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قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
وزارة الطاقة وا<ناجموزارة الطاقة وا<ناجم

قــــــــــــرار رار مــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 8   رب ربــــــــــــيـع األول عع األول عــــــــــام ام 1429 اJ اJــــــــــــوافق وافق 16
مـارس سنة ارس سنة r2008 يr يـتضمن متضمن مـنح امتينح امتيـاز للماز للمـؤسسةؤسسة
r" همr" الالــــــــوطوطــــــــنــــــــيــــــــة " سة " ســــــــونونــــــــاطاطــــــــراك - شراك - شــــــركركــــــــة ذات أسة ذات أســــــــهم
لـنـظــــام نام نـقل القل الــــكـثـافافــــات بات بـواسواسـطــــة األنة األنـابابـيـب اJب اJـسـمىمى

."."NK1"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rناجمJإن وزير الطاقة وا
rبناء على توصية سلطة ضبط احملروقات -

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اJــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اJــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

rتممJعدل واJا rتعلق باحملروقاتJوا
- و�ـقتـضى اJـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 98 - 48 اJـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اJــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واJـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

rتممJعدل واJا r" سوناطراك"
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اJـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسيّ رقم 07 - 173 
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اJـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اJـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

rناجمJ2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 342
اJــؤرخ في 26 شــوال عــام 1428 اJــوافق 7 نــوفــمــبــر ســنــة
2007 الــذي يـحــدد إجــراءات مــنح امــتـيــاز نــقل احملــروقـات

rادة 4 منهJال سيما ا rبواسطة األنابيب وسحبه

- و�ــقـــتـــضى طـــلـب االمــتـــيـــاز رقم 51 اJــؤرّخ في 6
فـبـرايـر سـنة 2008  لـلـمؤسـسـة الوطـنـية " سـونـاطراك -

r" شركة ذات أسهم

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اJـادة األولى :اJـادة األولى :  تــطـبــيـقـا ألحــكـام اJـادة 4 من اJـرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 07 - 342 اJــؤرخ في 26 شــوال عــام 1428
اJــــوافق 7 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 2007 واJــــذكــــور أعـالهr �ــــنح

امـتيـاز  للـمؤسـسة الـوطنـية " سـوناطـراك - شركة ذات
أسـهم " لنـظام نـقل الكـثافـات بواسـطة األنـابيب اJـسمى

" NK1 " الرابط بX حوض احلمراء وسكيكدة.
اJــــــادة اJــــــادة 2  : : يــــــتــــــعــــــX عــــــلى اJــــــؤســــــســـــة الــــــوطــــــنــــــيـــــة
"ســونـاطــراك - شـركــة ذات أســهم "r أن تـســتــغل امـتــيـاز
الـنـقل اJـمـنـوح وفـقـا لـدفـتـر الـشـروط اJلـحـق بأصـل هذا

القرار.

اJـادة اJـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 8 ربــيـع األول عـام 1429 اJــوافق
16 مارس سنة 2008.

شكيب خليلشكيب خليل

وزارة األشغال العموميةوزارة األشغال العمومية
قـرار وزاري مشتـرك مؤرقـرار وزاري مشتـرك مؤرّخ في خ في 25  جمادى األولى عـام  جمادى األولى عـام
1428 اJوافق  اJوافق 10 يونيو سنة  يونيو سنة r2007 يحr يحـدّد كيفياتد كيفيات

اJبادرة باJبادرة بـدراسات حتديد مواقع اJمهالت وأماكندراسات حتديد مواقع اJمهالت وأماكن
وضعها وإعدادها واJصادقة عليها.وضعها وإعدادها واJصادقة عليها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيــر الـدولـــةr وزيـــر الداخلـيـــة واجلمــاعــات
rاحمللّـيـة

rووزير األشغال العمومية
rووزير النقل

- �ـقتـضى اJـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 07 - 173 اJـؤرّخ
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2007 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 454
اJـــــــــؤرّخ في 16 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1412 اJـــــــــوافق 23
نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1991 الـــذي يـــحـــدد شـــروط إدارة األمالك
اخلـاصــة والــعــامــة الــتـابــعــة لــلــدولــة وتـســيــيــرهــا ويـضــبط

rكيفيات ذلك
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 381
اJـؤرّخ في 15 شـوال عـام 1425 اJـوافق 28 نــوفـمـبــر سـنـة

rرور عبر الطرقJ2004 الذي يحدد قواعد حركة ا
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- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 04 - 392
اJؤرّخ في 18 شـوال عام 1425 اJوافق أول ديـسمبـر سنة

rتعلق برخصة شبكة الطرقJ2004 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 499
اJـؤرّخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اJـوافق 29 ديـســمــبـر
ســـنــة 2005 الــذي يـــحــدد اســـتــعـــمــال اJـــمــهالت والـــشــروط

rتعلقة بوضعها وأماكنهاJا
- و�ـقــتـضـى الـقــرار اJـؤرّخ في 10 ربـيع األول عـام
1427 اJــــوافق 9 أبـــريل ســـنـــة 2006 الـــذي يــــحـــدد طـــبـــيـــعـــة

rمهالت وشكلها ومقاييسها ومواصفاتها التقنيةJا

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اJـــاداJـــادّة األولى :ة األولى :  تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادّة 9 من اJـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 05 - 499 اJــؤرّخ في 27 ذي الــقـــعــدة عــام
rـــذكـــور أعالهJــــوافق 29 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005 واJ1426 ا

يـهدف هـذا القـرار إلى حتـديد كـيفـيات اJـبادرة بـدراسات
حتـــــديـــــد مـــــواقع اJـــــمـــــهالت وأمـــــاكـن وضـــــعـــــهـــــا وإعـــــدادهــــا

واJصادقة عليهاr واJسماة أدناه الدراسة.

