
5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 14 11 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1431 هـ هـ
25 فبراير سنة فبراير سنة  2010  م م

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 10 -  - 78 مــؤرخ في  مــؤرخ في 10 ربــيع األول ربــيع األول
يــؤسس عــام عــام 1431 اHــوافق  اHــوافق 24 فـــبـــرايـــر ســـنـــة  فـــبـــرايـــر ســـنـــة q2010 يــؤسس 
النـظـام الـتـعـويـضي للـمـوظـفــW اHـنـتمــW لألسـالكالنـظـام الـتـعـويـضي للـمـوظـفــW اHـنـتمــW لألسـالك

الـخـاصـة بالتـربيـة الوطنيـة.الـخـاصـة بالتـربيـة الوطنيـة.
----------------

qإن الوزير األول
qبناء على تقرير  وزير التربية الوطنية  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
qو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

qتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
- و�ــقـــتــضى اHــرســوم رقم 85 - 58 اHــؤرخ في أول
رجب عــام 1405 اHــوافق 23 مـــارس ســـنــة 1985 واHـــتـــعــلق

qتممHعدل واHا qبتعويض اخلبرة

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 330
اHـؤرخ في 9 شـعــبــان عـام 1423 اHـوافق 16 أكــتـوبــر ســنـة
2002 واHـتـضمن إحـداث مـنـحة الـتـوثيق الـتـربوي لـفـائدة

اHــوظـفـW اHـعــلـمـW الـتــابـعـW لـوزارة الــتـربـيـة الــوطـنـيـة
وموظـفي التـعليم اHـتخـصص التـابعـW للقـطاعـات اHكـلفة
بــــالــــتــــكـــويـن اHــــهــــني والــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة والــــشـــؤون

qاالجتماعية والصحة
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 128
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام الوزير األولHسنة 2009 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHــؤرخ في 2  جــمــادى األولى عـام 1430 اHــوافق 27 أبــريل

 qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومـةHسنة 2009 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 194
اHـــؤرخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام 1410 اHــــوافق 23 يـــونـــيـــو
سـنة 1990 الـذي يـحـدد عالوة اHـردوديـة اHـمـنـوحـة لـلـعـمال
الـــتـــابــعـــW لـــلـــمــؤســـســـات واإلدارات الــعـــمـــومــيـــةq اHـــعــدل

qتممHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 122
اHـؤرخ في 19 شـوال عام 1411 اHـوافق 4 مـايـو سـنـة 1991
qعدلHا qاألداء التربوي Wتضمن إحداث منحة حتسHوا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 251
اHــؤرخ في 15 مــحــرم عــام 1412 اHــوافق 27 يـــولــيــو ســنــة
1991 واHـتـضـمن إحــداث مـنـحـة حتـســW األداء والـتـسـيـيـر

لـفــائــدة مــوظـفي اHــصــالح االقــتـصــاديــة الــتـابــعــW لـوزارة
qعدلHا qالتربية

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 93 - 43 اHؤرخ
في 14 شـــعـــبـــان عــام 1413 اHــوافق 6 فــبـــرايـــر ســـنــة 1993
واHتضمن تمـديد أحكام اHرسـوم التنفيذي رقم 91 - 121
اHـؤرخ في 4 مـايــو ســنـة 1991 واHــتـضــمن إحــداث مــنــحـة
نـوعـيــة خـاصـة لــفـائـدة مــوظـفي الـتــعـلـيم وأحــكـام اHـرسـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 91 - 122 اHــؤرخ في 4 مــايـــو ســنــة 1991
واHـتـضـمن إحداث مـنـحـة حتسـW األداء الـتربـوي لـيـشمال

qلوزارة التربية Wسلك مساعدي التربية التابع

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 95 - 199
اHــؤرخ في 27 صـــفـــر عـــام 1416 اHــوافق 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة
1995 واHـــتـــضـــمـن تـــخـــصـــيص تـــعـــويض اخلـــبـــرة ومـــنـــحـــة

الـنــوعـيــة اخلـاصــة ومـنــحـة حتــسـW األداء الـتــربـوي لــسـلك
qاألساتذة اجملازين في التعليم األساسي

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 495
اHـؤرخ في 27 شـوال عـام 1424 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنـة
2003 الــذي يــؤسـس تــعــويــضــا لـــلــتــأهــيل لـــفــائــدة مــوظــفي

الـتــعـلـيـم الـتـابــعـW لــوزارة الـتــربـيــة الـوطــنـيـة ومــوظـفي
التعلـيم اHتخـصص التابعـW للقـطاعات اHكـلفة بـالتكوين
والـــتـــعـــلـــيم اHـــهـــنـــيـــW والـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة والـــشـــؤون

qاالجتماعية والصحة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 496
اHـؤرخ في 27 شـوال عام  1424 اHـوافق 21 ديـسـمـبـر سـنة
2003 الــذي يــؤسـس تــعــويــضــا لـــلــتــأهــيل لـــفــائــدة مــوظــفي

اHـصـالح االقـتـصـاديـة التـابـعـW لـقـطـاع التـربـيـة الـوطـنـية
ومـوظفي اHصالح االقتـصادية التابـعW للقطـاعات اHكلفة
بــــالــــتــــكـــويـن اHــــهــــني والــــشــــبــــاب والــــريــــاضــــة والــــشـــؤون

qاالجتماعية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 315
اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429 اHــوافق 11 أكــتــوبــر ســنـة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2008 وا

qلألسالك اخلاصة بالتربية الوطنية WنتمHا
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -



11 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 614
25 فبراير سنة فبراير سنة  2010  م م

اHــــادة اHــــادة 8  :  :  يــــصـــرف تــــعـــويـض الـــتــــوثـــيـق الـــتــــربـــوي
شـــهـــريـــا لـــلـــمـــوظـــفــــW اHـــذكـــورين في اHـــادة 3 أعالهq وفق

اHبالغ اجلزافية احملددة كما يأتي :
- 2000 دج بـــالــــنــــســــبـــة لــــلــــمــــوظـــفــــW اHــــرتـــبــــW في

qاألصناف 10 فما دون
- 2500 دج بـــالــــنــــســــبـــة لــــلــــمــــوظـــفــــW اHــــرتـــبــــW في

q12 11 و Wالصنف
- 3000 دج بـــالــــنــــســــبـــة لــــلــــمــــوظـــفــــW اHــــرتـــبــــW في

األصناف 13 فما فوق.

9  :  :  يــصــرف تــعــويض اخلــبــرة الــبــيــداغــوجــيـة اHـادة اHـادة 
شــــهــــريـــا وفـق نــــســــبـــة 4 % من الــــراتب األســــاسـي عن كل

درجة لفائدة اHوظفW اHذكورين في اHادة 3 أعاله.

اHـــــادة اHـــــادة 10  :  :  تــــــخــــــضع الــــــعـالوات والـــــتــــــعــــــويــــــضـــــات
اHــــنــــصــــوص عــــلــــيــــهــــا فـي اHـــادة 2 أعاله إلـى اقــــتــــطــــاعـــات

الضمان االجتماعي والتقاعد.

اHـادة اHـادة 11  :  : �ــكن أن تـوضح كــيـفـيــات تـطـبــيق أحـكـام
هـــذا اHـــرســـومq عــــنـــد احلـــاجـــةq �ــــوجب تـــعـــلــــيـــمـــة وزاريـــة
مــشـتـركـة بـW وزيـر اHـالــيـة والـسـلـطـة اHـكــلـفـة بـالـوظـيـفـة

العمومية.

اHـادة اHـادة 12  :  :  تـلـغى جمـيع األحـكام اخملـالـفة ألحـكـام هذا
Wالـتـنـفـيـذي WـرسـومـHوال سـيـمـا مـنـهـا أحـكـام ا qـرسـومHا
رقـــم 93 - 43 اHــــؤرخ في 6 فــبـــرايــر ســـــنــة 1993 ورقــم
95 - 199 اHــؤرخ في 25 يـــولـــيـــو ســـنـــة 1995 واHـــذكـــورين

أعالهq وكــذا أحــكــام اHــرســوم رقم 85 - 58 اHــؤرخ فـي 23
مارس سنــة q1985 اHعدّل واHتـمّم واHراسيــم التـنفيذيـة
رقــم 90 - 194 اHـؤرخ فـي 23 يونـيـو ســـنة q1990 اHـعدّل
q1991 ــــؤرخ في 4 مـــايــــو ســـنـــةHــــتــــمّم ورقم 91 - 122 اHوا
q1991 ــؤرخ في 27 يـــولــيــو ســنــةHــعــدّل ورقم 91 - 251 اHا
اHـــعـــدّل ورقم 02 - 330 اHــــؤرخ فــي 16 أكــــتــــوبـــــر ســــنـــــة
2002 ورقم 03 - 495 اHــؤرخ في 21 ديــســمــبــر ســنــة 2003

ورقم 03 - 496 اHــــــؤرخ في 21 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2003
واHذكورة أعالهq فيما يخص موظفي التربية الوطنية.

اHـادة اHـادة 13  :  :  يـسـري مــفـعـول هـذا اHــرسـوم ابـتـداء من
أول يناير سنة 2008.

اHـــــادة اHـــــادة 14  :  :  يـــــنــــــشــــــر هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1431 اHـوافق
24 فبراير سنة 2010.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى :  يــــهـــدف هــــذا اHـــرســــوم إلى تــــأســـيس
الــنــظــام الــتـــعــويــضي لــلـــمــوظــفــW اخلــاضـــعــW لــلــمــرســوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 08 - 315 اHــؤرخ في 11 شــوال عــام 1429
اHــــوافق 11 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2008 واHـــــتــــضــــمن الــــقــــانــــون
األســاسي اخلـــاص بــاHــوظــفــW اHــنــتـــمــW لألسالك اخلــاصــة

بالتربية الوطنية.

اHــادة اHــادة 2 :  : يــســـتــفـــيــد اHـــوظــفـــون اHــنـــتــمـــون لألسالك
اخلـاصـة بـالتـربـية الـوطـنـيةq حـسب احلـالـةq من العــالوات

والتعويضات اآلتية :
qاألداء التربوي Wعالوة حتس -

qاألداء في التسيير Wعالوة حتس -
qردوديةHعالوة ا -

qتعويض التأهيل -
qتعويض التوثيق التربوي -

- تعويض اخلبرة البيداغوجية.

