
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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- 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



21 ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1415
14 مارس  سنة  مارس  سنة  2012 م م

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