اJاداJادّة ة 2 : : �كن أن يرد طلب وضع اJمهل من :
rعنيةJمصالح األشغال العمومية بالوالية ا -

rعنيةJرافق العمومية اJاإلدارات وا -
rمصالح األمن -

rاجملالس الشعبية البلدية -
.XواطنJا -

اJاداJادّة ة 3 : : يتكون ملف الدراسة �ا يأتي :
rمهلJطلب وضع ا -

rعنيJالطريق ا Xتعي -
rسجلةJعدد احلوادث ا -

rالقرب احملتمل من مؤسسة عمومية -
rرور اليوميةJتقدير متوسط حركة ا -

rمهلJشكل موقع وضع ا -
rعند االقتضاء rرورJمخطط حركة ا -

- خــريــطــة بــيــانــيــة لــلــطــريق تــســتــوفي اJــعــلــومــات
الضرورية لتقييم الوضعية.

اJاداJادّة ة 4 : : تؤسس عـلى مسـتوى كل واليـة جلنـة تقـنية
يرأسها الوالي أو أحد �ثليه وتتكون �ا يأتي :

rمدير األشغال العمومية -

rمدير النقل -
rمدير السكن والعمران -

rثل األمن الوطني� -
rثل الدرك الوطني� -

- رئيس اجمللس الشعبي البلدي اJعني.
تـــتـــولى أمــانـــة الـــلــجـــنــة مـــصــالـح مــديـــريــة األشـــغــال

العمومية.

اJاداJادّة ة 5 : : تتولى اللجنة اJؤسسة وفق أحكام اJادة 4
أعالهr علـى أساس مـوافقـة الـوالي اJؤهل إقـلـيمـيـا وطبـقا
ألحــــكــــام اJـــادة 4 مـن اJـــرســــوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 05 - 499
اJـؤرّخ في 29 ديـسـمبـر سـنة 2005 واJـذكور أعالهr فحص

وضع اJمهل.

اJــــاداJــــادّة ة 6 : : بــــعــــد قــــرار وضع اJــــمــــهـل يـــصــــدر الــــوالي
اJـؤهل إقـلـيـمـياr قـرارا بـذلـك ينـشـر فـي سجـل الـقرارات
اإلداريـة لـلـوالية. يـعـود إجناز اJـمـهل إلى مـصـالح البـلـدية
اJعـنـيـة حتت إشـراف مـصـالح اJـديريـة الـفـرعـيـة لألشـغال
الـعــمـومــيـةr وفـقــا ألحـكـام الــتـنــظـيم اJـعــمـول بهr ال ســيـمـا
تــلك الـتي يــنص عــلـيـهــا الـقــرار اJـؤرّخ في 9 أبــريل سـنـة

2006 واJذكور أعاله.

اJاداJادّة ة 7 : : حتدد لوحـة اإلشارات للممهالت في اJلحق
اJرفق بهذا القرار.

اJــــــاداJــــــادّة ة 8 : : يــــــزال اJــــــمــــــهـل حــــــسـب نــــــفـس الــــــشــــــروط
واألشــــكـــال الــــتي ± وضــــعه بــــهـــاr إذا أصــــبح عــــد¢ اجلـــدوى

بسبب ظروف جديدة حلركة اJرور أو األمن.

اJـاداJـادّة ة 9 : : يـنــشــر هـذا الــقـرار في اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 25  جــــمــــادى األولى عــــام 1428
اJوافق 10 يونيو سنة 2007.

وزير األشغال وزير األشغال العموميةالعمومية
عمار غولعمار غول

وزيرالدولةr وزير الداخليةوزيرالدولةr وزير الداخلية
واجلماعات احمللواجلماعات احمللّيةية
نور الدين زرهونينور الدين زرهوني

اJدعو يزيداJدعو يزيد

وزير النقلوزير النقل
محمد مغالويمحمد مغالوي



اJطبعة الراJطبعة الرّسميةr  حي البساتrXسميةr  حي البساتrX بئر مراد رايسr ص.ب  بئر مراد رايسr ص.ب 376   - اجلزائر- محطة  - اجلزائر- محطة

25 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2418
2 أبريل  سنة  أبريل  سنة 2008 م م

*  اإلشارات اJوقعية :  اإلشارات اJوقعية :
يجب وضع اللوحة اآلتية على �X اJمهل.

*  اإلشارات اJوقعية :  اإلشارات اJوقعية :
يــجـب وضع لــوحـــة اJـــوقع عـــلى �ـــX اJــمـــر اJـــرتــفع

ويتمم بالفتة تتضمن عبارة " �ر مرتفع ".

�ر مرتفع�ر مرتفع

�ر مرتفع�ر مرتفع

2   -  اإلش   -  اإلشــــارة الارة الــــعــــمــــــوديوديــــة لة لــــلــــمــــــمــــهل عهل عــــلـى شى شــــكل شكل شــــبهبه
منحرف :منحرف :

* إشارات اJقدمة : إشارات اJقدمة :
يــجب أن تــوضع هــاتـان الــلـوحــتــان عـلى بــعـد 40 إلى
50 مـتــر من اJـمــهل األول وذلك حلث مــسـتـعــمـلي الــطـريق

على اليقظة والتقليل من السرعة.

اJلحقاJلحق

1 - اإلشارة العمودية للممهل على شكل حدبة :

* إشارات اJقدمة : إشارات اJقدمة :

يــجب أن تــوضع هــاتـان الــلـوحــتــان عـلى بــعـد 40 إلى
50 مـــتـــر من اJـــمـــهل األول وذلك حلـث اJـــســتـــعـــمـــلــX عـــلى

اليقظة والتقليل من السرعة.
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