اHـادة اHـادة 3 :  : حتـسب عالوة حتـسـW األداء الـتـربـوي وفق
نـــســبـــة مـــتــغـــيــرة من 0 إلى 40 % مـن الــراتب الـــرئـــيــسي
وتــصـــرف كل ثالثــة (3) أشــهــر لــفــائــدة مـــوظــفي الــتــعــلــيم
وموظـفي الـتـربيـة ومـوظـفي التـوجـيه واإلرشـاد اHدرسي

واHهني وكذا موظفي التغذية اHدرسية.

اHـادة اHـادة 4 :  : حتـسـب عالوة حتـســW األداء في الـتــسـيــيـر
وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي
وتـــصــرف كـل ثالثــة (3) أشــهـــر لـــفــائـــدة مــوظـــفي اHـــصــالح

االقتصادية.

5  :  : حتــــــسب عـالوة اHــــــردوديــــــة وفـق نــــــســــــبـــــة اHـــــادة اHـــــادة 
مـتـغـيـرة من 0 إلى 30 % من الـراتب الـرئـيـسي وتـصـرف

كل ثالثة (3) أشهر لفائدة موظفي اخملابر.

اHــــادة اHــــادة 6  :  :  يــــخــــضـع صــــرف الــــعالوات اHــــذكــــورة في
اHواد 3 و4 و5 أعاله إلى تـنقـيط حتدد مـعايـيره بـقرار من

وزير التربية الوطنية.

7  :  :  يـــــصــــرف تـــــعـــــويض الـــــتـــــأهـــــيل شـــــهـــــريــــا اHــــادة اHــــادة 
لــــلــــمــــوظــــفــــW اHــــذكـــــورين في اHــــادتــــW 3 و 4 أعـالهq وفق

النسب اآلتية :
W25 % من الـراتب األســاسي بـالــنـسـبــة لـلـمــوظـفـ -

qفي األصناف 12 فما دون WرتبHا
W30 % من الـراتب األســاسي بـالــنـسـبــة لـلـمــوظـفـ -

اHرتبW في األصناف 13 فما فوق.
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مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أول اHوافق أول
فــبـرايــر ســنـة فــبـرايــر ســنـة q2010 يــتـضــمن تـعــيـW  مــديـر جــهـويq يــتـضــمن تـعــيـW  مــديـر جــهـوي

للجمارك ببشار.للجمارك ببشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أول فـبرايـر سـنة 2010 يـعيّن الـسّـيّد مـحـمد

بن براهيمq مديرا جهويا للجمارك ببشار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيـــان مـــؤرمـــرســـومـــان رئـــاســيـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 16 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1431
Wيـتـضـمــنـان تـعـيـ qWيـتـضـمــنـان تـعـيـ q2010 ــوافق أول فـبـرايــر سـنـةHــوافق أول فـبـرايــر سـنـة اHا
نائبي مـديرين بـاHديـرية الـعامـة للـضرائب بوزارةنائبي مـديرين بـاHديـرية الـعامـة للـضرائب بوزارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاHالية.اHالية.
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHوافق أول فـبراير سنة 2010 يعيّـن السّيّد لوناس

مـــاتـــصـــاq نـــائـب مـــديـــر لـــلـــمـــيـــزانـــيـــة بـــاHـــديـــريـــة الـــعـــامــة
للضرائب بوزارة اHالية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHوافق أول فبراير سنة 2010 تعيّن السّيّدة جميلة

ســـعــــدوديq نـــائـــبـــة مـــديـــر لــــلـــوســـائل بـــاHــــديـــريـــة الـــعـــامـــة
للضرائب بوزارة اHالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أول اHوافق أول
فبـراير سـنة فبـراير سـنة q2010 يـتضـمن تعيـW  نائـبي مديرينq يـتضـمن تعيـW  نائـبي مديرين
بــاHــديــريــة الــعــامــة لــلــتــقــديــر والــســيــاســات بـوزارةبــاHــديــريــة الــعــامــة لــلــتــقــديــر والــســيــاســات بـوزارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاHالية.اHالية.
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHــــوافـق أول فــــبـــــرايــــر ســـــنــــة 2010 تـــــعــــيّـن اآلنــــســــة

والـسّيّـد اآلتي اسماهـما نـائبي مـديرين بـاHديـرية الـعامة
للتقدير والسياسات بوزارة اHالية :

qنائبة مدير للنماذج والتصورات qأمينة حربي -

- خالد دحمانيq نائب مدير لتوازنات اHيزانية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أول اHوافق أول
فــبــرايــر ســنـة فــبــرايــر ســنـة q2010 يـتــضــمن تــعــيــW نــائــبــة مــديـرq يـتــضــمن تــعــيــW نــائــبــة مــديـر

باHديرية العامة للجمارك.باHديرية العامة للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أول فـبـرايـر سـنة 2010 تـعـيّن اآلنـسـة حـنان

بن يـعـقـوبq نـائـبـة مـديـر لـدراسـة االجـتـهـاد الـقـضـائي في
اHادة اجلمركية باHديرية العامة للجمارك.

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أول اHوافق أول
فــبـرايــر ســنـة فــبـرايــر ســنـة q2010 يـتــضـمن تــعـيــW مـديــر اHـواردq يـتــضـمن تــعـيــW مـديــر اHـوارد

البشرية بوزارة اHالية.البشرية بوزارة اHالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أول فـبرايـر سـنة 2010 يـعيّـن السّـيّـد رشـيد

قشتوليq مديرا للموارد البشرية بوزارة اHالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أول اHوافق أول
فبـراير سنة فبـراير سنة q2010 يتضمن تـعيW  مدير الصفقاتq يتضمن تـعيW  مدير الصفقات
الــعـــمــومـــيــة بــقـــسم الــصـــفــقــات الـــعــمــومـــيــة بــوزارةالــعـــمــومـــيــة بــقـــسم الــصـــفــقــات الـــعــمــومـــيــة بــوزارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاHالية.اHالية.
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHوافق أول فـبراير سنة 2010 يعيّـن السّيّد سعدان

خــرشيq مــديــرا لـلــصــفـقــات الــعـمــومــيـة بــقــسم الـصــفــقـات
العمومية بوزارة اHالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أول اHوافق أول
فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة q2010 يــــتــــضــــمـن تــــعــــيــــW  مــــكــــلفq يــــتــــضــــمـن تــــعــــيــــW  مــــكــــلف
بـــالــتـــفــتـــيش �ــفـــتــشـــيــة مـــصــالـح احملــاســـبــة بــوزارةبـــالــتـــفــتـــيش �ــفـــتــشـــيــة مـــصــالـح احملــاســـبــة بــوزارة

اHالية.اHالية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHــــوافـق أول فــــبــــرايـــــر ســــنــــة 2010 يـــــعــــيّن الـــــسّــــيّــــد

مـصـطـفى كـمـال كـوردورليq مـكـلـفـا بـالـتـفـتـيش �ـفـتـشـيـة
مصالح احملاسبة بوزارة اHالية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيـــان مـــؤرمـــرســـومـــان رئـــاســيـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 16 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1431
Wيـتـضـمــنـان تـعـيـ qWيـتـضـمــنـان تـعـيـ q2010 ــوافق أول فـبـرايــر سـنـةHــوافق أول فـبـرايــر سـنـة اHا

مديرين ألمالك الدولة في الواليات.مديرين ألمالك الدولة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أول فـبـرايـر سـنـة 2010 يـعـيّن الـسّـيّـد احلـاج

درازq مديرا ألمالك الدولة في والية الوادي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـــوافق أول فــبـــرايــر ســـنــة q2010 يــعـــيّن الـــسّـــيّــدان

Wاآلتي اســـمـــاهــمـــا مــديـــرين ألمالك الـــدولـــة في الــواليـــتــ
: Wاآلتيت

qفي والية أم البواقي qعبد الغاني بوزاهر -
- فرحات طبيبq في والية ورقلة.
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qفي والية تيزي وزو qموسى منينة -
qفي والية إيليزي qبومدين صغيري -
- عبد القادر خورq في والية الطارف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـومـــان رئـــاســيـــان مـــؤرمـــرســـومـــان رئـــاســيـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 16 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1431
Wيـتـضـمــنـان تـعـيـ qWيـتـضـمــنـان تـعـيـ q2010 ــوافق أول فـبـرايــر سـنـةHــوافق أول فـبـرايــر سـنـة اHا

مديرين للتربية في الواليات.مديرين للتربية في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أول فـبـرايـر سـنـة 2010 يـعيّـن الـسّـيّـد أحـمد

رزقيq مديرا للتربية في والية تيسمسيلت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـــوافـق أول فـــبـــرايـــر ســـنــة 2010 يـــعـــيّن الـــسّـــيّـــدان

: Wاآلتيت Wاآلتي اسماهما مديرين للتربية في الواليت
qسيلةHفي والية ا qعلقمة بوراس -

- عيسى شرحبيلq في والية عW تيموشنت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أول اHوافق أول
فــبـــرايــر ســـنــة فــبـــرايــر ســـنــة q2010 يــتــضــمـن تــعــيــW نــائب مــديــرq يــتــضــمـن تــعــيــW نــائب مــديــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوزارة التربية الوطنية.بوزارة التربية الوطنية.
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHــوافق أول فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2010 يـــعـــــيّن الــسّــيّــد

عبد اللّه قبالq نائب مدير لألنشطة الثقافية والرياضية
بوزارة التربية الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أول اHوافق أول
فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة q2010 يتـضـمن تـعيـW مـفـتش بوزارةq يتـضـمن تـعيـW مـفـتش بوزارة

التربية الوطنية.التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHوافق أول فـبرايـر سنة 2010 يعيّـن السّيّـد عيسى

طشوعةq مفتشا بوزارة التربية الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أول اHوافق أول
فـــبــرايــر ســنــة فـــبــرايــر ســنــة q2010 يــتــضــمن تــعــيــW اHــديــر الــعـامq يــتــضــمن تــعــيــW اHــديــر الــعـام

للمعهد التقني لتربية احليوانات.للمعهد التقني لتربية احليوانات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أول فـبـرايـر سـنـة 2010 يـعيّـن الـسّـيّـد أحـمد

بوجناحq مديرا عاما للمعهد التقني لتربية احليوانات.

