
العدد العدد 07
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة 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 28  صفر عام  صفر عام 1432 هـهـ
اJوافق اJوافق 2  فبراير سنة   فبراير سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتqX بئر مراد رايسq 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



28 صفر عام  صفر عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 207
2 فبراير سنة  فبراير سنة 2011 م م

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 11 - 24  مـؤرخ في 22  صـفـر عـام 1432 اJـوافق 27  يـنـايـر سـنة q2011  يـحـدد تـشـكـيـلـة اجملـلس الـوطـني
للمحاسبة  وتنظيمه وقواعد سيره................................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 11 - 25  مـؤرخ في 22  صفـر عام 1432 اJـوافق 27  يـنـاير سـنة q2011  يـحـدد تـشــكــيلـة اجملـلس الـوطني
للمصف الوطني للخبراء احملاسبX وصـالحـيـاته وقواعد سيره.........................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 11 - 26  مؤرخ في 22  صفـر عام 1432 اJوافق 27  يـنـاير سـنة q2011  يـحــدد تشــكـيـلـة  اجمللس الـوطني
للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وصـالحـيـاته وقواعد سيره..........................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 11 - 27  مؤرخ في 22  صفر عام 1432 اJوافق 27  يناير سنة q2011  يحـدد تشــكـيـلة  اجملـلس الوطـنـي
 للمنظمة الوطنية للمحاسبX اJعتمدين وصـالحـيـاته وقواعد سيره.................................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 11 - 28  مؤرخ في 22  صفـر عام 1432 اJوافق 27  ينـاير سنة q2011  يـحـدد تشـكــيلة  الـلــجـنة اخلاصـة
اJكــلفـة بتـنـظـيـم انتــخـابــات اجملالس الـوطـنــية لـلمــصـف الوطــنــي  للـخبـراء احملاسـبX والـغرفــة الوطـنية حملـافظـي
احلسـابات واJنظمة الوطنية للمحاسبX اJعتمدين وصـالحـيـاتها......................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 11 - 29  مؤرخ في 22  صفر عام 1432 اJوافق 27  يناير سنة q2011  يحدد رتبة �ثلـي الوزيـر اJكلـف
بــاJــالـيـــة لـــدى اجملـالـس الــوطــنـيـــة لــلـمــصـف الــوطــنـي لـلــخــبـراء  احملــاســبـX والــغــرفـة الــوطــنـيــة حملــافـظــي احلـســابــات
واJنظمـة الوطنيـة للمحاسبـX اJعتمدين وصالحياتهم....................................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 11 - 30  مؤرخ في 22  صفر عام 1432 اJوافق 27  يناير سنة q2011  يـحـدد شـروط وكيفيـات االعتمـاد
Jمارسة مهنة اخلبير احملاسب ومحافظ احلسابات واحملاسب اJعتمد....................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 11 - 31  مؤرخ في 22  صفر عام 1432 اJوافق 27  يناير سنة q2011  يتعلق بالشروط واJعايير اخلاصة
�ـكـاتـب اخلبيـر احملـاسـب ومحافـظ احلسابـات واحملـاسـب اJعتمـد......................................................................
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 11 - 32  مـــؤرخ في 22  صــفــر عــام 1432 اJـــوافق 27  يــنــايــر ســنــة q2011  يــتــعــلق بـــتــعــيــX مــحــافــظي
احلسابات...................................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محـرّم عام 1432 اJوافق 2 ينـاير سنة q2011 يـتضـمّن إنهـاء مهام رئـيس ديوان وزيـر الداخـلية
واجلماعات احمللية والبيئة واإلصالح اإلداري - سابقا.........................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 اJوافق 2 يناير سنة q2011 يتضمّن إنهاء مـهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص
بوزارة الداخلية واجلماعات احمللّية.................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محـرّم عام 1432 اJوافق 2 يـنـاير سـنة q2011 يتـضمّن إنـهاء مـهام مـديرين لـلحـفظ العـقاري في
......................................................................................................................................................Xواليت
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 27 محـرّم عام 1432 اJوافق 2 يـنـاير سـنة q2011 يـتضـمّن إنـهاء مـهـام نائب مـدير بـوزارة الـتربـية
الوطنية....................................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محـرّم عام 1432 اJوافق 2 يـنـاير سـنة q2011 يـتضـمّن إنهـاء مهـام رئيس ديـوان وزير الـتكوين
........................................................................................................................................XهنيJوالتعلـيم ا
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 27 مــحــرّم عــام 1432 اJـوافق 2 يــنــايــر ســنـة q2011 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديــر دراســات بـوزارة
الشباب والرياضة.......................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 اJوافق 2 يناير سنة q2011 يتضّمن إنهاء مـهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص
بوزارة  الشباب والرياضة...........................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 اJوافق 2 يناير سنة q2011 يتضمّن التّعيX بديوان نائب الوزير األوّل........
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3 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 28 صفر عام  صفر عام  1432 هـ هـ
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فهرسفهرس (تابع)(تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 27 مـحـرّم عـام 1432 اJـوافق 2 يـنـايـر سـنة q2011 يتـضـمّن تـعـيـX مـكـلّف بـالـدّراسـات والـتّـلخـيص
بوالية اجلـزائر............................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 27 مـحــرّم عـام 1432 اJـوافق 2 يـنــايـر ســنـة q2011 يــتـضــمّن تـعــيـX مـديــرين لـلــحـفظ الــعـقـاري في
......................................................................................................................................................Xواليت

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 27 مـحــرّم عـام 1432 اJـوافق 2 يـنــايـر ســنـة q2011 يــتـضــمّن تـعــيـX نـائـب مـديـر بــوزارة الـتــربـيـة
الوطنية.....................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 27 مـحـرّم عـام 1432 اJـوافق 2 يـنـايـر سـنة q2011 يتـضـمّن تـعـيـX مـكـلّف بـالـدّراسـات والـتّـلخـيص
بديوان الوزيرة اJنتدبة لدى وزير التضامن الوطني واألسرةq اJكلّفة باألسرة وقضايا اJرأة................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 27 محـرّم عام 1432 اJوافق 2 يـنـاير سـنة q2011 يتـضـمّن تعـيـX مديـر اJـعهـد الـوطني اJـتـخصص
في التكوين اJهني بوالية الــوادي.................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 27 مـحـرّم عـام 1432 اJـوافق 2 يـنـايـر سـنة q2011 يتـضـمّن تـعـيـX مـكـلّف بـالـدّراسـات والـتّـلخـيص
بوزارة الشباب والـرياضـة...........................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 اJوافق 2 ينـاير سنة q2011 يـتضمّن تعيX اJـدير العامّ للـمركز الوطني لطب
الرياضة.....................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 13 ربــيع األوّل عـام 1425 اJـوافق 3 مــايـو ســنـة q2004 يـتــضـمّن تـعـيــX مـديـرين بــوزارة الـتـكـوين
والتعليم اJهنيX (استدراك)........................................................................................................................

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء

وزارة العمل والتشغيل وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

قرار مؤرخ في 6 محرّم عام 1432 اJوافق 12 ديسمبر سنة q2010 يتضمن اعتماد أعوان اJراقبة للضمان االجتماعي..........

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرخ في 16 مـحــرّم عـام 1432 اJـوافق 22 ديــسـمــبـر ســنـة q2010 يــحـدّد عــدد اJــنـاصب الــعـلــيـا لــلـعــمـال
اJـهـنيـX وسـائقي الـسـيـارات واحلجـاب بـعنـوان اJـعهـد الـوطنـي للـتـكوين الـعـالي إلطـارات الشـبـيبـة " مـدني سواحي "
لتقصراين..................................................................................................................................................
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مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 11 -  - 24  مــؤرخ في  مــؤرخ في 22  صــفــر عـام صــفــر عـام
1432 اJـوافق  اJـوافق 27  يـنـايـر سـنة   يـنـايـر سـنة q  q2011  يـحـدد تـشـكـيـلةيـحـدد تـشـكـيـلة

اجملـــلس الــوطـــني لــلـــمــحــاســـبــة  وتــنـــظــيـــمه وقــواعــداجملـــلس الــوطـــني لــلـــمــحــاســـبــة  وتــنـــظــيـــمه وقــواعــد
سيرهسيره.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإن الوزير األول

qاليةJبناء على تقرير وزير ا  -
- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اJادتان 85-3 و125

q( الفقرة 2)  منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اJــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اJــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واJــتــعــلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

qادتان 4 و 5 منهJال سيما ا qعتمدJا
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 90-227 اJؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اJـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يـحـدد قائـمـة الـوظائف الـعـلـيـا في الدولـة بـعـنوان اإلدارة

qتممJعدل واJا qؤسسات والهيئات العموميةJوا
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اJـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةJالذي يحدد صالحيات وزير ا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اJــادة األولى : اJــادة األولى :  تـــطــبـــيــقـــا ألحــكـــام اJــادتــX 4 و 5 من
الـــــــــقــــــــانـــــــــون رقم 10-01 اJـــــــــؤرخ في 16 رجـب عــــــــام 1431
اJـوافق 29 يـونـيـو سـنة 2010  واJـذكـور أعالهq يـهـدف هذا
اJرسـوم إلى حتديد تشـكيلـة اجملــلـس الوطـني للمـحاسبة
وتـــنــــظــــيــــمـه وقـــواعــــد ســــيـــره ويــــدعــى فـي صـــلـب الـــنص
"اجملـــلس" وكـــذا تـــشـــكـــيــلـــة وصالحـــيـــات جلـــانه اJـــتـــســـاويــة

األعضاء.
الباب الباب األولاألول

اجمللس اجمللس 

الفصل الفصل األولاألول
التشكيلةالتشكيلة

اJـادة اJـادة 2 :  : يـوضع اجملـلس حتت سـلـطـة الـوزيـر اJـكـلف
باJالية.

ويرأسه الوزير اJكلف باJالية أو �ثله.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
ويتشكل من :

qكلف بالطاقةJثل الوزير ا� -
qكلف باإلحصاءJثل الوزير ا� -

qكلف بالتربية الوطنيةJثل الوزير ا� -
qكلف بالتجارةJثل الوزير ا� -

qكلف بالتعليم العاليJثل الوزير ا� -
qهنيJكلف بالتكوين اJثل الوزير ا� -

qكلف بالصناعةJثل الوزير ا� -
qفتشية العامة للماليةJرئيس ا -

qدير العام للضرائبJا -
- اJــديــر اJــكــلف بــالــتـقــيــيـس احملـاســبـي لـدى وزارة

qاليةJا
qثل برتبة مدير عن بنك اجلزائر� -

- �ـــثل بــرتـــبـــة مــديـــر عن جلـــنــة تـــنـــظــيـم ومــراقـــبــة
qعمليات البورصة

qثل برتبة مدير عن مجلس احملاسبة� -
- ثالثــة (3) أعــضــاء مــنـتــخــبــX عن اجملــلس الــوطـني

qXللمصف الوطني للخبراء احملاسب
- ثالثــة (3) أعــضــاء مــنـتــخــبــX عن اجملــلس الــوطـني

qللغرفة الوطنية حملافظي احلسابات
- ثالثــة (3) أعــضــاء مــنـتــخــبــX عن اجملــلس الــوطـني

qعتمدينJا Xللمنظمة الوطنية للمحاسب
- ثالثـة (3) أشــخـاص يــتم اخـتــيـارهم لــكـفــاءاتـهم في
مـــجـــالي احملـــاســـبـــة واJـــالـــيـــة ويـــعـــيـــنـــهم الـــوزيـــر اJـــكـــلف

باJالية.
يجب أن تتـوفر في �ثلي الـوزراء على األقل رتبة
مـديــر بــاإلدارة اJـركــزيــة ويـتم اخــتــيـارهـم لـكــفــاءاتـهم في

اجملال احملاسبي واJالي.

3 :  : يـــعـــX أعـــضــاء اجملـــلس بـــقـــرار من الـــوزيــر اJــادة اJــادة 
اJـكـلـف بـاJـالــيـة Jـدة ست (6) سـنـوات بــنـاء عــلى اقـتـراح
من الـــوزراء ومــســـؤولي الـــهــيـــئـــات اJــذكـــورة في اJــادة 2

أعاله.
.(2) Xجتدد تشكيلة اجمللس بالثلث (3/1) كل سنت

وفـي حـــــالـــــة انـــــقـــــطــــــاع عـــــهـــــدة أحـــــد األعــــــضـــــاءq يـــــتم
استخالفه حسب األشكال نفسها.

ويستخلفه العضو اجلديد حتى نهاية العهدة.
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اJادة اJادة 9 :  :  يـتولى اجملـلس طبـقـا للـمادة 4 من الـقانون
رقـم 10-01 اJـــــــــؤرخ في 16 رجـب عــــــــام 1431 اJـــــــــوافق 29
يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة 2010 واJـــــذكــــور أعـالهq مـــــهــــام االعـــــتـــــمــــاد

والتقييس احملاسبي وتنظيم ومتابعة اJهن احملاسبية.

اJـادة اJـادة 10 : : �ــارس اجملـلسq بــعـنــوان االعـتــمـادq اJــهـام
اآلتية :

- اسـتـقبـال طـلـبـات االعـتمـاد والـتـسـجـيل في جدول
اJــصف الـوطـني لــلـخـبــراء احملـاسـبـX والــغـرفـة الــوطـنـيـة
Xــنــظــمـــة الــوطــنــيــة لـــلــمــحــاســبــJحملــافــظي احلــســـابــات وا

qعتمدين والفصل فيهاJا
- تـــــقـــــيـــــيم صـالحـــــيــــة إجــــــــازات وشـــــهـــــــــادات  كـــل
اJــتـرشـــحــــX الــراغــبـــX فـــي احلـصــــول عــلى االعــتــمـــاد

qوالتسجيـل في اجلدول
qفي اجلدول XهنيJإعداد ونشر قائمة ا -

- اسـتـقـبـال كـل الـشـكـاوى الـتـأديـبـيـة في حق اJـهـني
qوالفصل فيها

qهنية وبرمجتهاJتنظيم مراقبة النوعية ا -
- اســـتــقـــبـــال ودراســة مـــشـــاريع قــوانـــX أخالقـــيــات
اJـهــنـة اJــنـجــزة من مـخــتـلف أصــنـاف اJــهـنــيـX وعــرضـهـا

للموافقة.

11 :  :  �ـــــارس اجملـــــلس بـــــعـــــنـــــوان الــــتـــــقـــــيـــــيس اJــــادة اJــــادة 
احملاسبيq  اJهام اآلتية :

- جـمع واسـتـغالل كل اJـعلـومـات والـوثـائق اJتـعـلـقة
qباحملاسبة وتدريسها

- حتــــقــــيق أو الــــعــــمـل عـــلـى حتــــقــــيق كـل الــــدراســـات
والــــتــــحــــالــــيل في مــــجــــال تــــطــــويــــر واســــتــــعــــمـــال األدوات

qسارات احملاسبيةJوا
- اقــتــراح كل اإلجــراءات الـــتي تــهــدف إلى تــقــيــيس

qاحملاسبات
- دراســـة جـــمـــيـع مـــشـــاريع الـــنـــصـــوص الـــقـــانـــونـــيــة
اJـرتبطة باحملـاسبة وإبداء اآلراء فـيها وتقـد� التوصيات

qبشأنها
- اJــســاهــمـة فـي تـطــويــر أنــظــمــة وبــرامج الــتـكــوين

qستوى في مجال احملاسبةJا Xوحتس
- مــتـابــعـة وضــمـان مــراقـبــة الــنـوعــيـة فــيـمــا يـتــعـلق
qعايير الدولية للتدقيقJبتطوير التقنيات احملاسبية وا
- مـتـابعـة تـطـور اJـنـاهج والنـظم واألدوات اJـتـعـلـقة

qستوى الدوليJباحملاسبة على ا
- تــنـظــيم كل الــتـظــاهـرات واJــلـتــقــيـات الــتي تـدخل

في إطار صالحياته.

اJـادة اJـادة 4 :  :  �ــكن اجملـلس أن يــسـتـعــX بـأي شـخص من
شـأنه أن يـسـاعـد في أشـغـاله بـحـكم مـؤهالتهq ال سـيـما في

اجملال احملاسبي واJالي واالقتصادي والقانوني.
الفصل الفصل الثانيالثاني

التنظيم والسيرالتنظيم والسير
اJـادة اJـادة 5 :  :  يـزود اجملـلس لـسـيـرهq بـأمـانـة عـامـة تـوضع
حتـت سـلـطـة رئــيس اجملـلس ويـســيـرهـا أمـX عــام يـسـاعـده
أربعة (4) مديري دراسات وثمانية (8) رؤساء دراسات.
تــــمـــاثـل وظـــائـف األمـــX الــــعـــام ومــــديـــر الــــدراســـات
ورئـــيس الــدراســات عـــلى الــتـــوالي وظــائف رئـــيس قــسم
ومـــديــر ونـــائب مــديـــر بــاإلدارة اJـــركــزيـــة كــمـــا يــحـــكــمـــهــا
اJـرسـوم الــتـنـفـيـذي رقم 90-227 اJـؤرخ في 3 مـحـرم عام
1411 اJـــــوافق 25 يـــــولــــيـــــو ســـــنــــة q1990 اJـــــعـــــدل واJــــتـــــمم

واJذكور أعاله.
اJــادة اJــادة 6 :  : يـــحــدد تـــنــظـــيم األمـــانــة الـــعــامـــة وســيـــرهــا
بــقـرار مــشــتـرك بــX الــوزيـر اJــكـلـف بـاJــالـيــة والــسـلــطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.
7 :  : يـــتـــــولى رئـــيس اجملــــلـسq ال ســـيـــمـــا اJـــهـــام اJــادة اJــادة 

اآلتية  :
- تـمـثـيل اجملـلس لـدى الـهـيـئـات الـوطـنـيـة والـدولـيـة

qهن احملاسبيةJللتقييس احملاسبي وا
- إجنـــــــاز أو الـــــــعـــــــمـل عـــــــلى إجنـــــــاز كـل الـــــــدراســــــات

والتحاليل التي تهدف إلى التقييس احملاسبي.

اJــــادة اJــــادة 8 :  : يـــقــــوم األمـــX الـــعـــام حتت ســــلـــطـــة رئـــيس
اجمللسq ال سيما �ا يأتي :

- تـنفـيذ كل الـقرارات والـتوجـيهـات اJصـادق علـيها
qمن اجمللس

qوجهة للمجلسJاستقبال كل اإلرساالت ا -
- مـسك اJـلــفـات اJـتـعـلـقـة بـاالعــتـمـادات والـتـسـجـيل
Xـصف الـوطني لـلـخـبراء احملـاسـبJوالشـطب من جـدول ا
والـغرفة الـوطنـية حملافـظي احلسـابات واJـنظمـة الوطـنية

qعتمدينJا Xللمحاسب
- العـمل على إعـداد مقـررات االعتـماد بـعد دراسـتها
من جلـنـة االعـتـمـاد وعـرضـهـا عـلى الـوزيـر اJـكـلف بـاJـالـية

qللتوقيع  عليها
- ضـمان تـنسـيق أشغـال اللـجان اJـتسـاوية األعـضاء

qومتابعتها
- تــنــظــيم اجلــمـــعــيــات الــعــامــة واجـــتــمــاعــات مــكــتب

اجمللس.
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qجلنة االعتماد -
qجلنة التكوين -

qجلنة االنضباط والتحكيم -
- جلنة مراقبة النوعية.

