
العدد العدد 18
السالسّنة السابعة واألربعوننة السابعة 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 أواألربعاء أوّل ربيع الثاني عام ل ربيع الثاني عام 1431 هـهـ
اHوافـق اHوافـق 17  مارس مارس سنة سنة 2010 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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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 10 - 91  مـؤرّخ في 28 ربــيع األول عـام 1431 اHـوافق 14 مـارس ســنـة q2010 يـحــدد الــقــانــون األسـاسي
النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل احلضري وشبه احلضري...........................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 10 - 92  مـؤرّخ في 28 ربـيع األول عام 1431 اHـوافق 14 مـارس سـنـة q2010 يـتـضـمن  إنـشـاء مـؤسـسات
عمومية للنقل احلضري وشبه احلضري...........................................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقم 10 -93  مـؤرّخ في 28 ربــيع األول عـام 1431 اHـوافق 14 مـارس ســنـة q2010 يــعـــدل ويــتــمـم اHـــرســـوم
الــتـنـفــيــذي رقم 04 - 373 اHـؤرخ في 8 شــوال عـام 1425 اHـوافق 21 نـوفـمــبـر سـنـة 2004 الــــذي يــحـــدد شــــروط مــنــح
االمـتـــيــاز مـن أجـــل إنـشــاء مـؤسـســة لتربيـة اHائيـات وكيفيـات ذلك............................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ في 16 صــفــر عــام 1431 اHـوافـق أوّل فـبــرايــر ســنـة q2010 يــتــضــمن إنــهـاء مــهــام نــائـبــة مــديــر بـوزارة
الصناعة - سابقا.........................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 16 صـفـر عـام 1431 اHـوافق أوّل فبـرايـر سـنة q2010 يـتـضـمن إنهـاء مـهـام مـديـر الثـقـافـة اإلسالمـية
بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ في 16 صــفــر عــام 1431 اHـوافـق أوّل فـبــرايــر ســنـة q2010 يــتــضــمن إنــهــاء مـهــام  نــائب مــديــر بـوزارة
الشؤون الدينية واألوقاف............................................................................................................................
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 اHوافق أوّل فبراير سنة q2010 يتضمن إنهاء مهام نائب  مدير بوزارة النقل..
مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ في 16 صــفــر عــام 1431 اHـوافـق أوّل فـبــرايــر ســنـة q2010 يــتــضــمن إنــهــاء مـهــام مــديــر اHــعــهــد الـعــالي
للبحرية.....................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 16 صـفـر عـام 1431 اHـوافق أوّل فـبــرايـر سـنـة q2010 يـتـضــمن إنـهـاء مـهــام مـديـر مـعــهـد رصـد مـيـاه
األمطار والتكوين والبحث...........................................................................................................................
مرسومـان رئاسيان مؤرخان في 16 صفر عام 1431 اHوافق أوّل فبراير سنة q2010 يتضمنان إنـهاء مهام مديرين للنقل في
الواليات.....................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 صفـر عام 1431 اHـوافق أوّل فبـراير سـنة q2010 يتـضمن إنـهاء مـهام مـديرين لـلصـحة والـسكان
في الواليات...............................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 16 صـفـر عـام 1431 اHـوافق أوّل فـبـرايـر سـنـة q2010 يـتـضـمن إنـهـاء مـهـام مـدير الـثـقـافـة فـي والية
معسكر......................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي مـؤرخ في 16 صـفـر عـام 1431 اHـوافق أوّل فـبــرايـر سـنـة q2010 يــتـضـمـن إنـهـاء مـهــام مـديـر اHــركـز اجلـزائـري
للسينما.....................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ في 16 صــفــر عــام 1431 اHـوافـق أوّل فـبــرايــر ســنـة q2010 يــتــضـمـن إنـهــاء مــهــام اHــديــر الــعــام لــديـوان
الترقية والتسيير العقاري في والية بسكرة...................................................................................................
مــرسـوم رئــاسي مـؤرخ في 16 صـفــر عـام 1431 اHـوافق أوّل فـبــرايـر سـنـة q2010 يــتـضــمن إنـهــاء مـهـام بــعـنــوان وزارة الـسـكن
والعمران...................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسي مــؤرخ في 16 صــفــر عــام 1431 اHــوافق أوّل فــبــرايــر ســنــة q2010 يــتــضــمن تــعــيـW رئــيــســة دراســات بـوزارة
الصناعة وترقية االستثمارات......................................................................................................................

مرسومـان رئاسيان مؤرخان في 16 صفر عام 1431 اHوافق أوّل فبـراير سنة q2010 يتضمنـان تعيW نواب مديرين بوزارة
الشؤون الدينية واألوقاف............................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 صفـر عام 1431 اHوافق أوّل فبـراير سنة q2010 يتضـمن تعيـW مكلف بـالدراسات والـتلخيص
بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسي مــؤرخ في 16 صــفــر عــام 1431 اHــوافق أوّل فــبــرايــر ســنــة q2010 يــتــضــمن تــعــيــW مـديــر الــشــؤون الــديــنــيـة
واألوقاف في والية باتنة..............................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسي مــؤرخ في 16 صــفــر عــام 1431 اHــوافق أوّل فــبــرايــر ســنــة q2010 يــتــضــمن تــعــيــW اHــديــر الــعــام لــلــمــؤســسـة
العمومية للنقل احلضري في مدينة تيزي وزو................................................................................................
مــرســـوم رئــاسـي مــؤرخ في 16 صــفـــر عــام 1431 اHـــوافق أوّل فــبـــرايــر ســـنــة q2010 يـــتــضــمن تـــعــيــW مـــديــر الــنـــقل في واليــة
قاHة...........................................................................................................................................................
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 اHوافق أوّل فبـراير سنة q2010 يتضمن تعـيW رئيس دراسات باHركز العملي
Hتابعة أمن وسالمة السفن واHنشآت اHينائية.................................................................................................
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 اHوافق أوّل فبراير سنة q2010 يتضمن تعيW مدير دراسات بوزارة الثقافة..
مــرســـوم رئــاسي مــؤرخ في 16 صــفــر عــام 1431 اHــوافق أوّل فــبــرايــر ســنــة q2010 يــتـضــمـن تـعــيــW مــديــر الــثــقــافـة فـي واليـة
قسنطينة...................................................................................................................................................
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1431 اHوافق أوّل فبراير سنة q2010 يتضمن تعيW مدير اHتحف الوطني للزخرفة
واHنمنمات وفن اخلط..................................................................................................................................
مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 صفـر عام 1431 اHـوافق أوّل فبـراير سـنة q2010 يتـضمن تعـيW نائـبي مديرين بـوزارة السكن
والعمران...................................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسي مؤرخ في 16 صـفـر عـام 1431 اHـوافق أوّل فبـرايـر سـنة q2010 يـتـضمـن تعـيـW اHـدير الـعـام لـديوان الـتـرقـية
والتسيير العقاري في والية الشلف...............................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الدوزارة الدّفاع الوطنيفاع الوطني

قــرار وزاري مـشـتـرك مــؤرخ في أول ربـيع األول عـام 1431 اHـوافق 15  فــبـرايـر سـنـة q2010 يـتـضـمـن فـتح شـعب وفـروع في
qـتـعـددة الـتـقـنـيـات بـالـنـاحـيـة الـعـسـكـريـة األولىHـدرسـة الـعــسـكـريـة اHـقـاعـد الـبـيـداغـوجـيـة بـاHـاجـسـتـيـر ويـحـدد عـدد اHا
بعنوان السنة اجلامعية 2009 - 2010..............................................................................................................

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 27 ذي القـعدة عام 1430 اHوافق 15 نوفمـبر سنة q2009 يـتعلّق بـإعادة تصنـيف مقطع طريق
والئي في والية جيجل..................................................................................................................................
قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 2 صفـر عام 1431 اHوافق 18 ينـاير سنة q2010 يتـعلّق بتـصنيـف طريق ضمن صـنف الطرق
الوالئية في والية ورقلة...............................................................................................................................
قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 2 صـفــر عـام 1431 اHـوافق 18 يـنــايـر ســنـة q2010 يـتــعـلّق بـتــصـنـيف طــريـقـW بـلــديـW ضـمن
صنف الطرق الوالئية في والية بومرداس......................................................................................................

وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 29  ذي الـقـعـدة عـام 1430 اHـوافق 17 نـوفـمــبـر سـنـة q2009 يـحــدد كـيـفـيــات تـنـظـيـم الـتـكـوين
اHـتـخـصص ومدته وبـرامـجه وشـروط االلـتحـاق به بـالـنسـبـة لـبعض الـرتب اHـنـتـميـة لألسالك اخلـاصـة باإلدارة اHـكـلـفة
بالشؤون الدينية واألوقاف...........................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 10 - - 91  مـؤر مـؤرّخ في خ في 28 ربـيع األول ربـيع األول
عـــــام عـــــام 1431  اHـــــوافق اHـــــوافق 14 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة q2010 يــــــحـــــددq يــــــحـــــدد
الـقـانون األسـاسي الـنمـوذجي لـلمـؤسـسة الـعـمومـيةالـقـانون األسـاسي الـنمـوذجي لـلمـؤسـسة الـعـمومـية

للنقل احلضري وشبه احلضري.للنقل احلضري وشبه احلضري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ  الوزير األول
 q بناء على تقرير وزير النقل -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــور q الســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
 qو125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 75 - 35 اHـؤرخ في 17 ربـيع
الـثـاني عام 1395 اHـوافق 29 أبـريل سـنة 1975 واHـتـضمن

qاخملطط الوطني للمحاسبة
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام  1395 اHــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

qتممHعدّل واHا qتضمن  القانون التجاريHوا
 - و �ــقــتــضى الــقــانــون رقم 88 - 01 اHــؤرخ في 22
جـــمـــادى األولى عـــام 1408 اHــوافق 12 يـــنـــايـــر  ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qواد 44  إلى 47 منهHال سيما ا qاالقتصادية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اHــؤرخ في 12
رمــضـان عـام  1410 اHـوافق 7 أبــريل سـنـة 1990 واHــتـعـلق

qتمّمHا qبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

qتمّمHا qبالوالية
 - و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

 qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 08 اHــؤرخ في 12
شــوال عــام  1411 اHــوافق 27 أبــريل ســنــة 1991 واHــتــعــلق
�ـــهــنـــة اخلــبـــيــر احملــاسـب ومــحــافـظ احلــســابـــات واحملــاسب

qعتمدHا
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95 - 20 اHـؤرخ في 19 صـفر
عـام  1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنة 1995 واHـتـعـلق �ـجلس

qاحملاسبة

-  و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 01 - 13 اHــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001

 qتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2 جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27  أبــريل

qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عـــام 1430 اHــــوافق27 أبــــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  91 - 454
اHــــــــؤرخ في  16 جـــــــــمــــــــادى األولى عــــــــام 1412 اHــــــــوافق 23
نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1991 الـــذي يـــحـــدد شـــروط إدارة األمالك
اخلـاصــة والــعــامــة الــتـابــعــة لــلــدولــة وتـســيــيــرهــا ويـضــبط

qكيفيات ذلك
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم  92 - 78
اHـؤرخ في  18 شعـبـان عام 1412 اHـوافق 22 فـبـرايـر سـنة

qفتشية العامة للماليةH1992 الذي يحدد صالحيات ا

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  96 - 431
اHـؤرخ في  19 رجب عـام 1417 اHـوافق 30 نــوفـمـبــر سـنـة
1996 واHتـعـلق بـكـيفـيـات تـعـيـW محـافـظي احلـسـابات في

اHــؤســســات ذات الــطــابع الـــصــنــاعي والــتــجــاري ومــراكــز
الـــبــــحث والــــتــــنـــمــــيــــة وهــــيـــئــــات الــــضـــمــــان االجــــتـــمــــاعي
والــــدواويـن الــــعــــمــــومــــيــــة ذات الـــــطــــابع الــــتــــجــــاري وكــــذا

qستقلةHؤسسات العمومية غير اHا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما  يأتي :يرسم  ما  يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى :  يحدد هـذا اHرسوم القانون األساسي
الـنـمـوذجي لـلـمـؤسـسـة الـعــمـومـيـة لـلـنـقل احلـضـري وشـبه

احلضريq والتي تدعى في صلب النص "اHؤسسة". 

الفصل األولالفصل األول
الطبيعة القانونية - التسمية - اHقر- الهدفالطبيعة القانونية - التسمية - اHقر- الهدف

اHــاداHــادّة ة 2 : : اHــؤســـســةq مـــؤســســة عـــمــومــيـــة ذات طــابع
صـناعي وجتاري تتمـتع بالشخـصية اHعـنوية واالستقالل

اHالي. 
qوتـخـضع لـلـقـواعـد اإلداريــة في عالقـاتـهـا مع الـدولـة

وتعد تاجرة في عالقاتها مع الغير. 
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3 : : تــنــشــأ اHــؤســســة �ــرســوم تــنــفــيــذي يــحـدد اHـاداHـادّة ة 
مقرها.   

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

اHــاداHــادّة ة 5 : : يـــتــمــثل الـــهــدف األســاسي لــلـــمــؤســســة في
ضمان النقل الـعمومي للمسافـرين بكل الوسائل اHالئمة
على امـتداد الـنسيج احلـضري وشبـه احلضري وذلك طـبقا

للتنظيم العام للنقل الذي حتدده السلطات العمومية.

اHـاداHـادّة ة 6 : : تــكـــلـف اHــؤســسـة وفــق هـدفــهـاq خــصـوصـا
�ا يأتي : 

-  اقـــــتــــنـــــاء الــــعـــــتـــــاد اHــــتـــــحــــرك أو الـــــثـــــابت الالزم
 qوتسييره وصيانته qالستغالل شبكتها

-  تـطوير منـشآت وجتهـيزات االستغالل والـصيانة
 qالالزمة للقيام بنشاطاتها

-  اHـشـاركــة في دراسـة و/ أو تـرقـيــة كل وسـيـلـة أو
طـريقـة نـقل جـمـاعي و إدماجـهـا في حتـقـيق اHهـام اHـسـندة

 qإليها
-  ضـمـان تـكـوين مـسـتـخـدمـيـهـا وحتـسـW مـستـواهم

 qوجتديد معارفهم
-  تسـييـر محـطاتـها احلـضريـة ومنـشآتـها األسـاسية

اخلاصة بها أو اHرتبطة بالشبكة اHستغلة.

