
العدد العدد 24
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اIطلوب 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 30 جمادى الثانية ع جمادى الثانية عام ام 1435 هـهـ
اIوافق اIوافق 30 أبريل  أبريل سنة سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtX بئر مراد رايسt ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم رئاسي رقم 14-144 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 اIوافق 28 أبريل سنة t2014 يتضمن إنهاء تكليف وزير
الطاقة واIناجم �هام الوزير األول بالنيابة....................................................................................................

مرسوم رئاسي رقم 14-145 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 اIوافق 28 أبريل سنة t2014 يتضمن تعيX الوزير األول...

مــرسـوم تــنـفــيـذي رقم 14-141 مـؤرّخ في 20 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1435 اIـوافـق 20 أبـريـل سـنـة t2014 يــتــمم قـائــمــة مــصـالح
اIساعدة االجتماعية االستعجالية اIتنقلة.......................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-142 مـؤرّخ في 20 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1435 اIـوافـق 20 أبـريـل سـنة t2014 يـتـمم قـائمـة اIـؤسـسات
االسـتشفائية اIتخـصصة اIلحقـة بـاIرسـوم التنفيـذي رقـم 97-465  اIؤرخ في 2 شعبان عام 1418 اIوافق 2 ديسمبر
سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشـاء اIؤسسات االستشفائية اIتخصصة وتنظيمها وسيرها...................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 18  مارس سـنة t2014 يـتضمّن إنـهاء مـهام مفـتشة بـاIفتـشية
العامة لوالية عنابة....................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  جمـادى األولى عام 1435 اIـوافق 18  مارس سـنة t2014 يـتضـمّن إنـهـاء مهـام مـديــر اIواصالت
السلكـية والالسلكـية الوطنـية في واليـة الـوادي............................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  جــمــادى األولـى عـام 1435 اIـوافق 18  مــارس ســنــة t2014 يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــام اIــديــر الــعــام
لالتصال واإلعالم والتوثيق بوزارة الشؤون اخلارجية.....................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جمادى األولى عام 1435 اIوافق 18  مارس سنة t2014 يتضمّن إنهاء مهام قضــاة.................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 18  مـارس سـنـة t2014 يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام رئـيـسـة دراسات
بوزارة الصناعة واIؤسسات الصغيرة واIتوسطة وترقية االستثمار - سابقا...................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جمادى األولى عام 1435 اIوافق 18  مارس سنة t2014 يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير
األشغال العمومية......................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمـادى األولـى عام 1435 اIـوافق 18  مـارس سـنـة t2014 يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديـر الــتـعـمـيـر
والبناء بوالية الشلف................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 16  جــمــادى األولـى عـام 1435 اIـوافق 18  مــارس ســنــة t2014 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديــر اIــعــهـد
الوطني اIتخصص في التكوين اIهني بالكرمة في والية بومرداس..................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جمادى األولى عام 1435 اIوافق 18  مارس سنة t2014 يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التجـارة...

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 18  مـارس ســنـة t2014 يــتــضـمّن إنــهـاء مــهـام اIــديـر اجلــهـوي
للتجارة بالبليدة.......................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 18  مارس سـنة t2014 يتـضـمّن إنهـاء مهـام مـديرين لـلتـجارة
في الواليات..............................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 18  مـارس ســنـة t2014 يــتــضـمّن إنــهـاء مــهـام عــضـو �ــجـلس
اIنافسة...................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 18  مارس سـنة t2014 يـتـضمّن إنـهاء مـهـام بوزارة الـعالقات
مع البرIان...............................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جمادى األولى عام 1435 اIوافق 18  مارس سنة t2014 يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
السياحة والصناعة التقليدية......................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 18  مـارس ســنـة t2014 يــتـضــمّن تـعــيـX سـفــيـر فــوق الـعـادة
ومفوض للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية ببروكسل (اIملكة البلجيكـية)...........................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 18 مـارس ســنـة t2014 يـتــضـمّن الــتّـعــيـX بـوزارة الــتـنــمـيـة
الصناعية وترقية االستثمار.......................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 18 مـارس ســنـة t2014 يـتــضـمّن تــعـيـX رئــيس ديـوان وزيـر
النقـل......................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 18 مارس سـنة t2014 يتـضمّن تـعـيX اIـدير الـعامّ لـلصـندوق
الوطني للسكن..........................................................................................................................................

مــرسـومــان رئـاســيّـان مــؤرّخـان في 16  جـمـــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 18 مـارس ســنـة t2014  يـتـضــمّـنـان تــعـيــX مـديـرين
للسكن في الواليات...................................................................................................................................

مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 16  جـمــادى األولـى عام 1435 اIـوافق 18 مـارس سـنـة t2014  يـتـضـمّـنـان تـعـيـX مديـــريـن
..............................................................................................................Xللتجهــيزات العمومية في واليت

مـراسيم رئـاسـيّة مـؤرّخة في 16  جمــادى األولى عام 1435 اIوافق 18  مارس سـنة t2014  تتـضمّن تـعـيX مـديرين لـلتـعمـير
والهندسة اIعمارية والبناء في الواليات......................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 16  جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 18 مـارس ســنـة t2014 يـتـضـمّن تـعـيــX اIـديـر الـعـامّ لـديـوان
الترقية والتسيير العقاري في واليـة النعـامـة..............................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جمادى األولى عام 1435 اIوافق 18 مارس سنة t2014 يتضمّن التّعيX بوزارة التجـارة.......

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 18 مارس سـنة t2014 يـتضـمّن تعـيX اIديـر اجلهـوي للـتجارة
بالبليدة...................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 16  جمـادى األولى عام 1435 اIـوافق 18  مارس سـنة t2014 يتـضـمّن تعـيـX مديـرين لـلتـجارة في
الواليات...................................................................................................................................................

مـــرســـوم رئــــاسيّ مـــؤرّخ في 16  جـــمــــادى األولى عـــام 1435 اIـــوافق 18  مـــارس ســــنـــة t2014 يـــتـــضـــمّن تـــعـــيـــX مـــديـــر اإلدارة
والوسائـل �جلس اIنافسة.........................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 16  جمـادى األولى عام 1435 اIوافق 18  مارس سـنة t2014 يـتضمّن الـتّعيـX بوزارة العالقات مع
البرIان....................................................................................................................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قــرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 29  جـمــادى األولى عـام 1435 اIـوافق 31 مـارس ســنـة t2014 يـعــدل و يـتــمم الـقــرار الـوزاري
اIشترك اIؤرخ في 5 ذي احلجة عام 1434 اIوافق 10 أكتوبر سنة 2013 واIتضمن تعـيX القضاة اIساعدين لدى احملاكم
العسكرية للسنة القضائية 2013 - 2014..........................................................................................................

وزارة اEاليةوزارة اEالية
قــرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1434 اIوافق 24 يونيو سنة t2013 يحـدد محتــوى معــايير تقاريـر محــافظ احلســابـات....
ار مؤرّخ في 10 ربيع األوّل عــام 1435 اIوافــق 12 يناير سنة t2014 يحدّد كيفيات تسليم تقارير محافظ احلسابات..... قــر
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وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 17  جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1433 اIـوافق 9  مـايـو سـنـة t2012 يـحـدد تـصـنــيف اIـركـز الـوطـني
للسينما والسمعي البصري وشروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة له...........................................................

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 17  جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1433 اIـوافق 9  مـايـو سـنـة t2012 يـحــدد تـصـنـيف اIــعـهـد الـوطـني
للتكوين العالي للموسيقى وشروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة له............................................................

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 27 رجب عام 1433 اIوافق 17  يـونـيو سـنة t2012 يحـدد تـصـنيف اIـعـاهد اجلـهـويـة للـتـكوين
اIوسيقي وشروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة لها...................................................................................

قرار مؤرخ في 7  جمادى الـثانية عام 1434 اIوافق 17 أبريل سنة t2013 يتضـمن تعيX أعـضاء اجمللس الـتوجيهي لـلمدرسة
اجلهوية للفنون اجلميلة �ستغا�...................................................................................................................

قـرار مؤرخ في 25  جـمادى الـثـانيـة عام 1434 اIوافق 5 مـايـو سـنة t2013 يتـضـمن اسـتخالف عـضـو في مجـلس إدارة اIـسرح
اجلهوي بأم البواقي......................................................................................................................................

قرار مؤرخ في 25  جمادى الـثانية عام 1434 اIوافق 5 مايـو سنة t2013 يتـضمن تعـيX أعضـاء مجلس إدارة اIـسرح اجلهوي
بقسنطينة.................................................................................................................................................

قـرار مؤرخ في 28 جـمادى الـثـانيـة عام 1434 اIوافق 8 مـايـو سـنة t2013 يتـضمن تـعـيX أعـضاء الـلجـان الـدائمـة اIتـخصـصة
للمركز الوطني للكتاب...............................................................................................................................

وزارة وزارة الشباب والرياضةالشباب والرياضة

قـرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 16  ذي احلجّة عــام 1434 اIوافـق 21  أكتـوبر سنة t 2013 يـتضمّن إنشـاء اللجنـة الـقطاعـية
Iمارسـة الوصايـة التربوية على مؤسسات الـتكوين العالي التابعة لوزارة الشباب والرياضة وتشكيلها وتنظيمها
وعملها.....................................................................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
جـــــــمــــــادى مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي رقم مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي رقم 14-144 مــــــــؤرخ في  مــــــــؤرخ في 28 جـــــــمــــــادى 
t2014 ــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافق  اIالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1435 ا
يـتـضمن إنـهـاء تـكلـيف وزيـر الطـاقـة واIنـاجم �ـهاميـتـضمن إنـهـاء تـكلـيف وزيـر الطـاقـة واIنـاجم �ـهام

الوزير األول بالنيابة.الوزير األول بالنيابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهورية
tادة 77 (5 و8) منهIال سيما ا tبناء على الدستور -
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-111 اIـؤرخ
في 11 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1435 اIــــــوافـــق 13 مــــــــارس
ســنــــة 2014 واIــتــضــمن تــكــلــيف وزيــر الــطــاقـة واIــنــاجم

tهام الوزير األول بالنيابة�
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

tادة األولى : ينهى تكـليف السيـد يوسف يوسفيIادة األولى :اIا
وزير الطاقة واIناجمt �هام الوزير األول بالنيابة.

اIـادة اIـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 28 أبريل سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئــــــاسـي رقم مــــــرســـــــوم رئــــــاسـي رقم 14- - 145 مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 28 جــــــمــــــادى جــــــمــــــادى
t2014 ــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة  أبــــريل ســــنـــةIــــوافق  اIالـــثـــانــــيـــة عـــام الـــثـــانــــيـــة عـــام 1435 ا

يتضمن تعيX الوزير األول.يتضمن تعيX الوزير األول.
ــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهورية
tادة 77 (5 و8) منهIال سيما ا tبناء على الدستور -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
tــــالك ساللIالــــســـــــيــــد عــــبــــد ا Xـــــادة األولى : يــــعــــIـــــادة األولى :اIا

وزيرا أول.
اIـادة اIـادة 2 :  : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435

اIوافق 28 أبريل سنة 2014.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم 14-141 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
t2014 ــوافـق 20 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةIــوافـق  اIالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 ا
يــــتـــمـم قــــائــــمــــة مــــصــــالح  اIــــســــاعــــدة االجــــتــــمــــاعــــيـــةيــــتـــمـم قــــائــــمــــة مــــصــــالح  اIــــســــاعــــدة االجــــتــــمــــاعــــيـــة

االستعجالية اIتنقلة.االستعجالية اIتنقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول بالنيابة

- بــــنـــاء عــــلى تــــقـــريــــر وزيـــرة الــــتـــضــــامن الــــوطـــني
tرأةIواألسرة وقضايا ا

- وبـناء على الـدستـورt ال سيّمـا اIادتان 85-3 و125
t(الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اIــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اIـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اIـوافق 11 سـبـتـمـبـر

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 111
اIــــــؤرخ في 11  جــــــمـــــــادى األولـى عــــــام 1435 اIــــــوافق  13 
مـــارس ســـنـــة  2014 واIـــتـــضـــمن تـــكـــلـــيف وزيـــر الـــطـــاقـــة

tناجم �هام الوزير األول بالنيابةIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي  رقم  228-08
اIــــؤرخ في 12 رجـب عـــام 1429 اIــــوافق 15 يـــولـــيــــو ســـنـــة
2008 واIــتــضـمـن إنـشــاء مــصـلــحــة اIــسـاعــدة االجــتـمــاعــيـة

االستعجـالية اIـتنقلـة وتنظـيمها وسـيرهاt ال سـيما اIادة
t5 منه

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى : يـــتــمم هـــذا اIـــرســوم قـــائــمـــة مـــصــالح
اIـــســـاعــــدة االجـــتــــمـــاعـــيـــة االســـتــــعـــجـــالـــيـــة الــــمـــتــــنــــقــــلـــة
اIـنـصـوص عـليـهـا في اIـلـحق اIـرفق بـاIرسـوم الـتـنـفـيذي
رقم  08-228 اIـــــؤرخ في 12 رجب عـــــام 1429 اIـــــوافق 15
يـــولـــيــــو ســـنـــة 2008 واIـــذكــــور أعالهt بـــإنــــشـــاء مـــصــــلـــحـــة
اIـسـاعـدة االجـتـمـاعـيـة االســتـعـجـالـيـة اIـتـنـقـلـة الـتي حتـدد

تسميتها ومكان إنشائها طبقا للجدول أدناه :

مصلحة اIساعدة االجتماعية
والية اإلنشاءاالستعجالية اIتنقلة

مصلحة اIساعدة االجتماعية
االستعجالية اIتنقلة
لبرج بوعريريج

برج بوعريريج
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- و�ــــقــــتــــضـى اIــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 13 - 312
اIـــؤرخ في 5  ذي الـقـعـدة عــام 1434 اIـوافق 11 سـبـتـمـبـر

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 111
اIــــــؤرخ في 11  جــــــمـــــــادى األولـى عــــــام 1435 اIــــــوافق  13 
مـــارس ســـنـــة  2014 واIـــتـــضـــمن تـــكـــلـــيف وزيـــر الـــطـــاقـــة

tناجم �هام الوزير األول بالنيابةIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 97-465 اIؤرخ
في 2 شــعـــبــان عــام 1418 اIــوافق 2 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1997
الـــذي يـــحـــدد قـــواعـــد إنـــشـــاء اIـــؤســـســـات االســـتـــشـــفـــائـــيــة

tتممIعدل واIا tتخصصة وتنظيمها وسيرهاIا

tوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIاداIادّة األولى : ة األولى :  يتـمم هذا اIـرسوم قـائمـة اIؤسـسات
االسـتشـفـائـيـة اIـتـخـصـصـة اIـلحـقـة بـاIـرسـوم  الـتـنـفـيذي
رقم 97-465 اIـــــؤرخ في 2 شـــــعــــبـــــان عــــام 1418 اIـــــوافق 2

ديسمبر سنة 1997 واIذكور أعالهt كما يأتي :

اIاداIادّة ة 2 :  :  ينشر  هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 20 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اIوافق 20 أبريل سنة 2014.

يوسف يوسفييوسف يوسفي
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم مــــرســـــوم تــــنـــــفــــيـــــذي رقم 14-142 مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 20 جـــــمــــادى جـــــمــــادى
t2014 ــوافـق 20 أبـــريل ســـنـــة  أبـــريل ســـنـــةIــوافـق  اIالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 ا
يـتـمم قـائـمـة اIـؤسـسـات االسـتـشـفـائـيـة اIـتـخـصـصةيـتـمم قـائـمـة اIـؤسـسـات االسـتـشـفـائـيـة اIـتـخـصـصة
اIـلحـقــة بـاIـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقـم اIـلحـقــة بـاIـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقـم 97-465  اIـؤرخ  اIـؤرخ
في في 2 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1418 اIــوافق  اIــوافق 2 ديـــســمـــبــر ســـنــة ديـــســمـــبــر ســـنــة
1997 الــــــذي يــــــحــــــدد قـــــواعــــــد إنــــــشـــــــاء اIــــــؤســــــســـــات الــــــذي يــــــحــــــدد قـــــواعــــــد إنــــــشـــــــاء اIــــــؤســــــســـــات

االستشفائية اIتخصصة وتنظيمها وسيرها.االستشفائية اIتخصصة وتنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ الوزير األول بالنيابة
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

tستشفياتIا
- وبـناء على الـدستـورt ال سيّمـا اIادتان 85-3 و125

t(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اIــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

tتممIعدل واIا tتعلق بحماية الصحة وترقيتهاIوا

الواليةاIوقعالتسميةاالختصاص

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

طب األمراض العقلية

...........(بدون تغيير)............
- مستشفى األمراض العقلية لسور الغزالن
- مستشفى األمراض العقلية ألوالد منصور

- مستشفى األمراض العقلية للناظور

....................
  سور الغزالن
  أوالد منصور

  الناظور

................
البويرة
اIسيلة
تيبازة

.....................(الباقي بدون تغيير).........................

