
العدد العدد 27
السالسّنة اخلامسة واألربعوننة اخلامسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب 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

اJطلوب 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 22  جمادى األولى عام  جمادى األولى عام 1429 هـهـ
اJوافق اJوافق 28 مايو سنة مايو سنة 2008 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

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

قانون رقم 08 - 10 مؤرّخ في 20  جمادى األولى عام 1429 اJوافق 26  مايـو سنة r2008 يتضـمـن اJـوافـقــة علـى األمر رقم
08 - 01 اJـؤرخ في 21 صـفـر عـام 1429 اJـوافق 28 فـبـرايـر سـنة 2008 الـذي يـتـمّم األمــر رقـم 01 - 04 اJـؤرخ فـي أول

جــمـــادى الـثــانــيـــة عــام 1422 اJـوافق 20  غـشـت سـنـة 2001 واJــتـعــلـق بــتــنـظـــيم اJــؤســسـات الــعــمـومــيـــة االقـتــصــاديـة
وتسييرها وخوصصتها..............................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسيّ رقم 08 - 151 مـؤرّخ في 20 جـمـادى األولـى عام 1429 اJـوافق 26 مـايـو سـنة r2008 يـتضـمن إحـداث مـدرسة
للشرطة القضائية تابعة للدرك الوطني.......................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ رقم 08 - 152 مـؤرّخ في 20 جـمـادى األولـى عام 1429 اJـوافق 26 مـايـو سـنة r2008 يـتـضـمن حتـويل اعـتـمـاد
إلـى ميزانيـة تسييـر  وزارة النقل.............................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ رقم 08 - 153 مـؤرّخ في 20 جـمـادى األولـى عام 1429 اJـوافق 26 مـايـو سـنة r2008 يـتـضـمن حتـويل اعـتـمـاد
إلـى ميزانيـة تسييـر  وزارة الصيد البحري واJوارد الصيدية.......................................................................

مـرسوم تـنـفـيذيّ رقم 08 - 154 مـؤرّخ في 20 جـمـادى األولـى عام 1429 اJـوافق 26 مـايـو سـنة r2008 يـتضـمن مـهـام مفـتـشـية
مصالح اJيزانية وتنظيمها وسيرها............................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذيّ رقم 08 - 155 مؤرّخ في 20 جمـادى األولى عام 1429 اJوافق 26 مايـو سنة r2008 يـتضـمن رفع قيـمة منـح
اجملــاهـديـن وذوي حـقــوق الـشـهــداء واجملـاهـدين  والــضـحـايــا اJـدنـيــX وضـحـايــا األلـغـام اJــتــفـجـــرة وذوي حـقــوق هــؤالء
الضحايا.................................................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذيّ رقم 08 - 156 مؤرّخ في 20 جمـادى األولى عام 1429 اJوافق 26 مـايـو سـنة r2008 يـتـضـمّن  تطـبـيق أحـكام
القانون رقم 07 - 11 اJـؤرخ فـي 15 ذي القعدة عـام 1428 اJوافـق 25 نوفمبـر سنة 2007 واJتضمن النظام احملاسبي
اJالي......................................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل جمادى األولى عام 1429 اJوافـق 7  مايو سنة r2008 يتضمّن إنهاء مهام والة.....................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في أوّل جـمـادى األولـى عام 1429 اJـوافـق 7  مـايـو سـنـة r2008 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام الـوالي اJـنـتدب
لزرالدة.................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في أوّل جـمـادى األولـى عام 1429 اJـوافـق 7  مـايـو سـنة r2008 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام كتـاب عـامX في
الواليات................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل جمادى األولى عام 1429 اJوافـق 7  مايو سنة r2008 يتضمّن تعيX والة..........................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل جمادى األولى عام 1429 اJوافـق 7  مايو سنة r2008 يتضمّن تعيX والية منتدبة لزرالدة.

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء
وزارة ا?اليوزارة ا?اليّـةـة

قــرار  مـؤرّخ في 3  ربــيع األوّل عـام 1429 اJـوافق 11  مـارس ســنـة r 2008 يـتــضـمّن تـعـيــX أعـضـــاء مــجـلس إدارة صـنـدوق
ضمان الصفقات العمومية.........................................................................................................................
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فهرسفهرس (تابع)(تابع)

وزارة وزارة ا?وارد ا?ائيةا?وارد ا?ائية

قـرار وزاريّ مـشتـرك مؤرّخ في 16  صفـر عام 1429 اJوافق 23 فـبـراير سـنة r2008 يعـدّل القـرار الوزاري اJـشتـرك اJؤرّخ
في 22  ذي احلـجّـة عـام 1426 اJـوافق 22 يــنـايـر سـنـة 2006 الـذي يــحـدّد نـسب الـعــنـاصـر الـتي حتــتـويـهـا اJـيــاه اJـعـدنـيـة
الطبيعية ومياه اJنبع و كذا شروط معاجلتها أو اإلضافات اJسموح بها............................................................

وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة

قـرار مؤرخ في 11 ربـيع األول عام 1429 اJوافق 18 مارس سـنة r2008 يـحدد االعتـمادين النـموذجـيX للـدليل في السـياحة
وكذا بطاقة الدليل في السياحة..................................................................................................................

وزارة ا?ؤسسات الصغيرة وا?توسطة والصناعة التقليديةوزارة ا?ؤسسات الصغيرة وا?توسطة والصناعة التقليدية

قـرار وزاري مـشـتـرك  مـؤرّخ في 24  ربـيع الـثـاني عـام 1429 اJـوافق 30  أبـريـل سـنة r2008 يـعـدّل ويـتـمّم الـقـرار الـوزاري
اJـشـتـرك اJؤرّخ في 19 مـحـرّم عـام 1428 اJـوافق 7 فـبـرايـر سـنة 2007 الـذي يـحدّد كـيـفـيـات متـابـعـة وتقـيـيم حـساب
التخصيص اخلاص رقم 124-302 الّـذي عنوانه : "الصندوق الوطني لتأهيل اJؤسسات الصغيرة واJتوسطة".......

وزارة التضامن الوطنيوزارة التضامن الوطني

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8  ربيع الثاني عام 1429 اJوافق 14 أبريــل سنـة r2008 يحدّد قــائمــة إيــرادات ونفقــات
حسـاب التّخصيص اخلــاص رقم 069-302 بعنوان "الصندوق اخلـاص للتضـامن الــوطني".................................
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عـام 1422 اJـوافق 20 غــشت سـنـة 2001 واJـتـعــلق بـتـنـظـيم
اJــــؤســــســـــات الــــعــــمـــــومــــيــــة االقـــــتــــصــــاديـــــة وتــــســــيـــــيــــرهــــا

rوخوصصتها
rانJوبعد موافقة البر  -

يصدر يصدر القانون اآلتي نصه :القانون اآلتي نصه :

اJــــــــاداJــــــــادّة ة األولى : األولى :  يــــــــوافـق  عــــــــلـى األمــــــــر رقم 08 - 01
اJــؤرخ في 21 صــفــر عــام 1429 اJــوافق 28 فــبـــرايــر ســـنــة
2008 الــــــــذي يــــــــتـــــــمّـم األمــــــــر رقم 01 - 04 اJــــــــؤرخ في أول

جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1422 اJــوافق 20 غــشت ســنــة 2001
واJـــتــعــلق بــتــنــظــيم اJــؤســســات الــعــمــومــيــة االقــتــصــاديــة

وتسييرها وخوصصتها.
اJـاداJـادّة ة 2 :  :  ينشر هـذا القانون في اجلريــدة الرّسميّة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 20 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1429

اJوافق 26 مايو سنة 2008.
عبد عبد العزيز بوتفليقةالعزيز بوتفليقة

قــــــــانانــــــــون رقم ون رقم 08 -  - 10 م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 20 ج جــــــــمــــــــادى األولى عادى األولى عــــــــامام
1429 اJ اJــــــــــــوافق وافق 26 م مــــــــــــــايايــــــــــــو سو ســــــــــــــنــــــــــــة ة r r2008 يــــــــــــتــــــــــــــضــــــــــــمّن

اJـاJـــــوافـوافـــــــقــقــــــة عة عــــــلـى األملـى األمــــر رقم ر رقم 08 -  - 01 اJ اJــــؤرخ في ؤرخ في 21
صـفر عام فر عام 1429 اJوافق  اJوافق 28 فب فبـراير سراير سـنة نة 2008 الذي الذي
يــــتـمّـم األمـم األمــر رقـم ر رقـم 01 -  - 04 اJ اJــــؤرخ فـي أول جؤرخ فـي أول جــــمـمــادىادى
الالــــــثــــانانــــيـيـــــة عـة عـــــام ام 1422 اJ اJــــوافق وافق 20  غ  غــــشت سشت ســــنــــة ة 2001
واJواJــــــــتــــــــعــــــــلـلــق بق بــــــــتــــــــنــــــــظـظـــــــــيم اJيم اJــــــــؤسؤســــــــســــــــات الات الــــــــعــــــــمــــــــومومــــــــيـيـــــــــة

االقتصادية وتسييرها وخوصصتها.االقتصادية وتسييرها وخوصصتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

-  بـــنــاء عـــلى الـــدّســتـــورr الســـيّــمـــا اJــواد 8 و17 و18
rو122 و124 و126 منه

-  وبـعــد االطالع عــلى األمـر رقم 08 - 01 اJـؤرخ في
21 صــفــر عـام 1429 اJــوافق 28 فــبــرايــر ســنـة 2008  الـذي

يــتـمّم األمـر رقم 01 - 04 اJـؤرخ في أول جــمـادى الـثــانـيـة

قوانيــنقوانيــن

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اJــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

rعدلJا rباحملاسبة العمومية
- و�تـقضى األمر رقم 06 - 02 اJؤرخ في 29 محرم
عــــام 1427 اJــــوافق 28 فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2006  واJــــتــــضــــمن

rXالعسكري Xالقانون األساسي العام للمستخدم

- و�ــقـــتــضى اJـــرســوم رقم 66 - 167 اJــؤرخ في 18
صــفـر عـام 1386 اJـوافق 8  يـونـيــو سـنـة 1966 الــذي يـحـدد
�ـــوجــبه تـــألــيـف وتــســـيــيـــر الــلـــجـــنــة اJـــكــلـــفــة بـــامــتـــحــان

rهام ضباط الشرطة القضائيةJ XترشحJا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســـوم رقم 86 - 61 اJــــؤرخ في 14
رجب عـام 1406 اJـوافق 25  مـارس سنة 1986 الـذي يحدد
شــروط قـــبــول الــطــلـــبــة واJــتــدربــX األجـــانب ودراســتــهم

rوالتكفل بهم
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 412
اJـؤرخ في 18 شـعـبـان عـام 1419 اJـوافق 7 ديـسـمـبـر سـنة

مــــــــــرسرســــــــــوم رئوم رئــــــــــاسياسيّ رقم  رقم 08 -  - 151 م مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 20 ج جــــــــــمــــــــادىادى
r2008 ــــــــــــوافق وافق 26  مــــــــــــــايايــــــــــــو سو ســــــــــــنــــــــــــة ةJا Jاألولى عاألولى عــــــــــــام ام 1429 ا
يتيتـضمن إحضمن إحـداث مدرسداث مدرسـة لة لـلشلشـرطة الرطة الـقضقضـائيائيـة تابة تابـعةعة

للدرك الوطني.للدرك الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بـناء على الـدّستـورr السيّمـا اJادّتان 77 (1 و2 و6)

rو125 ( الفقرة األولى) منه 
- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 62 - 019 اJــــــؤرخ في 23
غــــشت ســــنـــة 1962 واJــــتـــضــــمن إنــــشــــاء الــــدرك الـــوطــــني

rاجلزائري
- و�قتضى األمر رقم 66 - 155 اJؤرخ في 18 صفر
عام 1386 اJوافق  8  يونـيو سنة 1966  واJتـضمن قانون

rتممJعدل واJا rاإلجراءات اجلزائية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 71 - 28 اJـؤرخ في 26 صـفـر
عـام 1391 اJـوافق 22 أبـريل سـنة 1971 واJـتـضـمن قـانـون

rتممJعدل واJا rالقضاء العسكري
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- اJـــشـــاركـــة في إعـــداد الــدراســـات واألبـــحـــاث حــول
نشاط الشرطة القضائية.

اJـاداJـادّة  5 :  :  تـقــيم اJـدرســةr لـتــنـفــيـذ مـهــامـهــاr عالقـات
مـهـنـيـة مع اJـصـالح اJـعـنـيـة لـوزارة الـعـدل ومع الـهـيـئات

الوطنية األخرى اJتخصصة.
اJــــاداJــــادّة  6 : : حتــــدد بـــــرامج الــــتـــــعــــلـــــيم وقــــواعـــــد تــــقــــو�
الـدراســات وتـتـويــجـهــا بـقــرار من وزيـر الــدفـاع الــوطـني

طبقا للتنظيم اJعمول به.
اJاداJادّة  7 : : يتكـون مسـتخـدمو الـتأطـير والتـكوين في
اJدرسة من مدرسX عـسكريX ومدنـيX تابعX لوزارة
Xو/أو مشـارك Xمنـتدبـ Xومن مدرسـ rالدفـاع الوطـني

تابعX لدوائر وزارية أخرى وهيئات وطنية.
XـشــاركـJوا XـنــتـدبــJا XـدرســJحـقــوق وواجـبــات ا

هي تلك اJنصوص عليها في التنظيم اJعمول به.

اJاداJادّة 8 : :  تضم اJدرسة ما يأتي :
r(1) قيادة -

rمجلس (1) توجيه -
- مجلس (1) علمي وبيداغوجي.

اJـاداJـادّة  9 : : يـحـدد الـتـنــظـيم الـداخـلي لـلـمـدرسـة بـقـرار
من وزير الدفاع الوطني.

القسم األولالقسم األول
قيادة قيادة اJدرسةاJدرسة

اJــاداJــادّة ة 10 :  : توضع قيـادة اJدرسة حتت سـلطة ضابط
سـام من قيادة الـدرك الوطني يحـمل صفة قـائد اJدرسة.
ويـــعـــاونه قـــائـــد مـــســـاعــد يـــعـــX من بـــX ضـــبـــاط الـــقـــيــادة

اJذكورة.
يـــعـــيّن قـــائـــد اJـــدرســـة �ـــرســـوم رئـــاسي بـــنـــاء عـــلى
اقـــتـــراح وزيـــر الـــدفـــاع الـــوطـــني. وتـــنـــهى مـــهـــامه حـــسب

األشكال نفسها.

اJــاداJــادّة ة 11 : : قائد اJـدرسة مسؤول عن سير اJدرسة.
ويــتــمــتع بــالـــســلــطــة الــســلــمــيــة والــتـــأديــبــيــة عــلى جــمــيع

.XستخدمJا
وبهذه الصفةr يكلف �ايأتي :

rدنيةJدرسة في جميع أعمال احلياة اJتمثيل ا -
- إبـرام أية صـفـقة واتـفاقـية وعـقـد واتفـاق في إطار

rعمول بهJالتنظيم ا
- الـــســـهـــرr في حـــدود جـــدول الـــعـــديـــدr عـــلـى تـــوفـــيــر

rدرسةJحاجات ا

1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناجتة عن

اخلـدمات واألشـغـال الـتي تقـوم بـهـا اJؤسـسـات الـعمـومـية
rزيادة على مهمتها الرئيسية

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

الفصل األول الفصل األول 
أحكام أحكام عامةعامة

rتخصصJــادّة األولى : ة األولى : حتدث مؤسسـة للتكـوين اJــاداJا
تــســـمى مـــدرســة الـــشــرطـــة الـــقــضـــائــيـــة لـــلــدرك الـــوطــني

وتدعى في صلب النص "اJدرسة".

