
العدد العدد 33
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

األحد األحد 6  رجب عام   رجب عام 1433 هـهـ
اHوافـق اHوافـق 27  مايو مايو سنة سنة 2012 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp 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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مـــرســـوم رئـــاسي رقم  مـــرســـوم رئـــاسي رقم  12 -  - 229  مــؤرخ في  مــؤرخ في  3 رجب عــام رجب عــام
1433 اHــــوافق  اHــــوافق  24 مــــايــــو ســــنـــة  مــــايــــو ســــنـــة p2012 يــــكــــلف بــــعضp يــــكــــلف بــــعض

أعــــضـــاء احلــــكــــومـــة لــــتـــولـي نــــيـــابــــة الـــوزراء الــــذينأعــــضـــاء احلــــكــــومـــة لــــتـــولـي نــــيـــابــــة الـــوزراء الــــذين
انتخبوا أعضاء في اجمللس الشعبي الوطني.انتخبوا أعضاء في اجمللس الشعبي الوطني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإن رئيس اجلمهورية

pادّة 77 - 8 منهHال سيّما ا pبناء على الدّستور -
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHؤرخ في  14 جمـادى الثانـية عام 1431 اHوافق  28 مـايو

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-228 اHـؤرخ
في  3 رجب عــــــام  1433 اHــــــوافق 24 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2012

pتضمن إنهاء مهام أعضاء في احلكومةHوا
- وبـعــد االطالع عــلـى إعالن اجملــلس الــدسـتــوري رقم
01 / إ.م د/ 12 اHــؤرخ في 24 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام1433

اHـوافق 15 مـايــو ســنـة 2012  واHـتــضــمن نــتـائج انــتــخـاب
pأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تسـند نـيابـة الـوزراء الذين انـتخـبوا
أعـضــاء في اجملـلس الــشـعـبي الــوطـنيp عـلـى الـتـواليp إلى

السادة :
-  دحـــو ولــد قـــابـــلــيـــةp وزيـــرالــداخـــلـــيــة واجلـــمـــاعــات

pفي وظيفة  وزير التهيئة العمرانية والبيئة pاحمللية

- يــــوسـف يـــوســــفـيp وزيـــر الــــطــــاقــــة واHــــنــــاجمp في
pوظيفة وزير البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

- عبد اHالك سـاللp وزير اHوارد اHائيةp في وظيفة
pوزير النقل

- نـور الــدين مـوسىp وزيــر الـســكن والـعــمـرانp في
pوظيفة وزير األشغال العمومية

- جمال ولد عـباسp وزير الصحة والسكان وإصالح
اHـــســـتـــشـــفـــيـــاتp في وظـــيـــفـــة وزيـــر الـــعـــمل والـــتـــشـــغـــيل

pوالضمان االجتماعي

- الــهــاشــمي جــيــارp وزيـر الــشــبــاب والــريـاضــةp في
وظيفة وزير التعليم العالي و البحث العلمي.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 3 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق24
مايو سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مرسـوم تنفيذي رقم مرسـوم تنفيذي رقم 12-230 مؤرخ في  مؤرخ في 3 رجب عام  رجب عام 1433
اHـوافق اHـوافق 24 مايـو سـنة  مايـو سـنة p2012 يتـضـمن تـنـظـيم الـنقلp يتـضـمن تـنـظـيم الـنقل

بواسطة سـيـارات األجــرة.بواسطة سـيـارات األجــرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
pبناء على تقرير وزير النقل -

- وبـناء على الـدستـورp ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
p(الفقرة 2) منه

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

pتممHعدل واHا pتضمن القانون التجاريHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 01-03 اHــــــــؤرخ في أول
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1422 اHــوافق 20  غــشت ســنـة 2001

pتممHعدل واHا pتعلق بتطوير االستثمارHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
pتممHعدل واHا pتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا

pادة 34 منهHال سيما ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-11 اHــــؤرخ في 20
شـــــــوال عــــــام 1423 اHــــــوافق 24 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2002

p2003 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يــونــيــو ســنـة 2011  واHــتــعـلق

pبالبلدية
- و�ـــقــتـــضى  الــقـــانــون رقم 12-07  اHــؤرخ  في 28
ربـيع  األول  عـام  1433  اHـوافق 21  فــبـرايــر  ســنـة 2012

pتعلق  بالواليةHوا
- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 86-287 اHـــــؤرخ في 7
ربــيع الـــثــاني عــام 1407 اHــوافق 9  ديــســمـــبــر ســنــة 1986
الــذي يـنـظم مــنح رخص اسـتــغالل خـدمـة ســيـارات األجـرة

p(طاكسي)
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة  عـام 1431 اHـوافق 28 مـايــو ســنـة

