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السبت  ١3شوال عام  ١٤٤3هـ

السنة التاسعة واﳋمسون

اﳌوافق  ١٤مايو سنة  2022م

تحرير
اﻹدارة وال ّ

اﳉزائر

اﻻشتراك
ي
سنو ّ

مة للحكـومة
اﻷمانة العا ّ

تونس
بلدان خارج دول
اﳌغرب العربي

اﳌغرب
ليبيا

WWW.JORADP.DZ
ال ّ
طبع واﻻشتراك

موريطانيا

اﳌطبعة الّرسمّية
حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة

سنة

سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس ٠23.٤1.18.76

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 clé 68اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ 3٠٠ ٠6٠٠٠٠2٠193٠٠٤8

الهاتف  ٠23.٤1.18.89 :إﱃ 92

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠3 ٠٠ ٠6٠٠٠٠٠1٤72٠2٤2

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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اتفاقيات واتفاقات دولية
مرسوم رئاسي رقم  ١٧٩–22مؤّرخ ﰲ  3شوال عام ١٤٤3

مرسوم رئاسي رقم  ١٨0–22مؤّرخ ﰲ  3شوال عام ١٤٤3

اﳌوافق  ٤مايو سنة  ،2022يتضـم ـن التصـديـق عﲆ

اﳌوافق  ٤مايو سنة  ،2022يتضـم ـن التصـديـق عﲆ

البروت ـوك ـول اﳌتضمن تـعديل اﳌادة  ٥0الفقرة ''أ''

البروتوكول اﳌتضمن تـعديل اﳌادة  ٥٦من اتفاقية

م ـن ات ـف ـ ـاق ـية ال ـطـي ـران اﳌـدن ـي الـ ـدوﱄ ،اﳌ ـوّقـ ـع

الطيران اﳌدني الدوﱄ ،اﳌوّقع ﲟونتريال بتاريخ

ﲟ ـونـت ـري ـال بـتـاريـخ  ٦أكـت ـوب ـر سنة .20١٦

 ٦أكتوبر سنة .20١٦

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– ب ـن ـاء عـ ـﲆ ت ـق ـريـ ـر وزي ـر الـش ـؤون ال ـخ ـارج ـي ـة واﳉال ـيـة
الوطنية باﳋارج،

ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– ب ـن ـاء عـ ـﲆ ت ـق ـريـ ـر وزيـ ـر الـشـ ـؤون الـخـارج ـيـة واﳉـال ـيـة
ال ـوطنـيـة باﳋارج،

– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادة  7) 91و (12منه،
– وبعد اﻹطﻼع عﲆ البروتوكول اﳌتضمن تعديل اﳌادة
 ٥٠الـ ـفـ ـقـ ـرة ''أ'' مـ ـن اتـ ـفـ ـاقـ ـي ـة ال ـط ـي ـران اﳌدني ال ـدوﱄ ،اﳌو ّقـع
ﲟونتريال بتاريخ  6أكتوبر سنة ،2٠16

– وبـنـاء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الـمادة  7) 91و (12منه،
– وبعد اﻹطﻼع عﲆ البروتوكول اﳌتضمن تعديل اﳌادة
 ٥6من اتف ـاقـي ـة الـطـي ـران الـمدني الدوﱄ ،اﳌوّقع ﲟونتريال
بتاريخ  6أكتوبر سنة ،2٠16

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يـصـدق عـﲆ البروتوكول اﳌتضمن تعديل
اﳌادة  ٥٠ال ـف ـق ـرة ''أ'' م ـن ات ـف ـاق ـي ـة ال ـطـيـران اﳌدني الـدوﱄ،
اﳌوّقع ﲟونتريال بتاريخ  6أكتوبر سنة  ،2٠16اﳌلحق بأصل
هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : 2ي ـنشـر هـ ـذا اﳌرس ـوم ﰲ اﳉريـدة الّرسمّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـّرر ب ـاﳉ ـزائ ـر فـي  3ش ـوال عام  1٤٤3اﳌوافق  ٤مايو
سنة .2٠22

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يصدق عﲆ البروتوكول اﳌتضمن تعديل
اﳌادة  ٥6من اتفاقية الطيران اﳌدني الدوﱄ ،اﳌوّقع ﲟونتريال
بتاريخ  6أكتوبر سنة  ،2٠16اﳌلحق بأصل هذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : 2ي ـ ـ ـنشـ ـر هـ ـذا ال ـمرس ـوم فـي اﳉـريـ ـدة ال ـّرسمـّي ـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ح ـّرر ب ـاﳉ ـزائ ـر فـي  3شـوال عـام  1٤٤3اﳌوافق  ٤مايو
سنة .2٠22
عبد اﳌجيد تبون

عبد اﳌجيد تبون

قوانﲔ
ق ـانـ ـون رق ـم  0٧–22م ـؤّرخ ﰲ  ٤ش ـوال ع ـام  ١٤٤3اﳌوافق
 ٥مايو سنة  ،2022يتضمن التقسيم القضائي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بـناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  6–139و)1٤1الفقرة (2
و 1٤3و) 1٤٤الفقرة  (2و 1٤٥و 1٤8و 16٥و 179منه،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  1٥٥–66اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام 1386
اﳌوافق  8يونيو سنة  1966واﳌتضمن قانون اﻹجراءات
اﳉزائـيـة ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9–8٤اﳌؤرخ ﰲ  2جمادى اﻷوﱃ
عـ ـام  1٤٠٤الـمـوافـق  ٤فـبرايـر سـنة  198٤والـمتعلـق بالتنظيم
اﻹقليمي للبﻼد ،اﳌعدل واﳌتمم،

– وﲟ ـقـت ـضـى ال ـق ـانـ ـون ال ـعـ ـضـ ـوي رق ـم  11–٠٥الـم ـؤرخ فـي

– وﲟـ ـقت ـض ـى اﻷمـ ـر رقـ ـم  11–97الـم ـؤرخ فـي  11ذي ال ـقـعدة

 1٠ج ـمـادى ال ـثـانـيـة عام  1٤26اﳌوافق  17يوليو سنة 2٠٠٥

عـام  1٤17الـموافـق  19مارس سـنـة  1997والـمتضمن التقسيم

واﳌتعلق بالتنظيم القضائي ،اﳌعدل،

القضائي،
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– وﲟ ـ ـقـ ـتـض ـى ال ـ ـ ـقـ ـ ـانون رق ـم  ٠9–٠8اﳌ ـؤرخ فـي  18صـفـر
عام  1٤29الـموافق  2٥فبراير سنة  2٠٠8واﳌتضمن قانون

اﳌاّدة  : ٧ت ـح ـدد دوائـ ـر اخـتـص ـاص اﳉ ـه ـات الق ـض ـائي ـة
الـمـنصوص عليها ﰲ هذا الفصل ،عن طريق التنظيم.

اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية،

الفصل الثالث

– وبعد رأي مجلس الدولة،

التقسيم القضائي اﻹداري

– وبعد مصادقة البرﳌان،
يصدر القانون اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول
أحكام عام ـة
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يه ـدف هـ ـذا ال ـق ـان ـون إﱃ ﲢ ـدي ـد الـتـقس ـيم
القضائي.

5

اﳌاّدة  : ٨ﲢـ ـدث س ـت ) (6مـحاكم إدارية لﻼستئناف تقع
مقراتهـا بـاﳉـزائـر ووهـران وقسنطينة وورقلة وتامنغست
وبشار.
اﳌاّدة  : ٩ﲢـ ـدث فـي دائـ ـرة اخـتـصاص ك ـل محكمة إدارية
لﻼستئناف محاكم إدارية.
اﳌاّدة  : ١0ﲢـ ـدد دوائـ ـر اخـتـص ـاص اﳉـهـ ـات الـقـ ـض ـائ ـي ـة

اﳌاّدة  : 2ي ـشـمـ ـل الـتـقسـيـم الـقـضـائي اﳉـه ـات الـقضـائـيـة

الـمنصوص عليها ﰲ هذا الفصل عن طريق التنظيم.

للـنـظام القضائي العادي واﳉهات القضائية للنظام القضائي

الفصل الرابع

اﻹداري.
الفصل الثاني
التقسيم القضائي العادي
اﳌاّدة  : 3يح ـدث عـبـر مـجـمـوع الـتـراب ال ـوطـنـي ثـمـانـيـة
وخمسون ) (٥8مجلسا قضائيا ،تقع مقراتها ﰲ مدن أدرار

أحكـام انتقالية وختامية
اﳌاّدة  : ١١تـصـنـف اﳉـه ـات الـقـضائـيـة اﳌ ـذكـورة ﰲ ه ـذا
ال ـقـان ـون ،وف ـقـا للـم ـع ـايـيـر والـشـروط والـكـيـفـيات اﳌـحددة
عن طريق التنظيم.

والشلف واﻷغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار

صب اﳌجالس القضائية اﳉديدة اﳌنصوص
اﳌاّدة  : ١2تنـ ّ

وال ـب ـل ـي ـدة وال ـب ـوي ـرة وت ـام ـن ـغست وت ـبسة وت ـل ـمسان وت ـيـارت

عليها ﰲ هذا القانون تدريجيا ،عند توفر جميع الشروط

وتـ ـي ـزي وزو واﳉزائ ـر واﳉل ـف ـة وج ـي ـج ـل وسط ـي ـف وسع ـي ـدة

الضرورية لسيرها.

وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقاﳌة وقسنطينة واﳌدية
ومستغاﱎ واﳌسيلة ومعسكر وورقلة ووهران والبيض وبرج
ب ـ ـوع ـ ـري ـ ـريج وب ـ ـوم ـ ـرداس وال ـ ـط ـ ـارف وت ـ ـيسمسي ـ ـلت والـ ـوادي
وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعﲔ الدفﲆ وعﲔ
ﲤوشنت وغـ ـردايـ ـة وغـ ـلـ ـيـ ـزان والـ ـنـ ـعـ ـامـ ـة وإيـ ـلـ ـيـ ـزي وت ـن ـدوف

صبة
يمتد اختصاص اﳌجالس القضائية واﳌـحاكم اﳌن ّ
قبل صدور هذا القانون ،إﱃ دائرة اختصاص اﳉهات القضائية
اﳉديدة ،إﱃ غاية تنصيب هذه اﻷخيرة.
اﳌاّدة  : ١3تبقى اﻹجراءات القائمة أمام اﳉهات القضائية

وتيميمون وبرج باجي مختار وأوﻻد جﻼل وبني عباس وإن

اﳌختصة قبل صدور هذا القانون ،من اختصاص نفس هذه

صالح وإن قزام وتوقرت وجانت واﳌغير واﳌنيعة.

اﳉهـ ـات دون ﲢويـ ـلـ ـهـ ـا إﱃ جـ ـهـ ـة قضائـ ـيـ ـة أخـ ـرى مـ ـخـ ـتصة

اﳌاّدة  : ٤ﲢ ـدث ﰲ دوائ ـر اختصاص كل مجلس قضائي
محاكم.
يمكن إنشاء محكمة أو أكثر عﲆ مستوى نفس البلدية.
يمـك ـن أن يـمـتـد اﻻختـصـاص اﻹقـلـيـمي للمـ ـحكـمـة إﱃ ع ـدة
بلديات.
اﳌاّدة  : ٥يمكن إنشاء فروع ﰲ دائرة اختصاص اﳌـحاكم،
عﲆ مستوى البلديات ،بقرار من وزير العدل ،حافظ اﻷختام،
يحدد فيه مقرات الفروع واختصاصها.
اﳌاّدة  : ٦ﲢ ـدث بـ ـدائـ ـرة اخـتـصاص بعـض اﳌـج ـال ـس
القضائية ،محاكم ﲡارية متخصصة.

إقليميا ،طبقا ﻷحكام هذا القانون.
تسري أحـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـام الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـق ـ ـ ـرة اﻷوﱃ م ـ ـ ـن ه ـ ـ ـذه اﳌادة أيضا عﲆ
اﻹج ـراءات اﳉزائ ـي ـة اﳌت ـع ـل ـق ـة ب ـقضاي ـا اﳉن ـح واﳌخ ـالـفـات
اﳌعروضـة عﲆ غرف التحقيق والنيابة.
تـخـتـص ب ـالـفـص ـل فـي اسـتـئـن ـاف اﻷح ـكـام الـصـادرة طـبـقـا
ﻷحكام هذه اﳌادة ،اﳉهات القضائية لﻼستئناف اﳌختصة
قبل صدور هذا القانون.
اﳌاّدة  : ١٤ت ـبـق ـى اﻹج ـراءات اﳉنـائـيـة الـتـي هي مـوضـوع
قرار إحالة أمام محكمة اﳉنايات اﳌختصة قبل صدور هذا
القانون ،من اختصاص هذه اﻷخيرة.

 ١3شوال عام  ١٤٤3هـ
 ١٤مايو سنة  2022م
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ﲢّول اﻹجـ ـراءات اﳉن ـائ ـي ـة اﳉاري ف ـي ـه ـا ال ـت ـح ـق ـي ـق عﲆ
حالتها إﱃ قضاة التحقيق لدى اﳌـحاكم التي تصبح مختصة

قـ ـانـ ـون رق ـم  0٨–22مؤّرخ ﰲ  ٤شوال عام  ١٤٤3اﳌوافق

 ٥مايو سنة  ،2022يـحـدد تنظيم السلطة العليا
للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها

إقليميا ،ﲟجرد تنصيبها.
ﲢول بقوة القانون اﻹجراءات اﳉنائية ،باستثناء تلك

وصﻼحياتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اﳌتعلقة باﳊبس اﳌؤقت التي هي موضوع أمر إرسال
اﳌلف ووثائق اﻻثبات إﱃ النائب العام أو كانت قائمة أمام

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ

غرف اﻹتهام التابعة للمجالس القضائية اﳌختصة قبل صدور

– بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  2٤و) 1٤1الفقرة (2

هـ ـذا الـ ـق ـان ـون ،إﱃ غ ـرف اﻻت ـه ـام ل ـل ـم ـج ـالس ال ـقضائ ـي ـة ال ـتي
تصبح مختصة إقليميا طبقا للشروط اﳌنصوص عليها ﰲ
اﳌادة  12من هذا القانون.

و 1٤3و) 1٤٤الفقرة  (2و 1٤٥و 1٤8و 1٥٤و 2٠٤و 2٠٥منه،
– وﲟقتضى اتفاقية اﻷﱈ اﳌتحدة ﳌكافحة الفساد ،اﳌعتمدة
مـ ـن ق ـبـ ـل اﳉـمـعـ ـيـ ـة ال ـعـ ـام ـ ـة لﻸﱈ الـمـتح ـدة بنـيـوي ـورك يـوم

اﳌاّدة  : ١٥باستثناء التكاليف باﳊضور أو اﻻستدعاءات
اﳌوجهة إﱃ اﻷطراف والشهود ،ﻻ يتم ﲡديد العقود واﻹجراءات
التـي ص ـدرت قـبـل تـنـصـيـب اﳉـهـ ـات الـقـض ـائـيـة اﳉـدي ـدة
اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القانون.

 31أكتوبر سنة  2٠٠3اﳌصّدق عليها بتحفظ ﲟوجب اﳌرسوم
ال ـرئ ـاس ـي رق ـم  128–٠٤الـمؤرخ ﰲ  29صفر عام  1٤2٥اﳌوافق
 19أبريل سنة ،2٠٠٤
– وﲟقتضى اتفاقية اﻻﲢاد اﻻفريقي ﳌنع الفساد ومكافحته،

تنتج التكاليف باﳊضور واﻻستدعاءات آثارها العادية
القاطعة للتقادم حتى ولو لم يتم ﲡديدها.
اﳌاّدة ُ : ١٦تحّول إﱃ اﳉهات ال ـق ـضـائـيـة اﳉ ـدي ـدة ،أصول
اﻷوامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر واﻷح ـك ـام وال ـق ـرارات وكـ ـل ال ـوث ـائ ـق ذات الـصـل ـة

ال ـمعـت ـم ـدة بـمـ ـاب ـوت ـو فـي  11يـ ـول ـي ـو سـن ـة  ،2٠٠3اﳌ ـص ـّدق
عـلـ ـي ـه ـا ﲟ ـوج ـب اﳌ ـرسـوم الرئـاسي رقـم  137–٠6اﳌؤرخ فـي
 11ربـيـع اﻷول ع ـام  1٤27اﳌوافـق  1٠أبريل سنة ،2٠٠6
– وﲟقتضى اﻻتفاقية العربية ﳌكافحة الفساد اﳌـحررة
ب ـال ـق ـاه ـرة ،ب ـتـاري ـخ  21ديـسـمـبر سـنـة  ،2٠1٠اﳌصّدق عـلـيها

باختصاصها ،اﳌوج ـ ـودة عﲆ مست ـ ـوى اﳉهـ ـات الـ ـقضائـ ـيـ ـة

ﲟوجب اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤9–1٤اﳌؤرخ ﰲ  13ذي القعدة

اﳌختصة قبل صدور هذا القانون.