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أول اHوافق أول
فـــبــرايــر ســنــة فـــبــرايــر ســنــة q2010 يــتــضــمن الــتــعــيــW بــاHــديــريــةq يــتــضــمن الــتــعــيــW بــاHــديــريــة

العامة للجمارك.العامة للجمارك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـــوافق أول فـــبــرايـــر ســـنــة 2010 تــعـــيّن الـــسّـــيّــدات

والسّيّدان اآلتية أسماؤهم باHديرية العامة للجمارك :
- فـضــيـلــة آيت بـلــقــاسمq نـائــبـة مــديـر لــلـقــيـمــة لـدى

qاجلمارك
- ثانـية حـمشـاويq نائبـة مديـر للـتعـريفـة اجلمـركية

qومنشأ البضائع
- رضـوان بـوطـالبq نــائب مـديـر لـتـســيـيـر وصـيـانـة

qالهياكل القاعدية
qنائب مدير للتسهيالت qمحمد وارث -
- صونيا إدريس بايq رئيسة دراسات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسـوم مرسـوم رئاسي مؤررئاسي مؤرّخ في خ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أول اHوافق أول
فبـراير سنة فبـراير سنة q2010 يتضـمن تعيـW رؤساء دراساتq يتضـمن تعيـW رؤساء دراسات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباحملافظة العامة للتخطيط واالستشراف.باحملافظة العامة للتخطيط واالستشراف.
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHــــوافـق أول فــــبـــــرايــــر ســـــنــــة 2010 تـــــعــــيّـن اآلنــــســــة

والـــسّـــادة اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهـم رؤســـاء دراســـات بـــاحملـــافـــظــة
العامة للتخطيط واالستشراف :

- أمــال روجq رئــيــســة دراســات لــدى اHــديــر اHــكــلف
بـــالــدراســـات والــتـــحــالـــيل اHـــتــعـــلــقـــة بــتـــطــور اHـــؤشــرات

qاالجتماعية السديدة
- عـبـد الــقـادر بـدرانـيq رئـيس دراسـات لــدى اHـديـر

qكلف بتقييم جناعة السياسات االجتماعيةHا
- األمـW خـالـد بـوتـارنq رئـيس دراسـات لـدى اHـدير

qكلف بتقييم جناعة السياسات االجتماعيةHا
- نـدير شـبـيبq رئـيس دراسـات لـدى اHـديـر اHـكلف

qبالدراسات القطاعية
- تــــوفـــيـق بن دوحــــةq رئـــيس دراســــات لـــدى اHــــديـــر

اHكلف �تابعة بنك اHعطيات وحتيينها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـوم رئاسي مؤرمرسـوم رئاسي مؤرّخ في خ في 16 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق أول اHوافق أول
فبـراير سنة فبـراير سنة q2010 يـتضمن تـعيW مـديرين للـطاقةq يـتضمن تـعيW مـديرين للـطاقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواHناجم في الواليات.واHناجم في الواليات.
�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أول فـبرايـر سـنة 2010 يـعـيّن السّـادة اآلتـية

أسماؤهم مديرين للطاقة واHناجم في الواليات اآلتية :
qفي والية األغواط qمحمد لوراك -
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مــــرســـومـــان رئـــاســـيـــان مـــؤرمــــرســـومـــان رئـــاســـيـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 16 صـــفـــر عـــام  صـــفـــر عـــام 1431
Wيـتـضـمــنـان تـعـيـ qWيـتـضـمــنـان تـعـيـ q2010 ــوافق أول فـبـرايــر سـنـةHــوافق أول فـبـرايــر سـنـة اHا

.Wللغابات في واليت Wمحافظ.Wللغابات في واليت Wمحافظ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسي مــــؤرّخ في 16 صــــفــــر عـــام
1431 اHوافق أول فـبراير سنة 2010 يعيّن الـسّيّد بـلقاسم

سعيديq محافظا للغابات في والية خنشلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئــــاسي مــــؤرّخ في 16 صــــفــــر عـــام
1431 اHـوافق أول فـبرايـر سـنة 2010 يـعيّن الـسّـيّد مـحـمد

خيذريq محافظا للغابات في والية تيبازة.

مـــرســـومـــان رئـــاســيـــان مـــؤرمـــرســـومـــان رئـــاســيـــان مـــؤرّخـــان في خـــان في 16 صـــفـــر عــام  صـــفـــر عــام 1431
Wيـتـضـمــنـان تـعـيـ qWيـتـضـمــنـان تـعـيـ q2010 ــوافق أول فـبـرايــر سـنـةHــوافق أول فـبـرايــر سـنـة اHا

.Wمديرين للمصالح الفالحية في واليت.Wمديرين للمصالح الفالحية في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHوافق أول فبراير سنة 2010 يعيّن الـسّيّد الطاهر

زحافq مديرا للمصالح الفالحية في والية بسكرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مــــرســـوم رئـــاسـي مـــؤرّخ في 16 صـــفـــر عـــام
1431 اHـوافق أول فـبـرايـر سـنـة 2010 يـعيّـن الـسّـيّـد أحـمد

العيهارq مديرا للمصالح الفالحية في والية النعامة.

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في قــرار وزاري مــشـتــرك مــؤرخ في 9 ذي الـقــعــدة عـام  ذي الـقــعــدة عـام 1430
28 أكــــــتـــــــوبـــــر ســـــــنــــــة  أكــــــتـــــــوبـــــر ســـــــنــــــة q2009 يـــــحــــــدq يـــــحــــــدّد عـــــددد عـــــدد اHـــــوافـق اHـــــوافـق 
اHــــنـــــاصب الــــعــــلـــيــــا لــــلــــعــــمـــال اHــــهــــنــــيــــW وســـائــــقياHــــنـــــاصب الــــعــــلـــيــــا لــــلــــعــــمـــال اHــــهــــنــــيــــW وســـائــــقي
الـــســيــارات واحلـــجــاب بــعــنـــوان اHــدرســة الـــوطــنــيــةالـــســيــارات واحلـــجــاب بــعــنـــوان اHــدرســة الـــوطــنــيــة

للمواصالت.للمواصالت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن وزيــــر الــــدولــــةq وزيــــر الــــداخــــلــــيــــة واجلــــمـــــاعــــات
qاحمللية

qاليةHووزير ا

qالعام للحكومة Wواألم

- �ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم رقم 82 - 186  اHــؤرخ في 28
رجب عــام 1402 اHــوافق 22 مــايــو ســنــة 1982  واHــتــضـمن
إحـــداث اHـــدرســـة الــــوطـــنـــيــــة لـــلـــمـــواصـالت وتـــنـــظــــيـــمـــهـــا

qوسيرها

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007  الذي يـحدد كـيفيـات منـح الزيـادة االستـداللية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

qالعمومية

قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
- و�قتضى اHرسوم الرئاسي رقم 09 - 129 اHؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 94 - 247
اHـؤرخ في 2 ربـيع األول عام 1415 اHـوافق 10 غـشت سـنة
1994  الـذي يـحــدد صالحـيـات وزيــر الـداخـلـيــة واجلـمـاعـات

qعدّلHا qوالبيئة واإلصالح اإلداري qاحمللية

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضـان عام 1415 اHـوافق 15 فـبـرايـر سـنة

qاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 03 - 190
اHـــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صالحــــيـــات اHــــديـــر الــــعـــام لــــلـــوظــــيـــفـــة

qالعمومية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08 - 05 اHؤرخ
في 11 مــــحــــرّم عــــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر ســــنــــة 2008
WـهــنـيـHـتــضـمن الــقـانــون األسـاسي اخلــاص بـالــعـمــال اHوا

qادة 38 منهHال سيما ا qوسائقي السيارات واحلجاب

- و�ـقـتـضى اHــرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHـتضمن

qالعام للحكومة Wاألم Wتعي
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- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 05 - 440 اHـؤرخ
في 10 شـــوال عــام 1426 اHــوافق 12 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2005
الـذي يسـند إلى وزير الـداخلـية واجلـماعـات احمللـية سـلطة

qدرسة الوطنية لإلدارةHالوصاية على ا

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم  الـــــرئـــــاسي رقم 07 - 308
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســـــنــــة 2007 الـــــذي يـــــحــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــوظــــيـف األعــــوان
اHـــتــعــاقــدين وحــقــوقـــهم وواجــبــاتــهم والـــعــنــاصــر اHــشــكــلــة
لـرواتــبـهـم والـقــواعـد اHــتـعــلـقــة بـتــسـيــيـرهم وكــذا الـنــظـام

qادة 8 منهHال سيما ا qطبق عليهمHالتأديبي ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHـــــــــؤرّخ في 2 جــــــــــمـــــــــادى األولى عــــــــام 1430 اHـــــــــوافق 27
أبـــــريـل ســــنــــة 2009  واHــــتــــضــــمّـن جتــــديــــد مــــهــــام أعــــضـــاء

qاحلكومة

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 94 - 247
اHؤرخ في 2 ربـيع األول عام 1415 اHوافق 10 غـشت سنة
1994 الـذي يــحـدد صـالحـيــات وزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعـات

qعدلHا qاحمللّية والبيئة واإلصالح اإلداري

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةH1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 419
اHـؤرخ في أول ذي الـقــعـدة عـام 1427 اHـوافق 22 نـوفــمـبـر
سـنـة 2006 واHـتــضـمن تـنــظـيم اHــدرسـة الـوطــنـيـة لإلدارة

qعدّلHا qوسيرها

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

qالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهq يحدد هذا
الــقـرار تــعــداد مـنــاصب الــشـغـل وتـصــنــيـفــهــا ومـدة الــعــقـد
اخلاص باألعوان العاملW في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلـــدمــات بــعـــنــوان اHــدرســة الـــوطــنــيــة لـإلدارةq طــبــقــا

للجدول اآلتي :

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

حرّر بـاجلزائر في 9 ذي القـعدة عام 1430 اHوافق 28
أكتوبر سنة 2009.

