
العدد العدد 55

السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
غرب ا
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
غرب العربي ا

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّن السّابقة : حسب التّسعيرة.
. وتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

طلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان. ا
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

 الثالثاء الثالثاء 5 محر محرّم عم عام ام 1439 هـهـ

وافق 26 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2017 م وافق ا ا

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
طبعة الرّسميسمّية طبعة الرا ا

حي البسات بئر مراد رايس 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 للمشترك خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
ـوافق 25 ســبــتــمــبــر ســنـة 2017 يـتــضــمن حتــويـل اعـتــمــاد إلى مــرســوم رئــاسي رقم 17-256 مـؤرّخ في 4 مــحــرم عــام 1439 ا
ميزانية تسيير رئاسة اجلمهورية.................................................................................................................

ـوافق 25 ســبــتــمــبــر ســنـة 2017 يـتــضــمن حتــويـل اعـتــمــاد إلى مــرســوم رئــاسي رقم 17-257 مـؤرّخ في 4 مــحــرم عــام 1439 ا
ميزانية تسيير وزارة التجارة.....................................................................................................................

ـوافق 25 سـبــتـمــبـر ســنـة 2017 يــتـضــمن إحـداث بــاب وحتـويل مـرســوم رئـاسي رقم 17-258 مـؤرّخ في 4 مـحــرم عـام 1439 ا
اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة األشغال العمومية والنقل.............................................................................

وافق 22 مارس سنة 2017 األول مراسيم تـنفيذية رقم 17-175 و17-176 و17-177 مؤرخة في 23 جمادى الثانية عام 1438 ا
والـثـاني يـعدّالن تـوزيع نـفـقات مـيـزانـية الـدولـة لـلتـجـهـيز لـسـنة 2017 حـسب كل قطـاع والـثـالث يتـضـمن إحـداث باب
ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة (استدراك)..............................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
ـوافق 30 يـولـيـو سـنة 2017 يـتـضـمّن إنـهاء مـهـام رئـيس اجملـلس الـوطني مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي الـقـعـدة عام 1438 ا
االقتصادي واالجتماعي................................................................................................................................

ـوافق 30 يـولـيو سـنة 2017 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام رئيس اجملـمع اجلـزائري مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي الـقـعـدة عام 1438 ا
للغة العربية...............................................................................................................................................

ـوافق 30 يــولــيــو ســنـة 2017 يــتـضــمّن إنــهــاء مــهـام مــكــلف بــالــدراسـات مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 7 ذي الــقــعــدة عـام 1438 ا
والتلخيص برئاسة اجلمهورية......................................................................................................................

ـوافق 30 يـولــيـو ســنـة 2017 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام نـائب مــديـر بــرئـاسـة مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 7 ذي الــقـعــدة عـام 1438 ا
اجلمهورية..................................................................................................................................................

وافق 30 يـولـيو سـنة 2017 يـتضـمّن إنهـاء مهـام رئيس دراسـات برئـاسة مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعدة عام 1438 ا
اجلمهورية..................................................................................................................................................

ـوافق 30 يــولــيــو ســنـة 2017 يــتــضــمّن إنــهـاء مــهــام رئــيس قــسم مــكـلف مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 7 ذي الــقــعــدة عـام 1438 ا
بالتنسيق والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته........................................................

وافق 30 يولـيو سنة 2017 يـتضمّن إنهـاء مهام مدير لـلدراسات والبحث مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ا
عهد الوطني للدراسات االستراتيجية الشاملة............................................................................................ با

ـوافق 30 يـولــيـو ســنـة 2017 يـتــضــمّن إنــهــاء مـهــام مــكــلـفــة بــالــدراسـات مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 7 ذي الــقـعــدة عـام 1438 ا
عهد الوطني للدراسات االستراتيجية الشاملة................................................................................ والبحث با

ـوافق 30 يـولـيـو سـنة 2017 يـتـضمّـن إنهـاء مـهـام مديـر دراسـات بـاجمللس مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي الـقـعـدة عام 1438 ا
األعلى للغة العربية......................................................................................................................................

وافق 30 يوليو سنة 2017 يتضمّن إنهاء مهام قاضية.......................... مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1438 ا

ـوافق 30 يـولــيـو ســنـة 2017 يــتـضــمّن إنــهــاء مـهــام رئــيس دراسـات في مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 7 ذي الــقـعــدة عـام 1438 ا
الية............................................................................................................ فتشية العامة للمالية بوزارة ا ا

ـوافق 30 يـولـيو سـنة 2017 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مديـر الـشـؤون الديـنـية مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي الـقـعـدة عام 1438 ا
دية.............................................................................................................................. واألوقاف في والية ا
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وافق 14 يونيو سنة 2017 تتضمّن إنهاء مهام مديري جامعات............ مراسيم رئاسية مؤرّخة في 19 رمضان عام 1438 ا

ـفــتش الـعـام لـوزارة ـوافق 30 يــولـيـو سـنـة 2017 يـتــضـمّن إنـهـاء مــهـام ا مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 7 ذي الـقـعـدة عـام 1438 ا
البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال - سابقا...............................................................................................

ديـر الـعـام للـمـؤسـسة ـوافق 30 يـولـيـو سـنة 2017 يـتـضمّـن إنهـاء مـهـام ا مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي الـقـعـدة عام 1438 ا
العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري " بريد اجلزائر "..................................................................

وافق 30 يـولـيو سـنة 2017 يـتضـمّنـان إنهـاء مهـام بوزارة الـبريد مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 7 ذي القـعدة عام 1438 ا
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال - سابقا.........................................................................................................

فتـشية الـعامة وافق 30 يولـيو سنة 2017 يـتضمّن إنـهاء مهـام مفتش بـا مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعدة عام 1438 ا
واصالت الـسلكيـة والالسلكـية وتكنـولوجيات اإلعـالم واالتصال في وزارة البـريد وتكنـولوجيات لنـشاطات الـبريد وا
اإلعالم واالتصال - سابقا..............................................................................................................................

ــعـهـد الـوطـني ـوافق 30 يــولـيـو سـنـة 2017 يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديـر ا مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 7 ذي الـقـعـدة عـام 1438 ا
للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال..........................................................................................................

ـركـز الـوطـني ـوافق 30 يــولـيـو سـنـة 2017 يـتـضــمّن إنـهـاء مـهـام مــديـر ا مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 7 ذي الـقـعـدة عـام 1438 ا
واهب والنخبة الرياضية بالشلف....................................................................................... لتجمع وحتضير ا

وافق 30 يولـيو سنة 2017 يـتضـمّن إنهاء مـهام مـدير الشـباب والـرياضة مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعدة عام 1438 ا
في والية تبسة............................................................................................................................................

وافق 30 يولـيو سنة 2017 يتـضمّن تعـي نائب مـدير باجملـمع اجلزائري مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعدة عام 1438 ا
للغة العربية...............................................................................................................................................

ـوافق 30 يـولـيـو سـنة 2017 يتـضـمّـنـان تـعيـ مـديـرين لـلـشؤون مـرسـومـان رئـاسـيّان مـؤرّخـان في 7 ذي الـقـعـدة عام 1438 ا
....................................................................................................................... الدينية واألوقاف في واليت

ــفـتـشـيــة الـعـامـة ـوافق 14 يــونـيـو سـنـة 2017 يـتـضــمّن تـعـيــ مـفـتش بـا مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 19 رمـضــان عـام 1438 ا
للبيداغوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي........................................................................................

وافق 14 يونيو سنة 2017 تتضمّن تعي مديري جامعات................. مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 رمضان عام 1438 ا

ـديــر الــعـام لــلــمـؤســسـة ـوافق 30 يــولــيــو ســنـة 2017 يـتــضــمّن تـعــيــ ا مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 7 ذي الــقـعــدة عـام 1438 ا
العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري " بريد اجلزائر "..................................................................

عـهد الـوطني لـلبـريد وافق 30 يـولـيو سـنة 2017 يـتضـمّن تعـيـ مديـر ا مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعدة عام 1438 ا
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.....................................................................................................................

ـوافق 30 يــولـيـو سـنـة 2017 يـتـضـمّـنـان تعـيـ مـديـريـن لـلـبـريد مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 7 ذي الـقـعـدة عـام 1438 ا
.................................................................................................... وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال في واليت

ــجــلس ـــوافق 30 يـــولــيـــو ســنــة 2017 يــتــضــمّن تــعــيـــ نــائــبــة مــديــر  مـــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 7 ذي الـــقــعــدة عــام 1438 ا
احملاسبة.....................................................................................................................................................

جلس وافق 30 يوليو سنة 2017 يتضمّنـان تعي رؤساء فروع  مرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1438 ا
احملاسبة.....................................................................................................................................................
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قرارات مقرقرارات مقرّرات آراءرات آراء

اجمللس األعلى للغة العربيةاجمللس األعلى للغة العربية

ؤرخ في ـشتـرك ا وافق 7 مايـو سنة 2017 يعـدل القـرار الوزاري ا قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 10 شعـبان عام 1438 ا
وافق 8 مارس سـنة 2009 الـذي يحـدد تـعداد مـناصب الـشـغل وتصـنـيفـها ومـدة الـعقـد اخلاص 11 ربـيع األول عام 1430 ا

باألعوان العامل في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان اجمللس األعلى للغة العربية...........................

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

ـوافق 27 أبـريـل سـنة 2017 يحـدد الـتـنـظـيم الـداخـلي لـلـمـعـهـد الوطـني قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 30 رجب عـام 1438 ا
للبحث في التربية......................................................................................................................................

واصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة واصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنةوزارة البريد وا وزارة البريد وا

ؤرخ في شترك ا وافق 10 أبريل سنة 2017 يعدل القـرار الوزاري ا قرار وزاري مشـترك مؤرخ في 13 رجـب عام 1438 ا
وافق 30 غشـت سنة 2015 الـذي يحـدد  تـعداد مـناصب الـشـغل وتصـنـيفـها ومـدة الـعقـد اخلاص 15 ذي الـقـعـدة عام 1436 ا

عـهد الوطـني للـبريـد وتكـنولـوجيات اإلعالم باألعــوان العـاملـ في نشـاطات احلـفظ أو الصـيانة أو اخلـدمات بـعنـوان ا
واالتصال....................................................................................................................................................

ـوافق 5 غـشت ـؤرخ في 20 شــوال عـام 1436 ا ـوافق 4 أبـريـل سـنة 2017 يــعـدل الـقـرار ا قــرار مـؤرخ في 7 رجب عـام 1438 ا
ــركـــزيــة لـــوزارة الــبـــريــد ــتـــضــمـن جتــديـــد تــشـــكــيـــلـــة جلــنـــة الــطـــعن اخملــتـــصـــة بــأسالك مـــوظــفـي اإلدارة ا ســنــة 2015 وا
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.....................................................................................................................

ناجم ناجموزارة الصناعة وا وزارة الصناعة وا
طابقة......... وافق 29 مارس سنة 2017 يحدد مختلف مستويات وإجراءات تقييم ا قرار مؤرخ في أول رجب عام 1438 ا

زايا لدى الشبابيك وافق 11 مايو سنة 2017 يتضمن تعي رؤساء مـراكز تسيير ا قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1438 ا
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوممرسوم رئاسي رقم رئاسي رقم 17-256 مؤر مؤرّخ في خ في 4 محرم عام  محرم عام 1439
ــوافق 25 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة 2017 يــتــضــمن حتــويل يــتــضــمن حتــويل ــوافق ا ا

اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة اجلمهورية.اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس اجلمهورية

الية - بناء على تقرير وزير ا

ادّتان 91-6 و143 - وبـناء على الـدستـور ال سيّمـا ا
(الفقرة األولى) منه

ؤرخ في 8 شوال قتضى القانون رقم 84-17 ا - و
ـتـعـلق بـقـوان ـوافق 7  يـولـيـو سـنـة 1984 وا عـام 1404 ا

تمّم عدّل وا الية ا ا

ــــؤرخ في 28 ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 16-14 ا - و
ــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016  ربـــيع األول عــام 1438 ا

الية لسنة 2017 تضمن قانون ا وا

ؤرخ فـي 20 ربيع رسـوم الرئاسي ا قتـضى ا - و
ـتضمن وافق 19  ينـاير سـنة 2017 وا الـثاني عام 1438 ا
ـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة 
ـالـيـة ــوجب قـانـون ا ـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر  ا

لسنة 2017

ـؤرخ ــرســوم الــرئـاسي رقم 17-26 ا ــقـتــضى ا - و
ــوافق 19 يــنـــايـــر ســـنــة فـي 20 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1438 ا
ــتـضــمن تــوزيع االعــتــمــادات اخملــصـصــة لــرئــاسـة 2017 وا

ـالـية ـوجب قـانون ا اجلمـهـورية مـن ميـزانـية الـتـسـييـر 
لسنة 2017

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

ـادّة األولى :ة األولى : يلغى من مـيزانيـة سنة 2017 اعـتماد ـادا ا
قــــــدره ثـالثــــــمــــــائـــــة وثـالثــــــة وأربــــــعـــــون مــــــلــــــيــــــون ديــــــنـــــار
ـشتركة (343.000.000 دج) مـقيّد في ميـزانية الـتكاليف ا
وفـي الـبــاب رقم 37-91 " نــفــقــات مــحــتــمــلــة - احــتــيــاطي

مجمع ".

ـيزانيـة سنة 2017 اعتـماد قدره ـادّة ة 2 : : يخصص  ـادا ا
ثالثمائة وثالثة وأربعون مليون دينار (343.000.000 دج)
يــقـــيّـــد في مــيـــزانـــيـــة تــســـيـــيــر رئـــاســـة اجلــمـــهـــوريــة وفي

رسوم. لحق بأصل هذا ا بينة في اجلدول ا األبواب ا

ـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة ـادّة ة 3 :  : يـنشـر هـذا ا ـادا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ــوافق 25 حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 4 مـــحـــرم عـــام 1439 ا
سبتمبر سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسي رقممرسوم رئاسي رقم 17-257 مؤر مؤرّخ خ في في 4 محرم عام  محرم عام 1439
ــوافق 25 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة 2017  يــتــضــمن حتــويليــتــضــمن حتــويل ــوافق ا ا

اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة.اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس اجلمهورية
الية - بناء على تقرير  وزير ا

ادّتان 91-6 و143 - وبـناء على الـدستـور ال سيّمـا ا
(الفقرة األولى) منه

ؤرخ في 8 شوال قتضى القانون رقم 84-17 ا - و
ـتـعـلق بـقـوانـ ـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 وا عـام 1404 ا

تمّم عدّل وا الية ا ا
ــــؤرخ في 28 ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقـم 16-14 ا - و
ــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016  ربـــيع األول عــام 1438 ا

الية لسنة 2017 تضمن قانون ا وا
ؤرخ في 20 ربيع رســوم الرئـاسي ا ـقتـضى ا - و
ـتضمن وافق 19  ينـاير سـنة 2017 وا الـثاني عام 1438 ا
ـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة 
ـالـيـة ــوجب قـانـون ا ـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر  ا

لسنة 2017
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم 17-36 ا ـقـتـضى ا - و
ــوافق 19  يـــنــايــر ســنــة فـي 20 ربــيع الـــثــاني عــام 1438 ا
ــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر 2017 وا

ــالـيـة ـوجب قــانـون ا الـتــجـارة مـن مـيـزانــيـة الــتـســيـيــر 
لسنة 2017

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

ـــــادّة األولى : ة األولى : يـــلـــغـى من مــــيــــزانـــيــــــة ســــنــــة 2017 ـــــادا ا
اعـــــتـــــمـــــاد قـــــــدره مـــــلـــــيـــــار وثـالثـــــمـــــائـــــة مـــــلـــــيـــــون ديـــــنــــار
(1.300.000.000 دج) مــــقـــــيّــــد في مــــيـــــزانــــيـــــة الــــتـــــكــــالــــيف
ــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة - ا

احتياطي مجمع".
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ـيزانية سـنة 2017 اعتماد قدره ـادّة ة 2 :  : يخصص  ـادا ا
مـلـيار وثالثـمـائـة ملـيـون ديـنار (1.300.000.000 دج) يـقـيّد
في مـيـزانـيــة  تـسـيـيـر  وزارة الـتجـارة وفـي البـاب رقم
46 - 03 "مـــســاهـــمــة الـــدولـــة في تـــثــبـــيت أســـعـــار الــســـكــر

كرر". األبيض والزيت الغذائي العادي ا

ـالـيـة ووزيـر الـتـجـارة كل ــادّة ة 3 : : يـكــلف وزيــر ا ــادا ا
ــرســـوم الــذي يــنــشـــر في فــيــمــا يـــخــصه بــتــنـــفــيــذ هـــذا ا
ـقـراطـيّـة اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ

الشّعبيّة.

ــوافق 25 حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 4 مـــحـــرم عـــام 1439 ا
سبتمبر سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسي رقممرسوم رئاسي رقم 17-258 مؤر مؤرّخ في خ في 4 محرم عام  محرم عام 1439
ــوافق 25 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة 2017 يــتــضــمن إحــداث يــتــضــمن إحــداث ــوافق ا ا
بــاب وحتـويل اعــتـمـاد إلـى مـيـزانــيـة تـســيـيـر وزارةبــاب وحتـويل اعــتـمـاد إلـى مـيـزانــيـة تـســيـيـر وزارة

األشغال العمومية والنقل.األشغال العمومية والنقل.
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس اجلمهورية

الية - بناء على تقرير  وزير ا

ادّتان 91-6 و143 - وبـناء على الـدستـور ال سيّمـا ا
(الفقرة األولى) منه

ـــــؤرخ في 8 ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 ا - و
ــتــعــلق ــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 وا شــوال عــام 1404 ا

تمّم عدّل وا الية ا بقوان ا

ــــؤرخ في 28 ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 16- 14 ا - و
ــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016  ربـــيع األول عــام 1438 ا

الية لسنة 2017 تضمن قانون ا وا

ؤرخ فـي 20 ربيع رسـوم الرئاسي ا قتـضى ا - و
ـتضمن وافق 19  ينـاير سـنة 2017 وا الـثاني عام 1438 ا
ـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة 
ـالـيـة ــوجب قـانـون ا ـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر  ا

لسنة 2017

ؤرخ رسـوم  التنفيذي رقم 17- 41 ا قتـضى ا - و
ــوافق 19  يـــنــايــر ســنــة فـي 20 ربــيع الـــثــاني عــام 1438 ا
ــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر 2017 وا

وجب األشـغال العمومـية والنقل من مـيزانية التـسيير 
الية لسنة 2017 قانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

ــادّة األولى :ة األولى : يـحـدث فـي جـدول مــيـزانـيـة تــسـيـيـر ــادا ا
وزارة األشــغـــال الــعــمــومــيــة والـنــقـل لــســنـة 2017 الــفــرع
ـــــصـــــالح األول - فــــــرع وحـــــيـــــد الـــــفــــــرع اجلـــــزئي األول : ا
ــــركــــزيــــة بــــاب رقــــمـه 44-05  وعـــــنــــوانـه " مــــســــاهــــمـــــة ا
لشركـة طاسيـلي للطيران في إطار تنـفيذ تبعات اخلدمة

العمومية". 
ـادّة ة 2 : : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ـادا ا
مـــلـــيـــاران وخـــمـــســـة وســـتـــون مـــلـــيــونـــا ومـــائـــتـــان وثـالثــة
وســــــتـــــــون ألـف ديـــــــنــــــار (2.065.263.000 دج) مــــــقـــــــيّـــــــد في
شـتركة وفي الباب رقم 91-37 مـيـزانـيـة الــتـكـالـيـف ا

" نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 
ـيزانيــة سـنـة 2017  اعـتـمــاد ـادّة ة 3 : : يـخــصـص  ـادا ا
قـــدره ملـياران وخـمسـة وستـون ملـيونا ومـائتـان وثالثة
وســتـــون ألف ديـــنــــار (2.065.263.000 دج)  يـــقــــيّــــد فــي
ميـزانـيــة تـسيـيـــر  وزارة األشـغـــال الـعمـومـيـة والـنقـــل
وفــي الـــبــاب رقــم 44-05 "مـــســاهـــمـــة لــشـــركــة طـــاســـيــلي

للطيران في إطار تنفيذ تبعات اخلدمة العمومية".
ــــالــــيــــة ووزيــــر األشــــغــــال ـــــادّة ة 4 : : يــــكــــلـف وزيــــر ا ـــــادا ا
رسوم العمومية والـنقل كل فيما يخصه بـتنفيذ هـذا ا
الـــذي يــــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّــــة

قراطيّـة الشّعبيّـة. اجلزائريّـة الدّ

ــوافق 25 حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 4 مـــحـــرم عـــام 1439 ا
سبتمبر سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم تنفـيذية رقممراسيـم تنفـيذية رقم 17-175 و و17-176 و و17-177 مـؤرخة مـؤرخة
ـوافق 22 مـارس مـارس ـوافق  ا في في 23 جـمــادى الـثـانـيـة عـام  جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1438 ا
ســـنــة ســـنــة 2017 األول والــثـــاني يــعـــد األول والــثـــاني يــعـــدّالن تــوزيع نـــفــقــاتالن تــوزيع نـــفــقــات
مــيــزانـيــة الــدولـة لــلــتـجــهــيـز لــســنـة مــيــزانـيــة الــدولـة لــلــتـجــهــيـز لــســنـة 2017 حـسب كل حـسب كل
قـطـاع والـثـالث يـتـضـمن إحـداث بـاب ونـقل اعـتـمادقـطـاع والـثـالث يـتـضـمن إحـداث بـاب ونـقل اعـتـماد

في ميزانية تسيير وزارة الثقافةفي ميزانية تسيير وزارة الثقافة (استدراك).
ـــــــــــــــــــــــــــ

اجلريدة الـرسمية - العدد 18 الصادر في 23 جمادى
وافق 22 مارس سنة 2017. الثانية عام 1438 ا

الـصــفـحـة : 2 (الــفـهــرس) والـصـفــحـتـان 4 و5  (أرقـام
راسيم الثالثة) ا

- بدال من :- بدال من : مـراسيـم تنـفيـذية رقم "17-175 و176-17
و177-17".