2 : : اJـــدرســــة مـــؤســـســــة عـــمـــومــــيـــة ذات طـــابع اJــاداJــادّة ة 
إداري تتمتع بالشخصية اJعنوية واالستقالل اJالي.

توضع اJدرسة حتت وصاية وزير الدفاع الوطني.
�ـــارس قــائـــد الـــدرك الـــوطـــني ســـلـــطـــات الـــوصـــايــة

بتفويض.
وبـــهـــذه الـــصـــفـــةr تـــخـــضع اJـــدرســـة جلـــمـــيـع األحـــكــام
الــتــشـــريــعــيـــة والــتــنـــظــيــمــيـــة اJــطــبـــقــة عــلـى اJــؤســســات

العسكرية.
اJاداJادّة ة 3 : : يـكون مقـر اJدرسة �ـدينة اجلـزائر. و�كن
نــقـلـه إلى أي مـكــان آخــر من الــتـراب الــوطــني بــقـرار من

وزير الدفاع الوطني.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اJهام اJهام والتنظيموالتنظيم

اJــاداJــادّة ة 4 :  : تضطلع اJدرسة باJهام اآلتية :
- ضـــمــان تــكــويـن مــتــخــصص لـــضــبــاط صف الــدرك
الـــوطــــني أو الـــتــــابـــعــــX لـــهـــيــــاكل أخـــرى لــــوزارة الـــدفـــاع
الـوطـنيr واJـرشـحـX لـلـحـصـول عـلى صـفـة ضـابط شـرطـة

rقضائية
- ضـــمــان تــكــوين مـــتــواصل ومــتــخـــصص في مــجــال
الشرطة القـضائية لضباط وضباط صف الدرك الوطني
Xتــابــعـ Xآخــرين مــعــنـيــ XــســتــخـدمــJ rوعــنــد االقــتــضـاء

rلوزارة الدفاع الوطني
Xــوجّـه لــلــمــســـتــخــدمــJضــمــان تــكـــوين الــتـــأهــيل ا -
الـضـبـاط وضـبـاط الصف اJـدعـوين لـتـولي قـيـادة وحدات

rوهياكل مكلفة �همة للشرطة القضائية
- اJـــســاهـــمـــة في إطـــار ســـيـــاســـة الـــتـــكــويـن لــوزارة
الــدفــاع الــوطـنـيr عـنــدمــا تــسـمـح قـدرات االســتــقــبـالr في
تــــــكـــــوين إطــــــارات تـــــابــــــعـــــX لـــــدوائــــــر وزاريـــــة أخـــــرى أو

rأجانب في إطار التعاون Xمتربص
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rرئيس اجمللس العلمي والبيداغوجي للمدرسة -
- �ثل واحد (1) عن أساتذة اJدرسة.

يــحــضــر قــائــد اJـدرســة اجــتــمــاعــات اجملــلـس بــصـوت
استشاري.

يتولى أمانة مجلس التوجيه القائد اJساعد.

�كن مـجلس الـتوجـيه أن يستـشيـر أي شخص يراه
كفءا في اJسائل اJدرجة في جدول األعمال.

اJــــــاداJــــــادّة ة 14 : : يــــحــــدد وزيــــرالــــدفـــــاع الــــوطــــني بــــقــــرار
القـائـمـة االسـمـيـة ألعـضـاء مـجـلس الـتوجـيه Jـدة ثالث (3)
سـنوات قـابلـة لـلتـجـديدr بـناء عـلى اقـتراح الـسـلطـة التي

ينتمون إليها.
وفـي حــالـــة انـــقـــطــاع عـــضـــويـــة أحــد أعـــضـــاء مــجـــلس
الـتوجيه يتم تعـويضه حسب األشكـال نفسها. ويـستخلفه

العضو اJعيّن اجلديد حتى انقضاءالعضوية اجلارية.

اJـــاداJـــادّة ة 15 : : يـجـتـمع مـجـلس الـتـوجـيه مـرتX (2) في
السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.

و�ـكـنه أن يــجـتـمع في دورة غــيـر عـاديـةr كــلـمـا كـان
ذلك ضـروريـاr بـنـاء عـلى اسـتــدعـاء من  رئـيـسه أو بـطـلب

من ثلثي (3/2 ) أعضائه أو من قائد اJدرسة.

يـــــرسل الـــــرئــــيـس إلى أعـــــضــــاء مـــــجــــلـس الــــتـــــوجــــيه
االسـتــدعــاءات الـفــرديـة ويــبـX فــيــهـا جــدول األعـمــال قـبل

خمسة عشر (15) يوما على األقل من تاريخ االجتماع.

�ـكن تـقـلــيص هـذا األجل في الـدورات غــيـر الـعـاديـة
دون أن يقل عن خمسة (5) أيام.

اJــاداJــادّة ة 16 : : ال تـصح مـداوالت مجـلس التـوجيه إال إذا
حضرها نصف عدد أعضائه على األقل.

وإذا لم يـــكـــتــمـل الــنـــصـــابr يـــصح اجـــتـــمـــاع مــجـــلس
الــتــوجـيـه بــعـد اســتــدعــاء جــديــد وتــصح مــداوالته حــيــنــئـذ

مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.
 تتخذ قرارات مجلس التوجيه باألغلبية البسيطة
ألصوات األعـضـاء احلاضـرين. وفي حالـة تسـاوي األصوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.

اJــــــاداJــــــادّة ة 17 : : تــــدوّن مـــداوالت مــــجــــلس الــــتـــوجــــيه في
مـحــاضـر يـوقـعــهـا رئـيس اجملــلس وقـائـد اJــدرسـة وتـسـجل

في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
تــــرسل مــــحـــاضــــر االجـــتــــمـــاعــــات إلى وزيــــر الـــدفـــاع
الوطنـي خالل اخلمسـة عشر (15) يـوما اJـواليـة لالجتـماع

ليوافق عليها.

- إعــداد تــقـديــرات اJــيــزانــيــة والــقــيــام بــتــحــيــيــنــهـا
rاحملتمل

- االلـــتـــزام بــالـــنـــفـــقــات واإلذن بـــصـــرفـــهــا فـي حــدود
rاالعتمادات اخملصصة

rإعداد مشروع النظام الداخلي للمدرسة -
- حتضير اجتماعات مجلس التوجيه.

القسم القسم الثانيالثاني
مجلس التوجيهمجلس التوجيه

اJــــاداJــــادّة ة 12 : : يــحــدد مـــجــلس الـــتــوجــيه بـــرامج نــشــاط
اJــدرســة ويــبـت في ظــروف ســيــرهـــا الــعــام ويــقــيّم دوريــا

نتائجها الرئيسية.
وبهذه الصفةr يتداول فيما يأتي :

rدرسة وسيرهاJمشاريع تنظيم ا -
rتعددة السنوات لألنشطةJالبرامج السنوية وا -

rآفاق التطوير -
rاتفاقيات واتفاقات التعاون -
rيزانية السنويةJمشروع ا -

rاليةJاحلسابات ا -
rقبول الهبات والوصايا  -

- النظام الداخلي.
ويـتداول زيـادة عـلى ذلكr في كل مـسـألـة يـرفـعـها له
قــائـــد اJــدرســة ويــقــتـــرح أي تــدبــيــر من شـــأنه أن يــحــسن

سير اJدرسة ويساعد على حتقيق أهدافها.

13 : :  يـــــــرأس مـــــــجـــــــلـس تـــــــوجـــــــيـه اJـــــــدرســـــــة اJــــــــاداJــــــــادّة ة 
وزيرالدفاع الوطني أو�ثله.

ويتكون من األعضاء اآلتي ذكرهم :
r(2) عن قيادة الدرك الوطني Xاثن Xثل� -
rكلفة بالداخليةJثل واحد(1) عن الوزارة ا� -

rثل واحد(1) عن وزارة العدل� -
rاليةJكلفة باJثل واحد(1) عن الوزارة ا� -

- �ـــثل واحـــد(1) عن الـــوزارة اJــــكـــلــــفـــة بـــالــــتـــعــــلـــيم
rالعالي

rثل واحد (1) عن مديرية القضاء العسكري� -
- �ــثـل واحـد (1) عن اJــصــلــحــة اJــركــزيــة لــلــشــرطــة
الـقــضـائـيــة لـلــمـصــالح الـعــسـكــريـة لألمن الــتـابــعـة لـوزارة

rالدفاع الوطني
- اJديـر العام لـلمعـهد الوطنـي لألدلة اجلنـائية وعلم

rاإلجرام للدرك الوطني
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اJـاداJـادّة ة 22 : :  تــمـسك مـحــاسـبــة اJـدرسـة حــسب قـواعـد
احملاسبة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 23 : :  تــخـضع اJــدرسـة خملــتـلف أنــواع اJـراقــبـة
اJنصوص عليها في التشريع والتنظيم اJعمول بهما.

اJـــــاداJـــــادّة ة 24 : :  يـــــنــــــشـــــر هـــــــذا اJـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 20 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1429
اJوافق 26 مايو سنة 2008.

عبد عبد العزيز بوتفليقةالعزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــرسرســــــــــوم وم رئرئــــــــــاسياسيّ رقم  رقم 08 -  - 152 م مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 20 ج جــــــــــمــــــــادىادى
r2008 ــــــــــــوافق وافق 26  مــــــــــــــايايــــــــــــو سو ســــــــــــنــــــــــــة ةJا Jاألولى عاألولى عــــــــــــام ام 1429 ا
يـتــــضــــمن حتمن حتــــويل اعويل اعــــتــــمـمـــــاد إلـى ماد إلـى مــــيــــزانزانـيـيـــــة تة تــــســــيــــيـيــر

وزارة النقل.وزارة النقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
rاليةJبناء على تقرير  وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّـــمــا اJـــادّتــان 77 - 6
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اJــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلّق

rتمّمJعدّل واJا rاليةJا Xبقوان
- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 12 اJؤرخ في 21 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1428 اJــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2007

r2008 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�قتـضى اJرسوم الرئاسي اJؤرخ في 26 محرم
عام 1429 اJوافق 3  فبراير سنة 2008  واJتضمن توزيع
االعـتـمـادات اخملـصـصـة Jـيـزانـيـة الـتـكـالـيف اJـشـتـركـة من

r2008 الية لسنةJميزانية التسيير �وجب قانون ا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 26 اJؤرّخ
في  26 مـــحـــرم عــام 1429 اJــوافق 3  فــبـــرايـــر ســـنــة 2008
واJـتــضـمـن تــوزيع االعـتـمــادات اخملـصــصـة  لـوزيــر الـنـقل
r2008 الية  لسنةJمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اJـــــاداJـــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلــــغـى من مــــيــــزانـــيــــة ســـــنــــة 2008
اعــــتــــمــــــــاد قـــــــدره خـــمــــســــة وخـــمــــســـون مــــلــــيـــون ديــــنـــار
(55.000.000 دج) مـــــقـــــــيّـــــد فـي مـــــيـــــزانـــــيــــــة الـــــتـــــكـــــالـــــيف
اJـشــتـركــة وفي الــبــاب رقم 37 - 91 "نــفـقــات مـحــتـمــلـة -

احتياطي مجمّع".

اJـــاداJـــادّة ة 18 : : تـكـون مــداوالت مـجـلـس الـتـوجــيه نـافـذة
بـــعـــد ثالثـــX (30) يــــومـــــا من إرســــال احملـــــاضــــر إلى وزيــــر
الـدفــاع الــوطــنيr إال في حــالــة اعــتــراض صـريـح يـبــلغ في

هذا األجل.
وال  تـــــكــــون مـــــداوالت مـــــجــــلـس الــــتـــــوجـــــيه اخلـــــاصــــة
بـــاJــيـــزانــيـــة واحلــســـابــات واالقــتـــنــاءات وقـــبــول الـــهــبــات
والــوصــايـا نــافــذة إال بــعـد أن يــوافق عــلــيـهــا وزيــر الــدفـاع

الوطني صراحة.
القسم القسم الثالثالثالث

اجمللس العلمي والبيداغوجياجمللس العلمي والبيداغوجي

19 : : يــســاعــد اجملــلس الــعــلــمي والــبــيــداغــوجي اJـــاداJـــادّة ة 
قـائـد اJــدرسـة في حتـديـد الـنـشـاطـات الــعـلـمـيـة والـتـقـنـيـة
وبرامج التكوين وتقييمها وضبط اJناهج البيداغوجية.

وبهذه الصفةr يكلف �ا يأتي :
rإبداء رأيه في محتوى برامج التكوين -

- تـــقـــو� مـــنـــشـــورات اJـــدرســـة والـــبت في تـــنـــظـــيم
rالتظاهرات العلمية أو البيداغوجية

- إبــداء الـرأي في االتـفــاقـيـات اJـرتــبـطـة بــالـتـكـوين
rمع الهيئات األخرى

- إبــداء الــرأي فـي اقــتــنــاء الــوثــائـق والــتــجــهــيــزات
rالعلمية والوسائل البيداغوجية

- اإلعـــداد الــــدوري لـــتـــقــــريـــر عن الــــتـــقـــو� الــــعـــلـــمي
والبيداغوجي.

rو�ـكن أن يـسـتـشـار اجملـلس الـعـلـمي والـبـيـداغـوجي
زيـادة عــلى ذلكr في جـمـيع اJـســائل الـتي تـدخل في إطـار

مهام اJدرسة.

اJــــاداJــــادّة ة 20 : :  يـــحــــدد وزيــــر الــــدفــــاع الــــوطـــنـي بــــقـــرار
تشكيلة اجمللس العلمي والبيداغوجي للمدرسة وسيره.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

اJــــاداJــــادّة ة 21 : : تـــشــتـــمل مـــيـــزانــيـــة اJــدرســـة عـــلى بــاب
لإليرادات وباب للنفقات :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

rاإلعانات التي تمنحها الدولة -
rرتبطة �وضوعهاJعائدات كل النشاطات ا -

- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :
rنفقات التسيير -
- نفقات التجهيز.
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يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 
اJـــــاداJـــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلــــغـى من مــــيـــــزانــــيــــة ســـــنــــة 2008
اعـــتـــــمـــــاد قـــــــدره ســــتـــة مـاليــــيــن ديــــنـــار (6.000.000 دج)
مــقـــيّــد فـي مـيــزانـيـــة الـتــكـالــيف اJـشــتـركـة وفـي الـبــاب

رقم 37 - 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
اJــــــاداJــــــادّة ة 2 : :  يــــــخـــــــصــص Jــــــيـــــزانــــــيــــــة ســـــــنــــــــة 2008
اعــــتـــــمــــــاد قـــــدره ســــتـــة مـاليــــيــن ديــــنـــار (6.000.000 دج)
يـــقـــيّــــد فــي مـيــزانـيـــة تــسـيــيـر وزارة الــصـيــد الـبــحـري
واJـــــوارد الـــــصـــــيـــــديـــــة وفـي الـــــبـــــاب رقم 34 - 90 "اإلدارة

اJركزية - حظيرة السيارات".