اIاداIادّة ة 2 :  :  ينشر  هذا اIرسوم في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر باجلزائر في 20 جمادى الثانية عام 1435 اIوافق 20 أبريل سنة 2014.
يوسف يوسفييوسف يوسفي



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24 30 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1435 هـ هـ
30 أبريل  أبريل سنة سنة 2014 م م

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
tفي محكمة تلمسان tفائزة قادرة -

tالكبيرة Xفي محكمة الع tمحمد سعد عزام -

tفي محكمة خميس مليانة tعبد الوهاب كواشي -

tفي محكمة قسنطينة tمحمد الهادي عبشيش -

tفي محكمة الثنية tجنية نفاعي -

tفي محكمة بوسعادة tالسعيد بوحالس -

- عمر بودهانt في محكمة األغواط.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 18  مـارس سنة  مـارس سنة t2014 يتضـمt يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
رئــيــســة دراســات بــوزارة الــصــنــاعــة واIــؤســسـاترئــيــســة دراســات بــوزارة الــصــنــاعــة واIــؤســسـات
الصغيرة واIتوسطة وترقية االستثمار - سابقا.الصغيرة واIتوسطة وترقية االستثمار - سابقا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 18 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـسّيـدة نبـيـلة سـحنـونt بصـفـتهـا رئيـسـة دراسات بـقسم
الــدّراســات االقــتــصـاديــة بــوزارة الــصــنــاعــة واIــؤســسـات
الــصــغـيــرة واIــتــوســطــة وتــرقــيــة االســتــثــمــار - ســابــقـا -

لتكليفها بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 18  مـارس سنة  مـارس سنة t2014 يتضـمt يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

رئيس ديوان وزير األشغال العمومية.رئيس ديوان وزير األشغال العمومية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 18 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّـيــد الـطــاهـر الــشـاويt بــصــفـته رئــيـســا لـديــوان وزيـر

األشغال العموميةt لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 18  مـارس سنة  مـارس سنة t2014 يتضـمt يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

مفتشة باIفتشية العامة لوالية عنابة.مفتشة باIفتشية العامة لوالية عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 18 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـــسّـــيـــدة صـــرهـــودة زيــتـــونيt زوجـــة الـــهـــانيt بـــصـــفـــتـــهــا
مـفـتـشـــة بـاIـفـتـشـــيـة الـعــامـــة لــواليـــة عـنـابــةt إلحـالـتـهــا

على التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 18  مـارس سنة  مـارس سنة t2014 يتضـمt يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
مـديــر اIواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلكــيـة الوطـنــيةمـديــر اIواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلكــيـة الوطـنــية

في واليـة الـوادي.في واليـة الـوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 18 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـــسّـــيـــد مــــحـــمـــد أعــــرابt بـــصـــفـــتـه مـــديــــرا لـــلـــمـــواصالت
tالـــســـلـــكــــيـــة والالســـلـــكــــيـــة الـــوطــنـــيـــة فـي واليــــة الـــوادي

إلحالتـه على التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 18  مـارس سنة  مـارس سنة t2014 يتضـمt يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
اIـديـر الــعـام لالتـصــال واإلعالم والـتــوثـيق بـوزارةاIـديـر الــعـام لالتـصــال واإلعالم والـتــوثـيق بـوزارة

الشؤون اخلارجية.الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 18 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـــسّــــيـــد عـــمـــــار بالنيt بــــصـــفــــته مـــديــــرا عـــامـــا لـالتـــصـــال
واإلعالم والـتوثيق بــوزارة الشؤون اخلـارجــيةt لتـكليفـه

بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 18  مـارس سنة  مـارس سنة t2014 يتضـمt يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

قضــاة.قضــاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 18 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
tبــصــفــتــهم قــضـاة tوالــسّــادة اآلتــيــة أســمــاؤهم Xالــسّــيــدتـ

إلحالتهم على التّقـاعد :



30 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 824
30 أبريل  أبريل سنة سنة 2014 م م

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 18  مـارس سـنة   مـارس سـنة t2014 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

مدير التعمير والبناء بوالية الشلف.مدير التعمير والبناء بوالية الشلف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 18 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّـيــد عـبــد الـرحــمـان عــلـيــوةt بـصــفـته مــديـرا لــلـتــعـمــيـر

والبناء بوالية الشلفt لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 18  مـارس سنة  مـارس سنة t2014 يتضـمt يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
مـــديــر اIـــعــهـــد الــوطـــني اIــتـــخــصـص في الــتـــكــوينمـــديــر اIـــعــهـــد الــوطـــني اIــتـــخــصـص في الــتـــكــوين

اIهني بالكرمة في والية بومرداس.اIهني بالكرمة في والية بومرداس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 18 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّـيــد فــريــد الســميt بــصــفــته مــديــرا لــلــمــعــهــد الـوطــني
اIـــتـــخــــصص في الــــتـــكــــوين اIـــهــــني بــــالـــكـــرمــــة في واليـــة

بومرداسt لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 18  مـارس سنة  مـارس سنة t2014 يتضـمt يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

بوزارة التجـارة.بوزارة التجـارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 18 مارس سنـة 2014 تنهى مهام

السّيدة والسّادة اآلتية أسماؤهمt بوزارة التجارة :
- يــــوسف الــعـمــــاريt بــصـفــتــه مــفــتـشــاt إلحـــالـتــه

tعـلى التّقـاعـد
- عمارة بوسحـابةt بصفته مديـرا لتنظيم األسواق
والـــنـــشــاطـــات الـــتـــجــــاريــــة واIــهـن اIـــقــنـــنــــةt لـــتـــكـــلــيـــفــه

tبـوظيفـة أخـرى
- دلــــيـــــلــــة بـــــوبــــنـــــيــــدرt بـــــصــــفـــــتــــهـــــا نــــائـــــبــــة مـــــديــــر

tإلحالتها على التّقـاعـد tللتحصينات التجارية
- عـــلي مـــجـــــدوبt بــصـــفـــته نـــائـب مــديــــر Iـــتـــابـــعـــة

tتموين السـوق
- حـسـX بــلـعـيــدt بـصـفــته نـائب مـديــر لـلـتــجـهـيـزات

والصفقات العموميةt لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 18  مـارس سـنة   مـارس سـنة t2014 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

اIدير اجلهوي للتجارة بالبليدة.اIدير اجلهوي للتجارة بالبليدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 18 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّــيــد عـــيــسى بــكــايt بــصــفــتـه مــديــرا جــهــويــا لــلــتــجــارة

بالبليدةt لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 18  مـارس سنة  مـارس سنة t2014 يتضـمt يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

مديرين للتجارة في الواليات.مديرين للتجارة في الواليات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 18 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
اآلنــســتــX والــسّــادة اآلتــيــة أســمـاؤهـم بــصـفــتــهم مــديــرين

للتجارة في الواليات اآلتـية :

- حـــســـــX مـــومــنt فـي واليــــة بـــجـــايــــةt لـــتـــكـــلـــيـــفـه
tبوظيفـة أخـرى

- مــراد عــامــر يــحـيt في واليــة الــبــلــيـــدةt لــتــكــلــيــفـه
tبوظيفـة أخـرى

- عبـد اللطـيف عيشـاويt في والية تبـسةt لتـكليفـه
tبوظيفـة أخـرى

tفي والية عنابة tسعيد عثامنة -

- ســـلـــيـــمــــــة خــــالمt في واليـــــة اIـــديــــةt لـــتـــكــــلـــيـــفـــهـــا
tبوظيفـة أخـرى

- عــبـد الــعـزيــز مـقــرانيt في واليـة ورقــلـةt إلحــالـتـه
tعلى التّقـاعـد

- جنـــــاة صــــغــــيـــرt فـي واليـــة الــــبـــيضt لــــتـــكــــلـــيــــفـــهـــا
tبوظيفـة أخـرى

- محـمود بن لـعريبـيt في والية الـطارفt لـتكلـيفـه
بوظيفـة أخـرى.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIـوافق اIـوافق 18  مـارس سـنة   مـارس سـنة t2014 يـتـضــمt يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـامن إنـهـاء مـهـام

عضو �جلس اIنافسة.عضو �جلس اIنافسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 18 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الـــسّـــيـــد عــــبـــد الـــنـــور نـــويــــريt بـــصـــفـــته عــــضـــوا �ـــجـــلس

اIنافسةt بناء على طلبه.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 18  مـارس سنة  مـارس سنة t2014 يتضـمt يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام

بوزارة العالقات مع البرIان.بوزارة العالقات مع البرIان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 18 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّـيـدة والــسّـيــدين اآلتــيـة أســمـاؤهم بـــوزارة الـعالقــات

مـع البـرIان :

- حـمــيــد فــوراليt بــصــفــته رئــيـســا لــقــسم الــتــعـاون
tإلحالته على التّقـاعـد tوالدّراسات

- ربـيـعـة نــواسـةt بـصــفـتـهــا رئـيـسـة دراســات بـقـسم
tمــتــابــعـة اإلجــراءات الــتــشــريــعــيـة والــشــؤون الــقــانــونــيـة

tلتكليفها بوظيفـة أخـرى

- لـــزهـــاري ســعـــوديt بـــصـــفـــته رئـــيـــســـا لـــلـــدّراســات
tـــؤســــســـــةIـــكــــتب الـــــوزاري لـألمــن الـــــداخـــــلـي في اIبـــــا

بنــاء عـلى طلبـه.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
اIوافق اIوافق 18  مـارس سنة  مـارس سنة t2014 يتضـمt يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهام
نـــــائـب مـــــديـــــر بـــــوزارة الـــــســـــيـــــاحـــــة والـــــصـــــنـــــاعـــــةنـــــائـب مـــــديـــــر بـــــوزارة الـــــســـــيـــــاحـــــة والـــــصـــــنـــــاعـــــة

التقليدية.التقليدية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولى عام 1435 اIوافق 18 مارس سنـة 2014 تنهى مهام
الــسّـيــد عـبــاس عـبــد الـكــر� كـشـرودt بــصـفــته نـائـب مـديـر
العتـمـاد اIكـتـسبـات اIـهنـيـة بوزارة الـسـياحـة والـصنـاعة

التقليديةt لتكليفه بوظيفـة أخـرى.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
Xن تــــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــ tيـــتـــضــــم t2014 ــــوافق 18  مــــارس ســــنــــة   مــــارس ســــنــــةIــــوافق اIا
سـفيـر فـوق الـعادة ومـفـوض لـلجـمـهـورية اجلـزائـريةسـفيـر فـوق الـعادة ومـفـوض لـلجـمـهـورية اجلـزائـرية
الـــد�ــــقــــراطـــيــــة الــــشـــعــــبــــيـــة بــــبــــروكـــسـل (اIــــمـــلــــكـــةالـــد�ــــقــــراطـــيــــة الــــشـــعــــبــــيـــة بــــبــــروكـــسـل (اIــــمـــلــــكـــة

البلجيكـية).البلجيكـية).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 18 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الــــسّــــيــــد عـــمــــار بـالنيt ســــفــــيــــرا فــــوق الــــعــــادة ومــــفــــوضـــا
لـلجـمهـورية اجلـزائـرية الـد�قـراطيـة الشـعـبيـة ببـروكسل

(اIملكـة البلجيكـية).
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
XـعــيـXيــتـضــمّن الــتن الــتّـعــيـ tيــتـضــم t2014 18  مــارس ســنـة  مــارس ســنـة اIـوافق اIـوافق 

بوزارة التنمية الصناعية وترقية االستثمار.بوزارة التنمية الصناعية وترقية االستثمار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 18 مــــارس ســــنـــــة 2014 تــــعـــــيّن
الــسّــيـــدات والــسّــادة اآلتــيـــة أســمــاؤهم بــوزارة الـــتــنــمــيــة

الصناعية وترقية االستثمار :

Xمــــديــــر دراســـــات بــــقــــسم تــــثــــمــــ tفــــريــــد الســــمي -
tاخلبرات والتسيير

- نـــــاصـــــر فالحt مــــــديـــــر دراســـــات بـــــقـــــسـم جـــــاذبـــــيـــــة
tاالستثمار

- نبـيلـة سحنـونt مديرة دراسـات بقـسم الدّراسات
tاالقتصادية

- أمـحمـد مصـطفـايt رئـيس دراسات بـقسم مـتابـعة
tمساهمات الدولة وعمليات اخلوصصة

- طـــاهــــر حـــفـــيـظt رئـــيس دراســــات بـــقـــسـم تـــطـــويـــر
الـبــنى الــتـحــتــيـة الــصــنـاعــيــة والـلــوجــيـســتــيـة واألقــطـاب

tالصناعية

tرئيسة دراسات بقسم التعاون tسامية موسلي -

- مــهـــا تــبـــونt رئـــيــســـة دراســات بـــقــسم الـــدّراســات
tاالقتصادية

- أمـــــال عـالمt رئـــــيــــــســـــة دراســـــات بــــــقـــــسـم تـــــرقـــــيـــــة
tتوسطةIؤسسات الصغيرة واIا

- مــــصـــــطــــفـى شــــريحt رئـــــيس دراســـــات بــــقـــــسم دعم
tتوسطةIؤسسات الصغيرة واIا
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- عـــمــار شــريـــفيt رئــيـس دراســات بــقـــسم الــيـــقــظــة
tاالستراتيجية والذكاء االقتصادي واإلحصائيات

- مـحــمـد يـحــيـاويt رئــيس دراســات بـقـسـم الـيــقـظـة
tاالستراتيجية والذكاء االقتصادي واإلحصائيات

- أسـمـاء يـحـيـاويt رئـيــسـة دراسـات بـقـسم الـيـقـظـة
tاالستراتيجية والذكاء االقتصادي واإلحصائيات

- صالح الــــديـن مــــصــــبــــاحt رئــــيـس دراســــات بــــقــــسم
ترقية اIؤسسات الصغيرة واIتوسطة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
Xن تــعـــيــXيـــتــضـــمّن تــعـــيــ tيـــتــضـــم t2014 18  مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة اIــوافق اIــوافق 

رئيس ديوان وزير النقـل.رئيس ديوان وزير النقـل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 18 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الـــسّـــيـــــد الـــطـــاهـــــر الـــشـــــاويt رئـــيـــســـــا لـــديـــــوان وزيــر

النقـل.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
Xن تــعـــيــXيـــتــضـــمّن تــعـــيــ tيـــتــضـــم t2014 18  مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة اIــوافق اIــوافق 

اIدير العاماIدير العامّ للصندوق الوطني للسكن. للصندوق الوطني للسكن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 18 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الـــسّـــيـــد أحـــمــــد بـــلـــعـــيــــــاطt مـــديـــــرا عــــامــــا لـــلـــصـــنـــــدوق

الـوطني للسكـن.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسومـان رئاسـيمـرسومـان رئاسـيّان مـؤران مـؤرّخان في خان في 16  جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام
1435 اIــوافق  اIــوافق 18  مــارس ســنــة   مــارس ســنــة t2014  يـــتــضــمt  يـــتــضــمّــنــانــنــان

تعيX مديرين للسكن في والواليات.تعيX مديرين للسكن في والواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 18 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
Xمـديـرين لـلسـكن في الـواليـت tالـسّـيـدان اآلتي اسمـاهـما

: Xاآلتيتـ
tفي أم البواقي tبلقاسم شرقي -

- محمد زين الدين مقالتيt في غرداية.

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 18 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الـسّــيـد نـــور الــديـن بـن ســلـيــمـــانt مـديــــرا لـلــسـكــن في

واليــة سطـيف.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسومـان رئاسـيمـرسومـان رئاسـيّان مـؤران مـؤرّخان في خان في 16  جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام
1435 اIــوافق  اIــوافق 18  مــارس ســنــة   مــارس ســنــة t2014  يـــتــضــم  يـــتــضــمّــنــانــنــان

تــعـيــX مــديـــريـن لــلــتـجــهــــيـزات الــعـمـــومــــيـة فيتــعـيــX مــديـــريـن لــلــتـجــهــــيـزات الــعـمـــومــــيـة في
.Xواليت.Xواليت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 18 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
السّـيـد محـمـد مصــارt مـديرا لـلتـجـهيـزات الـعمـومـية في

واليـة أدرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 18 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
السّيـد محمد يـزيد قواويt مديـرا للتجـهيزات العـمومية

في واليـة سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 16  جمـادى األولى عام   جمـادى األولى عام 1435
Xـن تــعــيــXتــتــضــم تــتــضــمّـن تــعــيــ   t2014 ــوافق 18  مـــارس ســـنــة   مـــارس ســـنــةIــوافق اIا
مديرين للتعـمير والهندسة اIـعمارية والبناء فيمديرين للتعـمير والهندسة اIـعمارية والبناء في

الواليـات.الواليـات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 18 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الـــسّــيــد خلـــضــر بن مـــراحt مــديـــرا لــلــتـــعــمـــيــر والــهـــنــدســة

اIعمارية والبناء في والية أدرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 18 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الـسّـيـد عـبد الـرحـمـان علـيـوةt مـديـرا للـتـعـمـير والـهـنـدسة

اIعمارية والبناء في والية اIدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 18 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
السّـيـد عامـر بلـعامt مـديرا لـلتـعمـير والـهنـدسة اIـعمـارية

والبناء في والية البيض.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
Xن تــــعـــيـــXيـــتـــضــــمّن تــــعـــيـــ tيـــتـــضــــم t2014 ــــوافق 18  مــــارس ســــنــــة   مــــارس ســــنــــةIــــوافق اIا
اIـديـر الـعـاماIـديـر الـعـامّ لـديــوان الـتـرقـيـة والـتــسـيـيـر الـعـقـاري لـديــوان الـتـرقـيـة والـتــسـيـيـر الـعـقـاري

في واليـة النعـامـة.في واليـة النعـامـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 18 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الـسّــيــد مـحــمـد الــشــريف عـيــشــاويt مـديــرا عــامـا لــديـوان

الترقية والتسيير العقاري في والية النعامـة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
XـعــيـXيــتـضــمّن الــتن الــتّـعــيـ tيــتـضــم t2014 18  مــارس ســنـة  مــارس ســنـة اIـوافق اIـوافق 

بوزارة التجـارة.بوزارة التجـارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 18 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن

السّيدان اآلتي اسماهما بوزارة التجارية :
- الــــهــــادي بــــكـــــيــــرt مــــديــــرا لـــــلــــتــــنــــظـــــيم والــــشــــؤون

tالقانونية
- عــــــيــــــسى بــــــكـــــــايt مــــــديــــــرا لــــــتــــــنـــــظـــــــيـم األســـــواق

والنشاطات التجارية واIهن اIقننة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
Xن تــعـــيــXيـــتــضـــمّن تــعـــيــ tيـــتــضـــم t2014 18  مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة اIــوافق اIــوافق 

اIدير اجلهوي للتجارة بالبليدة.اIدير اجلهوي للتجارة بالبليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 18 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن

السّيد حسX مومنt مديرا جهويا للتجارة بالبليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
Xن تــعـــيــXيـــتــضـــمّن تــعـــيــ tيـــتــضـــم t2014 18  مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة اIــوافق اIــوافق 

مديرين للتجارة في الواليات.مديرين للتجارة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 18 مــــارس ســــنـــــة 2014 تــــعـــــيّن
اآلنـســتــان والـسّــيــدة والـسّــادة اآلتــيـة أســمــاؤهمt مــديـرين

للتجارة في الواليات اآلتــية :

tفي والية باتنة tعبد اللطيف عيشاوي -

tفي والية بجاية tمراد عامر يحي -

tفي والية البليدة tسليمة خالم -

tفي والية تبسة tمحمود بن لعريبي -

tفي والية تيارت tجناة صغير -

tفي والية جيجـل tالصغير بن عريس -

tديةIفي والية ا tعمارة بوسحابة -

tفي والية ورقلة tبلعيد Xحس -

tفي والية تندوف tعبد الرحمان قيجي -

- فضيلة سنوسيt في والية النعامة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
Xن تــعـــيــXيـــتــضـــمّن تــعـــيــ tيـــتــضـــم t2014 18  مـــارس ســـنـــة مـــارس ســـنـــة اIــوافق اIــوافق 

مدير اإلدارة والوسائـل �جلس اIنافسة.مدير اإلدارة والوسائـل �جلس اIنافسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 18 مــــارس ســــنـــــة 2014 يــــعـــــيّن
الـــسّــــيـــد أحـــســـن ســـعــــيــــديt مـــديـــــرا لـإلدارة والــــوســـائـل

�جلس اIنافسـة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 16  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1435
XـعــيـXيــتـضــمّن الــتن الــتّـعــيـ tيــتـضــم t2014 18  مــارس ســنـة  مــارس ســنـة اIـوافق اIـوافق 

بوزارة العالقات مع البرIان.بوزارة العالقات مع البرIان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 16 جــــــمـــــادى
األولـى عـــام 1435 اIــــوافق 18 مــــارس ســــنـــــة 2014 تــــعـــــيّن
الــسّـيــدة والـسّــــادة اآلتــــيـة أســمــاؤهـم بــوزارة الــعالقــات

مـع البـرIان :

tّالعام Xمديرة دراسات لدى األم tربيعة نواسة -

- حـاج مــحـمـد فـتــاحt مـديـر دراســات بـقـسم مــتـابـعـة
tانيةIالرقابة البر

- أحـــــــمــــــــد بــن عــــــبـــــــــاسt مــــــكــــــلّـــــــفــــــا بـــــــالــــــدّراســــــات
والتـلخـيصt مسـؤوال عن اIكـتب الوزاري لألمن الـداخلي

tؤسسـةIفي ا

.XـوظفIنـائب مـدير ا tعبـاس عبـد الكر� كـشرود -



30 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1224
30 أبريل  أبريل سنة سنة 2014 م م

وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني
قـقـــــرار وزاري مرار وزاري مــــشـتــــرك مرك مــــؤرؤرّخ في خ في 29  ج  جــــمــــادى األولى عادى األولى عـامام
1435 اI اIــــوافق وافق 31 م مــــــارس سارس ســــــنــــة ة t2014 ي يــــــعــــــدل و يدل و يــــــتــــمممم

الالــــقــــرار الرار الــــــوزاري اIوزاري اIــــشــــــتــــرك اIرك اIــــؤرخ في ؤرخ في 5 ذي احل ذي احلــــجــــة
عـام ام 1434 اI اIـوافق وافق 10 أك أكـتـوبوبــــر سر سـنـة ة 2013 واI واIــــتـضـمنمن
تـعــــيــــX الX الــــقـضــــاة اIاة اIــــسـاعاعــــدين لدين لــــدى احملدى احملــــاكم الاكم الــــعـســــكــــريريـة

للسنة القضائية للسنة القضائية 2013 -  - 2014.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قــرار وزاري مـشـتـرك مؤرّخ في 29 جـمادى
األولى عـــــام 1435 اIـــــوافق 31 مــــارس ســـــنــــة t2014 تـــــعــــدل
وتـتـمم أحـكـام الـقـرار الـوزاري اIـشـتـرك اIـؤرخ في 5 ذي
احلـجة عام 1434 اIوافق 10 أكتـوبر سنة 2013 و اIـتضمن
تـعـيـX الـقـضـاة اIـسـاعديـن لدى احملـاكم الـعـسـكـريـة لـلـسـنة

القضائية t2014 - 2013 كما يأتي :
t626. حسان جبوري -

t627. محمد صالح بن بيشة -
t628. محمد لقمش -

- 629. بومدين معزوز.

