
العدد العدد 47
السالسّنة التاسعة واألربعوننة التاسعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 11  شو شوّال ال عام عام 1433 هـهـ
اHوافق اHوافق 29 غشت سنة غشت سنة 2012 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrW 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة

مرسوم رئاسي رقم 12 - 319 مؤرخ في 9 شوال عام 1433 اHوافق 27 غشت سنة r2012 يتمم اHرسوم الرئاسي رقم 97 - 02
اHـؤرخ في 24 شــعـبــان عـام  1417 اHـوافق  4 يــنـايـر سـنـة 1997 الــذي يـحــدد شـروط مـنـح وثـائق الــسـفـر الــرسـمــيـة الـتي
تسلمها وزارة الشؤون اخلارجيةr اHعدل واHتمم...............................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقـم 12-305 مؤرخ في 19 رمضـان عام 1433 اHوافق 7 غشـت سنة r2012 يـتضـمن إنـشاء اHـدرسة الـوطنـية
للخـزينة وتنظيمها وسيرها.........................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 13 رمــضــان عــام 1433 اHــوافق أوّل  غــشت ســنـة r2012 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديــرة لــلــدّراســات
باجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.........................................................................................................
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 رمضان عام 1433 اHوافق أوّل غشت سنة r2012 يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في
الواليات.....................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضـان عام 1433 اHوافق أوّل غـشت سنة r2012 يتـضمّن إنهـاء مهام كـتاب عامـW لدى رؤساء
دوائر في الواليات.......................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 13 رمـضــان عـام 1433 اHــوافق أوّل غــشت ســنـة r2012 يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام نــائب مــديــر بـوزارة
االستشراف واإلحصائيات............................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 اHوافق أوّل غـشت سنة r2012 يـتضمّن إنهاء مـهام مديرين للـشؤون الدينية
...................................................................................................................................Wواألوقاف في واليت
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 13 رمـضـان عـام 1433 اHـوافق أوّل غـشت سـنة r2012 يـتـضـمّن إنـهـاء مهـام مـديـر الـبـيـئـة في والية
ورقلة........................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضـان عام 1433 اHوافق أوّل غـشت سنة r2012 يتـضمّن إنهـاء مهام مـديرة التربـية في والية
بومرداس...................................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 اHوافق أوّل غشت سنة r2012 يـتضمّن إنهاء مـهام مدير السيـاحة والصّناعة
التقليدية في والية معسكر...........................................................................................................................
مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 13 رمـضـان عـام 1433 اHـوافق أوّل غـشت سـنـة r2012 يـتـضـمّـنـان تـعـيـW رؤساء دوائـر في
الواليات.....................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 اHوافق أوّل غـشت سنة r2012 يـتضمّن تعـيW مدير اإلدارة العـامة بالديوان
اHركزي لقمع الفساد....................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمـضـان عـام 1433 اHـوافق أوّل غـشت سـنـة r2012 يــتـضـمّن تـعـيـW مـديــرين لـلـشـؤون الـديـنـيـة
واألوقاف في الواليات..................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 اHوافق أوّل غشت سنة r2012 يتضمّن تعيـW مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص
بوزارة التربية الوطنية..............................................................................................................................

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة

قـرار مؤرّخ في 16 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1432 اHـوافق 19 مـايـو سـنـة r2011 يـعـدّل الـقرار اHـؤرّخ في 23 ربـيع األوّل عام 1431
اHوافق 9 مارس سنة 2010 واHتضمّن تعيW أعضاء جلنة التحكيم للجائزة الوطنية للمدينة اخلضراء...................
قـرار مؤرّخ في 16 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1432 اHـوافق 19 مـايـو سـنـة r2011 يـعـدّل الـقرار اHـؤرّخ في 23 ربـيع األوّل عام 1431
اHوافق 9 مارس سنة 2010 واHتضمّن تعيW أعضاء اللجنة الوزارية اHشتركة للمساحات اخلضراء.......................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 10 ربــيع األول عـام 1432 اHـوافق 13 فـبــرايـر ســنـة r2011 يــتـمّم الــقـرار الــوزاري اHـشــتـرك
اHـؤرّخ في 13 صـفـر عـــام 1424 اHـوافق 15 أبـريـل  سـنة 2003 الـذي يـحدّد قـائـمـة إيـرادات ونفـقــات حـسـاب الـتـخـصيص
اخلــاصّ رقم 111 - 302 الـذي عنـوانـه "صنـدوق التنمية الرّيفية واستصالح األراضي عـن طـريـق االمتيـاز"............
قــرار مؤرّخ في 27  ربيع الثاني عــام 1433 اHوافــق 20 مارس سنة r2012 يتضمّن إنشاء جلنة وطنية للمناطق الرطبة.....

وزارة  وزارة  التضامن الوطني واألسرةالتضامن الوطني واألسرة
قــرار مـؤرّخ في 11  مـحــرّم عـام 1433 اHـوافق 6  ديـســمــبــر ســنـة r 2011 يــعــدّل الــقـرار اHــؤرّخ في 12 ربــيع الــثـانـي عـام 1431
اHوافق 28 مارس سـنة 2010 واHـتضمّن تعـيW أعضـاء مجلس الـتوجيه لـلمركز الـوطني الستـقبال الـفتيـات والنساء
ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيلr والية تيبازة....................................................................

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قرار مؤرّخ في 2  شعبان عام 1432  اHوافق 4 يولـيو سنـة r 2011 يتضمّن استـخالف عضو في مجلس إدارة اHسرح اجلهوي
بأم البواقي..............................................................................................................................................
قرار مؤرّخ في 2  شعبان عام 1432  اHوافق 4 يولـيو سنـة r 2011 يتضمّن استـخالف عضو في مجلس إدارة اHسرح اجلهوي
بسكيكدة..................................................................................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 8  شــعـبــان عـام 1432  اHـوافق 10 يــولـيـو سـنــة r 2011 يـتـضــمّن تـعـيـW أعــضـاء اجملـلس الــتـوجـيـهي لــلـمـدرسـة
اجلهوية للفنون اجلميلة لتيبــازة.................................................................................................................
قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1432 اHوافق 26 يوليو سنة r2011 يتضمّن تعيW أعضاء اجمللس التوجيهي للمركز اجلزائري
للسينما...................................................................................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 20 شـوّال عام 1432 اHـوافق 18 سـبـتـمـبـر سـنـة r2011 يـحـدّد الـقــائـمـة االسـمـيـة ألعـضــاء مـجـلس إدارة الـبـالـيه
الوطني....................................................................................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 22  شــوّال عـام 1432 اHـوافق 20  سـبــتـمــبـر ســنـة r2011 يــحـدّد الــقـائـمــة االسـمــيـة ألعــضـاء اجملـلـس الـتـوجــيـهي
للمتحف الوطني بتبسة............................................................................................................................
قــرار مـؤرّخ في 22  شــّوال عـام 1432 اHـوافق 20  سـبــتـمــبـر ســنـة r2011 يــحـدّد الــقـائـمــة االسـمــيـة ألعــضـاء اجملـلـس الـتـوجــيـهي
للمتحف الوطني بشرشال.........................................................................................................................
قـرار مؤرّخ في 11  ذي الـقـعـدة عام 1432 اHـوافق 9 أكـتـوبـر سـنة r2011 يتـضـمّن تـعـيW أعـضـاء مـجلس إدارة اHـسـرح اجلـهوي
بباتنـة.....................................................................................................................................................
قرار مؤرخ في 12 محـرّم عام 1433 اHوافق 7 ديسمـبر سنة r2011 يـتضمن تـعيW أعضـاء اجمللس التـوجيهي لـلمعـهد الوطني
للتكوين العالي للموسيقى...........................................................................................................................

OهنيPوزارة التكوين والتعليم اOهنيPوزارة التكوين والتعليم ا
قـرار وزاري مشتـرك مؤرّخ في 15 شوّال عــام 1432 اHوافق 13 سبتـمبر سنة r2011 يحدّد التنظـيم الداخلي Hعهد التكوين
.......................................................................................................................................WهنيHوالتعليم ا

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 اHوافق 27 نوفمبر سنـة r 2011 يعدل القرار اHؤرّخ في 26 ذي احلجّة عام 1430 اHوافق 13
..........................................................Wأعضاء جلنة اعتماد الوكالء العقاري Wتضمّن تعيHديسمبر سنة 2009 وا

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

نظام رقم 11 - 08 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 اHوافق 28 نوفمبر سنة r2011 يتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك واHؤسسات
اHالية........................................................................................................................................................

12

14

15

15

15

16

16

17

17

17

18

18

19

21

21



11 شو شوّال عام ال عام 1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 447
29 غشت  سنة غشت  سنة 2012 م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســــوم رئــــاسي رقم مــــرســــوم رئــــاسي رقم 12 -  - 319 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 9 شــــوال عــــام شــــوال عــــام
1433 اHــوافق  اHــوافق 27 غــشت ســنــة  غــشت ســنــة r2012 يــتـــمم اHــرســومr يــتـــمم اHــرســوم

الـــرئـــاسي رقم الـــرئـــاسي رقم 97 -  - 02 اHــؤرخ في اHــؤرخ في 24 شـــعـــبـــان عــام شـــعـــبـــان عــام
 1417 اHـــــوافق  اHـــــوافق  4 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 1997 الــــذي يـــــحــــددالــــذي يـــــحــــدد

شروط مـنح وثـائق الـسـفـر الـرسـميـة الـتي تـسـلـمـهاشروط مـنح وثـائق الـسـفـر الـرسـميـة الـتي تـسـلـمـها
وزارة الشؤون اخلارجيةr اHعدل واHتمم.وزارة الشؤون اخلارجيةr اHعدل واHتمم.

ـــــــــــــــــــــــــــ
rإن رئيس اجلمهورية

rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية -
- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورr الســـيـــمــا اHـــادتــان 77  - 8

rو125 (الفقرة األولى) منه
- و�ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 97 - 02 اHـؤرخ
في 24 شعـبـان عام 1417 اHـوافق 4 يـنـايـر سـنة 1997 الـذي
يـحـدد شروط مـنح وثائـق السـفر الـرسـميـة التي تـسـلمـها

rتممHعدل واHا rوزارة الشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 403
اHؤرخ في 21 رمـضان عام 1423 اHوافق 26 نوفـمبـر سنة

r2002 الذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :
اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : يــــتــــمـم هــــذا اHــــرســــوم بـــــعض أحــــكــــام
اHرسـوم الرئاسي رقم 97 - 02 اHؤرخ في 24 شعـبان عام
1417 اHوافق  4 ينـاير سنة 1997 الذي يـحدد شروط منح

وثــائق الـســفــر الـرســمــيـة الــتي تــسـلــمــهـا وزارة الــشـؤون
اخلارجيةr اHعدل واHتمم.

اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :  : تــــــتــــــمـم اHـــــادة 6  - ثــــــانــــــيـــــا مـن اHــــــرســـــوم
الـــرئـــاسي رقم 97 - 02 اHــؤرخ في 24 شـــعـــبـــان عــام 1417

اHوافق 4 يناير سنة 1997 واHذكور أعالهr كما يأتي :
"اHادة 6 : ........................................................
............................................................................

ثانيا : بعنوان احلكومة :ثانيا : بعنوان احلكومة :
r1 - الوزير األول

r2 - نائب الوزير األول
r3 - أعضاء احلكومة

r4 - مدير الديوان لدى الوزير األول
r5 - رئيس الديوان لدى الوزير األول

r6 - األمناء العامّون للوزارات
rدير العام لألمن الوطنيH7 - ا

rدير العام للوظيفة العموميةH8 - ا
rدير العام للجماركH9 - ا

10 - اHدير العام للحماية اHدنية".

3 : : تــــــتــــــمـم اHـــــادة 7 - ثــــــانــــــيــــــا من اHــــــرســــــوم اHـــــادة اHـــــادة 
الـــرئـــاسي رقم 97 - 02 اHــؤرخ في 24 شـــعـــبـــان عــام 1417

اHوافق 4 يناير سنة 1997 واHذكور أعالهr كما يأتي :

"اHادة 7 : ........................................................
............................................................................
ثانيا : بعنوان الوظائف السامية التي تقلدوها :ثانيا : بعنوان الوظائف السامية التي تقلدوها :

1 - رؤسـاء الـدولــة الـسـابــقـونr ووالـداهـم وأبـنـاؤهم
rوبناتهم وكذا إخوتهم وأخواتهم

r2  - رؤساء مجلس األمة السابقون
r3  - رؤساء اجمللس الشعبي الوطني السابقون

r4  - رؤساء اجمللس الدستوري السابقون
r5  - الوزراء األوّلون ورؤساء احلكومة السابقون

r6  - نواب الوزير األوّل السابقون
r7  - وزراء الدولة السابقون

r8  - وزراء الدفاع الوطني السابقون
r9  - وزراء الشؤون اخلارجية السابقون

10  - أعضـاء احلكـومة غـيـر اHذكـورين في النـقاط 6

و7 و8 و9 أعالهr واHسـؤولون الـسـامون في الـدولـة برتـبة
Wالســيـمــا مــديـر ديــوان رئــيس اجلــمـهــوريــة واألمـ rوزيــر
الـــعـــام لـــلـــحـــكـــومـــة واألمـــW الـــعـــام لـــرئـــاســـة اجلـــمـــهـــوريـــة
واHستشارون لـدى رئيس اجلمهوريـةr اHتقاعدونr الذين
مـارسـوا هــذه الـوظـائف مـدة سـبع (7) ســنـوات عـلى األقل

rوال يُزاولون أي نشاط مأجور
11 - قـــــــائــــــد األركـــــــانr رئـــــــيس دائـــــــرة االســـــــتــــــعالم

واألمنr الـفرقــاءr األلـويـة والـعـمـداء اHنـتـمــون إلى جيش
التـحـريـر الوطـني واHـديـرون اHـكلـفـون بـاHسـائل األمـنـية

rوقادة احلرس اجلمهوري
12 - السفراء والقناصلة العامون اHتقاعدون".

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 9 شـــوال عـــام 1433 اHــــوافق 27
غشت سنة 2012.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مـرسـوم تـنـفيـذي رقـم مـرسـوم تـنـفيـذي رقـم 12-305 مـؤرخ في  مـؤرخ في 19 رمـضـان عام رمـضـان عام
1433  اHـــــــوافق اHـــــــوافق 7 غـــــشـــت ســــــنــــــة  غـــــشـــت ســــــنــــــة r2012 يـــــتــــــضـــــمنr يـــــتــــــضـــــمن

إنــشــاء اHــدرســـة الــوطــنــيــة لــلــخـــزيـــنــة وتــنــظــيــمــهــاإنــشــاء اHــدرســـة الــوطــنــيــة لــلــخـــزيـــنــة وتــنــظــيــمــهــا
وسيرها.وسيرها.

ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

 rــاليةHبناء على تقرير وزيـر ا -

-  وبــنـــاء عــلى  الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 3-85
rو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية

- و�قـتـضى األمر رقم 06- 03 اHؤرخ في19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اHوافق 15 يولـيو سنة 2006 واHـتضمن

rالقانون األساسي العام للوظيفة العمومية

-  و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 84- 296 اHــؤرخ في 18
مــحـرم عـام 1405 اHـوافق 13 أكـتـوبـر سـنـة 1984 واHــتـعـلق
�ـهام التدريس والتـكوين باعتـبارها عمال ثـانوياr اHعدّل

rتمّمHوا

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 86-61 اHـــــؤرخ في 14
رجب عام 1406 اHوافق  25  مارس سنة 1986 الذي يحدد
شــروط قــبــول الــطــلــبــة واHــتــدربـW األجــانـب  ودراسـتــهم

rتمّمHعدّل واHا rوالتكفل بهم

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 99-240 اHـؤرخ
في 17 رجـب  عـــام 1420 اHــــوافق 27 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 1999
واHــتـعــلق بــالـتــعــيـW فـي الـوظــائف اHــدنـيــة والــعـســكــريـة

rللدولة

-  و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 10-149 اHؤرخ
في 14 جــمــادى الـثــانـيــة  عـام 1431 اHـوافق 28 مـايــو ســنـة

rأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-228 اHؤرخ
في3 مـحـرم عام 1411 اHـوافق 25 يـولـيـو  سـنة 1990 الـذي
يــحــدد كــيــفــيــة مــنح اHــرتــبــات الــتي تــطــبق عــلى الــعــمــال

rالذين �ارسون وظائف عليا في الدولة

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اHـؤرخ
في 15 رمــضـان عـام 1415 اHـوافق 15 فـبـرايــر  سـنـة 1995

rاليةHالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 96- 92 اHؤرخ
في 14 شــــــوال عــــــام 1416 اHــــــوافق 3 مــــــارس ســـــــنــــــة 1996
واHـتــعـلق بـتـكـوين اHـوظـفــW وحتـسـW مـسـتـواهم وجتـديـد

 rتممHعدل واHا rمعلوماتهم

-  و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01- 293
اHـؤرخ في 13 رجب عـام 1422 اHـوافق  أول أكـتـوبـر سـنـة
2001 واHـتــعــلق �ــهـــام الـتــــعــلـيم والـتــكـــوين الــتي يـقـوم

بــهـا أســاتــذة الـتــعــلـيم والــتــكـويـن الـعــالــيـW ومــســتـخــدمـو
الـــبـــحث وأعـــوان عـــمـــومــيـــون آخـــرون بـــاعـــتـــبـــارهــا عـــمال

 rثانويا

-  و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 10- 298
اHــؤرخ في 23 ذي احلــجــة  عــام 1431 اHــوافق 29 نــوفــمــبــر
WوظفHتضمن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2010 وا
اHـــنــتـــمــW لألسـالك اخلــاصـــة بــإدارة اخلــزيـــنــة  واحملـــاســبــة

rوالتأمينات

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12 - 194
اHؤرخ في 3  جمـادى الثانـية عام  1433 اHوافق 25 أبريل
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحـــدد كــــيـــفـــيـــات تـــنـــظــــيم اHـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اHــــهــــنــــيـــــة في اHــــؤســــســــات

rواإلدارات العمومية وإجرائها

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

البــــاب األولالبــــاب األول
أحكـام عـــامـةأحكـام عـــامـة

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يــــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســــــوم إلـى إنـــــشـــــاء
rـدرسـة الـوطـنـيـة لـلـخـزيـنـة ويـحـدد تـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـاHا

وتدعى في صلب النص " اHدرسة ".

2 :  : اHــدرســة  مــؤســســة  عــمــومـيــة  ذات  طــابع اHـاداHـادّة ة 
إداريr  تـــتــــمــتـع بـــالـــشـــخـــصـــيـــة اHــعـــنـــويــة  واالســـتــقالل

اHالي.

تــــــوضـع اHـــــدرســـــة حتت وصــــــايـــــة الـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلف
باHالية.

اHاداHادّة ة 3 :   :  يحـدد مقـر اHدرسـة  بتـيبـازة  و�كن نـقله
إلى أي مــكــان آخــر من الــتــراب الــوطــني حــسب األشــكــال

نفسها.
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و�ــكـن  إنـشــاء  مــلــحــقــات  لــلــمــدرســة �ـوجـب قـرار
مـشـتــرك بـW الــوزيـر اHـكــلف بـاHــالـيـة والــسـلــطـة اHـكــلـفـة

بالوظيفة العمومية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 4 :   :  تـــــتــــــولـى  اHـــــدرســــــة  مــــــهــــــام  الـــــتــــــكــــــوين
اHــــتـــــخــــصص والـــــتــــكــــويـن  قــــبل  الـــــتــــرقــــيــــة والـــــتــــكــــوين
الــتـــحـــضـــيــري لـــشـــغل مـــنـــصب عـــمل  وحتـــســW مـــســـتــوى
مــوظـفي إدارة اخلــزيـنــة واحملـاســبـة والــتـأمــيـنــات وجتـديـد

معلوماتهم.

وبــهـــذه الـصـفـــةr تــكــلــف اHــدرسـة عـــلى اخلــصـوص
�ا يأتي :

- ضــــــمـــــان الـــــتــــــكـــــويـن اHـــــتــــــخـــــصـص الـــــذي يــــــســـــمح
r بااللتحاق بوظيفة عمومية في إدارة اخلزينة

- ضــــمـــان  الــــتـــكــــوين  قـــبـل  الـــتــــرقـــيـــة  إلـى  بـــعض
 r نتمية لألسالك اخلاصة في إدارة اخلزينةHالرتب ا

- ضمان التكـوين التحضيري أثناء فترة  التربص
  r لشغل بعض رتب األسالك اخلاصة في إدارة اخلزينة

- ضــمــان حتـســW مــسـتــوى أعــوان مــصـالح اخلــزيــنـة
rوجتديد معلوماتهم

- تـنظيم وإجـراء االمتحـانات واHسـابقات في إدارة
 rاخلزينة

- إعداد بـرامج التـكوين اHـتخـصص  والتـكوين قبل
الــتــرقــيـــة والــتــكــوين الــتـــحــضــيــري لــشــغـل مــنــصب عــمل
 rعلومات في إدارة اخلزينةHستوى وجتديد اHا Wوحتس

- إعــــــداد  كـل ســــــنــــــد تـــــــربــــــوي ووثــــــائـــــــقي ضــــــروري
rلنشاطها

- إجنـــاز دراســـات وأبـــحـــاث تــــطـــبـــيـــقـــيـــة ذات صـــلـــة
rهامها�

- تــــكـــويـن  رصـــيــــد  وثـــائــــقي وبــــنك  لــــلـــمــــعـــطــــيـــات
 rستعملةHحلاجات نشاطها وحاجات القطاعات ا

- الـقيام بـكل عمل دراسي واستـشاري  فيـما يخص
الـتــســيـيــر اHـالـي واحملـاســبـة الــعــمـومــيــة لـفــائـدة اإلدارات

rوالهيئات العمومية

- تــنــظــيـم  مــحــاضــرات ومــلــتـــقــيــات وأيــام دراســيــة
ودورات تـــكـــويـــنـــيــة لـــفـــائـــدة الــقـــطـــاعـــات األخــرى  حـــسب

rالكيفيات احملددة في االتفاقيات اخلاصة بها

- إعـداد عالقـات الـتــبـادل والـتـعــاون مع  اHـؤسـسـات
الـــوطـــنـــيـــة  واألجـــنـــبـــيـــة اHـــمـــاثـــلـــة r في إطـــار الـــتـــشـــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

البــــاب الثــانيالبــــاب الثــاني
التنظـــيم والسيرالتنظـــيم والسير

اHـاداHـادّة  5 :  : يـديـر اHـدرسـة مـجـلـس تـوجـيه ويـسـيـرهـا
مدير وتزود �جلس بيداغوجي. 

القسم األولالقسم األول
مجلس التوجيهمجلس التوجيه

اHــاداHــادّة ة 6 :  : يــرأس مــجـــلس الــتـــوجــيه الــوزيـــر اHــكــلف
باHالية أو ¡ثلهr ويتكون من: 

rثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي¡ -
rWهنيHثل وزارة التعليم والتكوين ا¡ -

rكلفة بالوظيفة العموميةHثل السلطة ا¡ -
- مـــديــر جــهــوي لــلـــخــزيــنــة يـــعــيــنه الـــوزيــر اHــكــلف

rاليةHبا
rاليةHديرية العامة للميزانية بوزارة اHثل ا¡ -
rاليةHديرية العامة للخزينة بوزارة اHثل ا¡ -

rرئيس اجمللس البيداغوجي للمدرسة -
- ¡ثل ينتخبه اHتربصون.

يحـضـر مـديـر اHـدرسـة اجتـمـاعـات مـجـلس الـتـوجيه
بصوت استشاري  ويتولى أمانته. 

�ــكـن مـــجــلـس الــتـــوجـــيه أن يـــســـتـــعـــW بــأي شـــخص
�كنه مساعدته في أعماله نظرا لكفاءته.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يـعــW أعـضــاء مـجــلس الـتــوجـيه بــقـرار من
الـــوزيـــر اHـــكــلـف بــاHـــالـــيـــة Hــدة ثالث (3) ســنـــوات قـــابـــلــة
لـلــتـجــديـد بـنــاء عـلى اقــتـراح من الـســلـطــة الـتي يـنــتـمـون

إليها.