اJاداJادّة ة 3 : : يكلف وزير اJـالية ووزير الصيد البحري
واJـوارد الصيديةr كلّ فـيما يخـصّهr بتنفـيذ هذا اJرسوم
الــــذي يــــنــــشـــر فـي اجلــــريـــدة الــــرّســــمــــيّـــــة لـــلــــجــــمــــهــــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 20 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1429

اJوافق 26 مايو سنة 2008.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جــــــمــــادىادى مــــــرسرســــــوم وم تــــــنــــــفــــــيــــــذيذيّ رقم  رقم 08 -  - 154 م مــــؤرؤرّخ في خ في 20 ج 
r2008 ــــــــــــوافق وافق 26 مــــــــــــايايــــــــــــو سو ســــــــــــنــــــــــة ةJا Jاألولى عاألولى عــــــــــــام ام 1429 ا
يـتضمن مهام مفـتشية مصـالح اJيزانية وتـنظيمهايـتضمن مهام مفـتشية مصـالح اJيزانية وتـنظيمها

وسيرها. وسيرها. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيـس احلكـومـة
rاليةJبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4
rو125 (الفقرة 2) منه

-  و�ـــــقـــــتـــــضـى اJـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي رقم 99 - 240
اJـؤرخ في 17 رجب عـام 1420 اJـوافق 27 أكـتـوبـــر ســنــة
1999 واJــــتــــعــــلـــق بــــالــــتــــعــــيــــيــن فـي الــــوظــــائف اJــــدنــــيــــة

rوالعسكرية للدولة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18  جــمـادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونـيـو

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18  جــمـادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونـيـو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 188
اJـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام 1410 اJــــوافق 23 يـــونـــيـــو
سـنة 1990  الذي يـحدد هـياكل اإلدارة اJـركـزية وأجـهزتـها

rادة 17 منهJالسيما ا rفي الوزارات

اJــــــاداJــــــادّة ة 2 : :  يــــــخـــــــصــص Jــــــيـــــزانــــــيــــــة ســـــــنــــــــة 2008
اعـــــتــــمـــــــاد قـــــــدره خـــمــــســــة وخـــمــــســـون مــــلــــيـــون ديــــنـــار
(55.000.000 دج)  يـــقـــيّــــد فــي مــيـزانــيــة تـســيـيـر وزارة
النقل وفي الباب رقم 37 - 04 "اإلدارة اJركزية - نفقات
تــــنـــظــــــيم الــــدورة األولى لـــلــــمــــلــــتـــقـى اإلفـــريــــقي لـــوزراء

النقل".

اJاداJادّة ة 3 : : يكلف وزير اJـالية ووزير الـنقلr كلّ فيما
يــخـصّهr بــتــنـفــيــذ هـذا اJــرســوم الـذي يــنـشــر في اجلــريـدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 20 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1429
اJوافق 26 مايو سنة 2008.

عبد عبد العزيز بوتفليقةالعزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــــــرسرســــــــــوم وم رئرئــــــــــاسياسيّ رقم  رقم 08 -  - 153 م مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 20 ج جــــــــــمــــــــادىادى
r2008 ــــــــــــوافق وافق 26  مــــــــــــــايايــــــــــــو سو ســــــــــــنــــــــــــة ةJا Jاألولى عاألولى عــــــــــــام ام 1429 ا
يـتــــضــــمن حتمن حتــــويل اعويل اعــــتــــمـمـــــاد إلـى ماد إلـى مــــيــــزانزانـيـيـــــة تة تــــســــيــــيـيــر

وزارة الصيد البحري واJوارد الصيدية.وزارة الصيد البحري واJوارد الصيدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية

rاليةJبناء على تقرير  وزير ا -

- وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّـــمــا اJـــادّتــان 77 - 6
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اJــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلّق

r تمّمJعدّل واJا rاليةJا Xبقوان

- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 12 اJؤرخ في 21 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1428 اJــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2007

r2008 الية لسنةJتضمن قانون اJوا

- و�قتـضى اJرسوم الرئاسي اJؤرخ في 26 محرم
عـــــام 1429 اJــــوافق 3  فــــبــــرايــــر ســــنـــة 2008  واJــــتــــضـــمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Jـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اJـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اJـالـيـة

r2008 لسنة

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 41 اJؤرّخ
في  26 مـــحـــرم عــام 1429 اJــوافق 3  فــبـــرايـــر ســـنــة 2008
واJتـضـمـن تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصـة  لـوزيـر الـصـيد
البحري واJوارد الصـيدية من ميزانية التسيير �وجب

r2008 الية  لسنةJقانون ا
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- اJـسـاهـمـة فـي أعـمـال الـتـكـوين وحتـسـX اJـسـتـوى
rـالـيةJـراقـبـة اJـالـيـة العـمـومـيـة وتـقـنـيـات اJبـا XـتـعـلـقـJا

rعنيةJركزية اJوهذا بالتعاون مع الهيئات ا
rتنفيذ قرارات وتوجيهات السلطة السلمية -

- الـــــســـــيـــــر الـــــعـــــادي واJـــــنـــــتـــــظم لـإلدارة اJـــــركـــــزيــــة
لـلــمـــيـزانـيــة والـهـــيـاكل واJـــصـالح الالمــركـزيــة الـتــابـعـة

rلها
rجتــــســــيــــد مـــبــــدأ الــــصــــرامــــة في تــــنـــظــــيـم الـــعــــمل -

واحترام القوانX والتنظيمات اJعمول بها.

�ـكن أن تـكـلـف اJـفـتـشـيـةr زيـادة عـلى ذلكr بـالـقـيـام
بـــأعــمــال دراســة وتــفـــكــيــر تــدخـل في مــجــال اخـــتــصــاصــهــا
وكـــذلك بــكـل مــهـــمــة ظـــرفــيـــة Jــراقـــبــة مـــلــفـــات مــحــددة أو
وضـــعــــيــــات خـــاصــــة أو طــــلــــبـــات تــــدخـل ضـــمـن صالحــــيـــات

اJديرية العامة للميزانية.

rــهـامJعــنـد نــهــايـة هــذه ا rــفــتـشــيــة أن تـقــتــرحJعــلى ا
Xتوصـيـات أو أي تـدابيـر من شـأنـها أن تـسـاهم في حتـس
وتـــعـــزيـــز عـــمل وتـــنــــظـــيم الـــهـــيـــاكل واJـــصـــالـح الـــتي يـــتم

تفتيشها.
اJــادة اJــادة 3  : : تـــتــدخـل اJــفـــتـــشــيـــة عـــلى أســـاس بـــرنــامج

تفتيش سنوي.

و�ـكــنـهــا الــتـدخلr زيــادة عـلـى ذلكr بـصــفـة فــجـائــيـة
بـناء عـلى طلب اJـدير الـعام لـلمـيزانـية لـتقـوم بأيـة مهـمة

حتقيق تكون ضرورية بفعل ظروف خاصة.

rــــــفـــــــتــــــشــــــيــــــة أن تـــــــطــــــلب فـي هـــــــذا اإلطــــــارJـــــــكن ا�
اســتــصــحــــاب مــســؤولــيـن مــؤهــلـيـــن تــابـعــيـــن لـآلمــريـن
بـــالـــصــــرف الـــذيــن قـــد يـــهــمـــهـم األمـــر و�ـــثــلـي قـــطـــاعــات
اإلدارة اJـــركـزيــة لــلــمــيـزانــيــة عــنــدمـا تــقــتــضي الــظـروف

ذلك.

تــلــتــزم اJـفــتــشــيــة بــاحلــفـاظ عــلى ســريــة اJــعــلــومـات
والوثائق التي تطلع عليها وتتولى تسييرها .

اJادة اJادة 4  : : بغض النظـر عن اJهام اJـؤقتة والزيارات
الــفــجــائــيــةr تــبــاشــر كل مـــهــمــة تــفــتــيش ومــراقــبــة طــبــقــا
للـبرنـامج السـنوي وتـختـتم بتـقريـر مفصّـل يعده اJـفتش

العام.
يـــعــدّ اJــفـــتش الــعـــام تــقـــريــرا ســنـــويــا عن نـــشــاطــات
هيكله يقـدم من خالله مالحظاته واقتراحاته فـيما يتعلق
بتقييم سيـر الهياكل اJركزية واJصالح الالمركزية وكذا

أعمالها.
rعـند االقـتضاء rيـوضح القـانون الداخـلي للـمفـتشـية

اإلجراءات األخرى لسيرها.

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 227
اJــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1410 اJــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـــذي يــحـــدد قــائـــمـــة الــوظـــائف الـــعـــلــيـــا في الـــدولــة

بـعنـوان اإلدارة واJؤسـسات والـهيـئات الـعمـوميـةr اJعدل
rتممJوا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 228
اJــؤرخ في 3 مـــحـــرم عـــام 1411 اJــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1990 الـذي يـحـدد كـيـفـيـة مـنح اJـرتـبـات الـتي تـطـبق عـلى

اJـوظـفـX واألعـوان الـعـمـومـيـX الذيـن �ـارسون وظـائف
rتممJعدل واJا rعليا في الدولة

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اJؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةJالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 98 - 40 اJؤرخ
في 4 شـــوال عـــام 1418 اJـــوافق أول فــــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واJتعلق بتحـويل االختصاصات واJهام وتـسيير الهياكل
والــوســائـل واJــسـتــخــدمــX الــتــابــعــة لــتــســيــيــر مــيــزانــيـة

rتممJعدل واJا rالدولة للتجهيز
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 364
اJــؤرخ في 18 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اJــوافق 28 نــوفــمــبــر
سـنة 2007 واJـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اJـركـزية في وزارة

rادة 3 منهJالسيّما ا rاليةJا
يـرسـم  ما يأتي :يـرسـم  ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اJـادة 3 من اJـرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 07 - 364 اJــؤرخ في 18 ذي الــقـــعــدة عــام
1428 اJوافق 28 نوفمبر سنة 2007 واJذكور أعالهr يحدد

هــذا اJــرســـوم مــهــام مـــفــتــشــيـــة مــصــالـح اإلدارة اJــركــزيــة
لـلــمـيـزانـيـة وتــنـظـيـمــهـا وسـيـرهـا والــتي تـدعى في صـلب

النص "اJفتشية".

اJادة اJادة 2  : : دون اJساس باالخـتصاصات الـتي تخولها
الـقـوانـX والـتـنـظـيـمــات اJـعـمـول بـهـا Jـؤسـسـات وأجـهـزة
الرقابـة األخرىr تتـولى اJفـتشيـة حتت السـلطة اJـباشرة
للمديـر العام لـلميـزانيةr إجنـاز مهام اJـراقبة والـتفتيش

والتقييم اJتعلقةr السيّما �ا يأتي :
- تـطـبــيق الـتـشـريع والـتـنـظـيم اJـعـمـول بـهـمـا وكـذا
اJـعـايـيـر الـتـقـنـية واJـالـيـة الـعـمـومـيـة والـتـنـظـيم اJـتعـلق

rجناعة النفقات العمومية Xيزانية لتحسJبا
- تـــنــفـــيــذ اJــيـــزانــيـــة ومــتــابـــعــتـــهــا وإجنــازهـــا وفــقــا

rسطرةJلألهداف ا
- االسـتــعـمــال الـعــقالني واألمـثل لــلـوســائل واJـوارد
اJوضوعة حتت تصرف الـهياكل التابعة لـلمديرية العامة

rللميزانية
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- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 06 - 395
اJـؤرخ في 20  شـوال عام 1427 اJـوافق 12  نـوفـمبـر سـنة

rضمونJ2006 الذي يحدد األجر الوطني األدنى ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18  جــمـادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونـيـو

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 295
اJـــــؤرخ في 14 صــــفــــر عـــام 1412 اJــــوافق 24 غــــشت ســــنـــة
1991 الــــذي يــــحــــدد صالحــــيــــات وزيــــر اجملــــاهـــديـنr اJــــعـــدل

rتممJوا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 146
اJؤرخ في 14 ربيع األول عام 1422 اJوافق 6 يونيو سنة
2001 واJــــتــــــضــــمن رفـع قـــــيــــمــــة مــــنــح اجملــــاهــــدين وذوي

حقـوق الـشـهـداء واجملاهـدين والـضـحـايـا اJدنـيـX وضـحـايا
األلـغــام اJــتــفــجــرة وذوي حــقـوق هــؤالء الــضــحــايــاr اJــعـدل

rتممJوا

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 04 - 10 اJؤرخ
في 21 ذي الـقــعـدة عـام 1424 اJـوافق 14 يـنـايــر سـنـة 2004
واJــــتــــضـــــمن رفع قـــــيــــمــــة مــــنح اجملـــــاهــــدين وذوي حــــقــــوق
الـشـهداء واجملـاهـدين والضـحـايا اJـدنـيX وضـحـايا األلـغام

rتمّمJعدل واJا rتفجرة وذوي حقوق هؤالء الضحاياJا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـادة األولى : اJـادة األولى :  يــهــدف هــذا اJــرســوم إلى رفع قــيــمـة
مـــــنـح اجملـــــاهــــــدين وذوي حـــــقــــــوق الـــــشــــــهـــــداء واجملــــــاهـــــدين
والـــضــحــايــا اJـــدنــيــX وضــحـــايــا األلــغــام اJـــتــفــجــرة وذوي

حقوق هؤالء الضحايا.

2  : : حتــــدد هـــذه اJـــنح وفـــقـــا لــــلـــجـــدول اJـــلـــحق اJــادة اJــادة 
بأصل هذا اJرسوم.

اJـــــادةاJـــــادة 3 : : يــــــنــــــــشــــــر هــــــذا اJــــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة
الـــرّســـمــــيّـــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّـــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيـّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 20 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1429
اJوافق 26 مايو سنة 2008.

عبد عبد العزيز بلخادمالعزيز بلخادم

اJـادةاJـادة 5 : : يشـرف عـلى اJـفتـشـية مـفـتش عام يـسـاعده
.Xثمانية (8) مفتش

اJادةاJادة 6 : يتمّ تعيـX اJفتش العام واJفتشX �وجب
مرسوم رئاسي طبقا للتنظيم اJعمول به.
وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها.