اHـاداHـادّة ة 7 : :  تـتـولى اHـؤسسـة مـهـمـة اخلـدمة الـعـمـومـية
طـبــقـا لـدفــتـر شـروط تــبـعـات اخلــدمـة الـعــمـومـيــة كـمـا هـو

مبW في اHلحق بهذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 8 : : تــســـتــفــيـــد اHــؤســـســة مـن تــخـــصــيص أولي
WــكــلــفــHالــوزيــرين ا Wيــحــدد مـــبــلــغه بــقــرار مــشــتـــرك بــ

باHالية والنقل .

9 : : تــؤهل اHـــؤســســة من أجل حتــقــيق األهــداف اHـاداHـادّة ة 
اHوكلة إليها Hا يأتي :

-  إبـــــرام جـــــمـــــيـع الـــــصــــفـــــقـــــات أو االتـــــفـــــاقـــــات وكل
 qاالتفاقيات مع الهيئات الوطنية واألجنبية

-  الــقــيــام بــجـمــيع الــعــمــلـيــات اHــالــيـة أوالــتــجــاريـة
أوالـــصــنــاعـــيــة  اHــنــقـــولــة أو الــعــقـــاريــة  الــتي مـن شــأنــهــا

qتشجيع توسعها
-  تـنـظـيم مـلتـقـيـات ونـدوات وتـظـاهـرات ذات صـلة
�يدان نشاطها في اجلزائر وفي اخلارج واHشاركة فيها.

10 : : تـــزود الــــدولـــة اHـــؤســـســـةq من أجل تـــأديـــة اHــاداHــادّة ة 
مــهـمــتــهـا وبــلـوغ أهــدافــهـا في إطــار الــتـشــريع والــتـنــظـيم
اHعمول بهماq بـذمة مالية وبالوسائل الضرورية لعملها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم - العملالتنظيم - العمل

اHـاداHـادّة ة 11 : :  يــديـر اHـؤســسـة مـجــلس إدارة ويـســيـرهـا
مدير عام.

القسم األولالقسم األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اHــاداHــادّة ة 12 : : يـــرأس مـــجـــلس إدارة اHـــؤســـســـة الـــوزيــر
الوصي أو �ثله.

ويتكون من :
qثل  وزير الداخلية واجلماعات احمللية� -

qاليةHثل  وزير ا� -
qكلف بالتجارةHثل  الوزير ا� -

qكلف بالتهيئة العمرانيةHثل الوزير ا� -
qكلف بالعمرانHثل الوزير ا� -

qكلف باألشغال العموميةHثل الوزير ا� -
q ثل  الوالي� -

q مدير النقل في الوالية -
- �ثل عن اجمللس الشعبي للوالية.

�ــكـن أن يــســـتــعـــW مــجـــلس اإلدارة بــأي شـــخص من
شأنه أن ينيره في مداوالتهq بحكم كفاءاته.

يـــحـــضــر اHـــديـــر الـــعـــام اجـــتـــمـــاعــات مـــجـــلس اإلدارة
بصوت استشاري.

تتولى مصالح اHؤسسة أمانة مجلس اإلدارة.

اHــاداHــادّة ة 13 : :  يـــعــW أعـــضــاء مـــجــلـس اإلدارة Hــدة ثالث
q(3) سـنـوات قــابـلـة لــلـتــجـديـد بــقـرار من الــوزيـر الـوصي

بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وتـــنــتـــهي مـــدة عـــضــويـــة األعـــضــاء اHـــعـــيــنـــW بـــحــكم

وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفـي حـــالــــة انـــقــــطـــاع عــــضـــويــــة أحــــد األعـــضــــاءq يـــتم
اسـتخالفه حـسب األشكـال نفـسهـاq ويخـلفه الـعضـو اجلديد

اHعW في اHدة اHتبقية من العضوية.

اHــاداHــادّة ة 14 : : يـــجــتـــمع مـــجــلس اإلدارة فـي دورة عــاديــة
بناء عـلى استدعاء من رئـيسه مرتW (2) في السـنة على
األقل. و�كنه أن يجـتمع في دورة غير عـادية إما �بادرة

من رئيسه وإما بطلب من اHدير العام للمؤسسة.



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 18 6
أوأوّل  ربيع الثاني  عام  ل  ربيع الثاني  عام  1431 هـ هـ

17 مارس  سنة  مارس  سنة 2010 م م

ال تــصح مـداوالت مـجـلس اإلدارة إال بـحـضـور ثـلـثي
(3/2)  أعضـائه على األقل. وإذا لم يـكـتمل الـنصـابq يعـقد
اجـتــمــاع آخـر في أجل ثــمـانــيـة (8) أيــام. وتـصـح مـداوالته

حينئذ مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

تــتـخــذ الـقــرارات بـاألغــلـبــيــة الـبــسـيــطـة. وفي حــالـة
تساوي عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

اHـاداHـادّة ة 15 : : يــعـد الـرئــيس جـدول أعــمـال االجـتــمـاعـات
بناء على اقتراح اHدير العام للمؤسسة.

تــرسل االســتــدعــاءات مــرفـقــة بــجــدول األعــمـال قــبل
خـــمـــســـة عـــشـــر (15)  يـــومـــا عـــلـى األقل من تـــاريخ انـــعـــقـــاد
االجـتمـاع. و�كـن أن يقـلص هذا األجل بـالـنسـبة لـلدورات

غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 16 : :  حتــــــــرر مــــــــداوالت مــــــــجــــــــلـس اإلدارة في
مـــحـــاضـــر تـــدون في ســـجـل خـــاص يـــرقّـــمه ويـــؤشّـــر عـــلـــيه

الرئيس واHدير العام للمؤسسة.

تـبلغ محاضـر اHداوالت التي يـوقعها أعـضاء مجلس
اإلدارة إلـى الـــوزيــــر الـــوصي فـي أجل ثـــمــــانـــيـــة (8) أيــام.
وتـصـبح اHـداوالت نـافـذة بـعـد خـمـسـة عـشر (15) يـوما من

تبليغ احملضر ما لم يعترض عليها الوزير الوصي.  

اHاداHادّة ة 17 : : يتداول مجلس اإلدارة فيما يأتي :

qؤسسة وبرامجهاHمخططات أنشطة ا  -

qبرنامج استغالل شبكة النقل  -

-  اخملــــطـــــطـــــات والــــبـــــرامج الـــــســــنـــــويـــــة واHــــتـــــعــــددة
qنشآتHالسنوات لالستثمار وجتديد العتاد وا

-  اجلداول التقـديرية لإليرادات ونـفقات االستغالل
qواالستثمار

-  احلصائل السنـوية للنشاطـات وحسابات النتائج
qواقتراحات تخصيص هذه النتائج

-  اكـــتـــتــاب االقـــتـــراضـــات أو الـــقــروض اHـــتـــوســـطــة
qدىHا

-  الــشــروط الــعــامــة إلبــرام الــصــفــقــات واالتــفــاقـات
qواالتفاقيات

-  مــشــاريع بــنــاء كل األمـالك الـعــقــاريــة واقــتــنــائــهـا
ونقل ملكيتهـا وتبديلها عندمـا تكون مدة اإليجار تساوي

qثالث (3) سنوات أو تفوقها

qقبول الهبات والوصايا وتخصيصها  -

qؤسسة وتعديلهاHتعريفات النقل التي تطبقها ا  -
qاالتفاقية اجلماعية  -

qالتنظيم العام والنظام الداخلي للمؤسسة  -
qWستخدمHشروط توظيف ا  -

-  مـخـطط تـكـوين اHسـتـخـدمـW وحتسـW مـسـتواهم
 qوجتديد معارفهم

-  حتــديـــد مــرتب مـــحــافظ أو مـــحــافــظي احلـــســابــات
qعمول بهماHطبقا للتشريع  والتنظيم ا WعينHا

Wـــســائل والــتــدابـــيــر الــكــفــيـــلــة بــتــحــســHجــمــيع ا  -
تنظيم اHؤسسة وعملها والتشجيع على حتقيق أهدافها.

القسم الثانيالقسم الثاني
اHدير العاماHدير العام

18 : :  يــعـW اHــديــر الــعــام لــلـمــؤســســة �ــرسـوم اHـاداHـادّة ة 
رئاسي بناء على اقتراح  من الوزير اHكلف بالنقل.

يـســاعـد اHــديـر الــعـام لــلـمــؤسـســة مـديــر عـام مــسـاعـد
يعW بقرار من الوزير اHكلف بالنقل.

اHــاداHــادّة ة 19 : : يـــنــفــذ اHــديــر الــعــام تـــوجــيــهــات الــســلــطــة
الـــوصــــيـــة وقـــرارات مــــجـــلـس اإلدارة. ويـــتـــولـى تـــســــيـــيـــر
اHـؤسـسـة وفـقـا لـلـشـروط احملـددة في الـتـشـريع والـتـنـظـيم

اHعمول بهما. 
و بهذه الصفة :

-  �ــــــارس الـــــســــــلــــــطــــــة الــــــســــــلّـــــمــــــيــــــة عــــــلى جــــــمــــــيع
qWستخدمHا

-  يـعـW اHسـتـخدمـW ويـفـصلـهم في إطـار االتفـاقـية
qاجلماعية والهيكل التنظيمي

qيلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها  -
- يـبــرم جـمـيع الــصـفـقـات واالتــفـاقـيــات واالتـفـاقـات

qويكتتب كل االقتراضات
- �ــثل اHــؤســســة في جــمــيـع أعــمــال احلــيــاة اHــدنــيـة

qوأمام العدالة
 qيسهر على احترام النظام الداخلي -

- �ــكن أن يــفــوّض إمــضـاءه Hــســاعــديه األقــربـW في
حدود صالحياتهم.

ويعدqّ زيادة على ذلكq ما يأتي :
-  مــشـــاريع مــخـــطــطـــات الــنــشـــاطــات واالســتـــثــمــار

qوبرامجها
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-  مـــــشـــــاريع اHـــــيـــــزانـــــيـــــة وحـــــســــابـــــات االســـــتـــــغالل
qالتقديرية

qحصائل النشاطات وحسابات النتائج  -

qمشروع االتفاقية اجلماعية  -

-  مشروعا الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الذمة اHاليةالذمة اHالية

اHــاداHــادّة ة 20 : : تـــتـــمــتـع اHـــؤســـســة بـــذمـــة مـــالـــيـــة خـــاصــة
تـتـشــكل من أمــالك مـنـقـولــــةq أو مـخـصـصـــة من الـدولـــة

أو اجلماعات احملليـــة أو مقتناة من أموال خاصة. 

وتـتـمـتعq زيـادة عـلـى ذلكq بـحق االنـتـفـاع من جـمـيع
األمالك العقارية غـير اHدرجة في ذمتهـا اHالية اخملصصة

لها الحتياجات اخلدمة العمومية.

اHــاداHــادّة ة 21 : :  يــتـــشـــكل رأســـمـــال اHــؤســـســـة من الـــذمــة
اHالـية اHذكورة في اHادة  20 أعالهq وكذلك مـن تخصيص
الــدولـــة اHــنـــصــوص عـــلــيـه في اHــادة  8 أعاله وذلك بـــهــدف
تـمـكــيـنـهــا من تـشـكــيل رأسـمـال شــركـة أصـلي يــضـمن لـهـا

وضعية مالية ذات صلة  بأهمية مهمتها.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام ماليةأحكام مالية

اHاداHادّة ة 22 : : تفـتح السنـة اHاليـة واحلسابـية للـمؤسسة
في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

تـــمـــسك احملـــاســبـــة وفق الـــشـــكل الـــتـــجــاري كـــمـــا هــو
منصوص عليه في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

يـــشـــهـــد مـــحــــافظ احلـــســـابـــات عـــلى صـــحـــة حـــســـابـــات
اHؤسسة.

اHـاداHـادّة ة 23 : :  يــشـتـمل احلـسـاب اHـالـي لـلـمـؤسـسـة عـلى
ما يأتي :

1 -  في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

qرتبطة باستغالل الشبكةHاإليرادات ا -

- الــتـعــويــضـات الــتي تــمـنــحــهـا الــدولــة واجلـمــاعـات
احملـليـة لـتـغـطـيـة الـتـكـالـيف اHـتـرتـبـة عـلى تـبـعـات اخلـدمة

qالعمومية

qالهبات والوصايا -

  qاالقتراضات احملتملة -

- جـمــيع اإليـرادات األخـرى اHــتـرتـبـة عــلى نـشـاطـات
اHؤسسة ذات الصلة بهدفها.

2 - - في باب النفقات :في باب النفقات :
qنفقات االستغالل والتسيير -

 qنفقات االستثمارات والتجهيزات -
- كل الـنـفـقـات األخـرى الـضـروريـة لـتـحـقيـق أهداف

اHؤسسة.

اHــاداHــادّة ة 24 : : تـــخــضع احلـــســـابــات اHـــالــيـــة الــتـــقــديـــريــة
لــلـمــؤسـسـة بــعـد مــداولـة مـجــلس اإلدارة بـشــأنـهـاH qــوافـقـة
السـلـطات اHـعـنيـة قـبل بدايـة الـسـنة اHـالـية الـتي تـرتبط

بها وذلك طبقا للتشريع اHعمول به.

اHاداHادّة ة 25 : : تخضع اHؤسسـة للرقابة اHنصوص عليها
في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

اHــــــاداHــــــادّة ة 26 : :  يــــــجب أن تـــــــتم عـــــــمــــــلــــــيـــــــات حتــــــويل أو
تخـصـيص األمـوال اHنـصـوص علـيـها في هـذا اHـرسوم في

أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2011 .
q عـــنــد احلـــاجــة qــادةHحتـــدد كــيـــفـــيــات تـــطــبـــيق هـــذه ا
بــقـرار مــشــتــرك بــW الـوزراء اHــكــلــفــW بـالــنــقل واHــالــيـة

واجلماعات احمللية. 