ويــنــتــخب ¡ــثل اHــتــربـصــH Wــدة ســنــة واحــدة غــيـر
قابلة للتجديد.  

وفي حـالة انـقـطـاع عضـويـة أحد أعـضـاء اجملـلسr فإن
الـعضو اHـعW أو اHـنتـخب حديـثا يخـلفه إلى غـاية انـتهاء

العهدة.

اHــــاداHــــادّة ة 8 :  : يـــتــــداول مــــجـــلـس الــــتـــوجــــيه فـي اHـــســــائل
اHتعلقة بتنظيم اHدرسة وسيرهاr السيما في  :

r مشروع برنامج النشاط -
- اخملططات والبـرامج السنوية واHتعددة السنوات

r علوماتHستوى وجتديد اHا Wللتكوين وحتس
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r يزانياتHمشاريع ا -

rالعقود واالتفاقيات واالتفاقات والصفقات -

rاحلسابات اإلدارية -

rالنظام الداخلي للمدرسة -

rالتنظيم الداخلي للمدرسة -

rتقارير األنشطة -

-  كـيــفـيــات اسـتـعــمـال اHــوارد اخلـاصــة اHـتــولـدة عن
rدرسةHنشاط ا

- كل اقتـناء لألمالك الـعقـارية أو الـتصـرف فيـها أو
rتبادلها

- قبول الهبات و الوصايا أو رفضها.

يــــصـــادق اجملــــلس  عـــلـى نـــظــــامه الـــداخــــلي  خالل أول
اجتماع له.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يــجـتــمع مـجــلس الـتــوجـيه فـي دورة عـاديـة
مرتW في السنة بناء على طلب من رئيسه.

و�ــكـنه أن يــجـتــمع في دورة غــيـر عــاديــة بـنــاء عـلى
طلب من رئيسه أو من مدير اHدرسة أو من  ثلثي (3/2)

أعضائه.  

يــعــد رئــيس مــجــلس الــتــوجــيه جــدول األعــمــال بــنـاء
على اقتراح من مدير اHدرسة. 

تــــرسل اســــتــــدعــــاءات فــــرديــــة يــــوضـح فــــيــــهــــا جـــدول
األعــمـال إلى أعــضـاء مــجـلس الــتـوجــيه قـبل خــمـســة عـشـر

(15) يوما على األقل من تاريخ االجتماع.

و�ـكن أن يقـلص هـذا األجل بالـنـسبـة لـلدورات غـير
العادية دون أن يقل عن ثمانية (8)  أيام. 

اHــــاداHــــادّة ة 10 :  : ال تــــصح مــــداوالت مـــجــــلس الــــتــــوجـــيه إال
بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على األقل.

وفي حــالــة عــدم اكــتــمـال  الــنــصــابr يــنــظم اجــتــمـاع
جـديد  خـالل  الـثـمـانـية (8) أيـام اHـوالـيـة r وتـصح حـيـنـئـذ

اHداوالت مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين. 

تـتخذ قرارات مجـلس التوجيه بـاألغلبية الـبسيطة
لألعـــضـــاء احلــاضـــرين وفـي حــالـــة تـــعــادل األصـــوات يـــكــون

صوت الرئيس مرجحا.  

اHــــاداHــــادّة ة 11 :  : تــــدون مــــداوالت مــــجـــــلس الــــتــــوجـــــيه في
مــحـاضـر وتـســجل في سـجل خــاص يـشـتـرك في الــتـأشـيـر

عليه وتوقيعه وإمضائه رئيس اجمللس ومدير اHدرسة.

تـــرسل مـــحـــاضـــر اجـــتـــمـــاع مـــجـــلـس الـــتـــوجـــيه خالل
الــشــهــر اHـوالي لـالجـتــمــاع  إلى الــوزيـر الــوصي وإلى كل

عضو من أعضائه. 

وفي حــــالــــة عـــدم إبــــداء رفض صــــريح من الــــســـلــــطـــة
الـوصـيـةr تـعـد اHـداوالت قابـلـة لـلـتـنـفـيـذ خالل أجل أقـصاه
ثالثـــــون (30) يـــــومــــــا من  تــــــاريخ  إرســــــالـــــهــــــا.  غـــــيـــــر  أن
اHـداوالت اHـتـعلـقـة بـاHـيزانـيـةr وقـبـول الهـبـات والـوصـايا
وكذا االتـفـاقات اHـبـرمة مع اHـؤسـسات األجـنـبيـةr ال �كن

أن تنفذ إال بعد القبول الصريح للسلطة الوصية. 

القسم الثانيالقسم الثاني
مدير اHدرسةمدير اHدرسة

اHــاداHــادّة ة 12 :  : يـــعــW مـــديـــر اHــدرســـة طـــبــقـــا لـــلــتـــنـــظــيم
اHعمول به.

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـسـاعـد اHـديــر في مـهـامه ثالثـة (3) نـواب
مــديــر مــكــلــفــW بــالــدراســات وحتــســW اHــســتــوى وجتــديــد

اHعلوماتr وإدارة الوسائل. 

يـــؤسس تـــعـــويـض لـــفـــائـــدة  مـــديـــر اHـــدرســـة ونــواب
اHديرr حتدد قـيمته  بقرار من الوزير اHكلف باHالية.

rعـلى اخلــصـوص rـدرســـةHـادّة ة 14 :  : يـتــولى مــديــر اHـاداHا
ما يأتي :

-  �ـــثل اHــدرســة أمـــام الــقــضــاء وفي جـــمــيع أعــمــال
 rدنيةHاحلياة ا

- يــحـــضّــر اجــتـــمــاعـــات مــجـــلس الــتـــوجــيه ويـــتــولى
rتنفيذ قراراته ومداوالته

rدرسةHيعد مشروع تنظيم ا -

rيعد مشروع النظام الداخلي للمدرسة -

- يــــحـــضّــــر مــــشـــاريـع اHـــيــــزانــــيـــة ويــــعــــد حـــســــابـــات
rدرسةHا

- يبرم الـصفـقات واالتـفاقيـات والعـقود واالتـفاقات
rعمول بهHفي إطارالتنظيم ا r درسةHرتبطة �هام اHا

- يـــســهــر عــلـى حــسن ســيــر الـــدروس وعــلى احــتــرام
rWتربصHكيفيات انتقاء  الترشيحات  وتقييم ا
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- �ـارس سـلطـة الـتـسـيـيـر والـسلـطـة الـسـلـمـيـة على
 rدرسةHجميع مستخدمي ا

- يــعــد الــتـــقــريــر  الــســنــوي عـن الــنــشــاط واحلــســاب
اإلداري الذي  يـرسله للـوزير اHكـلف باHالـية بعـد موافقة

مجلس التوجيه.

اHدير هو اآلمر بصرف ميزانية اHدرسة.

و�ــــكـــنـه أن يـــفــــوض إمـــضــــاءه Hـــســــاعـــديـه في حـــدود
اختصاصاتهم وفي إطار التنظيم اHعمول به.   

القسم الثالثالقسم الثالث
اجمللس البيداغوجياجمللس البيداغوجي

15 :  : يــبــدي اجملــلس الــبــيــداغــوجي رأيـه ويــقـدم اHـاداHـادّة ة 
اقــتـــراحــات وتــوصـــيــات فـــيــمـــا يــخص اHـــســائل اHـــتــعـــلــقــة

بالسير البيداغوجي للمدرسةr ال سيما فيما يأتي :
Wمـشـاريع الـبـرامج ومـنهـجـيـات الـتـكـوين وحتـس -

rعلوماتHستوى وجتديد اHا
rتقييم برامج الدراسة -

rقترحةHمشاريع البحث ا -
rيدانيةHتنظيم وسير التربصات ا -

 rواألساتذة WكونHتوظيف ا -
rسابقات واالمتحاناتHتشكيل جلان ا -

- مشـاريع التعـاون والتبـادل مع الهيـئات الوطـنية
 rو األجنبية

rدرسةHمنشورات ا -
- كل اHــسـائل ذات الــطـابع الــبـيــداغـوجي واHــتـعــلـقـة

�هامها.

اHـاداHـادّة ة 16 :  : حتـدد كـيـفـيـات سـيـر اجملـلس الـبـيداغـوجي
بقرار من الوزير اHكلف باHالية.

rــــادّة ة 17 :  : يــــرأس اجملــــلـس  الــــبــــيــــداغــــوجي مــــدرسHــــاداHا
WدرسHا Wالية  بقرار  من بHكلف  باHيعينه  الوزيـر ا

الذين لهم أعلى رتبة أو درجةH rدة ثالث (3) سنوات. 

يتكون اجمللس البيداغوجيr زيادة على ذلكr من :  
 rدرسةHمدير ا -

- مــديـر إدارة الــوسـائل واHــالـيــة لـلــمـديــريـة الــعـامـة
rأو ¡ثله rللمحاسبة

rكلف بالدراساتHدير اHنائب ا -

- نـائب اHــديـر اHــكـلف بــتـحــسـW اHــسـتــوى وجتـديـد
rعلوماتHا

rنائب مدير إدارة الوسائل -
- ¡ثل عن األسـاتذة الـدائمـW ينتـخبه نـظراؤه Hدة

rثالث (3)  سنوات قابلة للتجديد
- ¡ـثلW (2) عن أساتـذة الدوام اجلـزئيr يـنتـخبـهما

نظراؤهما Hدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد. 

اHاداHادّة ة 18 :  : �كن اجمللس الـبيداغوجي أن يستعW في
إطـار صالحـياته بـأي شـخص على سـبـيل االستـشـارة يراه

كفءا لدراسة اHسائل التي تعرض عليه.

القسم الرابعالقسم الرابع
التنظيم اإلداري للمدرسةالتنظيم اإلداري للمدرسة

اHـاداHـادّة ة 19 :  :  تـتـكـون اHدرسـةr حتت سـلـطـة اHـديرr من
الهياكل اآلتية : 

rمديرية فرعية للدراسات -
- مـــديـــريــــة فـــرعـــيـــة لـــتـــحــــســـW اHـــســـتـــوى وجتـــديـــد

rعلوماتHا
- مديرية فرعية إلدارة الوسائل.

20 :  : تـكلف اHـديـرية الـفـرعيـة لـلدراسـاتr على اHاداHادّة ة 
اخلصوصr بـما يأتي :

rتخصصHتنظيم مسابقات االلتحاق بالتكوين ا -
- تـــــأطـــــيـــــر الـــــتـــــكـــــويـن اHـــــتـــــخـــــصص الـــــذي يـــــســـــمح

  rبااللتحاق  �نصب على مستوى إدارة اخلزينة
rتخصصHمتابعة وتقييم التكوين ا -

r الرزنامات البيداغوجية Wإعداد وحتي -
- تـأطيـر ومتابـعة الـتكـوين ما قـبل التـرقيـة لبعض

رتب األسالك اخلاصة بإدارة  اخلزينة .

Wـــديــــريـــة الــــفـــرعــــيـــة لــــتـــحــــســـHــــادّة ة 21 :  : تـــكــــلف اHــــاداHا
اHستوى وجتديد اHعلوماتr على اخلصوصr بـمايأتي :

rهنيةHتنظيم االمتحانات ا -
- تأطيـر ومتابـعة التـكوين الـتحضـيري أثنـاء فترة
الــتــربـص لــشــغل بـــعض مــنــاصـب األسالك اخلــاصــة بــإدارة

r اخلزينة
- ضـمـان حتـسـW مسـتـوى وجتـديـد معـلـومـات أعوان

 rإدارة اخلزينة
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- اقـتـراح بـرامج الـتـبـادل والـتـعـاون مع اHـؤسـسـات
الوطنية واألجنبية اHماثلة لها.

rديـريـة الـفرعـيـة إلدارة الـوسائلH22 :  : تـكـلف ا اHاداHادّة ة 
على اخلـصوصr بضـمان الشـؤون اHتعـلقة بـاإلدارة العامة
واHـــوارد الــــبـــشـــريــــة واHـــالـــيــــة وحـــفظ أرشــــيف اHـــدرســـة

وتسيير الوسائل اHادية.

23 :  : يـــســــاعـــد نـــواب اHــــديـــر في أداء مــــهـــامـــهم اHــاداHــادّة ة 
رؤســاء مـــصـــالحr يـــحــدد  عـــددهم  وصالحـــيـــاتــهـم في إطــار

تنظيم اHدرسة.

اHــــاداHــــادّة ة 24 :  : يــــعــــW نــــواب اHـــــديــــر ورؤســــاء اHــــصــــالح
ومديـرو اHلحقـات بقرار من الـوزير اHكـلف باHالـية بناء

على اقتراح من مدير اHدرسة.

و تنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

25 :  : يـحدد الـتنـظـيم الداخـلي لـلمـدرسة بـقرار اHاداHادّة ة 
مـشـتــرك بـW الــوزيـر اHـكــلف بـاHــالـيـة والــسـلــطـة اHـكــلـفـة

بالوظيفة العمومية.

البــــاب الثالثالبــــاب الثالث
االلتحاق باHدرسة ونظــام الدراسةااللتحاق باHدرسة ونظــام الدراسة

القسم األولالقسم األول
االلتحاق باHدرسةااللتحاق باHدرسة

اHـاداHـادّة ة 26 :  : يـتم االلــتـحـاق بــاHـدرسـة طـبــقـا لـلــتـنـظـيم
اHعمول به.

اHــاداHــادّة ة 27 :  : �ـــكن أن يـــقـــبل بـــاHـــدرســـة اHـــتـــرشـــحــون
األجـــانب الـــذين يـــســـتـــوفـــون الـــشـــروط اHـــطـــلـــوبـــة طـــبـــقــا

للتنظيم اHعمول به.

القسم الثانيالقسم الثاني
تنظيم التكوينتنظيم التكوين

28 :  : يـــحـــدد عـــدد االخـــتـــبـــارات الـــكـــتـــابـــيـــة في اHــاداHــادّة ة 
اHـسـابـقـات اخلـارجــيـة وطـبـيـعـتـهـا ومــعـامالتـهـا وبـرامـجـهـا
بــقـرار مــشــتـرك بــW الــوزيـر اHــكـلـف بـاHــالـيــة والــسـلــطـة

اHكلفة بالوظيفة العمومية .

اHــاداHــادّة ة 29 :  : يـــتـــضـــمن الـــتـــكـــوين اHـــتـــخــصـص دروســا
ومـحـاضرات مـنـهـجيـة وأعـماال تـطـبـيقـيـة وأعـماال مـوجـهة

وتربصات  ميدانية.

اHـاداHـادّة ة 30 :  : يـتــحــصل الــطــلــبــة عـنــد انــتــهــاء الــتـكــوين
اHـــتـــخـــصص وفي حـــالـــة جنـــاحـــهمr عـــلى شـــهــادة تـــســـلـــمـــهــا

اHدرسة الوطنية للخزينة.  

31 :  : يــتــولى تــأطــيــر اHـتــربــصــW ومــتــابــعـتــهم اHـاداHـادّة ة 
أثنـاء التـكوين أسـاتذة اHدرسـة واإلطارات اHـؤهلة إلدارة
اخلـزينة وكذا اHنـتمون للـمؤسسات واإلدارات الـعمومية

األخرى. 
البــــاب الرابعالبــــاب الرابع
أحكـــام مــاليةأحكـــام مــالية

اHـاداHـادّة ة 32 :  : يـعــد مـديــر اHـدرسـة مــشـروع مــيـزانـيــتـهـا
ويعرضه على مجلس التوجيه للتداول بشأنه.

كمـا يـعـرض مـشـروع اHـيـزانـيـة عـلى الـوزيـر اHكـلف
باHالية للموافقة عليه.  

اHـاداHـادّة ة 33 :  :  تــمـسك مـحــاسـبــة اHـدرسـة حــسب قـواعـد
احملاسبة العمومية.

وتـخضع اHـدرسـة  لهـيـئـات الرقـابـة طبـقـا للـتـشريع
والتنظيم اHعمول بهما.

34 :  : تـــشـــتـــمل مـــيــــزانـــيـــة اHـــدرســـة عـــلى بـــاب اHــاداHــادّة ة 
لإليرادات وباب للنفقات.

في باب  اإليرادات  :في باب  اإليرادات  :
rإعانات سنوية تمنحها الدولة -

 rالهبات والوصايا -
- كل اHوارد األخرى اHتصلة بنشاط اHدرسة.

في باب  النفقات  :في باب  النفقات  :
rنفقات التسيير  -
- نفقات التجهيز.

اHـــــاداHـــــادّة ة 35 :  :  يــــــرسل احلــــــســــــاب اإلداري والـــــتــــــقــــــريـــــر
Wمـصحـوب rنـصـرمةHـاليـة اHالـسـنوي عن نـشاط الـسنـة ا
بآراء مـجلس التـوجيه وتوصـياته إلى السـلطات الـوصية
وإلى الـهـيـئـات اHـعـنـية طـبـقـا لـلـشـروط اHـنـصـوص عـلـيـها

في التشريع والتنظيم اHعمول بهما.

36 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 19 رمــضــان عـام 1433 اHـوافق 7
غشت سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2012 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

عـمــــرو تــازرارتr بــصـفــتـه رئــيـســـا لــدائــرة عـW طــارق
في والية غليزانr إلحالته على التّقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــشت سـنـة ل غــشت سـنـة r2012 يــتـضـمr يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام كـتـابن إنـهــاء مـهـام كـتـاب

عامW لدى رؤساء دوائر في الواليات.عامW لدى رؤساء دوائر في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2012 تــنــهى مـــهــام الــسّــادة

اآلتية أسـماؤهم بـصفـتهم كتـابا عـامW لـدى رؤساء دوائر
في الواليات اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- والية بجاية :- والية بجاية :
rانع يعقوبنHدائرة تيمزريت : ا

- والية قسنطينـة :- والية قسنطينـة :
rدائرة قسنطينة : عبد الرزاق طاوطاو

- والية تيبازة :- والية تيبازة :
دائرة القليعة : إلياس العيداني.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــشت سـنـة ل غــشت سـنـة r2012 يـتــضــمr يـتــضــمّن إنـهــاء مـهــام نـائبن إنـهــاء مـهــام نـائب

مدير بوزارة االستشراف واإلحصائيات.مدير بوزارة االستشراف واإلحصائيات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2012 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

براهم محجاطr بصـفته نائب مدير للـتنظيم في مديرية
الـــتــــنــــظــــيم والــــشـــؤون الــــقــــانـــونــــيــــة والـــتــــعــــاون بـــوزارة

االستشراف واإلحصائياتr لتكليفــه بوظيفة أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غشت سنة ل غشت سنة r2012 يتضمr يتضمّن إنهاء مهام مديرينن إنهاء مهام مديرين

.Wللشؤون الدينية واألوقاف في واليت.Wللشؤون الدينية واألوقاف في واليت
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHوافق أوّل غـشت سـنة 2012 تـنهـى مهـام الـسّـيدين

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل  غـشت سنة ل  غـشت سنة r2012 يـتضـمr يـتضـمّن إنهـاء مهـام مديرةن إنهـاء مهـام مديرة
لــــــلـــــــدلــــــلـــــــدّراســــــات بـــــــاجملــــــلـس الــــــوطـــــــني االقـــــــتــــــصــــــاديراســــــات بـــــــاجملــــــلـس الــــــوطـــــــني االقـــــــتــــــصــــــادي

واالجتماعي.واالجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHـوافق أوّل غــشت ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـدة

مـــســــعـــودة بــــوكـــمــــوشr زوجـــة شــــادرr بـــصــــفـــتــــهـــا مــــديـــرة
rلــلــدّراســات بــاجملــلس الــوطـــني االقــتــصــادي واالجــتــمــاعي

بناء على طلبها.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيّــان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433
اHــوافق أواHــوافق أوّل غـــشت ســنــة ل غـــشت ســنــة r2012 يــتـــضــمr يــتـــضــمّــنــان إنــهــاءــنــان إنــهــاء

مهام رؤساء دوائر في الواليات.مهام رؤساء دوائر في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2012 تــنــهى مـــهــام الــسّــادة

اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بـــصــفـــتــهم رؤســـاء دوائــر فـي الــواليــات
اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :

- والية أدرار :- والية أدرار :
rدائرة فنوغيل : مختار بن مالك

- والية تبسة :- والية تبسة :
rدائرة العوينات : جنيب مطاطلة

- والية جيجـل :- والية جيجـل :
rدائرة جيملة : محفوظ بن فليس

- والية سكيكدة :- والية سكيكدة :
rدائرة تمالوس : محمد سعودي

- والية عنابة :- والية عنابة :
rدائرة شطايبي : الشريف بودور

- والية إيليزي :- والية إيليزي :
rدائرة إن أمناس : عبد احلميد بوهيدل

- والية الوادي :- والية الوادي :
دائرة البياضة: محمد مخبي.
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- والية أدرار :- والية أدرار :
rدائرة فنوغيل : الشريف بودور

- والية تبسة :- والية تبسة :
rدائرة العوينات : محمد سعودي

- والية جيجـل :- والية جيجـل :
rدائرة جيملة : جنيب مطاطلة

- والية عنابة :- والية عنابة :
rدائرة شطايبي : محفوظ بن فليس
rالباردة : محمد مخبي Wدائرة ع

- والية الوادي :- والية الوادي :
rدائرة البياضة : مختار بن مالك

- والية غرداية :- والية غرداية :
دائرة بونورة : عبد احلميد بوهيدل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHـوافق أوّل غــشت ســنـة 2012 يـعــيّن الــسّـادة اآلتــيـة

أسماؤهم رؤساء دوائر في الواليات اآلتية :
- والية سكيكدة :- والية سكيكدة :

rدائرة تمالوس : عبد الرزاق طاوطاو
- والية برج بوعريريج :- والية برج بوعريريج :

rنصورة : إلياس العيدانيHدائرة ا
- والية بومرداس :- والية بومرداس :

دائرة دلس : اHانع يعقوبن.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــــشت ســــنــــة ل غــــشت ســــنــــة r2012 يـــتــــضـــمr يـــتــــضـــمّن تــــعـــيــــW مـــديـــرن تــــعـــيــــW مـــديـــر

اإلدارة العامة بالديوان اHركزي لقمع الفساد.اإلدارة العامة بالديوان اHركزي لقمع الفساد.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHـوافق أوّل غــشت ســنـة 2012 يــعــيّن الــسّــيــد بـراهم

مــحـــجــــاطr مــديـــــرا لإلدارة الــعــامــــة بــالــديـــوان اHــركـــزي
لقمع الفسـاد.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــشت ســنــة ل غــشت ســنــة r2012 يـــتــضــمr يـــتــضــمّن تــعـــيــW مــديــرينن تــعـــيــW مــديــرين

للشؤون الدينية واألوقاف في الواليات.للشؤون الدينية واألوقاف في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

بــمـــوجــــب مـــرســـــوم رئـــاســــــيّ مـــــؤرّخ فـــــي
13 رمـــضـــان عـــام 1433 اHـــوافـــق أوّل غـــشـــت ســنــة

اآلتي اســمـاهــمــا بــصــفــتـهــمــا مــديــرين لــلـشــؤون الــديــنــيـة
واألوقــاف في الــواليــتـW اآلتــيـتــrW لــتـكــلــيف كـل مــنـهــمـا

بوظيفـة أخـرى :
rفي والية تندوف rهدي حلبيبHا -

- اجلياللي بوخرصr في والية النعامة.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــشت سـنـة ل غــشت سـنـة r2012 يـتــضـمr يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديـرن إنــهـاء مـهــام مـديـر

البيئة في والية ورقلة.البيئة في والية ورقلة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2012 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

rبـــصــفــتـه مــديـــرا لــلـــبــيــئـــة في واليـــة ورقــلــة rقـــاسم Wأمــ
إلحالته على التّقـاعد.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غـشت سـنة ل غـشت سـنة r2012 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديرةن إنـهـاء مـهـام مـديرة

التربية في والية بومرداس.التربية في والية بومرداس.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHـوافق أوّل غــشت ســنـة 2012 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـدة

تــســعـــديت مــوالكr بــصــفــتــهـــا مــديــرة لــلــتــربــيــة في واليــة
بومرداسr لتكليفها بوظيفة أخـرى.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غــشت سـنـة ل غــشت سـنـة r2012 يـتــضـمr يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام مـديـرن إنــهـاء مـهــام مـديـر

السياحة والصالسياحة والصّناعة التقليدية في والية معسكر.ناعة التقليدية في والية معسكر.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHــوافق أوّل غـــشت ســنــة 2012 تــنــهـى مــهــام الــسّــيــد

بــلـخـيـر غــرس الـلهr بـصـفــته مـديـرا لــلـسـيـاحــة والـصّـنـاعـة
التقليدية في والية معسكر.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيّــان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433
Wـنـان تــعـيـWيــتـضــمّـنـان تــعـيـ rيــتـضــم r2012 ـوافق أوّل غــشت ســنـة ل غــشت ســنـةHـوافق أواHا

رؤساء دوائر في الواليات.رؤساء دوائر في الواليات.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHـوافق أوّل غــشت ســنـة 2012 يـعــيّن الــسّـادة اآلتــيـة

أسماؤهم رؤساء دوائر في الواليات اآلتية :
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مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1433 اHـوافق اHـوافق
أوأوّل غـــشت ســـنـــة ل غـــشت ســـنـــة r2012 يــتـــضـــمr يــتـــضـــمّن تـــعـــيــW مـــكـــلن تـــعـــيــW مـــكـــلّـــفــةـــفــة
بالدبالدّراسات والتراسات والتّلخيص بوزارة التربية الوطنية.لخيص بوزارة التربية الوطنية.

ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 13 رمــضـان عـام
1433 اHــــــوافق أوّل غـــــشـت ســـــنـــــة 2012 تـــــعــــــيّن الــــــسّـــــيـــــدة

تـسعـديت موالكr مـكلّـفة بـالدّراسـات والتّـلخـيص بوزارة
التربية الوطنية.

2012 يـــــــــعـــــــــيّـن الـــــــــسّــــــــــــادة اآلتــــــــــــيــــــــــــة أســــــــــــمــــــــــــــاؤهــم

مـــــــــديــــــــريـــن لـــــلــــشــــــــؤون الــــديـــــنـــــــيــــة واألوقـــــــاف فــي
الـواليات اآلتـية :

rفي والية تندوف rاجلياللي بوخرص -

rفي والية النعامة rهدي حلبيبHا -

- توفيق لوصيفr في والية عW تموشنت.

قرارات5 مقرقرارات5 مقرّرات5 آراءرات5 آراء
وزارة الفالحة والتنمية الريفيةوزارة الفالحة والتنمية الريفية

قرار وزاري مـشتـرك مؤرقرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في خ في 10 ربـيع األول عام  ربـيع األول عام 1432
اHـــــوافقاHـــــوافق 13 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة  فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة r2011 يـــــتـــــمr يـــــتـــــمّم الـــــقـــــرارم الـــــقـــــرار
الـــوزاري اHــشــتــرك اHــؤرالـــوزاري اHــشــتــرك اHــؤرّخ في خ في 13 صــفــر عــــام  صــفــر عــــام 1424
15 أبـــريل  ســـنـــة  أبـــريل  ســـنـــة 2003 الـــذي يـــحـــد الـــذي يـــحـــدّد قـــائـــمـــةد قـــائـــمـــة اHــوافق اHــوافق 
إيرادات ونـفقــات حـسـاب الـتـخصـيص اخلــاصإيرادات ونـفقــات حـسـاب الـتـخصـيص اخلــاصّ رقم رقم
111 -  - 302 الـــــذي عـــــنـــــوانــه "صــــنــــــدوق الــــتـــــنــــمـــــيــــة الـــــذي عـــــنـــــوانــه "صــــنــــــدوق الــــتـــــنــــمـــــيــــة

الــــــــرالــــــــرّيــــــــفــــــــيــــــــة واســــــــتــــــــصـالح األراضـي عــن طـــــــــريـقيــــــــفــــــــيــــــــة واســــــــتــــــــصـالح األراضـي عــن طـــــــــريـق
االمتيـاز".االمتيـاز".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليّةHإنّ وزير ا

rووزير الفالحة والتنمية الرّيفيّة

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 90 - 12 اHؤرخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أول يـنـايــر سـنـة
rتمّمHعدّل واHا r1990 الذي يحدد صالحيات وزير الفالحة

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 145
اHــؤرّخ في 26 مـــحـــرّم عــام 1424 اHــوافق 29 مـــارس ســـنــة
2003 الـذي يــحــدّد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتّــخــصـيص

اخلـاصّ رقم  111- 302 الــذي عــنــوانه "صــنــدوق الــتــنــمــيـة
r"الــرّيـفـيـة واســتـصالح األراضـي عــن طـــريـق االمـتـيــاز

rتمّمHعدّل واHا

وزارة التهيئة العمرانية والبيئةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 16 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 19
مايـو سنة مايـو سنة r2011 يعـد يعـدّل القرار اHؤرل القرار اHؤرّخ في خ في 23 ربيع ربيع
األواألوّل عــــــــام ل عــــــــام 1431 اHـــــــــوافق  اHـــــــــوافق 9 مـــــــــارس ســــــــنــــــــة  مـــــــــارس ســــــــنــــــــة 2010
واHـتـضـمواHـتـضـمّن تـعيـW أعـضـاء جلـنـة الـتـحـكـيم لـلـجـائزةن تـعيـW أعـضـاء جلـنـة الـتـحـكـيم لـلـجـائزة

الوطنية للمدينة اخلضراء.الوطنية للمدينة اخلضراء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 16 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1432 اHــوافق 19 مــايــو ســنــة 2011 يــعــدّل الــقــــرار اHـؤرّخ

r2010 ـوافق 9 مـارس سـنةHفي 23 ربـيع األوّل عام 1431 ا
كمـا يأتي :

"- الـسّـيـد فـريــد نـزارr رئـيس جلـنـة الـتـحـكـيمr ¡ـثل
الوزير اHكلّف بالبيئةr خلفا للسيد زوبير بن صبان...

.........(الباقي بدون تغيير)........"
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 16 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 19
مايـو سنة مايـو سنة r2011 يعـدr يعـدّل القرار اHؤرل القرار اHؤرّخ في خ في 23 ربيع ربيع
األواألوّل عــــــــام ل عــــــــام 1431 اHـــــــــوافق  اHـــــــــوافق 9 مـــــــــارس ســــــــنــــــــة  مـــــــــارس ســــــــنــــــــة 2010
واHـــتــــضـــمواHـــتــــضـــمّن تــــعـــيــــW أعـــضــــاء الـــلــــجـــنــــة الـــوزاريـــةن تــــعـــيــــW أعـــضــــاء الـــلــــجـــنــــة الـــوزاريـــة

اHشتركة للمساحات اخلضراء.اHشتركة للمساحات اخلضراء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 16 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام
1432 اHــوافق 19 مــايــو ســنــة 2011 يــعــدّل الــقــــرار اHـؤرّخ

r2010 ـوافق 9 مـارس سـنةHفي 23 ربـيع األوّل عام 1431 ا
كمـا يأتي :

"- الـسّيـد فريـد نـزارr رئيس الـلجـنـةr ¡ثل الـوزير
اHكلّف بالبيئةr خلفا للسيد زوبير بن صبان...

.........(الباقي بدون تغيير)........"
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- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
13 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 15 أبــــريل ســــنــــة 2003 الــــذي

يـــحــدّد قـــائـــمــة إيـــرادات ونـــفـــقـــات حـــســــاب الــتـــخـــصــيص
اخلــاصّ رقم 111 - 302 الـذي عنــوانـه "صنـدوق التـنمية

الرّيفية واستصالح األراضي عـن طـريـق االمتيـاز".

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : يـــعـــدّل هـــذا الـــقـــرار قـــائـــمـــة إيـــرادات
ونــفـــقــــات حـــســـاب الـــتـــخــصـــيص اخلـــــاصّ رقم 111 - 302
الـــذي عـنــوانـه "صــنــدوق الــتـنـمــيـة الـرّيــفـيــة واسـتـصالح
األراضي عـن طـريـق االمتيــاز" اHلحقـة بالقرار الوزاري
اHشـتـرك اHؤرّخ في 13 صـفـر عام 1424 اHـوافق 15 أبـريل

سنة 2003 واHذكور أعاله.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تــتـــمم قــائـــمــة إيـــرادات ونــفـــقـــات حـــســـاب
الـــــتـــــخـــــصـــــيـص اخلـــــــاصّ رقم 111 - 302 الــــــذي عـــــنــــــوانـه
"صــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــرّيــفـــيــة واســتــصالح األراضي عـن
طـــريـق االمــتـيـــاز" اHــلــحـقــة بــالــقـرار الــوزاري اHــشــتـرك
اHــــؤرّخ في 13 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 15 أبــــريل ســــنـــة

2003 واHذكور أعالهr كما يأتي :

"في باب اإليرادات :"في باب اإليرادات :

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

في باب النفقات :في باب النفقات :

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

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

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

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

.WاليHمصاريف تسيير الوسطاء ا -

قائمة النشاطات التي تستفيد من دعمقائمة النشاطات التي تستفيد من دعم
صندوق التنمية الريفية واستصالح األراضيصندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي

عن طريق االمتيازعن طريق االمتياز

1 - اإلعانات اHوجهة لعمليات التنمية الريفية : - اإلعانات اHوجهة لعمليات التنمية الريفية :

أ) - استصالح األراضي الفالحية :أ) - استصالح األراضي الفالحية :

rقلع األحراش -

rاحلرث -

rقلع اجلذور -

rأشغال تسوية التربة إلزالة ركام األتربة الكبير -
- التوطئة الفالحية.

....(الباقي بدون تغيير)....
ب) - التهيئات اخلاصة بالري :ب) - التهيئات اخلاصة بالري :

rتهيئة احلفر -
rتطوير احلفر -

rتسييج احلفر باخلرسانة -
rبناء رؤوس شبكات السقي -

rتهيئة الفقارة -
rبناء حواجز مائية -

rتصحيح مجرى -
- تـغـيـيــر وجـهـة الـوديـان حلـمـايـة فـضـاءات الـري من

rالفيضان
rياه الفالحيةHصرف ا -

- إجناز منشآت الري اخلطية كما يأتي :
rرسم السقي *

rمحجمة لشبكة سقي *
rتفريغ الري *

rجتهيز ضد الغنم *
* ¡ر اHنشأة.

rجتهيز محطات التصفية والتخصيب -
- اHـــنــشـــآت الــتـــقــنـــيــة لـــلــري واHـــيــكـــانــيـــكــيـــة لــلــري

والكهروميكانيكية للري.
....(الباقي بدون تغيير)....

ج) - أشغال احملافظة على التربة :ج) - أشغال احملافظة على التربة :
rإقامة حزام من احلجارة -
rإقامة حدبات في األرض -

rجتديد النبات -
rإقامة سياج حي -

- ¡ارسات فالحية.
....(الباقي بدون تغيير)....

د) - حتسW أنظمة اإلنتاج الفالحي :د) - حتسW أنظمة اإلنتاج الفالحي :
rدعامات الكروم -
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rتطعيم أشجار الزيتون والكروم -

- تقليم للتجديد.

....(الباقي بدون تغيير)....

ز) - فك العزلة :ز) - فك العزلة :

- فــتـح مــســالك فالحــيــة وريــفــيــة ومــســالك تــوصــيل
rإلى محيطات االستصالح

- تهـيـئـة وتـأهـيل مـسـالك فالحـيـة وريـفـيـة ومـسالك
توصيل إلى محيطات االستصالح.

2 - اإلعانات اHوجهة لعمليات استصالح األراضي : - اإلعانات اHوجهة لعمليات استصالح األراضي :

rقياس طوبوغرافي -

- حتديـد مسـاحة احملـيط وجتزئـة القـطع مع تنـصيب
rستفيدينHا

rاستعمال الطاقة الشمسية و/أو طاقة الرياح -

rاقتناء مولدات كهربائية و/أو محوالت -

- مراكز مبنية.

....(الباقي بدون تغيير)....

3 - اHـــــصــــاريف اخلـــــاصــــة بــــالــــدراســـــات واHــــقــــاربــــة - اHـــــصــــاريف اخلـــــاصــــة بــــالــــدراســـــات واHــــقــــاربــــة
والتكوين والتنشيط :والتكوين والتنشيط :

rتابعة والتقييمHمصاريف الدراسة وا -

rمصاريف التكوين -

rمتابعة ومراقبة إجنازات الري -

rمصاريف اإلرشاد والتنشيط -

- مصاريف اHقاربة والنشر في اجلرائد.

4 - كل النفقـات األخرى الضرورية إلجناز اHشاريع - كل النفقـات األخرى الضرورية إلجناز اHشاريع
ذات الصلة �وضوعهr ال سيما :ذات الصلة �وضوعهr ال سيما :

- اقـــتــنـــاء وحتــويـل اHــادة األولـــيــة فـي إطــار أشـــغــال
صناعة اخلزف".

اHـاداHـادّة ة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســيـمّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1432 اHـوافق
13 فبراير سنة 2011.

وزير  الفالحة والتنميةوزير  الفالحة والتنمية
الريفيةالريفية

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

وزيروزير اHالية اHالية
كر جوديكر جودي

قـــرار مؤرقـــرار مؤرّخ في خ في 27  ربيع الـثاني عــام   ربيع الـثاني عــام 1433 اHوافــق  اHوافــق 20
مــارس ســنـة مــارس ســنـة r2012 يــتــضــم يــتــضــمّن إنــشــاء جلــنــة وطــنــيـةن إنــشــاء جلــنــة وطــنــيـة

للمناطق الرطبة.للمناطق الرطبة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الفالحة والتنمية الريفية

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 82-439 اHـــــؤرّخ في 25
صـفر عام 1403 اHوافق 11 ديسـمبـر سنة 1982 واHـتضمّن
انضمـام اجلزائر إلى االتـفاقيـة اHتعـلّقة بـاHناطق الـرطبة
ذات األهمية الدولـية وخاصة باعتبـارها مالجىء للطيور
r(إيران) وقعة في 2 فبراير سنة 1971 برمزارHا rالبرية

- و�قـتـضى اHرســوم الـتّنـفـيذيّ رقم 90-12 اHـؤرّخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اHــوافق أوّل يـنـايــر سـنـة
rتمّمHعدّل واHا r1990 الذي يحدّد صالحيات وزير الفالحة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 95-201 اHؤرّخ
في 27 صـــفـــر عـــام 1416 اHــوافــق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــــة 1995
واHـتــضـمّن تـنـظــيم اإلدارة اHـركـزيــة في اHـديـريــة الـعـامـة

rتمّمHعدّل واHا rللغابات

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : تــنــشــأr حتت وصــايــة الــوزيــر اHــكــلّف
بـالـغـابــات ولـدى اHـديـريـة الـعــامـة لـلـغـابــاتr جلـنـة وطـنـيـة
للـمناطق الـرطبةr تـدعى في صلب النص "الـلجنـة"r طبقا
ألحـكــام اHـادّتـW 2 و3 من اHــرســوم الـتّــنــفــيـذيّ رقم 12-90
اHؤرّخ في 4 جمـادى الثانـية عام 1410 اHوافق أوّل يـناير

سنة r1990 اHعدّل واHتمّم واHذكور أعاله.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تـــكـــلّف الـــلّــجـــنــة مـن أجل ضــمـــان تـــســيـــيــر
مــتــعـــدد الــقــطـــاعـــات ودائـم لــلــمــنــاطق الــرطــبـــة واHــوارد

التي تزخر بهاr �ا يأتي :
- مـتـابـعـة إعـداد االسـتـراتـيـجـيـة الـوطنـيـة ومـخـطط

rناطق الرطبة واحملافظة عليهاHالعمل لتسيير ا
- الـــســهــر عـــلى تــنـــفــيـــذ االســتــراتـــيــجـــيــة الــوطـــنــيــة

ومخطط العمل للمناطق الرطبة.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : تـــتــكـــوّن الــلّـــجــنـــةr الــتـي يــرأســـهــا الـــوزيــر
اHكلّف بالغابات أو ¡ثلهr كما يأتي :

rثل عن وزارة الداخلية واجلماعات احمللية¡ -
rثل عن وزارة الشؤون اخلارجية¡ -

rثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي¡ -
rثل عن وزارة التهيئة العمرانية والبيئة¡ -

- ¡ــــــثـل عن وزارة الـــــــصــــــيـــــــد الــــــبـــــــحــــــري واHــــــوارد
rالصيدية
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rائيةHوارد اHثل عن وزارة ا¡ -
rثل عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية¡ -

rثل عن وزارة الثقافة¡ -
rثل عن وزارة االتصال¡ -
rاليةHثل عن وزارة ا¡ -

rناجمHثل عن وزارة الطاقة وا¡ -
rثل عن وزارة التربية الوطنية¡ -
rثل عن وزارة األشغال العمومية¡ -

rتجددةHثل عن مركز تطوير الطاقات ا¡ -
rثل عن وكالة الفضاء اجلزائرية¡ -

- ¡ـثــلـW عن جـمــعـيـات حــمـايـة الــبـيـئـة الــتي تـعـمل
في مجال اHناطق الرطبة.

�ـكن اللـجـنة أن تـستـعW بـكل شـخص أو هيـئة ذات
كفاءةr من شأنها مساعدتها في أشغالها.

4 :  : يــعــيّن أعــضــاء الــلّـجــنــة �ــقــرّر من الــوزيـر اHـاداHـادّة ة 
اHكـلّـف بالغــابـاتr بنـاء على اقتــراح من الهيئات التي

ينتمون إليهاH rدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.
rوفي حــالـــة انــقـطـــاع عـضــويــة أحـد أعــضـاء الــلـجــنـة
يـــتم تــعــويــضــه حــسب األشــكــــال نــفــســهــــا حــتى انــتــهـــاء

مــدة العضـويـة.

(2) Wـادّة ة 5 :  : جتـتـمع الـلّـجـنـة في دورة عـاديـة مـرتHـاداHا
في الــســـنــة بــنــاء عــلى اســتــدعــاء من رئــيــســهــاr و�ــكن أن
تـــــســــتــــدعـى في دورة غـــــيــــر عـــــاديــــة لــــلـــــتــــداول فـي نــــقــــاط
مسـتـعجـلـة أو ذات أهـميـة خـاصـة كلـمـا طلـب ذلك رئيـسـها

أو ثلث (3/1) أعضائها على األقـل.

تـــرسـل االســــتـــدعــــاءات إلى أعــــضــــاء الــــلّـــجــــنــــة وكـــذا
rعــلى األقــل rــلــفــــات الــتـي تــتم دراســتــهــا قــبـل أســبــوعHا

من انعقاد االجتماع.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : تـــعــد الــلّـــجــنـــة مــحـــضــر اHــداوالت بـــعــد كـل
اجــتــمـــاعr وتــرســلـه إلى الــوزيــر اHـــكــلّف بــالـــغــابــات خالل

الثالثW (30) يوما التي تلي االجتماع.

اHــاداHــادّة ة 7 :  : تـــتـــــولى اHـــديـــريـــــة الـــعــــامــــة لـــلـــغــــابـــات
أمانـة اللّجنـة.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 27 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 20 مارس سنة 2012.

رشيد بن عيسىرشيد بن عيسى

وزارة  وزارة  التضامن الوطني واألسرةالتضامن الوطني واألسرة
قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 11  مـحـر  مـحـرّم عام م عام 1433 اHـوافق  اHـوافق 6  ديـسـمـبـر ديـسـمـبـر
r 2011 يــــعــــد r يــــعــــدّل الـــقــــرار اHــــؤرل الـــقــــرار اHــــؤرّخ في خ في 12 ربــــيع ربــــيع ســـنـــة ســـنـــة 
الــــثــــاني عــــام الــــثــــاني عــــام 1431 اHــــوافق  اHــــوافق 28  مــــارس ســــنـــة مــــارس ســــنـــة 2010
واHتـضمواHتـضمّن تعـيW أعضـاء مجلس الـتوجيه لـلمركزن تعـيW أعضـاء مجلس الـتوجيه لـلمركز
الـــوطــني الســتـــقــبــال الــفـــتــيــات والــنـــســاء ضــحــايــاالـــوطــني الســتـــقــبــال الــفـــتــيــات والــنـــســاء ضــحــايــا
rالـــعـــنف ومـن هن في وضـع صـــعب لـــبــــوســـمـــاعـــيلrالـــعـــنف ومـن هن في وضـع صـــعب لـــبــــوســـمـــاعـــيل

والية تيبازة.والية تيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 11 مـحرّم عام 1433 اHـوافق
6 ديــسـمـبــر سـنـة 2011 يـعـدّل الــقـرار اHـؤرّخ في 12 ربـيع
الـثاني عام 1431 اHوافق 28 مـارس سنة 2010 واHـتضمّن
تــــعـــيــــW أعـــضــــاء مــــجـــلس الــــتــــوجـــيـه لـــلــــمـــركــــز الــــوطـــني
السـتقـبال الـفتـيات والـنسـاء ضحـايا الـعنف ومن هن في

وضع صعب لبوسماعيلr والية تيبازةr كما يأتي :
"- مـــلـــيــكـــة مـــوســـاويr ¡ـــثـــلـــة عن وزيـــر الـــتــضـــامن

rرئيسة rالوطني واألسرة
... (الباقي بدون تغيير) ...".

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
يــولــيــو قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 2  شــعـــبــان عــام   شــعـــبــان عــام 1432  اHــوافق   اHــوافق 4 يــولــيــو 
سـنـة سـنـة r 2011 يتـضـم r يتـضـمّن اسـتخالف عـضـو في مـجلسن اسـتخالف عـضـو في مـجلس

إدارة اHسرح اجلهوي بأم البواقي.إدارة اHسرح اجلهوي بأم البواقي.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 2 شعـبـان عام 1432 اHـوافق
4 يـولـيــو سـنـة 2011 يـعــيّن الـسّـيــد مـحـمـد لــغـديـريr ¡ـثل
الـــوزيـــر اHــكـــلّـف بـــالـــثــقـــافـــةr رئـــيـــســـاr في مـــجـــلس إدارة
اHــــســـرح اجلـــهــــوي بـــأم الـــبــــواقي لـــلــــفـــتـــرة اHــــتـــبـــقــــيـــة من
العضويةr خلفـا للسّيدة زهية بن الشـيخr تطبيقا  ألحكام
اHـادّة 10 من اHـرســوم الـتّـنــفـيـذيّ رقم 07 - 18 اHـؤرّخ في
27 ذي احلــــجّــــة عــــام 1427 اHــــوافق 16 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2007

واHتضمّن القانون األساسي للمسارح اجلهوية.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

يــولــيــو قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ في خ في 2  شــعـــبــان عــام   شــعـــبــان عــام 1432  اHــوافق   اHــوافق 4 يــولــيــو 
سـنـة سـنـة r 2011 يتـضـم r يتـضـمّن اسـتخالف عـضـو في مـجلسن اسـتخالف عـضـو في مـجلس

إدارة اHسرح اجلهوي بسكيكدة.إدارة اHسرح اجلهوي بسكيكدة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 2 شعـبـان عام 1432 اHـوافق
r4 يـولـيـو سـنة 2011 يعـيّـن السّـيـد عـبـد الـعـزيـز بـوحـبـيـلة
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¡ثل الـوزيـر اHكـلّف بـالثـقـافةr رئـيسـاr في مـجلس إدارة
rتبـقية من الـعضويةHلـلفتـرة ا rسرح اجلهـوي بسكـيكدةHا
خلفـا للسّـيدة نـورية جناعيr تـطبـيقا  ألحـكام اHادّة 10 من
اHـرسوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 07 - 18 اHـؤرّخ في 27 ذي احلـجّة
عام 1427 اHوافق 16 ينـاير سنة 2007 واHتـضمّن القانون

األساسي للمسارح اجلهوية.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 8  شـعــبــان عـام   شـعــبــان عـام 1432  اHـوافق   اHـوافق 10 يــولــيـو يــولــيـو
ســـــنـــــة ســـــنـــــة r 2011 يــــتــــضــــم r يــــتــــضــــمّـن تــــعــــيــــW أعــــضــــاء اجملــــلسـن تــــعــــيــــW أعــــضــــاء اجملــــلس
الــتــوجـيــهي لــلــمـدرســة اجلــهـويــة لــلـفــنــون اجلـمــيــلـةالــتــوجـيــهي لــلــمـدرســة اجلــهـويــة لــلـفــنــون اجلـمــيــلـة

لتيبــازة.لتيبــازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 8 شعـبـان عام 1432 اHـوافق
10 يــولـــيــو ســـنــة 2011 تـــعــيّن اآلنـــســتـــان والــسّـــادة اآلتــيــة

أسمـاؤهمr تـطبـيقـا ألحكـام اHادّة 9 من اHـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقـم 98 - 242 اHــــــــؤرّخ في 8 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عـــــــام 1419
اHـــــوافق أوّل غـــــشـت ســـــنــــة 1998 واHـــــتـــــضـــــمّن الـــــقـــــانـــــون
األسـاسي لـلــمـدارس اجلـهـويـة لـلـفــنـون اجلـمـيـلـــةr أعـضـــاء
في اجمللس الـتوجيهي لـلمدرسة اجلـهوية لـلفنون اجلـميلـة

لتيبازة.

