWيـتضـمّـن الـتـعـي qيـتضـم q2012 ـوافق 26  فـبـرايـر سـنـة   فـبـرايـر سـنـةHـوافق اHا
بـــــوزارة الـــــصـــــنــــــاعـــــة واHـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرةبـــــوزارة الـــــصـــــنــــــاعـــــة واHـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة

واHتوسطة وترقية االستثمار.واHتوسطة وترقية االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

بــــمـــــوجــــب مـــــرســــوم رئـــــاســـيّ مــــؤرّخ فـــــي
4 ربـــــيــع الـــثـــانـي عـــام 1433 اHــوافق 26  فـــبـــرايـــر ســـنـــة
2012  تـــعــيّـن الــســيّـــدة والــســـيّــد اآلتي اســـمــاهـــمــا بــوزارة

الــصــنــاعـة واHــؤســســات الــصــغــيـرة واHــتــوســطــة وتــرقــيـة
االستثمار :

qمفتشا عاما qجمال خالف -
- ســهــام بــويــحــيـاويq رئــيــســة لــقــسم اجلــودة واألمن

الصناعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الــــثـــاني عــــام   ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1433
Wن تــعــيـWيــتــضــمّن تــعــيـ qيــتــضــم q2012 ــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة   فـــبــرايــر ســنــةHــوافق اHا
رئـــيــســـة دراســات بـــالــوكـــالــة الـــوطــنـــيــة لـــتــطـــويــررئـــيــســـة دراســات بـــالــوكـــالــة الـــوطــنـــيــة لـــتــطـــويــر

االستثمار.االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

|ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 ربــيع الــثـاني
عــام 1433 اHـوافق 26  فـبـرايـر سـنـة 2012  تـعـيّن الـسّـيّـدة
أســمـاء رقــاقــبـةq رئــيـســة دراســات لـدى مــديـر الــدراسـات
اHكلف بـترقية االسـتثمارات بـالوكالة الـوطنية لـتطوير

االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم رئــــاسيمـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤر مـــؤرّخ في خ في 4  ربـــيع الــــثـــاني عــــام   ربـــيع الــــثـــاني عــــام 1433
Wن تــعــيـWيــتــضــمّن تــعــيـ qيــتــضــم q2012 ــوافق 26  فـــبــرايــر ســنــة   فـــبــرايــر ســنــةHــوافق اHا
اHـديــر الـعــام لـلـوكــالـة الــوطـنــيـة لــتـرقــيـة احلــظـائـراHـديــر الـعــام لـلـوكــالـة الــوطـنــيـة لــتـرقــيـة احلــظـائـر

التكنولوجية وتطويرها.التكنولوجية وتطويرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

|ــوجب مـرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 ربــيع الــثـاني
عــام 1433 اHـوافق 26  فـبـرايــر سـنـة 2012  يـعـيّن  الــسـيّـد
يـوسف أكــلـوفq مــديـرا عــامـا لـلــوكـالــة الـوطــنـيــة لـتــرقـيـة

احلظائر التكنولوجية وتطويرها.
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وزارة التعليم العاليوزارة التعليم العالي
 والبحث العلميوالبحث العلمي

قــــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرقــــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرّخ في خ في 17 رمــضــان عـام  رمــضــان عـام 1432
اHـــــوافق اHـــــوافق 17 غـــــشـت ســـــنـــــة  غـــــشـت ســـــنـــــة q q2011  يـــــحـــــد يـــــحـــــدّد اHـــــعـــــاملد اHـــــعـــــامل
الـــــتـــــصـــــحـــــيـــــحـي اHـــــســـــتـــــعـــــمل لـــــتـــــحـــــديـــــد مـــــرتبالـــــتـــــصـــــحـــــيـــــحـي اHـــــســـــتـــــعـــــمل لـــــتـــــحـــــديـــــد مـــــرتب
اHــســتــخــدمــW األجــانب اHــوظــفــW لــدى مــؤســسـاتاHــســتــخــدمــW األجــانب اHــوظــفــW لــدى مــؤســسـات

.Wالتعليم والتكوين العالي.Wالتعليم والتكوين العالي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Wإنّ األم

qاليةHووزير ا

qووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- |قـتضى اHـرسوم رقم 86-276 اHؤرّخ في 9 ربيع
األوّل عام 1407 اHوافق 11 نوفـمبر سنة 1986 الـذي يحدّد
شروط توظيف اHـستخدمW األجـانب في مصالح الدولة
qــؤسـســات والـهــيــئـات الــعــمـومــيـةHواجلــمـاعــات احملــلـيــة وا

qتمّمHعدّل واHا

- و|قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 07-304 اHـؤرّخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
WــوظــفــHــرتــبـــات اH الـــذي يــحــدّد الـــشــبــكــــة االســتــداللـــيـــة