تــصــنّف وظــيــفــتــا اJــفــتش الــعــــام واJــفـــتش ويــدفع
مرتبهمـا علــى التوالــي استنـــادا إلى وظيفتــي مفتــش
عـــام في الــوزارة ومـــديــر في اإلدارة اJــركــزيــة بــالــوزارة

طبقا للتنظيم اJعمول به.

rـرسومJادة 7 : تلـغى جمـيع األحكـام اخملالـفة لـهذا اJادةاJا
الســـــيــــمـــــــا اJــــــادة r3 الــــفـــــقــــــرة r2 اJــــطــــة 6 من اJـــــرســــوم
الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 98 - 40 اJــــؤرخ في 4 شـــوال عـــام 1418
اJـوافق أول فـبـرايـر سـنة r1998 اJـعـدل واJـتـمّم واJـذكور

أعاله.
اJـادةاJـادة 8 : يـنـشـر هـذا اJـرسـوم في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيـّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 20 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1429
اJوافق 26 مايو سنة 2008.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جــــــمــــادىادى مــــــرسرســــــوم وم تــــــنــــــفــــــيــــــذيذيّ رقم  رقم 08 -  - 155 م مــــؤرؤرّخ في خ في 20 ج 
r2008 ــــــــــــوافق وافق 26  مــــــــــــــايايــــــــــــو سو ســــــــــــنــــــــــــة ةJا Jاألولى عاألولى عــــــــــــام ام 1429 ا
يــــتــــضـمن رفع قمن رفع قــــيــــمـة مة مــــنـح اجملنـح اجملــــاهاهـديـن وذوي حديـن وذوي حــــقـوقوق
الالـشـهـداء واجملاهداء واجملاهـدين  والدين  والـضـحايحايـا اJا اJـدندنـيX وضيX وضـحـاياايا

األلغام اJتـفجـرة وذوي حقـوق هـؤالء الضحايا.األلغام اJتـفجـرة وذوي حقـوق هـؤالء الضحايا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومـة
rبناء على تقرير وزير اجملاهدين -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�قتضى األمر رقم 95 - 27 اJؤرخ في 8 شعبان
عــام 1416 اJــــوافق 30 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 1995 واJـــتـــضـــمن
rادتان 156 و157 منهJالسيما اr 1996 الية لسنةJقانون ا
- و�قـتضى الـقانون رقم 99 - 07 اJؤرخ في 19 ذي
احلـــجـــة عــام 1419 اJــوافق 5 أبـــريل ســـنــة 1999 واJـــتـــعــلق

rواد 29 و30 و32 و35 منهJالسيما ا rباجملاهد والشهيد
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 06 - 24  اJـؤرخ في 6 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1427 اJــــــوافق 26 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2006

r2007 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
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اJادةاJادة 3 : : يهدف اإلطـار التـصوري لـلمـحاسـبة اJـالية
إلى اJساعدة على :

rعاييرJتطوير ا -
rاليةJحتضير الكشوف ا -

- تــفــسـيــر اJــســتـعــمــلـX لــلــمــعـلــومــة اJـتــضــمــنـة في
rعايير احملاسبيةJعدة وفق اJالية اJالكشوف ا

- إبــداء الـرأي حـول مــدى مـطـابـقــة الـكـشــوف اJـالـيـة
مع اJعايير.

اJادةاJادة 4 : : يتعيّن على محاسبة كل كيان :
- مراعـاة اJـصـطـلـحـات واJـباد© الـتـوجـيـهـيـة احملددة

rاليJفي النظام احملاسبي ا
- تـــــطــــــبـــــيـق االتـــــفـــــاقـــــيـــــات والـــــطـــــرق واإلجـــــراءات

rقيّسةJا
- االسـتنـاد عـلى تـنظـيم يـسـتجـيب Jـتـطلـبـات مسك

ومراقبة وجمع وإيصال اJعلومات اJراد معاجلتها.

يـــجــب أن تـــســـمـــح احملـــاســـبــــــة بـــإجـــــراء مــــقـــارنـــات
دوريـــة وتــقــيــيم تــطــــور الــكــيـــان بــهــــدف اســتــمـــراريـــــة

النشــــــاط فـي اJستقبل.

حتـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اJـادة �ـوجب قـرار من
الوزير اJكلف باJالية.

اJــادةاJــادة 5 : : تـــتــــمـــثل الــــطـــرق احملـــاســــبـــيـــة فـي اJـــبـــاد©
واالتـفـاقـيـات والقـواعـد والـتـطـبـيقـات اخلـصـوصـيـة احملددة
في اJـواد أدنـاهr التي يـجب عـلى الـكـيان تـطـبـيقـهـا بـشكل
دائم من ســـنـــة مــالـــيـــة إلى أخـــرى إلعــداد وعـــرض كـــشــوفه

اJالية.

اJـادةاJـادة 6 : : تـتم مـحـاســبـة آثـار اJـعـامالت وغـيـرهـا من
األحـداث على أساس مـحاسبـة االلتـزام عـنـد حدوث هــذه
اJـــعــــامـالت أو األحـــداث وتــــعــــرض في الــــكــــشـــوف اJــــالــــيـــة

للسنوات اJالية التي ترتبط بها.

اJـــــادةاJـــــادة 7 : : تــــــعــــــدّ الـــــكــــــشــــــوف اJـــــالــــــيــــــة عـــــلـى أســـــاس
اســـتــــمـــراريـــة االســـتـــغاللr بـــافــــتـــراض مـــتـــابـــعـــة الـــكـــيـــان
لـنـشـاطـاته في مـسـتـقـبل مـتـوقعr إال إذا طـرأت أحـداث أو
قرارات قـبل تاريخ نـشر احلـسابـات والتي من اJـمكن أن
تـســبب الـتــصـفــيـة أوالـتــوقف عن الــنـشـاط فـي مـسـتــقـبل

قريب.
rالية على هذا األساسJوإذا لم يتم إعداد الـكشوف ا
فــإن الــشـكــوك في اسـتــمـراريــة االســتـغالل تــكـون مــبـيــنـة
ومــبـررة ويــحـدد األسـاس اJــسـتــنـد عــلـيه فـي ضـبـطــهـا في

ملحق.

جــــــمــــادىادى مــــــرسرســــــوم وم تــــــنــــــفــــــيــــــذيذيّ رقم  رقم 08 -  - 156 م مــــؤرؤرّخ في خ في 20 ج 
r2008 ــــــــــــوافق وافق 26  مــــــــــــــايايــــــــــــو سو ســــــــــــنــــــــــــة ةJا Jاألولى عاألولى عــــــــــــام ام 1429 ا
يــــــــتــــــضــــــــمّن ن  تــــطـــبــــيق أحـــكــــام الـــقــــانـــون رقم  تــــطـــبــــيق أحـــكــــام الـــقــــانـــون رقم 07 -  - 11
اJـــــؤرخ فـي اJـــــؤرخ فـي 15 ذي الــــقــــعــــدة عـــــام  ذي الــــقــــعــــدة عـــــام 1428 اJــــوافـق  اJــــوافـق 25
نــوفــمــبـــر ســنـة نــوفــمــبـــر ســنـة 2007 واJـتــضــمن الــنـظــام احملــاسـبي واJـتــضــمن الــنـظــام احملــاسـبي

اJالي.اJالي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس احلكومـة
rاليةJبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 11 اJؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اJـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

rاليJتضمن النظام احملاسبي اJوا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 172
اJـؤرخ في 18  جــمـادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونـيـو

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007  وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 اJؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةJالذي يحدد صالحيات وزير ا
 يـرسـم  ما يأتي : يـرسـم  ما يأتي :

اJـــــادة األولى :  اJـــــادة األولى :  يـــــهــــدف هـــــذا اJـــــرســـــوم إلى حتـــــديــــد
كـيفـيـات تطـبـيق اJواد 5 و7 و8 و9 و22 و25 و30 و36 و40
من الـــقـــانــون رقم 07 - 11 اJــؤرخ في 15 ذي الــقـــعــدة عــام
1428 اJـوافق 25 نــوفـمـبــر سـنـة 2007 واJــتـضـمن الــنـظـام

احملاسبي اJالي.

اJـادة اJـادة 2 : :  إن اإلطـار الــتـصــوري لـلــمـحــاسـبــة اJـالــيـة
اJــنـــصـــوص عـــلــيـه في اJــادة 7 من  الـــقـــانــون رقم 07 - 11
اJــؤرخ في 15 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اJــوافق 25 نــوفــمــبــر

سنة 2007 واJذكور أعاله :
- يـعـرف اJـفـاهـيم الـتي تـشـكـل أسـاس إعـداد وعرض
الـكـشـوف اJـالـيــةr كـاالتـفـاقـيـات واJـبــاد© احملـاسـبـيـة الـتي
يـتــعـيّن الـتــقـيـد بــهـا واخلـصــوصـيـات الــنـوعـيــة لـلـمــعـلـومـة

rاليةJا
rيشكل مرجعا لوضع معايير جديدة -

- يـسهل تفـسيـر اJعايـير احملـاسبـية وفهم الـعمـليات
أو األحـداث غـيــر اJـنـصـوص عـلــيـهـا صـراحـة فـي الـتـنـظـيم

احملاسبي.
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عـند تـاريخ إقـفال حـسابـات السـنـة اJالـية ويـكون مـعلـوما
بــX هــذا الـــتــاريخ وتـــاريخ اJــوافــقـــة عــلى حـــســابــات هــذه

السنة اJالية.
ال يــتمّ إجــراء أيـة تــســويـة إذا طــرأ حـدث بــعــد تـاريخ
إقفال السنـة اJالية وكان ال يؤثر على وضعية األصول أو
اخلــــصـــوم اخلـــاصـــة بـــالـــفـــتــــرة الـــســـابـــقـــة لـــلــــمـــوافـــقـــة عـــلى
احلسابـات. ويجب أن يكون هـذا احلدث موضوع إعالم في
اJــلــحق بــالــكـشــوف اJــالــيــة إذا كــان ذا أهــمــيـة تــمــكــنه من

التأثير على قرارات مستعملي الكشوف اJالية.

اJادةاJادة  14 :  : يجب أن تستـجيب احملاسبة Jبدأ احليطة
الذي يـؤدي إلى تـقـدير مـعـقـول للـوقـائع في ظـروف الشك
قصـد تـفـادي خـطـر حتـول لشـكـوك مـوجـودة إلى اJـسـتـقبل
مـن شـــــأنـــهــــا أن تـــثــــقـل بـــالـــديـــون �ــــتـــلـــكــــات الـــكـــيـــان أو

نتائجه.
يــــنـــــبــــغي أن ال يــــبــــالـغ في تــــقــــديــــر قــــيــــمــــة األصــــول
واJــنــتــوجــاتr كـــمــا يــجب أن ال يــقــلـل من قــيــمــة اخلــصــوم

واألعباء.
يجب أال يؤدي تطـبيق مبدأ احليـطة هذا إلى تكوين

احتياطيات خفية أو مؤونات مبالغ فيها.

اJـادةاJـادة  15 :  : يـقــتـضي انــسـجـام اJــعـلــومـات احملـاســبـيـة
وقـابلـيـة مقـارنتـها خالل الـفتـرات اJـتعـاقبـة دوام تطـبيق
الــقــواعــد والــطـــرق اJــتــعــلــقـــة بــتــقــيــيـم الــعــنــاصــر وعــرض

اJعلومات.
ال يــبـــرر أي اســتــثــنــاء عن مــبــدأ د�ــومــة الــطــرق إال

بالبحث عن معلومة أفضل أو تغيّر في التنظيم.

اJــــادةاJــــادة  16 :  : تــــقــــيّــــد في احملــــاســــبــــة عــــنــــاصــــر األصـــول
واخلــصــوم واJــنــتــوجــات واألعــبــاء وتــعــرض في الــكــشـوف
اJـالــيـة بـتـكــلـفـتـهـا الــتـاريـخـيـةr عــلى أسـاس قـيـمــتـهـا عـنـد
تــاريخ مـعــايـنــتـهــا دون األخـذ في احلــسـبــان آثـار تــغـيـرات

السعر أو تطور القدرة الشرائية للعملة.

غيـر أن األصول واخلـصـوم اخلصـوصـية مـثل األصول
البيولوجية أواألدوات اJالية تقيّم بقيمتها احلقيقية.

حتدد كيفيـات تطبيق أحكام هذه اJادة �وجب قرار
من الوزير اJكلف باJالية.

اJــادةاJــادة 17 :  : يــجـب أن تــكـــون اJــيـــزانــيـــة االفــتـــتــاحـــيــة
لــســنـــة مــالــيــة مــطــابـــقــة Jــيــزانــيــة إقــفـــال الــســنــة اJــالــيــة

السابقة.

اJـادةاJـادة  18 :  : تــقـيّــد الــعــمــلـيــات في احملــاســبــة وتــعـرض
ضــمن كــشـوف مــالـيــة طـبــقـا لــطـبــيـعــتـهــا ولـواقــعـهــا اJـالي

واالقتصاديr دون التمسك فقط �ظهرها القانوني.

اJــــادةاJــــادة 8 : : يــــجب أن تــــتـــوفــــر اJـــعــــلـــومــــة الـــواردة في
الكشوف اJاليـة على اخلصائص النوعية للمالءمة والدقة

وقابلية اJقارنة والوضوح.

اJـادةاJـادة 9 : : يـجب أن يـعـتـبـر الـكيـان كـمـا لـو كـان وحدة
محاسبية مستقلة ومنفصلة عن مالكيها.

تـقـوم احملاسـبـة اJـالـيـة على مـبـدأ الـفـصل بـX أصول
الـكـيان وخـصـومـه وأعـبائـه ومـنـتـوجاتـه وأصـول وخـصوم
وأعبـاء ومنـتوجـات اJشـاركX في رؤوس أمـواله اخلاصة

أو مساهميه.
يجب أال تأخـذ الكـشوف اJـالية لـلكـيان في احلـسبان

إال معامالت الكيان دون معامالت مالكيها.

اJـادةاJـادة 10 : : يـلــزم كل كـيـان بـاحـتـرام اتــفـاقـيـة الـوحـدة
النقدية.

يــشـكـل الـديــنـار اجلــزائـري وحــدة الــقـيــاس الـوحــيـدة
لتسجيل معامالت الكيان.

كـمـا أنه يـشـكل وحـدة قـيـاس اJـعـلـومـة الـتي حتـمـلـهـا
الكشوف اJالية.

ال تـدرج في احلسـابـات إال اJعـامالت واألحـداث التي
�كن تقو�ها نقدا.

غيـر أنه �كن أن تـذكر في اJلـحق بالـكشوف اJـالية
اJـعـلـومـات غـيـر الـقـابـلـة لـلـتـحـديد الـكـمي والـتي �ـكن أن

تكون ذات أثر مالي.

اJادةاJادة  11 : : �قتضى مبدأ األهمية النسبية :
- يجب أن تبـرز الكـشوف اJـالية كل مـعلـومة مـهمة

rكن أن تؤثر على حكم مستعمليها جتاه الكيان�
- �كن جمع اJبـالغ غير اJعتـبرة مع اJبالغ اخلاصة

rبعناصر �اثلة لها من حيث الطبيعة أو الوظيفة
- يـــجب أن تـــعـــكـس الـــصـــورة الـــصـــادقـــة لـــلـــكـــشـــوف
اJـاليـة مـعـرفـة اJـسـيـرين لـلـمـعـلـومـة الـتي يـحـمـلـونهـا عن

rسجلةJالواقع واألهمية النسبية لألحداث ا
- �كـن أال تطـبق اJـعـايـيـر احملـاسبـيـة عـلى الـعـنـاصر

قليلة األهمية.

اJادةاJادة  12 : : تـكون نتيـجة كل سنة مـالية مسـتقلة عن
الـسـنـة الــتي تـسـبـقـهـا وعن الـسـنـة الـتي تـلـيـهـاr ومن أجل
حتـديــدهـاr يـتــعـيّن أن تــنـسب إلـيــهـا األحــداث والـعـمــلـيـات

اخلاصة بها فقط.

rـقـفـلةJالـيـة اJـادة  13 : : يـجب ربط حـدث بـالـسـنـة اJـادةاJا
إذا كـانـت له صـلــة مـبــاشـرة ومــرجــحـة مع وضــعـيــة قـائــمـة
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اJـادةاJـادة 22 :  : تـتـكـوّن اخلـصـوم من االلـتـزامـات الـراهـنـة
لـــلـــكــــيـــان الــــنـــاجتــــة عن أحــــداث مـــاضــــيـــة والـــتـي يـــتــــمـــثل
انقضاؤها بالـنسبة للكيـان في خروج موارد �ثلة Jنافع

اقتصادية.
تصنف اخلصوم خصوما جارية عندما :

- يــتــوقـع أن تــتمّ تــســـويــتــهــا خـالل دورة االســتــغالل
rالعادية

- أو يــــجب تــــســــديــــدهــــا خـالل االثــــني عــــشــــر شــــهــــرا
اJوالية لتاريخ اإلقفال.

تصنف باقي اخلصوم كخصوم غير  جارية.

اJــــادةاJــــادة 23 :  : تـــــصــــنـف اخلــــصـــــوم ذات اJـــــدى الــــطـــــويل
والـتـي تـنــتج عــنــهــا فــوائـد فـي شـكـل خـصــوم غــيــر جــاريـة
حتى وإن كان تسـديدها سيتم خالل الـشهور االثني عشر

اJوالية لتاريخ إقفال السنة اJالية إذا كان :
rاستحقاقها األصلي أكثر من اثني عشر شهرا -

- الــكــيـــان يــنــوي إعــادة تــمــويـل االلــتــزام عــلى اJــدى
rالطويل

- وكـانت هذه الـنـية مـؤكـدة باتـفـاق إعادة تـمويل أو
إعــادة جــدولــة لــلــمــدفـوعــات الــنــهــائــيــة تـثــبت قــبل تــاريخ

إقفال احلسابات.

اJـادةاJـادة 24 :  : تــمــثل رؤوس األمــوال اخلــاصــة أواألمـوال
اخلـــاصــــة أوالـــرأســـمـــال اJــــالي فـــائض أصــــول الـــكـــيـــان عن
خـصـومه اجلــاريـة وغـيـر اجلـاريـة كـمـا هـو مـحـدد في اJـواد

أعاله.

اJـادةاJـادة 25 :  : تـتـمـثل مـنـتـوجـات سـنة مـالـيـة فـي تـزايد
اJـزايـا االقـتـصـاديـة الـتي حتـقـقت خالل الـسـنـة اJـالـيـة في
شــــكـل مــــداخـــــيل أو زيـــــادة في األصـــــول أو انــــخـــــفــــاض في
اخلـــصــوم. كــمـــا تــمـــثل اJــنـــتــوجــات اســـتــعــادة خـــســارة في
الــقـيــمــة واالحــتــيـاطــات احملــددة �ــوجب قــرار من الــوزيـر

اJكلف باJالية.

اJــادةاJــادة 26 :  : تـــتــمــثـل أعــبــاء ســـنــة مـــالــيــة فـي تــنــاقص
اJزايـا االقـتـصـاديـة الـتي حـصـلت خالل الـسـنـة اJـالـية في
شـــــكل خـــــروج أو انـــــخـــــفــــاض أصـــــول أو فـي شــــكـل ظـــــهــــور
خـــصــــوم. وتـــشـــمـل األعـــبــــاء مـــخـــصــــصـــات االهــــتالكـــات أو
االحــتـيــاطــات وخــســارة الـقــيــمــة احملــددة �ـوجـب قـرار من

الوزير اJكلف باJالية.

اJــادةاJــادة 27 :  : �ـــثل رقم األعـــمـــال مـــبـــيـــعـــات الـــبـــضـــائع
واJـنـتـوجـات اJـبـاعـة وســلع وخـدمـات مـقـومـة عـلى أسـاس
ســعـر الــبــيع دون احــتــســاب الـرســومr واحملــقــقــة من طـرف

الكيان مع الزبائن في إطار نشاطه العادي واJعتاد.

حتـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اJـادة �ـوجب قـرار من
الوزير اJكلف اJالية.

اJــادةاJــادة  19 :  : يـــجب أن تـــســتـــجـــيب الــكـــشـــوف اJــالـــيــة
بـطـبـيـعـتـهـا ونـوعـيـاتـهـا وضـمن احـتـرام اJـبـاد© والـقـواعـد
احملـاسبـية إلى هـدف إعطـاء صـورة صادقـة �نح مـعلـومات
منـاسبـة عن الوضعـية اJـاليـة والنـجاعة وتـغيـر الوضـعية

اJالية للكيان.
في احلــالــة الــتي يــتــبــX فــيــهــا أن تــطــبــيق الــقــاعــدة
rاحملــاسـبــيـة غـيــر مالئم لــتـقــد� صـورة صــادقـة عن الــكـيـان
مـن الـــضـــروري اإلشــــارة إلى أســــبـــاب ذلك ضــــمن مــــلـــحق

الكشوف اJالية.
ال �ـكن تـصـحـيح اJـعــاجلـات احملـاسـبـيـة غـيـر اJالئـمـة
بـبيـان الطـرق احملاسـبيـة اJسـتـعمـلة أو �ـعلـومات مـلحـقة

أو بكشوف توضيحية أخرى.

اJادةاJادة 20  :   : تتكـوّن األصول من اJوارد التي يسيّرها
الـكيان بفـعل أحداث ماضيـة واJوجهة ألن تـوفر له منافع

اقتصادية مستقبلية.
مـــراقــــبـــة األصـــول هي قــــدرة احلـــصـــول عـــلـى مـــنـــافع

اقتصادية مستقبلية توفرها هذه األصول.

اJــادةاJــادة 21 :  : تــشـــكل عــنـــاصــر األصـــول اJــوجــهـــة خلــدمــة
نـــشــاط الـــكــيــان بـــصــورة دائـــمــة أصــوال غـــيــر جـــاريــةr أمــا
األصـول الــتي لـيـست لـهـا هـذه الـصــفـة بـسـبب وجـهـتـهـا أو

طبيعتهاr فإنها تشكل أصوال جارية.

 حتتوي األصول اجلارية على ما يأتي :
- األصــول الــتي يـتــوقع الـكــيــان حتـقــيـقــهـا أو بــيـعــهـا
أواســـتـــهالكـــهـــا في إطـــار دورة االســـتـــغالل الـــعـــاديـــة الـــتي
تــــمـــثل الــــفـــتـــرة اJــــمـــتـــدة بــــX اقـــتـــنــــاء اJـــواد األولـــيـــة أو
الـبضـائع الـتي تدخل في عـمـليـة االسـتغالل وإجنـازها في

rشكل سيولة اخلزينة
- األصـــــول الــــتي تــــتـمّ حــــيــــازتـــــهــــا أســــاســــا ألغــــراض
اJعـامالت أو Jـدة قـصـيرة والـتي يـتـوقع الـكـيان حتـقـيـقـها

rخالل االثني عشر شهرا
- الـــســـيـــوالت أو شـــبه الـــســـيـــوالت الـــتي ال يـــخـــضع

استعمالها لقيود.
حتتوي األصول غير اجلارية على ما يأتي :

- األصـول اJــوجـهـــة لالســتـعــمـال اJـســتـمــر لـتـغــطـيـة
احتيـاجات أنشـطة الكيـان مثـل األمـوال العـينية الـثابتة

rعنويةJأو ا
- األصـــول الــتي تـتـم حــيـازتـــهـا لــغــرض تــوظـيــفــهـا
عــلـى اJــدى الـــطــويل أو غـــيــر اJــوجــهـــة ألن يــتم حتــقـــيــقــهــا

خـالل االثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ اإلقفال.
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rدىJالعقود طويلة ا -
rؤجلةJالضرائب ا -

rعقود إيجار - تمويل -
rXستخدمJامتيازات ا -

- العمليات اJنجزة بالعمالت األجنبية.
حتـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اJـادة �ـوجب قـرار من

الوزير اJكلف باJالية.

اJـادةاJـادة 31 :  : طــبـقـا لــلـمـادة 9 من الــقـانـون رقم 07 - 11
اJــؤرخ في 15 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اJــوافق 25 نــوفــمــبــر
ســـنــة 2007 واJـــذكـــور أعالهr فـــإن مـــدونـــة احلــســـابـــات هي
مــجــمــوعــة من احلــســابــات اجملــمــعــة في فــئــات مــتــجــانــســة

تسمى أصنافا.
حتدد مـدونـة احلـسـابـات ومـحـتـواهـا وقـواعـد سـيـرها

�وجب قرار من الوزير اJكلف باJالية.

اJـادةاJـادة 32 :  : طـبـقا لـلـمادة 25 من الـقـانون رقم 07 - 11
اJــؤرخ في 15 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اJــوافق 25 نــوفــمــبــر
سـنة 2007 واJـذكـور أعالهr تـشـتـمل الـكـشـوف اJـالـيـة على

ما يأتي :
rيزانيةJا -

rحساب النتائج -
rجدول سيولة اخلزينة -

rجدول تغير األموال اخلاصة -
- اJلحق.

اJـادةاJـادة 33 :  : حتـدد اJـيــزانـيـة بـصــفـة مـنـفـصــلـة عـنـاصـر
األصول وعناصر اخلصوم.

يــــبـــرز عــــرض األصــــول واخلـــصــــوم داخل اJــــيـــزانــــيـــة
الفصل بX العناصر اجلارية والعناصر غير اجلارية.

يــحــدد مـــحــتــوى و¬ــوذج وعــرض اJـــيــزانــيــة �ــوجب
قرار من الوزير اJكلف باJالية.

اJــادةاJــادة 34 :  : يــعــد حــســـاب الــنــتــائج وضــعـــيــة مــلــخــصــة
لألعــبـــاء واJــنــتـــوجــات احملــقـــقــة من طــــرف الـــكــيـــان خـالل
السنــة اJاليــةr وال يأخـذ بعX االعـتبـار تاريخ التـحصيل
أو الدفع ويظـهر النتـيجة الصـافية للـسنة اJالـية بإجراء

عملية الطرح.
يـــحـــدد مـــحـــتـــوى و¬ـــوذج وعـــرض حـــســـاب الـــنـــتـــائج

�وجب قرار من الوزير اJكلف باJالية.

اJـادةاJـادة 35 :  : يــهـدف جـدول ســيـولـة اخلــزيـنــة إلى تـقـد�
قـاعـدة Jـسـتـعــمـلي الـكـشـوف اJـالـيـة لـتـقـيـيم قـدرة الـكـيـان
عـلى تـوليـد سـيـولـة اخلـزينـة ومـا يـعـادلـها وكـذا مـعـلـومات

حول استعمال هذه السيولة.

يحتـسب رقم أعمـال الكـيانات غـير اخلـاضعـة للرسم
عـلى الــقـيـمــة اJـضــافـة أو اخلـاضــعـة لـلــنـظـام اجلــزافي عـلى

أساس سعر البيع مع احتساب كل الرسوم.

اJادةاJادة 28 :  : تـسـاوي النـتيـجـة الصـافـية لـلسـنـة اJالـية
الـفــارق بـX مـجـمـوع اJـنـتـوجـات ومـجـمـوع األعـبـاء لـتـلك
Xويكون مطـابقا لـتغير األمـوال اخلاصة ب rاليـةJالسنـة ا
بــدايـة الــســنـة اJــالـيــة ونـهــايـتــهـاr مــاعـدا الــعـمــلـيــات الـتي
تؤثر مبـاشرة على مبلغ رؤوس األموال اخلاصة وال تؤثر

على األعباء أو اJنتوجات.
تمثل النتـيجة الصافية ربحا عند وجود فائض في
اJــــنــــتــــوجــــات عن األعــــبــــاءr وتــــمــــثل  خــــســــارة فـي احلــــالـــة

العكسية.

اJادةاJادة 29 :  : تشكل اJعايـير احملاسبية اJنصوص عليها
فـي اJـــادة 8 مـن الـــقــــانـــون رقم 07 - 11 اJــــؤرخ في 15 ذي
القـعدة عام 1428 اJوافق 25 نوفـمبـر سنة 2007 واJـذكور
أعالهr الــوسـائـل الـتــقـنــيـة الــنــاجتـة عن اإلطــار الـتــصـوري
والـتي حتـدد طــرق الـتـقـيـيم ومـحـاســبـة عـنـاصـر الـكـشـوف

اJالية واJوضحة في اJادة 30 أدناه.

اJادةاJادة 30 :  : تـتمـثل اJعـاييـر اJتـعلـقة بـاألصول أسـاسا
فيما يأتي :

rعنويةJالتثبيتات العينية وا -
rاليةJالتثبيتات ا -

- اخملزونات واJنتوجات قيد التنفيذ.
تــتـــمـثــل اJـعــايــــيـر اJــتــــعــلـقــــة بــاخلـــصــوم أســــاسـا

فيما يأتي :
rرؤوس األموال اخلاصة -

rاإلعانات -
rمؤونات اخملاطر -

- القروض واخلصوم اJالية األخرى.
تتـمثل اJـعاييـر اJتـعلـقة بـقواعد الـتقـييم واحملـاسبة

فيما يأتي :
rاألعباء -

- اJنتوجات.
تــتــــمــثـل اJــعــايــــيــر ذات الــــصــفــــة اخلـــاصــة أســاســا

فيما يأتي :
rاليةJنتوجات اJتقييم األعباء وا -

rاليةJاألدوات ا -
rXعقود التأم -

- الــعــمـلــيــات اJــنـجــزة بــصـفــة مــشــتـركــة أو حلــسـاب
rالغير
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- سلطـة تعيـX أو إنهاء مـهام أغـلبيـة مسيـري كيان
rآخر

- ســلــطــة حتـديــد الــسـيــاســات اJـالــيــة والـعــمــلـيــاتــيـة
rللكيان

- ســــلــــطــــة جـــــمع أغــــلــــبــــيــــة حــــقــــوق الـــــتــــصــــويت في
اجتماعات هيئات تسيير لكيان.

31  XـادتـJــذكـورة في اJـادة 41 :   :  تـعـد الــكـيـانـات اJـادةاJا
و34 من الـــقـــانــون رقم 07 - 11 اJــؤرخ في 15 ذي الــقــعــدة
rـذكور أعالهJـوافق 25  نـوفـمبـر سـنة 2007 واJعـام 1428 ا
حسابات مدمجـة وحسابات مركبة وفقا لطريقة التكامل

الشامل وطريقة اJعادلة.
حتـــدد كــــيـــفــــيـــات إعــــداد وعـــرض ونــــشـــر احلــــســـابـــات
اJــدمــجــة واحلــســابــات اJــركــبــة �ــوجب قــرار من الــوزيــر

اJكلف باJالية.

اJـادةاJـادة 42 :  : تــطـبـــــيـقـا لــلـمــادة 40 من الــقـانــــون رقـم
07 - 11 اJــــؤرخ في 15 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1428 اJــــوافق 25

نوفـمبـر سنة 2007 واJـذكور أعالهr تـأخذ الكـشوف اJـالية
بعX االعتبار تغيرات التقدير والطرق احملاسبية.

حتدد اإلجـراءات احملـاسـبـيـة لـلتـكـفل بـأثـر الـتـغـيرات
اJــذكـــورة أعاله عــلى الـــكــشـــوف اJــالـــيــة �ـــوجب قــرار من

الوزير اJكلف باJالية.

اJـادةاJـادة 43 :   :  طـبــقـا لـلــمـادتـX 5 و22 من الــقــانـون رقم
07 - 11 اJــــؤرخ في 15 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1428 اJــــوافق 25

نـوفـمـبـر سـنة 2007  واJـذكـــور أعـالهr تـخـضـع الـكـيـانـات
الـــصــــغـــيــــرة الــــتي تـــســــتـــجـــيـب لـــشـــروط الــــنـــشـــاط ورقم
األعمـال وعدد اJـستـخدمـX إلى مـحاسـبة مـبسـطة تـسمى
rإذا وقع اخـتـيارهـا عـلى طريـقـة أخرى rمـحـاسبـة اخلـزينـة

وتخضع إلى إعداد كشوف مالية خاصة تتشكل من :

rاليةJوضعية نهاية السنة ا -
rاليةJحساب نتائج السنة ا -

- جدول تغير اخلزينة خالل السنة اJالية.
حتـدد كــيـفـيـات تــطـبـيق هــذه اJـادة �ـوجب قـرار من

الوزير اJكلف باJالية.

اJادةاJادة 44 : :  ينشر هذا اJرسوم في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيـّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 20 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1429
اJوافق 26 مايو سنة 2008.

عبد عبد العزيز بلخادمالعزيز بلخادم

حتدد وتدقق الفـصول و¬وذج وعرض جـدول سيولة
اخلزينة �وجب قرار من الوزير اJكلف باJالية.

اJادةاJادة 36 :  : يشكل جدول تـغير األموال اخلـاصة حتليال
لـــلــحـــركــات الـــتي أثـــرت في الـــفـــصــول اJـــشـــكــلـــة لــرؤوس

األموال اخلاصة بالكيان خالل السنة اJالية.

حتـدد وتـدقق الـفــصـول و¬ـوذج وعـرض جـدول تـغـيـر
رؤوس األمـوال اخلـاصـة �ـوجب قـرار من الـوزيـر اJـكـلف

باJالية.
اJادةاJادة 37 :  : يتضمن ملـحق الكشوف اJالـية معلومات
ذات أهـمـيـة أو تـفــيـد في فـهم الـعـمـلـيـات الـواردة في هـذه

الكشوف. 
تـكون اJالحـظات اJـلحـقة بـالكـشوف اJـاليـة موضوع
عــــرض مـــنــــظم. ويـــحــــيل كـل قـــسم مـن أقـــســــام اJـــيــــزانـــيـــة
وحــسـاب الـنـتـائج وجـدول سـيــولـة اخلـزيـنـة وجـدول تـغـيـر
رؤوس األمـــــوال اخلـــــاصـــــة إلـى اJـــــعـــــلـــــومـــــة اJـــــوافـــــقـــــة في

اJالحظات اJلحقة.
يـــحــــدد ¬ـــوذج ومـــحــــتـــوى اJـــلــــحق وكـــذا اJـالحـــظـــات

اJلحقة �وجب قرار من الوزير اJكلف باJالية.

اJادةاJادة 38 :  : طـبـقا لـلـمادة 30 من الـقـانون رقم 07 - 11
اJــؤرخ في 15 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اJــوافق 25 نــوفــمــبــر
ســـنــة 2007 واJـــذكـــور أعالهr �ـــكن الـــســـمـــاح لـــكـــيـــان قـــفل

السنة اJالية في تاريخ آخر غير 31 ديسمبر.

حتــدد كـيــفـيــات وشـروط تــطـبــيق هـذه اJــادة �ـوجب
قرار من الوزير اJكلف باJالية.

اJادةاJادة 39 :  : تطــبـيقا للمادة 36  من القانون رقم 07 - 11
اJــؤرخ في 15 ذي الــقــعــدة عــام 1428 اJــوافق 25 نــوفــمــبــر
ســنــة 2007 واJــذكــور أعالهr تــعــد احلــســابــات اJــدمــجــة من

طرف أي كيان يراقب كيانا أو عدة كيانات أخرى.

تــعـرف الــرقـابــة عـلى أنــهـا ســلـطــة إدارة الـســيـاسـات
اJـــالـــيــــة والـــعـــمـــلــــيـــاتـــيــــة لـــكـــيــــان بـــغـــرض احلــــصـــول عـــلى

امتيازات من هذه النشاطات.

اJـادةاJـادة 40 :  : يــعــتــبــر أن كـيــانــا يــراقب كــيــانـا آخــر في
احلاالت اآلتية :

- االمــــتالك اJــــبــــاشــــر أو غــــيــــر اJــــبــــاشــــر مـن طـــرف
rألغلبية حقوق التصويت في كيان آخر rوسيط الفروع

- الـــــســــلـــــطـــــــة عــــــلى أكـــــثــــــر مـن 50 % من حـــــقــــــوق
الـــتــــصـــــويت اJــــتـــحــــصـل عــــلــــيـــهــــا فـي إطــــــار اتـــفــــاق مـع

rXساهمJالشركـاء اآلخـرين أو ا
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تـنـهى مـهــام الـسّـادة والـسّـيــدة اآلتـيـة أسـمـاؤهـمr بـصـفـتـهم
كــتــاب عــامـX فـي الـواليــات اآلتــيــةr لــتـكــلــيــفــهم بــوظـائف

أخـرى :
rفي والية الشلف rعبد احلكيم شاطر -
rفي والية أم البواقي rمحمد حميدو -

rفي والية اجلزائر rمحمود جامع -
rفي والية سطيف rعلي بوقرة -

rفي والية سيدي بلعباس rحسان كانون -
- فاطمة الزهراء رايسr في والية الطارف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ فيخ في أوأوّل ل جــمــادى األولى عـام جــمــادى األولى عـام 1429
اJوافـق اJوافـق 7  مايو سنة   مايو سنة r2008 يتضمr يتضمّن تعيX والة.ن تعيX والة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في  أوّل جــــمــــادى
األولى عام 1429 اJوافـق 7 مايـو سـنة 2008 يعـيّن الـسّادة

اآلتية أسماؤهمr والة في الواليات اآلتية :
rفي والية الشلف rمحمود جامع -
rفي والية بجاية rعلي بدريسي -
rفي والية البويرة rعلي بوقرة -

rفي والية تيارت rمحمد بوسماحة -
rفي والية عنابة rمحمد الغازي -

rفي والية بومرداس rبراهيم مراد -
rفي والية الطارف rحسان كانون -

rفي والية تندوف rعبد احلكيم شاطر -
rفي والية سوق أهراس rرشيد فاطمي -

- محمد حميدوr في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم مــرســوم رئــاسيرئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ فيخ في أوأوّل ل جــمــادى األولى عـام جــمــادى األولى عـام 1429
7  مايـو سـنة   مايـو سـنة r2008 يـتضـمr يـتضـمّن تعـيX والـيةن تعـيX والـية اJوافـق اJوافـق 

منتدبة لزرالدة.منتدبة لزرالدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في  أوّل جــــمــــادى
األولى عام 1429 اJوافـق 7 مايـو سنة 2008 تعـيّن السّيدة

فاطمة الزهراء رايسr والية منتدبة لزرالدة.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ فيخ في أوأوّل  ل  جــمـادى األولى عـام جــمـادى األولى عـام 1429
اJـوافـق اJـوافـق 7  مـايــو سـنـة   مـايــو سـنـة r2008 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

والة.والة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في  أوّل جــــمــــادى
األولى عـام 1429 اJـوافـق 7 مـايــو ســنـة 2008 تـنــهى مــهـام
الـــسّـــادة اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهمr بـــصـــفـــتـــهم والة فـي الـــواليــات

اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :

rفي والية الشلف rمحمد الغازي -

rفي والية بجاية rرشيد فاطمي -

rفي والية البويرة rعبد القادر فارسي -

rفي والية تيارت rبراهيم مراد -

rفي والية عنابة rابراهيم بن قايو -

rفي والية بومرداس rعلي بدريسي -

rفي والية تندوف rمحمد بوسماحة -

rفي والية سوق أهراس rميلود طاهري -

- عبد الكبير معطاليr في والية النعامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ فيخ في أوأوّل ل جــمــادى األولى عـام جــمــادى األولى عـام 1429
اJـوافـق اJـوافـق 7  مـايــو سـنـة   مـايــو سـنـة r2008 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

الوالي اJنتدب لزرالدة.الوالي اJنتدب لزرالدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســــوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في  أوّل جــــمــــادى
األولى عـام 1429 اJـوافـق 7 مـايــو ســنـة 2008 تـنــهى مــهـام
rبـصفـته واليـا مـنتـدبا لـزرالدة rالـسّـيد عـبد الـله رجيـمي

لتكليفه بوظيفة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ فيخ في أوأوّل ل جــمــادى األولى عـام جــمــادى األولى عـام 1429
اJـوافـق اJـوافـق 7  مـايــو سـنـة   مـايــو سـنـة r2008 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

كتاب عامX في الواليات.كتاب عامX في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــــــوجـب مـــــــــــرســـــــــوم رئـــــــــــاسـيّ مـــــــــــؤرّخ فــي أوّل
جــــــمــــادى األولى عــــام 1429 اJــــوافـق 7 مــــايــــو ســــنــــة 2008

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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 rووزير التجارة
rووزير الصناعة وترقية االستثمارات

- �قتـضى اJرسـوم الرّئاسي رقم 07 - 173  اJؤرّخ
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2007 وا

- و �ـــقــــتـــضى اJــــرســـوم الـــتّـــنــــفـــيـــذي رقم 04 - 196
اJـؤرخ في 27 جــمـادى األولى عـام 1425 اJـوافق 15 يــولـيـو
سـنة  2004 واJـتـعلّق بـاستـغالل اJـياه اJـعـدنيـة الطّـبـيعـية

rنبع وحمايتهاJومياه ا
- و �ـقــتـضى الـقـرار الـوزاري اJـشـتـرك اJـؤرّخ في
22  ذي احلجّة عام 1426 اJوافق 22  يناير سنة 2006 الذي

يــحــدّد نـــسب الــعــنـــاصــر الــتـي حتــتــويــهـــا اJــيــاه اJـــعــدنــيــة
الـــطـــبــيـــعـــيـــة ومـــيــاه اJـــنـــبع و كـــذا شـــروط مــعـــاجلـــتـــهــا أو

اإلضافات اJسموح بها.
يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اJاداJادّة األولى :ة األولى : تعـدّل أحكام الفقرة 3 من اJادة 10 من
الــقـرار الــوزاري اJــشـتــرك اJـؤرّخ في 22  ذي احلــجّـة عـام
1426 اJــوافق 22   يـــنـــايـــر ســـنـــة 2006 الـــذي يـــحـــدّد نـــسب

العـناصـر الـتي حتتـويهـا اJـياه اJـعدنـيـة الطـبيـعـية ومـياه
rـسمـوح بهاJنبع و كـذا شروط مـعاجلـتها أو اإلضـافات اJا

وحترّر كما يأتي :
" اJـادّة 10 : ..................- إذا كـان اJـنتـوج يـحـتوي
عـلى أكثر من 1,5 مغ/ل من الـفـليـور يـجب وضع اإلشارة :
«هــــذا اJـــــنــــتــــوج يـــــحــــتـــــوي عــــلى أكـــــثــــر من 1,5 مـغ/ل من
الفـلـيـورr ال يـنـاسب تـغـذيـة الـرّضع واألطـفـال الـصغـار من

أجل استهالك منتظم».
اJاداJادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا الـقرار فـي اجلـريدة الرّســـميّة

للجمهـوريّة اجلزائـريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 16 صـــفـــر عـــام 1429 اJــوافق 23

فبراير سنة 2008.

وزارة ا?اليوزارة ا?اليّـةـة
قــــــرار قــــــرار  مــــــؤرمــــــؤرّخ في خ في 3  ربــــــيـع األو  ربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1429 اJــــــوافق  اJــــــوافق 11
مـارس سـنة مـارس سـنة r 2008 يتـضـم r يتـضـمّن تعـيـX أعضـــاء مـجلسن تعـيـX أعضـــاء مـجلس

إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية.إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرّخ في 3 ربــــــيع األوّل عـــــام 1429
اJـوافـق 11 مـــارس ســنــة 2008 يــعــيّنr تـطــبــيـقــــا ألحــكــام
اJادّة 10 من اJرسـوم التّنـفيذيّ رقم 98-67 اJؤرّخ في 24
شـوّال عام 1418 اJوافق 21 فبـراير سـنة 1998 واJـتضمّن
إنـشــاء صـنـدوق ضــمـان الــصـفــقـات الــعـمــومـيــة وتـنـظــيـمه
وسـيــرهr اJـعـدّلr بــصـفــتـهم أعـضــاء مـجــلس إدارة صـنـدوق

ضمان الصفقات العمومية Jدّة ثالث (3) سنوات :
rمــديــر عـــام لــلــخــزيــنـة rالـســيــد حــاجي بــابــا عــمي -

rرئيسا rاليّةJبوزارة ا
rمــديــــر عـــام لـــلــمـــيــزانـــيــة rالـــســيـــد فـــــريـــد بــقــــــة -

rاليّـةJبوزارة ا
- الـــــســــيـــــد نــــوي خـــــرشيr �ـــــثل وزيـــــر الـــــداخــــلـــــيــــة

rواجلماعات احمللّيـة
- الــســيــد عــبــد الــعــزيــز داليr �ــثل الــوزيــر اJـكــلّف

rباألشغـال العمومية
rكلّف بالسكنJثل الوزير ا� rالسيد علي مدان -

- اآلنـــســـــة غـــنـــيــمـــــة بـــــراهـــيــمـيr �ــثـــلــــة الـــوزيـــر
rكـلّف بالصناعةJا

- الــسـيــد بــشــيــر بــلــغــربيr �ــثل اجلــمــعــيــة اJــهــنــيـة
rاليّـةJؤسسات اJللبنوك وا

- السـيـد الـعـربي سـويـسيr �ـثل اJـهنـيـX بـالـغـرفة
اجلزائريّـة للتجـارة والصناعة.