1 - األعضـاء الدائمون : - األعضـاء الدائمون :
rـكـلّف بـالـثـقـافـةHمـديـر الـواليــة ا rعـمـبـيس Wحــسـ -

rرئيسا
- أحــمــد مـــريــاحr مــديــر الـــواليــة اHــكــلّف بـــالــتــربــيــة

rأو ¡ثله rالوطنية
- بـوعالم بن عــمـرr مـديـر الــواليـة اHـكـلّف بــالـشـبـاب

rأو ¡ثله rوالرياضة
- أكـرو بـركـان مــهـنيr مـفــتش الـوظـيــفـة الـعــمـومـيـة

rأو ¡ثله rبالوالية
- مـــحــمــد أمـــW خــضـــراويr ¡ــثل الـــســلـــطــة اHــكـــلّــفــة

rالية على مستوى الواليةHبا
- مــحــمــد زيــتــونيr ¡ــثل الــوزيــر اHــكــلّف بــالــســكن

rوالعمران

 2 - األعضـاء اHنتخبون :- األعضـاء اHنتخبون :

rدرســةHثل منتخب عن أساتذة ا¡ rكـر سغقوا -
rدرســةHثل منتخب عن أساتذة ا¡ rكر كيشو -

- نـــــزهــــــــة تــــيــــفـــــورةr ¡ــــثــــلـــــــة مـــنــــتــــخـــبـــــــة عــن
rالتالميذ

- عـــــايـــــدة بــــوكــــــروشr ¡ــــثــــلـــــــة مـــــنــــتــــخــــبـــــــة عــن
rWوالتقني Wاإلداري WستخدمHا

 3  - شـــخــصــيـــتــان لـــهــمــا كـــفــاءة فـي مــجــال الـــفــنــون- شـــخــصــيـــتــان لـــهــمــا كـــفــاءة فـي مــجــال الـــفــنــون

اجلميلـة :اجلميلـة :

rفنان تشكيلي rإسماعيل شنعة -

rفنان تشكيلي rعبد الكر حمري -
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 24 شـعــبــان عـام  شـعــبــان عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 26 يــولــيـو يــولــيـو
ســــــنـــــة ســــــنـــــة r2011 يـــــتـــــضــــمr يـــــتـــــضــــمّـن تـــــعــــيـــــW أعـــــضــــاء اجملـــــلسـن تـــــعــــيـــــW أعـــــضــــاء اجملـــــلس

التوجيهي للمركز اجلزائري للسينما.التوجيهي للمركز اجلزائري للسينما.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 24 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1432
اHــــوافق 26 يــــولــــيــــو ســــنـــة 2011 يــــعــــيّن األعــــضــــاء اآلتــــيـــة
أسمـاؤهمr تـطبـيقـا ألحكـام اHادّة 9 من اHـرسـوم التّـنفـيذيّ
رقم 10- 74 اHـــــــؤرّخ فـي 21 صـــــفـــــر عـــــام 1431 اHـــــوافق 6
فــــــبــــرايــــر ســـــنـــة 2010 واHــــتـــضــــمّن الــــقــــانـــون األســــاسي
لـــلـــمــــركــــز اجلــــزائـــري لـــلـــســــيــــنـــمـــاr الـــســـيـــدات واآلنـــســة

والسادة :

rكـلّف بالـثقـافةHـثلـة الوزيـر ا¡ rزهـية بن الـشيخ -
rرئيسا

- كــــمــــال الــــدين إســــمــــاعـــــيـلr ¡ـــثـل وزيـــر الــــدفــــاع
rالـوطني

- شـــريف عـــليr ¡ـــثل الـــوزيــر اHـــكــلّـف بــالـــداخــلـــيــة
rواجلماعات احمللية

- عــبــد احلــمـيــد أحــمــد خــوجـةr ¡ــثل الــوزيــر اHــكـلّف
rبالشؤون اخلارجية

rالـيّةHكلّف باHثل الوزير ا¡ rمحمد دعمي -
- لـطــيـفــة رمــكيr ¡ــثـلــة الـوزيــر اHــكـلّف بــالــتـربــيـة

rالوطنية
- مــلــيــكــة Hــدانيr ¡ــثــلـة الــوزيــر اHــكــلّف بــالــتــعـلــيم

rالعالي والبحث العلمي
- عـثـمــان واضـحيr ¡ـثل الـوزيـر اHــكـلّف بـالـشـبـاب

rوالرياضة
rكلّف باالتصــالHثلة الوزير ا¡ rسهام خليلي -

- عــــبـــد احلــــمــــيـــد شــــردودr ¡ـــثـل الـــديــــوان الــــوطـــني
rؤلف واحلقوق اجملاورةHحلقوق ا

- نـــســيـــمــــة جــمـــالr ¡ـــثـــلــة مـــديـــر اHــركــــز الـــوطــني
rلألرشيف

rمخرج ومنتج سينمائي rمرباح WH -
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rفنان rعبد النور مونتانا -
rركزHثل عن مـستخـدمي ا¡ rالك تـزاروتHعـبد ا -

منتخب من طرف نظرائه.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مـؤرقـرار مـؤرّخ في خ في 20 شـو شـوّال عـام ال عـام 1432 اHـوافق  اHـوافق 18 سـبـتـمـبـر سـبـتـمـبـر
سـنة سـنة r2011 يـحدr يـحدّد القـائمة االسـمية ألعـضاء مجلسد القـائمة االسـمية ألعـضاء مجلس

إدارة الباليه الوطني.إدارة الباليه الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �ـوجب قرار مؤرّخ في 20 شوّال عام 1432 اHوافق
18 سـبــتـمـبــر سـنـة 2011 حتـدّد الـقــائـمــة االسـمـيــة ألعـضـاء

مــجـلس إدارة الـبـالـيـه الـوطـنيr تـطـبــيـقـا ألحـكـام اHـادّة 15
مــكــرر من اHـرســوم الــتّـنــفــيـذيّ رقم 92-290 اHـؤرّخ في 6
مــحـرّم عـام 1413 اHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1992 واHــتـضـمّن

إنشاء الباليه الوطنيr اHعدّل واHتمّمr كما يأتي :

السيدات والسادة :
- زهـــيــة بن شـــيخ احلــســـrW ¡ــثــلـــة الــوزيـــر اHــكــلّف

rرئيسا rبالثقافة
rاليّةHكلّف باHثل الوزير ا¡ rمحمد زياني -

rكلّف بالتجارةHثلة الوزير ا¡ rجوهر بنيني -
- صــــلــــيــــحــــة نــــاصـــر بــــايr ¡ــــثــــلــــة الــــوزيــــر اHــــكــــلّف

rبالسياحة
- فـــــضــــيــــلـــــة بن بــــوعـــــليr ¡ــــثـــــلــــة الــــوزيــــر اHـــــكــــلّف

rباالتصـال
- شـــــاكـــــر ســـــيـــــديــــــريـــــةr ¡ـــــثل مـــــديـــــر األركـــــســـــتـــــرا

rالسنفونية الوطنية
- رابح بـاديسr ¡ـثل اHـدير الـعـام للـديـوان الـوطني

حلقوق اHؤلف واحلقوق اجملاورة.

يــــلـــغـى الــــقـــرار اHــــؤرّخ في 19 ذي احلــــجّــــة عـــام 1429
اHــوافق 17 ديــســمــبــر ســنـة 2008 الــذي يــحــدّد الــتــشــكــيــلــة

االسمية جمللس إدارة الباليه الوطني.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 22  شو  شوّال عام ال عام 1432 اHوافق  اHوافق 20  سبـتمبر  سبـتمبر
سـنة سـنة r2011 يحـدr يحـدّد القـائمـة االسـميـة ألعضـاء اجمللسد القـائمـة االسـميـة ألعضـاء اجمللس

التوجيهي للمتحف الوطني بتبسة.التوجيهي للمتحف الوطني بتبسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 22 شـوّال عام 1432 اHـوافق
20 سـبــتـمـبـر  سـنـة 2011 حتـدّد الــقـائـمـة االسـمـيـة ألعـضـاء

اجملـلس الــتـوجـيــهي لـلـمــتـحف الــوطـني بــتـبـســةr تـطـبــيـقـا
ألحــــكــــام اHـــادّة 17 من اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 160-07
اHــؤرّخ في 10 جــمــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 27 مــايــو
سـنـة 2007 الــذي يـحــدّد شـروط إنــشـاء اHــتـاحـف ومـهــامـهـا

وتنظيمها وسيرهاr اHعدّلr كمـا يأتي :
السيدات والسادة :

rــكــلّف بــالــثــقـــافــةHــثل الــوزيــر ا¡ rجــياللي زبــدة -
rرئيسا

- مـصطفى سعـيديr ¡ثل الوزيـر اHكلّف بالـداخلية
rواجلماعات احمللية

rاليةHكلّف باHثل الوزير ا¡ rحلبيب خموج -
- نــــــصـــــــر الــــــدين حــــــاجـيr ¡ــــــثـل الــــــوزيــــــر اHــــــكــــــلّف

rباجملاهدين
- مــنـــيــرة دلـــومr ¡ــثــلـــة الــوزيــر اHـــكــلّف بـــالــشــؤون

rالدينية واألوقاف
- حــوريـة دخــلـيلr ¡ــثـلــة الـوزيــر اHـكـلّـف بـالــشـبـاب

rوالرياضة
- وفـــاء مــطـــروحr ¡ــثـــلــة الــوزيـــر اHــكـــلّف بــالـــبــحث

rالعلمي
- كـــمــــال زيـــدr ¡ـــثـل الـــوزيــــر اHـــكــــلّـف بـــالـــتــــربــــيـــة

rالوطنـية
- كمال تيغزةr ¡ثل الوزير اHكلّف بالسياحة.

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 22  شو  شوّال عام ال عام 1432 اHوافق  اHوافق 20  سبـتمبر  سبـتمبر
سـنة سـنة r2011 يحـدr يحـدّد القـائمـة االسـميـة ألعضـاء اجمللسد القـائمـة االسـميـة ألعضـاء اجمللس

التوجيهي للمتحف الوطني بشرشال.التوجيهي للمتحف الوطني بشرشال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 22 شـوّال عام 1432 اHـوافق
20 سـبــتـمـبــر سـنـة 2011 حتـدّد الـقــائـمــة االسـمـيــة ألعـضـاء

اجملـلس الـتـوجيـهي لـلـمـتحـف الوطـني بـشـرشـالr تطـبـيـقا
ألحــــكــــام اHـــادّة 17 من اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 160-07
اHــؤرّخ في 10 جــمــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 27 مــايــو
سـنـة 2007 الــذي يـحــدّد شـروط إنــشـاء اHــتـاحـف ومـهــامـهـا

وتنظيمها وسيرهاr اHعدّلr كمـا يأتي :
السيدتان والسادة :

rـكلّف بـالـثـقــافـةHـثل الـوزيـر ا¡ rعمـبـيس Wحـسـ -
rرئيسا

- عــــبــــد الــــقــــادر جــــيــــبــــاويr ¡ــــثل الــــوزيــــر اHــــكــــلّف
rبالداخلية واجلماعات احمللية
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rاليةHكلّف باHثل الوزير ا¡ rالك جبارHعبد ا -

rكلّف باجملاهدينHثل الوزير ا¡ rعمار عيادي -

- مـــــصـــــطـــــفـى بال حـــــاجـيr  ¡ـــــثل الــــــوزيـــــر اHـــــكـــــلّف
rبالشؤون الدينية واألوقاف

- نـــبـــيل حــــديـــدr ¡ـــثل الـــوزيـــر اHـــكـــلّف بـــالـــشـــبـــاب
rوالرياضة

- جـــعـــفـــر ســـمـــارr ¡ـــثـل الـــوزيـــر اHـــكـــلّف بـــالـــبـــحث
rالعلمي

- جــيـدة بــولـقــانr ¡ـثــلـة الــوزيـر اHــكـلّف بــالـتــربــيـة
rالوطنية

- هادية شنيدr ¡ثلة الوزير اHكلّف بالسياحـة.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 11  ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام   ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1432 اHــــــوافق  اHــــــوافق 9
أكتـوبر سـنة أكتـوبر سـنة r2011 يـتضـمr يـتضـمّن تعيـW أعضـاء مجلسن تعيـW أعضـاء مجلس

إدارة اHسرح اجلهوي بباتنـة.إدارة اHسرح اجلهوي بباتنـة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

 �ـــوجب قـــرار مـــؤرّخ في 11 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1432
اHــــوافق 9 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة 2011 يــــعــــيّن األعــــضــــاء اآلتــــيـــة
أسماؤهمr تـطبيقا ألحكام اHادّة 10 من اHرسـوم التّنفيذيّ
رقم 07-18 اHـؤرّخ في 27 ذي احلــجّـة عـام 1427 اHـوافق 16
ينـاير سـنة 2007 واHتـضمّن الـقـانون األسـاسي لـلمـسارح

اجلهوية في مجلس إدارة اHسرح اجلهوي بباتنة :

السيدة والسادة :

- عـــــبــــد الـــــلّه بـــــوقــــنـــــدورةr ¡ــــثـل الــــوزيـــــر اHــــكـــــلّف
rرئيسا rبالثقافة

- عـــبـــــد احلـــمـــــيــــد زيـــــادr ¡ـــثــل الــــوزيــــر اHــــكـــــلّف
rاليّةHبا

- نــــصـــر الــــدين صــــحـــراويr ¡ــــثل الــــوزيـــر اHــــكـــلّف
rبالداخلية واجلماعات احمللية

- عـــــبــــد الـــــكــــر حـــــبــــيـبr ¡ــــثـل اHــــســـــرح الــــوطـــــني
rاجلزائري

- عــــلي مـالخـــســـوr ¡ــــثل اجملـــلـس الـــشــــعـــبي الــــبـــلـــدي
rلبلدية باتنة

- نـبـيـلـة مـحـمـديr ¡ـثـلـة الـديـوان الـوطـني لـلـثـقـافـة
rواإلعالم

- حلــــــــسـن شـــــــيــــــــبـــــــةr ¡ــــــــثـل مـــــــنــــــــتـــــــخـب مـن طـــــــرف
rللمسرح اجلهوي لباتنة Wالفني WستخدمHا

- جــــــــمــــــــال طـــــــيــــــــارr ¡ــــــــثـل مــــــــنــــــــتــــــــخـب مـن طـــــــرف
اHستخدمW الفنيW للمسرح اجلهوي لباتنة.

يـــــلـــــغـى الــــقــــــرار اHـــــؤرّخ في 2 شـــــعـــــبـــــان عـــــام 1428
اHــوافـق 15 غــشت ســنــة 2007 واHــتــضــمّن تــعــيــW أعــضـاء

مجلس إدارة اHسرح اجلهوي بباتنة.
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ديـســمــبـر قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 12 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 7 ديـســمــبـر 
ســــــنــــــة ســــــنــــــة r2011 يــــــتـــــضــــــمن تــــــعـــــيــــــW أعـــــضــــــاء اجملـــــلسr يــــــتـــــضــــــمن تــــــعـــــيــــــW أعـــــضــــــاء اجملـــــلس
الـــتــوجـــيـــهي لـــلـــمـــعــهـــد الـــوطـــني لـــلـــتـــكــويـن الــعـــاليالـــتــوجـــيـــهي لـــلـــمـــعــهـــد الـــوطـــني لـــلـــتـــكــويـن الــعـــالي

للموسيقىللموسيقى.
ـــــــــــــــــــــــــــ

�وجب قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1433 اHوافق 7
ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 2011 تــعـــW الـــســيـــدات والـــســادة اآلتـــيــة
أســـمــــاؤهــمr تـــطـــبــيـــقــا ألحـــكـــام اHــــادة 10 مـــن اHــرسـوم
رقم 85 - 243 اHـؤرّخ في 16 مـحـرّم عام 1406 اHـوافق أول
أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 1985 واHـــــتــــضـــــمن الـــــقـــــانــــون األســـــاسي
الـنـمـوذجي لـلـمـعـاهـد الـوطـنـيـة لـلـتـكـوين الـعـالي واHـادة 2
من اHـــرســـوم الـــتـــنــفـــيـــذي رقم 92 - 185 اHــؤرّخ في 9 ذي
القـعـدة عام 1412 اHـوافق 12 مايـو سـنة 1992 الـذي يـحول
اHـعـهــد الـوطـني لــلـمـوسـيــقىr إلى مـعــهـد وطـني لــلـتـكـوين
الـــعـــالي فـي اHــوســـيـــقـىr أعــضـــاء فـي اجملــلـس الـــتــوجـــيـــهي

للمعهد الوطني للتكوين العالي للموسيقى :

rـكــلــفـة بــالــثّـقــافـةHــثــلـة الــوزيــرة ا¡ rنــورة جنـاعي -
rرئيسة

- مــلــيــكــة Hــدانيr ¡ــثــلـة الــوزيــر اHــكــلف بــالــتــعـلــيم
rالعالي والبحث العلمي

- خـــالـــد دريشr ¡ـــثـل الـــوزيـــر اHـــكـــلف بـــالـــتـــربـــيـــة
rالوطنية

- إبــتــهــال بــثــيــنــة مـخــلــوفr ¡ــثــلــة الــوزيــر اHـكــلف
rاليةHبا

- شـاميـة طوالـبي - شكـشـاكr ¡ثـلة الـوزير اHـكلف
rبالتهيئة العمرانية والبيئة

- شـــريف عـــليr ¡ـــثل الـــوزيــر اHـــكــلـف بــالـــداخــلـــيــة
rواجلماعات احمللية

- بــــهــــيــــة يــــكـنr ¡ــــثــــلــــة الـــــوزيــــر اHــــكــــلـف بــــالــــعــــمل
rوالتشغيل والضمان االجتماعي



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 47 11 شو شوّال عام ال عام 1433 هـ هـ
29 غشت  سنة غشت  سنة 2012 م

- عــبـــد الــرحـــمــان الـــعــزونـيr ¡ــثل الـــوزيــر اHـــكــلف
rWهنيHبالتكوين والتعليم ا

- فــــطــــومــــة مـــكــــشــــطــــاليr ¡ــــثــــلــــة الــــوزيـــر اHــــكــــلف
rبالشباب والرياضة

- يـوسف لــكـحلr ¡ــثل الـسـلــطـة اHــكـلـفــة بـالـوظــيـفـة
rالعمومية

- عبد احلمـيد بلفرونيr رئـيس اجمللس التربوي في
rعهدHا

- عـــبـــد الـــقـــادر تـــرســـانr ¡ـــثـل مـــنـــتـــخب من طـــرف
rWعهد الدائمHأساتذة ا

WوظـفHـثلـة منـتخـبة من طـرف ا¡ rنعـيمـة مايـقة -
rللمعهد Wوالتقني Wاإلداري

- حــــكــــيم حــــمــــومــــراويr ¡ــــثـل مــــنــــتــــخب من طــــرف
الطلبة.

OهنيPوزارة التكوين والتعليم اOهنيPوزارة التكوين والتعليم ا
قــــرار وزاري مـــشـــتــــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشـــتــــرك مـــؤرّخ في خ في 15 شـــو شـــوّال عــــام ال عــــام 1432
اHـوافق اHـوافق 13 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـة r2011 يـحــد يـحــدّد الــتـنــظـيمد الــتـنــظـيم

.WهنيHعهد التكوين والتعليم اH الداخلي.WهنيHعهد التكوين والتعليم اH الداخلي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعامّ للحكومة Wإنّ األم

ووزير اHالية

rWهنيHووزير التكوين و التعليم ا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 03-87 اHـؤرّخ
في 30 ذي احلـــجّـــة عــام 1423 اHــوافق 3 مـــارس ســـنــة 2003
rWهنيHالذي يحدّد صالحيات وزير التكوين والتعليم ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 10-99 اHـؤرّخ
في 2 ربيع الثاني عام 1431 اHوافق 18 مارس سنة 2010
 الذي يحدّد القـانون األساسي النموذجي Hـعاهد التكوين

rادّة 6 منـهHال سيّما ا rWهنيHوالتعليم ا
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

rالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون مــا يأتي :رون مــا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 6 من اHـرسـوم
التّنفيذيّ رقم 10-99 اHؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431
اHـوافق 18 مـارس سـنـة 2010 واHـذكـور أعالهr يـهـدف هـذا
الــقــــرار إلى حتــديــد الـــتــنــظــيم الـــداخــلي Hــعــهـــد الــتــكــوين

.WهنيHوالتعلـيم ا

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـشــمل الـتــنـظـيـم الـداخــلي Hـعــهـد الـتــكـوين
والــتــعــلــيم اHــهــنــيــrW حتت ســلــطــة اHــديــرr الــذي يــســاعـده

مديرون فرعيون ورؤساء مصالحr مـا يأتي :

rديرية الفرعية للهندسة البيداغوجيةHا -

- اHـــــديـــــريـــــة الـــــفـــــرعــــــيـــــة لــــهــــنـــــدســــــة الــــتـــــكــــــوين
rWهنيHوالتعلــيم ا

- اHـديريـة الـفرعـية لـلتـقيـيم الـبيـداغوجي لـلتـكوين
rWهنيHوالتعلــيم ا

- اHديرية الفرعية إلدارة الوسائل.

اHــــاداHــــادّة ة 3 :  : تـــكــــلّف اHــــديــــريــــة الـــفــــرعــــيــــة لـــلــــهــــنــــدســـة
البيداغوجيةr على اخلصوصr �ا يأتي :

- تـصــمـيم وإعــداد بـرامج الـتــكـوين اHــهـني اHـكــيـفـــة
مـع مـــخـــتــلـف أ®ـــاط الـــتــكــــويـن وكــــذا بــــرامـج الـــتــعـــلـــــيم
اHــــهــــنـي بــــاالتــــصــــــال مــع اHــــعــــهــــد الــــــوطــــني لــــلــــتــــكــــوين

rWهنيHوالتعلــيم ا

- إعــــداد وحتـــيــــW وتــــكـــيــــيف مــــدونــــة تـــخــــصــــصـــات
الــتـــكــويـن والــتــعـــلــيـم اHــهــنـــيــW ومـــدونــات الـــتــجـــهــيــزات
الــتـقـنـيـة والــبـيـداغـوجـيـة وكــذا مـدونـات الـكـتـب الـتـقـنـيـة
واHـــهــــنـــيـــة بــــاالتـــصــــال مـع اHـــعــــهـــد الــــــوطـــني لــــلـــتــــكـــوين

rWهنيHوالتعلــيم ا

- اHشاركة في تصـميم وطبع ونشر الكتب التقنية
واHـهنيةr وكذا الدعـائم التعليـمية والبيداغـوجية اHوجهة
للـتكـوين والتـعلـيم اHهـنيـW باالتـصال مع اHـعهد الـوطني

rWهنيHللتكوين والتعليم ا

- تـصمــيم بـرامج التكــوين الـبيداغـــوجي اHوجهــة
WـشـرفHوا WـتمـهـنـHبـتـأطـيـر ا WـكـلـفHا Wـعـلـمي التـمـهـH
اHــكـلــفــW بــتــأطــيــر مــتــربـصـي الــتـكــويـن اHـهــنـي وتالمــيـذ
الــتــعـلــيم اHــهـني فـي الـوسط اHــهــني بـاالتــصــال مع اHـعــهـد

rWهنيHالوطني للتكوين والتعلـيم ا

- تصميم وتطويـر اHناهج البيداغـوجية اHكيفة مع
rكل ®ط ونوع من التكوين واقتراح وسائل تنفيذها
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- ضمـان السـهـر على اHـناهج الـبـيداغـوجيـة احلديـثة
اHــطـــبــقــة في الــدول األخـــرى في مــجــال الــتـــكــوين اHــهــني

rهنيHوالتعلـيم ا

- وضع بــطــاقـيــة الــكــفـاءات عــلى اHــســتــوى الــوطـني
فيما يخص الشعب اHهنية التابعة للمعهد.