عام  1٤3٥اﳌوافق  8سبتمبر سنة ،2٠1٤

يؤهل رؤساء أمانات ضبط اﳉهات القضائية اﳉديدة

– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  ٠1–98اﳌؤرخ ﰲ  ٤صفر

لتسليم النسخ التنفيذية والنسخ من أصول اﻷوامر واﻷحكام

عام  1٤19اﳌوافق  3٠مايو سنة  1998واﳌتعلق باختصاصات

والقرارات اﳌنصوص عليها ﰲ هذه اﳌادة.

مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ،اﳌعدل واﳌتمم،

اﳌاّدة  : ١٧يخـتـ ـص رؤسـ ـاء اﳉـه ـ ـات الق ـض ـائ ـيـة الـمعن ـية
بالفصل ،ﲟوجب أمر ،ﰲ اﻹشكاﻻت اﳌتعلقة بتطبيق أحكام
اﳌواد من  13إﱃ  16من هذا القانون.
اﳌاّدة  : ١٨تـ ـل ـغـ ـى أحـ ـكـ ـ ـام اﻷم ـ ـر رق ـ ـم  11–97الـم ـؤرخ فـي
 11ذي القعدة عام  1٤17اﳌوافق  19مارس سنة  1997والـمتضمن
التقسيم القضائي.

– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  11–٠٤اﳌؤرخ ﰲ  21رجب
عام  1٤2٥اﳌوافق  6سبتمبر سنة  2٠٠٤واﳌتضمن القانون
اﻷساسي للقضاء،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  12–٠٤اﳌؤرخ ﰲ  21رجب
عام  1٤2٥اﳌوافق  6سبتمبر سنة  2٠٠٤الذي يحدد تشكيل
اﳌجلس اﻷعﲆ للقضاء وعمله وصﻼحياته،
– وﲟ ـقـت ـضى ال ـقـ ـان ـ ـون الـعـ ـض ـوي رقـ ـم  12–11الـمؤرخ فـي

غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية اﳌفعول إﱃ
حﲔ صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.
اﳌاّدة  : ١٩ي ـنشـ ـر هـ ـذا ال ـق ـان ـون فـي اﳉريـ ـدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ٤شوال عام  1٤٤3اﳌوافق  ٥مايو سنة
.2٠22

 2٤شـعـبـان عام  1٤32اﳌوافق  26يوليو سنة  2٠11الذي
يحدد تنظيم اﳌـحكمة العليا وعملها واختصاصاتها،
– وﲟـقـتـض ـى ال ـقـ ـانـ ـون الـعـض ـوي رقـ ـ ـم  1٥–18الـم ـؤرخ ﰲ
 22ذي اﳊجة عام  1٤39اﳌوافـق  2سبتمبر سنة  2٠18واﳌتعلق
بقوانﲔ اﳌالية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  1٥٥–66اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام 1386
اﳌوافـ ـ ـق  8يـ ـونـ ـي ـو سن ـة  1966واﳌتضمـ ـن قـ ـان ـون اﻹج ـراءات

عبد اﳌجيد تبون

اﳉزائية ،اﳌعدل واﳌتمم،
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– وﲟقتضى اﻷمر رقم  1٥6–66اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام 1386

يصدر القانون اﻵتي نصه :

اﳌوافق  8يونيو سنة  1966واﳌتضمن قانون العقوبات،

الفصل اﻷول

اﳌعدل واﳌتمم،

أحكام عامة

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٥8–7٥اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام 139٥
اﳌوافق  26سبتمبر سنة  197٥واﳌتضمن القانون اﳌدني،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٥9–7٥اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام 139٥
اﳌوافـ ـ ـ ـق  26سبـ ـتـ ـمـ ـبـ ـر سنـ ـة  197٥واﳌتضم ـن ال ـق ـانـون
التجاري ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟ ـقـتـضـى ال ـق ـان ـون رق ـم  ٠7–79الـمؤرخ ﰲ  26شعـبـان
ع ـام  1399الـمـواف ـق  21ي ـولـي ـو سنـة  1979والـمتضمن قانون

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :طب ـقـ ـا ﻷحـكـ ـام اﳌـادة  2٠٥م ـن ال ـدسـت ـور،
ي ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـدف هـ ـذا الـقـ ـان ـون إﱃ ﲢ ـديـ ـد ت ـ ـ ـ ـنـظ ـيـم الـسـلـطـة الـعـلـيـ ـ ـ ـا
لـ ـ ـلـشـف ـافـيـة وال ـوق ـاي ـة م ـن الـفـس ـاد ومـك ـافـحـتـه وتشك ـ ـي ـ ـل ـ ـه ـ ـا
وصﻼحياتها ،التي تدعى ﰲ صلب النص “السلطة العليا”.
اﳌاّدة  : 2الس ـل ـ ـط ـ ـة الـ ـعـ ـ ـل ـيـا م ـؤسـس ـة مـسـتـق ـل ـة تـتـمـتـع
بـالـشـخصـيـة اﳌعنوية واﻻستقﻼل اﳌاﱄ واﻹداري.
اﳌاّدة  : 3يقع مقر “السلطة العليا” ﲟدينة اﳉزائر.

اﳉمارك ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  2٠–9٥اﳌؤرخ ﰲ  19صفر عام 1٤16
اﳌوافق  17يوليو سنة  199٥واﳌتعلق ﲟجلس اﳌـحاسبة،
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الفصل الثاني
صﻼحيات السلطة العليا
اﳌاّدة  : ٤تهدف السلطة العليا إﱃ ﲢقيق أعﲆ مؤشرات

– وﲟـقـتـضـى اﻷم ـر رق ـم  23–9٥الـمـؤرخ فـي  29ربـيـع اﻷول

النزاهة والشفافية ﰲ تسيير الشؤون العمومية ،وتتوﱃ

عام  1٤16اﳌوافق  26غشت سنة  199٥واﳌتضمن القانون

ف ـضـﻼ ع ـن ال ـصـﻼحيـات الـمنصوص عليها ﰲ اﳌادة  2٠٥من

اﻷساسي لقضاة مجلس اﳌـحاسبة،

الدستور ،الصﻼحيات اﻵتية :

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠1–٠٥اﳌؤرخ ﰲ  27ذي اﳊجة

 –1جمع ومركزة واستغﻼل ونشر أي معلومات وتوصيات

عام  1٤2٥اﳌوافق  6فبراير سنة  2٠٠٥واﳌتعلق بالوقاية

من شأنها أن تساعد اﻹدارات العمومية وأي شخص طبيعي

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـيـيـض اﻷم ـوال وﲤـوي ـل اﻹرهـ ـاب وم ـكـ ـافـحـتـهـم ـا،

أو معنوي ﰲ الوقاية من أفعال الفساد وكشفها،

الـمع ـدل وال ـمتمم،

 –2التقييم الدوري لﻸدوات القانونية اﳌتعلقة بالشفافية

– وﲟ ـقـتـضـى الـ ـق ـانـ ـون رق ـم  ٠1–٠6الـم ـؤرخ فـي  21مـحرم

والوقاية من الفساد ومكافحته والتدابير اﻹدارية وفعاليتها

ع ـام  1٤27اﳌوافق  2٠فبراير سنة  2٠٠6واﳌتعلق بالوقاية

ﰲ مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ،واقتراح

من الفساد ومكافحته ،اﳌعدل واﳌتمم،

اﻵليات اﳌناسبة لتحسينها،

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3–٠6اﳌؤرخ ﰲ  19جمادى الثانية
ع ـام  1٤27الـموافـق  1٥ي ـولـيـو س ـنة  2٠٠6والـمتضمن القانون
اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،
– وﲟـقـت ـض ـى ال ـق ـان ـون رق ـم  ٠7–18الـم ـؤرخ ﰲ  2٥رمضان
عام  1٤39اﳌوافق  1٠يونيو سنة  2٠18واﳌتعلق بحماية
اﻷشخاص الطبيعيﲔ ﰲ مجال معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع
الشخصي،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠9–21اﳌؤرخ ﰲ  27شوال عام 1٤٤2
اﳌوافق  8يونيو سنة  2٠21واﳌتعلق بحماية اﳌعلومات
والوثائق اﻹدارية،
– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،

 –3تلـقـ ـي التصريـحـات بـالـ ـمـمـتـلـكـات وضـمـان مـع ـاﳉتـه ـا
ومراقبتها وفقا للتشريع الساري اﳌفعول،
 –٤ضمان تنسيق ومتابعة اﻷنشطة واﻷعمال اﳌتعلقة
بالوقاية من الفساد ومكافحته التي ﰎ القيام بها ،عﲆ أساس
التقارير الدورية واﳌنتظمة اﳌدعمة باﻹحصائيات والتحاليل
واﳌوجهة إليها من قبل القطاعات واﳌتدخلﲔ اﳌعنيﲔ،
 –٥وضع شبكة تفاعلية تهدف إﱃ إشراك اﳌجتمع اﳌدني
وتوحيد وترقية أنشطته ﰲ مجال الشفافية والوقاية من
الفساد ومكافحته،
 –6تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة ﰲ تنظيم اﻷنشطة
اﳋيرية والدينية والثقافية والرياضية ،وﰲ اﳌؤسسات
العمومية واﳋاصة من خﻼل إعداد ووضع حيز العمل اﻷنظمة
اﳌناسبة للوقاية من الفساد ومكافحته،
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 –7السهر عﲆ تطوير التعاون مع الهيئات واﳌنظمات

ي ـح ـّدد م ـح ـت ـوى أن ـظ ـم ـة الشف ـاف ـي ـة وال ـوق ـاي ـة م ـن الـفساد

اﻹقليمية والدولية اﳌختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته،

ومكافحته وكذا شروط وطرق تنفيذها ،عن طريق التنظيم.

 –8إعـ ـداد تـ ـقـ ـاريـ ـر دوريـ ـة عـ ـن تـ ـن ـف ـي ـذ ت ـداب ـي ـر وإج ـراءات

اﳌاّدة  : ٨تتضمن اﳌتابعة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة 7

الشف ـاف ـي ـة وال ـوق ـاي ـة م ـن ال ـفساد وم ـك ـاف ـحـتـه ،وفـقـا لﻸحـكـام

من هذا القانون ،التأكد من وجود أنظمة الشفافية والوقاية

اﳌتضمنة ﰲ اﻻتفاقيات،

م ـن الـفـسـاد ومـكـافحـتـه ومـدى جـودتـهـا وفـع ـالـيـتـهـا ومـﻼءمـة

 –9التعاون بشكل استباقي ﰲ وضع طريقة منتظمة

تنفيذها.

ومنهجية لتبادل اﳌعلومات مع نظيراتها من الهيئات عﲆ

تهدف التوصيات التي تصدرها السلطة العليا ﰲ هذا

اﳌستوى الدوﱄ ،ومع اﻷجهزة واﳌصالح اﳌعنية ﲟكافحة

اﻹطار إﱃ اﳌساعدة ﰲ وضع التدابير واﻹجراءات اﳌناسبة

الفساد،

لكل هيئة أو مؤسسة معنية.

 –1٠إعداد تقرير سنوي حول نشاطها ترفعه إﱃ رئيس
اﳉمهورية ،وإعﻼم الرأي العام ﲟحتواه.
اﳌاّدة  : ٥تتوﱃ السلطة العليا التحريات اﻹدارية واﳌالية

يحدد النظام الداخﲇ للسلطة العليا مبادئ حسن السلوك
التي يتبعها أعوانها.
ما من تلقاء
اﳌاّدة  : ٩تقوم السلطة العليا عندما تعاين ،إ ّ

ﰲ مظاهر اﻹثراء غير اﳌشروع لدى اﳌوظف العمومي الذي

نفسها أو بعد تبليغها أو إخطارها ،وجود انتهاك ﳉودة

ﻻ يمكنه تبرير الزيادة اﳌعتبرة ﰲ ذمته اﳌالية.

وف ـ ـع ـ ـال ـ ـي ـ ـة اﻹج ـ ـراءات اﳌط ـ ـب ـ ـق ـ ـة داخ ـ ـل ال ـ ـهـ ـيئـ ـات واﻹدارات

يمكن أن تشمل التحريات التي ﲡريها السلطة العليا أي
شخص يحتمل أن تكون له عﻼقة بالتستر عﲆ الثروة غير
اﳌبررة ﳌوظف عمومي ﰲ حال ما إذا تبﲔ أن هذا اﻷخير
هو اﳌستفيد اﳊقيقي منها ﲟفهوم التشريع الساري.
يمـك ـن ال ـسلـطـ ـة الـع ـل ـي ـا أن تـط ـلـب ت ـوضـيـحـ ـات م ـكـتـ ـوب ـة
أو شفوية من اﳌوظف العمومي أو الشخص اﳌعني.
ﻻ يعتد بالسر اﳌهني أو اﳌصرﰲ ﰲ مواجهة السلطة
العليا.
ت ـحـدد كـ ـيف ـ ـي ـات تطـب ـيـق هـ ـذه اﳌ ـادة ،عـ ـنـ ـد اﻻق ـت ـض ـ ـاء،
عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : ٦يجوز تبليغ و/أو إخطار السلطة العليا من قبل
أي شخ ـص طبـيـع ـي أو مـعـن ـوي ل ـدي ـه مـعـلـوم ـات أو معطيات
أو أدلة تتعلق بأفعال الفساد.
يشترط ،لقبول التبليغ أو اﻹخطار ،أن يكون ذلك مكتوبا
وموقعا ويحتوي عﲆ عناصر تتعلق بأفعال الفساد والعناصر
الكافية لتحديد هوية اﳌبّلغ أو اﳌخطر.
تت ـم ح ـم ـاي ـة اﳌـخط ـر أو اﳌـبـّل ـغ وف ـق الـتشـريـع الـسـاري
اﳌفعول.
اﳌاّدة  : ٧تتوﱃ السلطة العليا متابعة مدى امتثال اﻹدارات
الـعـم ـومـيـة وال ـجـماع ـات اﳌ ـحـلـيـة واﳌ ـؤسـس ـات الـع ـمـومـيـة

العمومية واﳉمعيات واﳌؤسسات واﳌتعلقة بالوقاية من
أفعال الفساد والكشف عنها ،بتوجيه توصيات قصد اتخاذ
اﻹجراءات التي من شأنها وضع حد لهذه اﻻنتهاكات ﰲ اﻷجل
الذي ﲢدده.
يتعّين عﲆ اﳌؤسسات والهيئات اﳌعنية رفع تقرير إﱃ
السلطة العليا بشأن مدى اﻻلتزام بهذه التوصيات.
ﰲ حالة عدم الرد أو قصوره ،توجه السلطة العليا أمًرا إﱃ

اﳌؤسسة أو الهيئة اﳌعنية يلزمها بتنفيذ التوصيات ﰲ
مدة ﻻ تزيد عن سنة.
وﰲ حالة عدم اﻻلتزام باﻷمر ،تبلغ السلطة العليا اﻷجهزة
اﳌختصة اﳌـ ـحـددة ع ـن ط ـري ـق التـنـظي ـم ،ﻻتخـاذ اﻹج ـراءات
اﳌناسبة.
اﳌاّدة  : ١0يـمـكـن الـسـلطـ ـة الـع ـلـيا عندما تﻼحظ ،من تلقاء
نفسها أو بعد تبليغها أو إخطارها ،وجود خرق للقواعد اﳌتعلقة
بالنزاهة ،اتخاذ التدابير اﻵتية :
– توجيه إعذار إﱃ اﳌعني ،إذا كانت اﻹجابات التي قدمها
غير مجدية،
– إصدار أوام ـ ـر ﰲ ح ـ ـال م ـ ـع ـ ـايـ ـنـ ـة أي تأخـ ـيـ ـر ﰲ تـ ـقـ ـدﱘ
التصريحات ،أو قصور أو عدم الدقة ﰲ محتواها ،أو عدم
الرد عﲆ طلب التوضيح،

واﳌـؤسـسـات اﻻقتص ـادي ـة واﳉمعيات واﳌؤسسات اﻷخرى

– إخ ـطـار ال ـنـائ ـب ال ـع ـام اﳌـخـتـص إقـلـيـمـيا ﰲ حـالـة ع ـدم

لﻼلتزام باﳌطابقة ﻷنظمة الشفافية والوقاية من الفساد

التصريح ،بعد إعذار اﳌعني أو ﰲ حالة التصريح الكاذب

ومكافحته.

باﳌمتلكات.

 ١3شوال عام  ١٤٤3هـ
 ١٤مايو سنة  2022م
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يمكن رئيس السلطة العليا ،عند اﻻستعجال ،إصدار ذات

الفصل الثالث

اﻷوامـ ـر لـ ـلـ ـه ـيئ ـة أو اﳌؤسسة اﳌع ـن ـي ـة ،عﲆ ال ـن ـح ـو اﳌـحدد
أعﻼه ،عﲆ أن يعرض اﻷعمال اﳌتخذة عﲆ مجلس السلطة
العليا ﰲ أقرب دورة له.
اﳌاّدة  : ١١ﰲ حالة توفر عناصر جدية تؤكد وجود ثراء
غير مبرر للموظف العمومي ،يمكن السلطة العليا أن تقدم
لوكيل اﳉمهورية لدى محكمة سيدي امـحمد تقريرا بغرض
است ـصـدار تـ ـدابـ ـ ـير ﲢـف ـظـ ـيـة لـتـجـمـيـد عـمـلـي ـات مـص ـرفـي ـة
أو حجز ﳑتلكات ﳌدة ثﻼثة ) (3أشهر ،عن طريق أمر قضائي
يصدره رئيس ذات اﳌـحكمة.
يبلّغ اﻷمر التحفظي ،ﲟعرفة النيابة وبكافة الوسائل
القانونية ،إﱃ اﳉهات اﳌكلفة بتنفيذه.
ويكون هذا اﻷمر قابﻼ لﻼعتراض أمام نفس اﳉهة التي
أصدرته ﰲ أجل خمسة ) (٥أيام من تاريخ تبليغه للمعني،
ويكون اﻷمر اﳌتضمن رفض اﻻعتراض قابﻼ لﻼستئناف
ﰲ أجل خمسة ) (٥أيام من تاريخ تبليغه.
يقرر رئيس اﳌـحكمة رفع التدابير التحفظية أو ﲤديدها،
تلقائيا أو بناء عﲆ طلب وكيل اﳉمهورية اﳌختص.