وزارة ا?وارد ا?ائيةوزارة ا?وارد ا?ائية
قــــــــرار وزاريرار وزاريّ م مــــــشــــــــتــــــــرك مرك مــــــؤرؤرّخ في خ في 16  ص صــــــــفــــــــر عر عــــــام ام 1429
اJاJــــــــــوافق وافق 23 فــــــــــبــــــــرايرايــــــــــر سر ســــــــنــــــــة ة r2008 يr يــــــــــعــــــــدّل الل الــــــــــقــــــــراررار
الالــــوزاري اJوزاري اJــــــشــــتــــــرك اJرك اJــــؤرؤرّخ خ في في 22  ذي احل ذي احلــــجّــــة عة عــــامام
1426  اJوافق اJوافق 22 يناير سنة يناير سنة 2006 الذي يحد الذي يحدّد د نسبنسب

الالـعـناصناصـر الر الـتي حتتي حتـتويتويـهـا اJا اJـياه اJياه اJـعـدنيدنيـة الة الـطـبيبيـعـيةية
ومومـيـاه اJاه اJـنـبع و كبع و كـذا شذا شـروط معروط معـاجلاجلـتـهـا أو اإلضا أو اإلضـافاتافات

اJسموح بها.اJسموح بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rائيّةJوارد اJإنّ وزير ا
rستشفياتJووزير الصّحة والسّكان وإصالح ا

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء

وزير اJوارد اJائيةوزير اJوارد اJائية
عبد اJالك ساللعبد اJالك سالل

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اJستشفياتوإصالح اJستشفيات

عمار تـــوعمار تـــو

وزير التجارةوزير التجارة
الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب

وزير الصناعة وترقيةوزير الصناعة وترقية
االستثماراتاالستثمارات
حميد الطمارحميد الطمار
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République algérienne démocratique et populaire

Ministère de l�aménagement du territoire,
de l�environnement et du tourisme

Décision du ............ ............... Portant agrément d�un guide
de tourisme national

Le Ministre de l�aménagement du territoire, de l�environnement
et du tourisme,

Vu le décret présidentiel n° ..... du .......................
correspondant au .................. portant nomination des membres
du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 06-224 du 25 Joumada El-Oula 1427
correspondant au 21 juin 2006 fixant les conditions et les
modalités d�exercice de l�activité de guide de tourisme ;

Décide :

Article 1er : Conformément aux dispositions de l�article 5 du
décret exécutif n° 06-224 du 21 juin 2006, susvisé, un agrément
de guide de tourisme national est attribué à :

Nom : .........................  Prénom : ..............................................

Adresse : ....................................................................................

Article 2 : Le susnommé est autorisé à exercer ses activités sur
l�ensemble du territoire national.

Article 3 : L�agrément de guide de tourisme est personnel et
révocable. Il est incessible et ne peut faire l�objet d�aucune
forme de location. 

Article 4 : L�agrément de guide de tourisme est accordé pour
une durée indéterminée.

Article 5 : Le guide de tourisme est tenu d�exercer ses
activités dans le strict respect des dispositions légales et
réglementaires en vigueur, notamment les dispositions des
articles 3, 25 à 33 du décret exécutif n° 06-224 du 21 juin 2006,
susvisé.

Fait à Alger, le ...........................................................................

Le ministre de l�aménagement du territoire, 
de l�environnement et du tourisme

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة

مقرر مؤرمقرر مؤرّخ في ......... يتضمن اعتماد الدليل في السياحة الوطنيخ في ......... يتضمن اعتماد الدليل في السياحة الوطني
rإن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة

- �قتـضى اJرسوم الرئاسي رقم ... اJؤرّخ في .................
rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJوافق .................... واJا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنـفيـذي رقم 06 - 224 اJـؤرّخ في 25
جــمـــادى األولى عــام 1427 اJـــوافق  21 يـــونــيـــو ســنــة  2006 الـــذي
يـحــدّد شـروط �ـارســة نـشــاط الـدلــيل في الـســيـاحــة و كـيــفـيـات

rذلك
يقرر ما يأتي  :يقرر ما يأتي  :

اJـادة األولى : اJـادة األولى : طـبــقــا ألحــكــام اJـادة 5 من اJــرســوم الــتــنــفــيـذي
rــذكـور أعالهJـؤرّخ في 21 يــونــيــو ســنـة 2006 واJرقم 06 - 224 ا

يُمنح اعتماد الدليل في السياحة الوطني إلى :
اللقب : .............................. االسم : ..............................
العنوان : ....................................................................
اJـــادة اJـــادة 2  :  يــرخـص لــلـــمـــســمـى أعاله �ـــمــارســـة نـــشــاطـــاته في

كامل التراب الوطني.
اJادة اJادة 3  : يكـون اعتـماد الـدليل في الـسيـاحة شـخصـيا و قابال
لاللـــغـــاء. وال �ـــكـن الـــتـــنـــازل عـــنـه وال �ـــكن أن يـــكـــون مـــوضـــوع

إيجار أيّا كان شكله.
اJادة اJادة 4  : �نح إعتماد الدليل في السياحة Jدة غير محدّدة.  
5  : يـنبـغي عـلى الدلـيل في الـسيـاحة �ـارسـة نشـاطاته اJادة اJادة 
في إطــار االحـتــرام الـصــارم لألحــكـام الــقـانــونـيــة والـتــنـظــيـمــيـة
الــســاريـــة اJــفــعـــولr الســيــمـــا أحــكــام اJــواد 3 ومن 25 إلى 33 من
اJــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 06 - 224 اJـؤرّخ في 21 يــونــيــو ســنــة

2006 واJذكور أعاله.

حرر باجلزائر في ....................................
وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة 

وزارة التهيئة العمرانيةوزارة التهيئة العمرانية
والبيئة والسياحةوالبيئة والسياحة

قــــــــــــرار رار مــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 11 رب ربــــــــــــيـع األول عع األول عــــــــــامام 1429 اJ اJــــــــــــوافقوافق18
XيXيـحـدد االعدد االعـتمتمـادين الادين الـنـمـوذجوذجـي rي r2008 مـارس سارس سـنة نة
لــــــــلــــــدلدلــــــيل فيل فـي الي الــــــســــــيــــــاحاحــــــــة وكة وكــــــذا بذا بــــــطــــــاقاقــــــة الة الــــــــدلدلــــــيل فييل في

السياحة.السياحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
- �قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 07  -  - 173 اJـؤرخ
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2007 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 224
اJـؤرخ في 25 جـمـادى األولى عام 1427 اJـوافق 21 يـونـيو
سـنة 2006 الـذي يـحـدد شروط �ـارسـة نـشـاط الـدليل في

rالسياحة وكيفيات ذلك

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
اJـاداJـادّة ة األولى : األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام اJادّة 16 من اJـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 06 -  - 224  اJــؤرخ في 25 جـــمــادى األولى
rــذكــور أعالهJــوافق 21 يــونــيــو ســنـة 2006 واJعـام 1427 ا
Xيــهـدف هــذا الـقــرار إلى حتـديــد االعـتــمـادين الــنـمــوذجـيـ
rلـلـدلـيل في الــسـيـاحـة وكـذا بــطـاقـة الـدلـيـل في الـسـيـاحـة

كما هي ملحقة بهذا القرار.
اJــادةاJــادة 2 : : يــصــمّم اعــتــمــاد الــدلـــيل في الــســيــاحــة من

ورق مقوّى لونه أبيض.
تـصـمّم بـطـاقـة الدلـيل في الـسـيـاحـة من ورق مـقوّى
r8 سمx(2) يكـون مقاس كل جناح 12 سم Xوتتـضمّن جناح
بـلـون أبــيض بـالـنـسـبـة " لـلـدلـيل في الـسـيـاحـة الـوطـني "

ولون أصفر بالنسبة "للدليل في السياحة احمللي ".
اJـادة اJـادة 3 : : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــــــرر بـــــــــاجلـــــــــزائـــــــــر في 11 ربـــــــــيـع األول عــــــــام1429

اJوافق 18 مارس سنة 2008.
الشريف رحمانيالشريف رحماني

اJلحقاJلحق
1 - االعتماد النموذجي للدليل في السياحة الوطني : - االعتماد النموذجي للدليل في السياحة الوطني : 
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2 - االعتماد النموذجي للدليل في السياحة احمللي : - االعتماد النموذجي للدليل في السياحة احمللي : 

République algérienne démocratique et populaire

Ministère de l�aménagement du territoire,
de l�environnement et du tourisme

Décision du .............................. Portant agrément d�un guide
de tourisme local

Le ministre de l�aménagement du territoire, de
l�environnement et du tourisme,

Vu le décret présidentiel n° � du ��� correspondant au
��� portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 06-224 du 25 Joumada El-Oula 1427
correspondant au 21 juin 2006 fixant les conditions et les
modalités d�exercice de l�activité de guide de tourisme ;

Décide :

Article 1er : Conformément aux dispositions de l�article 5 du
décret exécutif n° 06-224 du 21 juin 2006, susvisé, un agrément
de guide de tourisme local est attribué à :

Nom : .................................. Prénom : ......................................

Adresse : ....................................................................................

Article 2 : Le susnommé est autorisé à exercer ses activités sur
le territoire de la (des deux) wilaya(s) : .........................................

Article 3 : L�agrément de guide de tourisme est personnel et
révocable. Il est incessible et ne peut faire l�objet d�aucune
forme de location. 

Article 4 : L�agrément de guide de tourisme est délivré pour
une durée indéterminée.

Article 5 : Le guide de tourisme est tenu d�exercer ses
activités dans le strict respect des dispositions légales et
réglementaires en vigueur, notamment les dispositions des
articles 3, 25 à 33 du décret exécutif n° 06-224 du 21 juin 2006,
susvisé.

Fait à Alger, le ...........................................................................

Le ministre de l�aménagement du territoire, 
de l�environnement et du tourisme

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة

مقرر مؤرمقرر مؤرّخ في ......... يتضمن اعتماد الدليلخ في ......... يتضمن اعتماد الدليل
 في السياحة احمللي في السياحة احمللي

rإن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة

- �ـقــتـضـى اJـرســوم الـرئــاسي رقم .........اJـؤرّخ في
........... اJــــوافـق ............ واJــــتـــضــــمـن تــــعــــيــــX أعــــضـــاء

rاحلكومة
- و�قـتـضى اJرسـوم التـنفـيذي رقم 06 - 224 اJؤرّخ
في 25 جــــــمـــــــادى األولـى عــــــام 1427 اJــــــوافق 21 يــــــونـــــــيــــــو
سـنة 2006 الـذي يـحـدّد شروط �ـارسـة نـشـاط الـدليل في

rالسياحة و كيفيات ذلك
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اJـــــادة األولىاJـــــادة األولى: طــــبـــــقــــا ألحـــــكــــام اJــــادة  5 من اJـــــرســــوم
الـتـنـفـيذي رقم 06 - 224 اJـؤرّخ في 21 يـونـيـو سـنة 2006
واJــــــذكـــور أعالهr يُـــمــنـح اعــتـــمـــاد الــدلـــيل فـي الــســـيـــاحــة

احمللي إلى :
اللقب : ..................... االسم : ...........................
العنوان : ........................................................

اJـادة اJـادة 2  :  يـرخص لـلمـسـمى أعاله �ـمـارسـة نـشـاطاته
في إقليم والية  (واليتي) :.....................................

اJادة اJادة 3  : يكون اعـتمـاد الدلـيل في السـياحـة شخـصيا
و قابال لإللـغاء. وال �ـكن الـتنـازل عـنه وال �كن أن يـكون

موضوع إيجار أيّا كان شكله.

اJادة اJادة 4  : �ـــنح اعـتمـاد الدليل في الـسياحـة Jدة غير
محدّدة.  

اJـادة اJـادة 5  : يــنـبــغي عـلـى الـدلــيل في الــسـيــاحـة �ــارسـة
نشـاطـاته في إطـار االحـتـرام الـصـارم لألحـكـام الـقـانـونـية
والـتــنـظــيـمـيــة الـســاريـة اJـفــعـولr الســيـمـا أحــكـام اJـواد 3
ومن 25 إلى 33 من اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 224

اJؤرّخ في 21 يونيو سنة  2006 واJذكور أعاله.
حرر باجلزائر في ...............................................

وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة 
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إمضاءإمضاء
عن وزير التهيئة عن وزير التهيئة 
العمرانية والبيئة العمرانية والبيئة 

والسياحةوالسياحة

3 - البطاقة النموذجية للدليل في السياحة الوطني :- البطاقة النموذجية للدليل في السياحة الوطني : 
أ - الوجه :أ - الوجه :

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
People�s democratic republic of algeria

وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
Ministry of land planning, environment and tourism

بطاقة الدليل في السياحة الوطنيبطاقة الدليل في السياحة الوطني
National tourist guide card�s 

إقليم �ارسة النشاط : كامل التراب الوطنيإقليم �ارسة النشاط : كامل التراب الوطني
Territory of practise : National territory  

الرقم التسلسلي : .........الرقم التسلسلي : .........
Card�s number : ..................

 ب - الظهر :ب - الظهر :

اللقب :...................................................................
Name :.................................................................................

االسم :...................................................................
Given name :.......................................................................

 Date of birth..................................... : تاريخ االزدياد
العنوان :................................................................
.............................................................................
Address :.................................................................
.............................................................................
Issued on : ................................................. :تاريخ اإلصدار

rأثـناء �ـارسة أعـماله rيـكون دخـول حامل هـذه البـطـاقةrأثـناء �ـارسة أعـماله rيـكون دخـول حامل هـذه البـطـاقة " "
مــــجمــــجّــــانــــانًــــا إلى اJــــتــــاحف والــــنــــا إلى اJــــتــــاحف والــــنّــــصب الــــتــــذكــــاريــــة واJــــواقعــــصب الــــتــــذكــــاريــــة واJــــواقع

واحلظائر الواقعة في منطقة نشاطاته ".واحلظائر الواقعة في منطقة نشاطاته ".

الصورة

Signature

For Minister of land

planning,  environment

and tourism
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إمضاءإمضاء
عن وزير التهيئة عن وزير التهيئة 
العمرانية والبيئة العمرانية والبيئة 

والسياحةوالسياحة

4 - البطاقة النموذجية للدليل في السياحة احمللي : - البطاقة النموذجية للدليل في السياحة احمللي : 
أ - الوجه :أ - الوجه :

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
People�s democratic republic of algeria

وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحةوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
Ministry of land planning, environment and tourism

بطاقة الدليل في السياحة احملليبطاقة الدليل في السياحة احمللي
Local tourist guide card�s

والية (واليتي) �ارسة النشاط : ................والية (واليتي) �ارسة النشاط : ................
Department(s) of practise : �......................��� 

الرقم التسلسلي : .........الرقم التسلسلي : .........
Card�s number : ����

 ب - الظهر :ب - الظهر :

اللقب :...................................................................
Name :.................................................................................

االسم :...................................................................
Given name :.......................................................................

 Date of birth..................................... : تاريخ االزدياد
العنوان :................................................................
.............................................................................
Address :.................................................................
.............................................................................
Issued on : ................................................. :تاريخ اإلصدار

rأثـناء �ـارسة أعـماله rيـكون دخـول حامل هـذه البـطـاقةrأثـناء �ـارسة أعـماله rيـكون دخـول حامل هـذه البـطـاقة " "
مــــجمــــجّــــانــــانًــــا إلى اJــــتــــاحف والــــنــــا إلى اJــــتــــاحف والــــنّــــصب الــــتــــذكــــاريــــة واJــــواقعــــصب الــــتــــذكــــاريــــة واJــــواقع

واحلظائر الواقعة في منطقة نشاطاته ".واحلظائر الواقعة في منطقة نشاطاته ".