وتـضم اHــديـريــة الـفــرعـيـة لــلـهــنـدســة الـبــيـداغــوجـيـة
ثالث (3) مصـالح :

1 - مـــصــلـــحـــة الـــدراســات وإعـــداد بـــرامج الـــتــكـــوين
rWهنيHوالتعليم ا

2 - مـــصـــلــــحــــة إعـــداد الـــكـــتـب الـــتـــقـــنـــيــــة واHـــهـــنـــيـــة
rنـاهج البيداغوجيةHوا

3 - مصلحة اHوارد التعليمية ونشر البرامج.

اHاداHادّة ة 4 :  : تكـلف اHـديريـة الفـرعـية لـهنـدسـة التـكوين
والتعليم اHهنيrW على اخلصوصr �ا يأتي :

- إعــداد الـــبـــرامج الـــســنـــويـــة واHــتـــعـــددة الــســـنــوات
لــــتــــكـــــــويـن وحتــــســـــــW مــــســــتــــــوى وجتـــــــديــــــد مــــعــــــارف
مـــوظـفي الـتــعـلـــيم ومـوظـفي الـتـعــلـــيم إلعــادة الـتـكـيـيف
وكـــــذا الــــفـــــئــــات األخــــــرى مـن مــــســــتــــخــــدمـي مــــؤســــســــات
rهني والسهر على تنفيذهـاHهني والتعليم اHالتكوين ا

- ضـــمــــان تـــكـــويـن اHـــوظـــفــــW وحتـــســـW مــــســـتـــواهم
وجتـــديــــد مـــعــــــارفـــهم وتــــغـــيـــــيـــر اخــــتـــصـــــاص تــــكـــويــــنـــهم

rWهنيHوتعلـيمهم ا

- ضـمــان عـمــلـيــات الـتــكـوين اHــتـواصل فـي مـجـاالت
تـــــخــــصـص اHــــعـــــهـــــد لـــــصـــــــالح مـــــســــتـــــخــــدمـي قــــطـــــاعــــــات

rومؤسسـات أخـرى

- تــــنـــــفـــــيـــــذ االتــــفـــــاقـــــيـــــات اHــــبـــــرمـــــة مع قـــــطـــــاعــــات
rومؤسسات أخـرى

Wــعــلـمـي الـتــمــهـH ضـمــان الــتـكــوين الــبــيـداغــوجي -
WــكــلــفـــHا WــشــــرفــــHوا WــتــمــهـــنــHبــتــأطــــيــر ا WــكــلـــفــــHا
بــتــأطـيــر مــتــربــصي الــتــكـوين اHــهــني وتالمــيــذ الــتــعــلــيم

اHهني في الوسط اHهني.

وتضم اHـديرية الفـرعية لـهندسة الـتكوين والـتعليم
اHهنيW ثالث (3) مصـالح :

1 - مــــصــــلـــــحــــــة الــــتـــــكــــويـن وحتــــســـــــW اHــــســــتــــــوى
rعــارفHوجتـديـد ا

2 - مـــــصـــــلـــــحـــــة الـــــتـــــكـــــوين اHـــــتـــــواصل والـــــعـالقــــات
rالقطاعات Wشتركة بHا

3 - مــصـــلــحــــة تـــطـــويــــر تـــكــنـــولـــــوجــيــــات اإلعـالم
اآللي واالتصــال.

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : تــــكــــلـف اHــــديــــريــــة الــــفــــرعــــيــــة لـــــلــــتــــقــــيــــيم
الـــبـــيــــداغــــوجي لـــلـــتـــكــــويـن والـــتـــعـــلـــــيـم اHـــهـــنـــيـــrW عـــلى

اخلصـوصr �ـا يأتي :

rإعداد نظم التقييم البيداغوجي للتكوين -

- إعـداد وتـطـويــر نـظـام الــتـوجـيه والــتـقـيــيم لـفـائـدة
األشـخـاص اHعـوقـW جسـديـا بـاالتصـال مع اHـعهـد الـوطني

rWهنيHللتكوين والتعلـيم ا

- تــصـمـيـم وإعـداد آلـيــات وأدوات الـتـقــيـيم الــتـقـني
والــــبــــيــــداغـــوجـي لألســــاتــــذة وأســـاتــــذة إعــــادة الــــتــــكـــيــــيف
Hـــؤســســات الــتــكــوين اHــهــني والــتـــعــلــيم اHــهــني في إطــار

rشبكة الهندسة البيداغوجية

- تـــــــصــــــمـــــــيـم وإعـــــــداد مـــــــواضــــــــيـع االمـــــــتـــــــحـــــــانــــــات
واخــتـبــارات الـتــأهـيل فـي مـجــال الـتــخـصــصـات الــتـابــعــة
الخـــتــصــاصه وضــمــان نــشــرهــا عـــلى مــؤســســات الــتــكــوين

rهنيHهني والتعلـيم اHا

وتــضـم اHــديــريــة الــفــرعــيــة لــلــتـــقــيــيم الــبــيــداغــوجي
: (2) Wمصلحت WهنيHللتكوين والتعليم ا

r1 - مصلحة التقييم البيداغوجي للتكوين

2 - مصلحة االمتحانات واالختبارات.

rـديــريـة الـفـرعــيـة إلدارة الـوسـائلHـادّة ة 6 :  : تـكـلف اHـاداHا
على اخلصوصr �ا يأتي :

- إعـــــــــداد مـــــخـــــطط ســـــنــــــــوي لـــــتـــــســـــيـــــيــــــر اHـــــوارد
rالبشـريـة للمعهد

- ضـــــمــــان الـــــتــــســـــيــــيـــــر اإلداري واHــــالـي لــــلـــــوســــائل
rعمول بهHادية للمعهد طبقا للتنظيم اHالبشرية وا

rعهد وتنفيذهاHإعداد ميزانية ا -

- تـقيـيم وحتديـد االحتـيـاجات فـيمـا يخص الـوسائل
rعهدHالية الضرورية لتسيير اHادية واHا

- ضــــمـــــان تــــســـــيــــيـــــر وصـــــيــــانـــــة األمالك اHـــــنــــقـــــولــــة
rوالعقارية للمعهد ومسك جردها

- ضمان تسيير أرشيف اHعهد والسهر على حفظـه
وتـرتيـبه تـطبـيقـا لألحكـام اHنـصـوص علـيهـا في التـشريع

والتنظيم اHعمول بهما.

وتــــضـــم اHـــديــــريـــــة الـــفـــــرعــــــيـــة إلدارة الــــوســــائـل
ثالث (3) مصـالح :
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rوالتكوين WستخدمH1 - مصلحــة ا
rاليةH2 - مصلحـة احملاسبة وا

3 - مــــصـــــلــــحـــــة الــــوســــائـل الــــعـــــامــــة واHـــــقــــتـــــصــــديــــة
واألرشيف.

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 15 شـــوّال عــام 1432 اHــوافق 13
سبتمبر سنة 2011.

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران
نـوفــمــبـر قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 2 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 27 نـوفــمــبـر 
سـنـة سـنـة r 2011 يعـدل القرار اHؤر r يعـدل القرار اHؤرّخ في خ في 26 ذي احلـج ذي احلـجّة
1430 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 13 ديــــــــســـــــمـــــــبـــــــر ســـــــنـــــــة  ديــــــــســـــــمـــــــبـــــــر ســـــــنـــــــة 2009 عــــــام عــــــام 
واHــتــضــمواHــتــضــمّـن تــعــيــW أعــضــاء جلــنـــة اعــتــمــاد الــوكالءـن تــعــيــW أعــضــاء جلــنـــة اعــتــمــاد الــوكالء

.Wالعقاري.Wالعقاري
ـــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرّخ في 2 مــحـرّم عـام 1433 اHـوافق
27 نوفمبــر سنــة 2011 يعــدل القــرار اHؤرّخ في 26 ذي

احلــــــجّــــــة عــــــام 1430 اHــــــوافق 13 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2009
واHـــــتــــضــــمّـن تــــعــــيـــــW أعــــضـــــاء جلــــنـــــة اعــــتــــمـــــاد الــــــوكالء

العقـاريrW كما يأتي :
...................................................................."
- الــسّــيـــد طــواهــريــة اHــلـــيــاني عــبــد الـــبــاقيr مــديــر

rرئيسا rالتسيير العقاري
.......... (الباقي بدون تغيير) ..........".

وزير التكوين وزير التكوين 
WهنيHوالتعليم اWهنيHوالتعليم ا
الهادي خالديالهادي خالدي

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األ مW العاماأل مW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منـهوبتفويض منـه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
بلقـاسم بوشمالبلقـاسم بوشمال

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

نــظــام رقم نــظــام رقم 11 -  - 08 مــؤر مــؤرّخ في خ في 3 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1433 اHــوافق اHــوافق
28 نـوفـمـبـر سـنـة  نـوفـمـبـر سـنـة r2011 يـتـعـلق بــالـرقـابـة الـداخـلـيـةr يـتـعـلق بــالـرقـابـة الـداخـلـيـة

للبنوك واHؤسسات اHالية.للبنوك واHؤسسات اHالية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن محافظ بنك اجلزائر

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

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا

- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 03 - 11 اHــــــــؤرخ في27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غــشت ســنــة 2003
واHـــتــعـــلق بــالـــنــقـــد و الــقـــرضr اHــعـــدّل واHــتـــمّمr ال ســـيــمــا

rادتان 97 مكرّر و97 مكرّر 2 منهHا

- و�قـتضى الـقانون رقم 05 - 01 اHؤرخ في 27 ذي
احلــجــة عـام  1425 اHـوافق 6 فــبـرايــر ســنـة 2005 واHــتــعـلق
بـــــالـــــوقـــــايــــة مـن تـــــبــــيـــــيـض األمـــــوال و تــــمـــــويـل اإلرهــــاب

rومكافحتهما

- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 11 اHؤرخ في 15 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  1428 اHـــــوافق 25 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2007

rعدلHا rاليHتضمن النظام احملاسبي اHوا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 156
اHـؤرّخ في 20  جــمــادى األولى عـام 1429 اHـوافق 26 مــايــو
سـنــة 2008  والـــمـــتـــضـمــن تـطـــبـــيق أحـــكــام الـــقـــانـــون
رقم 07 - 11  اHـؤرخ في 15 ذي الـقــعــدة عـام 1428 اHـوافق
rاليHتضمن النظام احملاسبي اH25 نوفمبر سنة 2007 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 110
اHــــؤرخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1430 اHــــوافق 7 أبــــريل
سـنة  2009 الـذي يـحدد شـروط و كـيفـيـات مسك احملـاسـبة

rبواسطة أنظمة اإلعالم اآللي

- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرخ في 10 ربـيع
األول عـام 1422 اHـوافق 2 يــونــيــو ســنـة  2001 واHــتــضـمن

rمحافظ ونواب محافظ بنك اجلزائر Wتعي

- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرخ في 10 ربـيع
األول عـام 1422 اHــوافق 2 يــونــيــو ســنـة  2001 واHــتــضـمن

rأعضاء في مجلس إدارة بنك اجلزائر Wتعي
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- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي اHـــــؤرخ في 26
شــــــعــــــبــــــان عـــــام 1423 اHــــــوافق 2 نـــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 2002

rعضو في مجلس إدارة بنك اجلزائر Wتضمن تعيHوا

- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم الـــرئــاسـي اHــؤرخ في 24 ذي
القـعـدة عام 1424 اHـوافق 14 يـنـايـر سـنة 2004 واHـتـضمن
rأعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك اجلزائر Wتعي

- و�ـقتـضى اHرسـوم الرئـاسي اHؤرخ في 5 جـمادى
األولى عام 1427 اHوافق أول يـونيو سنة 2006 واHتضمن

rنائب محافظ بنك اجلزائر Wتعي

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 23 رجب عـام 1429
اHـوافق 26 يـولـيـو سـنـة 2008 الـذي يـحـدد قـواعـد الـتـقـيـيم
واحملــاســبــة و مــحـتــوى الــكــشــوف اHــالـيــة و عــرضــهــا و كـذا

rمدونة احلسابات و قواعد سيرها

- و�قتضى النظام رقم 91 - 09  اHؤرخ في 4 صفر
عام 1412 اHـوافق  14 غـشت سنة 1991 الذي يـحدد قـواعد
احلـذر في تــسـيـيــر اHـصـارف واHـؤســسـات اHـالــيـةr اHـعـدل

rتممHوا

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــنــــظـــــام رقم 02 - 03 اHـــــؤرخ في 9
رمــــــضــــــان عــــــام 1423 اHــــــوافق 4 نـــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 2002
rاليةHؤسسات اHراقبة الداخلية للبنوك واHتضمن اHوا

- و�ـقـتـضى الـنـظـام رقم 05 - 05 اHـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1426 اHوافق 15  ديسـمبر سنة 2005 واHـتعلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

rومكافحتهما

- و�ـــقــتـــضى الــنـــظــام رقم 09 - 04  اHــؤرخ في أول
شعـبان عام 1430 اHوافق 23 يولـيو سـنة 2009 واHـتضمن
مـخطط احلـسـابـات الـبنـكـيـة والـقواعـد احملـاسـبـية اHـطـبـقة

rاليةHؤسسات اHعلى البنوك وا

- و�ــــقـــتــــضـى الـــنــــظــــام رقم 09 - 05 اHــــؤرخ في 29
شـوال عام  1430 اHـوافق 18 أكـتـوبـر سـنة 2009  واHـتـعلق
بـــإعــداد الــكــشــوف اHــالـــيــة لــلــبــنــوك واHـــؤســســات اHــالــيــة

rونشرها

- و�ــــقـــتــــضـى الـــنــــظــــام رقم 09 - 08 اHــــؤرخ في 12
مـحرّم عام 1431 اHـوافق 29 ديـسـمبـر سـنة 2009 واHـتـعلق
بقواعد التـقييم و التسجيل احملاسبي لألدوات اHالية من

rاليةHؤسسات اHطرف البنوك وا

- و�ــــقـــتــــضـى الـــنــــظــــام رقم 11 - 03 اHــــؤرخ في 21
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1432 اHــوافق 24  مــايـــو ســنــة 2011

rالبنوك Wتضمن مراقبة مخاطر ما بHوا

- و�ــــقـــتــــضـى الـــنــــظــــام رقم 11 - 04 اHــــؤرخ في 21
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1432 اHــوافق 24  مــايـــو ســنــة 2011
واHـــتـــضـــمن تـــعـــريف وقـــيـــاس وتـــســـيـــيـــر ورقـــابـــة خـــطــر

rالسيولة
- وبــــنـــاء عــــلى مــــداولــــة مـــجــــلس الــــنــــقـــد و الــــقـــرض

r2011 بتاريخ  28 نوفمبر سنة

يصدر النظام اآلتي نصه :يصدر النظام اآلتي نصه :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى : يـــــهــــــدف هـــــذا الــــــنـــــظــــــام إلى حتــــــديـــــد
مــضــمــون اHــراقــبــة الـــداخــلــيــة الــتي يـــجب عــلى الــبــنــوك
واHـؤسـسـات اHـالـيـة وضـعـهـا تـطـبـيـقـا لـلـمـادتـW 97 مـكـرر
و97 مـكرر 2 من األمـر رقم 03 - 11 اHـؤرّخ في 27 جـمادى
الـــثــانــيــة عــام 1424 اHــوافق 26 غــشت ســنــة r2003 اHــعــدل

واHتمّم واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 2 :  : يقصد في مفهوم هذا النظام �ا يأتي :

أ - خطر القرض : أ - خطر القرض : اخلطر الذي �كن التعرض له في
حـالة عـجـز طرف مـقـابل أو أطـراف مقـابـلة تـعـتبـر كـنفس
اHسـتـفـيد �ـفـهـوم اHادة 2 من الـنـظام رقم 91 - 09 اHـؤرخ
في 14 غــــشت ســــنـــة r1991 اHــــعـــدل واHــــتــــممr الـــذي يــــحـــدد

قواعد احلذر في تسيير اHصارف واHؤسسات اHالية.

ب -  خـطــر الــتـركــيـز : ب -  خـطــر الــتـركــيـز : اخلـطــر الـنــاجم عن الــقـروض
أوااللــتــزامــات اHــمــنــوحــة لــنــفس طــرف مــقــابل وألطــراف
مقابلة تعتبر كنفس اHستفيد �فهوم اHادة  2 من النظام
رقم r09 - 91 اHــعـدّل واHــتــمّـم و اHـذكــور أعـالهr و ألطـراف
مـــقــابــلــة نــاشــطــة في نــفـس الــقــطــاع االقــتــصــادي أو نــفس
اHـنــطـقـة اجلــغـرافـيــةr أو الـنــاجم عن مـنح قــروض مـتـعــلـقـة
بـنـفـس الـنـشـاطr أو الـنـاجم عن تـطـبـيق تـقـنـيـات تـقـلـيص
خـطـر الـقرضr خـاصـة تـلك اHـتعـلـقـة بـالضـمـانـات اHـصدرة

من طرف نفس اH°رسل.

ج - خــطــر مــعـــدل الــفــائـــدة اإلجــمــالي : ج - خــطــر مــعـــدل الــفــائـــدة اإلجــمــالي : اخلــطــر الــذي
�ــكـن الـــتــعـــرض له فـي حـــالــة حـــدوث تـــغـــيّـــر في مـــعــدالت
الفـائـدة و الـنـاجت إلى مـجمـوع عـمـلـيات اHـيـزانـيـة وخارج
اHـيـزانـيـةr بـاسـتثـنـاء الـعـمـلـيـات اخلـاضـعـة خملـاطـر الـسوق

اHذكورة في الفقرة "هـ" أدناهr عند االقتضاء.

rد -  خطر التسوية :  د -  خطر التسوية : اخلطر الذي �كن التعرض له 
ال سـيّـما في عـمـلـيـات الـصرفr خالل الـفـتـرة الـتي تـفصل
بــW حلــظــة الـــتــعــلــيــمــة بــالــدفـع لــعــمــلــيــة أو أداة مــالــيــة ²
بيعهـاr و التي ال �كن إلغـاؤها من طرف واحدr واالستالم
الـــنـــهـــائي لـــلـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة أو األداة الـــتي ² شـــراؤهـــا
أواألمـــوال اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــهـــا. ويـــتـــضـــمن هـــذا اخلـــطـــرr عـــلى
اخلـصوصr خطر تـسوية طرف مـقابل (خطر عـجز الطرف
اHـقـابـل) وخـطـر الـتــسـويـة - الــتـسـلـيـم (خـطـر عـدم تــسـلـيم

األداة).
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هـ  - خـطـر الـسـوق : هـ  - خـطـر الـسـوق : مـخــاطـر خـسـائـر عـلى مـسـتـوى
وضعيات اHيزانـية وخارج اHيزانية الـناجمة عن تقلبات

أسعار السوقr وتشمل ال سيّما :
- اخملـــاطــر اHـــتـــعــلـــقـــة بــاألدوات اHـــرتـــبــطـــة �ـــعــدالت

rلكية حملفظة التفاوضHالفائدة وسندات ا
- خطر الصرف. 

و - خـطـر الـسـيـولة : و - خـطـر الـسـيـولة : خـطـر عـدم الـقـدرة عـلى الـوفـاء
بــــالـــتـــزامـــاتـه أو عـــدم الـــقـــدرة عــــلى تـــســـويــــة أو تـــعـــويض
وضــعـيــةr نــظــرا لــوضـعــيــة الــسـوقr و ذلـك في أجل مــحـدد

وبتكلفة معقولة.
ز -  خـطـر قـانـوني : ز -  خـطـر قـانـوني : خـطـر وقـوع أي نـزاع مع طـرف
مـــقــابل نــاجـم عن أي غــمـــوضr أو خــلل أو نــقـص أيّــا كــانت
طــبــيــعــتـهr من اHــرجح أن يــعــزى إلى الــبــنك أو اHــؤســســة

اHالية �وجب عملياتها.
rـطابـقة : خطـر العـقـوبة الـقـضائـيةHـطابـقة : ح - خـطـر عدم اHح - خـطـر عدم ا
أو اإلدارية أو التأديبيـةr و خطر اخلسائر اHالية اHعتبرة
أو اHـسـاس بالـسـمـعةr الـذي نـشأ عن عـدم احـترام الـقـواعد
اخلاصة بنشـاط اHصارف واHؤسسات اHاليةr سواء كانت
تـشـريـعيـة أو تـنـظـيـميـة أو تـعـلق األمـر بـاHـعايـيـر اHـهـنـية
واألخالقـية أوبتعليـمات اجلهاز التـنفيذي اHتـخذة تنفيذا

لتوجيهات هيئة اHداولةr على اخلصوص.
ط - خطـر عمـلياتي : ط - خطـر عمـلياتي : خطر نـاجم عن عدم الـتأقلم أو
خــــلل قـــد يــــنــــسب إلى اإلجــــراءات واHــــســـتــــخــــدمـــW و إلى
أنـظــمــة داخـلــيــة أو إلى عــوامل خــارجـيــة. ويــدرج في هـذا

اإلطار مخاطر الغش الداخلي واخلارجي. 
ي - مـــــخــــطط اســـــتــــمـــــراريــــة الـــــنــــشــــاط : ي - مـــــخــــطط اســـــتــــمـــــراريــــة الـــــنــــشــــاط : مــــجــــمــــوع
الــــتــــدابـــيــــر الــــتـي تـــهــــدف إلـى ضـــمــــانr حــــسـب مـــخــــتــــلف
ســـيــــنــــاريــــوهـــات األزمــــة وعــــنــــد االقـــتــــضــــاء وحــــسب ®ط
مـــتـــدرجr اســـتـــمــراريـــة الـــوظـــائف األســـاســيـــة أو الـــهـــامــة
لــــلـــبــــنك أو اHــــؤســـســــة اHــــالـــيــــةr ثم االســــتـــئــــنــــاف اخملـــطّط

للنشاطات.
ك - جــهــاز تـــنــفــيــذي : ك - جــهــاز تـــنــفــيــذي : يـــقــصـــد به األشــخـــاص الــذين
يـــتـــولـــون حتـــديـــد االجتـــاهـــات الـــفـــعـــلـــيـــة لـــنـــشـــاط الـــبـــنك
واHـؤسسة اHـاليـةr ومسؤولـية تـسييـرهاr طـبقا لـلمادة 90
من األمـــــر رقم 03 - 11 اHــــؤرخ في 26 غــــشت ســــنــــة 2003

واHتعلق بالنقد والقرضr اHعدل واHتمم.

ل - هـــــيــــئـــــة اHــــداولــــة : ل - هـــــيــــئـــــة اHــــداولــــة : مـــــجــــلس اإلدارة أو مـــــجــــلس
اHراقبة.

م - جلنـة التدقيق : م - جلنـة التدقيق : هي جلنة �كـن أن تنشئـها هيئة
اHــداولـــة لــتــســاعــدهـــا في ¡ــارســة مـــهــامــهــا. تـــقــوم هــيــئــة

اHــداولــة بـتــحـديــد تـشــكـيــلـة ومــهـام وكــيـفــيّـات ســيـر جلــنـة
الــتــدقــيق والــشــروط الــتي يــشــتــرك �ـوجــبــهــا مــحــافــظـو
احلـســابـات أو أي شـخـص آخـر تـابع لــلـبــنك أو لـلـمــؤسـسـة

اHالية اHعنية في أشغال هذه اللجنة.

ال �ـكن أعـضـاء اجلهـاز الـتـنفـيـذي أن يـكونـوا أعـضاء
في جلنة التدقيق.