اHـــــاداHـــــادّة ة 27 : :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 28 ربـيع األول عـام 1431 اHـوافق
14 مارس سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلــحـــقاHلــحـــق
دفتر شروط تبعات اخلدمة العموميةدفتر شروط تبعات اخلدمة العمومية

اHـادة األولى : اHـادة األولى : يــحــدد دفـتــر الــشــروط هـذا الــتــبــعـات
الــتي تــفــرضـهــا الــدولـة عــلى اHــؤسـســة الــعـمــومــيـة لــلــنـقل
احلـضـري وشــبه احلـضـريq تــطـبـيــقـا لألحـكــام الـتـشــريـعـيـة

والتنظيمية  اHعمول بها.

اHـاداHـادّة ة 2 : : تـكلـف اHؤسـسـة بـاستـغالل شـبـكـتهـا لـلـنقل
العمومي للمسافرين وتطويرها في أحسن ظروف األمن
واليسر واالنتظام والراحة في إطار التنظيم العام لنقل

اHسافرين في الوالية.
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اHــاداHــادّة ة 3 : : يــجب أن تــســاهم اخلــدمــات اHــنــتــظــمــة في
الـنقل الـتي تـستـغلـها اHـؤسسـة في تلـبيـة حاجـات التـنقل
في أحـــــسـن الـــــظـــــروفq من حـــــيـث جـــــودة اخلـــــدمـــــة واألمن

 .Wللجماعة وللمستعمل

اHاداHادّة ة 4 : : تكيف خـدمات الـنقل اHـنتـظمـة باسـتمرار
لـتــأخــذ في احلــسـبــان تــطـور الــطــلب  والــتـغــيــيــرات الـتي
�ـكن أن حتـدث في مخـطط الـنـقل واHرور ضـمن الـتـجمع
الـسـكـاني في الـواليـةq ووفـق الـقـاعـدة الـعـامـة بـأي عـنـصـر
من شـــأنه أن يــؤثـــر في تـــنــظـــيم نــقـل اHــســتـــعــمـــلــW داخل

محيط نشاط اHؤسسة.

Wــؤســســة لـــلــمــســتـــعــمــلــHــادّة ة 5 : : يـــجب أن تــقـــدم اHــاداHا
مــعـلــومـات تــامـة عن خــدمـاتــهـا وشـروط الــنـقـل واخلـدمـات

اإلضافية احملتملة.

6 : : يـتــعــW عـلـى اHـؤســســة أن تـتــولى تــشــغـيل اHـاداHـادّة ة 
وسـائـلـهـا في الــنـقل ومـنـشـآتـهـا واسـتــخـدامـهـا وصـيـانـتـهـا
وتفـتيشهـا التقـني الدوري طبـقا Hقـاييس أمن االستغالل
كـمـا يحـددها الـتـنظـيم اHـعمـول به وأحكـام دفـتر الـشروط

هذا.

اHـاداHـادّة ة 7 : : �ـكن الـدولـة  وبـواسـطـة اHـصـالح واألعوان
اHـؤهـلـW قـانـونـاq أن تـفـتش وتـراقبq في أي وقـت q حـالة
وســـائل الـــنــقل واHـــنــشـــآت وكــذا جــودة اخلـــدمــات اHـــقــدمــة

.Wللمستعمل

اHـاداHـادّة ة 8 : : يــتـعــW عـلى اHــؤسـســة أن تـقــوم  في حـدود
وســـائــلـــهــا اخلـــاصــة والـــوســائـل الــتي تـــضــعـــهــا الـــســلـــطــات
العـمومية لديـهاq بتجديد وسـائلها في النقل ومـضاعفتها
وحتـديث مـنـشــآتـهـا وتـوسـيـعـهـا من أجـل تـلـبـيـة طـلب نـقل

اHستعملW وضمان جودة اخلدمات اHقدَّمة.

تـــخـــضـع بـــرامج االســـتـــثـــمـــار وجتـــديــد عـــتـــاد الـــنـــقل
واHنشآت Hوافقة السلطة الوصية.  

9 : : يـــتـــعـــW عـــلى اHــــؤســـســـة أن تــــقـــتـــرح عـــلى اHــاداHــادّة ة 
مـوافــقـة الــسـلـطــات اHـعـنــيـة بــرنـامج اسـتــغــالل الـشــبـكـــة

الذي  يتضمن خصوصا ما يأتي :

qقترحة لالستغاللHمشتمالت  الشبكة ا -

qحساب استغالل كل خط مستغل -

q تعريفات االستغالل -

- تـعـويـضـات الـتـعـريـفـة اHـطـلـوبـة جلـعل الـتـعـريـفات
qWستعملHمعقولة لدى ا

- التـعـويـضات اHـالـيـة لفـتح خـطـوط مـطابـقـة لـطلب
اHـــســــتـــعـــمــــلـــW وغــــيـــر قــــابـــلــــة لالســـتــــغالل مـن الـــنــــاحـــيـــة

االقتصادية.
عـنـدمـا تـتم اHـوافـقـة عـلى بـرنـامج اسـتـغالل الـشـبـكة
ويـتم مـنح الـتـعـويـضـات اHالـيـةq يـتـعـW عـلى اHـؤسـسة أن
تـواجه كل الـنفـقـات التي شـرعت فـيهـا من خالل اسـتغالل

اخلطوط اHنتظمة التي أسندت إليها.

اHــاداHــادّة ة 10 : : تــتـــلــقى اHــؤســـســة تــعــويــضـــا عن خــســائــر
اإليـرادات النـاجتة عن الـتخـفـيضـات في التـعريـفات وعن
مـجانـية الـنقل الـتي تمـنحـهـا الدولـة للـفئـات االجتـماعـية

احملددة في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

اHــاداHــادّة ة 11 : :  يـــتــرتب عــلى إحـــداث خــطــوط عــاجــزة أو
اإلبقاء عـليـها  بـطلب من الدولـة أو اجلمـاعات احملـليةq دفع

مساهمة من الدولة أومن اجلماعات احمللية.

qــؤســســة إلى الــســلــطــة الــوصــيــةH12 : :  تــقـــدم ا اHـاداHـادّة ة 
ســواء فـي شــكل تــقـــديــرات أو في شـــكل  نــتــائـجq تــوزيــعــا
إليراداتهـا ونفقـاتها اHتـصلة بـاالستغالل يـسمح بـالتعرف
بــوضــوح عــلى األعــبــاء اHـرتــبــطــة �ــمــارســة مــهــام اخلــدمـة

العمومية.

اHاداHادّة ة 13 : : تدفع الـتخـصيـصات اHالـية إلى اHـؤسسة
بعنوان تـبعات اخلـدمة العمـومية طـبقا للـتنظـيم اHعمول

به وبنود االتفاقية اHتعلقة بتبعات اخلدمة العمومية.

اHـاداHـادّة ة 14 : :  ترسل اHـؤسـسـة في كل سنـة مـالـيةq إلى
الــــوزارة الــــوصــــيــــة قــــبل 30 أبـــريـل من كـل ســــنـــةq مــــبــــلغ
الــتــخــصــيص اHــالي الــذي يــنــبــغي أن �ــنح لــهــا لــتــغــطــيـة
األعــبـاء اHــتــرتــبــة عــلى تــبــعــات اخلــدمــة الــعــمــومـيــة الــتي

يفرضها دفتر الشروط هذا. 
يــحــدد هـذه الــتــخـصــيــصـات اHــالــيـة الــوزيــر الـوصي
باالتـفاق مع الـوزيـر اHكـلف باHـاليـة عـقب إعداد مـيزانـية
الدولة و�ـكن أن تكـون محل مـراجعـة خالل السـنة اHـالية
في حـالـة مـا إذا عـدلـت أحـكـام جـديـدة تـنـظـيـمـيـة الـتـبـعات

التي تتحملها اHؤسسة.

اHـاداHـادّة ة 15 : : يــجب أن تـكــون مـســاهـمــات الـدولــة مـحل
محاسبة منفصلة.

اHــــاداHــــادّة ة 16 : : يــــجب أن تـــــوجه حـــــصــــيـــــلــــة اســـــتــــعـــــمــــال
مـسـاهــمـات الـدولـة إلى وزيـر اHـالـيـة عـنـد نـهـايـة كل سـنـة

مالية.

17 : : تــــعـــد اHـــؤســـســـة فـي كل ســـنــــة مـــيـــزانـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
السنة اHالية اHقبلة.
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تتضمن هذه اHيزانية ما يأتي :
- حصـيـلة وحـسـابـات النـتـائج احلـسابـيـة الـتقـديـرية

qؤسسة جتاه الدولةHمع التزامات ا
qاليHادي واHبرنامج االستثمار ا -

- برنامج تمويل.

اHـاداHـادّة ة 18 : :  يـخــضع بـرنــامج اسـتــغالل الــشـبــكـة وكـذا
تعديله Hوافقة الوزير اHكلف بالنقل.

ـــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي مــرســوم تــنــفــيــذي رقم رقم 10 - -92  مــؤر مــؤرّخ في خ في 28 ربــيع األول ربــيع األول
عــام عــام 1431  اHــوافق اHــوافق 14 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة q  q2010  يــتــضــمنيــتــضــمن
إنـشــاء مـؤســســات عـمــومـيــة لـلــنــقل احلـضــري وشـبهإنـشــاء مـؤســســات عـمــومـيــة لـلــنــقل احلـضــري وشـبه

احلضري.احلضري.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ  الوزير األول
 q بناء على تقرير وزير النقل

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــور q الســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
 qو125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 75 - 35 اHـؤرخ في 17 ربـيع
الـثـاني عام 1395 اHـوافق 29 أبـريل سـنة 1975 واHـتـضمن

qاخملطط الوطني للمحاسبة
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام  1395اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممHعدّل واHا q تضمن  القانون التجاريHوا
- و �ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 88 - 01 اHــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qواد 44 إلى 47 منهHال سيما ا qاالقتصادية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اHــؤرخ في 12
رمـضـان عام   1410 اHـوافق 7 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

qتمّمHا qبالبلدية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــؤرخ في 12
رمــضـان عـام  1410 اHـوافق 7 أبــريل سـنـة 1990 واHــتـعـلق

qتمّمHا qبالوالية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

 qتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 08 اHــؤرخ في 12
شــوال عــام  1411 اHــوافق 27 أبــريل ســنــة 1991 واHــتــعــلق
�ـــهــنـــة اخلــبـــيــر احملــاسـب ومــحــافـظ احلــســابـــات واحملــاسب

qعتمدHا

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95 - 20 اHـؤرخ في 19 صـفر
عـام  1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنة 1995 واHـتـعـلق �ـجلس

qاحملاسبة

-  و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 01 - 13 اHــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001

 qتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2 جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27  أبــريل

qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  96 - 431
اHـؤرخ في  19 رجب عـام 1417 اHـوافق 30 نــوفـمـبــر سـنـة
1996 واHتـعـلق بـكـيفـيـات تـعـيـW محـافـظي احلـسـابات في

اHــؤســســات ذات الــطــابع الـــصــنــاعي والــتــجــاري ومــراكــز
الـــبــــحث والــــتــــنـــمــــيــــة وهــــيـــئــــات الــــضـــمــــان االجــــتـــمــــاعي
والــــدواويـن الــــعــــمــــومــــيــــة ذات الـــــطــــابع الــــتــــجــــاري وكــــذا

qستقلةHؤسسات العمومية غير اHا

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم  03 - 435
اHؤرخ في 18 رمـضان عام 1424 اHوافق 13 نوفـمبر سنة
2003 واHـــتـــضـــمن إنـــشـــاء اHـــؤســـســـة الـــعـــمـــومـــيـــة لـــلـــنـــقل

qتمّمHا qاحلضري في مدينة اجلزائر وضواحيها

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 385
اHـؤرخ في  15 شـوال عام 1425 اHـوافق 28  نـوفـمبـر سـنة
2004 واHـــتـــضـــمن إنـــشـــاء اHـــؤســـســـة الـــعـــمـــومـــيـــة لـــلـــنـــقل

qاحلضري في مدينة عنابة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 386
اHـؤرخ في  15 شـوال عام 1425 اHـوافق 28  نـوفـمبـر سـنة
2004 واHـــتـــضـــمن إنـــشـــاء اHـــؤســـســـة الـــعـــمـــومـــيـــة لـــلـــنـــقل

qاحلضري في مدينة قسنطينة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 387
اHـؤرخ في  15 شـوال عام 1425 اHـوافق 28  نـوفـمبـر سـنة
2004 واHـــتـــضـــمن إنـــشـــاء اHـــؤســـســـة الـــعـــمـــومـــيـــة لـــلـــنـــقل

qاحلضري في مدينة وهران

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 496
اHــؤرخ في  4 ذي احلـــجـــة عــام 1427 اHــوافق 24 ديـــســـمـــبــر
سـنـة 2006 واHــتـضـمن إنـشـاء اHـؤسـسـة الــعـمـومـيـة لـلـنـقل

qاحلضري في مدينة باتنة
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 497
اHــؤرخ في  4 ذي احلـــجـــة عــام 1427 اHــوافق 24 ديـــســـمـــبــر
سـنـة 2006 واHــتـضـمن إنـشـاء اHـؤسـسـة الــعـمـومـيـة لـلـنـقل

qاحلضري في مدينة البليدة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 498
اHــؤرخ في  4 ذي احلـــجـــة عــام 1427 اHــوافق 24 ديـــســـمـــبــر
سـنـة 2006 واHــتـضـمن إنـشـاء اHـؤسـسـة الــعـمـومـيـة لـلـنـقل

qاحلضري في مدينة تبسة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 499
اHــؤرخ في  4 ذي احلـــجـــة عــام 1427 اHــوافق 24 ديـــســـمـــبــر
سـنـة 2006 واHــتـضـمن إنـشـاء اHـؤسـسـة الــعـمـومـيـة لـلـنـقل