اJـــــادة اJـــــادة 18 :  : تـــــتـــــولى جلــــــنـــــة تـــــقـــــيـــــيـس اJـــــمـــــارســـــات
احملاسبية والعناية اJهنيةq اJهام اآلتية :

- وضع طــــرق الـــعـــمـل فـــيـــمــــا يـــخص الــــتـــطـــبــــيـــقـــات
qهنيةJاحملاسبية والعناية ا

- حتــضــيـــر مــشــاريع آراء حــول األحـــكــام احملــاســبــيــة
الــوطــنــيــة اJــطــبــقــة عــلـى كل شــخص طــبــيــعي أو مــعــنــوي

qسك احملاسبةJ خاضع لإللزام القانوني
- إجنـاز كل الدراسـات والـتحـالـيل اخلاصـة بـتطـوير

qسارات احملاسبيةJواستعمال األدوات وا
- اقــتــراح كل اإلجــراءات الـــتي تــهــدف إلى تــقــيــيس

qاحملاسبات
- دراسـة مــشــاريع الــنـصــوص الــقــانـونــيــة اJــتـعــلــقـة
qباحملاسبة وإبداء اآلراء فيها وتقد� التوصيات بشأنها

- ضـــمـــان تـــنــســـيـق وتــلـــخـــيص األبـــحـــاث الــنـــظـــريــة
qنهجية في مختلف ميادين احملاسبةJوا

- حتضـيـر مـشـاريع اآلراء اJـتعـلـقـة بـاJعـايـيـر اJـعدة
من اJـنـظــمـات الـدولـيـة اخملــتـصـة في الـتــقـيـيس احملـاسـبي

وكذا تطبيقهاq باالتصال مع مختلف الهيئات اJعنية.

اJادة اJادة 19 :  : تتولى جلنة االعتمادq اJهام اآلتية :
- إعـــداد طــــرق الـــعـــمـل في مـــجــــال مـــعـــاجلــــة مـــلـــفـــات

qاالعتماد
- حتــديــد مــعــايــيــر وســبـل االلــتــحــاق �ــهــنــة اخلــبــيـر

qعتمدJاحملاسب ومحافظ احلسابات واحملاسب ا
qضمان تسيير طلبات االعتماد -

qحتضير ملفات االعتماد -
- ضمان متابعة ونشر جدول اJهنيX اJعتمدين.

اJادة اJادة 20  :   : تتولى جلنة التكوينq اJهام اآلتية :
qإعداد طرق العمل فيما يخص مجال التكوين -

qشاركة في التربصاتJدراسة ملفات ا -
qتابعة الدائمة للتربصاتJضمان ا -

- تــــوجــــيـه اJــــتــــربــــصـــــX إلى اJــــكــــاتـب احملــــاســــبــــيــــة
qعتمدةJا

qتسليم شهادات نهاية التربص -
- حتـــضـــيـــر بـــرامـج الـــتـــكـــوين في مـــجـــال اJـــعـــايـــيـــر

qاحملاسبية الدولية

اJـادة اJـادة 12 : : �ـارس اجملــلس بـعـنــوان تـنـظـيم ومــتـابـعـة
اJهن احملاسبيةq اJهام اآلتية :

qهن احملاسبيةJساهمة في ترقية اJا -
- اJــســاهــمـة فـي تـطــويــر أنــظــمــة وبــرامج الــتـكــوين

qXهنيJمستوى ا Xوحتس
- مـتـابعـة تـطـور اJـنـاهج والنـظم واألدوات اJـتـعـلـقة

qستوى الدوليJبالتكوين في مجال احملاسبة على ا
qهنيةJالعناية ا Xمتابعة وضمان حتي -

- إجــراء دراسـات في احملـاســبـة واJــيـادين اJـرتــبـطـة
qبها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ونشر نتائجها

- مـســاعـدة هـيـئــات الـتـكـوين فـي احملـاسـبـة من خالل
تــصـور دعــائم بـيــداغـوجــيـة ومــراجع أخــرى مـتــعـلــقـة بــهـذا

qالتكوين
- تـنـظـيم أواJـساهـمـة في تـنـظـيم ورشـات الـتـكوين

qناسبة إدخال قواعد محاسبية جديدة�
- الـقــيــام بــاألبــحــاث اJـنــاســبــة الــتي تــســمح بــإعـداد
XــــهـــنــــيـــJاألدوات اجلــــديـــدة الــــتي تــــوضع حتـت تـــصــــرف ا

.Xاحملاسب
اJادة اJادة 13 :  : �كن اجمللس  إنـشاء فرق عمل مـتخصصة
مـكـلـفــة بـتـحــضـيـر مــشـاريع اآلراء والـتــوصـيـات في إطـار

مهامه في مجال التقييس احملاسبي.

اJـــــادة اJـــــادة 14 :  :  يـــــزود اجملــــــلـس لـــــلــــــقـــــيــــــام �ـــــهــــــامه بــــــكل
اJــعــلـومــات الــضـروريــة الــتي لــهـا عـالقـة �ــمــارسـة مــهــنـة
احملــاسـب وكــذا الــتـــقــاريــر واJـــعــطــيـــات اJــرســلـــة إلــيه من

الهيئات العمومية وكل كيان آخر.

Xـادة 15 :  : يـجــتـمع اجملـلس فـي جـمـعـيــة عـامـة مـرتـJـادة اJا
على األقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.

تـتخذ اآلراء بأغـلبيـة األعضاء احلـاضرين. وفي حالة
تساوي عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

�ـــكـن نـــشـــر تـــقــــاريـــر اجملـــلـس ودراســـاته وحتــــالـــيـــله
وتوصياتهq بعد موافقة الوزير اJكلف باJالية.

اJادة اJادة 16 :  : توضح كيفـيات تنظيم اجمللس وسيره في
الـنـظـام الداخـلي الـذي يـصـادق علـيه اجملـلس ويـوافق عـليه

الوزير اJكلف باJالية بقرار.
الباب الثانيالباب الثاني

اللجان اJتساوية األعضاءاللجان اJتساوية األعضاء
اJـادة اJـادة 17 :  : تـطـبـيــقـا ألحـكـام اJـادة 5 من الــقـانـون رقم
10-01 اJــؤرخ في 16 رجب عــام 1431 اJــوافق 29 يـــونـــيــو

ســـنــة 2010 واJـــذكـــور أعالهq تـــنـــشـــأ لـــدى اجملـــلس الـــلـــجــان
اJتساوية األعضاء اآلتية :

- جلــنــة تــقــيــيـس اJــمــارســات احملــاســـبــيــة والــعــنــايــة
qهنيةJا
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اJـادة اJـادة 23 :  : حتـدد تـشـكـيـلـة الـلـجـان اJـذكورة فـي اJادة
17 أعالهq بقرار من الوزير اJكلف باJالية.

الباب الثالثالباب الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

24  :   : تــســجل االعــتـــمــادات الــضــروريــة لــســيــر اJـادة اJـادة 
اجمللس في ميزانية الوزير اJكلف باJالية.

وتـــــوجه هـــــذه االعـــــتــــمـــــادات خـــــصــــوصـــــا لـــــتــــغـــــطـــــيــــة
مصاريف سير اجمللسq ال سيما :

qمصاريف اجتماعات اجمللس واللجان -
- مــصـاريف طـبع ونـشــر اآلراء ودراسـات وتـقـاريـر

qومجالت اجمللس
- اJــــكـــافـــآت اJـــمــــنـــوحـــة ألعــــضـــاء اجملـــلـس والـــلـــجـــان
ومــجـــمـــوعـــات الـــعـــمل واJـــســـتــشـــارين اJـــكـــلـــفـــX بـــإجــراء

qرتبطة �هام اجمللسJاألشغال ا
- كل اJصاريف األخرى اJرتبطة بنشاط اجمللس.

يـــحـــدد مـــبـــلغ اJـــكـــافـــآت اJـــذكـــورة أعالهq بـــقـــرار من
الوزير اJكلف باJالية.

الباب الرابعالباب الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJـــــادة اJـــــادة 25  :   : تـــــلــــــغــى كـل األحـــــــكــــــام اخملـــــالـــــفـــــة لـــــهـــــذا
اJـرسومq ال سيـما اJرسـوم التنـفيذي رقم 96-318 اJؤرخ
في 25 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 1996 واJــتـــضـــمن إنـــشـــاء اجملــلس

الوطني للمحاسبة وتنظيمه.

اJـــــادة اJـــــادة 26  :    :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اJــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1432 اJــوافق 27
يناير سنة 2011.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 11 -  - 25  مــؤرخ في  مــؤرخ في 22  صــفــر عـام صــفــر عـام
1432 اJوافق  اJوافق 27  ينـاير سنة   ينـاير سنة q2011  يحــدد تشـكـيلةq  يحــدد تشـكـيلة

اجملــــلـس الــــوطـــــني لـــــلــــمـــــصف الـــــوطــــنـي لــــلـــــخــــبــــراءاجملــــلـس الــــوطـــــني لـــــلــــمـــــصف الـــــوطــــنـي لــــلـــــخــــبــــراء
احملاسبX وصـالحـيـاته وقواعد سيره.احملاسبX وصـالحـيـاته وقواعد سيره.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

qاليةJبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اJادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه

- الـــتــعــاون مـع هــيــاكـل الــتــكـــوين األخــرى واJـــعــاهــد
qتخصصة في مختلف مجاالت احملاسبةJا

- اJــشـــاركــة في تــعــيــX جلــان االمــتــحــان لــكل أنــواع
qالتكوين

- وضع بـنـك مـعـطــيـات لــلـمــعـايــيـر الــدولـيــة اخلـاصـة
qبتكوين مهنيي احملاسبة

- تـــنـــظـــيم مـــلـــتــقـــيـــات وأيـــام دراســيـــة ومـــؤتـــمــرات
وورشات عمل في مختلف ميادين احملاسبة والتدقيق.

اJادة اJادة 21  :   : تتـولى جلنـة االنضـباط والتـحكـيمq اJهام
اآلتية :

- إعـداد طـرق الـعـمل فـيـمـا يـخص مـجـال االنـضـبـاط
qصاحلةJوالتحكيم وا

- دراسـة اJـلـفــات اJـتـعـلـقـة بـاحلــاالت الـتـأديـبـيـة لـكل
مـخالفة أو إخالل بالـقواعد اJهـنية والتقـنية أو األخالقية

qخالل تأدية مهامهم XهنيJرتكبة من اJا
- حتـضـيــر مـشـاريـع اآلراء حـول األحـكــام في مـيـدان

qالتحكيم واالنضباط
- ضــــــمـــــــان دور أســــــاسي فـي مــــــجــــــال االســــــتــــــشــــــارة
Xــنـــازعـــات بــJــصـــاحلـــة والـــتــحـــكـــيم خـالل اJوالـــوقـــايـــة وا

qوالزبائن XهنيJا
.XهنيJا Xصاحلة بJضمان مهام الوقاية وا -

اJــادة اJــادة 22  :   : تــتـــولى جلــنــة مـــراقــبــة الــنـــوعــيــةq اJــهــام
اآلتية :

qإعداد طرق العمل في مجال نوعية اخلدمات -
- إبـــــــداء اآلراء واقـــــــتــــــراح مـــــــشـــــــاريع الـــــــنـــــــصــــــوص

qالتنظيمية في مجال النوعية
qهنيي احملاسبةJ وكلةJضمان نوعية التدقيق ا -

- إعـداد مـعـايـيــر تـتـضـمن كــيـفـيـات تـنــظـيم اJـكـاتب
qوتسييرها

- إعـــداد الــتـــدابــيـــر الـــتي تــســـمح بـــضــمـــان مــراقـــبــة
qكاتبJنوعية خدمات ا

- ضـمـان مــتـابــعـة مـدى احــتـرام قـواعــد االسـتــقاللـيـة
qواألخالقيات

XهـنيJا Xاخملتارين مـن ب XـراقبـJإعداد قـائمة ا -
qمن أجل ضمان مهام مراقبة النوعية

- تنـظيم مـلتـقيـات حول الـنوعـية الـتقـنية لـألشغال
XـــهــنــيـــJواألخالقــيـــات والــتــصـــرفـــات الــتي يـــجب عــلى ا
التحلي بها في مجال االستشارة والعالقات مع الزبائن.
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الباب الثانيالباب الثاني
الصالحياتالصالحيات

اJاداJادّة ة 4 :  : يكلف اجمللس على اخلصوص �ا يأتي :
- إدارة األمالك اJـــنــقــولــة وغــيــر اJــنــقــولــة الــتــابــعــة

qوتسييرها Xللمصف الوطني للخبراء احملاسب
- إقـفــال احلــســابـات الــســنـويــة عــنــد نـهــايــة كل ســنـة
مـالــيـة وعــرضـهــا عـلى اجلــمـعــيـة الـعــامـة الــسـنــويـة مــرفـقـة
بكـشف تنـفيذ مـيزانـية الـسنـة ومشروع مـيزانـية الـسنة

qواليةJالية  اJا
- حتـصــيل االشــتــراكـات اJــهــنـيــة اJــقــررة من طـرف

qاجلمعية العامة
- ضمان تعمـيم نتائج األشغال اJتـعلقة باجملال الذي

qهنة ونشرها وتوزيعهاJتغطيه ا
qهنةJتنظيم ملتقيات تكوين لها عالقة �صالح ا -
- االنـخـراط في كل مـنـظـمـة جهـويـة أو دولـيـة تـمثل

qاليةJكلف باJهنة بترخيص من الوزير اJا
- تـمـثـيل اJــصف الـوطـني لـلـخـبـراء احملـاسـبـX لـدى

qالهيئات العمومية وجميع السلطات وكذا الغير
- تـمـثـيل اJــصف الـوطـني لـلـخـبـراء احملـاسـبـX لـدى

qماثلةJنظمات الدولية اJا
- إعداد النـظام الـداخلي لـلمـصف الوطـني للـخبراء

.Xاحملاسب

اJـاداJـادّة ة 5 :  : يـقـوم الـرئـيـس بـتـمـثـيـل اجملـلس في جـمـيع
أعمال احلياة اJدنية وأمام العدالة.

ويضمن تـنفـيذ قـرارات اجمللس الوطـني للـمحـاسبة
والسير اJنتظم للمجلس .

ويـــرسل Jـــمـــثل الـــوزيــر اJـــكـــلف بـــاJـــالــيـــة مـــشــروع
جـــدول األعــمـــال وكــذا كـل الــوثـــائق اJـــتــعـــلــقــــة به خــمـــســـة

عشر(15) يوما قبل تاريخ انعقاد اجتماع اجمللس.
وفي حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع لهq يتولى

مهامه عضو اجمللس الذي له األقدمية في اJهنة.

اJــــاداJــــادّة ة 6 :  : يــــقـــوم األمـــX  الـــعــــام بـــتـــحـــريــــر مـــحـــضـــر
اجـتماع اجمللـس الذي يوقعه رئـيس اجللسـة و�ثل الوزير

اJكلف باJالية.
تـــــــســـــــجـل الـــــــقـــــــرارات اJـــــــوصـى بـــــــهـــــــا في احملـــــــضـــــــر
واJــتـضــمــنــة أسـمــاء األعــضــاء احلـاضــرين أو �ــثــلـيــهم في
االجـــتـــمــاع فـي ســـجل مـــداوالت مــرقـم ومـــؤشــر مـن طــرف

اجمللس الوطني للمحاسبة.

7 :  : أمــــX اخلـــزيـــنـــة هـــو اJـــؤتـــمـن عـــلى جـــمـــيع اJــاداJــادّة ة 
األمالك اJنقولة وغير اJنقولة التابعة للمجلس.

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

qعدلJا qاليJتضمن النظام احملاسبي اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 10 - 01 اJــؤرّخ في 16
رجب عــام 1431 اJــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واJــتــعــلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

 qادة 14 منهJال سيما ا qعتمدJا
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا 

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اJـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةJالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 11 - 24 اJؤرخ
في 22 صــفـر عـام 1432 اJـوافق 27 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحــدد تــشـكــيــلــة اجملــلس الــوطـني لــلــمــحــاسـبــة وتــنــظــيـمه

qوقواعد سيره
qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 14 من الـقـانون
رقم 10 - 01 اJــــــؤرّخ في 16 رجب عــــــام 1431 اJــــــوافق 29
يونـيو سنة 2010 واJذكور أعـالهq يهدف هذا اJرسوم إلى
حتـــديـــد تـــشـــكــــيـــلـــة  اجملـــلس الـــوطـــنـي لـــلـــمـــصف الـــوطـــني
لـلــخـبـراء احملــاسـبــX وصالحـيــاته وقــواعـد سـيــرهq ويـدعى

في صلب النص "اجمللس".

اJاداJادّة ة 2 :  : يحدد مقر اجمللس �دينة اجلزائر.

و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�وجب قرار من الوزير اJكلف باJالية.

الباب األولالباب األول
التشكيلة التشكيلة 

اJــاداJــادّة  3 :  : يـــتــشــــكل اجملــــلس من تـــســــعـــة (9) أعـــضـــاء
مـــنـــتــــخـــبـــX مــن اجلــمــــعــــيـــة الـــعــــامــة مـن بــX األعـــضــاء
اJعتمدين واJسجلX في جدول اJصف الوطني للخبراء

.Xاحملاسب
يــوزع أعــضــاء اجملـلـس طــبــقــا لــلـكــيــفــيــات احملــددة في

اJادة 11 أدناه.
يـــــعــــــX ثالثـــــة (3) أعــــــــضـــــــاء فـي اجملــــــــلـس الــــــــوطــــــــني
لـلـمـحـاسـبـة بـقـرار من الـوزيـر اJـكـلف بـاJـالـيـة بـنـاء عـلى
اقتراح رئيس اجمللس الوطني للمصف الوطني للخبراء

.Xاحملاسب
يـنـسق اجملـلس نـشاطـاته مع الـوزيـر اJـكلف بـاJـالـية

الذي يقوم بهذا الصدد بتعيX �ثله لدى هذا اجمللس. 
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اJــــاداJــــادّة ة 12 :  : يـــنــــتــــخب أعــــضــــاء اجملــــلس Jــــدة ثالث (3)
سـنــوات قـابـلــة لـلـتــجـديـد وتـنــتـهي عــهـدتـهم يــوم انـتـخـاب

اجمللس اجلديد.
ال �ـكن Jـنـتـخب في اجملـلـس أن يـقـدم تـرشـيـحه عـنـد
نـــهـــايـــة عـــهـــدته الـــثـــانـــيـــة إال بـــعــد انـــقـــضـــاء مـــدة ثالث (3)

سنوات.

اJـاداJـادّة ة 13 :  : في حــالـة شغــور مـنــصب في اجملـلس ألي
ســـبب كـــانq يــقـــوم بـاقي األعــضــاء بــتـعــويــضه بــاJــتـرشح

األحسن ترتيبا في االنتخاب األخير.
qإذا كــــان الـــشــــغـــور يــــخص مــــنـــصـب رئـــيـس اجملـــلس

ينتخب أعضاء اجمللس الرئيس اجلديد من بينهم.
qناصب ثالثة (3) أعضاءJ وفي حالة شـغور متزامن
عـلى األقلq يستـدعي األعضاء اآلخـرون في اجمللس جمـعية

عامة انتخابية الستبدالهم.
يــنــهي األعـــضــاء اJــنــتــخــبــون عـــهــدة األعــضــاء الــذين

استخلفوهم.

اJــــاداJــــادّة ة 14 :  : ال تــــصـح مــــداوالت اجملـــــلس إال بـــــحــــضــــور
أغلبية أعضائه.

وفي حـالـة عــدم بـلـوغ األغـلـبـيـة يـجـري تـصـويت ثـان
في جــلــســة الحــقــة تــتـضــمـن نــفس جــدول األعــمــال ويــكـون
مــوضــوع اسـتــدعــاء ثـان. تــكــون أغـلــبــيـة أصــوات األعــضـاء
احلـاضـريـن في هـذه احلـالـة كـافـيــة. وفي حـالـة تـسـاوي عـدد

األصوات يكون صوت رئيس اجللسة مرجحا.
تـــؤخــذ قــرارات اجملـــلس بـــأغــلــبـــيــة أصـــوات األعــضــاء
احلـاضـرين. وفي حـالة تـسـاوي عـدد األصوات يـكـون صوت

الرئيس مرجحا.

اJاداJادّة ة 15 :  : ال �كن لعـضو أن �ثل أكثر من عضو في
نــفس جـلــســة اجـتــمـاعــات اجملـلسq أو فـي كل جـلــسـة الحــقـة

تتضمن نفس جدول األعمال.