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-381 اHؤرخ
في 7 جــمــادى األولى عــام1411 اHــوافق 24 نــوفــمــبــر ســنــة
1990 واHــتــعـلـق بــتــنـظــيـم مــديـريــات الــنــقل فـي الــواليـات

pوعملها
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 34 من الـقـانون
رقم 01-13 اHؤرخ في 17 جمادى األولى عام 1422 اHوافق
7 غــشت ســنــة 2001 واHــذكــور أعـالهp يــنــظم هــذا اHــرســوم

النقل الذي تقوم به سيارات األجرة.

اHـادة اHـادة 2 :  : يـقـصـد بـسـيـارة األجـرة سـيـارة يـرخص لـها
بنقل اHسافرين وأمتعتهم مقابل أجرة.  

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامة أحكام عامة 

اHــــادة اHــــادة 3 : :  �ــــكـن أن يـــتـم الــــنــــقل بــــواســــطــــة ســــيـــارة
األجرة حسب األشكال اآلتية :

pخدمات سيارة أجرة فردية -
pخدمات سيارة أجرة جماعية حضرية -

- خدمات سيارة أجرة جماعية غير حضرية. 

خـدمات سـيـارة األجرة الـفـردية خـدمات سـيـارة األجرة الـفـردية هي اخلـدمـات حسب
الــطــلبp بـأجــرة كــراء ال تـقــبل الــتــجـزئــةp دون حتــديـد خط
الـسـيـرp وبـواسـطـة سـيـارة حتـتـوي عـلى أربـعـة (4) مـقـاعد

على األكثر دون حساب مقعد السائق.

خـــدمـــات ســـيـــارة األجـــرة اجلـــمـــاعـــيـــة احلـــضـــريـــة خـــدمـــات ســـيـــارة األجـــرة اجلـــمـــاعـــيـــة احلـــضـــريـــة هي
خــدمـــات تــتم عـــلى خط ســـيــر مـــحــدد داخل مـــحــيط الـــنــقل
احلـــضــــري  بـــأجـــرة كــــراء تـــقــــسم  عـــلـى مـــجـــمــــوع الـــركـــاب
وبــواســـطــة ســيـــارة حتــتــوي عـــلى أربــعــة (4) مــقـــاعــد عــلى

األكثر دون حساب مقعد السائق. 

خدمـات سـيـارة األجرة اجلـمـاعيـة غـير احلـضـرية خدمـات سـيـارة األجرة اجلـمـاعيـة غـير احلـضـرية هي
خدمـات تـتم على مـسار مـحـدد في خطـوط سـير مـشتـركة
بـــW الــبــلــديـــات وبــW الــواليـــات بــأجــرة كــراء تـــقــسم عــلى
مـجـمـوع الــركـاب وبـواسـطـة سـيـارة حتــتـوي عـلى ثـمـانـيـة

(8) مقاعد على األكثر دون حساب مقعد السائق.

اHـادة اHـادة 4  :   : يـرخص بـاسـتــغالل خـدمـة الـنــقل بـواسـطـة
سـيارة األجـرة فقط لألشـخاص الـطبـيعـيW ذوي اجلـنسـية
اجلـــزائـــريــة وكـــذا شـــركــات ســـيـــارات األجــرة اHـــنـــشــأة من

طرف أشخاص طبيعيW ذوي اجلنسية اجلزائرية. 

5  :  : ال يـــــرخص لـــــشـــــركــــات ســـــيـــــارات األجــــرة اHــــادة اHــــادة 
بــاســتــغالل خــدمــات الــنــقل بــواســطــة ســيــارات األجــرة إال

بالشكل الفردي. 

اHــــادة اHــــادة 6 :  : حتــــدد أســـعــــار خــــدمــــات الـــنــــقل بــــواســــطـــة
سيارات األجرة طبقا للتنظيم اHعمول به.

7  :   : نـــشـــاط الـــنـــقل بـــواســـطـــة ســـيـــارة األجـــرة اHــادة اHــادة 
يقصي كل نشاط آخر �قابل.  

