
العدد العدد 63

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 28 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1435 هـهـ

اIوافق اIوافق 22 أكتوبر  أكتوبر سنة سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs 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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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم رئـــاسـي رقـم 14-295 مــؤرخ فـي 26 ذي احلــجــة عــام 1435 اIـوافق 20 أكــتــوبــر ســنـة s2014 يــعــدل الـــمــرســـوم رقـم
79-173 اIؤرخ في 6  ذي احلـجـة عام 1399 اIوافق 27 أكــتـوبر سـنـة 1979 واIـتضــمـن تـغـيـيــر رتبـة اIركــز الـقـنـصلي
للجمهـورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية في نانتير (فرنسا)........................................................................
مـرسـوم رئـاسي رقـم 14-296 مـؤرخ في 26 ذي احلـجـة عـام 1435 اIـوافق 20 أكـتـوبـر سـنة s2014 يـعدل اIـرسـوم الـرئاسي رقم
92-192 اIـؤرخ في 13 ذي الــقــعـــدة عـام 1412 اIـوافق 16 مــايـو ســنــة 1992 واIـتــضــمن حتـديــد جـديــد لـدائــرة اخـتــصـاص
القنصلية العامة للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية في باريس (فرنسا)................................................
مرسـوم رئاسي رقم 14-297 مؤرّخ في 26 ذي احلجـة عام 1435 اIوافـق 20 أكـتـوبر سـنة s2014 يـتضـمن إحـداث بـاب وحتويل
اعـتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اIرأة.......................................................
مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 14-298 مـــؤرخ في 27 ذي احلــجـــة عــام 1435 اIـــوافـق 21 أكـــتــوبـــر ســنــة s2014 يـــعــدل ويـــتــمم اIـــرســوم
الـتـنفـيذي رقم 91-148 اIؤرخ في 27 شـوال  عام 1411 اIوافق 12 مايـو سنة 1991 واIـتضـمن إحـداث الوكـالة الـوطنـية
لتحسX السكن وتطويره.............................................................................................................................
مــرسـوم تــنـفــيـذي رقـم 14-299 مـؤرخ في 27 ذي احلـجــة عـام 1435 اIـوافق 21 أكـتــوبـر ســنـة s2014 يــحـدد تــعـريــفـات اخلــدمـات
البريدية واخلدمات اIالية البريدية في نظام التخصيص واخلدمة الشمولية للبريد.............................................

قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء
رئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية

قــرار وزاري مشـتـرك مـؤرّخ في أول ذي الـقـعـدة عام 1435  اIـوافق 27 غـشت سـنة s2014 يـحـدد عـدد اIـنـاصب الـعـلـيـا لـلـعـمال
اIهنيX وسائقي السيارات واحلجاب بعنوان احملافظة السامية لألمازيغية.........................................................

وزارة ا;اليوزارة ا;اليّة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1434 اIوافق 8 سبتـمبر سنة s2013 يعدل القـرار الوزاري اIشترك اIؤرخ
في 25 رمضـان عام 1433 اIوافق 13 غشـت سنة 2012 الذي يـحدد تعـداد مناصب الـشغل وتـصنيـفهـا ومدة العـقد اخلاص
بـاألعـوان الـعـاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان اIصالح اخلارجية للخزينة.........................
قــرارمـؤرخ في 21 ذي الــقــعــدة عـام 1433 اIـوافق 7 أكــتــوبــر ســنـة s2012 يــعــدل الــقـرار اIــؤرخ في 18 ربــيع الــثـانـي عـام 1432
اIوافق 23 مارس سنة 2011 واIتضمن تعيX أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات واخلدمات.......................
قــرار مـؤرخ في 12 مــحــرم عــام 1434 اIـوافق 26 نـوفــمــبــر ســنـة s2012 يـــعـــدل الــقـرار اIــؤرخ في 18 ربــيع الــثـانـي عـام 1432
اIوافق 23 مارس سنة 2011 واIتـضـمن تعيX أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات األشغال.......................................
قـرار مؤرّخ في 27  ذي الـقـعـدة عام 1435 اIـوافق 22  سـبـتـمـبـر سـنـة s2014  يـتـضـمّـن تـفـويض اإلمـضــاء إلى مـديـر الـتـنظـيم
والتنفيذ احملاسبي للميزانيات باIديرية العامة للمحاسبة..............................................................................

وزارة التكوين والتعليم ا;هني?وزارة التكوين والتعليم ا;هني?
قــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عـام 1434 اIـوافق 23 ســبــتــمــبــر ســنـة s2013 يـــحــدد تــعــداد مــنــاصب الــشــغل
وتصنـيفها ومـدة العقـد اخلاص باألعـوان العاملـX في نشاطـات احلفظ أو الصـيانة أو اخلدمـات بعنـوان معاهـد التكوين
.........................................................................................................................................XهنيIوالتعليم ا

وزارة العالقات مع البر;انوزارة العالقات مع البر;ان
قــرار مـؤرخ في 2 شــعـبــان عــام 1435 اIــوافق أول يـونــيـو ســنـة s2014 يـتـضــمن جتـديــد تـشـكــيـلــة الـلـجــنـة اIــتـسـاويــة األعـضـاء
اخملتصة بأسالك موظفي وزارة العالقات مع البرIان........................................................................................

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 11 رمضـان عام 1435 اIوافق 9 يولـيو سنة s2014 يحـدد قائمـة صفـقات الدراسـات واللوازم
واخلدمات اخلاصة التي ال تستلزم اللجوء إلى مناقصة......................................................................................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

نــظـــام رقـم 14-04 مــؤرخ في 5 ذي احلـجـــة عـام 1435  اIـوافق 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 2014! يــحــدد شــروط حتـويـل رؤوس األمـوال إلى
اخلارج �وجب االستثمار في اخلارج من طرف اIتعاملX االقتصاديX اخلاضعX للقانون اجلزائري...............................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســوممـــرســوم رئــاسـي رقـم  رئــاسـي رقـم 14-295 مــؤرخ فـي  مــؤرخ فـي 26 ذي احلـجـة ذي احلـجـة
عــــام عــــام 1435 ا اIــــوافق Iــــوافق 20 أكــــتــــوبــــر ســــنـــة  أكــــتــــوبــــر ســــنـــة s2014 يــــعــــدلs يــــعــــدل
الــــمــــرســــوم رقـم الــــمــــرســــوم رقـم 79-173 اIــؤرخ في  اIــؤرخ في 6  ذي احلــــجــة  ذي احلــــجــة
عـــــــــام عـــــــــام 1399 اIــــــــــوافـق  اIــــــــــوافـق 27 أكـــــــــــتـــــــــوبــــــــــر ســـــــــنــــــــــة  أكـــــــــــتـــــــــوبــــــــــر ســـــــــنــــــــــة 1979
واIـــتـــضــــمــن تـــغــــيـــيـــــر رتـــبـــة اIـــركــــز الــــقــــنــــصـــليواIـــتـــضــــمــن تـــغــــيـــيـــــر رتـــبـــة اIـــركــــز الــــقــــنــــصـــلي
لـلجمـهــوريــة اجلزائــرية الـد~قراطـية الـشعـبية فيلـلجمـهــوريــة اجلزائــرية الـد~قراطـية الـشعـبية في

نانتير (فرنسا).نانتير (فرنسا).
ـــــــــــــــــــــــــ

 s إن رئيس اجلمهـوريـة

sبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية -

-  وبناء على الـدستورs ال سيـما اIادّتان 77 (3 و 8)
sو125 (الفقرة األولى) منه 

- و�ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 77-62 اIـــــؤرخ في 11
ربــــــيع األول عـــــام 1397 اIــــــوافق أول مــــــارس ســـــنـــــة 1977
واIــتــعــلق بــاIــراكــز الــقـنــصــلــيــة لــلــجـمــهــوريــة اجلــزائــريـة

sالد~قراطية الشعبية

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم رقم 79-173 اIـؤرخ في 6  ذي
احلـجة عام 1399 اIوافق 27 أكتـوبر سـنة 1979 واIـتضمن
تــغـيــيـر رتــبــة اIـركــز الـقــنـصــلي لــلـجــمــهـوريــة اجلـزائــريـة

sالد~قراطية الشعبية في نانتير

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 02-403 اIـؤرخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اIـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 02-405 اIـؤرخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اIـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

sتعلق بالوظيفة القنصليةIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 02-406 اIـؤرخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اIـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002
الـــذي يـــحـــدد صالحـــيـــات ســفـــراء اجلـــمـــهــوريـــة اجلـــزائـــريــة

sالد~قراطية الشعبية

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 02-407 اIـؤرخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اIـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002
الــــذي يــــحــــدد صـالحــــيــــات رؤســـــاء اIــــراكــــز الــــقـــــنــــصــــلــــيــــة

sللجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-221 اIـؤرخ
فـي أول رجب عـــام 1430 اIــــوافق 24 يــــونــــيــــو ســــنـــة 2009
واIـــــــتــــــضـــــــمـن الـــــــقـــــــانــــــون األســـــــاسـي اخلـــــــاص بـــــــاألعــــــوان

sXوالقنصلي Xالدبلوماسي

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــــــــادة األولى :  اIــــــــادة األولى :  تــــــــعــــــــدل أحـــــــكــــــــام اIــــــــادة األولـى من
اIـــرســوم رقم 79-173 اIــؤرخ في 6  ذي احلـــجـــة عــام 1399
اIوافق 27 أكتوبر سنة 1979 واIذكور أعالهs كما يأتي :

"  اIادة األولى : ...............................................

وتـمـتـد الـدائـرة الـقـنـصـلـيـة لـهـذا اIـركـز إلى واليـات
السX العلياs ايفلX وأوروالوار".

اIادة اIادة 2 :  :  ينشـر هذا اIرسوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ~قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بــاجلــزائــر في 26 ذي احلــجــة عــام 1435 اIــوافق
20 أكتوبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رقـم مـرسوم رئاسي رقـم 14-296 مؤرخ في  مؤرخ في 26 ذي احلـجة عام ذي احلـجة عام
1435  اIـوافق اIـوافق 20 أكـتـوبـر سـنة  أكـتـوبـر سـنة s2014 يـعـدل اIـرسـومs يـعـدل اIـرسـوم

الـــرئـــاسي رقمالـــرئـــاسي رقم  92-192 اIــؤرخ في  اIــؤرخ في 13 ذي الـــقــــعــــدة ذي الـــقــــعــــدة
واIــتــضــمن عــام عــام 1412 اIــوافق  اIــوافق 16 مــايـــو ســنـــة  مــايـــو ســنـــة 1992 واIــتــضــمن 
حتـديـد جــديـد لـدائــرة اخـتـصــاص الـقـنــصـلـيــة الـعـامـةحتـديـد جــديـد لـدائــرة اخـتـصــاص الـقـنــصـلـيــة الـعـامـة
لـلـجـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الـد~ـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة فيلـلـجـمـهـوريـة اجلـزائـريـة الـد~ـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة في

باريس (فرنسا).باريس (فرنسا).
ـــــــــــــــــــــــــ

 s إن رئيس اجلمهورية

sبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية -

-  وبناء على الـدستورs ال سيـما اIادّتان 77 (3 و 8)
sو125 (الفقرة األولى) منه 

- و�ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 77-62 اIـــــؤرخ في 11
ربــــــيع األول عـــــام 1397 اIــــــوافق أول مــــــارس ســـــنـــــة 1977
واIــتــعــلق بــاIــراكــز الــقـنــصــلــيــة لــلــجـمــهــوريــة اجلــزائــريـة

sالد~قراطية الشعبية
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- و�ـقـتـضى اIـرسـوم رقم 79-177 اIـؤرخ في  6 ذي
احلـجة عام 1399 اIوافق 27 أكتـوبر سـنة 1979 واIـتضمن
تـــرتــــيب اIـــركــــز الـــقــــنـــصــــلي لــــلـــجــــمـــهــــوريـــة اجلــــزائـــريـــة

sالد~قراطية الشعبية في باريس
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 92-192 اIـؤرخ
في 13 ذي الــقــعــدة عــام 1412 اIــوافق 16 مــايــو ســنــة 1992
واIــتــضــمن حتــديـد جــديــد لــدائــرة اخــتــصـاص الــقــنــصــلــيـة
العـامة لـلجمـهوريـة اجلزائـرية الد~ـقراطـية الـشعـبية في

s(فرنسا) باريس
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 02-403 اIـؤرخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اIـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

sالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 02-405 اIـؤرخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اIـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

sتعلق بالوظيفة القنصليةIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 02-406 اIـؤرخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اIـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002
الـــذي يـــحـــدد صالحـــيـــات ســفـــراء اجلـــمـــهــوريـــة اجلـــزائـــريــة

sالد~قراطية الشعبية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 02-407 اIـؤرخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اIـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002
الــــذي يــــحــــدد صـالحــــيــــات رؤســـــاء اIــــراكــــز الــــقـــــنــــصــــلــــيــــة

sللجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-221 اIـؤرخ
فـي أول رجب عـــام 1430 اIــــوافق 24 يــــونــــيــــو ســــنـــة 2009
واIـــــــتــــــضـــــــمـن الـــــــقـــــــانــــــون األســـــــاسـي اخلـــــــاص بـــــــاألعــــــوان

sXوالقنصلي Xالدبلوماسي

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIادة األولى :  اIادة األولى :  تـعدل أحـكـام اIادة األولى من اIـرسوم
الــرئــاسي رقم 92-192 اIـؤرخ في 13 ذي الـقــعــدة عـام 1412

اIوافق 16 مايو سنة 1992 واIذكور أعالهs كما يأتي :

" اIادة األولى :  ...............................................

~ـارس االخـتــصـاص اإلقـلــيـمي لــهـذا اIـركــز الـقــنـصـلي
في الواليات اآلتـية : شار - أندر - أندرولوار - لواروشار

- لواري - باريس - وواليات وأقاليم ما وراء البحار".

اIادة اIادة 2 :  :  ينشـر هذا اIرسوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ~قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بــاجلــزائــر في 26 ذي احلــجــة عــام 1435 اIــوافق
20 أكتوبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـرسوم رئـاسي رقم مـرسوم رئـاسي رقم 14-297 مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 ذي احلـجـة عام ذي احلـجـة عام
1435 ا اIــــوافـق Iــــوافـق 20 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة  أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة s2014 يــــتـــــضــــمنs يــــتـــــضــــمن

إحـداث بـاب وحتـويل اعــتمـاد إلى مـيـزانـيـة تـسـيـيرإحـداث بـاب وحتـويل اعــتمـاد إلى مـيـزانـيـة تـسـيـير
وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اIرأة.وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اIرأة.

ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريـة
sاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
sو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

s تمّمIعدّل واIا sاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

s2014 الية لسنةIقانون ا
- و�ــقـتـضـى اIـرســوم الــرئـاسي اIـؤرخ فـي 6 ربـيع
الـثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبـراير سـنة 2014 واIـتضمن
توزيع االعـتمادات اخملصـصة Iيـزانية التـكاليف اIـشتركة
s2014 الية لسنةIمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-53 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIــــتـــــضــــمـن تـــــوزيع االعـــــتــــمـــــادات اخملــــصـــــصــــة لـــــوزيــــرة
الـتـضـامن الــوطـني واألسـرة وقـضـايـا اIـرأة من مـيـزانـيـة

s2014 الية لسنةIالتسيير �وجب قانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـاIـــــادة األولى :ادة األولى :  يـــحــدث في جــدول مـــيــزانــيــة تـــســيــيــر
وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اIرأةs باب رقمه
37-12 وعـنــوانه "مـخـصص لــفـائــدة الـهالل األحـمــر اجلـزائـري

بعنوان اIساعدة اإلنسانية لبوركينا فاصو ومالي ".

اIـاIـــــــــادة ادة 2 : :  يــــلــــــغــــى مـن مـــــيــــــزانـــــيــــــة ســــــنـــــــة 2014
اعـــــتــــــمـــــــــاد قـــــــدره اثــــــنـــــان وعـــــشــــــرون مـــــلـــــيـــــــون ديـــــنــــــار
(22.000.000 دج) مـقـيّـــد فـي ميـزانـيـة الـتكـالـيف اIـشـتـركة
وفي الـــبـــاب رقم 37-91 "نـــفـــقـــات مـــحـــتـــمـــلـــة - احـــتـــيـــاطي

مجمع".

اIــــــادة اIــــــادة 3 : :  يـــــــخـــــــصـص Iــــــيــــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2014
اعــــتـــــمــــــــاد قــــــــدره اثــــنــــان وعـــــشــــرون مــــلـــــيـــــون ديــــنـــــار
(22.000.000 دج) يـــقــــيّـــــد فــي مــيــزانــيــة تــســيــيــر وزارة
الــتــضــامن الــوطـنـي واألسـرة وقــضــايــا اIــرأة وفي الــبـاب
رقم 37-12 "مـــخــصص لـــفـــائــدة الـــهالل األحـــمــر اجلـــزائــري

بعنوان اIساعدة اإلنسانية لبوركينا فاصو ومالي ".
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4 : : يــكــلف وزيــر اIــالــيـــة ووزيـــرة الـتــضــامن اIــادة اIــادة 
الوطني واألسرة وقضايا اIرأةs كل فيما يخصّهs بتنفيذ
هــــــذا اIـــرســـــوم الـــذي يــــنـــشــــر في اجلــــريـــدة الـــرّســـمـــيّــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ~قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بــاجلــزائــر في 26 ذي احلــجــة عــام 1435 اIــوافق
20 أكتوبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم تنـفيذي رقم مرسـوم تنـفيذي رقم 14-298 مؤرخ في  مؤرخ في 27 ذي  ذي احلـجة عاماحلـجة عام
1435  اIـوافـق اIـوافـق 21 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة s2014 يـعــدل ويــتـممs يـعــدل ويــتـمم

اIـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم اIـــــرســــوم الـــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 91-148  اIـــــؤرخ في اIـــــؤرخ في 27
شــــــوال  عــــــام شــــــوال  عــــــام 1411 اIــــــوافق  اIــــــوافق 12 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة  مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 1991
Xــتـــضـــمن إحـــداث الـــوكـــالــة الـــوطـــنـــيــة لـــتـــحـــســIواXــتـــضـــمن إحـــداث الـــوكـــالــة الـــوطـــنـــيــة لـــتـــحـــســIوا

السكن وتطويره.السكن وتطويره.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

-  بــــنــــاء عـــــلى تــــقـــــريــــر وزيــــر الــــســــكـن والــــعــــمــــران
sدينةIوا

- وبـناء على الـدستـورs ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
s( الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى األمر رقم 03-11 اIؤرّخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اIـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واIــتـعـلق

sتمّمIعدّل واIا sبالنقد والقرض

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 07-11 اIـؤرّخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اIـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

sاليIتضمن النظام احملاسبي اIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-04 اIــــؤرّخ في 14
ربـيع األول عام 1432 اIـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 الـذي

sيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية

- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانـــــون رقم 11-10 اIــــؤرّخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

sبالبلدية

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

sتعلق بالواليةIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 91-148 اIؤرّخ
في 27 شــــــوال عـــــام 1411 اIــــــوافق 12 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 1991
واIــتــضــمن إحــداث الــوكــالــة الــوطـنــيــة لــتــحــســX الـســكن

sوتطويره

 sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية - 

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIــادةاIــادة األولى : األولى :  يـــعـــدل ويــتـــمـم  هـــذا اIــرســـوم بـــعض
أحـــكـــام اIـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 91-148 اIــؤرّخ في 27
شــوال عــام 1411 اIــوافق 12 مــايــو ســنــة 1991 واIــتــضـمن

إحداث الوكالة الوطنية لتحسX السكن وتطويره.

اIـادة اIـادة 2 :  :  تـعـدّل وتــتـمم أحــكـام اIـادة 2  من اIـرسـوم
الــتـــنـــفــــيــذي رقم 91-148 اIــؤرّخ في 27 شــوال عــام 1411
الــــمـــوافـق 12 مـــايـــو ســنــة 1991 واIـــذكـــور أعالهs وحتــرر

كما يأتي :

" اIــادة 2 : يـــتـــمـــثل هـــدف الــــوكـــالـــةs عـــلى مـــجـــمـــوع
التراب الوطني فيما يأتي :

................................................................. -

- تأطير األعمال اآلتية وتنشيطها :

- إدارة اIـــشـــروع اIـــنــتـــدبـــة حلـــســـاب الــدولـــة فـــيـــمــا
يـــخص الـــســـكن والـــتـــجـــهـــيــزات اIـــرافـــقـــة وكل الـــتـــبـــعــات

sرتبطة بتطوير السكنIاألخرى ا

- تــسـيــيـر اكــتـتــاب اIـواطــنــX فـيــمـا يــخص اقـتــنـاء
sالسكنات العمومية وتسويقها وتسييرها العقاري

- كل عمل يرمي إلى إجناز هذه اIهام.