qاحلضري في مدينة تلمسان

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 500
اHــؤرخ في  4 ذي احلـــجـــة عــام 1427 اHــوافق 24 ديـــســـمـــبــر
سـنـة 2006 واHــتـضـمن إنـشـاء اHـؤسـسـة الــعـمـومـيـة لـلـنـقل

qاحلضري في مدينة تيارت

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 501
اHــؤرخ في  4 ذي احلـــجـــة عــام 1427 اHــوافق 24 ديـــســـمـــبــر
سـنـة 2006 واHــتـضـمن إنـشـاء اHـؤسـسـة الــعـمـومـيـة لـلـنـقل

qاحلضري في مدينة تيزي وزو

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 502
اHــؤرخ في  4 ذي احلـــجـــة عــام 1427 اHــوافق 24 ديـــســـمـــبــر
سـنـة 2006 واHــتـضـمن إنـشـاء اHـؤسـسـة الــعـمـومـيـة لـلـنـقل

qاحلضري في مدينة اجللفة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 503
اHــؤرخ في  4 ذي احلـــجـــة عــام 1427 اHــوافق 24 ديـــســـمـــبــر
سـنـة 2006 واHــتـضـمن إنـشـاء اHـؤسـسـة الــعـمـومـيـة لـلـنـقل

qاحلضري في مدينة سطيف

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 504
اHــؤرخ في  4 ذي احلـــجـــة عــام 1427 اHــوافق 24 ديـــســـمـــبــر
سـنـة 2006 واHــتـضـمن إنـشـاء اHـؤسـسـة الــعـمـومـيـة لـلـنـقل

qاحلضري في مدينة سكيكدة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 505
اHــؤرخ في  4 ذي احلـــجـــة عــام 1427 اHــوافق 24 ديـــســـمـــبــر
سـنـة 2006 واHــتـضـمن إنـشـاء اHـؤسـسـة الــعـمـومـيـة لـلـنـقل

qسيلةHاحلضري في مدينة ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 163
اHــــؤرخ في  7 جــــمــــادى األولى عـــام 1430 اHــــوافق 2 مـــايـــو
سـنـة 2009 واHــتـضـمن إنـشـاء اHـؤسـسـة الــعـمـومـيـة لـلـنـقل

qاحلضري في مدينة الشلف

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 164
اHــــؤرخ في  7 جــــمــــادى األولى عـــام 1430 اHــــوافق 2 مـــايـــو
سـنـة 2009 واHــتـضـمن إنـشـاء اHـؤسـسـة الــعـمـومـيـة لـلـنـقل

qاحلضري في مدينة بجاية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 165
اHــــؤرخ في  7 جــــمــــادى األولى عـــام 1430 اHــــوافق 2 مـــايـــو
سـنـة 2009 واHــتـضـمن إنـشـاء اHـؤسـسـة الــعـمـومـيـة لـلـنـقل

qاحلضري في مدينة بسكرة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 166
اHــــؤرخ في  7 جــــمــــادى األولى عـــام 1430 اHــــوافق 2 مـــايـــو
سـنـة 2009 واHــتـضـمن إنـشـاء اHـؤسـسـة الــعـمـومـيـة لـلـنـقل

qاحلضري في مدينة بشار
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 167
اHــــؤرخ في  7 جــــمــــادى األولى عـــام 1430 اHــــوافق 2 مـــايـــو
سـنـة 2009 واHــتـضـمن إنـشـاء اHـؤسـسـة الــعـمـومـيـة لـلـنـقل

qاحلضري في مدينة جيجل
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 168
اHــــؤرخ في  7 جــــمــــادى األولى عـــام 1430 اHــــوافق 2 مـــايـــو
سـنـة 2009 واHــتـضـمن إنـشـاء اHـؤسـسـة الــعـمـومـيـة لـلـنـقل

qاحلضري في مدينة سيدي بلعباس
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 169
اHــــؤرخ في  7 جــــمــــادى األولى عـــام 1430 اHــــوافق 2 مـــايـــو
سـنـة 2009 واHــتـضـمن إنـشـاء اHـؤسـسـة الــعـمـومـيـة لـلـنـقل

qاحلضري في مدينة غرداية
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 10 - 91
اHــــؤرخ في 28 ربــــيـع األول عـــام 1431 اHــــوافق 14 مــــارس
ســـنــة 2010 الـــذي يـــحـــدد الـــقـــانـــون األســـاسي الـــنـــمـــوذجي

qللمؤسسة العمومية للنقل احلضري وشبه احلضري
qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

يرسم ما  يأتي :يرسم ما  يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : طـبقـا ألحـكـام اHـرسوم الـتـنـفـيذي رقم
10 - 91  اHــؤرخ في 28 ربـــيع األول عــام 1431 اHــوافق 14

مـارس سنة 2010 واHذكور أعالهq تنـشأ مؤسسـة عمومية
لـــلـــنـــقل احلـــضــــري وشـــبه احلـــضـــري �ـــقـــر واليـــات : أدرار
واألغـواط وأم الـبـواقي  والـبـويـرة وتامـنـغـست  وسـعـيدة
وقــاHـة واHــديــة  ومـســتــغـا©  ومــعـســكــر وورقـلــة والــبـيض
وإيــــلــــيــــزي  وبــــرج بــــوعــــريــــريج  وبــــومــــرداس والــــطـــارف
وتـــيـــنـــدوف وتـــيـــســـمـــســـيـــلت والـــوادي وخـــنـــشـــلـــة وســـوق
أهــــراس وتـــيــــبـــازة ومـــيــــلـــة وعـــW الــــدفـــلى  والــنـــعـــامــة

وعW تيموشنت  وغيليزان.
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2 : : تـــخـــضع اHــــؤســـســـات الـــعـــمـــومــــيـــة لـــلـــنـــقل اHــاداHــادّة ة 
احلـــضــــري وشـــبه احلــــضـــري لـــواليــــات : اجلـــزائـــر وعــــنـــابـــة
وقسنطينـة  ووهران  وباتنة والبليدة  وتبسة وتلمسان
و تــيــارت  وتــيــزي وزو  واجلــلــفـــة  وســطــيف  وســكــيــكــدة
واHـســيـلــة  والـشــلف  وبـجــايـة وبــسـكــرة و بـشـار وجــيـجل
وســيـــدي بــلــعـــبــاس وغـــردايــةq اHـــنــشـــأة �ــوجب اHـــراســيم
التـنفيذية رقم 03-435 اHؤرخ في 13 نوفـمبر سنة 2003
ورقم 04 - 385 إلى 387 اHـــؤرخــة في  28 نـــوفــمـــبــر ســـنــة
2004  ورقم 06 - 496 إلى 505 اHـــؤرخــة في 24 ديـــســـمـــبــر

ســـنــة 2006  ورقم 09-163 إلى  169 اHـــؤرخـــة في 2 مـــايــو
سـنــة 2009 واHذكــورة أعالهq ألحكــام اHرسـوم التـنفـيــذي
رقم 10 - 91  اHـؤرخ في 28 ربـيع األول عام 1431 اHـوافق

14 مارس سنة 2010 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 3 : : تـلغـى األحكام اخملـالفة للـمرسـوم التـنفيذي
رقم 10 - 91  اHـؤرخ في 28 ربـيع األول عام 1431 اHـوافق
14 مـــــــارس ســـــــنــــــة 2010 واHـــــــذكـــــــور أعـالهq والـــــــواردة في

اHراسيم الـتنفـيذية رقم 03 - 435 اHؤرخ في 13 نوفـمبر
ســـــــــنـــــــــة  2003  ورقـم 04 - 385  إلـى387 اHـــــــــؤرخـــــــــة في28
نـوفـمـبـر سـنة 2004 ورقم 06 - 496  إلى 505 اHـؤرخة في
24 ديسـمبـر سنة  2006  ورقم 09 - 163  إلى 169 اHـؤرخة

في 2 مايو سنة 2009  واHذكورة أعاله .

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 28 ربـيع األول عـام 1431 اHـوافق
14 مارس سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 10 - -93  مــؤر مــؤرّخ في خ في 28 ربــيع األول ربــيع األول
عــــام عــــام 1431 اHــــوافق  اHــــوافق 14 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــة q2010  يـــــعـــــدلq  يـــــعـــــدل
ويـتـمـم اHــرســـوم الـتـنـفــيــذي رقم ويـتـمـم اHــرســـوم الـتـنـفــيــذي رقم 04 - - 373 اHـؤرخ اHـؤرخ
في في 8 شـــوال عـــام  شـــوال عـــام 1425 اHــــوافق  اHــــوافق 21 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة
2004  الـــــذي يــــحـــــدد شــــــروط مـــنـــح االمــــتــــــيــــاز  الـــــذي يــــحـــــدد شــــــروط مـــنـــح االمــــتــــــيــــاز

مـن أجــــل إنـــشـــــاء مـــؤســـســـــة لــتـــربــيـــة اHـــائــيـــاتمـن أجــــل إنـــشـــــاء مـــؤســـســـــة لــتـــربــيـــة اHـــائــيـــات
وكيفيـات ذلك.وكيفيـات ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بــنــاء عـلى الــتــقــريـر اHــشــتــرك بـW وزيــر الــصــيـد

qائيةHوارد اHوارد الصيدية ووزير اHالبحري وا
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

qو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 01 - 11 اHــؤرخ في 11
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1422 اHــــوافق 3 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2001

qائياتHتعلق بالصيد البحري وتربية اHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 02 - 11 اHــؤرخ في 20
شـــــــوال عــــــام 1423 اHــــــوافق 24 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2002
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة q2003 ال سـيــمـا اHـادة 88

qمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اHــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

qتممHعدل واHا qياهHتعلق باHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 04 -373
اHــؤرخ في 8 شــوال عــام 1425 اHــوافق 21 نــوفــمــبــر ســنــة
2004 الــذي يـــحــدد شــروط مــنح االمــتـــيــاز من أجل إنــشــاء

qتممHعدل واHا qائيات وكيفيات ذلكHمؤسسة لتربية ا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : يـــعــــدل هـــذا اHـــرســـوم ويــــتـــمم أحـــكـــام
اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 04 - 373 اHؤرخ في 8 شـوال عام
1425 اHــــوافق 21 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة q2004 اHـــعـــدّل واHــــتـــمّم

واHذكور أعالهq وكذا دفتر الشروط اخلاص به.

اHـادة اHـادة 2 :  : تـعـدل اHـادة األولى من اHـرسـوم الـتـنـفـيذي
رقم 04 - 373 اHـــــؤرخ في 8 شـــــوال عــــام 1425 اHـــــوافق 21
qــــذكـــور أعالهHــــتـــمم واHـــعـــدل واHا q2004 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة

وحترر كما يأتي :

"اHادة األولى : : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 21 من الـقانون
رقـم 01 - 11 اHــــــــؤرخ في 11 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عـــــــام 1422
اHوافق 3 يوليو سنة 2001 واHادتW 76 و 78 من القانون
رقم 05 - 12 اHــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1426
اHوافق 4 غـشــت سنة 2005 واHذكـورين أعالهq يهدف هذا
اHرسـوم إلى حتديـد شروط مـنح االمتـياز من أجـل إنشاء

مؤسسة لتربية اHائيات وكيفيات ذلك".

اHــادة اHــادة 3 :  :  يــتـــمم اHـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 04 -373
اHــؤرخ في 8 شــوال عــام 1425 اHــوافق 21 نــوفــمــبــر ســنــة
q2004 اHعدل واHـتمم واHـذكور أعالهq �ادة 2 مـكررq حترر

كما يأتي :
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"اHــادة 2 مــكــرر  : : عـــنـــدمــــا تــكــــون اHـــســاحـــــة مــحـل
االمـــتــيـــاز واقـــعــة عــلـى مــســتــــوى مــســـتــجــمــع مـن اHـــيــاه
الــســطـــحــيــة أو بـحــيــرةq فـإن اHــوافـقــة اHـطــابـقــة لـلــوزيـر

اHكلف باHوارد اHائية مطلوبة".

اHـادة اHـادة 4  :  : تـتـمم اHادة 7 من اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم
04- 373 اHؤرخ في 8 شوال عام 1425 اHوافق 21 نوفمبر

سـنـة q2004 اHــعـدل واHــتــمم واHــذكــور أعالهq في نــهـايــتــهـا
كما يأتي :

"عـنــدمـا تــكــون اHـســاحـة مــحل االمــتـيــاز واقـعــة عـلى
مــسـتــوى مـســتـجــمع من اHـيــاه الـســطـحــيـةq يـشــارك �ـثل
الــهـيـئـة اHـكـلــفـة بـتـسـيــيـر ذلك اHـسـتـجــمع في اجـتـمـاعـات

اللجنة".

اHــادة اHــادة 5 :   :  يـــتــمم دفــتـــر الــشــروط اHــلـــحق بــاHــرســوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 04 - 373 اHــؤرخ في 8 شـــوال عــام 1425
اHـوافق 21 نـوفـمـبـر سـنـة q2004 اHـعـدل واHـتـمم واHـذكـور

أعاله باHواد من 16 إلى 27.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 28 ربـيع األول عـام 1431 اHـوافق
14 مارس سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ

اHلـحــقاHلـحــق
دفتر شروط ªوذجي خاص باالمتيازدفتر شروط ªوذجي خاص باالمتياز

من أجل إنشاء مؤسسة لتربية اHائياتمن أجل إنشاء مؤسسة لتربية اHائيات

"اHــــــــادة 16  : عــــــــلى صــــــــاحـب االمــــــــتـــــــيــــــــاز احــــــــتـــــــرام
الـــتــعـــلــيـــمــات اHـــتــعـــلــقـــة بــاســـتــغالل مـــســتـــجــمـع اHــيــاه أو

البحيرة وكذا أمن وحماية التجهيزات.

اHــــــادة 17  : عـــــــلـى صـــــــاحــب االمــــــتـــــــيــــــــاز احـــــــتـــــــرام
مــسـافــــات األمــن احملــــددة بـ ....................... مـتــر عــلــى
طـــول الــســـد و ...............مـتــر حـول مـنـشــآت أخـذ اHـيـاه

و/ أو صرف الفائض من اHياه.