اHناصب العليااHناصب العليا

رئيس حظيرة

رئيس ورشة

رئيس مخزن

رئيس مطعم

مسؤول اHصلحة الداخلية

1

1

1

1

1

العددالعدد

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 21 مــــحــــرم عــــام  مــــحــــرم عــــام 1431
7 يــنــايــر ســنـة  يــنــايــر ســنـة q2010 يــحــدد تــعــداد مـنــاصبq يــحــدد تــعــداد مـنــاصب اHـوافق اHـوافق 
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامــــلــــW في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أوالــــعــــامــــلــــW في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أو

اخلدمات بعنوان اHدرسة الوطنية لإلدارة.اخلدمات بعنوان اHدرسة الوطنية لإلدارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qوزير الداخلية واجلماعات احمللّية qإن وزير الدولة

qاليةHووزير ا

qالعام للحكومة Wواألم

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن  وزير الدولةq عن  وزير الدولةq وزيروزير
الداخلية واجلماعات احملليةالداخلية واجلماعات احمللية

األمW العاماألمW العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 38 من اHـرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 08 - 05  اHــؤرخ في 11 مــحــرّم عـام 1429
اHـوافق 19 يـنـايــر سـنـة 2008  واHـذكـور أعالهq يــحـدد عـدد
اHـنــاصب الـعـلـيـا ذات الـطـابع الــوظـيـفي بـعـنـوان اHـدرسـة

الوطنية للمواصالتq طبقا للجدول اآلتي :
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- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم  الـــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اHؤرخ في 17 رمضان عام 1428 اHوافق 29 سبتمبر سنة
2007 الـــذي يـــحـــدد كـــيـــفــيـــات مـــنـح الـــزيـــادة االســـتـــداللـــيــة

لـــشــــاغــــلي اHــــنــــاصب الــــعـــلــــيــــا في اHــــؤســــســـات واإلدارات
qالعمومية

- و�قتضى اHرسوم الرئاسي رقم 08 - 162 اHؤرخ
في 27 جـــمـــادى األولى عـــام 1429 اHــوافق 2 يـــونـــيـــو ســـنـــة
2008 واHتـضمن تـنظـيم اإلدارة اHركـزية لـوزارة الشؤون

qاخلارجية

- و�قتضى اHرسوم الرئاسي رقم 09 - 129 اHؤرخ
في 2 جــــمــــادى األولى عــــام 1430 اHــــوافق 27 أبــــريل ســــنــــة

qتضمن جتديد مهام أعضاء احلكومةH2009 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضـان عام 1415 اHـوافق 15 فـبـرايـر سـنة

qاليةH1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 03 - 190
اHؤرخ في 26 صفر عام 1424 اHوافق 28 أبريل سنة 2003

qدير العام للوظيفة العموميةHالذي يحدد صالحيات ا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 08 - 05
اHــؤرخ في 11 مـــحـــرّم عــام 1429 اHــوافق 19 يــنـــايـــر ســـنــة
2008 واHــــتـــضــــمن الــــقـــانــــون األســـاسـي اخلـــاص بــــالـــعــــمـــال

اHـهنـيW وسـائقـي السـيارات واحلـجابq ال سـيمـا اHادة 38
qمنه

- و�ـقــتـضـى اHـرســوم الـرّئــاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

qالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

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

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 21 مـــحـــرم عــام 1431 اHــوافق 7
يناير سنة 2010.

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

34

1

65

4

1

105

200

219

200

288

348

-

1

2

1

5

7

-

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-

34

-
-
-
-

34

-
1

65

4

1

71

عامل مهني من اHستوى األول
سائق سيارة من اHستوى األول

حارس
عون الوقاية من اHستوى األول

عون الوقاية من اHستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن  وزير الدولةq عن  وزير الدولةq وزيروزير
الداخلية واجلماعات احملليةالداخلية واجلماعات احمللية

األمW العاماألمW العام
عبد القادر واليعبد القادر والي

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

وزارة وزارة الشؤون اخلارجيةالشؤون اخلارجية
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 20 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1430
اHـوافق اHـوافق 8 نـوفـمـبـر سـنة  نـوفـمـبـر سـنة q2009 يـحـدد  عـدد اHـنـاصبq يـحـدد  عـدد اHـنـاصب
الـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــW وســـائــــقي الـــســـيـــاراتالـــعــــلـــيـــا لـــلـــعـــمــــال اHـــهـــنـــيـــW وســـائــــقي الـــســـيـــارات

واحلجاب بعنوان وزارة الشؤون اخلارجية.واحلجاب بعنوان وزارة الشؤون اخلارجية.
ـــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الشؤون اخلارجية
qاليةHو وزير ا

qالعام للحكومة Wواألم
- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 02 - 403 اHؤرخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

qالذي يحدد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
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- �قتـضى اHرسـوم  الرئاسي رقم 02 - 403 اHؤرخ
في 21 رمــــضــــان عــام 1423 اHـــوافق 26 نــــوفــــمـــبـــر ســـنـــة
2002 الـــــــــذي يـــــــــحـــــــــــدد صــالحــــــــــيـــــــــــات وزارة الـــــــــشــــــــــؤون

qاخلـارجـية

- و�ـــــقـــــتـــــضـى اHـــــرســـــوم  الـــــرئـــــاسي رقم 07 - 308
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســـــنــــة 2007 الـــــذي يـــــحــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــوظــــيـف األعــــوان
اHـــتــعــاقــدين وحــقــوقـــهم وواجــبــاتــهم والـــعــنــاصــر اHــشــكــلــة
لـرواتــبـهـم والـقــواعـد اHــتـعــلـقــة بـتــسـيــيـرهم وكــذا الـنــظـام

qادة 8 منهHال سيما ا qطبق عليهمHالتأديبي ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 162
اHـؤرخ في 27 جــمــادى األولى عـام 1429 اHـوافق 2 يــونــيـو
ســنــة 2008 واHــتـــضــمن تــنــظـــيم اإلدارة اHــركــزيــة لــوزارة

qالشؤون اخلارجية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHـــــــــؤرخ في 2 جــــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1430 اHــــــــوافق 27
أبـــــريـل ســــنــــة 2009 واHـــــتــــضــــمـن جتــــديــــد مـــــهــــام أعــــضــــاء

qاحلكومة

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

qاليةH1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003 الــــذي يـــحــــدد صالحــــيــــات اHـــديــــر الــــعـــام لــــلــــوظـــيــــفـــة

 qالعمومية

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

qالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الـرئـاسي رقم 07 - 308 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428
اHوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واHذكـور أعالهq يحدّد هذا
الـقرار تعـداد منـاصب الشـغل وتصـنيفـها وكـذا مدة الـعقد
اخلاص باألعوان العاملW في نشاطات احلفظ أو الصيانة
أو اخلـدمــات بـعــنـوان وزارة الــشـؤون اخلــارجـيــةq كـمــا هـو

مبW في اجلدول اآلتي :

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 38 من اHـرسوم
الـــتــنــفــيــذي رقم 08 - 05  اHــؤرخ في 11 مــحــرّم عـام 1429
اHـوافق 19 يــنــايــر ســنـة 2008 واHــذكــور أعالهq يــحــدّد عـدد
اHــنــاصب الــعــلــيــا ذات الـطــابـع الــوظــيـفـي بــعــنـوان وزارة

الشؤون اخلارجيةq كما يأتي :

اHناصب العليااHناصب العليا

رئيس حظيرة

رئيس ورشة

رئيس مخزن

مسؤول اHصلحة الداخلية

1

1

1

1

العددالعدد

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 ذي الـقـعـدة عـام 1430 اHـوافق
8 نوفمبر سنة 2009.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 20 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1430
اHوافق اHوافق 8 نوفـمبـر سنة  نوفـمبـر سنة q2009 يحـدد  تعـداد مناصبq يحـدد  تعـداد مناصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامــــلــــW في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أوالــــعــــامــــلــــW في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أو

اخلدمات بعنوان وزارة الشؤون اخلارجية.اخلدمات بعنوان وزارة الشؤون اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير الشؤون اخلارجية

qاليةHو وزير ا

qالعام للحكومة Wواألم

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن  وزير الشؤونعن  وزير الشؤون
 qاخلارجية qاخلارجية
األمW العاماألمW العام
مجيد بوقرةمجيد بوقرة
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وزارة اLاليوزارة اLاليّة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 12 شـوال عـام  شـوال عـام 1430 اHـوافـق أول أكــتـوبـر اHـوافـق أول أكــتـوبـر
سنة سنة q2009 يحدد تشكيلة اللجان اHتساوية األعضاءq يحدد تشكيلة اللجان اHتساوية األعضاء
اخملــتــصـة �ــجـمــوع أسالك مــوظـفـي اإلدارة اHـركــزيـةاخملــتــصـة �ــجـمــوع أسالك مــوظـفـي اإلدارة اHـركــزيـة

للمديرية العامة للمحاسبة.للمديرية العامة للمحاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرخ في 12 شـوال عام 1430 اHـوافـق
أول أكـتـوبـر سـنة q2009 حتدّد تـشـكـيلـة الـلـجان اHـتـسـاوية
األعضاء اخملتصة �جموع أسالك موظفي اإلدارة اHركزية

للمديرية العامة للمحاسبةq كما يأتي :

الـلـجـنـة األولـى اHـتـسـاويـة األعـضـاء اخلـاصـة بـالـرتبالـلـجـنـة األولـى اHـتـسـاويـة األعـضـاء اخلـاصـة بـالـرتب
اآلتية :اآلتية :

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 20 ذي الـقـعـدة عـام 1430 اHـوافق
8 نوفمبر سنة 2009.

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

54

4

68

11

-

12

-

-

5

-

43

-

13

210

200

219

240

263

288

315

348

-

1

2

3

4

5

6

7

-

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة
(2)

عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة
(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54

4

68

11

-

12

-

-

5

-

43

-

13

210

عون مهني من اHستوى األول

عون خدمة من اHستوى األول

حارس

سائق سيارة من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى الثاني

عون خدمة من اHستوى الثاني

سائق سيارة من اHستوى الثالث

عامل مهني من اHستوى الثالث

عون خدمة من اHستوى الثالث

عون وقاية من اHستوى األول

عامل مهني من اHستوى الرابع

عون وقاية من اHستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن  وزير الشؤونعن  وزير الشؤون
 qاخلارجية qاخلارجية
األمW العاماألمW العام
مجيد بوقرةمجيد بوقرة

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي
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مفتش عام لـلخزينة - مفتش مـركزي للخزينة - مـفتش رئيسي للخزيـنة - متصرف مستـشار - متصرف رئيسي
- متـصرف - مـترجم تـرجـمان رئـيسي - مـترجم تـرجـمان - مـهنـدس رئيـسي في اإلعالم اآللي - مـهنـدس دولة في اإلعالم
اآللي - مهندس تطبيقي في اإلعالم اآللي - مـهندس رئيسي في اإلحصائيات - مهندس دولة في اإلحصائيات - مهندس
تـطبـيـقي في اإلحـصائـيـات - وثـائقـي أمW مـحـفوظـات رئـيـسي - وثـائقي أمـW مـحـفوظـات - مـهـندس رئـيـسي في اخملـبر
والـصـيانـة - مـهـندس دولـة في اخملـبـر والصـيـانـة - مهـنـدس تـطبـيـقي في اخملـبر والـصـيـانة - مـهـنـدس معـمـاري رئـيسي -

مهندس معماري.