اJــــاداJــــادّة ة 16 :  : في حــــالــــة اســـتــــقــــالــــة أعــــضـــاء اجملــــلس أو
رفضهم االجتـماع أو اJشاركة في اJداوالت �ا يؤدي إلى
اســــتـــحـــالـــة ســــيـــر اجملـــلـسq أو عـــنـــدمـــا ال يــــقـــدم أي تـــرشح
قـانـوني عـنـد االنـتـخـابـاتq تمـارس صـالحيـات اجملـلس من
طـرف متصرف مـؤقت يعينه الـوزير اJكلف بـاJالية Jدة

محددة.
ال �ــــكن اJــــتــــصــــرف اJــــؤقـت الــــقــــيــــام إال بــــاألعــــمــــال
اإلداريــة الـتــحـفــظـيــة وال �ـكــنه االلـتــزام بـالــنـفـقــات الـتي
تـــتــــجـــاوز األمــــوال اJـــتـــوفــــرة وال �ـــكــــنه اتــــخـــاذ قـــرارات

نهائية تتعلق �ستخدمي اجمللس.
وعــنــد انــقــضــاء اJــدةq يــتم وضع جلــنــة خــاصــة تـكــلف
بـتنـظـيم االنـتـخـابات حتـدد تـشـكـيـلتـهـا بـقـرار من الـوزير

اJكلف باJالية. 

فـــــهــــو يـــــضــــمن حتـــــصــــيـل االشــــتــــراكـــــات وكل مـــــبــــلغ
مستحق للمجلس ويحرر وصال بذلك.

ويـعــد مــشــاريع احلـســابــات الـســنــويـة وكــذا مــشـروع
اJـيــزانـيـة. ويـقــوم في نـهـايــة كل ثالثي بـعـرض الــوضـعـيـة

اJالية على اجمللس مرفقا بكشف حول تنفيذ اJيزانية.
تــــوقـع عـــمــــلــــيــــات الــــدفع من طــــرف أمــــX اخلــــزيــــنـــة
والـــرئــــيس. وفي حــــالـــة غـــيــــاب أمـــX اخلـــزيــــنـــة يـــوقــــعـــهـــا

الرئيس واألمX العام.
يـقـوم أمـX اخلــزيـنـة بـإعـداد الـتــقـريـر اJـالي وعـرض
حـسـابـات اJـصف الـوطـني لـلـخـبـراء احملـاسـبـX في نـهـايـة
كل سنـةq عـلى اجملـلس الذي يـقـوم بإقـرارهـا وعرضـهـا على

اجلمعية العامة السنوية مرفقة باJيزانية.
اJاداJادّة ة 8 :  : توقع كل الـوثائق الصادرة عن اجمللس وكل
تلك اJتعلقـة بتسييره اليومي بـصفة مشتركة من طرف
الــرئـيـس واألمـX الــعــام. وفي حــالــة غـيــاب أحــدهــمــاq يـتم

تعويضه بأمX اخلزينة.
الباب الباب الثالثالثالث
قواعد السيرقواعد السير

اJـاداJـادّة ة 9 :  : يــجب عـلى كل مـتـرشـح النـتـخـابـات اجملـلس
اJسـتوفي لـلشـروط القانـونيـة أن يودع لـدى اجمللس خالل
خــمـــســة عـــشــر (15) يـــومــا عـــلى األقل قـــبل الــتـــاريخ احملــدد
لالنــتـــخــابــاتq طــلــبــا بـــالــتــرشح يــتــضـــمن بــاخلط الــواضح
الـلقب واالسم وتـاريخ ومكـان اJـيالد ورقم وتاريخ شـهادة
Xـصف الوطـني للـخبـراء احملاسـبJالـتسـجيل في جـدول ا

مرفقة بنسخة مصادق عليها من هذه الشهادة.
ال يقبل سحب أي ترشح بعد إيداعه لدى اجمللس.

�ـنع يـوم االقــتـراع تـعــويض أي مـتــرشح مـتـوفى أو
حصل له مانع أو فقد األهلية بعد عملية اإليداع.

اJاداJادّة ة 10 :  : ال �ـكن اJتـرشح لالنـتخـاب في اجمللس أن
يـكــون في نــفس الــوقت مـتــرشــحـا لـالنـتــخــاب في اجملـلس
الــوطـــني لـــلــغــرفـــة الــوطـــنــيـــة حملــافـــظي احلــســـابــات أو في
Xاجملـــلس الـــوطـــنـي لـــلـــمـــنـــظـــمـــة الـــوطــــنـــيـــة لـــلـــمـــحـــاســـبـــ

اJعتمدين.

اJــاداJــادّة ة 11 :  : يــتم انـــتــخـــاب أعــضـــاء اجملــلـس عن طــريق
االقتراع السري.

األعـضـاء التـسـعة (9) اJنـتـخـبون هم الـذين حتـصـلوا
عــلـى أكــبــر عــدد من األصــوات اJــعــلن عــنــهم عــلى الــتــوالي
رئـيــسـا وأمــيـنـا عــامـا وأمــيـنـا لــلـخــزيـنـة ويــوزع األعـضـاء
الـــســـتــة (6) الـــبـــاقـــون حـــسب الـــعـــد الـــتـــنـــازلي لـألصــوات
اJتحـصل علـيها. وفي حـالة تـساوي عدد األصـواتq يعـتبر

فائزا اJترشح األقدم في اJهنة. 
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Xـادّة ة 22 : : تـنـتــخب اجلـمـعــيـة الـعـامــة نـاظـرا من بـJـاداJا
.Xصف الوطني للخبراء احملاسبJأعضاء ا

يـكلف الـنـاظر بـإعداد تـقـرير لـلـجمـعيـة الـعامـة حول
التسيير اJالي للسنة اJالية اJقفلة.

تـتـعارض وظـيفـة النـاظـر مع تلك اJـتعـلـقة بـعضـوية
اجمللس.

ال �ـــكـن الـــنــــاظــــر أن يــــحـــصـل إال عـــلـى تـــعــــويــــضـــات
اJصاريف التي » عرضها �ناسبة القيام �همته.

23 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1432 اJــوافق 27
يناير سنة 2011.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 11 -  - 26  مــؤرخ في  مــؤرخ في 22  صــفــر عـام صــفــر عـام
1432 اJوافق  اJوافق 27  ينـاير سنة   ينـاير سنة q2011  يحــدد تشـكـيلةq  يحــدد تشـكـيلة

 اجملــــلـس الــــوطـــــني لــــلـــــغــــرفـــــة الــــوطــــنـــــيــــة حملـــــافــــظي اجملــــلـس الــــوطـــــني لــــلـــــغــــرفـــــة الــــوطــــنـــــيــــة حملـــــافــــظي
احلسابات وصـالحـيـاته وقواعد سيره.احلسابات وصـالحـيـاته وقواعد سيره.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير األول

qاليةJبناء على تقرير وزير ا -
- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اJادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 11 اJؤرخ في 15 ذي
الــــــقـــــعــــــدة عـــــام 1428 اJـــــوافق 25 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2007

qعدلJا qاليJتضمن النظام احملاسبي اJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 10 - 01 اJــؤرّخ في 16
رجب عــام 1431 اJــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واJــتــعــلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

 qادة 14 منهJال سيما ا qعتمدJا
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اJـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةJالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 11 - 24 اJؤرخ
في 22 صــفـر عـام 1432 اJـوافق 27 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحــدد تــشـكــيــلــة اجملــلس الــوطـني لــلــمــحــاسـبــة وتــنــظــيـمه

qوقواعد سيره
qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

اJــــــاداJــــــادّة ة 17 :  :  تـــــــغــــــطى نـــــــفــــــقــــــات اجملــــــلـس بــــــواســــــطــــــة
اشــتــراكــات يــتــحــمــلــهــا اJــهــنــيــون ســواء كــانــوا أشــخــاصـا
طـــبـــيـــعـــيـــX أو مـــعــنـــويـــX مـــســـجـــلـــX في جـــدول اJـــصف

.Xالوطني للخبراء احملاسب
حتــدد اجلـمــعـيــة الـعـامــة سـنــويـا بــاقـتــراح من اجملـلس

مبلغ االشتراكات.
يـــجـب عـــلى اJــــهـــنـــيــــX الـــتـــســــديـــد اإلجـــبــــاري Jـــبـــلغ

اشتراكاتهم حتت طائلة عقوبة التوقيف أو الشطب.

18 :  : تــمــارس وظــائف أعــضــاء اجملــلـس مــجــانـا. اJـاداJـادّة ة 
غــــيــــر أنـهq يــــرخص بــــتـــــعــــويــــضــــهـم عن اJــــصــــاريـف الــــتي

أنفقوها �ناسبة أداء مهامهم.

اJـاداJـادّة ة 19 :  : يـسـتـدعى اJـهـنـيـون اJـسـجـلـون في جـدول
اJصف الـوطني للـخبراء احملاسـبX حلضـور جمعـية عامة
عـاديـة عـلى األقل مـرة فـي السـنـةq ويـكـون ذلك خـالل شـهر
أكـتـوبـر بـاستـدعـاء من رئـيس اجملـلس أو بـطـلب من ثـلثي
(3/2) أعــضــاء اجملــلس وذلك أســبــوعـX (2) عــلـى األقل قــبل

التاريخ احملدد لالجتماع.
�كن أن تـستدعى جـمعيات عـامة استـثنائـية بطلب
مـن الـــــــرئــــــيـس أو مـن ثـــــــلـــــــثي  (3/2) أعــــــضـــــــاء اجملـــــــلس أو
بالتـماس مكتوب ومبرر من خمس (5/1) أعضاء اJصف

الوطني للخبراء احملاسبX على األقل.

اJـاداJـادّة ة 20 : : تــرسل االسـتــدعـاءات حلــضـور اجلــمـعــيـات
الـــعــامـــة الـــعـــاديـــة وغـــيــرالـــعـــاديـــة وتـــتـــضــمـن تـــاريخ عـــقــد
اجلـمـعـيـات وجــداول أعـمـالـهــا إلى اJـهـنـيــX اJـسـجـلـX في
qبصـفة فردية qXصف الوطني لـلخبراء احملـاسبJجـدول ا
عن طــريق رسـالـة مــوصى عـلـيــهـا مع وصل اســتالم وتـبـلغ
Xبالـلغـت qعن طـريق إعالن في ثالث (3) يومـيات وطـنيـة
الـعــربـيـة والـفــرنـسـيــةq قـبل خـمــسـة عـشـر (15) يــومـا عـلى

األقلq من تاريخ التصويت.

اJـاداJـادّة ة 21 :  : ال تــصـح مـداوالت الـــجــمـــعــيــة الـــعــامـــة
إال بــحــضـــور نــصف األعـــضــاء اJــمـــارســX اJــســـجــلــX في

جدول اJصف الوطني للخبراء احملاسبX على األقل. 
وإذا لم يكـتمل النـصاب اJـطلوبq يـستدعى اجـتماع
ثــان لـلــجـمــعـيــة الـعــامـة الــذي يـســتـوجـب انـعــقـاده في أجل
ثالثX (30) يوما ابتـداء من تاريخ انعـقاد االجتماع األول
بــنــفس جــدول األعــمـال وتــصح مــداوالتــهــا مـهــمــا يــكن عـدد

األعضاء احلاضرين.
لـــكــل عـــضـــو صـــوت واحـــد. وفـي حـــالـــة حـــدوث مـــانع

�كن تمثيله بوكالة معدة قانونا تمنح لعضو آخر.
ال �كن العضو الواحد أن �ثل أكثر من عضو.
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- االنـخـراط في كل مـنـظـمـة جهـويـة أو دولـيـة تـمثل
qاليةJكلف باJهنة بترخيص من الوزير اJا

- تمـثـيل الـغـرفـة الـوطـنيـة حملـافـظي احلـسـابـات لدى
qالهيئات العمومية وجميع السلطات وكذا الغير

- تمـثـيل الـغـرفـة الـوطـنيـة حملـافـظي احلـسـابـات لدى
qماثلةJنظمات الدولية اJا

- إعداد الـنـظـام الـداخـلي لـلـغرفـة الـوطـنـيـة حملـافظي
احلسابات.

اJـاداJـادّة ة 5 :  : يـقـوم الـرئـيـس بـتـمـثـيـل اجملـلس في جـمـيع
أعمال احلياة اJدنية وأمام العدالة.

ويضمن تـنفـيذ قـرارات اجمللس الوطـني للـمحـاسبة
والسير اJنتظم للمجلس .

ويـــرسل Jـــمـــثل الـــوزيــر اJـــكـــلف بـــاJـــالــيـــة مـــشــروع
جـــدول األعــمـــال وكــذا كـل الــوثـــائق اJـــتــعـــلـــقــة بـهq خــمـــســة

عشر(15) يوما قبل تاريخ انعقاد اجتماع اجمللس.
وفي حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع لهq يتولى

مهامه عضو من اجمللس الذي له أقدمية في اJهنة.

اJاداJادّة ة 6 :  : يقوم األمX العام بتحرير محضر اجتماع
اجملـلس الذي يـوقـعه رئيس اجلـلـسة و�ـثل الـوزير اJـكلف

باJالية.
تـــــــســـــــجـل الـــــــقـــــــرارات اJـــــــوصـى بـــــــهـــــــا في احملـــــــضـــــــر
واJــتـضــمــنــة أسـمــاء األعــضــاء احلـاضــرين أو �ــثــلـيــهم في
االجـــتـــمــاع فـي ســـجل مـــداوالت مــرقـم ومـــؤشــر مـن طــرف

اجمللس الوطني للمحاسبة.

7 :  : أمــــX اخلـــزيـــنـــة هـــو اJـــؤتـــمـن عـــلى جـــمـــيع اJــاداJــادّة ة 
األمالك اJنقولة وغير اJنقولة التابعة للمجلس.

فـــــهــــو يـــــضــــمن حتـــــصــــيـل االشــــتــــراكـــــات وكل مـــــبــــلغ
مستحق للمجلس ويحرر وصال بذلك.

ويـعــد مــشــاريع احلـســابــات الـســنــويـة وكــذا مــشـروع
اJـيــزانـيــة ويــقـوم في نــهـايــة كل ثالثي بــعـرض الــوضـعــيـة

اJالية على اجمللس مرفقا بكشف حول تنفيذ اJيزانية.
تــــوقـع عـــمــــلــــيــــات الــــدفع من طــــرف أمــــX اخلــــزيــــنـــة
والـــرئــــيس. وفي حــــالـــة غـــيــــاب أمـــX اخلـــزيــــنـــة يـــوقــــعـــهـــا

الرئيس واألمX العام.
يـقـوم أمـX اخلــزيـنـة بـإعـداد الـتــقـريـر اJـالي وعـرض
حـسـابات الـغرفـة الـوطنـية حملـافـظي احلسـابـاتq في نهـاية
كل سنـةq عـلى اجملـلس الذي يـقـوم بإقـرارهـا وعرضـهـا على

اجلمعية العامة السنوية مرفقة باJيزانية.

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 14 من الـقـانون
رقم 10 - 01 اJــــــؤرّخ في 16 رجب عــــــام 1431 اJــــــوافق 29
يونـيو سنة 2010 واJذكور أعـالهq يهدف هذا اJرسوم إلى
حتـديد تشكيـلة  اجمللس الوطني لـلغرفة الوطـنية حملافظي
احلــسـابـات وصالحــيـاته وقـواعــد سـيـرهq ويــدعى في صـلب

النص "اجمللس".

اJاداJادّة ة 2 :  : يحدد مقر اجمللس �دينة اجلزائر.
و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني

�وجب قرار من الوزير اJكلف باJالية.

الباب األولالباب األول
التشكيلة التشكيلة 

اJــاداJــادّة  3 :  : يـــتـــشـــكل اجملــــلس مـن تـــســـعـــة (9) أعـــضـــاء
مـــنــــتــــخـــــبـــX مـن  اجلـــمـــعـــيـــة الــــعـــامـــة من بـــX األعـــضـــاء
اJــعـــتـــمـــدين واJـــســـجـــلـــX في جـــدول الــغـــرفـــة  الـــوطـــنـــيــة

حملافظي احلسابات .
يــوزع أعــضــاء اجملـلـس طــبــقــا لــلـكــيــفــيــات احملــددة في

اJادة 11 أدناه.
يـــــعــــــX ثالثـــــة (3) أعــــــــضـــــــاء فـي اجملــــــــلـس الــــــــوطــــــــني
لـلـمـحـاسـبـة بـقـرار من الـوزيـر اJـكـلف بـاJـالـيـة بـنـاء عـلى
اقتراح رئـيس اجمللس الـوطني لـلغرفـة الوطـنيـة حملافظي

احلسابات.
ينسـق اجمللس نـشاطـاته مع الوزيـر اJكـلف  باJـالية
الذي يقوم لهذا الغرضq  بتعيX �ثله لدى هذا اجمللس. 

الباب الثانيالباب الثاني
الصالحياتالصالحيات

اJاداJادّة ة 4 :  : يكلف اجمللس على اخلصوص �ا يأتي :
- إدارة األمالك اJـــنــقــولــة وغــيــر اJــنــقــولــة الــتــابــعــة

qللغرفة الوطنية حملافظي احلسابات وتسييرها
- إقـفــال احلــســابـات الــســنـويــة عــنــد نـهــايــة كل ســنـة
مـالــيـة وعــرضـهــا عـلى اجلــمـعــيـة الـعــامـة الــسـنــويـة مــرفـقـة
بكـشف تنـفيذ مـيزانـية الـسنـة ومشروع مـيزانـية الـسنة

qواليةJالية اJا
- حتـصــيل االشــتــراكـات اJــهــنـيــة اJــقــررة من طـرف

qاجلمعية العامة
- ضمان تعمـيم نتائج األشغال اJتـعلقة باجملال الذي

qهنة ونشرها وتوزيعهاJتغطيه ا
qهنةJتنظيم ملتقيات تكوين لها عالقة �صالح ا -
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وفي حـالة شـغور مـتـزامن Jنـاصب ثالثة (3) أعـضاء
عـلى األقلq يستـدعي األعضاء اآلخـرون في اجمللس جمـعية

عامة انتخابية الستخالفهم.
يــنــهي األعـــضــاء اJــنــتــخــبــون عـــهــدة األعــضــاء الــذين

استخلفوهم.
اJــــاداJــــادّة ة 14 :  : ال تــــصـح مــــداوالت اجملـــــلس إال بـــــحــــضــــور

أغلبية أعضائه.
وفي حـالـة عــدم بـلـوغ األغـلـبـيـة يـجـري تـصـويت ثـان
في جــلــســة الحــقــة تــتـضــمـن نــفس جــدول األعــمــال ويــكـون
مــوضــوع اسـتــدعــاء ثـان. تــكــون أغـلــبــيـة أصــوات األعــضـاء
احلـاضـريـن في هـذه احلـالـة كـافـيــة. وفي حـالـة تـسـاوي عـدد

األصوات يكون صوت رئيس اجللسة مرجحا.
تـــؤخــذ قــرارات اجملـــلس بـــأغــلــبـــيــة أصـــوات األعــضــاء
احلـاضـرين. وفي حـالة تـسـاوي عـدد األصوات يـكـون صوت

الرئيس مرجحا.