وزارة اEاليةوزارة اEالية
يـونـيو قـــرار مـؤرخ في قـــرار مـؤرخ في 15 شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1434 اIـوافق  اIـوافق 24 يـونـيو 
t2013 يـــحــــدد مـــحـــتــــــوى مـــعـــــايـــيـــر تـــقـــاريــــرt يـــحــــدد مـــحـــتــــــوى مـــعـــــايـــيـــر تـــقـــاريــــر ســـنــة ســـنــة 

محــافظ احلســابـات.محــافظ احلســابـات.

ــــــــــــــــــــ

tاليــةIإن وزيــر ا

- �قـتضى األمر رقم 75-59 اIؤرخ في 20 رمـضان
عــام 1395 اIــوافق 26 ســبـــتــمــبـــر ســنــة  1975 واIــتــضــمن

tتممIعدل واIا  tالقانون  التجاري

- و �ـقـتـضى الـقـانون رقم 07-11 اIـؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اIـــــوافق 25 نــــــوفـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2007

 tعدلIا tاليIتضمن النظام احملاسبي اIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01  اIــــؤرخ  في 16
رجب عام 1431 اIوافق 29 يونيو  سنة 2010 واIتعلق �هن

tعتمدIاخلبير احملاسب ومحافظ احلسابات واحملاسب ا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 12-326 اIـؤرخ
في 17 شـــوال عــام 1433 اIــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

tاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـــقــــتـــضى اIــــرســـوم  الـــتـــنــــفـــيـــذي  رقم 156-08
اIـؤرخ  في 20 جــمـادى األولى عـام  1429 اIـوافق 26 مـايـو
سـنة 2008 واIـتـضمن تـطـبـيق أحكـام الـقـانون رقم 11-07
اIــؤرخ في 15 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اIــوافق 25 نــوفــمــبــر

      tاليIتضمن النظام احملاسبي اIسنة 2007 وا

- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي  رقم 202-11
اIـؤرخ  في23 جـمـادى  الثـانـيـة عام 1432 اIـوافق 26 مـايو
سـنة 2011 الذي يحـدد معـاييـر تقـارير مـحافظ احلـسابات

 tادة 2 منهIالسيما ا tوأشكال  وآجال إرسالها

يقـــرر مــا يأتــي:يقـــرر مــا يأتــي:

اIــادة األولــى: اIــادة األولــى: تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 2 مـن اIـرســوم
التنفيـذي رقــم 11-202  اIؤرخ في 23 جمـادى الثانية عام
 1432اIــوافق 26 مــايـــو ســنــة  2011 واIــذكـــور أعالهt يــحــدّد

هذا القرار محتوى معايير تقاريــر محافظ احلسابات.

اIـــادة اIـــادة 2 :  : يـحــدد مـحــتـوى مـعــايـيـر الــتـقــاريـــر الـتي
يــتـــعــX عــلى مـــحــافظ احلــســــابـــات الــتــقــيـــد بــهــا في إطــار

¢ارسة مهامهt في ملحق هذا القرار.

اIـــادة اIـــادة 3 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرّر بــاجلـزائـر في 15 شـعــبـان عـام 1434 اIـوافق 24
يونيو سنة 2013.

كر� جوديكر� جودي
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معيار تقرير التعبير عن الرأي حول القوائم اIاليةمعيار تقرير التعبير عن الرأي حول القوائم اIالية 
 1.1 - - يـهدف مـعـيار الـتـقريـر اIـتـعلق بـالـتعـبـير عن
رأي مـــــحــــافـظ احلــــســـــابــــات حــــول الـــــقــــوائـم اIــــالـــــيــــةt إلى 

التـعريف بـاIبـاد¦ األساسـية و حتـديد كـيفـيات الـتطـبيق
اIتعلـقة بشـكل ومحتـوى التقـرير العـام للتـعبير عن رأي

محافظ احلسابات.
2.1 -- يــقـوم مــحــافظ احلــســابــات بـإعــداد تــقــريــر عـام
للتعبـيرعن الرأيt يبX فيه أداء مـهمته. يتم إرسال هذا

التقرير إلى اجلمعية العامة العادية.
يــجب أن يـنــتـهـي هـذا الـتــقـريــر الـعــام لـلــتـعـبــيـر عن
رأي مـحافظ احلسـابات باIصـادقة بتـحفظ أو بدون حتفظ
عـــلى انـــتـــظـــام و صـــحـــة الــقـــوائـم اIــالـــيـــة و كـــذا صـــورتـــهــا
الصـحيحـةt أو عند االقـتضاءt رفض اIـصادقة اIـبرر كما

ينبغي.
3.1 -- يــعـبـر مـحـافظ احلــسـابـات من خالل رأيهt عـلى
أنه أدى مـهـمـة الرقـابـة اIـسنـدة إلـيه طـبقـا Iـعـاييـر اIـهـنة
وعـــــلى أنـه حتـــــصل عـــــلـى ضـــــمـــــان كـــــاف بـــــأن احلـــــســـــابـــــات
الـسنوية ال تـتضمن اختالالت مـعتبرة من شـأنها اIساس

�جمل احلسابات السنوية.
4.1 -- حـتى يـكـون الـتـعـبـيـر عن رأيه مـؤسـسـاt يـقوم
مـحـافظ احلسـابـات بـفـحص وتـقـيـيم الـنتـائج اIـسـتـخـلـصة
مـن الــعــنــاصــر اIـــثــبــتــة اIـــتــحــصل عـــلــيــهــاt فـــيــقــدر بــذلك
األهــمــيـة الــنــســبــيــة لــلــمـعــايــنــات الــتي قــام بــهــا والـطــابع

اIعتبر لالختالالت التي اكتشفها.
5.1 - يــــــحــــــدد مــــــحــــــافظ احلــــــســــــابــــــات مــــــا إذا كــــــانت
احلسابـات السنـوية قد ¨ّ إعـدادها طـبقا لـلقواعـد واIباد¦
احملـــاســبـــيــة اIـــنـــصــوص عـــلــيـــهــا فـي الــقـــانــون رقم 07 -11
اIــؤرخ في 25 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2007 واIـــتــضـــمن الــنـــظــام

احملاسبي اIاليt والنصوص اIتعلقة به.
6.1 - تتـضمن احلسابـات السنـوية اخلاضـعة لتـعبير
مـحــافظ احلــســابــات عن رأيهt كل مـن اIـيــزانــيــة وحــسـاب
الـنــتـائج وجــدول تـدفـقــات اخلـزيــنـة وجـدول تــغـيـر رؤوس

األموال اخلاصة  وكذا اIلحق.
يــتم تـوقــيع الـقـوائم اIــالـيــة من قـبل مـســؤول جـهـاز
الـــتـــســــيـــيــــر اIـــؤهل. ويــــتم تـــأشــــيـــرهـــا مـن قـــبل مــــحـــافظ
احلـســابـات وتـتـضــمن هـذه الـتـأشــيـرة تـوقـيــعـهـا بـاحلـروف

األولى تسمح بالتعرُّف على القوائم اIالية اIدققة. 
7.1 - ال يــــســــري رأي مــــحــــافظ احلــــســــابــــاتt إال عــــلى
tحتى وإن كـانت تتضمن tعنـيةIاليـة اIحسـابات السنـة ا
إشــارة إلى رقم الــســنـة اIــالــيـة الــســابـقــةt بــالــنـســبــة لـكل
قـسـمt كـمــا نص عـلــيه الـقــانـون رقم 07-11  اIـؤرخ في 25

نوفمبر سنة  2007  واIتضمن النظام احملاسبي اIالي.
8.1 - يـجب أن يتـضمن الـتقـرير الـعام لـلتـعبـير عن

رأي محافظ احلسابات حول احلسابات الفردية :



30 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1424
30 أبريل  أبريل سنة سنة 2014 م م

- اسم وعــنــوان مــحــافظ احلــســابــات و رقم اعــتــمـاده
tورقم التسجيل في اجلدول

- عــــنـــوان يــــشـــيــــر إلى أن األمــــر يــــتـــعــــلق بــــتـــقــــريـــر
مـحــافــظــة احلــســابـات لــكــيــان مــحــدد بـوضــوح وأنه يــخص

سنة مالية مقفلة بتاريخ إقفال دقيق.
يتمحور هذا التقرير حول جزءين: 

- اجلزء األول: التقرير العام للتعبير عن الرأي.
- اجلزء الثاني: اIراجعات و اIعلومات اخلاصة.

القسم األولالقسم األول
اجلزء األول: التقرير العام للتعبير عن الرأياجلزء األول: التقرير العام للتعبير عن الرأي

1.1.1- - مقدمة: مقدمة: 

في مقدمة التقريرt يقوم محافظ احلسابات بـ :
tالتذكير بطريقة وتاريخ تعيينه -

tعنيIالتعريف بالكيان ا -
tعنيةIالية اIذكر تاريخ إقفال السنة ا -

اإلشـارة إلـى أن الـقـوائم اIـالـيـة قـد ¨ّ وقـفـهـا من -
tؤهل في الكيانIطرف اجلهاز ا

الـتذكـير �ـسؤولـية اIـسيـرين في الشـر كة عـند -
tاليةIإعداد القوائم ا

- الـتـذكيـر �ـسـؤولـيـته فـي التـعـبـيـر عن رأيـه حول
tاليةIالقوائم ا

- حتـديــد إذا ¨ إرفـاق الــتـقــريـر بــاIـيــزانـيــة وجـدول
حــــســــاب الــــنــــتـــائـج وجــــدول تــــدفـــقــــات اخلــــزيــــنــــة  وجـــدول

تغيرات رأس اIال وكذا اIلحق عند االقتضاء.
 1 .2.1 - الرأي حول القوائم اIالية :- الرأي حول القوائم اIالية :

يقوم محافظ احلسابات ضمن هذا القسم:
- يــشــيــر إلى أهــداف وطــبـيــعــة مــهــمــة اIــراقـبــةt مع
توضـيح أن األشـغـال الـتي أجنـزهـا قـد تمـت طبـقـا Iـعـايـير
اIهنة وأنها تشـكل قاعدة منطقيـة للتعبير عن رأيه حول

tاحلسابات السنوية
- يــعــبــر عن رأيه حــول احلــســابــات الــســنــويــةt الـذي

�كن أن يكونt حسب احلالة :
- رأي بالقبول:- رأي بالقبول:

يـتم الـتـعـبيـر عن الـرأي بـالقـبـول من خالل مـصـادقة
مـحــافظ احلـســابـات عـلـى الـقـوائـم اIـالــيـة بـأنّــهـا مــنـتــظـمـة
وصـــادقــة في جــمــيع جـــوانــبــهــا اIــعــتــبـــرةt وفــقــا لــلــقــواعــد

واIباد¦ احملـاسبيـة اIعمول بـهاt كمـا تقدم صورة مـطابقة
لــلـوضــعـيــة اIـالـيــة و وضـعــيـة الــذمـة والــنـجــاعـة و خــزيـنـة

الكيان عند نهاية السنة اIالية.

تـــتـــطـــابق اIـــعـــلـــومـــات الـــواردة في مـــلـــحق الـــقـــوائم
اIالية مع القوائم اIالية اIعدّة التي تفسرها.

�كن هذا الـرأي أن يرفق �الحظات ومعاينات ذات
طــــابـع حـــيــــاديt مــــوجــــهــــة إلى تــــنــــويـــر قــــار¦ احلــــســــابـــات

السنوية.

- رأي بتحفظ ( أو بتحفظات):- رأي بتحفظ ( أو بتحفظات):

يـتم التـعبـير عـن الرأي بـتحـفظ (أو بتـحفـظات) من
خالل مــصـادقــة مــحـافظ احلــســابـات بــتـحــفظ عــلى الــقـوائم
اIــالـــيــة بــأنّـــهــا مــنــتـــظــمــة و صـــادقــة في جـــمــيع جـــوانــبــهــا
اIـــعــتـــبـــرة وفــقـــا لـــلــقـــواعــد و اIـــبـــاد¦ احملــاســـبـــيــة ســـاريــة
اIفعولt كما تقـدم صورة مطابقة لنتيجة عمليات السنة
اIـنــصـرمـة وكـذا الـوضـعــيـة اIـالـيـة و¢ـتــلـكـات الـكـيـان في

نهاية هذه السنة اIالية.

يـجب عـلـى محـافـظ احلـسـابات أن يـبـX بـوضـوح في
tـعبر عـنهاIالـتحفـظات ا tفـقرة تسـبق التـعبيـر عن الرأي
مع تــقــديـــر حــجــمـــهــا إذا أمــكن قـــصــد إبــراز تــأثـــيــرهــا في

النتيجة والوضعية اIالية للكيان.

- رأي بالرفض: - رأي بالرفض: 

يـــتم الــتــعـــبــيــر عـن الــرأي بــالـــرفض من خالل رفض
مــبــرر بــوضــوح من طــرف مــحــافظ احلــســابــاتt اIــصــادقـة
عــــلى الـــقــــوائم اIـــالــــيـــة و أنّه لـم يـــتم إعــــدادهـــا في جــــمـــيع
جــوانــبــهــا اIــعــتــبــرة وفــقــا لــلــقــواعــد و اIــبــاد¦ احملــاســبــيـة

سارية اIفعول. 

tمـحافظ احلسابات بوضوح في فقرة Xيجب أن يب
قــبل الــتــعــبــيــر عن الــرأيt الــتــحـفــظــات الــتي دفــعــته إلى
رفــضه لـلــمـصـادقــة مع تـقـديــر إذا أمـكن ذلكt قــصـد إبـراز

تأثيرها حول النتيجة و الوضعية اIالية للكيان. 

3.1.1 - فقرة اIالحظات:- فقرة اIالحظات:

يـتضمن التقـرير العام لـلتعبـير عن الرأي في فقرة
منـفصلةt يـتم إدراجها بـعد التـعبيـر عن الرأيt مالحظات
تـــهــدف إلى لــفت انـــتــبــاه الــقـــار¦ لــنــقــطـــة أو لــعــدة نــقــاط
تـتــعــلق بــاحلـســابــات الـســنــويــة دون الـتــشــكـيـك في الـرأي
اIعبر عنه وفي حالـة وجود شكوك معتبـرة مبينة بشكل
وجيه في اIلحقt بحيث يـرتبط حلها بأحداث مـستقبلية
من شـأنهـا التأثـير في احلـسابـات السـنويـة. يُلـزم محافظ

احلسابات بإبداء اIالحظات الضرورية.
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القسم الثانيالقسم الثاني
اجلزء الثاني: اIراجعات و اIعلومات اخلاصةاجلزء الثاني: اIراجعات و اIعلومات اخلاصة

1.2.1 -- يـــتــمـــحــور هــذا اجلـــزء اIــعـــنــون "اIـــراجــعــات

واIعلومات اخلاصة" حول الفقرات الثالث اIنفصلة:
tراجعات اخلاصةIاخلالصات الناجتة عن بعض ا -

- اخملـالـفـات والـشـكـوك الــتي ال تـؤثـر في احلـسـابـات
tالسنوية

- اIـــعـــلــومـــات الــتـي يــوجب الـــقـــانــون عـــلى مـــحــافظ
احلسابات اإلشارة إليها.

2.2.1 -- يــؤدي مــحــافظ احلــســابـات مــهــمــته اIــتــعــلــقـة

بفحص احلـسابات الـسنـوية وإعداد تـقريـره العام اIـتعلق
بالتعـبير عن الرأيt  في أجل قدره خمسة وأربعون (45)
يـــومـــا ابـــتـــداء مـن تـــاريخ اســـتـالم احلـــســـابـــات الـــســـنـــويـــة

اIضبوطة من طرف جهاز التسيير اIؤهل. 
يجب أن يتطـابق تاريخ التقريـر مع تاريخ االنتهاء

الفعلي من مهمة الرقابة. 
t3.2.1 - - إذا تعـلق األمر بـشركـة مـحافـظي احلسـابات

يـــجب أن يـــتـم الــتـــوقـــيـع عــلـى الـــتــقـــريـــر من طـــرف ¢ـــثل
الـشـركــة ومن طـرف ¢ـثل أو ¢ـثـلـي مـحـافـظي احلـسـابـات
أو الــشــركــاء أو اIــســاهــمــX أو اIــســيــرين لــهــذه الــشــركــة

الذين شاركوا في إعداد هذا التقرير.
 4.2.1 -- يـتم إعداد وتوقيع تـقرير مشـترك للتـعبير

.XمارسIعن الرأي في حالة تعدد محافظي احلسابات ا
فـي حــــــالــــــة االخــــــتـالف في الــــــرأي بــــــX مـــــــحــــــافــــــظي
احلسابـات اIتـضامـنtX يـدلي كل محـافظ حسـابات برأيه

ضمن التقرير اIشترك.
الفصل الثانيالفصل الثاني

معيار تقرير التعبير عن الرأي حول احلسابات اIدعمةمعيار تقرير التعبير عن الرأي حول احلسابات اIدعمة
واحلسابات اIدمجة واحلسابات اIدمجة 

 1.2 -  - يهدف مـعيـار تقـرير الـتعـبيـر عن الرأي حول

احلسـابـات اIـدعمـة واحلـسابـات اIـدمـجة اIـنـصـوص علـيـها
في اIــواد من 31 إلى 36 من الـــقـــانــون رقم 07-11 اIــؤرخ
في 25 نــوفـمـبــر سـنـة 2007 واIــتـضـمـن الـنـظــام احملـاسـبي
اIـاليt إلى التعريف بـاIباد¦ األساسـية وحتديد كـيفيات
التطبـيق اIتعـلقة بشـكل ومضمـون التقريـر للتـعبير عن

رأي محافظ احلسابات.
 2.2 - تـطـبق أحــكـام اIـادة 732 مـكـرر 4 من الــقـانـون

الــتــجــاري والــنــقـاط t5.1 t4.1 t3.1 t2.1 6.1 و7.1 اIــذكــورة
أعالهt عـــلى إجــراء الـــتــعـــبــيـــر عن الـــرأي حــول احلـــســابــات

اIدعمة واحلسابات اIدمجة.