اHــــادة اHــــادة 3 :  : تــــتـــشــــكل الــــرقــــابـــة الــــداخــــلـــيــــة لــــلـــبــــنـــوك
واHـــؤســســـات اHــالـــيــة من مـــجــمــوع الـــعــمـــلــيــات واHـــنــاهج
واإلجـــراءات الــتـي تــهـــدفr عـــلى اخلــصــوصr إلى ضــمـان

ما يأتيr بشكل مستمر :

rالتحكم في النشاطات -
rالسّير اجليد للعمليات الداخلية -

rاالعـتـبار بـشـكل مالئم  جمـيع اخملـاطر Wاألخـذ بعـ -
rا فيها اخملاطر العملياتية�

rاحترام اإلجراءات الداخلية -
rWطابقة مع األنظمة والقوانHا -

rصرفيةHالشفافية ومتابعة العمليات ا -
rاليةHعلومات اHموثوقية ا -

rاحلفاظ على األصول -
- االستعمال الفعّال للموارد.

اHـادة اHـادة 4 : : يـجب أن يـحـتـوي جـهـاز الـرقـابـة الـداخـلـيـة
rـالـية أن تـضعهHؤسـسات اHالذي يـنـبغي عـلى البـنـوك وا

خصوصاr على ما يأتي :

rنظام رقابة العمليات واإلجراءات الداخلية -
rعلوماتHهيئة احملاسبة ومعاجلة ا -

rأنظمة قياس اخملاطر والنتائج -
rراقبة والتحكم في اخملاطرHأنظمة ا -

- نظام حفظ الوثائق واألرشيف.

اHـادة اHـادة 5 :  : يـنـبـغي عـلى الـبـنـوك و اHـؤسـسـات اHـالـيـة
أن تـــضع رقـــابـــة داخـــلـــيـــةr عـن طـــريق تـــكـــيـــيف مـــجـــمـــوع
األجـــهـــزة اHــذكـــورة في هـــذا الـــنـــظــامr مـع طــبـــيـــعـــة وحــجم
نشاطـاتها وأهـميتهـا وموقعهـا ومع مختـلف اخملاطر التي

قد تتعرض لها.

تــطــبـق الــرقــابـــة الــداخــلـــيــة عــلى مـــجــمــوع الـــهــيــاكل
والــنــشـــاطــاتr وكــذا عــلـى مــجــمــوع اHــؤســـســات اخلــاضــعــة

لرقابتها بصفة حصرية أو مشتركة.
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الباب األولالباب األول

نظام رقابة العمليات و اإلجراءات الداخليةنظام رقابة العمليات و اإلجراءات الداخلية

أ - األحكام العامةأ - األحكام العامة

اHـادة اHـادة 6 :  : يـهـدف نـظـام رقـابـة الـعـمـلـيـات واإلجراءات
rوثـوقيـة والتـقصيHالداخـليـة في أحسن ظـروف األمن وا

خصوصا rإلى ما يأتي :
- التأكد من مطـابقة العملـيات اHنجزة واإلجراءات
الداخـلـيـة اHـسـتعـمـلـةr لألحـكـام الـتشـريـعـيـة والـتنـظـيـمـية
وللـمعاييـر واألعراف اHهـنية واألخالقيـة وكذا لتـوجيهات

rداولة ولتعليمات اجلهاز التنفيذيHهيئة ا
- التـأكد من االحـترام الـصـارم لإلجراءات الـداخلـية
اHــتــبــعـة فـي اتـخــاذ الــقــرار و اHــتــبــعــة في اتــخــاذ اخملــاطـر
مــهـمـا كـانت طــبـيـعـتــهـاr وكـذا تــطـبـيق مـعــايـيـر الـتــسـيـيـر

rاحملددة من اجلهاز التنفيذي
rـالـيةHـعـلـومـات احملـاسـبـيـة واHالـتـأكـد من نـوعـيـة ا -
سواء كـانت مـوجهـة لـلجـهـاز الـتنـفـيذي أو لـهـيئـة اHـداولة
أو مـرسـلـة لـبنك اجلـزائـر أو لـلـجـنـة اHصـرفـيـة أو مـوجـهة

rللنشر
- رقـابة ظروف تقـييم اHعلـومات احملاسبـية واHالية
وتسـجيـلهـا وحفـظهـا وتوفـرهاr خـصوصـاr مع ضمـان سير

rذكور في هذا النظامHالتدقيق ا
rالتأكد من نوعية أنظمة اإلعالم واالتصال -

- الـــتـــأكــــد من تـــنـــفـــيـــذ اإلجــــراءات الـــتـــصـــحـــيـــحـــيـــة
اHقررةr في آجال معقولة.

اHـــــادة اHـــــادة 7 :  : يــــــتـــــضـــــمـن نـــــظـــــام رقــــــابـــــة الـــــعــــــمـــــلـــــيـــــات
واإلجراءات الداخلية :

أ - رقـابـة دائـمـة لــلـمـطـابـقــة واألمن واHـصـادقـة عـلى
الــــعــــمـــلــــيــــات احملــــقــــقــــةr وكــــذا احــــتــــرام كل الــــتــــوجــــيــــهـــات
والتعليمـات واإلجراءات الداخلية والـتدابير اHتخذة من
الـبنك واHـؤسـسة اHـاليـةr خـصوصـا تلـك اHتـعلـقـة �راقـبة

rرتبطة بالعملياتHاخملاطر ا
ب - رقــــابـــــة دوريـــــة النـــــتــــظـــــام وأمـن الــــعـــــمـــــلـــــيــــات
واحـتــرام اإلجـراءات الـداخـلـيـة وفـعـالـيـة الـرقـابـة الـدائـمـة
ومسـتوى اخلـطـر اHمـكن التـعرض له فـعال وأخـيرا فـعالـية
ومالءمـــــة أجــــهـــــزة الــــتــــــحــــكـم في اخملـــــاطــــرr مـــــهــــمـــــا كــــانت

طبيعتها.

rــالــيـةHــؤســســات اH8 :  : يــجب عــلـى الــبــنــوك وا اHـادة اHـادة 
تطبيقا ألحكام اHادة 7 أعاله :

أ - ضـــمــان رقـــابــة دائـــمـــة لــلـــعـــمــلـــيــات بـــاســـتــعـــمــال
مجموعة من الوسائل اHتضمنة :

- أعــوان عــلى مــســتــوى اHــصــالح اHــركــزيــة واحملــلــيـة
rحصرا لهذه الوظيفة Wمخصص

- أعوان آخرين  �ارسون أيضا أنشطة عملياتية.

rWب- ¡ـار ســة رقــابـة دوريــة من أعــوان مــخـصــصـ
غير اHكلفW بالرقابة الدائمة اHذكورة أعاله.

اHادة اHادة 9 :  : يجب عـلى الـبنـوك و اHؤسـسات اHـالية أن
: Wتع

أ - مــســؤوال مــكـلــفــا بــالــتــنــسـيـق و بـفــعــالــيــة أجــهـزة
rالرقابة الدائمة

ب - مـســؤوال مـكــلـفــا بـالــسـهـر عــلى تــوافق وفـعــالـيـة
جهاز الرقابة الدورية.

تبلّغ هويتهما إلى اللجنة اHصرفية.
ويـقــوم اجلـهـاز الـتــنـفـيــذي بـإبالغ هـيــئـة اHـداولـة عن

تعيW هذين اHسؤولrW والتقارير اخلاصة بأعمالهما.
ال يقوم هذان اHسـؤوالن بأي عمليـة جتارية أومالية
أو محاسبية إال إذا تعلق األمر بأعضاء اجلهاز التنفيذي.

اHـادة اHـادة 10 :  : عـنـدمـا ال يــبـرر حـجم الـبــنك أو اHـؤسـسـة
اHــالــيــة إســنــاد مــســؤولــيــات الــرقــابــة الــدائــمــة والــرقــابــة
الـــدوريــة إلى أشــخـــاص مــخــتــلـــفــrW �ــكن أن تـــســنــد هــذه
اHــســؤولــيـات إمــا لــشــخص واحــد وإمّـا لــعــضــو في اجلــهـاز
rـــداولــةHحتت رقـــابــة هـــيـــئــة ا rالـــتــنـــفـــيــذي الـــذي يـــضــمـن

التنسيق بW كل األجهزة اHرتبطة �مارسة هذه اHهام.

اHادة اHادة 11 :  : يقـدم مسـؤولو الـرقابـة الدائـمة والـرقابة
الـــــدوريـــــة تــــقـــــريـــــرا عن ¡ـــــارســـــة مـــــهــــامـــــهـم إلى اجلـــــهــــاز
الـتـنفـيذي. كـمـا يقـدمون تـقـريرا عن ¡ـارسـة مهـامهم إلى
هـيـئـة اHداولـة بـنـاء عـلى طلب مـن هذه األخـيـرة أو بـطلب

من اجلهاز التنفيذيr و إلى جلنة التدقيق إن وجدت.

يــقــدم اHــســؤول عـلـى الـرقــابــة الــدوريــةr مــرة واحـدة
في الـسنة عـلى األقلr تقريرا عن ¡ـارسة مهـامه مباشرة

إلى هيئة اHداولة وإلى جلنة التدقيق إن وجدت.

اHــادة اHــادة 12 :  : يـــجب أن تـــتـــأكـــد الـــبـــنـــوك واHـــؤســـســـات
rـالــيــة من دمج أجــهــزة الـــرقــابـة الــدائــمــة في الــتــنــظـيمHا
rـنـاهج و اإلجراءات لـكل من نـشاطـاتـهم وشبـكـاتهمHومن ا
وأن جـهـاز الـرقابـة الـدوريـة يـطـبق عـلى مـجـمل الـبنك أو
اHـؤســسـة اHــالــيـة والــشـركــات اخلـاضــعـة لــرقـابــتـهــاr طـبــقـا

ألحكام اHادة 5 من هذا النظام.   
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13 :  : يـــجب أن يــــكـــون عـــدد و كــــفـــاءة و وســـائل اHــادة اHــادة 
األشــخــاص واإلجـراءات اHــنــصـوص عــلـيــهــا في اHـواد 7 و8
و9 خصوصا أدوات اHتـابعة ومناهج حتلـيل اخملاطر مكيفا
مـع نـشــاطــات وحـجم وشــبــكـة الــبــنك أو اHـؤســســة اHـالــيـة

اHعنية.

اHـــــادة اHـــــادة 14 :  : يـــــجب إعــــــادة دراســـــة أجـــــهـــــزة الـــــرقـــــابـــــة
الـــدائــمــة والـــرقــابـــة الــدوريــة زيـــادة عــلـى أنــظــمـــة قــيــاس
اخملـاطـر وتــعـيـW احلـدود الــقـصـوى بـصــفـة مـنـتــظـمـة قـصـد
الـتـأكد من فـعالـيتـهـا بالـنظـر إلى تـطور الـنشـاط واحمليط

و األسواق أو تقنيات التحليل.

اHـــــادة اHـــــادة 15 :  : يـــــجـب أن يــــــضـــــمـن تـــــنــــــظـــــيـم الـــــبــــــنـــــوك
rفي إطــار الـرقــابـة الــدائـمـة rـتّــخـذHــالـيــة اHـؤســسـات اHوا
االســـتـــقاللـــيــة الـــتّـــامـــة بـــW الــوحـــدات اHـــكـــلــفـــة �ـــبـــاشــرة
الـعـملـيـات والوحـدات اHـكلـفـة بـاHصـادقـة علـيـهاr خـصـوصا
احملاسبية منهـاr وتسويتها زيادة على متـابعة التعليمات

أوالتوجيهات اHرتبطة �راقبة اخملاطر. 

اHادة اHادة 16 :  : يجب أن تشتـغل األجهزة اHكلـفة بالرقابة
الــدائـمـة بـشـكل مـسـتـقل بـالـنــسـبـة لـلـوحـدات الـعـمـلـيـاتـيـة
جتـــاه تــــلك الـــتـي تـــمـــارس مــــهـــامـــهــــا. و�ـــكن ضــــمـــان هـــذه
االسـتــقاللـيــة بـW الــوحـدات اHـكــلـفــة �ـبــاشـرة الــعـمــلـيـات
والـوحـدات اHـكـلـفـة باHـصـادقـة عـلـيـهـا إمـا عن طـريق إحلاق
بتسلسـل هرمي  مختلف عن هذه الوحداتr إلى مستوى
عـال بــشـكل كــاف وإمـا عـن طـريق تــنـظــيم يــضـمن الــفـصل
rأو كــــذلك عن طــــريق إجـــراءات rالــــوظـــائف Wالــــواضح بـــ
مــعــلـومــاتــيـة عــلى اخلــصــوصr أعــدت لـهــذا الــغــرض و�ـكن
الــــبـــــنــــوك واHـــــؤســــســـــات اHــــالــــيـــــة من خـاللــــهـــــا أن تــــبــــرر

مالءمتها.

اHـادة اHـادة 17 : : يـجب أن �ـارس الـرقـابـة الـدوريـة أعـوان
يـتــمـتـعــونr خـصـوصـا بــفـضل إحلـاقــهم بـأعـلـى مـسـتـوى من
الــتــســلــسل الــهــرميr بــإمــكــانــيــة ¡ــارســة مــهــامــهم بــشــكل

مستقل جتاه الهيئات التي يراقبونها.

18 :  : يـــــجـب أن تــــكـــــون الـــــوســـــائل اخملـــــصـــــصــــة اHــــادة اHــــادة 
لـــلــــرقـــابــــة الـــدوريــــة كـــافــــيـــة لــــلـــقــــيـــام بــــدورة كـــامــــلـــة من
الـتـحـقـيقـات اHـتـعلّـقـة �ـجـموع الـنـشـاطـات والشـبـكـة على
عــدد مــحـدود قــدر اإلمــكـان مـن اHـهــمــات. كـمــا يــجب إعـداد
بـرنامج Hهام الـرقابة الـدورية مرة واحدة في الـسنة على
األقلr وذلك بــدمج األهـداف الــسـنــويـة في مــجـال الــرقـابـة
الـداخلـيـة اHسـطـرة من اجلهـاز الـتنـفـيذي وهـيـئة اHـداولة.

ويجب التبليغ بهذا البرنامج إلى هيئة اHداولة.

ب - األحكام اخلاصة برقابة اHطابقة ب - األحكام اخلاصة برقابة اHطابقة 
اHـادة اHـادة 19 :  : تـلزم الـبـنـوك واHـؤسسـات اHـالـيـةr حسب
الـشـروط اHـذكــورة أدنـاهr بـوضع جـهـاز لـرقـابـة خـطـر عـدم
اHطابقة اHذكور في اHادة r 2الفقرة "ح"r من هذا النظام.
اHادة اHادة 20 : : تعW البـنوك واHؤسسات اHالية مسؤوال
مــكــلـفــا بـالــســهـر عــلى تـنــاسق وفــعـالــيــة رقـابــة خـطــر عـدم
اHـطـابــقـةr و تـقـوم بـتـبـلـيغ اسم هـذا اHـسـؤول إلى الـلـجـنـة
اHـــصـــرفـــيـــة. وال يـــجـــوز لـــهـــذا اHــســـؤول اHـــكـــلـف بـــرقـــابــة
rـطابقة القيـام بأيّ عمليـة جتارية أوماليـة أو محاسبيةHا

إال إذا تعلق األمر بعضو من اجلهاز التنفيذي.
حتـدّد البـنوك واHـؤسسـات اHـاليـة ما إذا كـان تقـرير
¡ــارســة مــهــمــة مــســؤول رقــابــة اHــطــابــقــة يــقــدم Hــســؤول
r"الــفـقـرة "أ r9 ـادةHالــرقـابــة الـدائــمـة كــمـا هــو مـحــدد في ا

أويقدم مباشرة للجهاز التنفيذي.
اHـادة اHـادة 21 : : عـنـدمـا ال يــبـرّر حـجم الـبــنك أو اHـؤسـسـة
rــطـابـقـة لــشـخص مـحـددHـالـيــة إنـابـة مـسـؤولــيـة رقـابـة اHا
�ــكن أن تــمـارس هــذه اHــسـؤولــيـة ســواء من مــسـؤول من

الرقابة الدائمة أو من عضو من اجلهاز التنفيذي.
اHادة اHادة 22 :  : يجب على الـبنوك واHؤسـسات اHالية أن
تــــتـــأكــــد من أن الــــوســـائل اHــــوضـــوعــــة في خــــدمـــة األعـــوان

اHكلفW برقابة اHطابقة كافية ومالئمة لنشاطهم.
اHـادة اHـادة 23 :  : تـضع الـبـنـوك واHـؤسـسـات اHـالـيـة جـهازا
rتـكررة قدر اإلمكانHنـتظمة واHـتابعة اHيـسمح بضمان ا
لـــلـــتــغـــيـــيـــرات الـــطـــارئــة عـــلـى الــنـــصـــوص اHـــطـــبـــقــة عـــلى

عملياتها. ويتم إبالغ اHستخدمW اHعنيW فورا.
اHــادة اHــادة 24 :  : تــخـــصّص الــبـــنــوك واHـــؤســســـات اHــالـــيــة

إجراءات خاصة لدراسة مطابقة عملياتها. 
اHــادة اHــادة 25 :  : يـــجب عـــلى الـــبـــنك أو اHـــؤســـســـة اHـــالـــيــة
الـتي تـقـرر إجنـاز العـمـلـيـات اخلـاصـة بـاHـنـتـجـات اجلـديدة
لــصــاحلـهــا أو اHـوجــهّـة لــلـســوقr أو الــتي حتـدث تــغـيــيـرات
هــامـة عـلى اHــنـتــجـات اHـوجــودةr أن تـقـوم بــتـحــلـيل خـاص
لـلمخاطر الـتي تولدها هذه اHـنتجاتr ال سيـما خطر عدم

اHطابقة.
يجـب علـى مـسؤول رقـابـة اHـطـابـقـة الـتـأكـد بـأن هذا
الـــتـــحــلـــيل قـــد ² مـــســبّـــقـــا وقــد أجنـــز بـــشــكـل صــارم. كـــمــا
يـــتـــوجب عـــلـــيـه الـــتـــأكــد مـن أن إجـــراءات قـــيـــاس اخملـــاطــر
الـناجـمـة عن هذه اHـنـتـجات اجلـديـدة وحتديـدهـا ورقابـتـها
قــد ² وضــعــهــاr والــتــأكــدr عــنــد االقـتــضــاءr مـن أن الـتــأقــلم
الــــضــــروري بـــــاإلجــــراءات الــــقــــائــــمــــة قـــــد ² مــــبــــاشــــرتــــهــــا
واHــصــادقـة عــلــيــهــاr ال ســيّــمــاr تــلك اHــتــعــلــقــة بــاإلجـراءات
احملــاسـبــيـةr واHــعـاجلــات اHــعـلــومـاتــيـة واHــراقـبــة الـدائــمـة.

ويجب عليه إبداء رأيه كتابيا.
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اHــــادة اHــــادة 26 :  : حتــــدّد الـــــبــــنـــــوك واHـــــؤســــســـــات اHــــالـــــيــــة
اإلجــراءات الــتي تــســمح بــالــوقــايـة مـن تــضـارب اHــصــالح
والـتـي تـضـمن أخالقــيـات اHـهــنـة لـلـمــسـتـخــدمـW وأعـضـاء

اجلهاز التنفيذي وهيئة اHداولة.

اHــــادة اHــــادة 27 :  : تــــضـع الــــبـــــنــــوك واHـــــؤســــســـــات اHــــالـــــيــــة
إجراءات مـركزة وتـقـييم اHـعلـومات اHـتـعلـقة بـاالختالالت
اHهـنية احملتملـة عند التنفـيذ الفعلي اللـتزامات اHطابقة.
وتــــتـــــأكــــد بــــصــــفـــــة مــــنــــتــــظـــــمــــة من مـــــتــــابــــعــــة اإلجــــراءات

التصحيحية اHتخذة.
rعــلـى اخلـــصــوص rـــذكـــورة أعـالهHتـــقـــرّر اإلجــراءات ا
لـكل مـسـيّـر أو عـون إمـكـانـيـة إعالم اHـسـؤول عن اHـطـابـقـة
أو أحد منتدبيه بالتساؤالت اخلاصة باالختالالت احملتملة
اHتعلقة باHطـابقةr ال سيّما فيما يخص انتظام العمليات
أو مــطــابـقــة الــتــصـرفــات بــالـنــظــر إلى  األحـكــام اHــتـعــلــقـة
بـــتــضــارب اHــصــالـح أو أخالقــيــات اHــهــنـــة. ويــتم إعالم كل

األعوان بهذه اإلمكانية و كيفيات التنفيذ.

28 :  : تــــضـــمن الـــبــــنـــوك واHـــؤســـســــات اHـــالـــيـــة اHــادة اHــادة 
جملــمــوع مــســتــخــدمـيــهــا اإلطّالع عــلى الــتــزامــات اHــطــابــقـة
اHلـقاة علـى عاتـقهمr ال سـيّمـا �وجب أحـكام اHادة 26 أعاله
وبـــالــنـــســبـــة لــلــمـــســتـــخــدمـــW اHــعـــنــيـــrW تــكـــويــنـــا خــاصــا
بــإجـــراءات رقـــابــة اHـــطـــابــقـــة اHالئـــمـــة لــلـــعـــمــلـــيـــات الــتي

يقومون بها.

ج - األحــكــام اخلــاصــة بــجــهــاز الــوقــايــة من تــبــيــيضج - األحــكــام اخلــاصــة بــجــهــاز الــوقــايــة من تــبــيــيض
األموال وتمويل اإلرهاب و مكافحتهمااألموال وتمويل اإلرهاب و مكافحتهما

اHادة اHادة 29 :  : تضع البنوك واHـؤسسات اHالية تنظيما
وإجــــراءات ووســــائـل تــــســــمـح لــــهــــمـــــا بــــاحــــتـــــرام األحــــكــــام
الـقــانـونـيــة والـتـنــظـيـمـيــة اHـطـبــقـة في إطـار الــوقـايـة من

تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما.

ولـــهـــذا الــغـــرضr يـــجب عــلـى الــبـــنـــوك واHــؤســـســات
اHاليةr وعلى اخلصوص :

أ. ضـمان مـعرفة زبـائنـها والـعمـليـات التي يـقومون
بــــهــــاr بــــشــــكـل صــــارم. ولــــتــــحــــقــــيق ذلـكr تــــقــــوم الــــبــــنـــوك
واHؤسسات اHالية بإعداد معايير داخلية حتدد ال سيّما :

rسياسة قبول الزبائن اجلدد -

- إجــــراءات حتــــديــــد هــــويــــة الــــزبــــائـن والــــتــــأكــــد من
rقدمةHالوثائق ا

- تـصـنـيف زبــائـنـهـا بـالـنـظــر إلى مـخـاطـر تـبـيـيض
rاألموال وتمويل اإلرهاب

- طـبيـعة الـتدابـيـر التي يـجب اتخـاذها عـلى أساس
اخملــاطـــر اHــرتـــبــطـــة �ــخـــتــلف أصـــنــاف الـــزبــائـنr وحــركــة

األرصدة والعمليات.
يـجب أن تــكــون هـذه اHــعــايـيــر الـداخــلــيـة مــتــنـاســقـة
عـلى الدوام مـع األنشـطة اHـمـارسة واخملـاطـر اخلاصـة التي

تنجم في مجال تبييض األموال وتمويل اإلرهاب.

Wــعـــلــومـــات حــول مــراســـلــيـــهم الـــبــنـــكــيــHب) جــمـع ا
وضـمان خـضـوع هؤالء اHـراسلـrW علـى اخلصـوصr لرقـابة
الــســـلــطــات اخملـــتــصـــةr وتــعـــاونــهم فـي إطــار جــهـــاز وطــني

Hكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب.

ج) الـــســـهـــر عـــلـى الـــتـــحــــديـــد الـــدقـــيـق لـــهـــويـــة اآلمـــر
بـــالــعـــمـــلــيـــة واHـــســتـــفـــيــد مـن الــتـــحـــويالت اإللـــكــتـــرونـــيــة
بــــاإلضــــافــــة إلى عــــنـــوانــــيــــهــــمـــاr مــــهــــمـــا كــــانـت الـــوســــيــــلـــة

اHستعملة.