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

3 :  :  تــــــعـــــدّل وتــــــتـــــمـم أحـــــكـــــام اIـــــادة 6  من الــــــمـــــادة الــــــمـــــادة 
اIـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 91 - 148 اIــؤرّخ في 27 شــوال
sـــذكـــور أعالهIــــوافق 12 مـــايــــو ســـنـــة 1991 واIعــــام 1411 ا

وحترر كما يأتي :

" اIـادة 6 : تخـول الـوكـالـةs طـبـقـا لـلـتـشـريع اIـعـمول
بـه وأحـكـام هــذا اIـرسـومs أن تــأخـذ أســهـمـا في مــؤسـسـات
عــمــومــيـة اقــتــصــاديــة أو أن حتــدث فــروعـا لــهــا بــالــنــســبـة

لبعض النشاطات اIتصلة �هامها".



28 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 663
22 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2014 م م

اIــــــادة اIــــــادة 4 :  :  تــــــتـــــــمـم أحـــــــكـــــــام اIــــــادة 9  من اIـــــــرســــــوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 91 - 148 اIــؤرّخ في 27 شــوال عــام 1411

اIوافق 12 مايو سنة 1991 واIذكور أعالهs كما يأتي :

" اIـادة 9 : يـتـداول مـجلس اإلدارة فـيـمـا يـأتي بـيانه
ويصادق عليه طبقا للقوانX والتنظيمات اIعمول بها :

s............................................................... - 1

s............................................................... - 2

3 - الــتــنــظــيـم الــعــام لــلــوكــالــة وتــســيــيــرهــا وإرسـاء
sهياكلها اجلهوية والوالئية

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

اIاIـادة ادة 5 :  :  تــدرج ضـمن أحـكــام اIـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
91-148 اIؤرّخ في 27 شـوال عام 1411 اIوافق 12 مايـو سنة

1991 واIذكور أعالهs مادة 10 مكررs حترر كما يأتي :

" اIــــادة 10 مـــكـــرر : تــــتم اIــــوافـــقــــة عـــلـى الـــتــــنــــظـــيم
الـــهــــيـــكـــلـي لـــلـــوكــــالـــة �ــــوجب قـــرار مـن الـــوزيـــر اIــــكـــلف

بالسكن".

6 :  :  تـعدّل وتـتـمم أحكـام اIادة 11  من اIـرسوم اIادة اIادة 
الـتــنــفيـذي رقم 91 - 148 اIؤرّخ في 27 شوال عام 1411
الــــمـــوافـق 12 مـــايـــو ســنــة 1991 واIـــذكـــور أعالهs وحتــرر

كما يأتي :

" اIــادة 11 : يــــتـــولى مـــديــــريـــة الـــوكـــالــــة مـــديـــر عـــام
يساعده أربعة ( 4) مديرين عامX مساعدين ومديرون".

اIــــــادة اIــــــادة 7 :  : تـــــــعـــــــدل وتــــــتـــــــمــم أحــــــكــــــام اIـــــادة 12 من
اIـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 91 - 148 اIــؤرّخ في 27 شــوال
sـــذكـــور أعالهIــــوافق 12 مـــايــــو ســـنـــة 1991 واIعــــام 1411 ا

وحترر كما يأتي :

" اIــــادة 12 : يــــعـــX اIـــديـــر الــــعـــام لـــلـــوكــــالـــة �ـــوجب
sـكــلف بـالــسـكنIمـرســوم بـنـاء عــلى اقـتــراح من الــوزيـر ا

وتنهى مهامه حسب األشكال نفسها.

يـــعـــX اIـــديـــرون الـــعـــامـــون اIـــســـاعـــدون واIـــديـــرون
بــقـــرار من الــوزيـــر اIــكــلـف بــالـــســكن بـــنــاء عــلـى اقــتــراح
اIــديـــر الــعــام لــلـــوكــالــةs وتــنــهـى مــهــامــهـم حــسب األشــكــال

نفسها".

8 :  :  تــدرج ضــمن أحــكــام اIــرســوم الــتــنــفــيــذي اIــادة اIــادة 
رقم 91 - 148 اIــؤرّخ في 27 شـــوال عــام 1411 اIــوافق 12
مــايــو ســنــة 1991 واIــذكــور أعالهs مــادة 13 مــكــررs  حتــرر

كما يأتي :

sقصد القيام �هامها s الـمـادة 13 مـكـرر : للوكالـة "
ما يأتي :

- مـديريات جـهويـةs تشـمل اختـصاصاتـها اإلقـليـمية
sعدة واليات

- مــديـرو مـشــروع تـتـسـع اخـتـصــاصـاتـهـم اإلقـلـيــمـيـة
لتشمل حدود الوالية".

9 :  :  تـــــعـــــدّل وتــــــتـــــمـم أحـــــكـــــام اIـــــادة 15 من الــــــمـــــادة الــــــمـــــادة 
اIـــرســوم الـــتـــنــفـــيــذي رقم 91 - 148 اIــؤرّخ في 27 شــوال
sـــذكـــور أعالهIــــوافق 12 مـــايــــو ســـنـــة 1991 واIعــــام 1411 ا

وحترر كما يأتي :

sـادة 15 : تــمـسك احملــاسـبــة في الـشــكل الــتـجـاريIا "
طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما".

10 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــادةاIـــــادة  
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 27 ذي احلــجــة عــام 1435 اIــوافق
21 أكتوبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذي رقـم مرسوم تنفيذي رقـم 14-299 مؤرخ في  مؤرخ في 27 ذي احلجة عام ذي احلجة عام
1435  اIوافق اIوافق 21 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة s2014 يحـدد تعريفات يحـدد تعريفات

اخلدمـات الـبـريـديـة واخلـدمـات اIـالـيـة الـبـريديـة فياخلدمـات الـبـريـديـة واخلـدمـات اIـالـيـة الـبـريديـة في
نظام التخصيص واخلدمة الشمولية للبريد.نظام التخصيص واخلدمة الشمولية للبريد.

ـــــــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول

-  بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـرة الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات
 sاإلعالم واالتصال

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs ال ســـيـــمـــا اIـــادتــان 3-85
s و125 (الفقرة 2) منه

- و�ــقــتــضـى الــقــانــون رقم 2000 - 03 اIــؤرّخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اIـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اIــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاIــواصالت

sادتان  5 و7 منهIال سيما ا sالسلكية والالسلكية

- و�قـتضى الـقانون رقم 05 - 01 اIؤرّخ في 27 ذي
احلــجــة عـام 1425 اIـوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واIــتــعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

sتمّمIعدّل واIا sومكافحتهما
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- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

sالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 14- 154 اIؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 14 - 170
اIــؤرّخ في 4 شـــعـــبـــان عــام 1435 اIــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة
2014 واIـــــتــــضـــــمـن انــــضـــــمـــــام اجلـــــمـــــهــــوريـــــة اجلـــــزائـــــريــــة

الـــد~ــــقـــراطـــيــــة الـــشــــعـــبـــيــــة إلى وثـــائـق اIـــؤتـــمــــر الـــرابع
والعـشرين لالحتـاد البـريدي الـعاIيs احملـررة بجـنيف في

s2008 12 غشت سنة

- وبـمقـتــضـى الـمـرسـوم الــتنفيذي رقم 91 - 383
الــمـؤرّخ فـي 4 ربــيـع الــثــانــي عـام 1412 الــمـوافـق  12
أكــتــوبــر ســنـة  1991 واIــتـضــمن حتــديــد الــرســوم اخلــاصـة
بـخـدمـات الـطـرود الـبـريـديـة في الـنـظـام الـداخـليs اIـعـدّل

sتمّمIوا

- و�ــقـتـضـى الــمـرســوم الـتـنـفيذي رقم 91 - 385
الــمـؤرّخ فـي 4 ربــيـع الــثــانــي عـام 1412 الــمـوافـق  12
أكــتــوبــر ســنـة  1991 واIتـضـمن حتـديد الـرسـوم اخلـاصة

 sبخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 418
الــمــؤرّخ فـي 5 شــوّال عــام 1422 الــمــوافـق 20 ديـسـمـبـر
ســنــة 2001 والــمـــتــعــلـق بـــنــظــام االســتـــغـالل الــمـطـبق
عــلى كـل خــدمــة من خـــدمــات الــبــريـــد وكل أداءاتهs اIــعــدّل

sتمّمIوا

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 02 - 43 اIؤرّخ
في 30 شـــــوّال عــــام 1422 اIـــــوافق 14 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2002

s"تضمن إنشاء "بريد اجلزائرIوا

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 232
اIـؤرّخ في 23 ربـيع الــثــاني عـام 1424 اIـوافق 24 يــونـيـو
سـنـة 2003 الـذي يــحــدد مـضــمـون اخلــدمـة الــعــامـة لــلـبــريـد
واIـواصالت الـسـلـكـيـة والالسـلــكـيـة والـتـعـريـفـات اIـطـبـقـة

sتمّمIعدّل واIا sعليها وكيفية تمويلها

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 437
اIؤرّخ في 27 رمـضان عام 1424 اIوافق 22 نوفـمبر سنة
2003 الــــذي يـــحـــدد اIـــبـــلـغ األقـــصى لـــلـــتـــعــــويض اIـــنـــاسب

sللفقدان اجلزئي أو الكلي لطرد بريدي أو تلفه

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 04 - 84 اIؤرّخ
في 26 محرّم عام 1425 اIوافق 18 مارس سنة 2004 الذي
يــحــدد مــواد اIــراســلــة اIـبــعــوثــة مــقــابل تــســديــد ويـضــبط

sبلغ األقصى للتسديد في النظام الداخليIا

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 04 - 85 اIؤرّخ
في 26 محرّم عام 1425 اIوافق 18 مارس سنة 2004 الذي
يـــحـــدد اإلرســـاالت اIــقـــبـــولـــة لــلـــتـــنــقـل عن طـــريق اإلعـــفــاء

sالبريدي أو اإلعفاء من التخليص

- وبـــمـــقــتـــضـى اIــرسـوم الــتـنــفــيـذي رقم 04 - 172
اIـؤرّخ في 21 ربـيع الــثــاني عـام 1425 اIـوافق 10 يــونـيـو
ســـنــة 2004 الــذي يـــحـــدد تــعـــريـــفــات اخلـــدمـــات الــبـــريـــديــة
Xـــطـــبـــقـــة في الـــنـــظـــامــIـــالـــيـــة الـــبـــريـــديــة اIواخلـــدمــات ا

sالداخلي والدولي

- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســـوم الـــتــــنـــفــــيـــذي رقم 04 - 175
اIـؤرّخ في 23 ربـيع الــثــاني عـام 1425 اIـوافق 12 يــونـيـو
ســنــة  2004 الــذي يــحــدد حــاالت عــدم تــنــفــيــذ صك بــريــدي

sستفيد منه وشروط ذلكIيقدمه للدفع ا

- وبــمــقـتــضـى الــمرسـوم الـتنـفـيذي رقم 04 - 193
الــمـؤرّخ فـي 27 جــمـادى األولـى عـام 1425 الــمـوافـق 15
يــولــيــو ســنـة 2004 واIـتــعــلق �ــسك وتــســيــيــر احلــســابـات
اجلارية البريديـة للمحاسبX والـوكالء العموميX وفتح
حــــســـاب جــــار بـــاسـم "بـــريــــد اجلـــزائــــر" في كــــتـــابــــات بـــنك

sاجلزائر

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 12 - 12 اIؤرّخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اIـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

sواالتصال

- وبـعـد اسـتـشـارة سلـطـة ضـبط الـبـريـد واIواصالت
  sالسلكية والالسلكية

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي   :يرسم ما يأتي   : 

اIــــــادة األولى :اIــــــادة األولى :  طـــــبــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اIـــــادتـــــX 5 و7 من
الــقــانـون رقم 2000 - 03 اIـؤرّخ في 5 جــمــادى األولى عـام
1421 اIــوافق 5 غــشت ســنــة 2000 واIــذكـــور أعالهs يــحــدد

هـــذا اIــرســوم تــعــريــفــات اخلـــدمــات الــبــريــديــة واخلــدمــات
اIالية البريدية في نظام التخصيص واخلدمة الشمولية

للبريد.
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الباب األول الباب األول 
تعريفات اخلدمات البريديةتعريفات اخلدمات البريدية

الفصل األولالفصل األول
التعريفات اIطبقة على اخلدمات البريدية الصادرة منالتعريفات اIطبقة على اخلدمات البريدية الصادرة من

اجلزائر واIرسلة إليها اجلزائر واIرسلة إليها 

القسم األولالقسم األول
Xتعريفات التخليص والتأمXتعريفات التخليص والتأم

القسم الفرعي األولالقسم الفرعي األول
تعريفات تخليص الرسائل والعلب اIصرح بقيمتهاتعريفات تخليص الرسائل والعلب اIصرح بقيمتها

والبطاقات والرزم والبطاقات والرزم 

اIـادة اIـادة 2 :  : حتـدد تعـريـفـات تـخلـيص الـرسـائل والـعلب
اIـصرح بقـيمـتهـا وبطـاقات الزيـارات وبطـاقات الـتهاني

إلى غاية وزن أقصاه كيلو غرامان (2) كما يأتي   :
sإلى غاية 20 غراما................................ 25 دج -
sأكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما ... 40 دج -
sأكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام ... 50 دج -
sأكـــثـــر من 100 غـــرام وعن كل جـــزء من 100 غــرام -
تضاف إلى تعريفة 100 غرام األولى ................. 10 دج.

اIادة اIادة 3 :  : حتـدد تعريفـة تخليص الـبطاقات الـبريدية
العادية أو اIصورة �بلغ 15,00 دج.

اIـادة اIـادة 4 :  :  حتـدد تـعـريـفــات تـخـلـيص الـرزم إلى غـايـة
وزن أقصاه كيلوغرامان (2) كما يأتي   : 

sإلى غاية 20 غراما ............................... 50 دج -
sأكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما ... 60 دج -
sأكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام ... 70 دج -
s أكـــثــر من 100 غــرام وعـن كل جــزء من 100 غــرام -
تضاف إلى تعريفة 100 غرام األولى ................. 10 دج.

وتـقـبل اIراسالت اIـكـتبـيـة اIتـضـمنـة مـجلـدا واحدا
وزنه 5 كـــيــــلــــوغــــرامـــات عــــنــــدمــــا يـــتــــعــــلق األمــــر بــــالـــرزم
الـبريديةs في هـذه احلـالةs يحــصل زيـادة عـلى التـعـريفة
s(2) Xطابـقة لوزن كيلوغرامIقدرة �بلغ 260,00 دج  اIا
مـــبـــلغ مـــكـــمـل قــدره 50,00 دج عن كـل كـــيـــلـــوغـــرام أو جــزء

كيلوغرام.

اIــادة اIــادة 5 :  : حتــدد تـــعــريـــفــات تــخـــلــيص الـــرزم اIــودعــة
بعدد يساوي 100 رزمة على األقلs كما يأتي :

sإلى غاية 20 غراما ............................... 40 دج -
sأكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما ... 50 دج -

sأكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام ... 60 دج -
sأكـــثـــر من 100 غـــرام وعن كل جـــزء من 100 غــرام -
تضاف إلى تعريفة 100 غرام األولى.................... 5 دج.

القسم الفرعي الثانيالقسم الفرعي الثاني

تـعــريـفـات تـخــلـيص الـطـرود الــبـريـديـة الــعـاديـة واIـصـرحتـعــريـفـات تـخــلـيص الـطـرود الــبـريـديـة الــعـاديـة واIـصـرح
بقيمتها ومقابل الدفع بقيمتها ومقابل الدفع 

اIادةاIادة  6 : :  حتـدد تعريـفات تخلـيص الطرود الـبريدية
العـاديـة واIصـرح بقـيـمتـها ومـقـابل الدفع  إلى غـاية وزن

أقصاه عشرون كيلو غراما (20 كلغ)s كما يأتي:
sإلى غاية 3 كيلو غـرامــات................... 150 دج -
- أكــــثـــر مــن 3 كــيــلـو غـــرامــــاتs وعـن كـــل جــــزء
مـن الـكيــــــلــو غــــــــرامs  تــــــضــــــاف إلــــى تعــــريـفـــة
s3 كـيلـوغـرامات األولـى ...................................50 دج
- تـعـريفـة ثـابتـة لـلتـعويـض ( للـطرود مـقـابل الدفع)
s20 دج....................................................................
- تعـريـفة الـتوصـيـة للـطرود مـقـابل الدفع واIـصرح
بقيمتها ...................................................... 100 دج.

القسم الفرعي الثالثالقسم الفرعي الثالث
تـــعــريـــفــات تـــخـــلــيص اIـــطـــبــوعـــات والــعـــيـــنــات واجلـــرائــدتـــعــريـــفــات تـــخـــلــيص اIـــطـــبــوعـــات والــعـــيـــنــات واجلـــرائــد

واحملررات الدوريةواحملررات الدورية

الــــــــمـــــــادةالــــــــمـــــــادة  7 : : تــــــــحـــــــدد تــــــعـــــــريــــــــفــــــــات تـــــــخــــــــلــــــــيـص
الــــــمــــــطـــــبـــــوعـــــات والــــــعـــــيـــــنـــــات إلـى غـــــايـــــة وزن أقـــــصـــــاه

كيلوغرامان s(2) كما يأتي: 
sإلى غاية 20 غراما ............................... 15 دج -
sأكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما ... 20 دج -
sأكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام ... 30 دج -
sأكـــثـــر من 100 غـــرام وعن كل جـــزء من 100 غــرام -
تضاف إلى تعريفة 100 غرام األولى ................... 5 دج.

اIــادة اIــادة 8 :  : حتـــــدد تـــعــريـــفــــات الـــتــخـــلــيـص فـي حــالــة
إيـــداع اIـــطـــبــــوعـــــات والـــعـــيـــنـــــاتs بـــعـــــدد يـــســـاوي 1000

وحــدة عـلى األقــلs كـما يأتي : 

sإلى غاية 20 غراما ............................... 10 دج -

sأكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما ... 15 دج -

sأكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام ... 25 دج -

sأكـــثـــر من 100 غـــرام وعن كل جـــزء من 100 غــرام -
تضاف إلى تعريفة 100 غرام األولى ................... 3 دج.
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اIادةاIادة  9 : : حتدد تعريـفات تخليص اجلرائد واحملررات
الدورية التي يودعها الناشرون أو ¡ثلوهم بعدد يساوي

 100 نسخة على األقلs كما يأتي :
- الــنــسخ غــيــر اIــوزعـــةs عن كل نــســخــة وعن كل 50
sغراما .......................................................... 20 دج
- الـنسـخـة اIـوزعـة أو خارج الـكـيسs عن كل نـسـخة
وعن كل 50 غراما .......................................... 15 دج.
تــسـتــفـيـد اجلــرائـد واحملــررات الـدوريـة "اIــوجـهـة" أو
"خـارج الـكـيس" الـتي يـرسـلـهـا الـنـاشـرون أو وكالؤهم في
رزم إلى اIـــودع لــديــهم أو الـــبــائــعـــX من تــخـــفــيض قــدره
خمسون في اIائة (50 %) من التعريفات اIبينة في هذه

اIادة. 

القسم الفرعي الرابعالقسم الفرعي الرابع
تـــعـــريــفـــات تـــأمـــX الـــرســـائل والـــعـــلب والـــرزم والـــطــرودتـــعـــريــفـــات تـــأمـــX الـــرســـائل والـــعـــلب والـــرزم والـــطــرود

البريدية اIصرح بقيمتهاالبريدية اIصرح بقيمتها

اIـادةاIـادة  10 : : دون اإلخالل بــأحـكــام اIـرســوم الـتــنـفــيـذي
رقم 04-84 اIـــــؤرخ في 26 مـــــحـــــرم عـــــام 1425 اIـــــوافق 18
مــــارس ســـــنــــة  2004 واIـــــذكــــور أعـالهs حتـــــدد تــــعـــــريـــــفــــات
التـأمـX اIطـبـقة عـلى الـرسائل والـعـلب والرزم والـطرود
الــبـريــديــة اIــصــرح بـقـــيــمــتــهـا وتـــضــاف إلــيـــهـا تــعـــريــفـة
اخلــدمة اخلــاصـة لـلتــوصـيـة اIـفـروضـة عـلـى تخــلـيص هذا

النوع من اIواد البريديةs كما يأتي :
مبلغ  القيمة اIصرح بها :

sإلى غاية 3000,00 دج ..........................200  دج -
- أكــــــــــثــــــــــر من 3000,00 دج  وعـن كل 1000,00 دج  أو
كسر  1000,00 دج تضاف ................................. 30 دج.