اJاداJادّة ة 15 :  : ال �كن لعـضو أن �ثل أكثر من عضو في
نــفس جـلــســة اجـتــمـاعــات اجملـلسq أو فـي كل جـلــسـة الحــقـة

تتضمن نفس جدول األعمال.
اJــــاداJــــادّة ة 16 :  : في حــــالــــة اســـتــــقــــالــــة أعــــضـــاء اجملــــلس أو
رفــضــهم االجــتــمــاع أو اJــشــاركــة في مــداوالت اجملــلـس �ـا
يــؤدي إلى اســتـحــالــة ســيــر اجملـلـسq أو عـنــدمــا ال يــقـدم أي
تـــرشح قـــانـــوني عـــنـــد االنــتـــخـــابـــاتq تـــمـــارس صالحـــيــات
اجملـلس من طـرف مـتـصـرف مؤقـت يعـيـنه الـوزيـر اJـكلف

باJالية Jدة محددة.
ال �ــــكن اJــــتــــصــــرف اJــــؤقـت الــــقــــيــــام إال بــــاألعــــمــــال
اإلداريــة الــتـحــفــظـيــة وال�ــكــنه االلـتــزام بــالــنـفــقــات الـتي
تـــتــــجـــاوز األمــــوال اJـــتـــوفــــرة وال �ـــكــــنه اتــــخـــاذ قـــرارات

نهائية تتعلق �ستخدمي اجمللس.
وعــنــد انــقــضــاء اJــدةq يــتم وضع جلــنــة خــاصــة تـكــلف
بـتنـظـيم االنـتـخـابات حتـدد تـشـكـيـلتـهـا بـقـرار من الـوزير

اJكلف باJالية. 

اJــــــاداJــــــادّة ة 17 :  :  تـــــــغــــــطى نـــــــفــــــقــــــات اجملــــــلـس بــــــواســــــطــــــة
اشــتــراكــات يــتــحــمــلــهــا اJــهــنــيــون ســواء كــانــوا أشــخــاصـا
طــبـــيـــعــيـــX أو مـــعــنـــويـــX مــســـجـــلــX فـي جــدول الـــغـــرفــة

الوطنية حملافظي احلسابات.
حتــدد اجلـمــعـيــة الـعـامــة سـنــويـا بــاقـتــراح من اجملـلس

مبلغ االشتراكات.
يـــجـب عـــلى اJــــهـــنـــيــــX الـــتـــســــديـــد اإلجـــبــــاري Jـــبـــلغ

اشتراكاتهم حتت طائلة عقوبة التوقيف أو الشطب.

اJـاداJـادّة ة 18 :  :  تـمــارس وظـائف أعــضـاء اجملــلس مـجــانـا.
غــــيــــر أنـهq يــــرخص بــــتـــــعــــويــــضــــهـم عن اJــــصــــاريـف الــــتي

أنفقوها �ناسبة أداء مهامهم.

اJاداJادّة ة 8 :  : توقع كل الـوثائق الصادرة عن اجمللس وكل
تلك اJتعلقـة بتسييره اليومي بـصفة مشتركة من طرف
الــرئـيـس واألمـX الــعــام. وفي حــالــة غـيــاب أحــدهــمــاq يـتم

تعويضه بأمX اخلزينة.

الباب الثالثالباب الثالث
قواعد السيرقواعد السير

اJـاداJـادّة ة 9 :  : يــجب عـلى كل مـتـرشـح النـتـخـابـات اجملـلس
اJسـتوفي لـلشـروط القانـونيـة أن يودع لـدى اجمللس خالل
خــمـــســة عـــشــر (15) يـــومــا عـــلى األقل قـــبل الــتـــاريخ احملــدد
لالنــتـــخــابــاتq طــلــبــا بـــالــتــرشح يــتــضـــمن بــاخلط الــواضح
الـلقب واالسم وتـاريخ ومكـان اJـيالد ورقم وتاريخ شـهادة
التسـجيل في جـدول الغرفـة الوطـنية حملـافظي احلـسابات

مرفقة بنسخة مصادق عليها من هذه الشهادة.

ال يقبل سحب أي ترشح بعد إيداعه لدى اجمللس.

�ـنع يـوم االقــتـراع تـعــويض أي مـتــرشح مـتـوفى أو
حصل له مانع أو فقد األهلية بعد عملية اإليداع.

اJاداJادّة ة 10 :  : ال �ـكن اJتـرشح لالنـتخـاب في اجمللس أن
يـكــون في نــفس الــوقت مـتــرشــحـا لـالنـتــخــاب في اجملـلس
الــوطــني لــلــمـصف الــوطــنــي لــلــخـبــراء احملــاســبـX أو في
Xاجملـــلس الـــوطـــنـي لـــلـــمـــنـــظـــمـــة الـــوطــــنـــيـــة لـــلـــمـــحـــاســـبـــ

اJعتمدين.

اJــاداJــادّة ة 11 :  : يــتم انـــتــخـــاب أعــضـــاء اجملــلـس عن طــريق
االقتراع السري.

األعـضـاء التـسـعة (9) اJنـتـخـبون هم الـذين حتـصـلوا
عـلى أكـبـر عـدد من األصـوات  واJـعـلن عـنـهم عـلى الـتـوالي
رئـيــسـا وأمــيـنـا عــامـا وأمــيـنـا لــلـخــزيـنـة ويــوزع األعـضـاء
الـــســـتــة (6) الـــبـــاقـــون حـــسب الـــعـــد الـــتـــنـــازلي لـألصــوات
اJتحـصل علـيها. وفي حـالة تـساوي عدد األصـواتq يعـتبر

فائزا اJترشح األقدم في اJهنة.

اJــــاداJــــادّة ة 12 :  : يـــنــــتــــخب أعــــضــــاء اجملــــلس Jــــدة ثالث (3)
سـنــوات قـابـلــة لـلـتــجـديـد وتـنــتـهي عــهـدتـهم يــوم انـتـخـاب

اجمللس اجلديد.
ال �ـكن Jـنـتـخب في اجملـلـس أن يـقـدم تـرشـيـحه عـنـد
نـــهـــايـــة عـــهـــدته الـــثـــانـــيـــة إال بـــعــد انـــقـــضـــاء مـــدة ثالث (3)

سنوات.

اJــاداJــادّة ة 13 :  : فـي حـــالـــة شـــغـــور مــنــــصـب فـي اجملــلس
ألي سـبب كـانq يـقـوم باقي األعـضـاء بـتعـويـضه بـاJـترشح

األحسن ترتيبا في االنتخاب األخير.

qإذا كــــان الـــشــــغـــور يــــخص مــــنـــصـب رئـــيـس اجملـــلس
ينتخب أعضاء اجمللس الرئيس اجلديد من بينهم.
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مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 11 -  - 27  مــؤرخ في  مــؤرخ في 22  صــفــر عـام صــفــر عـام
1432 اJــــــــوافق  اJــــــــوافق 27  يـــــــنـــــــايـــــــر ســـــــنــــــة   يـــــــنـــــــايـــــــر ســـــــنــــــة q  q2011  يـــــــحـــــــدديـــــــحـــــــدد

تـشـــكـــيــلـة  اجملـــلس تـشـــكـــيــلـة  اجملـــلس الـوطــنـي  لــلـمـنــظـمـة الــوطـنـيـةالـوطــنـي  لــلـمـنــظـمـة الــوطـنـيـة
للمحاسبX اJعتمدين للمحاسبX اJعتمدين وصـالحـيـاتهوصـالحـيـاته وقواعد سيره وقواعد سيره.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qاليةJبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اJادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

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

qعدلJا qاليJتضمن النظام احملاسبي اJوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 10 - 01 اJــؤرّخ في 16
رجب عــام 1431 اJــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واJــتــعــلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

 qادة 14 منهJعتمد ال سيما اJا

- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اJـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةJالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 11 - 24 اJؤرخ
في 22 صــفـر عـام 1432 اJـوافق 27 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحــدد تــشـكــيــلــة اجملــلس الــوطـني لــلــمــحــاسـبــة وتــنــظــيـمه

qوقواعد سيره

qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJاداJادّة األولى :  ة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اJادة 14 من الـقانون
رقم 10 - 01  اJــــــؤرّخ في 16 رجب عــــــام 1431 الــــــوافق 29
يونـيو سنة 2010 واJذكور أعـالهq يهدف هذا اJرسوم إلى
حتــديــد تـــشــكــيــلــة اجملـــلس الــوطــني لـــلــمــنــظــمـــة الــوطــنــيــة
qـــعــتـــمــديـن وصالحــيـــاته وقـــواعــد ســـيــرهJا Xلــلـــمــحـــاســـبــ

ويدعى في صلب النص "اجمللس".

اJاداJادّة ة 2 :  : يحدد مقر اجمللس �دينة اجلزائر.

و�ـكن نـقـله إلى أي مـكـان آخـر من الـتـراب الوطـني
�وجب قرار من الوزير اJكلف باJالية.

اJـاداJـادّة ة 19 :  : يـسـتـدعى اJـهـنـيـون اJـسـجـلـون في جـدول
الـغرفة الوطنـية حملافظي احلسـابات حلضور جمـعية عامة
عـاديـة عـلى األقل مـرة فـي السـنـةq ويـكـون ذلك خـالل شـهر
أكـتـوبـر بـاستـدعـاء من رئـيس اجملـلس أو بـطـلب من ثـلثي
(3/2) أعــضــاء اجملــلس وذلك أســبــوعـX (2) عــلـى األقل قــبل

التاريخ احملدد لالجتماع.
�كن أن تـستدعى جـمعيات عـامة استـثنائـية بطلب
مـن الـــــــرئــــــــيس أو مـن ثـــــــلــــــــثي (3/2) أعـــــــضــــــــاء اجملـــــــلس أو
بـالتـماس مكـتوب ومـبرر من خمس (5/1) أعضـاء الغـرفة

الوطنية حملافظي احلسابات على األقل.

اJـاداJـادّة ة 20 : : تــرسل االسـتــدعـاءات حلــضـور اجلــمـعــيـات
الـــعــامـــة الــعـــاديــة وغـــيـــر الــعـــاديــة وتـــتـــضــمن تـــاريخ عـــقــد
اجلـمـعـيـات وجــداول أعـمـالـهــا إلى اJـهـنـيــX اJـسـجـلـX في
qبصفة فردية qجدول الغرفة الوطـنية حملافظي احلسـابات
عن طــريق رسـالـة مــوصى عـلـيــهـا مع وصل اســتالم وتـبـلغ
Xبالـلغـت qعن طـريق إعالن في ثالث (3) يومـيات وطـنيـة
الـعــربـيـة والـفــرنـسـيــةq قـبل خـمــسـة عـشـر (15) يــومـا عـلى

األقلq من تاريخ التصويت.

اJــــاداJــــادّة ة 21 :  : ال تــــصح مــــداوالت اجلـــمــــعـــيــــة الـــعــــامـــة إال
بحـضـور نصـف األعضـاء اJـمارسـX اJـسجـلـX في جدول

الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات على األقل. 
وفي حالـة عدم اكتـمال الـنصاب اJـطلوبq يـستدعى
اجتمـاع ثان للـجمعـية العـامة الذي يـستوجب انـعقاده في
أجل  ثالثX (30) يومـا ابتـداء من تاريـخ انعـقاد االجـتماع
األول بـنـفـس جـدول األعـمـال وتـصح مـداوالتــهـا مـهـمـا يـكن

عدد األعضاء احلاضرين.
لكل عضـو صوت واحد. وفي حالة حدوث مانع �كن

تمثيله �وجب وكالة معدة قانونا تمنح لعضو آخر.
ال �كن العضو الواحد أن �ثل أكثر من عضو.

Xـادّة ة 22 : : تـنـتــخب اجلـمـعــيـة الـعـامــة نـاظـرا من بـJـاداJا
أعضاء الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات.

ويـكلف الناظر بـإعداد تقرير لـلجمعيـة العامة حول
التسيير اJالي للسنة اJالية اJقفلة.

تـتـعارض وظـيفـة النـاظـر مع تلك اJـتعـلـقة بـعضـوية
اجمللس.

ال �ـــكـن الـــنــــاظــــر أن يــــحـــصـل إال عـــلـى تـــعــــويــــضـــات
اJصاريف التي » عرضها �ناسبة القيام �همته.

23 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1432 اJــوافق 27
يناير سنة 2011.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
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ويضمن تـنفـيذ قـرارات اجمللس الوطـني للـمحـاسبة
والسير اJنتظم للمجلس .

ويـــرسل Jـــمـــثل الـــوزيــر اJـــكـــلف بـــاJـــالــيـــة مـــشــروع
جـــدول األعــمـــال وكــذا كـل الــوثـــائق اJـــتــعـــلـــقــة بـهq خــمـــســة

عشر(15) يوما قبل تاريخ انعقاد اجتماع اجمللس.
وفي حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع لهq يتولى

مهامه عضو من اجمللس الذي له أقدمية في اJهنة.

اJــــاداJــــادّة ة 6 :  : يــــقـــوم األمـــX  الـــعــــام بـــتـــحـــريــــر مـــحـــضـــر
اجـتماع اجمللـس الذي يوقعه رئـيس اجللسـة و�ثل الوزير

اJكلف باJالية.
تـــــــســـــــجـل الـــــــقـــــــرارات اJـــــــوصـى بـــــــهـــــــا في احملـــــــضـــــــر
واJــتـضــمــنــة أسـمــاء األعــضــاء احلـاضــرين أو �ــثــلـيــهم في
االجـــتـــمــاع فـي ســـجل مـــداوالت مــرقـم ومـــؤشــر مـن طــرف

اجمللس الوطني للمحاسبة.

7 :  : أمــــX اخلـــزيـــنـــة هـــو اJـــؤتـــمـن عـــلى جـــمـــيع اJــاداJــادّة ة 
األمالك اJنقولة وغير اJنقولة التابعة للمجلس.

فـــــهــــو يـــــضــــمن حتـــــصــــيـل االشــــتــــراكـــــات وكل مـــــبــــلغ
مستحق للمجلس ويحرر وصال بذلك.

ويـعــد مــشــاريع احلـســابــات الـســنــويـة وكــذا مــشـروع
اJـــــيـــــزانـــــيــــــة. ويــــــقــــــوم فـي نــــهـــــايـــــة كــل ثالثــي بـــــعـــــرض
الـوضـعـية اJـالـيـة عـلى اجمللس مـرفـقـا بـكشـف حول تـنـفـيذ

اJيزانية.
تــــوقـع عـــمــــلــــيــــات الــــدفع من طــــرف أمــــX اخلــــزيــــنـــة
والـــرئــــيس. وفي حــــالـــة غـــيــــاب أمـــX اخلـــزيــــنـــة يـــوقــــعـــهـــا

الرئيس واألمX العام.
يـقـوم أمـX اخلــزيـنـة بـإعـداد الـتــقـريـر اJـالي وعـرض
حـسـابـات اJـنـظـمة الـوطـنـيـة لـلمـحـاسـبـX اJـعـتمـدينq في
نهاية كل سنـةq على اجمللس الذي يقوم بـإقرارها وعرضها

على اجلمعية العامة السنوية مرفقة باJيزانية.

اJاداJادّة ة 8 :  : توقع كل الـوثائق الصادرة عن اجمللس وكل
تلك اJتعلقـة بتسييره اليومي بـصفة مشتركة من طرف
الــرئـيـس واألمـX الــعــام. وفي حــالــة غـيــاب أحــدهــمــاq يـتم

تعويضه بأمX اخلزينة.

الباب الثالثالباب الثالث
قواعد السيرقواعد السير

اJـاداJـادّة ة 9 :  : يــجب عـلى كل مـتـرشـح النـتـخـابـات اجملـلس
اJسـتوفي لـلشـروط القانـونيـة أن يودع لـدى اجمللس خالل
خــمـــســة عـــشــر (15) يـــومــا عـــلى األقل قـــبل الــتـــاريخ احملــدد

الباب األولالباب األول
التشكيلة التشكيلة 

اJــــاداJــــادّة ة 3 :  : يــــتــــشــــكـل اجملــــلس من تــــســــعــــة (9) أعــــضــــاء
منتخبX من اجلـمعية العامة من بـX األعضاء اJعتمدين
Xـنــظـمـة  الــوطـنـيــة لـلـمــحـاسـبـJفي جـدول ا XــسـجـلــــJوا

اJعتمدين.
يــوزع أعــضــاء اجملـلـس طــبــقــا لــلـكــيــفــيــات احملــددة في

اJادة 11 أدناه.
يـــــعــــــX ثالثـــــة (3) أعــــــــضـــــــاء فـي اجملــــــــلـس الــــــــوطــــــــني
لـلـمـحـاسـبـة بـقـرار من الـوزيـر اJـكـلف بـاJـالـيـة بـنـاء عـلى
اقـــتــراح رئـــيس اجملـــلس الـــوطـــني لـــلـــمــنـــظـــمـــة الــوطـــنـــيــة

للمحاسبX اJعتمدين.
يـنـسق اجملـلس نـشاطـاته مع الـوزيـر اJـكلف بـاJـالـية
الـــذي يــقــــوم لـــهـــذا الـــغـــرض بــتــــعــــيـــيــن �ـــثـــله لـــدى هــذا

اجمللس. 

الباب الثانيالباب الثاني
الصالحياتالصالحيات

اJاداJادّة ة 4 :  : يكلف اجمللس على اخلصوص �ا يأتي :
- إدارة وتــسـيــيــر األمالك اJـنــقـولــة وغــيـر اJــنـقــولـة

qعتمدينJا Xالتابعة للمنظمة الوطنية للمحاسب
- إقـفــال احلــســابـات الــســنـويــة عــنــد نـهــايــة كل ســنـة
مـالــيـة وعــرضـهــا عـلى اجلــمـعــيـة الـعــامـة الــسـنــويـة مــرفـقـة
بكـشف تنـفيذ مـيزانـية الـسنـة ومشروع مـيزانـية الـسنة

qواليةJالية اJا
- حتـصــيل االشــتــراكـات اJــهــنـيــة اJــقــررة من طـرف

qاجلمعية العامة
- ضـــمــان تـــعـــمـــيم ونـــشـــر وتـــوزيع نـــتـــائج األشـــغــال

qهنةJتعلقة باجملال الذي تغطيه اJا
- تــنـــظــيم مـــلـــتــــقـــيـــات تــكـــوين لــهـــا عالقــة �ـــصــالح

qهنةJا
- االنـخـراط في كل مـنـظـمـة جهـويـة أو دولـيـة تـمثل

qاليةJكلف باJهنة بترخيص من الوزير اJا
- تـمثـيل اJنـظـمة الـوطنـيـة للـمحـاسبـX اJـعتـمدين

qلدى الهيئات العمومية وجميع السلطات وكذا الغير
- تـمثـيل اJنـظـمة الـوطنـيـة للـمحـاسبـX اJـعتـمدين

qماثلةJنظمات الدولية اJلدى ا
- إعـــداد الـــنــــظـــام الـــداخـــلي لــــلـــمـــنـــظـــمــــة الـــوطـــنـــيـــة

للمحاسبX اJعتمدين.

اJـاداJـادّة ة 5 :  : يـقـوم الـرئـيـس بـتـمـثـيـل اجملـلس في جـمـيع
أعمال احلياة اJدنية وأمام العدالة.
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وفي حـالـة عــدم بـلـوغ األغـلـبـيـة يـجـري تـصـويت ثـان
في جــلــســة الحــقــة تــتـضــمـن نــفس جــدول األعــمــال ويــكـون
مــوضــوع اسـتــدعــاء ثـان. تــكــون أغـلــبــيـة أصــوات األعــضـاء
احلـاضـريـن في هـذه احلـالـة كـافـيــة. وفي حـالـة تـسـاوي عـدد

األصوات يكون صوت رئيس اجللسة مرجحا.

تـــؤخــذ قــرارات اجملـــلس بـــأغــلــبـــيــة أصـــوات األعــضــاء
احلـاضـرين. وفي حـالة تـسـاوي عـدد األصوات يـكـون صوت

الرئيس مرجحا.

اJاداJادّة ة 15 :  : ال �كن لعـضو أن �ثل أكثر من عضو في
نــفس جـلــســة اجـتــمـاعــات اجملـلسq أو فـي كل جـلــسـة الحــقـة

تتضمن نفس جدول األعمال.

اJــــاداJــــادّة ة 16 :  : في حــــالــــة اســـتــــقــــالــــة أعــــضـــاء اجملــــلس أو
رفضهم االجتـماع أو اJشاركة في اJداوالت �ا يؤدي إلى
اســــتـــحـــالـــة ســــيـــر اجملـــلـسq أو عـــنـــدمـــا ال يــــقـــدم أي تـــرشح
قـانـوني عـنـد االنـتـخـابـاتq تمـارس صـالحيـات اجملـلس من
طـرف متصرف مـؤقت يعينه الـوزير اJكلف بـاJالية Jدة

محددة.
ال �ــــكن اJــــتــــصــــرف اJــــؤقـت الــــقــــيــــام إال بــــاألعــــمــــال
اإلداريــة الـتــحـفــظـيــة وال �ـكــنه االلـتــزام بـالــنـفـقــات الـتي
تـــتــــجـــاوز األمــــوال اJـــتـــوفــــرة وال �ـــكــــنه اتــــخـــاذ قـــرارات

نهائية تتعلق �ستخدمي اجمللس.
وعــنــد انــقــضــاء اJــدةq يــتم وضع جلــنــة خــاصــة تـكــلف
بـتنـظـيم االنـتـخـابات حتـدد تـشـكـيـلتـهـا بـقـرار من الـوزير

اJكلف باJالية. 

اJــــــاداJــــــادّة ة 17 :  :  تـــــــغــــــطى نـــــــفــــــقــــــات اجملــــــلـس بــــــواســــــطــــــة
اشــتــراكــات يــتــحــمــلــهــا اJــهــنــيــون ســواء كــانــوا أشــخــاصـا
طــبـــيــعــيــX أو مــعـــنــويــX مــســـجــلــX في جـــدول اJــنــظــمــة

الوطنية للمحاسبX اJعتمدين.

حتــدد اجلـمــعـيــة الـعـامــة سـنــويـا بــاقـتــراح من اجملـلس
مبلغ االشتراكات.

يـــجـب عـــلى اJــــهـــنـــيــــX الـــتـــســــديـــد اإلجـــبــــاري Jـــبـــلغ
اشــــــتـــــراكــــاتـــــهـم حتـت طــــــائـــــلـــــة عـــــقــــوبــــة الــــتـــــوقــــيف أو

الشـطـب.

اJـاداJـادّة ة 18 :  :  تـمــارس وظـائف أعــضـاء اجملــلس مـجــانـا.
غــــيــــر أنـهq يــــرخص بــــتـــــعــــويــــضــــهـم عن اJــــصــــاريـف الــــتي

أنفقوها �ناسبة أداء مهامهم.

اJـاداJـادّة ة 19 :  : يـسـتـدعى اJـهـنـيـون اJـسـجـلـون في جـدول
اJنـظمـة الوطنـية للـمحاسـبX اJعـتمدين حلـضور جمـعية

لالنــتـــخــابــاتq طــلــبــا بـــالــتــرشح يــتــضـــمن بــاخلط الــواضح
الـلقب واالسم وتـاريخ ومكـان اJـيالد ورقم وتاريخ شـهادة
Xــنــظــمــة الـــوطــنــيــة لــلــمــحــاســبــJالــتــســجـــيل في جــدول ا
اJـــعـــتــمـــديـن مــرفـــقـــة بـــنـــســـخــة مـــصـــادق عـــلـــيـــهــا مـن هــذه

الشهادة.
ال يـــــقـــــــبـل ســـــحـب أي تـــــرشــح بــــــعــــــد إيـــــــداعـه لـــــدى

اجمللس.
�ـنع يـوم االقــتـراع تـعــويض أي مـتــرشح مـتـوفى أو

حصل له مانع أو فقد األهلية بعد عملية اإليداع.

اJاداJادّة ة 10 :  : ال �ـكن اJتـرشح لالنـتخـاب في اجمللس أن
يـكــون في نــفس الــوقت مـتــرشــحـا لـالنـتــخــاب في اجملـلس
الــوطــني لــلـــمــصف الــوطــني لـــلــخــبــراء احملــاســبــX أو في

اجمللس الوطني للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات.

اJــاداJــادّة ة 11 :  : يــتم انـــتــخـــاب أعــضـــاء اجملــلـس عن طــريق
االقتراع السري.

األعـضـاء التـسـعة (9) اJنـتـخـبون هم الـذين حتـصـلوا
عـلى أكــبـر عـدد من األصــوات واJـعـلن عــنـهم عــلى الـتـوالي
رئـيــسـا وأمــيـنـا عــامـا وأمــيـنـا لــلـخــزيـنـة ويــوزع األعـضـاء
الـــســـتــة (6) الـــبـــاقـــون حـــسب الـــعـــد الـــتـــنـــازلي لـألصــوات
اJتحـصل علـيهاq وفي حـالة تـساوي عدد األصـواتq يعـتبر

فائزا اJترشح األقدم في اJهنة.

اJــــاداJــــادّة ة 12 :  : يـــنــــتــــخب أعــــضــــاء اجملــــلس Jــــدة ثالث (3)
سـنــوات قـابـلــة لـلـتــجـديـد وتـنــتـهي عــهـدتـهم يــوم انـتـخـاب

اجمللس اجلديد.
ال �ـكن Jـنـتـخب في اجملـلـس أن يـقـدم تـرشـيـحه عـنـد
نـــهـــايـــة عـــهـــدته الـــثـــانـــيـــة إال بـــعــد انـــقـــضـــاء مـــدة ثالث (3)

سنوات.

اJــاداJــادّة ة 13 :  : في حــــالـــة شـــغــــور مــنــــصب فــي اجملـــلس
ألي سـبـب كانq يـقـوم باقي األعـضاء بـتعـويـضه باJـترشح

األحسن ترتيبا في االنتخاب األخير.
qإذا كــــان الـــشــــغـــور يــــخص مــــنـــصـب رئـــيـس اجملـــلس

ينتخب أعضاء اجمللس الرئيس اجلديد من بينهم.
وفي حـالة شـغور مـتـزامن Jنـاصب ثالثة (3) أعـضاء
عـلى األقلq يستـدعي األعضاء اآلخـرون في اجمللس جمـعية

عامة انتخابية الستخالفهم.
يــنــهي األعـــضــاء اJــنــتــخــبــون عـــهــدة األعــضــاء الــذين

استخلفوهم.

اJــــاداJــــادّة ة 14 :  : ال تــــصـح مــــداوالت اجملـــــلس إال بـــــحــــضــــور
أغلبية أعضائه.
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مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 11 -  - 28  مــؤرخ في  مــؤرخ في 22  صــفــر عـام صــفــر عـام
1432 اJوافق  اJوافق 27  ينـاير سنة   ينـاير سنة q  q2011  يحــدد تشـكـيلةيحــدد تشـكـيلة

 الـــلــجـــنـة  الـــلــجـــنـة اخلـاصـــة  اJـكـــلـفـة بــتـنــظــيـم انـتـــخــابــاتاخلـاصـــة  اJـكـــلـفـة بــتـنــظــيـم انـتـــخــابــات
اجملــالس الـوطـــنـــيـة لــلـمـــصـف الــوطــنــي  لــلـخــبـراءاجملــالس الـوطـــنـــيـة لــلـمـــصـف الــوطــنــي  لــلـخــبـراء
احملـاســبـX والـغـرفـــة الـوطـنــيـة حملـافـظــي احلـســابـاتاحملـاســبـX والـغـرفـــة الـوطـنــيـة حملـافـظــي احلـســابـات
واJـــنـــظــــمـــة الـــوطـــنــــيـــة لـــلـــمــــحـــاســـبـــX اJـــعــــتـــمـــدينواJـــنـــظــــمـــة الـــوطـــنــــيـــة لـــلـــمــــحـــاســـبـــX اJـــعــــتـــمـــدين

وصـالحـيـاتهاوصـالحـيـاتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةJبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اJادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اJــــؤرخ في 16
رجب عــام1431 اJــوافق 29  يـــونــيــوســنــة 2010  واJــتــعــلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

qادة 80 منهJال سيما ا qعتمدJا
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اJـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةJالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 11 - 24 اJؤرخ
في 22 صــفـر عـام 1432 اJـوافق 27 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحــدد تــشـكــيــلــة اجملــلس الــوطـني لــلــمــحــاسـبــة وتــنــظــيـمه

qوقواعد سيره
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 11 - 25 
اJــؤرخ في 22  صــفــر عــام 1432 اJــوافق 27  يــنـــايــر ســـنــة
2011 الـــذي يـــحـــدد تـــشـــكـــيـــلـــة اجملـــلـس الـــوطـــني لـــلـــمـــصف

 qوصالحياته وقواعد سيره Xالوطني للخبراء احملاسب
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 11 - 26 
اJــؤرخ في 22  صــفــر عــام 1432 اJــوافق 27  يــنـــايــر ســـنــة
2011 الـــذي يــــحـــدد تــــشـــكـــيــــلـــة اجملـــلـس الـــوطــــني لـــلــــغـــرفـــة

qالوطنية حملافظي احلسابات وصالحياته وقواعد سيره
- و�ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 11 - 27 
اJــؤرخ في 22  صــفــر عــام 1432 اJــوافق 27  يــنـــايــر ســـنــة
2011 الـــذي يــحــدد تـــشــكــيــلـــة اجملــلس الــوطـــني لــلــمـــنــظــمــة

الــوطـنــيــة لـلــمــحـاســبــX اJـعــتــمـدين وصـالحـيــاته وقــواعـد
 qسيره

qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

عـامة عـاديـة عـلى األقل مـرة في الـسـنـةq ويكـون ذلك خالل
شـهـر أكـتـوبـر بـاسـتـدعـاء من رئـيس اجملـلس أو بـطـلب من
ثـلـثي (3/2) أعـضـاء اجملـلس وذلك أسـبـوعـX (2) عـلى األقل

قبل التاريخ احملدد لالجتماع.

�كن أن تـستدعى جـمعيات عـامة استـثنائـية بطلب
مـن الـــــــرئــــــيـس أو مـن ثـــــــلـــــــثي  (3/2) أعــــــضـــــــاء اجملـــــــلس أو
بــــالــــتــــمــــاس مــــكـــتــــوب ومــــبــــرر من خــــمس (5/1) أعـــضـــاء

اJنظمة الوطنية للمحاسبX اJعتمدين على األقل.

اJـاداJـادّة ة 20 : : تــرسل االسـتــدعـاءات حلــضـور اجلــمـعــيـات
الـــعــامـــة الـــعـــاديـــة وغـــيــرالـــعـــاديـــة وتـــتـــضــمـن تـــاريخ عـــقــد
اجلـمـعـيـات وجــداول أعـمـالـهــا إلى اJـهـنـيــX اJـسـجـلـX في
جـدول اJـنـظـمة الـوطـنـيـة لـلمـحـاسـبـX اJـعتـمـدينq بـصـفة
فـرديـةq عن طـريق رسـالـة مـوصى عـلـيـهـا مع وصل اسـتالم
وتــبـــلغ عـن طــريـق إعالن في ثالث (3) يـــومــيـــات وطـــنـــيــة
وبـالـلـغـتـX الـعـربـيـة والـفـرنـسـيـةq قـبل خـمـسـة عـشـر (15)

يوما على األقلq من تاريخ التصويت.

اJــــاداJــــادّة ة 21 :  : ال تــــصح مــــداوالت اجلـــمــــعـــيــــة الـــعــــامـــة إال
بحـضـور نصـف األعضـاء اJـمارسـX اJـسجـلـX في جدول

اJنظمة الوطنية للمحاسبX اJعتمدين على األقل. 
وإذا لم يكـتمل النـصاب اJـطلوبq يـستدعى اجـتماع
ثــان لـلــجـمــعـيــة الـعــامـة الــذي يـســتـوجـب انـعــقـاده في أجل
ثالثX (30) يوما ابتـداء من تاريخ انعـقاد االجتماع األول
بــنــفس جــدول األعــمـال وتــصح مــداوالتــهــا مـهــمــا يــكن عـدد

األعضاء احلاضرين.
لـــكــل عـــضـــو صـــوت واحـــد. وفـي حـــالـــة حـــدوث مـــانع
�ــكـن تـــمـــثــــيـــلــه �ـــوجب وكــــالـــة مــــعـــدة قــانـــونــا تـــمــنح

لعضو آخر.
ال �كن العضو الواحد أن �ثل أكثر من عضو.

Xـادّة ة 22 : : تـنـتــخب اجلـمـعــيـة الـعـامــة نـاظـرا من بـJـاداJا
أعضاء اJنظمة الوطنية للمحاسبX اJعتمدين.

ويـكلف الناظر بـإعداد تقرير لـلجمعيـة العامة حول
التسيير اJالي للسنة اJالية اJقفلة.

تـتـعارض وظـيفـة النـاظـر مع تلك اJـتعـلـقة بـعضـوية
اجمللس.

ال �ـــكـن الـــنــــاظــــر أن يــــحـــصـل إال عـــلـى تـــعــــويــــضـــات
اJصاريف التي » عرضها �ناسبة القيام �همته.

23 :  :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1432 اJــوافق 27
يناير سنة 2011.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
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قانونا في محضر اجتماعq يعلن الرئيس عن حل اJصف
الـــوطـــنـي لـــلـــخـــبـــراء احملـــاســـبـــX ومــــحـــافـــظي احلـــســـابـــات
واحملـاسـبX اJـعـتـمدين. يـعـX عـون أو عـدة أعوان تـصـفـية

إلجراء عمليات التصفية.
يـتم إرســال تـقــاريـر الــتـصـفــيـة إلـى الـوزيـر اJــكـلف

باJالية.

اJـاداJـادّة ة 6 :  : تـضـمـن اJـديـريـة الـعــامـة لـلـمـحــاسـبـة سـيـر
أمـانـة الـلـجـنـة. �ـكن الـلـجـنـة االسـتـعـانـة في أعـمـالـهـا بـأي

شخص مؤهل لهذا الغرض.

اJـاداJـادّة ة 7 :  : تـؤخـذ قـرارات الــلـجـنـة بـأغــلـبـيـة األعـضـاء.
وفي حــالــة تــســاوي عــدد األصــوات يــكــون صــوت الــرئــيس

مرجحا.

اJاداJادّة ة 8 :  : تتكفل اللجنة على اخلصوص �ا يأتي :
- حتــــــــديـــــــد وإعـالن تــــــــاريخ ومــــــــكـــــــان ومــــــــدة إجـــــــراء

qاالنتخابات
 qحتديد ساعة فتح مكتب االقتراع وغلقه -

- استـقـبـال الـتـرشـيحـات خملـتـلف اجملـالس الـوطـنـية
qومراقبتها

- ضبط الـقـائمـة الـنهـائـيـة للـمـترشـحـX النتـخـابات
qمختلف اجملالس الوطنية

-  تنظيم االنتخابات وإعالن النتائج .

اJاداJادّة ة 9 :  : يـستـدعي رئـيس اللـجنـةq حلـضور اجلـمعـية
الـعامـة االنتخـابيـةq اJهـنيـX اJسـجلX فـي جدول اJصف
الـــوطـــنـي لـــلـــخـــبـــراء احملـــاســـبـــX ومــــحـــافـــظي احلـــســـابـــات
واحملاسبX اJعتمدين قصد انتخاب اجملالس اخلاصة بهم.

يتم التصويت في اقتراع سري.

اJــاداJــادّة ة 10 : : تـــرسل االســـتــدعـــاءات حلــضـــور اجلــمـــعــيــة
الــعــامــة االنــتــخــابــيــة إلى اJــهــنــيــX اJــسـجــلــX فـي جـدول
اJـــنـــظـــمـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلــــخـــبـــراء احملـــاســـبـــX ومـــحـــافـــظي
احلــســـابــات واحملـــاســبـــX اJــعـــتــمـــدينq بــصـــفــة فـــرديــةq عن
طـريـق رسـالـة مــوصى عـلـيــهـا مع وصل اسـتـالم وتـبـلغ عن
Xبــالـــلــغــتــ qطـــريـق إعالن في ثالث (3) يـــومــيــات وطـــنــيــة
qخمـسـة عـشر (15) يـوما عـلى األقل qالـعـربـيـة والفـرنـسـيـة

قبل تاريخ التصويت.

اJاداJادّة ة 11 :  : يرسل اJهنـيون اJترشـحون ألحد اجملالس
الوطـنـيـة ترشـيـحـهم إلى رئـيس اللـجـنـة بواسـطـة رسـالة
مـسـجـلة مـع إشعـار بـاالسـتالم في أجل أقـصاه ثـمـانـية (8)
أيـام بـعـد صـدور اإلعالن في الـصـحف الـيـومـيـة. وال يـقبل

أي ترشح بعد انقضاء هذا األجل.

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 80 من الـقـانون
رقـم 10-01 اJـــــــــؤرخ في 16 رجـب عــــــــام 1431 اJـــــــــوافق 29
يونـيو سنة 2010 واJذكور أعـالهq يهدف هذا اJرسوم إلى
حتديد تشـكيلة الـلجنـة اخلاصة اJكـلفة بـتنظيم انـتخابات
Xاجملـالس الـوطـنــيـة لـلـمـصف الـوطـنـي لـلـخـبـراء احملـاسـبـ
والـغرفة الـوطنـية حملافـظي احلسـابات واJـنظمـة الوطـنية
لــلـمـحــاسـبـX اJــعـتـمــدين وصالحـيــاتـهـاq وتــدعى في صـلب

النص " اللجنة ".
الباب األولالباب األول
التشكيلةالتشكيلة

اJاداJادّة ة 2 :  : يحدد مقر اللجنة بوزارة اJالية.

اJـاداJـادّة ة 3 :  : تـتــشـكل الـلـجـنـة اJـذكـورة في اJـادة األولى
أعاله من اJدير العام لـلمحاسبـة �ثال عن الوزير اJكلف

 : Xومن األعضاء اآلت qرئيسا qاليةJبا
- �ـــثـــلـــX (2) عن الـــــوزيـــــر اJـــــكـــــلـف بـــــالـــــداخـــــلـــــيــــة

qواجلماعات احمللية
 qكلف باإلحصاءJ(2) عن الوزيرا Xثل� -

qاليةJكلف باJعن الوزيرا Xثالثة (3) �ثل -
qكلف بالتعليم العاليJ(2) عن الوزيرا Xثل� -

qXثالثة (3) خبراء محاسب -
qثالثة (3) محافظي احلسابات -
- ثالثة (3) محاسبX معتمدين.

يـتم تـعـيـX �ـثـلـي الـوزارات بـنـاء عـلى اقـتـراح من
وزرائهمq على التوالي. 

يتم تـعيX �ـثلي األصنـاف اJهنـية الثالثـة اJذكورة
أعاله من طرف اجمللس الوطني للمحاسبة.

4 :  : يـــعـــX أعـــضـــاء الـــلــجـــنـــة �ـــوجب قـــرار من اJــاداJــادّة ة 
الوزير اJكلف باJالية.

يــتم إنــهــاء مــهــامــهم فــور تـــنــصــيب اجملــلس الــوطــني
لـلـمــصف الـوطــني لـلـخــبـراء احملـاســبـX واجملــلس الـوطـني
لـلغـرفـة الـوطـنيـة حملـافـظي احلـسابـات واJـنـظـمة الـوطـنـية

للمحاسبX اJعتمدين. 

الباب الثانيالباب الثاني
الصالحياتالصالحيات

اJـاداJـادّة ة 5 :  : عــنـد تــنـصــيب الـلــجـنــةq وبـعـد تــسـلـم اJـهـام
والــوثــائق اإلداريـة خملــتــلف األصــنــاف اJـهــنــيــة وتـدويــنــهـا
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19 :  : يـــقـــوم رئـــيـس اJـــكـــتب بـــاإلعالن الـــفـــوري اJــاداJــادّة ة 
لنـتيجة الـتصويت النـتخاب اجملـلس الوطني اJـعنيq بعد
مراقـبـة عـدد اJنـتـخـبـX وعدد الـكـشـوف اJلـغـاة  وكـذا عدد
األصـوات اJعـبـر عنـهـا ويقـوم احملـضـر القـضـائي بتـسـجيل

هذه النتيجة في محضر االجتماع.