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط وكيفيات استغالل خدمة سيارة األجرةشروط وكيفيات استغالل خدمة سيارة األجرة

اHـــــادة اHـــــادة 8 :  : �ـــــكـن اســــتـــــغـالل خـــــدمـــــة ســـــيـــــارة األجــــرة
بـــالـــشــكل الـــفـــرديp أو اHـــنــظـم في إطـــار شــركـــة ســـيــارات

األجرةp وذلك  وفق شروط هذا اHرسوم وكيفياته.  

القسم األولالقسم األول
شروط استغالل خدمة سيارة األجرةشروط استغالل خدمة سيارة األجرة

اHــادة اHــادة 9  :   : يـــخـــضع اســـتـــغالل خـــدمـــة ســـيـــارة األجــرة
بـــشـــكـل فـــردي أو في إطــــار شـــركـــة ســــيـــارات األجـــرة إلى
احلــصــول اHــســبـق عـلـى رخــصــة اســتــغالل يــســلــمــهــا مــديـر
النـقل في الوالية اخملتص إقـليمـياp بعد اسـتشارة الـلجنة

التقنية لسيارات األجرة الوالئية. 

اHـادة اHـادة 10 :  : ال �ـكن إيـداع طـلب احلـصـول عـلى رخـصـة
اســـتــغـالل خــدمــة ســـيــارة األجـــرة مــا لم تـــتــوفـــر الــشــروط

اآلتية :
أ ـ  بالنسبة للشخص الطبيعي :أ ـ  بالنسبة للشخص الطبيعي :

- أن يــكــون بــالــغـا خــمــســا وعــشـرين (25) ســنــة عـلى
 pاألقل

pدنية والوطنيةHأن يتمتع بجميع حقوقه ا -
pأن يكون من جنسية جزائرية -

- أن يـقــدم الــضــمــانـــات عــن حــسـن الــســيـرة وأن
ال يـكــون حتت طـائـلــة أي شـكل من أشـكــال عـدم األهـلـيـة أو

pهنة إثر إدانةHنع من £ارسة اHا
- أن يـــثــبـت حــيـــازة تــأمـــW عــلـى الــتـــبــعـــات اHــالـــيــة

pهنيةHدنية اHللمسؤولية ا
- امـتالك ســيـارة مالئــمـة Hــمـارســة الـنــشـاطp طــبـقـا

pواصفات تقنية حتدد �وجب قرار من وزير النقلH
- أن يــقــدم رخــصــة اســتـــغالل خــدمــة ســيــارة األجــرة

pعمول بهHمسلمة طبقا ألحكام التنظيم ا
- أن يكون حائزا دفتر مقاعد.

حتـدّد شروط وكـيفـيات تـسـليم دفـتر اHـقاعـد �وجب
قرار من وزير النقل.

ب -  بالنسبة للشخص اHعنوي :ب -  بالنسبة للشخص اHعنوي :
- أن يثبـت تأمينـا ضد التبـعات اHالـية للمـسؤولية

pهنيةHدنية اHا
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 pأالّ يكون موضوع إجراء تصفية قضائية -

- أن تـتـوفـر لـديه حـظـيـرة عـشـر (10) سـيـارات على
األقل مالئـمة Hمارسة الـنشاطp حتدد مـواصفاتها الـتقنية

pوجب قرار من وزير النقل�

- أن يـبـرر تــوفـره بـأي صـفـة كـانـت عـلى مـحل مـهـيـأ
ومـســاحـة لــلـتــخــزين والـصــيـانــةp مـطــابـقــW لـلــمـواصــفـات
احملــددة في دفــتــر الــشـروط الــذي يــحــدد �ـوجـب قـرار من

pوزير النقل

- أن يـــــبــــرر تــــوفــــره عــــلـى مــــركــــز هــــاتــــفـي مــــرسل-
ومستقبلp طبقا للتنظيم اHعمول به.

يـــــجب أن يـــــخـــــضع صـــــاحب االســـــتـــــغالل لـــــلـــــشــــروط
الـواردة فـي اHـطـة األولى والــثـانــيـة و الـثــالـثـة و الــرابـعـة

من النقطة (أ) اHذكورة أعاله.

يجب أن يقدم اإلثـبات على حيازة الـسيارات ومقر
احمللp ومسـاحـة الـتخـزين إلى الـلـجـنة الـتـقـنيـة لـسـيارات

األجرة للوالية بعد التبليغ باHوافقة.

اHـادة اHـادة 11 :  : يـجب إيـداع طـلب رخـصـة اسـتـغالل خـدمة
سيارة األجـرة لدى مديـر النقل لـلواليـة اخملتصـة إقليـميا.