اHـادة 18  : ألســبـاب أمــنـيــة وخـصــوصـا خـالل عـمــلـيـة
إطالق اHــاءq �ــكن الــهـيــئــة اHـســيــرة Hــسـتــجــمع اHــاءq مـنع
صــاحـب االمــتــيـــاز من الـــدخــول إلى اHـــســطـح اHــائي وذلك

بإعالمه مسبقا.

اHــادة 19  : فـي حــالـــة إجـــراء اســتـــثـــنـــائي الســـتــغالل
مـسـتـجـمع اHـيـاه يـسـتـلـزم تـوقـيف مـؤقت لـنـشـاط تـربـية
اHــائــيــاتq عــلى الــهــيــئــة اHــســيـرة إعـالم صــاحب االمــتــيـاز

مسبقا بذلك قبل تفعيله.

اHــــادة 20  : في حــــالــــة تــــفـــــعــــيل إجــــراءات تــــســــيــــيــــر
مـستـجـمع اHـيـاه أو تـهديـد بـتـدهـور نـوعيـة اHـيـاه يـتـطلب
حتويل األرصـدة الـسـمكـيـة نحـو مـسـتجـمع آخـرq يـستـفـيد
صـاحب االمـتـيــاز من مـسـاحـة Hـدة انــتـقـالـيـة لــيـتـمـكن من
مـــــتـــــابــــعـــــة نـــــشـــــاطـه. ويــــقـــــوم صـــــاحـب االمـــــتــــيـــــاز بـــــنـــــقل
التجهيزات إلى اHساحة اجلديدةq مع حتمله للمصاريف.

اHــادة 21  : في حــــالـــة مالحـــظــــة نـــســـبـــة كــــبـــيــــرة من
هــالك األســمــاكq عــلى صــاحــب االمــتــيـــاز اســتــخــراجــهـــا
وحرقـهــا في مـوقع حتدده اإلدارة اHـانحـة لالمتـيازq التي
�كنها أن تضع حتت تصرفه الوسائل اHادية الضرورية.

اHــادة  22  : عــلى صــاحب االمـــتــيــاز الــقــيــام بــأعــمــال
الــتـصـلـيـح وإعـادة األمـاكن إلى احلــالـة الـتي وجـدت عــلـيـهـا
مـن قـــبل في حــــالـــة أضـــرار أحلـــقت بـــاألمـالك الـــعـــمـــومـــيـــة

للري.

اHـادة  23  : ال يـجب عــلى صــاحب االمــتـيــاز إلــقـاء أو
إيــــداع في مــــســــتــــجــــمع اHــــيــــاه أو في الــــبــــحـــيــــرة أو عــــلى
حـافـاتـهـا األسـمـاك اHـيـتـة أو اHـتـضـررة بسـبـب القـنص أو

أية نفايات أخرى أو مواد ملوثة.

اHـادة  24  : يــجب عــلى صــاحب االمــتــيـاز اســتــعــمـال
أمـاكن رســو مـركـبــات الـصـيـدq خــصـوصـا لــغـرض الـدخـول
واخلـروج من مسطح اHـاءq وإنزال منتـوج تربيـة اHائيات
وذلك من أجل احملـافظـة علـى النـباتـات اHائـية اHـستـزرعة

أو الطبيعية.

اHــادة  25  : يـــجب عــــلى صـــاحـب االمـــتــــيـــاز تـــهــــيـــئـــة
مـــــســــاحــــات تـــــكــــون بـــــعــــيــــدة بــــــقــــــدر كــــــاف عــن حــــافـــــات
مـسـتــجـمـع اHـيــاه أو الـبـحـيـرةq ومـجــهـزة بـهـيـاكل خـفـيـفـة
لـــغـــرض ضـــمــــان صـــيـــانـــة وتـــصـــلـــيـح مـــركـــبـــاته واألجـــهـــزة

وتخزين الوقود والزيوت وكل منتوج آخر للصيانة.

اHــادة  26  : يــجب عــلـى صــاحب االمــتــيــاز اHــشــاركــة
فـي األيـام حـول صـيــانـة احلـافـات ومــسـتـجـمـع اHـيـاهq الـتي
تــبــادر بــهــا الــهــيــئــة اHــســيــرة Hــســتــجــمع اHــيــاه أو اإلدارة

اHكلفة باHوارد اHائية.

اHـادة  27  : يــجب عــلى الــهـيــئــة اHــسـيــرة Hــســتــجـمع
اHــيــاه أن تــعــلـم صــاحب االمــتــيــاز بــكل تــدهــور لــوحظ في
نـوعـيــة اHـيـاهq من شـأنه أن يـؤدي إلى أخـطـار هالك أعـداد

كبيرة من األسماك".

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

صاحب االمتيازصاحب االمتياز
السلطة اHانحة لالمتيازالسلطة اHانحة لالمتيازقر» وصودق عليهقر» وصودق عليه
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مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أو اHوافق أوّل
فبـراير سنة فبـراير سنة q2010 يـتضمن إنـهاء مهـام نائبـة مديرq يـتضمن إنـهاء مهـام نائبـة مدير

بوزارة الصناعة - سابقا.بوزارة الصناعة - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أوّل فـبـرايـر سـنة q2010 تـنـهى مـهـام اآلنـسة

فــتــيــحـــة شــعــابـــنــةq بــصـــفــتــهــا نـــائــبــة مـــديــر لــلـــصــنــاعــات
اإللـكـتـرونـيـة واالتـصـال �ـديـرية الـصـنـاعـات الـكـهـربـائـية
qواإللــكـــتــرونـــيــة واالتـــصــال بـــوزارة الــصـــنــاعـــة - ســابـــقــا

لتكليفها بوظيفة أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم رئوم رئـاسي مؤرخ في اسي مؤرخ في 16 ص صـفر عام فر عام 1431 اHوافق أو اHوافق أّول
فــــــبــــــرايرايــــــر سر ســــــنــــــة ة q2010 يq يــــــتــــــضــــــمن إنمن إنــــــهــــــاء ماء مــــــهــــــام مام مــــــديديــــــر
الالــــــــثــــــــقــــــــافافــــــــة اإلسالمة اإلسالمــــــــيــــــــة بة بــــــــوزارة الوزارة الــــــشــــــــؤون الؤون الــــــــديديــــــــنــــــــيــــــة

واألوقاف.واألوقاف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أوّل فـبـرايـر سـنة q2010 تـنهـى مـهـام الـسـيد

عـبد الـعزيز راس مـالq بصـفته مـديرا لـلثـقافـة اإلسالمية
بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أو اHوافق أوّل
فبـراير سـنة فبـراير سـنة q2010 يتـضـمن إنهـاء مهـام نائب مـديرq يتـضـمن إنهـاء مهـام نائب مـدير

بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أوّل فـبـرايـر سـنة q2010 تـنهـى مـهـام الـسـيد

قــادر عــمــروشq بــصــفــته نــائب مــديــر الســتــثـمــار األمالك
الــوقـفــيـة بــوزارة الـشــؤون الـديــنــيـة واألوقــافq لـتــكـلــيـفه

بوظيفة أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أو اHوافق أوّل
فبـراير سنة فبـراير سنة q2010 يتضـمن إنهاء مهـام نائب  مديرq يتضـمن إنهاء مهـام نائب  مدير

بوزارة النقل.بوزارة النقل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـــوافــق أوّل فـــبــرايــر ســنــة q2010 تــنــهى مــهــام

الــســيــد طــاهـــر مـــســـعــود نـــاصـــرq بـــصــفــتــه نــائب مــديـر
حلـــركــة اHـــرور في الـــطــرق بـــوزارة الــنـــقلq إلحـــالــتـه عــلى

التقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أو اHوافق أوّل
فبـراير سنة فبـراير سنة q2010 يـتضمن إنـهاء مهـام مدير اHـعهدq يـتضمن إنـهاء مهـام مدير اHـعهد

العالي للبحرية.العالي للبحرية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أوّل فـبـرايـر سـنة q2010 تـنهـى مـهـام الـسـيد

يـــاســـW أحـــمـــد يـــحيq بـــصـــفـــته مـــديـــرا لـــلـــمـــعـــهـــد الـــعـــالي
للبحريةq بناء على طلبه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أو اHوافق أوّل
فبـراير سـنة فبـراير سـنة q2010 يتـضمن إنـهاء مـهام مـدير مـعهدq يتـضمن إنـهاء مـهام مـدير مـعهد

رصد مياه األمطار والتكوين والبحث.رصد مياه األمطار والتكوين والبحث.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أوّل فـبـرايـر سـنة q2010 تـنهـى مـهـام الـسـيد

أحــمـــد الغــاq بـــصـــفــتـه مــديـــرا Hــعـــهـــد رصــد مـــيــاه األمـــطــار
والتكوين والبحثq بناء على طلبه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيـــان مـــؤرخـــان في مـــرســـومـــان رئـــاســيـــان مـــؤرخـــان في 16 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1431
اHــوافق أواHــوافق أوّل فــبــرايــر ســنـة ل فــبــرايــر ســنـة q2010 يــتــضـمــنــان إنــهـاءq يــتــضـمــنــان إنــهـاء

مهام مديرين للنقل في الواليات.مهام مديرين للنقل في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـــــوافق أوّل فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة q2010 تـــــنـــــهى مـــــهـــــام

الـسـيـدين اآلتي اسـمـاهــمـا بـصـفـتـهـمـا مـديـرين لـلـنـقل في
: Wاآلتيت Wالواليت

qفي والية سيدي بلعباس qمحمد بن غربية -
- صليح عزيزq في والية معسكر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHوافق أوّل فـبرايـر سنة q2010 تنهـى مهام الـسيدة

عائـشة بن مـشطـةq اHولـودة حلـوزq بصـفتـها مـديرة للـنقل
في والية تيارتq إلحالتها على التقاعد.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أو اHوافق أوّل
فــبـرايــر ســنـة فــبـرايــر ســنـة q2010 يــتـضــمن إنــهــاء مــهــام مــديـرينq يــتـضــمن إنــهــاء مــهــام مــديـرين

للصحة والسكان في الواليات.للصحة والسكان في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أوّل فـبرايـر سـنة q2010 تـنـهى مهـام الـسادة

اآلتيـة أسـمـاؤهم بـصفـتـهم مـديـرين لـلصـحـة والـسـكان في
الواليات اآلتية :

qفي والية األغواط qمصطفى بوغرارة -
qفي والية باتنة qموسى لعموري -

qفي والية بجاية qخير الدين كسال -
qفي والية البويرة qاحلاج إدريس خوجة -

qفي والية تيارت qصالح مسيخ -
qفي والية جيجل qعلي آيت محند -

qسيلةHفي والية ا qخلضر علية -
qفي والية البيض q¯محمد احلبيب عبد الكر -

qفي والية إيليزي qستيتي Wياس -
qفي والية بومرداس qمحمد نعماني -

- مصطفى بلغراسq في والية عW تيموشنت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أو اHوافق أوّل
فـــبـــرايـــر ســـنـــة فـــبـــرايـــر ســـنـــة q2010 يـــتـــضـــمن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــرq يـــتـــضـــمن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديــر

الثقافة في والية معسكر.الثقافة في والية معسكر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أوّل فـبـرايـر سـنة q2010 تـنهـى مـهـام الـسـيد

qبـصفته مديـرا للثـقافة في والية مـعسكر qتليـلي فوغالي
لتكليفه بوظيفة أخرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أو اHوافق أوّل
فبـراير سنة فبـراير سنة q2010 يتضمن إنـهاء مهام مدير اHركزq يتضمن إنـهاء مهام مدير اHركز

اجلزائري للسينما.اجلزائري للسينما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أوّل فـبـرايـر سـنة q2010 تـنهـى مـهـام الـسـيد

أحـــمـــد بـن كـــامـــلـــةq بـــصــــفـــته مـــديـــرا لــــلـــمـــركـــز اجلـــزائـــري
للسينما.

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أو اHوافق أوّل
فبـراير سنة فبـراير سنة q2010 يـتضمن إنـهاء مـهام اHديـر العامq يـتضمن إنـهاء مـهام اHديـر العام
لـــديــوان الــتـــرقــيـــة والــتــســـيــيـــر الــعــقـــاري في واليــةلـــديــوان الــتـــرقــيـــة والــتــســـيــيـــر الــعــقـــاري في واليــة

بسكرة.بسكرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أوّل فـبـرايـر سـنة q2010 تـنهـى مـهـام الـسـيد

حــمـيـد بــوشـاقـورq بــصـفـته مــديـرا عـامــا لـديـوان الــتـرقـيـة
والـتسـيـيـر الـعقـاري في واليـة بـسـكرةq لـتـكـليـفه بـوظـيـفة

أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أو اHوافق أوّل
فــبــرايــر ســنـة فــبــرايــر ســنـة q2010 يــتــضــمن إنــهــاء مــهــام بــعــنـوانq يــتــضــمن إنــهــاء مــهــام بــعــنـوان

وزارة السكن والعمران.وزارة السكن والعمران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHوافق أوّل فبراير سنة 2010 تنهى مهام السيدين

qاآلتي اســــمــــاهــــمــــا بــــعــــنــــوان وزارة الــــســــكـن والــــعــــمـــران
: Wأخري Wلتكليفهما بوظيفت

- أحــــــمــــــد حــــــمــــــدانيq بــــــصــــــفــــــتـه مــــــديــــــرا لــــــلــــــســــــكن
qوالتجهيزات العمومية في والية بسكرة

- بـوسعـد تـميـميq بصـفته مـديـرا للـتعـميـر والبـناء
في والية تيبازة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أو اHوافق أوّل
فبـراير سنة فبـراير سنة q2010 يتضـمن تعيW رئـيسة دراساتq يتضـمن تعيW رئـيسة دراسات

بوزارة الصناعة وترقية االستثمارات.بوزارة الصناعة وترقية االستثمارات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHوافق أوّل فبراير سنة q2010 تعW اآلنسة فتيحة