3.2 - يــتم إعــداد تــقــريــر الــتـعــبــيــر عن رأي مــحــافظ

tـدمـجةIـدعـمـة واحلـسـابـات اIاحلـسـابـات حـول احلـسـابـات ا
وفق اIــبــاد¦ األسـاســيـة وكــيــفـيــات تــطـبــيـقــهــا اIـنــصـوص
عـــلـــيـــهــــا في اIـــعــــيـــار اIـــتـــعــــلق بـــتــــقـــريـــر اIـــصــــادقـــة عـــلى

احلسابات الفردية.
4.2 - ال يــخـــتــلف تــقــريـــر الــتــعــبــيـــر عن الــرأي عــلى

احلــســابــات اIــدعــمـــة واحلــســابــات اIــدمــجــةt عن الــتــقــريــر
الـعامt في جزئه األولt إال في اIـصطلحـات اIستـعملة في

تعريف احلسابات اخلاضعة لدراسة محافظ احلسابات.
5.2 - يكـون الـتقـريـر العـام حـول احلسـابـات الفـردية

وتـــقــريـــر الــتـــعــبــيـــر عن الـــرأي حــول احلــســـابــات اIـــدعــمــة
Xـدمــجـة الــلـذان يــســتـجــيـبــان إلى الـتــزامـIواحلــسـابــات ا
مختلفtX موضوع تقريرين منفصلX بغية تسهيل نشر

اIعلومة. 
الفصل الثالثالفصل الثالث

معيار التقرير حول االتفاقيات اIنظمةمعيار التقرير حول االتفاقيات اIنظمة
1.3 - - يــهـــدف هــذا اIـــعــيـــار إلى الـــتــعـــريف بــاIـــبــاد¦

األسـاســيـة وحتــديـد كــيـفــيــات الـتــطـبــيق اIـتــعـلــقـة بــتـدخل
مـحـافظ احلــسـابـات بـخـصـوص االتـفــاقـيـات اIـنـظـمـة وكـذا

محتوى التقرير اخلاص حملافظ احلسابات.
 2.3 - يــــتـــــعــــX عــــلى مــــحــــافـظ احلــــســــابــــات تــــذكــــيــــر

tالسيما أثناء إعداد رسالة مهمته tسيرين في الشـركةIا
بـطـبـيـعـة اIعـلـومـات الـتـي يتـعـX عـلـيـهم تـقـد�ـهـا لـه حول
االتــفـاقــيــات اIـنــظــمـةt قــصـد الــســمـاح له بــإعــداد تـقــريـره
اخلــــاصt حـــسـب مــــفـــهــــوم أحــــكــــام اIـــادة 628 مـن الـــقــــانـــون

التجاري.
و يـتــحــقق من تــطـابق هــذه اIــعـلــومــات مع الــوثـائق

األساسية التي استخرجت منها.
3.3 - تــعــدّ اتـفــاقــيـات مــنــظـمــة كل االتــفــاقـيــاتt عـدا

تـلك اIــتـعـلـقــة بـالـعــمـلـيــات اجلـاريـةt واIـبــرمـة في ظـروف
عــاديــة عــلى نـــحــو مــبــاشــر أو غــيــر مـــبــاشــر أو عن طــريق

 :Xاآلت XعنيIالشركة واألشخاص ا Xب tوسيط
tرئيس مجلس إدارتها -
tرئيسها مديرها العام -

 tأحد أعضاء مجلس إدارتها -
- عــضــو من أعــضــاء اIــكــتـب اIــســيــر أو من مــجــلس

tراقبةIا
- ¢ـثـلــون عن األشـخـاص اIــعـنـويـX أعــضـاء مـجـلس

tاإلدارة
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tعنويون أعضاء مجلس اإلدارةIاألشخاص ا -
tتضامنونIسيرون اIسيرون واIا -

- اIــــســـاهـــمــــون أو الـــشـــركــــاء احلـــامــــلـــون Iـــســــاهـــمـــة
معتبرة.

4.3   - يـــرتـــبط تـــدخل مـــحـــافـظ احلـــســابـــات اIـــتـــعـــلق

بـاالتـفــاقـيـات اIـنـظــمـةt بـالـتـدخـالت اخلـاصـة األخـرى الـتي
tوالـغـير XـشـاركـIوا XـساهـمـIتـهـدف إلى ضـمـان اطالع ا
على الوقائع والـوضعيات واIعلومات التي جتب اإلشارة

إليها بغية فهم القوائم اIالية بصورة أفضل.
 5.3 -- يـــعــدّ الـــتـــبـــلـــيغ اإلجـــبـــاري من طـــرف اIـــســـيــر

الـرئـيـسي لـلكـيـان إلى األجـهزة فـي الشـركـة وإلى مـحافظ
احلــســـابــات بـــقــائـــمــة ومـــوضـــوع االتــفـــاقــيـــات اIــتـــضــمـــنــة
عـــمـــلـــيــــات جـــاريـــة ومـــبـــرمـــة فـي ظـــروف عـــاديـــةt مـــصـــدر
مـعـلـومـات �كـنه عـنـد االقـتـضـاءt حتديـد االتـفـاقـيـات التي
يـكـون موضـوعهـا غيـر جـار ظاهـرياt بـالنـظـر إلى معـرفته

العامة بالكيان وأنشطته.
6.3 - - عــــنـــد دراســـة اIـــعــــلـــومـــات اIـــقــــدمـــة من طـــرف

اIـديـريـة اIـكـلـفة بـتـحـديـد األطـراف اIـرتبـطـة والـعـمـلـيات
�ـكن مــحـافـظ احلـســابـات أيــضـا أن يــطـلع tــنـجــزة مــعـهــاIا
عـلـى  الـعـمـلـيـات اIـنـجـزة مع األشـخـاص اIـعـنـيـX و�ـكـنه
تـشــكـيل اتـفــاقـيـات مــنـظـمــةt كـمـا يــقـوم بـاIـقــاربـات الـتي
تـعـتـبر مـفـيـدة لـتـسـمح له بـاIـقـارنة بـيـنـهـا حـول مـخـتلف

اIعلومات التي قدمت له.
7.3 -- إذا ¨ إخـطار محـافظ احلسابـات باتفـاقيات أو

قام بـاكتـشافـهاt يـحصل عـلى اIعـلومـات الالزمة لـتقـد�ها
في تــقــريـره اخلــاصt طــبــقـا الســيــمـا ألحــكــام اIـادة 628 من

القانون التجاري أو القوانX األساسية وهي:
- عدّ االتفاقيات اخلـاضعة Iوافقة اجلمعية العامة أو

tؤهلIاجلهاز التداولي ا
Xديرين الـعامIأسـماء أعضـاء مجـلس اإلدارة أو ا -
tــراقـبـةIـســيـر أو مــجـلس اIـكــتب اIأو أعـضــاء ا XـعــنـيــIا
حـسب احلـالـةt واIـسـيـرين أو الـشـركـاء في الـشـركات ذات
XـــــعــــنــــيــــIــــســـــؤولــــيــــة احملــــدودة  أو أي مـن األشــــخــــاص اIا
اآلخــرين اIــنــصــوص عــلــيــهم في الــقــانــون أو األنــظــمـة  أو

tاألساسية Xالقوان
tطبيعة و موضوع هذه االتفاقيات -

- ظــروف إبــرام هــذه االتــفــاقــيــاتt الســيــمــا اإلشــارة
إلى األســــعـــار أو الــــتــــعــــريـــفــــات اIــــطــــبـــقــــة والــــرســــومـــات
والــعــمـوالت اIــقــدمــةt وآجـال الــدفع اIــمــنـوحــةt والــفــوائـد
اIـشـتـرطـة  والـضـمـانـات  اIـمـنـوحـةt وعنـد االقـتـضـاءt كل

اIـؤشرات األخرى التي تـسمح للـمساهمـX و الشركاء أو
اIـــنـــخــــرطـــX بــــتـــقــــديـــر الــــفـــائــــدة الـــتي تــــنـــتـج عن إبـــرام

اتفاقيات ¨ّ حتليلها. 

8.3 -- يـقــدم مـحــافظ احلــسـابــات تـقــريـرا خــاصـا حـول

االتفاقيات اIنـظمةt موجها إلعالم أعضـاء اجلمعية العامة
واجلـهاز الـتداولـي اIؤهل الـذي ¨ استـدعـاؤه للـموافـقة أو
الـفـصل في تــقـريـرهt طـبـقـا ال ســيـمـا ألحـكـام اIـادة 628 من

القانون التجاري واألنظمة األساسية.

يــتـضــمن هــذا الـتــقـريــر اخلـاص االتــفــاقـيــات الـتي ¨ّ
إخطـار محـافظ احلسـابات بـها أو الـتي اكتـشفـها �ـناسـبة

أداء مهام الرقابة اIسندة إليه.

ال يـقـدم مـحـافظ احلـسـابـات في تـقـريـره اخلـاصt بـأي
حـال من األحـوالt أي رأي حول جـدوى أو صحـة أو مالءمة

االتفاقيات.

 9.3 -- يـــــجب عـــــلى مـــــحـــــافـظ احلــــســـــابـــــات أن يـــــقــــوم

بـالتـذكيـر في تقـريره اخلـاصt بوجـود االتفـاقيـات اIوافق
عـلـيـهـا في الـسـنـوات الـسـابـقـة من طـرف اجلـمـعـيـة الـعـامـة
tفعولIو التي ال تزال سارية ا tؤهلIواجلهاز التـداولي ا
وذلك بـــنــــاء عـــلـى اIـــعـــلــــومـــات اIــــقـــدمــــة من طــــرف جـــهـــاز

التسيير اIؤهل.

tإذا لم يـتم إخـطـار مـحـافظ احلـسـابـات بـأيـة اتـفـاقـية
فإنه يعد تقريرا خاصا يشير فيه إلى هذه الوضعية.

 10.3 -- يــــشــــيــــر مــــحــــافظ احلــــســــابــــات فـي تــــقــــريـــره

اخلاصt إذا ¨ّ إبالغه بـاتفـاقيـة غيـر مرخص بـها من طرف
جـهاز الـتـسيـيـر اIؤهلt الـذي يـقرر عـرضـها عـلى اجلـمعـية
tــؤهل لـضــمـان إلــغـائــهـاIالــعـامــة وعــلى اجلـهــاز الـتــداولي ا
إلى الـظـروف التي كـانت الـسـبب في عـدم تـطـبـيق إجراء

الترخيص.

يعرض مـحافظ احلـسابات الـتفـسيرات اIـقدمـة بهذا
الصدد من طرف اIسيرين في الشركةt ضمن تقريره.

11.3 -- عـنـدمـا يـكـتـشف مــحـافظ احلـسـابـات اتـفـاقـيـة

غـــيــر مـــرخــصـــة أثــنـــاء أداء مــهـــمــتـهt فــإنه يـــقــدر طـــابــعـــهــا
tـتعلق بالـعمليـة اجلارية التي تمـت ضمن شروط عاديةIا

بغرض حتديد ما إذا تعلق األمر باتفاقية منظمة أوال.

فـي حــــالـــة مــــا إذا كــــان يــــجب أن تــــكــــون االتــــفــــاقــــيـــة
مــرخـصــةt فــإنه يــقــوم بــإعالم األشــخـاص اIــشــكــلـX إلدارة
اIؤسسةt ضمن احتـرام التزاماته اIتعلـقة بتبليغ اجلهاز
اخملــتصt حـسب مــا تــنص عـلــيه ال ســيـمــا أحـكــام اIـادة 628
من الـقـانون الـتـجاريt كـمـا يـقوم بـإعـداد الـتقـريـر اخلاص

نتيجة لذلك ويرسله إلى اجلمعية العامة العادية.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
معيار التقرير حول اIبلغ اإلجمالي ألعلى خمسة (معيار التقرير حول اIبلغ اإلجمالي ألعلى خمسة (5)

أو عشرة (أو عشرة (10) تعويضات) تعويضات
1.4 -  - يــهـــدف هــذا اIـــعــيـــار إلى الـــتــعـــريف بــاIـــبــاد¦

األسـاسـيـة وحتـديـد كـيفـيـات الـتـقـريـر اخلـاص حـول  اIـبلغ
اإلجمالي ألعلى خمسة (5) أو عشرة (10) تعويضات وكذا

محتوى التقرير اخلاص حملافظ احلسابات.
2.4 - يـعـتــبـر إعـداد كـشف مــفـصل عن الـتــعـويـضـات

اIـدفـوعة خلـمـسة (5) أو عـشرة (10) أشخـاص األعـلى أجرا
الـذي يـتم تـسلـيـمه إلى مـحافظ احلـسـابـاتt من مسـؤولـية

اجلهاز اIسير للكيان.
ويتضمن هذا الكشف:

الـتـعـويـضـات اخلـام الـتي تـشـمل كل االمـتـيازات -
tمـــهــمـــا كــان شــكـــلــهـــا وصــفـــتــهــا tوالــتـــعــويــضـــات احملــصـــلــة

 tصاريف غير اجلزافيةIباستثناء تسديد ا
- الــــتـــــعـــــويـــــضــــات اIـــــدفـــــوعـــــة لألشـــــخـــــاص األجــــراء
الـعـامــلـX بـطــريـقـة حــصـريـة و دائـمــة  في الـكـيــان اIـعـني
Xبـالتـوقـيت اجلـزئي واألجـراء العـامـل Xواألجـراء الـعـاملـ

في فروع في اخلارج.
يـــتـــأكـــد مـــحـــافظ احلـــســـابـــات مـن أنّ اIـــبـــلغ اIـــفـــصل
لـلــتـعــويـضــاتt يـتــطـابـق مع اIـعــلـومــات اIـتــحـصل عــلـيــهـا
الـتي دقق فـيهـا مـسبـقـاt ويـعد عـلى هـذا األسـاس التـقـرير
اخلـاص بـاIـصادقـة إلثـبـات الـتعـويـضـات اIـنصـوص عـلـيـها

في األحكام القانونية اIذكورة أعاله.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

معيار التقرير حول االمتيازات اخلاصة اIمنوحةمعيار التقرير حول االمتيازات اخلاصة اIمنوحة
XللمستخدمXللمستخدم

1.5 - - يــهـــدف هــذا اIـــعــيـــار إلى الـــتــعـــريف بــاIـــبــاد¦

األساسـيـة وحتديـد  كيـفـيات الـتطـبيـق التي تـخص تدخل
محـافظ احلسابات اIـتعلق بـاالمتيـازات اخلاصة اIـمنوحة
Iـستـخـدمي الـكيـان وكـذا مـحتـوى الـتـقريـر اخلـاص حملافظ

احلسابات.
2.5 - - يفـحص محـافظ احلسـاباتt جـميع االمـتيازات

tـعنيIـسـتـخدمي الـكـيـان اI ـمـنوحـةIـعتـبـرة اIاخلـاصـة و ا
فـي إطــار تـــنــفـــيــذ مـــهــمـــته اIــتـــعــلـــقــة بـــإبــداء الـــرأي حــول

احلسابات السنوية وتطبيقا للواجبات اIهنية.
 3.5 - - تــــتـــمـــثل االمــــتـــيـــازات اخلـــاصــــةt الـــنـــقـــديـــة أو

الــعـيــنــيــةt اIــمــنــوحــة Iــسـتــخــدمي الــكــيــان في تــلك الــتي
التتعلق بالتعويض العادي أو اIعتاد للخدمات اIقدمة. 

يعدّ الكيان كـشفا سنويا اسميا لالمتيازات اخلاصة
 .Xمنوحة للمستخدمIا

تـــتـم اIـــصـــادقــة عـــلـى مـــبــلـــغـــهـــا اإلجـــمـــالي مـن طــرف
مـحافظ احلـسابـاتt استـنادا إلى اIـعلـومات اIـقدمـة وتلك

احملتمل ارتباطها خالل مهمته. 

4.5 - عـــنـــد بــــدايـــة مـــهـــمـــة الـــرقـــابـــة عـــلى حـــســـابـــات

الــكــيــانt يــحــصل مــحــافظ احلــســابــات من اجلــهــاز اIــســيــر
لــلــكـيــانt عــلى قــائـمــة اIــسـتــخــدمـX الــذين اســتــفـادوا من
االمـتـيـازات اخلـاصـة اIـنصـوص عـلـيـهـا أو غـيـر اIـنـصوص

عليها في عقد العمل.

الفصل السادسالفصل السادس

معيار التقرير حول تطور نتيجة السنوات اخلمس (معيار التقرير حول تطور نتيجة السنوات اخلمس (5)
األخيرة والنتيجة حسب السهم أو حسب احلصة فياألخيرة والنتيجة حسب السهم أو حسب احلصة في

الشركةالشركة

1.6 - - طـبـقـا ألحـكـام اIـادة 678 (فـقـرة 6)  من الــقـانـون

الـــتــجــاريt يـــهــدف هـــذا اIــعــيـــار إلى الــتـــعــريف بـــاIــبــاد¦
األسـاســيـة وحتــديـد كــيـفــيــات الـتــطـبــيق اIـتــعـلــقـة بــتـدخل
مـــحــافـظ احلــســابـــات فــيـــمــا يــخـص عــرض تــطـــور نــتـــيــجــة
الـــدورة والــنـــتـــيـــجــة حـــسب الـــســـهم أو حـــسب احلـــصــة في
الـــشــــركـــةt  لـــلــــســـنــــوات اخلـــمس (5) األخـــيـــرة أو كل دورة
مـقـفــلـة مـنـذ تـأسـيس الـشـركـة أو دمـجـهـا في شـركـة أخـرى
فـي حــالـــة مـــا إذا كــان الـــعـــدد أقل من خـــمـــســة (5) ويـــهــدف
كـــذلـك إلى حتـــديــــد مـــحـــتــــوى الـــتـــقــــريـــر اخلـــاص �ــــحـــافظ

احلسابات.          

 2.6 - يــــقــــوم مــــحــــافظ احلــــســــابــــات بــــعــــرض تــــطــــور

tمخـتـلف مؤشـرات الـنجـاعـة للـكـيان الـتي تـعتـبـر مدقـقة
في تـــقــريـــره اخلــاصt نـــتــيـــجــة الـــواجــبـــات اIــهـــنــيـــة الــتي

يطبقها بعنوان الدورة احملاسبية اIعتبرة. 

3.6 - - يــتم إعـــداد تــطـــور الــنـــتــيـــجــة في شـــكل جــدول

عـــلى مــدى اخلـــمس ســـنــوات األخـــيــرةt يـــعــرض الـــعــنـــاصــر
التالية :

tالنتيجة قبل الضريبة -

tالضريبة على األرباح -

tالنتيجة الصافية -

- عدد األسهم أو حصـص الشركة اIـكونة لرأس اIال
tالشركة

tالنتيجة حسب السهم أوحصة الشركة -

- مساهمات العمال في النتيجة. 



30 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1824
30 أبريل  أبريل سنة سنة 2014 م م

الفصل السابعالفصل السابع

معيار التقرير حول إجراءات الرقابة الداخليةمعيار التقرير حول إجراءات الرقابة الداخلية

 1.7 - يــهــدف هـــذا اIــعــيــار إلى الــتـــعــريف بــاIــبــاد¦

األســاسـيـة وحتــديـد كــيـفـيــات الـتـطــبـيق اIــتـعــلـقـة �ــعـرفـة
أنـظــمــة احملــاسـبــة والــرقـابــة الــداخــلـيــة من طــرف مــحـافظ

احلسابات وكذا محتوى تقريره اخلاص.
2.7 -  يــطـــلع مــحـــافظ احلــســـابــات في إطـــار مــهـــمــته

الـعـامـةt عـلى عنـاصـر الـرقـابـة الـداخـلـية الـدقـيـقـة اIـطـبـقة
من قبل الكيان قـصد جتنب مخاطر األخطاء اIعتبرة في
مــجــمل احلــســابـاتt وكــذا اإلثــبــاتــات اIــتــعــلــقــة بــتــدفــقـات
الـعمليات واألحـداث احملاسبيـة للفتـرةt وأرصدة حسابات
نــهــايـة الــفــتــرةt وكـذا عــرض الــقـوائـم اIـالــيــة واIـعــلــومـات

اIقدمة ضمن ملحق احلسابات.  
3.7 -- عـــنـــدمــــا يـــقـــوم الـــكـــيـــان بـــإعـــداد تـــقـــريـــر حـــول

tـوجب األحكـام التـنظـيمـية� tإجراءات الـرقابـة الداخـلـية
الــتي لــهــا تــأثــيــر مــعــتــبــر عــلى مــعــاجلــة اIــعــلــومــة اIــالــيـة
واحملاسبـيةt يقـوم محـافظ احلسابـات بتـقد� تقـرير خاص
يــقــدر من خالله صــدق الــتــقـريــر اIــرسل من قــبل الــكــيـان
لــلــجــمـــعــيــة الــعــامـــة واجلــهــاز الــتــداولـي اIــؤهلt اســتــنــادا

لألشغال اIنجزة من طرفه.
يـتــضـمـن هـذا الـتــقـريــر تـقــيـيــمه لـصــدق اIـعــلـومـات
الـواردة في تقريـر الكـيان وليس حـول اإلجراءات في حد

ذاتها.
4.7 -- يــتــضـــمن الــتــقــريــر اخلـــاص حملــافظ احلــســابــات

حـول إجــراءات الـرقـابـة الــداخـلـيـةt الــذي يـتم إرسـاله إلى
اجلمعية العامة:

- عـنـوان الــتـقـريـر واIـرسـل إلـيه و تـاريخ و أهـداف
tتدخالته

- فـقـرة تـتـضـمن وصـفـا لـلـواجـبـات اIـطـبـقـة من أجل
 tعلومات الواردة في تقرير الكيانIإبداء الرأي حول ا

- خـــاتـــمــة فـي شــكـل مالحـــظــات أو بـــدون مالحـــظــات
حول اIعلومات الواردة في تقرير الكيان.

الفصل الثامنالفصل الثامن
معيار التقرير حول استمرارية االستغاللمعيار التقرير حول استمرارية االستغالل

1.8 - يــهــدف هـــذا اIــعــيــار إلى  الــتـــعــريف بــاIــبــاد¦

األســـاســيــة وحتــديــد كــيــفــيــات الــتــطــبــيق اIــتــعــلــقــة بــدور
مــحـافـظ احلــســابـات بــالــنــســبــة إلى االتــفــاقــيــة احملــاســبــيـة
الـقاعدية حول اسـتمرارية االستـغالل التي يستـند  إليها
إعــداد احلــســابــاتt �ـــا فــيــهــا الــتــقــيــيم الــذي ¨ّ إعــداده من

طـرف اIديـريـة حـول قـدرة الكـيـان عـلى متـابـعـة اسـتغالله
أو نـــــشـــــاطـه وكـــــذا مـــــحـــــتـــــوى الـــــتـــــقـــــريـــــر اخلـــــاص حملـــــافظ

احلسابات.
2.8 -- يـــقـــدر مــحـــافـظ  احلــســـابـــات عـــنـــد الـــتـــخــطـــيط

وأداء مهمـة اIراقبـةt صحة استـعمال االتـفاقية احملـاسبية
tالقـاعـديـة حـول اسـتـمـراريـة االسـتـغالل إلعـداد احلـسـابات
من طرف اIـديريـةt وفق مـا تنص عـلـيه أحكـام اIادة 6 من
الــــقـــــانــــون 07-11 اIـــــؤرخ في 25  نــــوفـــــمـــــبــــر ســـــنــــة 2007
واIذكور أعاله وأحكام اIادة 7 من اIرسوم التنفيذي رقم
08- 156 اIؤرخ في 26 مايو سنة 2008 واIتضمن تطبيق

أحكام القانون اIتضمن النظام احملاسبي اIالي.
t3.8 -- يــحـــلل مــحـــافظ احلــســابـــات في إطــار مـــهــمــته

بـعض الـوقـائع أو األحـداث اIـأخـوذة بـعـX االعـتـبـار جـمـلة
أو كـل عـــــلى حـــــدى والــــــتي تـــــشـــــكـل مـــــؤشـــــرات تـــــؤدي إلى
التساؤل حول إمكانية استمرارية االستغالل ال سيما :  

  1/ مؤشرات ذات طبيعة مالية:

tرؤوس األموال اخلاصة السلبية -
tعند االستحقاق Xعدم القدرة على الدفع للدائن -
- قروض ألجل ثـابت بلـغت تـاريخ استـحقـاقهاt دون

 tآفاق حقيقية للتجديد أو إمكانية التسديد
- الـلـجـوء اIبـالغ فـيه لـلـقـروض قصـيـرة األجل قـصد

tتمويل األصول طويلة األجل
XـقرضIـالي من طرف اIمـؤشرات سـحب الدعم ا -

tXأو الدائن
- الــــقـــــدرة عــــلـى الـــــتــــمـــــويل الـــــذاتي غـــــيـــــر الــــكـــــافي

 tستمرIوا
tالية الرئيسية غير اإليجابيةIالنسب ا -

- خــسـائــر االســتـغالل اIــكـررة أو الــتــدهـور اIــعـتــبـر
tلقيمة أصول االستغالل

tتوقيف سياسة توزيع أرباح األسهم -
- عــدم الــقــدرة في احلــصــول عــلى الــتــمــويل من أجل

تطوير منتجات جديدة أو استثمارات حيوية أخرى.
2/ مؤشرات ذات طبيعة عملية :

tدون استخالفهم Xالرئيسي XستخدمIمغادرة ا -
- خـسارة صـفـقة مـهـمة أو إعـفـاءt أو رخصـة أو ¢ول

tرئيسي
tنزاعات اجتماعية خطيرة -

- نقص دائم في اIواد األولية الضرورية.



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 24 30 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1435 هـ هـ
30 أبريل  أبريل سنة سنة 2014 م م

3/ مؤشرات أخرى :

- عـــدم احـــتـــرام االلــــتـــزامـــات اIـــتـــعــــلـــقـــة بـــرأســـمـــال
tالشركة أو التزامات قانونية أساسية أخرى

- اإلجــراءات الــقـضــائــيـة اجلــاريــة ضــد الـكــيــان الـتي
�كن أن تكون لها آثار مالية ال �كن للكيان مواجهتها.

4.8 -- يـــــطــــلـع مــــحـــــافظ احلــــســـــابــــات عـــــلى مـــــســــتــــوى

اIــديـريــةt عـلى الــوقـائع أو األحــداث الـتي هي عــلى درايـة
بـهاt والتي �كن أن تـتدخل الحقا في الـفترة التي شـملها

تقييمهt و�كن أن تؤثر على استمرارية االستغالل.
 5.8 --  عــنـدمـا حتـدد الـوقــائع أو األحـداث الـتي �ـكن

أن تـــؤثــــر عــــلى اســــتــــمـــراريــــة االســــتــــغاللt فــــإن مـــحــــافظ
احلسابات :

- يـــدرس خــــطط عـــمـل اIـــديـــريــــة Iـــواجـــهــــة اIـــشـــاكل
tبهدف متابعة االستغالل tالناجتة

- يـــجــمـع الـــعــنـــاصـــر األســـاســـيـــة اIـــقــنـــعـــة الـــكـــافـــيــة
واIالئـــمـــة لـــتـــأكـــيـــد أو لـــنـــفي وجـــود شك مـــعـــتـــبـــر بـــشــأن

tاستمرارية االستغالل
- يـحـصل عــلى تـصـريح كــتـابي من اIـديـريــة يـتـعـلق

بخطط عملها في اIستقبل.
6.8 -- يتـخـذ إجـراء اإلنذار اIـنـصـوص علـيه ال سـيـما

tــادة 715 مـــكــرر 11 من الـــقـــانــون الـــتـــجــاريIفي أحـــكـــام ا
عـنـدمـا تؤكـد الـوقـائع واألحـداث احملـلـلـة من طـرف مـحافظ
احلــســـابــاتt بــنــاء عـــلى حــكـــمه اخلــاصt شـــكــا بــلـــيــغــا حــول

استمرارية االستغالل.
 7.8 -- عــــنــــدمــــا يالحـظ مــــحـــافـظ احلــــســــابــــات تــــأخـــرا

مـعـتبـرا وغـير اعـتـيادي في ضـبط احلـسابـات الـسنـويةt ال
سيما عـند تطبـيق أحكام اIادة 676 من القـانون التجاري
tالـتـي تـنـص عـلـى الـطــلب مـن اجلـهــة الــقــضــائـيــة اخملــتــصـة
الــتـي تــبـتّ بــنـــاء عـــلى عـــريـــضـــة لـــتــأجـــيل مـــوعـــد انـــعـــقــاد
اجلـمــعـيـة الـعـامـة الـعـاديـة واجلــهـاز الـتـداولي اIـؤهلt فـإنه

يستفسر عن األسباب التي أدت إلى ذلك.
الفصل التاسعالفصل التاسع

معيار التقرير اIتعلق بحيازة أسهم الضمانمعيار التقرير اIتعلق بحيازة أسهم الضمان
1.9 -  - يــهـــدف هــذا اIـــعــيـــار إلى الـــتــعـــريف بــاIـــبــاد¦

األساسـيـة وحتـديـد كـيـفيـات الـتـطـبـيق الـتي تخـص تدخل
محافظ احلـسابـات اIتـعلق بـأسهم الـضمـان التي يجب أن
يحوزها أعضـاء مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اIراقبة
لشركات األسهم وكذا محتوى تقرير محافظ احلسابات.

t2.9 -  - يـفحـص محـافظ احلـسـابـات حتت مـسـؤولـيته 

احــتــرام األحــكــام الــقــانــونــيــة و أحــكــام الـقــانــون األســاسي

اIـتـعـلـقـة بـأسـهم الـضـمـان الـتي يـجب أن يـحـوزهـا أعـضاء
مـجلس اإلدارة وأعضـاء مجلس اIـراقبةt ويـجب أن تمثل
هــذه األسـهم عــلى األقل 20% من رأســمــال الــشــركــةt وفــقـا
ألحـكـام اIادة 619 من الـقـانـون الـتـجـاريt كـمـا يـشـيـر عـنـد
االقتضاءt إلى اخملالفـات اIكتشفة في أقـرب جمعية عامة

وجهاز تداولي مؤهل.
3.9 - ال يـــصـــيغ مـــحــافـظ احلــســـابـــات خالصـــات حــول

أشـغـالـهt إال عـنـدمـا يـسـتــخـرج اخـتالالت يـجـب أن يـبـلـغـهـا
إلى األجهزة اخملتصة اIؤهلة وإلى اجلمعية العامة.

يؤدي غياب اإلشـارة لالختالالت إلى اعتبـار ضمنيا
أن محافظ احلسابات لم يكتشفها أثناء القيام بواجباته.
4.9 -- عــنــدمــا يالحظ مــحــافظ احلــســابــات مــخــالــفـات

مرتـبطـة بحيـازة األسهم من طـرف أعضـاء مجلس اإلدارة
وأعـضـاء مـجـلس اIـراقبـةt يـعـلم مـجـلس اإلدارة أو مـجلس

اIراقبة بذلكt حسب احلالة.
يحق للمجلس إجراء التسويات اIالئمة.

 5.9 -- تــــطــــبــــيــــقــــاt ألحــــكــــام اIــــادة 660 من الــــقــــانــــون

الـتـجـاري عـلى اخلـصـوصt يـشـيـر مـحـافظ احلـسـابـات عـنـد
االقــــتــــضــــاءt إلى اخملــــالــــفــــة فـي شــــكل تــــقــــريــــرt في أقــــرب

اجتماع للجمعية العامة واجلهاز التداولي اIؤهل.
 6.9 - - ال تطبق أحكام هذا الفصل عندما يكون رأس

اIــال االجــتــمـاعـي لـلــكــيــان كـلــيــا أو بــاألغــلـبــيــة من حــيـازة
الدولةt ويعفى محافظ احلسابات من تقد� تقرير.

الفصل العاشرالفصل العاشر
معيار التقرير اIتعلق بعملية رفع رأس اIالمعيار التقرير اIتعلق بعملية رفع رأس اIال

1.10 -- يــهــدف هــذا اIــعــيـار إلـى الــتــعـريـف بــاIــبـاد¦

األسـاســيـة وحتــديـد كــيـفــيــات الـتــطـبــيق اIـتــعـلــقـة بــتـدخل
مـحـافظ احلـسـابـات كـمـا هـو مـنـصـوص عـلـيهt ال سـيـمـا في
أحــكـام اIـادة 700 (الــفـقـرة 3 ) من الــقـانــون الـتـجــاري عـنـد
رفع رأســمـــال الــشـــركــة وكـــذا مــحـــتــوى الـــتــقـــريــر اخلــاص

حملافظ احلسابات.
2.10 -- يـتــأكـد مـحــافظ احلـســابـات من أن اIـعــلـومـات

الواردة في تقرير الهيـئة اخملتصة اIقدم للجمعية العامة
اIـســتـدعــاة لـتـرخــيص عــمـلـيــة رفع رأسـمــالt تـشــمل عـلى

اخلصوص :
tقترحIمبلغ وأسباب رفع رأسمال ا -

- أســـــبــــــاب اقـــــتـــــراح إلــــــغـــــاء احلق الــــــتـــــفـــــاضـــــلـي في
tاالكتتاب

- كيفيات حتديد سعر اإلصدار.
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3.10- يـــتــضـــمن تــقـــريــر مـــحــافظ احلـــســابـــات اIــقــدم

للـجمـعيـة العامـة غيـر العـادية و لـلجـهاز التـداولي اIؤهل
الـذي يـرخص رفـع رأس اIـالt عـلى اخلــصـوص اIـعــلـومـات

اآلتية :
- الـتـذكــيـر بـالــنـصـوص الــتـشـريــعـيـة والــتـنـظــيـمـيـة

tطبقةIا
- فقرة تتضـمن الفحوصات اIنـجزة وال سيما حول
كــــيـــفـــيـــات تــــثـــبـــيـت ســـعـــر اإلصـــدار وحــــول احـــتـــرام احلق

tالتفاضلي لالكتتاب
- خـالصــــات تــــشـــــيــــر إلى مـالحــــظــــات أو إلـى غــــيــــاب

مالحظات حول عملية رفع رأس اIال.  
ال يــصــرح مــحــافظ احلــســابــات �ــدى مالءمــة عــمــلــيـة

رفع رأس اIال.
الفصل احلادي عشرالفصل احلادي عشر

معيار التقرير اIتعلق بعملية تخفيض رأس اIالمعيار التقرير اIتعلق بعملية تخفيض رأس اIال
1.11 - - يــهــدف هــذا اIــعــيـار إلـى الــتــعـريـف بــاIــبـاد¦

األسـاســيـة وحتــديـد كــيـفــيــات الـتــطـبــيق اIـتــعـلــقـة بــتـدخل
محافظ احلسابات كما هو منصوص عليها على اخلصوص
في اIــادة  712 (الـــفـــقــرة 2) من الـــقـــانـــون الــتـــجـــاري عـــنــد
تخـفيض رأس اIـال وكذا مـحتـوى التقـرير اخلـاص حملافظ

احلسابات. 
2.11 -- يـدرس مــحـافظ احلــسـابـات إذا كــانت أسـبـاب

وشروط تـخـفيـض رأس اIال اIـقـرر تسـتـند إلى الـقـانون
ويتأكد على اخلصوص:

- أنّ عـمـلــيـة الـتـخــفـيض ال تـخـفـض مـبـلغ رأس اIـال
tأقل من احلد القانوني األدنى

tXشاركIأو ا XساهمIا Xساواة بIاحترام ا -
- احتـرام مـجـموع األحـكـام القـانـونـية والـتـنـظيـمـية

بصفة عامة. 
3.11 -- يــتــضــمن تــقــريـــر مــحــافظ احلــســابــات اIــقــدم

للـجـمعـيـة العـامة غـيـر العـاديـة وللـجـهاز الـتـداولي اIؤهل
الــــــذي يـــــرخـص تـــــخـــــفــــــيض رأس اIــــــالt عـــــلـى اخلـــــصـــــوص

اIعلومات اآلتية:
- الـتــذكـيـر بـالــنـصـوص الـتــشـريـعـيــة والـتـنـظــيـمـيـة

tطبقةIا
tنجزةIفقرة تتضمن الفحوصات ا -

- خالصــــات تــــشـــــيــــر إلى مالحـــــظــــات أو إلى غــــيــــاب
مالحظات حول عملية تخفيض رأس اIال.

ال يــصــرح مــحــافظ احلــســابــات �ــدى مالءمــة عــمــلــيـة
تخفيض رأس اIال.

4.11 -- عندما يـقوم مجلس اإلدارة و جهـاز التسيير

tـــســبب بــاخلـــســائــرIـــال غــيــر اIــؤهـل بــتــخـــفــيض رأس اIا
يــتـــأكـــد مـــحــافـظ احلــســـابـــات من أنّ هـــذه الـــعـــمــلـــيـــة قــد ¨
تـرخـيـصــهـا من طـرف اجلـمـعـيـة الــعـامـة واجلـهـاز الـتـداولي

اIؤهل. 
5.11 -- في حــالــة ســمــاح اجلــمـــعــيــة الــعــامــة و اجلــهــاز

التـداولي اIؤهلt جملـلس اإلدارة أو جهـاز التـسيـير اIؤهل
حـسب احلـالـةt بـشـراء عـدد قـلـيل من األسـهم اخلـاصـة قـصـد
إلـغائهاt لـتسهـيل رفع رأس اIال أو إصدار سنـدات قابلة
للتحـويل إلى أسهم أو الدمج أو االنقسامt يصرح محافظ

احلسابات بنظامية العملية اIقررة. 
6.11 -- في حـالـة مـا إذا نــتج تـخـفـيض رأس اIـال عن

إلـغـاء األســهم اIـكـتــسـبـة تــبـعـا لــنـقل الـذمــة اIـالـيــة بـصـفـة
شـامـلـة أو تـبـعـا لـقـرار قـضـائيt يـحـدد مـحافـظ احلـسـابات
ضـمن تقـريـره أسبـاب العـملـية اIـرتقـبة ويـشيـر فيـما إذا

.XساهمIا Xساواة بIس با�لم تكن من النوع الذي 
الفصل الثاني عشرالفصل الثاني عشر

معيار التقرير اIتعلق بإصدار قيم منقولة أخرىمعيار التقرير اIتعلق بإصدار قيم منقولة أخرى
1.12 - - يــهــدف هــذا اIــعــيـار إلـى الــتــعـريـف بــاIــبـاد¦

األسـاســيـة وحتــديـد كــيـفــيــات الـتــطـبــيق اIـتــعـلــقـة بــتـدخل
مـحــافظ احلـسـابــات عـنـد إصـدار قــيم مـنـقــولـة أخـرى وكـذا

محتوى تقرير محافظ احلسابات.
 2.12 - - إذا طلب من اجلمعـية العامة غـير العادية أن

تـفـوض لـلـهـيـئـة اخملـتـصـة سـلـطـات حتـديـد كـيـفـيـات إصـدار
الــقــيم اIــنــقـــولــة أو ســنــدات االكــتــتــابt يــتــحــقق مــحــافظ
احلسـابـات من أنّ اIـعـلـومـات الـضـروريـة  والـكـافـيـة قد ¨ّ
إدراجــهــا في تـقــريـر الــهـيــئــة اخملـتــصـةt ويــقـدر مــا إذا كـان
tXـقترحـة للمـساهمIهـا من شأنه توضـيح العمـلية ا�تقد
وكــــذا حــــول أســـــبــــاب اقــــتـــــراح إلــــغــــاء حـق الــــتــــفـــــاضل في

االكتتاب عند االقتضاء.
3.12 -- يـقــوم مـحـافظ احلــسـابــات بـإعـداد تــقـريـر أول

يــرسـله إلـى  اجلـمــعـيــة الــعـامــة غــيـر الــعـاديــة وإلى اجلــهـاز
التداولي اIؤهلt يتـضمن مالحظاته حول كيفيات حتديد
سعـر إصدار سـندات رأس اIـال الواجب إصـدارها ويـعبر
عـنـد االقـتـضـاءt عن اسـتـحـالـة إبـداء الـرأي حـول الـشروط

النهائية التي �كن من خاللها  القيام باإلصدار الحقا.
4.12 -- يــفـــحص مــحــافظ احلــســابــات احــتــواء تــقــريــر

اجلـــهـــاز اخملـــتص عـــلى كل الـــبـــيــانـــات اIـــفـــيــدة حـــول ســـيــر
شؤون الشركة مـنذ بداية السنـة اIالية اجلاريةt وكذا إذا
لم تـعــقـد بـعــد اجلـمــعـيـة الــعـامـة واجلــهـاز الـتــداولي اIـؤهل
اIـــســـتـــدعـى لـــلـــبت في احلـــســــابـــات خالل الـــســـنـــة اIـــالـــيـــة

السابقة.
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5.12 -- يــفــحص مـحــافظ احلــسـابــات احــتـرام األحــكـام

اIنصـوص علـيهـا في النصـوص التـشريـعية والتـنظيـمية
ويـتأكد من أنّ الـتقرير واضح بـشكل كافt خـصوصا حول
أسبـاب اإلصدارt وعـند االقتـضاءt حـول اقتـراح إلغاء حق
الـتـفــاضل في االكـتـتـاب وكــذا حـول كـيـفـيــات حتـديـد سـعـر

إصدار سندات رأس اIال الواجب إصدارها.
يــتــأكــد مــحــافظ احلــســابــات في حــالــة وجــود اقــتـراح
إلــغـــاء حق الــتــفـــاضل في االكــتـــتــابt من أنه يـــتــطــابق مع
الـــعـــمـــلــــيـــة اخلـــاضـــعـــة Iـــصـــادقـــة اIــــســـاهـــمـــX وأنه ال �س

.XساهمIا Xساواة بIبا
6.12 - يــتـــضــمن الـــتــقــريـــر األول حملــافظ احلـــســابــات

اIـقـدم لـلـجـمـعـيـة الـعـامـة غـيـر الـعـاديـة و اجلهـاز الـتـداولي
tـفــوض لــلـهــيـئــة اخملـتــصـةIــؤهل الــذي يـرخص اإلصــدار اIا

اIعلومات اآلتية:
- الـتـذكـيـر بــالـنـصـوص الـتـشـريـعـيـة و الـتـنـظـيـمـيـة

tطبقةIا
tنجزةIفقرة تتضمن الفحوصات ا -

- إشارة تـبX أن الـواجبات قـد تمـثلت في الـتحقق
مـن كـــيـــفـــيــــات حتـــديـــد ســـعــــر إصـــدار ســـنـــدات رأس اIـــال
الـواجب إصدارهـاt مثلـما هي مـبيـنة في الـتقـرير اIـنجز

tمن طرف الهيئة اخملتصة
- اســتـنــتـاجــات مـرفــقـةt عـنــد االقـتــضـاءt �ـالحـظـات
حــول كـــيــفــيـــات حتــديــد ســـعــر إصــدار ســـنــدات رأس اIــال

tالواجب إصدارها
- اإلشــارة إلى اســتـحــالــة إبـداء رأي حــول الــشـروط
النـهائية لإلصـدار وأنه سيتم إصـدار تقريـر تكمـيلي عند

tحتقيق اإلصدار
- يـــحـــرر خالصــــة حـــول صـــدق اIـــعـــلـــومـــات اIـــقـــدمـــة
بـــاألرقـــام اIـــأخـــوذة من حـــســـابـــات الـــشــركـــة والـــواردة في

tتقرير اجلهاز اخملتص
- يــــــقـــــدم مـالحــــــظـــــاتt ال ســــــيــــــمــــــا في حــــــالــــــة نــــــقص
اIعـلومات في تـقرير اجلـهاز اخملتص حـول عناصـر حساب
ســـعــــر إصـــدار ســـنـــدات رأس اIــــال الـــواجب إصـــدارهـــا أو

حول مبلغه.
7.12 - - عــنــد االنــتـهــاء مـن الــعــمــلـيــةt يــحــرر مــحــافظ

احلسابات تقريرا تكميليا من خالله:
- يـقدر اIعلـومات اIقـدمة في تقريـر اجلهاز اخملتص

tللجمعية العامة

- يــبــX فــيــمــا إذا وجــدت مالحــظــات حــول مــطــابــقــة
شـكل الــعـمـلــيـة بـالــنـظـر إلـى الـتـصــريح اIـمــنـوح من قـبل

tقدمة لهاIاجلمعية والبيانات ا
- يـــدلي بـــرأيهt بـــالـــنــظـــر إلى الـــشـــروط الـــنــهـــائـــيــة
لإلصـدارt حـول اIـبـلغ الـنـهـائي وكـذا حـول تـأثـيـر اإلصـدار
عـلـى وضـعــيــة أصـحــاب الــسـنــدات والــقــيم اIـنــقــولــة الـتي
تسمح بدخـول رأس اIالt اIقدر مـقارنة برؤوس األموال

اخلاصة.  
الفصل الثالث عشر الفصل الثالث عشر 

معيار التقرير اIتعلق بتوزيع التسبيقات على أرباحمعيار التقرير اIتعلق بتوزيع التسبيقات على أرباح
األسهم األسهم 

1.13 - - يــهــدف هــذا اIــعــيـار إلـى الــتــعـريـف بــاIــبـاد¦

األسـاســيـة وحتــديـد كــيـفــيــات الـتــطـبــيق اIـتــعـلــقـة بــتـدخل
مــحـافـظ احلـســابـات بــخـصــوص تـوزيـع الـتــسـبــيـقــات عـلى
أربــاح األســـهم من قــبل مــؤســســة جتــاريــةt وكــذا مــحــتــوى

تقرير محافظ احلسابات.  
2.13 - - يـتـحـقق مـحـافظ احلـسـابـات من أنّ اIـيـزانـيـة

اIــنــجــزة من طــرف اIـؤســســة قــصـد تــوزيع تــســبـيـق عـلى
أربــاح األسـهمt تــظـهــر احـتــيـاطــات ونــتـائج صــافـيــة قـابــلـة
لــلــتــوزيعt كــمــا هــو مــحـدد فـي الـقــانــون وتــكــفي لــلــســمـاح

بتوزيعها.
3.13 -- يـحرر محـافظ احلسابـات تقريـرا يصادق من

خالله عـلى مـطابـقـة مـبلـغ التـسـبـيقـات عـلى أربـاح األسهم
اIقررة للنقطة  2.13 أعاله.

t4.13 -- يـــقـــوم مــحـــافظ احلـــســـابـــات بــإعـــداد تـــقـــريــر 

�ــنــاســبــة قــرار مــرتــقـب لــدفع الــتــســبــيــقــات عــلى أربــاح
األسهمt يتضمن على اخلصوص البيانات اآلتية: 

tأهداف تدخل محافظ احلسابات -
- اجلـــهـــاز اخملـــتص لـــضـــبط احلـــســـابـــات قـــصـــد إجــراء
تـــــــوزيع األربــــــــاح عـــــــلى األســــــــهم و حتـــــــديـــــــد مــــــــبـــــــلغ هـــــــذه

tالتسبيقات
- خالصة حول عملية التوزيع اIرتقبة.

تـــرفق الـــقــــوائم اIـــالـــيــــة اIـــنـــجـــزة بـــهــــذه اIـــنـــاســـبـــة
بالتقرير.

الفصل الرابع عشرالفصل الرابع عشر
معيار التقرير اIتعلق بتحويل الشركات ذات األسهممعيار التقرير اIتعلق بتحويل الشركات ذات األسهم

1.14 - - يــهــدف هــذا اIــعــيـار إلـى الــتــعـريـف بــاIــبـاد¦

األسـاســيـة وحتــديـد كــيـفــيــات الـتــطـبــيق اIـتــعـلــقـة بــتـدخل
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مــحـــافظ احلــســابــات بــخــصــوص حتــويل شــركــة ذات أســهم
إلى شــركــة من شـكـل آخـر وكــذا مــحــتـوى تــقــريــر مــحـافظ

احلسابات.  

2.14 -- إذا تــــمـت عـــمــــلــــيــــة الــــتـــحــــويـل خالل الــــســــنـــة

اIــالــيــةt يــتـم ضــبط حــســابــات وســـيــطــة من طــرف اجلــهــاز
اخملــتص لــلــكــيــانt تـكــون هــذه احلــســابـات مــوضــوع تــقــريـر

محافظ احلسابات.

3.14 -- يـقـوم مـحـافظ احلـسـابات بـإعـداد تـقـريـر حول

حتـويـل الـشــركــات ذات أسـهم يــقــدم إلى اجلــمـعــيــة الـعــامـة
غير العادية يتضمن على اخلصوص اIعلومات اآلتية :

tنجزةIفقرة حول الواجبات ا -

- خـالصــــة مــــصـــاغــــة فـي شــــكل وجــــود أو عــــدم وجـــود
مالحـظـات مـعــبـر عـنـهـاt مع الـتــأكـد عـلى اخلـصـوص من أن
مبلغ األصول الصـافية يعادل عـلى األقل رأسمال الشركة

اIطلوب للشكل اجلديد للشركة.

الفصل اخلامس عشرالفصل اخلامس عشر

معيار التقرير اIتعلق بالفروع واIساهمات والشركاتمعيار التقرير اIتعلق بالفروع واIساهمات والشركات
اIراقبةاIراقبة

1.15 - - يــهــدف هــذا اIــعــيـار إلـى الــتــعـريـف بــاIــبـاد¦

األسـاسيـة وحتـديـد كـيفـيـات الـتطـبـيق اIـتـعـلقـة بـواجـبات
مـــحــافـظ احلــســـابــات حـــول حتـــديــد الـــفــروع واIـــســاهـــمــات
والـشـركـات اIــراقـبـة حـسب مــفـهـوم اIـادة 40 من اIـرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 08 - 156 اIـؤرخ في 26 مـايــو ســنـة 2008
واIــذكــور أعـالهt والــعــمــلـــيــات اIــرتــبــطـــة بــهــاt وكــذا حــول
اIـعـلـومــات اIـقـدمـة في مـلـحق الـقــوائم اIـالـيـة اIـنـصـوص
عــلــيـــهــا في الـــقــانــون رقم 07-11 اIــؤرخ في 25 نــوفـــمــبــر
ســنــة 2007 واIــتــعــلـق بــالــنــظــام احملــاســـبي اIــالي اIــذكــور

أعاله.

2.15 -- يلزم محـافظ احلسابات بإحلـاق تقريره العام

للـتعـبير عن الـرأي بتـقريـر متـعلق بوضـعيـة اIسـاهمة أو
اكـتـسـاب أكثـر من نـصف رأسـمـال الـشـركـةt خالل الـسـنة

اIاليةt وذلك بإبراز ما يأتي على اخلصوص :

tاالسم و مقر الشركة -

tرأسمال الشركة -

tكتسبة من رأسمال الكيانIاحلصة ا -

- تــكــلـفــة االكـتــسـاب بــالـعــمـلــة الـوطــنـيــةt وبـالــعـمــلـة
الصعبة عند االقتضاء.

ار مــؤرار مــؤرّخ في خ في 10 ربــيـع األو ربــيـع األوّل عـــام ل عـــام 1435 اIــوافــق  اIــوافــق 12 قــــرقــــر
يـنـايـر سـنـة يـنـايـر سـنـة t2014 يـحــدt يـحــدّد كـيـفــيـات تـسـلــيم تـقـاريـرد كـيـفــيـات تـسـلــيم تـقـاريـر

محافظ احلسابات.محافظ احلسابات.
ــــــــــــــــــــ

tاليّةIإنّ وزير ا

- �ـــــقـــــتـــــضى األمـــــــر رقــم 75-59 اIــــــؤرّخ فــي  20 
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

tتمّمIعـدّل واIا tتضمّـن القـانون التجـاريIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

tاليّةIالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-156 اIؤرّخ
في 20 جــــمــــادى األولى عـــام 1429 اIــــوافق 26 مـــايــــو ســـنـــة
2008 واIـــتــضـــمّن تـــطـــبــيـق أحــكـــــام الـــقـــانـــون رقم 11-07

اIــؤرّخ في 15 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اIــوافق 25 نــوفــمــبــر
tعّدلIا tاليIتضمّن النظام احملاسبي اIسنة 2007 وا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-202 اIؤرّخ
في 23 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1432 اIــوافق 26 مــايــو ســنــة
2011 الــذي يـــحــدّد مـــعــايـــيــر تـــقــاريـــر مــحـــافظ احلـــســابــات

tادّة 7 منهIال سيّما ا tوأشكال وآجال إرسالها

- وبــعــد االطالع عــلى الــقــرار اIـؤرّخ في 15 شــعــبـان
عــــام 1434 اIـــــوافق 24 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 2013 الــــذي يـــــحــــدّد

tمحتوى معايير تقارير محافظ احلسابات

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 7 من اIـرسـوم
الــتّــنـفــيــذيّ رقم 11-202 اIــؤرّخ في 23 جــمـــادى الــثــانـــيــة
tـــذكـــور أعالهIــوافق 26 مـــايـــو ســـنــة 2011 واIعـــام 1432 ا
يــهـدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد كـيــفــيــات تـســلــيم تــقــاريـر

محافظ احلسابات.

اIــاداIــادّة ة 2 : : الــتـــقــاريــر اIـــنــصــوص عـــلــيــهـــا في الــقــرار
اIــؤرّخ في 24 يــونــيــو ســنـة 2013 واIــذكـــور أعـالهt يـجب
أن يــــســـلّــــمـــهــــا مـــحـــــافط احلــــســـــابــــاتt عـــــلى األقـــل قـــبــل
خـــمــســـة عــشـــر (15) يــومــا مـن انــعــقــاد اجــتـــمــاع اجلــمــعــيــة
الــعـــامــــة الـــعــــاديــــة أو غـــيـــر الــعــــاديـــة أو هـــيـــئـــة الـــتــداول
tـــراقـــبــــةIوذلك فـي مـــقـــــر الــــكـــيـــان مـــوضــــوع ا tــــؤهـــلــــةIا

مقـابـل وصـل استالم.
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اIــــــاداIــــــادّة ة 3 :  : يـــــــجـب أن تـــــــوضع مـــــــخـــــــتـــــــلف الـــــــوثـــــــائق
الضرورية إلعداد تقارير محافظ احلسابات حتت تصرف
هذا األخيـر قبل خمـسة وأربعX (45) يـوما على األقل من
تـاريخ انــعـقـاد اجـتـمـاع اجلـمـعـيــة الـعـامـة الـعـاديـة أو هـيـئـة

التداول اIؤهلـة.

اIـاداIـادّة ة 4 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــــاجلــــــــزائـــــــر في 10 ربـــــــــيـع األوّل عـــــــام 1435
اIوافـق 12 يناير سنة 2014.

 كر� جودي كر� جودي

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في 17  جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام
1433  اIـوافق   اIـوافق 9   مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة t2012 يـحـدد تــصـنـيفt يـحـدد تــصـنـيف

اIـــركــز الـــوطـــني لـــلـــســيـــنـــمـــا والــســـمـــعي الـــبـــصــرياIـــركــز الـــوطـــني لـــلـــســيـــنـــمـــا والــســـمـــعي الـــبـــصــري
وشروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة له.وشروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة له.

ــــــــــــــــــــ

tالعام للحكومة Xإن األم

tاليةIووزير ا

tووزيرة الثقافة

- �ــقــتــضـى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 07-307 اIــؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـــذي يــــحـــدد كــــيـــفــــيـــــات مــــنــح الـــــزيــــادة االســــتـــــداللـــيـــة
لــــشـــاغــــلي اIــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اIـــؤســــســـات واإلدارات

tالعمومية

- و�ـقـتــضى اIـرســوم الـرئـاسي رقم 10-149 اIـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اIــوافق 28 مــايــو ســنــة

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2010 وا

- و�ـقـتــضى اIـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

tاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 04-236 اIؤرخ
فـي 7 رجـب عــــــــام 1425 اIـــــــــوافق 23 غـــــــــشت ســـــــــنــــــــة 2004
واIــتـــضــمـن إعــادة تـــنــظـــيم مـــركــز الـــعــرض الـــســـيــنـــمــائي

tوتغيير تسميته

- و�ـقـتــضى اIـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 05-79 اIـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

tالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة

- و�ـقـتــضى اIـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 08-04 اIـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
tؤسسات واإلدارات العموميةIشتركة في اIلألسالك ا

- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 08-383 اIؤرخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اIوافق 26 نوفمبر سنة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

tلألسالك اخلاصة بالثقافة

- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

tالعام للحكومة Xاألم Xتعي

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
11 رجب عـــــام 1426 اIـــــوافق 16 غـــــشـت ســـــنــــة 2005 الــــذي

يــحــدد الـــتــنــظــيم الـــداخــلي لــلــمـــركــز الــوطــني لـــلــســيــنــمــا
tوالسمعي البصري

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرخ في
12 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1427 اIـــــوافق 3 يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 2007

واIتـضـمن تـصـنـيف اIـناصـب العـلـيـا في اIـركـز الـوطني
tللسينما والسمعي البصري

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اIـــــادة األولىاIـــــادة األولى : تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــــام اIـــــــادة 13 من
اIـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم 07-307 اIــؤرخ في 17 رمـــضــان
tـذكور أعالهIوافق 29 سـبـتمـبر سـنة 2007 واIعام 1428 ا
يــهـدف هــذا الـقــرار إلى حتــديـد تــصـنــيف اIــركـز الــوطـني
لــلــســيــنــمــا والــســمــعي الــبــصــري وكــذا شــروط االلــتــحــاق

باIناصب العليا التابعة له.

اIــــادةاIــــادة 2 : : يــــصـــــنف اIـــــركـــــز الــــوطـــــني لـــــلــــســـــيــــنـــــمــــا
والسمعي البصري في الصنف أ القسم 3.

اIادةاIادة 3 : : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
الـتـابـعـة لـلـمـركـز الـوطـنـي لـلـسـيـنـمـا والـسـمـعي الـبـصـري
وكــــذا شـــــروط االلــــتــــحــــــاق بــــهـــــــذه اIـــــنــــاصـــبt طــــبــــقـــــــا

للجــدول اآلتي :
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Xطريقة التعيXطريقة التعي
التصنيفالتصنيف

الزيادةالزيادةاIناصب العليااIناصب العليا
االستدالليةاالستداللية

شروط االلتحاقشروط االلتحاق
باIناصبباIناصب اIستوىاIستوى

السلالسلّميمي القسمالقسم الصنفالصنف

مرسوم

مقرر من
اIدير العام

مقرر من
اIدير العام

مقرر من
اIدير العام

مقرر من
اIدير العام

مـديـر عـام

مدير تقني

مدير إداري

رئيس قسم
تقني

رئيس قسم
إداري

-

305

305

183

183

-

- مـــــــحــــــافـظ ومــــــر°  أفـالم أو مــــــتــــــصــــــرف
رئــــــيـــــسـي عــــــلى األقـــلt مــــــرســـمt يــــــثــــــبت
خــمــس (5) ســنـــوات من األقــدمـــيــة بـــصــفــة

tموظف
- مــــــــلــــــــحـق بــــــــحــــــــفـظ وتــــــــرمــــــــيـم األفالم أو
مــتـــصـــرفt يـــثــبـت خــمس (5) ســـنــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

tمـــرسم tمـــتـــصـــرف رئـــيـــسـي عـــلى األقل -
يــــثـــبـت خـــمس (5) ســـنـــوات مـن األقـــدمـــيـــة

tبصفة موظف
- مـتـصـرفt يـثـبت خـمس (5) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- مـــــــحــــــافـظ ومــــــر°  أفـالم أو مــــــتــــــصــــــرف
رئيسي على األقلt مرسمt يثبت ثالث (3)

tسنوات من األقدمية بصفة موظف
- مــــــــلــــــــحـق بــــــــحــــــــفـظ وتــــــــرمــــــــيـم األفالم أو
مــــتـــصــــرفt يــــثــــبت أربع (4) ســــنــــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

tمـــرسم tمـــتـــصـــرف رئـــيـــسـي عـــلى األقل -
يــــثـــــبت ثالث (3) ســـــنــــوات من األقـــــدمــــيــــة

tبصفة موظف
- مــتـــصــرفt يــثــبت أربع (4) ســنــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
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اIادة اIادة 4 :  يجب أن ينتـمي اIوظفون الذين يشغلون
اIـــنـــاصب الـــعـــلـــيـــا اIـــذكـــورة في اIـــادة 3 أعـالهt إلى رتب

تكون مهامها موافقة لصالحيات الهياكل اIعنية.
اIــادة اIــادة 5 :  تــلـــغى أحــكــام الــقـــرار الــوزاري اIــشــتــرك
اIـؤرخ في 12 ذي احلــجـة عـام 1427 اIـوافق 3 يـنـايــر سـنـة
2007 واIــتــضــمن تـــصــنــيف اIــنــاصـب الــعــلــيــا في اIــركــز

الوطني للسينما والسمعي البصري.
اIـادة اIـادة 6 :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 17 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1433

اIوافق 9 مايو سنة 2012.

وزيـرة الثقافةوزيـرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

عن وزيـر اIـاليــةعن وزيـر اIـاليــة
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومة عن األمX العام للحكومة 
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مؤرخ في 17  جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام
1433  اIـوافق   اIـوافق 9   مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة t2012 يـحـدد تــصـنـيف يـحـدد تــصـنـيف

اIـــعـــهـــد الــــوطـــني لـــلـــتـــكــــوين الـــعـــالي لــــلـــمـــوســـيـــقىاIـــعـــهـــد الــــوطـــني لـــلـــتـــكــــوين الـــعـــالي لــــلـــمـــوســـيـــقى
وشروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة له.وشروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة له.

ــــــــــــــــــــ

tالعام للحكومة Xإن األم
tاليةIووزير ا

tووزيرة الثقافة
- �ـــــقـــــتـــــضـى اIـــــرســـــوم رقم 85-243 اIـــــؤرخ في 16
مــــــحـــــــرم عــــــام 1406 اIـــــــوافـق أول أكــــــتــــــوبـــــــر ســــــنــــــة 1985
واIـــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســـاسـي الـــنـــمـــوذجـي لـــلـــمـــعـــاهـــد

tالوطنية للتكوين العالي
- و�ـقـتــضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-307 اIـؤرخ
في 17 رمـضان عام 1428 اIوافق 29 سـبـتمـبر سـنة 2007
الــــذي يـــحــــدد كــــيـــفــــيـــــات مـــنـــح الـــزيــــــادة االســــتـــداللــــيـــــة
لـــشـــاغـــلــي اIـــنـــاصـب الـــعـــلـــيـــا في اIـــؤســـســـات واإلدارات

tالعمومية
- و�ـقـتــضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اIـؤرخ
في 14 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــــام 1431 اIــــوافــق 28 مـــايـــــو

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنــة 2010 وا

- و �قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 92-185 اIؤرخ
في 9 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1412 اIــوافق 12 مـــايـــو ســـنــة 1992
الـذي يـحول اIـعـهد الـوطنـي للـموسـيـقى إلى مـعهـد وطني

tللتكوين العالي للموسيقى
- و �ـقـتـضى اIـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

tاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و �ـقـتـضى اIـرسوم الـتـنـفـيذي رقم 05-79 اIـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

tالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة
- و�ـقـتــضى اIـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 08-04 اIـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتمــIا XوظفIـتضمن القـانون األساسي اخلاص بـاIوا
tؤسسـات واإلدارات العموميـةIشتركة في اIلألسالك ا
- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 08-130 اIؤرخ
في 27 ربـيع الـثـانـي عام 1429 اIـوافق 3 مـايـو سـنـة 2008

tتضمن القانون األساسي اخلاص باألستاذ الباحثIوا
- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

tالعام للحكومة Xاألم Xتعي
- و�قتضى القرار الوزاري اIشترك اIــؤرخ فـــي
29 ذي القعـــدة عاــم 1407 اIوافــق 25 يولـيــو سنــة

1987 واIـتــضـمــن تـصـنــيــف اIـنـاصــب الــعـلـــيـا في

اIـؤســسـات الــعـمـومــيـة الــتـابــعـة لــوصـايــة وزارة الـثــقـافـة
tتممIعدل واIا tوالسياحة

- و�قتـضى القرار الوزاري اIـشتــرك اIــؤرخ في
26 شعـبـان عام 1421 اIـوافق 22 نـوفـمبـر سـنة 2000

واIـتـضـمـــن الـتنـظـيم اإلداري لـلـمـعـهد الـوطـني لـلـتـكوين
tوسيقىIالعالي في ا

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

األولى : تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 13 مـن اIـرسوم اIادة األولىاIادة 
الــرئـــاسي رقم 07-307 اIــؤرخ في 17 رمـــضـــان عـــام 1428
اIـوافق 29 سـبــتـمـبــر سـنـــة 2007 واIـذكــور أعـالهt يـهـدف
هذا الـقرار إلى حتديـد تصنـيف اIعهـد الوطني لـلتكويـن
العـالي في اIوسـيقى وكــذا شــروط االلـتحــاق باIـناصب

العليا التابعة له.

اIـادةاIـادة 2 : : يـصــنف اIــعـهـد الــوطـني لــلـتــكـوين الــعـالي
في اIوسيقى في الصنف ب القسم 1.

اIادةاIادة 3 : : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
الـتابـعـة لـلـمعـهـد الـوطـني لـلتـكـوين الـعـالي في اIـوسـيقى
وكــذا شـــروط االلـتحـاق بـهذه اIـنـاصــبt طبـقـا للـجــدول

اآلتي :
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Xطريقة التعيXطريقة التعي
التصنيفالتصنيف

الزيادةالزيادةاIناصب العليااIناصب العليا
االستدالليةاالستداللية

شروط االلتحاقشروط االلتحاق
باIناصبباIناصب

اIـادة اIـادة 4 :  تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 10 من اIـرســوم الـرئـاسي رقم 07-307 اIـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428 اIـوافق 29
سـبــتـمـبـر سـنـة 2007 واIـذكــور أعالهt حتـدد الـزيــادة االسـتـداللـيــة لـلـمـنــاصب الـعـلــيـا لـرئـيـس مـصـلـحــة ورئـيس فـرع وكـذا

شروط االلتحاق بهذه اIناصبt طبقا للجدول اآلتي : 

اIستوىاIستوى
السلالسلّميمي القسمالقسم الصنفالصنف

مرسوم

قرار وزاري
مشترك

قرار من
الوزير اIكلف

بالثقافة

مقرر من
مدير اIعهد

مـديـر

مدير فرعي
للشؤون

البيداغوجية

مدير فرعي
لإلدارة واIالية

رئيس قسم

597

215

215

129

-

- أستاذ مساعد قسم "ب" أو أستاذ مساعد
قــــسم " أ " عـــلـى األقلt مـــرسم يــــثـــبت ثالث

(3) سنوات من األقدمية بصفة موظف.

- مــــتــــصــــرف رئــــيــــسي عــــلـى األقلt مــــرسم
يـــــثـــــبـت ثالث (3) ســـــنـــــوات مـن األقـــــدمـــــيــــة

tبصفة موظف
- مــتـــصـــرفt يــثـــبت أربع (4) ســـنــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- أستاذ مساعد قسم "ب" أو أستاذ مساعد
tمرسم tقسم "أ" على األقل

- مــــتــــصــــرف رئــــيــــسي عــــلـى األقلt مــــرسم
يــثـــبت ســـنـــتــX (2) من األقـــدمــــيـــة بــــصـــفـــة

tموظف
- مـــتـــصـــرف يـــثـــبت ثالث (3) ســـنـــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة
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Xطريقة التعيXطريقة التعي
التصنيفالتصنيف

اIناصب العليااIناصب العليا
الزيادةالزيادة االستدالليةاالستداللية

شروط االلتحاقشروط االلتحاق باIناصبباIناصب
اIستوىاIستوى

مقرر من
مدير اIعهد

مقرر من
مدير اIعهد

مقرر من
مدير اIعهد

رئيس فرع

رئيس مصلحة
إدارية

رئيس مصلحة
تقنية

55

45

45

- أسـتـاذ فـي الـتـعــلـيم الـفــني الـعــامt يـثـبت
ثالث (3) سنـوات من اخلدمـة الـفعـلـية بـهذه

الصفة.

tمـلـحق رئـيـسي لإلدارة أو رتـبـة مـعـادلـة -
يثبت ثالث (3) سنوات من اخلدمة الفعلية

tبهذه الصفة
- ملحق اإلدارة يثبت ست (6) سنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- أسـتـاذ فـي الـتـعــلـيم الـفــني الـعــامt يـثـبت
ثالث (3) سنـوات من اخلدمـة الـفعـلـية بـهذه

الصفة.

4

3

3
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اIــادة اIــادة 5 :  يـــســتـــفـــيـــد اIــوظـــفـــون اIــعـــيـــنــون بـــصـــفــة
قانونية في اIنـصبX العاليX لرئيس مصلحة ورئيس
فرع اIذكورين في اIادة 4 أعالهt من الزيادة االستداللية
احملـددة �ــوجب هــذا الــقـرارt ابــتــداء من أول يــنـايــر ســنـة

.2008

اIــادة اIــادة 6 :  يـــســتـــفـــيـــد اIــوظـــفـــون اIــعـــيـــنــون بـــصـــفــة
قـانـونـيـة فـي اIـنـاصب الـعـلــيـا اIـذكـورة في اIـادتـX 3 و4
أعالهt والـذين ال يـسـتـوفـون شـروط الـتـعـيـX اجلـديدة من
الـزيادة االسـتـدالليـة احملـددة �وجب هـذا الـقرار إلى غـاية

إنهاء مهامهم في اIناصب العليا اIشغولة. 

اIادة اIادة 7 :  يجب أن ينتـمي اIوظفون الذين يشغلون
منـاصب عليـا إلى رتب تكون مـهامهـا موافقـة لصالحيات

الهياكل اIعنية.
اIــادة اIــادة 8 :  تــلـــغى أحــكــام الــقـــرار الــوزاري اIــشــتــرك
اIؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 اIوافق 25 يوليو سنة
1987 واIــــتــــعـــلـق بــــاIـــعــــهــــد الــــوطــــني لــــلــــتـــكــــويـن الـــعــــالي

للموسيقىt اIعدل واIتمم.
اIـادة اIـادة 9 :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائــر في 17 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1433

اIوافق 9 مايو سنة 2012.

وزيـرة الثقافةوزيـرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

عن وزيـر اIـاليــةعن وزيـر اIـاليــة 
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
 وبتفويض منه وبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 27 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1433
اIــــوافق اIــــوافق 17  يـــونـــيــــو ســـنـــة يـــونـــيــــو ســـنـــة t2012 يــــحـــدد تــــصــــنـــيف يــــحـــدد تــــصــــنـــيف
اIـــعـــاهـــد اجلـــهــــويـــة لـــلـــتــــكـــوين اIـــوســــيـــقي وشـــروطاIـــعـــاهـــد اجلـــهــــويـــة لـــلـــتــــكـــوين اIـــوســــيـــقي وشـــروط

االلتحاق باIناصب العليا التابعة لها.االلتحاق باIناصب العليا التابعة لها.

ــــــــــــــــــــ

tالعام للحكومة Xإن األم
tاليةIووزير ا

tووزيرة الثقافة
- �ــــــــقــــــــــتــــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسـي رقم 307-07
اIــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اIــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر

سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اIــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اIـــؤســــســـات واإلدارات

tالعمومية

- و�ـقـتــضى اIـرســوم الـرئـاسي رقم 10-149 اIـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اIــوافق 28 مــايــو ســنــة

tأعضاء احلكومة Xتضمن تعيI2010 وا

- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 92-187 اIؤرخ
في 9 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1412 اIــوافق 12 مـــايـــو ســـنــة 1992
واIتـضـمن الـقانـون األسـاسي للـمـعـاهد اجلـهـويـة للـتـكوين

tوسيقيIا

- و�ـقـتــضى اIـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

tاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتــضى اIـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 05-79 اIـؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اIــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

tالذي يحدد صالحيات وزير الثقافة

- و�ـقـتــضى اIـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 08-04 اIـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا
tؤسسات واإلدارات العموميةIشتركة في اIلألسالك ا

- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 08-383 اIؤرخ
في 28 ذي القعدة عام 1429 اIوافق 26 نوفمبر سنة 2008
XـنتـمIا XـوظفـIتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باIوا

tلألسالك اخلاصة بالثقافة

- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرئـاسي اIـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمن

tالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اIـادة األولىاIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 13 من اIـرسوم
الـــرئـــاسي رقم 07-307 اIــــؤرخ في 17 رمـــضـــان عـــام 1428
اIوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واIذكور أعالهt يهدف هذا
الـقرار إلى تـصنيـف اIعاهـد اجلهـوية لـلتـكوين اIـوسيقي

وكذا شروط االلتحاق باIناصب العليا التابعة لها.

اIــــادةاIــــادة 2 : : تـــــصــــنـف اIــــعــــاهـــــد اجلــــهـــــويــــة لـــــلــــتـــــكــــوين
اIوسيقي في الصنف ج القسم 1.

اIادةاIادة 3 : : حتـدد الزيادة االستـداللية لـلمناصب الـعليا
لـــلـــمــعـــاهـــد اجلـــهــويـــة لـــلـــتــكـــوين اIـــوســـيـــقي وكـــذا شــروط

االلتحاق بهذه اIناصبt طبقا للجدول اآلتي :
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Xطريقة التعيXطريقة التعي
التصنيفالتصنيف

الزيادةالزيادةاIناصب العليااIناصب العليا
االستدالليةاالستداللية

شروط االلتحاقشروط االلتحاق
باIناصبباIناصب اIستوىاIستوى

السلالسلّميمي القسمالقسم الصنفالصنف

مـديـر

مديرفرعي
إداري

مديرفرعي
تقني

مدير ملحقة

رئيس قسم

رئيس مصلحة

354

127

127

76

76
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- مـــتــصــرف رئــيــسـي عــلى األقلt أو رتــبــة
مــعـادلــةt مـرسـمt يـثــبت خـمس (5) سـنـوات

tأقدمية بصفة موظف
- مــــتــــصــــرف أو رتــــبــــة مــــعــــادلــــةt يــــثــــبــت
خــمــس (5) ســنـــوات من اخلـــدمــة الـــفـــعــلـــيــة

بهذه الصفة.

tمـــرسم tمـــتـــصـــرف رئــــيـــسي عـــلـى األقل -
يــثـــبت ســـنــتــX (2) من األقــــدمـــيـــة بـــصـــفـــة

موظف.
- مــتـــصــرفt يــثــبت ثالث (3) ســنــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

tمــــرسم tمــــفــــتش فـي الــــتــــكــــوين الــــفــــني -
يــثـــبت ســـنــتــX (2) من األقــــدمـــيـــة بـــصـــفـــة

tموظف
- أســـتــاذ الـــتـــعــلـــيم الـــفـــني اIـــتـــخــصص أو
أســـــتــــــاذ رئـــــيـس ورشـــــةt يــــــثـــــبـت ثالث (3)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

tمـلـحق رئـيـسي لإلدارة أو رتـبـة مـعـادلة -
يــــــثــــــبت خــــــمس (5) ســــــنـــــوات مـن اخلـــــدمـــــة

tالفعلية بهذه الصفة
- مـلـحق اإلدارةt يثـبت ثـماني (8) سـنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

- أسـتـاذ في التـعـليم الـفـني العـام أو رتـبة
مــــعـــادلــــةt يـــثــــبت ثــــمـــاني (8) ســـنـــوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

tمـلـحق رئـيـسي لإلدارة أو رتـبـة مـعـادلة -
يــــــثــــــبت خــــــمس (5) ســــــنـــــوات مـن اخلـــــدمـــــة

الفعلية بهذه الصفة.
- مـلـحق اإلدارةt يثـبت ثـماني (8) سـنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
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اIادة اIادة 6 :  يجب أن ينتمي اIوظفون الذين يعينون
في اIــنــاصـب الــعــلــيـــا إلى رتب تــكـــون مــهــامــهـــا مــوافــقــة

لصالحيات الهياكل اIعنية.
اIـادة اIـادة 7 :  يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 27 رجب عــام 1433 اIــوافق 17

يونيو سنة 2012.

اIــادة اIــادة 4 :  يـــســـتــفـــيــد اIـــوظـــفــون اIـــعــيـــنـــون بــصـــفــة
قـانونـيـة في اIنـاصب الـعـليـا Iـدير مـلـحقـة ورئـيس قسم
ورئـــــيس مـــــصـــــلـــــحـــــة اIـــــذكـــــوريـن في اIـــــادة 3 أعـالهt من
t3 وافـقـة لـلـمـسـتوىIا t45 الـزيـادة االستـداللـيـة احملددة بـ
ابـتداء مـن أول ينـاير سـنة 2008 إلى غايـة تاريخ إمـضاء

هذا القرار.

اIــادة اIــادة 5 :  يـــســـتــفـــيــد اIـــوظـــفــون اIـــعــيـــنـــون بــصـــفــة
tادة 3 أعالهIـذكـورة في اIـناصـب العـلـيـا اIقـانـونـيـة في ا
والذين ال يستوفون شروط التعيX اجلديدة من الزيادة
االســتـداللــيـة احملـددة �ــوجب هـذا الــقـرار إلى غـايــة إنـهـاء

مهامهم في اIناصب العليا اIشغولة. 

قرارمن
الوزير

اIكلف بالثقافة

قرارمن
الوزير

اIكلف بالثقافة

قرارمن
الوزير

اIكلف بالثقافة

مقرر من مدير
اIعهد

مقرر من مدير
اIعهد

مقرر من مدير
اIعهد

وزيـرة الثقافةوزيـرة الثقافة
خليدة توميخليدة تومي

وزير اIاليةوزير اIالية
كر� جوديكر� جودي

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفةاIدير العام للوظيفة
العموميةالعمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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قـرار مرار مـؤرخ في ؤرخ في 7 ج جــــمــــادى الادى الـثــــانانـيــــة عة عـام ام 1434 اI اIـوافق وافق 17
أبأبــــريل سريل ســــنـة ة t2013 يt يـتــــضـمن تمن تــــعـيــــX أعX أعـضــــاء اجملاء اجملـلسلس
الالـتــــوجوجــــيــــهي لهي لــــلــــمــــدرسدرسـة اجلة اجلــــهــــويويــــة لة لــــلــــفـنــــون اجلون اجلــــمــــيــــلـة

�ستغا�.�ستغا�.
ــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 7 جـمـادى الثـانـيـة عام 1434
اIـــــوافق 17 أبـــــريـل ســـــنــــة t2013 يـــــعــــX األعــــضــــاء اآلتــــيــــة
أسماؤهمt تطبيقا ألحكام اIادة 9 من اIرسوم التنفيـــذي
رقــم 98-242 اIؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 اIوافق
أول غــــشت ســــنــــة 1998 واIــــتـــضــــمـن الــــقـــانــــون األســــاسي
للمدارس اجلهويـة للفنون اجلميـلةt في اجمللس التوجيهي

للمدرسة اجلهوية للفنون اجلميلة �ستغا� :
1- األعضاء الدائمون :- األعضاء الدائمون :

- الــسـيــدة حــلـيــمــة حـنــكـورt مــديــرة الـواليــة اIــكـلــفـة
tرئيسة tبالثقافة

- الـــســـيـــد عـــبـــد الـــلّـه مــداحt مـــديـــر الـــواليـــة اIـــكـــلف
tبالتربية الوطنية

- الـــســيـــد مــحـــمـــد رفــيـق مــنـــامـــانيt مـــديــر الـــواليــة
tكلف بالشباب والرياضةIا

- الــســيــد بــلــحــسـن بــوشــنــتــوفt مــفــتش  الــوظــيــفــة
tالعمومية بالوالية

- الـــســـيـــد الـــطــيـب مـــرينt ¢ـــثل الـــســـلــطـــة اIـــكـــلـــفــة
tالية على مستوى الواليةIبا

- السيدة ليلة قراينt ¢ثلة قطاع التعمير.
2- األعضاء اIنتخبون :- األعضاء اIنتخبون :

- السيـدة هوارية مـصباحt ¢ـثلـة ينتـخبهـا مدرّسو
tدرسةIا

- الــســـيـــد مـــحــمـــد جـــلـــولt ¢ــثـل يــنـــتـــخـــبه مـــدرّســو
tدرسةIا

- الـــســيـــدة نــفـــيــســـة ولــد الـــبــايt ¢ـــثــلـــة يــنـــتــخـــبــهــا
tالتالميذ

- الــــــســـــيـــــدة جـــــهـــــيــــــدة درازt ¢ـــــثـــــلـــــة يـــــنــــــتـــــخـــــبـــــهـــــا
اIستخدمون اإلداريون والتقنيون.

tكلف بالثقافةIنهم مدير الوالية اtكلف بالثقافةI3- أعضاء يعي- أعضاء يعيّنهم مدير الوالية ا

tفنان تشكيلي tالسيد نور الدين بلهاشمي -
- الـــســـيـــد مــحـــمـــد الـــغـــبـــريــنـيt أســتـــاذ جـــامـــعي في

الفنون التشكيلية.
تلغى جميع األحكام اخملالفة لهذا القرار.

