
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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اHلــحــــقاHلــحــــق
دفتر الـشروط اخلاص بـتبعات اخلـدمة العمـومية للـسلطةدفتر الـشروط اخلاص بـتبعات اخلـدمة العمـومية للـسلطة

اHنظمة للنقل احلضرياHنظمة للنقل احلضري

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

للنقل احلضري وكذا شروط وكيفيات تنفيذها. 

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

|وجب أحكام اHادة 6 من هذا اHرسوم. 

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

اHادة 6 من هذا اHرسوم. 

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

عاتقها |وجب دفتر الشروط هذا. 

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

|وجب دفتر الشروط هذا. 

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

عاتق السلطة. 

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

اHعمول بهما.

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

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

مالية. 

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

- احلصيـلة وحسـابات النـتائج احملـاسبيـة التقـديرية
 qمع التزامات السلطة جتاه الدولة

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

- مخطط تمويل مالي. 

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

في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.  
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

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

ومراقبتها.ومراقبتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزير النقل -

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

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

qتممHعـدل واHا qاإلجراءات اجلزائية

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

qتممHعـدل واHا qالعقوبات

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

qتممHعدل واHا qدنيHتضمن القانون اHوا

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

qتممHعدل واHا qبعالقات العمل

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

qالتي حتكم الصناعة التقليدية واحلرف

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

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

 qادة 57 منهHال سيما ا qتممHعدل واHا qوأمنها

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

qتممHعدل واHا qنافسةHبا

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

qتعلق بالتأميناتHوافق 25 يناير سنة 1995 واHا

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

 qتعلق بالواليةHوا

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

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

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

qوعملها

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

qتممHعدل واHا qللقيد في السجل التجاري

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

qعدلHا qتعلق بشروط القيد في السجل التجاريHوا

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

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

qالتاجر

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

qوسيره

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

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

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

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

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

السياقة " ومراقبتها.

الفصل األولالفصل األول
أحـكام عـامةأحـكام عـامة

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

السياقة.

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

السياقة.

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

والهيئات لفائدة مستخدميها. 

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

فيها.

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

ومراقبتها.

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

بقرار.

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

كل نوع من أنواع الدروس.

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

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

هذا اHرسوم.

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

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

إقليمياq بناء على اقتراح من جلنة االعتماد بالوالية.

يحدد وزير النقل بقرار »وذج االعتماد.

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

اآلتية :

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

qدنية والوطنيةHالتمتع بحقوقه ا -
qأن يكون من جنسية جزائرية  -

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

- أن يثبت تأمينـا على التبعات اHالية للمسؤولية
qهنيةHدنية واHا

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

مترشحيه.

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

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

السيارات. 

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

هذه الشروط.

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

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

احملددة أعاله.

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

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

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

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

qومهيأة لتعليم سياقة السيارات

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

أن تبلغ هذه األخيرة رأيها باHوافقة.

يــــــــجـب أن يـــــــســــــــتــــــــجـــــــيـب احملـل والـــــــتــــــــجـــــــهــــــــيـــــــزات
البيداغوجيـة والتعليمية وكـذا اHركبات للشروط احملدّدة

في دفتر الشروط الذي يحدّده وزير النقل بقرار.

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

مديرية النقل بالوالية اخملتصة إقليميا.

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

يجب أن يرفق طلب االعتماد بالوثائق اآلتية :

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

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

qشهادة اإلقامة -
qثالث (3) صور شمسية حديثة -

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

- شـهــادة تـأمــW ضـد الــتـبــعـات اHــالـيــة لـلــمـســؤولـيـة
 qهنيةHدنية واHا

- وثـيـقـة تـثـبت الـكـفـالـة اخملـصـصـة حـصـريـا لـضـمـان
التزاماته جتاه مترشحيه.  

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

- نـسخة من النـشرة الرسمـية لإلعالنات القـانونية
qتضمنة تشكيل الشركةHا

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

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

qهني احملددة أعالهHشروط التأهيل ا
 qالكHمستخرج من شهادة ميالد ا -

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

qأشهر
 qثالث (3) صور شمسية حديثة للمالك -

- إثـــبـــات تـــأمــــW يـــكـــتـــتب عـــلـى الـــتـــبـــعـــات اHـــالـــيـــة
 qهنيةHدنية واHللمسؤولية ا

- وثـيـقـة تـثـبت الـكـفـالـة اخملـصـصـة حـصـريـا لـضـمـان
  qالتزاماته جتاه مترشحيه

- شـهادة جـنسـية حـائـز أو حائـزي الرأسـمال الـكامل
وشهادة إقامتهم.

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

من تاريخ االتصال بها.

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

تاريخ استالم طلب االعتماد.

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

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

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

عليها مع وصل استالم.

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

قصد احلصول على دراسة إضافية.

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

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

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

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

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

�تثلوا ألحكام هذا اHرسوم.

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

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

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

من هذا اHرسوم.

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

السياقة.

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

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

qنازعات بالواليةHوا
WــهــنــيـHــثل عن مــديــريــة الــتــكــوين والــتــعــلــيـم ا� -

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

- �ــثـل عن مــديــريــة الــعــمل والــضــمــان االجــتــمــاعي
 qبالوالية

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

qبالوالية
qثل عن األمن الوطني� -

- �ـــــثـل عن اHـــــركـــــز الـــــوطــــنـي لـــــرخص الـــــســـــيـــــاقــــة
qبالوالية

- �ـــثل عن الــفـــيــدرالــيــة الـــوطــنــيــة Hـــدارس تــعــلــيم
السياقة بالوالية.

تـــتـــولى مــــصـــالح مـــديـــريـــة الـــنــــقل بـــالـــواليـــة أمـــانـــة
اللجنة.

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

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

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

qوإبداء الرأي فيها
- دراســة كـل مــلف لــســحب اعــتــمــاد مــدرســة تــعــلــيم

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

تعليم السياقة.

اHاداHادّة ة 23 :  :  حتدد اللجنة نظامها الداخلي.

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

qوافقة مشفع بتحفظاتHرأي با -
- رأي بالرفض معلل.

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

مصالح األمن اخملتصة.

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

يوقع محاضر اHداوالت أعضاء اللجنة.

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

الفرع األولالفرع األول
شروط االستغاللشروط االستغالل

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

التابعة  للمركز الوطني لرخص السياقة. 

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

دفتر الشروط احملدد بقرار من وزير النقل. 

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

ويبلغ صاحب االعتماد بذلك.

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

السياقة.

�ــــــنـح صــــــاحـب االعــــــتــــــمــــــاد أجـل شــــــهــــــر لـــــــرفع هــــــذه
التحفظات.

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

تلقائيا.

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

مدير النقل بالوالية.

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

تسمى " بطاقة مهنية Hدرسة تعليم السياقـة ".

يـــجـب أن حتـــتـــوي هـــذه الــبـــطـــاقـــة عــلـى اHــعـــلـــومــات
اآلتية : 

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

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

يحدد وزير النقل بقرار »وذج البطاقة اHهنية.

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

وزير النقل ويؤشر عليه .

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

والبيداغوجية وباHركبات.

الفرع الثانيالفرع الثاني
كيفيات االستغاللكيفيات االستغالل

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

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

qأحسن نوعية للخدمات ªتقد -
- احـــتـــرام الــــقـــوانــــW والـــتــــنـــظــــيـــمــــات الـــتـي حتـــكم

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

النقل.

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

مؤهل للقيام |راقبتها.

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

للمركز الوطني لرخص السياقة.

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

مدرسته. 

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

وتقدª كل وثيقة لها صلة |وضوع نشاطه لهم.

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

ابتداء من تاريخ استالمه االعتماد.

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

القوة القاهرة.

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

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

الوطني لرخص السياقة.

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

تعليم السياقة.

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

طبقا لألحكام اHنصوص عليها في هذا اHرسوم .

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

اخملتصة إقليميا ألجل إلغائه .

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

السياقة.

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

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

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

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

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

- تــــوظـــيف �ـــرنــــW يـــســـتـــوفــــون الـــشـــروط احملـــددة
 qبقرار من وزير النقل

- االلـتـزام بواجـبـاته جتـاه اHـتـرشـحW طـبـقـا ألحـكام
هذا اHرسوم.

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

.Wيحدد عقد التعليم حقوق وواجبات كال الطرف

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

 qستهدفHمستوى التأهيل ا -
- مـــواضــيع الـــتـــكــويـن وحــجـــمه الـــســـاعي اإلجـــمــالي

 qواحلجم الساعي لكل درس نظري وتطبيقي
 qتكلفة التكوين وكيفيات الدفع -

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

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

العقد.

يحدد الوزير اHكلف بالنقل بقرار »وذج العقد. 

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

واHستخدمW طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

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

السياقة.

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

مدعما باألرقام عن نشاطاته.

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

اخملتصة التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة.

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

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

q WترشحHوضوعة حتت تصرف اHا
- احـتــرام بـرمـجـة الـدروس الـنـظـريـة والـتـطـبـيـقـيـة

اHقررة سلفا .

الفصل الثالثالفصل الثالث
العقوبات اإلداريةالعقوبات اإلدارية

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

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

اآلتية :
- عـــدم احــــتـــرام شـــروط االســـتـــغالل احملـــددة في هـــذا

qرسومHا
- غلق مدرسـة تعـليم الـسيـاقة Hـدة شهـر وأكثر دون

qتبرير
.WؤهلHراقبة األعوان اH رفض اخلضوع -

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

اHؤقت.

ب -  يـصـدر السـحب الـنـهائي لالعـتـمـاد في احلاالت
اآلتية :

- عـــــدم امـــــتـــــثـــــالـه لـإلعـــــذار الـــــصـــــادر فـي حـــــقه إثـــــر
qؤقتHالسحب ا

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

- إحـالة اHـترشـحW لـلحـصول عـلى رخصـة السـياقة
qمحل آخرين

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

باآلداب العامة.

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

qالضريبي
- عـــنـــدمـــا يــكـــون صـــاحـب االعـــتـــمــاد مـــحـل تـــصـــفـــيــة

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

موقفا للعقوبة لدى الوالي اخملتص إقليميا.

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

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

الطعن.

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

تكلفة مدرسة السياقة التي ¯ توقيف نشاطها.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

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

تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية. 

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

اجلريدة الرسميةq وفقا ألحكام هذا اHرسوم.

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

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

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير وزير التجارة  -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 qصادقة على اخملطط الوطني لتهيئة اإلقليمHا