WستخدمHثلو ا¥WستخدمHثلو ا¥ ¥ثلو اإلدارة¥ثلو اإلدارة

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

خالد موزاية

باديس فراد

شريفة شنوفيq اHولودة صايفي

فريد بريكي

خالد مسيوري

آمال حطاب

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

إسماعيل قوسمي

رشيد توزوتي

محمد بوخلف

بكير بن حافظ

ياسW ربوح

رشيد أكبال

اللجنة الثانية اHتساوية األعضاء اخلاصة بالرتب اآلتية :اللجنة الثانية اHتساوية األعضاء اخلاصة بالرتب اآلتية :
مــفــتش اخلــزيــنــة - مــراقب اخلــزيــنــة - مــلــحق رئــيــسـي لإلدارة - مــلــحق اإلدارة - مــحــاسب إداري رئــيــسي - كــاتب

مديرية رئيسي - تقني سام في اإلعالم اآللي - تقني سام في اخملبر والصيانة - تقني سام في السكن والعمران.

WستخدمHثلو ا¥WستخدمHثلو ا¥ ¥ثلو اإلدارة¥ثلو اإلدارة

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

خالد موزاية

باديس فراد

شريفة شنوفيq اHولودة صايفي

فريد بريكي

خالد مسيوري

آمال حطاب

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

خالد حوري

عمر بركان

ميلود بلة

محمد فؤاد خرشي

بشير إعمراش

سليمان مشبك

اللجنة الثالثة اHتساوية األعضاء اخلاصة بالرتب اآلتية :اللجنة الثالثة اHتساوية األعضاء اخلاصة بالرتب اآلتية :
عــون إداري رئــيـسـي - عـون إدارة - مــحــاسب إداري - كــاتب مــديـريــة - تــقــني في اإلعالم اآللي - مــعــاون تـقــني في

اإلعالم اآللي.

WستخدمHثلو ا¥WستخدمHثلو ا¥ ¥ثلو اإلدارة¥ثلو اإلدارة

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

خالد موزاية

باديس فراد

شريفة شنوفيq اHولودة صايفي

فريد بريكي

خالد مسيوري

آمال حطاب

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

دحمان منصوري

خديجة بوعبيبسة

عبد القادر جمعي

جمال زايدي

دليلة بن هارون

جميلة ميسون
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اللجنة الرابعة اHتساوية األعضاء اخلاصة بالرتب اآلتية :اللجنة الرابعة اHتساوية األعضاء اخلاصة بالرتب اآلتية :
عون معاينة - عون مكتب -  مساعد محاسب إداري - كاتب - عون حفظ البيانات - عون تقني في اإلعالم اآللي.

WستخدمHثلو ا¥WستخدمHثلو ا¥ ¥ثلو اإلدارة¥ثلو اإلدارة

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

خالد موزاية

باديس فراد

شريفة شنوفيq اHولودة صايفي

فريد بريكي

خالد مسيوري

آمال حطاب

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

فريدة بالطq اHولودة تراي

سفيان نصايبي

دالل بـريـهــومq اHـولـودة بـرحـايل

سميرة براشدي

فاطمـة الزهرة سنوساوي
اHولودة بلعسل

خميسي قدور

اللجنة اخلامسة اHتساوية األعضاء اخلاصة بالرتب اآلتية :اللجنة اخلامسة اHتساوية األعضاء اخلاصة بالرتب اآلتية :
عـامل مـهنـي خـارج الصـنف - عـامل مـهـني مـن الصـنف األول - عـامل مـهـني مـن الصـنف الـثـاني - عـامل مـهـني من

الصنف الثالث - سائق سيارة من الصنف األول - سائق سيارة من الصنف الثاني - حاجب رئيسي - حاجب.
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كمال بزازن

نوي معرف

سعيد عباس

يــرأس الــلـــجــان اHــتـــســاويــة األعـــضــاء الــســـيــد فــريــد
بـريـكـي مـديـر إدارة الـوسـائل واHـالــيـة ويـعـW السـتـخالفه
في حالة وجود مانع السيد خالد مسيوري اHدير الفرعي

.Wللمستخدم

وزارة وزارة النقلالنقل
قرار وزاري مشترك مؤرخ في قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام  صفر عام 1431 اHوافق اHوافق
24 ينـاير سـنة  ينـاير سـنة q2010 يحـدد مـعايـير تـأهيل مـشاريعq يحـدد مـعايـير تـأهيل مـشاريع

التجهيز لـقطاع النقل إلى مشاريع كـبرى للتجهيزالتجهيز لـقطاع النقل إلى مشاريع كـبرى للتجهيز
العمومي للدولة.العمومي للدولة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
qاليةHإن وزير ا

 qووزير النقل
- �ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 84 - 17  اHـــــؤرّخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984  واHــتــعــلّق

qتمّمHعدّل واHا qاليةHا Wبقوان

- و�ـــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 09 - 129
اHـــــــــؤرّخ في 2 جــــــمـــــــادى األولـى عــــــــام 1430 اHــــــوافــق 27
أبــــريـل ســــنــــــة 2009 واHـــــتــــضــــمّـن جتــــديــــد مـــــهــــام أعــــضــــاء

qاحلكومة
- و�ــــقــــتـــضى اHــرســـوم الــتّــنـــفــيــذي رقم 89 - 165
اHـــــــــــؤرّخ في27 مـــــــــحـــــــــرم عــــــــام 1410 اHـــــــــوافق 29 غـــــــــشت
ســـنــة 1989 الـــذي يــحـــدد صالحـــيــات وزيـــر الــنـــقلq اHـــعــدّل

qتمّمHوا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرّخ في 15 رمـضـان عام 1415 اHـوافق 15 فـبـرايـر سـنة

qاليةH1995 الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 98 - 227
اHــــؤرّخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1419 اHــــوافق 13 يــــولــــيـــو
سـنـة 1998 واHــتــعـلـق بـنــفــقـات الــدولــة لــلـتــجــهـيــزq اHــعـدّل

qتمّمHوا
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 وزير اHالية وزير اHالية
كر§ جوديكر§ جودي

وزير  النقلوزير  النقل
عمار توعمار تو

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :  ة األولى :  تــــطــــــبـــــيــــقــــا لــــلــــمــــادة 23 مــــكــــرّر من
اHــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقم 98 - 227  اHــؤرّخ في 19 ربــيع
األول عــام 1419 اHــوافق 13 يــولـــيــو ســـنــة 1998 واHـــتـــعــلق
بـنــفــقــات الــدولــة لـلــتــجــهــيــزq اHـعــدّل واHــتــمّمq يــهــدف هـذا
الــقــرار إلـى حتــديــد مــعــايــيــر تــأهــيـل مــشــاريع الــتــجــهــيــز
لــقــطــاع الـنــقل إلـى مـشــاريع كــبــرى لـلــتــجــهـيــز الــعــمـومي

للدولة.

اHاداHادّة ة 2 :  :  يدرج ضمن اHشاريع الكبرىq كل مشروع
مــقــتـــرح لــلــتــســجـــيل بــكــلـــفــة تــقــديــريـــة تــســاوي أو تــفــوق

عشرين (20) مليار دينار جزائري.

3 :  :  �ــــــكـن كــــــذلـك إدراج أي مــــــشـــــــروع ضــــــمن اHـــــاداHـــــادّة ة 
اHــشــاريع الـكـــبــرىq يـقــيم عـلى أســاس مـلف الـنــضج كـمـا
هـو مـحــدد في اHـادتـW 6 و9 من اHـرســوم الـتـنــفـيـذي رقم
98 - 227  اHؤرّخ في 13 يولـيو سنة q1998 اHعـدل واHتمم

واHـذكــور أعالهq ويــتم قــبــوله من طــرف اHــصــالح اHــؤهــلـة
لـلوزيـر اHـكـلف بـاHـيزانـيـة وتـكـون كـلفـته الـتـقـديـرية أقل
من عـشرين (20) مـليار ديـنار جزائـري ويستـوفي عنصر

أو أكثر من العناصر اآلتية :

- الـتــأثـيـر اHـبـاشـر أو غـيـر اHـبـاشـر لـلـمـشـروع عـلى
البيـئةq ال سيـما الصـحة العـموميـة والفالحة والـفضاءات
الـطبـيعيـة واحليـوانات والـنبـاتات واحملـافظة عـلى اHواقع

واHعالم األثرية.

- أهـمـيـة الـتـكـاليـف اHتـكـررة عـلى مـيـزانـيـة الـدولة
واHتعلقة بصيانة واستغالل اHشروع.

Wـــــشــــــروع فـي حتــــــســـــHقـــــدرة و/أو مــــــســــــاهــــــمــــــة ا -
إمــكــانــيــات الــوصـــول إلى اHــنــاطق قــلـــيــلــة الــكــثــافــة و/أو

السكان الذين يعانون من هشاشة اقتصادية.

- طـبـيـعـة مـشـاريع قـطـاع الـنـقل وتـعـقـيـدهـا الـتـقـني
كما هي محددة في اHلحق.

4 : : يــــــنــــــشــــــــر هــــــــذا الــــــقــــــــرار في اجلـــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الــرســـمـــيـــة لـــلـــجـــمـــــهـــوريـــة اجلـــــزائـــريـــة الـــد�ـــــقـــراطـــيــة

الشعبية .

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 8 صــــفــــر عــــام 1431 اHــــوافق 24
يناير سنة 2010.