قـرار مرار مـؤرخ في ؤرخ في 25 ج جــــمــــادى الادى الـثــــانانـيــــة عة عـام ام 1434 اI اIـوافق وافق 5
مــــــايايــــــو سو ســــــنــــة ة t2013 يt يــــتــــــضــــــمن اسمن اســــــتــــــخالف عخالف عــــــضــــــو فيو في

مجلس إدارة اIسرح اجلهوي بأم البواقي.مجلس إدارة اIسرح اجلهوي بأم البواقي.
ــــــــــــــــــــ

�ــــوجـب قــــــرار مـــــؤرخ في 25 جـــمـــــادى الـــثــــانـــيـــــة
عـــام 1434 اIوافق 5 مايـو سنة t2013 يعX الـسيد محمد
الــعـــربي تــريــكيt تــطــبــيــقــا ألحــكــام اIــادة 10 مـن اIــرسـوم
الـتـنــفـيـذي رقم 07-18 اIـؤرخ في 27 ذي احلــجـة عـام 1427
اIوافق 16 ينـاير سنة 2007 واIتضـمن القانون األساسي
لـــلـــمـــســـارح اجلـــهـــويــــةt عـــضـــوا في مـــجـــلس إدارة اIـــســـرح
اجلــهــوي بـأم الــبــواقيt ¢ــثال لــلــمــجــلس الــشــعــبي الــبــلـدي
لــبـلــديـة أم الـبــواقي ولـلــفـتـرة اIــتـبــقـيـة لــلـعــضـويـةt خــلـفـا

للسيد محمد XI عيادي.
ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مرار مـؤرخ في ؤرخ في 25 ج جــــمــــادى الادى الـثــــانانـيــــة عة عـام ام 1434 اI اIـوافق وافق 5
مـايايــــو سو ســــنـة ة t2013 يt يـتــــضــــمن تمن تــــعـيــــX أعX أعـضــــاء ماء مــــجـلسلس

إدارة اIسرح اجلهوي بقسنطينة.إدارة اIسرح اجلهوي بقسنطينة.
ــــــــــــــــــــ

�ــــوجـب قــــــرار مـــــؤرخ في 25 جـــمـــــادى الـــثــــانـــيـــــة
عـــــــام 1434 اIــــوافق 5 مـــايــــو ســـنـــة t2013 يـــعـــX األعـــضــاء
اآلتـيــة أســمــاؤهمt تـطــبــيــقـا ألحــكــام اIـادة 10 مـن اIــرسـوم
الـــتـــنــــفـــيــــــذي رقــــم 07-18 اIــــــؤرخ فــي 27 ذي احلـــجــــــة
عــــــام 1427 اIـــــوافق 16 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2007 واIــــتـــــضــــمن
الـقــانـون األســاسي لـلــمـســارح اجلـهــويـةt في مــجـلس إدارة

اIسرح اجلهوي بقسنطينة :
- الـــــســـــيــــد عـــــزيـــــز عــــمـــــارt ¢ـــــثل الـــــوزيـــــر اIــــكـــــلف

tرئيسا tبالثقافة
- الــسـيــد عـبــد احلـفــيظ بالرةt ¢ــثل الــوزيـر اIــكـلف

tاليةIبا
- الـــســيـــدة جــمـــيــلــة عـــتــيقt ¢ـــثــلـــة الــوزيــر اIـــكــلف

tبالداخلية واجلماعات احمللية
- الــــســـيــــد مـــرزاق احلــــدادt ¢ــــثل اIـــســــرح الــــوطـــني

tاجلزائري
- السـيـد عبـد الـغانـي مسـعيt ¢ـثل اجمللس الـشـعبي

tالبلدي لبلدية قسنطينة
- الـــســـيـــد مـــحـــمـــد ســـلـــومt ¢ـــثل الـــديـــوان الـــوطـــني

tللثقافة واإلعالم
- الــســـيــد مــحـــمــد الــطـــيب دهــيـــميt ¢ــثل مـــنــتــخب

tللمسرح اجلهوي بقسنطينة Xالفني Xللمستخدم
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- الـــــــســــــيـــــــد أحــــــسـن بـن عــــــزيـــــــزt ¢ــــــثـل مـــــــنــــــتـــــــخب
للمستخدمX الفنيX للمسرح اجلهوي بقسنطينة.

يــــلـــــغى الـــــقــــرار اIـــــؤرخ في 7 ذي احلــــجـــــة عــــام 1430
اIـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنة 2009 واIتـضـمن تـعـيـX أعـضاء

مجلس إدارة اIسرح اجلهوي بقسنطينة.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1434 اIــوافق  اIــوافق 8
مــايــو ســنــة مــايــو ســنــة t2013 يـتــضــمن تــعــيــX أعــضــاء الــلــجـانt يـتــضــمن تــعــيــX أعــضــاء الــلــجـان

الدائمة اIتخصصة للمركز الوطني للكتاب.الدائمة اIتخصصة للمركز الوطني للكتاب.

ــــــــــــــــــــ

�ــــوجـب قــــــرار مـــــؤرخ في 28 جـــمـــــادى الـــثــــانـــيـــــة
عـــــــام 1434 اIــــوافق 8 مـــايــــو ســـنـــة t2013 يـــعـــX األعـــضــاء
اآلتـيــة أســمــاؤهمt تـطــبــيــقـا ألحــكــام اIـادة 18 مـن اIــرسـوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 09-202 اIــؤرخ في 2 جــمــــادى الـــثــانــيـــة
عـــام 1430 اIـوافق 27 مـايـو سـنـة 2009 واIـتـضـمن إنـشـاء
اIـركـز الوطـني للـكتـابt في الـلجـان الدائـمـة اIتـخصـصة

للمركز الوطني للكتاب:

1- جلنة اإلبداع والترجمة :- جلنة اإلبداع والترجمة :

- الـــســيـــد مــحـــمــد صــاريt رئـــيــســـاt كــاتب ومـــتــرجم
tأدبي

tمترجم أدبي tالسيد مصطفى فاسي -

- الـــــســــيـــــد أحــــمــــد حـــــمــــوديt مـــــخــــتـص في الـــــنــــشــــر
tوالتوزيع

tكاتب ومؤرخ tالسيد فؤاد مصطفى صوفي -

tناقد أدبي tالسيد علي زكي -

tمترجم أدبي tالسيد عبد الرزاق دوراري -

- السيد عبد القادر بوزيدةt مترجم وكاتب أدبي.

2- جلنة كتاب الشباب:- جلنة كتاب الشباب:

- الــســـيــدة نــوريــة صـــارنيt رئــيــســةt مـــخــتــصــة في
tكتاب الشباب

tمختص في كتاب الشباب tالسيد أحمد جاوت -

- الــــســـيــــدة زوبــــيـــدة صــــديقt مــــخــــتـــصــــة في عــــلـــوم
tالتربية وأدب الشباب

- الــســيــدة جــوهــر أمــحــيس أوكــســالt مــخــتــصــة في
tكتاب الشباب

- الــــســــيـــــد حــــمـــــيــــد بـن ســــاعـــــوt مــــخـــــتص في األدب
tاإلجنليزي والفرنسي

- الــســيـد عــبـد الــعـزيــز عـمــيـمــرt مــخـتص في كــتـاب
tالطفل

- الـسـيـد عبـد احلـمـيـد بـورايـوt مـخـتص فـي الـتراث
غير اIادي والكتب واحلكايات الشعبية.

3- جلنة النشر والتوزيع:- جلنة النشر والتوزيع:

- الــســـيـــد عــمـــر لــرجـــانt رئـــيــســـاt مــخـــتص فـي عــلم
tاالجتماع وكاتب خواطر ثقافية

- الـسيد مـصطفى حـدابt مختص في عـلم االجتماع
tوكاتب خواطر ثقافية

- الـــســــيـــدة عــــتـــيـــقــــة قـــرمــــاطt مـــخـــتــــصـــة في األدب
tواالتصال

tناقد أدبي tالسيد نور الدين عزوز -

- السيد محـمد ياسX فرفرةt مختص في التحليل
tواإلحصائيات والتحقيقات

tناقد أدبي tالسيد بوخالفة أمازيت -

- الــسـيــدة فـتــيـحــة حـمـيــطـوشt مــخـتــصـة في األدب
اإلجنليزي والفرنسي.

4- جلنة األنشطة اIتعلقة بالكتاب:- جلنة األنشطة اIتعلقة بالكتاب:

tمحافظة مكتبات tرئيسة tالسيدة نادية طمار -

tكاتبة مقاالت أدبية tالسيدة شافية جمام -

tمحافظة مكتبات tالسيدة مسعودة بوطابة -

tمسؤول النشر tالسيد سليمان بن عزيز -

tمحافظة مكتبات tينة شكوش�- السيدة 

tكتبي وناشر tالسيد أمحند سماعيل -

- الــســـيــد أكــلـي يــحي نـــازفt مــخـــتص في اقـــتــصــاد
الكتاب.
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وزارة وزارة الشباب والرياضةالشباب والرياضة

قـرار وزاري مشترك مؤرقـرار وزاري مشترك مؤرّخ في خ في 16  ذي احلج  ذي احلجّة عــام ة عــام 1434
21  أكــتـوبــر ســنـة   أكــتـوبــر ســنـة t 2013 يــتـضــم t يــتـضــمّن إنــشـاءن إنــشـاء اIـوافـق اIـوافـق 
الـلـجـنــة الـقـطـاعــيـة Iـمـارســة الـوصـايــة الـتـربـويـةالـلـجـنــة الـقـطـاعــيـة Iـمـارســة الـوصـايــة الـتـربـويـة
عــلى مـؤسـســات الـتـكـويـن الـعـالي الـتــابـعـة لـوزارةعــلى مـؤسـســات الـتـكـويـن الـعـالي الـتــابـعـة لـوزارة

الشباب والرياضة وتشكيلها وتنظيمها وعملها.الشباب والرياضة وتشكيلها وتنظيمها وعملها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
tووزير الشباب والرياضة

- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 83-363 اIـــــؤرّخ في 15
شـعــبــان عـام 1403 اIــوافق 28 مـايــو ســنـة 1983 واIــتــعـلّق
�ـــمــــارســـــة الـــــوصـــــايــــة الــــتــــربــــويــــــة عـــلى مــــؤســـســــات

tالتكـويـن العــالي
- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 85-243 اIــــؤرّخ في 16
مــــــحـــــــرّم عــــــام 1406 اIـــــــوافق أوّل أكـــــــتـــــــوبــــــر ســـــــنــــــة 1985
واIــــتـــضـــمّـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد

tالوطنية للتكوين العالي
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-312 اIـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-130 اIؤرّخ
في 20 شــــــوّال عـــــام 1410 اIــــــوافق 15 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 1990
واIـــتــضـــمّـن إحـــداث اIـــعـــهـــد الـــوطـــني لـــلـــتـــكـــوين الـــعـــالي

tتمّمIا tإلطارات الشباب بورقلة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-183 اIؤرّخ
في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1410 اIـوافق 16 يـونـيـو سـنـة 1990
Xالـــذي يــجـــعل مـــدرســـة تــكـــوين إطـــارات الـــشــبـــيـــبــة بـــعــ
الــبــنـــيــان مــعـــهــدا وطـــنــيــا لـــلــتــكـــوين الــعـــالي في الـــعــلــوم

tتمّمIا tوتقنولوجية الرياضة
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 94-38 اIـؤرّخ
في 13 شـــعـــبـــان عـــام 1414 اIــوافق 25 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1994
واIــتـضـمّن حتـويــل اIـعــهــد الـــوطـني لـلــتـكــــوين الـعـــالي
فـي عـلـوم الــريـاضـة وتــقـنــولـوجـيــاتـهـا بــوهـران إلى مــعـهـد
وطـنـي لـلـتـكـوين الـعـــالي إلطـــارات الـشـبـيـبـة والـريـاضــة

tتمّمIا tفي وهران
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 52-2000
اIــــؤرّخ في 3 ذي احلــــجّـــــة عــــــام 1420 اIــــوافــق 9 مــــــارس
سنـة 2000 واIتضمّن حتويــل اIعهـد الــوطني للتكـــوين
العــالي في علوم الريـاضة وتقنولوجياتها في قسنطينة
إلـى مــعـــهــد وطـــني لــلـــتــكـــوين الـــعــالي إلطـــارات الــشـــبــاب

tتمّمIا tوالرياضة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-410 اIؤرّخ
في 16 رمــضــان عـام 1426 اIـوافق 19 أكــتـوبــر ســنـة 2005

tالذي يحدّد صالحيات وزير الشباب والرياضة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-306 اIؤرّخ
في 27 رمـضـان عام 1429 اIـوافق 27 سـبـتمـبـر سـنة 2008
واIـــتــعـــلّق بــاIـــعــهــد الـــوطــني لـــلــتـــكــوين الـــعــالي إلطــارات

tالشبيبة "مداني سواحي" لتقصراين
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-03 اIـؤرّخ
في 30 مــــحـــــرّم عــــام 1432 اIـــــوافق 5 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2011
واIــتــضـمّن حتــويل اIــعـهــد الــوطـني لــلــتـكــوين الــعـالي في
عـــلـــوم الــريـــاضـــة وتــكـــنـــولــوجـــيــاتـــهـــا لــدالـي ابــراهـــيم إلى

tمدرسة خارج اجلامعة
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 13-77 اIـؤرّخ
في 18 ربـيع األوّل عام 1434 اIوافق 30 ينـاير سـنـة 2013
الــذي يــحــدّد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

tالعلمي

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : تـــطــــبـــيـــقـــا ألحــــكـــام اIـــادّتـــX 4 و6 من
اIــــرســــوم رقم 83-363 اIــــؤرّخ في 15 شــــعــــبــــان عـــام 1403
اIــوافق 28 مــايــو ســنــة 1983 واIــذكــور أعالهt تـــنــشــأ لــدى
وزيــر الــتــعـلــيم الــعــالي والــبــحث الــعــلـمـي جلـنــة قــطــاعــيـة
Iــمـارســة الــوصــايــة الـتــربــويــة عـلـى مـؤســســات الــتــكـوين
الـعـــالي الـتــابـعـــة لــوزارة الــشـبــاب والـــريـاضــــة وتــدعى

في صلب النص "اللجنة".

اIاداIادّة ة 2 : : تمارس الوصـاية التربويـة على مؤسسات
الـــــتـــــكــــــــوين الـــــعـــــــالي الــــــتـــــابـــــعـــــــة لــــــــوزارة الـــــشـــــبـــــــاب

والـريـاضــة اآلتــية :
- اIـدرسـة الـعـلـيـا لـعـلـوم الـريـاضـة وتـكـنـولـوجـيـاتـها

tبدالي ابـراهـيم
- اIــــعــــهــــد الــــوطــــنـي لــــلــــتــــكــــوين الـــــعــــالي في عــــلــــوم

tالبنيان Xوتكنولوجية الرياضة بع
- اIعهد الوطـني للتكوين العالي إلطارات الشبيبة

tمداني سواحي" لتقصراين"
- اIـعهد الوطـني للتـكوين العالي إلطـارات الشباب

tوالرياضة بقسنطيـنة
- اIــــعــــهــــد الـــــوطــــني لــــلــــتــــكــــوين الــــعـــــالـي إلطـــارات

tالشباب بورقلـة
- اIعهد الوطـني للتكوين العالي إلطارات الشبيبة

والرياضة بوهران.



اIاداIادّة ة 3 : : تتكون اللجنة من األعضاء اآلتي ذكرهم :
* بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :

- اIديـــر العــــامّ لـلتعلـــيم والتكـــويـن العاليX أو
tرئيسـا tثلـه¢

tمدير الدّراسات القانونية واألرشيف أو ¢ثله -

- مدير اIوارد البشرية أو ¢ثله.
* بعنوان وزارة الشباب والرياضة : بعنوان وزارة الشباب والرياضة :

- اIـــديـــر اIــــكـــلّـف بـــاIــــوارد الـــبــــشـــريــــة والـــتــــكـــوين
tوالنشاط االجتماعي أو ¢ثله

- نائب اIديـر اIكلّف بالبرامج وتقييم التكوين أو
tثلـه¢

- مــــــديــــــر اIـــــدرســــــة الـــــعــــــلـــــيــــــا لــــــعـــــلــــــوم الـــــريــــــاضـــــة
tوتكنولوجياتها لدالي ابراهيم

- مـديــر اIـعـهـد الــوطـني لـلــتـكـوين الـعــالي في عـلـوم
tالبنيان Xوتكنولوجية الرياضة بع

- مـديــر اIـعـهــد الـوطــني لـلــتـكــوين الـعــالي إلطـارات
tالشبيبة "مداني سواحي" لتقصراين

- مـديــر اIـعـهــد الـوطــني لـلــتـكــوين الـعــالي إلطـارات
tالشباب والرياضة بقسنطيـنة

- مـديـر اIـعـهــد الــوطـني لـلـتـكـوين الـعــالي إلطـارات
tالشباب بورقلـة

- مـديــر اIـعـهــد الـوطــني لـلــتـكــوين الـعــالي إلطـارات
tالشبيبة والرياضة بوهران

XـــــكـــــلّـــــفــــIـــــديـــــريـن اIـــــســـــاعـــــد ونـــــوّاب اIـــــديــــر اIا -
بــالـــتــســيــيــر الـــبــيــداغــوجي Iـــؤســســات الــتــكـــوين الــعــالي

اIذكورة في اIادّة 2 أعاله.

�ــكـن الــلــجــنــة أن تـــســتــعــX بــكــل شــخص �ــكــنه أن
يساعدها في أشغالها.

(2) Xـادّة ة 4 : : جتـتـمع الـلـجنـة في دورة عـاديـة مـرتIـاداIا
خالل الـسـنـة اجلامـعـيـةt و�كـنـها أن جتـتـمع في دورة غـير
عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من اIدير
اIكلّف باIوارد الـبشرية والتكـوين والنشاط االجتماعي

بوزارة الشباب والرياضة.

5 : : تـضـمن اIـديريـة اIـكـلّفـة بـاIـوارد البـشـرية اIاداIادّة ة 
والــــتــــكــــوين والــــنــــشــــاط االجــــتــــمـــاعـي بــــوزارة الــــشــــبـــاب

والرياضة أمانة اللجنة.

اIــــاداIــــادّة ة 6  : : يــــحـــدّد رئــــيس الــــلـــجــــنـــةt تــــاريخ ومــــكـــان
وجدول أعـمال كـل اجـتمـاعt ويرسل االستـدعاءات مـرفقة
بجدول األعمال إلى أعـضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15)
يــومـا عــلى األقـل من تــاريخ كل اجــتــمـاع. و�ــكن تــقــلـيص
هـذا األجـل بـالـنــسـبـة لــلـدورات غـيــر الـعــاديـة دون أن يـقل

عن ثمانية (8)أيـام.

اIــــاداIــــادّة ة 7  : : تــــدوّن مــــداوالت الــــلــــجــــنــــة فـي مــــحــــاضـــر
وتــســجل في ســجل خــاص يــرقـمـه ويـؤشــر عــلــيه ويــوقـعه

الرئيس وأعضاء اللجنة.

يـرسـل احملـضـر إلى وزيـر الــتـعـلـيم الــعـالي والـبـحث
الــعــلــمي وإلى وزيــر الـــشــبــاب والــريــاضــة خالل اخلــمــســة

عشر (15) يوما التي تلي االجتماع.

اIـاداIـادّة ة 8  : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 16 ذي احلــجّــة عـام 1434 اIــوافق
21 أكتوبر سنة 2013.

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
محمد مباركيمحمد مباركي

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة
محمد تهميمحمد تهمي
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