تشكيل السلطة العليا وتنظيمها
اﳌاّدة  : ١٦تتشكل السلطة العليا من اﳉهازين اﻵتيﲔ :
– رئيس السلطة العليا،
– مجلس السلطة العليا.
اﳌاّدة  : ١٧تزود السلطة العليا بهيكل متخصص للتحري
اﻹداري واﳌاﱄ ﰲ اﻹثراء غير اﳌشروع للموظف العمومي.
ﲢدد شروط وك ـ ـي ـ ـف ـ ـي ـ ـات تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق هـ ـذه اﳌادة عـ ـن طـ ـريـ ـق
التنظيم.
اﳌاّدة  : ١٨ت ـض ـم الـسـلـطـة الـعـلـيـا هـيـاك ـل ﲢـدد ع ـن طريق
التنظيم.
اﳌاّدة  : ١٩ﲢدد قائمة الوظائف العليا ﰲ الدولة بعنوان
السلطة العليا وتصنيفها ،طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول
بهما.
اﳌاّدة  : 20يحدد القانون اﻷساسي ﳌستخدمي السلطة
العليا عن طريق التنظيم.
القسم اﻷول

ﰲ ح ـال ـة ان ـقضاء ال ـدع ـوى ال ـع ـم ـوم ـي ـة ب ـال ـتـقـادم أو بـوفـاة

رئيس السلطة العليا

اﳌتهم ،يمكن وكيل اﳉمهورية وبالنظر إﱃ ما هو متوفر
لديه من عناصر أن يبلغ الوكيل القضائي للخزينة قصد
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اﳌاّدة  : 2١يعّيـن رئـيـس الـسلـط ـة الـعـليا من طرف رئيس

طلب مصادرة اﳌمتلكات اﳌجمدة أو اﳌـحجوزة ﲢفظيا

اﳉمهورية ،لعهدة مدتها خمس ) (٥سنوات ،قابلة للتجديد

عن طريق دعوى مدنية ،مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

مرة واحدة.

اﳌاّدة  : ١2عندما تتوصل السلطة العليا إﱃ وقائع ﲢتمل
الوصف اﳉزائي ،تخطر النائب العام اﳌختص إقليميا.
وتخطر مجلس اﳌـحاسبة ،إذا توصلت إﱃ أفعال تندرج
ضمن اختصاصاته.
ت ـواﰲ السل ـط ـة ال ـع ـل ـي ـا اﳉه ـة اﳌخـطـرة بـجـمـيـع الـوثـائـق
واﳌعلومات ذات الصلة ﲟوضوع اﻹخطار.
اﳌاّدة  : ١3يتعّيـ ـن ع ـﲆ اﳌ ـؤسـسـات والهـيئات العمومية

وكذا أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص ،التعاون مع
السلطة العليا وموافاتها باﳌعلومات والوثائق التي تطلبها
للقيام ﲟهامها ،ﲢت طائلة العقوبات اﳌقررة ﳉريمة إعاقة
السير اﳊسن للعدالة اﳌنصوص عليها ﰲ التشريع الساري
اﳌفعول اﳌتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
اﳌاّدة  : ١٤ت ـك ـون ق ـرارات الـسـلـطـة الـعـلـيا قـابـلـة للـطع ـن
الـقـضـائـي وفـق ـا للـتـشـريع الساري اﳌفعول.
اﳌاّدة  : ١٥ي ـحدد الـنظـام ال ـداخـﲇ للـسـلـطـة الـعـليا القواعد
واﻹجراءات اﳌطبقة أمامها.

تتناﰱ عهدة الرئيس مع أية عهدة انتخابية أو وظيفة أو
نشاط مهني آخر.
يحدد تصنيف وظيفة رئيس السلطة العليا وكيفيات
دفع راتبه ،عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : 22الـرئ ـيـس ه ـو اﳌـمـثل القانوني للسلطة العليا،
ويمارس الصﻼحيات اﻵتية :
 –1إعداد مشروع اﻻستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية
من الفساد ومكافحته ،والسهر عﲆ تنفيذها ومتابعتها،
 –2إعداد مشروع مخطط عمل السلطة العليا،
 –3إعداد مشروع النظام الداخﲇ للسلطة العليا،
 –٤ﳑارسة السلطة السّلمية عﲆ جميع اﳌستخدمﲔ،
 –٥إعداد مشروع القانون اﻷساسي ﳌستخدمي السلطة
العليا،
 –6إدارة أشغال مجلس السلطة العليا،
 –7إعداد مشروع اﳌيزانية السنوية،
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 –8إعداد مشروع التقرير السنوي للسلطة العليا ورفعه
إﱃ رئيس اﳉمهورية ،بعد مصادقة اﳌجلس عليه،
 –9إحالة اﳌلفات التي تتضمن وقائع ﲢتمل الوصف
اﳉزائي إﱃ الـ ـنـ ـائب الـ ـعـ ـام اﳌخـ ـتص إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـيـ ـا وت ـلك ال ـتي
بإمكانها أن تشكل إخﻼﻻت ﰲ التسيير إﱃ رئيس مجلس
اﳌـحاسبة،
 –1٠تـ ـطـ ـويـ ـر الـ ـتـ ـعـ ـاون مـ ـع هـ ـيئـ ـات ال ـوق ـاي ـة م ـن ال ـفساد
ومكافحتـه عﲆ اﳌستوى الدوﱄ ،وتبادل اﳌعلومات معها،
 –11إب ـﻼغ اﳌـجـل ـس ،بـشـكـ ـل دوري ،بـجـم ـي ـع الـتـبـلـيـغ ـ ـات
أو اﻹخطارات التي ﰎ تبليغه أو إخطاره بها ،والتدابير التي
اتخذت بشأنها.

 ١3شوال عام  ١٤٤3هـ
 ١٤مايو سنة  2022م

يستفيد رئيس اﳌجلس وأعضاؤه من تعويضات ﲢّدد
عن طريق التنظيم.
اﳌاّدة  : 2٥يؤدي رئيس اﳌجلس وأعضاؤه أمام مجلس
قضاء اﳉزائر ،اليمﲔ اﻵتي نصها :
“أق ـسـ ـم ب ـال ـل ـه العـ ـﲇ الـعـظـيم أن أك ـتـم الـسـر اﳌهـني
وأن أقوم ﲟهامي بكل نزاهة وحياد ومسؤولية وفقا
للدستور وقوانﲔ اﳉمهورية ،والـله عﲆ ما أقول شهيد”.
اﳌاّدة  : 2٦تفقد العضوية ﰲ السلطة العليا ﰲ اﳊاﻻت
اﻵتية :
 –1انتهاء العهدة،

القسم الثاني
مجلس السلطة العليا
اﳌاّدة  : 23يرأس مجلس السلطة العليا الذي يدعى ﰲ صلب
النص “اﳌجلس” رئيس السلطة العليا ،ويتكون من اﻷعضاء
اﻵتي ذكرهم :
 –1ثﻼثة ) (3أعضاء يـخـت ـارهم رئيس اﳉمهورية ،من بﲔ
الشخصيات الوطنية اﳌستقلة،
 –2ثﻼثة ) (3قضاة ،واحد من اﳌـحكمة العليا وواحد من
مجلس الدولة وواحد من مجلس اﳌـحاسبة ،ويتم اختيارهم
عﲆ التواﱄ ،من قبل اﳌجلس اﻷعﲆ للقضاء ومجلس قضاة
مجلس اﳌـحاسبة،
 – 3ثﻼث ) (3شخصيات مستقلة يتم اختيارها ،عﲆ أساس

 –2اﻻستقالة،
 – 3فقدان الصفة التي عّيـن العضو ﲟوجبها،
 –٤اﻹدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية،
 – ٥الوفاة،
 –6اﻹقصاء بسبب الغياب بدون سبب مشروع ،عن ثﻼثة
) (3اجتماعات متتالية للمجلس،
 – 7القيام بأعمال أو تصرفات خطيرة تتناﰱ والتزاماته
كعضو ﰲ السلطة العليا.
يصدر قرار فقدان الصفة ﰲ اﳊالتﲔ ) (6و) (7عن اﳌجلس
باﻷغلبية اﳌطلقة ﻷعضائه.

كفاءتها ﰲ اﳌسائل اﳌالية و /أو القانونية ،ونزاهتها وخبرتها

اﳌاّدة  : 2٧يلزم جميع أعضاء ومستخدمي السلطة العليا

ﰲ مجال الوقاية من الفساد ومكافحته ،عﲆ التواﱄ ،من قبل
رئـيـس مـجـلـس اﻷم ـة ورئـي ـس اﳌـجـلـس الـشـعـبـي ال ـوط ـنـي

بحفظ السّر اﳌهني ،ويطبق هذا اﻻلتزام حتى بعد انتهاء
ع ـﻼق ـت ـه ـم اﳌه ـن ـيـة بـالسلـطـة الـعـلـيـا ،ﲢت طـائـلـة الـعـقـوبـات

والوزير اﻷول أو رئيس اﳊكومة ،حسب اﳊالة،

اﳌقررة ﰲ التشريع الساري اﳌفعول.

 –٤ثﻼث ) (3شخصيات من اﳌجتمع اﳌدني ،يختارون
من بﲔ اﻷشخاص اﳌعروفﲔ باهتمامهم بالقضايا اﳌتعلقة
بالوقاية من الفساد ومكافحته ،من قبل رئيس اﳌرصد
الوطني للمجتمع اﳌدني.
اﳌاّدة  : 2٤يـت ـم تعـيـﲔ أعـض ـاء اﳌجـلس ﲟ ـوج ـب م ـرسـوم
رئ ـاسـي ﳌـدة خـمـس ) (٥سنوات غير قابلة للتجديد.
وتنهى مهامهم حسب اﻷشكال نفسها.
يستفيد رئيس اﳌجلس وأعضاؤه من كل التسهيﻼت
ﳌمارسة مهامهم خﻼل مدة عضويتهم ،كما يستفيدون من
حماية الدولة أثناء ﳑارسة مهامهم و/أو ﲟناسبتها ،من
القذف والتهديدات واﻻعتداءات أيـا كانت طبيعتها.

اﳌاّدة  : 2٨يتوﱃ أمانة اﳌجلس اﻷمﲔ العام للسلطة العليا.
اﳌاّدة  : 2٩يتوﱃ اﳌجلس ما يأتي :
 –1دراسة مشروع اﻻست ـرات ـي ـج ـي ـة ال ـوط ـن ـي ـة ل ـلشف ـاف ـي ـة
والوقاية من الفساد ومكافحته ،واﳌصادقة عليه،
 –2دراسة مشروع مخطط عمل السلطة العليا الذي يعرضه
عليه رئيس السلطة العليا ،واﳌصادقة عليه،
 –3إصدار اﻷوامر إﱃ اﳌؤسسات واﻷجهزة اﳌعنية ﰲ
حالة اﻹخﻼل بالنزاهة،
 –٤اﳌوافقة عﲆ مشروع ميزانية السلطة العليا،
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 –٥اﳌوافقة عﲆ النظام الداخﲇ للسلطة العليا،

أحكام مالية

 –6دراسة اﳌلفات التي يحتمل أن تتضمن أفعال فساد
والتي يعرضها عليه رئيس السلطة العليا،
 –7إبـ ـ ـداء الـ ـ ـرأي ﰲ اﳌسائـ ـ ـل الـ ـ ـتي تـ ـ ـع ـ ـرضه ـ ـا اﳊك ـ ـوم ـ ـة أو
البرﳌان أو أية هيئة أو مؤسسة أخرى ،عﲆ السلطة العليا،
ذات العﻼقة باختصاصاتها،
 –8اﳌوافقة عﲆ التقرير السنوي لنشاطات السلطة العليا،
 –9إبداء الرأي حول مشاريع التعاون ﰲ مجال الوقاية
من الفساد ومكافحته مع الهيئات واﳌنظمات الدولية.
اﳌاّدة  : 30يمكن اﳌجلس أن ينشئ ،بناء عﲆ اقتراح من
رئيس السلطة العليا ،أية ﳉنة خاصة من أجل مساعدة رئيس
السلطة العليا ﰲ أداء مهامه ،وفقا للشروط والكيفيات اﳌـحددة
ﰲ النظام الداخﲇ للسلطة العليا.

اﳌاّدة  : 3٦تزود السلطة العليا ﲟيزانية خاصة تقّيد ﰲ
اﳌيزانية العامة للدولة.
رئيس السلطة العليا هو اﻵمر بصرف ميزانية السلطة
العليا.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،عند اﻻقتضاء ،عن طريق
التنظيم.
اﳌاّدة  : 3٧تزود الدولة السلطة العليا بكل الوسائل البشرية
واﳌالية واﳌادية الضرورية لسيرها.
اﳌاّدة  : 3٨ﲤـس ـك م ـح ـاسـبـة الـسـل ـطـة الـعـلـيـا وفقا لقواعد
اﳌـحاسب ـة الـعـمـومـيـة ،طـبـقـا لـلـتشريـع والـتـنـظـيـم اﳌعـمـول
بهما.
تخضع محاسبة السلطة العليا لرقابة اﻷجهزة اﳌختصة
ﰲ الدولة.

اﳌاّدة  : 3١يجـت ـمـع اﳌـجل ـس فـي دورة ع ـادي ـة ب ـن ـاء ع ـﲆ

الفصل اﳋامس

اسـت ـدعـ ـاء م ـن رئيـسـه ،م ـرة ) (1واح ـدة ،عﲆ اﻷقل ،كل ثﻼثة
) (3أشهر.
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أحكام مختلفة وختامية
اﳌاّدة  : 3٩تلغى كل اﻷحكام اﳌخالفة لهذا القانون ،وﻻ سيما

كما يمكنه اﻻجتماع ،ﰲ دورات غير عاديةّ ،كلما اقتضت

م ـنـه ـا الـمواد من  17إﱃ  2٤م ـن القانون رقم  ٠1–٠6اﳌؤرخ

ال ـض ـرورة ذلـ ـك ،ب ـن ـاء عـ ـﲆ اس ـتـ ـدعـ ـ ـاء مـ ـن ال ـرئيـس تل ـق ـائـيـا

ﰲ  21محرم عام  1٤27اﳌوافق  2٠فبراير سنة  2٠٠6واﳌتعلق

أو بناء عﲆ طلب من نصف ) (2/1أعضائه عﲆ اﻷقل.

بالوقاية من الفساد ومكافحتـه ،اﳌعدل واﳌتمم.

وﰲ حال تعذر حضور الرئيس ،يرأس اﳉلسة أحد أعضاء
اﳌجلس الذي يتم تعيينه من طرف الرئيس.
ﻻ بحضور نصف
اﳌاّدة  : 32ﻻ تصح مداوﻻت اﳌجلس إ ّ
) (2/1أعضائه عﲆ اﻷقل.
مداوﻻت اﳌجلس سّرية.

غير أن النصوص التطبيقية للقانون رقم  ٠1–٠6اﳌؤرخ ﰲ
 21محرم عام  1٤27اﳌوافق  2٠فبراير سنة  2٠٠6اﳌذكور أعﻼه،
ذات الصلة ،تبقى سارية اﳌفعول إﱃ غاية نشر النصوص
التطبيقية لهذا القانون ﰲ اﳉريدة الرسمية.
اﳌاّدة  : ٤0ت ـواص ـل الـهـيـئـة الـوطنـيـة لل ـوق ـاي ـة مـن الـفسـاد
ومكافحته ﳑارسة مهامها إﱃ غاية تنصيب السلطة العليا.
اﳌاّدة  : ٤١يتم ﲢويل موظفي الهيئة الوطنية للوقاية

ي عضو من أعضاء اﳌجلس التداول
اﳌاّدة  : 33ﻻ يمكن أ ّ

من الفساد ومكافحته وﳑتلكاتها غير اﳌنقولة واﳌنقولة

ﰲ قضية له صلة قرابة أو مصاهرة أو مصلحة مباشرة أو غير

والتزاماتها وحقوقها وملفاتها وأرشيفها ،إﱃ السلطة العليا

مباشرة ،آنية أو سابقة خﻼل السنوات اﳋمس ) (٥التي سبقت

وفقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.

اﳌداوﻻت.
اﳌاّدة  : 3٤يـتـخـ ـذ اﳌـج ـلـس قـ ـراراتـ ـه ب ـأغ ـلـب ـية اﻷعـضـاء
اﳊاضرين ،مع مراعاة أحكام الفقرة اﻷخيرة من اﳌادة  26من
هذا القانون.

اﳌاّدة  : ٤2ﲢل تسمية “السلطة العليا للشفافية والوقاية
من الفساد ومكافحته” ،ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون ﰲ
اﳉريدة الرسمية ،محل تسمية “الهيئة الوطنية للوقاية
من الفساد ومكافحته” ،فـي جـمـيـع الـنـصوص التـش ـريـعـية
والتـنـظـيمـيـة الـسـارية اﳌفعول.

وﰲ حالة تساوي اﻷصوات ،يكون صوت رئيس اﳉلسة

اﳌاّدة  : ٤3ي ـن ـشـ ـر هـ ـذا ال ـق ـان ـون فـي اﳉ ـريـ ـدة ال ـّرسـمـﹽيـ ـة

اﳌاّدة  : 3٥ي ـمـك ـن ال ـرئـي ـس أن ي ـدع ـو ﳊـضـور اجـتماعات

حّرر باﳉزائر ﰲ  ٤شوال عام  1٤٤3اﳌوافق  ٥مايو سنة

مرجحا.

اﳌجلس أي شخص من ذوي اﳋبرة تكون مساهمته مفيدة
ﰲ اﳌسائل اﳌطروحة عﲆ اﳌجلس.

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
.2٠22

عبد اﳌجيد تبون

 ١3شوال عام  ١٤٤3هـ
 ١٤مايو سنة  2022م
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القسم الثاني عشر

ق ـان ـون رق ـم  0٩–22مؤّرخ ﰲ  ٤شوال عام  ١٤٤3اﳌوافق
 ٥م ـاي ـو سـنـة  ،2022يـع ـّدل ويـت ـﹽمـم اﻷم ـر رق ـم ٥٩–٧٥

اﳌـؤرخ ﰲ  20رمضان عام  ١3٩٥اﳌوافق  2٦سبتمبر
سنة  ١٩٧٥واﳌتضمن القانون التجاري.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– ب ـنـ ـاء ع ـﲆ الـ ـدس ـتـ ـور ،ﻻ سي ـم ـ ـا اﳌ ـ ـواد  139و 1٤3و1٤٤
)الفقرة  (2و 1٤٥و 1٤8منه،

شركة اﳌساهمة البسيطة
“الـ ـمـادة  71٥مك ـرر  : 133ش ـرك ـة اﳌـس ـاهمـة البـسـيـطة هي
الشـركـ ـة التي ين ـق ـسـ ـم رأسـمـ ـالـ ـهـ ـا إﱃ أسهـ ـم وتت ـكـ ـون مـ ـن
ﻻ ﰲ حدود ما قدموا من حصص.
ش ـركاء ﻻ يتحملون اﳋسائر إ ّ
يمك ـن أن ت ـؤسـس شـرك ـة اﳌساهمة البسيطة من طرف
شخص واحد أو عدة أشخاص طبيعيﲔ و/أو معنويﲔ.
ﻻ شخصا واحدا،
إذا كانت شركة اﳌساهمة البسيطة ﻻ تضم إ ّ

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٥8-7٥اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام 139٥

فإنها تسّمـى “شركة اﳌساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد”.

اﳌوافق  26سبتمبر سنة  197٥واﳌتضمن القانون اﳌدني،

ت ـنـش ـأ شـرك ـة اﳌـس ـاهـمـة البـسـيـطـة حـصـري ـا م ـن ط ـرف

اﳌعدل واﳌتمم،

الشـرك ـات اﳊاصلـة عﲆ عﻼمة “مؤسسة ناشئة”.

– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٥9-7٥اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام 139٥

“اﳌادة  71٥مـكـرر  : 13٤ف ـضـﻼ ع ـﲆ اﳋـصـائ ـص اﻷخ ـرى

اﳌوافق  26سبتمبر سنة  197٥واﳌتضمن القانون التجاري،

اﳌنصوص عليها ﰲ هذا القسم ،تتميز شركة اﳌساهمة

اﳌعدل واﳌتمم،

الـ ـبسيـ ـطـ ـة ﰲ عـ ـدم اشت ـراط ح ـد أدن ـى ل ـلشرك ـاء وال ـرأسم ـال

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9-٠8اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام 1٤29
الـموافق  2٥فبراير سنة  2٠٠8واﳌتضمن قانون اﻹجراءات
اﳌدنية واﻹدارية،
– وبعد رأي مجلس الدولة،

ﻹنشائها وﰲ ﲢديد كيفيات تنظيمها وسيرها ﰲ قانونها
اﻷساسي”.
“اﳌادة  71٥مكرر  : 13٥باستثناء اﻷحكام اﳌنصوص
عليها ﰲ اﳌواد ) ٥9٤الفقرة اﻷوﱃ( و) 6٠1الفقرة اﻷوﱃ(
و 6٠7و 61٠و 619و 71٥مكرر 1٥من هذا القانون ،تطبق عﲆ

– وبعد مصادقة البرﳌان،

شركـ ـة اﳌساهـ ـمـ ـة الـ ـبسيـ ـطـ ـة ،اﻷحـ ـكـ ـام اﳌت ـع ـل ـق ـة بشرك ـات

يصدر القانون اﻵتي نصه :

اﳌساهمة ،ما لم تتعارض مع اﻷحكام اﳌنصوص عليها ﰲ

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يهـدف هذا القانـون إﱃ تعـديـل وتتميـم اﻷمـر
رقـم  ٥9-7٥اﳌؤرخ فـي  2٠رمضان عام  139٥اﳌوافق  26سبتمبر
سنة  197٥واﳌتضمن القانون التجاري.
اﳌاّدة  : 2تع ـدل وتـتـمـم اﳌـادة  ٥٤٤مـن اﻷمـر رق ـم ٥9-7٥
اﳌؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام  139٥اﳌوافق  26سبتمبر سنة 197٥
واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
مـا بشكلها
“اﳌادة  : ٥٤٤يحدد الطـ ـاب ـع التـج ـاري للـش ـرك ـة إ ﹽ

أو موضوعها.

تعد شركات التضامن وشركات التوصية والشركات ذات
اﳌسؤولية اﳌـحدودة وشركات اﳌساهمة وشركات اﳌساهمة
البسيطة ،ﲡارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها”.
اﳌاّدة  : 3يتمم الفصل الثالث من الباب اﻷول من الكتاب
اﳋامس من اﻷمر رقم  ٥9-7٥الـمـؤرخ ﰲ  2٠رمضان عام 139٥
اﳌوافـق  26سبـتمبـر سنة  197٥واﳌذكور أعﻼه ،بقـسـم ثاني
عشر عـنوانه “شركة اﳌساهمة البسيطة” ،يتضمن اﳌواد
 71٥مكرر  133و 71٥مكرر  13٤و 71٥مكرر  13٥و 71٥مكرر 136
و 71٥مكرر  137و 71٥مكرر  138و 71٥مكـرر  139و 71٥مكـرر 1٤٠
و 71٥مكـ ـرر  1٤1و 71٥م ـك ـرر  1٤2و 71٥م ـكـ ـرر  ،1٤3ويـ ـحـ ـرر
ك ـم ـا ي ـأت ـي :

هذا القسم".
“اﳌادة  71٥مكرر  : 136يمارس رئيس شركة اﳌساهمة
البسيطة أو القائم باﻹدارة اﳌعﲔ ﰲ قانونها اﻷساسي كمدير
عام أو مدير عام مفّوض ،صﻼحيات مجلس اﻹدارة أو رئيسه.
ﰲ حالة شركة اﳌساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد،
يمارس اﳌساهم الوحيد سلطات الرئيس ويتخذ القرارات
اﳌمنوحة ﳉمعية الشركاء”.
“اﳌادة  71٥مكرر  : 137ﲢدد القرارات التي يجب أن تتخذ
جماعيا من طرف اﳌساهمﲔ ﰲ القانون اﻷساسي للشركة.
غ ـي ـر أن ق ـرارات اﳉم ـع ـي ـة ال ـع ـام ـة ال ـعـاديـة وغـيـر الـعـاديـة
اﳌت ـع ـل ـق ـة بـزيـادة واستـهـﻼك وتـخـفـيض الـرأسمـال واﻹدمـاج
واﻻنفصال وحل الشركة وﲢويلها إﱃ شكل آخر وتعيﲔ
محافظي اﳊسابات واﳊسابات السنوية واﻷرباح ،يجب
أن ت ـت ـخ ـذ ج ـم ـاع ـي ـا م ـن ط ـرف اﳌساه ـمﲔ وف ـق ـا ل ـلـكـيـفـيـات
اﳌـحددة ﰲ القانون اﻷساسي للشركة”.
“اﳌادة  71٥مكرر  : 138يحدد رأسمال شركة اﳌساهمة
البسيطة ﰲ قانونها اﻷساسي”.
“اﳌادة  71٥مـ ـك ـرر  : 139يـ ـحـ ـظـ ـر عﲆ شرك ـة اﳌساه ـم ـة
البسيطة اللجوء العلني لﻼدخار أو طرح أسهمها ﰲ البورصة”.
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“اﳌادة  71٥مكرر  : 1٤٠يمكن شركة اﳌساهمة البسيطة

“اﳌادة  71٥مكرر  : 1٤2ﰲ حالة عدم تعيﲔ مندوب للحصص

أن تصدر أسهم غير قابلة للتصرف فيها ناﲡة عن تقدﱘ عمل.

أو ﰲ حالة اختﻼف القيمة اﳌـحددة للحصص العينية عن

ﻻ تدخل أسهم تقدﱘ عمل ﰲ تأسيس رأسمال الشركة،

تلك اﳌقترحة من قبل مندوب اﳊصص ،يكون اﳌساهمون

غير أنها تدخل ﰲ تقاسم اﻷرباح وصاﰲ اﻷصول واﳋسائر،
وﲢدد كيفيات تقدير قيمتها وما تخوله من أرباح ضمن
القانون اﻷساسي للشركة “.
“اﳌادة  71٥م ـكـرر  : 1٤1ي ـم ـك ـن اﳌساه ـمﲔ أن يـقـرروا
باﻹجماع عدم إلزامية اللجوء إﱃ مندوب اﳊصص ﰲ حالة
ما إذا كانت اﳊصص العينية التي لم يتم تقييمها مسبقا
من طرف مندوب اﳊصص جميعها ﻻ تتجاوز قيمتها نصف

مسؤولﲔ تضامنيا أمام الغير ﳌدة خمس ) (٥سنوات عﲆ
القيمة اﳌمنوحة للحصص العينية ﰲ القانون اﻷساسي
للشركة”.
“اﳌادة  71٥مكرر  : 1٤3تطبق عﲆ رئيس شركة اﳌساهمة
البسيطة أو مديرها العام أو مديرها العام اﳌفّوض ،قواعد

اﳌسؤولية اﳌطبقة عﲆ رئيس شركة اﳌساهمة أو القائمﲔ
بإدارتها”.

ﰲ حالة شركة اﳌساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد،

اﳌاّدة  : ٤يـنـش ـر هـ ـذا ال ـق ـان ـون ف ـي اﳉ ـريـ ـدة الـّرسـمـّي ـة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية .

يعّي ـن مندوب اﳊصص من قبل هذا اﻷخير ،وﻻ يكون اللجوء

حّرر باﳉزائر ﰲ  ٤شوال عام  1٤٤3اﳌوافق  ٥مايو سنة

رأسمال الشركة.

إﱃ مندوب اﳊصص إلزاميا عندما تتوفر الشروط اﳌنصوص

.2٠22

عليها ﰲ الفقرة اﻷوﱃ من هذه اﳌادة”.

عبد اﳌجيد تبون

مراسيم تنظيمّيـة
مرسوم رئاسي رقم  ١٨١–22مؤّرخ ﰲ  ٤شوال عام ١٤٤3
اﳌوافق  ٥مايو سنة  ،2022يتضمـن إحـداث باب
وتـحويـل اعتماد إﱃ ميزاني ـة تسييـر وزارة العدل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدسـت ـور ،ﻻ سـيـمـا الـ ـمـ ـادت ـان  7–91و1٤1
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  17–8٤الـمؤرخ ﰲ  8شوال عام 1٤٠٤
اﳌوافـق  7يـولـيـو سـنـة  198٤واﳌتعلـق بـقـوانﲔ اﳌالية ،اﳌعـدل
واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  16–21الـمؤّرخ ﰲ  2٥جمادى اﻷوﱃ

عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن قانون
اﳌالية لسنة ،2٠22

– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي اﳌؤرخ ﰲ  29جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤٤3اﳌوافق  3جانفي سنة  2٠22واﳌتضمن توزيع
اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة من
ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠22
– وﲟ ـقـت ـضـى الـمـ ـرسـ ـوم الـتـن ـفـي ـذي رقم  ٠7–22اﳌؤرخ
ﰲ  29جمادى اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق  3جانفي سنة 2٠22
واﳌـتـضـمـن ت ـوزي ـع اﻻعـت ـم ـادات اﳌـخـصـصـة ل ـوزي ـر الـعـ ـدل،
ح ـاف ـظ اﻷخـتـام ،من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية
لسنة ،2٠22

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يحدث ﰲ جدول ميزانية تسيير وزارة
العدل ،الفرع اﻷول  :مديرية اﻹدارة العامة ،الفرع اﳉزئي اﻷول :
اﻹدارة اﳌرك ـ ـزيـ ـة ،الـ ـعـ ـنـ ـوان الـ ـثـ ـالث  :وسائـ ـل اﳌصالـ ـح ،الـ ـقسم
السابع  :النفقات اﳌختلفة ،باب رقمه  12–37وعنوانه ”اﻹدارة
اﳌركزية – النفقات اﳌرتبطة بوضع حيز التنفيذ اﻻتفاقية
)اﻻﲢاد اﻷوروبي – اﳉزائر( اﳌتعلقة بدعم برنامج قطاع
العدالة''.
اﳌاّدة  : 2يلغى من ميزانية سنة  2٠22اعتماد قدره ستة
عشر مليون دينار ) 16.٠٠٠.٠٠٠دج( مقّيـد ﰲ ميزانية التكاليف
اﳌشتركة وﰲ الباب رقم ” 91–37نفقات محتملة – احتياطي
مجّمع”.
اﳌاّدة  : 3يخصص ﳌيزانية سنة  2٠22اعتماد قدره
سـت ـة ع ـش ـر مـلـيـون دينار ) 16.٠٠٠.٠٠٠دج( يقيد ﰲ ميزانية
تسيير وزارة العدل وﰲ الباب رقم ” 12–37اﻹدارة اﳌركزية –
ال ـن ـفـقـات اﳌرتـبـطـة بـوضع حـيـز الـتـنـفـيـذ اﻻتـفـاقـيـة )اﻻﲢاد
اﻷوروبي – اﳉزائر( اﳌتعلقة بدعم برنامج قطاع العدالة''.
اﳌاّدة  : ٤يكلف وزير اﳌاليـة ووزير العدل ،حافظ اﻷختام،
كل فيما يخصه ،بتنفيـذ ه ـذا اﳌرسـوم الـذي يـنشـر ﰲ اﳉريـدة
الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ٤شوال عام  1٤٤3اﳌوافق  ٥مايو سنة
.2٠22
عبد اﳌجيد تبون
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مرسوم رئاسي رقم  ١٨2–22مؤّرخ ﰲ  ٤شوال عام ١٤٤3

مرسوم رئاسي رقم  ١٨٥–22مؤّرخ ﰲ  ١2شوال عام ١٤٤3

اﳌوافق  ٥مايو سنة  ،2022يتضمن تـحويل اعـتم ـاد

الـم ـواف ـق  ١3م ـاي ـو سـنـة  ،2022يـتـضـمن إعـﻼن حداد

إﱃ مـيـزانـيـ ـة تـسيي ـر وزارة الصناعة.

وطنـي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن رئيس اﳉمهورية،

– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،

– بـ ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدسـت ـور ،ﻻ س ـي ـم ـا اﳌ ـادتـ ـان  7-91و1٤1

– وب ـنـ ـاء عـ ـﲆ ال ـدس ـتـور ،ﻻ سـي ـم ـا الـ ـم ـادتـ ـان  7–91و1٤1
)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  17–8٤الـمؤّرخ ﰲ  8شوال عام 1٤٠٤

اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية ،اﳌعدل
واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  16–21الـمؤرخ ﰲ  2٥جمادى اﻷوﱃ
عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن قانون

)الفقرة اﻷوﱃ( منه،
– وﲟـقـت ـضـى ال ـق ـان ـون رق ـم  1٤٥-63اﳌ ـؤرخ فـي  2٥أب ـري ـل
سنة  1963الذي يحدد مواصفات العلم الوطني،
– وبـمـ ـقـتضى اﳌ ـرس ـوم ال ـرئ ـاسـي رقـم  36٥-97اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ج ـم ـادى اﻷوﱃ عام  1٤18اﳌوافق  27سبتمبر سنة 1997
واﳌتعلق بشروط استعمال العلم الوطني،
– ونظرا لوفاة الشيخ خليفة بن زايد ،رئيس دولة اﻹمارات

اﳌالية لسنة ،2٠22
– وﲟقتضى الـمرسوم الرئاسي اﳌؤرخ ﰲ  29جمادى اﻷوﱃ

العربية اﳌتحدة،

عام  1٤٤3اﳌوافق  3جانفي سنة  2٠22واﳌتضمن توزيع

يرسم ما يأتي :

اﻻعتمادات اﳌخصصة ﳌيزانية التكاليف اﳌشتركة من

اﳌادة اﻷوﱃ ُ :يعلن حداد وطني يومي اﳉمعة والسبت

ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠22

اﳌصادفﲔ لـ  13و 1٤مايو سنة  ،2٠22وينّكس العلم الوطني،

 29جـمـ ـادى اﻷوﱃ ع ـام  1٤٤3اﳌ ـواف ـق  3جـ ـان ـفـي سـنـة 2٠22

لنفس اﳌّدة ،ﰲ كامل التراب الوطني عﲆ البنايات التي
تأوي اﳌؤسسات ،ﻻسّيما اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌرسوم

واﳌتضمن توزيع اﻻعتمادات اﳌخصصة لوزير الصناعة

الرئاسي رقم  36٥-97اﳌؤرخ ﰲ  2٥جمادى اﻷوﱃ عام 1٤18

من ميزانية التسيير ﲟوجب قانون اﳌالية لسنة ،2٠22

اﳌوافق  27سبتمبر سنة  1997واﳌتعلق بشروط استعمال

– وﲟ ـقـتـض ـى الـمـرس ـوم الـتنـفـي ـذي رقـم  2٠–22الـمـؤرخ ﰲ

العلم الوطني.

يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠22اعتماد قدره
تسعة وأربعون مليونا وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف
دينار ) ٤9.88٥.٠٠٠دج( مقّيد ﰲ ميزانية التكاليف اﳌشتركة
وﰲ الباب رقم ” 91–37نفقات محتملة – احتياطي مجّمـع”.

اﳌاّدة  : 2يـ ـنـشـ ـر ه ـ ـذا اﳌ ـرس ـ ـوم فـي اﳉ ـري ـدة الـّرسـميﹽ ـة
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  12شوال عام  1٤٤3اﳌوافق  13مايو
سنة .2٠22
عبد اﳌجيد تبون

اﳌاّدة  : 2يخصص ﳌيزانية سنة  2٠22اعتماد قدره
تسعة وأربعون مليونا وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف
دينار ) ٤9.88٥.٠٠٠دج( يقّيـد ﰲ ميزانية تسيير وزارة الصناعة
وف ـي ال ـبـاب رق ـم ” ٠1–37اﻹدارة ال ـمـ ـركـ ـزيـ ـة – ال ـمـ ـؤتـم ـرات
واﳌلتقيات”.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـHـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
م ـرسـ ـوم تـنـف ـيـ ـذي رقـ ـم  ١٧٧–22م ـؤّرخ فـي  2٧رمـضـان
عام  ١٤٤3اﳌوافق  2٨أبريل سنة  ،2022ي ـعدل توزيع
نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة  2022حسب

اﳌاّدة  : 3يكلف وزير اﳌالي ـة ووزي ـر الصناعة ،كـل فيم ـا

كل قطاع.

يخص ـ ـ ـه ،بتنفي ـذ هـ ـذا اﳌرس ـوم ال ـذي ي ـنشـر ﰲ اﳉريـدة
الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ٤شوال عام  1٤٤3اﳌوافق  ٥مايو سنة

.2٠22

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ول،
ن الوزير اﻷ ّ
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير اﳌالية،
– وب ـن ـاء ع ـﲆ ال ـدسـتـور ،ﻻ سـيـم ـا ال ـم ـادت ـان  ٥–112و1٤1

عبد اﳌجيد تبون

)الفقرة  (2منه،
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اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى القانون رقم  17–8٤الـمؤّرخ ﰲ  8شوال عام 1٤٠٤
اﳌوافق  7يوليو سنة  198٤واﳌتعلق بقوانﲔ اﳌالية ،اﳌعدل
واﳌتمم،

15

اﳌلحق
اﳉدول ”أ” مساهمات نهائية
)بآﻻف الدنانير(

– وﲟقتضى القانون رقم  16–21الـمؤّرخ ﰲ  2٥جمادى اﻷوﱃ

اﳌبالغ اﳌلغاة

القطاع

عام  1٤٤3اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن قانون

اعتماد

رخصة

الدفع

البرنامج

احتياطي لنفقات غير متوقعة

3٠٠.٠٠٠

3٠٠.٠٠٠

اﳌجموع..................................

300.000

300.000

اﳌالية لسنة ،2٠22
– وﲟ ـقـتـض ـى الـمـرس ـوم ال ـرئ ـاسي رقم  27٥–21الـمؤّرخ ﰲ
 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟ ـقـتـض ـى الـم ـرس ـوم ال ـرئ ـاسي رقم  281–21الـمؤّرخ ﰲ

اﳉدول ”ب” مساهمات نهائية
)بآﻻف الدنانير(

 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
القطاع

– وﲟقتضى الـمرسوم التنفيذي رقم  227–98الـمؤّرخ ﰲ
 19ربيع اﻷّول عام  1٤19اﳌوافق  13يوليو سنة  1998واﳌتعلق
بنفقات الدولة للتجهيز ،اﳌعّدل واﳌتّمم،

اﳌبالغ اﳌخصصة

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يلغى من ميزانية سنة  2٠22اعتماد دفع
قدره ثﻼثمائة مليون دينار ) 3٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( ورخصة برنامج
قدرها ثﻼثمائة مليون دينار ) 3٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( مقّيـدان ﰲ

اﳌجموع..................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 3٠ديسمبر سنة  2٠21واﳌتضمن قانون اﳌالية لسنة (2٠22

ث ـﻼثم ـائ ـة مـلـيـون ديـنـار ) 3٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( ورخصـة برنامج
ق ـدره ـا ثﻼثمائة مليون دينار ) 3٠٠.٠٠٠.٠٠٠دج( يقّي ـدان فـي
النفقات ذات الطابع النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ القانون
رق ـم  16–21الـم ـؤّرخ فـي  2٥جمـ ـادى اﻷوﱃ عام  1٤٤3اﳌوافق
 3٠ديسمـ ـب ـر سن ـة  2٠21واﳌتضم ـن ق ـان ـون اﳌال ـي ـة لسنـة
 (2٠22طبقا للجدول ”ب” اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

300.000

300.000

بالشهادة الطبية للوفاة.

رقـ ـم  16–21الـمؤّرخ فـي  2٥ج ـم ـادى اﻷوﱃ ع ـام  1٤٤3اﳌـواف ـق

اﳌاّدة  : 2يخصص ﳌيزانية سنة  2٠22اعتماد دفع قدره

3٠٠.٠٠٠

3٠٠.٠٠٠

م ـ ـرس ـ ـوم تـنفـي ـذي رق ـم  ١٧٨-22مـ ـؤّرخ ف ـي  2٧رمـ ـض ـ ـان
ع ـام  ١٤٤3اﳌ ـ ـواف ـ ـق  2٨أبـ ـريـ ـل سـنـة  ،2022يـتـعـل ـق

النفقات ذات الطابع النهائي )اﳌنصوص عليها ﰲ القانون

طبقا للجدول ”أ” اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.

الدفع

البرنامج

اﳌنشآت القاعدية اﻻقتصادية
واﻹدارية

يرسم ما يأتي :

اعتماد

رخصة

ن الوزير اﻷّول،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الصحة،
– وبن ـ ـاء ع ـ ـﲆ الدستـ ـ ـور ،ﻻ سيمـ ـ ـا الـمادت ـ ـ ـ ـان  ٥-112و1٤1
)الفقرة  (2منه،
– وﲟ ـقـتـضـى اﻷمـ ـر رقـ ـم  2٠-7٠الـمؤرخ ﰲ  13ذي اﳊجة
عام  1389اﳌـوافـ ـق  19فبـرايـ ـ ـر سنـ ـة  197٠واﳌتعل ـ ـق باﳊال ـة
اﳌدنيـ ـة ،اﳌعـ ـدل واﳌتـ ـمم ،ﻻ سيم ـا اﳌادت ـان  2٥مك ـرر و78
منه،
– وﲟ ـقـت ـضـى الـ ـقـ ـانـ ـون رق ـ ـم  1٠-11ال ـمـؤرخ فـي  2٠رجـ ـب

اﳌاّدة  : 3يـ ـنـشـ ـر هـ ـذا الـم ـرس ـوم فـي اﳉـري ـدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  27رمضان عام  1٤٤3اﳌوافق  28أبريل
سنة .2٠22

ع ـام  1٤32الـموافق  22يونيو سنة  2٠11واﳌتعلق بالبلدية،
اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟـقـتـضـى ال ـقـ ـان ـون رق ـم  ٠7-18الـمؤرخ ﰲ  2٥رمضان
عام  1٤39اﳌوافق  1٠يونيو سنة  2٠18واﳌتعلق بحماية
اﻷشخاص الطبيعيﲔ ﰲ مجال معاﳉة اﳌعطيات ذات الطابع

أيمن بن عبد الرحمان

الشخصي،

16
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اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى القانون رقم  11-18اﳌؤّرخ ﰲ  18شوال عام 1٤39

اﳌاّدة  : ٦ﰲ حال ـ ـة الوفـ ـاة الطبيعي ـة ،يجـ ـ ـب أن يحتـ ـ ـوي

اﳌواف ـ ـق  2ي ـول ـي ـو سن ـة  2٠18واﳌت ـع ـلـق بـالصحـة ،اﳌعـدل

اﳉزء السفﲇ من الشهادة ) اﳉزءان اﻷول والثاني( السبب

واﳌتمم ،ﻻ سيما اﳌادة  2٠٤منه،

اﳌباشر للوفاة وكل اﻷحداث اﳌرضية التي سبقتها .ويجب

– وﲟـقـت ـضـى الـمـرسـوم الـرئـ ـاسـي رق ـم  27٥-21الـمـؤّرخ ﰲ

 19ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  3٠يونيو سنة  2٠21واﳌتضّمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،

– وﲟ ـقـتـضـى الـمـرسـوم الـرئ ـاسـي رقـ ـم  281-21الـمؤّرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضّمن

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

– وﲟ ـقـتـضـى ال ـمـ ـرسوم التنفيذي رقم  21٠-1٠اﳌؤرخ ﰲ
 7شوال عام  1٤31اﳌوافق  16سبتمبر سنة  2٠1٠واﳌتضمن
إحداث الرقم التعريفي الوطني الوحيد ،ﻻ سيما اﳌادة  ٥منه،
– وﲟق ـت ـضـى الـم ـرس ـوم التنـفـيـذي رقم  8٠-16اﳌؤرخ ﰲ
 1٥جمادى اﻷوﱃ عام  1٤37اﳌوافق  2٤فبراير سنة 2٠16
الذي يحدد نموذج الشهادة الطبية للوفاة،
يرسم ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقـ ـا للمـ ـادة  2٠٤مـ ـن القانـ ـون رق ـم 11-18
اﳌـ ـ ـؤّرخ ﰲ  18ش ـ ـوال ع ـ ـام  1٤39اﳌوافـ ـق  2يولي ـ ـو سنـ ـة 2٠18

واﳌتعل ـ ـق بالصحـ ـة ،يه ـ ـدف هـ ـذا اﳌرسـ ـوم إﱃ ﲢديـ ـد اﻷحك ـام
اﳌتعلّقة بالشهادة الطبية للوفاة.
اﳌاّدة  : 2يعد الشهادة الطبية للوفاة كل طبيب مرخص له
ﲟمارسة مهامه بصفة :
– موظف ،ﰲ حالة خدمة ،ﰲ الهياكل واﳌؤسسات العمومية
للصحة،
– متعاقد ﰲ الهياكل واﳌؤسسات العمومية أو اﳋاصة
للصحـ ـة أو ذات طابـ ـع صحـ ـي أو اجتماعـ ـي ،طبق ـ ـا للتشريـ ـع
والتنظيم اﳌعمول بهما،
– مستخـ ـدم ،ﰲ حالـ ـة خدمـ ـة ،ﰲ مؤسسـ ـة تابعـ ـة للصح ـة
العسكرية أو ﳌصالح اﻷمن الوطني،
– طبيب يمارس بصفة حرة.
اﳌاّدة  : 3يجب عﲆ كل طبيب أن يثبت الوفاة ﰲ شهادة
طبية للوفاة طبقا للنموذج اﶈدد ﰲ اﳌلحق بهذا اﳌرسوم.
اﳌاّدة  : ٤تصدر الشهادة الطبية للوفاة ﰲ نسخة واحدة
جه نسخة منه ،عند اﻻقتضاء ،للمصالح اﳌعنية طبقا
تو ّ
للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
اﳌاّدة  : ٥تتضمن الشهادة الطبية للوفاة :
– جزءا علويا اسميا مخصصا لضابط اﳊالة اﳌدنية،
– ج ـ ـزءا سفلي ـ ـا سّري ـ ـا ب ـ ـدون اسـ ـم ،مخصصـ ـا للسلطـ ـات
الصحية ،تذكر فيه بوضوح اﻷسباب الطبية للوفاة.

أن يغلق هذا اﳉزء مباشرة بعد ﲢريره من طرف الطبيب
ل ـضمـا ـن س ـّري ـة اﳌعلومات اﳌدّونة فيه ،وﻻ يسمح بفتحه
ﻻ من السلط ـة الصحية اﳌخولـة بـاستـغ ـﻼل هذه اﳌعلومات.
إ ّ
وترسله مصالح اﳊالة اﳌدنية للبلدية إﱃ اﳌديرية الوﻻئية
اﳌكـ ـ ـّلـ ـ ـف ـ ـة ب ـ ـالصح ـ ـة ضم ـ ـن الشروط ال ـ ـتي تضم ـ ـن ح ـ ـم ـ ـاي ـ ـة
اﳌعلومات التي يتضمنها وطبقا للكيفيات التي يحّددها

قرار مشترك بﲔ الوزير اﳌكلف بالصحة والوزير اﳌكلف
بالداخلية واﳉماعات اﶈلية.
ﰲ حالة الوفاة العنيفة أو غير اﶈّددة التي تشكل عائقا

طبيا شرعيا ،فإنه يجب عﲆ الطبيب الذي يثبت الوفاة
ملء اﳉزء العلوي فقط من الشهادة الطبية للوفاة ،وإخطار
السلطات اﳌختصة بذلك للقيام بالفحص الطبي الشرعي
طبقا للتشريع والتنظيم اﳌعمول بهما.
غيـ ـر أّن ـه ،يجـ ـب ك ـذلك أن يم ـﻸ اﳉ ـزء السفﲇ م ـن الشه ـادة
)اﳉزء الثالث( الطبيب الشرعي الذي يجب أن يدّون أسباب

الوفاة بعد فحص اﳉثة.

اﳌاّدة  : ٧يجـ ـب أن يمـ ـﻸ الطبي ـب الذي يثبت الوفاة ،دون
سواه ،الشهـ ـادة الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـة لـ ـلـ ـوفـ ـاة ،بصفـ ـة واضحـ ـة ودقـ ـيـ ـقـ ـة
وكاملة ،ويصادق عليها بإمضائه وختمه الشخصي.
اﳌاّدة  : ٨يمكـ ـن الطبيـ ـب كـ ـذلك إثبات الوفـ ـاة ﰲ نم ـوذج
الشهادة الطبية الرقمية للوفاة من خﻼل ﲢميله من منصة
وزارة الصحة.
ﲢدد كـ ـي ـف ـي ـات م ـلء وإمضاء الشه ـادة ال ـط ـب ـي ـة ال ـرق ـم ـي ـة
للوفاة وكذا إجراءات حفظها وتبليغها ،ﲟوجب قرار مشترك
بﲔ الوزراء اﳌكلفﲔ بالصحة ،والدفاع الوطني ،والداخلية
واﳉماعات اﶈلية ،والعدل.
اﳌاّدة  : ٩يتم ربط اﻻتصال البيني بﲔ اﳌنصة الرقمية
ل ـلشه ـادة ال ـط ـب ـي ـة لـلـوفـاة لـوزارة الصحـة ،والسجـل الـوطـني
اﻹل ـك ـت ـروني ل ـل ـح ـال ـة اﳌدن ـي ـة ل ـل ـوزارة اﳌك ـّل ـف ـة ب ـال ـداخ ـل ـي ـة
واﳉماعات اﶈلية.
ﲢدد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ﲟوجب قرار مشترك
بﲔ ال ـوزي ـر اﳌك ـّل ـف ب ـالصح ـة وال ـوزيـر اﳌكـّلـف بـالـداخـلـيـة
واﳉماعات اﶈلية.
اﳌاّدة  : ١0تلغـ ـ ـى أحك ـ ـام اﳌرس ـ ـوم التنفيـ ـ ـذي رقـ ـم 8٠-16
اﳌ ـ ـؤّرخ ﰲ  1٥جمـ ـادى اﻷوﱃ ع ـام  1٤37اﳌوافـ ـق  2٤فبراي ـر

سنة  2٠16الذي يحدد نموذج الشهادة الطبية للوفاة.