 القسم الفرعي اخلامس القسم الفرعي اخلامس
عدم التخليص أو نقصهعدم التخليص أو نقصه

sــــادة  11 :  : فـي حــــالــــة عــــدم الـــــتــــخــــلــــيـص أو نــــقــــصهIــــادةاIا
تــخــضع بــعــائث بــريــد الــرســائل غــيــر اIــوزعــة لــتــعــريــفــة
تــســاوي ضــعـف الــنــقص وتـــكــون عــلى عـــاتق اIــرســلــX أو
اIــرسل إلــيــهمs مع مــراعــاة احلــد األدنى لــلــتــخــلـيـص احملـدد

كما يأتي:
sاجلرائد واحملررات الدورية ...................... 15 دج
اIواد األخرى ......................................... 30 دج.
جتبر التعريـفات اIستحقة نتـيجة نقص التخليص
والـــتي تـــتــجــاوز احلـــد األدنى اIــبـــX أعالهs بــرفـــعــهـــا عــنــد

االقتضاءs إلى 5 دج األعلى مباشرة .

القسم الثانيالقسم الثاني
تعريفات اخلدمات اخلاصة واIلحقةتعريفات اخلدمات اخلاصة واIلحقة

القسم الفرعي األولالقسم الفرعي األول
التوزيع السريع والتوصية واإلشعار باالستالمالتوزيع السريع والتوصية واإلشعار باالستالم

اIاIــــادة ادة 12: : حتــدد الــتــعـــريــفــة اIـــطــبــقــة عـــلى مــراسالت
التوزيع السريعs �ا في ذلك الطرود البريدية بـ 100 دج.

اIــــادة اIــــادة 13: : حتــــدد تــــعــــريــــفــــة الـــتــــوصــــيــــة عن كـل مـــادة
بريديةs �ا في ذلك الطرود البريدية  بـ 100 دج.

14 :  :  حتـدد الــتــعــريــفــة اIــطــبـقــة عــلـى اإلشــعـار اIـادة اIـادة 
بــاالســـتالم الــواجـب حتــصـــيــلـــهــا عن كل مـــادة بــريـــديــة من

اIرسل عند اإليداع  بـ 50  دج.
القسم الفرعي الثانيالقسم الفرعي الثاني

التسليم في محل اإلقامة والتخزين وإعادة التغليفالتسليم في محل اإلقامة والتخزين وإعادة التغليف

اIــادة اIــادة 15 :  : حتـــدد تــعــريــفـــة تــســلــيـم طــرد بــريــدي  في
محل اإلقـامة �ائة (100 دج)s وحتصل هذه الـتعريفة بعدد
الــمــرات الـتي يـسـلم فـيـهـا الـطـرد في مـحـل اإلقـامـةs غـير
أنه بالنسبة لـطرود التوزيع السريعs فـإن هذه التعريفة

ال حتصل إال بعدد اIرات اIوالية  للتقد¤ األول.

اIـادة اIـادة 16 : : يـتــرتب عـلى وضــع الـــطـــرود الـبــــريـديـة
قيد االنــتـظـار ألي سـبـب كـــانs حتصـيل تعـريفـة تخزين
يحـدد مبلـغها بـ 20 دج لليـوم الواحد ويـكون احلد األقصى
لــلـتــحــصـيل 350 دجs وحتــسب مــصــاريف الــتــخــزين  بــعـد
الـيوم اIـوالي لـتـوزيع الـطـرد في مـحل اإلقـامـة أو توزيع

اإلشعار بالوصول.

اIـادة اIـادة 17: : حتــدد تـعــريـفــة إعـادة تــغـلــيف طــرد بـريـدي
�بلغ  50 دج.

القسم الفرعي الثالثالقسم الفرعي الثالث

التعريفة اإلضافية اIطبقة على اIراسالت ذات اإلجابةالتعريفة اإلضافية اIطبقة على اIراسالت ذات اإلجابة

اIـادة اIـادة 18 : : حتـدد الــتــعــريـفــة اإلضــافـيــة اIــطـبــقــة عـلى
اIراسالت ذات اإلجـابة �بلغ 20 دج عن كل نسـخة موزعة
مع مــراعــاة حــد أدنـى لــلــتــحــصــيل قــدره 40 مــرة تــعــريــفـة

تخليص رسالة وزنها 20 غراما عن كل ترخيص.

القسم الفرعي الرابعالقسم الفرعي الرابع
االحتجاج والتعويض عن الفقدان

اIادة اIادة 19 :: يتـرتب على االحـتجاجـات اIتـعلقـة باIواد
اIـوصـى عـلــيــهـاs �ــا في ذلك الــطـرود الــبــريـديــةs حتــصـيل

تعريفة حتدد كما يأتي :
- بـــالـــنـــســـبــــة لالحـــتـــجــــاجـــات اIـــقـــدمـــة فـي اIـــكـــاتب
sالبريدية ................................................... 100  دج
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- بــــالــــنــــســــبــــة لـالحــــتــــجــــاجــــات اIــــقــــدمــــة بــــوســــيــــلــــة
إلكترونية ................................................... 75  دج.
غـيـر أنهs يتـرتب عـلى االحـتجـاجـات الـتي لم حتصل
علـيهـا تعـريفة اإلشـعار بـاالستالمs حتـصيل تـعريـفة ثـابتة
قدرها 50 دج. وتعوض هذه الـتعريفـة إذا ثبت وجود خطأ

في اخلدمة تسبب فيه اIتعامل "بريد اجلزائر".
تعوض تعريفـة االحتجاجات اIتعلقة باIواد اIوصى
علـيهاs �ـا في ذلك الطـرود البريـديةs إذا ثبت وجـود خطأ

في اخلدمة تسبب فيه اIتعامل "بريد اجلزائر".

20 : : يــحــدد الــتــعــويض في حــالــة فــقــدان  مــادة اIـادةاIـادة  
موصى عليها �بلغ 500 دج.

21 : : دون اإلخالل بــأحــكــام اIــرســوم الــتــنــفــيــذي اIاIـادةادة  
رقم 03-437 اIــؤرخ في 27 رمـــضـــان عــام 1424 اIــوافق 22
نـوفـمـبـر سـنـة 2003 واIـذكـور أعالهs يـتــرتب عـلى الـفـقـدان
اجلزئي أو الكلي لـطرد بريدي أو تلفه دفع تعويض موافق

للمبلغ احلقيقي للفقدان اجلزئي أو الكلي أو التلف.

يـتــرتب عــلى فـقــدان مـادة بــريــديـةs �ــا فـيــهـا الــطـرد
الـبـريـديs مـصـرح بـقـيـمـتـهـا دفع تـعـويض يـسـاوي الـقـيـمة
اIصـرح بها بـاإلضافة إلى تـعريفـات التخلـيص واخلدمات

اخلاصة واIلحقة اIدفوعة عند إيداع اIادة البريدية.

القسم الفرعي اخلامسالقسم الفرعي اخلامس

الــبــريـد اIــاكث والــصـنــاديق الــبـريــديــة وتـفــريغ صــنـاديقالــبــريـد اIــاكث والــصـنــاديق الــبـريــديــة وتـفــريغ صــنـاديق
الرسائل اخلاصةالرسائل اخلاصة

اIـادةاIـادة  22 :  :  حتــدد تــعـريــفــات اIـراسالت اIــوجــهـة إلى
البريد اIاكثs  كما يأتي :

- اجلــــرائــــد واحملـــررات الــــدوريـــة (تــــعــــريـــفــــة ثـــابــــتـــة
sمطبقة على اجلرائد واحملررات الدورية) ............ 30 دج
- الـمــواد األخـرى (تـعــريفـة ثـابـتــة مطبقة عن كل
sمادة) ........................................................... 55 دج
- تعريفة االشتراك السنوي ................ 2.000 دج.

اIــادةاIــادة  23 :  : حتـــدد تـــعـــريـــفـــة االشـــتـــراك الــســـنـــوي في
الصناديق البريدية اIسماة "التجارية" كما يأتي :

s1000 دج............Xبالنسبة لألشخاص الطبيعي -
- بالنسبة لألشخاص اIعنويX.............4200  دج.
تـضـاف إلى هـذه التـعـريـفة نـسـبة عـشـرين في اIـائة
(20 %) عن كل تسـمية تـختـلف عن التـسمـية الـتي كتبت

بها  عند االشتراك.

اIــادةاIــادة  24 : يــتـــرتب عـــلى تــفـــريغ صـــنــاديق الـــرســائل
اخلـــاصــة دفع تــعـــريــفـــة ســنـــويـــة قــدرهــا 5.000 دج تــضــاف
إلـيهـا عنـد االقتـضـاءs نسـبة عـشرين في اIـائة (20 %) عن

كل طابق.

القسم الفرعي السادسالقسم الفرعي السادس
إعادة اإلرسال وحفظ البريدإعادة اإلرسال وحفظ البريد

25 : : يـتــرتـب عـلـى أوامــر إعـادة اإلرســال الــتي اIـادةاIـادة  
يــجــب أن تـــنــفـــذهـا مــصــلـحــة الـبــريـد مــا عـدا مــا يـتــعـلق
مـنهـا بالـبريـد اIاكثs حتـصيل تـعريفـة من الطـالبs حتدد

كما يأتي:

sإلى غاية 3 أشهر ............................... 350 دج -

- أكثر من 3 أشهر إلى غاية سنة واحدة .. 700 دج.

26 : يتـرتب على كـل طلـبات حـفظ الـبريـد Iدة اIادةاIادة  
ثالثة (3)  أشهر على األكـثر التي يتقدم بها اIرسل إليهم
اIـعـتــزمـون الـتــغـيّب حتــصـيل تـعــريـفـة عـن كل طـلب حتـدد

�بلغ 400 دج.

القسم الفرعي السابعالقسم الفرعي السابع
سحب العنوان أو تغييره ومعلومات �قابلسحب العنوان أو تغييره ومعلومات �قابل

اIــــادةاIــــادة  27 : : يــــتـــــرتب عـــــلى طــــلـــــبــــات ســــحـب عــــنــــوان
اIـراسالت أو تغيـيره حتصـيل تعريفـة عن كل طلبs حتدد

كما يأتي:

sقبل اإلرسال ...................................... مجانا -

- بعد اإلرسال ....................................... 30 دج.

اIــادةاIــادة  28 : : يـــتــرتـب عــلـى طــلـــبـــات اIــعـــلـــومـــات الــتي
تـسـتلـزم الـقـيـام بـالـبحـث في اIسـتـنـدات اIـصـلـحـية  دفع
تـعــريـفـة  ثـابــتـة من قـبل الــطـالب قـدرهـا  300 دج إذا قـدم
الـطلب على مسـتوى اIكتب البـريدي ودفع تعريـفة ثابتة

قدرها  250 دج إذا قدم الطلب بوسيلة إلكترونية.

29 : : تـتبع وحتـديـد مكـان اIـراسالت عن طريق اIادةاIادة  
األنـــتـــرنت يـــكـــون بـــصـــفـــة مـــجــانـــيـــة مـن طــرف اIـــتـــعـــامل

البريدي.

القسم الثالثالقسم الثالث
تعريفات البـرقيات اخلاصة العادية والبرقيات الرسميةتعريفات البـرقيات اخلاصة العادية والبرقيات الرسمية

اIتبادلة داخل اجلزائراIتبادلة داخل اجلزائر

اIــادةاIــادة  30 : حتــصـل تــعــريـــفــات خـــدمــة اإلبــراق مـــهــمــا
كانت طريقة اإلرسال واالستالمs كما يأتي :
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 البرقيات اخلاصة العادية والبرقيات الرسمية البرقيات اخلاصة العادية والبرقيات الرسمية

تعريفة ثابتة
عن كل كـلـمةs مـهـمـا كـانت الـوجـهـة (بـتـحصـيل عـلى األقل

50 كلمة)

إشعار باخلدمة
التعريفات اخلاصة واIلحقةالتعريفات اخلاصة واIلحقة

برقية استعجالية : تعريفة االستعجال
برقية متعددة 

برقية بإجابة مدفوعة : احلد األدنى للتحصيل لإلجابة
إشعار باالستالم

وصل باإليداع
طلب تسليم البرقية األصلية من الشباك

إلغاء برقية قبل اإلرسال : بطلب خطي من اIرسل
إلغاء برقـية قبل التوزيع من طرف اIكتب اIرسل إليه :

بطلب خطي من اIرسل
نسخة البرقية (لـ 50 كلمة أو كسر من 50 كلمة)

تسليم يد بيد
إرسال نسخة مصادق عليها عن طريق البريد

التعريفات بالدينارالتعريفات بالدينار
100

1,25

162,5

التعريفات  بالدينارالتعريفات  بالدينار
تعريفة تساوي تعريفة برقية ذات نفس العدد من الكلمات

تعريفة تساوي تعريفة البرقية العادية لكل وجهة.
162,5

50

مجانا
25

مجانا

25

25

25

25

الفصل الثاني الفصل الثاني 
تـعـريـفـات اخلــدمـات الـبـريـديـة الـصـادرة من اجلـزائـر وفيتـعـريـفـات اخلــدمـات الـبـريـديـة الـصـادرة من اجلـزائـر وفي

اجتاه البلدان األجنبيةاجتاه البلدان األجنبية

القسم األولالقسم األول
Xتعريفات التخليص والتأمXتعريفات التخليص والتأم

القسم الفرعي األولالقسم الفرعي األول
تعريفات تخليص الرسائل والبطاقات والرزم الصغيرةتعريفات تخليص الرسائل والبطاقات والرزم الصغيرة

اIــــادةاIــــادة  31 : : حتــــدد تـــــعــــريـــــفــــات تـــــخــــلـــــيص الـــــرســــائل
وبــطــاقـات الــزيــارات وبـطــاقــات الـتــهــاني إلى غــايـة وزن

أقصاه كيلوغرامان (2) كما يأتي :

 sإلى غاية 20 غراما .............................. 60 دج -

sأكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما ... 90 دج -

sأكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام ..120 دج -
s أكـــثــر من 100 غــرام وعـن كل جــزء من 100 غــرام -
تضاف إلى تعريفة 100 غرام األولى .................  50 دج.

اIــــادةاIــــادة  32 :: حتـــدد تــــعــــريــــفــــة  تـــخــــلــــيص الــــبــــطــــاقـــات
البريدية العادية  أو اIصورة �بلغ  40 دج.

33 : حتـدد تعـريـفات تـخـليص الـرزم الـصغـيرة اIادةاIادة  
التي يبلغ وزنها األقصى كيلوغرامX (2) كما يأتي :

sإلى غاية 20 غراما ..............................  70 دج -
sأكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما .. 100 دج -
sأكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام ... 130 دج -
sأكـــثـــر من 100 غـــرام وعن كل جـــزء من 100 غــرام -
تضاف إلى تعريفة 100 غرام األولى .................  50 دج.
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القسم الفرعي الثانيالقسم الفرعي الثاني
تعريفات تخليص الطرود البريديةتعريفات تخليص الطرود البريدية

اIـادةاIـادة  34 : : حتـدد تــعـريـفــات تـخـلــيص الـطــرود الـبـريــديـة الــعـاديـة اIــصـرح بــقـيـمــتـهـا ومــقـابل الــدفع اIـوجــهـة لـلــبـلـدان
األجنبية التي تقبل هذا النوع من اIواد البريدية إلى غاية وزن أقصاه عشرون (20) كيلوغراماs كما يأتي : 

أ - احلصص اإلقليمية لالنطالق التي تعود لبريد اجلزائر :

 التعريفة الثابتة لكل طرد

 إلى غاية 3 كيلوغرامات

 أكثر من 3 كيلو غرامات وعن كل جزء من الكيلو غرام تضاف إلى تعريفة 3  كيلو غرامات األولى

 الشحن اجلوي عن كل 1.000  غرام أو جزء من 1.000 غرام تضاف إلى تعريفة 3  كيلو غرامات األولى

ب - احلصص اخلاصة بالعبور البري احملددة من قبل البلدان الوسيطة

ج - احلصص اإلقليمية للوصول التي حتصل من قبل البلدان اIرسل إليها

 التعريفة الثابتة لكل طرد

 إلى غاية 3 كيلو غرامات

 أكثر من 3 كيلو غرامات وعن كل جزء من الكيلو غرام تضاف إلى تعريفة 3 كيلو غرامات األولى

التعريفات وس خالتعريفات وس خ

 4,70

1,50

0,55

1,03

0,40

7,48

1,17

0,39

القسم الفرعي الثالثالقسم الفرعي الثالث
تـــعــريـــفــات تـــخـــلــيص اIـــطـــبــوعـــات والــعـــيـــنــات واجلـــرائــدتـــعــريـــفــات تـــخـــلــيص اIـــطـــبــوعـــات والــعـــيـــنــات واجلـــرائــد

واحملررات الدوريةواحملررات الدورية

اIــادة اIــادة 35 : : حتـــدد تـــعــريـــفـــات تـــخــلـــيص اIـــطـــبـــوعــات
(2) Xوالـعـيــنــات الــتـي يـبـلغ وزنـهـا األقصى كـيـلـوغـرام
sأو خــمــســة (5) كــيــلــوغــرامــات إذا كـــانت عــبــارة عن كــتب

كما يأتي :

sإلى غاية 20 غراما ..............................  30 دج -

sأكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما ... 60 دج -

sأكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام ... 90 دج -

sأكـــثـــر من 100 غـــرام وعن كل جـــزء من 100 غــرام -
تضاف إلى تعريفة 100 غرام األولى................... 30 دج.

الـــــــمـــــــادة الـــــــمـــــــادة 36 : : تــــــــحـــــــدد تـــــــعـــــــريــــــــفـــــــة تـــــــخــــــــلـــــــيـص
الــمـطـبـوعـات اIـوجـهـة إلى نـفس اIـرسل  إلـيه وفي نـفس
االجتــــــاه واIـــــــوضـــــــوعــــــة فـي كــــــيـس خـــــــاص وزنه األقـــــــصى

عـشرون (20) كـيلـوغـرامـا �ـبلغ 300 دج عن كل كـيلـوغرام
أو جـــزء مـن الـــكــــيــــلــــوغـــرام  إلـى غـــايــــة الــــوزن اإلجـــمــــالي

للكيس.

37 :  : تـــســــتــــفــــيــــد الــــجــــرائــــد والــــمــــحــــررات اIــادة اIــادة 
الــــدوريــــة  والــــكــــتــــيــــبــــات والــــقــــطـع الــــمــــوســــيــــقــــيــــة
والـخــرائـط الـجــــغـرافــيـة وكــذا الـكـتــب الـتــي ال حتـمل
أي إشــــــهــــــار أو تـــــرويـج غـــــيــــر اIــــوجـــــود مـــــنــــــهــــا عــــلى
الــغـالف أو األوراق األولىs من تــخـــفــيض قـــدره خــمــســون
في اIـــائـــة (50 %) من تــــعــــريـــفــــة تـــخــــلــــيص اIــــطـــبــــوعـــات

والعينات.