qونظـام دفـع رواتبهم

- و|قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و|ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-129 اHؤرّخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اHـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008
واHــتــضـمّن الــقــانـون األســاسي اخلــاص بــاألسـتــاذ الــبـاحث

qاالستشفائي اجلامعي

- و|ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-130 اHؤرّخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اHـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008

qتضمّن القانون األساسي اخلاص باألستاذ الباحثHوا

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
- و|ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

qالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

- و|ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 28 ذي الــقــعــدة عــام 1425 اHــوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2005
الـذي يحدّد نسبة اHـعامل التصحـيحي اHستعـمل لتحديد
مــــــرتب اHــــســـتــــخـــدمــــW األجــــــانب اHــــوظـــفــــــW بـــصــــفــــــة
أســـاتــذة وأسـاتــذة مــحـاضــرين لـدى مــؤســسـات الــتـعــلـــيم

qWوالتكـوين العالي

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تـطـبـيـقـا لـلـمـادّة 8 مـكـرّر من اHـرسـوم
رقم 86-276 اHــــؤرّخ في 9 ربـــيع األوّل عـــام 1407 اHــــوافق
qــذكــور أعالهHــتـــمّم واHــعــدّل واH11 نــوفــمـــبــر ســنــة 1986 ا

يـــهـــدف هـــذا الـــقــــرار إلى حتـــديـــد اHــــعـــامل الـــتــــصـــحـــيـــحي
WوظفHاألجـانب ا WستـخدمHسـتعمل لتـحديد مـرتب اHا
لــدى مـــؤســـســـات الـــتــعـــلـــيم والـــتـــكـــوين الـــعـــالـــيــW حـــسب

اHنصب وحسب شعبة التكوين العالي.

اHاداHادّة ة 2 :  : يحدّد اHعـامــل التصحيحي حسب اHنصب
وشـــعــبــة الــتــكــــوين الــعـــــالـي وفــقـــــا لــلــجـــــدول اHــلــحـــق

بهـــذا القــرار.

اHــــــاداHــــــادّة ة 3 :  : تـــــــلـــــــــغـى أحـــــــكـــــــــام الـــــــقـــــــــرار الــــــــوزاري
اHـشـتـــرك اHـؤرّخ فـي 28 ذي الـقـعـدة عـــام 1425 اHـوافق 9

يناير سنة 2005 واHذكــور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1432 اHـوافق 17
غشت سنة 2011.

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقـاسم بوشمالبلقـاسم بوشمال
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اHلحقاHلحق

- العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية
العلوم القانونية
اللغات األجنبية

التـرجمة
اإلعالم اآللي
الرياضيات

العلوم الطبية
العلوم الصيدلية
العلوم البيطرية

التكنولوجيا
العلوم االجتماعية واإلنسانية

- العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية
العلوم القانونية
اللغات األجنبية

التـرجمة
اإلعالم اآللي
الرياضيات

العلوم الصيدلية
العلوم البيطرية

التكنولوجيا
العلوم االجتماعية واإلنسانية

- العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية
العلوم القانونية
اللغات األجنبية

التـرجمة
اإلعالم اآللي
الرياضيات

العلوم الصيدلية
العلوم البيطرية

التكنولوجيا
العلوم االجتماعية واإلنسانية

اHعامل التصحيحياHعامل التصحيحيشعبة التكوين العاليشعبة التكوين العالياHناصباHناصب



وزارة الصناعة واKؤسساتوزارة الصناعة واKؤسسات
الصغيرة واKتوسطةالصغيرة واKتوسطة
وترقية االستثماروترقية االستثمار

قـقــرار مـؤررار مـؤرّخ في خ في 15  رم  رمـضان عام ضان عام 1432 اHـوافـق  اHـوافـق 15 غـشت غـشت
سـنـنــة ة q 2011 ي q يـتـضــــمّن تن تـعــــيـW أعW أعـضــــاء ماء مـجـلس إدارةلس إدارة

الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاريالوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

|ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرّخ في 15 رمــــــضـــــــان عــــــام 1432
اHــوافــق 15 غــشت ســنــــة 2011  تــعــيّـن الــســيّــدة والــسّــادة
اآلتـــيــــة أســـمــــاؤهـم تـــطـــبــــيـــقـــــا لــــلـــمـــادّة 14 مـن اHـــرســــوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقم 07-119 اHـؤرّخ في 5 ربــيع الــثـــانـي عــام
1428 اHــــوافـق 23 أبــــريل ســــنـــة 2007 واHــــتـــضــــمّن إنــــشـــاء

الــوكـالــة الــوطـنــيــة لـلــوســاطـة والــضــبط الــعـقــاري ويــحـدد
قـــانـــونـــهـــا األســـاسيq أعــــضـــاء في مـــجـــلس إدارة الـــوكـــالـــة