اHلحقاHلحق

طبيعة اHشاريع وتعقيدها التقنيطبيعة اHشاريع وتعقيدها التقني

1 . الـسـكك احلـديـديـة ( اخلـطـوط الـعـاديـة أو اخلـطوط . الـسـكك احلـديـديـة ( اخلـطـوط الـعـاديـة أو اخلـطوط
ذات السرعة الكبيرة ) :ذات السرعة الكبيرة ) :

- إنـشاء خـطوط جـديدة ( بـاسـتثـناء الـفروع اخلـاصة
واخلطوط األصلية اHتفرعة ).

- البرامج اجلهوية لتهيئة السكة احلديدية.
- تصحيح مـخطط اخلطوط اHتواجدة أو إعادة صف

اخلطوط.

- برامج متعددة السنوات لتجديد اخلطوط.

- تــزويـــد اخلـــطـــوط بـــالــكـــهـــربـــاء ( �ـــا فــيـــهـــا جتـــديــد
جتهيزات اHد بالكهرباء ).

- جتــهـيــزات إشــارة الــتــمــركــز أو إشــارات احملــطـات
(�ا فيها التحكم اHركزي للخطوط ).

- الـــتــزويـــد بــاالتـــصــاالت ( غـــيـــر الــتـــجــهـــيــزات ذات
الطابع احمللي ).

- مــشـاريـع أخـرى إلعــادة الـتــأهـيـل �ـكــونـات تــقـنــيـة
مـــتـــعـــددة تــهـــدف إلـى رفع قـــدرة و/أو أمن ســـيـــر الــســـكك

احلديدية.

2. مترو وترامواي وتليفريك وفونيكولير :. مترو وترامواي وتليفريك وفونيكولير :

- إنـــشـــاء خـــطـــوط جـــديـــدة لـــلـــمـــتـــرو أو الـــتـــرامـــواي
(اHــــنــــشـــآت األســــاســـيــــة واألنـــظــــمــــة واألجـــهــــزة اHـــتــــنـــقــــلـــة

والتجهيزات).

- توســــيع اHـنـــشـآت األسـاسـيـة (باسـتثـنـاء العـتاد
اHتنقل) للخطوط اHتواجدة للمترو أو الترامواي.

- مـــــنــــشـــــآت أســــاســـــيــــة أخـــــرى تــــهـــــدف لـــــرفع قــــدرة
اخلطوط اHتواجدة للمترو أو الترامواي.

- جتـــــهـــــــــيـــــز اHـــــــدن ذات الـــــتـــــــضــــــاريس الـــــــوعـــــرة
وشـــديـــدة االنـــحـــدار بـــوســـائـل الـــنـــقل بـــواســـطـــة الـــكـــوابل

(تليفريك).

- جتــــــهــيـــز اHـــنـــاطق الـــشـــديـــدة االنـــحـــدار بــوســـائل
النقل بالسكك احلديدية واجلر بالكوابل (فونيكولير) في
األمــاكن الــتي يــطــرح فـيــهــا الــنــقل بــالـكــوابل (تــلــيــفـريك)

صعوبات.
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ديسـمـبربر قـرار مؤررار مؤرّخ في خ في 6  م  مـحـرّم عام م عام 1431 اH اHـوافقوافق  23 ديس 
q q2009 يــــــــعــــــدّل الل الــــــــقــــــــرار اHرار اHــــــــؤرؤرّخ في أول ربخ في أول ربــــــــيعيع ســــــنــــــة ة 
األول عاألول عــــــــــام ام 1430 اH اHــــــــــوافق وافق 26 ف فــــــــــبــــــــــرايرايــــــــــر سر ســــــــــنــــــــــة ة 2009
واHواHـتضمتضمّن  تن  تـعيعيـW أعضW أعضـاء اللاء اللـجنة الجنة الـوطنوطنـية لية لـلطعنلطعن
اHساHسـبق اHبق اHـؤهلؤهلـة ضة ضـمن الصمن الصـنـدوق الوطدوق الوطـني لني لـلضلضـمانمان

االجتماعي اخلاص بغير األجراء.االجتماعي اخلاص بغير األجراء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مـؤرّخ في 6 مــحـرّم عـام 1431 اHـوافق
23 ديـســمــبـر ســنـة q2009 تــعـدل أحــكــام الـقــرار اHـؤرّخ في

أول ربـيع األول عـام 1430 اHـوافق 26 فـبـرايــر سـنـة 2009
واHتضـمن تعيـW أعضاء اللـجنة الوطـنية للـطعن اHسبق
اHــؤهـلــة ضــمن الـصــنــدوق الـوطــني لــلـضــمـان االجــتــمـاعي

اخلاص بغير األجراءq كما يأتي :
.....................................................................
- بـعــنـوان ¥ـثـلـي مـجـلس إدارة الـصــنـدوق الـوطـني- بـعــنـوان ¥ـثـلـي مـجـلس إدارة الـصــنـدوق الـوطـني

للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء :للضمان االجتماعي اخلاص بغير األجراء :
السادة :

qعضوا qطارق بولعشاب -
qعضوا qحزاب بن شهرة -
- ميلود بوزريبةq عضوا.

.................... ( الباقي بدون تغيير ).................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 9 صـفر عام  صـفر عام 1431 اHوافق  اHوافق 25  ينـاير سـنة  ينـاير سـنة
q2010 يـعـدq يـعـدّل الــقـرار اHـؤرل الــقـرار اHـؤرّخ في أول ربـيع األول عـامخ في أول ربـيع األول عـام

1430 اHــــوافق  اHــــوافق 26 فـــبـــرايــــر ســـنـــة  فـــبـــرايــــر ســـنـــة 2009  واHـــتـــضـــمن  واHـــتـــضـــمن

تــعــيــW أعــضــاء الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــطــعن اHــســبقتــعــيــW أعــضــاء الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــطــعن اHــســبق
اHؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد.اHؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب قــرار مــؤرخ في 9 صــفــر عــام 1431 اHــوافق
25  يـــنــايــر ســنــة q2010 تــعـــدل أحــــكــام الــقــرار اHــؤرّخ في

أول ربـيع األول عـام 1430 اHـوافق 26 فـبـرايــر سـنـة 2009
واHـــتــــضــمن تــعـــيــW أعــضـــاء الــلــجـــنــة الــوطـــنــيــة لـــلــطــعن
اHـســـبـق اHــؤهـــلــة ضــمـن الـصـــنــدوق الـــوطـني لــلـتــقـاعـد

كما يأتي :

.....................................................................

- بعنوان ¥ثلي الصندوق الوطني للتقاعد :- بعنوان ¥ثلي الصندوق الوطني للتقاعد :

qعضوة qWاآلنسة جنات بن حس -

- السيدة مليكة مومنيq عضوة.

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

3. اHطارات :. اHطارات :

- إنــــشـــاء مــــطــــارات جــــديـــدة وإجنــــازهــــا أو تـــوســــيع
القدرة اHينائية اHطارية.

- منـشآت أسـاسيـة أخـرى أو جتهـيزات لـدعم اHالحة
اجلوية أو األرصاد اجلوية.

وزارة العمل والتشغيلوزارة العمل والتشغيل
والضمان والضمان االجتماعياالجتماعي

قـرار رار مؤرمؤرّخ في خ في 5  ش  شـوال عام وال عام 1430 اH اHـوافقوافق  24 س سـبـتـمـبربر
سـنة نة q q2009 يعيعـدّل القل القـرار اHؤررار اHؤرّخ في خ في 27 ربيع األول ربيع األول
عـام ام 1430 اH اHـوافق وافق 24 م مــــارس سارس سـنـة ة 2009 واH واHــــتـضـمنمن
تــــعــــيــــW أعW أعـضــــاء الاء الــــلــــجــــنـة الة الــــوطوطــــنــــيـة لة لــــلــــطــــعن اHعن اHــــسـبقبق
اHاHــــــؤهؤهــــلــــــة ضة ضــــــمن المن الــــــصــــنــــــدوق الدوق الــــــوطوطــــنـي لي لــــلــــــتــــــأمأمــــيــــــنــــاتات

االجتماعية للعمال األجراء.االجتماعية للعمال األجراء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قــرار مــؤرّخ في 5 شــوّال عــام 1430 اHــوافق
24 سبـتمبر سنة q2009 يعـدّل القرار اHؤرّخ في 27 ربيع

األول عـام 1430 اHـوافق  24 مــارس سـنـة 2009 واHــتـضـمن
تــعـيـW أعـضـاء الــلـجـنـة الـوطـنــيـة لـلـطـعن اHــسـبق اHـؤهـلـة
ضـمن الصنـدوق الوطـني للتـأميـنات االجتـماعـية للـعمال

األجراءq كما يأتي :

.....................................................................

- بـعــنـوان ¥ـثـلـي مـجـلس إدارة الـصــنـدوق الـوطـني- بـعــنـوان ¥ـثـلـي مـجـلس إدارة الـصــنـدوق الـوطـني
للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء :للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء :

السادة :

qعضوا qآيت أحسن Wحس -

qعضوا qالطيب الشي -

- مقداد مسعوديq عضوا.