38 : تــــــحـــــــدد تـــــــعـــــــريـــــــفــــــة تـــــــخـــــــلـــــــيـص  الـــــــمــــــادة الـــــــمــــــادة 
sالــــــمــــــنــــــشــــــورات الــــــمــــــبـــــيــــــنــــــة فـي الــــــمـــــادة 37 أعـاله
والـــــمــــوضـــــوعــــة فـي كـــــيـس خــــاص يـــبــــلغ وزنـه األقـــصى
عـــشــرون ( 20) كــيـــلــوغــرامــا واIــرســلـــة إلى نــفس اIــرسل
إلـيه وفي نـفـس االجتـاه �ـبـلغ 300  دج  عن كل كــيـلـوغـرام
أو جـــزء مـن الـــكــــيــــلــــوغـــرام  إلـى غـــايــــة الــــوزن اإلجـــمــــالي

للكيس. 
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القسم الفرعي الرابعالقسم الفرعي الرابع
تــعـريــفــات تـأمــX الــرسـائل والــطــرود الـبــريــديـة اIــصـرحتــعـريــفــات تـأمــX الــرسـائل والــطــرود الـبــريــديـة اIــصـرح

بقيمتهابقيمتها

اIـادة اIـادة 39 : : دون اإلخالل بــأحـكــام اIـرســوم الـتــنـفــيـذي
رقم 04-84 اIـــــؤرخ في 26 مـــــحـــــرم عـــــام 1425 اIـــــوافق 18
Xحتـدد تعريفـات التأم sذكور أعالهIمـارس سنة 2004 وا
اIـــطـــبـــقــــة عـــلى الـــرســـائـل والـــطـــرود الـــبـــريـــديـــة اIـــصـــرح
بـقيـمتـها وتـضاف إلـيها تـعريـفة اخلـدمة اخلـاصة لـلتـوصية
sـواد الـبـريـديـةIــفـروضـة عـلى تـخــلـيص هـذا الـنـوع مـن اIا

كما يأتي:
مبلغ  القيمة اIصرح بها :

sإلى غاية 3000  دج ...........................  200  دج -
- أكــــــثـــــر من 3000 دج  وعـن كل 1000  دج  أو كــــــســـــر
1000  دج تضاف ............................................ 30 دج.

القسم الفرعي اخلامسالقسم الفرعي اخلامس
الـــــتـــــعـــــريــــفـــــات اIـــــطــــبـــــقـــــة في إطـــــار االحتـــــادات احملــــدودةالـــــتـــــعـــــريــــفـــــات اIـــــطــــبـــــقـــــة في إطـــــار االحتـــــادات احملــــدودة

واالتفاقات الثنائيةواالتفاقات الثنائية

40 : : تــــطـــبق تـــعـــريـــفـــات تــــخـــلـــيص اIـــراسالت اIــادة اIــادة 
اIــــتـــبــــادلـــة داخـل اجلـــزائـــر عــــلى اIــــراسالت اIـــوجــــهـــة إلى
الـبـلـدان األعضـاء في احتـاد اIـغـرب الـعـربيs وفي الـلـجـنة
الـعـربيـة الـدائـمة لـلـبريـد والـبـلدان اIـوقـعـة على اتـفـاقات

ثنائية مع اجلزائر.

اIـادة اIـادة 41 :  : يـحـدد سـعـر بـيع قـسيـمـة اجلـواب الـدولـية
sي �ـبـلغ 0,74 وحـدة سـحب خـاصـةIلالحتـاد الـبـريـدي الـعـا

�وجب اتفاقية البريد العاIية.

القسم الفرعي السادسالقسم الفرعي السادس
عدم التخليص أو نقصهعدم التخليص أو نقصه

الــــــمـــــادة الــــــمـــــادة 42 :  :  فــي حـــــالــــــة عـــــدم الــــــتــــــخـــــلــــــيـص أو
نــقـصهs تـخــضـع مـراسـالت الـبـريــد لـلـرســائـلs مـهـمـا
sيــــكــن نــــوعــــهـــــا والــــواردة مـن الـــــبـــــلــــدان األجـــــنــــبــــيــــة
لـــتـــعـــريــفـــة يـــتـــحــمـلــهــا إمــا اIـرسـل إلـيــهم أو اIــرســلـون
عــنــدمـــا تــكــون اIــراسـالت غــيــر قـــابــلــة لــلـــتــوزيع s وحتــدد
بـــضــــرب تـــعـــريــــفـــة الــــدرجـــة األولـى لــــوزن الـــرســـائـل
الــــمـــرســـــلـــة عـن طــــريق الـــبــــر والـــمـــعــــتـــمــــدة من قــبل
البلد اIوزع بكـسر يكون بسطه مبـلغ التخليص الناقص
ومـقـامـه نـفس الـتـعـريـفـة اIـعـتـمـدة من قـبل الـبـلـد األصـلي
ويضـاف إلى التعريـفة ناجت يـسمى تعريـفة اIعـاجلة يحدد

�بلغ  25  دج.

القسم الثانيالقسم الثاني
تعريفات اخلدمات اخلاصة واIلحقةتعريفات اخلدمات اخلاصة واIلحقة

القسم الفرعي األولالقسم الفرعي األول
التوزيع السريع والتوصية واإلشعار باالستالمالتوزيع السريع والتوصية واإلشعار باالستالم

اIـادةاIـادة  43 : : حتـدد الــتـعـريــفـة اIـطــبـقـة عــلى اIـراسالت
اIــطــلـوب تــوزيــعــهــا عن طــريـق الـتــوزيـع الــسـريـع بــاجتـاه
الــبــلــدان األجــنــبــيــة الـتـي تــقـبـل هــذا الـنــوع مـن الـتــوزيع

�بلغ  200  دج.  

اIادةاIادة 44 : : حتدد تعريفة التوصية كما يأتي:

s 200 دج عن كل مادة بريدية  -

- 150 دج عن كـل كـــــــــيـس من  األكـــــــــيــــــــاس اخلـــــــــاصــــــــة
باIطبوعات. 

اIادةاIادة  45 :  : حتدد تـعريـفة اإلشـعـار باالسـتالم الواجـبة
التحصيل عن اIرسل �بلغ  50  دج.

القسم الفرعي الثانيالقسم الفرعي الثاني
التوزيع في محل اإلقامة والتخزين وإعادة التغليفالتوزيع في محل اإلقامة والتخزين وإعادة التغليف

اIادةاIادة  46 : : حتدد تعـريفة طرد بـريدي موزع في محل
اإلقـــامـــة �ـــبـــلغ 100 دجs وحتـــصل هـــذه الـــتـــعـــريـــفـــة  بـــعــدد
اIرات الـتي يسـلم فيهـا الطرد فـي محل اإلقامـة. غير أنه
بالـنسبـة إلى طرود التـوزيع السريعs فـإن هذه التـعريفة

ال حتصل إال بعدد اIرات اIوالية  للتقد¤ األول.

اIـــــادةاIـــــادة  47 :  :  يــــــتــــــرتـب عــــــلـى الـــــطــــــرود الــــــبـــــريــــــديـــــة
اIـوضـوعـة في االنــتـظـار ألي سـبب كـانs حتـصـيل تـعـريـفـة
تــخـــزين �ــبـــلغ قــدره 20 دج لــلـــيــوم الـــواحــد ويـــكــون احلــد
األقصى لـلتحصيل 350 دج. وحتسب مـصاريف التخزين
 بــعــد الــيـوم اIــوالي لــتــوزيع الــطــرد في مــحل اإلقــامـة أو

توزيع اإلشعار بالوصول.

48 : : حتــــدد تـــعـــريـــفــــة إعـــادة تـــغـــلــــيف الـــطـــرود اIــادةاIــادة  
البريدية �بلغ  50 دج.

القسم الفرعي الثالثالقسم الفرعي الثالث

الـــتــعــريــفــة اIــكــمــلــة اIــطــبــقــة عــلى اIــراسالت الــتــجــاريــةالـــتــعــريــفــة اIــكــمــلــة اIــطــبــقــة عــلى اIــراسالت الــتــجــاريــة
 (CCRI) اجلوابية الدولية (اجلوابية الدولية

49 : : تــطــبق تــعــريــفــات الــتــخــلــيص احملــددة في اIـادةاIـادة  
اIـادة 31 من هـذا اIـرسـوم عـلى خـدمـة اإلعـادة لـلمـراسالت

.(CCRI) التجارية اجلوابية الدولية
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القسم الفرعي الرابعالقسم الفرعي الرابع
االحتجاجات والتعويض عن الفقداناالحتجاجات والتعويض عن الفقدان

اIادةاIادة  50 : : يتـرتب على االحـتجاجـات اIتـعلقـة باIواد
اIـوصى عـلـيــهـاs �ـا  في ذلك الـطـرود الـبـريـديـة s حتـصـيل

تعريفة ثابتة حتدد كما يأتي :

- بالنسبـة لالحتجاجات احملررة في مكاتب البريد.
s100 دج  .................................................................

- بـــــالــــنـــــســـــبــــة لـالحــــتـــــجـــــاجــــات احملـــــررة بـــــوســــيـــــلــــة
إلكترونية...................................................   75 دج.

غيـر أنهs يتـرتب على االحـتجـاجات التـي لم يحصل
�ـوجبـها عن تعـريفـة اإلشعـار باالسـتالمs حتصـيل تعـريفة
Xثــابــتــة  قــدرهـا 50  دج وتـعــوض هــذه الـتــعــريـفــة إذا تــبـ
وجــــود خـــطــــأ في اخلــــدمـــة تــــســـبـب فـــيه اIــــتــــعـــامل "بــــريـــد

اجلزائر" .

تعوض تعريفـة االحتجاجات اIتعلقة باIواد اIوصى
علـيهاs �ـا في ذلك الطـرود البريـديةs إذا ثبت وجـود خطأ

في اخلدمة تسبب فيه اIتعامل "بريد اجلزائر".

اIـادة اIـادة 51 :  : يـحـدد اIـبلـغ األقـصى لـلتـعـويض اخملـصص
فـي حـالــة فــقــدان مـادة مــوصى عــلــيــهـاs بـ 30 وحــدة ســحب

خاصة .

وفيمـا يخص األكـياس اخلـاصة باIـطبـوعات اIـرسلة
إلـى عـنــوان نــفس اIــرسـل إلـيـه وفي نــفس االجتــاهs يــحـدد
مــبـــلغ الــتــعــويض فـي حــالــة الــفــقــدان بـ 150 وحــدة ســحب

خاصةs كحد أقصى للكيس الواحد. 

اIـادة اIـادة 52 :  : دون اإلخالل بــأحـكــام اIـرســوم الـتــنـفــيـذي
رقم  03- 437 اIؤرخ في 27 رمـضان عام 1424 اIوافق 22
 نوفـمبـر سنة 2003 واIذكور أعالهs يـترتب على الـفقدان
اجلـــزئي أو الـــكـــلي لـــطـــرد بـــريـــدي أو تـــلـــفهs دفع تـــعـــويض
مــوافق لـــلــمــبــلغ احلــقـــيــقي لــلــفــقـــدان اجلــزئي أو الــكــلي أو

التلف.

يحـسب احلد األقـصى للـتعـويض  بتـركيب نـسبة 40
وحـدة سـحب خـاصــة عن كل طـرد بـريـدي عـاد ونـسـبـة 4,50

وحدة سحب خاصة عن كل  كيلوغرام.

sيـتـرتب عـلى فـقـدان مـادة بـريديـة مـصـرح بـقـيـمـتـها
�ـا فـيهـا الطـرود الـبريـدية s دفـع تعـويض يسـاوي الـقيـمة
اIصـرح بها بـاإلضافة إلى تـعريفـات التخلـيص واخلدمات

اخلاصة واIلحقة اIدفوعة عند إيداع اIادة البريدية .

القسم الفرعي اخلامسالقسم الفرعي اخلامس
الــبـريـد اIــاكث وسـحب الــعـنـوان أو تــغـيــيـره ومـعــلـومـاتالــبـريـد اIــاكث وسـحب الــعـنـوان أو تــغـيــيـره ومـعــلـومـات

�قابل�قابل

اIـادةاIـادة  53 : : حتـدد الـتـعـريـفـة اIــطـبـقـة عـلى  اIـراسالت
اIوجهة إلى " البـريد اIاكث " في اجتاه البـلدان األجنبية
 الــــتي تـــــقــــبل هــــذا الــــنـــــوع من الــــتــــســــلــــيـمs �ــــبــــلغ 30 دج
بـالـنسـبـة للـجـرائد واحملـررات الـدورية  و55 دج بالـنسـبة

للمواد البريدية األخرى.

اIـادةاIـادة  54 : :  يـتـرتب عــلى طـلــبـات سـحب الــعـنـوان أو
تغييره s حتصيل تعريفة عن كل طلب حتدد بـ 100 دج.

اIــادةاIــادة  55 : يـــتــرتـب عــلـى طــلـــبـــات اIــعـــلـــومـــات الــتي
تـسـتلـزم الـقـيـام بـالـبحـث في اIسـتـنـدات اIـصـلـحـية  دفع
تـعــريـفــة من قـبل الــطـالـب قـدرهـا 300 دج إذا قــدم الـطـلب
عـلى مــســتــوى الــمــكــتـب الـبـريـدي ودفع تــعـريـفـة قـدرهـا

250 دج إذا قدم الطلب عن طريق الوسائل اإللكترونية.

اIـادةاIـادة  56 : : تـتــبع وحتــديـد مــكـان الـبــعـائـث الـبــريـديـة
عن طـــريق األنــتـــرنت يـــكــون بـــصـــفــة مـــجــانـــيـــة من طــرف

اIتعامل البريدي. 
القسم الفرعي السادسالقسم الفرعي السادس
تعريفة التقد¤ للجماركتعريفة التقد¤ للجمارك

اIــــــادةاIــــــادة  57 : : تــــــخـــــــضع كـل اIــــــراسـالت اIــــــقـــــــدمــــــة إلى
اجلمـارك والـتي تـمت جـمـركـتـهـا أو لم تـتم جـمـركـتـها إلى

تعريفة التقد¤ اجلمركيةs وحتدد كما يأتي :
sعن كل مادة بريدية ..........................  130 دج  -
- عن كل كــيس من األكــيــاس اخلــاصــة لـلــمــطــبــوعـات
.................................................................. 260 دج.

البابالباب الثاني الثاني
تعريفات اخلدمات اIالية البريديةتعريفات اخلدمات اIالية البريدية

الفصل األولالفصل األول
تعريفات اخلدمات اIالية البريدية اIقدمة داخل اجلزائرتعريفات اخلدمات اIالية البريدية اIقدمة داخل اجلزائر

القسم األولالقسم األول
تـــعـــريـــفـــات احلـــواالت الـــبـــريـــديـــة والـــصـــكـــوك الـــبـــريـــديــةتـــعـــريـــفـــات احلـــواالت الـــبـــريـــديـــة والـــصـــكـــوك الـــبـــريـــديــة

والتحصيل واIراسالت مقابل الدفعوالتحصيل واIراسالت مقابل الدفع
القسم الفرعي األولالقسم الفرعي األول

تعريفات احلواالت البريديةتعريفات احلواالت البريدية

الــمــادةالــمــادة  58 : :  تـــحــدد تـعــريـفــات احلـواالت الـبــريـديـة
كما يأتي :



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 63 28 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1435 هـ هـ
22 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2014 م م

الـــــتــــعـــــريــــفــــاتالـــــتــــعـــــريــــفــــات
بالديناربالدينار

1 - -  حواالت عادية والتحويل اإللكتروني لألموالحواالت عادية والتحويل اإللكتروني لألموال

- إلى غاية 10.000  دج ...................................................................................................

- أكثر من 10.000  دج وإلى غاية 18.000  دج .....................................................................

- أكثر من 18.000  دج عن كل 2000 دج أو كسر 2000 دج يضاف إلى تعريفة 18.000 دج األولى...

2 - - حواالت الدفع في حساب جار بريديحواالت الدفع في حساب جار بريدي

أ - حـواالت الدفـع في حسـاب جـار بـريدي : - عن كل  5000 دج أو كل كـسر 5000 دج (مـبلـغ الدفع

غير محدود)....................................................................................................................

ب - الدفع اIستعجل في حساب جار بريدي :

- تعريفـة اخلدمات اIتــرتبة على حـواالت الـدفع s تـضـاف إلـيـها تـعــريفـة ثـابتــة عــن النـفـاذ

لـلشبكة .........................................................................................................................

3 - - شهادة اإلصدارشهادة اإلصدار............................................................................................................

4 - الدفع في محل اإلقامة  - الدفع في محل اإلقامة 

- احلـواالت البـريديـة اIدفـوعة في مـحل اإلقـامة (بـاستـثنـاء حـواالت اIعـاشات) حتـصل من طرف

اIرسل إليه ....................................................................................................................

5 - - االحتجاج على احلواالت االحتجاج على احلواالت 

- تــعـوض تــعـريــفـة االحــتـجـاجــات اIـتــعـلــقـة بـاحلــواالت الـبــريـديــة إذا ثـبت وجــود خـطـأ فـي اخلـدمـة

تسبب فيه اIتعامل "بريد اجلزائر" ....................................................................................

6 - - خدمات خاصة خدمات خاصة 

أ - إشعار بالدفع :

- حواالت عادية .........................................................................................................

- حواالت التحويل اإللكتروني لألموال ........................................................................

ب - حوالة مدفوعة "يدا ليد"..........................................................................................

ج - البريد اIاكث .........................................................................................................

د - التوزيع السريع......................................................................................................

7 - - تعريفة التجديد أو تأشيرة التاريخ تعريفة التجديد أو تأشيرة التاريخ ..............................................................................

نوع العملياتنوع العمليات
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1 -  التحصيالت -  التحصيالت
أ - تقد¤ الصكوك اIصرفية للدفع في غرفة اIقاصة.............................................................

ب - تقد¤ سندات جتارية للدفع :
- محل الدفع �ركز الصكوك البريدية.............................................................................
- ليس لها محل دفع �ركز الصكوك البريدية...................................................................
ج- صكوك مصرفية وسندات جتارية مقدمة للدفع بوساطة مصلحة البريد لكل سند................
د- صـكــوك مـصــرفـيـة وســنـدات جتــاريـة قــابـلـة لـالحـتـجــاج ولم تـســدد بـعــدs عالوة عـلى الــتـعــريـفـات
اIذكورة في النقطة "ج" أعاله تضاف ....................................................................................

2 - - سحب األموال لفائدة صاحب احلساب اجلاري البريدي سحب األموال لفائدة صاحب احلساب اجلاري البريدي 
أ - صك السحب عند االطالع :

- تعريفة ثابتة قدرها ....................................................................................................
- عن كل 1000  دج أو كسر 1000  دج s وما يصل إلى 18.000 دج ...........................................
- أكثر من 18.000  دج عن كل 1000  دج أو كسر 1000 دجs وما يصل إلى مليون دينار ..............
- أكـثر مـن ملـيـون ديـنار عن كل  1000 دج أو كـسر  1000 دجs يضـاف إلى تعـريـفة اIـلـيون ديـنار
األولى ..............................................................................................................................

ب - السحب عند االطالع في مكاتب البريد اIعنية مع أو دون االطالع على الرصيد :
تعريفة ثابتة ...............................................................................................................
- عن كل 1000  دج أو كسر 1000  دج s وما يصل إلى 18.000 دج ...........................................
- أكثر من 18.000  دج عن كل 1000 دج أو كسر 1000 دجs وما يصل إلى مليون دينار................
- أكــثـر مـن مـلــيــون ديـنــارs عن كل 1000  دج أو كـسـر 1000  دج يــضــاف إلى تـعــريــفــة اIـلــيــون ديــنـار
األولى..................................................................................................................................

ج - السحب بواسطة اIوزع اآللي لألوراق النقدية :
- لالشتراك في اIصلحة (كل عامX) مع إصدار البطاقة النقدية اإللكترونية.........................
- الــتـــعــريـــفـــة الــنـــاجتــة عن عـــمـــلــيـــة الــســـحب عـــلى اIــوزع اآللـي لألوراق الــنـــقـــديــة في الـــشــبـــكــة
البريدية............................................................................................................................
- التـعريـفة عن عـملـية السـحب عـلى اIوزع اآللي لألوراق الـنقـدية في الـبنـوك اIعـتمـدة بشـبكة
شركة النقد اآللي والعالقات التلقائية بX البنوك..................................................................
- تعريفة الوضع حتت اIنع.............................................................................................

3 -  -  التالتّحويل لفائدة الغيرحويل لفائدة الغير
أ - التّحويالت العادية

- إلى غاية 10.000 دج ....................................................................................................

- أكثر من 10.000 دجs عن كل كسر 10.000 دجs يضاف إلى تعريفة 10.000 دج األولى................

القسم الفرعي الثانيالقسم الفرعي الثاني
تعريفات الصكوك البريديةتعريفات الصكوك البريدية

اIادةاIادة 59 : : حتدد تعريفات الصكوك البريدية كما يأتي : 

التعريفاتالتعريفات
بالديناربالدينار نوع العملياتنوع العمليات
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ب - التّحويالت التلقائية أو اIستعجلة 
- إلى غاية  10.000 دج ....................................................................................................
- أكـــثـــر من 10.000 دجs عن كل 10.000 دج أ و كـــســر  10.000 دج s تـــضـــاف إلـى تـــعـــريـــفــة 10.000 دج
األولى................................................................................................................................
- احلد األقصى اIقبوض .................................................................................................