يــــرسل مـــــحــــضــــر االجـــــتــــمــــاع إلـى الــــوزيــــر اJـــــكــــلف
بـاJـالـية. ويـنـشـر مـستـخـرج من هـذا احملـضر في ثالث (3)
صــحـف يــومـــيــة بــالـــلــغـــتــX الـــعــربـــيــة والــفـــرنــســـيــة خالل

الثمانية (8) أيام من تاريخ إعالن نتائج التصويت.

qفي الــتــرتــيب احملــدد qXــادّة ة 20 :  :  يــعــلن مــنــتـــخــبــJــاداJا
بـعـدد األصـوات الـتي حتـصـلـوا علـيـهـاq اJـهـنـيـون احلـائزون

على أكبر عدد من األصوات .

وفي حــــالـــة حــــصــــول اJــــتـــرشــــحــــX عـــلـى نـــفـس عـــدد
األصـوات وعـددهم أكـبـر من عـدد اJـقـاعـدq يـعـتبـر اJـتـرشح

األقدم في اJهنة هو اJنتخب.

اJاداJادّة ة 21 :  : حتدد تـشكـيلة اجملـالس الوطـنيـة لألصناف
اJـهـنـيـة الثـالثة (3) طـبقـا ألحـكـام اJـرسوم الـتـنـفـيذي رقم
11 - 25  اJؤرخ في 22  صـفر عام 1432 اJوافق 27  يـناير

سـنة 2011 الـذي يـحـدد تشـكـيـلـة اجملـلس الـوطـني لـلـمصف
qوصالحـيـاته وقـواعـد سـيـره Xالـوطـني لـلـخـبـراء احملـاسـبـ
واJــرسـوم الــتــنــفــيــذي رقم 11 - 26  اJــؤرخ في 22  صــفــر
عــــام 1432 اJـــــوافق 27  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2011 الــــذي يـــــحــــدد
تــشـــكــيـــلــة اجملـــلس الــوطـــني لـــلــغـــرفــة الـــوطــنـــيــة حملـــافــظي
احلـــــســــــابـــــات وصالحـــــيـــــاتـه وقـــــواعـــــد ســـــيـــــرهq واJـــــرســـــوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 11 - 27  اJــؤرخ في 22  صــفــر عــام 1432
اJـوافق 27  يـنـايـر سـنة 2011 الذي يـحـدد تـشكـيـلـة اجمللس
الــوطــني لــلــمـنــظــمــة الــوطـنــيــة لــلــمــحـاســبــX اJــعــتـمــدين

وصالحياته وقواعد سيره. 

اJــــاداJــــادّة ة 22 :  : تــــتــــحــــمل مــــيــــزانــــيــــة وزارة اJــــالــــيــــة كل
الـنـفـقـات اJـرتـبـطـة بـسـيـر الـلـجـنـة وكذا اJـصـاريف الـتي

أنفقها أعضاؤها أثناء أداء مهامهم. 

اJاداJادّة ة 23 : : ينـشرهـذا اJرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1432 اJــوافق 27
يناير سنة 2011.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

اJاداJادّة ة 12 :  : يتضمن طلب الترشح اJعلومات اآلتية :
qتر شحJلقب وأسماء ا -

- رقم وتـاريـخ شـهـادة الــتـسـجـيـل في جـدول اJـصف
الـــوطـــنـي لـــلـــخـــبـــراء احملـــاســـبـــX ومــــحـــافـــظي احلـــســـابـــات
واحملــاســبـX اJــعــتـمــدين مــرفـقــة بـنــســخـة طــبق األصل عن

 qهذه الشهادة مصادق عليها
- الصنف اJهني اخملتار.

ال �ـــــكن أي مـــــهـــــني أن يـــــتـــــرشح ألكـــــثـــــر من صـــــنف
مهني.

اJــاداJــادّة ة 13 :  : تـــتــضـــمن الـــقــائـــمـــة االنــتـــخـــابــيـــة ألـــقــاب
وأسماء اJترشحX مع اإلشارة إلى صنفهم اJهني.

بـعد فـحص شـروط قـابلـيـة االنـتخـابq تـقـوم اللـجـنة
بإعداد قائمة نهائية للمترشحX حسب الصنف اJهني.

اJــاداJــادّة ة 14 :  : يـــقـــوم رئـــيس الـــلــجـــنـــة بـــتــعـــيـــX مــكـــتب
يـتــكــون من خـمــسـة (5) أعــضــاء من بــيـنــهم رئــيس في كل
صــنف مـــهــنـيq قــصـــد تــســـيــيـــر أعــمـــال اجلــمـــعــيـــة الــعـــامــة

االنتخابية.

اJـــــاداJـــــادّة ة 15 :  : يـــــبــــــدأ انـــــتــــــخـــــاب اجملــــــالس الــــــثالثـــــة (3)
بــحــضـور مــحــضـر قــضــائيq �ـصــادقــة اJـكــتب عــلى ورقـة
احلـــضـــورq �ــضـــاة من قـــبل اJـــنـــتــخـــبـــX حـــسب الـــصــنف

اJهني.

اJاداJادّة ة 16 :  : يوكل كل نـاخب مسجل في جدول اJصف
الـــوطـــنـي لـــلـــخـــبـــراء احملـــاســـبـــX ومــــحـــافـــظي احلـــســـابـــات
واحملــــاســـبــــX اJـــعــــتـــمــــدين لم يــــتـــمــــكن مـن اJـــشــــاركـــة في

االنتخاباتq زميال واحدا مصوتا في نفس الصنف.
يــجـب أن تــكــون الــوكــالــة اJــقــدمــة من طــرف اJــهــني
لزمـيـله لـلـتـصـويت في الـصنـف اخملتـار �ـضـاة ومـصـادقا

عليها قانونا.

اJـــــاداJـــــادّة ة 17 :  :  يـــــوضـع حتت تـــــصـــــرف الـــــنـــــاخـــــبـــــX في
صنفهم اJهني ما يأتي :

- كــــشــــوف الــــتــــصــــويت الــــتي يــــطــــابـق عــــددهــــا عـــدد
qعنيJهني اJللصنف ا XصوتJا

- ظرف يتضمن ختم وزارة اJالية.
حتــدد خـــصـــائص كـــشف الــتـــصـــويت في مـــلـــحق هــذا

اJرسوم.

اJـاداJـادّة ة 18 :  : تــتم عــمـلــيــة فــرز كـشــوف الــتـصــويت في
عــX اJــكـــان من طــرف أعــضـــاء مــكــتب الـــلــجــنـــة بــحــضــور

محضر قضائي.
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اJلحقاJلحق
 اجلمهوريـــــــــــــــة اجلـزائريـــــة الد�قـراطيـــــــــــة الشعبيـــــــــــــــة اجلمهوريـــــــــــــــة اجلـزائريـــــة الد�قـراطيـــــــــــة الشعبيـــــــــــــــة

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة اJاليةوزارة اJالية
جلنة خاصة مكلفة بانتخابات

Xاجمللس الوطني للمصف الوطني للخبراء احملاسب
اجمللس الوطني للغرفة الوطنية حملافظي احلسابات

اجمللس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبX اJعتمدين
مكتب اللجنةمكتب اللجنة

اجلمعية العامة االنتخابية ألعضاء اجمللس الوطني : (الصنف اJهني اJعني)اجلمعية العامة االنتخابية ألعضاء اجمللس الوطني : (الصنف اJهني اJعني)

تاريخ ومكان إجراء االنتخابات :تاريخ ومكان إجراء االنتخابات :

MINISTERE DES FINANCES

اJترشحون اخملتاروناJترشحون اخملتارون اللقب واالسم اللقب واالسم  رقم الترتيبرقم الترتيب

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ختم وزارة اJاليةختم وزارة اJالية مالحظة : يجب على اJنتخب اختيار تسعة (9) مترشحX على األقل.



28 صفر عام  صفر عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2007
2 فبراير سنة  فبراير سنة 2011 م م

- حضـور اجتـماعـات اجملالس الـتي تعـنيـهم وإرسال
نـسـخــة عن مـحـاضـر هـذه االجـتــمـاعـات إلى رئـيس اجملـلس
q(48) ساعة Xفي أجل ثمانية وأربع qالوطني للمحاسبة
- إبالغ السـلطـة الوصـيـة بكل تـصرف أو قـرار �كن

qأن �س بحسن سير اجملالس التي تعنيهم
- إبالغ الـسـلطـة الـوصـيـة بـالـقـرارات اJـتـخـذة أثـناء

qاجلمعيات العامة للمجالس التي تعنيهم
- حـضور جلسـات اجلمعيـات العامة للـمجالس التي

تعنيهم.

اJادة اJادة 4 :  :  يحـصل �ثـلو الوزيـر اJكـلف باJـاليةq في
إطار أداء مهامهمq عـلى مكافأة يحدد مبلغها �وجب قرار

من الوزير اJكلف باJالية.

اJادة اJادة 5 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1432 اJــوافق 27
يناير سنة 2011.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 11 -  - 30  مــؤرخ في  مــؤرخ في 22  صــفــر عـام صــفــر عـام
1432 اJـوافق  اJـوافق 27  يـنـايـر سـنة   يـنـايـر سـنة q  q2011  يــحــدد شـروطيــحــدد شـروط

وكيـفيــات االعـتمــاد Jمـارسة مـهـنة اخلـبيـر احملاسبوكيـفيــات االعـتمــاد Jمـارسة مـهـنة اخلـبيـر احملاسب
ومحافظ احلسابات واحملاسب اJعتمدومحافظ احلسابات واحملاسب اJعتمد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإن الوزير األول

qاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -
- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اJادتان 85-3 و125

q( الفقرة 2)  منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اJــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اJــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واJــتــعــلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

qادة 7 منهJال سيما ا qعتمدJا
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اJـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةJالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 11 - 24 اJؤرخ
في 22 صــفـر عـام 1432 اJـوافق 27 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحــدد تــشـكــيــلــة اجملــلس الــوطـني لــلــمــحــاسـبــة وتــنــظــيـمه

qوقواعد سيره
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 11 -  - 29  مــؤرخ في  مــؤرخ في 22  صــفــر عـام صــفــر عـام
1432 اJــوافق  اJــوافق 27  يــنـــايـــر ســـنــة   يــنـــايـــر ســـنــة q  q2011  يـــحـــدد رتـــبــةيـــحـــدد رتـــبــة

�ـــثـــلـي الـــوزيــــر اJـــكــــلـف بـــاJـــالـــيــــة لــــدى اجملـــالـس�ـــثـــلـي الـــوزيــــر اJـــكــــلـف بـــاJـــالـــيــــة لــــدى اجملـــالـس
Xالــوطـنـيـــة لـلـمــصـف الـوطــنـي لـلــخـبـراء  احملــاسـبـXالــوطـنـيـــة لـلـمــصـف الـوطــنـي لـلــخـبـراء  احملــاسـبـ
والـغـرفـة الــوطـنـيــة حملـافـظـي احلــسـابــات واJــنـظـمــةوالـغـرفـة الــوطـنـيــة حملـافـظـي احلــسـابــات واJــنـظـمــة

الوطنيـة للمحاسبـX اJعتمدين وصالحياتهمالوطنيـة للمحاسبـX اJعتمدين وصالحياتهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اJادتان 85-3 و125
q( الفقرة 2)  منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اJــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اJــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واJــتــعــلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

qادة 16 منهJال سيما ا qعتمدJا
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اJـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةJالذي يحدد صالحيات وزير ا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 11 - 24 اJؤرخ
في 22 صــفـر عـام 1432 اJـوافق 27 يـنـايـر سـنـة 2011 الـذي
يــحــدد تــشـكــيــلــة اجملــلس الــوطـني لــلــمــحــاسـبــة وتــنــظــيـمه

qوقواعد سيره
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية  -

 يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اJادة األولى : اJادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اJادة 16 من الـقانون
رقـم 10-01 اJـــــــــؤرخ في 16 رجـب عــــــــام 1431 اJـــــــــوافق 29
يونـيو سنة 2010 واJذكور أعـالهq يهدف هذا اJرسوم إلى
حتـديـد رتـبـة �ـثـلي الـوزيـر اJـكـلف بـاJـالـيـة لدى اجملـالس
الـوطـنـية لـلـمـصف الـوطنـي للـخـبـراء احملـاسبـX والـغـرفة
الـــوطــــنـــيــــة حملـــافــــظي احلـــســــابـــات واJــــنـــظــــمـــة الــــوطـــنــــيـــة

للمحاسبX اJعتمدين وصالحياتهم.
اJــادة اJــادة 2 :  : يـــعــX الـــوزيـــر اJــكـــلف بـــاJــالـــيـــةq لــدى كل
مــجــلس وطــني مــذكـور فـي اJـادة األولى أعـالهq �ـثـال عـنه

برتبة نائب مدير على األقل باإلدارة اJركزية.
يــعــX اJــمــثل لــدى كل مــجــلس وطــني �ــوجـب قـرار

من الوزير اJكلف باJالية.
qــالـيـةJـــكــلــف بـاJـادة 3 :  : يـكــــلـف �ــثـلــو الـوزيـر اJـادة اJا
في إطــار مـهـمـة تـنــسـيق نـشــاطـات كل مـجــلـسq ال سـيـما

�ا يأتي :
- إرســــال مــــشــــاريع الــــنــــظــــام الــــداخــــلي الــــتي يــــتـم
إعـــدادهـــا مـن طـــــرف اجملـــالــس الـــوطـــنـــيـــة إلــــى الـــوزيـــر
اJـــكــلف بــاJــالــيـــة في أجل شــهــرين (2) لــلــمــوافـــقــة عــلــيــهــا

qونشرها
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اJـادة اJـادة 4 :  :  يــعـتــبـر طــلب االعــتـمــاد مــودعـا ابــتـداء من
تاريخ استالم الطالب وصل إيداع اJلف من أمانة اجمللس

الوطني للمحاسبة.
تعاد اJلفات غـير الكاملة أو غير اJقبولة شكالq إلى

مرسليها مرفقة �ذكرة توضح أسباب عدم القبول.

اJادة اJادة 5 :  :  تـفصل جلـنة االعـتـماد وفـقا ألحـكام نـظامـها
الـــداخـــليq بـــعـــد دراســـة مـــلـــفـــات الـــطـــالـــبـــX ســـواء كـــانــوا
أشـخـاصـا طــبـيـعـيـX أم مـعـنــويـX وحتـرر مـحـضـرا  بـذلك

يتضمن اآلراء حول اJوافقة أو رفض منح االعتماد.
تــــرسـل جلــــنــــة االعــــتـــــمــــاد عن طـــــريق أمــــانـــــة اجملــــلس
الــــوطــــنـي لــــلــــمـــــحــــاســــبـــــةq مــــحــــضـــــر االجــــتــــمـــــاع مــــرفــــقــــا

باالعتمادات قصد إمضائها من الوزير اJكلف باJالية.
يـبـلغ اجملــلس الـوطـني لــلـمـحـاســبـة لـطــالب االعـتـمـاد
قرار االعتماد أو الـرفض اJعلل للطلب طبقا ألحكام اJادة
9 من الــقــانــون رقم 10-01 اJــؤرخ في 16 رجب عــام 1431

اJوافق 29 يونيو سنة 2010 واJذكور أعاله.
جتـتـمع جلنـة االعتـماد حـسـبمـا يقـتـضيه عـدد طلـبات

االعتماد.
اJـادة اJـادة 6 :  : �ـنح االعـتـمـاد لـلـمــعـنيq في نـسـخـة واحـدة

مقابل مخالصة.
اJادة اJادة 7 :   :  يلـزم األشخـاص الطـبيـعيــون واJعـنويـون
اJـتـرشـحــون Jـمـارسـة مـهـنـة اخلـبـيــر احملـاسب أو مـحـافظ
qــعــتــمــد لــلــتـــســجــيل في اجلــدولJاحلــســابــات أو احملــاسـب ا
بــــإرســــال الــــوثــــائق اآلتــــيــــة إلـى أمــــانــــة اجملــــلس الــــوطــــني

للمحاسبة :
: Xبالنسبة لألشخاص الطبيعي: Xبالنسبة لألشخاص الطبيعي

qنسخة مصادق عليها من االعتماد -
qشهادة اجلنسية اجلزائرية -

q12 يالد رقمJمستخرج من سجالت شهادة ا -
- نسخة مصادق عـليها مطابقـة للشهادة التي تمنح

qهنةJمارسة اJ احلق
q3 مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم -
- نــســخــة مــصــادق عــلــيــهــا من عــقــد اJــلــكــيــة أو عــقــد

qهنيJاإليجار للمقر ا
- الــنــسـخــة األصــلــيـة حملــضــر اJـعــايــنــة يـعــده احملــضـر
الـقـضـائي الـذي يـشـهـد عـلى وجـود احملل اJـهـني والـشـروط

qهنةJمارسة اJ اديةJا
- نسـخـة مـصادق عـلـيـها عـن شهـادة الـوجـود تسـلـمـها
مـفتـشـيـة الضـرائب Jـقـر اJمـارسـة الواجـب تقـد�ـها خالل

qشهرين (2) بعد تاريخ التسجيل في اجلدول
qXنسخة مصادق عليها من عقد أداء اليم -
qست (6) صور شمسية على خلفية بيضاء -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :
اJـادة األولى : اJـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اJـادة 7 من الـقـانون
رقـم 10-01 اJـــــــــؤرخ في 16 رجـب عــــــــام 1431 اJـــــــــوافق 29
يــونــيــو ســنـة 2010 واJــذكـور أعـالهq يــهــدف  هــذا اJــرسـوم
إلـى حتــديــد شــروط وكــيــفــيــات االعــتــمــاد Jــمــارســة مــهــنـة

اخلبير احملاسب ومحافظ احلسابات واحملاسب اJعتمد.
اJادة اJادة 2 :  : يلـزم الشـخص الطبـيعي اJـترشح Jـمارسة
مـهـنــة اخلـبـيـر احملــاسب أو مـحـافظ احلــسـابـات أو احملـاسب
اJعـتـمـد بـإرسـال طـلب االعـتمـادq بـواسـطـة رسـالـة موصى
عـلـيـهـا إلى اجملـلس الـوطـني لـلـمـحـاسـبـةq مـرفـقـا بـالوثـائق

اإلدارية اآلتية :
qشهادة اجلنسية اجلزائرية -

q12 يالد رقمJمستخرج من سجالت شهادة ا -
- نـسـخـة طـبق األصل مـصـادق عـلـيـهـا لـلـشـهـادة الـتي

qهنةJتمنح احلق في �ارسة ا
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3.
تقـوم أمـانة اجملـلس الوطـني لـلمـحاسـبـةq بعـد فحص
مـادي لــلـوثـائـقq �ـنح وصل إيــداع لـلـمــعـني يـكــون مـؤرخـا
ومرقـمـا ومـوقـعـاq يـسـلم له شـخـصـيـا مقـابل وصـل استالم

أو يرسل له بواسطة رسالة موصى عليها.