- ي- يـقــــــرأ : قــــــرأ : مـراسيـم تنـفيـذية رقم "17-115 و116-17
و117-17".

.................. (الباقي بدون تغيير) .................
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26 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2017 م م

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
وافق وافق ا مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة 2017 يـتــضــم يـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام رئـيسن إنــهـاء مــهــام رئـيس

اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.اجمللس الوطني االقتصادي واالجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
1438 الــمـوافق 30 يـولـيـو سـنـة 2017 تـنــهى ابـتـداء من 7

مـارس سـنة 2017 مـهـام الـســيـد مـحـمـد الـصـغـيـر بـابـاس
بـــــصـــــفـــــتـه رئــــيـــــســـــا لـــــلـــــمـــــجـــــلس الـــــوطـــــنـي االقـــــتـــــصــــادي

واالجتماعي بسبب الوفاة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة 2017 يـتــضــم يـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام رئـيسن إنــهـاء مــهــام رئـيس

اجملمع اجلزائري للغة العربية.اجملمع اجلزائري للغة العربية.
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
ــوافق 30 يـــولــيــو ســنــة 2017 تــنــهـى ابــتــداء من 5 1438 ا

مـارس سنة 2017 مهـام السـيد عـبد الـرحمـان حاج صالح
بـصفـته رئيـسـا للـمجـمع اجلـزائري لـلغـة العـربـية بـسبب

الوفاة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة 2017 يــتــضـم يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــكـلفن إنــهــاء مـهــام مــكـلف

بالدراسات والتلخيص برئاسة اجلمهورية.بالدراسات والتلخيص برئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
ــوافق 30 يــولــيــو ســنـة 2017 تــنـهـى مــهــام الــســيـد 1438 ا

ـوش بـصـفـته مـكلـفـا بـالـدراسـات والـتـلـخيص فـرحـات ر
برئاسة اجلمهورية إلحالته على التقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يـــولــيــو ســنــة  يـــولــيــو ســنــة 2017 يـــتــضــم يـــتــضــمّن إنــهـــاء مــهــام نــائبن إنــهـــاء مــهــام نــائب

مدير برئاسة اجلمهورية.مدير برئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
ــوافق 30 يــولــيــو ســنـة 2017 تــنـهـى مــهــام الــســيـد 1438 ا

إسماعيل بهلول بصفته نائب مدير برئاسة اجلمهورية.

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة 2017 يـتــضــم يـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام رئـيسن إنــهـاء مــهــام رئـيس

دراسات برئاسة اجلمهورية.دراسات برئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
ــوافق 30 يــولــيــو ســنـة 2017 تــنـهـى مــهــام الــســيـد 1438 ا

مـدنـي بن رحـمــون بـصــفـتـه رئـيــسـا لــلـدراســات بـرئــاسـة
اجلمهورية إلحالته على التقاعد.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة 2017 يـتــضــم يـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام رئـيسن إنــهـاء مــهــام رئـيس

قـسم مـكـلف بـالـتـنـسـيق والـتـعـاون الـدولي بـالـهـيـئةقـسم مـكـلف بـالـتـنـسـيق والـتـعـاون الـدولي بـالـهـيـئة
الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

ـــــــــــــــــــــــــ
وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
ــوافق 30 يــولــيــو ســنـة 2017 تــنـهـى مــهــام الــســيـد 1438 ا

كــمـــال أمــالـــو بــصــفـــته رئـــيس قــسم مـــكــلـــفــا بـــالــتــنـــســيق
والـتـعاون الـدولي بـالـهـيئـة الـوطـنيـة لـلـوقايـة من الـفـساد

ومكافحته.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يـــولــيــو ســنــة  يـــولــيــو ســنــة 2017 يــتــضــم يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــديــرـن إنــهــاء مــهــام مــديــر

ــعــهـد الــوطــنـي لــلــدراسـات ــعــهـد الــوطــنـي لــلــدراسـاتلــلــدراســات والـبــحـث بــا لــلــدراســات والـبــحـث بــا
االستراتيجية الشاملة.االستراتيجية الشاملة.

ـــــــــــــــــــــــــ
وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
ــوافق 30 يــولــيــو ســنـة 2017 تــنـهـى مــهــام الــســيـد 1438 ا

مـــحــــمـــد بن عــــودة كـــفــــيف بـــصــــفـــته مــــديـــرا لــــلـــدراســـات
ــعــهــد الــوطــنـي لــلــدراســات االســتــراتــيــجــيــة والــبــحـث بــا

الشاملة إلحالته على التقاعد.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة 2017 يــتــضـم يــتــضـمّن إنــهــاء مـهــام مــكـلــفـةن إنــهــاء مـهــام مــكـلــفـة

ـعــهـد الــوطــني لـلــدراسـات ـعــهـد الــوطــني لـلــدراسـاتبــالـدراســات والـبــحث بــا بــالـدراســات والـبــحث بــا
االستراتيجية الشاملة.االستراتيجية الشاملة.

ـــــــــــــــــــــــــ
وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
ــوافق 30 يــولــيــو ســنـة 2017 تــنــهى مــهــام اآلنــســة 1438 ا

ـعهد نـادية قاسم بـصفـتها مـكلـفة بالـدراسات والبـحث با
الـــوطــني لـــلــدراســـات االســتـــراتــيـــجــيـــة الــشـــامــلـــة إلعــادة

إدماجها في رتبتها األصلية.
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مــــرســــوم رئـــاســيمــــرســــوم رئـــاســيّ مـــؤر مـــؤرّخ فـي خ فـي 7 ذي الـــقــــعـــدة عـــام  ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1438
الـمـوافـق الـمـوافـق 30 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة 2017 يـتـضـمـ يـتـضـمـّن إنـهـاءن إنـهـاء
مــهــام مــديــر دراســات بـالــمــجــلـس األعــلـى لــلــغـةمــهــام مــديــر دراســات بـالــمــجــلـس األعــلـى لــلــغـة

العربية.العربية.
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
ــوافق 30 يــولــيــو ســنـة 2017 تــنـهـى مــهــام الــســيـد 1438 ا

أحمد لـوصيف بـصفـته مديـرا للـدراسات بـاجمللس األعلى
للغة العربية.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يوليو سنة  يوليو سنة 2017 يتضم يتضمّن إنهاء مهام قاضية.ن إنهاء مهام قاضية.

ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
ـوافق 30 يــولـيــو ســنـة 2017 تـنــهى ابــتـداء من 28 1438 ا

ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2016 مــهـــام الـــســيـــدة كـــاهــنـــة أشــروف
بصفتها قاضية بسبب الوفاة.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة 2017 يـتــضــم يـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام رئـيسن إنــهـاء مــهــام رئـيس

ــفـــتــشـــيــة الـــعــامـــة لــلـــمــالـــيــة بــوزارة ــفـــتــشـــيــة الـــعــامـــة لــلـــمــالـــيــة بــوزارةدراســات فـي ا دراســات فـي ا
الية. الية.ا ا

ـــــــــــــــــــــــــ

بــــمــوجب مـــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 7 ذي الــقــعــدة
ـوافق 30 يـولـيـو سـنة 2017 تـنـهى ابـتـداء من عـام 1438 ا
23 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة 2016 مــــهـــام الــــســــيــــد رضــــا خالصي

ـنـاهج والـتـقـييس بـصـفــتـه رئــيــسـا لـلـدراسـات مكـلـفـا بـا
ــالــيــة بـســبب ــفــتــشــيــة الــعــامــة لـلــمــالــيــة بــوزارة ا في ا

الوفاة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يـــولــيــو ســنــة  يـــولــيــو ســنــة 2017 يــتــضــم يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــديــرـن إنــهــاء مــهــام مــديــر

دية. دية.الشؤون الدينية واألوقاف في والية ا الشؤون الدينية واألوقاف في والية ا
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
ــوافق 30 يــولــيــو ســنـة 2017 تــنـهـى مــهــام الــســيـد 1438 ا

يـحـيى دوري بـصفـته مـديـرا للـشـؤون الـدينـيـة واألوقاف
دية لتكليفه بوظيفة أخرى. في والية ا

مــــراســــيـم رئــــاســــيــــة مــــؤرمــــراســــيـم رئــــاســــيــــة مــــؤرّخــــة في خــــة في 19 رمــــضــــان عــــام  رمــــضــــان عــــام 1438
ـوافق 14 يـونـيــو سـنـة  يـونـيــو سـنـة 2017 تـتـضــم تـتـضــمّن إنـهــاء مـهـامن إنـهــاء مـهـام ـوافق ا ا

مديري جامعات.مديري جامعات.
ـــــــــــــــــــــــــ

ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19 رمــضـان عـام
1438 الــمـوافق 14 يـونـيـو سـنة 2017 تـنهـى مهـام الـسـيد

عبد القادر حس بصفته مديرا جلامعة الشلف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19 رمــضـان عـام
1438 الــمـوافق 14 يـونـيـو سـنة 2017 تـنهـى مهـام الـسـيد

عــلي شــكــري بـــصــفــته مــديــرا جلـــامــعــة اجلــلــفــة لـــتــكــلــيــفه
بوظيفة أخرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19 رمــضـان عـام
1438 الــمـوافق 14 يـونـيـو سـنـة 2017 تـنهـى مـهـام الـسـيد

علي خالفي بصفته مديرا جلامعة سيدي بلعباس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19 رمــضـان عـام
ــوافق 14 يــونــيــو ســنـة 2017 تــنـهـى مــهــام الــســيـد 1438 ا

الـعربي شـاهـد بصـفـته مديـرا جلـامعـة وهران 1 لتـكلـيفه
بوظيفة أخرى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19 رمــضـان عـام
ـوافق 14 يـونـيـو سـنة 2017 تـنهـى مهـام الـسـيدين 1438 ا

اآلتي اسماهـما بصـفتهـما مديـرين للجـامعتـ اآلتيت
لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

- رشيد سياب بجامعة الطارف
- عبد العزيز العايش بجامعة خنشلة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
ـفـتش ـفـتشن إنــهـاء مـهــام ا 30 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة 2017 يـتــضـم يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام ا

الــــعـــــام لــــوزارة الــــبــــريــــد وتــــكـــــنــــولــــوجــــيــــات اإلعالمالــــعـــــام لــــوزارة الــــبــــريــــد وتــــكـــــنــــولــــوجــــيــــات اإلعالم
واالتصال - سابقا.واالتصال - سابقا.

ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
1438 الــمـوافق 30 يـولـيـو سـنـة 2017 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

عبد الكر  دحمـاني بصفته مفتشـا عاما لوزارة البريد
وتـــكــنـــولــوجـــيــات اإلعالم واالتـــصــال - ســـابــقـــا لــتـــكــلـــيــفه

بوظيفة أخرى.
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وافق وافق ا مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
ــديـر ــديـرن إنــهــاء مــهــام ا 30 يــولــيــو ســنـة  يــولــيــو ســنـة 2017 يــتـضــم يــتـضــمّن إنــهــاء مــهــام ا

الـعــام لـلـمـؤســسـة الـعـمــومـيـة الـوطـنــيـة ذات الـطـابعالـعــام لـلـمـؤســسـة الـعـمــومـيـة الـوطـنــيـة ذات الـطـابع
الصناعي والتجاري " بريد اجلزائر ".الصناعي والتجاري " بريد اجلزائر ".

ـــــــــــــــــــــــــ
وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
1438 الــمـوافق 30 يـولـيـو سـنـة 2017 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

عــبـــد الــنـــاصــر ســـايح بــصـــفـــته مــديـــرا عــامـــا لــلـــمــؤســـســة
العــمومـيـة الوطـنــيـة ذات الطـابـع الـصناعـي والتجاري

" بريد اجلزائر ".
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438
وافق 30 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة 2017 يـتضـم يـتضـمّنـان إنهـاء مهامنـان إنهـاء مهام وافق ا ا
بـوزارة الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات اإلعالم واالتـصال -بـوزارة الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات اإلعالم واالتـصال -

سابقا.سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
1438 الـموافق 30 يوليو سنة 2017 تنهى مهام السيدين

اآلتي اســمـاهــمــا بـوزارة الــبــريـد وتــكــنـولــوجــيـات اإلعالم
واالتصال - سابقا إلحالتهما على التقاعد :

- ســـيف الـــدين الـــعـــابـــد بـــصــفـــتـه مــديـــرا لـــتـــثـــمــ
ــهن والـــبـــحث واإلبــداع ـــوارد الـــبــشـــريــة والـــتـــكــويـن وا ا

ونقل التكنولوجيا
- نـــصــر الـــدين مـــيــمـــون بـــصــفـــته رئـــيس دراســات
بـقــسم اإلحـصــاء واالسـتـشـراف والــيـقـظـة االسـتــراتـيـجـيـة

علومات. ديرية العامة جملتمع ا في ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
1438 الــموافق 30 يولـيو سـنة 2017 تـنهـى مهـام الـسـيدة

عائـشة بـوعـكاز بـصـفتـهـا مكـلفـة بـالدراسـات والـتلـخيص
بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال - سابقا.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ
وافق وافق ا مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يــولـيــو ســنـة  يــولـيــو ســنـة 2017 يـتــضـم يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام مــفـتشن إنــهـاء مــهـام مــفـتش

ـواصالت ـفــتـشــيـة الــعـامــة لـنــشـاطـات الــبـريــد وا ـواصالتبــا ـفــتـشــيـة الــعـامــة لـنــشـاطـات الــبـريــد وا بــا
الـــســــلـــكــــيـــة والالســــلـــكـــيــــة وتـــكــــنـــولـــوجــــيـــات اإلعالمالـــســــلـــكــــيـــة والالســــلـــكـــيــــة وتـــكــــنـــولـــوجــــيـــات اإلعالم
واالتصـال في وزارة البـريـد وتكـنـولوجـيات اإلعالمواالتصـال في وزارة البـريـد وتكـنـولوجـيات اإلعالم

واالتصال - سابقا.واالتصال - سابقا.
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
1438 الــمـوافق 30 يـولـيـو سـنـة 2017 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

ــفــتــشــيــة الــعــامـة عــبــد الــواحــد كــالم بــصــفــته مــفــتــشــا بــا
ــواصـالت الــســلــكــيـــة والالســلــكــيــة لــنــشــاطـــات الــبــريــد وا
وتــــكـــنــــولـــوجــــيـــات اإلعـالم واالتـــصــــال في وزارة الــــبـــريـــد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال - سابقا بناء على طلبه.

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يـــولــيــو ســنــة  يـــولــيــو ســنــة 2017 يــتــضــم يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــديــرـن إنــهــاء مــهــام مــديــر

ــعـــهـــد الـــوطــنـي لــلـــبـــريـــد وتــكـــنـــولـــوجــيـــات اإلعالم ــعـــهـــد الـــوطــنـي لــلـــبـــريـــد وتــكـــنـــولـــوجــيـــات اإلعالما ا
واالتصال.واالتصال.

ـــــــــــــــــــــــــ

بــــمــوجب مـــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 7 ذي الــقــعــدة
عــام 1438 الــــمــوافق 30 يــولـــيــو ســـنــة 2017 تـــنـــهى مـــهــام
الــسـيـد ســاعـد بـوقــرص بـصـفـتـه مـديـرا لــلـمـعـهــد الـوطـني
للـبـريـد وتــكـنـولـوجـيــات اإلعـالم واالتـصـال بنـاء على

طلبه.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يـــولــيــو ســنــة  يـــولــيــو ســنــة 2017 يــتــضــم يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــديــرـن إنــهــاء مــهــام مــديــر

واهب والـنخـبة ـركز الـوطني لـتجـمع وحتـضيـر ا واهب والـنخـبةا ـركز الـوطني لـتجـمع وحتـضيـر ا ا
الرياضية بالشلف.الرياضية بالشلف.

ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
1438 الــمـوافق 30 يـولـيـو سـنـة 2017 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

عبد الـقادر قارة بـصفته مـديرا لـلمركـز الوطني لـتجمع
واهب والنخبة الرياضية بالشلف. وحتضير ا

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يـــولــيــو ســنــة  يـــولــيــو ســنــة 2017 يــتــضــم يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــام مــديــرـن إنــهــاء مــهــام مــديــر

الشباب والرياضة في والية تبسة.الشباب والرياضة في والية تبسة.
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
1438 الــمـوافق 30 يـولـيـو سـنـة 2017 تـنـهـى مـهـام الـسـيـد

عـلي بـشوع بـصـفـته مديـرا لـلشـبـاب والريـاضـة في والية
تبسة.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة 2017 يـتــضـم يـتــضـمّن تــعـيـ نــائب مـديـرن تــعـيـ نــائب مـديـر

باجملمع اجلزائري للغة العربية.باجملمع اجلزائري للغة العربية.
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
1438 الــموافق 30 يولـيو سـنة 2017 يـعيّن الـسيـد محـمد

مـرزوقي نـائـب مـديـر لــلـمـســتـخــدمـ بـاجملــمع اجلـزائـري
للغة العربية.



5 محرم عام  محرم عام 1439 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1055
26 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة 2017 م م

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438
ــوافق 30 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة 2017 يــتــضــم يــتــضــمّــنــان تــعــيــــنــان تــعــيــ ــوافق ا ا
. .مديرين للشؤون الدينية واألوقاف في واليت مديرين للشؤون الدينية واألوقاف في واليت

ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
1438 الــموافق 30 يولـيو سـنة 2017 يـعيّـن السـيد يـحيى

دوري مــــديــــرا لـــلـــشـــؤون الـــديــــنـــيـــة واألوقـــاف في واليـــة
تيزي وزو.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
1438 الــموافق 30 يـولـيـو سـنـة 2017 يـعيّـن الـسـيـد كـمال

قـــتــــال مـــديــــرا لـــلـــشــــؤون الـــديــــنـــيـــة واألوقــــاف في واليـــة
الطارف.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

ـوافق ـوافق ا مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 19 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1438 ا
14 يــــونــــيـــو ســــنـــة  يــــونــــيـــو ســــنـــة 2017 يـــتـــضــــم يـــتـــضــــمّن تـــعـــيــــ مـــفـــتشن تـــعـــيــــ مـــفـــتش

ـفــتـشـيــة الـعـامــة لـلـبـيــداغـوجـيــا بـوزارة الـتــعـلـيم ـفــتـشـيــة الـعـامــة لـلـبـيــداغـوجـيــا بـوزارة الـتــعـلـيمبـا بـا
العالي والبحث العلمي.العالي والبحث العلمي.