ج - حتويالت بالعدد اIقدم في اجلداول اIتعددة
- إلى غاية 100 حتويل ...................................................................................................
- أكـثر من 100 حتـويلs عن كل 100 حتـويل أو كسر  100 حتـويل إضافيs تـضـاف إلى تعـريـفة 100
حتويل األولى......................................................................................................................

د-  حتويالت بالعدد على سند مغناطيسي أو إلكتروني
- إلى غاية 100 حتويل ...................................................................................................
- أكـثر من 100 حتـويلs عن كل 100 حتـويل أو كـسر  100 حتـويل إضافيs تـضـاف إلى تعـريـفة 100
حتويل األولى......................................................................................................................

4 - - الدالدّفع نقدا لفائدة الغيرفع نقدا لفائدة الغير
أ - صك  حتويل اسمي  أو حلامله عن كل 1.000 دج أو كل كسر 1.000 دج.................................

ب - صك دفع عــنـد االطالع حلــامـلـه أو لـفــائـدة الـغــيـر نــفس الــتـعــريـفـات اIــذكـورة فـي الـنــقـطـة (أ)
أعالهs إضافة إلى تعريفة ثابتة قدرها ....................................................................................

5 - الت - التّعريفة اخملفضة :عريفة اخملفضة :
- الــتّـــحــويل اIــتــعـــدد عــلى الــصـــكــوك اIــتــعــددة اIـــتــضــمــنــة 100 حتــويل عــلى األقـل أو اIــســتــوفــاة

للتعريفة الثابتة لـ 100 حتويل
أ- التعريفة الثابتة

- إلى غاية 100 حوالة ....................................................................................................

- ابتداء من 101 وعن كل حوالةs تضاف إلى تعريفة احلواالت اIائة (100) األولى.....................
ب - التعريفة النسبية

- حسب مجموع مبلغ الصك عن كل 1000 دج أو كسر 1000  دج ............................................
6 - - الـتالـتّـصـديق عـلى الصك......................................................................................................ـصـديق عـلى الصك......................................................................................................

7 - - التعريفات واخلدمات اخلاصة اخملتلفةالتعريفات واخلدمات اخلاصة اخملتلفة
أ - فتح حساب.................................................................................................................
ب - تعريفة سنوية على مسك احلساب................................................................................
ت-  اإلشعار بالرصيد.......................................................................................................

ث - إشعار دوري بالرصيد (إتاوة شهرية) 
- عن اإلشعار الشهري....................................................................................................
- عن اإلشعار األسبوعي .................................................................................................
- عن اإلشعار النصف أسبوعي .......................................................................................
- عن اإلشعار اليومي ....................................................................................................
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ج - اإلطالع على الرصيد 
- من خالل الشبابيك البريدية أو من خالل الشباك اآللي للنقود .......................................
.........................................................................................SMS من خالل األنترنت أو -
- من خالل مركز االتصاالت (مثل 30 15).........................................................................

ح - كشف احلساب 
- تكاليف البحث عن كل شهر ......................................................................................

زيادة عن ذلك وعن كل صفحة :
- في اIكاتب البريدية.................................................................................................
- في الشباك اآللي للنقود (10 عمليات األخيرة) .............................................................
- من خالل األنترنت ...................................................................................................
 خ - تغيير بيانات احلساب اجلاري البريدي و/أو العنوان ..................................................
د - معلومات مقدمة  عبر الهاتف ....................................................................................

ذ - تعريفات عن الصكوك أو األمر باخلصم لعدم كفاية الرصيد : 
- صك مــرسل من طــرف الـســاحب أو األمــر بـاخلــصم ال ~ــكن تــنــفـيــذه لــعـدم كــفــايـة الــرصــيـد في
احلساب............................................................................................................................
- صك بــدون رصــيـد مــرسـل إلى مــركـز الــصــكــوك الــبــريــديـة أو مــقــدم لــلــدفع من اIــســتــفــيـد أو
حامله..............................................................................................................................
- عدم كفاية الرصيد غير اIتوقع...................................................................................
-  صك مـقـدم لـلـدفع من اIــسـتـفـيـد الـذي طـلب صـاحب احلـســاب االمـتـنـاع عن الـدفع لـسـبب آخـر
غير الضياع أو سرقة الصك أو إفالس حامله .......................................................................
- حترير شهادة عدم الدّفع.............................................................................................
- رسالة االمتثال........................................................................................................
ر - إشعار مسبق إلكتروني أو عن طريق برقية بتسجيل بعض العمليات ............................
ز- إشعار بتسجيل حتويل ..............................................................................................

س- أمر باالقتطاع التلقائي متبوعا بسند أو بدونه 
- إلى غاية  1000 دج ....................................................................................................
- أكثر من 1000 دجs عن كل 1000 دج أو كسر 1000 دجs تضاف إلى تعريفة 1000 دج األولى......
ش - االحتجاجات..........................................................................................................
تـعــوض تـعـريــفـة االحــتـجــاجـات اIـتــعـلــقـة بــالـصـكــوك الـبــريـديــة إذا ثـبت وجــود خـطـأ فـي اخلـدمـة

تسبب فيه اIتعامل "بريد اجلزائر" .
ص- تعريفة عدم نشاط احلساب .......................................................................................
ض- تعريفة جتميد احلساب ............................................................................................
ط- تعريفة إعادة تنشيط احلساب ...................................................................................

ظ- حـجز الـتوقـيف على كل حـساب ..................................................................................
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القسم الفرعي الثالثالقسم الفرعي الثالث
تعريفات التحصيل واIراسالت مقابل الدفعتعريفات التحصيل واIراسالت مقابل الدفع

اIادة اIادة 60 : : حتدد تعريفات التحصيل واIراسالت مقابل الدفعs كما يأتي : 
الـــــتــــعـــــريـــــفــــاتالـــــتــــعـــــريـــــفــــات

بالديناربالدينار

1 - - القيم الواجب حتصيلها : القيم الواجب حتصيلها : 
أ - عند اإليداع: تخليص اإلرسال : (تعريفات الرسائل) عند االقتضاءs يضاف رسم التوصية 

ب -  عند تسوية احلساب :
- تعـريفة عن الـقيـمة احملصـلة أو غـير احملصـلة (يـضاف إلى هذه الـتعـريفة  4 دج عن كل فـاتورة
أو مخالصة لم يضع اIرسل عليها الطوابع اجلبائية القانونية)................................................

ج - التعريفة عن كل قائمة
(تعريفة مطبقة لنفس اIراسلة وعن كل قائمة)...............................................................
- التعريفة عن كل مراسلة مقدمة إلجراء االحتجاج..........................................................

2 - مراسالت مقابل الدفع : - مراسالت مقابل الدفع :
أ - عند اإليداع :

- تخليص اIراسلةs (تعريفات اIواد من نفس الصنف اIوصى عليها أو بقيمة مصرح بها) ......

-  التعريفة الثابتة .......................................................................................................
ب - إلغاء اIبلغ أو تعديله

- قبل اإلرسال..............................................................................................................

- بعد اإلرسال (تعريفة رسالة موصى عليها وزنها  20 غراما)..............................................

نوع العملياتنوع العمليات
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القسم الثانيالقسم الثاني
تعريفات مطبوعات و»اذج تسلم �قابلتعريفات مطبوعات و»اذج تسلم �قابل

اIادة اIادة 61 : : توفــر اIطـبوعـات ذات االستعمــال الفـردي مجانــا وحتـدد تعريفات اIـطبوعات والنمــاذج بالـعدد �قابل
كما يأتي :

1 -- حواالت عادية أو إلكترونية: حواالت عادية أو إلكترونية: (عشرة »اذج)....................................................................
2 -- حواالت الدفع (عادية أو مستعجلة) حلساب جار بريدي أو احلواالت االجتماعية للدفع :حواالت الدفع (عادية أو مستعجلة) حلساب جار بريدي أو احلواالت االجتماعية للدفع :

- حاملة تسمية احلساب (عشرة »اذج) ...........................................................................
- بدون تسمية احلساب (عشرة »اذج) ............................................................................

3 -- كشوف التحويالت البريدية :كشوف التحويالت البريدية :
- حاملة تسمية احلساب (مائة كشف).............................................................................
- بدون تسمية احلساب (مائة كشف)..............................................................................
4 -- قوائم الدفع : قوائم الدفع : (مائة قائمة)..........................................................................................
5 -- قوائم إرسال قيم للتحصيل :قوائم إرسال قيم للتحصيل : (العشر قوائم).................................................................
6 -- أظرفة إرسال قيم للتحصيل أظرفة إرسال قيم للتحصيل : (عشرة أظرفة)................................................................
7 -- أظرفة حاملة بالوجه عنوان مركز الصكوك البريديةأظرفة حاملة بالوجه عنوان مركز الصكوك البريدية : : (عشرة أظرفة)..............................

8 -- دفتر »اذج الصكوك البريدية :دفتر »اذج الصكوك البريدية : (خمسة وعشرون »وذجا على األقل)
-  عند فتح احلساب اجلاري البريدي...............................................................................
-  بناء على طلب صاحب احلساب...................................................................................

أصناف اIطبوعاتأصناف اIطبوعات
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الفصل الثانيالفصل الثاني
تعريفات اخلدمات اIالية البريدية في اجتاه البلدان األجنبيةتعريفات اخلدمات اIالية البريدية في اجتاه البلدان األجنبية

القسم األولالقسم األول
تعريفات احلواالت البريدية والتحويالت الدولية واIراسالت مقابل الدفعتعريفات احلواالت البريدية والتحويالت الدولية واIراسالت مقابل الدفع

القسم الفرعي األولالقسم الفرعي األول
تعريفات احلواالت البريديةتعريفات احلواالت البريدية

اIادة اIادة 62 : : حتدد التعريفات اIطبقة على احلواالت البريدية في اجتاه البلدان األجنبيةs كما يأتي : 

الـــــــتــــــعـــــــريــــــفــــــاتالـــــــتــــــعـــــــريــــــفــــــات
بالديناربالدينار

1 - احلواالت البريدية العادية - احلواالت البريدية العادية
أ - تعريفات عامة :

-  إلى غاية 500  دج ....................................................................................................

-  ما فوق 500  دج إلى   1000  دج .................................................................................
-  ما فوق 1000  دج إلى  2000  دج ................................................................................
-  ما فوق  2000  دج إلى  3000  دج ...............................................................................
- ما فوق   3000 دج إلى 5000  دج..................................................................................
-  ما فوق 5000 دجs عن كل 500  دج أو كسر 500 دجs تضاف إلى تعريفة  5000 دج األولى  ......
ب - يترتب على احلواالت التي يطلب اIرسل دفعها - يدا ليد - حتصيل تعريفة إضافية قدرها

2 -  -  حواالت التحويل اإللكتروني لألموال :حواالت التحويل اإللكتروني لألموال :
-  إلى غاية 9000 دينار ..................................................................................................
-  ما فوق9000 دج وعن كل 500 دج أو كسر 500 دجs تضاف إلى تعريفة 9000 دج األولى ...........

3 - - حواالت الدفع :حواالت الدفع :
-  إلى غاية  500 دج .......................................................................................................
- ما فوق 500   دج إلى 1000  دج .....................................................................................
-  ما فوق 1000  دج إلى 2000  دج ....................................................................................
-  ما فوق  2000 دج إلى  3000 دج ....................................................................................
-  ما فوق  3000 دج إلى  5000 دج ....................................................................................
-  ما فوق  5000  دجs عن كل 500 دج  أو كسر   500 دجs تضاف إلى تعريفة 5000 دج األولى.......

نوع العملياتنوع العمليات
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4 - - حاالت خاصة :حاالت خاصة :
أ - بــاسـتـثـنـاء حــواالت اIـعـاشـاتs يــتـرتب عـلى احلـواالت الــبـريـديـة اIــدفـوعـة في مـحل اإلقــامـةs حتـصـيل تــعـريـفـة من

اIرسل إليه تساوي أربعX دينارا (40 دج).
ب - يترتب عـلى احلواالت البريـدية التي يـطلب اIرسل تـسجيل اIبـلغ في حسابه بـالعملـة الصعـبة حتصيل تـعريفة

من اIرسل إليه تساوي أربعX دينارا (40 دج).
ج - تكاليف حترير شهادة تنازل من اIبلغ بالعملة الصعبة أربعون دينارا (40 دج).

د - عندمـا تخضع احلوالـة إلجراءات التأشيـرة من أجل التاريخ بسـبب خطأ اIرسل أو اIـرسل إليهs يترتب على ذلك
تـعريـفة تسـاوي ستـX دينارا (60 دج)s إن لم يـحدث أي خـطأ في اIـصلـحةs تـخضع احلـواالت اIأذون بدفـعهـا إلى نفس

التعريفة إالّ إذا كانت هذه التعريفة قد ¬ حتصيلها لالحتجاج أو لإلشعار بالدفع.
هـ -  حتـدد تـعـريـفـة احلــواالت اIـوجـهـة إلى "الـبـريـد اIـاكـث"s في اجتـاه الـبـلـدان األجـنـبـيــة  الـتي تـقـبل هـذا الـنـوع  من

التسليمs بـمبلغ  55  دج.
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القسم الفرعي الثانيالقسم الفرعي الثاني
تعريفات التحويالت البريدية الدوليةتعريفات التحويالت البريدية الدولية

اIادةاIادة 63 : : حتدد التعريفات اIطبقة على التحويالت البريدية الدولية في اجتاه البلدان األجنبيةs كما يأتي : 

1 - التحويالت اIنقولة عن طريق البريد :التحويالت اIنقولة عن طريق البريد :

- عن كل سند وعن كل 100 دج أو كسر 100 دج ....................................................................

- احلد األدنى للقبض.......................................................................................................

2 - تعريفة سنوية لدراسة وتكوين ملف التحويلتعريفة سنوية لدراسة وتكوين ملف التحويل.................................................................

نوع العملياتنوع العمليات

القسم الفرعي الثالثالقسم الفرعي الثالث
تعريفات مراسالت مقابل الدفعتعريفات مراسالت مقابل الدفع

64 : : حتـدد التـعـريفـات اIـطبـقـة على مـراسالت مـقابل الـدفع في اجتـاه البـلـدان األجنـبـية الـتي تـقبـل هذا الـنوع اIادةاIادة  
من اIراسالتs  كما يأتي : 

بـاإلضــافــة إلـى الـتــعــريــفــات اIــطــبــقــة عــلى اIــواد من الــصــنف الــذي تــنــتــمي إلــيهs فــإن اIــرسل ألي

مراسلة مقابل الدفع يؤدي عند اإليداع تعريفة حتسب كما يأتي :

1 -- احلالة العامةs عن كل مادة :احلالة العامةs عن كل مادة :

- تعريفة ثابتة ................................................................................................................

- تعريفة نسبية عن كل 100 دج أو كسر 100 دج  تضاف إلى التعريفة الثابتة اIقدرة �بلغ 60 دج....

 2 - في حالة تسجيل اIبلغ  في حساب جار بريدي : - في حالة تسجيل اIبلغ  في حساب جار بريدي :

- تعريفة ثابتة.................................................................................................................

- تعـريـفـة نـسـبيـة عن كل 100 دج أو كـسر 100 دج  تضـاف إلى الـتـعـريـفـة الـثـابـتـة اIـقـدرة �بـلغ 30 دج..

نوع العملياتنوع العمليات

القسم الثالثالقسم الثالث
تعريفات مختلفةتعريفات مختلفة

القسم الفرعي األولالقسم الفرعي األول
إشعار بالدفع واالحتجاجاتإشعار بالدفع واالحتجاجات

اIادة اIادة 65 : : ~كن مـرسل حـوالة بـريـدية أو حتـويل أن يطـلب  عـند اإلصـدار إعالمه بـاالنتـهاء اجلـيـد للـعمـلـية مـقابل دفع
تعريفة قدرها مائتا دينار (200 دج) شريطة أن يشترك البلد اIرسل إليه في هذه اخلدمة.

يترتب على إيـداع طلب ثان مسـبب بعدم اسـتالم اإلشعار حتصـيل تعريفـة قدرها  خمـسون دينار (50 دج)  وتعوض
هذه التعريفة إذا دفعت احلوالة البريدية قبل تاريخ إيداع الطلب الثاني.
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66 : : يـــتــــرتب عـــلـى االحـــتــــجـــاجـــات اIــــتـــعــــلـــقـــة اIــادة اIــادة 
بـاحلــواالت والـتـحــويالت الـبــريـديـة الــدولـيـة الــتي لم يـتم
تـخلـيصـهـا من تعـريـفة اإلشـعار بـالـدفع أو التـسـجيل عـند
إصـدار السـند أو إيـداعهs حتصـيل تـعريـفة تـساوي مـائتي

دينار(200 دج).  
كما تطـبق تعريفة مائتي دينار (200 دج) هذهs على
االحـتـجاجـات اIـودعة بـاجلـزائر واIـتـعلـقة بـاحلـواالت التي
أصـــدرتــهــا مــصــلــحــة خــارجــيــة بــاجتــاه مــصــلــحــة خــارجــيــة

أخرى.
تــــعـــــــوض تـــــعـــــريـــفــــة االحــــتـــجــــــاجــــات اIــــتـــعــــلــــقــــــة
بـاحلواالت الـبريـدية والـتحـويالت البـريديـة الدولـيةs  إذا
ثــبت وجـود خـطــأ في اخلـدمـة تـســبب فـيه اIـتــعـامل "بـريـد

اجلزائر" .

القسم الفرعي الثانيالقسم الفرعي الثاني
طلبات سحب أو تغيير عنوان وإلغاء أو تعديل اIبلغطلبات سحب أو تغيير عنوان وإلغاء أو تعديل اIبلغ

اIــادة اIــادة 67 :  : يــتـــرتب عــلـى طــلــبـــات ســحـب أو تــغـــيــيــر
عــنـوان حــوالــة أو إلــغــاء حتـويل أو إلــغــاء أو تــعــديل مــبـلغ
sـفــروضـة عــلى كل إرسـالIالــسـنــد الـذي ~ـثـل الـتــعـريـفــة ا

حتصيل تعريفة تساوي ما يأتي:
sقبل اإلرسال ......................................... مجانا
بعد اإلرسال .........................................  60 دج.
و في حـالـة طلب رفع مـبـلغ التـسـديد اIـفـروض على
اإلرسالs تـطبق الـتعـريفـة النـسبـية اIـنصـوص عليـها في

اIادة 64 أعالهs على مبلغ التسديد الذي يجب رفعه.

الباب الثالثالباب الثالث
أحكام نهائيةأحكام نهائية

اIادة اIادة 68 :  :  تلغى أحكام :

- اIــــرســـوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 91-383 اIــــؤرخ في 4
s1991 ــوافق 12 أكــتـــوبــر ســـنــةIربــيع الـــثــاني عــام 1412 ا

sذكور أعالهIتمم واIعدل واIا

- اIــــرســـوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 91-385 اIــــؤرخ في 4
ربـــيع الـــثـــاني عــام 1412 اIــوافق 12 أكــتـــوبـــر ســـنــة 1991

sذكور أعالهIوا

- اIـــرســوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 04-172 اIــؤرخ في 21
ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1425 اIــــوافق 10 يـــونـــيــــو ســـنـــة 2004

واIذكور أعاله.

وكل األحـكـام الـتـنـظــيـمـيـة الـسـابــقـة اخملـالـفـة  ألحـكـام
هذا اIرسوم.

69 :  : يــســري مــفــعــول هــذا اIــرسـوم ابــتــداء من اIـادة اIـادة 
أول يناير سنة 2015.

70 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 27 ذي احلــجــة عــام 1435 اIــوافق
21 أكتوبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

رئاسة اجلمهوريةرئاسة اجلمهورية
قـرار وزاري مشقـرار وزاري مشـترك مؤرترك مؤرّخ في أول ذي الخ في أول ذي الـقعدة عام قعدة عام 1435
 اI اIــــوافق وافق 27 غ غــــشتشت ســــنــــة ة s2014 يs يــــــحــــدد عدد عــــدد اIدد اIــــنــــاصباصب
العليا للعمال اIهنيX وسائقي السيارات واحلجابالعليا للعمال اIهنيX وسائقي السيارات واحلجاب

بعنوان احملافظة السامية لألمازيغية.بعنوان احملافظة السامية لألمازيغية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

sإن الوزير األول
sاليةIووزير ا

sالعام لرئاسة اجلمهورية Xواألم

- بــمـــقــتـــضـى الــمـــرســوم الـــرئــاسـي رقم 147-95
الــــمــــؤرخ فـي 27 ذي الــــحـــــجــــة عــــام 1415 الــــمــــوافق 27
مـــايـــو ســـنـــة 1995 والـــمـــتــضــمن إنــشــاء مــحــافــظــة عــلــيـا
مـــكـــلــــفـــة بـــرد االعــــتـــبـــار لألمــــازيـــغـــيــــة وبـــتـــرقـــيــــة الـــلـــغـــة

sاألمازيغية

- و�ــقـــتــضــى الــمـــرســوم الـــرئــاسـي رقم 307-07
اIـــؤرخ في 17 رمــضــان عــام  1428 اIــوافق 29 ســـبــتــمــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اIــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اIـــؤســــســـات واإلدارات

sالعمومية

قرارات0 مقرقرارات0 مقرّرات0 آراءرات0 آراء
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العددالعدد اIناصبب العليااIناصبب العليا

1رئيس حظيرة

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

sاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 08-05 اIـؤرخ
في 11 مــــحــــرم عــــام 1429 اIــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
XـهــنـيـIــتـضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلـاص بــالـعــمـال اIوا

sادة 38 منهIال سيما ا sوسائقي السيارات واحلجاب

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اIؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اIـوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

sواإلصالح اإلداري

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئاسـي اIؤرخ في 23 صـفر
Xتضمن تعيIوافق أول مارس سنة 2008 واIعام 1429 ا

sالعام لرئاسة اجلمهورية Xاألم

يقررون ما يأتي :يقررون ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 38 من اIـرسوم
الــــتـــنــــفــــيـــذي رقم 08-05 اIــــؤرخ في 11 مـــحـــرم عـــام 1429
اIـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واIــذكــور أعالهs يــحــدد عـدد
اIـنـاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابع الـوظـيـفي بـعـنـوان احملـافـظة

السامية لألمازيغيةs كما يأتي :

وزارة ا;اليوزارة ا;اليّة

قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 2 ذي الـقــعــدة عـام  ذي الـقــعــدة عـام 1434
اIــــوافق اIــــوافق 8 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة  ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة s2013 يــــعــــدل الــــقــــرارs يــــعــــدل الــــقــــرار
الـوزاري اIـشـتـرك اIؤرخ في الـوزاري اIـشـتـرك اIؤرخ في 25 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1433
اIــــوافق اIــــوافق 13 غــــشت ســــنــــة  غــــشت ســــنــــة 2012 الــــذي يــــحــــدد تــــعــــداد الــــذي يــــحــــدد تــــعــــداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
بــــــاألعــــــوان الــــــعــــــامـــــلـــــX فـي نـــــشـــــاطـــــات احلـــــفظ أوبــــــاألعــــــوان الــــــعــــــامـــــلـــــX فـي نـــــشـــــاطـــــات احلـــــفظ أو
الــصــيــانــة أو اخلـدمــات بــعــنــوان اIــصــالح اخلــارجــيـةالــصــيــانــة أو اخلـدمــات بــعــنــوان اIــصــالح اخلــارجــيـة

للخزينة.للخزينة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإن األم

sاليةIووزير ا

- بــــــمـــــقـــــتــــــضى اIـــــرســــوم  الــــرئـــــاسي رقم 308-07
الــمــؤرخ فـي 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتـمـبـر
ســـــنــــة 2007 الـــــذي يـــــحــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــوظــــيـف األعــــوان
الــــمـــتـــعــــاقـــديـن وحــــقـــوقـــهــم وواجـــبـــاتــــهـم والــعـــنــاصــر
الــــمـــــشـــــكــــلـــــة لـــــرواتــــبـــــهــم والــــقـــــواعـــــد الــــمـــــتــــعــــلـــــقــــة
بتسييرهم وكـذا النظام التأديبي اIـطبق عليهمs ال سيما

sادة 8 منهIا

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

 sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- وبــمـقــتــضـى الــمــرسـوم الـتـنـفـيذي رقم 129-91
الــــمــــؤرخ فـي 26 شــــوال عــــام 1411 الــــمــــوافق 11 مـــايـــو
سـنـة 1991 والـمـتـعـلــق بـتـنـظـيـم الــمـصـالـح اخلارجية

sتممIعدل واIا sللخزينة وصالحياتها وعملها

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

sاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

- وبـــمــــقـــتـــضــى اIــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 190-03
اIــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اIــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات اIـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

sالعمومية

- و�ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرّئـاسيّ اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

sالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

األمX العام لرئاسة اجلمهوريةاألمX العام لرئاسة اجلمهورية
العقبي حبالعقبي حبّة

اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حــــــرر بـــــــاجلــــــزائــــــر فـي أول ذي الــــــقـــــــعــــــدة عــــــام 1435
اIوافـــق 27 غشت سنة 2014.

وزير اIاليةوزير اIالية
محمد جالبمحمد جالب

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياIدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

348

288

288

240

240

219

200

240

200

200

التصنيفالتصنيف

مناصب الشغلمناصب الشغل

7

5

5

3

3

2

1

3

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-

293

293

52

406

3

1

5

22

1402

1

42

27

1961

عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى الثالث
عامل مهني من اIستوى الثاني

سائق سيارة من اIستوى الثاني
سائق سيارة من اIستوى األول

حارس
عون خدمة من اIستوى الثاني
عون خدمة من اIستوى األول
عامل مهني من اIستوى األول

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق 

اجملموعاجملموع
2+1

52

406

3

1

5

22

1402

1

42

320

2254 اجملموع العاماجملموع العاماجملموع اجملموع 

- وبــــمــــقـــتــــضــى الــــقـــرار الــــوزاري الــــمـــشــــتـــرك
الـــــــمـــــــؤرخ فـي 25 رمــــــضـــــــان عــــــام 1433 الـــــــمـــــــوافـق 13
غــــــشــت ســـــنـــــة 2012 الــــــذي يــــحــــــدد تــــــعــــــداد مــــنــــاصب
الــــــشــــــغــل وتـــــصــــــنـــــيـــــفـــــهــــــا ومـــــدة الـــــعـــــقـــــد الـــــخـــــاص
بــــــاألعــــــوان الـــــعـــــامــــلـــــيــن فـي نـــــشـــــاطــــات الـــــحـــــفظ أو
الــــصــــيــــانــــة أو اخلــــدمـــات بـــــعــــنــــوان اIــــصــــالـح اخلــــارجــــيـــة

sللخزينة

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

الـــــــمــــــادة األولى :الـــــــمــــــادة األولى : تــــــعـــــدل أحــــــكــــــام اIـــــادة األولـى من
الـقـرار الــوزاري الـمـشــتـرك الـمـؤرخ فـي 25 رمـضـان
عــام 1433 الــمــوافق 13 غــشت سـنـة 2012 واIـذكـور أعاله

كما يأتي :

"الــمــادة األولـى : تــطــبــيــقــا ألحــكــام الــمــادة 8 من
الـــــــمــــــــرســـــــوم  الــــــرئـــــــاســي رقـم 07-308 اIــــــؤرخ في 17
رمــــضــــان عــــام 1428 اIــــوافق 29 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2007

والـــمـــذكـــور أعـالهs يـــحـــدد هــذا الـــقـــرار تــعــداد مـنــاصب
الــــشــــغـل وتــــصــــنــــيــــفــــهــــا ومـــــدة الــــعــــقــــد اخلــــاص بــــاألعــــوان
الـــــعــــــامـــــلـــــيـن فـي نــــــشـــــاطـــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانــــة أو
اخلــدمــات بــعــنــوان اIــصــالـح اخلــارجــيــة لــلــخــزيــنــةs طــبــقــا

للجداول اIلحقة.

الـــــــمــــــادة الـــــــمــــــادة 2 :  : يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا الـــــقـــــرار فـي اجلـــــريـــــدة
الـــرّســـمــيـّــة لـــلـــجــمـــهـــوريّــة الــجـــزائــريّــة الـدّ~ــقــراطــيّـة

الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 2 ذي الـقـعـدة عـام 1434 اIـوافق 8
سبتمبر سنة 2013.

 عن وزير عن وزير اIاليةاIالية
األمX العاماألمX العام

ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
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التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

348

288

288

200

200

348

288

240

219

200

200

348

288

240

219

200

200

348

288

200

200

200

348

288

219

200

240

200

200

7

5

5

1

1

7

5

3

2

1

1

7

5

3

2

1

1

7

5

1

1

1

7

5

2

1

3

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
52

52

-
-
-
-
-
19

19

-
-
-
-
-
17

17

-
-
-
-
16

16

-
-
-
-
-
-
10

10

8

43

3

121

14

189

2

28

1

3

84

4

122

1

48

2

1

71

-
123

3

19

117

10

-
149

2

42

7

142

1

5

-
199

عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهـني من اIستوى الثالث
حارس

عامل مهني من اIستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى الثاني
سائق سيارة من اIستوى األول

حارس
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى الثاني
سائق سيارة من اIستوى األول

حارس
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

حارس
عون خدمة من اIستوى األول
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول
حارس

عون خدمة من اIستوى الثاني
عون خدمة من اIستوى األول
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

-
-
-
-
-

241

-
-
-
-
-
-

141

-
-
-
-
-
-

140

-
-
-
-
-

165

-
-
-
-
-
-
-

209

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

التعداد التعداد 
( 2+1 )

اIديرياتاIديريات
اجلهويةاجلهوية
للخزينةللخزينة

اجلزائر

عنابة

بشار

بسكرة

بومرداس
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التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

348

288

240

219

200

200

348

288

200

200

348

288

240

200

200

348

288

200

200

348

288

200

200

348

288

219

200

200

7

5

3

2

1

1

7

5

1

1

7

5

3

1

1

7

5

1

1

7

5

1

1

7

5

2

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
17

17

-
-
-
21

21

-
-
-
-
22

22

-
-
-
33

33

-
-
-
19

19

-
-
-
-
27

27

7

32

2

3

119

-
163

3

21

105

-
129

2

25

1

104

-
132

5

30

118

-
153

4

28

84

-
116

3

23

3

89

9

127

عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى الثاني
سائق سيارة من اIستوى األول

حارس
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

حارس
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى الثاني
حارس

عامل مهني من اIستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

حارس
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

حارس
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول
حارس

عامل مهني من اIستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

-
-
-
-
-
-

180

-
-
-
-

150

-
-
-
-
-

154

-
-
-
-

186

-
-
-
-

135

-
-
-
-
-

154

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

التعداد التعداد 
( 2+1 )

اIديرياتاIديريات
اجلهويةاجلهوية
للخزينةللخزينة

الشلف

قسنطينة

غرداية

خنشلة

مستغا®

وهران
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التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

348

288

219

200

200

200

348

288

219

200

200

7

5

2

1

1

1

7

5

2

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
17

17

-
-
-
-
23

23

293

4

40

2

135

27

-
208

8

27

3

113

-
151

1961

عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول
سائق سيارة من اIستوى األول

حارس
عون خدمة من اIستوى األول
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول
سائق سيارة من اIستوى األول

حارس
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
اجملموع الكلياجملموع الكلي

-
-
-
-
-
-

225

-
-
-
-
-

174

2254

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق  (تابع) (تابع)

التعداد التعداد 
( 2+1 )

اIديرياتاIديريات
اجلهويةاجلهوية
للخزينةللخزينة

سطيف

تلمسان

قـرا ر مؤرخ في را ر مؤرخ في 21 ذي الق ذي القـعدة عام عدة عام 1433 اIوافق  اIوافق 7 أك أكـتوبرتوبر
سنة سنة s2012 يعدل القرار اIؤرخ في s يعدل القرار اIؤرخ في 18 ربيع الثاني ربيع الثاني
واIــتــضـمن 1432 اIــوافق  اIــوافق 23 مــارس ســنـة  مــارس ســنـة 2011 واIــتــضـمن  عـام عـام 
تعـيX أعضاء الـلجنـة الوطنيـة لصفـقات الدراساتتعـيX أعضاء الـلجنـة الوطنيـة لصفـقات الدراسات

واخلدمات.واخلدمات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قــــرار مــــؤرخ في 21 ذي الــــقــــعــــدة عـــام 1433
اIوافق 7 أكتـوبر سـنة s2012 يعـدل القـرار اIؤرخ في 18
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1432 اIــــوافق 23 مــــارس ســــنــــة 2011
واIــتــضـمـن تــعـيــX أعــضــاء الــلــجــنــة الـوطــنــيــة لــصــفــقـات

الدراسات واخلدماتs كما يأتي :
".................. (بدون تغيير حتى)

sالسيدان بدوي زديغه وعبد الرحمان عرابة -
¡ثال وزير النقلs على التوالي عضوا أساسيا وعضوا
مستخلفاs خلفا لآلنسة صليحة رمضان والسيد بدوي

زديغه.
...................(الباقي بدون تغيير)...................".

قـــــــــرار مـــــــــؤرخ  في قـــــــــرار مـــــــــؤرخ  في 12 مـــــــــحـــــــــرم عـــــــام  مـــــــــحـــــــــرم عـــــــام 1434 اIــــــــوافق  اIــــــــوافق 26
نــوفــمــبــر نــوفــمــبــر ســنــة ســنــة s2012 يـــعـــدل الـقــرار اIــؤرخ في s يـــعـــدل الـقــرار اIــؤرخ في 18
ربيع الـثاني عام ربيع الـثاني عام 1432 اIوافق  اIوافق 23 مارس سنة  مارس سنة 2011
واIــــتــــضــــمـن تـــعـــيــــX أعـــضــــاء الـــلـــجــــنـــة الـــوطــــنـــيـــةواIــــتــــضــــمـن تـــعـــيــــX أعـــضــــاء الـــلـــجــــنـــة الـــوطــــنـــيـــة

لصفقات األشغال.لصفقات األشغال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 12 مـحرم عام 1434 اIـوافق
26 نوفمبر سنة s2012 يعدل القرار اIؤرخ في 18 ربيع

الـثاني عام 1432 اIوافق 23 مـارس سنة 2011 واIـتضمن
sعدلIا sأعضاء الـلجنة الوطنية لـصفقات األشغال Xتعي

كما يأتي:

" .................(بدون تغيير حتى)

- الـســيـد أعـمــر بـلــحـاج عــيـسىs ¡ــثل وزيـر الــسـكن
والــعــمــرانs عــضــوا أســاســيــا خـلـفـا لـلـسـيـد عـبـد احلـمـيد

بن سيراج.

..................(الباقي بدون تغيير)................... ".
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قــــــرار مـــــؤرقــــــرار مـــــؤرّخ في خ في 27  ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام   ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1435 اIـــــوافق  اIـــــوافق 22
سـبـتمـبـر سـبـتمـبـر سـنـة سـنـة s2014  يـتضـمs  يـتضـمّـن تـفـويض اإلمـضـاءـن تـفـويض اإلمـضـاء
إلى مــــــديـــــر الـــــتـــــنــــــظـــــيم والــــــتـــــنـــــفـــــيــــــذ احملـــــاســـــبيإلى مــــــديـــــر الـــــتـــــنــــــظـــــيم والــــــتـــــنـــــفـــــيــــــذ احملـــــاســـــبي

للميزانيات باIديرية العامة للمحاسبة.للميزانيات باIديرية العامة للمحاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــ

sاليةIإن وزير ا
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

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

sاليّةIالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-364 اIؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 اIوافق 28 نوفمبر سنة 2007
sــالــيّــةIــركــزيــة فـي وزارة اIــتــضــمّـن تــنــظــيـم اإلدارة اIوا

sتمّمIعدّل واIا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-155 اIؤرّخ
في 5 رجـب عـــام 1435 اIــــوافق 5 مــــايــــو ســــنـــة 2014 الــــذي

sيرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
- وبـــعــــد االطـالع عــلى اIـــرســـوم الــــرّئــاسيّ  اIــؤرّخ
في 7 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1430 اIـوافق أوّل يـونـيـو سـنـة
2009 واIـــتــضــمّن تــعــيــX الـــسّــيــد خــالــد خلــضــاريs مــديــرا

لــلـتــنــظـيـم والـتــنــفـيــذ احملــاسـبـي لـلــمــيـزانــيــات بـاIــديــريـة
sاليّةIالعامة للمحاسبة بوزارة ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :
اIاIـادة األولى :ادة األولى : يـفـوض إلى السـيـد خـالد خلـضـاريs مـدير
التـنـظـيم والتـنـفيـذ احملـاسبـي للـمـيزانـيـات باIـديـرية الـعـامة
للمـحاسـبةs اإلمـضـاء في حدود صالحـياته بـاسم وزير اIـاليّة

على جميع الوثائق واIقررات �ا في ذلك القرارات.
اIـادة اIـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 27 ذي الـقــعـدة عـام 1435 اIـوافق

محمد جالبمحمد جالب22 سبتمبر سنة 2014.

وزارة التكوين والتعليم ا;هني?وزارة التكوين والتعليم ا;هني?
قــــرار وزاري مرار وزاري مــــشـتــــرك مرك مــــؤرخ في ؤرخ في 17 ذي ال ذي الـقــــعــــدة عدة عـام ام 1434
اIوافق اIوافق 23 سب سبـتمبر سنة تمبر سنة s2013 يحs يحـدد تعداد مناصبدد تعداد مناصب
الالــــــشــــغل وتغل وتــــــصــــنــــــيــــفــــهــــــا وما ومــــدة الدة الــــــعــــقــــد اخلد اخلــــــاص باص بــــاألعاألعــــوانوان
الالــــــــعــــــــامامــــــــــلــــــــX في نX في نــــــــــشــــــــاطاطــــــــات احلات احلــــــــفـظ أو الظ أو الــــــــصــــــــيــــــــانانــــــــة أوة أو
.XهنيIاخلدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم ا.XهنيIاخلدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم ا

ـــــــــــــــــــــــــ
sالعام للحكومة Xاألم sإن الوزير

sاليةIووزير ا
sXهنيIووزير التكوين و التعليم ا

- �ـقـتــضى اIـرســوم الـرئـاسي رقم 07 -308 اIـؤرخ
في17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبــتـمـبـر سـنـة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اIــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اIــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اIــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

sادة 8 منهIال سيما ا sطبق عليهمIا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اIــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 13 -312
اIــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اIــوافق 11 ســـبــتــمــبــر

sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIسنة 2013  وا
- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 95 -54 اIؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

sاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 03 - 87 اIؤرخ
في 30 ذي احلـــجـــة عــام 1423 اIــوافق 3 مـــارس ســـنــة2003 
sXهنيIالذي يحدد صالحيات وزير التكوين والتعليم ا

- و�قتـضى اIرسوم التـنفيذي رقم 10 - 99 اIؤرخ
في 2 ربيع الـثاني عام 1431 اIوافق 18 مـارس سنة 2010
الذي يحـدد القـانون األسـاسي النمـوذجي Iعـاهد الـتكوين

sXهنيIوالتعليم ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-313 اIـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اIوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

sالعام للحكومة Xاألم sالوزير Xتضمن تعيIوا
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 8 من اIـرسـوم
الــرئـــاسي رقم 07-308 اIــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اIوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واIذكـور أعالهs يحدد هذا
الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اIـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ
أو الــصــيـــانــة أو اخلــدمــات وتــصـــنــيــفــهــا وكـــذا مــدة الــعــقــد
اخلـــاص بــاألعـــوان الـــعـــامـــلــX بـــعـــنـــوان مــعـــاهـــد الـــتــكـــوين

والتعليم اIهنيsX طبقا للجدول اIلحق.
اIــــادة اIــــادة 2 : يــــتم تــــوزيـع تــــعــــدادات مــــنــــاصـب الــــشــــغل
اخلاصة باألعوان اIتـعاقدين على مستوى معاهد التكوين

والتعليم اIهنيsX وفقا للجداول اIلحقة.
اIـادة اIـادة 3 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.
حـرر بـاجلــزائــر في 17 ذي الـعـقـدة عـام 1434 اIـوافق

23 سبتمبر سنة 2013.

وزير التكوينوزير التكوين
XهنيIوالتعليم اXهنيIوالتعليم ا
نور الدين بدوينور الدين بدوي

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
 األمX العام األمX العام
 ميلود بوطبة ميلود بوطبة

عن الوزيرs األمX العام للحكومة عن الوزيرs األمX العام للحكومة 
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير العام للوظيفة العموميةاIدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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- عامل مهني من اIستوى األول
- عون خدمة من اIستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اIستوى األول

- سائق سيارة من اIستوى الثاني
- عامل مهني من اIستوى الثاني
- عامل مهني من اIستوى الثالث
- عامل مهني من اIستوى الرابع

اجملموع  العاماجملموع  العام

XهنيIمعاهد التكوين والتعليم اXهنيIمعاهد التكوين والتعليم ا

XهنيIعاهد التكوين والتعليم اI تعاقدينIناصب الشغل اخلاصة باألعوان اI احلصيلة اإلجماليةXهنيIعاهد التكوين والتعليم اI تعاقدينIناصب الشغل اخلاصة باألعوان اI احلصيلة اإلجمالية

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

200

200

200

219

240

240

288

315

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )
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التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

15

-
19

3

-
-
4

-
41

- عامل مهني من اIستوى األول
- عون خدمة من اIستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اIستوى األول

- سائق سيارة من اIستوى الثاني
- عامل مهني من اIستوى الثاني
- عامل مهني من اIستوى الثالث
- عامل مهني من اIستوى الرابع

اجملموع العاماجملموع العام

معهد التكوين والتعليم اIهنيX بئر خادممعهد التكوين والتعليم اIهنيX بئر خادم
مناصب الشغل اخلاصة باألعوان اIتعاقدينمناصب الشغل اخلاصة باألعوان اIتعاقدين
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الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

200

200

200

219

240

240

288

315

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

مناصب الشغلمناصب الشغل

9

7

27

-
-
-
-
-
43

1

1

1

2

3

3

5

6

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

9

7

27

-
-
-
-
-
43

- عامل مهني من اIستوى األول
- عون خدمة من اIستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اIستوى األول

- سائق سيارة من اIستوى الثاني
- عامل مهني من اIستوى الثاني
- عامل مهني من اIستوى الثالث
- عامل مهني من اIستوى الرابع

اجملموع  العاماجملموع  العام

معهد التكوين والتعليم اIهنيX عنابةمعهد التكوين والتعليم اIهنيX عنابة
مناصب الشغل اخلاصة باألعوان اIتعاقدينمناصب الشغل اخلاصة باألعوان اIتعاقدين

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

200

200

200

219

240

240

288

315

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

مناصب الشغلمناصب الشغل

1

-
17

-
-
2

-
-
20

1

1

1

2

3

3

5

6

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

1

-
17

-
-
2

-
-
20

- عامل مهني من اIستوى األول
- عون خدمة من اIستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اIستوى األول

- سائق سيارة من اIستوى الثاني
- عامل مهني من اIستوى الثاني
- عامل مهني من اIستوى الثالث
- عامل مهني من اIستوى الرابع

اجملموع العاماجملموع العام

معهد التكوين والتعليم اIهنيX ورقلةمعهد التكوين والتعليم اIهنيX ورقلة
مناصب الشغل اخلاصة باألعوان اIتعاقدينمناصب الشغل اخلاصة باألعوان اIتعاقدين
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الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

200

200

200

219

240

240

240

288

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 ) مناصب الشغلمناصب الشغل

8

1

11

-
-
-
2

1

23

1

1

1

2

3

3

3

5

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

8

1

11

-
-
-
2

1

23

- عامل مهني من اIستوى األول
- عون خدمة من اIستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اIستوى األول
- عون خدمة من اIستوى الثاني
- عامل مهني من اIستوى الثاني

- سائق سيارة من اIستوى الثاني
- عامل مهني من اIستوى الثالث

اجملموع العاماجملموع العام

معهد التكوين والتعليم اIهنيX سيدي بلعباسمعهد التكوين والتعليم اIهنيX سيدي بلعباس
مناصب الشغل اخلاصة باألعوان اIتعاقدينمناصب الشغل اخلاصة باألعوان اIتعاقدين

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

200

200

200

219

240

240

288

315

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

مناصب الشغلمناصب الشغل

13

6

8

-
1

-
-
-
28

1

1

1

2

3

3

5

6

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

13

6

8

-
1

-
-
-
28

- عامل مهني من اIستوى األول
- عون خدمة من اIستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اIستوى األول

- سائق سيارة من اIستوى الثاني
- عامل مهني من اIستوى الثاني
- عامل مهني من اIستوى الثالث
- عامل مهني من اIستوى الرابع

اجملموع العاماجملموع العام

معهد التكوين والتعليم اIهنيX اIديةمعهد التكوين والتعليم اIهنيX اIدية
مناصب الشغل اخلاصة باألعوان اIتعاقدينمناصب الشغل اخلاصة باألعوان اIتعاقدين



28 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3263
22 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2014 م م

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

200

200

200

219

240

240

288

315

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 ) مناصب الشغلمناصب الشغل

7

-
4

-
-
2

1

-
14

1

1

1

2

3

3

5

6

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

7

-
4

-
-
2

1

-
14

- عامل مهني من اIستوى األول
- عون خدمة من اIستوى األول

- حارس
- سائق سيارة من اIستوى األول

- سائق سيارة من اIستوى الثاني
- عامل مهني من اIستوى الثاني
- عامل مهني من اIستوى الثالث
- عامل مهني من اIستوى الرابع

اجملموع العاماجملموع العام

معهد التكوين والتعليم اIهنيX سطيفمعهد التكوين والتعليم اIهنيX سطيف
مناصب الشغل اخلاصة باألعوان اIتعاقدينمناصب الشغل اخلاصة باألعوان اIتعاقدين

وزارة العالقات مع البر;انوزارة العالقات مع البر;ان
قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 2 شعـبـان عـام  شعـبـان عـام 1435 اIـوافق أول يـونيـو سـنة  اIـوافق أول يـونيـو سـنة s2014 يـتـضمـن جتديـد تـشـكيـلـة الـلجـنـة اIـتسـاويـة األعـضاءs يـتـضمـن جتديـد تـشـكيـلـة الـلجـنـة اIـتسـاويـة األعـضاء

اخملتصة بأسالك موظفي وزارة العالقات مع البرIان.اخملتصة بأسالك موظفي وزارة العالقات مع البرIان.
ــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قرار مؤرخ في 2 شعـبان عـام 1435 اIوافق أول يـونيو سنة s2014 جتـدد تشكيـلة اللجـنة اIتسـاوية األعضاء
اخملتصة بأسالك موظفي وزارة العالقات مع البرIانs كما يأتي :

 األعضاء األعضاء
الدالدّائمون ائمون 

األسالكاألسالك
¡ث¡ثّلو اIوظفXلو اIوظفX¡ث¡ثّلو اإلدارةلو اإلدارة

sهندسون في اإلعالم اآلليIا -
sتصرفونIا -

sترجمون - التراجمةIا -
sالوثائقيون - أمناء احملفوظات -

sملحقو اإلدارة -
sالتقنيون في اإلعالم اآللي -

sاحملاسبون اإلداريون -
sأعوان اإلدارة -

sالكتاب -
- اIـــــعــــاونـــــون الــــتـــــقــــنـــــيــــون في

sاإلعالم اآللي
- األعـوان الـتـقـنـيـون في اإلعالم

sاآللي
sهنيونIالعمال ا -

sسائقو السيارات -
- احلجاب.

- مراد حامدي

- عـبـاس عبـد الـكر¤
كشرود

- نورة عقون

- محمود سفير

- رشيد بن ناصر

sشـــــــريــــــفــــــة لــــــدرع -
زوجة بودودة

- رزيقة سبيحي

- تومي طيب

- السعيد سكفالي

- حمزة بوزيدي

- نوارة ديب

- Iياء شلغوم

 األعضاء األعضاء
آإلضافيونآإلضافيون

 األعضاء األعضاء
الدالدّائمون ائمون 

 األعضاء األعضاء
آإلضافيونآإلضافيون
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الهيئة الوطنية للوقايةالهيئة الوطنية للوقاية
من الفساد ومكافحتهمن الفساد ومكافحته

قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرخ في 11 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1435
الـمــوافق الـمــوافق 9 يولـيو سنة  يولـيو سنة s2014 يحدد قـائمة صفقات يحدد قـائمة صفقات
الــدراســـات والـــلــوازم والـــخــدمـات اخلاصـة التيالــدراســـات والـــلــوازم والـــخــدمـات اخلاصـة التي

ال تستلزم اللجوء إلى مناقصة.ال تستلزم اللجوء إلى مناقصة.
ــــــــــــــــــــــــــ

sاليةIإن وزير ا

ورئـــيس الـــهــيـــئـــة الـــوطــنـــيـــة لـــلــوقـــايـــة من الـــفـــســاد
sومكافحته

- بــــمــــقـــتــضـى الــمــرسـوم الـرئـاسي رقم  413-06
الــمـــــؤرخ فـي أول ذي الــــقــــعــــدة عــــام 1427 الـــمـــوافـق
22 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2006 الـــذي يـــحــدد تـــشـــكــيـــلـــة الــهـــيـــئــة

الـــــوطــــــنـــــيـــــة لــــــلـــــــوقـــــايــــــة من الــــفــــســـاد ومــــكــــافـــحــــته
وتـنــظـيـمــهـا وكـيــفـيـات ســيـرهـاs اIـعــدل واIـتـمـمs ال سـيـمـا

sادة 9 منهIا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-236 اIـؤرخ
في 28 شــــوال عــــام 1431 اIــــوافق 7 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
والــمـــتــضـــمـن تــنـــظــيــم الـصـفـــقــات الــعـمــومـيــةs اIـعـدل

sادة 44 منهIال سيما ا sتممIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

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

sاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIادة األولى :اIادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اIادة 44 من اIـرسوم
الــــــرئـــــاسـي رقم 10-236 اIـــــؤرخ في 28 شــــــوال عـــــام 1431
اIوافق 7 أكتـوبر سنة 2010 واIتضـمن تنظيم الـصفقات
الـعـمـومـيةs يـهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديد قـائـمـة صـفـقات

الــــدراســـــات والـــــلــــوازم واخلـــــدمـــــات اخلــــاصـــــة اIـــــرتــــبـــــطــــة
بنشاطات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

التي ال تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة.

اIـادة اIـادة 2 : : حتـدد قـائـمــة صـفـقـات الــدراسـات والـلـوازم
والــــخـــدمــــات اخلــاصـــة الـــمــــذكـــورة فـي الــــمـــادة األولـــى

أعـــالهs كما يأتي :

- تـقـد¤ خـدمـات الـدراســات اIـتـعـلـقـة بــالـتـحـقـيـقـات
وعــمــلــيــات ســبــر اآلراء اIــســـنــدة إلى مــكــاتب الــدراســات

sالعمومية ذات الصلة �هام الهيئة

- تــقـد¤ خــدمـات الــدراسـات اIــتـعـلــقـة بــالـوقــايـة من
sالفساد ومكافحته

- تـقـد¤ اخلــدمـات اIـتــعـلـقــة بـعـمــلـيـات إنــتـاج ونـشـر
وطـــبع وإعـــادة طــبـع وتــرجـــمــة وتـــوزيع نـــسخ اIـــصــنـــفــات

sتعلقة �يادين تدخل الهيئةIنشورات اIوا

- تـــقــــد¤ اخلـــدمــــات اIـــتـــعــــلـــقــــة بـــتــــنـــظـــيـم اIـــعـــارض
sلتقياتIؤتمرات واIوالندوات وا

- تقـد¤ اخلدمـات اIتعـلقـة بإخـراج األفالم واألشرطة
الـوثـائـقـيـة والـعـلـمـيـة والـومـضـات اإلشـهـاريـة ذات الـصـلة

sوضوع الوقاية من الفساد ومكافحته�

- تــــقــــديــم الــــخـــــدمـــات الـــمـــــتـــعـــلـــــقـــة بــاإليــواء
واإلطـــعــام وكـــراء اIـــكــاتـب وقــاعـــات اIــؤتـــمـــرات ووســائل

النقل اخملتلفة.

الـــمــــادة الـــمــــادة 3 : : يـــنـــشـــر هـــــذا الـــقـــرار فـي اجلـريـدة
الــــرّســــــمــــيــّـــة لــلـــجــمـــهــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ~ــقـــراطــيّــة

الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 11 رمــضــان عـام 1435 اIـوافق 9
يوليو سنة 2014.

رئيس الهيئة الوطنية للوقايةرئيس الهيئة الوطنية للوقاية
من الفساد ومكافحتهمن الفساد ومكافحته

براهيم بوزبوجنبراهيم بوزبوجن

وزير اIاليةوزير اIالية

محمد جالبمحمد جالب
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بنك اجلزائربنك اجلزائر
نــــظـــــــام رقـم نــــظـــــــام رقـم 14-04 مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 5 ذي احلـــــجــــــة عــــــام  ذي احلـــــجــــــة عــــــام 1435
اIــــوافق اIــــوافق 29 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة  ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة s2014 يــــحــــدد شـــروط يــــحــــدد شـــروط
حتـــــــــويـل رؤوس األمــــــــوالحتـــــــــويـل رؤوس األمــــــــوال إلـى اخلـــــــــارج بـــــــــعـــــــــنــــــــوانإلـى اخلـــــــــارج بـــــــــعـــــــــنــــــــوان
XـــــتـــــعــــامـــــلــــIاالســـــتــــثـــــمــــار فـي اخلــــارج مـن طــــرف اXـــــتـــــعــــامـــــلــــIاالســـــتــــثـــــمــــار فـي اخلــــارج مـن طــــرف ا

االقتصاديX اخلاضعX للقانون اجلزائري.االقتصاديX اخلاضعX للقانون اجلزائري.
ـــــــــــــــــــــــــ

sإن محافظ بنك اجلزائر
- �قـتضى األمر رقم 75-59 اIؤرخ في  20 رمضان
عــام 1395 اIــوافق 26 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1975 واIـــتـــضــمن

sتممIعدل واIا sالقانون التجاري
- و�ــقــتــضى األمــر رقم 96-22 اIــؤرخ في 23 صــفــر
عــام 1417 اIــوافق 9 يــولـــيـــو ســـنــة 1996 واIــتـــعـــلق بـــقــمع
مـخـالـفـة الـتـشـريع والـتـنـظـيـم اخلـاصـX بـالـصـرف وحـركة

sتممIعدل واIا sرؤوس األموال من وإلى اخلارج
- و�قـتـضى األمر رقم 03-11 اIؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانـيـة عـام 1424 اIـوافق  26 غـشت سـنة 2003 واIـتـعلق
بــالـنـقــد والـقـرضs اIـعــدل واIـتـممs ال ســيـمـا اIـواد 58 و59

sو60 و62 (الفقرتان ل وم) و126 منه
- و�ـقــتـضى الــقـانـون رقم 05-07 اIـؤرخ في 19 ربـيع
األول عـــــام 1426 اIــــــوافق 28 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2005 واIــــــتــــــعــــــلق
بــاحملــروقــاتs اIــعــدل واIـــتــممs ال ســيــمــا اIــادة 55 (الــفــقــرة

sاألخيرة) منه
- و�ـقتـضى اIـرسوم الـرئـاسي اIؤرخ في 10 ربـيع
األول عــام 1422 اIــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واIــتــضــمن

sمحافظ بنك اجلزائر ونوابه Xتعي
- و�ـقـتـضى اIــرسـوم الـرئـاسي اIـؤرخ في 10ربـيع
األول عــام 1422 اIــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واIــتــضــمن

sأعضاء مجلس إدارة بنك اجلزائر Xتعي
- و�ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي اIـــــؤرخ في 26
شعبان عام 1423 اIوافق 2 نوفـمبر سنة 2002 واIتضمن

sعضو في مجلس إدارة بنك اجلزائر Xتعي
- وبـمـقــتـضـى الـمـرســوم الـرئاسي اIؤرخ في 24
ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1424 اIـــــوافق 14 يـــــنــــــايـــــر ســـــنـــــة 2004

sأعضاء مجلس النقد والقرض Xتضمن تعيIوا

- و�قتـضى اIرسوم الرئاسي اIؤرخ في  5 جمادى
األولى عام 1427 اIوافق أول يونيو سنة 2006 واIتضمن

sنائب محافظ بنك اجلزائر Xتعي

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 96-205 اIؤرخ
في 18 مـحرم عام 1417 اIوافق 5 يونـيو سـنة  1996 الذي
يــحـدد كـيـفــيـات تـســيـيـر حـســاب الـتـخــصـيص اخلـاص رقم
084-302 الــــذي عـــــنــــوانه "الـــــصــــنـــــدوق اخلــــاص لــــتـــــرقــــيــــة

sتممIعدل واIا s"الصادرات

- وبـــمــقـــتـــضـى الــنـــظــام رقـم 02-01 اIـؤرخ في 8
ذي احلــجــة عـام 1422 اIـوافق 20 فــبـرايــر ســنـة 2002 الـذي
يــــحـــدد شــــروط تـــكــــوين مــــلف خـــاص بــــطـــلـب الـــتــــرخـــيص
بــــاالســـتــــثـــمــــار و/أو إقــــامـــة مــــكـــتـب تـــمــــثـــيـل في اخلـــارج

sللقانون اجلزائري Xاخلاضع Xاالقتصادي Xللمتعامل

- و�ـــــقـــــتـــــضى الـــــنـــــظـــــام رقم 07-01 اIـــــؤرخ في 15
مــحــرم عـام 1428 اIـوافق 3 فــبـرايــر ســنـة 2007 واIــتــعـلق
بـــالــقـــواعــد اIـــطــبـــقـــة عــلى اIـــعــامـالت اجلــاريـــة مع اخلــارج

 sتممIعدل واIا sواحلسابات بالعملة الصعبة

- وبناء على مـداولة مجلس النـقد والقرض بتاريخ
s2014 29 سبتمبر سنة

يصدر النظام اآلتي نصه :يصدر النظام اآلتي نصه :

اIادة األولى :اIادة األولى : يـهدف هـذا النـظـام إلى حتديـد شروط
حتــويل رؤوس األمــوال إلى اخلــارج بــعــنــوان االســتــثــمــار
Xاخلـاضـع Xاالقـتـصـاديـ XـتـعـاملـIفي اخلـارج من طـرف ا
لـلـقــانـون اجلـزائـريs اIُـكـمل لـنـشـاطـاتـهم في إنـتـاج الـسـلع

واخلدمات في اجلزائر.  

2 :  : يقـصد بـاالستـثـمار في اخلـارجs في مفـهوم اIادة اIادة 
هذا النظام :

sإنشاء شركة أو فرع -

- أخــــذ مـــســــاهـــمــــة في شــــركـــات مــــوجـــودة فـي شـــكل
sمساهمات نقدية أو عينية

- فتح مكتب تمثيلي.

3 : : تــــــــخـــــــضـع حتــــــــويالت رؤوس األمــــــــوال إلى اIاIــــــــــــادة ادة 
XتعاملIاخلارج بعنوان االسـتثمار في اخلارج من طرف ا

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
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االقــتــصــاديــX اخلــاضــعــX لــلــقــانــون اجلــزائــريs مــهــمــا كـان
الـشكـل القـانـوني الـذي قد يـأخـذه في الـبـلد اIـسـتـقبلs إلى

ترخيص مسبق من طرف مجلس النقد والقرض.

4 : : عــلى االســتــثــمــار اIـرغــوب في إجنــازه في اIـادة اIـادة 
اخلارج أن :

- يــكــون ذا صــلــة بــالــنــشــاط الــذي ~ــارسه اIــتــعــامل
sعني اخلاضع للقانون اجلزائريIاالقتصادي ا

sيكون هدفه تدعيم وتطوير هذا النشاط -

- أالّ يــخص عــمــلــيــات الــودائع أو األمالك الــعــقــاريـة
غـيــر تـلك الــتي تـوافق احــتـيــاجـات االســتـغالل لــلـكــيـانـات
اIنشأة في اخلـارج أو تلك التي تشكل جزءًا ال يتجزأ من

نشاطها.

اIــادة اIــادة 5 :  : يـــجب عــلى اIـــتــعـــامل االقــتـــصــادي اخلــاضع
لـلقانـون اجلزائري الـذي يرغب في االستـثمار في اخلارج
بهـدف ¡ـارسة نـشـاط مـكمل لـنـشـاطاته اإلنـتـاجـية لـلـسلع
واخلدمات في اجلزائـرs أن يلتمس مجلس النقد والقرض
بــطــلب يــقــدمه اIــسـؤول اخملــول قــانــونـاs لــغــرض احلــصـول

على الترخيص اIنصوص عليه في اIادة 3 أعاله.