3 :  :  مـــراعـــاة ألحــــكـــام اJـــواد من 46 إلى 54 من اJــادة اJــادة 
الـــــــــقــــــــانـــــــــون رقم 10-01 اJـــــــــؤرخ في 16 رجـب عــــــــام 1431
اJــوافق 29 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2010 واJـــتـــعـــلـق �ـــهن اخلـــبـــيـــر
احملــاسب ومـــحــافظ احلـــســابــات واحملــاسـب اJــعــتـــمــدq يــلــزم
الـــشـــخص اJـــعـــنـــويq اJـــتـــرشح Jـــمـــارســـة مـــهـــنـــة اخلـــبـــيـــر
احملــــاسـب أو مــــحــــافـظ احلــــســــابــــات أو احملــــاسـب اJــــعــــتــــمــــد
بـإرســال طـلب االعــتـمــادq بـواســطـة رســالـة مــوصى عـلــيـهـا
إلى اجملـــلس الــوطـــني لــلـــمــحـــاســبـــة أو يــودع مـــقــابل وصل

استالم مرفقا بالوثائق اإلدارية اآلتية :
- نـسـخـة من الـتـصـريح بـاالكـتـتـاب وإيـداع رأسـمال

qالشركة قيد التكوين
- نــسـخــة من مـشــروع الــقـانــون األسـاسـي لـلــشـخص

qكلف بتحرير العقدJوثق اJعنوي يعدّه اJا
- نــــســـخـــة من اعـــتــــمـــاد كل شـــريـك يـــكـــون اعـــتـــمـــاده

qمفروضا
- نــســـخــة من الـــعــهـــدة اJــمــنـــوحــة لـــلــشـــخص اJــؤهل
لـلـقـيـام بـاإلجـراءات اإلدارية اJـتـعـلـقـة بـطـلب االعـتـماد من

قبل الشخص اJعنوي.
تقـوم أمـانـة اجملـلس الـوطـني لـلمـحـاسـبـة بـعـد فحص
مــادي لــلــوثــائق بــتــســلــيم وصل إيــداع لــلــمــعــني شــخــصــيـا
يــكــون مــؤرخــا ومــرقــمــا ومــوقـعــا مــقــابل وصل اســتالم أو

يرسل له بواسطة رسالة موصى عليها.
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qـالـيةJـكـلـف بـاJـادة 10 :  :  يـحـدد قـرار من الـوزيـر اJـادة اJا
عند االقتضاءq كيفيات تطبيق هذا اJرسوم.

11 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــادة اJـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1432 اJــوافق 27
يناير سنة 2011.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 11 -  - 31  مــؤرخ في  مــؤرخ في 22  صــفــر عـام صــفــر عـام
1432 اJــــــوافق  اJــــــوافق 27  يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة   يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة q  q2011  يــــــتــــــعــــــلقيــــــتــــــعــــــلق

بـــالـــشـــروط واJـــعــايـــيـــر اخلـــاصـــة �ــــكــــاتـب اخلـــبـــيـــربـــالـــشـــروط واJـــعــايـــيـــر اخلـــاصـــة �ــــكــــاتـب اخلـــبـــيـــر
احملـاسـب ومحافـظ احلسابـات واحملـاسـب اJعتمـداحملـاسـب ومحافـظ احلسابـات واحملـاسـب اJعتمـد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qإن الوزير األول

qاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -
- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اJادتان 85-3 و125

q( الفقرة 2)  منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اJــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اJــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واJــتــعــلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

qادة 12 منهJال سيما ا qعتمدJا
- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اJـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةJالذي يحدد صالحيات وزير ا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJادة األولى : اJادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اJادة 12 من الـقانون
رقـم 10-01 اJـــــــــؤرخ في 16 رجـب عــــــــام 1431 اJـــــــــوافق 29
يونـيو سنة 2010 واJذكور أعـالهq يهدف هذا اJرسوم إلى
حتديد الشروط واJعايير اخلاصة �كاتب اخلبير احملاسب

ومحافظ احلسابات واحملاسب اJعتمد.
اJــادة اJــادة 2 :  : يـــلـــزم اJــتـــرشـح Jـــمــارســـة مـــهـــنـــة اخلـــبـــيــر
احملاسب أو محافظ احلـسابات أو احملاسب اJعتمد بإثبات
وجـود مـحل مـهـنيq عـند إيـداع طـلب الـتـسـجـيل في جدول
اJصف الـوطـني لـلـخـبراء احملـاسـبـX أو الـغرفـة الـوطـنـية
Xــنــظــمــة الـوطــنــيــة لــلــمــحــاســبـJحملــافــظي احلــســابــات أوا

اJعتمدين.

- تصـريح شرفي بـعـدم تقـاضي أجـرا حتت أية صـفة
qكانت

- وثـيـقـة تـتـعـلـق بـالـتـحـقـيق اخلـاص بـاألهـلـيـةq قـصـد
التأكد من حسن سلوك اJترشح Jمارسة مهنة احملاسبة.

: XعنويJبالنسبة لألشخاص ا: XعنويJبالنسبة لألشخاص ا

qنسخة مصادق عليها من االعتماد  -
qنسخة من االعتماد لكل شريك يفرض اعتماده  -

- نـسـخـة من الــتـصـريح بـاالكــتـتـاب ودفع رأس مـال
qالشركة قيد التكوين

- نــسـخــة من مـشــروع الــقـانــون األسـاسـي لـلــشـخص
qكلف بتحرير العقدJوثق اJعنوي يعدها اJا

- نــســخــة من الـــوكــالــة اJــمــنــوحــة لـــلــشــخص اJــؤهل
إلتـــمـــام اإلجـــراءات اإلداريـــة اJــــتـــعـــلـــقــــة بـــطـــلب تــــســـجـــيل

qعنوي في اجلدولJالشخص ا
- الــنــسـخــة األصــلــيـة حملــضــر اJـعــايــنــة يـعــده احملــضـر
الـقـضـائي الـذي يـشـهـد عـلى وجـود احملل اJـهـني والـشـروط

qهنةJمارسة اJ اديةJا
- نـســخـة مــصــادق عـلــيـهــا من عــقـد أداء الــيـمــX لـكل

qشريك
- ست (6) صـور شــمـسـيــة عـلـى خـلــفـيـة بــيـضــاء لـكل

qشريك
- نـــســـخــة مـــصــادق عـــلــيـــهـــا من مــســـتـــخــرج الـــســجل
الـتجـاري بالـنـسبـة للـشركـات الـتجـارية الـواجب تـقد�ـها

qخالل شهرين (2) بعد تاريخ التسجيل في اجلدول
- نــســخـة مــصــادق عــلـيــهــا مـن الــقـوانــX األســاســيــة
الواجب تـقد�هــا خــالل شهرين (2) بعد تـاريخ التـسجيل

qفي اجلدول
- نـسـخـة مـصــادق عـلـيـهــا من بـطـاقـة الــقـيـد اجلـبـائي
والــــرقم الـــتـــعـــريـــفـي اإلحـــصـــائي الـــواجـب تـــقـــد�ـــهـــا خالل

qشهرين (2) بعد تاريخ التسجيل في اجلدول
- وثيقة تتعلق بالتحقيق اخلاص بأهلية الشركاء.

اJــــادة اJــــادة 8 :   :  يــــســـــجل اJـــــتــــرشـح ســــواء كـــــان شــــخـــــصــــا
طبـيـعيـا أو مـعـنويـا في اجلـدولq وتـمنح له بـطـاقـة مهـنـية
حتــدد الــلــقب واالسم أو عــنــوان الـشــركــة واJــهــنــة أو اJـهن

الذي رخص �مارستها.

اJـادة اJـادة 9 :   :  يـلـزم اJـتـرشـحـون Jــمـارسـة مـهـنـة اخلـبـيـر
احملــــاسـب أو مــــحــــافـظ احلــــســــابــــات أو احملــــاسـب اJــــعــــتــــمــــد
احلـاصـلــون عـلى إجـازة أو شـهـادة غــيـر تـلك الـتـي يـسـلّـمـهـا
اJعهد اJتخـصص Jهنة احملاسبة بـتقد� طلب اJعادلة لدى

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اJــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اJــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Xتضمن تعيJمايو سنة 2010 وا
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 اJـؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

qاليةJالذي يحدد صالحيات وزير ا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJادة األولى : اJادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اJادة 26 من الـقانون
رقـم 10-01 اJـــــــــؤرخ في 16 رجـب عــــــــام 1431 اJـــــــــوافق 29
يــونــيــو ســنـة 2010 واJــذكـور أعـالهq يــهــدف  هــذا اJــرسـوم
إلى حتـــديــد كــيــفـــيــات تــعــيــX مـــحــافــظي احلـــســابــات عــلى

أساس دفتر شروط.

اJــــــادة اJــــــادة 2 :  : طـــــبــــــقـــــا ألحـــــكــــــام اJـــــادتـــــX 600 و 609 من
الــقــانــون الـتــجــاريq يــكــون تـعــيــX مــحــافظ أو مــحــافـظي
احلـسابات األوائل عنـد تأسيس الهـيئة أو اJؤسـسة معفى

من اإلجراء اJنصوص عليه في هذا اJرسوم.

اJــادة اJــادة 3 :  :  خالل أجل أقـــصــاه شـــهـــر بــعـــد إقــفـــال آخــر
دورة لـعـهدة مـحـافظ أو مـحـافـظي احلـسابـاتq يـتـعـX على
مــجــلس اإلدارة أو اJــكــتب اJــســيــر أو اJــســيــر أو الــهــيــئـة
اJــؤهــلــة إعــداد دفــتـــر الــشــروط بــغــيــة تـــعــيــX مــحــافظ أو

محافظي احلسابات من طرف اجلمعية العامة.

اJــادة اJــادة 4 :  :  يـــجب أن يــتـــضــمن دفـــتــر الــشـــروطq عــلى
اخلصوص ما يأتي :

- عرض عن الـهيئة أو اJـؤسسة ومـلحقـاتها احملـتملة
qووحداتها وفروعها في اجلزائر وفي اخلارج

- مـــلـــخـص اJـــعـــايـــنـــات واJالحـــظـــات والـــتـــحـــفـــظـــات
الصـادرة عن حسـابات الـــدورات السـابقـــة التــي أبــداها
مـحـافــظ أو مـحـافظـو احلـسـابـات اJـنـتهـيـة عـهـداتـهمq وكذا
مـحــافظ أو مـحــافـظــو احلـســابـات لــلـفــروع إذا كـان الــكـيـان

qيقوم بإدماج احلسابات
- الـــعـــنـــاصـــر اJـــرجـــعـــيـــة اJـــفـــصـــلـــة Jـــوضـــوع مـــهـــمــة

qمحافظة احلسابات والتقارير الواجب إعدادها
qالوثائق اإلدارية الواجب تقد�ها -

qوذج رسالة الترشح¬ -
- ¬ــوذج الـــتــصـــريح الـــشــرفي الـــذي يــبـــX وضــعـــيــة

qاالستقاللية جتاه الكيان طبقا لألحكام التشريعية
- ¬وذج التصـريح الشرفي بعـدم وجود مانع يحول

qهنةJدون �ارسة ا
- اJؤهالت واإلمكانيات اJهنية والتقنية.

اJــادة اJــادة 3 :  :  �ـــكن أن يـــكــون احملل مـــلــكـــا أو مــســـتــأجــرا
للمهنيq على أال تقل فترة اإليجار عن سنة واحدة.

يـــخـــضـع األشـــخــــاص اJـــعــــنـــويــــون الـــذيـن يـــطــــلـــبـــون
تــســجــيـلــهـم في أحــد اجلــداول لـنــفـس الـشــروط احملــددة في

هذا اJرسوم.
اJادة اJادة 4 :  :  يـجب أن تتـوفر في احملل اJـهني لـلشخص
الـطـبيـعي أو اJـعـنوي شـروط اJـسـاحـة واJرافق الـصـحـية
والـتـجــهـيــزات الـتي تــسـمح لــلـمــهـني بــتـنـفــيـذ مــهـامه في
أحسن الظروف حسبما تقتضيه العهدات اJسؤول عنها.
حتدد كـيـفيـات تـطـبيق هـذه اJـادة بقـرار من الـوزير

اJكلف باJالية.

5 :  :  يــجب عــلـى اJــتـرشـح لــلــمــهــنــةq ســواء كـان اJـادة اJـادة 
شـــخـــصــــا طـــبــــيـــعــــيـــا أم مــــعـــنــــويـــاq أن يــــرفق �ـــلـف طـــلب
الــتـــســجــيل فـي اجلــدول نــســخــة مـن عــقــد اJــلـــكــيــة أو عــقــد
إيـجــار احملل اJــهــني وكــذا مــحــضــر مــعـايــنــة إثــبــات وجـود

احملل يعدّه احملضر القضائي.

اJــادة اJــادة 6 :  : يــخـــضع كل  تــغـــيــيــر فـي الــعــنـــوان اJــهــني
لنفس الشروط اJنصوص عليها في هذا اJرسوم.

اJادة اJادة 7 :  :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1432 اJــوافق 27
يناير سنة 2011.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 11 -  - 32  مــؤرخ في  مــؤرخ في 22  صــفــر عـام صــفــر عـام
Xيـتعـلق بـتعـيXيـتعـلق بـتعـي  q  q2011 ـوافق 27  ينـاير سـنة   ينـاير سـنةJـوافق  اJ1432 ا

محافظي احلساباتمحافظي احلسابات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول
qاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اJادتان 85-3 و125
q( الفقرة 2)  منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اJـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممJعدل واJا qتضمن القانون التجاريJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-01 اJــــؤرخ في 16
رجب عــام 1431 اJــوافق 29 يـــونــيــو ســنــة 2010 واJــتــعــلق
�ـــهـن اخلـــبـــيـــر احملـــاسـب ومـــحـــافظ احلــــســـابـــات واحملـــاسب

qادة 26 منهJال سيما ا qعتمدJا
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اJـادة اJـادة 11 :  : في حـالـة جتـديـد عـهـدة مـحـافـظ احلـسـابات
اJـنتـهـية عـهدتهq ال تـلزم الـهـيئـة أو اJؤسـسة بـإعداد دفـتر

شروط جديد.

12 :  :  يـــجـب أن يـــتـــضـــمن دفـــتـــر الـــشـــروط كل اJــادة اJــادة 
الــتـــوضــيــحـــات الــتي تـــســمح بـــتــنـــقــيط الـــعــرض الــتـــقــني

والعرض اJالي من أجل اختيار محافظ احلسابات.

غـيـر أنهq يـجب أال يـقل تـنــقـيط الـعـرض الـتـقـني عن
ثلثي (3/2) سلم التنقيط اإلجمالي.

13 :  : تــــقـــوم الـــهـــيــــئـــات واJـــؤســـســــات اJـــلـــزمـــة اJــادة اJــادة 
بـتـعـيـX مـحـافظ حـسـابـات أو أكثـر بـتـشـكـيل جلـنـة تـقـييم

العروض.

تـقـوم اللـجـنة بـعـرض نـتائج تـقـييم الـعـروضq حسب
الـتـرتـيب الـتـنـازليq عـلى جـهـاز الـتـسـيـيـر اJـؤهل لـلـقـيام
�عايـنتها وعـرضها عـلى اجلمعيـة العامة قـصد الفصل في

تعيX محافظ أو محافظي احلسابات اJنتقX مسبقا.

غــيـر أنه يــجب أن يــعـادل عــدد مـحــافــظي احلـســابـات
اJـــــزمـع اســـــتـــــشـــــارتـــــهـم عـــــلى األقـل ثالث (3) مـــــرات عــــدد

محافظي احلسابات اJزمع تعيينهم.

اJـادة اJـادة 14 : : يـرسل مـحافـظ احلسـابـات اJـقـبـول رسـالة
qعنيةJؤسسة اJقبول العهدة للجمعية العامة للهيئة أو ا
خالل أجـل أقـــصــــاه ثــــمــــانــــيـــة (8) أيــــامq بـــعــــد تــــاريخ وصل

استالم تبليغ تعيينه.

اJــــادة اJــــادة 15 :  : طــــبـــــقـــــا ألحــــكـــــام اJــــادة 715 مـــــكــــرر 4 من
الــقـانــون الــتــجــاريq إذا فـشــلت اJــشــاورات أو لم تــتــمـكن
اجلمـعية العـامة من تعـيX محـافظ للحـســابات ألي سبب
كــانq يعX مـحافــظ احلسابات �وجــب أمــر من رئيــس
مـحـكـمة مـقـــر الـهـيئـة أو اJـؤسـسـة بنـاء عـلى عـريـضة من

اJسؤول األول للكيان.

ال تــكــون أحــكــام هــذا اJــرســوم قــابــلـة لــلــتــطــبــيق في
حــــالـــة مــــا إذا » تـــعــــيــــX مـــحــــافظ احلــــســــابـــات عـن طـــريق
القـضاء طـبقـا لألحـكام الـتشـريـعيـة والتـنظـيـميـة اJعـمول

بها.

16 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــادة اJـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1432 اJــوافق 27
يناير سنة 2011.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

اJـادة اJـادة 5 :  :  يـتـحــصل مـحـافظ احلـســابـات اJـتـرشح من
الكيان على ترخـيص مكتوب لتمكيـنه من القيام بتقييم
مــهــمة مـحــافـظـة احلــســابــاتq يـســمـح له بـاالطـالع عــلـى

ما يأتي :
qتنظيم الكيان وفروعه -

- تــقــاريــر مـحــافــظي احلــســابــات لــلــســنــوات اJــالــيـة
qالسابقة

- معلومات أخرى محتملة ضرورية لتقييم اJهمة.
Xــذكـورة أعـاله في عـJيــتم االطالع عــلى الــعـنــاصــر ا
اJــكــانq دون نــقل الــوثــائـق أو نــســخــهــاq خالل أجل يــحــدده

دفتر الشروط.

اJـادة اJـادة 6 :  : طــبــقـا ألحـكــام اJـادة 71 مـن الـقــانون رقم
10-01 اJــؤرخ في 16 رجب عــام 1431 اJــوافق 29 يـــونـــيــو

ســــنــــة 2010 واJـــذكــــور أعـالهq يـــلــــزم مــــحــــافظ احلــــســــابـــات
ومــســـاعــدوه بــالـــســر اJــهـــني عــنــد اطـالعــهم عــلـى الــوثــائق
وعــلى وضــعــيــة الــكــيــان الــذي يــعــتــزمــون إخــضـاعـه Jــهــمـة

محافظة احلسابات.

q7 :  : يـــوضـح مـــحـــافظ احلـــســــابـــات في الـــعـــرض اJــادة اJــادة 
qــادة 5 أعـالهJـــذكـــورة في اJاســتــنــــادا إلـى الـعـــنــاصـر ا

ما يأتي :
qرصودةJوارد اJا -

qXهنية للمتدخلJؤهالت اJا -
qبرنامج عمل مفصل -

- الـتـقاريـر الـتمـهـيديـةq اخلـاصة واخلـتامـيـة الواجب
qتقد�ها

- آجال إيداع التقارير.