شــعــابـــنــةq رئــيــســـة دراســات لــدى رئـــيس قــسم الـــتــرقــيــة
الصناعية بوزارة الصناعة وترقية االستثمارات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيـــان مـــؤرخـــان في مـــرســـومـــان رئـــاســيـــان مـــؤرخـــان في 16 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1431
Wيـتـضـمــنـان تـعـيـ qWيـتـضـمــنـان تـعـيـ q2010 ــوافق أوّل فـبـرايــر سـنـة ل فـبـرايــر سـنـةHــوافق أواHا
نواب مديرين بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.نواب مديرين بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بــمــوجـب مـــرســـوم رئــاسـي مـــؤرخ فــي 16 صـفـر
عـام 1431 اHـوافق أوّل فـبرايـر سـنة q2010 يعـW السـيدان
اآلتي اســماهما نـائبي مديـرين بوزارة الشؤون الـدينية

واألوقاف :
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- نصر الله جباليq نائب مدير للتكوين

- أحمد سليمانيq نائب مدير للوسائل العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHــوافق أوّل فـبـرايــر سـنـة q2010 يـعـW الـسـيـد قـادر

عـمـروشq نائـب مديـر لـلتـعـاون بوزارة الـشـؤون الديـنـية
واألوقاف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أو اHوافق أوّل
فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة q2010 يـــــتــــضـــــمن تــــعـــــيــــW مـــــكــــلفq يـــــتــــضـــــمن تــــعـــــيــــW مـــــكــــلف
بـالـدراسـات والــتـلـخـيص بـوزارة الـشـؤون الـديـنـيـةبـالـدراسـات والــتـلـخـيص بـوزارة الـشـؤون الـديـنـيـة

واألوقاف.واألوقاف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHــوافق أوّل فــبــرايــر ســنـة q2010 يـعــW الــسـيــد عـدة

فالحيq مـكــلـفـا بـالـدراسـات والـتـلـخـيص بـوزارة الـشـؤون
الدينية واألوقاف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أو اHوافق أوّل
فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة q2010 يـتـضـمن تـعـيـW مـديـر الـشؤونq يـتـضـمن تـعـيـW مـديـر الـشؤون

الدينية واألوقاف في والية باتنة.الدينية واألوقاف في والية باتنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أوّل فـبرايـر سـنة q2010 يـعـW السـيد زهـير

بــوذراعq مـــديــرا لـــلـــشــؤون الـــديــنـــيــة واألوقـــاف في واليــة
باتنة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أو اHوافق أوّل
فـــبــرايــر ســنــة فـــبــرايــر ســنــة q2010 يــتــضــمن تــعــيــW اHــديــر الــعـامq يــتــضــمن تــعــيــW اHــديــر الــعـام
لــلـمــؤســسـة الــعـمــومــيـة لــلــنـقل احلــضــري في مـديــنـةلــلـمــؤســسـة الــعـمــومــيـة لــلــنـقل احلــضــري في مـديــنـة

تيزي وزو.تيزي وزو.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHــــوافـق أوّل فــــبـــــرايــــر ســـــنــــة q2010 يــــعــــW الـــســــيـــد

مـحــفـوظ فـريــد عـونq مـديــرا عـامـا لــلـمـؤســسـة الـعــمـومـيـة
للنقل احلضري في مدينة تيزي وزو.

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أو اHوافق أوّل
فبـراير سـنة فبـراير سـنة q2010 يـتضـمن تعيـW مديـر النقل فيq يـتضـمن تعيـW مديـر النقل في

والية قاHة.والية قاHة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHوافق أوّل فـبرايـر سنة q2010 يعـW السـيد شمس

الدين لهشيليq مديرا للنقل في والية قاHة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أو اHوافق أوّل
فبـراير سـنة فبـراير سـنة q2010 يـتضـمن تعـيW رئـيس دراساتq يـتضـمن تعـيW رئـيس دراسات
بــــاHــــركــــز الـــعــــمــــلي Hــــتــــابـــعــــة أمـن وسالمــــة الـــســــفنبــــاHــــركــــز الـــعــــمــــلي Hــــتــــابـــعــــة أمـن وسالمــــة الـــســــفن

واHنشآت اHينائية.واHنشآت اHينائية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHوافق أوّل فـبرايـر سنة q2010 يـعW الـسيـد محـمد

اHطماطيq رئيسـا للدراسات باHركز العملي Hتابعة أمن
وسالمة السفن واHنشآت اHينائية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أو اHوافق أوّل
فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة q2010 يـتـضـمن تـعـيـW مـديـر دراساتq يـتـضـمن تـعـيـW مـديـر دراسات

بوزارة الثقافة.بوزارة الثقافة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أوّل فـبـرايـر سـنـة q2010 يـعـW الـسـيد سـالم

قاصديq مدير دراسات بوزارة الثقافة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أو اHوافق أوّل
فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة q2010 يـتـضـمن تـعـيــW مـديـر الـثـقـافـةq يـتـضـمن تـعـيــW مـديـر الـثـقـافـة

في والية قسنطينة.في والية قسنطينة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أوّل فـبرايـر سـنة q2010 يـعW الـسيـد تلـيلي

فوغاليq مديرا للثقافة في والية قسنطينة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أو اHوافق أوّل
فـبـرايـر سـنـة فـبـرايـر سـنـة q2010 يـتــضـمن تـعـيـW مـديـر اHـتـحفq يـتــضـمن تـعـيـW مـديـر اHـتـحف

الوطني للزخرفة واHنمنمات وفن اخلط.الوطني للزخرفة واHنمنمات وفن اخلط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHــــوافـق أوّل فــــبـــــرايــــر ســـــنــــة q2010 يــــعــــW الـــســــيـــد

مـصــطـفـى بـلــكـحــلـةq مــديـرا لــلـمــتـحف الــوطـني لــلـزخــرفـة
واHنمنمات وفن اخلط.
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مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أو اHوافق أوّل
فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة q2010 يتـضـمن تعـيـW نائـبي مـديرينq يتـضـمن تعـيـW نائـبي مـديرين

بوزارة السكن والعمران.بوزارة السكن والعمران.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـــوافـق أوّل فـــبـــرايـــر ســـنـــة q2010 يــعـــW الــســـيــدان

اآلتي اسماهما نائبي مديرين بوزارة السكن والعمران :
qنائب مدير للعمليات العقارية qأحمد حمداني -

- بوسعد تميميq نائب مدير للتوجيه العمراني.

مرسـوم رئاسي مؤرخ في مرسـوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أو اHوافق أوّل
فـــبــرايــر ســنــة فـــبــرايــر ســنــة q2010 يــتــضــمن تــعــيــW اHــديــر الــعـامq يــتــضــمن تــعــيــW اHــديــر الــعـام
لـــديــوان الــتـــرقــيـــة والــتــســـيــيـــر الــعــقـــاري في واليــةلـــديــوان الــتـــرقــيـــة والــتــســـيــيـــر الــعــقـــاري في واليــة

الشلف.الشلف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أوّل فـبرايـر سـنة q2010 يـعW الـسـيد حـمـيد

بـــوشــاقـــورq مــديــرا عـــامــا لـــديــوان الــتـــرقــيـــة والــتــســـيــيــر
العقاري في والية الشلف.

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
وزارة الدوزارة الدّفاع الوطنيفاع الوطني

قــــــرار وزاري مرار وزاري مــــــشــــــتــــــــرك مرك مــــــؤرخ في أول ربؤرخ في أول ربــــــيع األول عيع األول عــــــامام
1431 اHوافق  اHوافق 15  فبراير سنة   فبراير سنة q2010 يتضمن فتحq يتضمن فتح

شـعب وفعب وفــــروع في اHروع في اHــــاجاجـســــتـيــــر وير ويــــحـدد عدد عــــدد اHدد اHـقــــاعاعـد
الالــــــبــــــيــــــداغداغــــــوجوجــــــيــــــة بة بــــــاHاHــــــدرسدرســــــة الة الــــــعــــــســــــكــــــريريــــــة اHة اHــــــتــــــعــــددةددة
الالـتــــقـنــــيـات بات بــــالالـنــــاحاحـيــــة الة الـعــــسـكــــريريـة األولىq بة األولىq بــــعـنـوانوان

السنة اجلامعية السنة اجلامعية 2009 -  - 2010.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الدفاع الوطني
q ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

- �ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم رقم 83 - 363 اHــــؤرخ في15
شـعــبــان عـام 1403 اHــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واHــتــعـلق
�ـمــارسـة الــوصــايـة الــتــربـويــة عـلـى مـؤســسـات الــتــكـوين

qالعالي
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 95 - 197
اHــؤرخ في 24 صـــفـــر عـــام 1416 اHــوافق 22 يـــولـــيـــو ســـنـــة
Wـدرســة الـوطــنـيــة لـلــمـهــنـدسـHـتــضـمن حتــويل اH1995 وا

والــتـقــنــيــW اجلــزائـريــW إلى مــدرســة عــســكـريــة مــتــعـددة
qالتقنيات وضبط قانونها األساسي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 05 - 162
اHـؤرخ في23 ربــيـع األول عـام 1426 اHـوافق 2 مـايــو ســنـة
2005 الذي يـحدد مـهام الـوزير اHـنتـدب لدى وزيـر الدفاع

qالوطني وصالحياته
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

qتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم  الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 94 - 260
اHؤرخ في19 ربيع األول عام 1415 اHوافق 27 غـشت سنة
1994 الــــذي يـــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر الــــتــــعــــلـــــيم الــــعــــالي

qوالبحث العلمي

- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم  الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 98 - 254
اHــؤرخ في24 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1419 اHــوافق 17 غــشت
سـنـة 1998 واHــتــعـلق بــالــتـكــوين في الــدكــتـوراه ومــا بــعـد

qتمّمHعدّل واHا qتخصّص والتأهيل اجلامعيHالتدرج ا

يقـرران ما يأتي :يقـرران ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى : يهـدف هذا القرار إلى فتح  ست ( 6 )
شـــعب وتـــســـعـــة ( 9 ) فـــروع في اHـــاجـــســـتـــيـــر  بـــاHـــدرســـة
الـعــسـكــريــة اHـتــعـددة الــتــقـنــيـات / الــنـاحــيــة الـعــسـكــريـة

األولىq بعنوان السنة اجلامعية 2009 - 2010.

اHــادة اHــادة 2 : : حتــدد أســمــاء الـــشــعب والـــفــروع وكــذا عــدد
اHقاعد البيداغوجية في ملحق هذا القرار.

اHادة اHادة 3 : : يـنشر هـذا القــرار فـي اجلـريدة الرسـميــة
للجمهوريــة اجلزائريــة الد�قراطيـة الشعبية.

حــــــرر بـــــــاجلـــــــزائـــــــر في أول ربـــــــيـع األول عــــــام 1431
اHوافق 15  فبراير سنة 2010.

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

عن وزير الدفاع الوطنيعن وزير الدفاع الوطني
الوزير اHنتدبالوزير اHنتدب

عبد اHالك قنايزيةعبد اHالك قنايزية
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اHلحقاHلحق

تكنولوجياتكنولوجيا االختصاصاالختصاص
عدد اHقاعد البيداغوجيةعدد اHقاعد البيداغوجيةالرقمالرقم الشعبالشعب

1

2

3

4

5

6

كيمياء تطبيقية

آلية

أنظمة كهرو تقنية

أنظمة إلكترونية

هندسة األنظمة اHيكانيكية

ديناميكية السوائل والطاقوية

8

8

6

6

7

7

9

8

6

الفروعالفروع

إعداد وفيزياء - كيمياء اHواد

مراقبة وحتكم

تكييف الطاقة وتشغيل كهربائي

أنظمة كهرو مغناطيسية

تقنيات متقدمة Hعاجلة اإلشارة

اتصاالت

منشآت وإنتاج

ميكانيكية اHواد

ديناميكية هوائية ودفع

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 27 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1430
اHــــوافق اHــــوافق 15 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة q2009 يــــتـــعــــلq يــــتـــعــــلّق بــــإعـــادةق بــــإعـــادة

تصنيف مقطع طريق والئي في والية جيجل.تصنيف مقطع طريق والئي في والية جيجل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيــــر الــــدولـــةq ووزيــــر الـــداخــــلـــيــــة واجلـــمــــاعـــات
qاحمللية

qووزير األشغال العمومية

- �ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم رقم 80 - 99  اHــــؤرخ في 20
جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1400 اHـــــوافق 6 أبـــــريـل ســـــنــــة 1980

qعدّلHا qتعلّق بتصنيف الطرقHوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا

qعنيةHوبعد استشارة اجلماعات احمللية ا -

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
رقم 80 - 99  اHــــــؤرخ في 6 أبــــــريـل ســــــنـــــة q1980 اHــــــعـــــدّل
واHذكور أعالهq يعـاد تصنيف مـقطع من الطريق الوالئي
رقم 39 من ( ن.ك 8 + 000 ) إلى ( ن.ك 15 + 000 ) مـرورا
بــــأوالد عـــــربي والــــبــــالـغ طــــوله 7,000 كـــــلم ضــــمـن الــــطــــرق

البلدية.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 27 ذي الـقــعـدة عـام 1430 اHـوافق
15 نوفمبر سنة 2009.