ويسلم له وصل استالم بذلك.

يرفق الطلب  بالوثائق اآلتية :

: Wأ - بالنسبة لألشخاص الطبيعي: Wأ - بالنسبة لألشخاص الطبيعي

p12 يالد رقمHنسخة من شهادة ا -

- نــــســـخــــة مـــصــــادق عــــلى مـــطــــابـــقــــتــــهـــا من رخــــصـــة
pالسياقة

-  مـــســتـــخـــرج من صـــحــيـــفـــة الــســـوابق الـــقـــضــائـــيــة
(الــبــطــاقــة رقم 3) ال يــتــجـــاوز تــاريخ إصــدارهــا ثالثــة (3)

pأشهر

pشهادة اإلقامة -

pشهادة اجلنسية اجلزائرية -

pثالث (3) صور شمسية حديثة -

- نـسـخـة مــصـادق عـلى مـطـابـقـتــهـا من دفـتـر اHـقـاعـد
pللمترشح

- شـهـادة تــأمـW عـلى الــتـبـعــات اHـالـيــة لـلـمــسـؤولـيـة
 pهنيةHدنية اHا

- نــــســـخــــة مـــصــــادق عــــلى مـــطــــابـــقــــتــــهـــا من رخــــصـــة
pاستغالل خدمة سيارة األجرة

pعقد كراء رخصة االستغالل -

- شـهــادتـW طــبـيــتـpW تــثـبـتــان أن اHـتــرشح يـتــمـتع
ببنية جسدية و درجة إبصار حسنة.

: WعنويHب ـ بالنسبة لألشخاص ا: WعنويHب ـ بالنسبة لألشخاص ا

pعنويHنسخة من القانون األساسي للشخص ا  -

-  نـــــســـــخــــــة من الـــــنـــــشــــــرة الـــــرســـــمـــــيـــــة لـإلعالنـــــات
pتضمنة تأسيس الشركةHالقانونية ا

-  نـسـخــة من مـحـضـر اHــداوالت الـتي ¦ من خاللـهـا
pسـيرHديـر العـام أو اHا pوعنـد االقتـضـاء pالـرئـيس Wتعـي

pوجب القانون األساسي� Wإال إذا كان هؤالء معين

pيالد رقم 12 للمترشحHنسخة من شهادة ا -

- مـــســـتـــخـــرج من صـــحـــيـــفـــة الـــســـوابق الـــقـــضـــائـــيــة
(الـبـطـاقـة رقم 3)  لـلــمـتـرشح ال يـتـجـاوز تـاريخ إصـدارهـا

pثالثة (3) أشهر

pثالث (3) صور شمسية حديثة للمترشح -

- أن يثـبت حـيازة عـقد تـأمـW على الـتبـعـات اHالـية
pهنيةHدنية اHللمسؤولية ا

- شـهـادات اجلـنـسـية و اإلقـامـة لـلـحـائـز أو احلـائـزين
pال الكليHعلى رأس ا

- بطـاقة وصفـية سواء لـلوسائل الـبشريـة أو اHادية
التي سيعتمد على استغاللها. 

اHادة اHادة 12 : : يخضع صـاحب طلب الرخـصة إلى حتقيق
إداري تــقـــوم به مــصــالح األمـن اخملــتــصــةp وتــلـــزم بــتــبــلــيغ
رأيـهـا لـلجـنـة الـتـقـنـيـة لـسـيـارات األجـرة للـواليـة في أجل

شهرين (2) ابتداء من تاريخ إخطارها. 

اHــــادة اHــــادة 13 : : يـــــلــــزم مــــديــــر الــــنــــقـل بــــالــــرد عــــلـى طــــلب
اHـــــتــــرشـح في أجـل  ثالثــــة (3) أشــــهـــــر ابــــتــــداء مـن تــــاريخ

استالم طلب الرخصة.

اHادة اHادة 14 :  : ترفض الرخصة :

pطلوبةHترشح الشروط اHإذا لم يستوف ا -

pترشح محل سحب نهائي للرخصةHإذا كان ا -

- في حالة حتقيق إداري سلبي.

اHــــادة اHــــادة 15 :  :  يــــجـب أن يــــعـــلـل قــــرار الــــرفض و يــــبــــلغ
للمترشح من قـبل مدير النقلp برسـالة موصى عليها مع

وصل استالم.
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16 : :  فـي حـــالــــة رفض طـــلـب الـــرخـــصــــةp �ـــكن اHــادة اHــادة 
اHــتــرشح أن يــقــدم طــعــنـــا كــتــابــيــا لــوزيــر الــنــقلp مــرفــقــا
بـعـنـاصـر جـديـدة تــتـضـمن مـعـلـومـات أو إثـبـاتـاتp بـغـرض

احلصول على مكمل لفحص اHلف من جديد.

يـــجب أن يـــصل طــلـب الــطـــعن إلى وزيـــر الــنـــقل في
أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.

وفي هذه احلـالةp يـتعـW على وزيـر النـقل الرد خالل
أجل الشهر الذي يلي تاريخ استالم الطعن.

17 : : رخــصــة £ــارســة نــشــاط الــنــقل بــواســطــة اHـادة اHـادة 
سيارة األجرة شخصية ومؤقتة وقابلة لإللغاء.

وال �ـكن حتويـلهـا أو التـنـازل علـيهـاp كمـا ال �كن أن
تكون محل أي صيغة من صيغ اإليجار.

اHادة اHادة 18 :  : يسلم مدير الـنقل للوالية اخملتص إقليميا
pـترشحHمـرفـقة بـدفـتـر الشـروط الـذي �ضـيه ا pالـرخـصة

لهذا األخير. 

اHادة اHادة 19 : : يستوجب عنـد تسليم الرخـصة التسجيل
فـي ســجل نــشــاط الــنــقل بــواســطــة ســيــارة األجــرةp مــرقم
ومــــؤشــــر عــــلـــيـه من اHــــصــــالح  اخملــــتــــصــــة لـــوزارة الــــنــــقل
ومـــفـــتـــوح عـــلى مـــســـتـــوى مـــديــر الـــنـــقـل لــلـــواليـــة اخملـــتص

إقليميا.

اHـادة اHـادة 20 :  : يــتـعــW عـنــد الــتـســجـيل فـي سـجل نــشـاط
النقل بواسطة سيارة األجرة في كل احلاالت تسليم :

- بطاقة التسـجيل اHسماة "البطـاقة اHهنية لسائق
pWسيارة األجرة" بالنسبة لألشخاص الطبيعي

- بطاقة تسجيل تسيير شركة سيارات األجرة.

حتدد خـصائص و¨ـاذج سجل نـشـاط النـقل بواسـطة
سيارة األجرة وبطاقة التسجيل بقرار من وزير النقل.

21 : :  يـتم إنشـاء جلـنة تـقـنيـة لـسيـارات األجرة اHادة اHادة 
في كل والية يرأسها مدير النقل للواليةp تتكون من :

pثل مديرية التنظيم والشؤون العامة£ -
p ثل اجملموعة اإلقليمية للدرك الوطني£ -

pثل األمن الوطني£ -
pثل مديرية التجارة بالوالية£ -
pثل مديرية اجملاهدين بالوالية£ -

- £ـثلW (2) منـتخـبW عن مـحتـرفي نشـاط سيارة
 pاألجرة

- £ــثـلـW (2) مــنــتــخـبــW عن جــمــعــيـات مــســتــعــمـلي
سيارات األجرة.

تــتــولى مــديــريــة الــنــقل بــالــواليــة األمــانــة الــتــقــنــيـة
للجنة.

�ــكن الـلــجـنــة االسـتـعــانـة بــأي شـخصp �ــكـنه بــحـكم
كفاءتهp أن يفيدها في أشغالها.

اHــادة اHــادة 22 :  : يــتم تــعـــيــW أعــضـــاء الــلــجــنـــة اHــذكــورين
أعالهp �وجب قرار من الـوالي اخملتص إقليـميا Hدة ثالث

(3) سنوات قابلة للتجديد.

pعن مـهامه WـعـينـHوفي حـالـة توقف أحـد األعـضاء ا
يستخلف حسب األشكال نفسها.

اHادة اHادة 23 : : تتولى اللجنة اHهام اآلتية :
- دراســـة طــلــبـــات رخــصـــة اســتـــغالل خــدمـــة ســيــارة

 pاألجرة وإبداء الرأي فيها
- دراســة كل مــلف لــســحب رخــصـة اســتــغالل خــدمـة

pعروض عليها وإبداء الرأي فيهHسيارة األجرة ا
- دراسـة بـرنـامج اHـداومـة وقـائـمـة سـيـارات األجـرة

 pكلفة بضمانها وإبداء الرأي في ذلكHا
- الـــنــظــر في كل مــســألــة مـــرتــبــطــة بــنــشــاط الــنــقل

بواسطة سيارة األجرةp ال سيما العقوبات والطعون.

اHادة اHادة 24 : : حتدد اللجنة نظامها الداخلي .

اHــــــادة اHــــــادة 25 :  : تـــــــكـــــــون آراء الــــــلـــــــجـــــــنــــــة حـــــــسـب إحــــــدى
 : Wالصيغت

pوافقة أوHرأي با -
- رأي بالرفض اHعلل.

تـــلـــزم الـــلـــجـــنـــة بـــإبـــداء رأيـــهـــا بـــخـــصـــوص طـــلـــبـــات
الرخصـة في أجل خمسة عشر (15) يومـا بعد استالم رأي

مصالح األمن اخملتصة.

اHــــادة اHــــادة 26 : : تـــدون مــــداوالت الــــلــــجــــنــــة في مــــحــــاضـــر
وتسجل في سجل خاص.

تــوقع مــحـــاضــر اHــداوالت من قـــبل أعــضــاء الـــلــجــنــة
احلاضرين.

القسم الثانيالقسم الثاني
كيفيات استغالل خدمة سيارة األجرةكيفيات استغالل خدمة سيارة األجرة

اHـادة اHـادة 27 :  : يـشـرع في اسـتـغالل خـدمـة سـيـارة األجرة
بــنــاء عـلى طــلب اHــتـرشـحp وعـنــد الـتــحــقق من اســتـيــفـائه
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لـلــشـروط اHـطـلـوبـةp بـعــد مـراقـبـة مـصـالـح مـديـريـة الـنـقل
للوالية اخملتصـة إقليمياp والتي تكون حول مدى اHطابقة

ألحكام دفتر الشروط اHذكور في هذا اHرسوم. 

وعــنـدمـا تـثــبت اHـراقـبــة عـدم اHـطــابـقـةp يـبــلغ مـديـر
الـنقل في الـواليـة اخملـتص إقلـيـميـا اHـترشح بـالـتحـفـظات

التي أبدتها مصاحله.  

وفي هذه احلالـةp �نح للمـترشح أجل شهر (1) لرفع
هذه التحفظات.

pتـرشح التـحـفظـات خالل هذا األجلHوإذا لم يـرفع  ا
يـتم إبـالغه من طــرف مـديــر الـنــقل لــلــواليـة بــرفض طــلـبه

وهذا طبقا ألحكام هذا اHرسوم.

Wيـتــعـ pـادة 28 :  : بـاســتــثـنــاء حـالــة الـقــوة الــقـاهــرةHـادة اHا
عــلى الــشـخـص احلـائــز رخــصــة الـنــقل بــســيــارة األجـرة أن
يــشـرع في االســتــغالل خالل أجـل ثالثـة ( 3) أشـهــر ابــتـداء

من تاريخ استالم الرخصة .

وعند انتهاء هذا األجل تفقد الرخصة صالحيتها.

اHــادة اHــادة 29 : : في حـــالــة وفـــاة اHـــســـتــغـلp يــصـــدر مـــديــر
الــنــقل في الــواليـــة اخملــتــــصـة إقــلــيــمــيــــا قــــرارا بــإلــغـــاء

الرخصـة خالل أجـل ال يتجاوز ثالثة (3) أشهر.

يـــجـب تـــســـجـــيـل عـــبـــارة إلـــغـــاء فـي ســـجل ســـيـــارات
األجرة اHنصوص عليه في اHادة 19 من هذا اHرسوم.

اHـادة اHـادة 30 : : �ـكن مـسـتــغل خـدمـة سـيـارة أجـرة فـرديـة
أن يعوض بسائق يدعى "سائق إضافي". 

يـخـضع الــسـائق اإلضـافي إلـى رخـصـة تـســلـمـهـا إيـاه
مديرية النقل في الوالية اخملتصة إقليميا.

اHادة اHادة 31 : : يخضع سائـقو سيارات شركات سيارات
األجــــرة إلى شـــــروط وكــــيــــفـــــيــــات اHــــمـــــارســــةp الــــتـي يــــتم

حتديدها بقرار من وزير النقل.