اﳌاّدة  : ١١ينش ـ ـ ـر ه ـ ـذا اﳌرسـ ـ ـوم ﰲ اﳉري ـ ـ ـدة الّرسم ـ ـّية

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  27رمضان عام  1٤٤3اﳌـواف ـق  28أبريل

سنة .2٠22

أيمن بن عبد الرحمان
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اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الصحة
شهادة طبية للوفاة

ﲤﻸ من طرف الطبيب
بلدية الوفاة .................................................................................................................................................... :
وﻻية الوفاة ................................................................................................................................................... :
اللقب  .......................................................................... :اﻻسم ...................................................................... :
)ﰲ حالة عدم معرفة هوية اﳌتوﰱ ،ضع عبارة "شخص مجهول الهوية"(
أنثى
اﳉنس  :ذكر
ابن  /ابنة  ..................................................................................... :و.................................................................
ب ـ  :بلدية  .................................وﻻية ................................. :
تاريخ ومكان اﳌيﻼد :
مكان اﻹقامة ) :حدد العنوان بالضبط(................................................................................................................
بلدية اﻹقامة  .................................................. :وﻻية اﻹقامة ......................................................................... :
العمر )بالسنوات( :
تاريخ الوفاة :
أيام(
شهر :
)طفل دون السنة ،أذكر العمر باﻷشهر .وإذا كان دون الشهر ،أذكر العمر باﻷيام :
اﳌهنة ) 16سنة فما فوق( .................................................................................................................................
مكان الوفاة :
مؤسسة صحية خاصة
مؤسسة صحية عمومية
السكن
آخر )و ّ
طريق عمومي
ضح( ........................................................................................
صص للبلدية
مخ ّ
ل عقود اﳊالة اﳌدنية
رقم ترتيب شهادة الوفاة اﳌدّون ﰲ سج ّ
يجب إعادة كتابة هذا الرقم عﲆ ظهر هذه الشهادة.

يشه ـ ـد ال ـ ـدك ـ ـتـ ـور ﰲ الـ ـطب اﳌمضي
ن وفاة الشخص اﳌذكور ﰲ
أسفله أ ّ
اﳉانب اﳌقابل والتي حدثت
بتاريخ :
عﲆ الساعة ................................. :
حقيقية وثابتة وهي ذات :
سبب طبيعي
سبب عنيف
سبب غير محدد
بـ ........................................................
بتاريخ ..............................................
إمضاء وختم الطبيب

إخطار الطب الشرعي  -يمﻸه الطبيب )أشطب اﳋانة اﳌﻼئمة(
عائق الدفن متعلق بالطب الشرعي )بسبب الطابع العنيف أو غير اﶈدد
أو اﳌشكوك فيه للموت أو جثة شخص مجهول الهوية(

الوضع الفوري ﰲ نعش مغلق بإحكام بسبب خطر العدوى

-- -----✂✂ -------------- ✂ -------------- ✂ -------------- ✂ -------------- ✂ -------------- ✂ -------------- ✂ -------------- ✂ -------------- ✂ -------------- ✂ ------------
ألصق هنا

ألصق هنا

ألصق هنا

ألصق هنا

ألصق هنا

ألصق هنا

ألصق هنا

ألصق هنا ألصق هنا

ألصق هنا

ألصق هنا

ألصق هنا

ألصق هنا

ألصق هنا

جزء يمﻸه الطبيب ويغلفه
بلدية الوفاة ................................................................................................................................................................ :
وﻻية الوفاة ................................................................................................................................................................ :
بلدية اﻹقامة ............................................................................................................................................................... :
وﻻية اﻹقامة ............................................................................................................................................................... :
تاريخ الوفاة :
تاريخ اﳌيﻼد :
أنثى
اﳉنس  :ذكر
العمر )بالسنوات( :
أيام(
شهر :
)طفل دون السنة ،أذكر العمر باﻷشهر .و إذا كان دون الشهر ،أذكر العمر باﻷيام :
اﳌهنة ) 16سنة فما فوق( .................................................................................................................................
مكان الوفاة :
مؤسسة صحية خاصة
مؤسسة صحية عمومية
السكن
طريق عمومي

ضح( ..................................................................................
آخر )و ّ

السبب اﳌباشر واﻷحداث اﳌرضية التي سبقت الوفاة.
اﳉزء اﻷول  :اﳌرض )اﻷمراض( أو اﻹصابة )اﻹصابات( اﳌرضية التي تسببت بشكل مباشر ﰲ الوفاة *
السبب اﳌباشر أ( ......................................................................................................................................................
اﻷحداث اﳌرضية التي سبقت الوفاة
بسبب أو عقب  :ب(
بسبب أو عقب  :ج(
بسبب أو عقب  :د(
اﳉزء الثاني  :اﳊاﻻت اﳌرضية اﻷخرى التي ساهمت ﰲ الوفاة ولكن غير مذكورة ﰲ اﳉزء اﻷول.
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

اﳉزء الثالث  :يمﻸه الطبيب الشرعي ﰲ حالة وفاة بسبب عنيف أو غير محدد )ﲢديد السبب بعد الفحص الطبي
الشرعي( ....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
بـ  ......................................بتاريخ  .................................................إمضاء وختم الطبيب ..........................................
تنبيه
السبب اﻷخير )د( اﳌذكور ﰲ اﳉزء اﻷول يجب أن يوافق السبب اﻷوﱄ ،ﻻ يتعلق اﻷمر هنا بكيفية الوفاة ،عﲆ
سبيل اﳌثال  :قصور القلب ،غثيان ،ولكن يتعلق اﻷمر باﳌرض أو الرضخ الذي سّبب الوفاة.

ﰲ حالة وفاة اﻷمومة )امرأة توفيت خﻼل اﳊمل أو اﻹجهاض أو الوﻻدة أو خﻼل  ٤2يوما بعد الوﻻدة أو اﻹجهاض(
يمﻸ جّيدا اﳉزء اﻷول مع ذكر هذه اﳊالة بوضوح.
أمثلة عن اﻷسباب اﳌباشرة واﻷحداث اﳌرضية التي سبقت الوفاة
أ( ضيق التنفس
أ( تعفن دموي
أ( انضمام رئوي
ب( انضمام رئوي
ب( التهاب الصفاق
ب( كسر مرضي
ج( التهاب الوريد
ج( انثقاب القرحة
ج( سرطان ثانوي لعظم الفخذ
د( الوﻻدة
د( قرحة عفجية
د( سرطان الثدي
هـ( الدواﱄ
هـ( إدمان الكحول

أ( غيبوبة
ب( وذمة دماغية
ج( رضخ جمجمي
د( حادث مرور

 . ١طبيعة الوفاة
طبيعية
حادث
واسطة استعملها اﳌتوﰲ
اعتداء
غير محددة
أخرى
 . 2اﳌواليد أمواتا ،الفترة ما حول الوﻻدة
ﻻ
نعم
 حمل متعددﻻ
 مولود ميتا؟ نعم العمر اﳊمﲇ للجنﲔ )باﻷسابيع( الوزن عند الوﻻدة )بالغرام( عمر اﻷم )السنوات(ضح اﳊالة
 إذا كانت وفاة حول الوﻻدة ،و ّاﳌرضية لﻸم التي أثرت ﰲ اﳌولود اﳉديد
عند الوفاة ...............................................
 .3وفاة اﻷمومة
ﻻ
نعم
امرأة توفيت خﻼل اﳊمل
امرأة توفيت خﻼل الوﻻدة  /اﻹجهاض
خﻼل  ٤2يوما بعد الوﻻدة  /اﻹجهاض
غير محددة
 .٤هـ ـ ـل أجريـ ـ ـت عمليـ ـة جراحيـ ـة خـ ـﻼل
اﻷربعة ) (٤أسابيع التي سبقت الوفاة.
ﻻ
نعم
 . ٥إخطار الطب الشرعي :
 عـ ـائـ ـق الـ ـدف ـن م ـت ـع ـل ـق ب ـال ـطب الشرعي)بسبب الطابع العنيف أو غير اﶈّدد أو
اﳌشكوك فيه أو مجهول الهوية(
ﻻ
نعم
 الوضع الفوري ﰲ نعش مغلق بإحكامبسبب خطر العدوى
ﻻ
نعم
 هل كان هناك تشريح للجثةنعم
ﻻ
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شهادة طبية للوفاة
ﲤﻸها مصلحة اﳊالة اﳌدنية للبلدية
وﻻية ..........................................................
بلدية .........................................................

رقم ترتيب عقد الوفاة اﳌدّون ﰲ سجل عقود اﳊالة اﳌدينة
هذا اﳉزء سّري يجب إرساله مغلقا إﱃ مديرية الصحة والسكان للوﻻية.
ﻻ يفتح

مراسيم فردّيـة
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  27رمضان عام  1443اﳌوافق

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  27رمضان عام  1443اﳌوافق

تـاب عامﲔ
 28أبريل سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام ك ّ

 28أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ اﳌدير العام

ﰲ بعض الوﻻيات.

لـلـتـجـهـيـزات الـعـمـومـيـة بـوزارة السكـن والـعـمران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  27رمضان عام 1443
اﳌواف ـ ـ ـق  28أب ـ ـري ـ ـل سن ـ ـة  ،2022تنهى مـ ـهـ ـام السادة اﻵتـ ـيـ ـة
أسماؤهم ،بصفتهم كﹽتـ ـابـﹰا عامﲔ ﰲ الوﻻيات اﻵتية :
– عبد العزيز بهناس ،ﰲ وﻻية باتنة،
– نضال محمود براشد ،ﰲ وﻻية مستغاﱎ،
– ﷴ بن كلثوم ،ﰲ وﻻية معسكر.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـHـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  27رمضان عام  1443اﳌوافق

 28أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ اﳌدير العام
للغابات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  27رمضان عام 1443
اﳌوافق  28أبريل سنة  ،2022يعّين السّيد طيفور مايدي ،مديرا
عاما للتجهيزات العمومية بوزارة السكن والعمران واﳌدينة.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـHـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق
 26أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ اﻷمينة العامة
لوزارة اﻻتصال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  27رمضان عام 1443
اﳌوافق  28أبريل سنة  ،2022يعّين السّيد جمال طواهرية،
مديرا عاما للغابات.

واﳌدينة.

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌوافق  26أبريل سنة  ،2022تعّين السّيدة فوزية بن داﱄ،
أمينة عامة لوزارة اﻻتصال.
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مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  27رمضان عام  1443اﳌوافق
 28أبريل سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ اﳌدير العام
للوكالة الوطنية لتنمية السياحة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  27رمضان عام 1443
اﳌوافق  28أبريل سنة  ،2022يعّين السّيد غﻼم الـله بوكابوس،
مـديرا عاما للوكالة الوطنية لتنمية السياحة.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـHـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم تنفيذي مؤرخ ﰲ  27رمضان عام  1443اﳌوافق
 28أبـ ـري ـل سن ـة  ،2022ي ـتضم ـن إن ـه ـاء م ـه ـام م ـديـر
إدارة الوسائل باﳌديرية العامة للغابات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  27رمضان عام 1443
اﳌوافق  28أبريل سنة  ،2022تنهى مهام السّيد جمال طواهرية،
بـصـفـتـه م ـدي ـرا ﻹدارة ال ـوس ـائ ـل بـاﳌ ـدي ـريـة الـعـامـة للـغابات،
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مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  27رمضان عام  1443اﳌوافق
 28أبـ ـري ـل سن ـة  ،2022ي ـتضم ـن إن ـه ـاء م ـه ـام م ـديـر
م ـت ـاب ـع ـة إن ـج ـاز ب ـرامج ال ـت ـج ـه ـي ـزات اﻻج ـتـمـاعـيـة
وال ـث ـق ـاف ـي ـة وال ـتـجـهـيـزات اﻷخـرى بـوزارة السكـن
والعمران واﳌدينة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  27رمضان عام 1443
اﳌوافق  28أبريل سنة  ،2022تنهى مهام السّيد طيفور مايدي،
بصفته مديرا ﳌتابعة إنجاز برامج التجهيزات اﻻجتماعية
وال ـث ـق ـاف ـي ـة وال ـت ـج ـه ـيـزات اﻷخـرى بـوزارة السكـن والـعـمـران
واﳌدينة ،لتكليفه بوظيفة أخرى.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـHـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام  1443اﳌوافق
 26أبريل سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام مديرة

التعاون والتكوين بوزارة اﻻتصال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  25رمضان عام 1443
اﳌـوافـق  26أبـريـل سـنـة  ،2022تـنـهـى مـهـام الـسـّيـدة فـوزيـة
بن داﱄ ،بصفتها مديرة للتعاون والتكوين بوزارة اﻻتصال،
لتكليفها بوظيفة أخرى.

لتكليفه بوظيفة أخرى.

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة العدل
قرار وزاري مشترك مؤرخ ﰲ  ١٦رمضان عام ١٤٤3
اﳌوافق  ١٧أبريل سنة  ،2022يعدل ويتمم القرار

– وﲟـقـتـض ـى الـم ـرسـوم التـنـفيذي رقم  167-٠8اﳌؤرخ ﰲ
 3جمـ ـ ـادى الثانية عام  1٤29اﳌوافـ ـ ـق  7يوني ـ ـ ـو سنـ ـ ـ ـة 2٠٠8
واﳌتضمن القانون اﻷساسي اﳋاص باﳌوظفﲔ اﳌنتمﲔ
لﻸسﻼك اﳋاصة بإدارة السجون ،اﳌعدل واﳌتمم،

الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  2٤شوال عام ١٤30

– وﲟقتـضـ ـى الـمرس ـوم التـنـفـيـذي رق ـم  312-1٠اﳌؤرخ ﰲ

اﳌوافق  ١3أكتوبر سنة  200٩الذي يحدد كيفيات

 7محرم عام  1٤32اﳌوافق  13ديسمبر سنة  2٠1٠واﳌتضمن

تنظيم التكوين اﳌتخصص ومدته وبرامجه وكذا

إنشاء اﳌدرسة الوطنية ﳌوظفي إدارة السجون وتنظيمها

شروط اﻻلتحاق به ،اﳌتعلق ببعض الرتب التابعة

وسيرها،

لﻸسﻼك اﳋاصة بإدارة السجون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير العدل ،حافظ اﻷختام،
– ﲟـقـتـض ـى الـمـ ـرس ـوم ال ـرئ ـاس ـي رق ـم  281-21اﳌؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق  7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟ ـقـتـضـى الـم ـرسوم الـتنـفـيذي رق ـم  332-٠٤الـمـؤرخ
ﰲ  1٠رمضان عام  1٤2٥اﳌوافق  2٤أكتوبر سنة  2٠٠٤الذي
يحدد صﻼحيات وزير العدل ،حافظ اﻷختام،

– وﲟ ـقـتـضـى الـم ـرس ـوم التـنفـيـذي رقم  193-1٤اﳌؤرخ ﰲ
 ٥رمضان عام  1٤3٥اﳌوافق  3يوليو سنة  2٠1٤الذي يحدد
صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،
– وﲟـق ـتـضـى الـم ـرس ـوم الـتـنـفـيذي رقم  19٤-2٠اﳌؤرخ
ﰲ  ٤ذي اﳊجة عام  1٤٤1اﳌوافق  2٥يوليو سنة 2٠2٠
واﳌتعلق بتكوين اﳌوظفﲔ واﻷعوان العموميﲔ وﲢسﲔ
مستواهم ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات العمومية،
– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  2٤شوال
عام  1٤3٠اﳌوافق  13أكتوبر سنة  2٠٠9الذي يحدد كيفيات
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 ١3شوال عام  ١٤٤3هـ
 ١٤مايو سنة  2022م

تنظيم التكوين اﳌتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط

“اﳌادة  : 2يتـ ـم اﻻلتح ـاق بالتكويـ ـن اﳌتخـ ـصص اﳌنصـ ـوص

اﻻلتحاق به ،اﳌتعلق ببعض الرتب التابعة لﻸسﻼك اﳋاصة

عـلـيـه فـي اﳌادة اﻷوﱃ أع ـﻼه ،ع ـن ط ـريـ ـق اﳌـس ـابـق ـة عـﲆ أساس

بإدارة السجون ،اﳌعدل واﳌتمم،

اﻻختبـ ـارات طب ـقـ ـا للش ـروط والكـي ـفـي ـات اﶈـددة ﰲ القرار
اﳌ ـ ـؤرخ فـي  2٤ربـي ـع اﻷول ع ـام  1٤٤2اﳌ ـواف ـق  1٠ن ـوفـمـبـر

– وﲟقتضى القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ ﰲ  29ذي

سنة  2٠2٠واﳌذكور أعﻼه ،أو اﳊصول بعد التوظيف عﲆ

اﳊجة عام  1٤39اﳌوافق  9سبتمبر سنة  2٠18الذي يحدد

شهادة ﰲ أحد اﻻختصاصات اﳌطلوبة لﻼلتحاق برتبتي

قائمة التخصصات اﳌطلوبة للتوظيف والترقية ﰲ بعض

ضابط إعادة التربية وضابط رئيسي ﻹعادة التربية ،طبقا

الرتب اﳌنتمية لسلك موظفي القيادة ﻹدارة السجون،

للتخصصات اﶈددة ﰲ القرار الوزاري اﳌشترك اﳌؤرخ

– وﲟق ـ ـ ـتضى ال ـ ـ ـق ـ ـ ـرار اﳌؤرخ ﰲ  2٤رب ـ ـي ـ ـع اﻷول عـ ـام 1٤٤2
اﳌوافـ ـق  1٠نوفمب ـ ـر سنة  2٠2٠الـ ـ ـذي يحدد إطـار تنظيـ ـ ـم
اﳌسابقـ ـ ـات واﻻمتحانـ ـ ـات اﳌهني ـ ـة لﻼلتح ـاق ببعض الرتب
اﳌنتمية لﻸسﻼك اﳋاصة بإدارة السجون،
يقرران ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القرار إﱃ تعديل وتتميم بعض
أحكـ ـام القرار الـ ـوزاري اﳌشتـ ـرك اﳌـ ـؤرخ ﰲ  2٤ش ـوال عام 1٤3٠
اﳌوافـق  13أكتوبـر سنة  2٠٠9الـ ـ ـذي يحـ ـ ـدد كيفي ـ ـات تنظيم
التكوين اﳌتخصص ومدته وبرامجه وكذا شروط اﻻلتحاق به،
اﳌـتـعـل ـق ببـعـض ال ـرت ـب الـت ـابـع ـة لﻸس ـﻼك ال ـخاص ـة ب ـإدارة
السجون.
اﳌادة  : 2تتـمـ ـم أح ـك ـام اﳌ ـواد اﻷوﱃ و 2و 1٠م ـن الـق ـرار
الوزاري الـمـشـتـرك الـمؤرخ ف ـي  2٤ش ـوال ع ـام  1٤3٠اﳌوافق
 13أكتوبر سنة  2٠٠9واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيق ـ ـا ﻷحكام اﳌـواد  3٥و) ٤6الفقـرة اﻷوﱃ(
و) ٥3الفقرة اﻷوﱃ( و) 63الفقرة اﻷوﱃ( و 63مكرر و) 6٤الـفقـرة
اﻷوﱃ( و 6٤مكرر من اﳌرسوم التنفيذي رقم  167-٠8اﳌؤرخ
فـي  3جـم ـادى الثانية عام  1٤29اﳌوافق  7يونيـ ـ ـو سنـ ـة 2٠٠8

ﰲ  29ذي اﳊ ـجـة ع ـام  1٤39اﳌ ـواف ـق  9سـبتـمـب ـر سـنـة 2٠18
واﳌذكور أعﻼه”.
“اﳌادة  : 1٠ﲢ ـ ـدد مـ ـ ـدة التكوي ـ ـن اﳌتخـ ـ ـصص ﰲ الرت ـ ـ ـب
اﳌذكـ ـ ـورة ﰲ اﳌ ـ ـادة اﻷوﱃ أع ـ ـﻼه ،طبق ـ ـا للفقـ ـ ـرة اﻷوﱃ م ـ ـ ـن
اﳌواد  ٤6و ٥3و 63و 6٤من اﳌرسوم التنفيذي رقم 167-٠8
اﳌؤرخ ﰲ  3ج ـمـ ـادى ال ـث ـان ـيـة ع ـام  1٤29اﳌ ـواف ـق  7ي ـون ـيـو
سنة  2٠٠8واﳌذكور أعﻼه ،كما يأتي :
– ) ..............................بدون تغيير( ،...............................
– ) ..............................بدون تغيير( ،...............................
– ) ..............................بدون تغيير( ،...............................
– سنة ) (1واحدة بالنسبة لرتبة ضابط رئيسي ﻹعادة
التربية”.
اﳌادة  : 3تعدل و تتمم أحكام اﳌواد  13و 16و 18من القرار
الـ ـوزاري اﳌـش ـتـرك الـمـؤرخ ﰲ  2٤شوال عام  1٤3٠اﳌوافق
 13أكتوبر سنة  2٠٠9واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة )...................... : 13بدون تغيير(...........................
– ) ..............................بدون تغيير( .................................
يقوم اﳌتربصون ﰲ التكوين ﰲ رتبتي ضابط إعادة
التربية وضابط رئيسي ﻹعادة التربية بإجراء تربص تطبيقي
م ـدت ـه أرب ـعـة ) (٤أشهـ ـر قـ ـبـ ـل ن ـه ـاي ـة ال ـدورة ،ﲟخ ـت ـل ـف مصالح

واﳌذكـ ـ ـور أع ـ ـﻼه ،يه ـ ـدف ه ـ ـذا القـ ـ ـرار إﱃ ﲢديد كيفيات

اﳌؤسسات ال ـع ـق ـاب ـي ـة واﳌصال ـح اﳋارج ـي ـة اﳌك ـلـفـة بإعـادة

تنـظـيـم التكوين اﳌتخصص ومدته وبرامجه وكـ ـ ـذا ش ـ ـروط

اﻹدماج اﻻجتماعي للمحبوسﲔ ،وإعداد تقرير تربص عند

اﻻلتحاق بـه ،اﳌتعل ـ ـق ببع ـض الرتـب التابعة لﻸسﻼك اﳋاصة

نهايته”.

بإدارة السجون اﻵتية :
* سلك موظفي إعادة التربية :

“اﳌادة )....................... : 16بدون تغيير(...........................
يلزم اﳌتربصون ﰲ التكوين لرتب رقيب إعادة التربية
وضابط إعادة التربية وضابط رئيسي ﻹعادة التربية بإعداد

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

ومناقشة مذكرة نهاية التكوين ،تتضمن عﲆ اﳋصوص

* سلك موظفي التأطير :

الوحدات اﳌدّرسة اﳌقررة ﰲ برنامج التكوين “.

– ) ..............................بدون تغيير( .................................
* سلك موظفي القيادة :

“اﳌادة  : 18يت ـ ـ ـم تقـ ـ ـييم كيفيـ ـ ـات التكوي ـ ـ ـن اﳌتخـ ـ ـصص
لﻼلتحاق برتبة عون إعادة التربية ورقيب إعادة التربية
وضابـ ـ ـط إع ـ ـادة التربي ـ ـة وضاب ـ ـ ـط رئيس ـ ـي ﻹع ـ ـادة التربي ـة،
كما يأتي :

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

– ) ..............................بدون تغيير( ،...............................

– رتبة ضابط رئيسي ﻹعادة التربية".

– ) ..............................بدون تغيير( ،...............................
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– نقطة تقرير نهاية التكوين ،بالنسبة لرتبة عون إعادة
التربية ونقطة مذكرة نهاية التكوين بالنسبة لرتب رقيب
إعادة التربية وضابط إعادة التربية وضابط رئيسي ﻹعادة
التربية منقطة من  ٠إﱃ  ،2٠اﳌعامل ،1

21

اﳌادة  : ٥يلحق بهذا القرار برنامج التكوين اﳌتخصص
لﻼلتحاق برتبة ضابط رئيسي ﻹعادة التربية.
اﳌادة  : ٦ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورية
اﳉزائرية الّديمقراطّية الشعبية.

) ........................الباقي بدون تغيير(.”.............................
اﳌادة  : ٤تتمم أحكام اﳌادة  22من القرار الوزاري اﳌشترك
اﳌؤرخ ﰲ  2٤شوال عام  1٤3٠اﳌوافق  13أكتوبر سنة 2٠٠9
واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :

حّرر باﳉزائر ﰲ  16رمضان عام  1٤٤3اﳌوافق  17أبريل
سنة .2٠22
وزير العدل،
حافظ اﻷختام

“اﳌادة )..................... : 22بدون تغيير( ،..........................

وبتفويض منه
اﳌدير العام للوظيفة العمومية
واﻹصﻼح اﻹداري

ويع ـ ـّيـن اﳌوظف ـ ـون الذي ـ ـن تابع ـ ـوا بنجـ ـاح دورة التكويـ ـ ـن
عبد الرشيد طبي

اﳌتخصص ﰲ الرتب اﳌعنية".

عن الوزير اﻷول

بلقاسم بوشمال

اﳌلحق الرابع
برنامج التكوين اﳌتخصص لﻼلتحاق برتبة ضابط رئيسي ﻹعادة التربية
 / ١برنامج التكوين النظري :
محور القانون
اﳊجم الساعي

اﳌعامل

1

التنظيم القضائي اﳉزائري

٤

1

2

الدعوى العمومية

6

1

3

الضبطية القضائية

6

1

4

سندات اﳊبس

6

1

5

تنفيذ اﻷحكام اﳉزائية

6

1

6

طرق الطعن

6

1

7

اﳊبس اﳌؤقت واﻹفراج

1٠

1

8

حساب مدة اﳊبس )دراسة حاﻻت(

٤

1

9

قانون العقوبات )القسم العام(

12

1

10

النظام الداخﲇ للمؤسسات العقابية

16

1

11

حقوق وواجبات اﶈبوسﲔ وفقا لقانون تنظيم السجون اﳉزائري

1٠

1

الرقم

الوحدات
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اﳌلحق الرابع )تابع(
محور القانون
اﳊجم الساعي

اﳌعامل

12

اﳌعايير الدولية ﳊقوق اﻹنسان ﰲ السجون

16

1

13

النظام التأديبي اﳌطبق عﲆ اﶈبوسﲔ )نظري(

6

1

14

النظام التأديبي اﳌطبق عﲆ اﶈبوسﲔ )محاكاة(

2

1

15

مدخل لعلم اﻹجرام وعلم العقاب

1٠

1

16

مدخل لعلم اﻻجتماع اﳉنائي )اﳉريمة واﻻنحراف(

1٠

1

17

متابعة الوضعية اﳉزائية للمحبوسﲔ  +دراسة حاﻻت

1٠

1

18

اﻷحكام اﳋاصة باﶈكوم عليهم باﻹعدام

2

1

19

اﻷحكام اﳉزائية اﳌنصوص عليها ﰲ قانون تنظيم السجون وإعادة اﻹدماج

2

1

الوحدات

الرقم

اﻻجتماعي للمحبوسﲔ

20

اﻷحكام اﳉزائية اﳋاصة اﳌطبقة عﲆ اﻷحداث

6

1

21

غرفة اﻻتهام

6

1

22

مبادئ ﰲ القانون الدوﱄ اﻹنساني

8

1

23

العقوبات البديلة

٤

1

24

القان ـ ـون اﻷساس ـ ـي اﳋـ ـ ـاص باﳌوظف ـ ـﲔ اﳌنتمـ ـﲔ لﻸسـ ـﻼك اﳋاصـ ـ ـة بإدارة

1٠

1

السجون

25

أخﻼقيات اﳌهنة

8

1

26

النظام الداخﲇ للمدرسة الوطنية ﳌوظفي إدارة السجون

3

1

١٨٩

–

اﳌجمـوع
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23

اﳌلحق الرابع )تابع(
محور اﻷمن
اﳊجم الساعي

اﳌعامل

1

اﳌهمة اﻷمنية للمؤسسة العقابية

2

1

2

اﻹطار القانوني ﻻستعمال القوة والسﻼح باﳌؤسسات العقابية

4

1

3

التدابير اﻷمنية وتنظيم اﳊراسة باﳌؤسسات العقابية )نظري(

10

1

4

التدابير اﻷمنية وتنظيم اﳊراسة باﳌؤسسات العقابية )محاكاة(

6

1

5

التصنيف اﻷمني للمحبوسﲔ

8

1

6

تسيير ومراقبة حركة اﶈبوسﲔ

4

1

7

استيقاء اﳌعلومات واستغﻼلها

6

1

8

مخطط اﻷمن الداخﲇ للمؤسسات العقابية

4

1

9

الوقاية من اﳌخدرات بالوسط العقابي

2

1

10

وسائل التدخل وحفظ النظام داخل اﳌؤسسة العقابية

4

1

11

تقنيات التدخل وحفظ النظام

48

1

12

اﻻستخراج والتحويل )نظري(

4

1

13

اﻻستخراج والتحويل )محاكاة(

4

1

14

وسائل اﻷمن باﳌؤسسات العقابية

4

1

15

اﻷخطار واﳊوادث باﳌؤسسات العقابية

8

1

16

التعامل مع اﶈبوسﲔ شديدي اﳋطورة

6

1

17

حصص فك وتركيب اﻷسلحة

8

1

18

وضعيات الرمي وتنظيف السﻼح

6

1

19

حصص رمي باﻷسلحة

8

1

20

التدقيق اﻷمني باﳌؤسسات العقابية

8

1

21

النظام اﳌنظم

96

1

22

التربية البدنية ورياضة الدفاع عن النفس

96

1

23

مبادئ ﰲ اﻹنقاذ واﻹسعاف ومكافحة اﳊريق

24

1

3٧0

–

الوحدات

الرقم

اﳌجمـوع
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24

اﳌلحق الرابع )تابع(
محور اﳌناجمنت
اﳊجم الساعي

اﳌعامل

1

التواصل وفض النزاعات

1٤

1

2

مبادئ ﰲ اﳌناجمنت العمومي

12

1

3

تنظيم اﳌديرية العامة ﻹدارة السجون وإعادة اﻹدماج

2

1

٤

أشكال اﳌؤسسات العقابية وتصنيف مؤسسات البيئة اﳌغلقة

٤

1

٥

التنظيم اﻹداري للمؤسسات العقابية

٤

1

6

نظام اﳋدمة باﳌؤسسة العقابية

٤

1

7

مبادئ ﰲ التخطيط اﻻستراتيجي وإدارة اﻷداء

2٠

1

8

مفاهيم ﰲ القيادة

1٠

1

9

مبادئ ﰲ تسيير اﳌوارد البشرية

8

1

1٠

مبادئ ﰲ اﻹعﻼم اﻵﱄ

2٠

1

11

مبادئ ﰲ تطبيقة تسيير اﳉمهور العقابي

2٠

1

12

الصفقات العمومية

2٠

1

13

اﶈاسبة العمومية وﲢضير اﳌيزانية

1٠

1

1٤

محاسبة اﳌواد

8

1

1٥

اﳌسؤولية اﻹدارية واﳉزائية للمسّي ـرين

2

1

16

تسيير أموال وودائع اﶈبوسﲔ

٤

1

17

مراقبة وتفتيش اﳌؤسسات العقابية

2

1

18

اﻻحتباس

٤

1

19

تسيير التوتر

8

1

2٠

الوقاية من اﻻنتحار ﰲ الوسط العقابي

٤

1

21

التحرير اﻹداري

12

1

22

اللغة الفرنسية )التعبير(

2٠

1

23

اللغة اﻹنجليزية )التعبير(

3٠

1

2٤

هندسة التكوين وهندسة البيداغوجيا

6

1

2٥

إدارة اﻷزمات

٤

1

26

منهجية البحث

2

1

27

اﻻستقبال ﰲ اﳌؤسسات العقابية

٤

1

2٥٨

–

الوحدات

الرقم

اﳌجمـوع
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25

اﳌلحق الرابع )تابع(
محور إعادة اﻹدماج
اﳊجم الساعي

اﳌعامل

1

تاريخ السجون

8

1

2

السياسة العقابية اﳉزائرية

٤

1

3

اﻻتفاقيات اﳌبرمة بﲔ وزارة العدل ومختلف القطاعات الوزارية ﰲ مجال
إعادة تربية وإعادة إدماج اﶈبوسﲔ

2

1

٤

مؤسسات الدفاع اﻻجتماعي

6

1

٥

اﻷمراض النفسية والعقلية الشائعة بالوسط العقابي

٤

1

6

برامج إعادة التربية داخل البيئة اﳌغلقة

1٠

1

7

أنظمة إعادة التربية خارج البيئة اﳌغلقة

6

1

8

تكييف العقوبة

8

1

9

التعريف بالوسط العقابي وﳑيزاته السيكولوجية

٤

1

1٠

اﳋطة الفردية ﻹعادة اﻹدماج

1٠

1

11

اﻷحداث اﶈبوسون

6

1

12

النساء اﶈبوسات

٤

1

13

الرعاية الﻼحقة ودور اﳌجتمع اﳌدني ﰲ إعادة إدماج اﶈبوسﲔ

6

1

1٤

علم النفس اﳉنائي

6

1

1٥

اﳌساعدة اﻻجتماعية واﳌالية للمحبوسﲔ

2

1

16

اﶈبوسون اﳌسّن ـون وذوو اﻻحتياجات اﳋاصة

2

1

17

سيكولوجية العنف

٤

1

18

اضطرابات الشخصية

٤

1

19

التوازن بﲔ اﻷمن ونشاطات إعادة اﻹدماج

٤

1

2٠

اﻹدمان

6

1

١0٦

–

الوحدات

الرقم

اﳌجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع
 /2برنامج التربص التطبيقي

يجري الضباط الرئيسيون ﻹعادة التربية تربصا تطبيقيا مدته أربعة ) (٤أشهر ﲟختلف مصالح اﳌؤسسات العقابية
واﳌصالح اﳋارجية اﳌكلفة بإعادة اﻹدماج اﻻجتماعي للمحبوسﲔ ،ويلزمون عند نهاية التربص التطبيقي بإعداد تقرير
يتضمن تنظيم وسير وأمن اﳌؤسسات العقابية والتكفل باﶈبوسﲔ وكذا برامج إعادة اﻹدماج.
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26

ق ـ ـرار م ـ ـؤرخ ﰲ  ٦رمضـ ـان ع ـ ـام  ١٤٤3اﳌواف ـ ـق  ٧أبريل
سنـ ـ ـة  ،2022يح ـ ـدد قائم ـ ـ ـة النشاطـ ـ ـات واﻷشغـ ـ ـال
واﳋدم ـ ـات التـ ـ ـي يمكـ ـ ـن أن تق ـ ـوم بهـ ـ ـا اﳌدرس ـ ـ ـة
الوطنية ﳌستخدمي أمانات الضبط ،زيادة عﲆ
مهمتها الرئيسية ،وكيفيات تخصيص العائدات
الناﲡة عنها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير العدل ،حافظ اﻷختام،
إ ّ
– ﲟـقـت ـض ـى الـم ـرسـ ـوم ال ـرئـ ـاس ـي رق ـم  281-21الـمؤرخ ﰲ
 26ذي القعدة عام  1٤٤2اﳌوافق 7يوليو سنة  2٠21واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤12-98اﳌؤرخ ﰲ
 18شعبان عام  1٤19اﳌـ ـوافق  7ديسمبر سنة  1998الذي
ي ـح ـدد ك ـي ـف ـي ـات ت ـخصيص ال ـع ـائ ـدات ال ـن ـاﲡة ع ـن اﳋدمـات
واﻷشغال التي تقوم بها اﳌؤسسات العمومية ،زيادة عﲆ
مهمتها الرئيسية،
– وﲟ ـقـتضى الـمـرس ـوم التـنفيذي رقم  332-٠٤اﳌؤرخ ﰲ
 1٠رمضان عام  1٤2٥اﳌوافق  2٤أكتوبر سنة  2٠٠٤الذي
يحدد صﻼحيات وزير العدل ،حافظ اﻷختام،
– وﲟقتضى الـم ـرس ـوم الـتـنـفـي ـذي رقـم  2٤٠-11اﳌؤرخ ﰲ
 8شعبان عام  1٤32اﳌوافق  1٠يوليو سنة  2٠11واﳌتضمن
إعادة تنظيم اﳌدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها،

 ١3شوال عام  ١٤٤3هـ
 ١٤مايو سنة  2022م

– تن ـظي ـم وإج ـراء اﳌس ـاب ـق ـات ع ـﲆ أس ـاس اﻻختـبـارات
واﻻمتحانات اﳌهنية،
– تنظيم و /أو احتضان الندوات واﳌؤﲤرات،
– تنظيم دورات تكوينية ذات صلة ﲟهام اﳌدرسة،
– تنظيم وتـأطير دورات التكوين اﳌتخصص والتكوين
التحضيري لشغل اﳌنصب والتكوين التكميﲇ قبل الترقية،
لفائدة مستخدمي أمانات الضبط التابعﲔ للمحكمة العليا
ومجلس الدولة،
– تقدﱘ خدمة اﻹيواء واﻹطعام،
– طبع ونشر وسحب اﳌجﻼت واﳌؤلفات العلمية والتقنية
والبيداغوجية،
– تقدﱘ اﳌساعدة التقنية والبيداغوجية ﰲ اﳌجاﻻت ذات
الصلة ﲟهام اﳌدرسة،
توفر اﳌدرسة ،ﰲ هذا اﻹطار ،اﻷقسام واﶈﻼت والعتاد
والوسـ ـائل السمعيـ ـة البصري ـ ـة واﻹطعـ ـام واﻹيـ ـ ـواء ،وك ـ ـذا ك ـ ـل
اﳌنشآت الضرورية.
اﳌادة  : 3يقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات أو اﻷشغال
أو اﳋدمات اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  2أعﻼه إﱃ مدير اﳌدرسة.
اﳌادة  : ٤يت ـ ـم تنفي ـ ـذ النشاط ـ ـات واﻷشغ ـ ـال واﳋدمـ ـ ـات
اﳌذكورة ﰲ هذا القرار ،موضوع الطلب ،وفقا ﻷحكام اﳌادة 3
من اﳌرسوم التنفيـذي رقم  ٤12-98اﳌؤرخ ﰲ  18شعبان
عام  1٤19اﳌوافق  7ديسمبر سنة  1998واﳌذكور أعﻼه.

– وﲟ ـقـتـض ـى ال ـقـ ـرار الـمؤرخ ﰲ  ٥رجب عام  1٤21اﳌوافق

اﳌادة  : ٥تتم معاينة العائدات من قبل اﻵمر بالصرف،

التي يمكن أن تقوم بها اﳌدرسة الوطنية لكتابة الضبط،

صل من قبل العون اﶈاسب أو الوكيل اﶈاسب اﳌعّين
وﲢ ّ
لهذا الغرض.

 3أكتوبر سنة  2٠٠٠الذي يحدد قائمة اﻷشغال واﳋدمات
زيادة عن مهمتها الرئيسية ،وكيفيات تخصيص العائدات
الناﲡة عنها،
يقّرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :ت ـطـب ـي ـقا ﻷحـك ـام اﳌ ـادة ) 2الـفـقـرة  (2م ـن
اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤12-98اﳌؤرخ ﰲ  18شعبان عام 1٤19
اﳌوافق  7ديـ ـ ـ ـسمبر سنة  1998واﳌذكور أع ـ ـ ـ ـﻼه ،يهدف هذا
الـ ـقـ ـرار إﱃ ﲢديـ ـ ـد قـ ـائـ ـمـ ـة ال ـنشاط ـات واﻷشغ ـال واﳋدم ـات
التي يمكن أن تقوم بها اﳌدرسة الوطنية ﳌستخدمي أمانات
الضبط ،زيادة عﲆ مهمتها الرئيسية ،وكيفيات تخصيص
العائدات الناﲡة عنها.
اﳌادة  : 2ت ـح ـدد قـ ـائـمـ ـة النـش ـاط ـات واﻷشغ ـال واﳋدمات
اﳌذكورة ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ أعﻼه ،التي يمكن للمدرسة الوطنية
ﳌست ـخ ـدمي أم ـان ـات الضب ـط أن ت ـق ـوم ب ـه ـا لـفـائـدة الـهـيئـات
واﳌؤسسات العمومية واﳋاصة ،كما يأتي :
– إنجاز دراسات وبحوث ﰲ مجال اختصاص اﳌدرسة،
– تنظيم دورات ﲢسﲔ اﳌستوى وﲡديد اﳌعارف ﰲ
مجاﻻت اختصاص اﳌدرسة،

اﳌادة  : ٦توزع العائدات الناﲡة عن النشاطات واﻷشغال
واﳋدمات بعد طرح اﻷعباء الناﲡة عن إنجازها طبقا ﻷحكام
اﳌادة  ٤م ـن اﳌ ـرسـ ـوم الـتـنـف ـي ـذي رقـ ـم  ٤12-98اﳌـ ـؤرخ فـي
 18شعبان عام  1٤19اﳌوافق  7ديسمبر سنة  1998واﳌذكور
أعﻼه.
اﳌادة  : ٧يقصد باﻷعباء الناﲡة عن إنجاز النشاطات
واﻷشغال واﳋدمات اﳌذكورة ﰲ اﳌادة  6أعﻼه ،ما يأتي :
– شراء العتاد واﻷدوات و /أو اﳌواد اﳌستعملة ﰲ إنجاز
النشاطات واﻷشغال واﳋدمات،
– اﳌصاريف العامة الناﲡة عن تهيئة اﶈﻼت وغيرها
من اﳌنشآت ،وترميم اﻷضرار اﳌترتبة عليها،
– ش ـ ـراء عت ـ ـاد وم ـ ـواد مستهلكـ ـ ـة وأدوات و /أو ﲡهيـ ـ ـ ـزات
تستعمل ﻹنجاز النشاطات واﻷشغال واﳋدمات،
– تسديد مقابل اﳋدمات اﳋاصة اﳌنجزة ﰲ هذا اﻹطار
من طرف الغير،
– ك ـ ـل التكاليـ ـف اﻷخ ـ ـرى اﳌترتبـ ـة عﲆ إنجـاز النشاطات
واﻷشغال واﳋدمات.
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اﳌادة  : ٨يجب أن تسجل اﻹيرادات والنفقات اﳌتعلقة
بالنشاطات واﻷشغال واﳋدمات اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة
 2أعﻼه ،ﰲ باب خارج عن اﳌيزانية ،وتدّون ﰲ سجل ملحق
يفتح لهذا الغرض.

اﳌادة  : ٩تلغى أحكام القرار اﳌؤرخ ﰲ  ٥رجب عام 1٤21
اﳌـواف ـق  3أك ـت ـوبـر سـنـة  2٠٠٠ال ـذي يـحـدد ق ـائم ـة اﻷشغال
واﳋدمات التي يمكن أن تقوم بها اﳌدرسة الوطنية لكتابة
الضبط ،زي ـادة ع ـن مهـمـتـه ـا الرئـيسيـة ،وكيـف ـيات تخصيص
العائدات الناﲡة عنها.
اﳌادة  : ١0ين ـشـ ـر هـ ـذا ال ـق ـرار فـي اﳉ ـريـ ـدة ال ـّرسـم ـّيـ ـة
للجمهورية اﳉزائرية الّديمقراطّية الشعبية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  6رمضان عام  1٤٤3اﳌوافق  7أبريل سنة
.2٠22
عبد الرشيد طبي

وزارة اﳌالية
قـ ـرار م ـ ـؤّرخ ﰲ  30رجـ ـ ـب عـ ـام  ١٤٤3اﳌواف ـ ـق  3مارس
سنة  ،2022يـتـضـم ـن تـشـكـيـلـ ـة الـلـج ـان اﳌتـسـاوي ـة
اﻷعضاء للمجلس الوطني للمحاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ  3٠رجب عام  1٤٤3اﳌوافق  3مارس
سنـ ـة  ،2٠22ت ـتشك ـل ال ـل ـج ـان اﳌتساوي ـة اﻷعضاء ل ـل ـم ـجـلس
الوطني للمحاسبة ،تطبيقا ﻷحكام اﳌادتﲔ  17و 23من
اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤-11اﳌؤرخ ﰲ  22صفر عام 1٤32
اﳌوافق  27يناير سنة  2٠11الذي يحدد تشكيلة اﳌجلس
الوطني للمحاسبة وتنظيمه وقواعد سيره ،من اﻷعضاء
اﻵتي ذكرهم :
• ﳉن ـة ت ـق ـي ـيس اﳌمـارسات الـمـحـاسبـيـة والـعـنـايـة
اﳌهنية :
السادة :
– ينات هاشمي ،رئيسا،

• ﳉن ـة اﻻعتم ـاد :
السيدة والسادة،
– زروقي جمال ،رئيسا ،
– قاص عبد اﳊميد ،مقررا،
– زاهد سميرة ،عضوا،
– عبد الرحماني فريد ،عضوا،
– أعوج أعراب ،عضوا،
– التيجاني حقي مـحمد السايح ،عضوا،
– تافات أحمد ،عضوا،
– جميل نسيم ،عضوا،
– بليﻼت عبد اﳊفيظ ،عضوا،
– ترودي عﲇ ،عضوا،
– شرقي محمود ،عضوا،
– ناقة الساسي ،عضوا.
• ﳉن ـ ـة التكويـ ـ ـ ـ ـن :
السيدة والسادة،
– حربان أحمد ،رئيسا،
– بورقعة نصر الدين ،مقررا،
– بلقاضي بلقاسم ،عضوا،
– بغزوز الياسﲔ ،عضوا،
– فلة عياشي ،عضوا،
– سنوسي مراد ،عضوا،
– مسكﲔ عمر ،عضوا،
– بشوندة رفيق ،عضوا،
– بوشدوب طﻼل مـحمد اﳋميني ،عضوا،
– عقال زهير ،عضوا،

– البسغي مراد ،مقررا،

– شريقان رابح ،عضوا،

– بيﻼك سفيان ،عضوا،

– زعامنة ليﲆ ،عضوا.

– بورقايب عبد الرحمان ،عضوا،

• ﳉنة اﻻنضباط والتحكيم :

– حطاب عبد العزيز ،عضوا،

السادة،

– تفيغولت رابح ،عضوا،

– بن حمو مـحمد صالح ،رئيسا،

– زادي محند الشريف ،عضوا،
– بلخيري سمير ،عضوا،
– بلحدور ياسﲔ ،عضوا،
– فوفة حميد ،عضوا،

– بن يشو موفق ،مقررا،
– بل ـ ـول خالد ،عضوا،
– موساوي عﲇ ،عضوا،

– حربادي مجيد ،عضوا،

– حدوم مـحمد العربي ،عضوا،

– بوبير جلول ،عضوا،

– بﻼل موسى ،عضوا،
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– سنينة ﳋضر ،عضوا،

– ) ..............................بدون تغيير( ،...............................

– بن عبد الرحمان خالد ،عضوا،

– ) ..............................بدون تغيير( ،...............................

– عون اللـه نور الدين ،عضوا،

– ) ..............................بدون تغيير( ،...............................

– لبيحي مقداد ،عضوا،

– ج ـوادي م ـرزاق ،ﳑث ـﻼ ع ـن ال ـوزي ـر اﳌك ـل ـف بـالـتـكـويـن

– براهيمي عبد الرحمان ،عضوا،

اﳌهني،

– بﻼل بكير ،عضوا.

– ) ..............................بدون تغيير( ،...............................

• ﳉنة مراقبة النوعية :

– ) ..............................بدون تغيير( ،...............................

السيدات والسادة،

– عبد اللطيف آمال ،اﳌديرة العامة للضرائب،

– شيخي مـحمد لعربي إكرام ،رئيسا،

– دحـ ـامي رشيـ ـدة ،اﳌديـ ـرة اﳌكـ ـلـ ـفـ ـة بـ ـعصرنـ ـة وتـ ـوح ـي ـد
اﳌقاييس الـمـحـاسبية،

– عياد أمال ،مقررا،
– بابا أعمر فيروز صليحة ،عضوا،

– بن عياد عمر ،ﳑثﻼ عن بنك اﳉزائر،

– زرهوني أمﲔ ،عضوا،

– ) ..............................بدون تغيير( ،...............................

– حاج عﲇ مـحمد سمير ،عضوا،

– محمودي مـحمـد ،ﳑثﻼ عن مجلس اﳌـحاسبة،

– حمدي مـحمد ،عضوا،

– ب ـ ـوح ـ ـوش ع ـ ـب ـ ـد ال ـ ـكـ ـرﱘ ،ﳑثـ ـﻼ عـ ـن اﳌصف الـ ـوطـ ـني

– سليماني مروان ،عضوا،
– زازوة أكرم جمال ،عضوا،
– أبوديل جمال ،عضوا،
– بوحديبة مـحمد فايز حمزة ،عضوا،
– جليد الطاهر ،عضوا،

للخبراء الـمحاسبﲔ،
– ت ـ ـودرت أكﲇ ،ﳑثـ ـﻼ عـ ـن اﳌصف الـ ـوطـ ـني لـ ـلـ ـخـ ـبـ ـراء
الـمحاسبﲔ،
– لونيسي سهيلة ،ﳑثلة عن اﳌصف الوطني للخبراء
الـمحاسبﲔ،
– م ـرح ـوم مـح ـم ـد اﳊب ـيب ،ﳑث ـﻼ ع ـن ال ـغ ـرف ـة ال ـوط ـن ـيـة
ﶈافظي اﳊسابات،

– دوة خالد ،عضوا.
يعّي ـن أعضاء اللجان اﳌتساوية اﻷعضاء ﳌدة ثﻼث )(3

سنوات.

––––––––––––––––––––––H
قـ ـرار م ـ ـؤّرخ ﰲ  30رجـ ـب عـ ـام  ١٤٤3اﳌ ـ ـوافـ ـق  3م ـارس

سنة  2022يعدل القرار اﳌؤرخ ﰲ  2٧ربيع الثاني
عام  ١٤3٩اﳌوافق  ١٥يناير سنة  20١٨واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳌجلس الوطني للمحاسبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ  3٠رجب عام  1٤٤3اﳌوافق  3مارس
سنة  ،2٠22يعدل القرار اﳌؤرخ ﰲ  27ربيع الثاني عام 1٤39
اﳌوافق  1٥يناير سنة  2٠18واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳌجلس
الوطني للمحاسبة ،كما يأتي :

– يحياوي مـحمد ،ﳑثﻼ عن الغرفة الوطنية لـمحافظي
اﳊسابات،
– ب ـ ـدالـ ـة سعـ ـيـ ـد ،ﳑثـ ـﻼ عـ ـن الـ ـغـ ـرفـ ـة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة لـمحافظي
اﳊسابات،
– البسغي مراد ،ﳑثﻼ عن اﳌنظمة الوطنية للمحاسبﲔ
اﳌعتمدين،
– بوبير جلول ،ﳑثﻼ عن اﳌنظمة الوطنية للمحاسبﲔ
اﳌعتمدين،
– جليد الطاهر ،ﳑثﻼ عن اﳌنظمة الوطنية للمحاسبﲔ
اﳌعتمدين،
– ) ..............................بدون تغيير( ،...............................

“– ).............................بدون تغيير( ،.................................

– تفيغولت رابح ،خبير محاسب،

– )..............................بدون تغيير( ،.................................

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