.............. ( الباقي بدون تغيير )...................
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- و�ـــقــتــضى اHــرســـوم الــرّئــاسي اHــؤرّخ في 24  ذي
الـقـعـدة عـام 1424 اHـوافق 14 يـنـايـر سـنـة 2004 واHـتـضمّن
تـــعــــيـــــW أعـــــضــــاء في مــــجــــلس الــــنـــقــــد والـــقـــرض لــــبـــنك

qاجلزائر

- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرّئـاسي اHؤرّخ في 5 جـمادى
األولى عام 1427 اHوافق أول يـونيو سنة 2006 واHـتضمّن

qنائب محافظ بنك اجلزائر Wتعي

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 08 - 156
اHــؤرّخ في 20 جـــمـــادى األولى عــام 1429 اHــوافق 26 مـــايــو
سنة 2008 واHتضمّن تـطبيق أحكـام القانون رقم 07 - 11
اHــؤرخ في 15 ذي الــقـــعــدة عــام 1428 اHــوافق 25 نــوفـــمــبــر

qاليHتضمّن النظام احملاسبي اHسنة 2007 وا

- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 09 - 110
اHــــؤرّخ في 11 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1430 اHــــوافق 7 أبــــريل
سـنـة 2009 الـذي يــحـدد شـروط وكــيـفـيــات مـسك احملــاسـبـة

qبواسطة أنظمة اإلعالم اآللي

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــرار اHــؤرّخ في 23 رجب عــام1429
اHـوافق 26 يـولـيـو سـنـة 2008 الــذي يـحـدد قـواعـد الــتـقـيـيم
واحملاسبة ومحتـوى الكشوف اHالية وعرضها وكذا مدونة

qاحلسابات وقواعد سيرها

- و�ــــقـــتــــضى الــــنــــظـــام رقم 97 - 01  اHــــؤرّخ في 28
رمـضـان عام 1417 اHـوافق 8 يـنـايـر سـنـة 1997 واHـتـضمّن

qاليةHقيد العمليات اخلاصة باألوراق ا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــنـــظـــام رقم 09 - 04 اHــؤرّخ في أول
شعـبـان عام 1430 اHوافق 23 يولـيو سـنة 2009 واHـتضمّن
مـخـطط احلـسـابـات الـبنـكـيـة والـقـواعـد احملاسـبـيـة اHـطـبـقة

qاليةHؤسسات اHعلى البنوك وا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــنــــظــــام رقم 09 - 05 اHــــؤرّخ في 29
شـوال عام 1430 اHـوافق 18 أكـتـوبـر سـنة 2009 واHـتـضمّن
إعـــداد الـــكــشـــوف اHـــالـــيـــة لــلـــبـــنـــوك واHـــؤســســـات اHـــالـــيــة

qونشرها

- وبــــنـــــاء عــــلى مــــداولــــة مــــجـــــلس الــــنــــقــــد والــــقــــرض
q2009 بتاريخ 29 ديسمبر سنة

بنك اجلزائربنك اجلزائر
نـظام رقم نـظام رقم  09 -  - 08 مؤر مؤرّخ في خ في 12 مـحر مـحرّم عام م عام 1431 اHوافق اHوافق
 29  ديــســمــبــر ســنـة ديــســمــبــر ســنـة q2009 يــتــعــلq يــتــعــلّق بــقـواعــد الــتــقــيـيمق بــقـواعــد الــتــقــيـيم

والـــتـــســـجـــيل احملـــاســـبي لألدوات اHـــالـــيـــة مـن طــرفوالـــتـــســـجـــيل احملـــاســـبي لألدوات اHـــالـــيـــة مـن طــرف
البنوك واHؤسسات اHالية.البنوك واHؤسسات اHالية.

ـــــــــــــــــــــــــــ

qإن محافظ بنك اجلزائر

- �ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 75 -  59 اHــــــــؤرّخ في 20
رمــــضـــــان عــــام 1395 اHـــــوافق 26 ســـــبـــــتــــمـــــبــــر ســـــنــــة1975

qتمّمHعدّل واHا qتضمّن القانون التجاريHوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 08 اHــؤرّخ في 12
شـــوال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلق
�ـــهــنـــة اخلــبـــيــر احملــاسـب ومــحــافـظ احلــســابـــات واحملــاسب

qعتمدHا

- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 03 - 11 اHــــــــؤرّخ في27
جمـادى الثانـية عام 1424 اHوافق 26 غشت 2003 واHـتعلق

q(الفقرة ي) ادة 62Hال سيما ا qعدّلHا qبالنقد والقرض

- و�قـتضى الـقانون رقم 07 - 11 اHؤرّخ في 15 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام  1428 اHـــــوافق 25 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 2007

qعدلHا qاليHتضمّن النظام احملاسبي اHوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 08 - 02 اHــــــــؤرّخ في 21
رجب عـام 1429 اHـوافق  24 يـولـيـو سـنـة 2008 واHــتـضـمّن
قــانـون اHــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة q2008 ال سـيــمـا اHـادة 62

qمنه

- و�ــــقــــــتــــضـى اHـــــرســــوم الــــرّئــــاسـي اHــــؤرّخ في10
ربــــــيـع األول عـــــام  1422 اHــــــوافق 2 يــــــونــــــيــــــو ســــــنــــــة2001
واHــــتــــضــــــمّن تــــــعــــيـــW مــــحــــــافظ ونــــواب مــــحــــافظ بــــنك

qاجلزائر

- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرّئـاسي اHؤرّخ في 10 ربـيع
األول عــام 1422 اHــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واHــتــضــمّن

qأعضاء في مجلس إدارة بنك اجلزائر Wتعي
- و�ــــــقـــــتـــــضى اHــــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسـي اHـــــؤرّخ في26
شــــــعــــــبــــــان عـــــام 1423 اHــــــوافق  2 نـــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة2002

qعضو في مجلس إدارة بنك اجلزائر Wتضمّن تعيHوا

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
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االســـتـــهالك اHـــتـــراكم لـــكـل فـــرق بـــW هـــذا اHـــبـــلغ األصـــلي
واHـــبـــلغ عـــنــــد تـــاريخ االســـتــــحـــقـــاقq ومـــنـــقـــوصــــا مـــنه كل
تخفيض بسبب الـتدهور (خسارة القيـمة) أو عدم قابلية

التحصيل.

اHــــادة اHــــادة 8 :  : تـــــصــــنــف األصـــول اHــــالــــيـــة فـي الـــفـــــئـــات
اآلتية :

- أصــــول مـــــالــــيــــة مــــحــــتــــفظ بــــهــــا إلـى غــــايــــة تــــاريخ
qاالستحقاق

qعاملةHأصول مالية محتفظ بها بغرض ا -
qتسليفات وحقوق -

qأصول مالية متاحة للبيع -
- أصول مالية أخرى.

يـرتـبط هـذا الـتـصـنـيف بـنـيـة الـكـيـان عـنـد احلـصول
على هذه األصول.

اHــادة اHــادة 9 : : " األصــول اHـــالـــيـــة احملــتـــفظ بـــهـــا إلى غـــايــة
تــــــاريخ االســـــتــــــحـــــقـــــاق " هـي أصـــــول مـــــالـــــيــــــةq مـــــقـــــرونـــــة
بـتسـديـدات محـددة أو قـابلـة لـلتـحديـد وتـاريخ اسـتحـقاق
مـــحـــددq والــتي يـــكـــون لــلـــكــيـــان نــيـــة ظـــاهــرة وقـــدرة عــلى

االحتفاظ بها إلى غاية تاريخ االستحقاق.

10 : : " األصـــول اHــــالـــيـــة احملــــتـــفظ بــــهـــا بـــغـــرض اHــادة اHــادة 
اHـــعــامــلــة " هي أصــول مــحــصـل عــلــيــهــا من طــرف الــكــيــان

قصد حتقيق مكسب رأسمالي في وقت قصير.

يــتــعــلق األمــر بـأصــول مــالــيــة مــحـصـل عـلــيــهــا بــنــيـة
إعـادة بـيعـهـا فـي األجل الـقـصـيـر في إطـار نـشـاط الـسوق.
ويرتـكز معيـار التصـنيف على نـية الشـراء وإعادة البيع

في أجل قصير قصد حتقيق أرباح.

اHادة اHادة 11 :  : " التسلـيفات واحلقـوق " هي أصول مالية
مقرونة بتسديـدات محددة أو قابلة للتحديد ولكنها غير

مسعرة في سوق نشط.

اHـادة اHـادة 12 : " األصـول اHـالــيـة اHـتـاحـة لــلـبـيع " هي كل
األصول احملتفظ بها من طرف الكيانq باستثناء :

- ســـنــــدات اHــــســــاهــــمـــة فـي الـــفــــروعq واHــــؤســــســـات
اHـشـــتــركـة أو الـكــــيـانــات اHـشـــاركــة والـــتي لم يــحــتـفظ
بــــهـــا بــغــرض وحـــيــد وهـــو الــتــنـــازل عــنــهـــا في مــســـتــقــبل

qقريب

يصدر النظام اآلتي نصه :يصدر النظام اآلتي نصه :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : يـهـدف هـذا الـنـظـام إلى حتـديـد قـواعد
الـتقـيـيـم والتـسـجـيل احملـاسـبي لـألدوات اHـاليـة مـن طرف

البنوك واHؤسسات اHالية.

اHـادة اHـادة 2 : : األداة اHــالــيــة هي كل عــقــد يـنــتج عــنه أصل
مــالي لــدى كــيــان وخــصم مــالي أو أداة أمــوال خــاصــة لـدى

كيان آخر.

3 : : األصـل اHــــــالي هــــــو كـل أصـل يــــــأخــــــذ شــــــكل اHـــــادة اHـــــادة 
اخلـزيـنـةq أداة أمـوال خـاصـة لـدى كـيـان آخـرq حـقـا تـعـاقـديا
qالسـتالم أمـوال ســائـلـة أو أصـل مـالي آخـر من كــيـان آخـر
حقا تعاقديـا لتبادل أصول أو خصوم مالية مع كيان آخر

بشروط قد تكون مناسبة للكيان.

تشـكل األموال بـالصـنـدوق جزءا من األصـول اHالـية
خــــصـــــوصـــــا اHــــوجـــــودات لــــدى بـــــنك اجلـــــزائـــــر واخلــــزيـــــنــــة
الـعـمـوميـة ومـركـز الـشيـكـات الـبـريديـة والـبـنـوك األخرى

واألسهم والسندات واألوراق اHماثلة األخرى.

اHــــادة اHــــادة 4 : : اخلــــصـم اHـــالـي هــــو كل خــــصم يــــأخــــذ شــــكل
االلتزام التعاقدي :

- تـــســــلــــيـم لـــكــــيــــان آخــــر أمــــواال ســـائــــلــــة أو أصال
qماليا آخر

- أو تـبــادل أصــول أو خــصــوم مــالــيــة مع كــيــان آخـر
بشروط قد تكون غير مناسبة للكيان.

اHــادة اHــادة 5 :  : أداة األمـــوال اخلـــاصــة هـي كل عـــقـــد يـــظـــهــر
مـــصـــلـــحـــة مـــتـــبـــقـــيـــة في أصـــول كـــيـــان مـــا بـــعـــد طـــرح كل

خصومه.

اHـادة اHـادة 6 :  : الـقـيـمـة الـعـادلـة هي اHـبـلغ الـذي �ـكن عـلى
أسـاسه تـبـادل أصـل ماq أو انـقـضـاء خـصـم مـاq بـW أطراف
عـــــلـى اطالع جـــــيـــــدq راضـــــيـــــة وتـــــعـــــمـل ضـــــمن شـــــروط من

اHنافسة العادية.

اHـادة اHـادة 7 :  : الـتـكـلـفـة اHـهـتـلـكـة ألصل أو خـصم مـالي هي
اHـــبـــلـغ الـــذي قـــيم به األصـل اHـــالي أو اخلـــصم اHـــالي عـــنـــد
تــــســـجــــيـــلـه احملـــاســــبي األولq مــــطـــروحــــا مـــنـه تـــســــديـــدات
األقـــســـاط الـــرئـــيـــســـيـــةq مـــضـــافـــا إلـــيه أو مـــنـــقـــوصـــا مـــنه
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تـسجـيلـها احملـاسبي األولq بـالتـكلـفة اHـهتـلكـة. كما تـخضع
أيــضــا عــنـد إقــفــال كل دورة إلـى اخـتــبــار الــتــدهــور قــصـد

معاينة خسارة قيمة محتملة.

18 :  : تـــقـــيم األصـــول اHـــالـــيـــة األخـــرى وتـــســـجل اHــادة اHــادة 
مـحـاسـبـيـا حـسب الـقـواعـد الـعـامـة احملـددة بـالـقـرار اHؤرخ

في 26 يوليو سنة  2008 واHذكور أعاله.

19 :  : ال يــــســـمـح بـــإعــــادة تـــصـــنــــيف أصـل مـــالي اHــادة اHــادة 
مــصــنف ابــتــدائـيــا فـي فـئــة األصــول اHــالــيــة احملــتــفظ بــهـا
بـــــغـــــرض اHــــعـــــامـــــلــــة إال فـي ظـــــروف نــــادرة أو فـي أوضــــاع
اسـتــثــنـائــيـة حتــدد من أجــلـهــا كــيـفــيـات إعــادة الــتـصــنـيف

بواسطة تعليمة.
ال يـــســـمح بـــإعـــادة الـــتـــصـــنـــيف ضـــمـن فـــئـــة األصــول
اHالية احملتـفظ بها لغرض اHعاملة ألي أصل مالي ناجت عن

فئة أخرى لألصول اHالية.

20 : : إذا لم يـــعــــد مالئـــمـــاq عـــلـى إثـــر تـــبـــدل في اHــادة اHــادة 
النـيـة الظـاهـرة أو في القـدرة عـلى االحتـفـاظq االستـمرار
فـي احلــــفــــاظ عــــلى أصـل مــــالي فـي فــــئــــة األصــــول اHــــالــــيــــة
احملــتــفـظ بــهــا إلى غـــايــة تــاريـخ االســتــحــقـــاقq يــجب إعــادة

تصنيفه في فئة األصول اHالية اHتاحة للبيع.  

يـــجب عــلى أي بـــنك أو مــؤســســة مـــالــيــة أن ال يــقــوم
بـتصنيف أصـول مالية ضـمن فئة األصول اHـالية احملتفظ
بـــهـــا إلى غـــايــة تـــاريخ اســـتـــحـــقــاقـــهـــا إذا كـــان قــد ®q خالل
Wالـسـنـويـت Wالـفـتـرة الـسنـويـة اجلـاريـة أو خالل الـفـترتـ
السابقتqW بـيع كمية معتبرة من األصول اHالية احملتفظ

بها إلى غاية تاريخ االستحقاق أو أعيد تصنيفها.

كل بـــيع أو إعـــادة تـــصـــنــيـفq لـــكــمـــيـــة مـــعـــتــبـــرة من
qالـيـة احملـتفظ بـهـا إلى غـاية تـاريخ اسـتـحقـاقـهاHاألصـول ا
ينجم عنه تنـزيل تصنيف كل األصول اHالـية احملتفظ بها
إلى غـايــة تـاريخ اســتـحـقــاقـهـا اHــتـبــقـيـة إلى فــئـة األصـول

اHالية اHتاحة للبيع.

: Wالية" فئتHادة 21 : : تتضمن "اخلصوم اHادة اHا
qعاملةHالية احملتفظ بها لغرض اHاخلصوم ا -

- اخلصوم اHالية األخرى.

اHـادة اHـادة 22 : : تـوصـف اخلـصـوم اHـالــيـة بـأنـهــا " مـحـتـفظ
بـهــا لـغــرض اHـعــامــلـة " عــنـدمــا يـتم احلــصـول عــلـيــهـا قــصـد
حتـــقـــيق مـــداخــــيل في األجل الــــقـــصـــيـــر بـــســـبب تـــقـــلـــبـــات

أسعارها.

- األوراق اHـــالــيــة اHـــصــنـــفــة ضـــمن األصــول اHـــالــيــة
احملــــتـــفظ بـــهــــا إلى غـــايـــة تــــاريخ االســـتــــحـــقـــاق أو بـــغـــرض

اHعاملة.

13 : : " األصـــول اHـــالــــيـــة األخـــرى " هي األصـــول اHــادة اHــادة 
اHالية غير اHصنفة ضمن الفئات السابقة. 

اHادة اHادة 14 :  : يـجب أن تكون األصـول اHالـية مقـيمة في
الـبـدايـة بـتكـلـفـة هي الـقـيـمـة الـعادلـة لـلـمـقـابل اHـمـنوح أو
اHـــســـتـــلم لـــلـــحــصـــول عـــلى األصلq �ـــا في ذلـك مــصـــاريف
qـسـتـعـادة ومــصـاريف الـبـنكHوالـرسـوم غــيـر ا qالــوسـاطـة
ولــكن دون األخــذ بــعــW االعـتــبــار كل من األربــاح اHــوزعـة
والـفـوائد مـسـتـحـقـة الـقبـض غيـر اHـسـددة واHـطـلـوبـة قبل

احليازة. 

اHـادة اHـادة 15 :  : تـقـيّم األصـول اHـالـيــة احملـتـفظ بـهـا لـغـرض
اHعـاملـةq بعد تـسجـيلـها احملاسـبي األولq بالـقيـمة الـعادلة.
وتــســجل الـــتــغــيــرات في الـــقــيــمــة الــعـــادلــة اخلــاصــة بــهــذه

األصول اHالية محاسبيا في حساب النتائج.

اHـادة اHـادة 16 : : تـقـيم األصــول اHـالـيـة اHـتـاحـة لـلـبـيعq بـعـد
تسجيلها احملاسبي األولq بقيمتها العادلة.

تــــســـجـل فـــوارق الــــتـــقــــيـــيم الــــتي تــــظـــهــــر خالل هـــذا
التقـييم بالقـيمة العادلـة محاسبـيا مباشـرة بتخفيض أو

رفع األموال اخلاصة.

تـأخـذ اHـبـالغ اHـسـجـلـة هـكذا فـي األمـوال اخلاصـة في
النتيجة الصافية للدورة:

- عنـدما يـكون األصل اHـالي قـد ® بيـعه أو حتصـيله
أو حتويله;

- أو عـندما تظـهر إشارة مـوضوعية عن نـقص قيمة
األصل (في هــذه احلــالــةq يـجب إخــراج اخلــســارة الـصــافــيـة
اHـتراكمة اHسـجلة محـاسبيا مبـاشرة في األموال اخلاصة
من األمــوال اخلـاصــة وتـسـجــيـلــهـا في الــنـتــيـجــة الـصــافـيـة

للدورةq كخسارة قيمة).
عــنـــد خــروج أصل مـــالي مـــتــاح لـــلــبــيـعq يــتم حتـــمــيل
الـفـوارق اHـسـجـلـة مـقــارنـة مع الـتـسـجـيل احملـاسـبي األول
إلـى الـــنـــتـــيــــجـــةq بـــدون تــــعـــويض بـــW األعــــبـــاء والـــنـــواجت

اHتعلقة بأصول مختلفة.

اHادة اHادة 17 : : تقيم األصول اHـالية احملتـفظ بها إلى غاية
تــاريـخ االســتــحــقــاق وكــذلك الــتــســلــيــفــات واحلــقــوقq بــعـد



اHــــادة اHــــادة 27 :  : تــــلـــغــى كـل األحـــــكـــام اخملــــالـــفــــةq ال ســـيــــمـــا
الـــــنـــــظـــــام رقم 97 - 01 اHـــــؤرخ في 8 يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة1997

واHتضمن قيد العمليات اخلاصة باألوراق اHالية.

اHادة اHادة 28 : : تـطبق أحكـام هذا الـنظام اعـتبارا من أول
يناير سنة 2010.

اHـــــادة اHـــــادة 29 : : يــــــنـــــــشــــــر هـــــــذا الــــــنـــــظــــــام في اجلــــــريـــــدة
الــــرســـمـــيـــة لـــلـــجــــمـــــهـــوريـــة اجلـــزائـــــريــــة الـــد�ــــقـــراطـــيـــة

الشعبية.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــرفي 12 مـــحـــرّم عــام 1431 اHــوافق 29
ديسمبر سنة 2009. 

محممحمّد لكصاسيد لكصاسي

اHــــادة اHــــادة 23 : : تــــقـــــــيم اخلــــصـــــوم اHــــالــــيــــة في الــــبــــدايــــة
بـــتــكــلــفــةq الـــتي هي الــقـــيــمــة الــعــادلـــة لــلــمــقـــابل الــصــافي
اHـســتـلم بــعـد طـرح الــتـكــالـيف الــفـرعــيـة اHــسـتـحــقـة خالل

وضعها.

اHــادة اHــادة 24 : : بـــعــد تـــســـجـــيـــلـــهـــا احملــاســـبـي األولq تــقـــيم
اخلــصــوم اHـالــيــة احملــتــفظ بــهــا لــغــرض اHــعـامــلــة بــالــقــيــمـة

العادلة.

اHــادة اHــادة 25 : : بـــعــد تـــســـجـــيـــلـــهـــا احملــاســـبـي األولq تــقـــيم
اخلصوم اHالية األخرى بالتكلفة اHهتلكة.

اHــادة اHــادة 26 :  : تــبــW تــعــلــيـمــة لــبــنك اجلــزائــر كـل إجـراء
خاص لضمان تنفيذ هذا النظام.

11 ربيع األول عام  ربيع األول عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2214
25 فبراير سنة فبراير سنة  2010  م م

اLطبعة الرسمياLطبعة الرسميّة9  ة9  حي البسات9a بئر مراد رايس9 ص.ب حي البسات9a بئر مراد رايس9 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة




