
العدد العدد 12
السالسّنة اخلمسوننة اخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اGغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اGغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اGطلوب 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 16  ربيع الثاني  ربيع الثاني عام عام 1434 هـهـ
اGوافق اGوافق 27 فبراير سنة  فبراير سنة 2013 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اGطبعة الراGطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

قوانيـنقوانيـن
قانون رقم 13-02 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1434 اGوافـق 20 فبراير سنة r2013 يتضمن اGوافقـة على االتفاقية اGتعلقة
بضـبط احلدود البحـرية بX اجلمـهورية اجلزائريـة الد{قراطـية الشعـبية واجلمهـورية التونـسيةr اGوقّـعة باجلزائر في
11 يوليو سنة 2011 ....................................................................................................................................

قــانــون رقم 13-03 مـــؤرّخ في 9 ربــيـع الــثــاني عــام 1434 اGـــوافـق 20 فــبــرايــر ســنــة r2013 يــعــدل ويــتــمم األمــــر  رقم 106-76
اGؤرخ في  17 ذي احلجة عام 1396 اGوافق 9  ديسمبر سنة 1976 واGتضمن قانون اGعاشات العسكرية.....................

قانون رقم 13-04 مؤرّخ في 9 ريع الثاني عام 1434 اGوافـق 20 فبراير سنة r2013 يتضمن تسوية اGيزانية لسنة 2010 ....

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم تـنفيذي رقم 13-90 مؤرخ في 3 ربيع الـثاني عام 1434 اGوافق 14 فبـراير سنة r2013 يـعدل توزيع نـفقات مـيزانية
الدولة للتجهيز لسنة r2013 حسب كـل  قطـاع..................................................................................................

مـرســوم تــنــفــيـذي رقــم 13-91 مـؤرخ في 14 ربــيع الــثـانـي عـام 1434 اGـوافق 25 فــبــرايــر ســنـة r2013 يــحــدد شــروط انــتـداب
اGنتخبX احملليX والعالوات اGمنوحة لهم......................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي  رقم 13-92 مـؤرخ  في 14 ربــيع الــثـانـي عـام 1434 اGـوافـق 25 فــبــرايــر ســنــة r2013 يــتـمـم قــائــمــة مــراكـز
اسـتجـمام اجملـاهدين اGـلحـقة بـاGرسوم رقم 88-176 اGؤرخ في 9 صفـر عام 1409 اGوافق 20 سـبتـمبــر سنـة 1988 الـذي
يحول مراكـز االستجمـام لقـدماء اجملاهديـن  إلـى مؤسسـات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى.............

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 13-93 مؤرّخ في 14 ربـيع الـثـاني عام 1434 اGوافـق 25 فـبـراير سـنة r2013 يتــمـم قــائـمــة اGؤسـسـات
االسـتـشــفـائــيـة لـطـب الــعـــيـون اGـلحقــة باGرســوم التنـفيـذي رقـم 12-281 اGؤرخ في 19 شعـبـان عـام 1433 اGوافق
9 يوليو سنة 2012 واGتضمـن إنشاء مؤسسات استشفائية لطب العيون وتنظيمها وسيرها.................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 4 فبراير سنة r 2013 يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة
اجلمهوريّة..................................................................................................................................................

Xيـتـضــمّـنـان إنـهـاء مــهـام مـكـلّـفـ r2013 ـوافق 4  فــبـرايـر سـنـةGمـرسـومــان رئـاسـيّــان مـؤرّخـان في 23  ربــيع األوّل عـام 1434 ا
بالدّراسات والتلخيص بوزارة اGوارد اGائية..................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23  ربـيع األوّل عام 1434 اGوافق 4 فـبـراير سـنة r2013 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مديـر الـري في والية
اGسيلة.......................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 4 فبـراير سنة r2013 يتضمّن إنهـاء مهام مفتش بوزارة الفالحة
والتنمية الريفية........................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 4 فبراير سنة r2013 يتضمّن إنهاء مهام اGفتش العامّ للغابات..

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 4 فــبـرايـر سـنـة r2013 يــتـضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديـرين لــلـمـصـالح
الفالحية في الواليات...................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 23  ربــيع األوّل عــام 1434 اGـــوافق 4 فـــبــرايـــر ســنــة r2013 يــتـــضــمّن إنـــهــاء مـــهــام مـــديــر الـــبــحث
واالستشراف بوزارة األشغال العمومية.........................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 23  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 4 فـبـرايـر سـنة r2013 يـتـضـمّن إنهـاء مـهـام اGـديـر العـامّ لـلـوكـالة
الوطنية للطرق السريعة..............................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 23  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 4  فــبـرايـر سـنـة r2013 يـتـضـمّــنـان إنـهـاء مــهـام مـديـرين
للنشاط االجتماعي والتضامن في الواليات.....................................................................................................
مــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 23  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 4  فـبــرايـر ســنـة r2013 يــتــضـمّــنـان إنــهـاء مــهـام نــائـبي
مديرين بوزارة التجـارة..............................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 4 فــبــرايــر ســنـة r2013 يــتــضــمّن إنــهـاء مــهــام مــديــر اGــنــافــســة
واألسعــار والتعمير التّجـاري بواليـة اجلـزائر................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 4 فــبـرايـر سـنـة r2013 يـتــضـمّن إنـهـاء مــهـام مـديــر الـتّـجـارة في
والية جيجل................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 23  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 4 فـبــرايـر ســنـة r2013 يـتــضــمّن إنـهــاء مـهــام بـوزارة الــصّـنــاعـة
واGؤسسات الصغيرة واGتوسطة وترقية االستثمار........................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 4  فبـراير سنة r2013 يتـضمّن تعـيX مديـر للدّراسـات والبحث
باللّجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها..........................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23  ربـيع األوّل عام 1434 اGـوافق 4  فـبـرايـر سـنة r2013 يـتـضـمّن تـعـيـX مـديـر اإلدارة والوسـائل
باللّجنة الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها..........................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 4  فبراير سنة r2013 يتضمّن تعيX نائب مدير بوزارة الطاقة
واGناجم.....................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 23  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 4  فــبـرايـر سـنـة r2013 يـتــضـمّن تـعـيــX مـفـتش بـوزارة اGـوارد
اGائية........................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 4  فبراير سنة r2013 يتضمّن تعيX اGدير العامّ للغابات.........
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23  ربــيع األوّل عــام 1434 اGـــوافق 4  فــبــرايــر ســنــة r2013 يــتــضــمّن تــعــيــX مــديــرين لــلــمــصــالح
الفالحية في الواليات...................................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23  ربــيع األوّل عــام 1434 اGـــوافق 4  فــبــرايــر ســنــة r2013 يــتــضــمّن تــعــيــX مــكــلّف بــالــدّراسـات
والتلخيص بوزارة األشغـال العمـومـية..........................................................................................................
مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 23  ربــيع األوّل عــام 1434 اGـــوافق 4  فـــبــرايـــر ســنــة r2013 يــتــضــمّـن تــعــيـــX مــديــرين لـــلــنــشــاط
االجتماعي والتضامن في الواليات................................................................................................................
مـــرســـوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 23  ربـــيـع األوّل عــام 1434 اGـــوافق 4  فــبـــرايـــر ســـنــة r2013 يـــتــضـــمّن تـــعــيـــX مـــديــر الـــدّراســات
واالستكشاف واإلعالم االقتصادي بوزارة التّجـارة...........................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23  ربيع األوّل عام 1434 اGوافق 4  فبراير سنة r2013 يتضمّن تعيX مفتش بوزارة التّجـارة...
مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 23  ربــيع األوّل عــام 1434 اGـوافق 4  فــبــرايــر ســنــة r2013 يــتــضــمّن الــتّــعــيــX بــوزارة الــســيــاحـة
والصّناعة التقليدية....................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 23  ربــيع األوّل عـام 1434 اGـوافق 4  فــبـرايـر سـنـة r2013 يــتـضـمّن تـعــيـX اGـديـر الـعــامّ لـلـمـدرسـة
الوطنية العليا للسياحة...............................................................................................................................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات

بنك اجلزائربنك اجلزائر

نــظـام رقم 12  - 03 مـؤرّخ في 14  مــحــرّم عــام 1434 اGـوافق 28  نـوفــمــبــر ســنـة D2012 يــتــعــلق بــالـوقــايــة من تــبــيــيض األمـوال
وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما........................................................................................................................
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قوانيـــــنقوانيـــــن
قـــانـــون رقم قـــانـــون رقم 13-02 مــؤر مــؤرّخ في خ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1434
اGــوافـق اGــوافـق 20 فــبــرايــر ســنـة  فــبــرايــر ســنـة r2013 يــتــضــمن اGــوافــقــةr يــتــضــمن اGــوافــقــة
Xـتعـلقـة بضـبط احلدود الـبحـرية بGعـلى االتفـاقية اXـتعـلقـة بضـبط احلدود الـبحـرية بGعـلى االتفـاقية ا
اجلـــمـــهــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الــد{ـــقـــراطـــيـــة الــشـــعـــبـــيــةاجلـــمـــهــوريـــة اجلـــزائـــريـــة الــد{ـــقـــراطـــيـــة الــشـــعـــبـــيــة
واجلـمــهــوريـة الــتـونــسـيــةr اGــوقواجلـمــهــوريـة الــتـونــسـيــةr اGــوقّـعــة بـاجلــزائـر في ـعــة بـاجلــزائـر في 11

يوليو سنة يوليو سنة 2011.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اGـــواد 119 و126

rو131 منه
- وبـــعــد االطالع عـــلى االتـــفـــاقــيـــة اGــتـــعـــلــقـــة بـــضــبط
احلدود الـبـحـرية بـX اجلـمـهـورية اجلـزائـريـة الد{ـقـراطـية
الشعبية واجلـمهورية التونسيةr اGوقّعة باجلزائر في 11

r2011 يوليو سنة
rوبعد رأي مجلس الدولة -

rانGوبعد موافقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اGاداGادّة األولى : ة األولى : يـوافق على االتفـاقية اGـتعلـقة بضبط
احلدود الـبـحـرية بـX اجلـمـهـورية اجلـزائـريـة الد{ـقـراطـية
الشعبية واجلـمهورية التونسيةr اGوقّعة باجلزائر في 11

يوليو سنة 2011.

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يـنـشـر هـذا الـقانـون في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 9 ربيع الـثـاني عام 1434 اGوافق
20 فبراير سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــانـــون رقم قـــانـــون رقم 13-03 مــؤر مــؤرّخ في خ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1434
اGـوافـق اGـوافـق 20 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة r2013 يـعـدل ويـتـمم األمــرr يـعـدل ويـتـمم األمــر
76-106 اGــــــؤرخ في  اGــــــؤرخ في  17 ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام  ذي احلـــــــجـــــــة عــــــام 1396 رقم رقم 
اGــوافق اGــوافق 9  ديــســمــبــر ســنـة   ديــســمــبــر ســنـة 1976 واGــتــضـمـن قــانـون واGــتــضـمـن قــانـون

اGعاشات العسكرية.اGعاشات العسكرية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

- بنـاء عـلى الدسـتورr ال سـيمـا اGواد 25 و119 و120
rو122 و125 (الفقرة 2 ) و126 منه

- و�ـقــتــضى األمـر رقم 74-103 اGــؤرخ في أول ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1394 اGـــــوافـق 15 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 1974
rـتممGـعدل واGا rتــضــمـن قـانــون الـخــدمــة الـوطـنيـةGوا

rادتان 131 و150 منهGال سيما ا
- و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 76-106 اGــــؤرخ في 17 ذي
احلـجة عام 1396 اGوافق 9 ديسـمبـر سنة 1976 واGـتضمن

rتممGعدل واGا rعاشات العسكريةGقانون ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-12 اGــــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اGـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واGــتـعـلق

rادة 66  منهGال سيما ا rتممGعدل واGا rبالتقاعد
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اGــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اGـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واGـتـعلق

rادة 87 منهGال سيما ا rتممGعدل واGا rبعالقات العمل
- و�ـقتـضى اGرسـوم التـشريعي رقم 93-01 اGؤرخ
في 26 رجب عـــــام 1413 اGـــــوافق 19 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 1993
واGـتـضمن قـانـون اGـالـيـة لـسـنة r1993 ال سـيـمـا اGـادة 145

rمنه
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانGوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى : يــــعـــدل ويــــتـــمـم هـــذا الــــقـــانــــون بـــعض
أحـــكـــام األمـــر رقم 76-106 اGــؤرخ في 17  ذي احلـــجـــة عـــام
1396 اGــوافق 9 ديــســمــبــر ســنـة 1976  واGــتــضـمـن قــانـون

اGعاشات العسكريةr اGعدل واGتمم.

اGـاداGـادّة ة 2 : : تـتـمم أحـكـام اGـادة 5 من األمـر رقم 106-76
اGــؤرخ في 17 ذي احلـــجـــة عـــام 1396 اGــوافق 9 ديـــســـمـــبـــر
7 Xبـالـنقـطـت rـذكور أعالهGوا rتـممGـعـدل واGا r1976 سـنة

و8 وحترران كما يأتي :

" اGادة 5 : يستحق اGعاش :
.......................................

Xالـشـبــيـهـ XــدنـيــGوا X7 - ذوو حـقـوق الــعـســكـريـ 

اGـــتـــوفـــX في اخلـــدمـــةr وذلك طـــبـــقـــا ألحـــكـــام اGــادة 25 من



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 16 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
27 فبراير  سنة فبراير  سنة 2013 م

األمـــــر رقم 76-106 اGـــــؤرخ في 17  ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1396
اGـوافق 9 ديـسـمـبـر سـنة  r1976 اGـعـدل واGـتـمم  واGـذكور

أعالهr بدون شرط مدة اخلدمة. 
{تد هذا احلـكم ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا
Xالـشـبـيـهـ XـدنـيـGوا Xالـقـانـون لـذوي حـقـوق الـعـســكـريـ

اGتوفX قبل تاريخ صدور هذا القانون.
8 - عــسـكـريــو اخلـدمــة الـوطـنــيـةr وكــذا الـعـســكـريـون
اGعـاد استدعاؤهم اGـعترف بـهم غير مـؤهلX بـسبب عجز

أو مرض منسوب للخدمة أو تفاقم من جراء اخلدمة. 

كـمــا يـسـتــفـيــد من هـذا احلــكمr ذوو حــقـوق عـســكـريي
اخلـــدمـــة الـــوطـــنـــيـــةr والـــعـــســـكـــريـــون اGـــعـــاد اســـتـــدعـــاؤهم

اGتوفون في اخلدمة.

يـســري مـفــعــول هـذه األحــكـام ابــتــداء من أول يـنــايـر
سنة 2011.

rذكـورة في النقطة 8 أعالهGيحسب معـاش الفئات ا
عـلى أسـاس راتب الـعسـكـريـX العـامـلX واGـتـعـاقدين من
نـــفــس الـــرتــــبـــةr حـــسب الــشـــروط احملــددة فـي األمــر رقم
76-106 اGــــــؤرخ في17  ذي احلــــــجـــــــة عــــــام 1396 اGــــــوافق 9

ديسمبر سنة r1976 اGعدل واGتمم واGذكور أعاله.

تكـون الـنـفـقـات الـنـاجتـة عن تـطـبـيق هـذا احلكـم على
عاتق الدولة".

اGـاداGـادّة ة 3 : : تـتـمم أحــكـام األمـر رقم 76-106 اGـؤرخ في
r1976 ــوافق 9 ديـــســمـــبــر ســـنــةG17 ذي احلـــجـــة عــام 1396 ا

اGـــعـــدل واGـــتــمم واGـــذكــور أعالهr �ــادة 45 مــكــرر وحتــرر
كما يأتي :

"اGادة 45 مكرر : {كن رفع  قيـمة معاشـات التقاعد
العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني".

اGــــاداGــــادّة ة 4 : : تـــــعـــــدل أحــــكـــــام اGـــــادة 78 مــن األمـــر رقم
76- 106   اGـــــؤرخ في 17 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1396 اGـــــوافق 9

ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة r1976 اGـــعـــدل واGـــتــــمم  واGـــذكـــور أعاله
وحترر كما يأتي :

"اGــادة 78 : يـــعــادل اGـــبــلـغ الــشــهـــري األقــصـى Gــعــاش
الـــعـــجــــز مـــرة ونـــصف  مـــرة (1.5) األجـــر الـــوطـــني األدنى

اGضمون.

يــــســـاوي اGــــبـــلـغ الـــشــــهــــري Gـــعــــاش الـــعــــجــــز لألفـــراد
العسكريX واGـدنيX الشبيهـrX وأفراد اخلدمة الوطنية
حـاصل ضــرب نـســبـة الـعــجـز فـي اGـبـلـغ الـشـهــري األقـصى

اGنصوص عليه في الفقرة أعاله.

ال{ـكن أن يقل هـذا اGـبلغ عـن نسـبة  80 % من األجـر
الوطني األدنى اGضمون.

تـسـري أحـكـام هـذه اGادة ابـتـداء من أول يـنـايـر سـنة
 ."2012

اGـاداGـادّة ة 5 : :  تـلــغى أحــكــام الـنــقــطـة 3 من اGـادة 110 من
األمــــــر رقم 76-106 اGــــــؤرخ في 17 ذي احلــــــجـــــــة عــــــام1396
اGوافق 9 ديسـمبر سنة 1976 واGتضـمن قانون اGعاشات

العسكريةr اGعدل واGتمم.

اGـاداGـادّة ة 6 :  : يـنـشـر هـذا الـقانـون في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 9 ربيع الـثـاني عام 1434 اGوافق
20 فبراير سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــانـــون رقم قـــانـــون رقم 13-04 مــؤر مــؤرّخ في خ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1434
اGــوافـق اGــوافـق 20 فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة r2013 يـــتــضـــمن تــســـويــةr يـــتــضـــمن تــســـويــة

اGيزانية لسنة اGيزانية لسنة 2010.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بــنـــاء عــلى الــدســـتــورr ال ســيـــمــا اGــواد  119  و120

rو122 و126 و160 و162 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 80-04 اGــــؤرخ في 14
ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1400 اGـــوافق أول مـــارس ســـنـــة 1980
واGـــتـــعـــلـق �ـــمـــارســـة وظـــيـــفـــة اGـــراقـــبـــة من قـــبل اجملـــلس

rالشعبي الوطني
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اGؤرخ في 8 شوال
Xـتـعـلق بـقـوانـGـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واGعـام 1404 ا

rتممGعدل واGا rاليةGا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اGــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اGــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واGــتــعــلق

rتممGعدل واGا rباحملاسبة العمومية
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 95-20 اGــؤرخ في 19 صــفــر
عـام 1416 اGـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واGـتـعـلق �ـجـلس

rتممGعدل واGا rاحملاسبة
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اGــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اGــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005

  rتممGعدل واGا rتعلق باحملروقاتGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-09 اGــــؤرخ في 13
مــــــحــــــرم عــــــام 1431 اGــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2009

r2010 الية لسنةGتضمن قانون اGوا
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- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 اGـــــــــؤرخ في 16
رمـضان عام 1431 اGوافق 26 غـشت سنة 2010 واGـتضمن

r2010 الية التكميلي لسنةGقانون ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-08 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اGـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

r2009 يزانية لسنةGتضمن تسوية اGوا

rوبعد استشارة مجلس احملاسبة -

  rوبعد رأي مجلس الدولة -

rانGوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اGــــــاداGــــــادّة األولى : ة األولى : قـــــــدر مــــــبــــــلـغ اإليــــــرادات واحلــــــواصل
واGـداخــيل اGـطــبـقـة عــلى الـنــفـقـات الــنـهـائــيـة لــلـمـيــزانـيـة
الـعامـة لـلـدولـة اGسـجـلـة إلى غـاية 31 ديـسـمبـر سـنة 2010
بـثالثـة آالف وسـتـة وخـمـسـX مـلـيـارا وسـبـعـمـائـة  وواحـد
Xألفـا ومائت Xمـليونا وتـسعمائـة وخمسـة وست Xوثالث
وأربــــعــــة وثـــمــــانـــX ديــــنـــارا وســــتــــة وســـتــــX  ســـنــــتـــيــــمـــا
(3.056.731.965.284,66 دج) طـــــــبــــــقـــــــا لـــــــلـــــــتــــــوزيـعr حـــــــسب
طــــبــــيــــعــــتهr الــــوارد في  اجلــــدول " أ" من قــــانــــون اGــــالــــيـــة
الــتــكــمــيــلي لــســنـة 2010 ومــنه مــبــلغ قــدره أربــعــون ألف
ديـــنـــار (40.000,00 دج) فـــيــــمـــا يـــخص األمــــوال اخملـــصـــصـــة

للمساهمات.

اGاداGادّة ة 2 : : حددت الـنتائج الـنهائـية لنـفقات اGـيزانية
الـعـامـة لـلـدولـة لـسـنـة 2010 �ـبـلغ خـمـسـة آالف وسـتـمـائـة
Xمـــلـــيــــارا وتـــســــعـــمـــائــــة ومـــلــــيـــونـــ Xوثــــمـــانـــيــــة وأربـــعــــ
Xألــفــا وأربــعــمــائــة واثــنــ Xوســبــعــمــائــة وأربــعــة وأربــعــ
وســـــبــــــعــــــX ديــــــنـــــارا وتــــــســــــعــــــة وســـــبــــــعــــــX ســــــنـــــتــــــيــــــمـــــا

(5.648.902.744.472,79 دج) حيث يخصص منه: 

- مــبــلغ ألــفــX وســبــعــمــائــة وســتــة وثالثــX مــلــيـارا
Xوسـتـة وسـت Xملـيـونـا ومـائتـ Xومـائـة وسـبعــة وثـمـانـ
ألفا ومـائتX وخـمسة وتسـعX دينارا وسـبعة سنـتيمات
(2.736.187.266.295,07 دج) لـــنــفـــقـــات الـــتـــســيـــيـــر مـــوزعــة
حــسب الــوزارات طـبــقــا لــلـجــدول "ب" من قــانـون اGــالــيـة

r2010 التكميلي لسنة

- مـبــلغ ألـفـX وسـبـعـمـائـة وتـسـعـة وأربـعـX مـلـيـارا
Xألـفـا ومـائـتـ Xوثالثــ Xومـائـتـ Xوثالثــة ماليـ Xومـائـتـ
وتــســعــة وســبــعــX ديــنــارا وثــمــانــيــة وثــمــانــX ســنــتــيــمــا
(2.749.203.230.279,88 دج) لـنـفـقـات الـتجـهـيـز(مـسـاهـمات
نهـائـيـة) مـوزعة حـسب الـقـطـاعـات طبـقـا لـلـجدول "ج" من

r2010 الية التكميلي لسنةGقانون ا

- مــبــلغ مــائــة وثالثــة وســتــX مــلــيــارا وخــمــســمــائــة
واثــنـي عــشــر مـــلــيـــونــا ومــائـــتــX وســبـــعــة وأربــعـــX ألــفــا
Xديــنــارا وأربـــعــة وثــمــانــ Xوثــمــا¥ـــائــة وســبــعــة وتـــســعــ

سنتيما (163.512.247.897,84 دج) لنفقات غير متوقعة.

اGــاداGــادّة ة 3 : : بـــلغ الـــعـــجـــز الــنـــهـــائي اخلـــاص بـــعــمـــلـــيــات
اGـيـزانيـة لسـنة 2010 واخملـصص Gتـاح ومكـشوف اخلـزينة
Xمليارا ومائة وسبع Xوتسع Xوخمسمـائة واثن Xألف
ملـيونـا وسـبعـمائـة وتـسعـة وسبـعـX ألفـا ومائـة وثـمانـية
وثـــــــــمـــــــــانــــــــX ديـــــــــنـــــــــارا وثـالثـــــــــة عـــــــــشــــــــر ســـــــــنـــــــــتـــــــــيـــــــــمــــــــا

(2.592.170.779.188,13 دج).

اGــــاداGــــادّة 4 : : تـــــخــــصص خـــــســــائــــر احلــــســـــابــــات اخلــــاصــــة
للخزينة اGـصفاة أو اGقفلة اGسجلة إلى غاية 31 ديسمبر
Xسـنـة 2010 الــتي تـقــدر �ـبـلـغ ثـمـا¥ــائـة وأربـعــة وأربـعـ
مــلـيــارا ومـائــتــX وسـبــعـة وتــســعـX مــلـيــونــا وسـبــعـمــائـة
Xديــنـــارا واثــنــ Xواثــنـي عــشـــر ألــفـــا وثالثــمـــائــة وتـــســعـــ
وخمسـX سنتيما (844.297.712.390,52 دج) حلسـاب متاح

ومكشوف اخلزينة.

5 : : تــخــصص اخلــســائــر الــنــاجــمــة عن تــســيــيــر اGـاداGـادّة ة 
عـمـليـات دين الـدولة اGـسـجلـة إلى غـاية 31 ديـسـمبـر سـنة
2010 الـتـي تـقـدر �ـبـلغ مـائـتـX وسـبـعـة وتـسـعـX مـلـيـارا

وأربــعـــمــائــة وثـــمــانــيـــة وســبــعـــX مــلــيـــونــا ومــائـــة وســتــة
وعـــشــريـن ألـــفــا وأربـــعـــمـــائــة وخـــمـــســـة وتــســـعـــX ديـــنــارا
وثــــمــــانـــيــــة وســـتــــX ســـنــــتـــيــــمـــا (297.478.126.495,68 دج)

حلساب متاح ومكشوف اخلزينة.

6 : : بلـغت الـتغـيـرات الصـافـية اخملـصـصة Gـتاح اGاداGادّة ة 
ومكشوف اخلزينة للسنة اGالية 2010 :

- ثالثــة آالف وعـشــريـن مـلــيــارا وثالثــمــائــة وأربــعـة
وسـتـX مـلـيــونـا وثـمـا¥ـائـة وخـمـسـة عـشـر ألـفـا وسـتـمـائـة
وســتـــة وعــشـــرين ديــنـــارا وثــمـــانــيـــة وتــســـعــX ســـنــتـــيــمــا
(3.020.364.815.626,98 دج) فـــــيـــــمـــــا يـــــتـــــعـــــلق بـــــالـــــتـــــغـــــيــــر

rاإليجابي الصافي ألرصدة احلسابات اخلاصة للخزينة

- مــائـــتــX وثــمـــانــيــة وثـــمــانــX مـــلــيــارا وثالثـــمــائــة
وســـبـــعـــة وثالثـــX مـــلـــيـــونـــا ومـــائـــة وواحـــد وســـتـــX ألـــفـــا
Xديــنـارا وســبـعــة وثـمــانـ Xوسـبــعـمــائـة وأربــعـة وخــمــسـ
سـنـتـيـما (288.337.161.754,87 دج) فـيـمـا يـتـعـلق بـالـتـغـيـر

rاإليجابي الصافي ألرصدة حسابات االقتراض

- أربـعــمـائــة وتـســعـة وأربــعــX مـلــيـونــا وتـســعـمــائـة
وثالثـة آالف وثالثــمـائـة وخــمـســة وثالثـX ديـنــارا وأربـعـة
وســـتــــX ســـنـــتـــيـــمـــا (449.903.335,64 دج) فــــيــــمـــا يــــتـــعــــلق

بالتغير الصافي اإليجابي ألرصدة حسابات اGساهمة.
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اGــاداGــادّة ة 7 : :  يـــحـــدد الـــعـــجـــز اإلجـــمـــالي حلـــســـاب مـــتـــاح
ومــكـشـوف اخلـزيــنـة لـسـنـة 2010 �ـبـلغ أربـعــمـائـة وأربـعـة
وعـشــرين مــلـيــارا وســبـعــمـائــة وأربــعـة وتــسـعــX مــلـيــونـا
وســـبـــعـــمــــائـــة وســـبـــعـــة وثـالثـــX ألـــفـــا وثـالثـــمـــائـــة وســـتـــة
وخــــــمــــــســـــX ديــــــنــــــارا وأربــــــعـــــة وثــــــمــــــانــــــX ســـــنــــــتــــــيــــــمـــــا

(424.794.737.356,84 دج). 

اGاداGادّة ة 8 : :  ينـشر هـذا القـانون في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 9 ربيع الـثـاني عام 1434 اGوافق
20 فبراير سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اجلدول "أ"اجلدول "أ"
اإليرادات النهائية اGطبقة على ميزانية الدولة لسنة اإليرادات النهائية اGطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2010

بالدينار (دج)بالدينار (دج)

الفارقالفارق اإلجنازاتاإلجنازات
بـ بـ %

تقديرات قانونتقديرات قانون
اGالية التكميلياGالية التكميلي

إيرادات اGيزانيةإيرادات اGيزانية
بـ بـ % بالقيمة بالقيمة

508.600.000.000,00

37.800.000.000,00

526.300.000.000,00

259.600.000.000,00

1.500.000.000,00

170.300.000.000,00

1.244.500.000.000,00

16.000.000.000,00

28.700.000.000,00

0,00

44.700.000.000,00

1. اGوارد العادية. اGوارد العادية

1.1 اإليرادات اجلبائية اإليرادات اجلبائية

201-001 حـــــــــــــاصـل الـــــــــــــضــــــــــــرائـب
اGباشرة 

201-002 حــــــــاصـل الـــــــتــــــــســــــــجــــــــيل
والطابع

201-003 حـــــاصـل الــــــرســـــوم عــــــلى
األعمال

(مـــــنـــــهــــــا الـــــرسم عـــــلـى الـــــقـــــيـــــمـــــة
اGـــــضــــافـــــة عــــلـى  اGـــــنــــتـــــوجــــات

اGستوردة)

201-004 حـــاصل الــــضـــرائب غـــيـــر
اGباشرة

201-005 حاصل اجلمارك

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (1)

1-2 اإليرادات العاديةاإليرادات العادية

201-006 حــــــــــــــــــــاصــل دخــل األمــالك
الوطنية

201-007 احلــــــــواصـل اخملــــــــتــــــــلــــــــفـــــــة
للميزانية

201-008  اإليرادات النظامية

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (2)

560.416.817.202,81

39.652.123.946,41

494.422.749.472,28

252.591.622.065,93

1.427.144.266,86

184.575.868.854,58

1.280.494.703.742,94

18.666.275.289,68

45.260.263.378,44

83.199.020,00

64.009.737.688,12

اإلجنازاتاإلجنازات

51.816.817.202,81

1.852.123.946,41

- 31.877.250.527,72

- 7.008.377.934,07

- 72.855.733,14

14.275.868.854,58

35.994.703.742,94

2.666.275.289,68

16.560.263.378,44

83.199.020,00

 19.309.737.688,12

10,19

4,90

- 6,06

- 2,70

- 4,86

8,38

2,89

16,66

57,70

43,20

110,19

104,90

93,94

 97,30

95,14

108,38

102,89

116,66

157,70

143,20

 



16 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 812
27 فبراير  سنة فبراير  سنة 2013 م

اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)
بالدينار (دج)بالدينار (دج)

الفارقالفارق اإلجنازاتاإلجنازات
بـ بـ %

تقديرات قانونتقديرات قانون
اGالية التكميلياGالية التكميلي إيرادات اGيزانيةإيرادات اGيزانية

بـ بـ % بالقيمة بالقيمة

132.500.000.000,00

132.500.000.000,00

1.421.700.000.000,00

1.501.700.000.000,00

2.923.400.000.000,00

-

2.923.400.000.000,00

1-3 اإليرادات األخرىإليرادات األخرى

201-012 إيرادات استثنائية

اجملموع الفرعي (اجملموع الفرعي (3)

مجموع اGوارد العاديةمجموع اGوارد العادية

2. اجلباية البترولية. اجلباية البترولية

201-011  اجلباية البترولية

اجملـــمـــوع الـــعـــام لـإليـــرادات خــارجاجملـــمـــوع الـــعـــام لـإليـــرادات خــارج
األموال اخملصصة للمساهماتاألموال اخملصصة للمساهمات

األموال اخملصصة للمساهمات

اجملموع العام لإليراداتاجملموع العام لإليرادات

210.527.483.853,60

210.527.483.853,60

1.555.031.925.284,66

1.501.700.000.000

3.056.731.925.284,66

40.000,00

3.056.731.965.284,66

اإلجنازاتاإلجنازات

78.027.483.853,60

78.027.483.853,60

133.331.925.284,66

0,00

133.331.925.284,66

40.000,00

133.331.965.284,66

58,89

58,89

9,38

 

0,00

4,56

4,56

158,89

158,89

109,38

100,00

104,56

 

104,56

اجلدول "ب"اجلدول "ب"
توزيع االعتمادات اخملصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع االعتمادات اخملصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2010  حسب كل دائرة وزارية حسب كل دائرة وزارية

بالدينار (دج) بالدينار (دج) 

 الفوارق بالقيمة الفوارق بالقيمةالوزاراتالوزارات

الك
ته
الس

ة ا
سب

ن
الك

ته
الس

ة ا
سب

ن

7.530.516.000.000,00

2.845.611.000.000,00

421.866.177.000.000,00

392.402.144.000.000,00

31.264.497.000.000,00

45.499.435.000.000,00

رئاسة اجلمهورية

مصالح الوزير األول

الدفاع الوطني

الداخلية واجلماعات احمللية

الشؤون اخلارجية

العدل

8.180.552.000,00

2.942.573.000,00

421.866.177.000,00

410.517.892.000,00

41.318.865.000,00

47.657.709.000,00

اعتمادات سنة اعتمادات سنة 2010

2.721.810.614,95

417.018.088,24

5.013.893.740,48

54.856.278.762,12

1.626.211.478,81

7.058.402.601,91

66,73

85,83

98,81

86,64

96,06

85,19

5.458.741.385,05

2.525.554.911,76

416.852.283.259,52

355.661.613.237,88

39.692.653.521,19

40.599.306.398,09

 قانون اGالية قانون اGالية
اGستهلكةاGستهلكةاGراجعةاGراجعةالتكميلي التكميلي 2010



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 16 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
27 فبراير  سنة فبراير  سنة 2013 م

اجلدول "ب" (تابع)اجلدول "ب" (تابع)
بالدينار (دج) بالدينار (دج) 

 الفوارق بالقيمة الفوارق بالقيمةالوزاراتالوزارات

الك
ته
الس

ة ا
سب

ن
الك

ته
الس

ة ا
سب

ن

48.775.355.000.000,00

26.413.795.000.000,00

7.845.277.000.000,00

577.076.000.000,00

3.504.113.000.000,00

10.538.816.000.000,00

14.573.089.000.000,00

168.001.904.000.000,00

4.027.488.000.000,00

19.345.233.000.000,00

662.916.579.000.000,00

116.020.744.000.000,00

5.572.020.000.000,00

195.011.838.000.000,00

22.700.130.000.000,00

7.567.720.000.000,00

2.067.612.000.000,00

173.483.802.000.000,00

2.027.647.200.000,00

اGالية

الطاقة واGناجم

اGوارد اGائية

االستشراف واإلحصائيات

الـــــصـــــنـــــاعـــــة واGـــــؤســـــســــات
الــــصـــغـــيـــرة واGـــتـــوســـطـــة

وترقية االستثمار

التجارة

الشؤون الدينية واألوقاف

اجملاهدين

التهيئة العمرانية والبيئة

النقل

التربية الوطنية

الفالحة والتنمية الريفية

األشغال العمومية

الــصــحــة والــســكــان وإصالح
اGستشفيات

الثقافة

االتصال

الـــــســــــيــــــاحــــــة والـــــصــــــنــــــاعـــــة
التقليدية

الــتـــعــلـــيم الــعـــالي والـــبــحث
العلمي

الـــبــــريـــد وتـــكــــنـــولــــوجـــيـــات
اإلعالم واالتصال

52.297.490.000,00

26.691.212.000,00

9.070.428.000,00

710.403.000,00

3.810.501.000,00

11.297.333.000,00

15.889.175.000,00

168.460.911.000,00

4.205.988.000,00

20.057.275.000,00

672.442.955.000,00

117.254.851.000,00

6.139.338.000,00

205.219.239.000,00

23.750.225.000,00

7.594.285.000,00

2.396.165.000,00

214.354.626.000,00

2.479.020.000,00

اعتمادات سنة اعتمادات سنة 2010

9.527.563.056,74

13.705.143.925,27

1.621.519.378,97

119.229.175,82

1.598.517.845,71

3.087.168.962,18

1.102.892.927,12

-27.001.105.157,64

2.297.371.333,45

896.280.531,10

38.521.773.728,03

31.994.731.459,76

832.064.369,43

907.765.588,70

4.469.397.270,26

116.757.692,61

1.008.927.050,98

541.008.426,89

566.896.615,90

81,78

48,65

82,12

83,22

58,05

72,67

93,06

116,03

45,38

95,53

94,27

72,71

86,45

99,56

81,18

98,46

57,89

99,75

77,13

42.769.926.943,26

12.986.068.074,73

7.448.908.621,03

591.173.824,18

2.211.983.154,29

8.210.164.037,82

14.786.282.072,88

195.462.016.157,64

1.908.616.666,55

19.160.994.468,90

633.921.181.271,97

85.260.119.540,24

5.307.273.630,57

204.311.473.411,30

19.280.827.729,74

7.477.527.307,39

1.387.237.949,02

213.813.617.573,11

1.912.123.384,10

 قانون اGالية قانون اGالية
اGستهلكةاGستهلكةاGراجعةاGراجعةالتكميلي التكميلي 2010



16 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1012
27 فبراير  سنة فبراير  سنة 2013 م

اجلدول "ب" (تابع)اجلدول "ب" (تابع)
بالدينار (دج) بالدينار (دج) 

 الفوارق بالقيمة الفوارق بالقيمةالوزاراتالوزارات

الك
ته
الس

ة ا
سب

ن
الك

ته
الس

ة ا
سب

ن

194.649..000.000,00

28.498.036.000.000,00

10.675.181.000.000,00

72.325.886.000.000,00

95.462.389.000.000,00

1.482.697.000.000,00

23.484.072.000.000,00

2.624.501.528.200.000,00

821.498.294.800.000,00

3.445.999.823.000.000,00

العالقات مع البرGان

الــــــتـــــكــــــوين والــــــتــــــعـــــلــــــيم
XهنيGا

السكن والعمران

الــــــــــعــــــــــمـل والـــــــــــضــــــــــمــــــــــان
االجتماعي

التضامن الوطني

الـصـيد الـبـحـري واGوارد
الصيدية

الشباب والرياضة

اجملموع الفرعياجملموع الفرعي

التكاليف اGشتركةالتكاليف اGشتركة

اجملموعاجملموع

216.202.000,00

39.159.911.000,00

11.697.431.000,00

72.683.906.000,00

96.555.486.000,00

1.623.726.000,00

28.141.980.000,00

2.746.683.830.000,00

699.315.993.000,00

3.445.999.823.000,00

اعتمادات سنة اعتمادات سنة 2010

85.371.660,42

416.376.105,29

2.107.523.082,16

628.998.536,05

704.338.945,25

351.284.324,09

1.497.847.976,49

163.399.260.097,54

546.413.296.607,39

709.812.556.704,93

60,51

98,94

81,98

99,13

99,27

78,37

94,68

94,05

21,86

79,40

130.830.339,58

38.743.534.894,71

9.589.907.917,84

72.054.907.463,95

95.851.147.054,75

1.272.441.675,91

26.644.132.023,51

2.583.284.569.902,46

152.902.696.392,61

2.736.187.266.295,07

 قانون اGالية قانون اGالية
اGستهلكةاGستهلكةاGراجعةاGراجعةالتكميلي التكميلي 2010

اجلدول "ج"اجلدول "ج"
توزيع االعتمادات اخملصصة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة توزيع االعتمادات اخملصصة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2010 حسب كل قطاع حسب كل قطاع

بالدينار (دج) بالدينار (دج) 

فوارق االعتماداتفوارق االعتمادات
اGراجعة واGعبأةاGراجعة واGعبأة

االعتماداتاالعتمادات
اGعبأةاGعبأة

لسنة لسنة 2010 

االعتمادات اGصادقاالعتمادات اGصادق
عليها - قانونعليها - قانون
اGالية التكميلياGالية التكميلي

القطاعاتالقطاعات

بـ بـ % بالقيمة بالقيمة

االعتماداتاالعتمادات
اGراجعة - قانوناGراجعة - قانون
اGالية التكميلياGالية التكميلي

القطاع القطاع 1 :  : الصناعة

القطاع القطاع 2 :  : الطاقة واGناجم

القطاع القطاع 3 :  : الفالحة والري

الــــقـــــطــــاع الــــقـــــطــــاع 4 :  : دعم اخلـــــدمــــات
اGنتجة

665.000.000,00

-

336.176.000.000,00

44.747.000.000,00

665.000.000,00

-

337.316.000.000,00

44.747.000.000,00

545.000.000,00

682.557.291,37

408.657.447.879,55

34.794.230.491,12

120.000.000,00

- 682.557.291,37

- 71.341.447.879,55

9.952.769.508,88

18,05

- 21,15

22,24



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 12 16 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـ
27 فبراير  سنة فبراير  سنة 2013 م

اجلدول "ج" (تابع)اجلدول "ج" (تابع)

بالدينار (دج) بالدينار (دج) 

فوارق االعتماداتفوارق االعتمادات
اGراجعة واGعبأةاGراجعة واGعبأة

االعتماداتاالعتمادات
اGعبأةاGعبأة

لسنة لسنة 2010 

االعتمادات اGصادقاالعتمادات اGصادق
عليها - قانونعليها - قانون
اGالية التكميلياGالية التكميلي

القطاعاتالقطاعات

بـ بـ % بالقيمة بالقيمة

االعتماداتاالعتمادات
اGراجعة - قانوناGراجعة - قانون
اGالية التكميلياGالية التكميلي

الــــــقــــــطــــــاع الــــــقــــــطــــــاع 5 :  : اGــــــنــــــشــــــآت
الــقــاعــديــة االقــتــصــاديــة

واإلدارية

الـــــتـــــربـــــيـــــة الـــــقــــــطـــــاع الـــــقــــــطـــــاع 6 :  : 
والتكوين

7 :   :  اGـــــنـــــشـــــآت الـــــقـــــطـــــاع الـــــقـــــطـــــاع 
الــقـاعــديــة االجــتــمــاعــيـة

والثقافية

الــقــطــاع الــقــطــاع 8 :  : دعـم احلــصـول
على السكن

9 :  : مــــــواضـــــــيع الــــــقـــــــطــــــاع الــــــقـــــــطــــــاع 
مختلفة

قطاع : قطاع : اخملطـطات البلدية
للتنمية

اجملــــــــــــــمــــــــــــــوع الــــــــــــــفــــــــــــــرعـياجملــــــــــــــمــــــــــــــوع الــــــــــــــفــــــــــــــرعـي
لالستثمارلالستثمار

دعـم الـنــشــاط االقــتــصـادي
(تـخصـيصـات حلسـابات
الــــتــــخـــصــــيـص اخلــــاصـــة
وتـــــــخــــــفـــــــيـض نـــــــســـــــبــــــة

الفوائد)

الــتــخــصــيص بــرأس اGـال
لــــلـــــصــــنـــــدوق الــــوطـــــني

لالستثمار

الــــبــــرامـج الــــتــــكــــمــــيــــلــــيــــة
لفائدة الواليات

احــتــيــاطـي لــنــفــقــات غــيـر
متوقعة 

مـجمـوع العـملـيات برأسمـجمـوع العـملـيات برأس
اGالاGال

مــــــــجـــــــمـــــــوع مـــــــيـــــــزانـــــــيـــــــةمــــــــجـــــــمـــــــوع مـــــــيـــــــزانـــــــيـــــــة
التجهيزالتجهيز

1.096.303.800.000,00

284.563.600.000,00

213.250.200.000,00

230.465.000.000,00

200.400.000.000,00

60.000.000.000,00

2.466.570.600.000,00

400.638.000.000,00

75.000.000.000,00

54.052.400.000,00

26.600.000.000,00

556.290.400.000,00

3.022.861.000.000,00

1.110.248.800.000,00

285.363.600.000,00

218.890.200.000,00

273.827.400.000,00

209.900.000.000,00

60.500.000.000,00

2.541.458.000.000,00

404.638.000.000,00

75.000.000.000,00

-

1.765.000.000,00

481.403.000.000,00

3.022.861.000.000,00

897.835.995.129,67

271.967.712.729,50

192.086.626.477,71

260.309.517.596,90

209.942.142.200,00

60.003.000.484,06

2.336.824.230.279,88

337.379.000.000,00

75.000.000.000,00

-

-

412.379.000.000,00

2.749.203.230.279,88

212.412.804.870,33

13.395.887.270,50

26.803.573.522,29

13.517.882.403,10

- 42.142.200,00

496.999.515,94

204.633.769.720,12

67.259.000.000,00

-

-

1.765.000.000,00

69..024.000.000,00

273.657.769.720,12

19,13

4,69

12,25

4,94

- 0,02

0,82

8,05

16,62

-

100,00

14,34

9,05
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 13-90 مــؤرخ في  مــؤرخ في 3 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عــــام عــــام 1434  اGــــوافق اGــــوافق 14 فــــبــــرايــــر ســــنـــة  فــــبــــرايــــر ســــنـــة r2013 يــــعــــدلr يــــعــــدل
تـوزيـع نـفــقــات مــيــزانــيـة الــدولــة لــلــتــجـهــيــز لــســنـةتـوزيـع نـفــقــات مــيــزانــيـة الــدولــة لــلــتــجـهــيــز لــســنـة

r2013 حسب كـل  قطـاع.r حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةGبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيـــمــا اGــادتــان 85 - 3
rو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اGــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اGــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلـق

 rتمّمGعدّل واGا rاليةGا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

r2013 الية لسنةGقانون ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اGــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اGــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واGــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزr اGـعـدّل

   rتممGوا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة األولى : ة األولى :  يـــلـــــغــى مـن مــــيـــزانـــيــــة ســـنــــة 2013
اعـتماد دفع قدره أربعـة ماليير وخمـسمائة مـليون دينار
(4.500.000.000 دج) ورخـــصــة بـــرنـــامج قــــدرهـــا  ثـــمــانـــيــة
عـــشـــــر مـــلـــيـــــار ديـــنــــار (18.000.000.000 دج)  مـــقـــيّـــــدان
فــــي الـــنــفـــــقــــات ذات الـــطــابع الـــنــهــــائي   (اGـــنــصــــوص
عــلـيــهــا فــي الـقــانـون رقم 12-12 اGـؤرخ في 12 صــفـر عـام
1434 اGـوافق 26 ديــسـمـبــر سـنـة 2012  واGـتـضــمن قـانـون

اGـــالــيـــة لـــســـنــة r(2013 طـــبـــقـــا لـــلـــجـــدول "أ" اGـــلــحـق بـــهــذا
اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يخـصص Gـيزانية سنة 2013  اعتماد دفـع
قــــدره أربــعـــة مـاليـيــــر وخــمـســـمــائـــة مــلــيـــون ديــنــــــار
(4.500.000.000 دج)  ورخــصـــة بـــرنـــامج قـــدرهــا  ثـــمـــانـــيــة
عـشـــر مـلـيـــار ديـنــار (18.000.000.000 دج)  يـقـيّدان فــي
الـنـفــقـات ذات الـطابـع النـهــائي ( اGنـصـــوص علـيـها فــي

الـقانون رقم 12-12 اGؤرخ في 12 صـفر عام 1434 اGوافق
26 ديـسـمـبـر سـنـة 2012  واGـتـضـمن قــانـون اGـالـيـة لـسـنـة

r(2013 طبقا للجدول "ب" اGلحق بهذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيّـة.

حرّر بـاجلـزائر في 3 ربيع الـثـاني عام 1434 اGوافق
14 فبراير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــــ

اGلحـــقاGلحـــق
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اGبالغ اGلغاةاGبالغ اGلغاةالقطاعاتالقطاعات

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

4.500.00018.000.000

 - احـتــيـاطي لــنـفــقـات غــيـر
متوقعة

4.500.00018.000.000 اجملموعاجملموع

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اGبالغ اخملصصةاGبالغ اخملصصةالقطاعاتالقطاعات

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

4.500.00018.000.000

 - اGــــــنــــــشــــــآت الــــــقــــــاعــــــديـــــة
االقتصادية واإلدارية

4.500.00018.000.000 اجملموعاجملموع
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مـرسـوم تـنـفيـذي رقــم مـرسـوم تـنـفيـذي رقــم 13-91 مـؤرخ في  مـؤرخ في 14 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عــــام عــــام 1434 اGــــوافق  اGــــوافق 25 فــــبــــرايــــر ســــنـــة  فــــبــــرايــــر ســــنـــة r2013 يــــحــــددr يــــحــــدد
شـــروط انـــتـــداب اGـــنـــتــــخـــبـــX احملـــلـــيـــX والـــعالواتشـــروط انـــتـــداب اGـــنـــتــــخـــبـــX احملـــلـــيـــX والـــعالوات

اGمنوحة لهم.اGمنوحة لهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

-  بــنــاء عــلـى  تــقــريــر وزيــر الــداخـــلــيــة واجلــمــاعــات
rاحمللية

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اGادتان 85-3 و125
  r( الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84-09  اGـــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اGــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

rتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدGوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اGــؤرّخ في 26
رمـضـان عام 1410 اGـوافق 21 أبــريل سـنـة 1990 واGــتـعـلق

rتمّمGعدّل واGا rبعالقات العمل

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اGــــــــؤرّخ في 19
جــمــادى الـثــانـيــة  عـام 1427 اGـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اGــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اGــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واGــتــعــلق

rواد 31 و69 و76 و134 و138 منهGالسيما ا rبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اGـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rواد 33 و49 و62 و70  منهGالسيما ا rتعلق بالواليةGوا

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 325 اGؤرخ
في 16 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 3 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rالوزير األول Xتضمن تعيGوا

- و�قتـضى اGرسـوم الرئاسي رقم 12- 326 اGؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 91-463 اGؤرخ
في 26 جــمـادى األولى عـام 1412 اGـوافق 3 ديــسـمـبــر سـنـة
Xاحملـــلــيــ XــنـــتــخـــبــG1991 الــذي يـــحــدد شـــروط انــتـــداب ا

rتممGعدل واGا rمنوحة لهمGوالعالوات ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 93-130 اGؤرخ
في 24 ذي احلــجـة عـام 1413 اGـوافق 14 يـونـيــو سـنـة 1993
واGــتــضــمـن ضــبط قــائــمــة اGــنــاطـق الــتي تــخــول احلق في

تــعــويــض اGــنــطــقــة اGــنــصـــوص عـلـيه في اGـرسـوم رقم
82 - 183 اGــــــؤرّخ في 15 مـــــــايــــــو ســــــنــــــة 1982 واGــــــتـــــــعــــــلق

rتمّمGعدّل واGا rنطقةGبكيفيات حساب تعويض ا

 rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGـاداGـادّة األولى :  ة األولى :  يــحـدد هــذا اGـرســوم في إطـار أحــكـام
الـــــــــقــــــــانـــــــــون رقم 11-10 اGـــــــــؤرخ في 20 رجـب عــــــــام 1432
اGوافق 22 يونيو سنة 2011 واGتعلق بالبلديةr والقانون
رقم 12-07 اGــــؤرخ في 28 ربـــيع األول عـــام 1433 اGــــوافق
21 فبـراير سـنة 2012 واGـتعـلق بالـواليـةr شروط انـتداب

اGنتخبX احملليX والعالوات اGمنوحة لهم.

الفصل األول  الفصل األول  
Xمارسون بصفة أعضاء دائمGنتخبون اGاXمارسون بصفة أعضاء دائمGنتخبون اGا

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يـحـدد عـدد الـنـواب الـذين {ـكـنـهم مـسـاعـدة
رئـيس اجملـلس الـشـعـبي الـبـلـدي ورئـيس اجملـلس الـشـعـبي
الــوالئي بـصـفــة دائـمـةr طـبــقـا ألحـكــام الـقـانـون رقم 10-11
اGـؤرخ في 20 رجب عــام 1432 اGـوافـق 22 يــونـيـــو ســنــة
2011 والـقانون رقم 12-07 اGـؤرخ في 28 ربـيع األول عام

1433 اGوافق 21 فبراير سنة 2012 واGذكورين أعاله. 

يعـX الـنـواب الذين {ـكـنـهم مسـاعـدة رئـيس اجمللس
الـشــعـبي الـبـلــدي بـصـفـة دائــمـة ورؤسـاء الـلــجـان الـدائـمـة
كــــأعــــضــــاء دائـــــمــــX بــــنــــاء عــــلى طـــــلب من رئـــــيس اجملــــلس

الشعبي البلديr �وجب قرار من الوالي.

يعـX الـنـواب الذين {ـكـنـهم مسـاعـدة رئـيس اجمللس
الــشـعـبي الـوالئي بـصـفـة دائــمـة ورؤسـاء الـلـجـان الـدائـمـة
كــــأعــــضــــاء دائـــــمــــX بــــنــــاء عــــلى طـــــلب من رئـــــيس اجملــــلس
الــــشـــــعــــبي الــــوالئـيr �ــــوجب قــــرار مـن الــــوزيــــر اGــــكــــلف

بالداخلية.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يوضـع  اGنـتـخبـون اGـعنـيـون بأحـكـام اGادة
2 أعالهr فـي وضــــــعـــــــيــــــة انـــــــتــــــداب مـن طـــــــر ف الــــــهـــــــيــــــئــــــة

اGستخدمة لهم طيلة مدة انتدابهم.

الفصل الثاني الفصل الثاني 
Xاحمللي Xمنوحة للمنتخبGالعالوات اXاحمللي Xمنوحة للمنتخبGالعالوات ا

اGـاداGـادّة ة 4 :  : يـحـدد مــبـلغ الـعالوات الــشـهـريـة اGــمـنـوحـة
لـرئـيس اجملـلس الـشعـبي الـبـلـدي ونوابه ورؤسـاء الـلـجان
Xالــدائـمـة الــذين {ـارســون مـهـامــهم بـصــفـة أعـضــاء دائـمـ

واGندوبX البلديX اخلاصX كما يأتي :
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اGبلغ اإلجمالياGبلغ اإلجمالي
للتعويضاتللتعويضات

التعويض اخلاصالتعويض اخلاص
الشهري للمنصبالشهري للمنصب

التعويض الشهريالتعويض الشهري
اخلاص بالتمثيلاخلاص بالتمثيل

التعويض الشهريالتعويض الشهري
القاعديالقاعدي

البلدياتالبلديات

77.000 دج

88.000 دج

99.000 دج

110.000 دج

121.000 دج

132.000 دج

7.000 دج

8.000 دج

9.000 دج

10.000 دج

11.000 دج

12.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

90.000 دج

100.000 دج

110.000 دج

أقل من 10.000 نسمة
من 10.001  إلى 20.000 نسمة
من 20.001  إلى 50.000 نسمة

من 50.001  إلى 100.000 نسمة
من 100.001  إلى 200.000 نسمة

 200.001 نسمة فأكثر

2 - نواب رؤساء اجملالس الشعبية البلدية : - نواب رؤساء اجملالس الشعبية البلدية :

اGبلغ اإلجمالياGبلغ اإلجمالي
للتعويضاتللتعويضات

التعويض الشهريالتعويض الشهري
اخلاص بالتمثيلاخلاص بالتمثيل

التعويض الشهريالتعويض الشهري
القاعديالقاعدي

البلدياتالبلديات

50.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

90.000 دج

100.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

40.000 دج

50.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

90.000 دج

أقل من 10.000 نسمة
من 10.001  إلى 20.000 نسمة
من 20.001  إلى 50.000 نسمة

من 50.001  إلى 100.000 نسمة
من 100.001  إلى 200.000 نسمة

 200.001 نسمة فأكثر

3 - رؤساء اللجان الدائمة : - رؤساء اللجان الدائمة :

اGبلغ اإلجمالياGبلغ اإلجمالي
للتعويضاتللتعويضات

التعويض الشهريالتعويض الشهري
اخلاص بالتمثيلاخلاص بالتمثيل

التعويض الشهريالتعويض الشهري
القاعديالقاعدي

البلدياتالبلديات

40.000 دج

50.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

90.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

30.000 دج

40.000 دج

50.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

أقل من 10.000 نسمة
من 10.001  إلى 20.000 نسمة
من 20.001  إلى 50.000 نسمة

من 50.001  إلى 100.000 نسمة
من 100.001  إلى 200.000 نسمة

 200.001 نسمة فأكثر

1 - رؤساء اجملالس الشعبية البلدية : - رؤساء اجملالس الشعبية البلدية :
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4 - اGندوبون البلديون اخلاصون : - اGندوبون البلديون اخلاصون :

اGبلغ اإلجمالياGبلغ اإلجمالي
للتعويضاتللتعويضات

التعويض الشهريالتعويض الشهري
اخلاص بالتمثيلاخلاص بالتمثيل

التعويض الشهريالتعويض الشهري
القاعديالقاعدي

البلدياتالبلديات

40.000 دج

50.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

90.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

10.000 دج

30.000 دج

40.000 دج

50.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

أقل من 10.000 نسمة
من 10.001  إلى 20.000 نسمة
من 20.001  إلى 50.000 نسمة

من 50.001  إلى 100.000 نسمة
من 100.001  إلى 200.000 نسمة

 200.001 نسمة فأكثر

اGاداGادّة ة 5 :  : يحدد مـبلغ العالوات الشهـرية اGمنوحـة  لرئيس اجمللس الشـعبي الوالئي ونواب الرئـيس ورؤساء اللجان
الدائمة الذين {ارسون مهامهم بصفة أعضاء دائمX كما يأتي : 

1 - رؤساء اجملالس الشعبية الوالئية : - رؤساء اجملالس الشعبية الوالئية :

اGبلغ اإلجمالياGبلغ اإلجمالي
للتعويضاتللتعويضات

التعويض اخلاصالتعويض اخلاص
الشهري للمنصبالشهري للمنصب

التعويض الشهريالتعويض الشهري
اخلاص بالتمثيلاخلاص بالتمثيل

التعويض الشهريالتعويض الشهري
القاعديالقاعدي

فئة اجملالس الشعبية الوالئيةفئة اجملالس الشعبية الوالئية

93.000 دج

109.000 دج

125.000 دج

141.000 دج

162.000 دج

8.000 دج

9.000 دج

10.000 دج

11.000 دج

12.000 دج

15.000 دج

20.000 دج

25.000 دج

30.000 دج

40.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

90.000 دج

100.000 دج

110.000 دج

35  عضوا

39  عضوا

43   عضوا

47   عضوا

من 51  إلى 55 عضوا

2 - نواب رؤساء اجملالس الشعبية الوالئية : - نواب رؤساء اجملالس الشعبية الوالئية :

اGبلغ اإلجمالياGبلغ اإلجمالي
للتعويضاتللتعويضات

التعويض الشهريالتعويض الشهري
اخلاص بالتمثيلاخلاص بالتمثيل

التعويض الشهريالتعويض الشهري
القاعديالقاعدي

فئة اجملالس الشعبية الوالئيةفئة اجملالس الشعبية الوالئية

75.000 دج

90.000 دج

105.000 دج

120.000 دج

140.000 دج

15.000 دج

20.000 دج

25.000 دج

30.000 دج

40.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

90.000 دج

100.000 دج

35  عضوا

39  عضوا

43   عضوا

47   عضوا

من 51  إلى 55 عضوا
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3 - رؤساء اللجان الدائمة  : - رؤساء اللجان الدائمة  :

اGبلغ اإلجمالياGبلغ اإلجمالي
للتعويضاتللتعويضات

التعويض الشهريالتعويض الشهري
اخلاص بالتمثيلاخلاص بالتمثيل

التعويض الشهريالتعويض الشهري
القاعديالقاعدي

فئة اجملالس الشعبية الوالئيةفئة اجملالس الشعبية الوالئية

75.000 دج

90.000 دج

105.000 دج

120.000 دج

140.000 دج

15.000 دج

20.000 دج

25.000 دج

30.000 دج

40.000 دج

60.000 دج

70.000 دج

80.000 دج

90.000 دج

100.000 دج

35  عضوا

39  عضوا

43   عضوا

47   عضوا

من 51  إلى 55 عضوا

6 :  : زيــادة عــلى الــعالوات احملــددة أعالهr يــتــقــاضى رؤســاء  اجملــالس الــشــعـبــيــة الــبــلــديــة ونــواب رؤسـاء اجملــالس اGـاداGـادّة  
الشـعبية البـلدية واGندوبـون البلديـون اخلاصون تعويض اGـنطقــة احملــدد مـبلغه على أســـاس التصنيف اGـنصوص عليه
فـي اGـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 93-130 اGـؤرخ في 24 ذي احلــجـة عـام 1413 اGـوافق  14 يــونـيــو ســنـة 1993 واGـتــضــمن ضـبط

قائمة اGناطق التي تخول احلق في تعويض اGنطقة. ويحدد مبلغ هذه العالوة كما يأتي :

اGندوبون البلديوناGندوبون البلديون
اخلاصوناخلاصون

نائب رئيس اجمللس نائب رئيس اجمللس 
الشعبي البلديالشعبي البلدي

رئيس اجمللسرئيس اجمللس
الشعبي البلديالشعبي البلدي

تصنيف البلدياتتصنيف البلديات

10.000 دج

9.000 دج

8.000 دج

7.000 دج

6.000 دج

5.000 دج

4.000 دج

3.000 دج

2.000 دج

10.000 دج

9.000 دج

8.000 دج

7.000 دج

6.000 دج

5.000 دج

4.000 دج

3.000 دج

2.000 دج

15.000 دج

13.000 دج

12.000 دج

11.000 دج

10.000 دج

9.000 دج

8.000 دج

7.000 دج

6.000 دج

اجملموعة أ
اجملموعة الفرعية أ - 1

اجملموعة أ
اجملموعة الفرعية أ - 2

اجملموعة أ
اجملموعة الفرعية أ - 3

اجملموعة ب
اجملموعة الفرعية ب - 1

اجملموعة ب
اجملموعة الفرعية ب - 2

اجملموعة ب
اجملموعة الفرعية ب - 3

اجملموعة ج
اجملموعة الفرعية ج - 1

اجملموعة ج
اجملموعة الفرعية ج - 2

اجملموعة ج
اجملموعة الفرعية ج - 3
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اGـــرســومr الــذيـن ال يــشــمـــلــهم الـــضــمــان االجـــتــمـــاعي عــنــد
مـبـاشـرة مـهامـهمr إلى الـنـظـام الـعـام للـضـمـان االجـتـماعي
Xــــنـــصـــوص عـــلــــيـــهـــمـــا فـي الـــقـــوانـــGومـــعـــاش الــــتـــقـــاعـــد ا

والتنظيمات اجلاري بها العمل.

وفي هـذه احلــالـةr حتـتـسب االشــتـراكـات عـلى أسـاس
العالوة اGذكورة أعاله.

13 :  : تــلـــغــى أحـكــام اGــرســوم الــتــنــفـيــذي  رقم اGـاداGـادّة ة 
91-463 اGـؤرخ في 26 جــمــادى األولى عـام 1412 اGـوافق 3

XنتخبGديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب ا
احملليX والعالوات اGمنوحة لهمr اGعدل واGتمم.

14 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 14 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434
اGوافق 25 فبراير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تنـفـيذي  رقم مـرسـوم تنـفـيذي  رقم 13-92 مـؤرخ  في  مـؤرخ  في 14 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
عــــام عــــام 1434  اGــــوافـق اGــــوافـق 25 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــة r2013 يــــتــــممr يــــتــــمم
قائـمة مراكز اسـتجمـام اجملاهدين اGـلحقـة باGرسومقائـمة مراكز اسـتجمـام اجملاهدين اGـلحقـة باGرسوم
رقم رقم 88-176 اGؤرخ في  اGؤرخ في 9 صـفر عام  صـفر عام 1409 اGوافق  اGوافق 20
ســـــبــــــتـــــمـــــبــــــر ســـــنــــــة ســـــبــــــتـــــمـــــبــــــر ســـــنــــــة 1988 الــــــذي يــــــحـــــول مـــــراكــــــز الــــــذي يــــــحـــــول مـــــراكــــــز
االســـتــجــمــــام لــقــــدمــاء اجملــاهـــديـن  إلـى مـــؤســســـاتاالســـتــجــمــــام لــقــــدمــاء اجملــاهـــديـن  إلـى مـــؤســســـات

عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى.عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير اجملاهدين -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اGـــادتــان 85- 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-07 اGـؤرخ في 19 ذي
احلـــجـــة عــام 1419 اGــوافق 5 أبـــريل ســـنــة 1999 واGـــتـــعــلق

 rباجملاهد والشهيد
- و�ـــــقـــــتـــــضى اGـــــرســـــوم رقم 88-176 اGـــــؤرخ في 9
صـــفـــر عــام 1409 اGــوافق 20 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1988 الــذي
يحول مراكز االستجمام لقدماء اجملاهدين إلى مؤسسات
عـمــومـيـة ذات طـابـع إداري ويـنـشئ مـراكــز أخـرىr اGـعـدل

rادة 4 منهGال سيما ا rتممGوا
- و�ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 325-12
اGـــؤرخ في 16 شـوال عـام 1433 اGـوافق 3 سـبـتمـبـر سـنة

 rالوزير األول Xتضمن تعيG2012 وا

XـادتGـذكـورة في اGـادّة  7 :  : عـنـدمـا تكـون الـعالوة اGـاداGا
4 و5 أعالهr أقـل من الـــــراتـب أو األجـــــر الـــــذي يـــــتـــــقـــــاضـــــاه
اGــنـــتــخـب بــعـــنــوان مـــنــصب عـــمـــله في هـــيــئـــته األصــلـــيــة
اGــســتـخــدمــة لهr فـإن الــعالوة اGــدفــوعـة يــنـبــغي أن تــكـون
مـوافـقة لـلـراتب الشـهـري الذي كـان يـتقـاضاه فـي منـصبه

األصلي قبل انتخابه.

8 :  : يـســتــفــيــد اGــنــتـخــبــون غــيــر الــدائـمــX من اGـاداGـادّة ة 
عالوة شهرية للتمثيل حتدد  كما يأتي :

- 10.000 ديـنـار بـالنـسـبـة ألعضـاء اجملـالس الـشعـبـية
r البلدية

- 15.000 ديـنـار بـالنـسـبـة ألعضـاء اجملـالس الـشعـبـية
الوالئية.

اGــاداGــادّة ة 9 :  :  تـــعــتــبـــر الــتـــعــويـــضــات اGــذكـــورة في هــذا
اGــرســوم نــفــقــات إجــبــاريــة تـتــكــفـل بـهــا كـل من مــيــزانــيـة

الوالية وميزانية البلدية.

اGــــاداGــــادّة ة 10 :  : عــــنـــدمــــا ال {ـــكـن أن تـــتــــحـــمـل مـــيــــزانـــيـــة
الــبـلـديـة أو الــواليـة الـنــفـقـات الــنـاجـمـة عـن د{ـومـة نـواب
رؤساء اجملالس الشعبـية البلدية ورؤساء الـلجان البلدية
الـــدائــمـــة أو نـــواب رؤســاء اجملـــالس الـــشــعـــبـــيــة الـــوالئـــيــة
ورؤســـاء الـــلــجـــان الــوالئـــيــة الـــدائـــمــةr فـــإنه يـــتــعـــX عــلى
اجلــمــاعــة اGــعـــنــيــة أن تــطــلـب إعــانــة من الــســلـــطــة الــعــلــيــا

لتغطية هذه النفقات.

تـرسل اGــداولــة اخلـاصــة بـطــلب هــذه اإلعـانــة مـرفــقـة
بـــرأي الـــوالي إلى الـــوزيـــر اGـــكــلـف بـــالــداخـــلـــيـــة التـــخــــاذ
الـقــــرار. وفي حـالــة اGـوافـقــةr حتـصل الــبـلـديــة أو الـواليـة

على إعانة تخصص Gوازنة ميزانيتها.

الفصل الثالث الفصل الثالث 

نظام الضمان االجتماعي والتقاعدنظام الضمان االجتماعي والتقاعد

اGـاداGـادّة ة 11 :  : يـظل اGـنتـخـبـون احملـلـيـون اGـذكورون في
اGـــادتــX 4 و5  من هـــــذا اGـــــرســــوم خـــــاضــــعـــــX في مـــــجــــال
الضمان االجتمـاعي والتقاعدr  ألحكـام النظام الذي كانوا

ينتسبون له عند تاريخ انتخابهم.

وفـي  هـــذه احلـــالـــةr تـــكـــون االشــــتـــراكـــات في مـــجـــال
الـضــمـان االجـتــمـاعي والـتــقـاعـد الــتي  تـقع عــلى عـاتق كل
من اGـــنــتـــخب واجلــمـــاعــة احملـــلــيـــة مــســاويـــة لالشـــتــراكــات
اGـنـجـزة عـلى أسـاس الـراتب أو األجـر في مـنـصب الـعـمل

األصلي.

اGاداGادّة ة 12 :  : يـنتسب اGنـتخبون احملـليون اGسـتفيدون
من الـعالوات اGــنـصـوص عـلــيـهـا في اGـادتـX 4 و5 من هـذا



16 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1812
27 فبراير  سنة فبراير  سنة 2013 م

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرســم  ما يأتي :يـرســم  ما يأتي :

اGــــادة األولى : اGــــادة األولى : تــــتــــمم قــــائـــــمــــة مــــراكــــز اســــتــــجــــمــــام
اجملــاهـــدين اGـــلــحـــقـــة بــاGـــرســوم رقم 88-176 اGــؤرخ في 9
صـفـر عام 1409 اGـوافق 20 سـبـتـمـبـر سـنة 1988 واGـذكور

أعالهr طبقا للملحق اGرفق بهذا اGرسوم.

اGادة اGادة 2  : :  ينشر هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ{قراطيّـة الشّعبيـّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 14 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434
اGوافق 25 فبراير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــ

اGلحقاGلحق
قائمة مراكز استجمام اجملاهدينقائمة مراكز استجمام اجملاهدين

مقر اGؤسسةمقر اGؤسسةالواليةالوالية

01 - أدرار

07 - بسكرة

08 - بشار

12 - تبسة

14 - تيارت

18 - جيجل

19 - سطيف

20 - سعيدة

24 - قاGة

ª27 - مستغا

29 - معسكر

34 - برج بوعريريج

تيميمونr بلدية تيميمون
حمام الصاحلrX بلدية بسكرة

تاغيتr بلدية تاغيت
احلماماتr بلدية احلمامات

Xبلدية سرغ rXحمام سرغ
بـــني بـــلـــعـــيـــدr بـــلـــديـــة خـــيـــر وادي

عجول
حــــمـــام الــــقــــرقــــورr بـــلــــديــــة حــــمـــام

القرقور
حمام ربيr بلدية أوالد خالد
حمام دباغr بلدية حمام دباغ

مستغاrª بلدية مزغران
حـــــمـــــام بــــــوحـــــنــــــيـــــفــــــيـــــةr بــــــلـــــديـــــة

بوحنيفية
حمام البيبانr بلدية اGهير

مقر اGؤسسةمقر اGؤسسةالواليةالوالية

36 - الطارف

40 - خنشلة

42 - تيبازة

44 - عX الدفلى

45 - النعامة

46 - عX تموشنت

47 - غرداية

القالةr بلدية القالة

حمام الصاحلrX بلدية احلامة

بوهارونr بلدية بوهارون

حمام ريغةr بلدية حمام ريغة

حمام عX الورقةr بلدية عسلة

حــــمــــام بــــوحــــجـــــرr بــــلــــديــــة حــــمــــام
بوحجر

حمام زلفانةr بلدية زلفانة

مـرسـوم تنـفـيذي رقم مـرسـوم تنـفـيذي رقم 13 - - 93 مـؤر مـؤرّخ في خ في 14 ربـيع الـثاني ربـيع الـثاني
1434  اGــوافـق اGــوافـق 25 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  فـــبـــرايـــر ســـنـــة r2013 يـــتــــمـمr يـــتــــمـم عــام عــام 
قــائـــمــة اGــؤسـســـات االسـتــشـفــائـيـة لــطب الــعــيــونقــائـــمــة اGــؤسـســـات االسـتــشـفــائـيـة لــطب الــعــيــون
اGـلـحـقــة بـاGـرســوم الـتـنـفـيــذي رقـم اGـلـحـقــة بـاGـرســوم الـتـنـفـيــذي رقـم 12-281 اGـؤرخ اGـؤرخ
في في 19 شـــعـــبــــان عـــام  شـــعـــبــــان عـــام 1433 اGــوافق  اGــوافق 9 يــولـــيـــو ســـنــة يــولـــيـــو ســـنــة
2012 واGــتـــضــمـن إنـــشــاء مـــؤســســات اســـتــشــفـــائــيــة واGــتـــضــمـن إنـــشــاء مـــؤســســات اســـتــشــفـــائــيــة

لطب العيون وتنظيمها وسيرها.لطب العيون وتنظيمها وسيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح
rستشفياتGا

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اGادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اGــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اGــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

rتممGعدل واGا rتعلق بحماية الصحة وترقيتهاGوا

- و�قتـضى اGرسوم الرئاسي رقم 12-325 اGــؤرخ
في 16 شــوال عـــام 1433 اGــوافق 3 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2012

 rالوزير األول Xتضمن تعيGوا

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اGـــــرســـــــوم الـــــرئـــــــاسـي رقم 326-12
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيG2012 وا
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- و�ــــقــــتــــضى اGـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 281-12
اGــؤرخ في 19 شــعــبــان عــام 1433 اGــوافق 9 يـــولــيــو ســنــة
2012 واGــتــضـــمن إنــشــاء مـــؤســســات اســـتــشــفــائـــيــة لــطب

rالعيون وتنظيمها وسيرها

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اGاداGادّة األولى :ة األولى : تتـمم قائـمة اGؤسـسات االسـتشفـائية
لـطب الـعـيـون اGـلـحـقـة بـاGـرسـوم الـتـنـفيـذي  رقم 281-12
اGــؤرخ في 19 شــعــبــان عــام 1433 اGــوافق 9 يـــولــيــو ســنــة

2012 واGذكور أعالهr كما يأتي :

الواليةالواليةاGؤسساتاGؤسسات

- ............... (بدون تغيير)...................

بشاراGؤسسة االستشفائية لطب العيون ببشار

اGاداGادّة ة 2 :  :  ينشر  هـذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 14 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434
اGوافق 25 فبراير سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة r2013 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مدير دراسات برئاسة اجلمهوريمدير دراسات برئاسة اجلمهوريّة.ة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 4 فبـراير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
مـــحـــمــد أرزقـي تـــركـــمـــانيr بـــصـــفـــته مـــديـــرا لـــلـــدّراســات

برئاسة اجلمهوريّةr إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 23  ربـــيع األو  ربـــيع األوّل عــامل عــام
1434 اGــوافق  اGــوافق 4  فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة r2013 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـــنــانـــنــان

إنـــهـــاء مـــهـــام مـــكـــلإنـــهـــاء مـــهـــام مـــكـــلّـــفـــX بـــالـــدـــفـــX بـــالـــدّراســـات والـــتـــلـــخـــيصراســـات والـــتـــلـــخـــيص
بوزارة اGوارد اGائية.بوزارة اGوارد اGائية.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 4 فبـراير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
عــبـــد اGـــالك بـن بــوعـــزيـــزr بـــصـــفــتـه مـــكــلّـــفـــا بـــالـــدّراســات
والتلخيص بوزارة اGوارد اGائيةr إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 4 فبـراير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
عـــبــــد الـــكـــر¬ بـــوخـــيـــرانr بــــصـــفـــته مـــكــــلّـــفـــا بـــالـــدّراســـات
والــــتــــلــــخـــــيـص بــــــوزارة اGـــــوارد اGــــائــــــيــــةr لــــتــــكــــلــــيــــفــه

بـوظيفــة أخـرى.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة r2013 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مدير الري في والية اGسيلة.مدير الري في والية اGسيلة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 4 فبـراير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
rـسـيـلةGبصـفـته مـديـرا لـلري في واليـة ا rصـالح قـاره علـي

إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGوافق اGوافق 4 فبـراير سـنة  فبـراير سـنة r 2013 يـتضـم r يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام

مفتش بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.مفتش بوزارة الفالحة والتنمية الريفية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 4 فبراير سنة 2013 تنهىr ابتداء من 8
rمــهـــام الــسّـــيـــد نــور الـــدين رجــال r2012 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة
rبــصــفــتـه مــفــتــشــا بــوزارة الــفالحـــة والــتــنــمــيــة الــريــفــيــة

بسبب الوفـاة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة r2013 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

اGفتش العاماGفتش العامّ للغابات. للغابات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 4 فبـراير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
rبــصـفــته مــفـتــشــا عـامــا لــلـغــابـات rمـحــمــد الـصــغــيـر نــوال

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة r2013 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مديرين للمصالح الفالحية في الواليات.مديرين للمصالح الفالحية في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 4 فبـراير سنة 2013 تنـهى مهـام السّادة
اآلتــيـة أسـمــاؤهم بـصـفـتـهم مـديـرين لـلـمـصــالح الـفالحــيـة

في الواليات اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :
rفي والية األغواط rبوزيد بلخير -
rفي والية ورقلة rميلود بن معمر -
rفي والية وهران rمحمد ميدون -
rفي والية تندوف rأحمد زوبير -

- علي قادرr في والية غرداية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة r2013 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مــــديـــر الــــبــــحث واالســــتـــشــــراف بـــوزارة األشــــغـــالمــــديـــر الــــبــــحث واالســــتـــشــــراف بـــوزارة األشــــغـــال

العمومية.العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 4 فبـراير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
زهــيــر جــيــجــلـيr بــصــفــته مــديــرا لـــلــبــحث واالســتــشــراف

بوزارة األشغال العموميةr إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة r2013 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

اGدير العاماGدير العامّ للوكالة الوطنية للطرق السريعة. للوكالة الوطنية للطرق السريعة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 4 فبـراير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
عـبـد الـقـادر حلـمـرr بصـفـته مـديـرا عـامـا للـوكـالـة الـوطـنـية

للطرق السريعةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 23  ربـــيع األو  ربـــيع األوّل عــامل عــام
1434 اGــوافق  اGــوافق 4  فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة r2013 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـــنــانـــنــان

إنـــــهـــــاء مـــــهـــــام مـــــديـــــرين لـــــلـــــنـــــشــــاط االجـــــتـــــمـــــاعيإنـــــهـــــاء مـــــهـــــام مـــــديـــــرين لـــــلـــــنـــــشــــاط االجـــــتـــــمـــــاعي
والتضامن في الواليات.والتضامن في الواليات.

ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عــــام 1434 اGــــوافق 4 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2013 تــــنــــهى مــــهــــام

الــسّـيــدات والــسّــادة اآلتــيــة أســمــاؤهم بــصـفــتــهم مــديـرين
rلــلـــنــشــاط االجـــتــمــاعـي والــتــضـــامن في الــواليـــات اآلتــيــة

لتكليفهم بوظائف أخـرى :
rفي والية الشلف rحاج بوشوشة -

rفي والية أم البواقي rمختارية داسي -
rفي والية تبسة rجميلة بريك -
rفي والية جيجل rسامية قواح -

rفي والية سعيدة rطاهر بن طرشة -
rفي والية قسنطينة rصالح عبادلية -

rفي والية البيض rمحمد عبد الوهاب بن العلمي -
rفي والية إيليزي rمحمد الصالح خنتوش -

rفي والية بومرداس rخالد بن حمودة -
rفي والية الوادي rمراد صياد -

rفي والية ميلة rنور الدين دليح -
- محمد نافتنيr في والية النعامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عـام 1434 اGـوافق 4 فـبـرايـر سـنـة 2013 تـنـهىr ابـتـداء من
rمـهـام الـسّـيـد الـعـيـفـة خاليـفـية r2012 من 2 نـوفـمـبـر سـنة
بـصفـته مـديـرا لـلنـشـاط االجـتمـاعي والـتـضـامن في والية

الطارفr بسبب الوفـاة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومــان رئـــاســيمــرســـومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 23  ربـــيع األو  ربـــيع األوّل عــامل عــام
1434 اGــوافق  اGــوافق 4  فــبـــرايــر ســـنــة  فــبـــرايــر ســـنــة r2013 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـــنــانـــنــان

إنهاء مهام إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة التجـارة.نائبي مديرين بوزارة التجـارة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 4 فبـراير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
عــــبــــد الــــنـــور حـــــاجيr بــــصــــفــــته نــــائب مــــديــــــر Gالحــــظـــــة
األســواق �ـديـريــة اGـنـافـسـة بـوزارة الـتّــجــارةr لـتـكـلـيـفـه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 4 فبـراير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
الـــســـعـــيـــد زمــــاشr بـــصـــفـــته نـــائـب مـــديـــر الحتـــاد اGـــغـــرب

العربي بوزارة التّجـارةr إلحالته على التّقـاعد.
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة r2013 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مـديــر اGــنـافـســة واألســعـــار والـتـعـمــيـر الـتمـديــر اGــنـافـســة واألســعـــار والـتـعـمــيـر الـتّـجــاريـجــاري

بواليـة اجلـزائر.بواليـة اجلـزائر.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 4 فبـراير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
يــوسف الــعــمـاريr بــصــفـته مــديــرا لــلـمــنــافـســة واألســعـار
والـــتـــعـــمــــيـــر الـــتّـــجـــــاري بـــواليــــة اجلـــــزائــــرr لــتـــكـــلـــيـــفــه

بوظيفـة أخـرى.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة r2013 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مدير التمدير التّجارة في والية جيجل.جارة في والية جيجل.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عام 1434 اGوافق 4 فبـراير سـنة 2013 تـنهـى مهـام السّـيد
نـــور الــــدين دوارr بـــصــــفـــته مــــديـــرا لــــلـــتّـــجــــارة في واليـــة

جيجلr إلحالته على التّقـاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
اGـوافق اGـوافق 4 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة r2013 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
بـــــوزارة الـــــصبـــــوزارة الـــــصّـــــنــــــاعـــــة واGـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرةـــــنــــــاعـــــة واGـــــؤســـــســــــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة

واGتوسطة وترقية االستثمار.واGتوسطة وترقية االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عــــام 1434 اGــــوافق 4 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2013 تــــنــــهى مــــهــــام
اآلنـسـتـX والـسّـيـدين اآلتــيـة أسـمـاؤهم بـوزارة الـصّـنـاعـة
rـتـوسـطـة وتـرقـيـة االسـتـثـمـارGـؤسـسـات الـصـغـيــرة واGوا

لتكليفهم بوظائف أخـرى :

rبصفته رئيسا للديوان rجمال خزناجي -

- نـــور الـــديـن مـــدادr بـــصـــفـــته مـــكـــلّـــفـــا بـــالـــدّراســـات
rوالتلخـيص

- حــــوريــــة رزيــنـيr بــصـــفـــتــهـــا رئـــيــســـــة دراســــات
rبقسم التأهـيل

- عــيــدة بـن مــهــيــريسr بــصــفــتــهــا رئــيــســة دراســات
بقسم جاذبية االستثمار.

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ rيــتــضــم r2013 4  فــبـــرايـــر ســـنــة   فــبـــرايـــر ســـنــة اGــوافق اGــوافق 
مـــديــر لـــلــدمـــديــر لـــلــدّراســـات والــبــحـث بــالـــلراســـات والــبــحـث بــالـــلّــجــنـــة الــوطـــنــيــةــجــنـــة الــوطـــنــيــة

االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2013 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد
مـــحــمـــود بــراهمr مـــديــرا لـــلــدّراســات والـــبــحث بـــالــلّـــجــنــة
الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ rيــتــضــم r2013 4  فــبـــرايـــر ســـنــة   فــبـــرايـــر ســـنــة اGــوافق اGــوافق 
مــــديــــر اإلدارة والــــوســــائل بــــالــــلمــــديــــر اإلدارة والــــوســــائل بــــالــــلّــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيـــةــــجــــنــــة الــــوطــــنــــيـــة

االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 4 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2013 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
محـمد الطـيب بعداشr مـديرا لإلدارة والوسـائل باللّـجنة
الوطنية االستشارية لترقية حقوق اإلنسان وحمايتها.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ rيــتــضــم r2013 4  فــبـــرايـــر ســـنــة   فــبـــرايـــر ســـنــة اGــوافق اGــوافق 

نائب مدير بوزارة الطاقة واGناجم.نائب مدير بوزارة الطاقة واGناجم.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافـق 4 فــبـــرايـــر ســنــة 2013 يــعــيّن الــسّــيـد
عــبــد اGــالك عـــكــــوشr نــــائب مــديــــر لـتــطــــويــــر اGــوارد
فـي اGــــديــــــريـــــــة الــــعـــــامــــــــة لــــلــــمــــحــــــروقــــــات بــــــوزارة

الطاقــة واGنـاجم.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ rيــتــضــم r2013 4  فــبـــرايـــر ســـنــة   فــبـــرايـــر ســـنــة اGــوافق اGــوافق 

مفتش بوزارة اGوارد اGائية.مفتش بوزارة اGوارد اGائية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 4 فــبــــرايــــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــيــد

عبــد الكر¬ بوخيرانr مفتشا بوزارة اGوارد اGائية.
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ rيــتــضــم r2013 4  فــبـــرايـــر ســـنــة   فــبـــرايـــر ســـنــة اGــوافق اGــوافق 

اGدير العاماGدير العامّ للغابات. للغابات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 4 فــبــــرايــــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــيــد

محمد الصغير نوالr مديرا عاما للغابات.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ rيــتــضــم r2013 4  فــبـــرايـــر ســـنــة   فــبـــرايـــر ســـنــة اGــوافق اGــوافق 

مديرين للمصالح الفالحية في الواليات.مديرين للمصالح الفالحية في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــــوافق 4 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2013 يـــعـــيّـن الـــسّـــادة
اآلتـــــيـة أســمــــــاؤهم مــديــــريـــن لــلـمــصـــــالح الــفالحــــــيـة

فـي الواليات اآلتــية :
rفي والية األغواط rميلود بن معمر -
rفي والية سيدي بلعباس rعلي قادر -

rفي والية ورقلة rأحمد زوبير -
rفي والية تندوف rمحمد ميدون -
- بوزيد بلخيرr في والية غرداية.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ rيــتــضــم r2013 4  فــبـــرايـــر ســـنــة   فــبـــرايـــر ســـنــة اGــوافق اGــوافق 
مـكــلمـكــلّف بـالـدف بـالـدّراســات والـتــلـخـيص بــوزارة األشـغــالراســات والـتــلـخـيص بــوزارة األشـغــال

العمـومـية.العمـومـية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 4 فــبــــرايــــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــيــد
عـــبــــد الـــقــادر حلـــمـــرr مــكـــلّــفـــا بـــالــدّراســـات والــتـــلـــخـــيـص

بوزارة األشغال العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ rيــتــضــم r2013 4  فــبـــرايـــر ســـنــة   فــبـــرايـــر ســـنــة اGــوافق اGــوافق 
مـــديــــرين لـــلـــنــــشـــاط االجـــتـــمــــاعي والـــتــــضـــامن فيمـــديــــرين لـــلـــنــــشـــاط االجـــتـــمــــاعي والـــتــــضـــامن في

الواليات.الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــ

بـــمــــوجــب مــــرســــــوم رئـــــاســـيّ مـــــؤرّخ فـــي 23
ربــيــع األوّل عـــام 1434 اGـــوافـــق 4 فــبـــرايــــر ســنـــة

2013 تــــــــعــــــــيـّـن الــــــــسّــــــــيــــــــدات والــــــــســــّــــــادة اآلتـــــــــيــــــــة

أســـمــــاؤهــم مـــديــرين لـلــنـشــاط االجـتـمــاعي والـتــضـامن
في الواليات اآلتـية :

- مــحـمـــد عــبـــد الــوهـــــاب بـن الـعـــلـميr في واليـــة
rأم البــواقي

rفي والية بشار rمحمد نافتني -

rفي والية البويرة rطاهر بن طرشة -

rفي والية اجللفة rحاج بوشوشة -

rفي والية جيجل rمحمد الصالح خنتوش -

rفي والية سعيدة rمختارية داسي -

rفي والية سكيكدة rصالح عبادلية -

rفي والية بومرداس rمراد صياد -

rفي والية تندوف rجميلة بريك -

rفي والية ميلة rسامية قواح -

rفي والية غرداية rنور الدين دليح -

- خالد بن حمودةr في والية غليزان.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ rيــتــضــم r2013 4  فــبـــرايـــر ســـنــة   فــبـــرايـــر ســـنــة اGــوافق اGــوافق 
مدير الدمدير الدّراسات واالستكشاف واإلعالم االقتصاديراسات واالستكشاف واإلعالم االقتصادي

بوزارة التبوزارة التّجـارة.جـارة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 4 فــبــــرايــــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــيــد
عـــبــــد الـــنـــور حــاجيr مـــديـــرا لــلـــدّراســـات واالســتـــكـــشــاف

واإلعالم االقتصادي بوزارة التّجـارة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ rيــتــضــم r2013 4  فــبـــرايـــر ســـنــة   فــبـــرايـــر ســـنــة اGــوافق اGــوافق 

مفتش بوزارة التمفتش بوزارة التّجـارة.جـارة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 4 فــبــــرايــــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــيــد

يوسف العماريr مفتشا بوزارة التّجارة.
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مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
XــعـيـXيـتـضــمّن الـتن الـتّــعـيـ rيـتـضــم r2013 4  فــبـرايــر ســنـة   فــبـرايــر ســنـة اGـوافق اGـوافق 

بوزارة السياحة والصبوزارة السياحة والصّناعة التقليدية.ناعة التقليدية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عـام 1434 اGـوافق 4 فـبــرايـــر سـنـة 2013 تـعـيّن اآلنـسـتـان
والــــــسّـــــيـــــدان اآلتـــــــيـــــة أســـــمــــــاؤهـم بــــــوزارة الــــــســـــيـــــاحــــــة

والصّناعـة التقليديـة :
rرئيسا للديوان rجمال خزناجي -

rمكلّفا بالدّراسات والتلخيص rنور الدين مداد -
- حـــــوريـــــة رزيـــــنـيr رئـــــيــــســـــة دراســـــات بـــــاGـــــكـــــتب

rؤسسةGالوزاري لألمن الداخلي في ا

- عــيـــدة بن مـــهــيـــريسr رئــيـــســة دراســـات بــاGـــكــتب
الوزاري لألمن الداخلي في اGؤسسة.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئـــــاسـيمــــــرســـــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 23  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عـــــام ل عـــــام 1434
Xـن تــعــيــXيــتــضــمّـن تــعــيــ rيــتــضــم r2013 4  فــبـــرايـــر ســـنــة   فــبـــرايـــر ســـنــة اGــوافق اGــوافق 

اGدير العاماGدير العامّ للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 23 ربــيع األوّل
عــام 1434 اGــوافق 4 فــبــــرايــــر ســـنــة 2013 يــعـــيّن الـــسّــيــد
عــبــــد الــلــطــيف زايــدr مــديــرا عــامــا لــلــمــدرســة الــوطــنــيــة

العليا للسياحة.

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

نـظام رقم ظام رقم 12  - - 03 مؤرمؤرّخ في خ في 14  م  مـحرحرّم عام م عام 1434 اGوافق اGوافق
28  نوفمبر سنة  نوفمبر سنة D2012 يتع يتعـلق بالوقاية من تبييضلق بالوقاية من تبييض

األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما.األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن محافظ بنك اجلزائر

- �ـــــــــقـــــــــتــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75 - 59 اGـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اGــــوافق  26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

rتممGعدل واGا rتضمن القانون التجاريGوا

- و�ـــــقــــــتــــــضى األمــــــر رقم 03 - 11  اGــــــؤرخ في 27 
جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1424 اGــوافق 26 غــشت ســنــة 2003 

rتمّمGعدّل واGا rتعلق بالنقد والقرضGوا

- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 05 - 01  اGــؤرخ في 27
ذي احلـجة عام 1425 اGوافق 6 فبـراير سنة 2005 واGـتعلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

rتمّمGعدّل واGا rومكافحتهما

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 01 اGــؤرخ في 21
مــحـرّم عـام 1427 اGـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واGــتـعـلق

rتمّمGعدّل واGا rبالوقاية من الفساد ومكافحته

- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 02 - 127
اGؤرخ في 24 محرم عام 1423 اGوافق 7 أبريل سنة 2002
واGــــتـــــضــــمن إنـــــشــــاء خــــلـــــيــــة مــــعــــاجلـــــة االســــتــــعـالم اGــــالي

rتمّمGعدّل واGا rوتنظيمها وعملها

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10 - 181
اGـؤرخ في  أوّل شـعـبـان عـام1431 اGـوافق 13 يـولـيـو سـنـة
2010 الـذي يــحـدد احلــد اGـطــبق عـلى عــمـلــيـات الــدفع الـتي

يـــــجـب أن تــــتـم بـــــوســـــائل الـــــدفـع وعن طـــــريـق الـــــقـــــنــــوات
rاليةGالبنكية وا

- و�ـقتـضى اGـرسوم الـرئـاسي اGؤرخ في 10 ربـيع
األول عـام 1422 اGـوافق 2 يــونــيــو ســنـة 2001  واGــتــضـمن

rاحملافظ ونواب محافظ بنك اجلزائر Xتعي

- و�ـقتـضى اGـرسوم الـرئـاسي اGؤرخ في 10 ربـيع
األول عـام 1422 اGـوافق 2  يــونـيــو ســنـة 2001  واGــتـضـمن

rأعضاء في مجلس إدارة بنك اجلزائر Xتعي

- و�ـقـتـضى الـنـظـام رقم 05 - 05 اGـؤرّخ في 13 ذي
القـعدة عام 1426 اGوافق 15 ديسـمبـر سنة 2005 واGـتعلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

rومكافحتهما

- و�ـــــقـــــتـــــضى الـــــنـــــظـــــام رقم 11 - 08 اGـــــؤرّخ في 3
مـحـرّم عام 1433 اGـوافق 28 نـوفـمـبـر سـنة 2011 واGـتـعلق

rاليةGؤسسات اGبالرقابة الداخلية للبنوك وا
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- وبــــنـــاء عــــلى مــــداوالت مـــجــــلس الــــنــــقـــد والــــقـــرض
r2012 بتاريخ 20 نوفمبر و28 نوفمبر سنة

يصدر الـنـظـام اآلتي نـصـه :يصدر الـنـظـام اآلتي نـصـه :

اGــادة األولى : اGــادة األولى :  يـــجـب عـــلى اGـــصـــارف واGـــؤســـســـات
اGـاليـة واGصـالح اGالـيـة لبـريد اجلـزائرr تـطـبيـقا لـلقـانون
رقم 05 - 01 اGؤرخ في 27  ذي احلـجّة عام 1425 اGوافق 6
فبـراير سـنة r2005 اGعـدّل واGتـمّم واGـتعـلق بـالوقـاية من
تـبييض األموال و تـمويل اإلرهاب ومكـافحتهـماr كما هو
منصوص عليه  في اGادتX 2 و3  منهr االلتـزام باليقظة.
ويتعX عليهمr  بهذه الصفةr أن {تلكوا برنامجا مكتوبا
من أجل الـوقاية والـكشـف عـن تبيـيض األموال و تـمويل

اإلرهاب ومكافحتهما.

يـجب أن يــتـضــمن هــذا الــبـرنـــامـجr عـلـى اخلـصـوص
ما يأتي :

rاإلجراءات -

rعمليات الرقابة -

- مــنــهــجـيــة الــرعــايــة الالزمــة فــيــمــا يــخص مــعــرفـة
rالزبائن

rستخدميهاG توفير تكوين مناسب -

- جــهــاز عالقــات ( مــراسل و إخــطــار بــالــشــبــهــة) مع
خلية معاجلة االستعالم اGالي.

الباب األولالباب األول
معرفة الزبائن و العملياتمعرفة الزبائن و العمليات

اGـادة اGـادة 2 :  : يـتـعـX عـلى اGـصــارف واGـؤسـسـات اGـالـيـة
واGــصــالح اGـالــيـة لــبـريــد اجلــزائـرr لــتـفــادي الـتــعـرض إلى
مخاطـر مرتبطـة بزبائنـها وأطرافهـا اGقابلـةr السهر على
وجــود مــعــايـــيــر داخــلــيــة "مــعــرفــة الــزبـــائن" ومــطــابــقــتــهــا

باستمرار.

تـتــعـدى تـدابــيـر احلــمـايــة اGـتــعـلــقـة �ــعـرفـة الــزبـائن
نـطـاق عـملـيـة عـاديـة لـفـتح حـسـاب ومـسـكه. وتـسـتلـزم من
اGــصــارف واGــؤســســات اGــالــيــة واGــصــالـح اGــالــيــة لــبــريـد
اجلـزائـر واجب الـرعايـة الـصـارمـة فيـمـا يـخص احلـسـابات
والـــعـــمـــلـــيـــات الـــتي قـــد تـــشـــكل خـــطـــرا  ومـــراقـــبـــة حـــذرة

للنشاطات و العمليات التي قد تكون محل شبهة. 

اGـادة اGـادة 3 : : يجـب أن تـأخذ  اGـعـايـيـر اGـتـعـلـقـة "�ـعـرفة
الـزبــائن"  بـعــX االعـتـبــار الـعــنـاصـر األســاسـيــة لـتـســيـيـر

اخملاطر و إجراءات الرقابةr ال سيما :

r1 - سياسة قبول الزبائن اجلدد

2 - حتـــديــد هـــويـــة الــزبـــائن و مـــتـــابــعـــة الـــعــمـــلـــيــات
rوحركاتها

3 - رقـابـة مـسـتـمـرة عـلى الـزبـائن وعـلى احلـسـابـات
اGتضمنة خملاطر.

يـجب عـلى اGـصـارف واGـؤسـسـات اGـالـيـة و اGـصالح
اGـالـيـة لـبـريـد اجلـزائـر أن تـعـرف هـويـة وعـنـوان زبـائـنـهـا
كــمـا يــجب عــلـيــهــا مــراقـبــة حــركـات احلــســابـات الكــتــشـاف
أنــواع الـعـمـلـيـات واGـعـامـالت غـيـر االعـتـيـاديـة و/ أو غـيـر
الــعـاديــة و مــبـررهــا االقــتـصــادي بـالــنــسـبــة لــزبـون مــحـدد

أوصنف من احلسابات.

اGادةاGادة 4 :  : يتم إجراء التـعرف على هوية الزبائن عند
إقـــامـــة عالقـــة الــــتـــعـــامل ويــــســـمح بـــالـــتــــأكـــد من مـــوضـــوع
وطبـيـعـة النـشـاطr هـويـة وعنـوان الـزبـون و/أو مسـتـفـيد
فـــعــلـي واحـــد أو أكــــثـــرr كــــمـا يـــنـص عـــلــــيه الـــقـــانــون
رقـم 05 - 01  اGــؤرّخ في 6 فـــبــرايـــر ســـنــة r2005 اGــعـدّل

واGتمّم واGذكور أعاله.

يـقـصـد في مــفــهـوم هــذا الـنــظـــام �ــصـطـلح "زبـون"
ما يأتي :

- كل شخص أو هيئة تمتلك حسابا لدى مصرف أو
اGصالح اGاليـة لبريد اجلزائرr أو يـتم فتح حساب باسمه

r(الصاحب الفعلي للحساب)
rكل مستفيد فعلي من حساب -

- اGسـتـفيـدين من اGـعامالت الـتي يـنجـزهـا وسيـطا
rأو وسطاء محترفون

rXالزبائن غير االعتيادي -
rالوكالء والوسطاء الذين يعملون حلساب الغير -

- كل شــخص أو هــيــئــة شــريــكــة في مــعــامــلــة مــالــيـة
تـــنــفــذ بــواســـطــة مــصــرف أو مـــؤســســة مــالـــيــة أواGــصــالح

اGالية لبريد اجلزائر.

اGـادةاGـادة 5 : : يـتم الــتـأكـد من هــويـة الـشــخص الـطــبـيـعي
بـتقـد¬ وثيـقـة رسمـيـة أصلـية سـاريـة الصالحـيـة تتـضمن
صـورة ومن اGــهم جـمع اGـعـلـومـات اخلــاصـة بـنـسب اGـعـني

باألمر.
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يــتم الـتــأكـد من هــويـة الــشـخص اGــعـنــويr  �ـا فــيـهـا
جـمـيع أنواع اجلـمـعـيات ذات الـنـشـاط غـير الـهـادف لـلربح
واGــنــظــمـات األخــرىr  بــتــقــد¬  قــانـونـه األسـاسـي األصـلي
وأيـة وثـيـقـة تـثـبت أنـهـا مــسـجـلـة أو مـعـتـمـدة قـانـونـا وأن

لها وجودا وعنوانا فعليا عند إثبات هويتها.

يــتم الـــتــأكــد مـن الــعــنـــوان بــتــقـــد¬ وثــيــقـــة رســمــيــة
تثبت ذلك.

يـــتـــعــX عـــلى الـــوكالء و الـــوســـطـــاء الــذيـن يــعـــمـــلــون
حلساب الغير تـقد¬r زيادة على الوثائق اGـنصوص عليها
أعالهr الــتــفــويض بــالــسـلــطــات اخملــولــة لــهم وكــذا الـوثــائق

.Xالتي تثبت هوية و عنوان أصحاب األموال الفعلي

يجب االحتفاظ بـنسخة من كل وثيقة تثبت الهوية
والوكالة والعنوان.

يـجب عـلى اGـصـارف واGـؤسـسـات اGـالـيـة و اGـصالح
اGـالية لبـريد اجلزائر تـفضيل إقامـة اتصاالت دوريةr في

إطار التعامل مع زبائنها.

إذا تـبــX بــعــد فـتح حــســاب ظــهـور مــشــاكل مــتـعــلــقـة
rــذكـورة أعالهGـعــلـومــات اGعـنــاصــر ا Xبــالـتــحــقـيق وحتــيــ
يـــتــعـــX عــلـى اGــصـــارف واGـــؤســســـات اGـــالــيـــة و اGـــصــالح
اGــالــيـة لــبــريـد اجلــزائــر إقـفــال احلــسـاب و إخــطــار صـاحب
احلــــســـاب وخــــلـــيــــة مــــعـــاجلــــة االســـتــــعالم اGــــالي والــــلـــجــــنـــة
اGصرفية واسترداد الرصيد ما لم يوجد أمر مخالف من

سلطة مختصة.

يـــجـب أن تـــنص اتـــفــــاقـــيـــة فــــتح احلـــســــاب عـــلى هـــذا
الشرط.

ال {ــكن في أي حــال من األحــوال أن تـقــوم اGــصـارف
واGؤسسـات اGاليـة واGصـالح اGاليـة لبـريد اجلزائـر بفتح

حسابات مجهولة اإلسم أو مرقمة.

اGـادة اGـادة 6 : يـتـعـX عـلى اGـصــارف واGـؤسـسـات اGـالـيـة
واGــصــالح اGــالــيــة لــبــريــد اجلــزائــرr  قــصــد الــتــأكــد من أن
اGـعــطـيــات اخلــاصـة بــالـزبــائن كــامـلــةr الـقــيـام بــتــحـيــيـنــهـا
سنويـا وعلى األقلr عنـد كل معـاملة مـهمة الـقيام بـتعديل
جـوهـري لـلـمـعـايـيـر اخلـاصـة بـالـتـزويـد بـالـوثـائق اGـتـعـلـقـة

بالزبائن أو في منهج تسيير احلساب.

غـــيـــر أنه إذا تـــبــG Xـــصـــرفr أومـــؤســســـة مـــالـــيــة أو
اGـصالح اGـاليـة لبـريـد اجلزائـر في وقت ما أن اGـعلـومات
اGتوفـرة لديها بـخصوص زبون غـير كافيـةr يتعX عـليها
اتخاذ اإلجراءات الالزمـة للحصـول في أقرب اآلجال على

جميع اGعلومات اGفيدة.

األشخاص اGعرضون سياسيااألشخاص اGعرضون سياسيا

7 : يــجب عــلى اGــصــارف واGــؤسـســات اGــالــيـة اGـادة اGـادة 
واGصالح اGـالية لبـريد اجلزائـرr طبقـا لتقـدير مديـرياتها
العـامةr أن حتـصلr قبل بـداية الـعالقة مع كل زبـون جديد
شـخــصـا مـعـرضـا سـيــاسـيـا كـمـا هـو مــعـرف بـالـقـانـون رقم
rـتـمّمGـعــدّل واGا r2005 ـؤرخ في 6 فـبـرايــر سـنـةG05 �01 ا

واGـــذكـــور أعـالهr عـــلـى مـــعــــلـــومــــات كـــافــــيـــة حــــول مـــصـــدر
األموال وأن تـتخذ الـتدابيـر التي تضـمن مراقبـة مدعمة

ودائمة لعالقة التعامل.

البابالباب الثانيالثاني
حفظ الوثائقحفظ الوثائق

8 : يــجب عــلى اGــصــارف واGــؤسـســات اGــالــيـة اGـادة اGـادة 
واGــصـالح اGــالـيـة لــبـريـد اجلــزائـر أن حتـتــفظ وتـضع حتت

تصرف السلطات اخملتصة ما يأتي :

rــتــعـلــقــة بــهــويـة الــزبــائن و عــنــاويــنـهمGالــوثــائق ا -
خالل فــــــتـــــرة خـــــمس(5) ســــــنـــــوات عـــــلى األقـلr بـــــعـــــد غـــــلق

rاحلسابات و/أو وقف عالقة التعامل

- الـوثائق اGتعـلقة بالـعمليـات التي ¯ إجراؤهاr �ا
فـيــهـا الــتــقـاريــر الـســريـةr خـالل فـتــرة خـمس (5) سـنـوات

على األقلr بعد تنفيذ العملية.

يـتـعـX علـى اGصـارف واGـؤسـسات اGـالـيـة واGـصالح
اGــالـيــة لــبـريــد اجلــزائـر إعــداد إجـراءات لــفــائـدة هــيــئـاتــهـا
الــعـــمــلــيــاتــيــةr  حتــدد �ـــوجــبــهــا اGــعــطــيـــات الــتي يــنــبــغي
االحـتفاظ بهـا بخصوص إثـبات هوية الـزبائن واGعامالت

الفردية واGدة القانونية والنظامية لعملية االحتفاظ.

الباب الثالثالباب الثالث
اGصارف اGراسلةاGصارف اGراسلة

rـالــيـةGــؤسـســات اGــصـارف واGـادة 9 :  : يــجب عـلى اGـادةاGا
وعـنـد االقتـضـاءr اGصـالح اGـالـية لـبـريد اجلـزائـر أن جتمع
مــعــلــومــات كــافــيــة حـول مــراســلــيــهــا اGــصــرفــيــrX تـســمح
�عرفة طبـيعة نشاطهم وسمعتهم. ويجب أن تتم عالقات
اGـراسل مع اGؤسسات اGـصرفية األجـنبيةr حـسب تقدير

اGديرية العامة وبشرط :

rأن إغالق حساباتهم مصدق -

rراقبة من سلطاتهم اخملتصةG أنهم خاضعون -
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- أن يــــتـــعـــاونـــوا فـي إطـــار جـــهـــاز وطـــنـي Gـــكـــافـــحـــة
rتبييض األموال وتمويل اإلرهاب

- أن يـطــبـقـوا إجــراءات احلـذر لــلـزبــائن مـســتـعــمـلي
rاحلسابات االنتقالية

- أن ال يقيموا عالقات أعمال مع بنوك وهمية.

يـجـب حتـيــX اتـفــاقـيــات حــسـابــات اGـراســلـX قــصـد
إدماج االلتزامات اGنصوص عليها أعاله.

الباب الرابعالباب الرابع
أنظمة اإلنذارأنظمة اإلنذار

اGادة  اGادة  10 : يـتعX عـلى اGصارف واGـؤسسات اGـالية
واGـصــالح اGـالـيــة لـبــريـد اجلـزائــر أن تـتـوفــر عـلى أنــظـمـة
rتـســمح بــالـنــســبـة جلــمــيع احلـســابـات rــعــامالتGمـراقــبـة ا
بـإبــراز الـنــشــاطـات ذات طــابع غـيــر اعــتـيــادي أو مـشــتـبه

فيها.

تـغـطي أنـواع الـعـمـلـيـات الـتي يـجب أن تـكـون مـحل
اهتمام خاصr على اخلصوص العمليات اآلتية :

- التي ال تـبدو أنـها تـستـند إلى مـبرر اقـتصادي أو
rجتاري °كن إدراكه

- التي تـمـثل حركـات رؤوس األمـوال بشـكل مـفرط
rقارنة مع رصيد احلسابGبا

- الــتي تــتـــعــلق �ــبـــالغr ال ســيــمـــا نــقــديــة لـــيس لــهــا
rعالقة مع العمليات العادية أو احملتملة للزبون

rعقدة بشكل غير عادي أو غير مبررGا -

rالتي ال يبدو أن لها هدفا شرعيا -

- الــــتـي تــــفــــوقr عـــــنــــد االقــــتـــــضــــاءr الــــســـــقف احملــــدد
بالتنظيم اGعمول به.

يـجـب عـلى اGـصـارف واGــؤسـسـات اGـالــيـة واGـصـالح
rبـــالـــنـــســـبـــة لــهـــذه الـــعـــمـــلـــيــات rـــالـــيـــة لـــبـــريـــد اجلــزائـــرGا
االســـتـــعـالم حــول مـــصـــدر األمـــوال ووجـــهـــتـــهـــا وكـــذا مـــحل

.XتدخلGالعملية وهوية ا

يــــجب أن يــــحـــرر تــــقـــريــــر ســـري ويــــحـــتــــفظ به دون
اإلخـالل بـــــــاGـــــــواد 15 إلـى 22 مـن الـــــــقـــــــانــــــــون رقم 05 - 01
اGؤرّخ في 6 فبـراير سـنة r2005 اGـعـدّل واGتـمّم واGـذكور

أعاله.

اGادة اGادة  11 : :  يجـب على اGـصارف واGـؤسسـات اGالـية
واGــــصــــالح اGــــالــــيــــة لــــبــــريــــد اجلــــزائــــر اتــــخــــاذ اإلجـــراءات
اGــنــاســبـةr قــصــد الــوقــايــة من خــطــر اســتــعــمــالr ألغـراض
تــبــيــيـض األمــوال أو تــمــويل اإلرهــابr الـــتــكــنــولــوجــيــات
اجلــــديـــدة أو قــــيــــد الـــتــــطــــويـــرr ذات الــــصـــلــــة �ــــنـــتــــوجـــات

أوتعامالت جتارية أو آليات توزيع.

الباب اخلامسالباب اخلامس
إخطار بالشبهةإخطار بالشبهة

اGــادة اGــادة 12 : : تــخـــضع اGـــصـــارف واGـــؤســســـات اGـــالـــيــة
واGـصـالح اGـالـيـة لـبـريـد اجلـزائـر قـانـونـا لـواجب اإلخـطار
بـالشـبـهة في الـشكل الـتـنظـيمي ويـجب عـليـها أن تـطالب

وصل االستالم.

يـجـب عـلى اGـصـارف واGــؤسـسـات اGـالــيـة واGـصـالح
اGـالــيـة لــبـريـد اجلــزائـر تــأجـيل تــنـفــيـذ كل عــمـلــيـة تـتــعـلق
بـأمــوال تــبـدو أنــهـا مــتــأتـيــة من مــخـالــفـة أو يــشــتـبه أنــهـا
مـوجـهـة لـتـبـيـيض األمـوال و/أو تـمـويل اإلرهـاب واإلبالغ

عنها إلى خلية معاجلة االستعالم اGالي.

يـتـعX اإلخـطـار بـالشـبـهـة �ـجرد وجـودهـا حـتى ولو
تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إجنازها.

يــــجـب اإلبالغ عـن كل مــــعـــــلــــومــــة تــــؤدي إلـى تــــأكــــيــــد
الـشبهـة أو نفـيهـا دون تأخيـر إلى خلـية مـعاجلـة االستعالم

اGالي.

يـــــجب أن يـــــتم اإلبـالغ بــــالـــــشــــبـــــهــــة وفـق الــــنـــــمــــوذج
التنظيمي.

يـجب عـلى اGـصـارف واGـؤسـسـات اGـالـيـة و اGـصالح
اGـالـيـة لــبـريـد اجلـزائـر أن تـتــقـيـد بـالـتـدابـيــر الـتـحـفـظـيـة
اGــنـصــوص عـلــيـهــا في اGـادة 18 من الــقــانـون رقم 05 - 01
اGـؤرّخ في 6 فــبـرايــر ســنـة 2005 واGــتـعــلق بــالــوقــايـة من
تبـيـيض األموال و تـمويل اإلرهـاب ومـكافـحتـهـماr اGـعدّل

واGتمّمr كما يجب السهر على تطبيقها.

اGــــادة اGــــادة 13 :  يــــجب اســـــتــــفــــســـــار إجــــراءات اإلخــــطــــار
بـالـعـمـلـيات اGـشـتـبـه فـيهـا بـصـفـة واضـحـة كـتـابـيـا من كل
مـصرف ومـؤسسة مـاليـة واGصـالح اGالـية لـبريـد اجلزائر
ويـــتم اإلبالغ عــنـــهــا Gــســتـــخــدمــيــهـــا. ويــجب أن حتــدد هــذه
اإلجراءات الـداخـليـة أيـضا شـروط اإلخـطار بـالشـبـهة إلى

خلية معاجلة االستعالم اGالي.
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اGــادة اGــادة 14 : اإلخــطـــار بــالـــشــبـــهــة مـــوجه حــصـــريــا إلى
خـلـيــة مـعـاجلـة االسـتـعالم اGــالي. ويـنـدرج كل من اإلخـطـار
بـــالــشــبــهـــة وتــبــعــاته فـي إطــار الــســر اGـــهــني وال {ــكن أن

يطلع عليها الزبون أو اGستفيد من العمليات.

اGادة اGادة 15 : : ال {كن تـطبيـقا للـقانونr الـتحجج بـالسر
اGصرفي خللية معاجلة االستعالم اGالي.

اGادة اGادة 16 : : يحمي القانون اGصرحX الذين تصرفوا
بـحـسن نـيــة من أيـة مـتـابــعـة ومـسـؤولـيــة إداريـة ومـدنـيـة

وجزائية. ويجب إعالم اGستخدمX بهذا احلكم.

الباب الباب السادسالسادس
 التحويالت اإللكترونية و وضع األموال حتت التصرفالتحويالت اإللكترونية و وضع األموال حتت التصرف

17 :  : يتـعX عـلى اGصـارف واGـؤسسـات اGالـية اGادة اGادة 
واGــصــالح اGــالــيــة لــبـريــد اجلــزائــر فـي إطـار الــتــحــويالت
اإللـــــكــــتــــرونــــيــــة مــــهــــمــــا كــــانـت الــــوســــيــــلــــة اGــــســــتــــعــــمــــلــــة
(SWIFT,ARTS,ATCI...إلــخ) و/ أو وضــع األمـــــــــــــــــوال حتـت
الــتـصــرف أن تـسـهــر عـلـى الـتـحــقق بــدقـة من هــويـة اآلمـر

بالعملية واGستفيد باإلضافة إلى عنوانيهما.

يـجب أن يــحـوز مــسـيــرو نـظــام الـدفع واGــتـعــامـلـون
اGــبـاشـرون أو غـيــر اGـبـاشــرين عـلى جـهــاز آلي الكـتـشـاف
الـــزبــــائن والــــعــــمـــلــــيــــات ويــــتـــعــــلق األمــــر بــــالـــهــــيــــئـــات أو

األشخاص اGسجلX في القوائم اGعدة مسبقا.

الباب السابعالباب السابع
اGعلومات اGعلومات و التكوينو التكوين

اGـادة اGـادة 18 : يـجب عــلى اGـصـارف واGـؤســسـات اGـالـيـة
واGـصـالح اGالـيـة لـبـريـد اجلزائـر أن تـضع بـرنـامج تـكوين
دائـم  يــحــضــر بــصــفــة الئـــقــة مــســتــخــدمــيـــهم عــلى مــعــرفــة
الــتــدابـيــر اGــتــعـلــقــة �ـكــافــحــة تـبــيــيض األمــوال وتــمـويل
اإلرهـــاب. ويـــجـب أن تـــتالءم كل مـن رزنـــامـــة ومـــضـــمــون
هذه الدورات اGنظمة مع االحتياجات اخلاصة للمؤسسة.

اGـادة اGـادة 19 : يـجب عــلى اGـصـارف واGـؤســسـات اGـالـيـة
واGـصالح اGالـية لبريـد اجلزائر أن تـعX على األقل إطارا
سـاميا مـسؤوال عـلى اGطـابقـة في مجال مـكافـحة تـبييض
األمـوال وتـمـويل اإلرهـابr بصـفـته مـراسال خلـليـة مـعـاجلة
االسـتعالم اGالي و يكلف بـالسهر على الـتقيد بسـياساتها
و إجـراءاتـها اGـطـبقـة في مـجال مـكـافحـة تبـيـيض األموال

و تمويل اإلرهاب.

يـجب عـلى اGـصـارف واGـؤسـسـات اGـالـيـة و اGـصالح
اGـاليـة لـبريـد اجلـزائر أن تـتأكـد من إبالغ هـذه اإلجراءات
إلى جـــمـــيـع اGـــســـتــخــدمــX وبــأنـهــا تــســمح لــكـلّ عـون أن
يــبــلغ بــإخــطــار اGــســـؤول بــاGــطــابــقــة في مــجــال مــكــافــحــة
تـــبـــيــيـض األمــوال وتـــمـــويل اإلرهـــاب بـــأي عـــمـــلـــيــة مـــحل
شــبــهـة. ويــتـم حتـريــر تــقــريــر ســنــوي يــرسل إلى الــلــجــنـة

اGصرفية.

اGـادةاGـادة 20  : يـجب عـلى اGـصـارف واGـؤسـسـات اGـالـية
واGـــصـــالح اGـــالـــيـــة لــبـــريـــد اجلـــزائـــر أن حتـــدد في وثـــيـــقــة
مـــعــــايـــيـــر أخـالقـــيــــات اGـــهــــنـــة واالحــــتـــرافــــيـــةr فـي مـــجـــال
اإلخطـار. ويجب أن يـكون جمـيع اGسـتخـدمX على اطالع

هذه الوثيقة.

الباب الثامنالباب الثامن
الفروع والفروع التابعةالفروع والفروع التابعة

اGـادةاGـادة 21  : يـجب عـلى اGـصـارف واGـؤسـسـات اGـالـية
أن تــســهــر عــلـى تــطــبــيق نــصــوص هــذا الــنــظــام من طــرف
فــروعـهــا والـفــروع الــتـابــعـة لــهـا اGــوجــودة في اخلـارجr في
حـدود مــا تـســمح به الـقــوانـX واألنــظـمــة لـلــبـلـد اGــضـيف.

وعند استحالة ذلكr يتم الرجوع إلى اللجنة اGصرفية.

الباب التاسعالباب التاسع
الرقابة الداخليةالرقابة الداخلية

اGــــادة اGــــادة 22  : يــــنـــدرج بــــرنــــامج الــــوقــــايـــة واكــــتــــشـــاف
ومـكـافحـة تـبـيـيض األمـوال وتـمـويـل اإلرهابr كـمـا تـنص
عـلــيه اGــادة األولى من هـذا الــنـظــامr ضـمن جــهـاز الــرقـابـة
الـداخليـة للـمصـارف واGؤسـسات اGالـية واGـصالح اGـالية
لـبـريد اجلـزائـر ويـعـد تـقريـر سـنـوي في هـذا اجملـال يرسل

إلى اللجنة اGصرفية.

الباب العاشرالباب العاشر
دور أجهزة الرقابة اخلارجية للمصارف واGؤسساتدور أجهزة الرقابة اخلارجية للمصارف واGؤسسات

اGالية واGصالح اGالية لبريد اجلزائراGالية واGصالح اGالية لبريد اجلزائر

اGــــادة اGــــادة 23 :  : يـــقــــيّم مـــحــــافـــظــــو احلـــســــابـــات مــــطـــابــــقـــة
اإلجراءات الداخلية اخلاصة بالوقاية من تبييض األموال
وتـــمـــويـل اإلرهـــاب ومــــكـــافــــحـــتــــهـــمـــاr لــــكل مـن اGـــصـــارف
واGـــؤســســـات اGــالـــيــة واGـــصــالح اGـــالــيـــة لــبـــريــد اجلـــزائــر
مـقــارنـة مع اGــمـارســات اGــطـابــقـة لــلـمــعـايــيـر و°ــارسـات
احلذر السارية اGـفعول ويرسل تقريـر سنوي إلى اللجنة

اGصرفية.



اGـادة اGـادة 24 :  : يــرسل مــفـتــشــو بــنك اجلــزائـر اGــفــوضـون
من قبـل اللـجـنـة اGـصرفـيـة الـنـاشطـون في إطـار الـرقـابة
rسـتنداتGكان أو فـي إطار الـرقابـة على أسـاس اGا Xبعـ
فــوراr تـقــريــرا عن طــريق الــتـســلــسل الــسـلــمي إلى خــلــيـة
معاجلة االستعالم اGـالي �جرد اكتشافهم لعملية تتضمن

اGميزات اGذكورة في اGادة 10 من هذا النظام.

العقوباتالعقوبات

اGـادة اGـادة 25 :  : تسـهـر الـلـجـنـة اGـصـرفـيـة عـلى أن تـمتـلك
اGـصـارف واGـؤســـسـات اGـالــــيـة واGـصـالح اGـالـيـة لـبـريـد
اجلزائر سياسـات و°ارسات وتدابــير مناسـبةr السـيما
فـيمـا يـخص اGـعـاييـر الـصـارمـة اGتـعـلـقة �ـعـرفـة الـزبائن
وعملياتهمr والكشف واGراقبة وكذا اإلخطار بالشبهة ما

يضمن مستوى عال من األخالقيات و االحترافية.

يـجب عـلـى الـلـجـنـة اGـصـرفـيـة أن تـتـحـقق من وجـود
التقرير اGذكور في اGادة  10 من هذا النظام.

وفي حــــالـــة الــــتــــقـــصــــيــــرr {ــــكن أن تــــفـــتـح الـــلــــجــــنـــة
اGــصـــرفــيــة إجــراءا تــأديـــبــيــا ضــد اGـــصــارف واGــؤســســات
اGـالـيـةr وأن تـفـتح الـسـلـطـة اخملتـصـة إجـراء تـأديـبـيـا فـيـما

يخص مكاتب الصرف واGصالح اGالية لبريد اجلزائر.

الباب احلادي عشرالباب احلادي عشر
مكاتب الصرفمكاتب الصرف

اGـادة اGـادة 26 : يـتـعـX عـلى مـكـاتب الـصـرف اGـعـتـمدة أن
تـعـتـمـد إجـراءات إثـبــات هـويـة زبـائـنـهـا وإجـراءات احلـذر
جتــاه عــمــلــيـــاتــهم. كــمـــا تــخــضع إلى واجـب إعالم وتــكــوين
أعــوانــهم وإرســال اإلخــطـار بــالــشــبــهــة إلى خــلــيــة مــعــاجلـة

االستعالم اGالي.

الباب الثاني عشرالباب الثاني عشر
أحكام ختاميةأحكام ختامية

rـصـرفـيـة وبـنك اجلـزائرGـادة 27 : تـصـدر الـلـجـنة اGـادة اGا
عـــنــد االقـــتـــضــاءr خـــطـــوطــا تـــوجــيـــهـــيــة ويـــضـــمــنـــان عــودة
اGـعـلـومة مـن أجل تطـبـيق اإلجـراءات الـوطنـيـة في مـجال

الوقاية ومكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب.

اGـادة اGـادة 28 : تـلـغـى أحـكـام الــنـظـام رقم 05 - 05 اGـؤرّخ
في 13 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1426 اGــوافق 15 ديـــســمـــبـــر ســـنــة
2005 واGــتــعــلق بــالــوقــايــة من تــبــيــيض األمــوال وتــمــويل

اإلرهاب ومكافحتهما.

اGادةاGادة 29 : ينــشر هــذا النظام في اجلريـدة الرسمية
للجمــهورية اجلــزائرية الد{ـقراطية الشعبية.

حــرر بـــاجلــزائــر في 14 مــحــرّم عــام 1434 اGــوافق 28
نوفمبر سنة 2012.
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