8 :  : يـجـب أن تــتـوافـق اآلجـال والــوســائل الــتي اJـادة اJـادة 
يجب أن يـرصـدهـا مـحافـظ احلسـابـات لـلـتكـفل بـاJـهـمة مع
األتـعـاب اJنـاسـبـة الـتي تـكـون محـل تقـيـيم مـالي لـلـمـهـمة
Jــدة ثالث (3) ســنــوات مــالــيـــة مــتــتــالــيــة مـــوافــقــة لــعــهــدة
مـــحــافــظــة احلــســـابــات مع مــراعـــاة احلــفــاظ عــلـى اJــعــايــيــر

القاعدية التي » على أساسها التقييم اJبدئي.
اJــــــادة اJــــــادة 9 :  : �ــــــكـن أن تـــــــتــــــرتـب عـــــــلى عـــــــدم احـــــــتــــــرام
االلــتـزامــات من قـبـل مـحـافـظ احلـســابـات اJـعــX في إطـار
الـعــرض الـتـقـني الـعـقــوبـات اJـالـيـة اJـنــصـوص عـلـيـهـا في

دفتر الشروط.
اJـادة اJـادة 10 :  : يــجب أن يــحـدد دفــتــر الـشــروط إمــكـانــيـة
Xأو أشخاص معنوي Xكأشخاص طبيعي XهنيJترشح ا
كمـا يجب عـلى اخلصـوص توضـيح إلزامـية احـترام حاالت
الـتــنـافي ومـبــدأ االسـتـقاللــيـة كـمــا يـشـتــرط أن ال يـنـتـمي
اJـــتـــعــــهـــدون اJـــعــــنـــيـــون إلـى نـــفس اJــــكـــتب أو إلـى نـــفس

الشبكة اJهنية طبقا لألحكام التشريعية اJعمول بها.
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مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 مــحـرمــحـرّم عـام م عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
يــنـــايــر ســـنــة يــنـــايــر ســـنــة q2011 يـــتـــضــمq يـــتـــضــمّـن إنــهـــاء مـــهـــام رئــيسـن إنــهـــاء مـــهـــام رئــيس
ديوان وزيـر الـداخلـية واجلـمـاعات احملـليـة والـبيـئةديوان وزيـر الـداخلـية واجلـمـاعات احملـليـة والـبيـئة

واإلصالح اإلداري - سابقا.واإلصالح اإلداري - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 27 مـــحـــرّم عــام
1432 اJــوافق 2 يــنـــايـــر ســـنــة 2011 تـــنــهـى مـــهــام الـــسّــــيــد

ســــيـف احلق شــــرفــــاءq بــــصـــــفــــته رئــــيــــســــا لــــديــــوان وزيــــر
الـداخلـيـة واجلمـاعات احملـليـة والـبيـئة واإلصالح اإلداري -

سابقاq لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 مــحـرمــحـرّم عـام م عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
يــنـــايــر ســـنــة يــنـــايــر ســـنــة q2011 يــتـــضـــمq يــتـــضـــمّن إنــهـــاء مـــهــام مـــكــلن إنــهـــاء مـــهــام مـــكــلّف
بـــــالــــدبـــــالــــدّراســـــات والــــتراســـــات والــــتّـــــلــــخـــــيص بـــــوزارة الــــداخـــــلــــيــــةـــــلــــخـــــيص بـــــوزارة الــــداخـــــلــــيــــة

واجلماعات احمللواجلماعات احمللّية.ية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 27 مـــحـــرّم عــام
1432 اJوافق 2 ينـاير سنة 2011 تنهى مـهام السّيـد حميد

سـعـيـديq بـصفـته مـكـلّـفـا بـالدّراسـات والـتّـلـخـيص بوزارة
الداخلية واجلماعات احمللّيةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 مــحـرمــحـرّم عـام م عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة q2011 يــتـضــمq يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام مــديـرينن إنــهــاء مــهــام مــديـرين

.Xللحفظ العقاري في واليت.Xللحفظ العقاري في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 27 مـــحـــرّم عــام
1432 اJـوافق 2 يــنـايــر ســنـة 2011 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـدين

اآلتي اسـمـاهـمـا بـصـفــتـهـمـا مـديـرين لـلـحـفظ الـعـقـاري في
الواليتX اآلتيتqX لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :

qفي والية اجللفة qعبد الرحمان بن عيسى -
- محمد أرزقي مرزوقq في والية اJدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 مــحـرمــحـرّم عـام م عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
ينـاير سـنة ينـاير سـنة q2011 يتـضـمq يتـضـمّن إنهـاء مهـام نائب مـديرن إنهـاء مهـام نائب مـدير

بوزارة التربية الوطنية.بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 27 مـــحـــرّم عــام
1432 اJـوافق 2 يـنـايـر سـنة 2011 تنـهى مـهـام الـسّـيـد علي

عـــطـــيهq بــصـــفـــته نــائـب مــديـــر لـــلــتـــعــلـــيم اJـــتــخـــصص في
qمديرية التعـليم الثانوي العامّ بوزارة التربية الوطنية

لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 مــحـرمــحـرّم عـام م عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
يــنـــايــر ســـنــة يــنـــايــر ســـنــة q2011 يـــتـــضــمq يـــتـــضــمّـن إنــهـــاء مـــهـــام رئــيسـن إنــهـــاء مـــهـــام رئــيس

.XهنيJديوان وزير التكوين والتعلـيم ا.XهنيJديوان وزير التكوين والتعلـيم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 27 مـــحـــرّم عــام
1432 اJوافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد

عـــX بــعـــزيــزq بـــصــفـــته رئــيـــســا لـــديــوان وزيـــر الــتـــكــوين
والتعلـيم اJهنيqX إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم مـرســوم رئـاسيرئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 مــحـرمــحـرّم عـام م عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
يـــنـــايـــر ســـنـــة يـــنـــايـــر ســـنـــة q2011 يـــتـــضـــمq يـــتـــضـــمّن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــرن إنـــهـــاء مـــهـــام مـــديـــر

دراسات بوزارة الشباب والرياضة.دراسات بوزارة الشباب والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 27 مـــحـــرّم عــام
1432 اJوافق 2 يناير سنة 2011 تنهى مهام السّيد محمد

الـــبــشـــيـــر عــبـــادليq بـــصـــفــتـه مــديـــرا لـــلــدّراســـات بــوزارة
الشباب والرياضةq لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 مــحـرمــحـرّم عـام م عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
يــنـــايــر ســـنــة يــنـــايــر ســـنــة q2011 يــتـــضـــمq يــتـــضـــمّن إنــهـــاء مـــهــام مـــكــلن إنــهـــاء مـــهــام مـــكــلّف
بــــالـــــدبــــالـــــدّراســـــات والـــــتراســـــات والـــــتّــــلـــــخـــــيص بـــــوزارة  الـــــشـــــبــــابــــلـــــخـــــيص بـــــوزارة  الـــــشـــــبــــاب

والرياضة.والرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 27 مـــحـــرّم عــام
1432 اJــوافق 2 يـــنـــايـــر ســـنـــة 2011 تـــنــهـى مـــهـــام الـــسّـــيــد

ســـــفــــيــــان بــــوكــــعــــبـــــاشq بــــصــــفــــته مـــــكــــلّــــفــــا بــــالــــدّراســـــات
والـــتّـــلـــخــــيص بـــوزارة الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــةq لـــتــكـــلـــيـــفـه

بوظيفــة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 مــحـرمــحـرّم عـام م عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
ينـاير سـنة ينـاير سـنة q2011 يتـضـمq يتـضـمّن التن التّـعـيX بـديـوان نائبـعـيX بـديـوان نائب

الوزير األوالوزير األوّل.ل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 27 مـــحـــرّم عــام
1432 اJــوافق 2 يــنـــايــر ســـنــة 2011 يـــعــيّن الـــسّــادة اآلتـــيــة

أسماؤهم بديوان نائب الوزير األوّل :
qرئيس ديوان qسيف احلق شرفاء -

qمكلّفا �همة qحميد سعيدي -
- هشام رمضانيq مكلّفا �همة.
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مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 مــحـرمــحـرّم عـام م عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
يــنــايــر ســنـة يــنــايــر ســنـة q2011 يـتــضــمq يـتــضــمّن تــعــيــX مــديــر اJــعــهـدن تــعــيــX مــديــر اJــعــهـد
الــوطــني اJــتــخـصـص في الــتــكــوين اJــهــني بــواليـةالــوطــني اJــتــخـصـص في الــتــكــوين اJــهــني بــواليـة

الــوادي.الــوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 27 مـــحـــرّم عــام
1432 اJــوافق 2 يـــنــايــر ســنــة 2011 يـــعــيّن الــسّـــيــد مــحــمــد

زيـانq مــديـرا لــلـمـعــهـد الــوطـني اJــتـخــصص في الـتــكـوين
اJهني بواليـة الـوادي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 مــحـرمــحـرّم عـام م عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة q2011 يـــــتــــضـــــمq يـــــتــــضـــــمّن تــــعـــــيــــX مـــــكــــلن تــــعـــــيــــX مـــــكــــلّف
بــــــالـــــدبــــــالـــــدّراســـــات والـــــتراســـــات والـــــتّـــــلـــــخـــــيـص بـــــوزارة الـــــشـــــبـــــابـــــلـــــخـــــيـص بـــــوزارة الـــــشـــــبـــــاب

والـرياضـة.والـرياضـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 27 مـــحـــرّم عــام
1432 اJــوافق 2 يـــنــايــر ســنــة 2011 يـــعــيّن الــسّـــيــد مــحــمــد

البـشـيـر عبـادليq مـكـلّـفا بـالـدّراسـات والتّـلـخـيص بوزارة
الشباب والرياضة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 مــحـرمــحـرّم عـام م عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
يـــنــايــر ســنــة يـــنــايــر ســنــة q2011 يــتــضــمq يــتــضــمّن تــعــيــX اJــديــر الــعـامن تــعــيــX اJــديــر الــعـامّ

للمركز الوطني لطب الرياضة.للمركز الوطني لطب الرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 27 مـــحـــرّم عــام
Xــوافق 2 يــنـــايــر ســـنــة 2011 يــعــيّـن الــسّــيــد حــســJ1432 ا

بوديسةq مديرا عاما للمركز الوطني لطب الرياضة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 13 ربــــــيـع األوربــــــيـع األوّل عـــــام ل عـــــام 1425
اJوافق اJوافق 3 مايو سنة  مايو سنة q2004 يتضمq يتضمّن تعيX مديرينن تعيX مديرين

بوزارة التكوين والتعليم اJهنيX بوزارة التكوين والتعليم اJهنيX (استدراك).(استدراك).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجلـريـدة الـرّسـمـيّـة - الـعـدد 36 الـصـادر في 17 ربـيع
الثاني عام 1425 اJوافق 6 يونيو سنة 2004.

- الصفحة q17 العمود الثانيq السطر 8 :
- بدال من :- بدال من : "أصدين براهيمي"
- يقرأ :- يقرأ : "عز الدين براهيمي".
......(الباقي بدون تغيير)......

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 مــحـرمــحـرّم عـام م عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة q2011 يـــــتــــضـــــمq يـــــتــــضـــــمّن تــــعـــــيــــX مـــــكــــلن تــــعـــــيــــX مـــــكــــلّف

بالدبالدّراسات والتراسات والتّلخيص بوالية اجلـزائر.لخيص بوالية اجلـزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 27 مـــحـــرّم عــام
1432 اJــوافق 2 يـــنـــايـــــر ســــنــــــة 2011 يـــعـــــيّــن الـــسّـــــيــــد

عـــبــــد الــوهـاب شــرفيq مــكــلّــفــا بـالــدّراســات والــتّــلــخـيص
بواليـة اجلــزائر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 مــحـرمــحـرّم عـام م عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
ينـاير سـنة ينـاير سـنة q2011 يتـضمq يتـضمّن تـعيـX مديـرين للـحفظن تـعيـX مديـرين للـحفظ

.Xالعقاري في واليت.Xالعقاري في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 27 مـــحـــرّم عــام
1432 اJــوافق 2 يـــنـــايـــــر ســــنـــــة 2011 يـــعــــيّـن الـــسّــــيـــدان

Xاآلتـي اسـمـاهـمـا مـديــرين لـلـحـفظ الــعـقـاري في الـواليـتـ
: Xاآلتيتـ

qفي والية اجللفة qمحمد أرزقي مرزوق -
- عبد الرحمان بن عيسىq في والية اJدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 مــحـرمــحـرّم عـام م عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
يــنـــايــر ســـنــة يــنـــايــر ســـنــة q2011 يــتــضــمq يــتــضــمّـن تــعــيــX نــائب مــديــرـن تــعــيــX نــائب مــديــر

بوزارة التربية الوطنية.بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 27 مـــحـــرّم عــام
qوافق 2 ينـاير سنة 2011 يعيّن الـسّيد علي عطيهJ1432 ا

نائب مديـر للـتعلـيم اJتـخصص والتـعلــيم اخلاص بوزارة
التربيـة الـوطنيـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 27 مــحـرمــحـرّم عـام م عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة q2011 يـــــتــــضـــــمq يـــــتــــضـــــمّن تــــعـــــيــــX مـــــكــــلن تــــعـــــيــــX مـــــكــــلّف
بالدبالدّراسـات والتراسـات والتّـلخـيص بديـوان الوزيـرة اJنـتدبةـلخـيص بديـوان الوزيـرة اJنـتدبة
لــدى وزيــر الــتـــضــامن الـــوطــني واألســرةq اJـــكــللــدى وزيــر الــتـــضــامن الـــوطــني واألســرةq اJـــكــلّــفــةــفــة

باألسرة وقضايا اJرأة.باألسرة وقضايا اJرأة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 27 مـــحـــرّم عــام
1432 اJــوافق 2 يــنــايــر ســنـة 2011 يــعــيّن الــسّــيــد ســفــيـان

بـــوكـــعــبـــاشq مـــكـــلّـــفــا بـــالـــدّراســـات والــتّـــلـــخـــيص بـــديــوان
qنتـدبة لـدى وزير الـتضـامن الوطـني واألسرةJالوزيـرة ا

اJكلّفة باألسرة وقضايا اJرأة.



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 28 صفر عام  صفر عام  1432 هـ هـ
2 فبراير سنة  فبراير سنة 2011 م م

ســنــة 2005 الــذي يــحــدد شــروط �ــارســة أعــوان اJــراقــبــة
للضمان االجتـماعي وكيفيات اعتمادهمq ال سيما اJادتان

q10 و12 منه

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 124
اJــؤرخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اJــوافق 15 أبــريل
سـنة 2008 الذي يـحدد صالحـيات وزيـر الـعمل والـتشـغيل

qوالضمان االجتماعي

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اJــاداJــادّة األولى : ة األولى : يـــعـــتـــمـــد أعـــوان اJـــراقـــبـــة لـــلـــضـــمـــان
االجتماعي اJذكورون في القائمة اJلحقة بهذا القرار.

اJاداJادّة ة 2 :  : ال �كن أعوان اJـراقبة اJذكورين في اJادة
Xمــــبــــاشـــــرة مــــهــــامــــهـم إال بــــعــــد أداء الــــيــــمــــ qاألولـى أعاله
اJنصـوص عليـها في اJادة 12 من اJرسـوم التنـفيذي رقم
05 - 130 اJــؤرخ في 15 ربـــيع األول عـــام 1426 الــــمــوافق

24 أبريل سنة 2005 واJذكور أعاله.

اJــــــاداJــــــادّة ة 3 :  : يـــــــنـــــــشـــــــر هـــــــــذا الـــــــقــــــــرار فـي اجلـــــــريــــــدة
الــرســـمـــيـــــة لـــلـــجـــــمـــهـــوريـــة اجلـــزائـــــريـــة الـــد�ـــقـــراطـــيــة

الشعبية.
حـــرر بـالـــجـــزائـر في 6 مــحـــرّم عـام 1432 الـــمــوافق

12 ديسمبر سنة 2010.

الطيب لوحالطيب لوح

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان االجتماعيوالضمان االجتماعي

ديـســمــبـر قــرار مــؤرخ في قــرار مــؤرخ في 6 مــحــر مــحــرّم م عـام عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 12 ديـســمــبـر 
سنة سنة q2010 يتضمن اعـتماد أعوان اJراقـبة للضمانq يتضمن اعـتماد أعوان اJراقـبة للضمان

االجتماعي.االجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير العمل والتشغيل والضمان االجتماعي
- �قتـضى اJرسـوم الرئاسي رقم 10 - 149  اJؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و �ــــقــــتــــضى اJــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 92 - 07
اJـؤرّخ في 28 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1412 اJـوافق 4 يـنـاير
ســــنــــة 1992 واJــــتــــضــــمّن الــــوضـع الــــقــــانــــوني لــــصــــنــــاديق
الضـمـان االجـتـمـاعي والـتـنـظـيم اإلداري واJـالي لـلـضـمان

qاالجتماعي
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 119
اJـؤرخ في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1413 اJـوافق 15 مـايـو سـنـة
1993 الــــذي يــــحــــدد اخــــتــــصــــاصــــات الــــصــــنــــدوق الــــوطــــني

لــلـــضــمــان االجــتـــمــاعي اخلـــاص بــغــيـــر األجــراء وتــنـــظــيــمه
qوسيره اإلداري

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 130
اJـــــؤرخ في 15 ربــــيـع األول عــــام 1426 اJـــــوافق 24 أبـــــريل

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء

اJلحــــقاJلحــــق

تندوف
عX تموشنت
عX تموشنت

إيليزي
تيزي وزو
تيزي وزو
البليدة
اجللفة
تندوف

الواليةالواليةالهيئة اJستخدمةالهيئة اJستخدمةاللقب واالسماللقب واالسم

الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء
"
"
"

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء
"
"

الصندوق الوطني للتقاعد
"

صديقي صديق
بن عياد سمير

ملوك أحمد
مصباحي الهاشمي
سيدي إدريس كر�

كياس رزيقة
بوزايدي رفيق
عزوزي بومدين

بلقاسم أيوب



- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 306
اJــؤرخ في 27 رمــضــان عــام 1429 اJــوافق 27  ســبـــتــمـــبــر
ســنــة 2008 واJـتــعــلق بــاJــعــهـد الــوطــني لــلــتــكــوين الــعـالي

qإلطارات الشبيبة " مدني سواحي " لتقصراين
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي  اJـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سنة 2002  واJتضمن

qالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اJادة األولى :اJادة األولى :   تـطبـيقـا ألحكـام اJادة 38 من اJـرسوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 08 - 05 اJــؤرخ في 11 مــحــرم عــام 1429
اJـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واJــذكــور أعالهq يــحــدد هـذا
القرار عدد اJناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان
اJعـهـد الوطـني للـتــكــويـن الـعـالي إلطـارات الـشـبــيـبــة
XـهنـيJمدني سـواحي " لـتقـصرايـن واخلاصـة بالـعـمال ا "

وسائقي السيارات واحلجابq طبقا للجدول اآلتي :

وزارة الشباب والرياضةوزارة الشباب والرياضة
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 16 مــــحــــر مــــحــــرّم عــــام م عــــام 1432
22 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة q2010 يحـدq يحـدّد عدد اJـناصبد عدد اJـناصب اJوافق اJوافق 
الـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اJـــهـــنـــيـــX وســـائــــقي الـــســـيـــاراتالـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اJـــهـــنـــيـــX وســـائــــقي الـــســـيـــارات
واحلـجـاب بـعـنـوان اJـعـهـد الـوطـني لـلـتـكـوين الـعـاليواحلـجـاب بـعـنـوان اJـعـهـد الـوطـني لـلـتـكـوين الـعـالي

إلطارات الشبيبة " مدني سواحي " لتقصراين.إلطارات الشبيبة " مدني سواحي " لتقصراين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qالعام للحكومة Xإن األم
qاليةJووزير ا

qووزير الشباب والرياضة
- �قتـضى اJرسـوم الرئاسي رقم 07 - 307  اJؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـــذي يــــحـــدد كـــــيــــفــــيــــــات مــــنـح الـــــزيــــادة االســـتــــداللـــيـــة
لــــشـــاغــــلي اJــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اJـــؤســــســـات واإلدارات

qالعمومية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اJـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اJـوافق 28 مـايـو

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2010 وا
- و�ــــقـــــتــــضى اJـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اJـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اJـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةJ1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اJــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اJــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الــذي يــحـــدد صــالحـــيـــات اJــديـــر الــعـــام لــلــوظــيــفــة

qالعمومية
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 05 - 410
اJـــــؤرخ في 16 رمــــضــــان عـــام 1426 اJــــوافق 19 أكـــتـــوبـــر
ســــنــــة 2005 الـــــذي يــــحـــــدد صــالحـــــيـــــات وزيـــــر الــــشــــبــــاب

qوالرياضة
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 08 - 05 اJؤرخ
في 11 مــــحــــرم عـــام 1429 اJــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2008
واJـــــتــــــضـــــمـن الــــقـــــانـــــون األســــــاسـي اخلــــاص بــــالــــعــــمــــال
اJهنـيX وسـائقي الـسيـارات واحلجـابq ال سيـما اJادة 38

qمنه

اJـاداJـادّة ة 2 :  يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــاجلــزائــر في 16 مــحــرّم عــام 1432 اJــوافق 22
ديسمبر سنة 2010.

العددالعدداJناصب العليااJناصب العليا
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رئيس ورشة
رئيس مخزن
رئيس مطعم

مسؤول اJصلحة الداخلية
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1

1

1
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عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اJدير العام للوظيفة العموميةاJدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

عن وزير اJاليةعن وزير اJالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

وزير الشباب والرياضةوزير الشباب والرياضة
الهاشمي جيارالهاشمي جيار
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