اIـادة اIـادة 6 :  : ال ~ــكن أن يـكــون الـطــلب اIـنــصـوص عــلـيه
في اIادة 5 أعالهs قابال للدراسة إالّ إذا :

- كـان الـنـشـاط اIـزمع مـكـمال لـلـنـشـاط اIمـارس في
sاجلزائر

- كان اIـتعامـل االقتصـادي يحقـق بانتـظام إيرادات
من الصادراتs انطالقـا من نشاطه اإلنتـاجي للسلع و/أو

sاخلدمات في اجلزائر

- كان االستثمار اIزمع مقررا إجنازه في بلد :

sشفافا من حيث النظام اجلبائي *

* ال ~ـنـع تـشــريـعه تــبـادل اIــعـلــومـات ويــتـعـاون
sالقضائي واجلبائي Xمع الدول األخرى في اجملال

* غــيــر مـــتــســامح مع الــشـــركــات الــوهــمــيــة ذات
sالنشاطات الوهمية

* يـسـمح تـشريـعه اIـتـعلق بـالـصـرف والوضـعـية
االقتـصاديـة واالجتـماعـية بـترحـيل العـوائد اIـترتبـة على

sاالستثمار ومحصالت البيع أو تصفية االستثمار

- كـــان االســتـــثــمـــار اIــزمـع مــرغـــوبــا فـي إجنــازه مع
شـــريك أصـــله من بـــلـــد ال تــخـــضع الـــعالقـــات االقــتـــصـــاديــة

sوالتجارية معه ألي مانع

- كــــانت مــــشـــاركــــة اIـــتــــعـــامـل االقـــتــــصــــادي اخلـــاضع
للـقـانـون اجلزائـري في االسـتـثمـار في اخلـارج تـفوق %10
من األســهم مع حق الـتــصـويت اIــكـونــة لـرأســمـال الــكـيـان

sقيمIاالقتصادي غير ا
- كــــان اIــــتـــــعــــامل االقـــــتــــصــــادي اخلــــاضـع لــــلــــقــــانــــون
(Xمـسـجـلـ) اجلـزائـري و/أو ¡ـثـله الـقـانــوني غـيـر مـسـجل
فـي الـــــســــجـل الــــوطـــــنـي Iــــرتـــــكـــــبي الـــــغـش و/أو الــــســـــجل
الـوطـني خملـالـفي الـتـشـريع والـتـنـظـيم اخلـاصـX بـالـصرف

sوحركة رؤوس األموال من وإلى اخلارج
- كـان الـتـمـويل بـعـنـوان إجنـاز مـشـروع االسـتـثـمار
في اخلــــارجs مـــتــــأتــــيـــا مـن اIــــوارد الـــذاتــــيــــة لـــلــــمــــتـــعــــامل

االقتصادي.
~ـــكـن كل مـــتــــعـــامل اقــــتـــصـــادي مــــســـتـــفــــيـــد أو غـــيـــر
مــســتـفــيــد من الــتـدبــيــر الـوطــني لــتــرقـيــة الــصـادرات أن

يقدم طلبا.
تــــدرس طـــلــــبــــات حتـــويـل رؤوس األمـــوال لــــتــــمـــويل
االســـتــثـــمـــار في اخلـــارج بــالـــنـــظــر الســـتـــمــراريـــة مـــيــزان

اIدفوعات.

اIــادة اIــادة 7 : : يــرتــبط مــبــلـغ حتــويل رؤوس األمــوال إلى
اخلـارج بعـنـوان االسـتثـمـار اIرخص به من طـرف مـجلس
sالنقد والقـرض بإيرادات الصادرات وطبـيعة االستثمار
وال ~ــــكن هــــذا اIــــبــــلغ أن يــــتــــجــــاوز اIــــتــــوسـط الــــســــنـــوي
sُـــرحّــلـــة في آجـــالــهـــا الـــقــانـــونـــيــةIا sإليـــرادات الــصـــادرات
احملـقـقــة خالل الـسـنـوات الـثالث (3) األخـيـرة الـتي سـبـقت

الطلب.

اIــادة اIــادة 8 : : ال تـــطـــبق األحـــكـــام اIـــنـــصـــوص عـــلــيـــهـــا في
اIـادتX  6و 7 أعالهs عـلى االســتـثـمـارات في اخلـارج الـتي

تتم �بادرة اخلزينة العمومية.

اIـادة اIـادة 9 : : مع مــراعــاة األحـكــام اIــنــصـوص عــلــيــهـا في
اIادة 6 أعالهs يجب أن يـكـون الطـلب اIـنصـوص عـليه في

اIادة 5 أعالهs مشفوعا بالوثائق اآلتية :
- الـقـانـون األسـاسي لـلـمـتـعـامل االقـتـصـادي اخلـاضع

sعنيIللقانون اجلزائري ا
s(1 لحقIالنموذج في ا) علوماتIبطاقة ا -

- وضـعية مـفصلـة (النمـوذج في اIلحق 2) لعـمليات
تـصدير السـلع و/أو اخلدمات وكذا اإليـرادات اIتعلـقة بها
اIـــرحّــلـــة فـــعــلـــيـــا واIــســـجـــلــة خـالل الــســـنـــوات الــثالث (3)
األخـــيـــرة الــتـي ســـبـــقت الـــطـــلبs الـــنـــاجـــمـــة عن الـــنـــشــاط

sتعامل االقتصاديIمارس في اجلزائر من طرف اIا
- بــطـــاقـــة وصــفـــيـــة لالســتـــثـــمــار اIـــقـــرر إجنــازه في

s(3 لحقIالنموذج في ا) اخلارج
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s(4 لحقIالنموذج في ا) تعهد -
- مـحـضر مـداوالت اجلـمـعيـة الـعامـة غـير الـعـادية أو
sأي هـيـئـة أخــرى مـخـولــة التـخـاذ قــرار من هـذه الـطــبـيـعـة
مُصادقا علـى قرار االستثمار فـي اخلارج أو إقامة مكتب

sتمثيلي  في اخلارج
- دراسـة تـقنـية اقـتصـاديـة تبـرر مطـابـقة االسـتثـمار
في اخلـارج لألحـكـام الــتـشـريـعــيـة الـسـاريـة اIــفـعـول وتُـحـدد

sأثر االستثمار على ميزانية العملة األجنبية
- اIـــيــزانـــيـــات وحــســـابـــات الــنـــتـــائج وكــذا تـــقـــاريــر
مـحــافظ (أو مــحـافـظـي) احلـســابـات لـلــسـنــوات الـثالث (3)

sعنيIاألخيرة للمتعامل االقتصادي ا
- مـيزانية الـتسييـر التقديريـة على فترة ثالث (3)

s(عندما يتعلق األمر بفتح مكتب تمثيلي) سنوات
- شــــهـــادة مـن اIـــصــــالح اجلــــبـــائــــيــــة تـــبــــرر وضـــعــــيـــة

اIتعامل جتاه اإلدارة اجلبائية.

اIـادة اIـادة 10 : : يــجب عــلى اIـتــعــامل االقـتــصــادي اخلـاضع
لـلـقــانـون اجلـزائـري أن يـســهـر عـلى أن تـتم عــمـلـيـة حتـويل
رؤوس األمـــوال بــعـــنـــوان االســـتــثـــمـــار في اخلـــارجs وفـــقــا

الحتياجات تمويل االستثمار اIزمع.

اIــــادة اIــــادة 11 :  : يــــجب أن يُــــرسل ســــنـــويــــا إلى اIـــديــــريـــة
الـعـامــة لـلـصـرف بـبــنك اجلـزائـرs تــقـريـر سـنــوي لـلـنـشـاط
مشـفوعـا بـبيـانـات للـوضـعيـات اIالـيـة اIصـادق عـليـها من
طـرف مـحــافظ (أو مـحـافــظي) احلـســابـات أو من طـرف أي
هيئة مخولة لـهذا الغرض في البلد اIـستقبل لالستثمار
في اخلارج اIرخص له. ويجب أن يُبرز هذا التقريرs من
بX اIـعلومـات األخرىs العـائد النـاجم عن هذا االستـثمار

وكذا الوثائق اIُثبتة لترحيله الفعلي إلى اجلزائر.

يـجب تـرحـيل عـوائـد االسـتـثـمـار احملـقـقـة في اخلـارج
إلى اجلزائر دون أي تأخير.

12 :  : في حـــالــــة الـــتـــخـــلـي عن االســـتــــثـــمـــار في اIــادة اIــادة 
اخلــارجs يــجب عـلى اIــتــعـامـل االقـتــصــادي اIـعــني تــرحـيل

ناجت العملية دون أي تأخير.

اIادة اIادة 13 :  : ال تـطبق أحـكام هـذا الـنظـام على اإلدارات
العمومية واIؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري.

اIــادةاIــادة 14 : : تــلــغـى أحــكــام الـــنــظــام رقم 02-01 اIــؤرخ
في 8 ذي احلــجــة عـام 1422 اIـوافق 20 فــبـرايــر ســنـة 2002
الـذي يـحـدد شـروط تـكوين مـلف خـاص بـطـلب الـتـرخيص
بــــاالســـــتــــثــــمـــــار و/أو إقــــامـــــة مــــكـــــتب تــــمـــــثــــيـل بــــاخلــــارج

للمتعاملX االقتصاديX اخلاضعX للقانون اجلزائري.

اIـادةاIـادة 15 : : ينـشـر هـذا النـظـام في اجلـريـدة الرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد~قراطية الشعبية.

حـــــــــرر بـــــــــاجلـــــــــزائـــــــــر في 5 ذي احلـــــــــجــــــــــة عـــــــــام 1435
اIوافق 29 سبتمبر سنة 2014.

محمد لكصاسيمحمد لكصاسي
ـــــــــــــــــــــــــ

اسم اIتعامل االقتصادياسم اIتعامل االقتصادي

الـمـلـحـق األولالـمـلـحـق األول

 (النـظـام رقـم  (النـظـام رقـم 14-04 اIـؤرخ في  اIـؤرخ في 5 ذي احلجة عــام  ذي احلجة عــام 1435
الـــــــمـــــوافـق الـــــــمـــــوافـق 29 ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســــنـــة  ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســــنـــة 2014 الــــذي يـــــحــــدد الــــذي يـــــحــــدد
شـــروط تـحــويـل رؤوس األمـوال إلـى الــخـارج بــعنوانشـــروط تـحــويـل رؤوس األمـوال إلـى الــخـارج بــعنوان
Xاالســــتـــثــــمـــار فـي الــــخــــارج مـن طـــرف الــــمـــتــــعـــامـــلــXاالســــتـــثــــمـــار فـي الــــخــــارج مـن طـــرف الــــمـــتــــعـــامـــلــ

االقتصاديX اخلاضعX للقانون اجلزائري)االقتصاديX اخلاضعX للقانون اجلزائري)

بطاقة اIعلوماتبطاقة اIعلومات

- اسم الشركة : ...............................................
- العنوان : ....................................................

- رقم وتاريخ السجل التجاري : ........................
- رقم التعريف اجلبائي : .................................
- تاريخ إنشاء الشركة : ...................................
- رأس اIال : .................................................
- توزيع رأس اIال : ........................................
- قطاع النشاط : .............................................
Xاألجــراء الــدائــمـ Xعــدد األجــراء (حــالــة تــمــيــز بــ -
............................................... : (Xواألجراء الظرفي
- أرقـــام األعــمـال الــســنــويـة لـلـسـنوات الـثالث (3)
األخيرة : ................................................................
- أرقــام األعـــمــال الـــســنــويـــة اIــتــعـــلــقـــة بــالــتـــصــديــر
(بــالــعـمــلــة األجــنـبــيــة + مــا يـقــابــلـهــا بــالــديـنــار اجلــزائـري)
بعنوان السنوات الثالث (3) األخيرة : ........................
- صــافـي الــنـــتـــائج احملـــاســـبـــيــة الـــســـنـــويــة بـــعـــنــوان
السنوات الثالث (3) األخيرة : ...................................

أشــــهـــــد بــــالــــشـــــرف أن اIــــعــــلـــــومــــات اIـــــذكــــورة أعاله
صحيحة.

التاريخ  والتوقيع (اIرخص) وختم 
اIتعامل االقتصادي
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تاريخ تاريخ  إجنازإجناز
رقم التوطXرقم التوطXالتصديرالتصدير

طبيعة السلعطبيعة السلع
و/أو اخلدماتو/أو اخلدمات

اIصداIصدّرةرة

مبلغمبلغ
العملةالعملةالتصديرالتصدير

اIبلغ اIسترداIبلغ اIسترد
بالعملةبالعملة
األجنبيةاألجنبية

ما يقابلما يقابل
اIبلغ اIسترداIبلغ اIسترد

بالديناربالدينار
اجلزائرياجلزائري

اجملموعاجملموع

التاريخ والتوقيع (اIرخص) وختم 
اIتعامل االقتصادي

التاريخ والتوقيع (اIفوض) وختم
الوسيط اIعتمد

اسم اIتعامل االقتصادياسم اIتعامل االقتصادي

الـمـلـحـق الـمـلـحـق 2

 (النـظـام رقـم (النـظـام رقـم 14-04 اIـؤرخ فـي  اIـؤرخ فـي 5 ذي الـحـجـة عام  ذي الـحـجـة عام 1435 اIوافق  اIوافق 29 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد شروط  الذي يحدد شروط حتويلحتويل
Xالـخـارج مـن طـرف الـمـتـعـامـلـيـن االقـتـصـاديـيـن اخلاضعXرؤوس األمـوال إلى الـخـارج بـعنوان االسـتـثـمـار فـي رؤوس األمـوال إلى الـخـارج بـعنوان االسـتـثـمـار فـي الـخـارج مـن طـرف الـمـتـعـامـلـيـن االقـتـصـاديـيـن اخلاضع

للقانون اجلزائري)للقانون اجلزائري)

وضعية عمليات التصدير اIنجزة من طرفوضعية عمليات التصدير اIنجزة من طرف

اسم شركة اIتعامل االقتصادي : ...............................................................................................................

قطاع النشاط : ......................................................................................................................................

الفترة : من 01 / 01 / ................. إلى 31 / 12 / .................. (مدة 3 سنوات)

البنك اIوطنs الوسيط اIعتمد : ..............................................................................................................
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اسم اIتعامل االقتصادياسم اIتعامل االقتصادي
العنوانالعنوان

رقم وتاريخ السجل التجاريرقم وتاريخ السجل التجاري
رقم التعريف اجلبائيرقم التعريف اجلبائي

اIلحق اIلحق 3
 (النظام رقم (النظام رقم 14-04 اIؤرخ في  اIؤرخ في 5 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1435 

اIوافق اIوافق 29 سبـتمبر سنة سبـتمبر سنة 2014 الذي يـحدد شروط حتويل الذي يـحدد شروط حتويل
رؤوس األمــــوال إلـى اخلــــارج بـــــعــــنــــوان االســـــتــــثـــــمــــار فيرؤوس األمــــوال إلـى اخلــــارج بـــــعــــنــــوان االســـــتــــثـــــمــــار في
Xاخلـــاضــعــ Xاالقـــتــصـــاديــ XــتـــعــامـــلــIاخلــارج من طـــرف اXاخلـــاضــعــ Xاالقـــتــصـــاديــ XــتـــعــامـــلــIاخلــارج من طـــرف ا

للقانون اجلزائري)للقانون اجلزائري)

بطاقة وصفية لالستثمار اIرغوب في إجنازه فيبطاقة وصفية لالستثمار اIرغوب في إجنازه في
اخلارجاخلارج

- شكل االستثمار (1) : ......................................
- قطاع النشاط : .............................................
- تمويل االستثمار (2) : ...................................
- اسم الشركة : ...............................................
- مبلغ رأس اIال : ..........................................
- العنوان : .....................................................
- البلد اIستقبل : ............................................
- أرقام األعمال السـنوية للسنوات اIالية الثالث (3)
األخـيرة (في حالة أخذ مساهمة في شركات موجودة) : ....
- أرقــام األعــمــال الــســنــويــة الــتــقــديــريـة عــلـى فــتـرة
ثالث (3) سنوات : ...................................................
- مبلغ االستثمار مقسما إلى : ..........................
* عملة أجنبية : .........................................
* دينار جزائري : .......................................
- تخصيص تمويل االستثمار (3) : .....................
- أثـــــر االســـــتــــثـــــمـــــار عـــــلى الـــــنـــــشـــــاط االقـــــتـــــصــــادي
للمتعامل االقتصادي اIقيم : .....................................
أشــــهـــــد بــــالــــشـــــرف أن اIــــعــــلـــــومــــات اIـــــذكــــورة أعاله

صحيحة.
التاريخ والتوقيع (اIرخص) وختم 

اIتعامل االقتصادي

(1) ) للتوضيح (إنشاء شركة أو فرعs أخذ مساهمة أو فتح مكتب
s(تمثيلي

s(2) ) مساهمات نقدية أو عينية

(3) ) مـخـصـصـات بـرأس اIـال ومــخـصـصـات القـتـنـاء مـحالت و/أو
معدات الزمة الحتياجات االستغالل ومخصصات للتشغيل.

اسم اIتعامل االقتصادياسم اIتعامل االقتصادي

اIلحق اIلحق 4

 (النـظـام رقم  (النـظـام رقم 14-04 اIؤرخ في  اIؤرخ في 5 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1435
اIوافق اIوافق 29  سبـتمبر سنة سبـتمبر سنة 2014 الذي  الذي يـحدد شروط حتويليـحدد شروط حتويل
رؤوس األمــــوال إلـى اخلــــارج بـــــعــــنــــوان االســـــتــــثـــــمــــار فيرؤوس األمــــوال إلـى اخلــــارج بـــــعــــنــــوان االســـــتــــثـــــمــــار في
Xاخلـــاضــعــ Xاالقـــتــصـــاديــ XــتـــعــامـــلــIاخلــارج من طـــرف اXاخلـــاضــعــ Xاالقـــتــصـــاديــ XــتـــعــامـــلــIاخلــارج من طـــرف ا

للقانون اجلزائري)للقانون اجلزائري)

تعهدتعهد

sبــصـفــتي .............. (الــرئـيس sــمــضي أسـفــلهIأنـا ا
اIـــــــديــــــر الــــــعــــــام) لـ .......................... (ش ذ م مs ش ذ أ)
ذات رأس مـــــــــال .....................الــــــــــتـي يــــــــــقـع مـــــــــقــــــــــرهـــــــــا
في..................... واIــسـجـلـة في الــسـجل الـتـجـاري حتت
رقـم ................. واIــــــمـــــــثــــــلـــــــة بــــــالــــــســـــــيــــــد أو الـــــــســــــيــــــدة
..................احلــــامـل (احلــــامــــلـــــX) لــــبــــطـــــاقــــة الــــتـــــعــــريف
الـــوطـــنــيـــة رقم ..............الـــصـــادرة بـــتــاريخ ................
اIـــــــســــــلـــــــمـــــــة مـن طــــــرف ............................. بـــــــصـــــــفـــــــته
(بـــصـــفـــتـــهم) ............ ومـــتــــصـــرفـــا �ـــوجب الـــصالحـــيـــات
اIـــمـــنـــوحـــة لـه من طـــرف الـــقـــانـــون األســـاسي واجلـــمـــعـــيـــة
s............................... بـــتـــاريخ Xالــــعـــامـــة لـــلــــمـــســـاهـــمــــ

ألتزم فيما يخص عملياتنا لالستثمار في اخلارج بـ :

- اسـتــردادs طـبــقـا لــلـنــظـام رقم 14-04 اIـؤرخ في 5
ذي احلـجـة عام 1435 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2014 الـذي
يحـدد شـروط حتـويل رؤوس األموال إلى اخلـارج بـعـنوان
Xاالقتـصادي XـتعـاملـIاالستثـمار في اخلـارج من طرف ا
اخلــاضـــعــX لــلــقــانــون اجلــزائــريs الــعـــوائــد اIــتــرتــبــة عــلى
االســتــثـمــار في اخلــارج في اآلجــال اIـنــصــوص عـلــيــهـا في
األنــــظـــمـــة اخلــــاصـــة بـــالــــصـــرف الـــســــاريـــة اIـــفــــعـــولs وكـــذا

sمحصالت بيع أو تصفية االستثمار في اخلارج

- تــزويـد اIــديــريـة الــعـامــة لـلــصــرف (بـنك اجلــزائـر)
في اآلجــال احملـــددةs بــتــقــريــر الـــنــشــاط الــســنـــوي اIــتــعــلق
بــاالسـتـثــمـار في اخلــارج والـوثـائق الــتي تُـثــبت اسـتـرداد
الــعــوائــدs وكــذا كل وثــيــقــة أخــرى أو كل مــعــلــومــة مُــفــيــدة

تخص االستثمار في اخلارج.

أؤكــــد وفـــقــــا لـــذلـكs �ـــعــــرفـــتـي الـــكــــامـــلــــة بـــاألحــــكـــام
التشريعيـة والتنظيمية في هـذا اجملالs وأتعهد بااللتزام

الصارم بها.

التاريخ وختم اIتعامل االقتصادي
والتوقيع اIصادق عليه