وزير الدولةq وزير الداخليةوزير الدولةq وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
نور الدين زرهونينور الدين زرهوني

اHدعو يزيداHدعو يزيد

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
عمار غولعمار غول
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قرار وزاري مشترك مؤرخ في قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق اHوافق
18 ينـاير سنة  ينـاير سنة q2010 يتعـلq يتعـلّق بتصـنيف طريق ضمنق بتصـنيف طريق ضمن

صنف الطرق الوالئية في والية ورقلة.صنف الطرق الوالئية في والية ورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيــــر الــــدولـــةq ووزيــــر الـــداخــــلـــيــــة واجلـــمــــاعـــات
qاحمللية

qووزير األشغال العمومية
- �ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم رقم 80 - 99  اHــــؤرخ في 20
جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1400 اHـــــوافق 6 أبـــــريـل ســـــنــــة 1980

qعدّلHا qتعلّق بتصنيف الطرقHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
qعنيةHوبعد استشارة اجلماعات احمللية ا -

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
رقم 80 - 99  اHــــــؤرخ في 6 أبــــــريـل ســــــنـــــة q1980 اHــــــعـــــدّل
واHــذكـور أعالهq يـصــنف ضـمن "الــطـرق الـوالئــيـة" طـريق
غير مصنّف سابقا ويعيّن بالترقيم اجلديد اHبW أدناه.

qــنــصـــوص عــلــيه أعالهHــادة 2 :  :  يـــحـــدّد الـــطـــريق اHــادة اHا
كما يأتي :

1 - يــــصـــــنـّف ويــــرقـم الــــطــــريـق الــــرابـط بــــW شــــقــــة
الــــفــــتــــايت وطــــريـق تــــقــــرت - مــــســــعـــد ( ن.ك 266 + 000 )
والـــــبـــــالغ طـــــوله 25,000 كـــــلمq "كـــــطـــــريـق والئي رقم 307 "

امتدادا للطريق الوالئي رقم 307 اHوجود.
تـقع نـقــطـة الـبـدايـة الـكـيـلـومـتـريـة ( ن.ك 00 + 000 )
جملــمل الــطــريق الــوالئي رقم 307 عــنــد نــقــطــة تـقــاطــعه مع
الــــطـــريق الــــوالئي رقم 33 ( ن.ك 167 + 000 ) بــــالــــعـــالــــيـــة
ونقـطة نـهايتـه الكيـلومـترية ( ن.ك 55 + 000 ) عنـد نقطة

تقاطعه مع طريق تقرت - مسعد ( ن.ك 266 + 000 ).

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1431 اHــــوافق 18
يناير سنة 2010.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق اHوافق
Wق بــتــصــنــيف طــريــقـWيــتــعــلّق بــتــصــنــيف طــريــقـ qيــتــعــل q2010 18 يــنــايــر ســنـة  يــنــايــر ســنـة

بـــلـــديـــW ضـــمن صـــنف الـــطـــرق الـــوالئـــيـــة فـي واليــةبـــلـــديـــW ضـــمن صـــنف الـــطـــرق الـــوالئـــيـــة فـي واليــة
بومرداس.بومرداس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيــــر الــــدولـــةq ووزيــــر الـــداخــــلـــيــــة واجلـــمــــاعـــات
qاحمللية

qووزير األشغال العمومية
- �ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم رقم 80 - 99  اHــــؤرخ في 20
جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1400 اHـــــوافق 6 أبـــــريـل ســـــنــــة 1980

qعدّلHا qتعلّق بتصنيف الطرقHوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009 وا
qعنيةHوبعد استشارة اجلماعات احمللية ا -

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 4 من اHـرسـوم
رقم 80 - 99  اHــــــؤرخ في 6 أبــــــريـل ســــــنـــــة q1980 اHــــــعـــــدّل
واHذكـور أعالهq يـصنف الـطـريقـان اHـرتبـان سـابقـا ضمن
صــــنف الـــطـــرق الــــبـــلـــديـــةq فـي صـــنف الــــطـــرق الـــوالئـــيـــة

ويعيّنان بالترقيم اجلديد اHبيّن أدناه.

qــعـنــيـانHـادة 2 :  :  يـــحــدّد الـــطـــريــقـــان الـبــلــديـان اHـادة اHا
كما يأتي :

1 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الـــذي يـــربط
الــــطــــريق الــــوطــــني رقم 05 ( ن.ك 45 + 000 ) بــــالــــطــــريق
qـــــــــرايلHالــــــــــوالئـي رقم 26  ( ن.ك 10 + 000 ) مـــــــــرورا بـــــــــا
بـرغـلـو وأوالد بـومـرداس والـبـالغ طـوله 6,9 كـلم " كـطريق

والئي رقم 01".

2 - يـــصـــنف ويـــرقم الـــطـــريق الـــبـــلـــدي الـــذي يـــربط
الــــطــــريق الــــوطــــني رقم 05 ( ن.ك 65 + 000 ) بــــالــــطــــريق
qتــيـزة qالــوالئي رقم 26  ( ن.ك 15 + 000 ) مــرورا بــلــكــرم
تــــشـــــحــــاط وأوالد عـــــبــــد الـــــهــــادي والـــــبــــالـغ طــــوله 8,1 كـــــلم

"كطريق والئي رقم 01".

تــقع نــقـطــة الـبــدايـة الــكــيـلــومـتــريـة ( ن.ك 0 + 000 )
جملــمل الــطـــريق الــوالئي رقم 01 عــنـــد نــقـــطــة تــقـــاطــعه مع
الــطــريـق الــوطــني رقم 05 ( ن.ك 45 + 000 ) وتــقع نــقــطــة
نهايـته الكيلومترية ( ن.ك 15 + 000 ) عند نـقطة تقاطعه

مع الطريق الوطني رقم  05 ( ن.ك 65 + 000 ).

وزير الدولةq وزير الداخليةوزير الدولةq وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
نور الدين زرهونينور الدين زرهوني

اHدعو يزيداHدعو يزيد

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
عمار غولعمار غول
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اHـاداHـادّة ة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 2 صــــفــــر عــــام 1431 اHــــوافق 18
يناير سنة 2010.

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
27 جـمـادى الثـانـيـة عام 1425 اHـوافق 14 غـشت سـنة 2004

الـذي يــحـدد إطـار تـنـظـيم الـتـكــوين اHـتـخـصص لاللـتـحـاق
بـاألسالك والرتب اخلـاصة بـعـمال قـطاع الـشؤون الـدينـية

qتممHا qواألوقاف
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1430 اHــوافق 8 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2009

الـــــذي يــــحـــــدد إطـــــار تـــــنــــظـــــيـم اHــــســـــابـــــقـــــات عــــلـى أســــاس
االخــتــبــارات واالمــتــحــانـــات اHــهــنــيــة لاللــتــحــاق بــالــرتب
الـــتـــابـــعـــة لـألسالك اخلـــاصـــة بـــاالدارة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــشـــؤون

qالدينية واألوقاف

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 14 من اHـرسوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 08 - 411 اHــؤرّخ في 26 ذي احلـــجـــة عـــام
qـــذكـــور أعالهHــــوافق 24 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2008 واH1429 ا

يـهـدف هـذا الـقــرار إلى حتـديـد كـيــفـيـات تـنـظــيم الـتـكـوين
اHــــتــــخـــــصص ومــــدتـه وبــــرامــــجـه وشــــروط االلــــتـــــحــــاق به
بالنسبة لبعض الرتب اHنتمية لألسالك اخلاصة باإلدارة

اHكلّفة بالشؤون الدينية واألوقافq اآلتية :
سلك األئمة :سلك األئمة :

qرتبة إمام مدرس -
سلك معلمي القرآن الكر¯ :سلك معلمي القرآن الكر¯ :

- رتبة أستاذ التعليم القرآني.
سلك أعوان اHساجد :سلك أعوان اHساجد :

qرتبة قيم -
- رتبة مؤذن.

اHــــاداHــــادّة ة 2 : : يـــتـمّ االلـــتــــحــــاق بــــالـــتــــكــــوين اHــــتـــخــــصص
اHــــــنـــــــصــــــوص عــــــلــــــيـه فـي اHــــــادة األولى أعـالهq عـن طــــــريق
اHــــســـابــــقــــة عـــلـى أســـاس االخــــتـــبــــارات طــــبـــقــــا لـــلــــشـــروط
والــكـــيــفــيـــات احملــددة �ــوجب الـــقــرار الــوزاري اHـــشــتــرك
اHــؤرّخ في 20 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1430 اHــوافق 8 نـــوفـــمـــبــر

سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 3 : : يتـم فتح دورة الـتكـوين اHتـخصص لـلرتب
اHذكورة في اHـادة األولى أعالهq بقرار من وزير الشؤون

الدينية واألوقافq الذي يحدد فيه ال سيما :
qعنيةHالرتبة أو الرتب ا -

- عـدد اHـنـاصب اHـفـتـوحـة لـلـتـكـوين إمـا  في اخملـطط
السنوي لتـسيير اHوارد البشـرية أوفي اخملطط القطاعي
السـنوي أو مـتعـدد الـسنـوات للـتكـوين وحتسـW اHسـتوى

وزير الدولةq وزير الداخليةوزير الدولةq وزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
نور الدين زرهونينور الدين زرهوني

اHدعو يزيداHدعو يزيد

وزير األشغال العموميةوزير األشغال العمومية
عمار غولعمار غول

وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف
قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 29  ذي القـعـدة عام   ذي القـعـدة عام 1430
17 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة q2009 يـــحــدد كـــيـــفـــيــاتq يـــحــدد كـــيـــفـــيــات اHــوافق اHــوافق 
تــــنـــظــــيم الـــتــــكـــويـن اHـــتــــخـــصص ومــــدته وبــــرامـــجهتــــنـــظــــيم الـــتــــكـــويـن اHـــتــــخـــصص ومــــدته وبــــرامـــجه
وشـــروط االلــــتـــحـــاق بـه بـــالـــنـــســــبـــة لـــبــــعض الـــرتبوشـــروط االلــــتـــحـــاق بـه بـــالـــنـــســــبـــة لـــبــــعض الـــرتب
اHنـتميـة لألسالك اخلاصـة باإلدارة اHكـلفة بـالشؤوناHنـتميـة لألسالك اخلاصـة باإلدارة اHكـلفة بـالشؤون

الدينية واألوقاف.الدينية واألوقاف.
ــــــــــــــــــــ

 qالعام للحكومة Wإن األم
qو وزير الشؤون الدينية واألوقاف

- �ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم رقم 66 - 145  اHــؤرّخ في 12
صــفـر عـام 1386 اHـوافق 2 يـونـيـو سـنـة 1966 الـذي يــتـعـلّق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

qتمّمHعدّل واHا qWوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرّخ في 2 جـــمـــادى األولى عــام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

qتضمّن جتديد مهام أعضاء احلكومةHسنة 2009  وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 08 - 411
اHــؤرّخ في 26 ذي احلــجــة عــام 1429 اHــوافق 24 ديــســـمــبــر
ســــــنـــــة 2008 واHــــــتــــــضـــــمّــن الــــــقــــــانـــــون األســــــاسـي اخلـــــاص
بــاHــوظـــفــW اHــنــتــمـــW لألسالك اخلــاصـــة بــاإلدارة اHــكــلّــفــة

qبالشؤون الدينية واألوقاف
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

qالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 8
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1423 اHــوافق 17 غــشت ســنــة 2002
الــــذي يــــحـــدد بــــرامـج الــــتـــكــــويـن اHـــتــــخــــصـص لاللــــتــــحـــاق
بـاألسالك والرتب اخلـاصة بـعـمال قـطاع الـشؤون الـدينـية

qتممHا qواألوقاف
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qــتــعـــاقــدينHواألعـــوان ا Wـــعــلـــومــات لــلـــمــوظـــفــHوجتـــديــد ا
اHصـادق علـيه بـعنـوان السـنة اHـقـصودة طـبقـا لإلجراءات

qعمول بهاHا
qتخصصHمدة دورة التكوين ا -

qتخصصHتاريخ بداية التكوين ا -
qتخصصHمكان إجراء التكوين ا -

- قائمة اHترشحW اHعنيW بالتكوين اHتخصص.
اHاداHادّة ة 4 : : تـبلّغ نـسخة من الـقرار اHـذكور في اHادة 3
أعاله إلى مصالح الوظـيفة العمومية في أجل عشرة (10)

أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.

اHـاداHـادّة ة 5 : : يـنــبـغي عـلى مــصـالح الـوظــيـفـة الـعــمـومـيـة
إبـــداء رأي اHـــطـــابــقـــة خالل أجـل أقــصـــاه عـــشــرة (10) أيــام

ابتداء من تاريخ استالم الوثيقة.

اHاداHادّة ة 6 : : يـخضع اHـتـرشحـون النـاجحـون نـهائـيا في
اHـــســابــقــات عـــلى أســاس االخــتـــبــارات لاللــتـــحــاق بــإحــدى
الـــرتـب اHــــذكـــورة فـي اHـــادة األولـى أعالهH qــــتـــابــــعـــة دورة
تكـوين متخـصص ويعـلمون من طـرف اإلدارة اHستـخدمة
بــتــاريخ بـدايــة الــتـكــوين �ــوجب اســتـدعــاء فــردي أو بـكل

وسيلة أخرى مالئمة.

اHــاداHــادّة ة 7 : : كـل مــتـــرشح نـــاجح نــهـــائـــيــا Hـــتــابـــعــة دورة
تـكـوين مـتـخـصـص لم يـلـتـحق �ـؤسـسـة الـتـكـوين في أجل
خــــمــــســــة عــــشـــر (15) يــــومــــا ابــــتــــداء من تــــاريـخ تـــبــــلــــيــــغه
بـااللتحـاق بالـتكـوينq يفقـد حقه في الـنجـاح في اHسـابقة
على أساس االختـبارات ويعوّض باHـترشح الذي يليه في

القائمة االحتياطية حسب درجة الترتيب.

8 : : يــتم الــتــكــوين اHــتــخـصـص في اHــؤســسـات اHـاداHـادّة ة 
الـعمـومـية لـلـتكـوين اHـتخـصص الـتابـعـة لوزارة الـشؤون

الدينية واألوقاف.

اHاداHادّة ة 9 : : يـنظم التـكوين اHتـخصص بشـكل متواصل
وإقـامـي ويـشــمـل دروسـا نــظــريــة ومــحــاضـرات مــنــهــجــيـة

وملتقيات وأعماال موجهة وتربصات تطبيقية.
اHاداHادّة ة 10 : : حتـدد مدة الـتكـوين اHتخـصص في الرتب

اHذكورة في اHادة األولى أعالهq كاآلتي :
- ثالث ( 3 ) سنوات بالنسبة لرتبة إمام مدرس.

- ســنــتــان ( 2 ) بـــالــنــســـبــة لــرتــبـــة أســتــاذ الــتـــعــلــيم
qالقرآني

qسنة واحدة (1) بالنسبة لرتبة قيم -
- سنة واحدة (1) بالنسبة لرتبة مؤذن.

اHــــاداHــــادّة ة 11 : : تــــلــــحق بــــهــــذا الــــقــــرار بـــرامـج الــــتـــكــــوين
اHـتـخصص لـاللتـحـاق بالـرتب اHـنصـوص عـليـهـا في اHادة

األولى أعاله.