د) اHــراقــبـة بــاسـتــعـمــال األجــهـزة اHــنـاســبـة حلــركـات
األوامـــر أولـــصـــالـح زبـــائـــنـــهم لـــكـــشف أنـــواع الـــعـــمـــلـــيـــات
واHعامالت غير الـنموذجية أو غيـر العادية أو دون مبرّر
اقــتـصــادي. ويــجب أن تــتــكـيـف هـذه اHــراقــبــة مع اخملــاطـر
الـتي �ـكـن الـتـعـرض لـهـاr ال سـيّـمـا فـيـمـا يـتـعـلق بـطـبـيـعـة

الزبائن أو العمليات اHنجزة.

هـ) حــيــازة أنــظــمــة إنــذار تــســمح جلــمــيع احلــســابـات
بـاســتـكـشــاف الـعــمـلــيـات والــنـشــاطـات الـتـي تـثـيــر حـسب
طــبـيــعــتـهــاr شـبــهــة تـبــيــيض األمـوال أو تــمــويل اإلرهـاب.
ولــذلك يــجـب عــلى الــبـــنــوك واHــؤســـســات اHــالــيـــةr فــيــمــا
يــخـص هـذه الــعــمــلــيــاتr االســتــعالم حــول مــصــدر األمـوال
ووجـهــتـهــا ومــحل الـعــمـلــيــة وهـويــة الـقــائـمــW بــالـعــمـلــيـة.
وحتــتــفـظ الــبــنــوك واHــؤســســات اHــالــيــة بــأثــر اإلجــراءات

اHتخذة.

و) االمتـثـال بـااللـتـزام الـقانـوني لإلخـطـار بـالـشـبـهة
في إطــار األشــكـال والــظــروف الــقــانـونــيــة والــتــنـظــيــمــيـة

اHعمول بها.

rـعـمـول بـهـاHطـبـقـا لـلـقــواعـد واآلجـال ا rز) االحــتـفـاظ
بـالـوثــائق واHـسـتـنـدات اHـتـعـلـقــة بـتـحـديـد هـويـة الـزبـائن
ومعـرفـتهمr وتـلك اخلـاصة بـالـتدابـيـر احملقـقـة فيـما يـتـعلق
بـاHـعـامالت أو الـعمـلـيـات اHـكـشـوف عـنـهـا من قـبل أنـظـمة
اإلنـــذار أو اإلخــطــار بــالـــشــبــهـــةr وأخــيــرا جــمـــيع الــوثــائق

واHستندات اHتعلقة بالعمليات اHقيدة على احلسابات.

ح) وضـع بـــرنـــامج تـــكــــوين دائم يـــســـمـح بـــتـــحـــضـــيـــر
مستخدميـهم على معرفة أجهزة مكافحة تبييض األموال

وتمويل اإلرهاب.
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ط) إطالع جـمـيع مـسـتـخـدميـهم بـاإلجـراءات اHـتـخذة
للسماح لكل عون باإلبالغ عن كل عملية مشتبه فيها إلى
اHـسؤول عن اHطابـقة في مجال مـكافحة تـبييض األموال

وتمويل اإلرهاب.

ي) حتـديد معايـير أخالقيـات اHهنة واالحـترافية في
مــــجـــال اإلخــــطـــار بــــالـــشــــبـــهــــة في وثــــيـــقــــة وإطالع جــــمـــيع

اHستخدمW على هذه الوثيقة.

اHــادة اHــادة 30 :  : تــدخل الــرقـــابــة الــدائـــمــة جلــهـــاز الــوقــايــة
ومـــكـــافـــحـــة تـــبـــيـــيض رؤوس األمـــوال وتـــمـــويـل اإلرهــاب
ضمن جهاز رقابـة اHطابقة اHنـصوص عليه أعاله. ويسهر
اHسؤول عن رقابـة اHطابقة اHذكور في اHادة  20 من هذا
الـنـظـام عـلى الـطـابع اHالئم لألجـهـزة واإلجـراءات اHـعـمول
بـها بالـنظر إلى الـنصـوص القانـونية والـتنـظيمـيةr وكذا
بالنظر إلى اخملـاطر التي �كن التعرض لها من البنك أو

اHؤسسة اHالية.

rيـــجب أن يــــكـــون اإلطـــار الـــســـامي rولــــهـــذا الـــغـــرض
اHــراسل خلـــلــيــة مــعــاجلــة االســتــعـالم اHــالي و اHــســؤول عن
اHـطـابـقــة في إطـار مـكــافـحـة تــبـيـيض األمــوال اHـنـصـوص
عــلـيه في اHـادة  18من الــنـظـام رقم 05 - 05 اHـؤرخ في 15
ديـسـمبـر سـنة 2005  واHـذكور أعالهr تـابعـا لـلمـسؤول عن
رقـابــة اHـطــابـقــةr إن لم يـكن r في نــفس الـوقـتr اHـسـؤول

عن اHطابقة و اHذكور أعاله في النظام احلالي.

الباب الثانيالباب الثاني
التنظيم احملاسبي ومعاجلة اHعلوماتالتنظيم احملاسبي ومعاجلة اHعلومات

اHــادة اHــادة 31 : يـــجب أن حتـــتـــرم الـــبــنـــوك واHـــؤســـســات
اHاليـة األحكام التشـريعية والتـنظيميـة اHتعلقـة بالنظام
احملاسبي اHـاليr وال سيّـما أنـظمة مـجلس الـنقـد والقرض

وتعليمات بنك اجلزائر :
أ)  بـــالـــنـــســـبـــة لــلـــمـــعـــلـــومـــة الـــواردة في احلـــســـابــات
والبيـانات اHالـيةr يتـعW عـلى التنـظيم الذي ² تـأسيسه
ضــمــان وجــود مــجــمــوعـــة من اإلجــراءات اHــســمــاة "مــســار

التدقيق" والتي تسمح �ا يأتي :
rإعادة تشكيل العمليات حسب التسلسل الزمني -
- إثـبـات كل مـعـلـومـة بـواسـطـة وثـيـقـة أصـلـيـة يـجب
أن يـــكـــون ¡ـــكـــنــــا من خاللـــهــــا الـــرجـــوع بـــواســـطـــة مـــســـار

rإلى وثيقة تلخيصية والعكس صحيح rمتواصل
- إثبـات أرصدة احلـسابـات عنـد تواريخ إقـفالـها عن
rجتـزئـة األرصدة rاديHـنـاسبـة (اجلـرد اHطريـق البـيـانات ا

r(... التأكيد أمام اجلهات األخرى rقاربةHبيانات ا

- تـفــسـيـر تـطــور األرصـدة من إقـفــال مـحـاسـبي إلى
آخر وذلك بـاالحـتـفاظ بـاحلـركات الـتي أثـرت على الـبـنود

احملاسبية.
يـجب أن تـكـون األرصـدة الـتي تــظـهـر في الـبـيـانـات
اHاليةr على اخلـصوصr موصولةr بطـريقة مباشرة أو من
خالل الـتـجـمـيعr بـبـنـود وفـروع بـنـود حـسـابـات اHـيـزانـية
وحـــســابـــات خــارج اHـــيـــزانــيـــة وحـــســابـــات الـــنــتـــائج وإلى
اHــعـلــومـات الـنــاجـمـة عـن احملـاسـبــة اHـتـضــمـنـة فـي اHـلـحق
و�كن تـوصيل رصـيد حـساب عن طـريق التـجزئـة بشرط
الــــتــــمـــكـن من إثــــبــــات احــــتـــرام الــــقــــواعــــد اHالئــــمــــة لألمن
والـرقـابــة وشـريـطـة أن يـكــون الـبـنك أو اHـؤســسـة اHـالـيـة

اHعنية قادرا على وصف األسلوب اHستعمل.
ب) يــجب أن تـكـون اHــعـلـومــات احملـاسـبـيــة الـظـاهـرة
فـي الـــوثــــائـق والـــتــــقــــاريــــر الــــدوريـــة اHــــوجــــهــــة إلى بــــنك
اجلــــزائــــر أو إلى الـــــلــــجــــنــــة اHــــصــــرفــــيــــةr �ـــــا فــــيــــهــــا تــــلك
rـــســـتـــنــدات الـــضـــروريـــة حلـــســاب مـــعـــايـــيـــر الــتـــســـيـــيــرHا
مــســتـخــلــصـة من احملــاســبـة وقــادرة عــلى اإلثـبــات بــوثـائق

أصلية.
يجب أن يـكون كل مـبلغ ظـاهر في الـبيـانات اHـالية
والـــتـــقــاريـــر الــدوريـــة اHـــقــدمـــة إلى بـــنك اجلـــزائــر أو إلى
الـــلــجـــنــة اHــصـــرفــيـــةr قــابـال لــلـــرقــابـــةr ال ســيّـــمــا من خالل

العناصر اHكونة له. 
عندما يرخص بـنك اجلزائر أو اللجـنة اHصرفية أن
تـــقــدم لــهــمــا اHــعــلــومــات فـي شــكل إحــصــائــيــاتr يــجب أن

تكون هذه األخيرة قابلة للتحقق منها.

اHـادة اHـادة 32 :  : يـتــعـW عـلى الـبـنـوك واHــؤسـسـات اHـالـيـة
أن حتتـفظ �ـجمـوع اHلـفات الـضـرورية إلثـبات الـبيـانات
اHالـيـة والـتقـاريـر الـدورية آلخـر إقـفـال ² تـسلـيـمه لـبنك

اجلزائر وللجنة اHصرفية إلى غاية اإلقفال اHوالي.

33 : : تــتــأكّــد الــبـنــوك واHــؤســســات اHــالـيــة من اHـادة اHـادة 
شــمـولــيــة ونـوعــيــة ومـوثــوقــيـة اHــعــلــومـات و كــذا مــنـاهج

التقييم والتسجيل احملاسبيr ال سيّما ¡ا يأتي  :

- رقابة  دوريّة Hالءمة اخملـططات احملاسبية بالنظر
إلـى األهــــــداف الــــــعــــــامــــــة لـألمن واحلــــــذرr بـــــــاإلضــــــافــــــة إلى

rعمول بهاHمطابقتها لقواعد التسجيل احملاسبي ا

- رقـابـة دوريـة لـتـوافق اHنـاهج واHـقـايـيس اHـتـخذة
rلتقييم العمليات في أنظمة التسيير

- بــالـنــســبــة لــلـعــمــلــيـات الــتي تــعــرّض إلى مــخــاطـر
Wب rعن طريق الـقيام �قاربة شـهرية على األقل rالسوق
الـنتـائج الـتي ² حـسابـهـا لـلتـسـيـير الـعـمـليـاتي والـنـتائج
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اHدرجة في احلسابـات مع احترام قواعد التـقييم اHعمول
بــهــا ويــجب أن تــكـون الــفــوارق اHــعــايـنــة قــابــلـة لــلــتــعـرف

عليها وحتليلها.
اHـادة اHـادة 34 :  : يـجب أن تــخـضع األرصـدةr الـتي حتـوزهـا
البنوك أو اHؤسسات اHالية حلساب الغير وغير اHدرجة
في الـبـيـانـات اHـالـيةr لـقـيـد مـحـاسـبي أو Hـتابـعـة تـسـيـير
مادي تسرد من خـاللهما اHوجـودات واHدخالت واخملرجات
وجترى عـملية الـتوزيعr في حالـة أهميتـهاr بW الـعناصر
الــتي حتــوزهـاr بــصــفــتــهـا وديــعــة عــاديـة والــعــنــاصــر الـتي
تـــضـــمـن إمـــا قـــرضـــا ¡ـــنـــوحــــاr وإمـــا  الـــتـــزامـــا ² اتـــخـــاذه
ألغــراض خـاصـة أو �ـوجـب اتـفـاقـيــة عـامـة ودائــمـة لـصـالح

اHودع.
اHادة اHادة 35 :  : حتدد البنـوك واHؤسسات اHالية مستوى
األمن الذي تـراه مناسبـا في ميدان اHـعلوماتـية بالـنسبة
Hـتـطـلـبـات مهـنـهـا. وتـتأكـد بـأن أنـظـمـة اHعـلـومـات اخلـاصة
بــهـــا حتــتــوي بـــاســتـــمــرار عـــلى هــذا احلـــد األدنى من األمن

اHتخذ.
rعـلوماتHادة 36 :  : يجب أن تـسمح رقـابة أنـظمـة اHادة اHا

ال سيّماr بالتأكد من : 
- أن تــقــيــيم مـــســتــوى أمن أنــظــمـــة اHــعــلــومــات يــتم
بـــشـــكل دوريr و عـــنـــد االقـــتـــضــاء جتـــرى الـــتـــصـــحـــيـــحــات

rاخلاصة بهذه األنظمة
- توفـر إجـراءات الـنـجـدة اخلـاصـة بـاHـعـلـومـاتيـة في
إطـار مـخـطط اسـتـمـراريـة الـنـشـاط قـصـد ضـمـان مـتـابـعـة

rاالستغالل
- احلفاظ على سرية ونزاهة اHعلومات.

تـــمــتــد رقــابــة أنــظــمــة اHــعـــلــومــات إلى احلــفــاظ عــلى
اHــعـــلــومــات والـــوثــائـق اخلــاصــة بـــالــتـــحــالـــيل والــبـــرمــجــة

وبتنفيذ اHعاجلات.
الباب الثالثالباب الثالث

أنظمة قياس اخملاطر والنتائجأنظمة قياس اخملاطر والنتائج

اHــــادة اHــــادة 37 :  : يــــجب أن تــــقـــوم الــــبــــنـــوك واHــــؤســــســـات
اHـالــيـة بــوضع أنـظــمـة قــيـاس وحتـلــيل اخملــاطـرr وتـكــيـيف
هـذه األخـيـرة مع طـبـيــعـة وحـجم عـمـلـيــاتـهـا بـغـرض تـفـادي
مــخـتـلف أنــواع اخملـاطـر الـتـي تـتـعـرض لــهـا من جـراء هـذه
العملياتr على اخلصوص منها مخاطر القرض والتركيز
والـسوق ومـعـدل الـفائـدة اإلجـمـالي والسـيـولـة والتـسـوية
وعدم اHطابقة وكـذا اخلطر العملياتي. يجب على البنوك

واHؤسسات اHالية أن تقيّم بانتظام نتائج عملياتها.

تـسـمـح هـذه األنـظـمـة أيــضـا بـتـقـديــر حتـلـيل وقـيـاس
اخملاطرr بطريقة عرضية ومستشرفة.

38 :  : تـضع البـنـوك واHؤسـسـات اHالـيـة أنظـمة اHادة اHادة 
وإجـــراءات تـــســمح بـــصـــفــة عـــامــة بـــتــقـــديـــر اخملــاطـــر الــتي
تـتـعـرض لـهـا. ويجـب أن تسـمح هـذه األنـظـمـة واإلجراءات
بـــحــيـــازة  خـــريــطـــة اخملـــاطــر الـــتي حتـــدد وتـــقــيّـم مــجـــمــوع
اخملــاطـــر الــتي �ـــكن الــتـــعــرض لـــهــا اعــتـــمــادا عـــلى عــوامل
داخـلية (كـطبـيعة الـنشـاطات اHمـارسة أو نـوعية األنـظمة
اHـــوجــودة) واخلــارجــيـــة (كــاحملــيط االقـــتــصــادي أو األحــداث

الطبيعية).
يجب أن تكون هذه اخلريطة :

rهنةHمعدّة طبقا لصنف النشاط أو ا -
- تـســمح بــتـقــيـيم اخملــاطـر الــتي �ــكن الـتــعـرض لــهـا
لـنشـاط تـبـعـا لـلـتـوجـيـهـات اHـتـخـذة من اجلـهـاز الـتـنـفـيذي

rداولةHوهيئة ا
- حتدد الـعمـليـات التـي يجب اتـخاذهـا من أجل احلد
مـن اخملـاطـر الـتي �ــكن الـتـعــرض لـهـا عن طـريـق عـمـلـيـات
تــهـــدف إلى تــدعــيـم أجــهــزة الـــرقــابــة الـــداخــلــيـــة و أنــظــمــة

rقياس و مراقبة اخملاطر
- حتدد و حتسن مخططات استمرارية النشاط. 

أ - انتقاء و قياس مخاطر القرضأ - انتقاء و قياس مخاطر القرض

اHــــادة اHــــادة 39 :  : يــــجب أن حتــــوز الــــبـــنــــوك واHــــؤســــســـات
اHـالـيـة إجـراء يـتـمثـل في انتـقـاء مـخـاطـر الـقـرض و نـظام

قياسها. ويجب أن تسمح لها هذه األنظمة �ا يأتي :
- حتــديــدr بــكــيــفــيــة مــركــزيــةr مــخــاطــر مــيــزانــيــتــهـا
وخـارج مــيـزانـيـتــهـا إزاء طـرف مــقـابل أو أطـراف مــقـابـلـة
تـعـتبـر مـستـفـيدا واحـداr حسـب اHعـنى اHـقصـود في اHادة
2 من النظام رقم 91 - 09 اHؤرّخ في 14 غشت سنة 1991

rذكور أعالهHوا
- تــفــادي مــخــتــلف مــســتــويــات اخملـاطــر انــطالقــا من
مـعـلومـات نـوعـيّة و كـمـيّة طـبـقا لـلـمادة 7 من الـنـظام رقم

91 - 09 اHؤرخ في  14 غشت سنة 1991 واHذكور أعاله.

- الـشــروع في تـوزيـع الـتــزامـاتــهـا لــصــالح مـجــمـوع
األطراف اHـقابلـة حسـب درجة اخلـطر الذي �ـكن الـتعرض
لـه وحــسب قــطــاع الــنــشــاط وحـــسب اHــنــطــقــة اجلــغــرافــيــة
وحـسب اHـديــنـW اHـتـصـلــW فـيـمـا بـيــنـهمr من أجل تـفـادي

rاخملاطر احملتملة للتركيز
- ضـمان مالءمة اخملـاطر التي �ـكن التعـرض لها مع
ســـيــاســة الــقــروض اHــتــخــذة مـن هــيــئــة اHــداولــة و اجلــهــاز

التنفيذي.

أ) نظام انتقاء مخاطر القرض أ) نظام انتقاء مخاطر القرض 

اHــادة اHــادة 40 :  : يــجـب أن يــأخــذ تـــقــيــيـم مــخــاطـــر الــقــرض
بـعــW االعــتـبــارr عــلى اخلــصـوصr الــعــنــاصـر الــتي تــتــعـلق
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بـالوضـعيـة اHـاليـة للـمسـتفـيد وقـدرته على الـسّداد و عـند
االقـــتـــضـــاءr الـــضـــمـــانـــات احملـــصل عـــلـــيـــهـــا. كـــمـــا يـــجب أن
rبـصفـة خاصـة و بالـنـسبـة للـمؤسـسات rيـتضـمن التـقيـيم
حتــــلــــيل مــــحــــيط هــــذه األخــــيــــرة و ¡ــــيّــــزات الــــشــــركـــاء أو
اHساهمW و اHـسّيرين. كما يجب أن يأخذ بعW االعتبار

آخر الوثائق احملاسبية و اHالية.
يـجب أن تـكـوّن البـنـوك واHـؤسـسـات اHالـيـة مـلـفات
الـــقــروض بـــغــرض احلـــصــول عــلـى جــمـــيع اHــعـــلــومــات ذات
الـــــطــــابـع الـــــنّــــوعـي أو الـــــكــــمّـي اخلــــاصـــــة بـــــطـــــرف مــــقـــــابل
واHــعــلــومــات اخلــاصــة بــأطـــراف مــقــابــلــة مــعــتــبــرة كــنــفس
اHـسـتـفـيـد كـما ²ّ تـعـريـفه سـابـقـا. وتـسـتـكـمل هـذه اHـلـفات
كل ثالثـي عــلـى األقلr بــالـــنـــســبـــة لألطـــراف اHـــقــابـــلــة ذات
اHستحقات غـير اHدفوعة أو اHشكوك في حتصيلها وتلك

التي تتميز بأهمية مبالغها. 
اHـادة اHـادة 41 :  : يـجب أن يـأخـذ انـتـقــاء عـمـلـيـات الـقـروض
بـــعـــW االعـــتــــبـــار أيـــضــــا مـــردوديـــة هـــذه األخــــيـــرة. ولـــهـــذا
الــغـرضr يــجب أن يــتــمــيـز الــتــحــلــيل الـتــقــديــري لألعــبـاء
والــــنـــواجت اHــــبــــاشـــرة وغــــيـــر اHــــبـــاشــــرة بـــأكــــبــــر قـــدر من
الشـمـولـيـة بالـنـسـبـة لكل قـرض. ويـجب أن يـتـضـمن على
اخلـصـوص فـيـمـا يـخص الـتـكـاليف الـعـمـلـيـاتـيـة وتـكـاليف
التـمـويلr األعبـاء اHـوافقـة لـتـقديـر مـخاطـر عـدم التـسـديد

من اHستفيد على تكاليف تسعير األموال اخلاصة.
اHـادة اHـادة 42 :  : يـجب أن يــأخــذ تــقـيــيم و انــتــقـاء مــخــاطـر
الـقـروضr عـلى وجه اخلـصـوص بـعـW االعـتـبـارr الـعـائـدات
اHــســتـــقــبــلـــيــة الــنــاجتـــة عن مــشـــروع االســتــثـــمــارr و عــنــد
االقـتـضـاءr الـضـمـانـات �ـا في ذلك الـرهن الـقـانـوني عـلى
اHــمـــتـــلـــكـــات الــعـــقـــاريـــة لـــلـــمــديـن والــرهـن احلـــيــازي عـــلى

اHعدات والتجهيزات.

اHـادة اHـادة 43 : : يــجب أن يــأخـذ تــقــيـيم مــخــاطـر الــقـروض
بعـW االعتـبار أيـضا إمـكانـية تـأثيـر الرهن الـعقـاري على
احلق الــعــيــني الــعــقــاري الــنـاجت عـن عــقـد تــنــازل عن أرض
تـابعة للملـكية اخلاصة لـلدولة و كذا البـناءات التي تشيد
عــلى هــذه األرض كـضــمــان الســتــرداد الـقــروض اHــمــنــوحـة

حصرا لتمويل مشروع استثماري.

اHــادة اHــادة 44 :  : يــجـــري اجلــهــاز الــتـــنــفــيــذي حتـــلــيال الحــقــا
Hردودية عمليات القرض كل ستة (6) أشهرr على األقل.

45 :  : يـجب أن تصـاغ اإلجـراءات اخلاصـة بـقرار اHادة اHادة 
منح القروض أو االلتـزامات بالتوقيعr بوضوح خصوصا
عنـدمـا تـنـظم من خالل حتـديـد الـتـفـويـضـاتr وأن تـتـكيّف
مع ¡ـيزات الـبـنك أو اHؤسـسـة اHالـيـة على اخلـصوص مع

حجمه وتنظيمه وطبيعة نشاطاته.

اHـادة اHـادة 46 :  : تـكــون مــلـفــات الــقـروض مــحل حتــلـيل من
وحدة مختصّةr مستقلة عن الكيانات العملياتيةr وتتخذ
Wقرارات الـقـروض أو االلـتزامـات بـالـتوقـيع من شـخـص
عــلـى األقلr عــنـــدمــا تـــتــطـــلب طــبـــيــعـــةr أو عــدد أو أهـــمــيــة

عمليات القرض ذلك. 

ب) نظام قياس مخاطر القرضب) نظام قياس مخاطر القرض

اHــــادة اHــــادة 47 :  : يــــجب أن تــــضع الــــبـــنــــوك و اHـــؤســــســـات
اHـالية نظام قـياس خملاطر الـقرض يسمح بتـحديد اخملاطر
و قــيـاســهــا و جــمــعـهــاr تــبــرز من خالل مــجــمـوع عــمــلــيـات
اHـيزانية و خارج اHـيزانية التي يـتعرض بسبـبها البنك
أو اHـــؤســســة اHـــالــيـــة لــلــخـــطــر اHــتـــرتبr عن عـــجــز طــرف
مـــقــابل أو طــرف مــقــابل بـــاعــتــبــاره مــســتــفــيــدا واحــداr أو

بصفة عامة خلطر التركيز.