الوطنية للوساطة والضبط العقـاري :
- عـــــبــــــد الــــــرزاق حــــــنـيq �ــــــثل وزيــــــر الــــــصــــــنــــــاعـــــة
qـتـوسـطـة وتـرقـيـة االسـتـثـمـارHـؤسـسـات الـصـغـيــرة واHوا

qرئيسا
- عـــــبـــــد اخلــــــالق شــــــرفـــــةq �ـــــثـل وزيـــــر الـــــداخــــــلـــــيـــــة

qعضوا qواجلماعات احمللية
qعضوا qاليةHثل وزير ا� qمحمد بوتمتم -

qعضوا qاليةHثل وزير ا� qالك شطارHعبد ا -
- مـــــخـــــلـــــوف نـــــايت ســـــعـــــادةq �ـــــثـل وزيـــــر الـــــســـــكن

qعضوا qوالعمران
- عـــــبـــــد الـــــنـــــاصـــــر ورديq �ـــــثل وزيـــــر الـــــســـــيـــــاحــــة

qعضوا qوالصناعة التقليدية
qعضوا qثل وزير النقل� qناصـر الديـن بوقـشور -
- خلـــــــضـــــــر بن مـــــــعـــــــزوزq �ــــــثـل وزيـــــــــر الــــــطـــــــاقــــــــة

qعضوا qنــاجمHوا
- مــجــيـد ســعــادةq �ــثل وزيـر الــتــهــيـئــة الــعـمــرانــيـة

qعضوا qوالبيئة
- ســمــيــة رمــلـةq �ــثــلــة الــوكـالــة الــوطــنــيـة لــتــهــيــئـة

qعضوة qوجاذبية األقاليم
- طــاهــر حـواسq �ــثل الــوكــالـة الــوطــنـيــة لــتـطــويـر

االستثمارq عضوا.

قــــــرار مــــــؤرخ في قــــــرار مــــــؤرخ في 15 ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام  ذي الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1432 اHـــــوافق  اHـــــوافق 13
أكـتـوبـر سـنـة أكـتـوبـر سـنـة q q2011 يـحــــدد تدد تـشـكـيـلـة جلة جلــــنـة الة الـتـحـكـيميم

للجائزة اجلزائرية للجودة لسنة للجائزة اجلزائرية للجودة لسنة 2011.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

|ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 15 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1432
اHـوافق 13 أكــتـوبــر ســنـة q2011 تــتـشــكل جلــنــة الــتــحــكـيم
لـلجـائـزة اجلزائـريـة للـجـودة لسـنة q2011 تـطـبيـقا ألحـكام
اHادة 4 من اHرسـوم التنفيذي رقم 02 - 05 اHؤرّخ في 22
شــوال عــام 1422 اHــوافق 6 يــنــايــر ســنـة 2002 واHــتــضـمن
إنـشـاء اجلــائـزة اجلــزائـريـة لــلـجـودةq مـن الـسـيّــدة والـسـادة

اآلتية أسماؤهم :

qرئيسـا qخبير qمحمد الهادي لوادفل -

- مـــحــمــد شــاميq اHــديــر الـــعــام لــلــغــرفــة اجلــزائــريــة
qعضوا qللتجارة والصناعة

- حـــســW هــنيq الـــرئــيس اHــديـــر الــعــام لــلـــمــؤســســة
qعضوا qالوطنية للدهن

- مــحــمـد الــشــايب عــيـســاويq اHــديــر الـعــام لــلـمــعــهـد
qعضوا qاجلزائري للتقييس

- نــــور الــــديـن بــــوديــــســــةq اHـــــديــــر الــــعــــام لـــــلــــهــــيــــئــــة
qعضوا qاجلزائرية لالعتماد

- ســـيـــد عــــلي رضــــا بن اخلـــزنــــاجيq مـــديــــر الـــديـــوان
qعضوا qالوطني للقياسة القانونية

- جمال عبادq اHـدير العام للمركز اجلزائري Hراقبة
qعضوا qالنوعية والرزم

- مــحـمــد بـنــيـنيq اHــديــر الـعــام لـلــوكـالــة اجلـزائــريـة
qعضوا qلترقية الصادرات

- جـــنـــيـــدي بن داودq مـــديـــر اجلـــودة - االســـتـــشــارة -
الــتـســيــيـرq �ــثل جــمــعـيــة تــرقـيــة الــفــعـالــيــة االقـتــصــاديـة

qعضوا qؤسسةHواجلودة في ا

qعضوا qخبير qعبد العالي بوزيد -

qعضوا qخبير qعلي كركوب -

qصـحفية بالتـلفزة الوطنية qرتيبة آيت سي علي -
عضوة.
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