اHاداHادّة ة 12 : : يـتولى تـأطيـر ومـتابـعة اHـتربـصW أثـناء
الـتـكـوين سـلك الـتعـلـيم لـلـمـؤسسـات الـعـمـوميـة لـلـتـكوين
اHــــتـــخــــصـص اHـــذكــــورة فـي اHـــادة 8 أعـاله و/أو اإلطـــارات

اHؤهلة باHؤسسات واإلدارات العمومية.

13 : : يــتــابع اHــتــربــصــون خالل دورة الــتــكــوين اHـاداHـادّة ة 
اHتـخصص تـربصـات تطبـيقـية سـنويـة مدتـها شـهر واحد
(1 ) عـلى مسـتـوى اHسـاجد و/أو اHـدارس الـقرآنـية تـتوج

بإعداد تقرير نهاية التربص.
اHـاداHـادّة ة 14 : : يـتم تـقـيـيم اHـعـارف حـسب مـبـدأ اHـراقـبة
الـبــيـداغـوجــيـة اHـســتـمــرة ويـشـمل امــتـحــانـات دوريـة في

اجلانب النظري والتطبيقي.
تـتـمـثل اHـراقـبـة الـبـيـداغـوجـيـة اHـسـتـمـرة فـي نـظام
تـقـيـيـم ومـتـابـعـة درجـة اسـتـيــعـاب مـحـتـوى الـدروس عـلى

أساس امتحانات كتابية أو شفهية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 15 : : يـــــتـم الـــــتـــــقـــــيـــــيم الـــــســـــنـــــوي لـــــلـــــتـــــكـــــوين
اHتخصصq كاآلتي :

- مـعــدل اHـراقـبـة الـبـيـداغـوجـيـة اHـسـتـمـرة (اHـعـامل
q(2

- نقطة التربص التطبيقي ( اHعامل 1 ).

اHــاداHــادّة ة 16 : : يـــســتـــوجب االنــتـــقــال إلـى الــســنـــة األعــلى
حصـول اHتـربص على مـعدّل عـام يسـاوي على األقل 20/10

على أساس حساب اHعدالت الفصلية.

ال يــســمـح بــإعــادة الــســنـــة الــدراســيــة إال مــرة واحــدة
طوال مدة التكوين.

17 : : عــنــد نــهــايــة الــتــكــوين اHــتــخــصصq يــلــزم اHـاداHـادّة ة 
اHـتـربصـون في الـتـكـوين لاللـتحـاق بـرتـبـتي مـؤذن وقيم
بـــإعــداد تـــقــريـــر نــهــايـــة الــتـــكــوين حـــول مــوضــوع لـه صــلــة

ببرامج التكوين.
يـلــزم اHـتـربـصــون في الـتـكــوين لاللـتـحــاق بـرتـبـتي
إمــام مـدرس وأسـتـاذ الـتـعـلـيم الــقـرآني بـإعـداد ومـنـاقـشـة
مــذكــرة نــهــايــة الــتــكــوين حــول مــوضــوع له صــلــة بــبــرامج

التكوين.

اHاداHادّة ة 18 : : يتم اختـيار موضوع اHذكرة حتت إشراف
مـدير مـذكرة يـعW من بـW أساتـذة اHؤسـسات الـعمـومية
لـــلــتـــكــويـن اHــتـــخــصـص اHــذكـــورة في اHــادة 8 أعالهq الــذي

يضمن كذلك متابعة إعدادها.



21اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 18
أوأوّل  ربيع الثاني  عام  ل  ربيع الثاني  عام  1431 هـ هـ

17 مارس  سنة  مارس  سنة 2010 م م

اHاداHادّة ة 19 : : ينـظم عند نـهايـة التكـوين امتحـان نهائي
يشمل ما يأتي :

- اخـتباران ( 2 ) كتـابيـان مـستـمـدان من البـرنامج
q( 2 عاملHا qدة ثالث ( 3 ) ساعاتHا )

- نـقـطـة مـنـاقـشــة مـذكـرة أو تـقـريـر نـهـايـة الـتـكـوين
(اHعامل 2).

20 : : يــجـب أن يــســاوي أو يــفــوق اHــعــدل الــعـام اHـاداHـادّة ة 
للنجاح النهائي 20/10 ويتم حسابه كما يأتي :

- مــعـــدل ســنـــة أو ســنــوات الـــدراســةq حــسـب احلــالــة
q(1 عاملHا)

q(1 عاملHا)  معدل االمتحان النهائي -

21 : : يـــتم حتـــديـــد قـــائــــمـــة اHـــتـــربـــصـــW الـــذين اHــاداHــادّة ة 
تـابــعـوا بـنــجـاح دورة الــتـكــوين اHـتــخـصص �ــوجب قـرار
من وزيـر الـشـؤون الـديـنـيـة واألوقـاف إثـر مـداوالت جلـنـة

نهاية التكوين.

22 : : تـتكـون جلـنة نـهـاية الـتكـوين اHـذكورة في اHاداHادّة ة 
اHادة 21 أعاله من :

- الــسـلــطـة اخملــول لـهــا صالحــيـة الــتـعــيـW أو �ــثـلــهـا
qؤهل قانوناHا

qكلفة بالوظيفة العموميةHثل السلطة ا� -
qعنيةHؤسسة أو مؤسسات التكوين اHمدير ا -

- �ـثـلـW اثـنW ( 2 ) عن ســلك الـتــعـلـيم Hــؤسـسـة أو
مؤسسات التكوين اHعنية.

23 : : عنـد نـهايـة الـتكـوين يـسلم مـديـر مؤسـسة اHاداHادّة ة 
الــتــكــويـن شــهــادة لــلــمـــتــرشــحــW الــنـــاجــحــW عــلى أســاس

محضر إعالن النتائج من طرف جلنة نهاية التكوين.

اHـاداHـادّة ة 24 : : يـعـW اHــتـرشـحـون الــذين تـابـعــوا بـنـجـاح
دورة الــتـكـوين اHــتـخـصص بـصــفـة مـتـربــصـW في الـرتب

التي تكونوا فيها.

اHــــاداHــــادّة ة 25 : : كـل مـــتــــرشح نـــاجـح في دورة تــــكـــويــــنـــيـــة
مـتــخـصــصــة ال يـلــتـحـق �ـنــصب تــعـيــيـنـه خالل مـدة شــهـر
واحد ( 1 ) ابتداء من تاريخ تبـليغه �قرر التـعيqW يفقد
حـــقـه في الـــنـــجـــاح إال في حـــالـــة الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة اHـــبــررة

قانونا.

26 : : تــلــغى أحــكــام الــقــرار الــوزاري اHــشــتــرك اHـاداHـادّة ة 
اHـؤرّخ في 8 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1423 اHـوافق 17 غـشت
سـنة 2002 وكذا الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك اHؤرّخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

واHذكورين أعاله.

اHـادة اHـادة 27 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .

حـرر بـاجلـزائـر في 29  ذي الـقـعـدة عـام 1430 اHـوافق
17 نوفمبر سنة 2009.

وزير الشؤون الدينيةوزير الشؤون الدينية
واألوقافواألوقاف

بوعبد اللبوعبد اللّه غالم الله غالم اللّه

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

اHلحق األولاHلحق األول
برنامج التكوين اHتخصص لاللتحاق برتبة إمام مدرسبرنامج التكوين اHتخصص لاللتحاق برتبة إمام مدرس

السنة األولىالسنة األولى

اHعاملاHعامل احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي الوحداتالوحدات الرقمالرقم

2

3

2

2

2

2

3

2

2

2

العقيدة

الفقه

علوم القرآن

السيرة

التجويد

1

2

3

4

5
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السنة األولى (تابع)السنة األولى (تابع)

2

2

3

3

2

1

2

2

2

2

32

اHعاملاHعامل

2

2

2

2

2

2

3

2

1

2

31

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

أصول الفقه

علوم احلديث

التفسير

األدب العربي

قواعد اللغة العربية

البالغة

التاريخ

اخلطابة

احلديث

اإلعالم اآللي

اجملموع العاماجملموع العام

الوحداتالوحدات

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

اHعاملاHعاملالرقمالرقم احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي الوحداتالوحدات الرقمالرقم

السنة الثانيةالسنة الثانية

2

3

2

2

2

3

3

2

2

اHعاملاHعامل

2

3

2

1

1

1

2

1

2

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

العقيدة

الفقه

أصول الفقه

علم القراءات

توجيه القراءات *

أصول القراءات *

التفسير

احلديث

علم احلديث

الوحداتالوحدات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

اHعاملاHعاملالرقمالرقم احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي الوحداتالوحدات الرقمالرقم
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السنة الثانية (تابع)السنة الثانية (تابع)

2

2

2

2

2

3

2

2

1

39

اHعاملاHعامل

2

2

2

2

2

2

2

2

2

33

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

السيرة

التجويد ( رواية ورش - األصبهاني )

الفرائض

اخلطابة

التاريخ

األدب العربي

قواعد اللغة العربية

البالغة

منهجية البحث

اجملموع العاماجملموع العام

الوحداتالوحدات

10

11

12

13

14

15

16

17

18

اHعاملاHعاملالرقمالرقم احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي الوحداتالوحدات الرقمالرقم

 * تدرس هذه اHواد في اHؤسسات العمومية للتكوين اHتخصص في القراءات القرآنية دون سواها.

السنة الثالثةالسنة الثالثة

3

2

1

2

2

2

2

2

2

3

اHعاملاHعامل

3

2

1

1

1

2

2

2

2

3

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

العقيدة

الفقه

التجويد ( قانون )

علم الرسم العثماني *

أثر القراءات في األحكام الشرعية *

اخلطابة

آيات وأحاديث األحكام

الفرائض

مقاصد الشريعة اإلسالمية

التفسير

الوحداتالوحدات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

اHعاملاHعاملالرقمالرقم احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي الوحداتالوحدات الرقمالرقم
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السنة الثالثة (تابع)السنة الثالثة (تابع)

2

2

3

2

1

2

1

34

اHعاملاHعامل

2

3

2

2

2

2

1

33

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

اHدرسة اHالكية وأعالمها

التاريخ

األدب العربي

قواعد اللغة العربية

البالغة

علم النفس التربوي

الثقافة القانونية والتشريعية

اجملموع العاماجملموع العام

الوحداتالوحدات

11

12

13

14

15

16

17

اHعاملاHعاملالرقمالرقم احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي الوحداتالوحدات الرقمالرقم

 * تدرس هذه اHواد في اHؤسسات العمومية للتكوين اHتخصص في القراءات القرآنية دون سواها.

اHلحق الثانياHلحق الثاني
برنامج التكوين اHتخصص لاللتحاق برتبة أستاذ التعليم القرآنيبرنامج التكوين اHتخصص لاللتحاق برتبة أستاذ التعليم القرآني

السنة األولىالسنة األولى

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

اHعاملاHعامل

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

العقيدة

الفقه

علوم القرآن

علوم احلديث

التفسير

احلديث

السيرة

التجويد

القراءات

الرسم القرآني

الوحداتالوحدات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

اHعاملاHعاملالرقمالرقم احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي الوحداتالوحدات الرقمالرقم
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السنة األولى (تابع)السنة األولى (تابع)

2

3

2

2

1

31

اHعاملاHعامل

2

3

2

2

1

31

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

التاريخ الوطني

األدب العربي

قواعد اللغة العربية

علم النفس التربوي

اإلعالم اآللي

اجملموع العاماجملموع العام

الوحداتالوحدات

11

12

13

14

15

اHعاملاHعاملالرقمالرقم احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي الوحداتالوحدات الرقمالرقم

السنة الثانيةالسنة الثانية

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

1

31

اHعاملاHعامل

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

1

31

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

العقيدة

الفقه

علوم القرآن

علوم احلديث

التفسير

احلديث

السيرة

التجويد

القراءات

الرسم القرآني

التاريخ

األدب العربي

قواعد اللغة العربية

علوم التربية

الثقافة القانونية

اجملموع العاماجملموع العام

الوحداتالوحدات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

اHعاملاHعاملالرقمالرقم احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي الوحداتالوحدات الرقمالرقم
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اHلحق الثالثاHلحق الثالث

برنامج التكوين اHتخصص لاللتحاق برتبة قيمبرنامج التكوين اHتخصص لاللتحاق برتبة قيم

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

1

1

1

1

32

اHعاملاHعامل

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

1

1

1

1

32

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

العقيدة

الفقه

علوم القرآن

علوم احلديث

التفسير

احلديث

السيرة

التجويد

الرسم العثماني

التاريخ الوطني

النصوص األدبية

قواعد اللغة العربية

القراءة

الثقافة القانونية واHهنية

اإلعالم اآللي

مبادىء في علم اHكتبات

إمالء وإنشاء

اجملموع العاماجملموع العام

الوحداتالوحدات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

اHعاملاHعاملالرقمالرقم احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي الوحداتالوحدات الرقمالرقم



ا]طبعة الرسميا]طبعة الرسميّة8  ة8  حي البسات8W بئر مراد رايس8 ص.ب حي البسات8W بئر مراد رايس8 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

اHلحق الرابعاHلحق الرابع

برنامج التكوين اHتخصص لاللتحاق برتبة مؤذنبرنامج التكوين اHتخصص لاللتحاق برتبة مؤذن

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

1

1

1

1

34

اHعاملاHعامل

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

1

1

1

1

34

احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي

العقيدة

الفقه

علوم القرآن

علوم احلديث

التفسير

احلديث

السيرة

التجويد

القراءات

الرسم العثماني

التاريخ الوطني

النصوص األدبية

قواعد اللغة العربية

اHطالعة اHوجهة

الثقافة القانونية واHهنية

اإلعالم اآللي

مبادىء في علم اHكتبات

إمالء وإنشاء

اجملموع العاماجملموع العام

الوحداتالوحدات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

اHعاملاHعاملالرقمالرقم احلجم الساعي األسبوعياحلجم الساعي األسبوعي الوحداتالوحدات الرقمالرقم
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