اHـادةاHـادة 32 : : يـجب عـلـى مـسـتــغل خـدمـة ســيـارة األجـرة
في إطار £ارسة نشاطهp القيام �ا يأتي :

- أداء الــتــزامـــاته جتــاه زبــائــنه وفـــقــا ألحــكــام دفــتــر
pالشروط و حسب العادات واألعراف

- تقد» نوعية جيدة من اخلدمة.

اHـادة اHـادة 33 : : يــجب أن جتــهـز الــســيــارات الــتي تــضـمن
خـــــدمـــــات ســـــيـــــارات األجـــــرة الـــــفـــــرديـــــة بـــــجـــــهـــــاز قـــــيــــاس

ســاكـيــلــومــتــري يـدعـى "عـداد ســيــارات األجــرة" يــكـون في
وضـعـيـة تــشـغـيل جـيـدةp ويـشــيـر إلى الـتـسـعــيـرة اHـطـبـقـة

واHبلغ الواجب دفعه.

اHادة اHادة 34 : :  تلحق سيارة األجرة ببلدية معينة.

يحدد الوالي اخملـتص إقليمياp بـناء على اقتراح من
رئـــيس اجملــلـس الــشــعـــبي الـــبــلــدي اHـــعــنيp عـــدد ســيــارات
األجرة اHلـحقة بكل بـلديةp بعـد استشارة الـلجنة الـتقنية

الوالئية لسيارات األجرة اHذكورة في اHادة 21 أعاله.

اHـادة اHـادة 35 :  :  �ـكـن أن تـخـصص لـسـيـارة األجـرة نـقـطـة
وقوفp حـيث تقـوم بـتقـد» خدمـاتهـا بـناء عـلى الطـلب إما
انـطالقـا من نـقطـة وقـوفـها أو من أيـة نـقطـة عـلى الـطريق

العمومي.

ويـــضـــبط رئــيـس اجملــلس الـــشـــعــبي الـــبـــلــدي اHـــعــني
قــائــمــة نــقــاط الــوقــوفp بــعــد اســتــشــارة الــلــجــنــة اHــكــلــفـة

بشرطة اHرور في الطرق.

اHـادةاHـادة  36 : : يـلــزم مـسـتــغـلـو خـدمــات سـيـارات األجـرة
باHداومة.

 يــتــولى مــديــر الـنــقل في الــواليــة اخملــتص إقــلـيــمــيـا
إعـــداد بــــرنـــامج مــــداومـــة لــــســـيــــارات األجـــرة و الــــقـــائــــمـــة
الشهرية لسـائقي سيارات األجرة اHكلفـW بضمانهاp بعد
اسـتــشـارة الــلـجـنــة الـتــقـنــيـة الــوالئـيــة لـســيـارات األجـرة.
Wويـــــتم إرســــالـه إلى مــــصــــالـح األمن والــــدرك الــــوطــــنــــيــــ

اخملتصW إقليميا.

 يتم إعالم اHستـغلW خلدمـات سيارات األجرة بذلك
عن طريق اإلعالن باللصق �قر البلديات اHعنية.

اHــــادة اHــــادة 37 : : يــــخـــضـع ســـائــــقــــو ســــيـــارات األجــــرةp إلى
فــحص طـبـي دوري يـقــوم به أطـبــاء مــحـلــفـون مــخـتــصـون
يثبتون حسن الـبنية اجلسدية ودرجـة إبصار جيدة طبقا

ألحكام دفتر الشروط.

تـــدون نــتـــائج الـــفــحـص الــطـــبي الـــدوري عــلى دفـــتــر
اHقاعد.

تـــفـــضي الـــنـــتـــائج الـــســلـــبـــيـــة لـــلــفـــحص الـــطـــبي إلى
السحب النهائي لدفتر اHقاعد. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
العقوبات اإلداريةالعقوبات اإلدارية

اHـــادة اHـــادة 38 :  : �ـــكن صـــاحب الـــرخــصـــة أن يـــكـــون مــحل
إنذارp أو سـحب مـؤقت أو نـهائيp بـعـد استـشـارة اللـجـنة

التقنية لسيارات األجرة الوالئية .
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يـصدر مدير النـقل للوالية اخملـتص إقليميـا العقوبة
بعد استشارة اللجنة التقنية الوالئية لسيارات األجرة.