ـــــــــــــــــــــــــ

ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19 رمــضـان عـام
1438 الــمـوافق 14 يـونـيــو سـنـة 2017 يـعــيّن الـســيـد عـلي

ـفـتشـيـة الـعـامـة لـلبـيـداغـوجـيـا بوزارة شـكـري مـفتـشـا بـا
التعليم العالي والبحث العلمي.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مــــراســــيـم رئــــاســــيمــــراســــيـم رئــــاســــيّــــة مــــؤرــــة مــــؤرّخــــة في خــــة في 19 رمــــضــــان عــــام  رمــــضــــان عــــام 1438
ــــوافق 14 يــــونــــيـــو ســــنـــة  يــــونــــيـــو ســــنـــة 2017 تـــتـــضــــم تـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــن تـــعـــيـــ ــــوافق ا ا

مديري جامعات.مديري جامعات.
ـــــــــــــــــــــــــ

ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19 رمــضـان عـام
وافق 14 يونـيو سنة 2017 يعيّن الـسيد عـبد اللّه 1438 ا

العباسي مديرا جلامعة الشلف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19 رمــضـان عـام
ـوافق 14 يــونـيــو ســنـة 2017 يــعــيّن الــســيــد صـالح 1438 ا

كعواش مديرا جلامعة جيجل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19 رمــضـان عـام
ـوافق 14 يـونـيـو سـنة 2017 يـعيّـن السـيـد الـعربي 1438 ا

شاهد مديرا جلامعة سيدي بلعباس.

ـوجب مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 19 رمــضـان عـام
ـوافق 14 يـونـيـو سـنة 2017 يـعـيّن الـسـيدان اآلتي 1438 ا

اسماهما مديرين للجامعت اآلتيت :

- عبد العزيز العايش بجامعة الطارف

- رشيد سياب بجامعة خنشلة.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
ـديـر الـعـام ـديـر الـعـامن تـعـيـ ا 30 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة 2017 يـتــضـم يـتــضـمّن تـعـيـ ا

لـــلــــمـــؤســــســـة الــــعـــمـــومــــيـــة الــــوطـــنــــيـــة ذات الــــطـــابعلـــلــــمـــؤســــســـة الــــعـــمـــومــــيـــة الــــوطـــنــــيـــة ذات الــــطـــابع
الصناعي والتجاري " بريد اجلزائر ".الصناعي والتجاري " بريد اجلزائر ".

ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
1438 الــمـوافـق 30 يــولــيــو ســنـة 2017 يــعــيـّن الــســيـد

عـبـد الـكــر دحـمـاني مـديـرا عــامـا لـلـمـؤسـســة الـعـمـومـيـة
الـــوطـــنـــيـــة ذات الــــطـــابع الـــصـــنـــاعـي والـــتـــجـــاري " بـــريـــد

اجلزائر ".
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
ـعـهـد ـعـهـدن تــعـيـ مـديـر ا 30 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة 2017 يـتـضـم يـتـضـمّن تــعـيـ مـديـر ا

الوطني للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.الوطني للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
ـوافق 30 يــولـيــو ســنـة 2017 يــعـيّـن الـســيـد جــمـال 1438 ا

خـفـيف مـديــرا لـلـمـعـهـد الـوطـني لـلـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات
اإلعالم واالتصال.

ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438
ــوافق 30 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة 2017 يــتــضــم يــتــضــمّــنــان تــعــيــــنــان تــعــيــ ــوافق ا ا

مـديــرين لـلــبـريـد وتــكـنـولــوجـيــات اإلعالم واالتـصـالمـديــرين لـلــبـريـد وتــكـنـولــوجـيــات اإلعالم واالتـصـال
. .في واليت في واليت

ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
1438 الـــــمــــوافق 30 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2017 تــــعــــيّن اآلنــــســــة

والسـيـد اآلتي اسـماهـمـا مديـرين لـلـبريـد وتـكـنولـوجـيات
اإلعالم واالتصال في الواليت اآلتيت :

- وهيبة بلحداد في والية بجاية

- محمد بودالي في والية غليزان.
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وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
1438 الــــمـــوافق 30 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2017 تـــعـــيّـن الـــســـيـــدة

والسـيـد اآلتي اسـماهـمـا مديـرين لـلـبريـد وتـكـنولـوجـيات
اإلعالم واالتصال في الواليت اآلتيت :
- نصيرة العيداوي في والية تيارت
- الواعر بوترعة في والية تندوف.
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

وافق وافق ا مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438 ا
30 يـولـيـو سـنـة  يـولـيـو سـنـة 2017 يـتـضـم يـتـضـمّن تــعـيـ نـائـبـة مـديـرن تــعـيـ نـائـبـة مـديـر

جلس احملاسبة.جلس احملاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
1438 الــــمـــوافق 30 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2017 تـــعـــيّـن الـــســـيـــدة

جلس مباركة حفيان نـائبة مدير للميـزانية واحملاسبة 
احملاسبة.

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 7 ذي القـعـدة عام  ذي القـعـدة عام 1438
ــوافق 30 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة 2017 يــتــضــم يــتــضــمّــنــان تــعــيــــنــان تــعــيــ ــوافق ا ا

جلس احملاسبة. جلس احملاسبة.رؤساء فروع  رؤساء فروع 
ـــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
1438 الــــمــوافق 30 يــولـــيـــو ســـنــة 2017 يــعـــيّن الـــســـيــدان

جلس احملاسبة : اآلتي اسماهما رئيسي فرع 

- بلعيد أوسطاني

- بلعيد تياتي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجب مـرسوم رئـاسيّ مؤرّخ في 7 ذي القـعـدة عام
1438 الــمـوافق 30 يـولـيــو سـنـة 2017 يـعــيّن الــسـيــد عـلي

جلس احملاسبة. رحال رئيس فرع 

قرارات مقرقرارات مقرّرات آراءرات آراء
اجمللس األعلى للغة العربيةاجمللس األعلى للغة العربية

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 10 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1438
7 مـايــو ســنـة  مـايــو ســنـة 2017 يــعـدل الــقــرار الـوزاري يــعـدل الــقــرار الـوزاري ـوافق  ـوافق ا ا
ـــــــؤرخ في 11 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1430 ــــــشـــــــتـــــــرك ا ـــــــؤرخ في ا ــــــشـــــــتـــــــرك ا ا
ـــــوافق 8 مــــارس ســـــنــــة  مــــارس ســـــنــــة 2009 الـــــذي يــــحـــــدد تــــعــــداد الـــــذي يــــحـــــدد تــــعــــداد ـــــوافق ا ا
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـ في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـ في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة

أو اخلدمات بعنوان أو اخلدمات بعنوان اجمللس األعلى للغة العربية.اجمللس األعلى للغة العربية.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول

الية ووزير ا

ورئيس اجمللس األعلى للغة العربية

ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 98-226 ا ـقــتــضى ا  -
ـوافق 11يـولـيـو سـنـة 1998 في 17 ربـيع األول عـام 1419 ا
ــــتـــضــــمن صالحــــيـــات اجملــــلس األعــــلى لــــلـــغــــة الـــعــــربـــيـــة وا

وتنظيمه وعمله

ؤرخ رسـوم الرئاسي رقم 07 -308 ا قتـضى ا - و
ـوافق 29 سـبــتـمـبـر سـنـة 2007 في17 رمـضـان عام 1428 ا
ــــتـــعــــاقــــدين الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان ا

ــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر ا
ــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي والــقــواعـد ا

ادة 8 منه طبق عليهم ال سيما ا ا
ؤرّخ رسـوم الرئاسي رقم 15- 125 ا قتـضى ا - و
ــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015 فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 ا

عدل تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا
ؤرخ رسوم التـنفيذي رقم 95 - 54 ا قتـضى ا - و
ـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995 في 15 رمــضــان عـام 1415 ا

الية الذي يحدد صالحيات وزير ا
ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 193 ــــقـــتــــضى ا - و
ــوافق 3  يـــولــيــو ســنــة ــؤرخ في 5 رمــضــان عــام 1435 ا ا
ـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة 2014 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات ا

العمومية واإلصالح اإلداري
- وبـمـقـتــضـى الـمـرسـوم الـرئـاسـي الـمـؤرخ في
ـوافق  أول سبـتمـبر سـنة 2016 29 ذي القـعـدة عام 1437 ا

تضمن تعي رئيس اجمللس األعلى للغة العربية وا
شـترك الــمؤرخ في قـتضى الـقرار الـوزاري ا - و
وافق 8 مارس سنة 2009 الذي 11 ربيع األول عام 1430 ا

يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العامل في نشاطات احلفظ أو الصيانة
عدل أو اخلدمات بعنوان اجمللس األعلى للغة العربية ا
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ـرسوم ادة 8 من ا ـادة األولى : تـطبـيـقا ألحـكـام ا " ا
ــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 الــرئـــاسي رقم 07-308 ا
ــذكـــور أعاله يــحــدد ــوافق 29 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2007 وا ا
تـعداد مـناصب الشـغل وتصـنيـفهـا وكذا مـدة العـقد اخلاص
بــاألعــوان الــعـامــلــ في نــشــاطـات احلــفظ أو الــصــيــانـة أو
اخلــدمــات بـــعــنــوان اجملــلس األعــلى لـــلــغــة الــعــربــيــة طــبــقــا

للجدول اآلتي :

يقـريقـرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

ــــادة األولى : تــــعــــدل أحـــــكـــــام الــــمـــــادة األولـى مـن ــــادة األولى :ا ا
الـــقـــرار الــوزاري الـــمـــشــتـــرك الـــمــؤرخ فـي 11 ربــيـع
ــــذكــــور ــــوافق 8 مــــارس ســــنــــة 2009 وا األول عــــام 1430 ا

أعاله كما يأتي :

مناصب الشغلمناصب الشغل

ستوى األول عامل مهني من ا
ستوى األول عون خدمة من ا

حارس
ستوى األول سائق سيارة من ا
ستوى الثاني عامل مهني من ا
ستوى الثاني عون خدمة من ا
ــــــســـــــتــــــوى ســـــــائق ســـــــيــــــارة مـن ا

الثالث ورئيس حظيرة
ستوى الثالث عامل مهني من ا
ستوى األول عون وقاية من ا
ستوى الثاني عون وقاية من ا

اجملموع العاماجملموع العام

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

دة دةعقد غير محدد ا عقد غير محدد ا
(1)

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التعدادالتعداد
(2+1)

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقمالصنفالصنف
االستداللياالستداللي التوقيتالتوقيت

اجلزئياجلزئي
التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

2

-
11

9

2

5

1

1

8

2

41

-
4

-
-
-
-

-
-
-
-

4

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

2

4

11

9

2

5

1

1

8

2

45

1

2

3

4

5

7

200

219

240

263

288

348

"

دة دةعقد محدد ا عقد محدد ا
(2) ) 

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في قــــــرار وزاري مــــــشـــــتــــــرك مــــــؤرخ في 30 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1438
ـــــوافق 27 أبــــريـل ســــنــــة  أبــــريـل ســــنــــة 2017 يــــحـــــدد الــــتــــنـــــظــــيم يــــحـــــدد الــــتــــنـــــظــــيم ـــــوافق ا ا

الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية.الداخلي للمعهد الوطني للبحث في التربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول

ووزيرة التربية الوطنية

الية ووزير ا

ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

ـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

وافق حـرر بــالـجزائـر فـي 10 شـعــبان عـام 1438 ا
7 مايو سنة 2017.

الية اليةوزير ا وزير ا
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

دير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري دير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداريا ا
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

رئيس اجمللس األعلى للغة العربيةرئيس اجمللس األعلى للغة العربية
صالح بلـعيدصالح بلـعيد
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ـادة 3 : : تتـكـون األقـسام الـتـقـنيـة وعـددهـا ثالثة (3) ـادة ا ا
من :

- قــــسم مـــــتــــابــــعــــة الـــــبــــحث والـــــتــــكــــوين عـن طــــريق
البحث

- قـــسم اإلنـــتــــاج الـــعـــلـــمي في الـــتـــربـــيـــة والـــرصـــيـــد
الوثائقي

- قسم تثم نتائج البحث والعالقات اخلارجية.

ـادة 4 : : يـكلّف قـسم مـتـابـعة الـبـحث والـتـكوين عن ـادة ا ا
ا يأتي : طريق البحث 

- ضمان مـتابعـة مشاريع البـحث للمعـهد وتقيـيمها
ــســجّـــلــة في مـــخــطط خــدمـــات الــبــحث وكــذا الــدراســـات ا

ؤسسات والهيئات اخلارجية لفائدة ا

- مـراقــبـة إعــداد أدوات مـتــابـعــة ومـراقــبـة مــشـاريع
البحث ووجاهتها

ـشاريع طـبقـا ألحكام ـساهـمة في مـتابـعة تـقدم ا - ا
ـيــزانـيـات اخملـصـصـة ـبـرمــة في حـدود اآلجـال وا الــعـقـود ا

للمشاريع

ـشاريع كـلفـ با - التـكفل بـاحتـياجـات البـاحثـ ا
والسهر على تلبيتها بواسطة هياكل الدعم

- إعــــداد دلـــــيل الـــــبـــــاحـــــثــــ ومـــــؤســـــســـــات الــــبـــــحث
وحتيينه

- مــــســــاعــــدة اجملـــــلس الــــعـــــلــــمي فـي تــــقــــيــــيـم مــــراحل
ــشــاريع ومـعــاجلــة الــفـوارق واإلجــراءات الــتــصـحــيــحــيـة ا

التي ينبغي اتخاذها

- ضمـان سيـر إجراءات الـتكـوين عن طريق الـبحث
و تـطــويـرهــا بـاالتـصــال مع الــوزارة الـوصــيـة واجلــامـعـات

عاهد الشريكة وا

ـــعــلـــومــات وبــنك - ضــمـــان تــســيـــيــر وتـــطــور نــظم ا
ــــواقع ــــعــــطــــيــــات والــــبــــرمــــجــــيــــات والــــتــــطــــبــــيــــقــــات وا ا

اإللكترونية

عـلـومـة العـلـميـة والـتقـنـية - ضمـان جـمع ومعـاجلـة ا
فـي مـيـدان الــتـربـيــة والـبــيـداغـوجــيـا ونــشـرهـا واحملــافـظـة

. ستعمل عليها ووضعها في متناول ا

ويُنظّم في مصلحت (2) :

- مـصـلـحـة مـتـابـعـة مــشـاريع الـبـحث والـتـكـوين عن
طريق البحث

- مصلحة الشبكات وقواعد البيانات.

ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 ا ـقــتــضى ا  -
ــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015 فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 ا

عدل تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 94-265 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 6 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة في 29 ربـــيع األول عــام 1415 ا

1994 الذي يحدد صالحيات وزير التربية الوطنية

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 ا ـقـتـضى ا - و
ـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995 في 15 رمــضــان عـام 1415 ا

الية الذي يحدد صالحيات وزير ا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 96-158 ا ـقتـضى ا - و
ــــوافق 4 مـــايــــو ســـنـــة 1996 في 16 ذي احلــــجــــة عـــام 1416 ا
الـــذي يـــحـــدد شـــروط تـــطـــبـــيق أحـــكـــام األمن الـــداخـــلي في
ـؤرخ ــنـصـوص عـلــيـهـا في األمـر رقم 95-24 ا ـؤسـسـة ا ا
ـوافق 25 سـبـتـمـبـر سـنة في 30 ربـيع الـثـانـي عام 1416 ا
ــــتـــــعـــــلـق بـــــحــــمـــــايـــــة األمـالك الـــــعــــمـــــومـــــيـــــة وأمن 1995 وا

األشخاص فيها

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 11-396 ا ـقتـضى ا - و
وافق 24 نوفـمبـر سنة 2011 في 28 ذي احلـجة عام 1432 ا
الــذي يـــحــدد الـــقــانـــون األســاسي الـــنــمـــوذجي لـــلــمـــؤســســة

العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-77 ا ـقـتـضى ا - و
ـوافق 30 يـنـايـر سـنة 2013 في 18 ربـيع األول عام 1434 ا
الــذي يــحــدد صـالحــيــات وزيــر الــتــعــلــيم الــعــالي والــبــحث

العلمي

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 16-151 ا ـقتـضى ا - و
ــــوافق 23 مــــايــــو ســــنـــة 2016 في 16 شــــعــــبــــان عـــام 1437 ا
ـعــهـد الــوطـنـي لـلــبـحث في الــتـربــيـة ــتـضــمن حتــويل ا وا

إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي

يقررون ما يأتييقررون ما يأتي :

ـرسوم ادة 10 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولىا ا
ؤرخ في 28 ذي احلـجة عام 1432 التـنفـيذي رقم 11-396 ا
ذكـور أعاله يهـدف هذا وافق 24 نوفـمبـر سنة 2011 وا ا
الــقــرار إلى حتـديــد الــتـنــظــيم الــداخـلـي لـلــمــعـهــد الــوطـني
لــــلــــبــــحـث في الــــتـــــربــــيــــة الــــذي يــــدعـى في صــــلـب الــــنص

عهد". "ا

ـــديـــر الــذي ـــعـــهـــد حتـت ســـلـــطـــة ا ــادة 2 : : يُـــنـــظّم ا ــادة ا ا
يـــســاعـــده مــديـــر مــســـاعــد وأمـــ عــام في أقـــســام تـــقــنـــيــة

ومصالح إدارية وأقسام للبحث.
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وينظم في مصلحت (2) :
- مصلحة تثم نتائج البحث واليقظة العلمية

- مــــصــــلــــحـــــة الــــتــــظــــاهــــرات الــــعــــلــــمــــيــــة واالتــــصــــال
والعالقات اخلارجية.

ادة 7 : : يُلحق باألم العام مكتب األمن الداخلي. ادة ا ا

ا يأتي : صالح اإلدارية  ادة 8 : : تُكلّف ا ادة ا ا
- إعـــداد ووضع حــــيّـــز الــــتـــنــــفـــيـــذ اخملــــطط الــــســـنـــوي

وارد البشرية للمعهد لتسيير ا
عهد ستخدمي ا هني  سار ا - ضمان متابعة ا

- إعــداد ووضع حــيّــز الــتــنــفــيــذ مــخــطــطــات ســنــويــة
ـسـتـوى وجتـديد ومـتـعـددة الـسـنـوات لـلـتـكـوين وحتـسـ ا

عهد ستخدمي ا علومات  ا
- إعــداد مـــشــروع مــيــزانــيــة الــتــســـيــيــر والــتــجــهــيــز

صادقة عليها للمعهد وكذا ضمان تنفيذها بعد ا
- مسك احملاسبة العامة للمعهد

عهد - ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل ا
ــنــازعــات ــنـــازعــات وا - ضــمـــان تــســيــيــر قـــضــايــا ا

القانونية للمعهد
نقولـة والعقارية لـلمعهد - ضـمان تسييـر األمالك ا

واحملافظة عليها وصيانتها
- مسك دفاتر اجلرد للمعهد

- ضمان حفظ وصيانة األرشيف اإلداري للمعهد.

صالح اإلدارية وعددها ثالثة (3) في : تُنظّم ا
ستخدم - مصلحة ا

يزانية واحملاسبة - مصلحة ا
- مصلحة الوسائل العامة.

9 : : تــتــكــون أقــســام الـبــحـث وعـددهــا ثـالثـة (3) ـادة  ـادة ا ا
من :

درسة ومحيطها - قسم البحث في ا
- قسم البحث في احلكامة التربوية

ـــواد - قــــسم الـــبــــحث فـي الـــتــــعــــلـــيم وتــــعــــلـــيــــمـــيــــة ا
واالبتكار البيداغوجي.

ـدرسـة ومـحـيـطـهـا بـإجناز يـكـلف قـسم الـبـحث في ا
دراسات وأعمال بحث حول :

ـــــدرســــــة واجملـــــتـــــمـع فـي اجلـــــزائـــــر : الــــــفـــــاعـــــلـــــون - ا
ؤسسات وا

ـادة 5 : : يــكـلّف قــسم اإلنــتـاج الــعـلــمي في الــتـربــيـة ـادة ا ا
ا يأتي : والرصيد الوثائقي 

ــقـتــرحــة من طـرف ــوضـوعــات ا - تـنــفــيـذ بــرنــامج ا
جلان التحرير للمجالت

ـــعـــهـــد ــــجالت ودفـــاتـــر وكـــتب ا - ضـــمـــان الـــتـــكـــفل 
ومتابعة نشرها

- ضــــمـــان نــــوعــــيــــة اإلصـــدارات واحــــتــــرام إجـــراءات
سار النشر  راقبة القبلية والبعدية  ا

ـطـبعـة بـاالتـصال - الـقـيام بـإجـراءات الـنشـر لـدى ا
ـــصــالـح اإلداريــة والـــتـــأكـــد من الـــنــوعـــيـــة الـــتــقـــنـــيــة مع ا

راقبة مجموع مراحل الطباعة للخدمة 

ـــــعــــهــــد" والــــســـــهــــر عــــلى - ضــــمــــان إعـــــداد "رســــالــــة ا
توزيعها

- ضـمـان مـتـابـعـة اإلنـتــاج الـتـقـني الـبـيـداغـوجي في
إطار االبتكـار وإدماج تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في

التربية

- ضـمان تـسيـير وتـطويـر وحفظ الـرصيـد الوثـائقي
واألرشيف العلمي والتكنولوجي.

وينظم في مصلحت (2) :

- مصلحة اإلصدارات

- مصلحة التوثيق العلمي والبيداغوجي.

ـــــادة 6 : : يـــــكـــــلف قـــــسـم تـــــثـــــمـــــ نـــــتـــــائـج الـــــبـــــحث ـــــادة ا ا
ا يأتي : والعالقات اخلارجية 

- ضــــــمـــــان تــــــرقـــــيــــــة وتـــــثـــــمــــــ اإلنـــــتــــــاج الـــــعــــــلـــــمي
والتكنولوجي في مجال التربية

- ضمان اليقـظة العلمـية في مجال حتويل وامتالك
تعلقة بالتربية والتكوين عارف العلمية ا ونشر ا

- ضمان تـنفيـذ متابـعة برامج الـتظاهـرات العلـمية
الوطنية والدولية وتغطيتها وتقييمها

- ضـمـان الـتـنـسـيق مع مـؤسـسـات وهـيـئـات وطـنـيـة
ودولـيـة وخــاصـة مـخـابــر ووحـدات ومـراكـز الــبـحث الـتي
ـجــال اهـتــمـام تــقـوم بــبـرامج بــحث قــريـبــة أو مـرتــبـطــة 
ـــعــــهـــد من أجل تـــطــــويـــر بـــرامج ومـــشـــاريـع الـــبـــحث في ا

التربية

- الـقيـام بـكـل عمـل من شـأنه دعم الـشـراكـة الـعـلـمـية
ـجال ـسـتـوى الـوطني والـدولي في كـل ما يـتـعـلق  عـلى ا

عهد. اختصاص ا
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ــــــدرســـــيــــــة : الـــــتـــــمــــــثالت واخلــــــطـــــابـــــات - احلـــــيـــــاة ا
مارسات وا

ـــــعـــــاجلــــــة في األوســـــاط - الـــــتــــــكـــــفـل والـــــوســـــاطــــــة وا
التربوية

- تاريخ التربية في اجلزائر. 

يـكــلف قـسم الــبـحث في احلــكـامــة الـتــربـويــة بـإجنـاز
دراسات وأعمال بحث حول :

ارسات - التربية واحلكامة: خبرات و
- قــــيـــادة الـــنــــظــــام الـــتــــربــــوي وإجـــراء الــــتـــقــــيــــيـم

ستمر له ا
ــرجــعــيـة وأجــهــزة تــكــوين مــســتـخــدمي - األنـظــمــة ا

التربية
- تــــقــــيــــيـم مــــردود نــــظــــام الــــتــــكــــويـن في الــــتــــربــــيــــة

وحتليله.

ـواد يــكـلف قــسم الــبـحـث في الـتــعــلـيم وتــعـلــيــمـيــة ا
واالبــتــكـار الــبــيـداغــوجي بــإجنــاز دراسـات وأعــمــال بـحث

حول :
درسية - تقييم مناهج التعليم وخبرة الكتب ا

واد - تعلـيميـة اللغـة العربـية واللـغات األجنـبية وا
العلمية والعلوم االجتماعية

مارسات في القسم - حتليل ا
- البيداغوجيات والتكنولوجيات احلديثة

- التربية على تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

ـادة 10 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

ــــوافق 27 حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 30 رجـب عـــام 1438 ا
أبريل سنة 2017.

الية اليةوزير ا وزير ا
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزيرة التربية الوطنيةوزيرة التربية الوطنية
نورية بن غبريتنورية بن غبريت

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
بالنيابةبالنيابة

محمد مباركيمحمد مباركي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

دير العام للوظيفة العمومية دير العام للوظيفة العموميةا ا
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

واصالت السلكية واصالت السلكيةوزارة البريد وا وزارة البريد وا
والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنةوالالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة

قــــرار وزاري مـــشـــــتــــرك مـــؤرخ فــي قــــرار وزاري مـــشـــــتــــرك مـــؤرخ فــي 13 رجـــب عـــام  رجـــب عـــام 1438
وافق 10 أبـريل سنة  أبـريل سنة 2017 يعـدل القرار الوزاري يعـدل القرار الوزاري وافق ا ا
وافق وافق ا ؤرخ في 15 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1436 ا شـترك ا ؤرخ في ا شـترك ا ا
30 غـــشت ســـنــة  غـــشت ســـنــة 2015 الـــذي يــحـــدد  تـــعـــداد مـــنـــاصب الـــذي يــحـــدد  تـــعـــداد مـــنـــاصب

الـشــغـل وتـصــنــيــفــهــا ومـدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالـشــغـل وتـصــنــيــفــهــا ومـدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــعــامــلــيـن فـي نــشــاطــات الــحــفـظ أو الـصــيــانـةالــعــامــلــيـن فـي نــشــاطــات الــحــفـظ أو الـصــيــانـة
ــعــهــد الــوطــني لــلــبــريـد ــعــهــد الــوطــني لــلــبــريـدأو الـــخـــدمـــات بـــعــــنـــوان ا أو الـــخـــدمـــات بـــعــــنـــوان ا

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الوزير األول
الية  ووزير ا

ووزيرة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
ؤرخ رسـوم  الرئاسي رقم 07 - 308 ا قتـضى ا  -
وافق 29  سبـتمبـر سنة 2007 في 17 رمـضان عام 1428 ا
ــــتـــعــــاقــــدين الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان ا
ــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر ا
ــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي والــقــواعـد ا

ادة 8 منه طبق عليهم ال سيما ا ا
ــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 15 - 125 ــــــقـــــتــــــضى ا - و
وافق 14 مايـو سنة 2015 ؤرخ في 25 رجب عام 1436 ا ا

عدّل تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا
- وبـــمـــــقــــتـــضـى الـــمـــرســـوم الــتـــنـــفــــيـــذي رقــــم
95-54 الــــمـــؤرخ فـي 15 رمـــضـــان عــــام 1415 الــــمـــوافـق

15 فـــــبــــرايــــر ســــنـــة 1995 الــــذي يــــحـــدد صـالحــــيــــات وزيـــر

الية ا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 07-07 ا ـقـتـضى ا - و
ــوافق 8 يــنـــايــر ســـنــة 2007 في 19 ذي احلـــجـــة عــام 1427 ا
ـواصالت إلى ـدرســة الـوطــنـيــة لـلــبـريــد وا الـذي يــحـوّل ا

معهد وطني للتكوين العالي
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 ا ـقـتـضى ا - و
ـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي في 15 صــفــر عـام 1433 ا
يــحــدّد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

واالتصال
ــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 193 ــــقـــتــــضى ا - و
ــوافق 3 يــولـــيـــو ســـنــة ــؤرخ في 5 رمـــضـــان عــام 1435 ا ا
ـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة 2014 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات ا

العمومية واإلصالح اإلداري
ـؤرخ في ــشـتــرك ا ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري ا - و
وافق 30 غـشت سنة 2015 الذي 15 ذي القـعدة عام 1436 ا
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ــادة األولى : تـــطـــبـــيـــقـــا ألحـــكـــام الـــمـــادة 8 مـن " ا
الـــمــــرســــوم الـــرئــــاسـي رقـم 07 - 308 الــــمـــؤرخ فـي 17
ــــوافق 29 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2007 رمــــضــــان عــــام 1428 ا
والـــمــــذكـــور أعـاله يــــهـــدف هـــذا الــــقـــرار إلـى تــــحـــديـــد
تـــعــــداد مـــنــــاصـب الــــشـــغـل الــــمـــطــــابـــقــــة لـــنــــشـــاطـــات
الـحـفـظ أو الـصـيـانـة أو الـخـدمـات وتـصـنـيـفـهـا وكـذا
مـدة الـعـقـد الــخـاص بـاألعـوان الـعـامــلـيـن لـدى الـمعهد
الوطـني لـلـبـريـد وتكـنـولـوجـيات اإلعالم واالتـصـال طـبـقا

للجدول اآلتي :

يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العامل في نشاطات احلفظ أو الصيانة
ــــــعــــــهــــــد الــــــوطــــــنـي لــــــلــــــبــــــريــــــد أو اخلــــــدمــــــات بـــــــعــــــنــــــوان ا

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

ـــــــادة األولـى من تـــــــعــــــــدل أحـــــــكــــــام ا ـــــــادة األولـى :  ـــــــادة األولـى : ا ا
ـؤرخ في 15 ذي الـقــعـدة عـام ــشـتــرك ا الــقـرار الــوزاري ا
1436 الـمـوافـق 30 غـشـت سـنـة 2015 والـمـذكـور أعـاله

كما يأتي : 

ستوى الثاني عامل مهني من ا

ستوى الثاني عون خدمة من ا

ستوى األول سائق سيارة من ا

ستوى األول عون خدمة من ا

ستوى األول عامل مهني من ا
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مناصب الشغلمناصب الشغل

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

دة دةعقد غير محدد ا عقد غير محدد ا
(1)

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التعدادالتعداد
(2+1)

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقمالصنفالصنف
االستداللياالستداللي التوقيتالتوقيت

اجلزئياجلزئي
التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

دة دةعقد محدد ا عقد محدد ا
(2) ) 

قــرار مـؤرخ فـي قــرار مـؤرخ فـي 7 رجـب عــام  رجـب عــام 1438 الــمـوافـق  الــمـوافـق 4 أبــريـل أبــريـل
ــؤرخ في 20 شــوال عــام شــوال عــام ــؤرخ في  يــعــدل الـقــرار ا ســنــة ســنــة 2017 يــعــدل الـقــرار ا
ـتـضــمن جتـديـد ـتـضــمن جتـديـد وا ـوافق 5 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة 2015 وا ـوافق  ا 1436 ا

تــشـــكــيـــلــة جلـــنــة الـــطــعن اخملـــتــصـــة بــأسالك مـــوظــفيتــشـــكــيـــلــة جلـــنــة الـــطــعن اخملـــتــصـــة بــأسالك مـــوظــفي
ــركـــزيــة لــوزارة الـــبــريــد وتـــكــنــولـــوجــيــات ــركـــزيــة لــوزارة الـــبــريــد وتـــكــنــولـــوجــيــاتاإلدارة ا اإلدارة ا

اإلعالم واالتصال.اإلعالم واالتصال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــوجــب قـــــــــــرار مـــــــــــؤرخ فـي 7 رجـب عــــــــــام 1438  
ـــنـــصـــوص ــوافق 4 أبـــريل ســـنــة 2017 يـــعــدل اجلـــدول ا ا
عـــلــــيـه فــي الــــقــــرار الــــمــــؤرخ فـي 20 شــــوال عــــام 1436
الــمـوافـق 5 غـــشــت ســـنـة 2015 والـــمــتـــضـــمـن تــجـــديـد
تــشـكــيــلــة جلـنــة الــطــعن اخملــتـصــة بــأسالك مــوظـفي اإلدارة
ـــــركــــزيـــــة لـــــوزارة الـــــبـــــريــــد وتـــــكـــــنـــــولــــوجـــــيـــــات اإلعالم ا

واالتصال كما يأتي :

ـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

ــــوافق 10 حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 13 رجـب عـــام 1438 ا
أبريل سنة 2017.

وزيرة البريد وتكنولوجياتوزيرة البريد وتكنولوجيات
اإلعالم اإلعالم واالتصالواالتصال
ان فرعون ان فرعونهدى إ هدى إ

الية اليةوزير ا وزير ا

حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

دير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري دير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداريا ا

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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تعلقة ناسبة وكذا االلتـزامات ا على إجراءات التقيـيم ا
 عـــلى اخلـــصـــوص بـــالــوثـــائق الـــفـــنـــيـــة والـــتــصـــنـــيع ووسم

طابقة.    طابقة وبيان ا ا
ــــطـــابـــقـــة : كل إجـــراء يــــســـتـــخـــدم ــــطـــابـــقـــة :- إجـــراء تــــقـــيـــيم ا - إجـــراء تــــقـــيـــيم ا
مـــبــاشـــرة أو بـــشـــكل غـــيــر مـــبـــاشـــر لــلـــتـــأكـــد من احـــتــرام

واصفات األساسية للوائح الفنية. ا
وهــــو يـــشــــمل إجــــراءات أخــــذ الـــعــــيــــنـــة والــــتــــجـــارب
طابقة والتفتيش وإجراءات الـتقييم والتحقق وضمان ا

وإجراءات التسجيل واالعتماد والتصديق وتوليفتها.
 - الـــوثــائـق الــفـــنـــيــة : - الـــوثــائـق الــفـــنـــيــة : هي وثـــائق تـــســـمح بـــتـــقــيـــيم
ـتطـلـبات األسـاسـية وتـشـمل على نـتـوج مع ا مـطابـقـة ا

األقل العناصر اآلتية :
* وصف عام للمنتوج

* رسومات التصـميم والتصنـيع وكذا اخملططات
كونات واجملموعات الفرعية والدارات اخلاصة با

ـــواصــفـــات والــتـــفــســـيــرات الـــضـــروريــة لـــفــهم * ا
نتوج الرسومات واخملططات وكذا عمل ا

ـراقـبـات * نـتـائج حـسـابـات الـتــصـمـيم احملـقـقـة وا
التي يتم القيام بها وتقارير التجارب.

ـراقــبـة الـداخــلـيـة لــلـتــصـنـيع : هـو إجـراء تــقـيـيم ـراقــبـة الـداخــلـيـة لــلـتــصـنـيع :- ا - ا
ــــصـــنّـع بـــااللــــتــــزامـــات ـــطــــابــــقـــة الــــذي يــــفي من خـالله ا ا

طابقة.  تعلقة بالوثائق الفنية والتصنيع ووسم ا ا
ـطـابــقـة والـذي - فــحص الـنـوع :- فــحص الـنـوع : هـو إجـراء تــقـيـيـم ا
ـؤهـلـة من خالله بـفـحص الـتـصـمـيم الـفني تـقـوم الـهـيـئة ا
ـــتــطـــلــبــات لــلـــمــنـــتــوج والـــتــحــقـق واإلشــهـــاد بــأنه يـــلــبّي ا

طبقة عليه . التنظيمية ا
ـعـدّة مـسـبـقا - ضـمـان اجلودة :- ضـمـان اجلودة : مـجـمـوعـة األنـشـطـة ا
ـنـفّــذة ضـمن إطـار نــظـام تـســيـيـر اجلـودة وبــصـفـة آلـيــة وا
ـبيـنـة عـنـد احلـاجة إلعـطـاء الـثـقـة الالزمـة للـهـيـئـة الذي ا

رتبطة باجلودة. تطلبات ا يرضي ا
- الــتـحـقق :- الــتـحـقق : عـمــلـيـة الــقـيــام من طـرف هـيــئـة تــقـيـيم
ـبـيـنة راقـبـات والـتـجارب الالزمـة ا ـؤهـلـة بـا ـطـابـقة ا ا
في اخلـصــائص األسـاسـيـة أو جتـارب مـعــادلـة لـلـتـحـقق من

تطلبات الالئحة الفنية.  نتوج  مطابقة ا
ــطــابــقـة : هــو وثــيــقــة يــصـرح مـن خاللــهـا ــطــابــقـة : تــصــريح ا  تــصــريح ا
ــطـابـقـة مـنـتـوجه لــلـمـتـطـلـبـات الــتـنـظـيـمـيـة من ـصـنّع  ا
ـعني بها والتي تـلزم مسؤوليته. حيث الصحة واألمن ا
ــعـــلــومــات الـــتي تــســـمح عــلى وتـــتــضـــمن هــذه الـــوثــيــقـــة ا

ا يأتي : اخلصوص 
ــرجع الـتــنـظــيـمي أو ـنــتـوج وا ـصــنّع وا - حتـديــد ا

ستعملة اخلصائص الفنية األخرى ا
ـــطــابــقــة إن كـــانت قــابــلــة - حتــديـــد شــروط صــحــة ا

للتطبيق.

ستخدمثلو اإلدارةثلو اإلدارة ستخدمثلو ا ثلو ا

(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
سميرة حمدي
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)

وش محمد  ر
باية العاج

(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
(بدون تغيير)
مرزاق العيشاوي

ناجم ناجموزارة الصناعة وا وزارة الصناعة وا
مــارس ــــوافق 29 مــارس  ــــوافق  ا قــــرار مـــؤرخ فـي أول رجب عـــام قــــرار مـــؤرخ فـي أول رجب عـــام 1438 ا
ســنــة ســنــة 2017 يــحــدد مــخــتــلف مــســتــويــات وإجــراءات يــحــدد مــخــتــلف مــســتــويــات وإجــراءات

طابقة. طابقة.تقييم ا تقييم ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ناجم إنّ وزير الصناعة وا
ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 ا ـقــتــضى ا  -
ــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015 فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 ا

عدل    تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 14-241 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 27 غـشت سـنة 2014 في أول ذي القـعـدة عام 1435 ا

ناجم  الذي يحدد صالحيات وزير الصناعة وا
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 17-62 ا ـقـتـضى ا - و
ــوافق 7 فـــبــرايــر ســنــة في 10 جــمــادى األولى عــام 1438 ا
ـطــابــقـة ــتـعــلق بــشــروط وخـصــائص وضع وسـم ا 2017 وا

لـــلـــوائـح الـــفــــنـــيــــة وخـــصــــائـــصـه وكـــذا إجــــراءات اإلشـــهـــاد
طابقة با

يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :
ـرسـوم ـادة 8 من ا ـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى : ا ا
ـؤرخ في 10 جــمــادى األولى عـام الــتـنــفــيـذي رقم 17-62  ا
ـذكـورأعاله يـهـدف ـوافق  7 فـبـرايـر سـنة 2017 وا 1438 ا

هــذا الــقــرار إلى حتــديــد مــخــتــلف مــســتــويــات وإجــراءات
طابقة. تقييم ا

2 : : يـــقـــصــد في مـــفــهـــوم أحــكــام هــذا الــقـــرار ـادة  ـادة ا ا
بـما يأتي :

ـطلـوبة من ـطـابقـة ا ـستوى : هـو درجة تـقـييم ا ـستوى :- ا - ا
ـــراد احلــصـــول عـــلــيـــهــا بـــالـــنــســـبــة حـــيث درجــة احلـــمـــايــة ا
ـنتـوج على الـصحة واألمن والـبيـئة كـما ينص خلطورة ا
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ـادة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

ــــوافق  حــرر بـــاجلـــزائــر فـي أول رجــب عــام 1438 ا
29 مارس سنة 2017.

عبد السالم بوشواربعبد السالم بوشوارب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لحـق لحـقا ا

طابقة طابقةمستويات وإجراءات تقييم ا مستويات وإجراءات تقييم ا

ستوى أ : الرقابة الداخلية للتصنيع ستوى أ : الرقابة الداخلية للتصنيع ا 1/ ا

راقبة ـطابقة الذي يرتـكز على ا هي إجراء تقييم ا
الـداخـلــيـة لـلـتــصـنـيع الــتي يـجب من خاللــهـا عـلى الــهـيـئـة
صنّع يفي بااللتزامات اآلتية : ؤهلة أن تتحقق بأن ا ا

1 - الوثائق الفنية- الوثائق الفنية

تـتضـمن حتـليـال وتقـيـيمـا مالئـما لـلـخطـر أو اخملـاطر
ــطــبــقــة وتـــشــمل تــقــيــيـم الــتــصــمــيم ــتــطــلـــبــات ا وحتــدد ا

نتوج.  والتصنيع وعمل ا

2 - التصنيع- التصنيع

صـنّع كل التـدابير الـضرورية حـتى تضمن يتـخذ ا
صنّعة نتوجـات ا طريقـة التصنيـع ومتابعتـها مطابـقة ا
ـذكـورة أعاله ولـلـمـتـطـلبـات احملـددة في لـلـوثـائق الـفـنـيـة ا

عنية بها. الالئحة الفنية ا

طابقة طابقة وتصريح ا طابقة - وسم ا طابقة وتصريح ا 3  - وسم ا

ـــــطــــــابـــــقـــــة احملــــــددة في ـــــصـــــنّـع وسـم ا 1.3 - يـــــضـع ا
الالئــحــة الــفــنــيــة عــلى كل مــنــتــوج مــطــابق لــلــمــتــطــلــبـات

احملددة في هذه الالئحة.

ـطابقة صنّع بـإعداد تصـريح كتابي با 2.3 - يـقوم ا
ــنـتــوج ويـضــعه مـرفــقـا بــالـوثــائق الـفــنـيـة ـوذج ا يــخص 
ــدة عــشــر (10) ــراقــبــة اخملــتــصــة  حتت تــصــرف مــصــالح ا
ســنــوات ابــتــداء من تــاريخ عــرضه في الــســوق. ويــعــرّف

نتوج الذي حرر من أجله. طابقة ا تصريح ا

ــطــابــقـة حتـت تــصـرف تــوضع نــســخــة من تــصــريح ا
ؤهلة . راقبة ا مصالح ا

ستوى ب : فحص النوع ستوى ب : فحص النوع ا 2/ ا

ـكن إجراء فحص النـوع تبعـا لطرق أخذ الـعينات  
ناسبة. ا

ــــادة 3 : : يــــحـــــدد كل مـــــســــتــــوى تـــــقــــيـــــيم اإلجــــراءات ــــادة ا ا
ــرتـــبــطـــة به وكــذا ـــتــطـــلــبـــات ا ـــنــاســـبــة ويــنـص عــلى ا ا
ـتــعــلــقــة عـلى اخلــصــوص بــالــوثـائق الــفــنــيـة االلــتــزامــات ا
ــوافـقـة ـطــابـقـة ا ـطـابــقـة وتـصــريح ا والـتــصـنـيع ووسـم ا

نصوص عليها في الالئحة الفنية. تطلبات احلماية ا
4 : :  تـــوضح خــــمـــســـة (5) مــــســـتــــويــــات تـــقــــيـــيم ــادة  ــادة ا ا
ـطـابـقـة ـذكـورة أدنـاه وكــذا إجـراءات تـقـيــيم ا ـطـابــقـة ا ا

لحق بهذا القرار. رتبطة به في ا ا
راقبة الداخلية للتصنيع ستوى أ : ا ستوى أ : - ا - ا

ستوى ب : فحص النوع ستوى ب :- ا - ا
نتوج ستوى ج : التحقق على مستوى ا ستوى ج :- ا - ا

ستوى د : التحقق بالوحدة ستوى د :- ا - ا
ستوى هـ  : الضمان الكلي للجودة. ستوى هـ  :- ا - ا

ــــادة 5 : : تـــطــــبق مــــســــتــــويـــات الــــتــــقـــيــــيم اخلــــمــــســـة ــــادة ا ا
ـعني وطـبـقا لـلتـعـليـمات ـنـتوج ا ـذكـورة أعاله حسب ا ا

التي حتتويها.
عـنية أثناء ادة 6 :  : يجب على الدائـرة الوزارية ا ادة ا ا
إعـــداد الالئـــحـــة الــــفـــنـــيـــة أن تـــنص مـن بـــ مـــســـتـــويـــات
ــــســــتـــوى أو ــــذكــــورة أعـاله عـــلـى ا الــــتــــقــــيـــيـم اخلــــمــــســـة ا
طابقة حسب درجة احلماية ستويات الالزمة لـتقييم ا ا

طلوبة فيما يخص الصحة واألمن وحماية البيئة. ا
ـصـنّـعـة ـادة 7 :  : بـالـنـســبـة لـلـمـنـتـوجــات اخلـاصـة وا ـادة ا ا
ـتعـلقة حتت الـطلب أو بـكميـات قلـيلـة تخفف الـشروط ا
ــطــابـــقــة دون اإلنــقـــاص من مــســتــوى بـــإجــراءات تــقــيـــيم ا

متطلبات السالمة.
ــذكــورة ــســتـــويــات الــتــقـــيــيم ا ــادة 8 : : بــاإلضـــافــة  ــادة ا ا
كن الالئحة الفنية إذا تطلب األمر : أعاله عند االقتضاء 
أ. طـلـب مـعــلــومــات إضــافــيـة حــول الــوثــائق الــفــنــيـة

ستويات التي لها عالقة بتلك التي ذكرت في ا
ـستـويات الـتي يجب بـيـنة في ا ـدة ا ب . تـغيـير ا
ؤهـلة حـفظ كل أنواع ـصنّـع و/أو الهـيئـة ا أثـناءهـا على ا

الوثائق 
ــــصــــنّع الــــذي حــــســـبـه جتـــرى  ج. حتـــديــــد اخــــتــــيـــار ا
ــعــتـمــد لــلــمــصــنع الــتــجــارب مـن طــرف اخملـبــر الــداخــلـي ا

صنّع أو حتت مسؤولية هيئة مؤهلة يختارها ا
د. الــنص عـلى أن شـهـادة فــحص الـنـوع الـصـادرة عن

ؤهلة تكون لها مدة صالحية الهيئة ا
ـــؤهــلــة فــيــمــا هـ . الــنص عـــلى الــتــزامـــات الــهــيــئــة ا

يخص إعالم السلطات التي أهلتها.
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ــؤهـــلــة الــتي حتــوز ــصــنّـع بــإعالم الــهـــيــئــة ا يـــقــوم ا
ــتـــعــلـــقــة بــشـــهــادة فـــحص الــنـــوع بــكل الــوثـــائق الــفـــنــيـــة ا
ـصادق عـلـيه التـي قد تـؤثـر على الـتـعـديالت على الـنـوع ا
نتـوج للمـتطلـبات األسـاسية لالئـحة الفـنية أو مـطابقـة ا

شروط صالحية الشهادة.
تـتــطـلـب هـذه الـتــعـديالت مــصـادقــة جـديــدة في شـكل

مكمل لشهادة فحص النوع األولية. 
ـؤهــلـة بـنــسـخــة من شـهــادة فـحص حتـتــفظ الـهــيـئــة ا
ـا فــيـهـا ــلف الـفــني  الــنـوع ومالحــقه ومـتــمـمــاته وكـذا ا
ـصـنع لـفـتـرة تـمـتـد إلى ـصـرح بـهـا من طـرف ا الـوثـائق ا

غاية نهاية صالحية الشهادة.
ؤهلة راقبـة ا صنّع حتت تـصرف مصـالح ا يـضع ا
نـسخـة من شـهادة فـحص النـوع ومالحـقه ومتـممـاته وكذا
ـدة عشر (10) سنـوات ابتداء من عرض الـوثائق الـفنـية 

نتوج في السوق. ا
طابقة :  طابقة والتصريح با طابقة :  - وسم ا طابقة والتصريح با  - وسم ا

طـابـقة احملـددة في الالئـحة ـصـنّع وسم ا  1 - يضع ا

تطلبات هذه الالئحة. الفنية على كل منتوج مطابق 
ـــطــابــقــة ــصـــنّع تــصــريـــحــا كــتـــابــيــا بــا  2 - يـــحــرر ا

ـنــتـوج ويـضـعه مــرفـقـا بـالـوثــائق الـفـنـيـة ـوذج ا يـخص 
ـــدة عــشــر (10) ــؤهـــلــة  ــراقـــبــة ا حتـت تــصـــرف مــصــالـح ا
ــنــتــوج في الــســوق. ســنــوات ابــتــداء من تــاريـخ عــرض ا
ـنـتـوج الـذي حرر من ـوذج ا ـطـابقـة  يحـدد الـتـصـريح بـا

أجله.
طـابقة حتـت تصرف توضع نـسخـة من التـصريح بـا

ؤهلة. راقبة ا مصالح ا
نتوج ستوى ج :  التحقق من ا نتوجا ستوى ج :  التحقق من ا 3/ ا

ــطــابـــقــة الــتـي من خاللـــهــا يــفي هـــو إجــراء تـــقــيــيـم ا
صنّع بااللتزامات اآلتية :  ا

ـــصــنّـع كل االحـــتـــيـــاطــات 1 - الـــتـــصـــنـــيع : - الـــتـــصـــنـــيع : يـــتـــخـــذ ا
ـتابعـة لهذه الضروريـة حتى تضـمن طريقـة التـصنيع وا
ـتـطـلـبات ـصـنّـعة حـسب ا ـنتـوجـات ا األخـيرة مـطـابـقـة ا

احملددة  في الالئحة الفنية.
ـؤهــلــة بـالــفـحــوصـات 2 - الــتـحـقق : - الــتـحـقق : تــقـوم الــهــيـئــة ا
ــنــتــوجــات والــتـــجــارب الالزمــة لـــلــتــحــقق مـن مــطــابــقـــة ا

تطلبات احملددة في الالئحة الفنية. حسب ا
صنّع:  جترى الفحوصات والتجارب باختيار من ا
ــراقـبــة أو جتـربـة كل مــنـتــوج كـمـا هــو مـبـ - إمـا 
بينة أدناه طابقة ا تعلقة بالتحقق من ا في النقطة ا

ؤهلة صنّع طـلب فحص النوع لـدى الهيئـة ا يـقدم ا
طــبـقـا ألحــكـام الالئــحـة الـفــنـيــة مـرفـقــا بـالـوثــائق الـفــنـيـة

رتبطة به. ا

ـطابقة ؤهـلة بتـقييم ا طـابقة ا تقوم هيـئة تقـييم ا
كما يأتي :

- بالنسبة للمنتوج :- بالنسبة للمنتوج :

تفـحص الوثائق الـفنيـة واألدلة التي تـسمح بتـقييم
مــدى مالءمـــة الـــتــصـــمـــيم الـــفــني لـــلـــمــنـــتـــوج مع الـــعــيـــنــة

وذج التصميم)  أخوذة ( ا

- بالنسبة للعينة أو للعينات : - بالنسبة للعينة أو للعينات : 

تتحقق من أن العيـنة أوالعينات  تصـنيعها طبقا
للوثائق الفنية.

تستخرج العـناصر التي  تصميـمها طبقا لألحكام
ــعـــمــول بــهــا ولــلـــمــواصــفــات و/أو لـــلــخــصــائـص الــفــنــيــة ا
الالزمة وكذا العنـاصر التي ال ترتكز في تـصميمها على

واصفات. األحكام الالزمة لهذه ا

يـــجـــري أو يــطـــلب إجـــراء الـــفــحـــوصـــات والــتـــجــارب
ـبــيـنـة الئـمــة لـلــتـحــقق في حـالــة مـا إذا كــانت احلـلــول ا ا
نـاسـبـة لم يـتم تـطـبـيـقـها من أن في اخلـصـائص الـفـنـيـة ا
ـــتـــطـــلـــبـــات ـــصـــنـع تـــلـــبي ا ــــعـــتـــمـــدة من قـــبل ا احلـــلـــول ا

األساسية احملددة في الالئحة الفنية.

ـوقع الذي سـيتم فـيه إجراء صـنّع على ا تتـفق مع ا
الفحوصات والتجارب.

ـؤهـلـة بـإعـداد تـقـريـر ـطـابــقـة ا تـقـوم هــيـئـة تـقـيـيم ا
تــقــيـمي تــدرج فــيه األنــشـطــة الـتـي أجـريت طــبــقـا ألحــكـام

الفقرة 2 أعاله.

ـؤهــلـة دون اإلخالل بــالــتـزامــاتـهــا جتـاه الــســلـطــات ا
ـؤهـلـة أن تـكـشف عن مـحـتـوى هـذا ـكن الـهـيـئــة ا فـإنّه ال 

صنّع. وافقة ا التقرير كليا أو جزئيا إال 

تطـلبات اخلـاصة لالئّحة عنـدما يكون الـنوع يلـبّي ا
ـؤهـلة ـعـني تـقـدم الـهـيـئـة ا ـنـتوج ا ـرتـبـطـة بـا الـفنـيـة ا
للـمـصنّع شـهادة فـحص الـنوع وحتـتوي هـذه الـشهـادة على
صـنّع ونـتـائج الفـحص وشـروط صالحـيته اسم وعـنـوان ا
ــوافق عــلـيه. ــعــطـيــات الــضـروريــة لــتـعــريف الــنـوع ا وا

لحق واحد أو بعدة مالحق.  كن أن ترفق الشهادة  و

ـعــلـومـات تـشــمل هـذه الــشـهـادة ومالحــقـهـا عــلى كل ا
ــنــتــوجــات الــضــروريــة الــتي تــســمـح بــتــقــيــيم مــطــابــقــة ا

صنّعة بالنسبة للنوع الذي  فحصه. ا
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طابقة لكل صنّع بتـحرير تصريح كتـابي با يقوم ا
راقبة نتـوج ويضعه حتت تصرف مصالح ا وذج من ا
ـدة عـشر (10) سـنـوات ابتـداء من تـاريخ عرض ـؤهـلة   ا
ـوذج ـطـابـقـة  ــنـتـوج في الـسـوق. ويـحـدد الـتــصـريح بـا ا

نتوج الذي حرر من أجله. ا

ــطــابــقـة حتـت تــصـرف تــوضع نــســخــة من تــصــريح ا
ــوافـقـة من ـؤهـلــة. وفي حـالــة إعـطـاء ا ــراقـبــة ا مـصـالح ا
ـصـنّع أيـضا ـؤهـلة يـضع ا ـطابـقـة ا طـرف هـيـئة تـقـيـيم ا
وحتـت مـسـؤولـيــة هـذه الـهـيــئـة رقم تـعــريف هـذه األخـيـرة

نتوجات . على ا

ستوى د : التحقق بالوحدة ستوى د : التحقق بالوحدة ا 4/ ا

ـــطـــابــقـــة الـــتي مـن خالله يـــفي  هـــو إجـــراء تـــقـــيــيـم ا
تـعلـقة بـالوثـائق الفـنيـة والتـحقق ـصنع بـااللتـزامـات ا ا
ـطـابـقـة. ويـضـمن ويـصرّح ـطـابـقـة والـتـصـريح بـا ووسم ا
ـعـني اخلـاضع ـنتـوج ا عـلى مـسـؤولـيـته الـشـخـصـيـة بـأن ا
ألحــكــام الــتـحــقـق يــلــبـّـي مــتـطـلـبـات الـالئــحـة الــفــنــيـة

عني بها. ا

1 - التصنيع - التصنيع

ـصنّع جميع اإلجراءات الضرورية من أجل  يتخذ ا
أن تكـون طريـقة الـتصـنـيع ومتـابعـة هذه األخـيرة تـضمن
ــصـنع طــبـقـا لــلـمـتــطـلــبـات احملـددة في ــنـتـوج ا مـطـابــقـة ا

الالئحة الفنية.

2 - التحقـق - التحقـق

ـؤهلة أو تـطلب الـقيام ـطابـقة ا تـقوم هيـئة تـقييم ا
ـبــيــنــة في اخلــصـائص ــراقــبـات والــتــجــارب الالزمــة ا بــا
ـنـتوج الـفـنيـة أو جتـارب تـعادلـهـا  لـلـتحـقق من مـطـابقـة ا

للمتطلبات احملددة في الالئحة الفنية.

ــؤهـلـة شــهـادة مـطــابـقـة فـيــمـا يـخص تــسـلّم الـهــيـئـة ا
ـراقـبـات والـتـجـارب الـتي أجـريت وتـضع أو تـطـلب أن ا
يـوضـع حتت مـسـؤولـيـتـهـا رقم تـعــريـفـهـا عـلى كل مـنـتـوج

مصادق عليه. 

ــــطــــابــــقــــة حتـت تــــصـــرف ــــصــــنّـع شـــهــــادات ا يــــضع ا
ـدة عـشـر (10) سـنـوات ابـتـداء ـؤهـلـة  ـراقــبـة ا مـصـالح ا

نتوج في السوق. من تاريخ عرض ا

طابقة طابقة والتصريح با طابقة - وسم ا طابقة والتصريح با 3 - وسم ا

ــطـابــقــة كـمــا هــو مـبــ في الالئــحـة ـصــنّع ا يـضـع ا
ـؤهـلـة رقم الـتـعـريف الـفـنـيـة وحتت مـسـؤولـيـة الـهـيـئـة ا
ـتطلـبات احملددة في لهـذه األخيرة عـلى كل منتـوج يلبّي ا

هذه الالئحة الفنية.

ـــنــتـــوجـــات عــلى قـــاعــدة ــراقـــبــة أو جتـــربــة ا - إمـــا 
ـتـعــلـقـة بـالـتـحـقق إحــصـائـيـة كـمـا هـو مـبــ في الـنـقـطـة ا

ذكورة أدناه. طابقة ا اإلحصائي من ا

ـطابقة عن طريق مراقبة وجتربة ـطابقة عن طريق مراقبة وجتربة - التحقق من ا 3 - التحقق من ا
كل منتوجكل منتوج

نـتوجات آليا ويـتم إجراء جتارب مالئمة تفحص ا
ـــطــبـــقــة أو جتــارب مـــعــرّفـــة في اخلــصـــوصــيـــات الــفـــنــيــة ا
ـطابـقـة حـسب مـتـطـلـبات تـعـادلـهـا من أجل الـتـحقـق من ا

الالئحة الفنية.

ــؤهـلـة شــهـادة مـطــابـقـة فـيــمـا يـخص تــسـلّم الـهــيـئـة ا
ـراقــبــة والــتــجــارب الـتـي أجـريـت وتـضـع أو تـطــلب أن ا
يـوضـع حتت مـسـؤولـيـتـهـا رقم تـعــريـفـهـا عـلى كل مـنـتـوج
ــطــابـــقــة حتت ــصـــنع شــهـــادات ا مـــصــادق عـــلــيه. ويـــضع ا
ـدة عـشر (10) سـنوات ـؤهـلة  ـراقبـة ا تصـرف مـصـالح ا

نتوج في السوق. ابتداء من تاريخ عرض ا

طابقة طابقة- التحقق اإلحصائي من ا 4 - التحقق اإلحصائي من ا

ـصــنّع جــمـيع االحــتــيـاطــات الـضــروريـة من يــتـخــذ ا
ــتـابـعـة لـهـذه األخـيـرة أجل أن تـكـون طــريـقـة الـتـصـنـيع وا
تـــضــمـن جتــانس كـل حــصـــة مـــصــنـــعــة ويـــقـــدم مــنـــتـــوجــاته

للمراقبة على شكل حصص متجانسة.

تطـلبات  تؤخذ عـينة عـشوائيـا من كل حصـة طبقـا 
الالئحة الفنية. وتفحص كل منتوجات العينة نظاميا.

ويـتم إجراء جتـارب مـناسـبـة مبـينـة في اخلـصائص
طبـقة أو جتارب تـعادلهـا للـتحقق من مـطابقـتها الـفنيـة ا

طبقة ولتحديد قبول أو رفض احلصة.  للمتطلبات ا

في حـــالـــة قـــبــول احلـــصـــة فـــإنّ كل مـــنــتـــوجـــات هــذه
األخيرة تعتبر مـقبولة باستثناء مـنتوجات العينة التي

تب أنها غير مطابقة.

ـطابـقة ؤهـلة شـهادة ا طـابقـة ا تـسلّم هـيـئة تـقيـيم ا
ــراقـبــات والــتـجــارب وتــضع أو تــطـلب أن فــيــمـا يــخص ا
يــوضع حتـت مـســؤولــيــتــهــا رقم تــعــريف عــلى كل مــنــتـوج
ــطــابـــقــة حتت ــصـــنّع شــهـــادات ا مـــصــادق عـــلــيه. ويـــضع ا
ـدة عـشر (10) سـنوات ـؤهـلة  ـراقبـة ا تصـرف مـصـالح ا

نتوج في السوق.  ابتداء من تاريخ عرض ا

طابقة طابقة والتصريح با طابقة - وسم ا طابقة والتصريح با 5 - وسم ا

ـــطــــابـــقـــة كــــمـــا هـــو مــــبـــ في ــــصـــنع وسّـم ا يـــضع ا
ـطـابـقـة الالئـحــة الـفـنـيـة وحتت مـسـؤولـيـة هــيـئـة تـقـيـيم ا
ـؤهلـة. ويـسـجل رقـم التـعـريف عـلـى كل مـنـتوج مـطـابق ا

للمتطلبات احملددة في الالئحة الفنية.
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ـؤهـلـة بـالـوصـول ألغـراض ـصـنّع لـلـهـيــئـة ا يــسـمح ا
الــتـقــيـيم إلى مــواقع الــتـصــمـيم والــتـصــنـيع والــتـفــتـيش
ــــعــــلــــومــــات والــــتــــجــــارب والــــتــــخـــــزين ويــــقــــدم لــــهــــا كل ا

تعلقة بنظام تسييراجلودة اخلاص به. الضرورية ا

ـؤهـلـة بـتـدقـيـقـات دوريـة لـلـتـأكـد من تـقـوم الـهـيـئـة ا
ـصـنّع وتـطـبـيـقـه لـنـظـام اجلـودة وتـقـوم بـإرسـال الــتـزام ا

تقرير التدقيق للمصنّع.

ـــؤهـــلــــة الـــقـــيـــام ـــكن لــــهـــيـــئــــة ا بـــاإلضــــافـــة إلى أنـه 
ــنـاســبـة هــذه الـزيـارات بــزيـارات مــفـاجــئـة لــلـمــصـنّع و
ؤهلة عند االقتضاء إجراء أو طلب إجراء كن للهيـئة ا
نتـوجات للتـحقق من السيـر احلسن لنظام جتـارب على ا
اجلــــودة وتــــقــــدم لــــلــــمـــــصــــنّع تــــقــــريــــر الــــزيــــارة وتــــقــــريــــر

التجارب إن وجدت.

طابقة طابقة والتصريح با طابقة- وسم ا طابقة والتصريح با 3 - وسم ا

ـطـابـقـة الالزم احملدد في ـصنّع بـوضع وسم ا يـقـوم ا
ـؤهــلـة ورقم الـالئـحـة الــفـنــيـة وحتت مــسـؤولــيـة الــهـيــئـة ا
تـطلـبات التـعريف لـهذه األخـيـرة على كل مـنتـوج يلـبي ا

احملددة في الالئحة الفنية.

طابقة يخص كل صنّع تصـريحا كتابيـا با يحرر ا
ـراقـبـة ـوذج لـلـمـنـتـوج ويـضــعه حتت تـصـرف مـصـالح ا
ـدة عـشر (10) سـنـوات ابـتداء مـن تاريـخ عرضه ـؤهـلـة  ا

في السوق.

ــنـتــوج الـذي حـرّر ـوذج ا ـطــابـقــة  يـحــدد تـصــريح ا
من أجله.

ــطــابــقـة حتـت تــصـرف تــوضع نــســخــة من تــصــريح ا
السلطات.

ؤهـلة راقـبـة ا صـنّع حتت تـصرف مـصـالح ا يـضع ا
ـــدة عـــشـــر (10) ســـنـــوات عـــلـى األقل ابـــتــــداء من تـــاريخ

نتج في السوق ما  يأتي : عرض ا

- الوثائق الفنية

تعلقة بنظام اجلودة - الوثائق ا

وافق عليها - التعديالت ا

ؤهلة.  - قرارات وتقارير الهيئة ا

تـــقــــوم الــهـــيـــئـــة الـــمـــؤهـــلـــة بـــإعـالم الـــســـلـــطـــات
اخملــتـصـة بــاعــتــمــادات نــظـــام الــجـــودة الــمــمــنــوحــة أو
الــمـــســحــوبـــة وتــرسـل لـــهــا دوريــا أو بـــطــلـب مـــنــهــا
علقـة أو اخلاضعـة لقيود رفوضـة أو ا قائـمة االعتمـادات ا

أخرى.

ـطـابـقـة ويضـعه ـصـنّع تـصـريـحـا كـتـابـيـا بـا يـحـرّر ا
ـدة عــشـر (10) سـنــوات ابـتـداء حتت تـصــرف الـســلـطــات 

نتوج في السوق. من تاريخ عرض ا

ــنــتــوج الــذي ــوذج ا ــطــابــقــة   يــحــدد الــتــصــريح بــا
حرر من أجله.

طـابقة حتـت تصرف توضع نـسخـة من التـصريح بـا
ؤهلة. راقبة ا مصالح ا

ستوى هـ : الضمان الكامل للجودة  ستوى هـ : الضمان الكامل للجودة  ا  5/ ا

ـــطـــابـــقــــة الـــذي يـــفـي من خالله هـــو إجـــراء تــــقـــيـــيـم ا
صنّع بااللتزامات اآلتية :  ا

    1- التصنيع- التصنيع

ـــصــنـّع نـــظـــام جــودة مـــعـــتــمـــدا لـــلــتـــصـــمــيم يـــطـــبق ا
والــتــصـنــيع والــتــفـتــيش الــنـهــائي لــلــمـنــتــوجـات وجتــربـة

عنية طبقا لنظام تسيير اجلودة. نتوجات  ا ا

ـؤهلة طلب تـقييم  نظام صنّع لدى الـهيئة ا يـودع ا
عنية. اجلودة اخلاص به بالنسبة للمنتوجات ا

يحتوي هذا الطلب على:

صنّع  - اسم وعنوان ا

نتوجات - الوثائق الفـنية لنموذج كل صـنف من ا
وجهة للتصنيع  ا

تعلقة بنظام اجلودة. - الوثائق ا

نتوجـات للمتطلبات يضمن نظام اجلودة مـطابقة ا
احملددة فـي الالئـحة الـفـنـيـة. ويـجب جـمع جـمـيع الـعـنـاصر
صـنّع بـطريـقة ـتـطلـبات واألحـكـام التي وافق عـلـيهـا ا وا
مــــنــــتـــظــــمــــة ومــــنــــظــــمــــة في وثــــائق عــــلى شــــكـل قـــرارات

وإجراءات وتعليمات مكتوبة.

ـــصــــنــّـع أن يـــثــــبـــت إشـــهــــــادا عــــلى يــــجـــب عــــــلـى ا
مــــطـــــــابــــقــــة نـــظــــــام تــــســــيــــيــــر اجلــــودة اخلــــاص به حــــسب
ـــفـــعــول مـن طــرف ـــواصـــفــة NA / ISO 9001 الـــســاريـــة ا ا
ــعـتـمـدة. ويـجب أن تــقـدم لـهـيـئـة ـطـابـقـة ا هــيـئـة تـقـيــيم ا
تـعلقة بنظام اجلودة ؤهلة كل الوثائق ا طابـقة ا تقييم ا
الــــتي تـــســــمح بـــتـــرجــــمـــة مـــوحــــدة لـــبـــرامج ومــــخـــطـــطـــات

وكتيبات وملفات اجلودة.

ؤهلة راقبة حتت مسؤولية الهيئة ا ؤهلة- ا راقبة حتت مسؤولية الهيئة ا 2 - ا

ـصنّع بشكل راقـبة هو ضمـان التزام ا الـهدف من ا
ــصـادق صــحــيح بــالـواجــبـات الــنــاجـمــة عن نــظــام اجلـودة ا

عليه.
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ـــــــــادة 25 مــن أســـــمـــــــــاؤهم تــــــطـــــبــــــيـــــقـــــــــــا ألحـــــــكـــــــــام ا
ـــــؤرخ فـي 16  ـــــرســوم الـــتــــنــفــيــــذي رقـــــم 06-356 ا ا
ـــــوافق 9 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 2006 رمــــضـــــــان عـــــــــام 1427 ا
ــــتـــضــــمــــن صـالحـــيــــــــات الـــــــــوكـــالـــــــة الــــــــــوطـــنــــيـــة وا
ـعــدل لـتطـويـــــر االستـثـمـــار وتـنـظيـمـهـــا وسـيـرهــــا ا
ـــزايــــــا لــدى ــــراكــــــــز تـــســـيــيـــر ا والــــمــــتـــمم رؤســـــــاء 
الشـبابـيــك الوحـيـــدة الالمــركـزية لـلوكـــالــة الـــــوطنـية

لتطوير االستثمار :

ــوافق 11 مـــايــو مـــايــو ــوافق  ا قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 14 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1438 ا
سـنـة سـنـة 2017 يـتـضـمن تـعـيـ رؤسـاء مـراكـز تـسـيـيـر يـتـضـمن تـعـيـ رؤسـاء مـراكـز تـسـيـيـر
زايـا لدى الشـبابيك الـوحيدة الالمـركزية لـلوكالة زايـا لدى الشـبابيك الـوحيدة الالمـركزية لـلوكالةا ا

الوطنية لتطوير االستثمار.الوطنية لتطوير االستثمار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــوجب قـــــــرار مــــؤرخ في 14 شـــعـــبـــان عــام 1438
ـــوظـــفــــون اآلتـــيـــة ــــوافق 11 مــــايــــو ســــنـــة 2017 يـــعــــ ا ا

ديرية اجلهوية (م ج ض) / مديرية مديرية ديرية اجلهوية (م ج ض) ا ا
الرتبةالرتبةاالسم واللقباالسم واللقبالضرائب الوالئية (م ض و)الضرائب الوالئية (م ض و)

م ج ض للجزائر م ج ض للجزائر 

م ج ض للبليدةم ج ض للبليدة

البليدة 

تيزي وزو

دية ا

بومرداس

تيبازة

اجللفة

م ج ض لقسنطينةم ج ض لقسنطينة

قسنطينة 

باتنة

بسكرة 

جيجل 

خنشلة

ميلة

م ج ض للشلفم ج ض للشلف

الشلف

تيارت 

مستغا

تيسمسيلت

ع الدفلى

غليزان

سماعيلي سمير

بلقوران هجالة رافع 

أورزيقان نزياد

باشن عبد القادر

مبخوتي اخملتار 

سمار عبد النور 

عماري عمر

ليفة جمال 

سامعي عمر 

بن عزرين صديق

بن شويب اجلوهر

خروب عبد احلفيظ

بوسمينة جمال

تكرنيشت عبد اجمليد

قروش مصطفى 

العروي مخطار 

بوسعدية توفيق 

معزوزي عبد اللّه

بوزوينة أمحمد

مفتش مركزي

مفتش رئيسي

مفتش رئيسي

مفتش مركزي

مفتش رئيسي

مفتش قسم

مفتش رئيسي

مفتش مركزي

مفتش رئيسي

مفتش رئيسي

مفتش مركزي

مفتش رئيسي

مفتش مركزي

مفتش مركزي

مفتش قسم

مفتش قسم

مفتش رئيسي

مفتش مركزي

مفتش مركزي
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ديرية اجلهوية (م ج ض) / مديرية مديرية ديرية اجلهوية (م ج ض) ا ا
الرتبةالرتبةاالسم واللقباالسم واللقبالضرائب الوالئية (م ض و)الضرائب الوالئية (م ض و)

م ج ض لسطيف م ج ض لسطيف 
سطيف 

بجاية 
البويرة 
سيلة ا

برج بوعريريج
  م ج ض لورقلة م ج ض لورقلة

ورقلة
األغواط
تامنغست

إيليزي 
الوادي
غرداية

م ج ض لبشار م ج ض لبشار 
بشار

 أدرار 
البيض 
تندوف 
النعامة

م ج ض لعنابة م ج ض لعنابة 
عنابة

أم البواقي
تبسة 
سكيكدة

ة  قا
الطارف

سوق أهراس
م ج ض لوهرانم ج ض لوهران

وهران 
تلمسان 
سعيدة

 سيدي بلعباس
معسكر 

ع تموشنت

كوسة بوبكر 
زواوي شافع

كوربالي سليمان 
حمريط زين الدين
دحومان سليمان

عريف الزهر 
حجاج سليمان
عثماني رشيد 
خير الله حمزة

هيمة عبد احلق 
لبقع رابح

حمليلي زين الدين 
خير الله محمد
بن سايح عمر

طرفاية سليمان
نوالي بوجمعة

شابي حسينة
مقالتي السعيد

الوالي محمد العربي 
بوقموزة عيسى 
حناشي رحيمة
جباري زهير 
خالدي محمد

مغراوي قادة
ميدوني سيد أحمد
بوزيد محمد توفيق

ناجي عمر 
بوخاري عائشة

داود بوراس مكي كمال

مفتش مركزي
مفتش مركزي
مفتش رئيسي
مفتش قسم

مفتش رئيسي

مفتش مركزي
مفتش مركزي
مفتش رئيسي
مفتش رئيسي
مفتش رئيسي
مفتش قسم

مفتش رئيسي
مفتش قسم

مفتش رئيسي
مفتش قسم

مفتش مركزي

مفتش قسم
مفتش قسم

مفتش مركزي
مفتش مركزي
مفتش رئيسي
مفتش مركزي
مفتش مركزي

مفتش قسم
مفتش قسم

مفتش مركزي
مفتش رئيسي
مفتش رئيسي
مفتش قسم
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ـؤرخ في 17 صــفــر عـام 1434 ــقــتــضى الــقــرار ا - و
ـوافـقـة عـلى ـتـضــمن ا ـوافق 31 ديـسـمـبـر سـنـة 2012 وا ا
ـسـاحــة والـرفـاهـيـة دفـتــر الـشـروط الـذي يــحـدد مـعـايــيـر ا

ساكن اخملصصة للبيع باإليجار طبقة على ا ا

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

ـرسـوم ـادة 5 من ا ـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام ا ـادة األولى :ا ا
ــؤرخ في 29 مـــحـــرم عــام 1422 الــتـــنـــفــيـــذي رقم 01-105 ا
وافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحـدد شروط وكيفيات ا
نجـزة بأموال عمـومية أو مصـادر بنكية ساكن ا شـراء ا
ـعـدل أو أي تـمـويالت أخـرى فـي إطـار الـبـيع بــاإليـجـار ا
وجه سكن ا تمم يهـدف هذا القرار إلى حتديـد ثمن ا وا

للبيع باإليجار.

ــوجه لـــلـــبــيع ـــســكـن ا ــادة 2 : : حتـــدد كــلـــفـــة إجنــاز ا ــادة ا ا
باإليجار كما يأتي :

سكن ربع من ا - 50.000 دج للمتر ا
- 589.000 دج لـــــكـل مـــــســـــكـن بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــلـــــطـــــرق

والشبكات اخملتلفة.

وجه للـبيع باإليجار من سكن ا ادة 3 : : يستفيـد ا ادة ا ا
تـــخــفـــيض بـــنــســـبــة 100 % من ثـــمن الـــتـــنــازل عن قـــطـــعــة

األرض التابعة لألمالك اخلاصة للدولة.

ـــوجه لــــلـــبـــيع ـــســـكـن ا 4 : : يـــســــتـــفـــيـــد كــــذلك ا ــادة  ــادة ا ا
ــمــنــوحــة من الــدولــة ــبـــاشــرة ا ــســاعــدة ا بـــاإليــجــار من ا

واحملددة بـ 700.000 دج لفائدة كل مستفيد من السكن.

ـوجه لــلـبـيع بــاإليـجـار ـســكن ا ـادة 5 : : يـســتـفـيــد ا ـادة ا ا
ــــســــجل في ســــنــــتي 2001 و2002 من مــــوضــــوع الــــطــــلب ا
مساعدة الدولة للتكفل الكلي بالطرق والشبكات اخملتلفة

من الصنف الثالث لتصل إلى 100 %.

ـــســكن كـــذلك من مـــســاعـــدة الــدولــة يــســـتــفــيـــد هــذا ا
ربع. تر ا قدرة بـ 10.000 دج من كلفة ا ا

ــسـتــفــيــد لـدفع الـ 25 % من وبـهــذه الــصـفــة يــدعى ا
الــــســـعـــر الـــمـــتـــبـــقـي لــلــــســـكـن بـــعـــد خـــصـم اإلعـــانـــات
مـنـوحـة من طـرف الـدولـة ويـجب عـلـيه تـسـديـد الـفارق ا

في مدة ال تتجاوز عشرين (20) سنة.

ـوجه لــلـبـيع بــاإليـجـار ـســكن ا ـادة 6 : : يـســتـفـيــد ا ـادة ا ا
ــســـجـل في ســـنــة 2013 من مـــســـاعـــدة مـــوضـــوع الــطـــلـب ا
الـدولـة لـلـتـكـفل اجلــزئي بـالـطـرق والـشـبـكـات اخملـتـلـفـة من

الصنف الثالث لتصل إلى 72 %.

ـــســكن كـــذلك من مـــســاعـــدة الــدولــة يــســـتــفــيـــد هــذا ا
ربع. تر ا قدرة بـ 5.000 دج من كلفة ا ا

دينة دينةوزارة السكن والعمران وا وزارة السكن والعمران وا
قــــرار وزاري مــــشـــــتــــرك مــــؤرخ فـي قــــرار وزاري مــــشـــــتــــرك مــــؤرخ فـي 24 رمــــضــــان عــــام رمــــضــــان عــــام
ــوافق 19 يــونـيــو ســنـة  يــونـيــو ســنـة 2017 يــحـدد عــنــاصـر يــحـدد عــنــاصـر ــوافق  ا 1438 ا

ـــوجه لــلــبــيع ــســكن ا ـــوجه لــلــبــيعحــســاب كـــلــفــة الــبــنــاء وثـــمن ا ــســكن ا حــســاب كـــلــفــة الــبــنــاء وثـــمن ا
باإليجار.باإليجار.

ـــــــــــــــــــــــــــ

الية إنّ وزير ا

دينة ووزير السكن والعمران وا

ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-180 ا ـقــتــضى ا  -
ــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017 في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 ا

تضمن تعي أعضاء احلكومة وا

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 95-54 ا ـقـتـضى ا - و
ـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995 في 15 رمــضــان عـام 1415 ا

الية الذي يحدد صالحيات وزير ا

ـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقـم 105-01 - وبـمـقـتــضـى ا
ــوافق 23 أبـــريل ســـنـــة ــؤرخ في 29 مـــحـــرم عــام 1422 ا ا
ــــســــاكن 2001 الـــــذي يـــــحــــدد شــــروط وكــــيـــــفــــيــــات شـــــراء ا

ـــنــــجـــزة بــــأمـــوال عــــمـــومــــيـــة أو مــــصـــادر بــــنـــكــــيـــة أو أي ا
ــــعــــدل تــــمــــويـالت أخــــرى فـي إطــــار الــــبــــيـع بــــاإليـــــجــــار ا

تمم وا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 08-189 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق أوّل يـوليـو سـنة في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 ا
2008 الـــذي يــــحـــدد صالحــــيـــات وزيـــر الــــســـكن والــــعـــمـــران

تمم عدل وا دينة ا وا

ـرســوم التــنـفــيـذي رقـم 235-10 - وبـمــقـتــضـى ا
الــــمــــؤرخ 26 شــــوال عــــام 1431 الـــــمـــــوافـق 5 أكـــــتـــــوبــــر
ســــنــــة 2010 الــــذي يـــــحــــدد مـــــســــتــــويـــــات الــــمـــــســــاعــــدة
الــمـــبــاشــرة الــمـــمــنــوحـــة مـن الــدولــة القـــتــنــاء ســكـن
جـــمـــاعـي أو بــنــاء سـكن ريــفي ومــســتــويــات دخل طــالـبي
ـعـدل ـسـاعـدة ا هـذه الــسـكـنـات وكـذا كـيـفـيـات مـنح هـذه ا

تمم وا

ـؤرخ ـشــتـرك ا ــقـتــضـى الـقـرار الــوزاري ا - و
ــوافق 14 مــايــو ســنــة في 11 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1432 ا
2011 الـــذي يـــحــدد شـــروط وكـــيــفـــيــات الـــتـــنــازل عـن قــطع

أرضــيــة تـابــعــة لألمالك اخلــاصــة لـلــدولــة ومــوجـهــة إلنــشـاء
ــــعـــدل ــــدعــــمـــة مـن طـــرف الــــدولـــة ا بــــرامج الــــســـكــــنـــات ا

تمم وا
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إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
ـؤرّخ في 5  صـفـر ــرسـوم الـرئـاسي ا ـقـتـضى ا - و
تضمّن تعي وافق 17 نوفمبر سنة 2015 وا عام 1437 ا

أعضاء في مجلس إدارة بنك اجلزائر
ـــــؤرّخ في 24 ـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي ا ـــــقـــــتـــــضى ا - و
ـتـضمن ـوافق 31 مـايـو سـنـة 2016 وا شـعـبـان عـام 1437 ا

تعي محافظ بنك اجلزائر
ؤرّخ في 17 صـفر ـرسـوم الـرئاسـي ا قـتـضى ا - و
ـــتـــضـــمن ــــوافق 17 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2016  وا عــام 1438 ا

تعي نائب حملافظ بنك اجلزائر
ـؤرخ في 4 صـفـر ـقــتـضى الــنـظـام رقم 91-07 ا - و
ـتــعــلق بـقــواعـد ـوافق 14 غــشت سـنـة 1991 وا عـام 1412 ا

الصرف وشروطه
ـــــؤرّخ في 30 ــــقـــــتــــضـى الــــنـــــظــــام رقم 95-08  ا - و
ـتـعلق ـوافق 23  ديـسـمبـر سـنة 1995 وا رجب عـام 1416 ا

بسوق الصرف
ـــــؤرّخ فـي 15 ـــــقـــــتــــضـى الـــــنــــظـــــام رقم 07-01 ا - و
ــتـعـلق ـوافق 3  فــبـرايــر ســنـة 2007 وا مــحـرم عـام 1428 ا
ـــعــامـالت اجلــاريـــة مع اخلــارج ـــطــبـــقـــة عــلى ا بـــالــقـــواعــد ا

تمّم عدّل وا واحلسابات بالعملة الصعبة ا
ؤرّخ في 3 مـحرّم قـتضى الـنظام رقم 11-08 ا - و
ــــتــــعــــلق ــــوافق 28 نـــــوفــــمــــبــــر ســــنــــة 2011  وا عــــام 1433 ا

الية ؤسسات ا بالرقابة الداخلية للبنوك وا
ـــــؤرّخ في 14 ـــــقـــــتـــــضى الـــــنـــــظـــــام رقم 12-03 ا - و
ـتـعلق ـوافق 28 نـوفـمـبـر سـنة 2012 وا مـحـرّم عام 1434 ا
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

ومكافحتهما
ـــــؤرخ في 26 ـــــقـــــتـــــضى الـــــنـــــظـــــام رقم 13-01 ا - و
ـوافق 8 أبـريل سنة 2013 الذي جـمادى األولى عام 1434 ا
طبقة تعلـقة بالشروط الـبنكيـة ا يحدد الـقواعد العامـة ا

صرفية على العمليات ا

بنك اجلزائربنك اجلزائر
ـوافق ـوافق ا نـظـام رقم نـظـام رقم 17-01 مـؤرخ في  مـؤرخ في 16 شــوال عـام  شــوال عـام  1438 ا
10 يـولــيـو سـنـــة  يـولــيـو سـنـــة 2017 يـتـعـــلق بـســوق الصـرف يـتـعـــلق بـســوق الصـرف

صارف وبأدوات تغطية خطر الصرف. صارف وبأدوات تغطية خطر الصرف.ما ب ا ما ب ا
ــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ محافظ بنك اجلزائر
ــؤرّخ في 23 صـــفــر ـــقـــتــضـى األمــر رقم 96-22  ا  -
ــتـــعــلق بـــقــمع ــوافق  9 يــولـــيــو ســـنــة 1996 وا عــام 1417 ا
مـخـالـفـة الـتـشـريع والـتـنـظـيـم اخلـاصـ بـالـصـرف وحـركة

تمّم  عدّل وا رؤوس األموال من وإلى اخلارج ا
ؤرّخ في 19 جمادى قتضى األمر رقم 03-04  ا - و
ــتــعـلّق ـوافق 19 يــولـيــو ســنـة 2003 وا األولى عـام 1424 ا
طبقـة على عملـيات استيـراد البضائع بالقـواعد العامـة ا

تمّم  عدّل وا وتصديرها ا
ؤرّخ في 27 جـمادى قـتـضى األمر رقم 03-11 ا - و
ــتـعـلّق ـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 وا الـثـانــيـة عـام 1424 ا

تمم  عدّل وا بالنقد والقرض ا
ـؤرّخ فـي 27 ـقــتـضـى الـقـانون رقـم 05-01  ا - و
ـتعلق وافق 6 فبـراير سنة 2005 وا ذي احلجة عام 1425 ا
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

تمّم عدّل وا ومكافحتهما ا
ـؤرّخ في 24 - وبــمـــقــتــضـى الــمـرسـوم الـرئـاسي ا
ـــــوافق 14 يـــــنــــايـــــر ســـــنــــة 2004  ذي الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1424 ا
ــتــضــمّـن تــعــيـــ أعــضــاء في مـــجــلس الــنـــقــد والــقــرض وا

لبنك اجلزائر
ؤرّخ في 5 جـمادى رسـوم الرئـاسي ا ـقتـضى ا - و
تضمّن وافق أوّل يونيو سنة 2006 وا األولى عام 1427 ا

تعي نائب محافظ بنك اجلزائر

ـادة 8 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

ـوافق 19 حـرّر بـاجلـزائـر في 24 رمـضـان عام 1438 ا
يونيو سنة 2017.

ــســتــفــيــد لــدفع الـ 25 % من وبــهــذا الــصــدد يــدعى ا
ـمنـوحة من ـتبـقي لـلسـكن بـعد خـصم اإلعانـات ا الـسـعر ا
طــرف الــدولـة ويـجـب عـلـيه تــســديـد الــفــارق فـي مـدة

ال تتجاوز خمسا وعشرين (25) سنة.

سـتفـيد من اقـتنـاء مسكن في ادة 7 : : يجب عـلى ا ادة ا ا
إطــار الـبــيع بــاإليـجــار أن يـتــحـمل تــغــطـيــة مـا تــبـقى من
ـبـاشـرة ـسـاعـدة ا ـسـكـن بـعـد خـصم مـبـلغ ا تـكـلـفـة إجنـاز ا
ـربع الــواحـد لـلــسـكن ـتــر ا ومــسـاهــمـة الــدولـة في كــلـفــة ا

وفي الطرق والشبكات اخملتلفة من الصنف الثالث.

الية اليةوزير ا وزير ا

عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية

دينة دينةوزير السكن والعمران وا وزير السكن والعمران وا

يوسف شرفةيوسف شرفة
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- اإليــرادات احملــصّـــلــة الــنـــاجــمــة عـن الــصــادرات من
نجميّة نتوجات ا السلع واخلدمات خارج احملروقات وا
ــبــالغ الــنــاجـمــة عن كل قــرض مــالي أو اقــتـراض - ا
ــــعــــتــــمـــدون بــــالــــعــــمـالت الــــصــــعــــبــــة يــــعــــقــــده الــــوســــطــــاء ا

الحتياجاتهم اخلاصة أو الحتياجات زبائنهم
ـبـالغ الـنـاجـمـة عن عـمـلـيـات شـراء عـلى مـسـتـوى - ا

صارف سوق الصرف ما ب ا
- أرصــــدة احلـــســــابـــات بــــالــــعـــمالت الــــصــــعـــبــــة جملـــمل

الزبائن
ـــوارد األخــرى الـــتي يُــحـــدّدهــا بــنـك اجلــزائــر - كل ا

عند احلاجة.

ـذكـورة ـادة 8 : : تـتـمــثل االلـتـزامــات جتـاه اخلـارج ا ـادة ا ا
ادة 6 أعاله فيما يأتي : في ا

- الـــــتـــــســــبـــــيـــــقـــــات عـــــلى اإليـــــرادات الـــــنــــاجـــــمـــــة عن
نجمية نتوجات ا الصادرات خارج احملروقات وا
- أقساط مسبقة تتعلّق بعقود االستيراد

- الواردات من السلع واخلدمات
- خدمة الدين اخلارجي

ــطـابــقــة لـلــتــشـريع - كل الــتــزامـات الــدفع األخــرى ا
عمول بهما.   والتنظيم ا

ــعـــتــمــديـن بــتــشـــكــيل ــادة 9 : : يُـــرخص لـــلــوســطـــاء ا ــادة ا ا
ـوجب تـعـلـيـمـة وضـعـيـات صـرف حــسب الـشـروط احملـددة 

من بنك اجلزائر.

ــــراقـــبـــة ــــعـــتــــمـــدون  ــــادة 10 : : يُـــلــــزم الـــوســــطـــاء ا ــــادة ا ا
ترتـبة عـلى تشكـيل وضعيـات الصرف وتسيـير اخملاطـر ا
بحذر كـبيـر مع االحتـرام الصارم لـلقـواعد االحــتـرازيـة.
عـــنـــد حــســـاب صــافـي وضــعـــيــات الـــصــرف حـــسب الـــعــمـــلــة
الــصـــعــبـــة وعــلى وجـه اخلــصـــوص ويــجب عـــلى الـــوســطــاء
ـعــتـمـديـن األخـذ بــعـ االعـتــبـار مــا يـوافق صــافي فـارق ا

محفظة خيارات الصرف لكل عملة صعبة. 

وتُـــوافـق قـــيــــمــــة صــــافي فــــارق مــــحـــفــــظــــة خــــيـــارات
الصـرف لـعـمـلة صـعـبـة مـا مـجمـوع نـاجت فـوارق اخلـيارات

ضمونة بهذه اخليارات. بالغ ا الفردية وا

ـتدخـل 11 : : يتم الـتفـاوض بصـفة حـرة ب ا ادة ادة  ا
ـــصــارف بـــشــأن عـــلى مــســـتـــوى ســوق الـــصــرف مـــا بــ ا
ـطـبـقـة عـلى عـمـلـيـات أسـعـار الـصـرف ومـعـدالت الـفـائـدة ا
الـصـرف وعـلى عـمـلـيـات اخلـزيـنـة بـالـعـمـلـة الـصـعـبـة عـلى

التوالي. 

ـــــؤرخ في 16 ــــقـــــتــــضـى الــــنـــــظــــام رقم 14-01  ا - و
ــوافق 16 فــبـــرايـــر ســـنــة 2014 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1435 ا
ؤسسات ـطبقة على الـبنوك وا الءة ا تضمن نسب ا وا

الية ا
وبـعـد االطالع عـلـى مداوالت مـجـلـس الـنـقـد والـقرض

بتاريخ  10 يوليو سنة 2017

يصدر النظام اآلتي نصه :

الباب األولالباب األول
صارف صارفسوق الصرف ما ب ا سوق الصرف ما ب ا

أحكام عامة :أحكام عامة :

ـــــادة األولى : يُـــــــؤسـس بــــــنــك الــــــجــــــزائـــــر ســــــوق ـــــادة األولى :ا ا
ـؤسـسـات ـصـارف وا ـصـارف. وتـتــدخّل ا صـرف مـا بـ ا
ـالــيـة فـي هـذه الــسـوق في إطــار جـهــاز ال مـركــزي يُـحـدّد ا

تنظيمه وقواعد عمله بتعليمة من بنك اجلزائر.

ــالــيــة ــؤســســات ا ــادة 2 : : يُــرخص لــلــمـــصــارف وا ــادة ا ا
ـعـتـمـدين بـالـقـيـام فـيـمـا بـيـنـهـا ومع زبـائـنـهـا الـوسـطـاء ا

عامالت شراء وبيع العمالت الصعبة مقابل الدينار.

عتـمدين بجمع الودائع ادة 3 : يُرخص للوسـطاء ا ادة ا ا
بـالـعـمـلـة الصـعـبـة مـن الـزبائـن ومـنـحـهم قـروضـا بـالـعـمـلة

ادت 6 و8 أدناه. الصعبة مع احترام أحكام ا

ــعــتــمــدين الــقــيــام فــيــمــا ــكـن الــوســطــاء ا  : : 4 ـادة  ـادة ا ا
ــصـارف بــيــنــهم عــلى مــســتــوى ســوق الــصــرف مــا بــ ا
عامالت الصرف حلسابهم اخلـاص و/أو حلساب زبائنـهم 
نـقدا أو ألجـل وكذا بـعـمـلـيـات اخلزيـنـة بـالـعـملـة الـصـعـبة.
ـصارف كـنـهم الـقـيـام بـعـملـيـات الـصـرف نـقـدا مع ا كـمـا 

قيمة. غير ا

ـــكـن بـــنك اجلـــزائـــر أن يـــتـــدخل في ســـوق ــادة 5 : :  ــادة ا ا
صـارف لـلقـيـام بعـمـليـات الـصرف نـقدا الـصرف مـا بـ ا

وبعمليات اخلزينة بالعملة الصعبة.

ادة 6 : : يـترك بـنك اجلزائر حتت تـصرّف الـوسطاء ادةا ا
ــوارد بـــالــعــمالت الـــصــعــبــة ــعــتــمـــدين بــعـض أصــنــاف ا ا

ادة 7 أدناه. نصوص عليها في ا وا

ــــعـــتــــمــــدين أن ــــقــــابل يــــجب عــــلى الــــوســــطــــاء ا وبــــا
يــســـتــعـــمــلـــوا هــذه الـــمــوارد لـــضــمـــان ســيـــولــة ســوق
ــصـارف أو لــتـغــطـيــة االلـتــزامـات جتـاه الــصـرف مــا بـ ا
ّ الــتـعــاقـد قـانــونـاً بـشــأنـهـا مـن طـرفـهم أو اخلـارج الـتي 
ـذكورة من طـرف زبائـنـهم ال سـيمـا بـعـنوان الـعـمـليـات ا

ادة 8 أدناه. في ا

تروكة ـوارد بالعمالت الصعبة ا ادة 7 : : تتشكّل ا ادة ا ا
عتمدين من : حتت تصرّف الوسطاء ا
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ــــعــــتــــمــــدين فـي إطـــار ــــكـن الـــوســــطــــاء ا ــــادة 19 ::  ــــادة ا ا
تــغـطـيـة خـطـر الـصـرف الـقـيـام فـيــمـا بـيـنـهم بـالـعـمـلـيـات

اآلتية :
- عمليات الصرف ألجل

- خــــــــــيــــــــــارات الـــــــــصـــــــــرف vanille « مـن الـــــــــصـــــــــنف
األوروبي »

ــبـــادلــة » بــ الــعــمــلـة - عــقـــود الــتـــبــادل « عــقـــود ا
الصعبة والدينار

- عـمـلـيـات الـشـراء نـقـدا لــلـعـمـلـة الـصـعـبـة مـوضـوع
التسليم ألجل.

ـــعـــنـــيـــة ــــادة 20 : : يــــتم الـــتـــفـــاوض بــــ األطـــراف ا ــــادةا ا
ُـــنــظـــمـــة لـــعـــمــلـــيـــات الـــصــرف بـــحـــريــة حـــول الـــشـــروط ا
بـادلة وعمـليـات اخلـزينـة بـالعـمـلة الـصعـبـة وكذا عـقــود ا
«swap» وخــــيـــارات الـــصــرف. غـــيـــر أنه يـــجب أن تـــكـــون

هـذه الــشـروط مـطـابــقــة التـفــاق إطـاري ثـنـائـي مـسـتـوحى
مـن االتــفــاق الـــصــادر عن اجلـــمــعــيـــة الــدولـــيــة لــلـــمــبــادالت
International Swaps and Derivatives Association- ـشـتـقـات وا

.(ISDA Master Agreement)

ــادة 21 : ُتـــؤدي عـــمـــلـــيـــات الــشـــراء نـــقـــدا لـــلـــعـــمـــلــة ــادة ا ا
الـــصــعـــبـة مـــوضـــوع الـــتـــســـلـــيـم ألجــل والـــمـــنـــصـوص
عـــلـــيـــهـــا فـي الـــمــادة 15 أعـاله إلـى تـــســـلـــيـم الـــمـــبـــلـغ
بـالــديــنـار عــنـد تــاريـخ تــحـديــد الـقــيــمـة نــقـدا وإلـى
ـبـلغ بـالعـمـلـة الصـعـبة عـنـد تـاريخ االستـحـقاق تــســلـيـم ا
مـحـل الـعــقـد. تُـخــصّص هـذه الــعـمــلـيــات حـصــريـا لـلــزبـائن
ـكن لـهذه الـفـئة من الـذين بحـوزتـهم خـزينـة بـالـدينـار. و
الـعـمــلـيـات أن تُـبـرم مع بـنك اجلـزائـر بـالـعـمالت الـصـعـبـة
ــــحـــفـــظــــته من "االحــــتـــيـــاطــــيـــات الـــرســــمـــيـــة ــــتـــواجـــدة  ا

للصرف".

التعاريف :التعاريف :

ـادة 22 :  : عــمـلــيـة الــصــرف ألجل هي مـعــامــلـة يــتّـفق ـادة ا ا
من خاللــهـا طــرفـان عـلى تــبـادل عـمــلـة مــقـابل عـمــلـة أخـرى
.«outright» أو« forward » بـســعــر يُـدعى « سـعـر ألجل » أو
ــتــبــادلــة عـنــد تــاريخ اســتــحــقـاق ويـتـم اسـتـالم الـعــمالت ا

مستقبلي.

ـادة 23 : : خيـار الـصـرف من الـصـنف األوروبـي هو ـادةا ا
حق ولـيس الـتـزامـا لـشـراء أو بـيع مـبـلغ مـحـدّد ومُـحـرّر
بــعـمـلـة صــعـبـة مــا مـقـابل الــديـنـار وبـســعـر يُـدعى « سـعـر
الـتـنـفـيذ prix d’exercice » أو« strike price » وعـنـد تاريخ

استحقاق محدد مسبقا. 

ـتـدخـلون في ـعـتـمدون ا ـادة 12 : : يُلـزم الـوسـطاء ا ـادة ا ا
ــصــارف بــاإلعالن عـــلى ســبــيل ســـوق الــصــرف مــا بـــ ا
الــداللــة وبــاســتــمــرار عن أســعــار الــصــرف نــقــداً لــلــشـراء
ـطـبـقـة عـلى الـعـمالت ولـلـبـيع وكـذا عن مـعـدالت الـفـائـدة ا

عتاد تعاملهم  بها  مقابل الدينار. الصعبة ا

13 : : ال تُـطبق أحـكـام هذا الـنـظام عـلى عـملـيات ادة  ادة ا ا
الصرف اليدوية.

تعاريف :تعاريف :

ــــصــــارف هي ــــادة 14 : :  ســــوق الـــصــــرف مــــا بــــ ا ــــادة ا ا
سـوق يُمـكن لـلـمتـدخـلـ على مـسـتـواها الـقـيـام بعـمـلـيات
الــصـــرف نــقــداً وألجل وكـــذا الــقــيـــام بــعــمـــلــيــات اخلـــزيــنــة

بالعملة الصعبة.

15 : : يُـفــهم من عــمــلـيــة صــرف كل مــعـامــلــة بـ ـادة  ـادة ا ا
األطـراف يـشـتـري من خاللـهـا أحـد األطـراف مـبـلـغـا مـتـفـقا
عــلـيه مُــحـرّرا بــعـمــلــة مـا مــقـابل بــيع لـطــرف آخـر مــبـلــغـا
ـبـلـغ مـتـفـقـا عـليـه ومُحـرّرا بـعـمـلـة أخـرى. يـتم تـسـلـيم ا

عـند نـفس تـاريخ حتـديد الـقـيمـة. وعـند حتـقـيق كل عمـلـية
صرف يُحدّد كل طرف (شـفاهيا أو كتابيا أو إلكترونيا)
بلغ ُـشتـرى وا بلغ ا ُـباعـة وا ُشـتراة والعـملة ا الـعملـة ا
ــعــامــلــة وتــاريخ حتــديــد ُــبــاع وســعــر الـــصــرف وتــاريخ ا ا
الـقيـمة وتـاريخ االسـتحـقاق (بـالـنسـبة لـعـملـيات الـصرف
ـــنـــتـــظــر ألجل) وكـــذا مـــكـــان تــســـلـــيـم الـــعــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة ا

استالمها.

ادة 16 : : عملية الـصرف نقدا هي معاملة يتفق من ادة ا ا
خاللـهـا طــرفـان بـتـبــادل عـمـلـة مــقـابل عـمـلــة أخـرى بـسـعـر
يـدعى « سـعـر الـصـرف نـقدا» أو « سـعـر الـصـرف الـفور»
إذ يــتم تـســلـيم هــاتـ الــعــمـلــتـ عــمـومــا في يـوم الــعـمل
ـكن ـعـامـلـة. غـيـر أنه  الـثـاني الـذي يـلـي تـاريخ حتـقـيق ا
الطـرفـ أن يتـفقـا علـى التـسلـيم في نـفس تاريخ حتـقيق

عاملة أو في اليوم الذي يليه. ا

17 : : عــمــلــيــة اخلــزيــنــة بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة هي ـادة  ـادة ا ا
ُـقرض » لـطـرف آخر معـامـلـة يقـرض من خاللـهـا طرف « ا
ُــقــتـرض » مــبــلــغــا مُـحــرّرا بــعــمــلــة مــا لــفــتــرة مــحـددة « ا
ـعـاملـة. وعـند ـعدل فـائـدة متـفـقـاً علـيـهمـا عـنـد حتقـيق ا و
ـــقــتـــرِض لـــلـــمُــقـــرِض األصل تـــاريـخ االســتـــحـــقـــاق يُــســـدّد ا

والفوائد.
الباب الثانيالباب الثاني

أدوات تغطية خطر الصرفأدوات تغطية خطر الصرف

أحكام عامة :أحكام عامة :

ـــعـــتــمـــدين الـــقـــيــام ــادة 18 : : يُـــرخص لـــلـــوســطـــاء ا ــادة ا ا
حلـســابـهـم اخلـاص أو حلـســاب زبـائــنـهم بــعـمــلـيــات تـغــطـيـة
رتبط بالعمالت الصعبة مقابل الدينار. خطر الصرف ا
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ُمـكن التعرض لها - إبالغ الزبائن بجـميع اخملاطر ا
قترحة عليهم وجب العمليات ا

ـــثـل فــــيـــمــــا يــــخص ــــعــــامــــلــــة بــــا - احـــــتــــرام مــــبـــدأ ا
ــعــتـــمــدين  فـي ظل احــتــرام الـــتــســعـــيــر بــ الـــوســطـــاء ا

قابل قواعد التسيير اجليد خلطر الطرف ا

- جتنب االسـتفـادة من أي خـطأ واضح في الـتـسعـير
ورد عن طرف مقابل.

ــادة 28 : : يـــنــبـــغي عـــلى الـــوســـطـــاء مــراعـــاة قـــواعــد ــادة ا ا
حسن السلوك اآلتية :

ُــسـعّـرة ـعـدالت ا - يــجـب أن تُــشـــكّـل األسـعــار أو ا
ــتــدخل الـــذي قــدّمــهــا إالّ إذا الــتــزامــا صـــارمــا من طـــرف ا
أُعــــلـن بـــوضـــوح أنّ هـــذا الـــتـــســـعـــيـــر مُـــعـــطى عـــلى ســـبـــيل

الداللة

- كل طـــرف مــقـــابل يــتـــأخــر فـي اتــخـــاذ الــقـــرار بــعــد
حــصــوله عــلى الــتـســعــيــر بــنـاء عــلى طــلــبه يــتــعـرض إلى

إمكانية تغيير أو إلغاء هذا التسعير

ـــعـــامـــلـــة - حتت طـــائـــلــــة الـــرفض عـــنـــدمـــا تـــتــــعـــلق ا
الـــمـــتــــوخـــاة بـــمــــبـــالـغ جـــدُ صــــغـــيـــرة أو جــــدُ كـــبـــيـــرة
مــــقــــارنــــة بـــالــــمــــعــــايـــيــــر الــــمــــحـــددة مــن طـــرف بــــنـك
الــجــزائـر يــجـب عــلـى الــطــرف الــمــقــابـل الــذي طــلـب
الـتـسعـيـر أن يـعـلن عن مـبلـغ واجتاه (مـشـتـري/بـائع) هذه

عاملة ا

ـفـوتـرة لـلـزبائن - ال يـنـبـغي أن تـتجـاوز األسـعـار ا
ــائــة (%1) في أي حــال مـن األحــوال أكــثــر من واحــد في ا
ُــســدّد من طـــرف الــوســيط ــرجّـح ا من مـــتــوسط الــســـعــر ا
ـعتمـد عنـد شراء كل عمـلة صـعبة بـتاريخ حتـديد القـيمة ا

عّنية ا

ــعــتــمــديـن أن يُــخــصّــصــوا - يــجـب عــلى الــوســطـــاء ا
لــزبــائــنــهـم مــعــامــلــة عــادلــة عــنــد الــقــيــام بــعــمــلــيــات ســوق

صارف الصرف ما ب ا

ــــــعــــــامالت احملــــــقــــــقــــــة بـــــ - يـــــــجـب أن تـــــكــــــون كـل ا
الــوســـطــاء الــمـــعــتـــمــديـن مـــحـلّ تــأكـــيــد كـــتــابـي فـي
أجـل ال يـــــــتــــــعـــــــدى يـــــــوم الــــــعـــــــمـل الـــــــذي يـــــــلـي تـــــــاريـخ
الــــمــــعــــامـــلـــــة. ويــــجـب أن يــــتــــضــــمــن هــــذا الــــتــــأكــــيــــد
بـــالــــتـــفــــصـــيـل جــــمـــيــع الـــمـــعــــلـــومــــات الـــمــــتـــعــــلـــقـــة
بـالــمــعــامـلـة. وفي حـالـة اعـتـراض عن أيـة مـعـلـومة واردة
ضـمـن الـتـأكــيـد يـنـبـغـي إبـالغ الــطـرف الـمـُصـدر في
أجل ال يــتــعــدى يــوم الــعــمل الــذي يــلي تــاريخ اســتـالم هـذا

التأكيد.

يـــــســـــمى اخلــــيــــار الــــذي يُــــخــــوّل صــــاحــــبه حـق شـــراء
الــعــمــلـة الـصــعـبـة ألجـل مـقـابل الــديـنـار « خـيــار الـشـراء

.« option call 

ويـــــســـــمـى اخلــــيــــار الــــذي يُـــخــــوّل صــــاحــــبه حق بــــيع
العـمـلـة الـصـعـبـة ألجـل مـقـابـل الـديـنـار « خيار البيع

.« option put

شـترون مـقـابل احلق الذي تـمـنحه 24 :  : يُلـزم ا ادة  ادة ا ا
إيـــاهم حـــيــازة خـــيـــار الــصـــرف بــتـــقــد عـالوة لــلـــبــائـــعــ

.« prix de l’option تسمى « سعر اخليار

بـادلة « swap » لـلعمالت ادة 25 : : تتـشـكّل عمـليـة ا ادةا ا
الصعـبة من عمـليـتي صرف متـعاكـستي االجتاه إحـداهما

نقدا واألخرى ألجل.

الباب الثالثالباب الثالث
القواعــد األخالقية وقواعد حسـن السلـوكالقواعــد األخالقية وقواعد حسـن السلـوك

26 : : تُـــطـــبّــق الــقـــواعـــد األخــالقـــيـــة وقـــواعــد ـادة  ـادة ا ا
حـسـن الـسـلـوك عــلـى جـمـيـع الـوسـطــاء الـمـعـتـمـديـن
ـصارف ـتـدخـل عـلى مـسـتوى سـوق الـصـرف ما بـ ا ا
شـاركـ سـواء بطـريـقة ـستـخـدمـ ا وكـذا على جـمـيع ا
مــبـاشــرة أو غـيــر مـبــاشـرة في الــعـمــلـيــات عـلى مــسـتـوى
هــــــذه الـــــســـــوق وتـــــهـــــدف هـــــذه الـــــقـــــواعـــــد إلـى تـــــشـــــجـــــيع
االحــــتـــرافــــيــــة وســـمــــعــــة الـــســــاحــــة. كـــمــــا تــــهـــدف إلـى
تـــوفــــيـــر إطـــار مـالئم لـــتــــســـويـــة كـل نـــزاع قـــد يــــنـــجم بـــ

الـوسـطـاء الـمــتـدخلـيـن عـلـى مـسـتـوى سـوق الـصـرف
صارف. ما ب ا

ـعـتـمـدين ـادة 27 : : يـجب عـلى مـسـيـري الــوسـطـاء ا ـادة ا ا
ــسـتــخــدمــ الـذيـن يـتــصــرفــون حتت مـســؤولــيــتـهم أو وا
حلـسـابـهم الـتـحـلي دومـا بـالـنـزاهـة واالسـتـقـامة األخـالقـية
والوالء. ويجب عليـهم خصوصا مراعاة القواعد األخالقية

اآلتية :

ـسـاهـمـة من خالل أي ـشـاركـة أو ا - االمـتــنـاع عن ا
فــعل فـي كل عــمــلـيــة مـن شــأنـهــا أن تــؤدي إلى تــشــويه أو
إخالل في آلـيـات الـسـوق بـقـصـد احلـصـول عـلى أي مـنـفـعة

أو مصلحة

- تـفــادي تـســريب أو تـرويج إشــاعـات عــلى مــسـتـوى
ـسـاس بـسـمـعـة مـتدخـلـ آخـرين في الـسـوق من شـأنـهـا ا
هـــــذه الــــــســـــوق أو إخـالل آلـــــيـــــات تــــــشـــــكـــــيـل األســـــعـــــار أو

عدالت ا
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ـــارس أنـــشــطـــتـه طـــبـــقــا - أنّه مُـــشـــكّـل شــرعـــاً وأنّـه 
للقوان واألنظمة التي تُطبّق عليه

- أنّه يـــتــمــتـع بــجـــمــيع الـــصالحــيـــات والــقـــدرة عــلى
ثل ـعـامالت على مـسـتـوى الـسوق وأنّ الـقـيـام  حتـقـيق ا

عامالت مُرخّص من طرف هيئاته االجتماعية هذه ا
- أنّ جلـــــمـــــيع االلـــــتـــــزامـــــات الــــنـــــاجـــــمـــــة عن جـــــمـــــيع

ُحقّقة قوة إلزامية جتاهه     عامالت ا ا
- أنّ لــيس ألي خــلل أو إمـــكــانــيــة وقــوع خــلل تــأثــيــر
عـــلى قـــدرتـه لـــتـــحـــقـــيق مـــعـــامـالت في الـــســـوق ولـــلـــقـــيـــام

ترتبة عنها بالتسديدات ا
- أنّه ال يــوجـد ضـده أي إجـراء قـضـائي أو مـطـالـبـات
ـتـابـعـات قـضـائـيـة أو جــاريـة أو حـسب عـلـمه تـهـديــدات 
مـطـالبـات قـد يتـرتب عـنـها تـدهـور معـتـبر في مالءته أو
ــعـــامالته عــلـى مــســتــوى قــد تـــؤثــر عــلـى الــتــنـــفــيــذ اجلـــيّــد 

السوق.

ــادة 35 : : يــتـم الــتــفــاوض بــالــتــراضـي عــلى جــمــيع ــادة ا ا
نصـوص عليها في هذا الـنظام ب الوسطاء عامالت ا ا
ــعـــتـــمــدين ـــعــتـــمــديـن فــيـــمـــا بــيـــنــهـم وبــ الـــوســطـــاء ا ا

وزبائنهم مع االمتثال الصارم للقواعد الدولية.

ـــعــتــمـــدون في حــالــة ــادة 36 : : يــلــتـــزم الــوســطــاء ا ــادةا ا
وقـوع نــزاع حـول مـعــامـلـة تــمّت فـيـمــا بـيـنـهـم بـاتـخـاذ كل
اإلجـراءات الضروريـة لتسـويته ودّيا. وإذا اسـتحال ذلك
ـكن أن تـلـجـأ األطـراف إلى حتـكـيم بـنك اجلـزائـر بـشـرط

التخلي عن كل طرق طعن أخرى.

ـادة 37 : : يــجب أن تـكـون جـمـيـع مـعـامالت الـصـرف ـادة ا ا
ـعتـمدين ُـحقّـقة بـ الـوسطـاء ا وتـغطـية خـطـر الصـرف ا
ـقيمـ وغير وزبـائنهم مـدعومـة بعمـليـات تسديـد ب ا
ــنـظّــمـة ــقـيــمــ تـتم طــبـقــا لــلـقــوانـ ولــلـتــنــظـيــمـات ا ا

للتجارة اخلارجية وللصرف.

ادة 38 : تُـحدّد كـيفـيات تـطـبيق أحـكام هـذا النـظام ادة ا ا
من خالل تعليمات.

39 : : تـلغى كـل األحكـام السـابـقة اخملـالـفة ألحـكام ادة  ادة ا ا
هذا النظام.

ـادة 40 : : ينـشـر هـذا النـظـام في اجلـريّـدة الرّسـمـيّة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

ــوافق 10 حـــرر بـــاجلـــزائــر في 16 شـــوال عــام 1438 ا
يوليو سنة 2017.

محمد لوكالمحمد لوكال

ـــعـــتـــمـــدين أن 29 : : يـــنـــبـــغي عـــلـى الـــوســـطـــاء ا ــادة  ــادة ا ا
الئـمة ووضـع نظام ـادية ا وارد الـبشـرية وا يتـزودوا با
معـلـومـات وتـنـظـيم وإجـراءات رقـابـة اخملـاطـر التـي تنـجم
عن عـملـيـات السـوق التي يـقـومون بـها. وفي هـذا اإلطار
يـــجب عـــلـــيـــهم الـــســـهـــر عـــلى الـــفـــصـل الـــصـــارم بـــ مـــهــام
ـكـتب األمـامي front office ) ومـهـام الـرقـابـة الـتـفـاوض (ا
ـكـتب اخلـلفي ومـهـام الـدفع ومهـام الـتسـجـيل احملـاسبي (ا

تعلقة بهذه العمليات. back office ) ا

ــعـتــمــدين وضع ـادة 30 : : يـنــبــغي عــلى الــوســطــاء ا ـادةا ا
ـديرياتـهم العامـة بأن تكون إجراءات من شـأنها الـسماح 
عــلى درايــة بــدقــة وبــاسـتــمــرار حــول الــتــعــرض الـشــامل
ــــمـــكن ــــراقـــبــــة اخملـــاطــــر ا وحــــسب كل عــــمـــلــــة صــــعـــبــــة و

التعرض لها.

31 : : يـــجـب عـــلـى مـــســتــــخـــدمـي الـــوســـطــاء ـادة  ـادة ا ا
ـعــتـمـدين حتت طــائـلـة عــقـوبـات إداريـة و/أو مــتـابـعـات ا
عامالت قضائـية االمـتنـاع عن القيـام حلسـابهم اخلـاص 
ــؤسـسـاتـهم أو من خالل الـسـوق من خـالل غـرفـة الـتـداول 

عتمدين اآلخرين. غرف التداول للوسطاء ا

ـعتـمـدين قـائـمـة كـلـيّا وتـبـقى مسـؤولـيـة الـوسـطـاء ا
ـتــفـاوض بـشــأنـهـا من طـرف ــعـامالت ا بـالــنـسـبــة جلـمـيع ا

مستخدميهم في غرفة التداول.

ــادة 32 :: يـــجب أن تـــكـــون غـــرف الــتـــداول مُـــؤمـــنــة ــادة ا ا
بشكل كاف وأن يكون الدخول إليها مُنظّمًا.

ـعـدات تــسـجـيل ـكن تــزويـد غـرف الــتـداول هــذه  و
ـعتـمدون احلـائزون ات الـهاتـفيـة. ويُـلزم الـوسطـاء ا ـكـا ا

قابل بذلك. معدات كهذه أن يُعلموا أطرافهم ا

ــكن اســتــعــمــال الـتــســجــيالت الــهــاتــفــيـة  :: 33 ـادة  ـادة ا ا
ـــادة 32 أعـاله كـــســــنـــد لــــتـــســــويـــة أي ُـــشـــار إلــــيـــهــــا في ا ا
اعتراض حول معاملة ما. ويجب االحتفاظ بالتسجيالت
دة ثالثة (3) أشهـر على األقل أو إلى غاية حسب احلـالة 

عنية. عاملة ا تعلق با تسوية النزاع ا

يـــجب أن يــقــتــصـــر االطالع عــلى هــذه الـــتــســجــيالت
ــرخّص لـهـم قـانــونــا من طـرف حـصــريــا عـلـى األشـخــاص ا

عتمد. ديرية العامة للوسيط ا ا

الباب الرابعالباب الرابع
أحكام مشتركةأحكام مشتركة

ادة 34 : : خالل الـقيـام بأي مـعـاملـة منـصوص عـليـها ادة ا ا
في هذا النظام يُعتبر كل طرف قد أعلن : 
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األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
ساهمات وتوظيف األموال....................................................................... - ا
تعدّدة األطراف واجلهويّة.................................. اليّة ا - االكتتاب في الهيئات ا
ؤرّخ  فـي1962/12/31)..... ترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  ا - الدّيون ا
ـــالـيّة ادّة 172 مــن قـــانـون ا - الـدّيــون الـــمـتـرتّـبــة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( ا
لسنة 1993)...............................................................................................
ـديـن لـلخـزينـة العـموميّـة ( الـمـادّة 46 مـن األمـر رقم 03 - 11 - احلساب اجلـاري ا
ؤرّخ في 26 / 8 /2003 )............................................................................ ا
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................
عاد خصمها :............................................................................. - السّندات ا
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................
- األمانات (* *) : ...........................................................................................
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................
اجملمـوعاجملمـوع

اخلصوم :اخلصوم :
تداولة................................................................. - األوراق والقطع النّقديّة ا
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
اليّة............................................................. ؤسّسات ا - حسابات البنوك وا
-  استعادة السيولة (*)...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات................................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................
اجملمـوعاجملمـوع

ـــــــــــــــــــــــ
(*) يحتوي تسهيالت الودائع

فتوحة (* *) يحتوي عمليات السوق ا

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 30 يونيو  يونيو سنة سنة 2017
بالغ ( دج ) بالغ ( دج )ا ا

1.143.112.486,06

978.235.629.365,29

134.668.122.651,73

415.378.222,96

10.437.131.856.660,91

322.509.954.492,14

0,00

0,00

280.000.000.000,00

1.906.374.899,24

0,00

0,00

0,00

386.221.980.000,00

386.221.980.000,00

0,00

0,00

0,00

8.621.978.162,89

87.909.001.100,50

12.638.763.388.041,72

4.749.003.041.012,54

266.564.192.300,66

1.552.911.079,63

179.640.301.811,30

589.665.315.589,62

789.253.754.764,39

0,00

500.000.000.000,00

485.996.281.432,80

1.500.000.000.000,00

3.577.087.590.050,78

12.638.763.388.041,72
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