الصورة

Signature

For Minister of land

planning,  environment

and tourism
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- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 06 - 240
اJـؤرّخ في 8 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اJـوافق 4 يــولـيـو
سـنة 2006 الذي  يـحدّد كيـفيـات سير حـساب التـخصيص
اخلــاص رقم 124-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني
لـــتــــأهـــيل اJـــؤســـســـات الـــصــــغـــيـــرة واJـــتـــوســـطـــة"r اJـــعـــدّل

rتمّمJوا
- و�ـقـتــضى الـقـــــرار الــــوزاري اJـشــتـــرك اJـؤرّخ
في 19 محرّم عام 1428 اJوافق 7 فبراير سنـة 2007 الّذي
يحدّد مدونة إيـرادات ونفقات حسـاب التخصيص اخلاص
رقم 124 - 302 الـــــذي عـــــنـــــوانـه " "الـــــصـــــنـــــدوق الـــــوطـــــني

r"توسطةJؤسّسات الصغيرة واJلتأهيل ا
- و�ـقـتــضى الـقـــــرار الــــوزاري اJـشــتـــرك اJـؤرّخ
في 19 محرّم عام 1428 اJوافق 7 فبراير سنـة 2007 الّذي
يحدّد كيفيـات متابعة وتقيـيم حساب التخصيص اخلاص
رقم 124 - 302 الـــــذي عـــــنـــــوانـه " "الـــــصـــــنـــــدوق الـــــوطـــــني

r"توسطةJؤسّسات الصغيرة واJلتأهيل ا
يقـريقـرّران مــا يأتي :ران مــا يأتي :

اJــــاداJــــادّة ة األولى : األولى : يــــعــــدّل هــــذا الــــقـــــرار ويــــتــــمّم أحــــكــــام
الــقــــرار الـــــوزاري اJــشـتــــرك اJـؤرّخ في 19 مــحـرّم عـام
1428 اJـوافق 7 فـبـرايــر سـنــة 2007 الّـذي يــحـدّد كـيــفـيـات

متابعة وتـقييم حساب الـتخصيص اخلاص رقم 124 -302
الـذي عــنـوانه " "الــصـنــدوق الـوطـنـي لـتــأهـيل اJــؤسّـسـات

r"توسطةJالصغيرة وا
اJاداJادّة ة 2 :  : تعـدّل وتتـمّم اJادّة 2 من الـقرار الـــوزاري
اJـــــشـــــتــــــرك اJـــــؤرّخ في 19 مـــــحـــــرّم عـــــام 1428 اJـــــوافق 7

فبراير سنـة 2007 واJذكور أعالهr كما يأتي :
" اJـادّة 2 : �وّل الـصـنـدوق في شكل إعـانـات وتـكفل
بـالـنـشـاطـات اJـتـعـلقـة بـإجنـاز الـبـرنـامج الـوطـني لـتـأهيل
اJـؤسّســات الـصغـيـرة واJـتوسـطـةr طبـقـا ألحكـام الـقـــرار
الـــــــوزاري اJــــشــــتــــــرك اJــــؤرّخ في 19 مــــحــــرّم عــــام 1428
اJـوافق 7 فـبـرايـر سـنـة 2007 الّـذي يـحدّد مـدونـة إيرادات
ونـفـقـات حسـاب الـتـخـصـيص اخلاص رقم 124 - 302 الـذي
عــــنــــوانه " "الــــصــــنــــدوق الــــوطـــنـي لــــتــــأهـــيـل اJــــؤسّــــســـات

الصغيرة واJتوسطة ".
اJاداJادّة ة 3 :  : تعـدّل وتتـمّم اJادّة 8 من الـقرار الـــوزاري
اJـــــشـــــتــــــرك اJـــــؤرّخ في 19 مـــــحـــــرّم عـــــام 1428 اJـــــوافق 7

فبراير سنـة 2007 واJذكور أعالهr كما يأتي :
" اJــــادّة 8 : يـــــعــــد الـــــوزيـــــر اJـــــكـــــلف بـــــاJـــــؤسّـــــســـــات
الــصـغــيــرة واJـتــوســطـةr بــرنــامـجــا ســنـويــا تــقـديــريــا لـكل
الـنـشـاطـات الـتي سـيـتم تـمـويـلـهـا ويـوضح أهـداف اإلجنـاز

وآجاله واJبالغ اخملصصة.

وزارة ا?ؤسسات الصغيرةوزارة ا?ؤسسات الصغيرة
وا?توسطة والصناعة التقليديةوا?توسطة والصناعة التقليدية

قـرار وزاري مرار وزاري مــــشـتـرك رك  مـؤرؤرّخ في خ في 24  رب  ربـيع اليع الــــثـاني عاني عـامام
1429 اJ اJـوافق وافق 30  أب  أبـريل سريل سـنة نة r2008 يr يـعـدّل ويل ويـتـمّم

الالــــقـرار الرار الــــوزاري اJوزاري اJــــشــــتــــرك اJرك اJــــؤرؤرّخ في خ في 19 م مــــحــــرّم
عام عام 1428 اJوافق  اJوافق 7 فب فبـراير سنة راير سنة 2007 الذي يحد الذي يحدّد
كــــيــــفــــيــــات مات مــــتــــابابــــعــــة وتة وتــــقــــيــــيم حيم حــــســــاب الاب الــــتــــخــــصــــيصيص
اخلاص رقم اخلاص رقم 124 - - 302 ال اّلــذي عذي عـنوانه : "النوانه : "الـصـندوقندوق
الالــــــــــــوطوطــــــــــــنـي لي لــــــــــــتــــــــــأهأهــــــــــــيـل اJل اJــــــــــــؤسؤســــــــــســــــــــــات الات الــــــــــــصــــــــــــغــــــــــــيــــــــــرةرة

واJتوسطة".واJتوسطة".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيـــــر اJـــــؤســـــســــات الـــــصـــــغـــــيـــــرة واJـــــتـــــوســـــطــــة
rوالصناعة التقليدية
rاليّـةJووزير ا

- �ـقـتـضى الـقـانـون رقم 84-17 اJـؤرّخ في 8 شـوّال
Xـتـعـلّق بـقـوانـJـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واJعـام 1404 ا

rتمّمJعدّل واJا rاليّةJا
- و�ــقـــتـــضى الـــقــــــانـــون رقم 05-16 اJــؤرّخ في 29
ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1426 اJــــوافق 31 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2005
واJـتــضــمّــن قـــــــانــون اJــالــيّــــة لــســنـــة r2006 ال ســيّـــمــــا

rادّة 71 منــهJا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJــؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJــوافق 4 يــونــيـو

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اJؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّـةJالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 03 - 81 اJؤرّخ
في 25 ذي احلـجّـة عام 1423 اJـوافق 26 فـبـرايـر سـنة 2003
الــــذي يـــحــــدّد صالحــــيــــات وزيـــر اJــــؤسّـــســـــات الــــصـــغــــيـــرة

rتوسطة والصّناعة التقليديةJوا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 03 - 374
اJـؤرّخ في 4 رمــضـان عـام 1424 اJـوافق 30 أكـتـوبــر سـنـة
r2003  واJــتـعــلّق بـالــتـصــريح الــتـشــخـيــصي لـلــمـؤسّــسـات

rتوسطةJالصغيرة وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 05 - 165
اJـؤرّخ في 24 ربـيع األول عـام 1426 اJـوافق 3 مـايـو سـنـة
2005  واJــتـــضـــمّن إنـــشـــاء الـــوكـــالـــة الـــوطــنـــيـــة لـــتـــطـــويــر

rتوسطة وتنظيمها وعملهاJؤسّسات الصغيرة واJا
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وزير اJاليوزير اJاليّة
كر� كر� جوديجودي

وزير اJؤسساتوزير اJؤسسات
الصغيرة واJتوسطةالصغيرة واJتوسطة
والصناعة التقليديةوالصناعة التقليدية
مصطفى مصطفى بن بادةبن بادة

- و�قتـضى اJرسوم التّـنفيذيّ رقم 95 - 54 اJؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّـةJالّذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 07 - 383
اJــؤرّخ في 25 ذي الــقـــعــدة عــام 1428 اJــوافق 5 ديــســـمــبــر
ســـــنــــة 2007 الّـــــذي يـــــحــــدّد صـالحـــــيــــات وزيـــــر الـــــتّــــضـــــامن

rالوطني

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اJـادّة 3 من اJـرسـوم
الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 94 - 310 اJــــؤرّخ في  3 جـــمــــادى األولى
rــذكــور أعالهJـوافق  8 أكــتــوبــر ســنـة 1994واJعـــام 1415 ا
يـهــدف هــذا الــقـرار إلى حتــديــد قـائــمــة إيـرادات  ونــفــقـات
حــــســــاب الــــتّــــخـــــصــــيص اخلــــاص رقم 069 - 302 بــــعــــنــــوان

"الصندوق اخلاص للتّضامن الوطني".

اJاداJادّة ة 2 :  : يسجّل احلساب رقم 069 - 302 :

في اإليــرادات :في اإليــرادات :
- %50 من ناجت حقـوق الطابع اJدرجة على شهادات

rالسيارات Xتأم
- 800 دج مــن مـــــــبـــــالــغ حـــــقــــــوق الـــــطــــــــوابع عـــــلى

rجـــوازات السفــــر
- نــــــــاجت رســــــــوم الــــتــــضـــــامــن اJــــؤســـــســــة �ــــوجب

rاليّـةJا Xقــوان
- اJـســـاهـمات الـتـطـــوعـيـــة لـكـــل شـخص طـبـيــعي

rأو معنـــوي
- مـــنـــتــوج اإليـــرادات الـــنـــاجت عن مـــراجـــعـــة عـــمـــلـــيــة
الـــتــنـــازل عن األمالك الـــعــقـــاريــة الـــعــمـــومــيـــة الــتـي تــمت

بتجاوز اJعايير اJقبولة.

في في النفقــات :النفقــات :
- اإلعـــانــة اJـــالـــيّـــة من الـــدولـــة في إطــار الـــتـــضــامن

الــوطنيr ال سيّمـا :
* اJساعدات اJاليّـة االستثنائية لفائدة فئات

rعوزين أو في وضع صعبJاألشخاص ا
rنكوبةJتقد� إعانات للعائالت ا *

* شـــراء مالبس �ناسبــة العـــيد لفــــائدة
rالفئـات احملـرومــة

* التمويـل اجلــزئي للمطاعم الشعبية �ناسبة
rشهـر رمضــان

* شراء أدوات مدرسية وتقد� إعانات لفائدة
rعوزينJواألطفال ا XعوقJاألطفال ا

ويحـيّن برنامج الـنشاطـات هذه عنـد نهايـة كل سنة
مالية ".

4 : : تـــــــعــــــــدّل وتـــــــتـــــــمّـم اJـــــــادّة 10 مـن الـــــــقـــــــرار اJــــــاداJــــــادّة ة 
الـــــــوزاري اJــــشــــتــــــرك اJــــؤرّخ في 19 مــــحــــرّم عــــام 1428

اJوافق 7 فبراير سنـة 2007 واJذكور أعالهr كما يأتي :

" اJـادّة 10 : تــخـضع اإلعــانــات اJـمــنـوحــة والــنـفــقـات
اJتـكـفل بـها فـي إطـار حـســـاب التـخـصـيص اخلــاص رقــم
124 - 302 الــذي عــنــوانه " "الــصـــنــدوق الــوطــني لــتــأهــيل

اJـــؤسّــســات الــصــغــيـــرة واJــتــوســطــة"r لــرقـــابــة الــهــيــئــات
اخملــــتـــصـــة فـي الـــدولـــةr طـــبــــقـــا لإلجــــراءات الـــتـــشــــريـــعـــيـــة

والتنظيمية اJعمول بها ".

اJاداJادّة ة 5 :  : يـنشـر هـذا القرار في اجلـــريدة الرّسـمــيّة
للجمـهوريّة اجلـزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 24  ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1429
اJوافق 30  أبريل سنة 2008.

وزارة التضامن الوطنيوزارة التضامن الوطني
قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرقـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرّخ في خ في 8  ربـــيع الـــثـــانـي عــام  ربـــيع الـــثـــانـي عــام
1429 اJوافق  اJوافق 14 أبريــل سنـة  أبريــل سنـة r2008 يحد يحدّد قــائمــةد قــائمــة

إيـــرادات ونــفـقــــات حـســـاب الـتإيـــرادات ونــفـقــــات حـســـاب الـتّــخـصــيص اخلـــاصــخـصــيص اخلـــاص
رقـم رقـم 069-302 بــــــــعــــــــنـــــــوان "الــــــــصــــــــنــــــــدوق اخلــــــــاص بــــــــعــــــــنـــــــوان "الــــــــصــــــــنــــــــدوق اخلــــــــاص

للتضـامن الــوطني".للتضـامن الــوطني".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليّةJإن وزير ا

rووزير التّضامن الوطني

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

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2007 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 94 - 310
اJــؤرّخ في 3 جــمــادى األولى عـام 1415 اJــوافق 8 أكــتــوبـر
سـنة 1994 واJـتـعـلّق بـكـيـفـيـات سـيـر حـسـاب الـتّـخصـيص
اخلــــــاص رقم 069 - 302 بــــــعــــــنــــــوان "الــــــصــــــنــــــدوق اخلـــــاص

rتمّمJعدّل واJا r"للتضامن الوطني



* الـــتـــكـــفل بـــثـــمـن تـــذكـــرة الـــنـــقل اجلـــوي لـــلـــمـــريض
احملروم الـقاطن فـي إحدى واليـات اجلنـوب والـذي يتـطلب
حتــويــله نــحــو أحــد الــهــيــاكل الــصـحــيــة اJــوجــودة بــشــمـال

rالبالد وكذا مرافقه
- مــــســــــاعــــدة من الـــــدولــــــة عن طـــــريق اجلـــــمــــعــــيــــات

اخليـريـة واالجتماعيـة.

3 :  : يـــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا الــــــقــــــــرار فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الــــرّســـمـــيّـــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريـّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــر في 8 ربـــــيـع الــــــثــــــانـي عـــــام 1429
اJوافـق 14 أبريل سنة 2008.

* اقـــــتـــــنـــــاء كــــراسـي مــــتـــــحـــــركـــــة وعــــربـــــات �ـــــحــــرك
(ومركبات ذات ثالث عـجالت و/أو سيارات مهيأة) لفائدة

rونظارات لألطفال ضعيفي البصر XعوقJاألشخاص ا

Xاحملــرومـ XــزمــنـJـرضى اJشــراء أدويــة لـفــائــدة ا *
rاجتماعيا XؤمنJغير ا

* اJـساهمة احملـتملة فـي تمويل اJشـاريع التي تهدف
rعوزةJإلى مكافحة الفقر واإلقصاء لفائدة الفئات ا

rعوزينJالتكفـل بعطـل األطفـال ا *

* الــتــمــويـل اجلــزئي لــلــنــشــاطــات اخلــاصــةr ال ســيّــمــا
اJـطــاعم لــفــائـدة األشــخــاص بـدون مــأوى ثــابت واإلســعـاف

rالطبي االستعجالي االجتماعي

* اقـــــتــــنـــــاء حــــافـالت الــــنــــقـل اJــــدرسـي واJــــكـــــيــــفــــات
واJـدفــئـات لـفــائـدة اJــؤسـسـات اJــدرسـيــة أو اJـتـخــصـصـة

rناطق النائية و/ أو احملرومةJتواجدة في اJا
وزير اJاليةوزير اJالية
كر� جوديكر� جودي

وزير التضامن الوطنيوزير التضامن الوطني
جمال جمال ولد عباسولد عباس
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