39 : : يــكــون صــاحب الــرخــصـة مــحل إنــذار في اHــادة اHــادة 
احلاالت اآلتية :

- عـــدم احــــتـــرام شـــروط االســـتـــغالل احملـــددة في هـــذا
pرسوم ودفتر الشروطHا

- الـتـوقـف عن اسـتـغالل اخلـدمـة ألكـثـر من شـهـر (1)
pواحد وبدون تبرير

- في حـالــة وضع سـيـارات إضـافــيـة في الـسـيـر دون
pعنويHرخصة بالنسبة للشخص ا

- اإلدالء �علومات خاطئة أو عدم التصريح.

اHــادة اHــادة 40 : : يـتم الـسـحـب اHـؤقت لـلـرخــصـة Hـدة سـتـة
( 6) أشهر في احلاالت اآلتية :

- في حــالـــة الــعــود خالل اثــني عــشــر (12) شــهــرا من
تــاريخ إصــدار الـــعــقــوبــة اHــنــصــوص عـــلــيــهــا في اHــادة 39 

 pأعاله

- عـندمـا يرتـكب ثلـثا (3/2)  سائـقي السـيارات لدى
شركـات سيـارات األجرة مخـالفـات لدفـتر الـشروط خالل

سنة. 

41 : : يــصــدر الــســحب الــنــهــائي لــلــرخــصــة في اHــادة اHــادة 
احلاالت اآلتية :

-  فـي حـالــة الـعــود خالل اثـني عــشـر (12) شـهـرا من
تــاريـخ إصــدار الــعـــقــوبــة اHـــنــصــوص عـــلــيـــهــا في اHــادة 40

 pأعاله

pتزوير العداد الكيلومتري -

pاإلدانة واإلساءة لآلداب العامة -

- في حالـة حتويل أو تـغيـير كلي أو جـزئي للـنشاط
pمن طرف شخص معنوي

- في حـالة الـتوقف عن الـنـشاط �ـحض إرادته Hدة
pسنة (1) واحدة على األقل

- عــنــدمـــا يــكــون الــشـــخص اHــعـــنــوي مــحل تـــصــفــيــة
pقضائية أو احلكم عليه بالتزوير الضريبي

- في حـــالــة إثــبـــات الــفـــحــوص الــطـــبــيــة اHـــنــصــوص
علـيـها في هـذا اHرسـوم عـدم القـدرة على سـيـاقة سـيارات

.Wاألجرة بالنسبة لألشخاص الطبيعي

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام انتقالية وختامية أحكام انتقالية وختامية 

اHـادة اHـادة 42 : : حتـدد ¨اذج الوثـائق اHنـصوص علـيها في
هذا اHرسوم بقرار من وزير النقل.

اHـادة اHـادة 43 : : يــتـعــW عـلـى مـســتـغــلي خــدمـات ســيـارات
األجـرة الـذين يـزاولـون نـشاطـهمp واحلـاصـلـW عـلى رخـصة
االســــتــــغالل الــــذين لـم يــــزاولــــوا نــــشــــاطــــهمp حتـت طــــائــــلـــة
الـــســحب الـــنــهـــائي لـــلــرخـــصــةp أن �ـــتــثـــلــوا ألحـــــكــام هــذا
اHـرســـوم في أجــل أقــصــاه اثـنـا عـشـر (12) شـهــرا ابـتـداء

من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

اHـــــادة اHـــــادة 44 : : تـــــتـم مـــــعـــــاجلـــــة مـــــلـــــفـــــات طـــــلب رخـــــصــــــة
االسـتـــغالل اHـودعـــة وغـيـــر اHدروســـة بـعـدp عـنـــد تاريخ
نــشــر هــذا اHـرســوم في اجلـريــدة الـرســمـيــةp وفـقــا ألحـكـام

هذا اHرسوم. 

45 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بـــــاجلــــزائـــــر في 3 رجب عـــــام 1433 اHـــــوافق 24
مايو سنة 2012.
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اHـوافق اHـوافق 24 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة p p2012 يـعـدل ويـتـمم اHــرسـوميـعـدل ويـتـمم اHــرسـوم
التنفيذي رقم التنفيذي رقم 04-373 اHؤرخ في  اHؤرخ في 8 شوال عام  شوال عام 1425
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شـروط مــنـح االمـتـيــاز من أجــل إنـشــاء مـؤسـسـةشـروط مــنـح االمـتـيــاز من أجــل إنـشــاء مـؤسـسـة
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- بـنـاء عـلـى تـقـريـر وزيـر الـصـيـد الـبـحـري واHـوارد
pالصيدية

- وبـناء على الـدّستـورp ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125
p( الفقرة 2) منه
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 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-373 اHؤرخ
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