اHــــادة اHــــادة 48 :  : يــــجب أن تــــقـــوم الــــبــــنـــوك واHــــؤســــســـات
اHـــالـــيـــةr عـــلى األقـل كل ثالثيr بـــتـــحـــلـــيـل تـــطـــور نـــوعـــيــة
الـتــزامـاتـهـا (اHـيـزانـيـة و خـارج اHـيـزانـيـة). كـمـا يـجب أن
يــســمح هــذا الــتــحــلــيل بــإعــادة تــرتــيب عــمــلــيّــات الــقــرض
والــقـــيــد احملـــاســبي لـــلــديـــون اHــصـــنــفـــة وتــقــديـــر بــتـــكــوين
Wـتـخـذة بـعHـتـعـلـقـة بـهـا مع أخـذ الـضـمـانـات اHـؤونـات اHا
االعـتبـار والـتـأكد بـأن تـقـيـيمـهـا تّم حـديـثا بـشـكل مـسـتقل

وحذر.

ب - نظام قياس اخملاطر ما بW البنوكب - نظام قياس اخملاطر ما بW البنوك

اHــــادة اHــــادة 49 : : يــــجـب أن تــــضع الــــبــــنــــوك واHــــؤســــســـات
اHــالــيــة جــهــازا لـــتــحــديــد و قــيــاس تــوزيـع قــائم قــروضــهــا

واالقتراضات ما بW البنوك.

كـمـا يتـضـمن هـذا اجلـهـازr علـى اخلصـوصr مـجـمـوعة
مـن احلـدود ونــظــام تـســجـيـل ومـعــاجلــة اHـعــلـومــاتr يــسـمح
بــــاحلــــصــــول لـــكـل طــــرف مـــقــــابـلr عـــلـى جتــــمـــيـع الــــقـــروض
اHـــمــنـــوحـــة و االقـــتـــراضــات اHـــتـــحـــصل عـــلــيـــهـــاr و أخـــيــرا

إجراءات متابعة و رقابة احلدود اHوضوعة.

ج - نظام قياس السيولةج - نظام قياس السيولة

اHـادة اHـادة 50 : يــجب عـلى الــبـنـوك و اHــؤسـسـات اHــالـيـة
أن تضع جهـازا لتحـديد وقيـاس وتسـيير خـطر السـيولة.
يــسـتـنـد هـذا اجلـهـازr عـلى اخلــصـوصr عـلى حتـديـد سـيـاسـة
rعــامـة لـتــسـيـيــر الـسـيــولـة و درجـة حتـمـل خـطـر الــسـيـولـة
وعــلى وضـع تــقــديــرات و عــلى إحــصـــاء مــصــادر الــتــمــويل
وعــــلى مـــجــــمـــوعـــة مـن احلـــدود اHـــرفـــقــــة بـــأنـــظــــمـــة قـــيـــاس
ومراقـبة و إنـذار و أخيرا عـلى وضع سيـناريـوهات أزمة

يتم حتيينها بانتظام.
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د - نظام قياس خطر معدل الفائدة اإلجماليد - نظام قياس خطر معدل الفائدة اإلجمالي

اHــــادة اHــــادة 51 :  : يــــجب أن تــــضع الــــبـــنــــوك و اHـــؤســــســـات
اHـاليـةr في حالـة تـعرّض مـعتـبـر للـخطـرr نـظام مـعلـومات
داخـلي يــسـمح بــتـقـديــرهـا خلـطــر مـعــدل الـفـائــدة اإلجـمـالي
وضـمــان مــتــابــعــته وتــوقع الــتـصــحــيــحــات احملـتــمــلــة عــنـد

الضرورة.

هـ - نظام قياس مخاطر الدفعهـ - نظام قياس مخاطر الدفع

اHــــادة اHــــادة 52 :  : يــــجـب أن تــــضع الــــبــــنــــوك واHــــؤســــســـات
rــالـــيــة نـــظــامـــا خــاصـــا لــقـــيــاس تـــعـــرّضــهـــا خملــاطـــر الــدفعHا
خـصـوصـا فـيـمــا يـتـعـلق بـعـمـلـيـات الـصـرف. ولـذلك عـلـيـهـا
السّهرr السّيما على تقدير مختلف مراحل عملية الدفع.

و - نظام قياس مخاطر السوقو - نظام قياس مخاطر السوق

اHــادة اHــادة 53 :  : يـــجب أن تـــســـجل الـــبـــنــوك واHـــؤســـســات
اHالية يـوميا عـمليات الـصرف طبـقا لألحكام الـتنظـيمية
اHــتــعــلــقــة بــسـوق الــصــرف. كــمــا يــجب أن تــســجل يــومــيـا

عملياتها اHتعلقة �حفظة التفاوض.

يـــجـب أن تــضـع الـــبــنـــوك واHـــؤســـســـات اHـــالـــيــةr إذا
كــانت عــمــلــيـــاتــهــا مــعــتــبـــرة في األســواق اHــالــيــة و ســوق
الصـرف اHـنـجزة حلـسـابـهـا اخلاصr أنـظـمـة خاصـة لـضـمان

قياسها ومتابعتها ورقابتها.

rعـــلى اخلــصـوص rيـجــب أن تــقـــوم rوبــهــذه الــصــفـــة
�ا يأتي :

- حــسـاب نــتـيــجـة عـمــلـيــاتـهــا اHـتــرتـبــة عن مـحــفـظـة
rالتفاوض

- قـيــاس تـعــرضــهـا خملــاطـر الــصـرف حــسب الــعـمالت
rمع حساب نواجتها rالصعبة وجململ العمالت الصعبة

- تقـديـر مخـاطـر الدفع لـلـطرف اHـقابـل والدفع عـند
الـتسليم على عـملياتهـا اHتعلقـة بالصرف أو على األدوات

rاليةHا

- تقييم خطر تغير سعر كل أداة مالية حتوزها.

الباب الرابعالباب الرابع
أنظمة اHراقبة و التحكم في اخملاطرأنظمة اHراقبة و التحكم في اخملاطر

أ- األحكام العامةأ- األحكام العامة

اHــــادة اHــــادة 54 :  : يــــجـب أن تــــضع الــــبــــنــــوك واHــــؤســــســـات
اHـــالـــيـــة أنــــظـــمـــة مـــراقـــبـــة و حتـــكـم في مـــخـــاطـــر الـــقـــرض
Wومـخـاطر الـتركـيز واخملـاطـر النـاجمـة عن عـملـيات مـا ب

الــبــنــوك ومــخـــاطــر مــعــدالت الــفــائـــدة ومــخــاطــر مــعــدالت
الــصــرف ومــخــاطــر الــســيّـــولــة والــدفعr مع إظــهــار احلــدود
الــداخـلــيــة و الــظـروف الــتي مـن خاللـهــا يــتم احــتــرام هـذه

احلدود.

اHادة اHادة 55 :  : يجب أن حتتوي أنـظمة اHراقبة والتحكم
rعلى جهاز حدود شاملة داخلية rذكـور أعالهHفي اخملاطر ا
وعـنــد االقـتــضـاءr عــلى احلـدود الــعـمــلـيــاتـيــة عـلى مــسـتـوى
مــخــتــلـف الــكــيــانــات (اHــديــريــاتr الــوكــاالتr الــفــروع...).
يــجب أن تـكــون مـخــتــلف احلـدود مــتـنــاسـقــة فـيــمـا بــيـنــهـا

وكذا مع أنظمة قياس اخملاطر اHوجودة.

اHادة اHادة 56 :  : يـعاد الـنظـر في احلدود اHـذكورة في اHادة
أعالهr عند احلـاجةr وعلى األقل مرة واحـدة في السنةr من
طرف اجلهـاز التـنفيـذيr وعنـد االقتضـاءr من طرف هـيئة
اHداولـة مع مـراعـاة األمـوال اخلـاصـة لـلـبـنك أو لـلـمـؤسـسة

اHالية اHعنية.

اHــادة اHــادة 57 :  : يـــجب أن تـــتـــزود الـــبـــنـــوك واHـــؤســـســات
اHـالـيـة وهـذاr وفـقـا لإلجــراءات اHـصـاغــةr بــأجـهـزة تـسـمح

�ا يأتي :

- الـــــتـــــأكــــدr بـــــاســـــتــــمـــــرارr من احـــــتـــــرام اإلجــــراءات
rعّينةHواحلدود ا

- إبالغ الــكــيــانــات أواألشـخــاص الــذين ² تــعــيــيــنـهم
لـــهـــذا الـــغــــرضr �ـــخـــاطـــر جتـــاوز احلـــدود وبـــالـــتـــجـــاوزات
الـفـعـلـيـة والـعـمـلـيـات الـتـصـحـيـحـيـة اHـقـتـرحـة أو اHـبـاشر
فــيـــهــا. ويـــنـــبــغي أن تـــبــلّـغ هــذه الـــتــجـــاوزات كـــلــمـــا تــمت
مـعـايــنـتـهـاr وفي أقـرب اآلجــالr إلى مـسـتـوى هـرمي وكـذا
إلـى مــســتــوى جــهــاز الـــرقــابــة الــداخــلــيــة الـــلّــذين لــديــهــمــا

rالسّلطة الضرورية لتقييم مداها

- الــقــيــام بــتـــحــلــيل أســبــاب عـــدم االحــتــرام احملــتــمل
لإلجراءات واحلدود.

اHـادة اHـادة 58 :  : تقـوم الـبـنوك واHـؤسـسـات اHالـيـة بـإعداد
بـيـانـات مـلـخـصـة تـمـكـنــهـا من مـراقـبـة اHـبـالغ وتـطـورات

مخاطرها.

ب - اHراقبة والتحكم في اخملاطر العملياتيةب - اHراقبة والتحكم في اخملاطر العملياتية

اHــــادة اHــــادة 59 :  : تــــتــــزود الـــبــــنـــوك واHــــؤســـســــات اHـــالــــيـــة
بـــالـــوســائـل اHالئـــمـــة لــلـــتـــحـــكم في اخملـــاطـــرالـــعــمـــلـــيّـــاتـــيــة
rوالــقــانـونــيــة. كـمــا تــسـهــر عــلى الــتـحــكم في هــذه اخملــاطـر
وخـــصــــوصــــا تـــلـك الـــتـي قـــد تــــؤدي إلى تــــوقـف األنـــشــــطـــة

األساسيةr أو اHساس بسمعتها.
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ولــــهـــذا الــــغــــرضr تـــقــــوم أيـــضــــا بــــوضع مــــخـــطــــطـــات
استمرار النشـاط وتختبرها بصفة دورية. وتتأكد أيضا
من أمن أنـظـمـتهـا اHـعـلـومـاتـيـة وفقـا لـلـشـروط اHـنـصوص

عليها في اHادتW 35 و36 من هذا النظام.

60 :  : تـــســــجّل الـــبــــنـــوك واHــــؤســـســـات اHــــالـــيـــة اHــادة اHــادة 
احلـوادث اHــعــتــبــرة الــنـاجــمــة عن تــقــصــيــر في احــتـرام أو
صـــــيـــــاغـــــة اإلجــــــراءات الـــــداخـــــلـــــيـــــةr وعن االخـــــتـالالت  في
األنـــظــمــةr ال ســـيّــمــاr اHــعـــلــومــاتـــيــة مــنــهـــاr وكــذا الــغش أو
مـحــاوالت الـغشr الــداخـلــيـة أو اخلــارجـيــة. ولـهــذا الـغـرض
تـــقــوم الــبــنــوك واHــؤســســات اHــالــيــة بــتــحــديــد الــعــتــبــات
ومـــعــــايـــيـــر الـــتـــســــجـــيل اHـالئـــمـــة لـــطــــبـــيـــعـــة نــــشـــاطـــاتـــهـــا
ومـخــاطــرهـا. ويــجب أن تــغــطي احلـوادث اHــعــتـبــرةr وفــقـا
Hعـاييـر مـناسـبةr مـخاطـر اخلـسارةr �ـا في ذلك عنـدما لم
تــتـجــســد هــذه احلــوادث بـعــد. ويــتم وضع مــلف أو مــلــفـات
احلــوادث حتـت تــصــرف اHــســؤولــW عن الــرقــابــة الــدائــمــة

والدورية.

الباب اخلامسالباب اخلامس
نظام حفظ الوثائق واألرشيفنظام حفظ الوثائق واألرشيف

اHـادة اHـادة 61 :  : تقـوم الـبـنوك واHـؤسـسـات اHالـيـة بـإعداد
دالئل اإلجـراءات اHـتعـلـقة بـنـشاطـاتـها اخملـتلـفـة. ويجب أن
rكـــيــــفــــيــــات الــــتـــســــجــــيل rعــــلى األقـل rحتــــدّد هــــذه الــــدالئل
واHـــعـــاجلـــة واســــتـــرداد اHـــعـــلــــومـــاتr واخلـــطط احملــــاســـبـــيـــة

وإجراءات مباشرة العمليات.

rـالـيـة أيـضاHؤسـسـات اHـادة 62 :  : تـقـوم الـبـنـوك واHـادة اHا
بـــإعـــداد مـــجــمـــوع وثـــائق حتـــدد بـــدقـــة الـــوســـائل اHـــوجـــهــة
rال سيّـما rلـضـمان الـسيـر احلسن جلـهـاز الرقـابة الـداخـليـة

ما يأتي :
- مــخــتــلـف مــســتــويــات اHــســؤولــيــة والــتــفــويــضـات

rمنوحةHا
- اHــهـام اخملـوّلـة والـوســائل اخملـصـصـة لــسـيـر أنـظـمـة

rالرقابة
rالقواعد التي تضمن استقاللية هذه األجهزة -

- اإلجـــراءات اHـــتــــعـــلـــقـــة بـــأمن أنـــظـــمـــة اHـــعـــلـــومـــات
rواالتصال

rوصف أنظمة قياس اخملاطر -
rراقبة والتحكم في اخملاطرHوصف أنظمة ا -
rطابقةHتعلقة باحترام اHوصف األجهزة ا -

- كـــــــيــــــفـــــــيـــــــات تـــــــكــــــويـن وحـــــــفظ األرشـــــــيـف اHــــــادي
واإللكتروني.

يجب أن توضع مـجموع الوثـائق هذهr حتت تصرف
هـيئة اHـداولةr ومـحافـظي احلسـاباتr واللـجنـة اHصـرفية
rوعنـد االقتضاء rومفـتشّي بنك اجلـزائر بنـاء على طلـبهم

حتت تصرف جلنة التدقيق.

الباب السادسالباب السادس
قواعد احلوكمةقواعد احلوكمة

63 : : تــقع مــســؤولــيــة الــتـأكــد مـن أن الـبــنك أو اHـادة اHـادة 
rـعنـية تمـتثل اللـتزامـاتها �ـوجب هذا الـنظامHـؤسسة اHا
Wــداولــة. ويــتــعـHعــلى عــاتق اجلــهــاز الــتــنــفــيــذي وهــيــئــة ا
عـليـهم تـقـيـيم فعـالـيّـة جـهازالـرقـابـة الداخـلـيـة و اتـخاذ كل

إجراء تصحيحي.

64 :  : يـــجـب عـــلى اجلـــهـــاز الـــتـــنـــفـــيـــذي وهـــيـــئــة اHــادة اHــادة 
اHـداولـة السـهـر على تـطـوير الـقـواعد األخالقـيـة والنـزاهة
وترسـيخ ثـقافـة الرقـابـة داخل البـنك أو اHـؤسسـة اHالـية.
كــمـــا يــجب عـــلى كل مــســـتــخــدم أن يـــدرك دوره في جــهــاز

الرقابة الداخلية وأن يشارك فيه بفعالية.

rـداولـةHـادة 65 :  : يـحـدد اجلـهــاز الـتـنـفـيـذي وهـيـئـة اHـادة اHا
وعـنـد االقـتـضـاءr جلـنـة الـتـدقـيق طـبـيـعـة اHـعـلـومـات الـتّي
يـرغـبــون في احلـصـول عـلـيــهـاr ال سـيّـمـا فـي شـكل بـيـانـات

ملخصة مناسبة.

اHـادة اHـادة 66 : : تــقـوم هــيـئــة اHــداولـةr مــرتــW في الـســنـة
عـلى األقلr بفـحص نشـاط ونتـائج جهـازالرقـابة الـداخلـية
rـسـتــلـمـة من اجلــهـاز الـتــنـفـيـذيHـعـلـومــات اHعـلى أســاس ا
وعـنـد االقـتــضـاءr من جلـنــة الـتـدقــيق. و�ـكن الـقــيـام بـهـذه
الــدراســـة مــرة واحـــدة في الـــســنـــةr في حــالـــة وجــود جلـــنــة

التدقيق.
يقـوم اHـسؤول عـلى الرقـابـة الدوريـة بتـقـد تقـرير
عن عــمـــله لــهـــيــئـــة اHــداولـــةr مــرة واحــدة فـي الــســنـــة عــلى

األقل.

rــداولـةH67 :  : يــعــلم اجلــهــاز الــتــنــفــيــذي هــيــئــة ا اHـادة اHـادة 
بــانــتــظـــامr وعــنــد االقــتــضــاءr جلــنــة الــتـــدقــيق بــالــعــنــاصــر
األساسية و االستـنتاجات الهامة التي قد تبرز من خالل
قــيـــاس اخملــاطـــر الــتـي يــتــعـــرض لــهـــا الــبـــنك أو اHـــؤســســة
اHـالـيـة. وتــتـعـلق هــذه اHـعـلــومـةr عـلى اخلــصـوصr بـتـوزيع
االلــتــزامــات حــسب مــجــمل األطــراف اHــقــابــلــة و�ــردوديـة
عمليات الـقرض كما هو مـنصوص عليه في اHواد 39 و41

و44 و47 من النظام احلالي.

اHـادة اHـادة 68 :  : في حـالــة عـدم إشــراك هـيــئـة اHــداولـة في
وضع احلــــدودr يــــجب عــــلـى اجلــــهــــاز الــــتـــنــــفــــيــــذي إعـالمــــهـــا
بـالـقـرارات اHـتـخذة فـي هذا اجملـال. وتـبـلغ هـذه الـقرارات



أيـــضـــا إلى جلـــنـــة الـــتـــدقـــيقr إن وجـــدت. ويـــجب أن يـــعـــلم
اجلـــهــاز الــتــنــفــيــذي هــيــئــة اHــداولـــة زيــادة عــلى ذلكr عــلى
األقل مـرة واحــدة في الــسـنــةr بـالــظـروف الــتي يــتم فـيــهـا

احترام احلدود.

اHـادة اHـادة 69 : : يـعـلم اجلـهـاز الـتـنـفـيـذي عـلى الـفـور هـيـئـة
اHداولة بـاحلوادث اHـعتـبرة التي ²ّ كـشفـها من قـبل جهاز
الـرقابـة الـداخـليـةr ال سـيـما مـنـهـا اHتـعـلـقة بـتـجـاوز حدود

اخملاطر أو حاالت الغش الداخلية أو اخلارجية.

70 :  : تــبــلغ الــتــقــاريــر الــتي تــعــدهــا الــكــيــانـات اHـادة اHـادة 
اHـــســـؤولــة عـن الـــرقــابـــة الـــدوريـــة والـــدائـــمـــة إلى اجلـــهــاز
التنـفيذي وإلى هـيئة اHداولـة عند طلـبها وعنـد االقتضاء

إلى جلنة التدقيق.
تكلف جلنة التدقيقr على اخلصوصr �ا يأتي :

- الـتــحـقق من وضــوح اHـعــلـومـات اHــقـدمـة و تــقـديـر
مـدى انتظام و أهمـية اHناهج احملـاسبية اHـتبعة في إعداد

rاحلسابات
rخــاصـة rتــقــديـر نــوعــيــة جـهــاز الــرقـابــة الــداخــلـيــة -
تـــنـــاسق أنـــظــمـــة الـــقــيـــاس واHـــراقــبـــة والـــتــحـــكم ورقـــابــة
اخملـاطــرr وعـنــد االقـتـضــاء اقـتــراح أعـمــال تـكــمـيــلـيــة بـهـذه

الصفة.

اHـادة اHـادة 71 :  : تــقـوم الــبـنــوك واHـؤســسـات اHــالـيــةr مـرة
واحـدة في الـسـنـة عـلى األقلr بـإعـداد تـقـريـر حـول ظـروف
¡ــارســـة الــرقـــابــة الــداخـــلــيـــة وفــقـــا ألحــكـــام هــذا الـــنــظــام.

ويتضمن هذا التقريرr على وجه اخلصوصr ما يأتي :
- وصف الـــتــعـــديالت الــهـــامــة الـــتي ² إجـــراؤهــا في
إطار تنظيم جهـاز الرقابة الداخليـة وفي مختلف أنظمة

rالرقابة خالل الفترة قيد الدراسة
- وصف أهـم األعـــمــــال اHــــنّـــفــــذة في إطــــار الـــرقــــابـــة

rالدائمة
- جـرد الــتــحـقــيـقــات اHـنــجــزة من الـرقــابـة الــدوريـة
وأهم استنتاجاتهـا - اHتعلقة خاصة بالنقائص اHسجلة -

rتّخذةHواإلجراءات التصحيحية ا

- وصف ظروف تـطبـيق اإلجـراءات اHوضـوعة فـيما
rيخص النشاطات اجلديدة

- عــرض أهم األعــمــال اHــقــررة واHـتــعــلــقــة بــالــرقــابـة
الداخلية.

يـــتــــضـــمن الـــتـــقـــريـــرr حـــسـب طـــبـــيـــعـــة الـــنـــشـــاطـــات
اHـمـارسةr تـعـليـقـات تـخص مخـتـلف اخملاطـر اHـذكورة في

اHادة 2 أعاله.

اHـادة اHـادة 72 : : تقـوم الـبـنوك واHـؤسـسـات اHالـيـة بـإعداد
تـقـريـر خـاص عن قـيـاس ومــراقـبـة اخملـاطـر الـتي تـتـعـرض
لـــهـــاr مـــرة واحـــدة في الـــســـنـــة عـــلى األقـل. ويـــحـــتـــوي هــذا
الـــتـــقـــريــــرr خـــصـــوصـــاr عـــلى الـــعــــنـــاصـــر األســـاســـيـــة وأهم
االسـتـنـتاجـات الـتي �كـن استـخالصـهـا من قيـاس اخملـاطر
الـتـي تـتـعـرض لـهـا بـاإلضـافـة إلى انـتـقـاء مـخـاطـر الـقـرض
وحتـلــيل مـردوديـة عـمـلـيـات الـقـرض. ويـقـدم هـذا الـتـقـريـر
أيـــــضــــا احلـــــوادث األكـــــثــــر أهـــــمـــــيــــة اHـــــســـــجــــلـــــة في اHـــــلف
اHـــــــــنـــــــــصــــــــوص عـــــــــلـــــــــيـه فـي اHــــــــادة 60 أعـاله واإلجــــــــراءات

التصحيحية اHتّخذة.

اHـادة اHـادة 73 :  : يـرسل الـتـقـريـران الــسـنـويـان اHـنـصـوص
عـلـيــهـمــا في اHـادتـW 71 و72 أعالهr إلى هــيــئـة اHــداولـةr و
عـنـد االقـتـضـاءr إلى جلـنـة الـتـدقـيق. ويـرسالن أيـضـاr إلى
اللـجنـة اHصـرفيـة قبل نـهايـة السـداسي الذي يـلي الفـترة
قـــــيــــد الـــــدراســـــة ووضــــعـــــهـــــمــــا حتـت تــــصـــــرف مـــــحــــافـــــظي

احلسابات. 

اHادة اHادة 74 :  : تلـغــى أحكام النــظام رقم 02 - 03 اHؤرخ
في 9 رمــضــان عـام 1423 اHــوافق 14 نــوفــمــبــر ســنـة 2002
واHتضمن اHراقبة الداخلية للبنوك واHؤسسات اHالية.

اHادةاHادة 75  : : ينـشر هـذا النـظام في اجلـريدة الـرسمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 3 مـــحـــرّم عـــام 1433 اHــوافق 28
نوفمبر سنة 2011.

محمد لكصاسيمحمد لكصاسي

32 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 47 11 شو شوّال عام ال عام 1433 هـ هـ
29 غشت  سنة غشت  سنة 2012 م

اPطبعة الرسمياPطبعة الرسميّة5  ة5  حي البسات5O بئر مراد رايس5 ص.ب حي البسات5O بئر مراد رايس5 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة


